
នីតិវិធីននការត្តួតពិនិតយភូតគាមអនាម័យ
សត្ាប់ការនាាំចេញផលតិផលកសកិមម

ដោយ ហ៊ា ន ចសរវីុធ អនុប្រធានការយិាល័យភូតគាមអនាមយ័
នាយកោា នការពារដំណំ អនាមយ័ និងភូតគាមអនាមយ័



❑ ការប្តួតពនិិតយភតូគាមអនាមយ័ មានដគាលរំណងដដើមបទីរស់្កា តក់ាររកីរាលោលឆ្លងនូវ
សមាសភាពចង្ប្ងភតូគាម អនាមយ័ និងសមាសភាពចង្ប្ងរងាដប្គាោះថ្នា កព់តីរំនម់យួដៅ
តរំនម់យួដទៀតកាុង ប្ពោះរាជាណចប្កកមពុជា ចូល-ដចញ ឬ ឆ្លងកាតប់្ពោះរាជាណចប្ក
កមពុជាតាមប្ររម់ដយោបាយ ដដើមបកីារពារផលិតកមមកសិកមម និងជីវស្កស្តសរចប្មរោះ។

❑ មាា ស់ទំនិញជាកមមវតថុង្នការប្តួតពនិិតយភតូគាមអនាមយ័ ដដលនាយំក ឬ ដឹកជញ្ជូ នចូល-
ដចញ ឬ ឆ្លងកាត ់ប្ពោះរាជាណចប្កកមពុជា ប្តូវសំុការប្តួតពនិិតយ និងប្តូវដគារពតាមប្ររ់
វធិានការភតូគាមអនាមយ័។

❑ នាយកោា នការពារដំណ ំអនាមយ័ និងភតូគាមអនាមយ័ង្នអរគនាយកោា នកសិកមម 
ប្កសួងកសិកមម រកុាា ប្រមាញ់ និងដនស្កទ មានភារកិចាទទួលខុសប្តូវដលើការអនុវតរដោយ
ផ្ទា ល់នូវការងារប្តួតពនិិតយភតូគាមអនាមយ័។



❑ ការផរល់វញិ្ញា រនរប្តភូតគាមអនាមយ័សប្មារក់ារនាដំចញ ការនាដំចញដៅវញិ នាចូំល ប្តូវបាន
អនុវតរតាម
➢  អនុប្កឹតយ   ដលខ ១៥ ចុោះង្ងៃទី១៣ ដខមនីា ឆ្ា ២ំ០០៣ សរីពីការប្តួតពិនិតយភូតគាមអនាមយ័
➢ ប្រកាសដលខ ៣៤៦ ប្រក.កសក ចុោះង្ងៃទី១០ ដខឧសភា ឆ្ា ២ំ០១០ សរីពីនីតិវយីិង្នការប្តួតពិនិតយ
ភូតគាមអនាមយ័ 

➢ កិចាសនោពាណិជជកមម កិចាប្ពមដប្ពៀង អនុសញ្ញា និងរណរ ឯកស្ករដង្ទដទៀតសរីពីលកាខណឌ
ភូតគាមអនាមយ័ង្នប្រដទសនាចូំល

❑ ការប្តួតពិនិតយភូតគាមអនាមយ័ដលើការដឹកជញ្ជូ នទំនិញឆ្លងកាតទឹ់កដីង្នប្ពោះរាជាណចប្កកមពុជា
ប្តូវដគារពតាមរទរញ្ញា តរិ 
➢  អនុប្កឹតយ   ដលខ ១៥ ចុោះង្ងៃទី១៣ ដខមនីា ឆ្ា ២ំ០០៣ សរីពីការប្តួតពិនិតយភូតគាមអនាមយ័ 
➢ ចារស់រីពីការអនុមត័យល់ប្ពមដលើពិយីស្ករ ទី៨ សរីពីវធិានការ អនាមយ័     និងភូតគាមអនាមយ័ និង          
កិចាប្ពមដប្ពៀងប្ករខណឌ័ អាស្ក៊ា នអំពីការសប្មរសប្មួលទំនិញឆ្លងកាតចុ់ោះង្ងៃទី១៦ ដខយាូ ឆ្ា ១ំ៩៩៨ 

