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ស�ៀវសៅ�២០១៩សេះ ប្រមូលផ្ត ុំការឆ្តះ្រញ្ចា ុំងទ�្សេៈរួមរ្រ�់ប្រុមហ៊តេ�មាជិ្ នេ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា សៅសលើទិដ្ឋភាពនានាជត ុំវញិ 
្ររសិ្ថា េធតរ្ចិច្ា ្តងប្រសទ�។ ពត័ម៌ាេ េិងទ�្សេៈទា ុំងឡាយសៅ្្តងស�ៀវសៅសេះ មាេសោល្រុំណងតតមួយគត ់ គ�ឺុំសៅសលើ្្ម�់្ឲ្យមាេ្ចិចា 
�េ្ទនា្្តងេ័យស្ថា ្រនា សហើយសលើ្�ុំសណើ រ្ដុំសោះបស្យ�បមា្រស់ធវើឲ្យទុំនា្ទ់ុំេងធតរ្ចិចារវាង្ម្តជា េិង�ហភាពអឺរ ៉ត្រកាេត់តមាេភាពប្រស�ើរ
ស�ើងតែមសទៀត។ តផអ្ែ សលើចុំសណះដឹងេិងជុំសេឿរ្រ�់សយើង �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាបាេខិតខុំបគ្រ់លទ្ធភាព សដើម្ បីសធវើយ៉ងោឲ្យព័ត៌មាេ 
្្តងស�ៀវសៅ� ២០១៩ សេះ មាេភាពបតឹមបតរូវមតេេឹងសធវើការសបាះពតមផ្សាយ។ ្រ៉តតេ ្�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាមេិទទួលខត�បតរូវសលើតផ្្ ោ
មួយនេខ្ឹមស្ររួម្្តងស�ៀវសៅ�២០១៩សេះ េិង/ឬ ្៏ផលតដលស្ើតសចញពបីស�ច្្បី�សបមចោមួយសបកាយពបីស�ៀវសៅសេះបតរូវបាេសបាះពតម ្
ផសាយស�ើយ។ 

ស្្នដសេះបតរូវបាេសបាះពតមស្�ើងសោយមាេជុំេួយឧ្រតថាម្ភពបី�ហភាពអឺរ ៉ត្រ។ ខ្មឹស្រ្្តងស�ៀវសៅសេះ ឆ្តះ្រញ្ចា ុំង�សមង្ប្្តមធតរ្ចិចាអឺរ ៉ត្រ តដលតុំោង
សោយ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា េិងមិេបតរូវយ្ សទាះជា្្តងរូ្រភាពោ្៏សោយ សៅឆ្តះ្រញ្ចា ុំងទ�្សេៈរ្រ�់�ហភាពអឺរ ៉ត្រស�ើយ។

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា (EuroCham) 
�ូមតែង្អុំណរគតណចុំសពាះប្រុមហ៊តេ�មាជិ្  
រ្រ�់សយើងទា ុំងអ�់ តដលបាេសធវើវភិាគទាេ 
េូវធាតតចូលនានាេិងផល់្ការោ ុំបទដនទសទៀត 
សដើម្ បីសធវើឲ្យសយើងឈាេសៅ�សបមច្្ត ងការ
សបាះពតមផ្សាយស�ៀវសៅ�សេះ។

�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាបតរូវបាេ�សម្ាធ 
ស�ើងសៅនែងៃទបី២ តខមិែតនា ឆ្្ ុំ២០១១ សោយមាេ 
ការឧ្រតថាម្ភោ ុំបទពបី�ុំោ្់ស្ថា ្រេិ្្របីតដលជា
�មាគមធតរ្ិចចាអឺរ ៉ត្រ៖ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មបារា ុំង-
្ម្តជា (Chambre de Commerce Franco-
Cambodgienne / CCFC), �មាគមធតរ្ិចចាអង់សគ�្ 
ប្រចា ុ្ំ ម្តជា (British Business Association in 
Cambodia/BBAC) េិងប្រុមធតរ្ិចចាអាល្ឺម៉ង់ 
(Arbeitskreis Deutsche Wirtschaft/ADW)។ �ភា
ពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្ត ជាបតរូវបាេ្រសងកើតស�ើង 
្្ត ងសោល្រុំណងសលើ្្ម្�់ផលប្រសយជេ៍ 
្រោ្ធតរ្ចិចាអឺរ ៉ត្រតដល្ុំពតងប្រត្ិរត្កិារ្្តងប្រសទ� 
្ម្ត ជាជួយ�បមរួលការចូលរ្រ�់ប្រុមហ៊តេអឺរ ៉ត្រ 
ម្ប្រ្្រអាជបីវ្ម្ម្្ត ងទបីផសារ្ម្ត ជាេិង្រសងកើត
ជា្រោ្ញជួយោ្សៅវញិសៅម្្្ត ងចុំសោម 
�មាជិ្រ្រ�់ខ្ួេជាស្ជបីវ្ម្្ម ្បី ជា្រតគ្គល្្បី។ 

សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ ុបនៅកម្ពុជា

www.eurocham-cambodia.org
អ៊ីម៉េលៈ info@eurocham-cambodia.org
ទូរសព្ៈ +៨៥៥ ០២៣ ៩៦៤ ១៤១
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ខណ្ឌ ដូនមពញ ោធានីភ្នំមពញ ពពរះោជាណាចព្រ្រ៉្៊ជា
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សៅ្្តងស�ៀវសៅ � �ុំសៅសបាះពតម្ភ 
ផសាយសលើ្ទបី្របីសេះ បាេសលើ្ស�ើង 
អុំពបី�ុំសណើ សោលេសយបាយចុំេួេ 
៦៥ ចុំណត ចតដលមាេសោល្រុំណង 
ជួយសធវើឱ្យ្ររយិកា�ធតរ្ចិចា េិងប្្រ 
ខណ័្ឌ ចបា្រធ់តរ្ ចិចាសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា 
កាេត់តមាេភាពលអែប្រស�ើរ តែមមួយ 
្បមិតសទៀត។

សយើងខ្ត ុំបាេ្រសងកើត�ុំសណើ ទា ុំងសេះ 
ស�ើង ្រនា្ទ ្រព់បីសយើងខ្ត ុំបាេសរៀ្រចុ្ំ ចិចា 

ប្រជត ុំពិសបោះសយ្រល់យ៉ងទូលុំទូលាយ 
ជាមួយេឹង�មាជិ្ �ភាពាណិជ្្ជ ម្ម 
អឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា តដល�តទ្ធតតជាអ្្ បាេ 
ចូលរួមសៅ្្តងគណៈ្មា្ម ធកិារតាម
វ�័ិយទា ុំង ១០ រ្រ�់សយើង។ 

សោយស្រតតសយើងខ្ត ុំមាេសោល្រុំណង 
សធវើជានដគូដ៏លអែរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភិបាល
្ម្តជា្្តងការត្លមអែ្ររយិកា�ធតរ
្ិចចាឱ្យកាេ់តតលអែប្រស�ើរតែមសទៀត
សនាះ សទើ្របគ្់រ្រញ្ហា ទា ុំងអ�់តដល

បាេសលើ្ស�ើងសៅ្្តងស�ៀវសៅ � 
សេះ �តទ្ធតតមាេផ្ដល់ជាដុំសោះ 
បស្យតដលអាចអេតវតប្ាេសោយ
អាជ្ាធរពា្់ព័េ្ធសៅ្្តងរយៈសពល
ខ្បី េិងរយៈសពលមធ្យមផងតដរ។ 

អាប�័យសហតតសេះ អេតស្�េរ៍្រ�់
សយើងខ្ត ុំមាេទបមង់ដូចខាងសបកាម៖

អនុសាសន៍ និងការន្លើយតបនៅនឹង
នោលននោបាយកាលពីឆ្នា ំមុន 

ស�ច្្ដបី�សងខេ្រអេតស្�េ៍សោល 
េសយបាយកាលពបីឆ្្ ុំមតេ េិងការ 
សឆ្ើយត្រជា្រេ្្រនា្ទ ្រ់តដលផ្ដល់ 
ជូេសោយរាជរោ្ឋ ភិបាល។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា 

្រង្ហា ញអុំពបីមូលសហតតតដល្រញ្្ជ ្់ 
ថាការសោះបស្យ្រញ្ហា ទា ុំងសេះ
អាចមាេផលប្រសយជេ៍ដល់ 
រាជរោ្ឋ ភិបាល្ម្តជា។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ២០១៩

្រង្ហា ញេូវវធិាេការជា្់លា្់ 
តដលអាចសធវើឱ្យស្ថា េភាពសេះ
មាេភាពលអែប្រស�ើរ�បមា្រ់បគ្រ់ 
ភាគបីទា ុំងអ�់។

ពិពណ៌នាបញ្នា 

សរៀ្ររា្រល់មអែតិអុំពបីស្ថា េភាព្រចចាត្រ្េ ្
េិង្រង្ហា ញអុំពបីរស្រៀ្រតដល្រញ្ហា ទា ុំង 
សនាះអាច្រះ៉ពាល់ដល់វ�័ិយឯ្ជេ។

សា្នានភាពអនុសាសន៍ 

្រង្ហា ញថាសតើ�ុំសណើ សោលេសយបាយឆ្្ ុំមតេ 
បតរូវបាេ រកនាសាទុកឬ ន្វើបច្ពុបនាបន្នភាព ឬជា 
សំនណើសុំថ្មី  �បមា្់រឆ្្ ុំ២០១៩។
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អនុ�សន៍��� ំ ២០១៦

សូមផតល់ករែណនឲំយបនជក់លក់ែថមេទៀតអំពីតរមូវករបង់អករេលីតៃមលបែនថមសរមប់េសវែដលរតូវបននេំចញ។

�រេឆ�ើយតបែផ�កេ�លនេ��យ

េនកនុងលិខិតេទកន់របធនសភពពណិជជកមមអឺរ ៉ុបរបចកំមពុជ ចុះៃថងទី១៩ ែខកកកដ ឆន ២ំ០១៦ (េលខ១២២៤០ 
អពដ) អគគនយកដឋ នពនធដរ បនេបតជញ ថនឹងេធវករសិកសរសវរជវបនតេទៀត េដមបផីតល់និយមន័យឲយបនចបស់
ជងេនះេលពកយថ«េសវនេំចញ» េហយធនថករអនុវតតអករេលតៃមលបែនថមេលេសវនេំចញ រតូវេដររសបគន
េទនឹងករវវិឌឍន៍របស់ធុរកិចចនិងបេចចកវទិយ។ 

វ�ស័យពន� រ  |  អករេលីតៃមលបែនថម

មរត៦៣ ៃនចបបស់តពីីពនធដរែចងថ េសវកមមរតូវបនចតទុ់កថបន «េកតេឡង» 
កនុងរងវងរ់បេទសកមពុជ របសិនេបវរតូវបន «េធវ/ផតល់» កនុងរពះរជណចរកកមពុជ 
េលកែលងេចញែត ករផតល់េសវេនះទក់ទងនឹងអចលនរទពយសថិតេនបរេទស 
ឬករ ផតល់េសវដឹកជញជូ នេនេរករបេទស។ បនទ បម់កេទៀតមរត៦៤េធវករសរមយ 
លមអតិថ បណត េសវផតល់េនេរករពះរជណចរកកមពុជ (េសវនេំចញរតូវ ជប ់
អករេលតៃមលបែនថមកនុងអរត០%។

ពិពណ៌�ប���

អករេលីតៃមលបែនថមេលីេសវនេំចញ

២២

 � សូមផតល់ករែណនំឲយបនជក់លក់ែថមេទៀតអំពីតរមូវករបង់អករេលីតៃមលបែនថម 
សរមប់េសវែដលរតូវបននេំចញ។ 

សូមផតល់េគលករណ៍ែណនឲំយបនជក់លក់ ថេតពកយ  «េរបរបស់េនេរក 
រពះរជណចរកកមពុជ» មននយ័ដូចេមតច សរមបេ់សវែដលរតូវបននេំចញ។ ជ 
អនុសសនេ៍យងខញុចំងប់ននិយមនយ័ែដលបងហ ញសណដ នចតិតលអ និងអេំណយផល 

ភពរសេពចរសពិល បេងកតជហនិភយ័ែផនកបទបញញតតេិរចន សរមបប់ណត រកុមហុ៊ន 
នេំចញេសវពីរបេទសកមពុជ េដយសរែតគម នករែណនជំក់លក់ កនុងចបប់ 
េដមបឲីយេគអចដងឹបនរបកដថ េតេសវរបស់េគជបអ់ករេលតៃមលបែនថម ឬេទ។ 
កងវះភពចបស់លស់េនះ េធវឲយមរនតីពនធដរេធវករវយតៃមលែបបសម នមនិេទៀងទត់ 
េដយគម នេគលករណ៍ែណនចំបស់លស់ ែដលអចបណត លឲយគម នសងគតភិព
ឬបងកឱកសឲយមនទមល ប់អនុវតតខវះតមល ភព។

េធ វបច ចុបបន នភព

ផលប៉ះ�ល់េលើកម���

អនុ�សន៍�
	 ំ ២០១៧

វធិីសាសស្ត 



៦    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

សារ
របស់ពបធាន

តាងនាមឱ្យ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា 
(EuroCham) េិង្រោ្ដ ប្រុមហ៊តេជា�មាជិ្ 
រ្រ�់សយើងតដល្ុំពតងមាេ្ុំសណើ េកាេ់តត 
សបចើេ ខ្ត ុំមាេស�ច្្ដបីសស្មេ�្ស �ូម្រង្ហា ញជូេ 
ស�ៀវសៅ � សបាះពតមផ្សាយសលើ្ទបី ៣ រ្រ�់ 
សយើង តដលជា្បមងអេតស្�េ៍�្ដបីពបីសោល-
េសយបាយពាណិជ្្ជ ម្ម េិងការវេិិសយគ តដល
�មាជិ្ រ្រ�់សយើងបាេសរៀ្រចុំចងប្ងរួមោ្
ស�ើងសដើម្ បីោ្ជូ់េរាជរោ្ឋ ភបិាល្ម្តជាសធវើការ 
ពិចារោ។ ការសបាះពតមផ្សាយតដលបាេសធវើ
្រចចាត្រ្េភ្ាពសេះគឺជាលទ្ធផលនេការពិេិត្យ 
ស�ើងវញិតាមវធិបីស្ស�្្ដ ្ត ងរយៈសពល ១៨ 
តខចតងសបកាយសេះ សបកាមការតណនា ុំ េិងជុំនាញ 
ឯ្សទ�ពបីគណៈ្មា្ម ធិការវ�័ិយទា ុំង ១០ 
រ្រ�់សយើង សដើម្ បីផ្ដល់េូវដុំសោះបស្យតដល 
មាេភាពបបា្ដេិយមសដើម្ បីជមះ្ឧ្រ�គ្គតផ្្  
្រទ្រ្ញ្ញត្ ិេិងរចនា�ម្េ័្ធ តដលជួ្រប្រទះសៅ
សពលសធវើធតរ្ ចិចាសៅ្្តងបពះរាជាោចប្្ម្តជា។ 
សយើងរ ុំពឹងទត្ ថា សៅ្្តងរយៈសពល្រ៉តនា្ម េឆ្្ ុំខាង 
មតខសេះ ្ ុំតណទបមងត់ដលសយើងចងប់ាេតាម 
រយៈស�ៀវសៅ � សេះេឹងជួយសធវើឱ្យ្ររយិកា� 
ធតរ្ិចចាសៅ្ម្តជាកាេ់តតលអែប្រស�ើរស�ើងតែម 
សទៀត សហើយជាចតងសបកាយេឹងជួយជុំរតញ្ុំសណើ េ 
លុំហូរចូលេូវពាណិជ្្ជ ម្ម េិងការវេិិសយគកាេ់ 
តតសបចើេតែមសទៀតទា ុំងសៅេិងម្ពបីតុំ្រេទ់វបី្រ
អឺរ ៉ត្រ េិងតុំ្រេ់ឆ្ងៃ យជាងសេះសទៀត។

អារណូ ោ្
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ខណៈតដល្ម្តជា្រេព្បងឹងជុំហររ្រ�់ខ្ួេ
សៅ្្តងទបីផសារ�្លតដលកាេ់តតអស�ថារ-
ភាពនាសពល្រចចាត្រ្េស្េះ រាជរោ្ឋ ភិបាល 
្ម្ត ជាយល់ចបា�់អុំពបី ស្រៈ�ុំខាេ់នេ
អេតវត្្ុំតណទបមង់ដ៏មាេអតថាេ័យសដើម្ បី 
ធានាថា្ម្តជាសៅតតមាេ�មតថាភាពប្រ្ួត 
ប្រតជងជា្ររ់ហូត។ កាលពបីសដើមឆ្្ ុំ២០១៩ 
�សម្ដចនាយ្រដ្ឋមសេ្បី បាេអេតម័តយ៉ង 
បតឹមបតរូវ េូ វ្ញចា ្រ់្ម្មវ ធិបី្ុំតណទបមង់ 
ប្រ្្រសោយមហិច្ឆតាខ�់្្រុំផតត សៅ្្តង 
សវទិការាជរោ្ឋ ភបិាល-តផ្្ ឯ្ជេ (G-PSF) 
សទើ្របាេសរៀ្រចុំស�ើងវញិ សហើយ្ញចា ្រ់ 
្ម្មវធិប្ី ុំតណទបមងស់េះមាេសោល្រុំណង 
ពបងឹង�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជង េិងជុំរតញ 
ដល់្ិចចា�បមរួលពាណិជ្ជ្ម្មសដើម្ បីសលើ្
្ម្�់ ពិពិធ្ម្មស�ដ្ឋ្ិចចាឱ្យកាេ់តតខ្ា ុំង 
ស�ើងតែមសទៀត។ �ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រ 
សៅ្ម្តជា បាេ�តម្ដងការស្វ គមេច៍ុំសពាះ 
ការោ្់សចញេូវ្ម្មវធិបី្ុំតណទបមង់ទា ុំង
សេះ េិងចុំសពាះស�ច្្ដបី�សបមចរ្រ�់�សម្ដច 
នាយ្រដ្ឋមសេ្បី្្ត ងការវលិបត�្រ់ម្សធវើ 
ជាប្រធាេសវទិការាជរោ្ឋ ភបិាល-តផ្្ ឯ្ជេ 
ស�ើងវញិ សោយស្រតតសវទិកាសេះគឺជា 
យេក្ារដ៏មាេតនម ្េិងអាចសជឿជា្់បាេ 
�បមា្រ់្ ចិចា�េ្ទនារវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល េិង 
វ�័ិយឯ្ជេ េិងតដលបាេោ្់សចញេូវ 

ដុំសោះបស្យ�ុំខាេ់ៗជាសបចើេ ្រនា្ទ ្់រ 
ពបីមាេ្ិចចា�េ្ទនាម្ដងៗ។ 

សេះជាការសលើ្ ទឹ្ចតិមួ្យតដលសយើងបាេ 
ស�ើញ្រញ្ហា មួយចុំេួេសៅ្្តងស�ៀវសៅ � 
រ្រ�់សយើងបតរូវបាេសោះបស្យតាមរយៈ 
រស្រៀ្រវារៈ្ុំតណទបមងប់គ្រប់ជរុងសបជាយសេះ 
ជាពិស�� គអឺេតស្�េស៍ៅ្្តងជុំពូ្�្ដបីពបី 
វ�័ិយគយ ដឹ្ ជញ្ជូ េ េិងភ�័្តភាររ្រ�់សយើង។ 
សេះ្រង្ហា ញឱ្យស�ើញអុំពបីការទទួលស្្គ ល់ 
េិងការឱ្យតនម្កាេ់តតខ្ា ុំងស�ើងសៅសលើ
ស�ៀវសៅ � រ្រ�់សយើង តដលអាចឱ្យ �ភា 
ពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ទទួលបាេការ 
សឆ្ើយត្រ ្ ្តងអបតា ៧៥% ពបីរាជរោ្ឋ ភបិាល 
ចុំសពាះអេតស្�េន៍ានាតដល�មាជិ្ រ្រ�់ 
សយើងបាេស�្ើស�ើងកាលពបីឆ្្ ុំ២០១៧ សហើយ 
សេះ្រង្ហា ញអុំពបីភាពលអែប្រស�ើរពបី ស�ៀវ
សៅ � ដុំ្ូរងរ្រ�់សយើង។ ការសឆ្ើយត្រ 
ទា ុំងសេះមាេ្រង្ហា ញសៅ្្ត ងតផ្្ «ការ 
សឆ្ើយត្រតផ្្សោលេសយបាយ» តដល 
រាយនាមអេតស្�េ៍ចុំេួេ ១១ ចុំណត ច 
តដលបាេសោះបស្យរួចរាល់ តាមរយៈការ 
អេតវត្ការត្តប្ររ្រ�់រាជរោ្ឋ ភិបាល។ 
លទ្ធផលគួរជាទបីចា្រអ់ារម្មណ៍សេះ ពបងឹង 
ការសជឿជា្រ់្រ�់សយើងតដលថា វ�័ិយឯ្ជេ 
មាេតួនាទបី្រតពវ�ិទ្ធិមួយតដលសដើរតួនាទបីជា
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អ្្ ចូលរួមចុំតណ្ដ�៏ុំខាេច់ុំសពាះការតា្់ 
តតង្រសងកើតសោលេសយបាយសោយផ្ដល់ 
េូវមតបិត�្រ់ េិងធាតតចូលជា្់ត�្ដង។

សៅ្្តងស�ៀវសៅ � សបាះពតមផ្សាយឆ្្ ុំសេះ
មាេអេតស្�េស៍ោលេសយបាយចុំេួេ ៦៥ 
ចុំណត ច តដលរួម្រញចាូ លទា ុំងអេតស្�េ៍ែ្មបី 
អេតស្�េត៍ដលបាេសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាព េិង
អេតស្�េ្៍រេរ្្សាទត្ពបីអេតស្�េ៍សលើ្
មតេ សោយបគ្រដណ្ដ ្រស់ៅសលើវ�័ិយជាសបចើេ 
សហើយ្្តងសនាះសយើងបាេោ្់្រញចាូ លេូវ 
គណៈ្មា្ម ធិការវ�័ិយែ្មបី្រុំផតតមួយ េិង 
ជុំពូ្�្ដបីពបីវ�័ិយធតរ្ចិច្ា �ិ្ម្ម។ ការពបងបី្ 
គណៈ្មា្ម ធកិារតាមវ�័ិយរ្រ�់សយើង ជា 
�ញ្្ញ ្រង្ហា ញអុំពបី្រុំណងរ្រ�់�ហគមេ៍
ធតរ្ិចចារ្រ�់សយើង តដលចង់បាេ្ិចចា�ហ-
ប្រតិ្រត្ិការកាេ់តតជិត�្ិទ្ធតែមសទៀតជា 
មួយេឹងរាជរោ្ឋ ភបិាល សដើម្ បីជមះ្ភាពប្រឈម 
តផ្្ េិយ័ត្ម្មមួយចុំេួេតដលសៅតត្រេ្ដ 
ស្ើតមាេ។ គណៈ្មា្ម ធិការតាមវ�័ិយ 
េិងអេរ្វ�័ិយេបីមួយៗ បាេសលើ្ស�ើងេូវ 
្រញ្ហា ជា្ល់ា្�់បមា្រវ់�័ិយតាមជុំនាញ
រ្រ�់ខ្ួេ េិងសលើ្ស�ើងអុំពបីរស្រៀ្រតដល 
�ុំសណើ ត្លមអែទា ុំងសនាះ េឹងជួយសលើ្ 
្ម្�់អេតសលាមភាព ការប្រ្ួតប្រតជង 
េិងការវេិិសយគ។ សៅ្្តង្ររ្ិរទសេះ សយើង
បាេ្ុំណតអ់ត�្ញ្្ញ ណប្រធាេ្រទ�ុំខាេ់
មួយ តដលថា្ររយិកា�កាេត់តស�្មើភាពោ្ 

អាច�សបមចបាេតាមរយៈការពបងឹងការ 
អេតវតឱ្្យបាេខ្ា ុំងក្ា ឱ្យមាេភាព�តបី�ង្វ ្់ 
ោ្ េិងឱ្យមាេតម្ាភាព េូវប្្រខណ័្ឌ គតយិតត្ិ 
រ្រ�់បពះរាជាោចប្្ម្តជា តដលគួរតត 
ខិតខុំសធវើយ៉ងោទទួលស្្គ ល់ េិងសលើ្ ទឹ្ 
ចិត្ដល់ការអេតវត្ទា ុំងឡាយតដលមាេ 
អេតសលាមភាព។ សយើងសជឿជា្ថ់ា ការអេតវត ្
េូវអេតស្�េទ៍ា ុំងសេះេឹងធានាបាេេូវការ 
សឆ្ើយត្រកាេត់តរងឹមា ុំ េិងប្រ្្រសោយថាមវេ ្
តែមសទៀតពបី�ុំោ្វ់�័ិយឯ្ជេចុំសពាះ
តបមរូវការតដល្ុំពតងមាេការតប្រប្ររួលនេ 
ទបីផសារ្្តងប�ត្ េិងទបីផសារអេរ្ជាតិ។ 

ឆេ្ទៈ្ ្តងការស្វ គមេ ៍េិងទទួលយ្ការត្ តប្រ 
តាមរយៈការអេតវត្្ ម្មវធិប្ី ុំតណទបមងដ់ម៏ាេ 
អតថាេយ័គជឺា្ត្ាដ�៏ុំខាេ់ជាចា ុំបាច�់បមា្រ់ 
ប្រសទ�្ម្តជាអាចមាេលទ្ធភាពសធវើដុំសណើ រ 
សឆ្្ះសៅមតខសោយខ្ួេឯង សោយបតរូវឆង្កាត់ 
ទិដ្ឋភាពភូមិស្ស�េ្សយបាយរ ុំខាេជា 
សបចើេ តដលជាការគុំរាម្ុំតហងដល់ស�ដ្្ឋ ចិចា 
្រចចាត្រ្េ្។ សៅ្្តងកាលៈសទ�ៈទា ុំងសេះ 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា �ង្មឹថា 
ស�ៀវសៅ � ចបា្រស់បាះពតមផ្សាយសលើ្ ទបី ៣ 
រ្រ�់សយើងសេះេឹងទទួលបាេការស្វ គមេ៍ 
ជាែ្មបីម្ដងសទៀតពបី�ុំោ្់រាជរោ្ឋ ភិបាល 
េិងភាគបីពា្់ព័េ្ធសៅ្្ត ងការអភិវឌ្ឍេ៍ 
រ្រ�់្ម្ត ជា សោយក្ាយជាមសធយោបាយ 
មួយសដើម្ បី្រុំផត� េិងជុំរតញឱ្យមាេ្ចិចាពិភា្សា 
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ោ្។ សយើងរង់ចា ុំស្វ គមេ៍្ិចចា�េ្ទនាមួយ
ជត ុំសទៀត តដលេឹង្រសងកើតជាលទ្ធផលតដល
ោ ុំបទដល់រាជរោ្ឋ ភិបាល្្ត ងការអេត វត ្
យតទ្ធស្ស�ស្ធវើសោលេសយបាយតដលមាេ 
ល្ខេណៈជាប្រពេ័្ធ េិង្រុំសពញ្រតេថាម តដលេឹង 
ជុំរតញឱ្យ្ររយិកា�ធតរ្ចិចា េិង្ររយិកា� 
គតិយតត្ិកាេ់តតមាេល្ខេណៈអុំសោយ 
ផលតែមសទៀត។

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា �ូម�តម្ដង 
េូវការតែង្អុំណរគតណដស៏ស្្ម ះចុំសពាះអ្្
តដលបាេចូលរួមចុំតណ្សៅ្្តងការសរៀ្រចុំ
សបាះពតមស្�ៀវសៅ � សេះ។ ប្រ�ិេស្រើសយើង 
មេិមាេចុំសណះដងឹ ជុំនាញ េិងការោ ុំបទមេិ 

រាែយរ្រ�់អ្្ ទា ុំងអ�់ោ្សេះសទ ្ម្មវធិបី 
ត�ូ៊មតរិ្រ�់សយើង្េឹ៏ងមេិអាចប្របពឹតស្ៅ
បាេស�ើយ។ ឥ�ូវសេះ សយើង�ូមអុំពាវនាវ 
ដល់�មាជិ្ ទា ុំងអ�់នេ�ហគមេ៍ធតរ្ចិចា
្ម្តជាឱ្យចា្រយ់្ឱកា�សេះសដើម្ បី្រសញចាញ
�ុំស�ងតាមរយៈការចូលរួមសៅ្្តង្ិចចា 
ប្រជត ុំពិភា្សា េិង្ចិចាប្រជត ុំពិសបោះសយ្រល់ 
តដលេឹងប្របពឹតស្ៅសៅឆ្្ ុំសបកាយ។ សយើង
សៅតត្រេ្ស្រ្ដជ្ាចិត្យ៉ងមតតមាុំដតដល 
្្ត ងការោ ុំបទដល់ប្រុមហ៊តេឯ្ជេតដល 
មាេអេតសលាមភាព េិង្្តងការសធវើការង្រ 
ជានដគូជាមួយរាជរោ្ឋ ភិបាលសដើម្ បីធានា
េូវ្ុំសណើ េស�ដ្ឋ្ិចចា្ម្តជាប្រ្្រសោយ 
ចបីរភាព េិងវ្ិរតលភាព។
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អន៊សាសន៍មគាលនមោបាយ 
សពរាប់ឆ្្ នំ២០១៩
ទិដ្ឋភាពរួមនេ�ុំសណើ រ្រ�់�មាជិ្ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាតដលបាេសលើ្ស�ើង�បមា្រឆ្់្ ុំ២០១៩