➢  ពិយីស្ករ ទី ៧ សរីពីប្រពន័ធឆ្លងកាតរ់យចុោះង្ងៃទី២៤ ដខកុមភៈ ឆ្ា ២ំ០១៥



❑ ររូវនដរុរគល ឬ នីតិរុរគល ដដលមានរំណងនាដំចញនូវប្ររប់្រដភទទំនិញជាកមមវតថុង្នការប្តួតពិនិតយ
ភូតគាមអនាមយ័ ប្តូវជួរពិភាកាជាមយួសមតថកិចាភូតគាមអនាមយ័ង្នអរគនាយកោា នកសិកមម។
ដរររទង្នការប្តួតពិនិតយភូតគាមអនាមយ័ដលើទំនិញនាដំចញ អាប្ស័យដៅនឹងប្រដភទទំនិញ         
ទីកដនលងប្រភពទំនិញ និងដដនដី ឬប្រដទសជាទិសដៅង្នការនាចូំល (លកាខណឌ តប្មូវភូតគាម       
អនាមយ័ររស់ប្រដទសនីមយួៗអាចខុសគាា អាប្ស័យដៅនឹងទីកដនលងប្រភព និងប្រដភទផលិតផល)។ 
ជាទូដៅ ដរររទង្នការនាដំចញ (ប្តូវរំដពញមុនការនាដំចញ) អាចដរងដចកជាៈ
➢ ប្រដភទទំនិញមនិជារក់ប្មតិកំណត:់ ការនាដំចញទំនិញប្រដភទដនោះពីកមពុជាដៅកានប់្រដទស ឬ
ដដនដីដដលធាល រប់ាននាដំចញរចួដ ើយ (រោា ភបិាលទងំដនាោះមនិបានោកល់កាខណឌ ពិដសស ឬតប្មូវ
ឱ្យសមតថកិចាង្នរោា ភបិាលប្រដទសនាដំចញដសាើសំុ ដតដផែកដលើលកាខណឌ ផលូវចារដ់ដលមានជាយរមាន
រចួដ ើយ ដដលលកាខណឌ ទងំដនាោះ រាល់ការនាចូំលប្តូវ ដតដគារព និងចាតដ់ចងឱ្យមានអនុដោម
ភាពតាមវធិានការភូតគាមអនាមយ័ដដលមានជាយរមាន)។



➢ ប្រដភទទំនិញជារក់ប្មតិកំណត ់: ការនាដំចញទំនិញប្រដភទដនោះ (ទំនិញដដលមានសការ នុពល 
ហានិ ភយ័សមាសភាពចង្ប្ងខពស់ ដូចជាពពួករដនល ដផលដ ើ ដមើម និងរណរ ទំនិញដង្ទដទៀតដដល
ចាតក់ាុងកប្មតិហានិភយ័ង្នសរងោ់រភូតគាមអនាមយ័អនររជាតិដលខ៣២ កាុងប្ករមទី៣ និងទី៤ សរី
ពីចំណតថ់្នា កទ់ំនិញអាប្ស័យដលើកប្មតិហានិភយ័រងាដ ើងដោយសមាសភាពចង្ប្ង) ទមទរឱ្យ
សមតថកិចាភូតគាម អនាមយ័កមពុជា ដយវើសំដណើ សំុចរចារជាមយួសមតថកិចាភូតគាមអនាមយ័ង្ន
ប្រដទស នាចូំល តាមរយៈការដសាើសំុវាយតង្មលហានិភយ័សមាសភាពចង្ប្ងពាកព់ន័ធនឹងការនាចូំល
ទំនិញដដលបានដសាើសំុ។ ការចរចារអាចចំណយដពលព១ី ដល់៥ឆ្ា  ំដដលការនាដំចញពីកមពុជា
អាចចារដ់ផរើមរនាា រព់ីមានកិចាប្ពមដប្ពៀង ពិយីស្ករ ឬឯកស្ករសមមូល រញ្ញជ កព់ីការឯកភាពរវាង
សមតថកិចាភូតគាមអនាមយ័ង្នប្រដទសទងំពីរ។ កិចាឯកភាពដនោះ អាចមានរ ូតកប្មតិតំរន ់ដូចជា 
ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) ង្នអាស្ក៊ា នជាដដើម។
– ជាកដ់សរង ការដរើកទីផារអងារ និងដំ ូងមដីប្កៀម ជាមយួប្រដទសចិន បាន ចំណយរយៈ           ដពលអស់០៦ឆ្ា  ំ