វិស័យការពារការវិនិយោគ

យន្តការពិនិត្យ្លូវចបាប់ម�ងីវញិ ១.  �ូមផ្ដល់ការធានាថា ចបា្រ់ េិង្រទ្រ្ញ្ញត្ិនាសពលអនាគត មាេោ្់្រញចាូ ល 
េូវ្រទ្រ្ញ្ញត្ិ អេរ្កាលជា្់ត�្ដង សហើយលិខិតូ្រ្រណ៍ែ្មបីៗ មិេគ្រ្ បីអេតវត្
សដើម្ បីោ្់ពិេ័យប្រត�ិ្ម្ម �បមា្រ់ការមិេ អេតវតត្ាមស�ើយ។ 

២. �ូមស�្ើឱ្យ្រសងកើតយេ្ការពិេិត្យស�ើងវញិមាេល្ខេណៈឯ្រាជ្យសៅតាម 
ប្�ួង េិងស្ថា ្រ័េ ស្ធារណៈពា្់ព័េ្ធតដលទទួលខត�បតរូវ្្តងការចាត់
តចង េិងសធវើស�ច្្ដបី�សបមចសលើពា្្យស�្ើ �ត ុំរ្រ�់អង្គភាពឯ្ជេ េិង្រសងកើត
តតលាការរដ្ឋបាល្ុំពូលមួយផងតដរ។

ការមរៀបចនំតា្រ់ផតងចបាប់ថ្ី ៣. �ូមស�្ើផ្ដល់ការធានា ការសលើ្ទឹ្ចិត ្េិងជុំេួយសបចើេជាងមតេដល់វេិិសយ-
គិេតាម រយៈចបា្រ់ែ្មបី�្ដបីពបីការវេិិសយគ សោយការ្រញចាូ លេូវអេតស្�េ៍ ពបី 
�ុំោ្់វ�័ិយឯ្ជេផងតដរ។

៤. �ូមស�្ើឱ្យផ្ដល់អាទិភាព សលើការ្រញចា្រ់ចបា្រ់�្ដបីពបីការប្រ្ួតប្រតជង ចបា្រ់
�្ដបីពបីពាណិជ្្ជ ម្មតាមប្រព័េ្ធសអ�ិចបតរូេិ្ ចបា្រ់�្ដបីពបី្ិចចា�េយោពាណិជ្្ជ ម្ម 
េិងចបា្រ់�្ដបីពបី្ិចចាការពារអ្្ សប្រើបបា�់ េិង ស្រ្ដជ្ាអេតម័តចបា្រ់ទា ុំងសេះឱ្យ 
បាេមតេដុំោច់ឆ្្ ុំ២០១៩។

ការការពារ្រ៉ស្ិទ្ិបញ្ញា ៥. �ូមស�្ើឱ្យោ្់សចញេូវល្ខេខណ្ឌ តបមរូវតដល្ុំណត់ឱ្យសធវើការផ្សពវផសាយមតេ
សពលចតះ្រញ្ជបី  �បមា្រ់ពាណិជ្ជ�ញ្្ញ ែ្មបីតដលបាេោ្់ពា្្យស�្ើ�ត ុំចតះ្រញ្ជបី ។

៦. �ូមស�្ើឱ្យ្រសងកើតប្្រខណ័្ឌ ចបា្រ់កាេ់តតពិស្្ដ រសដើម្ បីោ្់សចញេូវវធិាេការ
្រសោ្ដ ះអា�េរ្ងឹមា ុំជាងមតេសៅ្្តង្ិចចាការពារ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ ។ 

៧. �ូមស�្ើឱ្យផ្ដល់�ិទ្ធិអុំោចសៅ្បមិតរដ្ឋបាលដល់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិង 
រោ្ឋ ្រសដើម្ បីទ្រ់ស្ក ត់ទុំេិញត្ង្ក្ាយ េិងការលួចលា្់នា ុំចូលទុំេិញម្
កាេ់ប្រសទ�្ម្តជា។

៨. �ូមស�្ើឱ្យសធវើការពិសបោះសយ្រល់ជាមួយេឹងវ�័ិយឯ្ជេសដើម្ បី្រសងកើត 
លិខិតូ្រ្រណ៍ �បមា្រ់្ ុំណតឧ់បាប�័យជា្ល់ា្ស់ដើម្ បីសោះបស្យ្រណបី
រ ុំសលាភសលើ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ ។ 

៩. �ូមស�្ើឱ្យ្រសងកើតដុំសណើ រការផ្ូ វការ�បមា្រ់ការសោះបស្យវវិាទសបរៅប្រព័េ្ធ
តតលាការសដើម្ បីសោះបស្យរាល់្រណបី រ ុំសលាភសលើ�ិទ្ធិពាណិជ្ជ�ញ្្ញ តាម 
រយៈប្�ួងពា្់ព័េ្ធ។
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វិស័យធនធានមនសុ្ស

ការជួលនិមោជិតជាជនបរមទស ១០.�ូមស�្ើឱ្យផ្្�់្រ្ដូរគុំរូ្ចិចា�េយោ្ុំណតជ់ាមតេ �បមា្រ់្ ម្្ម រេិសយជិតជា 
ជេ្ររសទ� សោយជុំេួ�ម្វញិេូវទបមង្់រទោ្ឋ េតាមប្រពេ័្ធអេឡាញតដល
មាេព័ត៌មាេលមអែិតជាមូលោ្ឋ េអុំពបី្ិចចា�េយោការង្រផ្ូ វការ។

គិលានដ្ឋា នមៅតា៉សហពគាស ១១.�ូមស�្ើឱ្យសធវើវសិស្ធេ្ម្មចបា្រ់�្ដបីពបីការង្រ សដើម្ បីអេតញ្្ញ តឱ្យមាេការត្ 
�បមរួលស�ើងវញិេូវល្ខេខណ្ឌ តបមរូវតដលតបមរូវឱ្យ�ហបោ�តដលមាេ 
្ម្្ម រេិសយជិតសលើ�ពបី ៥០ នា្់ស�ើងសៅបតរូវមាេគិលាេោ្ឋ េប្រចា ុំការ
សៅតាម�ហបោ�រ្រ�់ខ្ួេ។

ការពិនិត្យម៉លីម�ងីវញិ
នូវល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវសពរាប់
ការហ្វ្ឹរហ្វវឺន្ូរនជាង

១២.�ូមស�្ើឱ្យមាេការទទួលស្្គ ល់្ម្មវធិបីហាត់ការ�មប�្រជាផ្ូ វការសដើម្ បីសធវើ
ជាជសបមើ� មាេ�តពលភាពជុំេួ�ឱ្យ្ម្មវធិបីហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងសៅសពលវាយ
តនមស្លើការអេតវតត្ាមប្រកា�សលខ ០០៤។

១៣.�ូមស�្ើឱ្យប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ្រសងកើតអង្គភាពពិសបោះ 
សយ្រល់សដើម្ បីឱ្យវ�័ិយឯ្ជេចូលរួម្្តងការសរៀ្រចុំតផេការ េិងការបគ្រប់គង
មូលេិធិតដលប្រមូលបាេពបីពេ្ធអា្រហវឹ្ហវឺេ្ូេជាង។

១៤. �ូមអេតញ្្ញ តឱ្យ�ហបោ� កាត់ចុំោយ�មប�្រសលើការហវឹ្ហវឺេ តដល
សប្រើបបា�់សដើម្ បី្រុំសពញតាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងនេចបា្រ់�្ដបីពបី
ការង្រ តាមមូលោ្ឋ េ�មាមាបតសចញពបី ពេ្ធអា្រហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងតដល
ពា្់ព័េ្ធ។

ការពបាពស័យទា្រទ់ងរវាងសាថែ បន័
សាធារណៈ និងវសិ័យឯ្រជន

១៥. �ូមស�្ើឱ្យសធវើការពិចារោពបងបី្ប្រព័េ្ធបគ្រ់បគងទិេ្េ័យ្ម្ា ុំងពល្ម្ម 
្ររសទ� សដើម្ បីអាចឱ្យ្រុំសពញេបីតវិធិបីរដ្ឋបាលការង្រទា ុំងអ�់បាេតាមប្រពេ័្ធ 
�វ័យប្រវត្ិ្ម្ម។
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វិស័យពន ្ធដារ

ការមរៀបចនំតា្រ់ផតងព្របខ័ណ្ឌ
និយត័្រ៉្៉ូលបពត

១៦. �ូមស�្ើឱ្យពិចារោ អេតវតប្្រព័េ្ធសធវើសត�ភ្ាគហ៊តេិ្ (Shareholder 
Continuity Test)  សដើម្ ប្ី ុំណត់វសិ្លភាពនេការផ្្�់្រ្ដូ រ្ម្ម�ិទ្ធិសៅ្្តង 
ប្រុមហ៊តេសបាះភាគហ៊តេ។ 

១៧.�ូមស�្ើឱ្យមាេការទទួលស្្គ ល់ថាពេ្ធតតមប្រិ៍មិេគួរអេត វត្ស�ើយសៅ
សពល តដលភាគហ៊តេិ  ្ ោម្ា្ប់ាេ្រសងកើេសដើមទតេតាមរស្រៀ្រអ�មាមាបត 
សោយស្រតតចុំេួេភាគហ៊តេរ្រ�់ភាគហ៊តេិ្សផ្សងសទៀតពត ុំមាេការផ្្�់្រ្ដូ រ 
្ម្ម�ិទ្ធិស�ើយ។

ការគានំពទដលព់្ររុ៉ហ៊៊នផដល
មគារពកាតព្វ្ិរច្ចពន្មៅ្រ្៊ង
ដនំមណីរការមរៀបចនំពបព័ន្
សារមពីពន្ជា្លូវការ

១៨.�ូមស�្ើឱ្យពិចារោ�បមាលការពិេ័យ ចុំសពាះអ្្ ជា្រ់ពេ្ធទា ុំងឡាយោ 
តដលបាេ រាយការណ៍សោយ�្ម័បគចិត ្ អុំពបីភាពមិេប្រប្តបីនេការ្រង់ពេ្ធពបី
មតេរ្រ�់ខ្ួេ សៅមតេសពល ទទួលបាេការជូេដុំណឹងអុំពបីការសធវើ�វេ្ម្ម។

អា្ររមលតីម៉លបផនថែ៉ ១៩. �ូមស�្ើឱ្យសធវើការពិចារោោ្្់រញចាូ ល្រទ្រ្ញ្ញតិ ្�្ដបីពបីអា្រសលើតនម្្រតេថាម 
ជា្់លា្់តាម វ�័ិយ�បមា្រ់ភ្ា្់ង្រសទ�ចរណ៍ សដើម្ បីឆ្តះ្រញ្ចា ុំងបាេកាេ់ 
តតបតឹមបតរូវអុំពបីល្ខេណៈនេ ធតរ្ិចចាទា ុំងសេះ។

ការអន៊វត្តពន្៉ិនមស្ីភាព ២០. �ូមស�្ើឱ្យត្�បមរួលស�ើងវញិ េូវស្រាចរតណនា ុំសលខ ០០៣ �ហវ សដើម្ បី 
ដ្សចញេូវ ល្ខេខណ្ឌ �ញ្្ជ តិតខ្មរ សដើម្ បីធានាឱ្យមាេការអេតវតព្េ្ធសោយ
ស�្មើភាពនេបបា្់្រុំោច់ អតបីតភាពការង្រ ។

គមពរាងវនិមិោគរានល្រ្ខណៈ
ស៉្បត្តិពគប់ពគាន់

២១.�ូមស�្ើឱ្យសធវើការពិចារោោ្ឱ់្យអេតវតស្�ើងវញិ េូវការសលើ្ តលងពេ្ធ អ្រ្្ររមា
សោយ�វយ័ប្រវត្�ិបមា្រគ់សបមាងវេិិសយគមាេល្ខេណៈ�ម្ត្បិគ្រប់ោេ់សៅ
្្តងរយៈសពលសលើ្តលងពេ្ធរ្រ�់ខ្ួេ។

វិស័យគយ ការដឹកជញ្ជជូន និងភ័ស្ពុភារ

វសិ័យគយ ២២.�ូមស�្ើឱ្យផ្ដល់អាទិភាពសលើការអេតម័តោ្់ឱ្យសប្រើបបា�់សោលការណ៍ 
តណនា ុំ�បមា្រក់ារ ្រសញចាញទុំេិញពបីគយរហ័�ភ្ាមៗរ្រ�់អង្គការគយពិភព
សលា្សដើម្ បី�បមរួលេបីតិវធិបី្រុំសពញត្រ្រ្រទ្រសញចាញទុំេិញ ពបីគយឱ្យមាេ 
ភាពស្មញ្ញ។

២ ៣ . �ូមស�្ើឱ្យផ្ដល់អាទិភាពសប្រើ ប្រព័េ្ធ្រង់ បបា្់តាមប្រព័េ្ធអត បីេធឺណិត 
មាេ�តវតថាភិាព េិង ការពបងបី្ �មតថាភាពប្រពេ័្ធឯ្ស្រតាមប្រពេ័្ធអត បីេធណិឺត
សដើម្ បី�បមរួលេបីតិវធិបីគយឱ្យកាេ់តតមាេ ប្រ�ិទ្ធភាព។
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វសិ័យដឹ្រជញ្ជូ ន និងភ័ស្ដ៊ភារ ២៤.�ូមស�្ើឱ្យអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ សធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពេបីតវិធិបីតដលវ�័ិយ
ឯ្ជេអាចសលើ្្រញ្ហា  េិងស�្ើឱ្យពិេិត្យសមើលស�ើងវញិ សលើស�ច្្ដបី�សបមច 
រ្រ�់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ។

វិស័យោនយន ្ត

បទប្បញញាត្តិសពរាប់ការនានំចូល ២៥.�ូមស�្ើឱ្យធានាថាប្រកា�សលខ ១៥០ េឹងបតរូវអេតវតជ្ា�្ល�បមា្រប់គ្រ់
យេយេ្ទា ុំងអ�់តដលនា ុំចូលម្កាេ់ប្រសទ�្ម្ត ជាសោយប�្រតាម 
ប្រកា�សលខ ៩៩។

្រិច្ចការពារអ្្រមពបីពបាស់ ២៦.�ូមស�្ើឱ្យនាយ្ោ្ឋ េដឹ្ជញ្ជូ េផ្ូ វសោ្ផ្ដល់សលខអត�្ញ្្ញ ណយេយេ្
នេយេយេត្ដលបាេចតះ្រញ្ជបី ដល់ប្រុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធិតច្ចាយប�្រចបា្រ់
្្តងមួយបតបីមា� ម្ដងសដើម្ បីឱ្យប្រុមហ៊តេ អាចសធវើការជូេដុំណឹងដល់នាយ្ោ្ឋ េ 
្្តង្រណបី តដលមាេការប្រមូលផលិតផលបតល្់រម្វញិ។

មគាលនមោបាយសារមពីពន្ ២៧.�ូមស�្ើ ឱ្យសធវើវចិារណ្ម្មសលើសោលេសយបាយស្រសពើពេ្ធ�បមា្រយ់េយេ្
សដើម្ បីសលើ្ ទឹ្ចតិឱ្្យមាេការសប្រើយេយេក្ាេត់ត�មប�្រ េិងមេិ្រះ៉ពាល់ 
ដល់្ររសិ្ថា េ្ម្តជា។

វិស័យធរុកិ្ ចេកសិកម ្ម

សារធាត៊ហា៉ឃាត់ ២៨.�ូមស�្ើឱ្យប្�ួង្�ិ្ម្ម រតកាខេ ប្រមាញ់ េិងសេស្ទ ្ុំណត់្រញ្ជបី ស្រធាតត
ហាមឃាត់តដលមាេតចងសៅ្្តងចបា្រ់�្ដបីពបី�តខភាព�តវ េិងផលិត្ម្ម�តវ 
េិងផ្ដល់ការធានាថា្រញ្ជបី សនាះមាេោ្់្រញចាូ លសឈា្ម ះថ្ា ុំស្រតាអាហ្គូ េបី� 
ផងតដរ។

ការពបយ៊ទ្ពបឆ្នំង
នឹងសរាភា រ្រសិ្រ៉្ខ៊សចបាប់

២៩.ស�្ើស�្ើឱ្យប្�ួង្�ិ្ម្ម រតកាខេ ប្រមាញ់ េិងសេស្ទអេតវតវ្ធិាេការអេតវត្
ចបា្រ់ឱ្យបាេតឹងរតងឹសៅសពលចតះបតរួតពិេិត្យសៅតាមចុំណត ចតច្ចាយផលិត 
ផល�មា្ភ រ្�ិ្ម្ម។

បទប្បញញាត្តិការងារ ៣០.�ូមស�្ើឱ្យផ្ដល់ការធានាថារាជរោ្ឋ ភិបាលេឹងសធវើការពិចារោសលើអតថា-
ប្រសយជេ្៍រតេថាម េិងល្ខេខណ្ឌ ការង្រតដលប្រុមហ៊តេធតរ្ចិច្ា �ិ្ម្មបាេផ្ដល់
ជូេ្េង្ម្ សៅសពលអេតវត្្ ម្មវធិបី្ុំតណទបមង់ការង្រែ្មបី។

ពិពិធ្រ៉្្រសិ្រ៉្ ៣១.�ូមពិចារោផ្ដល់ការអេតញ្្ញ តឱ្យពូជប�ូវ្ូេកាត់អាចោុំដតះ េិងចតះ្រញ្ជបី
សោយប�្រចបា្រ់សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។
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ការមធ្វីមតស្តបរសិាថែ ន
តា៉ល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវ្លូវចបាប់

៣២.ស�្ើ�ត ុំការ្រញ្្ជ ្់ថា សតើប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាចា ុំបាច់បតរូវសប្រើមេ្ទបីរពិសស្ធេ៍រ្រ�់ 
ប្�ួង្ររសិ្ថា េ សដើម្ បីសធវើការសធវើសត�គ្តណភាពទឹ្តដរឬសទ។

វិស័យបយ្ ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

ការគានំពទដល់ការអភិវឌ្ឍ
មសដឋា្ិរច្ចឌីជីថល

៣៣.�ូមស�្ើឱ្យផ្ដល់អាទិភាពដល់ការអេតមត័ចបា្រ ់ �្ដបីពបីការការពារទិេេ្យ័ េិង 
ឯ្ជេភាពសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា ្រនា្ទ ្រព់បីមាេដុំសណើ រការពិសបោះសយ្រល់រវាង 
វ�័ិយស្ធារណៈេិងវ�័ិយឯ្ជេប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាពរួច សហើយសនាះ។

៣៤.�ូមស�្ើឱ្យសធវើការពិចារោ អេតវតស្ោលេសយបាយស្រើ្ចុំហ ឱ្យមាេ 
ប្រព័េ្ធ្រ្ដូ រប្រតិ្រត្ិ្រ សលខទូរ�ព្ទចល័ត (mobile phone number portability) 
េិង្រោ្ដ ញប្រ៊ដត្រ៊េ (broadband) សដើម្ បីផ្ដល់ជាជសបមើ�កាេ់តតសបចើេដល់
អតិែិជេ េិងការប្រ្ួតប្រតជងកាេ់តតយតត្ិធម៌សៅ្្តងវ�័ិយទូរគមនាគមេ៍
្្តងប្រសទ�្ម្តជា។

៣៥.�ូមស�្ើឱ្យសលើ្្ម�់្ការចូលរួមកាេត់តសបចើេតែមសទៀត ពបី�ុំោ្់អ្្ ផ្ដល់ 
ស�វា្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល េិងវ�័ិយឯ្ជេ សដើម្ បីត្លមអែវគ្គ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល 
្រសចច្ា វទិយោគមនាគមេ៍ េិងព័ត៌មាេ េិងការទទួលស្្គ ល់ សដើម្ បីសោះបស្យ
្រញ្ហា គម្ាតជុំនាញ្្តងវ�័ិយសេះ។

ទូរគ៉នាគ៉ន៍ ៣៦.�ូមស�្ើឱ្យមាេការ្រេស្រៀ្រចុំឱ្យមាេការចូលរួមសៅ្្តងការពិសបោះសយ្រល់
�តបីជសបរៅជា មួយេឹងវ�័ិយឯ្ជេជាមតេ�ិេ មតេេឹងអេតមត័ដុំសណើ រការ្រេ្ដ
អាជ្ា្័រណ្ណតផ្្ ទូរគមនាគមេស៍្ជាែ្មបីស�ើងវញិ បពមទា ុំងពិេិត្យរ្ឱកា� 
ផ្ដល់ការសលើ្ទឹ្ចិតដ្ល់ការវេិិសយគសលើសហោ្ឋ រចនា�ម្័េ្ធទូរគមនាគមេ៍
ផងតដរ។

៣៧.�ូមស�្ើឱ្យមាេការសដញនែវ្សិ្លគមនាសពលអនាគត អេតវត�្បមា្រ់តត
ការផ្ដល់ជូេវសិ្លគមែ្មបី្រ៉តសោ្ណ ះ េិងបតរូវធានាថាមាេការបតរួតពិេិត្យបតឹមបតរូវ
សលើអ្្ សដញនែ។្

វិស័យធរុកិ្ ចេបបតង

ការមរៀបចនំបញ្ចបស់ាថែ ពរ 
នូវព្រ៉បរសិាថែ ន និង 
ធនធានធ៉ជ្ាតិ 
មនពបមទស្រ៉្៊ជា

៣៨.�ូមស�្ើឱ្យ្ុំណត់អាទិភាពសរៀ្រចុំ្រញចា្រ់ប្ម្ររសិ្ថា េ េិងធេធាេធម្មជាតិ 
្ម្តជា។

៣៩.�ូមស�្ើឱ្យផ្ដល់ការធានាថា ការសលើ្ទឹ្ចិតដ្ល់ការសប្រើបបា�់ថាមពល
ពេ្ឺបពះអាទិត្យ តដលមាេសៅ្្តងស�ច្្ដបីបពាងសលើ្ទបី១១ នេប្ម្ររសិ្ថា េ 
េិងធេធាេធម្មជាតិ្ម្តជា សៅតតរ្សាទត្ សៅ្្តងស�ច្្ដបីបពាងស្ថា ពរ។

៤០.�ូមស�្ើឱ្យផ្ដល់ការធានាថា ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ�ញ្្ជ តិ �បមា្រ់ប្រុមហ៊តេប្រឹ្សា 
វាយតនម ្ សហតត្រ៉ះពាល់្ររសិ្ថា េ េឹងមិេោ្់្រញចាូ លសៅ្្តងប្ម្ររសិ្ថា េ 
េិងធេធាេធម្មជាតិ្ម្តជា ស្ថា ពរស�ើយ។
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ការគានំពទការមធ្វអីន្តរកាលមៅជា
មសដឋា្ិរច្ចមបតង

៤១. �ូមស�្ើឱ្យសធវើការពិចារោោ ុំបទ ដល់ការ្រសងកើតប្រុមប្រឹ្សាអោរន្រតង្ម្តជា 
សដើម្ បីអាចក្ាយជា�មាជិ្ ភាពរ្រ�់ប្រុមប្រឹ្សាអោរន្រតងពិភពសលា្។

៤២.�ូមស�្ើឱ្យផ្ដល់អាទិភាព្រសងកើត្ម្មវធិបីជាតោិ្ស្់្្�ញ្្ញ ្ររសិ្ថា េសៅ្ម្តជា។

៤៣.�ូមពិចារោពបងបី្អាទិភាព រ្រ�់ធនាោរ�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមែ្មបី 
សដើម្ បីោ្ ់ ្រញចាូ លការវេិិសយគ សលើការអភវិឌ្ឍេក៍ា្ូរេទា្ររ្រ�់�ហបោ�
ខ្ាតតូច េិងមធ្យម។ 

៤៤.្រសងកើតលិខិតូ្រ្រណ៍ស្រសពើពេ្ធ េិងមិេតមេស្រសពើពេ្ធសដើម្ បីទទួលស្្គ ល់ 
ជុំរតញ េិងសលើ្ទឹ្ចិតដ្ល់គុំេិតផ្ដួចសផ្ដើមរ្រ�់វ�័ិយឯ្ជេ្្តងការកាត់ 
្រេថាយ តញ្ េិងត្នច�្ុំណល់ ស�ើងវញិ។

វិស័យសខុាភិបាល

ការទទួលបាន ជីវ្លិត្ល ៤៥. �ូមស�្ើឱ្យប្�ួង�តខាភបិាលពបងបី្ការទទួលយ្ជបីវផលិតផលោ្ ់្្តងផលិត
ផលតដលអេតមត័សោយរដ្ឋបាលឱ�ែ េិងចុំណបី អាហារ �ហរដ្ឋអាសមរ ិ្  េិង/
ឬទបីភ្ា្ង់្រឱ�ែអឺរ ៉ត្រ។

ឱសថ៉ិនចានំបាច់រានមវជ្ជបញ្្ជ ៤៦. �ូមស�្ើឱ្យ្រេ្សត បីល្ខេណៈវេិិច្ឆយ័ប�្រចបា្រ ់ េិងដុំសណើ រការពា្ព់េ័្ធេឹងការចាត់
ចុំោតថ្់ា្ផ់លិតផលឱ�ែមាេសវជ្ជ្រញ្្ជ  សៅជាផលិតផលឱ�ែមេិចា ុំបាច់
មាេសវជ្ជ្រញ្្ជ សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាសោយប�្រតាមការអេតវតរ្្រ�់អាស៊្េ។

ការហា៉ឃាត់្លិត្ល
៉ិនបានច៊រះបញ្ជ ិកា

៤៧.�ូមស�្ើឱ្យផ្ដល់អាទិភាពសលើការ្រសងកើត្ិចចា�បម្រ�បមរួលអេ្រប្�ួង
រវាងប្�ួង�តខាភិបាលេិងអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយេិងរោ្ឋ ្រសដើម្ បីអេតតវ្ធិាេ
ការ្រតេថាមសទៀត្្តងការទ្រ់ស្ក ត់ការនា ុំចូលផលិតផលឱ�ែ តដលមិេបាេ
ចតះ្រញ្ជិ កាេិងមិេបាេសធវើសត�ម្្កាេ់ទបីផសារ្ម្តជា។
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ការច៊រះបញ្ជ ិកា 
និងការបន្តស៊ពលភាព

៤៨.�ូមស�្ើឱ្យផ្ដល់អាទិភាពសលើការអេតវត្ប្រព័េ្ធចតះ្រញ្ជិ កាតាមអេឡាញ 
(E-Registration) េិងប្រព័េ្ធនា ុំចូលតាមអេឡាញ (E-Importation) រ្រ�់ 
ប្�ួង�តខាភិបាល េិងឱ្យវ�័ិយឯ្ជេចូលរួមសៅ្្តងដុំសណើ រការនេការ 
្រសងកើត្ម្មវធិបីទា ុំងសេះ។

៤៩.�ូមស�្ើឱ្យសធវើការពិចារោសចញ្រទ្រ្ញ្ញត្ិ តដលេឹងអេតញ្្ញ តឱ្យមាេការ 
ចតះ្រញ្ជិ ការួម�បមា្រ់ឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យតដល�ថាិតសៅ្្ត ងប រ្ុមេិង 
ប្រសភទតតមួយ។

៥០.�ូមស�្ើឱ្យ�បម្រប្រសភទចុំោត់ថ្ា្់ េិងសោលការណ៍តណនា ុំ �្ដបីពបីការចតះ 
្រញ្ជិ កាឧ្រ្រណ៍ ្ររកិាខេ រសពទ្យ ឱ្យប�្រជាមួយេឹងចុំោត់ថ្ា្់ េិងសោល-
ការណ៍តណនា ុំតដលមាេតចង្្តង្ចិចា បពមសបពៀង�្ដបីពបីឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យ
អាស៊្េ (ASEAN Medical Device Directive) ។

៥១. �ូមស�្ើឱ្យមាេការ្រញ្្ជ ្់ឱ្យបាេចបា�់លា�់អុំពបី សោលការណ៍តណនា ុំ
តដលប្រុមហ៊ត េតែទា ុំ�ត ខភាពបតរូវអេត វត្តាមសដើម្ បីស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ ត
ពបីប្�ួង�តខាភិបាល�បមា្រ់�្ម្មភាពផ្សពវផសាយផលិតផល។ 

៥២.�ូម្រញ្្ជ ្់ជាែ្មបីអុំពបី្រោ្ដ ញ (CHANNEL) ោមួយ�បមា្រ់ឱ្យប្រុមហ៊តេ 
ោ្់ពា្្យស�្ើ�ត ុំអាជ្ា្រ័ណ្ណនា ុំចូល្រនា្ទ េ់�បមា្រ់ផលិតផលតដល្ុំពត ង 
រង់ចា ុំការ�ត ុំ្រេ្ដ�តពលភាព ឬការចតះ ្រញ្ជិ កា តាមរយៈការអេតវតដ្ុំសណើ រការ 
ោ្់ពា្្យ�ត ុំផ្ូ វការ តដលមាេសោលការណ៍តណនា ុំចបា�់ លា�់្រង្ហា ញអុំពបី 
ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវនេការទទួលបាេអាជ្ា្រ័ណ្ណសេះ។

៥៣.�ូមស�្ើឱ្យគណៈ្ម្មការ្រញ្ជិកា េិង្រេ�្តពលភាពរ្រ�់ប្�ួង�តខាភបិាល 
សរៀ្រចុ្ំ ចិចាប្រជត ុំឱ្យ បាេយ៉ងតចិោ�់ម្ដង្្តងមួយតខ សោយសយងតាមកាល-
វភិាគជា្ល់ា្ត់ដលបាេផ្សពវផសាយ។

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និងសំណង់

ការអភិវឌ្ឍវសិ័យស៊រមិោដី 
និងអចលនពទព្យ

៥៤.�ូមស�្ើឱ្យសធវើការពិចារោ សលើការ្ុំណត់ជាល្ខេខណ្ឌ តបមរូវឱ្យអ្្ ពិសបោះ
សយ្រល់ទា ុំង អ�់ តដលចូលរួម្្តងគសបមាងស្ង�ង់សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា 
បតរូវតតមាេធានារ៉ា្រ់រងទុំេួលខត�បតរូវ�តបីវលិជាកាតពវ្ិចចា។

៥៥. �ូមស�្ើឱ្យមាេការោ្់សចញេូវ�្ដង់ោរជា�្ល �បមា្រ់ការវា�់តវងសៅ
្្តងវ�័ិយអចលេបទព្យ។

៥៦. �ូមស�្ើឱ្យសធវើការពិចារោ្រសងកើេការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវតថាត  តដល្រសងកើតស�ើង 
�បមា្រ់គសបមាង អភិវឌ្ឍេ៍លុំសៅោ្ឋ េ សោយប�្រតាមការអេតវតរ្្រ�់្រោ្ដ  
ប្រសទ��មាជិ្អាស៊្េសផ្សងសទៀត សដើម្ បីផ្ដល់េូវ្ិចចាការពារបគ្រ់បោេ់ដល់
អតិែិជេ សៅ្្តង្រណបី តដលគសបមាងដួលរលុំ។

ការមរៀបចនំផដនដី 
និងនគរូបនីយ្រ៉្

៥៧.�ូមស�្ើឱ្យផ្ដល់អាទិភាពដល់ការអេតមត័ប្្រខណ័្ឌ ចបា្រែ់្មបី �បមា្រក់ារអភវិឌ្ឍ 
េិងការ បគ្រប់គងតុំ្រេស់ឆរ្ េិង�ូមស�្ើឱ្យសធវើការពិចារោអេតញ្្ញ តឱ្យមាេ 
“គសបមាងគុំរូ” សដើម្ បី ្រង្ហា ញដល់វេិិសយគិេថា ការអភវិឌ្ឍតុំ្រេស់ឆរ្សៅតាម 
�ង្ោ់រអេរ្ជាត ិគជឺាលទ្ធភាពមួយតដលអាចសធវើបាេសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។
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ការមធ្វីទនំមនបី្រ៉្បទប្បញញាត្តិស្ដីពី
អចលនពទព្យលនំមៅដ្ឋា ន

៥៨.�ូមស�្ើឱ្យមាេការ្រញ្្ជ ្់ចបា�់លា�់ អុំពបីដុំសណើ រការ្រុំតលងអោរស្្្់ 
សៅតដលបាេស្ង�ង់ស�ើងសៅមតេសពលសចញអេតប្ឹត្យសលខ ១២៦ សៅជា 
ចុំតណ្ឯ្ជេសៅ្្តងអោរ �ហ្ម្ម�ិទ្ធិ េិង្រញ្្ជ ្់អុំពបីវធិបីស្ស�ត្ដល
មាចា �់អចលេបទព្យអាចស�្ើ�ត ុំ្រ័ណ្ណ្ម្ម�ិទ្ធិរួមែ្មបី សរៀងៗខ្ួេ។

៥៩.�ូមស�្ើឱ្យអេតម័ត្រទ្រ្ញ្ញត្ិ តដលអេតញ្្ញ តឱ្យប្រុមហ៊តេអភិវឌ្ឍេ៍ ចាត់តចង
ទបីធ្ាចុំណតយេយេស្ៅ្្តង្ររសិវណខតេដូជាចុំតណ្ឯ្ជេ េិង អេតញ្្ញ ត 
ឱ្យមាេការសចញ្រ័ណ្ណ�មា្គ ល់្ម្ម�ិទ្ធិឯ្ជេ�បមា្រ់ចុំណតយេយេ។្

៦០.�ូមស�្ើឱ្យសធវើការពិចារោអេតម័តប្្រខណ័្ឌ េិយ័ត្ម្ម សដើម្ បីបគ្រ់បគងសលើ 
វ�័ិយបគ្រ់បគង អចលេបទព្យសៅ្ម្តជា េិងស�្ើឱ្យពិសបោះសយ្រល់ជាមួយ
េឹងវ�័ិយឯ្ជេសដើម្ បី្រសងកើតជា�ុំណត ុំ ឯ្ស្រ្រទោ្ឋ េេបីតិវធិបីប្រតិ្រត្ិ។

៦១. �ូមស�្ើឱ្យផ្ដល់អាទិភាព ដល់ការ្រសងកើតឌបីជបីែលេបីយ្ម្ម នេដុំសណើ រការសផ្ទរ 
្ម្ម�ិទ្ធិអចលេ បទព្យតាមរយៈការោ្់ឱ្យដុំសណើ រការ្ម្មវធិបីតាមប្រព័េ្ធអេ 
ឡាញ។

វសិ័យសនំណង់ ៦២.�ូមស�្ើឱ្យពិសបោះសយ្រល់ជាមួយវ�័ិយឯ្ជេ សដើម្ បីធានាេូវការ្រសងកើត 
�ុំណត ុំ �្ដង់ោរ អោរ តដលមាេល្ខេណៈបបា្ដប្រជា។

៦៣.�ូមស�្ើថាមតេសពលមាេការអេតម័តប្មស្ង�ង់អោរ (Building Code) 
គ្រ្ បីមាេការពិសបោះសយ្រល់ជាមួយេឹងតផ្្ ឯ្ជេជាមតេ�ិេ សដើម្ ប្ី ុំណត់
ល្ខេណៈវេិិច្ឆ័យអេរ្ការ បី �បមា្រ់�តវតថាិភាពអគ្គិភ័យ តដលេឹង្រសងកើតបាេជា
មូលោ្ឋ េ�បមា្រ់អធិការ្ិចចា េិងដុំសណើ រការអេតម័ត សោយប�្រតាមល្ខេ-
ខណ្ឌ តបមរូវ្ុំណត់សោយប្រកា�សលខ ៨៧។

៦៤.�ូមស�្ើ្ុំណត់ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវឱ្យបគ្រ់ប្រុមហ៊តេ�ុំណង់ទា ុំងអ�់តដលប្រតិ-
្រត្ិការសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាបតរូវតតមាេ្រតគ្គលិ្តផ្្ �តវតថាភិាព តដលទទួល
បាេការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លអុំពបី�តខភាព េិង�តវតថាភិាពការង្រតដលតបមរូវសោយ
ចបា្រ់មតេសពលចា្រ់សផ្ដើមគសបមាងែ្មបី។

៦៥. �ូមស�្ើឱ្យពិចារោអេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្ិ តដលតបមរូវឱ្យ�មា្ភ រ�ុំណង់សបគឿង 
្រង្គត

ុំអោរតដល ផលិតសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា បតរូវឆង្កាត់ការសធវើសត�ធ្ានា 
គតណភាពឯ្រាជ្យជាមតេ�ិេមតេេឹងោ្់ល្់សៅសលើទបីផសារ។
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វិស័យការពារការវិនិយោគ

យន្តការពិនិត្យ
្លូវចបាបម់�ងីវញិ

ការមរៀបចនំ
តា្រ់ផតងចបាប់ថ្ី

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម
ល្ី យ

តប
ការម្លីយតបមៅនឹងអន៊សាសន៍ 
ឆ្្ នំ២០១៧-២០១៨
ស�ច្្ដបី�សងខេ្រអុំពបីការសឆ្ើយត្ររ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាលចុំសពាះអេតស្�េស៍ោលេសយបាយ្្តងឆ្្ ុំ២០១៧ េិង 
ឆ្្ ុំ២០១៨។

២.

៣.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមសធវើការពិសបោះសយ្រល់ជាមួយវ�័ិយឯ្ជេសដើម្ បីសធវើចបា្រ់�្បីពបីការ 
ប្រ្ួតប្រតជងមួយ តដលមាេល្ខេណៈចបា�់លា�់ សហើយបគ្រ់បជរុងសបជាយ 
ជាងស�ច្្បីបពាងតដលមាេ្្តងសពល្រចចាត្រ្េ។្ 

ប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្្ម ុំពតងខិតជិតដល់ដុំោ្់កាល្រញចា ្រ់ការសរៀ្រចុំចបា្រ់�្ដបីពបីការប្រ្ួត 
ប្រតជងរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា តដលស�ច្្ដបីបពាងស្ថា ពរនេចបា្រ់សេះ្ុំពតង�ថាិតសបកាមការ
ពិេិត្យសមើលស�ើងវញិសោយគណៈរដ្ឋមសេ្បី េិងប្រុមប្រឹ្សា អ្្ ចបា្រ់ សហើយមាេការរ ុំពឹង
ថាចបា្រ់សេះេឹងបតរូវអេតម័តសៅ្្តងឆ្្ ុំ២០១៩ សេះ។

៤.

ការ្រសងកើតយេក្ារពិេិត្យស�ើងវញិ មាេល្ខេណៈឯ្រាជ្យ សៅតាមប្�ួង 
េិងស្ថា ្រ័េស្ធារណៈពា្់ព័េ្ធ តដលទទួលខត�បតរូវ្្តងការចាត់ការ េិងសធវើ
ស�ច្្បី�សបមចសលើពា្្យស�្ើ�ត ុំរ្រ�់អង្គភាពឯ្ជេេិង្រសងកើតតតលាការរដ្ឋបាល
្ុំពូលមួយផង។ 

១.

�ូមផល់្អាទិភាពដល់ការសធវើចបា្រ់ �្បីពបី្ិចចា�េយោពាណិជ្្ជ ម្ម�បមា្រ់ជួល 
អោរសធវើស្្្់ការ ្រនា្ទ ្រ់ពបីមាេការពិសបោះសយ្រល់ប្រ្្រសោយតផ្ផ្ក ជា 
មួយវ�័ិយឯ្ជេ។

�ូមធានាឲ្យបាេថា ចបា្រេិ់ង្រទ្រ្ញត្ែិ្មបី ៗ  ចា ុំបាចប់តរូវមាេប្រការអេរ្កាល 
ជា្ត់�ង្ សហើយលិខិតូ្រ្រណ៍ែ្មបៗី  ្ ម៏េិបតរូវយ្ម្អេតវតត្្រ្រប្រត�ិ្ម្ម
ស�ើយ្្តងការពិេ័យអេរ្កាលចុំសពាះការមិេអេតសលាមតាមចបា្រ់។
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ការការពារ
្រ៉សិ្ទ្ិបញ្ញា

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

៦.

កា
រម្

ល ីយ
តប

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូម្រសងកើតប្្រខណ័្ឌ ចបា្រ់ពិស្្រមួយ សដើម្ បី្រងកល្ខេណៈឲ្យមាេវធិាេការ
្រសោ្ះអា�េក្ាេ់តតរងឹមា ុ្ំ ្តងការការពារ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ ។

�ូមផល់្ការធានាការសលើ្ទឹ្ចិតេិ្ងជុំេួយសបចើេជាងមតេដល់វេិិសយគិេ
តាមរយៈចបា្រវ់េិិសយគែ្មបីសោយរួម្រញចាូ លអេតស្�េព៍បីវ�័ិយឯ្ជេផង។

សោយអេតវតត្ាម្ិចចាបពមសបពៀងរវាងប្រសទ�្ម្តជា េិងស្ថា ្រ័េប្រកា�េបីយ្របតត្ក្ ម្ម 
អឺរ ៉ត្រ (EPO) តដលបាេចតះកាលពបីតខម្រា ឆ្្ ុំ២០១៧ ការទទួលស្្គ ល់�តពលភាពនេ្ិចចា
បពមសបពៀងប្រកា�េបីយ្របតត្ក្ ម្មអឺរ ៉ត្រសេះបាេចូលជាធរមាេសៅនែងៃទបី០១ តខមបីនា ឆ្្ ុំ 
២០១៨ តដលសធវើឱ្យប្រសទ�្ម្តជា ក្ាយជាប្រសទ�អា�តបីដុំ្ូរងសគ្រងអែ�់តដលផ្ដល់�តពលភាព 
ដល់ប្រកា�េបីយ្របតត្ក្ ម្មអឺរ ៉ត្រ។ ប្រកា�េបីយ្របតត្ក្ ម្មអឺរ ៉ត្រតដលផ្ដល់សោយស្ថា ្រេ័ 
ប្រកា�េបីយ្របតត្ក្ ម្មអឺរ ៉ត្រ េិងបតរូវផ្ដល់�តពលភាពសៅ្ម្តជា េឹងមាេ�តពលភាពផ្ូវចបា្រ់ 
ដូចោ្សៅេឹងប្រកា�េបីយ្របតត្ក្ ម្មរ្រ�់្ម្តជា េិងអេតសលាមតាមចបា្រ់�្ដបីពបីប្រកា� 
េបីយ្របតត្ក្ ម្្ម ម្តជាតដរ។ 

្រចចាត្រ្េស្េះ  រាជរោ្ឋ ភិបាល្ុំពតងសរៀ្រចុំសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពប្្រខណ័្ឌ ចបា្រ់ សដើម្ បីបគ្រ់បគង 
ការវេិិសយគ្ររសទ� េិង្្តងប�ត្ សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា តាមរយៈការសធវើវសិស្ធេ្ម្ម 
ចបា្រ់�្ដបីពបីការវេិិសយគ េិងការ្រសងកើតចបា្់រែ្មបី�្ដបីពបីតុំ្រេ់ស�ដ្ឋ្ិចចាពិស��។ តាមរយៈ 
សវទិការាជរោ្ឋ ភបិាល-តផ្្ ឯ្ជេ តដលបាេសធវើស�ើងសៅ្្តងតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ ្ ម៏ាេការ 
្រញ្្ជ ្់ផងតដរថាប្រុមប្រឹ្សាអភិវឌ្ឍេ៍្ម្តជា តដលជាស្ថា ្រ័េដឹ្នា ុំដុំសណើ រការសេះបាេ 
្រង្ហា ញការស្រ្ដជ្ាចតិ្្រញចា្រជ់ាស្ថា ពរេូវស�ច្្ដបីបពាងវសិស្ធេ្ម្មចបា្រស់េះឱ្យបាេបតមឹចតង
តខមិែតនា ឆ្្ ុំ២០១៩ សេះ ្រនា្ទ ្រ់ម្េឹងបតរូវ្រញ្ជូ េសៅកាេ់ប្�ួងស�ដ្្ឋ ិចចា េិងហិរញ្ញវតថាត  
ពិេិត្យសមើលរួច សទើ្រ្រញចាូ េសៅកាេ់គណៈរដ្ឋមសេ្បី េិងប្រុមប្រឹ្សាអ្្ ចបា្រ់។

៧.

៥.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមផល់្�ិទ្ធិអុំោចតផ្្ រដ្ឋបាលតែមសទៀត ដល់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិង 
រោ្ឋ ្រ សដើម្ បីទ្រស់្ក តក់ារហូរចូលទុំេិញត្ង្ក្ាយ េិងទុំេិញនា ុំចូលលួចលា្់ 
ម្្្តងប្រសទ�្ម្តជា។

សដើម្ បីសលើ្្ម�់្ការប្រ្ួតប្រតជង េិងកាត្់រេថាយនែច្ុំោយសៅ្្តងដុំសណើ រការអាជបីវ្ម្ម 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េ្ម្តជាបតរួតពិេិត្យទុំេិញ អាហរណ័ េបីហរណ័ េិង្រសង្ក ្រការត្ង្្រេ្ុំ (កា ុ្ំ តង 
បតរូល) នេប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្្ម ម្តជា បតរូវបាេដ្កាតពវ្ិចចា មិេឱ្យសធវើការបតរួតពិេិត្យសៅ 
តាមបច្បពុំតដេ ្ ុំពងត់ផ�មតបទ តុំ្រេស់�ដ្្ឋ ចិចាពិស�� េិងតុំ្រេប់តរួតពិេិត្យសផ្សងសទៀត។ 
ចា្រព់បីនែងៃទបី០១ តខ ត្ម្ភៈ ឆ្្ ុំ២០១៩ តសៅ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្របាេក្ាយជាស្ថា ្រេ័ 
រដ្ឋបាលតតមួយគត់តដលមាេ�ិទ្ធិ្្ត ងការបតរួតពិេិត្យទុំេិញសៅតាមបច្ចូលម្កាេ់ 
ប្រសទ�្ម្តជា។

៨.

�ូមសធវើការផ្សពវផសាយ្រញ្ជបី ពា្្យស�្ើ�ត ុំចតះ្រញ្ជបី ម៉ា្ពាណិជ្ជ�ញ្្ជ ែ្មបីជាមតេ
�ិេមតេេឹងសធវើស�ច្្បី�សបមចសលើពា្្យស�្ើ�ត ុំេបីមួយៗ។
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វិស័យធនធានមនសុ្ស

ការម្លីយតបមៅនឹងអន៊សាសន៍ឆ្្ នំ២០១៧ (ត)

កា
រម្

ល ីយ
តប

ការគានំពទដល់ការ
មធ្វីពិពិធ្រ៉្មសដឋា្ិរច្ច �ូមោ ុំបទឲ្យមាេការសប្រើបបា�់ទូលុំទូលាយ េូវយេក្ារ ការចរចាអេត�ញ្្ញ រួម 

សដើម្ បី្រ្បស្យចបា្រ់ការង្រសៅ្បមិតឧ�សាហ្ម្ម។ 

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ 
ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ បាេ្រញ្្ជ ្ជ់ាែ្មបីម្ដងសទៀតថា�ហជបីពបតរូវោ្ព់ា ្្យ 
�ត ុំការទទួលស្្គ ល់ថា ជា�ហជបីព «តដលមាេភាពជាតុំោង្រុំផតត» សទើ្រអាចតុំោងឱ្យ ម្្ម រ 
េិសយជតិសៅ្្តងអេត�ញ្្ញ រួមសោយប�្រតាមចបា្រ�់្ដបីពបី�ហជបីព។ ប្�ួង្ប៏ាេ្រញ្្ជ ្់ 
ផងតដរថា គិតបតមឹតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ មេិមាេ�ហជបីពោមួយបាេោ្ព់ា្្យ�ត ុំ ឬបតរូវ 
បាេទទួលស្្គ ល់ថា «មាេភាពជាតុំោង្រុំផតត» សោយប�្រតាមការ្រ្បស្យរ្រ�់ 
ប្�ួងសនាះសទ។

១១.

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

៩.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមស�្ើតប្រក្ាយវធិបីសោះបស្យវវិាទជុំហាេដុំ្ូរង សបរៅប្រព័េ្ធតតលាការ 
(Preliminary Alternative Disputes Resolution) ឲ្យសៅជាេបីតវិធិបីផ្ូ វការ�បមា្រ់ 
សប្រើសៅតាមប្�ួងពា្់ព័េ្ធ ្្តងការត�វងរ្ដុំសោះបស្យ្រណបី រ ុំសលាភ 
្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ ។

ប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្្ម ុំពតងសរៀ្រចុំស�ច្្ដបីបពាងប្រកា�ែ្មបីមួយ សដើម្ បី្រសងកើតប្រុមប្រឹ្សាសោះ 
បស្យ្រណ្ដឹ ងតវ៉ា ជាពិស��សដើម្ បីសោះបស្យ្រណ្ដឹ ងតវ៉ាេឹង�ិទ្ធិ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ សៅសពល 
តដលភាគបីពា្់ពេ័្ធោមួយមេិសពញចិតច្ុំសពាះស�ច្្ដបី�សបមចរ្រ�់ស្ថា ្រេ័ចតះ្រញ្ជបីកាពា្់ 
ព័េ្ធេឹងការចតះ្រញ្ជបី ពាណិជ្ជ�ញ្្ញ រ្រ�់ខ្ួេ។

១០.

�ូមពិសបោះសយ្រល់ជាមួយវ�័ិយឯ្ជេ សដើម្ បី្រសងកើតលិខិតូ្រ្រណ៍ផ្ូវចបា្រ់
�បមា្ររ់្ដុំសោះបស្យជា្ល់ា្ ់្ ្តងការផ្ដល់�ុំណងចុំសពាះការខូចខាត 
ធតរ្ិចច្ា ្តង្រណបី រ ុំសលាភ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ ។ 
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�ូមប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ត ះ្រោ្លវជិា្ជ ជបីវៈ អេតញ្្ញ តឲ្យេិសយជ្ោ្ ់ជូេ
ចបា្រច់មង្ផ្ូវការនេ្ចិចា�េយោរការង្រជាភាស្តខ្មរ រ្រ�់សគជាមួយេិសយជតិ 
្ររសទ�ជុំេួ�ឲ្យការ្រុំសពញទបមង់ត្រ្រ្រទ្ិចចា�េយោការង្រតដលប្�ួង 
្ុំណត់ឲ្យសប្រើ។

�ូមត្�បមរួលស�ើងវញិ េូវតបមរូវការឲ្យធតរ្ចិចា តដលសប្រើបបា�់្ម្្ម រេិសយជតិ 
សលើ�ពបី៥០នា្ស់�ើងសៅ ថាបតរូវតតមាេគលិាេោ្ឋ េប្រចា ុំកាសៅេឹងបគឹះស្ថា េ 
រ្រ�់ខ្ួេ។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ 
ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ បាេ្រញ្្ជ ្ថ់ាេិសយជ្មេិបតរូវបាេតបមរូវឱ្យ
ោចខ់ាតបតរូវតតសប្រើទបមង់្ ចិចា�េយោការង្រ្ុំណតជ់ាមតេ�បមា្រេិ់សយជតិ្ររសទ�តដល
បាេផ្ដល់ជូេសោយនាយ្ោ្ឋ េមតខរ្ររ េិងហតថាពល្ម្មសនាះសទ ផ្ទតយសៅវញិទបមងស់េះបតរូវ 
បាេសប្រើបបា�់្្តងសោល្រុំណងជាគុំរូ្រទោ្ឋ េអ្រ្្ររមាតដលបាេតបមរូវតត្រ៉តសោ្ណ ះ។ 
ជាសោលការណ៍ សទាះ្របីជាការបស្យ្រញ្្ជ ្ស់េះមាេខ្មឹស្រដូចោ្សៅេឹងការ្រ្បស្យ 
ចបា្ររ់្រ�់ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា្ស៏ោយ ្ ្៏រ៉តតេ�្មាជិ្ រ្រ�់សយើងបាេរាយ
ការណ៍ថា មិេមាេការអេតវតដូ្ចតដលបាេសលើ្ស�ើងសេះសទ សហើយេិសយជ្បតរូវតត្រេ្
សប្រើបបា�់ទបមង់រ្រ�់ប្�ួងដតដល។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ 
ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ ទទួលស្្គ ល់ថាសទាះ្របីជាចបា្រ់�្ដបីពបីការង្រ 
តបមរូវឱ្យធតរ្ិចចាតដលមាេ្ម្្ម រេិសយជិតចា្រ់ ៥០ នា្់ស�ើងសៅ បតរូវតតមាេគិលាេោ្ឋ េ 
តាម�ហបោ�ផ្្ទ ល់ខ្ួេ្្ដបី ្រ៉ត តេ្្ត្ាសេះេឹងជះឥទ្ធិពលដល់វ�័ិយឯ្ជេសៅសពល
តដលស�ដ្ឋ្ិចចាប្រសទ�្ម្តជាមាេការរ ប្ី ចសបមើេជាងសេះ។ សោយស្រតតសៅ្្តងចបា្រ់ 
�្ដបីពបីការង្រមាេតចងអុំពបីល្ខេខណ្ឌ តបមរូវសេះ សយើងមិេអាចពិេិត្យសមើលស�ើងវញិសលើ
ប្រការសេះ សោយមិេមាេការសធវើវសិស្ធេ្ម្មចបា្រ់�្ដបីពបីការង្រជាមតេបាេស�ើយ។ 
ប្�ួងមាេសោល្រុំណងពិចារោ េិងពិភា្សា្រតេថាមសៅ្បមិត្រសចច្ា សទ�ជាមួយេឹង
មសេ្ដបីជុំនាញតផ្្ �តខភាព េិង�តវតថាិភាពសៅ្តេង្ការង្រ។

១២.

១៣.

ជនំនាញនិង
ការបណ្ត៊ រះបណា្ត ល

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមោ ុំបទដល់វ�័ិយឯ្ជេ ្ ្តងការចូលរួម្រសងកើតប្្រខណ័្ឌ គតណវតឌ្ឍជិាត�ិបមា្រ់ 
ការអ្ររ់ ុំ្រសចច្ា សទ�វជិា្ជ ជបីវៈ េិងការ្រណ្ត ះ្រោ្ដ ល សៅ្បមិតឧ�សាហ្ម្ម។ 

ពបងឹង្រតេថាមសៅសលើជុំហាេវជិ្ជមាេជាសបចើេតដលរាជរោ្ឋ ភិបាលបាេអេតវត្្ិចចាបពម 
សបពៀងទទួលស្្គ ល់ោ្សៅវញិសៅម្សលើអ្្ ជុំនាញសទ�ចរណ៍អាស៊្េ ប្រសទ�្ម្តជា 
សោយ�ហការជាមួយប្រសទ�នែ បាេសបជើ�សរ ើ�ការង្រអាទិភាពចុំេួេពបីរ�បមា្រ់
ការ អេតវត្្ ិចចាបពមសបពៀងទទួលស្្គ ល់ជុំនាញោ្សៅវញិសៅម្ (MRS) គឺការង្រ្ុំសបារ 
េិងការត្រោ្ដ ញអគ្គ�ិេបី្្តងអោរ។ អង្គការពល្ម្មអេរ្ជាត ិបាេោ្�់ុំសណើ �ត ុំមូលេិធិ 
សដើម្ បីធានាឱ្យមាេការោ ុំបទជាប្រចា ុំដល់គសបមាងសេះពបីស្ធារណៈរដ្្ឋ ូសរ ៉្រនា្ទ ្រ់ម្េឹង 
អេតវតត្ផេការ�្ម្មភាពែ្មបីសដើម្ បី្រេអ្េតវត ្្ ចិចាបពមសបពៀងទទួលស្្គ ល់ជុំនាញោ្សៅវញិ
សៅម្ (MRS)  រវាងប្រសទ�្ម្តជា េិងនែជា្រេ្្រនា្ទ ្រ់សទៀត។ 

១៤.