(២០០៤-២០១០) សប្មារប់្គារដ់ពាត ចំណយរយៈ           ដពលអស់០៤ឆ្ា  ំ(២០១១-២០១៤) ដផលដចកចំណយ   
រយៈ           ដពលអស់០៥ឆ្ា  ំ(២០១៤-២០១៨)។ ដោយដ ក ការដរើកទីផារដផលស្កវ យជាមយួប្រដទសកូដរ ៉េ ចំណយ
រយៈដពលអស់ ០៧ឆ្ា  ំ(២០០៩-២០១៥) ដតដៅដតមនិអាចនាដំចញ បានដោយដ តុថ្ន ដៅមនិទនអ់ាច
រំដពញតាមលកាខណឌ តប្មូវភូតគាមអនាមយ័ង្នប្រដទសកូដរ ៉េ)។



ជំហានជាលំោរលំ់ដោយដូចខាងដប្កាមៈ
– ដរៀរចំលិខិតដសាើសំុនាចូំលទំនិញជាកមមវតថុង្នការប្តួតពិនិតយភូតគាមអនាមយ័
– ការដរៀរចំជាឯកស្កររដចាកដទសដោយប្រដទសនាដំចញ
– ទំនាកទ់ំនងជាមយួនឹង NPPO ង្នប្រដទសនាចូំល
– ដរៀរចំដយវើ PRA ដោយ NPPO ង្នប្រដទសនាចូំល
– ដយវើការទំនាកទ់ំនងង្នលទធផល PRA ដៅកានប់្រដទសនាចូំល

(ចរចាពីសមាសភាពចង្ប្ងភូតគាមអនាមយ័)
– ការចុោះពិនិតយជាកដ់សរងដល់ទីតាងំចមាា រ
– ការពិដប្គាោះដយារល់ដលើលកាខណឌ នាចូំល
– រញ្ារនូ់វលកាខណឌ នាចូំល



❑ ដំណៈំ ប្រដភទ / ពូជ
❑ ទីតាងំផលិតកមម / ររមិាណ / រដូវកាល

❑ វយីិស្កស្តសរោដុំោះ :ការប្ររប់្រងសមាសភាពចង្ប្ង ការដយវើអដងាត ការប្រមូលផល
❑ រញ្ជ ីសមាសភាពចង្ប្ង/តារាងទិនានយ័ៈ អាកកំណតដ់ ម្ ោះ ដ ម្ ោះទូដៅ ប្រដភទជប្មក ដផាករកុាជាតិ
រងការរំផ្ទល ញ លកាណៈជីវស្កស្តសរ វធិានការកមាា ត់

❑ ទីតាងំដវចខារៈ់ ការងារដប្កាយដពលប្រមូលផល និងប្រប្ពឹតរកមម, ការសរុកទុក និងការដវចខារ់
❑ កមមវយីិនាដំចញៈ ទិសដៅទីផារ, លកាខណឌ តប្មូវភូតគាមអនាមយ័ង្នប្រដទសនាចូំល
❑ ទិសដៅង្នការនាដំចញនាដពលរចាុរបនា, ការនាដំចញនូវផលិតផលដូចគាា ដៅកានប់្រដទសទីរី
❑ ឯកស្ករដយាង និងសំណំុឯកស្ករសំខាន់ៗ ងតចមលង



❑ រញ្ារនូ់វលកាខណឌ នាចូំលដោយដផែកដលើការយល់ប្ពមអំពីការដយវើវភិារហានិភយ័
– ការដោោះដូរលិខិតស្កា មៈ អនុសសរៈដយារយល់គាា (MOU), ពិយីស្ករ (Protocol)
– ដផនការការងារ



❑ ដំណកក់ាលទ១ី: ការោកព់ាកយសំុ
ររូវនដរុរគល ឬ នីតិរុរគល ដដលមានរំណងនាដំចញនូវប្ររប់្រដភទទំនិញជាកមមវតថុង្នការប្តួតពិនិតយ
ភូតគាមអនាមយ័ដៅកានប់្រដទស ឬដដនដីង្នប្រដទស ប្តូវោកព់ាកយរំដពញដរររទដសាើសំុ (១០ង្ងៃ
មុនមានការកំណតន់ាដំចញ) ការប្តួតពិនិតយភូតគាមអនាមយ័ដលើ ទំនិញរដញ្ា ើរប្មរងនាដំចញដៅ
អរគនាយកោា នកសិកមម (នាយកោា នការពារដំណ ំអនាមយ័ និងភូតគាមអនាមយ័)។ 
សំណំុឯកស្ករដសាើសំុ ប្តូវភាជ រម់កជាមយួនូវៈ
– វកិាយរប្ត (Invoice) និងរញ្ជ ីដវចខារ ់(Packing list) 
– វញិ្ញា រនរប្តយូរទកមម (Fumigation certificate) 