កា
រម្

ល ីយ
តប

កា
រម្

ល ីយ
តប

ការជួល
និមោជិតបរមទស

គិលានដ្ឋា នមៅតា៉
សហពគាសធ៊រ្រិច្ច



២២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ការពបាពស័យទា្រ់ទង
រវាងសាថែ ប័នសាធារណៈ
និងវសិ័យឯ្រជន

តព៉រូវការ
ការហ្វ្ឹរហ្វវឺន

កា
រម្

ល ីយ
តប

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមផល់្ការោ ុំបទតែមសទៀត ដល់វ�័ិយឯ្ជេ្្តងការពយោយម្រសងកើេការ 
យល់ដឹងអុំពបីចបា្រ់ េិង្រទ្រ្ញ្ញត្ិែ្មបីៗ។ 

�ូមប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ត ះ្រោ្លវជិា្ជ ជបីវៈ សធវើការសបាះពតមផ្សាយសោលការណ៍ 
តណនា ុំអេតវតជ្ា្ត់�ង្ សោយមាេការតណនា ុំចបា�់លា�់ផង �បមា្រេិ់សយជ្ 
យ្សៅអេតសលាមតាមតបមរូវការរ្រ�់ប្�ួង ្្តងការហវឹ្ហវឺេ្ូេជាង។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ 
ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ បាេសលើ្ស�ើងអុំពបីដុំសណើ រការការង្រ្ុំពតង
្រេរ្្រ�់ប្�ួងសៅ្្តងការសោះបស្យ្រញ្ហា សេះតាមរយៈការផ្ដល់វគ្គ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល 
ពបងងឹ�មតថាភាពជូេមសេ្បីអធិការ្ិចចាការង្រ តដលវគ្គ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល្រតេថាមសទៀត្៏បាេ
សបោងេឹងសធវើស�ើង សៅសពលអនាគតផងតដរ។ ប�្រជាមួយេឹង្ិចចាខិតខុំប្រឹងតប្រង្រតសរ�
្ម្ម សដើម្ បីជុំរតញឱ្យមាេការោ្់ពា្្យ�ត ុ្ំ ូតា េិង្រ័ណ្ណការង្រជេ្ររសទ�តាមប្រព័េ្ធអេ
ឡាញ ្រចចាត្រ្េស្េះប្�ួងបាេោ្់្រញចាូ លចបា្រ់ ្រទ្រ្ញ្ញត្ិ េិងទបម្រ់ត្រ្រ្រទពា្់ព័េ្ធ
សៅសលើតវ្រស្យត៍រ្រ�់ខ្ួេសដើម្ បីង្យប�ួលផ្សពវផសាយព័តម៌ាេទា ុំងសេះ េិងផ្ដល់លទ្ធភាព
ទទួលបាេព័ត៌មាេកាេ់តតលអែប្រស�ើរតែមសទៀត។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ 
ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ បាេ្រញ្្ជ ្ជ់ាែ្មបីម្ដងសទៀតអុំពបីល្ខេខណ្ឌ �បមា្រ់
ការហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងតដលមាេតចងសៅ្្តងចបា្រ់�្ដបីពបីការង្រ តដលតចងថា�ហបោ� 
តដលមាេ្ម្ម្រេិសយជិតសបចើេជាង ៦០ នា្់ បតរូវតតមាេ្ូេជាងសៅ្្ត ង ចុំេួេ 
ភាគរយជា្់លា្់ោមួយនេចុំេួេ្ម្ម្រេិសយជិត�រត្រសៅ្្ត ង�ហបោ�សនាះ។ 
សដើម្ បីពបងងឹការអេតវតប្្រកា�សលខ ០០៤ ប្�ួងបាេផ្ដល់ការតណនា ុំជា្់លា្់�បមា្រ់ 
�ហបោ� អុំពបីកាតពវ្ិចចាពា្់ព័េ្ធេឹង្ម្មវធិបីហវឹតហវឺេ្ូេជាងសដើម្ បីសជៀ�វាង ត្ ុំឱ្យរង 
ទណ្ឌ ្ម្មពិេ័យោមួយ តាមរយៈស�ច្្ដបីតណនា ុំសលខ ៤២/១៥។

១៦.

១៧.

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

១៥. ធានាសធវើយ៉ងោឲ្យជុំនាញតដលទទួលបាេតាមរយៈការសរៀេសចះសបរៅ 
ប្រពេ័្ធ េិងមេិផ្ូវការមាេការទទួលស្្គ ល់ សហើយបតរូវបាេោ្្់រញចាូ លសៅ្្តង 
ប្្រខណ័្ឌ សេះតដរ។

ការម្លីយតបមៅនឹងអន៊សាសន៍ឆ្្ នំ២០១៧ (ត)
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កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមប្�ួង ត្ ុំសធវើការផ្្ពិេយ័ដល់ធតរ្ចិចាសលើ្រញ្ហា សេះមតេេឹងប្�ួងសចញ
ផសាយសោលការណ៍តណនា ុំអេតវតជ្ា្់ត�ង្ សហើយសធវើយ៉ងោ្៏ ត្ ុំឲ្យមាេ
ការផ្្ពិេ័យជាប្រតិ�្ម្មជត ុំវញិ្រញ្ហា សេះតដរ។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ 
ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ បាេ្រញ្្ជ ្់ចបា�់លា�់ថាមាេការពិេ័យ
សៅសលើ�ហបោ�ទា ុំងឡាយោតដលមិេអេតសលាមតាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ�បមា្រ់ហវឹ្
ហវឺេ្ូេជាងដូចមាេតចងសៅ្្តងចបា្រ់�្ដបីពបីការង្រ។

ការពិេ័យពា្់ព័េ្ធេឹងការមិេអេតសលាមតាមប្រការសេះគឺបតរូវរង ពិេ័យជាបបា្់ចុំេួេ 
១.៦៨.០០០ សរៀល (ប្រហា្ប់្រតហលេឹង ៤៥០ ដតល្ារអាសមរ ិ្ )។ ជាជសបមើ� �ហបោ� 
អាចស�្ើ�ត ុំការសលើ្តលងការពិេ័យសេះ តាមរយៈការ្រង់ពេ្ធអា្រ�បមា្រ់ការហវឹ្ហវឺេ 
្ូេជាង តដលស�្មើេឹង ១% នេបបា្់ស្រៀវត្សប្រចា ុំឆ្្ ុំរ្រ�់េិសយជិតទា ុំងអ�់។

១៨.

ការគានំពទដល់
ព្ររុ៉ហ៊៊នផដល
មគារពកាតព្វ្ិរច្ចពន្
មៅ្រ្៊ងដនំមណីរការ
មរៀបចនំពបព័ន្សារ
មពីពន្ជា្លូវការ

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមត្�បមរួលស�ើងវញិ េូវ្រទ្រ្ញ្ញត្ពិេ្ធកាតទ់ត្ សដើម្ បីជួយ�បមាល្រេ្ទត្ 
អតបម្រ្រ�់្រោ្ធតរ្ិចចាតដលអេតសលាមស្រសពើពេ្ធបតឹមបតរូវ។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ បាេ្រង្ហា ញការស្រ្ដជ្ាចិតយ៉្ងមតតមាុ្ំ ្តងការរ្សាទត្ប្រព័េ្ធពេ្ធ
កាតទ់ត្សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា សោយសលើ្ស�ើងថាសេះគជឺាការអេតវតទូ្សៅ សៅតាម្រោ្ដ
ប្រសទ�សផ្សងៗតដលមាេស្ថា េភាពអភិវឌ្ឍេ៍ប្រហា្់ប្រតហលោ្េឹងប្រសទ�្ម្តជាតដរ។ 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ ្ ប៏ាេ្រញ្្ជ ្ច់បា�់លា�់សោយឯ្ភាពជាមួយេឹង�ភាពាណិជ្្ជ ម្ម
អឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាថាសៅ្្តងវ ិ្ កយ្របតប្រុមហ៊តេផ្គតផ់្គង ់បតរូវតត្រញ្្ជ ្អ់ុំពបីភាពខត�ោ្ឱ្យបាេ 
ចបា�់លា�់រវាងតនមផ្លិតផល េិងតនមស្�វា្ម្ម សហើយថាពេ្ធកាតទ់ត្បតរូវអេតវតច្ុំសពាះ
តត�មា�ភាគស�វា្ម្ម្រ៉តសោ្ណ ះ។ អគ្គនាយ្ោ្ឋ  េពេ្ធោរ មេិអាចផ្ដល់្រញ្ជបី ស�វា្ម្មតដល
អេតសបោះពេ្ធពបីការតបមរូវឱ្យ្រងព់េ្ធកាតទ់ត្បាេសនាះសទ សោយស្រតតចបា្រ�់្ដបីពបីស្រសពើពេ្ធ 
េិង្រទ្រ្ញ្ញត្ិពា្់ព័េ្ធសផ្សងសទៀត មិេមាេតចង្រញ្ញត្ិឱ្យសធវើត្រ្រសេះស�ើយ។

១៩.

វិស័យពន ្ធដារ
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កា
រម្

ល ីយ
តប

កា
រម្

ល ីយ
តប

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមសធវើការបស្យ្រុំភ្អឺុំពបីការទទួលខត�បតរូវ ចុំសពាះពេ្ធកាតទ់ត្សៅសពល្រង់
បបា្�់បមា្រន់ែស្�វាបគ្រប់គង េិង្រសចច្ា សទ�ឲ្យអ្្ ជា្រព់េ្ធអេិវា�េជេ។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរបាេ្រង្ហា ញ សោល្រុំណងរ្រ�់ខ្ួេ្្តងការសចញស�ច្្ដបីតណនា ុំ
ជា្់លា្់ អុំពបីឯ្ស្រតបមរូវតដល�ហបោ�បតរូវោ្់ជូេជាឯ្ស្រោ ុំបទ សដើម្ បី្រញ្្ជ ្់
ថាស�វា្ម្មរ្រ�់ខ្ួេពិតជាបតរូវបាេសប្រើបបា�់សៅសបរៅប្រសទ�ពិតតមេសដើម្ បីអាច្រុំសពញ 
ទុំេួលខត�បតរូវពេ្ធ�មប�្របាេ។ លតះបតាតតស�ច្្ដបីតណនា ុំតដលេឹងសចញ្្តងសពលខាង 
មតខសេះ មាេតចងជា្ល់ា្អ់ុំពបីការទូទាតត់ដលបាេសធវើស�ើង�បមា្រស់�វាបគ្រប់គង េិងស�វា 
្រសចចា្សទ�ដល់អ្្ជា្រ់ពេ្ធអេិវា�េជេ េិង្រញ្្ជ ្់អុំពបីល្ខេខណ្ឌ ពេ្ធកាត់ទត្សផ្សង
ពបីសេះ សទើ្រអេតស្�េ៍សេះអាចសោះបស្យ្រញ្ហា សេះបាេ។

២១.

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា កាលពបីតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរបាេ្រញ្្ជ ្ថ់ា�បមា្រអ់ចលេបទព្យជួល ភាគបីមាចា �់បទព្យបតរូវទទួល 
ខត�បតរូវ្រងព់េ្ធកាត់ទត្  ចុំតណ្ភាគបីជួលបតរូវទទួលខត�បតរូវ្រងន់ែស្�វាអា្រ សលើតនម្្រតេថាម។ 
រាល់អា្រសលើតនម្្រតេថាមតដលបាេ្រង់ជូេបតរូវបាេចាត់ទត្ថាឥណទាេអា្រធាតតចូល 
ពេ្ធប្រចា ុំ សហើយពេ្ធកាត់ទត្្៏ជាឥណទាេអា្ររ្រ�់ភាគបីមាចា �់បទព្យ សដើម្ បីកាត់្ងជា
មួយពេ្ធសលើបបា្់ចុំណូលប្រចា ុំឆ្្ ុំ។ ្រ៉តតេក្ារសឆ្ើយត្ររ្រ�់ពួ្ោត់ មិេសយងសៅតាម
ល្ខេខណ្ឌ ពា្់ព័េ្ធេឹងការជួលអចលេបទព្យពបីប្រុមហ៊តេចតះ្រញ្ជបី សនាះសទ។

២០.
�ូម្រញ្ឈ្រ់ការអេតវតក្ារយ្ពេ្ធកាត់ទត្ផង េិងអា្រសលើតនម្្រតេថាមផង 
សលើការជួលបទព្យពបីប្រុមហ៊តេ។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរបាេ្រង្ហា ញសោល្រុំណងរ្រ�់ខ្េួ ្ ្តងការសចញស�ច្្ដបីតណនា ុំជា្ល់ា្់ 
អុំពបីឯ្ស្រតបមរូវតដល�ហបោ�បតរូវោ្ជូ់េជាឯ្ស្រោ ុំបទ សដើម្ បី្រញ្្ជ ្ថ់ាស�វា្ម្ម 
រ្រ�់ខ្ួេពិតជាបតរូវបាេសប្រើបបា�់សៅសបរៅប្រសទ�ពិតតមេសដើម្ បីអាចអេតវតអ្បតាអា្រសលើ
តនម្្រតេថាម ០% បាេ។ លតះបតាតតស�ច្្ដបីតណនា ុំតដលសចញនាសពលខាងមតខសលើ្ស�ើងអុំពបី 
អតថាេ័យនេស�វា្ម្ម តដលបតរូវបាេ “សប្រើបបា�់សៅសបរៅបពះរាជាោចប្្ម្តជា” សហើយថា
ការអេតវតអ្ា្រសលើតនម្្រតេថាមសលើស�វានា ុំសចញបតរូវតតប�្រតាមទម្ា្រក់ារង្រ្រចចាត្រ្េ ្សទើ្រ
អេតស្�េ៍សេះអាចសោះបស្យ្រញ្ហា សេះបាេ។

�ូមផល់្ការតណនា ុំឲ្យបាេជា្់លា្់តែមសទៀត អុំពបីតបមរូវការ្រង់អា្រសលើ 
តនម្្រតេថាម�បមា្រ់ស�វាតដលបតរូវបាេនា ុំសចញ។

អា្ររមលតីម៉លបផនថែ៉ ២២.

ការម្លីយតបមៅនឹងអន៊សាសន៍ឆ្្ នំ២០១៧ (ត)
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២៣.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមអេតញ្្ញ តឲ្យធតរ្ចិចាតដលសធវើការផ្គតផ់្គងទ់ុំេិញ េិងស�វាជា្រព់េ្ធ េិងរួចពេ្ធ 
ឲ្យទទួលបាេការកាត់្ ង១០០% នេអា្រសលើធាតតចូល តដលបាេ្រងស់ហើយ
ជាមួយេឹងអា្រសលើធាតតសចញតដលរដ្ឋប្រមូលបាេ។

តាមរយៈការសឆ្ើយត្រសៅេឹងអេតស្�េស៍លើ្មតេរ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា 
អគ្គនាយោ្ឋ េពេ្ធោរ បាេផ្ដល់ការពេ្យល់លមអែតិអុំពបី្រទ្រ្ញ្ញត្្ិរចចាត្រ្េព្ា្ព់េ័្ធេឹង្រញ្ហា
សេះ សោយសយងសៅរ្អេតប្ឹត្យសលខ ១១៤ �្ដបីពបីអា្រសលើតនម្្រតេថាម ចតះសៅនែងៃទបី២៤ 
តខធ្ូ  ឆ្្ ុំ១៩៩៩ មាបតា ៣២ ដល់ ៤០។ សយើងខ្ត ុំ�ូមតែង្អុំណរគតណចុំសពាះការ្រញ្្ជ ្់
សេះ េិងយល់ប�្រថា្រទ្រ្ញ្ញត្តិដលមាេបស្្រ ់គមឺាេភាពចបា�់លា�់ េិងជា្ល់ា្់។ 
�បមា្រ់្ រណបី សេះ សយើងសៅតតរ្សាសោលជុំហរថាខ្មឹស្រនេ្រទ្រ្ញ្ញត្ទិា ុំងសេះ ោ្្់រេ្ទត្ 
្រតេថាមសៅសលើប្រុមហ៊តេតដលមាេ្ររមិាណល្់ភាគសបចើេ សៅឱ្យអតិែិជេតដលបតរូវបាេ 
អេតសបោះពេ្ធ តដល្្តងេ័យសេះប្រុមហ៊តេទា ុំងសេះបតរូវ្រង់អា្រសលើតនម្្រតេថាម្្តងអបតា
ខ�់្ជាងប្រុមហ៊តេសផ្សងសទៀត។

�ូមសធវើយ៉ងោ�បមរួលឲ្យធតរ្ិចចាតដល្រុំសពញបាេតាមតបមរូវការត្រ្រ្រទ 
ឯ្ស្ររ្រ�់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ មាេលទ្ធភាពទទួលការទូទាត�់ងអា្រ 
សលើតនម្្រតេថាមវញិឲ្យបាេទាេស់ពលសវលាេិងោចស់ោយត�្សោយមេិចា ុំបាច់
គតិថាសតើអ្្ ផ្គតផ់្គងទ់ុំេិញបាេអេតសលាមតាម បតឹមបតរូវ ឬអត ់សៅ្្តងឯ្ស្រ 
េិងវ ិ្ កយ្របត្រងប់បា្់តដលសគបាេោ្់ជូេអគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ។

សៅ្្តងតខមែិតនា ឆ្្ ុំ២០១៨ ប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាត  បាេសចញប្រកា�សលខ ៥៧៦ 
េិងប្រកា�សលខ ៥៧៧ សដើម្ បីសធវើការ្រងវិល�ងអា្រសលើតនម្្រតេថាមប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធ
ភាព េិងប្រ�ិទ្ធផលចុំសពាះប្រុមហ៊តេនានាតដលជាអ្្ ជា្រព់េ្ធមធ្យម េិងអ្្ ជា្រព់េ្ធតូច។

្រញ្ញត្ទិា ុំងសេះមាេសរៀ្ររា្រយ៉់ងលមអែតិអុំពបីេបីតវិធិបី េិងដុំសណើ រការស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ តការ
្រងវលិ�ងអា្រសលើតនម្្រតេថាម ល្ខេណៈវេិិច្ឆយ័មាេ�ិទ្ធិ សពលសវលារ ុំពឹងទត្ េិងការផ្ដល់
�ិទ្ធិអេតញ្្ញ តឱ្យអគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរសចញចុំោតក់ារ្រងវលិ�ងអា្រសលើតនម្្រតេថាម។

�ហបោ�មាេអេតសលាមភាពពេ្ធ តដលបាេអេតវតត្ាមដុំសណើ រការតដលបាេ្ុំណត ់េិង
បាេោ្់ឯ្ស្រតបមរូវបគ្រប់ោេ ់អាចរ ុំពឹងថាេឹងទទួលបាេការទូទាត្់រងវលិ�ងអា្រសលើ
តនម្្រតេថាមសៅ្្តងរយៈសពល ៤០ នែងៃសធវើការ�បមា្រប់្រុមហ៊តេឯ្ជេ េិងសៅ្្តងរយៈសពល 
១៥ នែងៃសធវើការ�បមា្រ់អង្គការមិេរ្បបា្់ចុំសណញ (ដូចជា អង្គការមិេតមេរោ្ឋ ភិបាល 
ទបីភ្ា្់ង្រ្រុំសពញស្រ�្្ម្មការទូត េិងទបីភ្ា្ង់្រ�ហប្រត្ិរត្កិារ្រសចច្ា សទ�) គតិចា្រ់ 
ពបីកាល្ររសិច្ឆទោ្់ពា្្យស�្ើ�ត ុំ។

បានមដ្រះពសាយរចួមហយី

២៤.



២៦    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមធានាឲ្យមាេការអេតវត្អបតាពេ្ធសលើបបា្់ចុំសណញ តាម្ុំសណើ េសៅ
សលើបគឹះស្ថា េធត រ្ិចចាទា ុំងអ�់្្ត ងប្រសទ�្ម្ត ជា ដូចមាេតចង្្ត ងចបា្រ់ 
បគ្រ់បគងហិរញ្ញវតថាត ឆ្្ ុំ២០១៧ សដើម្ បីធានាឲ្យមាេការប្រ្ួតប្រតជងស�្មើភាព 
េិងសលើ្ទឹ្ចិតធ្តរ្ិចចាឲ្យយ្បបា្់ចុំសណញសៅសធវើការវេិិសយគតែមសទៀត 
្្តងការសធវើធតរ្ិចចារ្រ�់ខ្ួេ។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរបាេ្រញ្្ជ ្់ជាែ្មបីម្ដងសទៀតថា ការគិតពេ្ធសលើបបា្់ចុំសណញតាម
អបតា្ុំសណើ េតាមថ្ា្ត់ដលមាេតចងសៅ្្តងចបា្រ�់្ដបីពបីការបគ្រប់គងហិរញ្ញវតថាត  អាចអេតវត ្
បាេតតចុំសពាះរូ្រវេ័្្រតគ្គល �ហបោ�ឯ្្រតគ្គល េិងប្រុមហ៊តេ�ហ្ម្ម�ិទ្ធទូិសៅ្៉រតសោ្ណ ះ។ 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរបាេ្ត�់មា្គ ល់ថា្រញ្ញត្ទិា ុំងសេះមាេសោលសៅសលើ្ទឹ្ចតិដ្ល់
�ហបោ�ធតេតូចឱ្យមាេការរ ប្ី ចសបមើេ េិងោ ុំបទដល់�ហបោ�ទា ុំងសនាះឱ្យ្រសងកើេចុំេួេ 
មូលធេ្្តងសពលចា្រ់សផ្ដើមដុំ្ូរងនេដុំសណើ រការអាជបីវ្ម្ម ។

២៧.

ពន្មលី
ពបា្រ់ ចនំមណញ

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមពិចារោសលើ្ តលងពេ្ធសលើអតថាប្រសយជេ្៍រតេថាម សោយឈរសលើសោលការណ៍ 
តាមវយ័ការង្រ េិងអតបីតភាពការង្ររ្រ�់េិសយជតិជាជាង្ុំណតច់ុំេួេទឹ្ 
បបា្ស់លើ្ តលងេឹងែកល់មួយ�បមា្រេិ់សយជតិបគ្ររូ់្រសៅ្្តងប្រុមហ៊តេសហើយ 
�ូមបស្យ្រុំភ្ឺអុំពបីតបមរូវការតដលប្រុមហ៊តេបតរូវ្រុំសពញសដើម្ បីទទួលបាេការ 
អេតម័តសលើការសលើ្តលងពេ្ធត្រ្រសេះ។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា កាលពបីតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរបាេ្រង្ហា ញថា ខ្ួេមេិអាចផ្ដល់ការសលើ្ តលងពេ្ធសលើអតថាប្រសយជេ៍
្រតេថាមសោយតផអ្ែ សលើអតបីតភាពការង្ររ្រ�់េិសយជតិតាមការស�្ើ�ត ុំ បាេស�ើយ សដើម្ បីធានា
ការអេតវតស្�្មើភាពោ្នេស្រាចរណ៍តណនា ុំសលខ ០១១ តដលបាេសចញសោយប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា 
េិងហិរញ្ញវតថាត។ សទាះ្របីជា �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាទទួលស្្គ ល់េូវស្រៈ�ុំខាេន់េ
ការអេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្ិស�្មើភាពោ្ តតសយើងខ្ត ុំសៅតតរ្សាជុំហរថាការសធវើវចិារណ្ម្ម 
្រទ្រ្ញ្ញត្ទិា ុំងសេះអាចសលើ្�្ទួយភាពប្រ្ួតប្រតជងសៅសលើឆ្្អេរ្ជាតរិ្រ�់ប្រសទ�
្ម្តជាឱ្យកាេ់តតលអែប្រស�ើរ។

២៦.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមពិចារោោ្ស់ចញ្រទ្រ្ញ្ញត្�ិ្បីពបីអា្រសលើតនម្្រតេថាម�បមា្រ ់ភ្ា្ង់្រ
ប្រុមហ៊តេសធវើដុំសណើ រតដលមាេ «ទុំនា្ទ់ុំេងទបីភ្ា្ង់្រ» ជតិ�្ទិ្ធជាមួយោ្សដើម្
្របីឆ្តះ្រញ្ចា ុំងធាតតជា្ត់�ង្ រ្រ�់ធតរ្ចិចាទា ុំងសេះឲ្យមាេភាពយតត្ធិមជ៌ាងមតេ។

សៅ្្តងតខមែិតនា ឆ្្ ុំ២០១៨ ប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាត  បាេសចញប្រកា�សលខ ៥៩៧ 
តដលបាេផ្ដល់ជាសោលការណ៍តណនា ុំ េិងការទទួលស្្គ ល់ទុំនា្ទ់ុំេងរវាងភ្ា្ង់្រផ្គតផ់្គង់ 
ទុំេិញ េិងស�វា្ម្ម ្ ្តងនាមជា�ហបោ�សដើម េិងកាតពវ្ចិចា្រងព់េ្ធរ្រ�់ខ្ួេ។ ប្រកា� 
សេះមាេសោល្រុំណងផ្ដល់�តពលភាពចុំសពាះទុំនា្់ទុំេងរវាងភ្ា្ង់្រ េិង�ហបោ�សដើម 
ជា្រ់ពេ្ធជាេិសវ�េជេ្ម្តជាតត្រ៉តសោ្ណ ះ ្រ៉តតេម្ិេទទួលស្្គ ល់ទុំនា្់ទុំេងជាមួយេឹង 
�ហបោ�សដើមសបរៅប្រសទ�ស�ើយ។ សបកាម្រញ្ញត្និេប្រកា�សេះ ភ្ា្ង់្រជា្រព់េ្ធតតសលើ
្នបមសជើងស្រតដលបាេទទួលពបីការល្្់រ៉តសោ្ណ ះ សពាលគមឺេិតមេគតិសលើចុំេួេដតលសៅ
សលើវ ិ្ កយ្របតសនាះសទ។

២៥.

ការម្លីយតបមៅនឹងអន៊សាសន៍ឆ្្ នំ២០១៧ (ត)



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២៧

�ូមពិេិត្យត្�បមរួលស�ើងវញិ េូវប្រការសលើ្ទឹ្ចតិគ្សបមាងមាេល្ខេណៈ 
�ម្ត្បិគ្រប់ោេ ់(QIP) ពិស��ប្រការពា្ព់េ័្ធពេ្ធសលើបបា្ ់ចុំសណញ សដើម្ បី 
ផ្ល់ឧត្មភាពសប្រៀ្រសធៀ្រតផ្្ពេ្ធឲ្យកាេ់តតមាេល្ខេណៈប្រ្ួតប្រតជង 
តែមសទៀតដល់្រោ្វេិិសយគិេ។

២៨.