(ប្រសិនដរើមាន     និងប្តូវដតមានប្រសិនដរើមានការតប្មូវពីប្រដទសនាចូំល) 
– លិខិតអនុញ្ញា តនាចូំល (Import Permit issued by the importing country) (ប្រសិនដរើមាន) 
– រណដ លកាខណឌ ភូតគាមអនាមយ័ង្នប្រដទសនាចូំល កាុងសណា នជាកិចាប្ពមដប្ពៀង ពិយីស្ករ...(ប្រសិនដរើមាន) 
– វញិ្ញា រនរប្តភូតគាមអនាមយ័ (Phytosanitary Certificate) ដដលដចញដោយសមតថកិចាភូតគាមអនាមយ័  
ង្នប្រដទសជាប្រភពដដើមង្នទំនិញ (កាុងករណីសំុនាដំចញដៅវញិ)។



❑ ដំណកក់ាលទ២ី: ការប្តួតពិនិតយទំនិញរដញ្ា ើ
សមតថកិចាភូតគាមអនាមយ័ង្ននាយកោា នការពារដំណ ំអនាមយ័ និងភូតគាមអនាមយ័ង្នអរគនាយកោា ន
កសិកមមនឹងចុោះដយវើការវាយតង្មលហានិភយ័ដលើផលិតផលតាមការដសាើសំុ ប្រសិនដរើទំនិញរដញ្ា ើៈ
➢ គាម នសមាសភាពចង្ប្ង និងគាម នសញ្ញា សងសយ័
➢ មានសមាសភាពចង្ប្ងដតមានអនុដោមភាព
➢ មានសមាសភាពចង្ប្ង និង/ឬមានសញ្ញា សងសយ័ថ្នមានសមាសភាពចង្ប្ងដដលបានដយវើអតរសញ្ញា ណ
កមមដោយដភាក

➢ ប្រវតរិររស់ប្ករម ៊ាុន ប្រភពដដើមររស់ផលិតផល
រនាា រម់កសមតថកិចាង្ននាយកោា នការពារដំណ ំអនាមយ័ និងភូតគាមអនាមយ័ង្នអរគនាយកោា នកសិកមម 
នឹងដយវើការដណនាពំីលកាខណឌ តប្មូវនាដំចញផលិតផលពីប្រដទសកមពុជាដល់អាកនាដំចញ។



❑ ដំណកក់ាលទ៣ី: ការពិនិតយ វនិិចឆយ័ដៅមនាីពិដស្កយន៍
សមតថកិចាររស់នាយកោា នការពារដំណ ំអនាមយ័ និងភូតគាមអនាមយ័ង្នអរគនាយកោា នកសិកមម 
ប្កសួង កសិកមម រកុាា ប្រមាញ់ និងដនស្កទ នឹងដយវើការពិនិតយថ្ន ដតើប្រដទសនាចូំល តប្មូវឱ្យដយវើដតសរ 
និងអយិការកិចាអវីខលោះ។ រនាា រម់កនាយកោា ន នឹងដរៀរចំដយវើអយិការកិចា និងដតសរដៅតាមការទមទរ
ង្នប្រដទស នាចូំល។
➢ ករណីអាចមានអនុដោមភាព
➢ ករណីអាចដកតប្មូវ (យូរនកមម) ឱ្យមានអនុដោមភាព
➢ ករណីអាចថ្នមនិអាចដកតប្មូវឱ្យមានអនុដោមភាព (រដិដសយ)។
ប្រសិនដរើចាបំាច ់សមតថកិចាង្ននាយកោា នការពារដំណ ំអនាមយ័ និងភូតគាមអនាមយ័ង្ន        
អរគនាយកោា នកសិកមម នឹងដរៀរចំដយវើដតសរដៅកាុងមនាីរពិដស្កយនដ៍ោយដប្រើដពលយា៉េ ងដហាច
ណស់ឱ្យបានមុនការនាដំចញចំនួន១០ង្ងៃ (រិតដតង្ងៃដយវើការរ៉េុដណណ ោះ)។ ការដរៀរចំដយវើដតសរដដល
ចាបំាចទ់ងំអស់ អាកនាដំចញប្តូវបានដយវើការជូនដំណឹងជាមុន រនាា រព់ីមានតប្មូវការពីប្រដទសនា ំ  
ចូល។