កា
រម្

ល ីយ
តប

រាជរោ្ឋ ភបិាល្ុំពតងសរៀ្រចុំសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពចបា្់រ�្ដបីពបីការវសិយគសដើម្ បីអាចឆ្តះ្រញ្្ជ ុំងកាេត់ត
ចបា�់លា�់អុំពបីមហិច្ឆតា្រសងកើេ្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ចិចារ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជាឱ្យកាេត់តលអែប្រស�ើរ 
េិងបាេស្រ្ដជ្ាចិត្្រញចា ្រ់ស�ច្្ដបីបពាងសេះជាស្ថា ពរឱ្យបាេបតឹមចតងតខមិែតនា ឆ្្ ុំ២០១៩។ 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាទេ្ទឹងរងចា ុំសមើលវសិស្ធេ្ម្មចបា្រែ់្មបីសេះ ជាពិស��បតង់ 
ចុំណត ចត្�បមរួលការសលើ្ ទឹ្ចតិ ្�បមា្រគ់សបមាងវេិិសយគមាេល្ខេណៈ�ម្ត្បិគ្រប់ោេ់
សដើម្ បីផ្ដល់ជាឧតម្ភាពប្រ្ួតប្រតជងតផ្្ ស្រសពើពេ្ធ កាេ់តតលអែប្រស�ើរជូេវេិិសយគិេ។

សនំមណីស៊នំ
បទប្បញញាត្តិពន្ថ្ី

២៩.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចាេិងហិរញ្ញវតថាត សធវើការពិសបោះសយ្រល់ ជាមួយវ�័ិយឯ្
ជេ្្តងការរ្វធិប្ី ុំណតពិ់តាេបបា្ឧ់្រតថាម្ភ�បមា្រច់ុំោយសលើការ្មសាេ្
តដលអាចរួចពេ្ធ សដើម្ បីឲ្យធតរ្ិចចាយ្សៅអេតវតត្ាម។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា កាលពបីតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ បាេ្រង្ហា ញភាពស្្ទ ្ស់�្ទើរ្្តងការពិចារោអេតញ្្ញ តឱ្យ�ហបោ� 
ោ្ច់ុំោយសលើការ្មសាេ ្ជាចុំោយអាចកាត់្ ងពេ្ធបាេ សោយសហតតថាសេះអាច្រសងកើត 
ឱកា� ឱ្យ�ហបោ�្រេ្ុំការចុំោយ េិង្រុំសប៉ាងចុំោយសេះហួ�ពបីការពិត េិងសធវើឱ្យការ 
្រងប់បា្ស់លើពេ្ធបបា្ច់ុំសណញមាេការែយចតះ។ ្រចចាត្រ្េ ្អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរមេិអាច 
ពិចារោអេតវតប្្រពេ័្្ធ ុំណតពិ់តាេបបា្ឧ់្រតថាម្ភ តដល�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា
បាេស�្ើស�ើងសនាះសទ សោយស្រតតមាបតា ១៩ នេចបា្រ�់្ដបីពបីហិរញ្ញវតថាត�បមា្រក់ារបគ្រប់គង
បាេតចងយ៉ងចបា�់ថាចុំោយមេិអាចសប្រើបបា�់្្តងសោល្រុំណង្មសាេប្ាេស�ើយ។

�ូមពិសបោះជាមួយវ�័ិយឯ្ជេសដើម្ បីសរៀ្រចុំ្រទ្រ្ញ្ញត្ចិបា�់លា�់ េិងមេិ 
ប�សពចប�ពិលអុំពបីការសផ្ទរនែ ្(Transfer Pricing)។

សៅនែងៃទបី១០ តខតតលា ឆ្្ ុំ២០១៧ ប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាតបាេសចញប្រកា�សលខ ៩៨៦ 
�ហវ �្ដបីពបីវធិាេ េិងេបីតវិធិបី�បមា្រត់្រងតច្ចុំណូល េិងចុំោយ្្តងចុំសោម្រតគ្គលទា្់ 
ទិេ។ ប្រកា�តដលបាេ្រសងកើតស�ើងសោយមាេការោ ុំបទតផ្្្រសចចា្សទ�ពបី OECD 
េិងធនាោរពិភពសលា្សេះ បាេសលើ្ស�ើងអុំពបីសោលការណ៍តណនា ុំ េិងេបីតវិធិបី�បមា្រ់ 
វធិបីស្ស�ស្ធវើការសផ្ទរនែត្ដលបាេអេតញ្្ញ ត េិងសទា�ទណ្ឌ ចុំសពាះការមិេអេតសលាមតាម 
�បមា្រ់�ហបោ�តដលសធវើប្រតិ្រត្ិការជាមួយេឹងភាគបីទា្់ទិេ។

បានមដ្រះពសាយរចួមហយី

៣០.
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វិស័យគយ ការដឹកជញ្ជជូន និងភ័ស្ពុភារ

៣៣.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមផល់្អាទិភាពដល់ការសប្រើប្រព័េ្ធ្រង់បបា្់អេឡាញមាេ�តវតថាិភាព េិង 
ដល់ការពបងបី្�មតថាភាពប្រព័េ្ធ្រញ្ជូ េឯ្ស្រតាមអេឡាញរ្រ�់អគ្គនាយ្ 
ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ។

រាជរោ្ឋ ភិបាល្ុំពតងខិតខុំសធវើទុំសេើ្រ្ម្មេបីតិវធិបីគយយ៉ង�្ម្ម េិង្រេ្ោ្់សចញេូវ 
ដុំសណើ រការ�វ័យប្រវត្ិ្ម្មកាេ់តតទុំសេើ្រជាងមតេតាមរយៈការអភិវឌ្ឍជា្រេ្្រនា្ទ ្រ់េូវ 
្រញ្ជ រតតមួយជាតិរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា។ គសបមាង�មហរណ្ម្មសេះេឹងជុំរតញប្រ�ិទ្ធភាព 
េិងសធវើឌបីជបីែល្ម្មដុំសណើ រការនា ុំសចញ េិងល្ខេខណ្ឌ តបមរូវឯ្ស្រ សោយប�្រតាមការ 
ស្រ្ដជ្ាចតិអ្ាស៊្េរ្រ�់្ម្តជា តដលេឹងឆ្តះ្រញ្ចា ុំងតាមរយៈ ការ្រសងកើត្រញ្ជរតតមួយអាស៊្េ។ 
រាជរោ្ឋ ភិបាលមាេសោល្រុំណងោ្់ឱ្យដុំសណើ រការ្រញ្ជ រតតមួយជាតិ្ម្តជាសៅសដើមតខ 
មិែតនា ឆ្្ ុំ២០១៩ សេះ។

�ូមពបងបី្្រញ្ជបី នែស្ស្ហ៊តយ េិងនែស្�វាសដើម្ បី្រញចាូ លប្រសភទស�វាសបរៅសម៉ាង 
សធវើការ េិងចុំោយ�មសហតតផល�បមា្រ់មសេ្បីគយ។

្រនា្ទ ្រ់ពបីបាេប្រកា� ចាត់ទត្ថាជាតផ្្ មួយនេរស្រៀ្រវារៈ្ុំតណទបមង់បគ្រ់បជរុងសបជាយ 
សដើម្ បី សធវើឱ្យការ�បមរួលពាណិជ្្ជ ម្ម េិងការប្រ្ួតប្រតជងកាេត់តលអែប្រស�ើរស�ើងសៅ្្តងតខ 
ម្រា ឆ្្ ុំ២០១៩ ប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាតបាេ្រញ្្ជ ្ថ់ាប្រកា�សលខ១៦០៨ �្ដបីពបីការ 
យ្្នបមផ្ូវការ�បមា្រក់ារផ្ដល់ស�វាសបរៅសម៉ាងសធវើការ េិងការចុំោយខាងសបរៅ បតរូវបាេ 
សរៀ្រចុំ្រញចា ្រ់ជាស្ថា ពរសៅនែងៃទបី២១ តខធ្ូ  ឆ្្ ុំ២០១៨ សហើយេឹងចូលជាធរមាេសៅនែងៃទបី០១ 
តខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៩។ �ុំខាេ់ជាងសេះសៅសទៀត ្៏មាេការ្រញ្្ជ ្់ផងតដរថាការទូទាត់ 
�បមា្រ់ស�វាទា ុំងសេះ បតរូវមាេអមជាមួយេឹងវ ិ្ កយ្របតជាទបមង់សអ�ិចបតរូេិចពបីអគ្គ-
នាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ។ 

បានមដ្រះពសាយរចួមហយី

៣១.ផ្្្រគយ

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

៣២. �ូមផល់្ការតណនា ុំឲ្យចបា�់លា�់តែមសទៀត អុំពបីដុំសណើ រការតដលអ្្ ផ្គត់ 
ផ្គង់ទុំេិញឲ្យគសបមាង QIP អាចទទួលបាេអតថាប្រសយជេ៍ ពបីការសលើ្តលង 
អបតាពេ្ធនា ុំចូល�បមា្រ់គសបមាង QIP។

ការម្លីយតបមៅនឹងអន៊សាសន៍ឆ្្ នំ២០១៧ (ត)
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៣៤.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ ្រសងកើតឲ្យមាេដុំសណើ រការមួយចបា�់
លា�់ េិងមាេល្ខេណៈជាប្រព័េ្ធ តដលវ�័ិយឯ្ជេអាចសប្រើបាេ�បមា្រ់ 
សលើ្្រញ្ហា ដល់អ្្ បគ្រប់គង មាេឋានាេតប្មជាេខ់�់្រ្រ�់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េ
សដើម្ បីស�្ើ�ត ុំស�ច្្បី�សបមចសធវើការពិេិត្យស�ើងវញិ្្តង្រណបី មាេការជុំទា�់។ 

នាឱកា�នេ្ម្មវធិបី អាហារនែងៃបតង ់រ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ្ ្តងតខវចិ្ឆកិា ឆ្្ ុំ២០១៨ 
ឯ្ឧតម្ ្រណ្ឌិ ត គតណ ញឹមអគ្គនាយ្នេអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ បាេសលើ្ស�ើង 
ជាែ្មបីម្ដងសទៀតអុំពបីដុំសណើ រការសលើ្្រញ្ហា នានាតដលពា្់ព័េ្ធេឹង្រញ្ហា គយ ដូចតដលមាេ
្ុំណតស់ៅ្្តងចបា្រ�់្ដបីពបីគយ។ ចបា្រ�់្ដបីពបីគយបាេតចងថា ប្រ�ិេស្រើ្រតគ្គលោម្ា្ម់េិ
សពញចិតច្ុំសពាះការ�សបមចេូវចុំោត់ថ្ា្់តាមតារាង សដើម្ុំសណើ ត ឬតនមគ្ិតពេ្ធគយ 
្រតគ្គលសនាះអាចជុំទា�់សៅេឹងការ�សបមចសេះជាលាយល្ខេណ៍អ្្សរសៅកាេ ់អគ្គនាយ្ 
សៅ្្តងរយៈសពល ៣០ នែងៃគតិចា្រព់បីសពលទទួលបាេការជូេដុំណឹងពបីអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ។ 
្រនា្ទ ្់រម្ អគ្គនាយ្ នេអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ បតរូវសធវើស�ច្្ដបី�សបមចសលើការជុំទា�់សនាះ
សៅ្្តងរយៈសពល ៦០ នែងៃ ស្រើមេិដូសច្ាះសទ ការជុំទា�់េឹងបតរូវចាតទ់ត្ថា បាេយល់បពម។

�ូមស�្ើឲ្យមាេការអេតវតស្្រាចរតណនា ុំសលខ០០៤ រ្រ�់ប្�ួងស�ដ្្ឋ ិចចា 
េិងហិរញ្ញវតថាត  ឲ្យបាេសពញសលញសលើរ្រ្រ «ទុំេិញតនមទ្ា្រ» េិង�ហការជា 
មួយប្រុមហ៊តេដឹ្ ជញ្ជូ េទុំេិញឆ្្ររ់ហ័�សដើម្ បីសធវើការ�បម្រ�បមរួលយ្ទុំេិញ 
សចញពបីគយសហើយ្រញ្ជូ េឲ្យដល់អតែិជិេតាមតបមរូវការសពលសវលារ្រ�់សគ។

សៅ្្តងឆ្្ ុំ២០១៨ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ បាេអេតវតយ៉្ងសពញសលញេូវរ្រ្រ 
“ទុំេិញតនមទ្ា្រ” �បមា្រក់ារដឹ្ ជញ្ជូ េទា ុំងអ�់តដលមាេតនមស្បកាម្បមិត្ុំណត ់៥០ 
ដតល្ារអាសមរ ិ្  សហើយ�មាជិ្រ្រ�់សយើងបាេរាយការណ៍ថាប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាបាេសមើល
ស�ើញអុំពបីភាពលអែប្រស�ើរយ៉ងខ្ា ុំង ជាពិស��គឺចុំេួេឯ្ស្រតដលតបមរូវ�បមា្រ់ការ
ដឹ្ ជញ្ជូ េ បតរូវបាេកាត្់រេថាយគួរឱ្យ្ត�់មា្គ ល់។ �មាជិ្ រ្រ�់សយើង្ប៏ាេសកាត�រស�ើរ 
ចុំសពាះភាពសជាគជ័យសៅ្្តងការអេតវតស្េះផងតដរ សោយស្រតតប្រុមហ៊តេ្រញ្ជូ េទុំេិញ 
បតរូវបាេអេតញ្្ញ តឱ្យោ្់ ្រញ្ជបី ទុំេិញរួមោ្�បមា្រ់ការដឹ្ជញ្ជូ េទុំេិញតនមទ្ា្រជាសរៀង
រាល់នែងៃ ជាជាងការោ្់ោច់សោយត�្ដូចការរ ុំពឹងទត្ពបីដុំ្ូរង។

បានមដ្រះពសាយរចួមហយី

៣៥.

ការដឹ្រជញ្ជូ ន
និងភ័ស្ដ៊ភារ

សដើម្ បី្រុំសពញ្រតេថាមសលើឥទ្ធពិលនេការគុំរាម្ុំតហងខាងសបរៅ ម្សលើ្ ចិចាបពមសបពៀងពាណិជ្ជ-
្ម្មអេតសបោះពេ្ធគយ កាលពបីតខម្រា ឆ្្ ុំ២០១៩ ប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាត បាេពេ្យល់ 
អុំពបីរស្រៀ្រវារៈ្រតេថាមនេការសធវើ្ ុំតណទបមង។់ រស្រៀ្រវារៈសេះរួម្រញចាូ លទា ុំងការលត្រ្រុំបាត់ 
្នបមស�វាបគ្រប់គងការនា ុំសចញ េិងវញិ្្ញ ្រេ្របត្រញ្្ជ ្ប់្រភពសដើមទុំេិញ ការលត្រ្រុំបាត់ 
ទបីភ្ា្់ង្រ្ម្តជានាវាចរ “កា ុំស្្រ” កាត់្រេថាយ្នបមស�វាត�កេ ត្ងតឺេ័រចុំេួេ ៥០% 
ការដ ស្ចញេូវអគ្គនាយ្ោ្ឋ េ បតរួតពិេិត្យ ទុំេិញ េបីហរណ័-អាហរណ័ េិង្រសង្ក ្រការត្ ង្្រេ្ុំ 
(កា ុ្ំ តងបតរូល) ពបីការង្របតរួតពិេិត្យសៅ្រ៉ត�្ិ៍បតរួតពិេិត្យតាមបពុំតដេ។ ្ ុំតណទបមងស់េះ បតរូវ 
បាេរ ុំពឹងថាេឹងជួយ�េ្ស ុំ�ុំនចនែច្ុំោយរ្រ�់ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាយ៉ងសបចើេ ខណៈតដល
រាជរោ្ឋ ភិបាលបាេប៉ាេ់ស្្ម េការ ខាត្រង់ទឹ្បបា្់ប្រមាណជា ៦០ លាេដតល្ារសៅ្្តង 
បបា្់ចុំណូលប្រចា ុំឆ្្ ុំ។

បានមដ្រះពសាយរចួមហយី

៣៦. �ូម្រេពិ្ភា្សារ្ដុំសោះបស្យដល់្រញ្ហា នែច្ុំោយខ�់្ ្្តងការដឹ្ 
ទុំេិញអេរ្ជាតិចូលម្េិងសចញពបីប្រសទ�្ម្តជា។



៣០    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

តនំបន់មសដឋា្ិរច្ច
ពមិសស

បទប្បញញាត្តិនានំចូល ៤០.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមអេតវតវ្ធិាេតផ្្ េិយ័ត្ម្មនានា �បមា្រ់ទ្រ់ស្ក ត់ការ នា ុំចូលរែយេ ្
តដលមិេ�មប�្រេឹង្ររសិ្ថា េរ្រ�់្ម្តជា។

សៅនែងៃទបី២៥ តខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ ប្�ួងឧ�សាហ្ម្ម េិង�ិ្រ្្ម្មបាេសចញប្រកា�សលខ 
៩៩ សដើម្ បីពបងបី្វសិ្លភាពនេពេយោរការសពលអេតវត្ប្រកា�សលខ ១៥០ �្ដបីពបី្រទ-
្រ្ញ្ញត្ិ្រសចច្ា សទ��បមា្រ់ផលិតផលយេយេទ្ា ុំង ១៩ �បមា្រ់ផលិតផលយេយេ ្
រហូតដល់នែងៃទបី៣១ តខធ្ូ  ឆ្្ ុំ២០១៩។ សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត ប្រកា�សលខ ៩៩ ្៏បាេសលើ
្ស�ើងថាប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចានានាតដលបាេចូលរួម្្តងផលិត្ម្ម អេរ្្ម្ម ការនា ុំចូល េិង
ការល្ផ់លិតផលសេះបតរូវតតអេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្្ិរសចច្ា សទ��បមា្់រផលិតផលយេយេ្
ទា ុំង ១៩ �បមា្រ់ផលិតផលយេយេច្ា្រ់ពបីែងៃទបី០១ តខម្រា ឆ្្ ុំ២០២០ តសៅ។ ខណៈ
តដលការអេតវត្្ ម្មវធិបីសេះេឹង្ុំណត់សោយការប្រកា�ោច់ពបីោ្ ្រញ្ញត្ិសេះទទួលបាេ
ការស្វ គមេ៍យ៉ង្្់សរៅ្ដ  សោយស្រតត្រញ្ញត្ិសេះបាេ្រញ្្ជ ្់ចុំណត ចចបា�់លា�់ជា
សបចើេតដលបតរូវការជាចា ុំបាច់�បមា្រ់វ�័ិយយេយេ។្

�ូមអេតញ្្ញ តឲ្យមាេប្រុមហ៊តេឯ្ជេសផ្សងសទៀត សបរៅពបីភ្ា្ង់្រ្ម្តជា នាវាចរ 
កា ុំស្្រចូលរួមផល់្ស�វា្ម្មសលើ្ោ្់ទុំេិញស�ើងចតះពបីនាវាផងតដរ។

នែងៃទបី២៨ តខ ត្ម្ភៈ ឆ្្ ុំ២០១៩ រាជរោ្ឋ ភិបាលបាេរ ុំលាយភ្ា្់ង្រ្ម្តជានាវាចរ “កា ុំស្្រ” 
ជាស្ថា ្័រេរ្រ�់រដ្ឋ តដលពបីមតេជាស្ថា ្រេ័ផ្ដល់ស�វាទបីភ្ា្ង់្រដឹ្ ជញ្ជូ េផ្្ដ ចម់តខ។ ការលត្រ 
សចាលេូវទបីភ្ា្់ង្រកា ុំស្្រសេះរោ្ឋ ភបិាលបាេខាត្រងប់បា្ច់ុំណូលប្រចា ុំឆ្្ ុំ្រតេថាមចុំេួេ
ប្រមាណ ៥០០.០០០ ដតល្ារ។

៣៧.

បានមដ្រះពសាយរចួមហយី

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

៣៨.

៣៩.

�ូម្រេជួ្យប្រុមហ៊តេនាវា្្តងការយ្ ត្ងតេឺរ័ទុំេិញ តដលអតម់ាចា �់ម្ទទួល 
សចញពបី្ុំពង់តផបត�្រ់សៅវញិ។

�ូមតបមរូវឲ្យតុំ្រេស់�ដ្្ឋ ចិចាពិស��សធវើការ�បម្រ�បមរួល ្ ចិចាប្រជត ុំសទៀងទាត់ 
រវាងវេិិសយគិេអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយេិងរោ្ឋ ្រ េិងស្ថា ្រ័េស្ធារណៈ 
ពា្់ព័េ្ធសផ្សងសទៀត សហើយ�ូមឲ្យពិចារោសធវើការស្្ល្ងសប្រើឧ្រ្រណ៍
ែ្មបី�បមា្រ់្រសបមើដល់្ិចចា�ហការរវាងស្ថា ្រ័េស្ធារណៈ េិងវ�័ិយឯ្ជេ
សៅ្្តងរងវង់តុំ្រេ់ស�ដ្្ឋ ិចចាពិស��តដរ។

វិស័យោនយន ្ត

ការម្លីយតបមៅនឹងអន៊សាសន៍ឆ្្ នំ២០១៧ (ត)
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្រិច្ចការពារ
អ្្រមពបីពបាស់ ៉ិ នទា

ន់រា
ន

កា
រម្លី យ

តប

៤១. �ូមស�្ើឲ្យនាយ្ោ្ឋ េដឹ្ ជញ្ជូ េផ្ូ វសោ្ សធវើការជូេដុំណឹង្្តងមួយបតបីមា�
មង្ៗ ដល់ស្ខាតច្ចាយមាេប្រទាេ�ិទ្ធិទា ុំងអ�់ អុំពបីព័ត៌មាេ�្បីពបី្រញ្ជបី  
រែយេែ្្មបីឬការសផ្ទររែយេត្ដលសប្រើរួចសហើយជាប្រសយជេជួ៍យ�បមរួលដល់
ការសៅប្រមូលបត�្រ់ម្វញិ្្តង្រណបី មាេ្រញ្ហា ្រសចច្ា សទ�។

�ូម្រេ្អេតវត្ឲ្យបាេកាេ់តតប្រស�ើរតែមសទៀត េូវតបមរូវការបតរួតពិេិត្យ 
្រសចច្ា សទ�យេយេត្ដលមាេបស្្រ់។

ប្�ួងស្ធារណការ េិងដឹ្ជញ្ជូ េ បាេអេតវត្គុំេិតផ្ដួចសផ្ដើម�ុំខាេ់ៗជាសបចើេសដើម្ បី 
សោះបស្យ្រញ្ហា យេយេ្្ុំពត ងសប្រើបបា�់មិេមាេ�តវតថាិភាពសៅ្្ត ងប្រសទ�្ម្ត ជា 
តដល្ចិចាការសេះរា្រ្់រញចាូ លទា ុំង ការពបងបី្ការចតះបតរួតពិេិត្យល្ខេណៈ្រសចច្ា សទ�យេ 
យេច្ល័តសៅបគ្រ់សខតទ្ា ុំងអ�់ ការោ្់ឱ្យដុំសណើ រការប្រព័េ្ធ�វ័យប្រវត្ិ្ម្មអេឡាយ 
�បមា្រក់ារចតះ្រញ្ជបី ការបតរួតពិេិត្យល្ខេណៈ្រសចច្ា សទ�យេយេ ្្ ដូ៏ចជាការ្រសងកើត្ចិចា 
�ហការជាមួយេឹងទបីភ្ា្ង់្រ�ហប្រត្ិរត្កិារអេរ្ជាតជិ្រ៉តេ (JICA) សដើម្ បីពបងឹង�្ដងោ់រ 
បតរួតពិេិត្យយេយេផ្ងតដរ។

បានមដ្រះពសាយរចួមហយី

៤២.

មគាលនមោបាយ
សារមពីពន្

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

៤៣.
�ូមសធវើវចិារណ្ម្មស�ើងវញិ េូវសោលេសយបាយស្រសពើពេ្ធសលើរែយេស្ដើម្
្របីោ ុំបទដល់ការលូតលា�់រ្រ�់អាជបីវ្ម្មផ្ូវការប�្រចបា្រស់ៅ្្តងវ�័ិយសេះ។



៣២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

វិស័យបយ្ ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

ពាណិជ្ជ្រ៉្តា៉
ពបព័ន្មអ�ចិពតរូនិ្រ

គានំពទការអភិវឌ្ឍ
ឧសសាហ្រ៉្
បមច្ច្រវទិយាថ្ី

៤៥.

៤៤.

កា
រម្

ល ីយ
តប

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមសរៀ្រចុំឲ្យមាេប្្រខណ័្ឌ ចបា្រ ់សដើម្ បីោ ុំបទដល់ការលូតលា�់ពាណិជ្្ជ ម្ម 
តាមប្រព័េ្ធសអ�ិចបតរូេិ រួ្មមាេចបា្រ�់្បីអុំពបីពាណិជ្្ជ ម្មតាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ្ 
េិងចបា្រ់ែ្មបីមួយសទៀតអុំពបីការការពារអ្្ សប្រើបបា�់។

�ូមសធវើការពិេិត្យជាផ្ូវការស�ើងវញិេូវយេក្ារ�បមា្រក់ារពិសបោះសយ្រល់ 
រវាងស្ថា ្រ័េស្ធារណៈ េិងឯ្ជេ សៅ្្តងវ�័ិយ្រសចច្ា វទិយោព័ត៌មាេ េិង 
គមនាគមេ៍។

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា មាេ្្ដបីសស្មេ�្ស�ូមរាយការណ៍អុំពបីការចូលរួមកាេ់
តតលអែប្រស�ើររ្រ�់ប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្មចុំសពាះវ�័ិយឯ្ជេ ពា្់ព័េ្ធេឹងការ្រសងកើតជា្រេ្
្រនា្ទ ្រ់េូវចបា្រ់�្ដបីពបីពាណិជ្្ជ ម្មតាមប្រព័េ្ធសអ�ិចបតរូេិ្។ 

គណៈ្ម្មការ្រសចច្ា វទិយោព័ត៌មាេ េិងស្រគមនាគមេ៍រ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ
្ម្តជា មាេឱកា�ជាសបចើេ ្្តងការផ្ដល់ជាមតិបត�្រ់្្តងេ័យស្ថា ្រនាសលើស�ច្្ដបីបពាង
ចបា្រ់�្ដបីពបីពាណិជ្្ជ ម្មតាមប្រព័េ្ធសអ�ិចបតរូេិ្សេះ ្្តងសោល្រុំណងជុំរតញឱ្យមាេ្ិចចា
ពិភា្សាប្រ្្រសោយអតថាេយ័ជត ុំវញិសោលសៅ េិង្ម្មវតថាត នេចបា្រត់ដលេឹងបតរូវ្រសងកើតស�ើង
សេះ។ �មាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការអាច្រង្ហា ញការបពរួយបារម្ភ េិងសយ្រល់រ្រ�់ខ្ួេសៅ
សលើមាបតាេបីមួយៗនេស�ច្្ដបីបពាងចបា្រ់សេះ េិងផ្ដល់�ុំណូមពរលមអែិតសដើម្ បីោ ុំបទដល់ 
រាជរោ្ឋ ភិបាល ្្តងការតា្់តតងស�ច្្ដបីបពាងចបា្រ់ តដលេឹងជុំរតញឱ្យចបា្រ់�្ដបីពបីពាណិជ្ជ-
្ម្មតាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ្ទទួលបាេសជាគជយ័។ មតបិត�្ររ់្រ�់�មាជិ្ គណៈ្ម្មការ 
បាេោ ុំបទដល់ការសផ្ទៀងផ្្ទ ត�់តប្ឹតភាព នេល្ខេណៈលមអែតិតផ្្ ្រសចច្ា សទ� េិងធានាថា 
្រញ្ញត្តិដលមាេសៅ្្តងចបា្រស់នាះ មេិសធវើឱ្យរា ុំង�្ទះដល់ភាពនចប្្រឌតិែ្មបី េិងវ�័ិយ្រសចច្ា  
វទិយោតដល្ុំពតងរ ប្ី លូតលា�់្្តងប្រសទ�្ម្តជាស�ើយ។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខតតលា ឆ្្ ុំ២០១៨ 
ប្�ួងនប្រ�ណបី យ៍ េិងទូរគមនាគេ ៍បាេទទួលស្្គ ល់តួនាទបីដ�៏ុំខាេរ់្រ�់វ�័ិយឯ្ជេ 
េិងអ្្ សប្រើបបា�់្្តងការចូលរួមចុំតណ្ដល់ការអភវិឌ្ឍសោលេសយបាយ េិង្រទ្រ្ញ្ញត្ិ 
សដើម្ បីបគ្រ់បគងវ�័ិយ្រសចច្ា វទិយោព័ត៌មាេ េិងស្រគមនាគមេ៍តដល្ុំពតងរ ប្ី ចសបមើេខ្ា ុំង
សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា េិងទិដ្ឋភាពរួមនេ�្ម្មភាពប្រជត ុំពិសបោះសយ្រល់តដលបាេអេតវត ្
្េង្ម្។ គណៈ្មា្ម ធកិារ្រសចច្ា វទិយោពត័ម៌ាេ េិងស្រគមនាគមេរ៍្រ�់�ភាពាណិជ្ជ-
្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាបាេសមើលស�ើញ្ចិចាខិតខុំប្រឹងតប្រងយ៉ងមតតមាុំរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល្្តង
ការចូលរួមជាមួយវ�័ិយឯ្ជេ បពមទា ុំងមាេ្រុំណង្រេផ្្ដល់ការតណនា ុំត្រ្រស្ថា ្រនា េិង
ការោ ុំបទដល់ប្�ូងពា្់ព័េ្ធសលើទិដ្ឋភាពចបា្រ់នាសពលអនាគតផងតដរ។

ការម្លីយតបមៅនឹងអន៊សាសន៍ឆ្្ នំ២០១៧ (ត)



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ៣៣

ទូរគ៉នាគ៉ន៍

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមស�្ើដល់រោ្ឋ ភិបាល ឲ្យសធវើការពិសបោះសយ្រល់ខ្ឹមស្រ�តបីជសបរៅជាមួយ
វ�័ិយឯ្ជេ�ិេមតេេឹងអេតវតដ្ុំសណើ រការសចញអាជ្ា្រ័ណ្ណទូរគមនាគមេ៍
ស្រជាែ្មបីស�ើងវញិ។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខតតលា ឆ្្ ុំ២០១៨ 
ប្�ួងនប្រ�ណបី យ៍ េិងទូរគមនាគមេ៍ បាេសរៀ្ររា្រយ៉់ងលមអែតិអុំពបីទិដ្ឋភាពជាសបចើេតដល 
វ�័ិយឯ្ជេបាេចូលរួមសៅ្្តងការតា្ត់តងចបា្រែ់្មបី�្ដបីពបីទូរគមនាគមេ។៍  ប្�ួង្៏បាេ
សលើ្ស�ើងជាែ្មបីម្ដងសទៀតថា ខ្ួេមាេសោល្រុំណង្រេ្្រសងកើត្ចិចាពិភា្សាពិសបោះសយ្រល់
អុំពបីការត្តប្រចបា្រ់នានា្្តងសពលអនាគត េិងស្វ គមេ៍ចុំសពាះបគ្រ់មតិបត�្រ់ ធាតតចូល 
បពមទា ុំងការបពរួយបារម្ភរ្រ�់វ�័ិយឯ្ជេផងតដរ។

៤៦.

�ូមសរៀ្រចុំឲ្យមាេរចនា�ម្័េ្ធ�បមា្រ់អេតវត ្«មូលេិធិកាតពវ្ិចចាស�វា្ម្ម 
ស្្ល» េិង «មូលេិធ�ិបមា្រក់ារបស្វបជាវ េិងការអភវិឌ្ឍ» សដើម្ បីោ ុំបទឲ្យ 
មាេការលូតលា�់តែមសទៀត្្តងវ�័ិយសេះ។

កាលពបីតខវចិ្ឆកិា ឆ្្ ុំ២០១៨ រាជរោ្ឋ ភបិាលបាេប្រកា�ថា ប្រុមហ៊តេទូរគមនាគមេប៍្រមាណ 
៨៧% សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាបាេ្រុំសពញកាតពវ្ ចិចារ្រ�់ខ្ួេ េិងបាេ្រង់វភិាគទាេទឹ្បបា្់ 
ប្រមាណ ១៣,៥ លាេដតល្ារអាសមរ ិ្  សលើការ្ស្ង�មតថាភាព មូលេិធបិស្វបជាវ េិងអភវិឌ្ឍ 
េិងមូលេិធសិ�វា�្លសដើម្ បីពបងបី្វសិ្លភាពនេការផ្ដល់ស�វា េិង្រសងកើេភាពនចប្្រឌតិែ្មបី។ 
្បមិតនេអេតសលាមភាពសេះ្រង្ហា ញថា ្រនា្ទ ្រព់បីបាេចូលរួមជាមួយេឹងប រ្ុមហ៊តេទូរគមនា
គមេ៍ េិងការផ្សពវផសាយសោលការណ៍តណនា ុំអេតវតច្បា�់លា�់ ល្ខេខណ្ឌ ដុំ្ូរងរ្រ�់
វ�័ិយឯ្ជេជត ុំវញិការបគ្រ់បគងបបា្់ចុំណូល បតរូវបាេសោះបស្យ។

បានមដ្រះពសាយរចួមហយី

៤៧.

៤៨.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមឲ្យមាេដុំសណើ រការ�បមិត�បមាុំង ជបមរុះអ្្សដញនែ្សៅ្្តងការោ្់ 
សដញនែវ្សិ្លគម។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខតតលា ឆ្្ ុំ២០១៨ 
ប្�ួងនប្រ�ណបី យ៍ េិងទូរគមនាគមេប៍ាេសលើ្ស�ើងអុំពបី ស�ច្្ដបីបពាងអេតប្ឹត្យ�្ដបីពបីការ 
សរៀ្រចុំ បគ្រ់បគង េិងការត្រងតច្វសិ្លគមសសហវ្ង់វទិ្យត  ថា ប្រ�ិេស្រើអ្្ សដញនែម្ិេ
មាេលទ្ធភាពសធវើការទូទាត់នែឈ្ះ្ការសដញនែស្ទ សនាះប្�ួងេឹងសរៀ្រចុំការសដញនែែ្្មបី
ស�ើងវញិសៅ្្តងរយៈសពល ៩០ នែងៃ្រនា្ទ ្រ់ពបីបាេសចញលិខិតរ ុំឭ្ការ្រង់បបា្់សលើ្ចតង 
សបកាយ។ ្រ៉តតេ ្ការសធវើត្រ្រសេះគឺមិេអាចសោះបស្យ្រញ្ហា បាេស�ើយ សៅសពលតដលអ្្  
សដញនែ្ត្រ្រប្រែតយប្រថាេ តដលមាេលទ្ធភាពហិរញ្ញវតថាតតិចតួច ម្ចូលរួមសដញនែ ្
សហើយតនម្វសិ្លគមស្ើេស�ើង តដលអាចសធវើឱ្យមាេភាពយឺតយ៉វដល់ការត្រងតច្ 
េិងការពបងបី្្រោ្ដ ញ្រតេថាមសទៀត។ 



៣៤    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ថា៉ពល្រម្ីរត
ម�ងីវញិ

៤៩.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមពិេិត្យស�ើងវញិ េូវវធិបីស្ស�្្ ្តងការគណនាពេ្ធសលើចុំណូលរ្រ�់ប្រុម
ហ៊តេទូរគមនាគមេ៍។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខតតលា ឆ្្ ុំ២០១៨ 
ប្�ួងនប្រ�ណបី យ៍ េិងទូរគមនាគមេ៍ បាេ្រញ្្ជ ្់ថា ្រញ្ហា ចុំណូលពេ្ធ គ�ឺថាិតសៅខាង 
សបរៅតដេទុំេួលខត�បតរូវ សោយស្រតតការង្រពេ្ធោរសេះ គឺជាទុំេួលខត�បតរូវរ្រ�់ 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ តដល�ថាិតសបកាមការបគ្រប់គងរ្រ�់ប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាត។ 
ផ្ទតយសៅវញិ ្ ម៏ាេការស�្ើ�ត ុំឱ្យ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ពិសបោះសយ្រល់ជាមួយ
មសេ្បីពា្់ព័េ្ធសដើម្ បីសធវើការសឆ្ើយត្រផងតដរ។

វិស័យធរុកិ្ ចេបបតង

៥១.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមអេតវតវ្ធិាេការសលើ្ ទឹ្ចតិត្ផ្្ ពេ្ធ េិងពិចារោសធវើការស្្ល្ងយេ្
ការទូទាតថ់ាមពលអគ្គ�ិេបីពេ្ឺបពះអាទិត្យតដលសៅ�ល់(Net-Metering) សដើម្ បី 
ោ ុំបទដល់ការអភិវឌ្ឍឧ�សាហ្ម្មថាមពលសប្រើពេ្ឺបពះអាទិត្យសៅ្ម្តជា។

សៅ្្តងតខម្រា ឆ្្ ុំ២០១៨ រាជរោ្ឋ ភិបាល បាេអេតម័ត្រទ្រ្ញ្ញត្ិពា្់ព័េ្ធជាសលើ្ដុំ្ូរង 
រ្រ�់ខ្ួេ តាមរយៈអាជ្ាធរអគ្គិ�េបី្ម្តជា (EAC) សោយ្រញ្្ជ ្់អុំពបីល្ខេខណ្ឌ ទូសៅ
�បមា្រក់ារតភា្ជ ្រប់្រភពថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ PV សៅេឹង្រោ្ដ ញអគ្គ�ិេបីថ្ា្ជ់ាត។ិ 
សយងតាម្រទ្រ្ញ្ញត្សិេះ អ្្ សប្រើបបា�់អាចដុំស�ើងប្រពេ័្ធថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យសោយ 
មិេមាេការរតឹត្តិអវបីស�ើយ ប្រ�ិេស្រើប្រព័េ្ធទា ុំងសនាះមិេតបមរូវឱ្យភា្ជ ្រ់សៅេឹង្រោ្ដ ញ
អគ្គិ�េបីថ្ា្់ជាតិ។ 

មាេតតអ្្ សប្រើបបា�់ខ្ាតធុំ (តង�់្យតងមធ្យម ចា្រព់បី ៣៨០ វ ៉តល រហូតដល់ ២២,០០០ វ ៉តល) 
េិងអ្្ សប្រើបបា�់ខ្ាតធុំ្រុំផតត (តង់�្យតងខ�់្ ចា្រ់ពបី ២២,០០០ វ ៉តល ស�ើងសៅ) ្រ៉តសោ្ណ ះ 
តដលអាចភា្ជ ្់រប្រពេ័្ធថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យជាមួយេឹង្រោ្ដ ញអគ្គ�ិេបីថ្ា្ជ់ាតបិាេ 
តដល្្តងល្ខេណៈសេះ តារាងតនម ្េិងល្ខេខណ្ឌ សផ្សងសទៀត អាចបតរូវបាេអេតវត។្

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

៥០.
�ូមជួយឲ្យប រ្ុមហ៊តេជបីវម៉ា�់ មាេចបីរភាពប�្រចបា្រ់ មាេលទ្ធភាពប្រ្្រ 
អាជបីវ្ម្ម ្្តងស្ថា េភាពតនមប្្រ្ួតប្រតជងមួយ។ 

ការម្លីយតបមៅនឹងអន៊សាសន៍ឆ្្ នំ២០១៧ (ត)
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ការទទួលខ៊សពតរូវ
អាជីវ្រ៉្

៥៤.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមធានា ត្ ុំឲ្យមាេតបមរូវការ�ញ្្ជ តិ �បមា្រ់ប រ្ុមហ៊តេប្រឹ្សាវាយតនម ្
សហតត្រះ៉ពាល់្ររសិ្ថា េសៅ្្តងស�ច្្បីបពាងចតងសបកាយរ្រ�់ប្ម្ររសិ្ថា េេិង 
ធេធាេធម្មជាតិ្ ម្តជា ឬលិខិតូ្រ្រណ៍អមប្មសេះសទសហើយ�ូមពិចារោ
សលើពា្្យ�ត ុំការទទួលស្្គ ល់ផ្ូវការ សោយតផអ្ែ សលើ�មតថាភាពជា្ត់�ង្រ្រ�់
ប្រុមហ៊តេតដលបាេោ្់ពា្្យស�្ើ�ត ុំ។

សៅ្្តងតខម្រា ឆ្្ ុំ២០១៨ ្ ្តង្ម្មវធិបី អាហារនែងៃបតង ់ជាមួយឯ្ឧតម្រដ្ឋមសេ្បីប្�ួង ្ររសិ្ថា េ 
ឯ្ឧតម្បាេទទួលស្្គ ល់ថា សៅ្្តងសពលអនាគត ្ម្តជាេឹង្រេ្ធូ រ្រេថាយការរតឹ្រណ្ដឹ ង 
សលើ្រញ្ហា �ញ្្ជ តិ្ ម្តជាសៅ្្តងរយៈសពលតវង សោយស្រការស្រ្ដជ្ាចតិរ្្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា
ចុំសពាះអង្គការពាណិជ្្ជ ម្មពិភពសលា្ ្រ៉តតេ្្ ្តងដុំោ្ក់ាលសេះ សយើងមេិទាេម់ាេតផេ 
ការអេតវតក្ារង្រសេះសៅស�ើយសទ។ ផ្ទតយសៅវញិ ឯ្ឧតម្ ្ ប៏ាេស�្ើឱ្យប រ្ុមហ៊តេ្ររសទ�
តដលមាេ្រុំណងផ្ដល់ស�វាប្រឹ្សាអុំពបីការវាយតនមស្ហតត្រះ៉ពាល់្ររសិ្ថា េ្្តង ប្រសទ�្ម្តជា 
គួរចា្រ់នដគូជាមួយប្រុមហ៊តេ្ម្តជា។

៥២.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមសរៀ្រចុំឲ្យមាេ្ម្មវធិបីថ្ា្់ជាតិ តដលអេតម័តសោយរោ្ឋ ភិបាល�បមា្រ់ 
ធានាគតណភាពផលិតផលថាមពលសប្រើពេ្ឺបពះអាទិត្យ។

អាជ្ាធរអគ្គ�ិេបី្ម្តជា (EAC) បាេសចញឯ្ស្រ�្ដងោ់រ្រសចច្ា សទ�អ្រ្្ររមា សៅសបកាម 
វសិ្លភាពប្្រខណ័្ឌ េិយ័ត្ម្ម សដើម្ បីតភា្ជ ្រប់្រភព្រសងកើតថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យជាមួយ
េឹង ្រោ្ដ ញអគ្គ�ិេបីថ្ា្ជ់ាត ិតដលបាេភា្ជ ្រស់ៅេឹងប្ម្រោ្ដ ញរ្រ�់ EAC ឆ្្ ុំ២០១៩។ 
ការសចញ្រទ្រ្ញ្ញត្ ិេិងល្ខេខណ្ឌ ្រសចច្ា សទ�អ្រ្្ររមាសេះ ្រង្ហា ញអុំពបីវឌ្ឍេភាពរ្រ�់វ�័ិយ 
សេះ ្្តងការ្រសងកើត�្ដងោ់រតដលមាេការទទួលស្្គ ល់ �បមា្រថ់ាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ្្តង
ប្រសទ�្ម្តជា។

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

៥៣. �ូមផល់្ការតណនា ុំចបា�់លា�់ េិងជាស្ធារណៈ អុំពបីថាសតើ្រោ្ធតរ្ិចចា
គួរសបតៀមល្ខេណៈត្រ្រោខះ្សៅសពលមាេចបា្រ់វាយតនមស្ហតត្រ៉ះពាល់
្ររសិ្ថា េ នាសពលខាងមតខសហើយ�ូមធានាឲ្យមាេដុំោ្់កាលអេ្រកាល 
�មប�្រមួយ សបកាយពបីចបា្រ់សេះបតរូវបាេអេតម័តឲ្យសប្រើជាផ្ូ វការ។
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ពបសិទ្្ល
ថា៉ពល

អគារមបតង

៥៥.

៥៦.

៥៨.

កា
រម្

ល ីយ
តប

កា
រម្

ល ីយ
តប

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមអាជ្ាធរមូលោ្ឋ េោ្់ការគិតគូរអុំពបីចបីរភាព ជាល្ខេខណ្ឌ មួយ្្តងការ 
ពិេិត្យវាយតនម្ស�ើងវញិ េូវការអេតវត្ការទទួលខត�បតរូវរ្រ�់ប្រុមហ៊តេ
សរ៉ៅការបគ្រ់បគងកា្�ុំណល់ ធានាថាតផេការទម្ា្រ់អេតវតេ្៍មាេចបីរភាព
បតរូវតតជាចុំណត ចមួយ�បមា្រ់ពិចារោជាអាទិភាព្្តងការសដញនែ្ស�វា 
បគ្រ់បគងកា្�ុំណល់សៅសពលអនាគត េិង�បមា្់រពបងឹងការអេតវតច្បា្រ់
�្បីអុំពបីការបគ្រ់បគងគតណភាពទឹ្។

�ូម្រសងកើតប្រុមការង្រ្រសចច្ា សទ� រវាងស្ថា ្រេ័ស្ធារណៈ េិងតផ្្ ឯ្ជេ 
មួយ តដលសផ្្តការង្រសៅសលើ ស្្្�ញ្្ញ ពត័ម៌ាេ ផលិតផលមាេប្រ�ិទ្ធផល 
ថាមពល។

�ូមពិចារោត�វងរ្លទ្ធភាព ្រសងកើតប្រុមប្រឹ្សាអោរន្រតងសៅ្ម្តជា។

កាលពបីតខតតលា ឆ្្ ុំ២០១៨ ស្លារាជធាេបីភ្ុំសពញ បាេោ្ស់ចញេូវយតទ្ធស្ស� ្េិងតផេការ 
�្ម្មភាពបគ្់របគងកា្�ុំណល់សៅ្្តងទបីប្រុងភ្ុំសពញ ឆ្្ ុំ២០១៨-២០៣៥ តដលបាេសរៀ្រចុំ 
ស�ើងតាមរយៈ្ិចចាខិតខុំប្រឹងតប្រងរួមោ្ជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍេ៍។ យតទ្ធស្ស�ស្េះេឹងសដើរ 
តួនាទបី ជាសោលការណ៍តណនា ុំយតទ្ធស្ស��្បមា្រ់ស្លារាជធាេបីភ្ុំសពញ្្តងការសោះ 
បស្យ្រញ្ហា  តបមរូវការ េិង្រញ្ហា ប្រឈម�ុំខាេ់ៗ ពា្់ព័េ្ធេឹងការបគ្រ់បគង�បមាមសៅ
្្តងទបីប្រុង ភ្ុំសពញ។

សៅ្្តងឆ្្ ុំ២០១៨ រោ្ឋ ភបិាលប្រសទ�ចេិ បាេផ្ដល់ជុំេួយតផ្្ ្ស្ង�មតថាភាពដល់ប្�ួង 
្ររសិ្ថា េ េិងប្រុមប្រឹ្សាជាត�ិបមា្រក់ារអភិវឌ្ឍេប៍្រ្្រសោយចបីរភាព ្ ្តងការ្រសងកើតស្្្�ញ្្ញ  
ន្រតង េិង្ម្មវធិបីស្្្ពត័ម៌ាេ្ររសិ្ថា េជាតិ្ ្តងប្រសទ�្ម្តជា។ គសបមាងសេះ បតរូវបាេដឹ្
នា ុំសោយមជ្ឍមណ្ឌ លផល់្វញិ្្ញ ្រេ្របតស្្្�ញ្្ញ ្ររសិ្ថា េចេិ (CEC) បពមទា ុំងសប្រើបបា�់
្រទពិសស្ធេរ៍្រ�់ខ្ួេ្្តងការ្រសងកើតស្្្ពត័ម៌ាេ្ររសិ្ថា េចេិ េិងឧតម្ាេតវតេ្អ៍េរ្ជាត។ិ

ប្�ួង្ររសិ្ថា េ បាេស្ៀរគរប្រុមការង្រ្រសចច្ា សទ�តផ្្ ទបីប្រុងមាេចបីរភាព តដល្ុំពតង 
ពិភា្សា អុំពបីការ្រសងកើតសោលការណ៍តណនា ុំ�ុំណងអ់ោរន្រតង។ សោយស្រសោល្រុំណង 
នេគុំេិតផ្ដួចសផ្ដើមសេះមាេភាពប�្រោ្ជាមួយសោល្រុំណងនេប្រុមប្រឹ្សា�ុំណង់ន្រតង 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា បតរូវបាេតណនា ុំឱ្យសរៀ្រចុំ�ិកាខេ ស្លាមួយ សដើម្ បីស្ៀរ្រភាគបី 
ពា្ព់េ័្ធទា ុំងអ�់ម្ពបីខាងរោ្ឋ ភបិាល េិងវ�័ិយឯ្ជេ េិងនដគូអភវិឌ្ឍេឱ៍្យចូលរួមពិភា្សា
ោ្អុំពបីការ្រសងកើតប្រុមប្រឹ្សា�ុំណង់ន្រតងសៅ្ម្តជា។ 

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម
ល្ី យ

តប

៥៧.
�ូមពិចារោោ្់សចញ្ម្មវធិបី«រង្វ េ់ឧ�សាហ្ម្មន្រតង» សដើម្ បីទទួល
ស្្គ ល់ស្្នដធត រ្ិចចាោតដលបាេ្រង្ហា ញទសងវើ ប្រតិ្រត្ិលអែឥតសខាចា ះ្្ត ង 
តផ្្ ប្រ�ិទ្ធផលថាមពល។

ការម្លីយតបមៅនឹងអន៊សាសន៍ឆ្្ នំ២០១៧ (ត)
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ហរិញញាប្បទាន
មបតង

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

៥៩.
�ូមសរៀ្រចុំឲ្យមាេចុំណត ចប្រមូលផ្ត ុំពត័ម៌ាេមួយ �បមា្រ់្ ម្មវធិបីហិរញ្ញ្រ្ទាេ
ន្រតងទា ុំងអ�់ តដលអាចអេតវតប្ាេជាមួយវ�័ិយឯ្ជេសហើយ ផ្សពវផសាយ 
ព័ត៌មាេទា ុំងសនាះតាមឧ្រ្រណ៍�មប�្រដូចជាតាមអតិេធឺណិតជាសដើម។

ការនានំចូលមដ្យ 
លួចលា្រ់

៦០.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមអេតវតវ្ធិាេការ្រតេថាម សដើម្ បីទ្រស់្ក តក់ារនា ុំចូល ផលិតផលឱ�ែសោយ 
លួចលា្់។

សៅ្្តង្ិចចាប្រជត ុំរវាង�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាជាមួយ នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ 
្ររកិាខេ រសពទ្យ េិងសបគឿង�ុំអាង កាលពបីតខ្្កោ ឆ្្ ុំ២០១៨ ្ េង្សៅ នាយ្ោ្ឋ េបាេអះអាង 
ជាែ្មបីថា សយងតាមចបា្រ់្ ម្តជា ប្រុមហ៊តេឱ�ែមេិអាចទទួលបាេ�ិទ្ធផិ្្ដ ចម់តខ្្តងការនា ុំចូល 
ផលិតផលសវជ្ជស្ស�ចូ្ល្្តងប្រសទ�្ម្តជាបាេស�ើយ។ ្ ្តង្រណបី ប្�ួង�តខាភបិាលសចញ 
អាជ្ា្រណ័្ណនា ុំចូលជូេ ប្រុមហ៊តេទា ុំងសនាះអាចនា ុំចូលបាេ សោយស្រផលិតផលសនាះទទួល 
បាេ�ិទ្ធិតច្ចាយសៅសលើទបីផសាររួចសៅសហើយ សហើយ្ទ៏ទួលបាេការអេតញ្្ញ តឱ្យនា ុំចូល
ពបីអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្ររួចរាល់ផងតដរ។ ្រ៉តតេ ្នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ 
្ររកិាខេ រសពទ្យ េិងសបគឿង�ុំអាង ្៏បាេគូ�្រញ្្ជ ្់ផងតដរថា េបីតិវធិបីទា ុំងសេះមិេអេតវត ្
ចុំសពាះការនា ុំចូលផលិតផលវ៉ា្ស់្ុំងលួចលា្ត់ដលបតរូវបាេហាមឃាត ់ជាទូសៅស�ើយ។

វិស័យសខុាភិបាល

ការច៊រះបញ្ជ ិកានិង
ការបន្តស៊ពលភាព

៦១.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូម្រសងកើតដុំសណើ រការមួយ �បមា្រ់ប្រុមហ៊តេតែទា ុំ�តខភាពសៅ្ម្តជា អាច
សប្រើ្ ្តងការោ្ព់ា្្យ�ត ុំអាជ្ា្រណ័្ណនា ុំចូលពិស�� �បមា្រផ់លិតផលតដល 
មាេ្្តង្រញ្ជិ កាសហើយ ឬតដល្ុំពតងឆង្កាត់ដុំសណើ រការ�ត ុំ្រេ�្តពលភាព 
្រញ្ជិ កាស�ើងវញិ។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខ�បីហា ឆ្្ ុំ២០១៨ 
នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ ្ររកិាខេ រសពទ្យ េិងសបគឿង�ុំអាង បាេជូេដុំណឹងដល់ 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្្ម ម្តជាថា ប្�ួង�តខាភបិាលេឹងឈ្រពិ់ចារោផ្ដល់អាជ្ា្រណ័្ណ�បមា្រ់ 
�ុំសណើ �ត ុំនា ុំចូលពិស���បមា្រ់ផលិតផលសវជ្ជស្ស�ស្ទៀតសហើយ។ នាយ្ោ្ឋ េ ្៏បាេ 
្រញ្្ជ ្់ផងតដរថា ចា្រព់បីសពលសេះតសៅ ផលិតផលសវជ្ជស្ស�េឹ្ងមេិ បតរូវអេតញ្្ញ តឱ្យនា ុំចូល
្្តងប្រសទ�្ម្តជា សោយមេិបាេទទួលអាជ្ា្រណ័្ណចតះ្រញ្ជបីការ មាេ�តពលភាពជាមតេស�ើយ 
ស្រើសទាះ្របីជាផលិតផលសនាះ្ុំពតងរងច់ា ុំការ្រេ្ដ�តពលភាពអាជ្ា្រណ័្្ណ ស៏ោយ។ នាយ្ោ្ឋ េ 
បាេសលើ្ស�ើងថា  ប្�ួងេឹងសចញលិខិត្រញ្្ជ ្ក់ារ្រេ�្តពលភាពសៅ្្តងរយៈសពល ៦ 
តខ ្រនា្ទ ្រ់ពបីទទួលបាេពា្្យស�្ើ�ត ុំ សហើយប្�ួង្ុំពតងដុំស�ើង្ម្មវធិបី

អេឡាញែ្មបី �បមា្រ់ការចតះ្រញ្ជបី កាតាមប្រព័េ្ធសអ�ិចបតរូេិ្ េិងការនា ុំចូលតាមប្រព័េ្ធ 
សអ�ិចបតរូេិ្ សដើម្ បី�បមរួលដល់ដុំសណើ រការសេះ។
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៦២.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមស�្ើឲ្យប្�ួង�តខាភិបាលសចញ្រញ្ជបី តារាងតនម្ផ្ូ វការមួយ �បមា្រ់ 
ដុំសណើ រការរដ្ឋបាល ពា្់ព័េ្ធជាមួយេឹងការត្តបមរូវព័ត៌មាេផលិតផល 
្រនា្ទ ្រ់ពបីការចតះ្រញ្ជិ ការួច។

ប្�ួង�តខាភបិាល ្ ុំពតងពិេិត្យ្រញចា្រស់�ច្្ដបីបពាងសោលការណ៍តណនា ុំ �្ដបីពបីការត្តបមរូវ 
សបកាយការចតះ្រញ្ជបី កាផលិតផលឱ�ែ តដលបាេសធវើស�ច្្ដបីបពាងប�្រតាមសោលការណ៍ 
តណនា ុំ�្ដបីពបីការត្តបមរូវអាស៊្េ។ សៅសពលតដលសោលការណ៍តណនា ុំសេះបតរូវបាេ 
អេតម័ត ប្�ួងមាេ្រុំណងសចញប្រកា�រួមមួយជាមួយប្�ួងស�ដ្្ឋ ិចចា េិងហិរញ្ញវតថាត  
�្ដបីពបីរចនា�ម្េ័្ធតនមស្�វា �បមា្រក់ារត្តបមរូវសបកាយសពលចតះ្រញ្ជបីកា្្តងឆ្្ ុំ២០១៩ សេះ។

៦៣.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមឲ្យប្�ួង�តខាភបិាលចតះផសាយ្រញ្ជបី ប្រសទ�ឬស្ថា ្រេ័តដលប្�ួងយល់ 
បពមទទួលយ្លទ្ធផលសត�ស្លើផលិតផល�តខាភិបាលពបីមេ្ទបីរពិសស្ធេ៍ 
រ្រ�់ប្រសទ�ឬស្ថា ្រ័េទា ុំងសនាះជុំេួ�ឲ្យការសធវើសត�ស្ោយមេ្ទបីរពិសស្ធេ៍
សៅ្ម្តជា។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខ្្កោ ឆ្្ ុំ២០១៨ 
មជ្ឈមណ្ឌ លជាតិពិសស្ធេ៍�តខាភិបាល នេប្�ួង�តខាភិបាលបាេ្រង្ហា ញអុំពបីភាព
ស្្ទ ្់ស�្ទើរ្្តងការទទួលយ្លទ្ធផលសត�រ្្រ�់មេ្ទបីរពិសស្ធេ៍�បមា្រ់ផលិតផល�តខ
ភាពពបីប្រសទ� ឬស្ថា ្រ័េសៅសបរៅប្រសទ�្ម្តជា ជុំេួ�ឱ្យការសធវើសត�ស្ៅ្្តងប្រសទ�។ 
មជ្ឈមណ្ឌ លជាតពិិសស្ធេ�៍តខាភបិាល បាេសលើ្ស�ើងថា ្រចចាត្រ្េ ្សៅ្្តងតុំ្រេអ់ាស៊្េ 
មិេមាេប្រព័េ្ធទទួលស្្គ ល់ ឬធានាចុំសពាះការសធវើសត�ម្េ្ទបីរពិសស្ធេ៍�បមា្រ់ផលិតផល 
�តខាភបិាលម្ពបីប្រសទ�ជា�មាជិ្ ស�ើយ។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ សោយស្រអាកា�ធាតត 
សរៅ្ដ សហើយស�ើម េិងការរ្សាទត្ ការដឹ្ ជញ្ជូ េ េិងការតច្ចាយមេិបាេបតឹមបតរូវេូវផលិត
ផល�តខភាព្្តងប្រសទ�្ម្តជា សទើ្រមជ្ឈមណ្ឌ លជាតពិិសស្ធេ�៍តខាភបិាល តបមរូវឱ្យមាេ
ការសធវើសត�្្ ្តងប្រសទ� សដើម្ បីធានាគតណភាព េិងចបីរភាពរ្រ�់ផលិតផល្្តងទបីផសារ្ម្តជា។

៦៤.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមប្�ួង�តខាភបិាលចតះផសាយកាលវភិាគចបា�់លា�់មួយនេ្ចិចាប្រជត ុំរ្រ�់
គណៈ្ម្មការចតះ្រញ្ជិ កា េិង្រេ�្តពលភាពសៅសលើសគហទុំពរ័រ្រ�់ប្�ួង។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខ�បីហា ឆ្្ ុំ២០១៨ 
នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ ្ររកិាខេ រសពទ្យ េិងសបគឿង�ុំអាង បាេគូ�្រញ្្ជ ្ថ់ា ប្�ួង 
�តខាភិបាល មេិអាចផ្សពវផសាយកាលវភិាគជា្ល់ា្�់បមា្រ់្ ចិចាប្រជត ុំគណៈ្មា្ម ធកិារចតះ
្រញ្ជបី  េិង្រេ�្តពលភាពអាជ្ា្រណ័្ណបាេសទ សោយស្រការសរៀ្រចុំសពលសវលាសេះ គអឺាប�័យ 
សៅសលើកាលវភិាគរ្រ�់�មាជិ្ ម្ា្់ៗ ។ នាយ្ោ្ឋ េ អាច្រញ្្ជ ្ថ់ា ខ្ួេមាេ្រុំណងសរៀ្រចុំ 
្ិចចាប្រជត ុំគណៈ្មា្ម ធិការសេះចុំេួេ ៥ ឬ ៦ ដង្្តងមួយឆ្្ ុំ។