❑ ដំណកក់ាលទ៤ី: ការដកតប្មូវទំនិញឱ្យប្សរតាមលកាខណឌ តប្មូវភូតគាមអនាមយ័ង្នប្រដទសនាចូំល
ប្រសិនដរើចាបំាច ់សមតថកិចាង្ននាយកោា នការពារដំណ ំអនាមយ័ និងភូតគាមអនាមយ័ង្ន          
អរគនាយកោា នកសិកមម ឬ (ប្ករម ៊ាុនដដលបានចុោះរញ្ជ ិកាទទួលស្កគ ល់ដោយអរគនាយកោា នកសិកមម 
ប្កសួងកសិកមម រកុាា ប្រមាញ់ និងដនស្កទ) នឹងមានដរៀរចំដយវើយូរនកមម យា៉េ ងដហាចណស់ឱ្យបានមុន
ការនាដំចញរយៈដពល១០ង្ងៃ (រិតដតង្ងៃដយវើការរ៉េុដណណ ោះ)។ ដំដណើ រការយូរនកមមប្តូវចំណយដពល
ចំនួន ១០-១២០ដមា៉េ ង។ សមតថកិចាង្ននាយកោា នការពារដំណ ំអនាមយ័ និងភូតគាមអនាមយ័       
ង្នអរគនាយកោា នកសិកមម នឹងដយវើការប្តួតពិនិតយដប្កាយដពលដយវើយូរនកមម ដដើមបកីំណតថ់្នដតើចាបំាច់
ប្តូវដយវើយូរនកមមមរងដទៀតដដរឬដទ?



❑ ដំណកក់ាលទី៤: ការដកតប្មូវទំនិញឱ្យប្សរតាមលកាខណឌ តប្មូវភូតគាមអនាមយ័ង្នប្រដទសនាចូំល
កាុងករណីដដលមានវតរមានសមាសភាពចង្ប្ងកាុងដពលប្តួតពិនិតយ និង/ឬលទធផលង្នការវភិារដៅ 
មនាីរពិដស្កយន ៍ដដលរញ្ញជ កថ់្ន ទំនិញមនិប្សរតាម លកា ខណឌ តប្មូវភូតគាម អនាមយ័   ង្នប្រដទសនាំ
ចូល សមតថកិចាប្តូវតប្មូវឱ្យមាា ស់ទំនិញ ចាតវ់ធិានការដកតប្មូវ (ប្រសិនដរើអាចដកតប្មូវបាន) ដូចជា 
ដយវើការកមាា តស់មាសភាពចង្ប្ងដោយដប្រើឧសម័ន ពុល (Fumigation) ដដលប្តូវចំណយដពលរដនថម
រ ូតដល់៥ង្ងៃ។
ផាុយដៅវញិ កាុងករណីមនិអាចដកដប្របាន សមតថកិចាអាចដសាើសំុរដិដសយការដចញផរល់វញិ្ញា រនរប្ត 
ភូតគាមអនាមយ័ (មនិអាចនាដំចញបាន)។
កាុងករណីដដលលទធផលប្តួតពិនិតយទំនិញរដញ្ា ើរខាងដលើ អាចឱ្យសមតថកិចាដយវើការសនាិោា នបានថ្ន 
ទំនិញរដញ្ា ើរដដលបានប្តួតពិនិតយពិតជាមាន ឬមនិមានអនុដោមភាពតាមលកាខណឌ តប្មូវភូតគាម  
អនាមយ័ង្នប្រដទសនាចូំល ដនាោះអាចដោតដៅដល់ដំណកក់ាលទី៥។



❑ ដំណកក់ាលទ៥ី: ការដចញផរល់ ឬរដិដសយផរល់វញិ្ញា រនរប្តភូតគាមអនាមយ័
ដយាងតាមការសនាិោា នកាុងរបាយការណ៍ប្តួតពិនិតយររស់សមតថកិចា (លទធផលង្នការប្តួតពិនិតយ    
ដោយដភាកទដទរ ដោយការវភិារ ដោយការពិនិតយដ ើងវញិរនាា រព់ីដកតប្មូវទំនិញ) ដនាោះទំនិញ 
រដញ្ា ើរដដលដសាើសំុ និងប្តូវទទួលបានការរដិដសយ ឬការផរល់ជូននូវវញិ្ញា រនរប្តភូតគាមអនាមយ័។
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