ការម្លីយតបមៅនឹងអន៊សាសន៍ឆ្្ នំ២០១៧ (ត)
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៦៥.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមប្�ួង�តខាភបិាល ្ ុំណតឲ់្យបាេចបា�់េូវ្រញ្ជបីចុំោតថ្់ា្ផ់លិតផល 
�បមា្រ់ឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ សពទ្យ ជាមួយស�ច្្បីអធិ្របាយលមអែិតនេេបីតិវធិបី េិង 
ឯ្ស្រតដលជាតបមរូវការចា ុំបាច�់បមា្រផ់លិតផលេបីមួយ  ៗេិងសបាះពតមផ្សាយ 
េបីតិវធិបីផ្ូ វការ�បមា្់រចតះ្រញ្ជិ កាស្រធាតត�បមា្រ់សធវើសត�ស្ៅសលើសគហទុំព័រ 
ប្�ួង។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខ�បីហា ឆ្្ ុំ២០១៨ 
នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ ្ររកិាខេ រសពទ្យ េិងសបគឿង�ុំអាង បាេសលើ្ ស�ើងថាប្រកា�សលខ 
១២៥៨ �្ដបីពបីត្រ្រ្រទចតះទិដ្ឋការ ្រញ្ជបី កាឧ្រ្រណ៍ ្ររកិាខេ រសពទ្យ តដលតបមរូវឱ្យផលិត
ផលេបីមួយៗបតរូវចតះ្រញ្ជបី កា េិងមិេអេតញ្្ញ តឱ្យត្រងតច្ផលិតផលទា ុំងសនាះជាប្រុម 
ឬចតះ្រញ្ជបី ជាប្រសភទោមួយស�ើយ។ នាយ្ោ្ឋ េ បាេ្រង្ហា ញថា ប្�ួង�តខាភបិាលអាច 
សចញប្រកា��្ដបីពបីការចតះ្រញ្ជបីការួម �បមា្រ្់ររកិាខេ រសពទ្យ ្ ្តងសោល្រុំណងកាត្់រេថាយចុំោយ 
េិង្រេ្ទត្នានារ្រ�់ប្រុមហ៊តេតដលប្រតិ្រត្ិការសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។

ឱសថ៉ិនចានំបាច់
រានមវជ្ជបញ្្ជ �ូមប្�ួង�តខាភិបាលពិេិត្យស�ើងវញិ េិងសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាព្រញ្ជបី ផលិផល 

ឱ�ែមិេចា ុំបាច់មាេសវជ្ជ្រញ្្ជ សដើម្ បីឆ្ត ះ្រញ្ចា ុំងឱ្យបាេប្រស�ើរ ជាងមតេេូវ 
ការវវិឌ្ឍេ៍ែ្មបីៗ រ្រ�់ផលិតផលតដលមាេសៅសលើទបីផសារ។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខ�បីហា ឆ្្ ុំ២០១៨ 
នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ ្ររកិាខេ រសពទ្យ េិងសបគឿង�ុំអាង បាេសលើ្ ស�ើងថា នាយ្ោ្ឋ េ 
បាេ្ុំណតផ់លិតផលឱ�ែមេិចា ុំបាចម់ាេសវជ្ជ្រញ្្ជ  េិងឱ�ែបតរូវការសវជ្ជ្រញ្្ជ  តាមរយៈ 
អ្្ កាេ់្រញ្ជបី កាឱ�ែឆ្្ ុំ២០១៧។ នាយ្ោ្ឋ េ្៏បាេ្រតេថាមថា ប្�ួង�តខាភិបាលរ ុំពឹង
ថាេឹងសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពការចតះ្រញ្ជបី កាឱ�ែ មិេចា ុំបាច់មាេសវជ្ជ្រញ្្ជ សៅ្្តងឆ្្ ុំ២០១៩ 
ផងតដរ ស្រើសទាះ្របីជាការសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពសេះ តបមរូវឱ្យមាេ្ិចចាប្រជត ុំគណៈ្មា្ម ធិការសដើម្ បី 
្ុំណតច់ុំណត ច�ុំខាេ់ៗ  តដលបតរូវសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាព្ស៏ោយ។ ជាមួយោ្សេះផងតដរ ប្រុមហ៊តេ
នានាអាចទា្់ទងម្នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ ្ររកិាខេ រសពទ្យ េិងសបគឿង�ុំអាង សដើម្ បី 
ស�្ើ�ត ុំ្រញ្ជបី កាតដលបាេសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពចតងសបកាយ។

បានមដ្រះពសាយរចួមហយី

៦៦.

ការមដញមថល
សាធារណៈ

៉ិនទា
ន់រា

ន
កា

រម
ល្ី យ

តប

៦៧.
�ូមស�្ើឲ្យផ្ត់សចញពបីដុំសណើ រការសដញនែជ្ាស្ធារណៈេូវប្រុមហ៊តេោ 
តដលោ្ម េ�មតថាភាពផ្ល់ស�វាតែទា ុំជាប្រចា ុំសលើ្ររកិាខេ សពទ្យសបកាយពបីការ 
ល្់រ្រ�់ពួ្សគ។



៤០    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ការពបាពស័យ
ទា្រ់ទងរវាងសាថែ ប័ន
សាធារណៈ
និងវសិ័យឯ្រជន

�ូម្រសងកើតសវទិការាជរោ្ឋ ភិបាល េិងវ�័ិយឯ្ជេផ្ូ វការមួយ�បមា្រ់ 
តផ្្�តខាភិបាល ផ្សពវផសាយព័ត៌មាេចបា្រ់ តដលមាេពា្់ព័េ្ធេឹងវ�័ិយ 
�តខាភិបាលឲ្យបាេប្រស�ើរ េិងទូលុំទូលាយតែមសទៀត េិងពិចារោ្រសងកើត
សវទិកា�េ្ទនារវាង អេរ្ប្�ួងស្ធារណៈេិងវ�័ិយឯ្ជេសោយសផ្្តជា្់ 
លា្់សលើការនា ុំចូល ផលិតផលឱ�ែសោយលួចលា្់។

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខ�បីហា ឆ្្ ុំ២០១៨ 
នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ ្ររកិាខេ រសពទ្យ េិងសបគឿង�ុំអាង បាេតណនា ុំថា ប្រុមហ៊តេ 
នានាគួរោ្់�ុំសណើ �ត ុំផ្ូ វការមួយសៅថ្ា្់ដឹ្នា ុំប្�ួង�តខាភិបាល សោយស្រតត 
នាយ្ោ្ឋ េ មិេមាេ�ិទ្ធិ្រសងកើតយេក្ារទា ុំងសេះស�ើយ។ ជាសរឿងលអែតដល្្តងអុំ�តងសវទិកា 
រាជរោ្ឋ ភិបាល-តផ្្ឯ្ជេ កាលពបីតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ រាជរោ្ឋ ភិបាលបាេប្រកា�ថា 
ប រ្ុមការង្រសវទិការាជរោ្ឋ ភបិាល-តផ្្ ឯ្ជេបាេពបងបី្វសិ្លភាពរ្រ�់ខ្ួេ សដើម្ បីោ្់ 
្រញចាូ លប្រុមការង្រជា្់លា្់តផ្្ �តខាភិបាល រួមជាមួយេឹងវ�័ិយអ្រ់រ ុំ េិង�ុំណង់។

បានមដ្រះពសាយរចួមហយី

៦៨.

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និងសំណង់

៉ិនទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

៦៩. �ូមរាជរោ្ឋ ភិបាល្រេព្បងបី្ការបគ្រ់បគងស្រសពើពេ្ធតែមសទៀត ្្តងវ�័ិយ 
អចលេបទព្យេិង�ុំណង់ ្្តងការ្ុំណត់ឲ្យបាេកាេ់តតមតឺងម៉ាត់ េូវតបមរូវ 
ការឲ្យមាេការតមកល់ទតេអ្រ្្ររមា េិងរ្រ្រអាជ្ា្រ័ណ្ណ�បមា្រ់គសបមាង 
អភិវឌ្ឍេ៍ សៅសបរៅវ�័ិយគសបមាងស្ង�ង់លុំសៅោ្ឋ េតដរ។

៧០.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមរាជរោ្ឋ ភិបាលោ្់កាតពវ្ិចចាឲ្យប្រុមហ៊តេ�ុំណង់ ជាអ្្ ោ្់ពា្្យ�ត ុំ 
្ម្ម�ិទ្ធិសលើចុំតណ្ឯ្ជេ្្តងអោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិជុំេួ�មតខឲ្យអ្្ ទិញ។

សៅសពលតដលមិេទាេ់មាេការត្�បមរួលជាផ្ូ វការ េូវដុំសណើ រការោ្់ពា្្យ�ត ុំ្ម្ម
�ិទ្ធិ សលើចុំតណ្ឯ្ជេ �មាជិ្រ្រ�់សយើងបាេឱ្យដឹងថា អ្្ទិញអចលេបទព្យ 
អាចចរចាជាមួយប្រុមហ៊តេអភវិឌ្ឍេ ៍សដើម្ បីស�្ើ�ត ុំ�ិទ្ធិសលើចុំតណ្ឯ្ជេជុំេួ�ឱ្យខ្ួេបាេ។ 
ស�វា្រតេថាមសេះ គឺជាឆនា្ទ េត�ិទ្ធិរ្រ�់ប្រុមហ៊តេអភវិឌ្ឍេ ៍្ ្តងការផ្ដល់ជូេ សហើយបតរូវតតមាេ 
ការស�្ើ�ត ុំពបីអ្្ ទិញសៅសពលពិេិត្យ�សបមច្ិចចាបពមសបពៀងទិញល្់។

ការអភិវឌ្ឍ
ស៊រមិោដី
និងអចលនពទព្យ

ការម្លីយតបមៅនឹងអន៊សាសន៍ឆ្្ នំ២០១៧ (ត)
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៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

៉ិ នទា
ន់រា

ន
កា

រម្លី យ
តប

៧១.

៧២. �ូមរាជរោ្ឋ ភបិាលោ្ស់ចញ�ង្ោ់រទូសៅមួយ �បមា្រក់ារវា�់តវងសៅ្្តង
ឧ�សាហ្ម្មអចលេបទព្យ។ 

�ូមរាជរោ្ឋ ភិបាលោ្់សចញវធិាេការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវតថាត  តដល្បមតិការ 
វេិិសយគ សោយទិញអចលេបទព្យទត្ល្់យ្ចុំសណញសៅ្ម្តជា។

៧៣.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមពិចារោឲ្យមាេ«គសបមាងគុំរូ» សដើម្ បី្រង្ហា ញដល់ វេិិសយគិេថា ការអភវិឌ្ឍ 
តុំ្រេស់ឆរ្តាម�ង្ោ់រអេរ្ជាត ិពិតជាមាេលទ្ធភាពអាចសធវើបាេសៅ ្ ម្តជា។

គណៈ្មា្ម ធិការអចលេបទព្យ េិង�ុំណង់រ្រ�់�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្ត ជា 
បាេខិតខុំ�ហការជាមួយរាជរោ្ឋ ភិបាល សដើម្ បីសរៀ្រចុំស�ច្្ដបីបពាងប្្រខណ័្ឌ ្រទ្រ្ញ្ញត្ិ 
�បមា្រ់ការអភិវឌ្ឍ េិងការបគ្រ់បគងតុំ្រេ់សឆរ្  តាមរយៈការ�បម្រ�បមរួលធាតតចូលផ្ូ វ 
ចបា្់រ េិងការោ ុំបទតផ្្ ្រសចច្ា សទ�ពបីអ្្ ជុំនាញ្ររសទ�។ សទាះ្របីការចូលរួមសេះ មាេស្រ 
ប្រសយជេ៍្្តងការ្ុំណតអ់ាទិភាព�បមា្រេិ់យ័ត្ម្មែ្មបី ដូចជាការអេតមត័ឯ្ស្រចបា្រែ់្មបី 
ដូចជាការត្រងតច្្រទ្រ្ញ្ញត្ិ េិងការសលើ្្ម្�់ភាពជានដគូរវាងរាជរោ្ឋ ភិបាល 
េិងវ�័ិយឯ្ជេ្៏សោយ ្៏ ដុំសណើ រការ្រទ្រ្ញ្ញត្ិែ្មបីមិេ�ូវមាេការរ ប្ី ចសបមើេសៅមតខ
ស�ើយចា្រ់ពបីសពលសនាះម្។

ការមរៀបចនំផដនដី
និងនគរូបនីយ្រ៉្

៧៤.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមសធវើការពិសបោះសយ្រល់ជាមួយវ�័ិយឯ្ជេ ្ ្តងការសធវើយ៉ងោឲ្យមាេ 
�ុំណត ុំ �ង្ោ់រអោរ មាេល្ខេណៈបបា្ដេិយមមួយ  �បមា្រស់ប្រើសៅប្រសទ� 
្ម្តជា។ 

ចបា្រ�់្ដបីពបី�ុំណង ់េិងប្ម�្ដបីពបីការស្ង�ងអ់ម សៅ�ថាតិ្្តងដុំោ្ក់ាលសធវើស�ច្្ដបីបពាង
សៅស�ើយ សោយស្រប្�ួងសរៀ្រចុំតដេដបី េគរូ្រេបីយ្ម្ម េិង�ុំណង ់្រេពិ្េិត្យយ៉ងយ្ 
ចតិទ្ត្ ោ្ស់លើប្ម�្ដបីពបីការស្ង�ង ់សដើម្ បីពិេិត្យឱ្យចបា�់ថា ថាអាចអេតវតប្ាេចុំសពាះប្ម 
�្ដបីពបីការស្ង�ង់្ ្តងប្រសទ�្ម្តជា។ �ភាពាណិជ្្ជ ម្្ម ម្តជា ្ ម៏ាេ្រុំណងទទួលស្្គ ល់ 
ជុំេួយ្រសចច្ា សទ�ដម៏ាេតនមត្ដលប្�ួង េិងស្ថា ្រេ័ ទទួលបាេពបីរោ្ឋ ភបិាលប្រសទ�ជ្រ៉តេ 
តាមរយៈទបីភ្ា្់ង្រ�ហប្រត្ិរត្កិារអេរ្ជាតជិ្រ៉តេ (JICA) តដលតតងតតស្ៀរគរអ្្ ជុំនាញ 
សដើម្ បីោ ុំបទដល់ការសរៀ្រចុំប្ម�្ដបីពបីការស្ង�ង់ែ្មបីសេះផងតដរ។

សនំណង់
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៧៦.

កា
រម្

ល ីយ
តប

�ូមស�្ើថា ទបមា ុំេឹងមាេការអេតម័តប្ម�ុំណង់អោរយ្ម្សប្រើ គួរមាេ 
ការពិសបោះសយ្រល់ជាមួយតផ្្ ឯ្ជេ�ិេសដើម្ ប្ី ុំណត់ល្ខេខណ្ឌ វេិិច្ឆ័យ 
្រសោ្ដ ះអា�េ�្បមា្រ់�តវតថាិភាពអគ្គិភ័យ ឲ្យក្ាយជាវធិាេការសយង្្តង 
រាល់ដុំោ្់កាលនេដុំសណើ រការពិេិត្យ�ុំសណើ អេតញ្្ញ តការស្ង�ង់ េិង
�បមា្រ់ប្រុមហ៊តេប្រត្ិរត្ិការស្ង�ង់យ្សៅអេតវតត្ាម។

សៅនែងៃទបី២៥ តខមែិតនា ឆ្្ ុំ២០១៨ រាជរោ្ឋ ភបិាល បាេសចញអេតប្ឹត្យែ្មបី សដើម្ បីពបងងឹ្ចិចាការពារ 
សបោះអគ្គភិយ័សលើអោរ សោយតបមរូវឱ្យមាចា �់អោរពាណិជ្្ជ ម្ម េិងអោរសប្រើបបា�់ចបមរុះទា ុំង 
អ�់សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាដុំស�ើងប្រពេ័្ធទ្់រស្ក តអ់គ្គភិយ័�មប�្រ សដើម្ បីកាត្់រេថាយការខូចខាត 
េិងសបោះថ្ា្់សោយស្រអគ្គិភ័យ។ អេតប្ឹត្យសេះ តចងអុំពបី�្ដង់ោរការពារអគ្គិភ័យ 
េិងប្រពេ័្ធពេត្អ់គ្គភិយ័ ្ ដូ៏ចជាការបគ្រប់គង េិងការស�តើ្រអសងកតសោយមសេ្បី សដើម្ បីធានាថា 
ប្រពេ័្ធសេះបាេ្រុំសពញសៅតាមល្ខេខណ្ឌ ែ្មបីផងតដរ ្រ៉តតេ ្ពត ុំទាេម់ាេការ្ុំណតថ់ា សតើមាចា �់ 
អោរចា ុំបាច់បតរូវ្រុំពា្់�្ដង់ោរ�តវតថាិភាពអគ្គិភ័យ ឬប្រព័េ្ធអោរអវបីខះ្ សដើម្ បីឆង្កាត់ការ 
បតរួតពិេិត្យែ្មបីសេះស�ើយ។

�ូម្រសងកើត អេតគណៈ្ម្មការមួយ សៅសបកាមដុំ្ូរលរ្រ�់គណៈ្មា្ម ធិការ 
ជាតិតផ្្�តខភាព េិង�តវតថាិភាពការង្រ តដលសផ្្តការយ្ចិត្ទត្ោ្់ 
សៅសលើ�តខភាព េិង�តវតថាភិាពសៅ្តេង្ការង្រ សៅតាមការោ្ឋ េ�ុំណង់។

កាលពបីនែងៃទបី១៦ តខ្្កោ ឆ្្ ុំ២០១៨ គណៈ្មា្ម ធកិារជាត្ិរសចច្ា សទ��តខភាព េិង�តវតថាភិាព 
សៅ្តេង្ការង្រនេប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ បាេ្រសងកើតប្រុមប្រឹ្សា 
ពិសបោះសយ្រល់ សដើម្ បីសលើ្្ម�់្�ង្់ោរ�េ្ិ�តខ េិង�តវតថាិភាពការង្រសៅ្្តងវ�័ិយ 
�ុំណង់្្ត ងប្រសទ�្ម្ត ជា សោយសយងតាមប្រុមប្រឹ្សាផ្ដល់សយ្រល់សលើគសបមាង។ 
ប រ្ុមប្រឹ្សាផ្ដល់សយ្រល់សលើគសបមាង បតរូវបាេ្រសងកើតស�ើងសោយមាេជុំេួយពបីអង្គការ 
ពល្ម្មអេរ្ជាត ិេិងជ្រ៉តេ រួមទា ុំងតុំោងម្ពបីរាជរោ្ឋ ភបិាល វ�័ិយឯ្ជេ �ហជបីព 
េិងអង្គការមិេតមេរោ្ឋ ភិបាលផងតដរ។ សោល្រុំណងនេប្រុមប្រឹ្សាសេះ គឺសដើម្ បីតច្ 
រ ុំតល្ឧតម្ាេតវតេ្�៍តខភាព េិង�តវតថាភិាពសៅ្តេង្ការង្រ (OHS) េិង្រសងកើតប្មខណ័្ឌ  
ចបា្រ់តាមរយៈដុំសណើ រការពិសបោះសយ្រល់ សដើម្ បីអេតវត្វធិាេការបគ្រ់បគងបគ្រ់បោេ់ 
សដើម្ បីកាត្់រេថាយសបោះថ្ា្់ េិងការរងរ្ួរ�សៅតាមការោ្ឋ េស្ង�ង់។

បានមដ្រះពសាយរចួមហយី

៧៥.

ការម្លីយតបមៅនឹងអន៊សាសន៍ឆ្្ នំ២០១៧ (ត)
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មវទិកាោជរដ្ឋា ភិបាល - 
ផ្្្រឯ្រជន
ព្ររ៉ុ ការងារវសិ័យមទសចរណ៍
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វសិ័យមទសចរណ៍
និងបដិសណាឋា រ្រិច្ច
្រិច្ចពិមពគារះមោបល់រវាងរដ្ឋា ភិបាល និងវសិ័យឯ្រជន

ស�ៀវសៅ � សេះ  ជា ប្មងអេតស្�េស៍ោលេសយបាយ 
តដលបាេចងប្ងស�ើងសោយគណៈ្មា្ម ធកិារ តាម
វ�័ិយរ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាសលើ្
តលងតតវ�័ិយសទ�ចរណ៍មួយ្រ៉តសោ្ណ ះ។

ែវបីស្រើវ�័ិយសទ�ចរណ៍ េិង្រដ�ិោ្ឋ រ្ចិចាសៅមាេ 
្រញ្ហា ប្រឈមជាសបចើេសៅស�ើយ្្ដបី �ភាពាណិជ្្ជ ម្ម 
អឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា េិងប្�ួងសទ�ចរណ៍ ្ ្តងរយៈសពល 
ពបីរឆ្្ ុ្ំ េង្ម្សេះ បាេសធវើការង្រយ៉ងជតិ�្ទិ្ធជា 
មួយោ្សដើម្ បីពយោយមដុំសោះបស្យ្រញ្ហា ទា ុំងឡាយ
តដលវ�័ិយសទ�ចរណ៍្ុំពតងជួ្រប្រទះសៅ្្តងរងវង់ 
ប្្រខណ័្ឌ រ្រ�់ប្រុមការង្រ “ខ” នេសវទិការោ្ឋ ភបិាល 
េិងតផ្្ ឯ្ជេ តដលជាប្រុមការង្រ �បមា្រស់ោះ 
បស្យ្រញ្ហា សៅ្្តងវ�័ិយសទ�ចរណ៍។ ្រញ្ហា ប្រឈម 
េិងការស�្ើឱ្យមាេ ដុំសោះបស្យទា ុំងសេះ ្ ុំពតងបតរូវ 
បាេពិភា្សា េិងសោះបស្យជាប្រចា ុំសោយប្�ួង 
សទ�ចរណ៍ េិងវ�័ិយឯ្ជេ។ យេក្ារពិសបោះ
សយ្រល់រវាងរោ្ឋ ភិបាល េិងវ�័ិយឯ្ជេ តដល
ជុំរតញឱ្យមាេ្ិចចាពិភា្សាជា្រេ្្រនា្ទ ្រ់សេះ េិង 
តួនាទបីរ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា មាេ 
ពិពណ៌នាដូចខាងសបកាម។

ការត�វងយល់អុំពបីសវទិការោ្ឋ ភិបាល 
េិងតផ្្ ឯ្ជេ

សវទិការោ្ឋ ភិបាល េិងតផ្្ឯ្ជេ (G-PSF) 
បតរូវបាេ្រសងកើតស�ើងសៅឆ្្ ុំ១៩៩៩ សបកាមគុំេិតផ្ដួច 
សផ្ដើមរ្រ�់�សម្ដចនាយ្រដ្ឋមសេ្បីនេបពះរាជាោ 
ចប្្ម្តជា ្្តងសោល្រុំណងផ្ដល់ជាយេក្ារ�េ្ទនា
គួរឱ្យទត្ចតិរ្វាងរាជរោ្ឋ ភបិាល េិងវ�័ិយឯ្ជេ 
�បមា្រក់ារពិសបោះសយ្រល់អុំពបី្រញ្ហា នានាពា្ព់េ័្ធ
េឹងពាណិជ្្ជ ម្ម េិងការវេិិសយគ។

សវទិកាសេះ បតរូវបាេសរៀ្រចុំសោយមាេប រ្ុមការង្រ
សៅតាមវ�័ិយជាសបចើេ េិងមាេរដ្ឋមសេ្បីរោ្ឋ ភបិាល
មួយរូ្រ េិងតុំោងវ�័ិយឯ្ជេជា្រ់សឆ្្តមួយ
រូ្រ សធវើជា�ហប្រធាេរ្រ�់ប្រុមការង្រេបីមួយៗ។ 
សវទិការោ្ឋ ភិបាល េិងតផ្្ឯ្ជេសេះ ផ្ដល់ជូេ 
�ហគមេ៍ធតរ្ិចចាេូវសវទិកាផ្ូ វការមួយសដើម្ បីជួ្រ
ជត ុំោ្្្តងសោល្រុំណងសលើ្ស�ើងរួមោ្អុំពបី្រញ្ហា  
ប្រឈម េិងស�្ើស�ើងេូវដុំសោះបស្យតដលអាច
អេតវត្បាេជូេ�មភាគបីរោ្ឋ ភិបាលសធវើការពិចារ 
ោ។ ្រញ្ហា ទា ុំងឡាយោតដលមិេអាចសោះ 
បស្យបាេសៅ្បមិតប្�ួង បតរូវបាេោ្ជូ់េសៅ
សោះបស្យសៅ្្តង�មយ័ប្រជត ុំសពញអង្គរ្រ�់សវទិកា 
រោ្ឋ ភិបាល េិងតផ្្ ឯ្ជេ តដលប្របពឹតស្ៅសរៀង
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រាល់មួយឆ្្ ុំម្ដងសបកាមអធ្ិរតបីភាពដខ៏ង្ខ់�់្រ្រ�់
�សម្ដចនាយ្រដ្ឋមសេ្បីផ្្ទ ល់។

្្តង្ិចចាប្រជត ុំសពញអង្គនេសវទិការោ្ឋ ភបិាល េិងតផ្្  
ឯ្ជេសលើ្ ទបី ១៨ កាលពបីតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ ្ េង្ 
សៅសេះ តដលជា្ិចចាប្រជត ុំសលើ្ទបីមួយគិតចា្រ់ 
ពបីសពលតដលសវទិកាសេះមិេបាេសធវើស�ើងចា្រ់តា ុំង 
ពបីឆ្្ ុំ២០១៣ ម្ �សម្ដចនាយ្រដ្ឋមសេ្បីបាេ 
្រញ្្ជ ្់ថា្ិចចាប្រជត ុំសពញអង្គនេសវទិការោ្ឋ ភិបាល 
េិងតផ្្ ឯ្ជេសេះ េឹងបតរូវសធវើស�ើងជាសរៀងរាល់ឆ្្ ុំ 
សហើយប្រ�ិេស្រើមាេភាពចា ុំបាច ់បតរូវសធវើស�ើងចុំេួេ 
ពបីរសលើ្ ្្តងមួយឆ្្ ុំសទៀតផង។ �សម្ដចនាយ្រដ្ឋមសេ្បី 
្ប៏ាេ្រញ្្ជ ្អ់ុំពបីការពបងបី្វសិ្លភាពនេប្រុមការ 
ង្រសវទិការោ្ឋ ភិបាល េិងតផ្្ ឯ្ជេ សោយបាេ
្រសងកើតជាផ្ូវការេូវប្រុមការង្រចុំេួេ្របី្រតេថាមសទៀត 
�បមា្រ់វ�័ិយអ្រ់រ ុំ �តខាភិបាល េិង�ុំណង់។

ប រ្ុមប្រឹ្សាអភិវឌ្ឍេ៍្ម្តជា (CDC) សដើរតួនាទបីជា 
សលខាធកិារោ្ឋ េនេសវទិការោ្ឋ ភបិាល េិងតផ្្ ឯ្ជេ 
ខណៈសពលតដល�ភាពាណិជ្ម្្ម ម្តជា ធានាសធវើ
ជាអ្្ �បម្រ�បមរួលប្រុមការង្រទា ុំងអ�់សេះ។ 
សៅ្្តងតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រ 
សៅ្ម្តជា បតរូវបាេចាតត់ា ុំងឱ្យសធវើជាអេតប្រធាេប្រុម
ការង្រ�បមា្រវ់�័ិយសទ�ចរណ៍ ចបា្រ ់ស្រសពើពេ្ធ 
េិងអភិបាល្ិចចា បពមទា ុំងវ�័ិយតរ ៉េិងថាមពល 
សហើយសយើងទេ្ទឹងរងចា ុំចូលរួមចុំតណ្ចុំសពាះ្ចិចា
�េ្ទនាប្រ្្រសោយការស្ថា ្រនា េិងពបងឹង្ចិចា�ហ 
ប្រត្ិរត្កិាររវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល េិងវ�័ិយឯ្ជេ
សៅ្្តងវ�័ិយទា ុំងអ�់សេះផងតដរ។

ប រ្ុមការង្រទា ុំង ១៣ ជួ្រប្រជត ុំោ្ជាសទៀងទាតស់ពញ 
មួយឆ្្ ុំ រួមមាេ៖

្. ប្រុមការង្រតផ្្ ្�ិ្ម្ម េិង្�ិ-ឧ�សាហ្ម្ម
ខ. ប្រុមការង្រតផ្្ សទ�ចរណ៍
គ. ប រ្ុមការង្រតផ្្ ្ម្មេស្្ល �ហបោ�ធតេតូច 

េិងមធ្យម េិងស�វា
�. ប្រុមការង្រតផ្្ េបីតិ្ ម្ម ពេ្ធោរ េិងអភបិាល្ចិចា
ង. ប្រុមការង្រតផ្្ ស�វា្ម្មធនាោរ េិងហិរញ្ញវតថាត
ច. ប្រុមការង្រតផ្្ ដឹ្ ជញ្ជូ េ េិងសហោ្ឋ រចនា�ម្េ័្ធ
ឆ. ប រ្ុមការង្រតផ្្ ផលិត្ម្មត្នច�្បមា្រន់ា ុំសចញ 

េិង្ិចចា�បមរួលពាណិជ្្ជ ម្ម
ជ. ប្រុមការង្រតផ្្ ទុំនា្់ទុំេងវជិា្ជ ជបីវៈ
ឈ. ប្រុមការង្រតផ្្ ប�ូវ-អងករ
ញ. ប្រុមការង្រតផ្្ ថាមពល េិងធេធាេតរ ៉
ដ. ប្រុមការង្រតផ្្ អ្រ់រ ុំ
ឋ. ប្រុមការង្រតផ្្ �តខាភិបាល
ឌ. ប្រុមការង្រតផ្្ �ុំណង់ េិងអចលេបទព្យ

សបរៅពបីប្រុមការង្រទា ុំង ១៣ សេះ យេក្ារភាពជា
នដគូរវាងវ�័ិយពេ្ធោរ េិងវ�័ិយឯ្ជេ បពមទា ុំង 
យេក្ារភាពជានដគួរវាងវ�័ិយគយ េិងវ�័ិយឯ្ជេ 
្ប៏ាេ្រុំសពញសលើទិដ្ឋភាពនេសវទិការោ្ឋ ភបិាល េិង 
តផ្្ ឯ្ជេ្រតេថាមសទៀតផងតដរ។

ប្រុមការង្រវ�័ិយសទ�ចរណ៍នេសវទិកា 
រោ្ឋ ភិបាល េិងតផ្្ ឯ្ជេ

សៅតខ�បីហា ឆ្្ ុំ២០១៥ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ
្ម្តជាបាេតតងតា ុំងសលា្ លូ សមង៉ តដលជាប្រធាេ 
គណៈ្មា្ម ធកិារតផ្្ សទ�ចរណ៍ េិងជាសមចតងសៅ
ដល៏្ បីលបាញម្ា្ស់ៅ្ម្តជាសយើង ឱ្យឈរសឈា្ម ះ្្តង
ការសបាះសឆ្្តសបជើ�សរ ើ��ហប្រធាេប រ្ុមការង្រ 
វ�័ិយសទ�ចរណ៍ (ប រ្ុមការង្រ “ខ”)។ ដូសចះ្ �ភា
ពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាបតរូវបាេផ្ដល់ទុំេត្ចតិឱ្្យ 
សធវើជាសលខាធកិារោ្ឋ េរ្រ�់ប្រុមការង្រវ�័ិយឯ្
ជេរហូតដល់ឆ្្ ុំ២០១៨ សៅសពលតដលសយើងបាេ 
សផ្ទរទុំេួលខត�បតរូវសេះជូេ�ហព័េ្ធសទ�ចរណ៍្ម្តជា 
្្តងសោល្រុំណងពបងឹង�ុំស�ងតតមួយនេអង្គភាព 
តុំោងវ�័ិយឯ្ជេ។ ការសធវើត្រ្រសេះគសឺដើម្ បីធានា 
ថាការរួមចុំតណ្រ្រ�់វ�័ិយឯ្ជេ្្តងប្រុមការង្រ 
ខ បាេទទួលគុំេិតសយ្រល់ពបីធតរ្ិចចាសទ�ចរណ៍ 
េិង្រដ�ិោ្ឋ រ្ចិចាកាេត់តទូលុំទូលាយតែមសទៀត។

ប្រុមការង្រ ខ បតរូវបាេសរៀ្រចុំរចនា�ម្័េ្ធសៅជា 
អេតប្រុមតូចៗ្រតេថាមសទៀតសដើម្ បី�បមរួលដល់្ិចចា 
�េ្ទនារវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល េិងវ�័ិយឯ្ជេសោល 
សៅ អុំពបី្រញ្ហា ជា្់លា្ន់ានាផងតដរ។ សបកាយម្ 
ប្រុមការង្រ រួមមាេ�ហសលខាធកិារោ្ឋ េ តដលមាេ 
�ហប្រធាេម្ពបី�ហព័េ្ធសទ�ចរណ៍្ម្ត ជា 
េិងអគ្គនាយ្ោ្ឋ េសទ�ចរណ៍ តដលមាេប្រុម 
ការង្រពិស��តាមវ�័ិយចុំេួេបបា ុំពបីរ តដលប្រុម 
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ការង្រទា ុំងសេះ ដឹ្នា ុំរួមោ្សោយតុំោងតផ្្  
្រសចច្ា សទ�ម្ពបីប្�ួងសទ�ចរណ៍ េិងតុំោង 
តាមវ�័ិយតដលបាេចាត់តា ុំងសោយសលខាធិកា 
រោ្ឋ េវ�័ិយឯ្ជេ។

ចា្រ់តា ុំងពបីសពលសនាះម្ ប្រុមការង្រពិស�� 
រោ្ឋ ភិបាល េិងវ�័ិយឯ្ជេទា ុំងបបា ុំពបីរ បាេជួ្រ
ប្រជត ុំោ្ជាសទៀតទាតស់បកាមការ�បម្រ�បមរួលសោយ 
�ហសលខាធិការោ្ឋ េ ្ ្តងសោល្រុំណងខិតខុំប្រឹង 
តប្រងសលើ្ ្ម�់្ប្រសទ�្ម្តជាឱ្យក្ាយសៅជាសោល
សៅសទ�ចរណ៍ដ�៏ុំខាេ ់េិងសដើម្ បី្រសងកើេភាពង្យ 
ប�ួល្្តងការសធវើធតរ្ិចចាសៅ្្តងវ�័ិយសទ�ចរណ៍ េិង 
្រដិ�ោ្ឋ រ្ិចចា។

សៅ្្តងតខ�បីហា ឆ្្ ុំ២០១៧ រដ្ឋមសេ្បីប្�ួងសទ�ចរណ៍ 
បាេស�្ើ្រសងកើតប្រុមការង្រពិស��ែ្មបីមួយសទៀត 
តដលសផ្្ដ តការយ្ចតិទ្ត្ ោ្ស់ៅសលើ “យតទ្ធស្ស� ្
សបតៀមខ្េួទទួលសទ�ចរចេិ” សហើយ្រុំត្រ ប្្រុមការង្រ 
ពិស��តផ្្  “ទបីផសារ េិងផ្សពវផសាយ” ជាមួយប្រុមសផ្សង 
ោ្មួយគសឺផ្្ដ តសលើសភៀ្វ្្តងប�ត្ េិងសភៀ្វអេរ្ជាត។ិ 
ដូសចះ្ ្រចចាត្រ្េស្េះ សយើងមាេប រ្ុមការង្រពិស��
ចុំេួេបបា ុំ្ួរេប្រុម រួមមាេដូចជា៖

• ឧ�សាហ្ម្មសទ�ចរណ៍
• ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល
• ភាពស្អែ តអនាម័យ េិងសទ�ចរណ៍ន្រតង
• បស្វបជាវ េិងការអភិវឌ្ឍ
• ទបីផសារ េិងផ្សពវផសាយ្្តងប�ត្
• ទបីផសារ េិងផ្សពវផសាយអេរ្ជាតិ
• វេិិសយគ េិងការអភវិឌ្ឍផលិតផលសទ�ចរណ៍
• សបតៀមខ្ួេទទួលសភៀ្វចិេ (China Ready) 
• �តវតថាិភាព េិងការដឹ្ជញ្ជូ េ

ទ�្សេវ�័ិយសៅមតខ

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រ�ូមស្វ គមេច៍ុំសពាះការ្រេ ្
ស្រ្ដជ្ាចតិរ្្រ�់ប្�ួងសទ�ចរណ៍តដលបាេសធវើការ
ង្រយ៉ង�្ម្មជាមួយវ�័ិយឯ្ជេសដើម្ បីត�វងរ្ 
ដុំសោះបស្យចុំសពាះ្រញ្ហា ប្រឈមសៅ្្តងវ�័ិយ
សេះទា ុំងមូល សហើយសយើងសបតៀមខ្ួេ្រេ�្ហការោ្ 
សដើម្ បី�សបមចឱ្យបាេ�មទិ្ធផលរួមតែមសទៀត តាមរយៈ 
យេក្ារពិសបោះសយ្រល់ដូចបាេសលើ្ ស�ើងខាងសលើ
សៅ្្តងប្្រខណ័្ឌ ប្រុមការង្រ “ខ” នេសវទិការោ្ឋ ភបិាល 
េិងតផ្្ ឯ្ជេសេះ។ ខណៈតដលស�ៀវសៅ � សេះ
មាេសោល្រុំណងផ្ដល់ជាមូលោ្ឋ េ�បមា្រោ់ ុំបទ េិង
សលើ្ ្ម�់្ការពិភា្សា�ុំសៅ�បម្រ�បមរួល្ររយិ
កា�សធវើធតរ្ចិចាសៅ្ម្តជាឱ្យកាេត់តលអែប្រស�ើរស�ើង 
ការពិសបោះសយ្រល់ត្រ្រសេះ្ុំពតងតតប្របពឹតស្ៅ
បាេយ៉ងលអែរួចសៅសហើយសៅ្្តងវ�័ិយសទ�ចរណ៍ 
េិង្រដ�ិោ្ឋ រ្ ចិចាសេះ។ សោយមាេការទទួលស្្គ ល់
ចុំសពាះ្ ចិចា�ហការ្ ុំពតង្រេដ្ល៏អែសេះ �ភាពាណិជ្្ជ ម្ម 
អឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាបាេ�សបមចមេិោ្្់រញចាូ ល អេតស្�េ៍ 
សោលេសយបាយ�បមា្់រវ�័ិយសទ�ចរណ៍ េិង 
្រដិ�ោ្ឋ រ្ិចចាសៅ្្តងស�ៀវសៅ � សេះស�ើយ។
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អន៊សាសន៍ស្ដីពីមគាលនមោបាយ
សពរាប់ពាណិជ្ជ្រ៉្ និងការវនិមិោគមៅ្រ៉៊្ជា



៤៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

វស័ិយការពារការវនិមិោគ

ចា្រត់ា ុំងពបីសពលសបាះពតម្ភផយោយស�ៀវ 
សៅ � ឆ្្ ុំ២០១៧រ្រ�់សយើង្េង្ 

ម្ រាជរោ្ឋ ភបិាលបាេចា្រស់ផ្ដើមអេតវត្្ ម្ម
វធិបី្ុំតណទបមង់រចនា�ម្័េ្ធបទង់បទាយធុំ 
ជា្រេ្្រនា្ទ ្់រ សដើម្ បីសធវើឱ្យលអែប្រស�ើរស�ើង 
េូវ្ិចចាការ �បម្រ�បមរួលពាណិជ្ជ្ម្ម 
េិង្រសងកើេ �មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់ 
ប្រសទ�្ម្តជា សៅសលើឆ្្អេរ្ជាត ិតដល
ភាគសបចើេបតរូវបាេ្រង្ហា ញសោយ�សម្ដច 
នាយ្រដ្ឋមសេ្បីសៅ្្តងសវទិការាជរោ្ឋ ភបិាល-
តផ្្ ឯ្ជេ (G-PSF) កាលពបីតខមបីនា ឆ្្ ុំ 
២០១៩ ្េ្ងសៅសេះ។ សល្ឿេ្្ត ងការ 
អេតវត្្ ម្មវធិបី្ុំតណទបមង់សេះមិេបតមឹតត
បាេ្រង្ហា ញេូវការសឆ្ើយត្រ ទាេ់សពលសវលា 
ចុំសពាះការគុំរាម្ុំតហងពបី្ត្ា ខាងសបរៅម្ 
សលើ្ ចិចាបពមសបពៀងអេតសបោះតផ្្ ពាណិជ្្ជ ម្ម
រ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា្រ៉តសោ្ណ ះសទ ្រ៉តតេ្្ ម៏ាេ 
ការគូ�្រញ្្ជ ្ថ់ា ្ ម្មវធិប្ី ុំតណទបមងទ់ា ុំង 
សេះមាេ�ង្គតភិាពជាមួយេឹងតផេការយតទ្ធ
ស្ស�្្រចចាត្រ្េ ្រ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាលសៅ្្តង 
ការសធវើពិពិធ្ម្មស�ដ្ឋ្ិចចាឱ្យកាេ់តតមាេ 
ភាពទូលុំទូលាយជាងមត េតែមសទៀត។ 

ជុំពូ្�្បីពបីពហតវ�័ិយសេះ មាេសោល្រុំណង
គូ�រ ុំសលចេូវតផ្្ មួយចុំេួេ នេប្្រខណ័្ឌ  
ចបា្រ់រ្រ�់្ម្តជាតដលគ្រ្ បី ពិេិត្យសមើល
ស�ើងវញិសដើម្ បីពបងងឹ�មតថាភាព ប្រ្ួត 
ប្រតជងរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា ្ ដូ៏ចជា្ររយិ 
កា�វេិិសយគទា ុំងមូលផងតដរ។

តផ្្ទបីមួយនេជុំពូ្សេះ យេ្ការពិេិត្យ 
ស�ើងវញិផ្ូ វចបា្រ ់រួមមាេអេតស្�េប៍ាេ 
សធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពចុំេួេពបីរ តដលប្រ�ិេស្រើ 
ទទួលបាេការអេតមត័សនាះ េឹងផ្ដល់េូវការ 
ធានា�តវតថាិភាពកាេ់តតរងឹមា ុំជាងមតេដល់
វេិិសយគេិទា ុំងអ�់។ មាេការបពរួយបារម្ភ 
នានាបតរូវបាេសលើ្ស�ើងពា្់ព័េ្ធេឹងការ 
អេតវតច្បា្់រប្រត�ិ្ម្មែ្មបី ឬការអេតវតច្បា្់រ 
តដលមេិបាេទត្រយៈសពលអេរ្កាលបគ្រ់ 
បោេ់បាេស ើ្តស�ើងកាេ់តតញឹ្ញា្រ់ 
សហើយចុំណត ចតដលគួរឱ្យ្ត់�មា្គ ល់សនាះ
គឺ ការប្រកា�ឱ្យអេតវត្េូវប្រកា�សលខ 
៤៤៣ �្ដបីពបីការទូទាតប់បា្្់រុំោចអ់តបីតភាព 
ការង្រ។ ចបា្រប់្រត�ិ្ម្មគមឺាេហាេិភយ័
យ៉ងធងៃេធ់ងៃរចុំសពាះ្ររយិកា�្រទ្រ្ញ្ញត្ិ 
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សោយសហតតថាការអេតវតច្បា្រស់េះេឹងសធវើឱ្យ
ស្ ើេស�ើងេូវភាពមេិចបា�់លា�់�បមា្់រវេិិ-
សយគេិ។ ជាងសេះសៅសទៀត ប្រសទ�្ម្តជាសៅ 
មិេទាេ់បាេោ្់សចញេូវយេក្ារ តដល
អេតញ្្ញ តឱ្យប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាអាចស�្ើ�ត ុំឱ្យ 
មាេការពិេិត្យសមើលស�ច្្ដបី�សបមច ឬវធិាេ 
ការនានាតដលបាេអេតវតស្ោយមសេ្បីស្- 
ធារណៈសដើម្ បីធានាថា ស�ច្្ដបី�សបមច ឬ 
វធិាេការទា ុំងសនាះគឺប�្រសៅតាមចបា្រ់ 
្ម្តជាសៅស�ើយសនាះសទ។ សទាះ្របីជាសយើង 
ពិតជាមាេភាពរ ប្ី រាយតដលបាេសមើលស�ើញ 
សវទិការាជរោ្ឋ ភបិាល-តផ្្ ឯ្ជេ (G-PSF) 
បតរូវបាេ្រសងកើតឱ្យដុំសណើ រការស�ើងវញិ្ស៏ោយ 
្រ៉តតេវ្ធិាេការសេះបាេសោះបស្យតត្រញ្ហា
សៅ ប្មិតទូទា ុំងវ�័ិយ ជាជាងការសោះបស្យ 
្រញ្ហា ប្រឈមតផ្្ រដ្ឋបាលជា្ល់ា្ត់ដល 
ប រ្ុមហ៊តេឯ្ជេេបីមួយៗជួ្រ ប្រទះសនាះសទ។ 
ប្រ�ិេស្រើយេក្ារសេះបតរូវបាេោ្ឱ់្យអេត-
វត ្សនាះេឹងសធវើឱ្យប្រសទ�្ម្តជាមាេភាព 
ប�្រោ្ជាមួយេឹងប្រសទ�ជតិខាងសៅ្្តង
តុំ្រេមួ់យចុំេួេ េិងធានាឱ្យមាេ្ចិចាការពារ 
សោយស�្មើភាព្រតេថាមសទៀត�បមា្រវ់េិិសយ-
គិេទា ុំងអ�់ផងតដរ។  

តផ្្ ទបីពបីរសៅ្្តងជុំពូ្សេះ បាេសលើ្ស�ើង 
អុំពបីភាពចា ុំបាចស់ៅ្្តងការពសេឿ្េការសរៀ្រ
ចុំចបា្រ់ែ្មបីសដើម្ បីផ្ដល់ដល់វេិិសយគិេេូវការ
ធានាតផ្្ចបា្រ់្រតេថាមសទៀត សោយសហតត
ថាសពលខះ្ដុំសណើ រការសេះពត ុំមាេការរ ប្ី
ចសបមើេសៅមតខស�ើយ។ សយើងខ្ត ុំបាេផ្ដល់
�ុំណូមពរជា្រេ្្រនា្ទ ្់រជូេដល់រាជរោ្ឋ
ភិបាល្ម្តជាឱ្យ្រសងកើេភាពទុំេត្ចិត្សៅ
្្តងចុំសោមវេិិសយគេិតដលមាេ្រុំណង 
្រោ្ដ ្់ទតេសៅ្ម្តជា េិងបគឹះស្ថា េផ្ដល់ 
ឥណទាេសោយផ្ដល់ការធានា ការសលើ្ ទឹ្ចតិ ្
េិងការផ្ដល់ជុំេួយកាេត់តលអែប្រស�ើរ ជាងមតេ 
តាមរយៈការសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពចបា្រវ់េិិសយគ។ 
ប�សដៀងោ្សេះតដរ សយើង�ូមគូ�្រញ្្ជ ្់ 
អុំពបីភាពចា ុំបាច់សៅ្្តងការផ្ដល់អាទិភាព 
សៅសលើ ការអេត ម័តចបា្រ់ពាណិជ្ជ្ម្ម 
�ុំខាេ់ៗជាសបចើេ តដលជាតផ្្ មួយនេការ
ស្រ្ដជ្ាចិតជ្ាអេរ្ជាតិរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា 
េិងសដើម្ បីការពារធតរ្ចិចាជេ េិងវេិិសយគិេ 
ឱ្យរួចផតតពបីការអេតវត្ត្រ្រសឆ្ៀតឱកា� 
េិយមតដលអាចស ើ្តមាេស�ើង។
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តផ្្ ចតងសបកាយសៅ្្តងជុំពូ្សេះ សរៀ្ររា្រ់ 
អុំពបីការពិេិត្យសមើលលមអែតិសៅសលើប្្រខណ័្ឌ  
ចបា្រ ់េិងរដ្ឋបាលរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា �បមា្រ់ 
្ចិចាការពារ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ  (IPR)។ សទាះ្របីជា
ប្្រខណ័្ឌ ចបា្រ�់បមា្រ់្ ចិចាការពារ្ម្ម�ិទ្ធិ
្រញ្្ញ សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា្ុំពតងមាេការរ ប្ី
ចសបមើេសបចើេ្ស៏ោយ ្រ៉តតេស្ៅតតមាេ្រញ្ហា  
ប្រឈមជាសបចើេសៅជត ុំវញិការអេតវត្្ ម្ម�ិទ្ធិ
្រញ្្ញ  សហើយការោ ុំបទពបី�ុំោ្អ់ាជ្ាធររដ្ឋ
បាលពា្ព់េ័្ធ អាចសៅមាេ ប្មិតសៅស�ើយ។ 
សៅសពលតដលប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាជួ្រប្រទះការ 
សប្រើបបា�់ម៉ា្ពាណិជ្ជនាមរ្រ�់ខ្ួេសោយ
ខត�ចបា្រ់ ្រេ្ទត្សេះេឹងធ្ា្់សៅសលើមាចា �់ 
ពាណិជ្ជនាមសៅ្្តងការោ្ព់ា្្យ្រណ្ដឹ ង
សៅតតលាការ េិង/ឬអាជ្ាធរមាេ�មតថ្ា ចិចា
្្តងប្រសទ�្ម្តជា េិងបតរូវប្រមូលភ�័្តតាង 
សដើម្ បីជាអុំណះអុំោង�បមា្រ់្រណ្ដឹ ង 
រ្រ�់ខ្ួេ។ សទាះ្របីយ៉ងោ្៏សោយប រ្ុម
ហ៊តេតដលបាេសោរពចបា្រ់បតឹមបតរូវអាច 
មាេការប្រយ័តប្្រតយងសៅ្្តងការ្រញ្ជូ េ 
្រណបី រ្រ�់ខ្ួេសៅកាេត់តលាការសដើម្ បី្រ្ដងឹ
ប្រឆ្ ុំងេឹងការលួចសប្រើបបា�់ផលិតរ្រ�់
ខ្ួេ សោយស្រប្រុមហ៊តេទា ុំងសនាះបារម្ភថា 

ខ្ួេអាចេឹងរងការ្រ្ដឹង្រ្ សោយប្រុមជេ 
សល្មើ�វញិ។ សដើម្ បីសោះបស្យ្រញ្ហា សេះប្រ្្រ 
សោយប្រ�ិទ្ធភាព សយើងបាេោ្់្រញចាូ ល 
អេតស្�េច៍ុំេួេបបា ុំតដល្ុំណត់ថាសតើបតរូវ
សធវើ្ ុំតណទបមងត់ផ្្ ោខះ្សៅ្្តងដុំោ្់
កាលសផ្សងៗនេរ្រ្រការពារ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ ។ 

សយើង�ង្មឹថា រាជរោ្ឋ ភិបាលេឹងសធវើការ 
ពិចារោសៅ្្តងការអេតមត័�ុំសណើ ទា ុំងសេះ 
សោយស្រតតអេតស្�េទ៍ា ុំងសេះេឹងជួយ
សលើ្ ្ម�់្ប្្រខណ័្ឌ វេិិសយគ រ្រ�់ប្រសទ� 
្ម្តជាបាេបគ្រប់ជរុងសបជាយ តដលសធវើឱ្យប្រសទ�
្ម្តជាកាេ់តតមាេល្ខេណៈប�្រសៅេឹង 
ឧតម្ាេតវតេ្អ៍េរ្ជាត ិេិងសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យ 
មាេលុំហូរចូលវេិិសយគផ្្ទ ល់ ពបី្ររសទ�
កាេ់តតសបចើេតែមសទៀតសៅ្្តងរយៈសពល 
្រ៉តនា្ម េឆ្្ ុំសទៀតខាងមតខសេះ។
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ការបពរួយបារម្ភពា្់ពេ័្ធសៅេឹងការអេតវតច្បា្់រែ្មបីត្រ្រប្រត�ិ្ម្ម បតរូវបាេសលើ្ស�ើង 
សោយគណៈ្មា្ម ធកិារតាមវ�័ិយជាសបចើេរ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា សហើយ
សេះគជឺា្រញ្ហា ដ�៏ុំខាេមួ់យតដលបតរូវបាេសលើ្ម្សធវើការពិភា្សាសៅ្្តងស�ៀវសៅ
�រ្រ�់សយើង។ ឧទាហរណ៍មាេដូចខាងសបកាម៖ 

សៅ្្តងវ�័ិយធេធាេមេត�្ស ការោ្់សចញសោយមិេបាេរ ុំពឹងទត្មតេេូវប្រកា�
សលខ ៤៤៣ �្ដបីពបីការទូទាតប់បា្្់រុំោចអ់តបីតភាពការង្រកាលពបីតខ្ញ្្ញ  ឆ្្ ុំ២០១៨ 
បាេ្រងកឱ្យមាេភាពមេិចបា�់លា�់យ៉ងធងៃេធ់ងៃរ�បមា្រវ់�័ិយឯ្ជេទា ុំងមូល តដល
្រញ្ហា ភាគសបចើេគសឺោយស្រតតការោ្្់រញចាូ លេូវ�មា�ភាគទូទាតប់បា្្់រុំោច់
អតបីតភាពការង្រត្រ្រប្រត�ិ្ម្ម។ ្រចចាត្រ្េ ្ប្រកា�សលខ ៤៤៣ តបមរូវឱ្យេិសយជ្ 
្រងប់បា្ជូ់េ្ម្្ម រេិសយជតិតដលមាេ្ចិចា�េយោការង្ររយៈសពលមេិ្ុំណតេូ់វទឹ្ 
បបា្ច់ុំេួេពបីរដង្្តងមួយឆ្្ ុំ តដលមាេតនមស្�្មើសៅេឹងបបា្ស់្រៀវត្សចុំេួេ ១៥ នែងៃ បពម 
ទា ុំងអតថាប្រសយជេ៍្រតេថាមសផ្សងសទៀត �បមា្រឆ្់្ ុំតដលបាេ្រុំសពញការង្រេបីមួយៗផង
តដរ រហូតដល់រយៈសពល ១២ ឆ្្ ុំនេការ្រុំសពញការង្ររ្រ�់ខ្ួេ។ េិសយជ្្៏បតរូវ 
បាេតបមរូវឱ្យ្រង់បបា្់ជូេ្ម្ម្រេិសយជិតជាល្ខេណៈប្រតិ�្ម្ម�បមា្រ់រយៈ 
សពលតដលពួ្ោតប់ាេ្រុំសពញការង្រ តដលបាេ្ូរ្្រង្គរសៅមតេសពលប្រកា�សលខ 
៤៤៣ បតរូវបាេអេតម័តផងតដរ តដលសៅថា បបា្់រ ុំលឹ្អតបីតភាពការង្រ។ សទាះ្របី
ជាធតរ្ ចិចាទទួលស្្គ ល់ចុំសពាះ្ចិចាោ ុំពារ្រតេថាម តដល្រទ្រ្ញ្ញត្សិេះេឹងផ្ដល់ជូេដល់្ម្្ម រ 
េិសយជតិសៅ្្តងវ�័ិយមួយចុំេួេ្ស៏ោយ ្រ៉តតេក្ារអេតវតល្្ខេណៈប្រត�ិ្ម្មបាេ
្រងកឱ្យមាេទុំេួលខត�បតរូវជា្រេត្ដលមេិបាេដងឹជាមតេ�បមា្រេិ់សយជ្ទា ុំងអ�់
សៅ្្តងស�ច្្ដបី�សបមចចតិធ្តរ្ចិចាតដលមេិទាេប់ាេស្ើតស�ើង សោយស្រតតសៅមតេ
សពលមាេ្រទ្រ្ញ្ញត្ិសេះ �ុំណងបតរូវបាេផ្ដល់ជូេតត្្តង្រណបី ្ម្្ម រេិសយជិត 
បតរូវបាេ្រញ្ឈ្រ់ពបីការង្រ្រ៉តសោ្ណ ះ តដល្រណបី សេះប�សដៀងសៅេឹង្រោ្ដ ប្រសទ�
ជាសបចើេសផ្សងសទៀតផងតដរ។

សទាះ្របីយ៉ងសេះ្្ដបី តាមរយៈ្ិចចាពិភា្សាប្រ្្រសោយតផ្ផ្ក រវាងរាជរោ្ឋ ភិបាល 
េិងវ�័ិយឯ្ជេ (រួមទា ុំង�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា �ភាពាណិជ្្ជ ម្្ម ម្តជា 
េិង្រោ្ដ �មាគមធតរ្ចិចាចុំេួេ ៣០ សផ្សងសទៀត) ផល្រះ៉ពាល់តផ្្ ហិរញ្ញវតថាតតដលស ើ្ត 
សចញពបីប្រកា�សលខ ៤៤៣ សេះបតរូវបាេកាត្់រេថាយ�បមា្រវ់�័ិយសផ្សងសទៀតសបរៅពបី 
វ�័ិយកាតស់ដរ ត�្្សជើង េិងវាយេភណ័្ឌ ។ កាលពបីតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ ប្�ួងការង្រ 
េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈបាេសចញស�ច្្ដបីតណនា ុំសលខ ០៤២ តដលប្រកា�ការ 
ពេយោរសពលអេតវតច្ុំណត ចតដលមាេប្រត�ិ្ម្មរហូតដល់តខធ្ូ  ឆ្្ ុំ២០២១ សទើ្រអេតវត ្
សហើយបាេកាត្់រេថាយចុំេួេនែងៃតដលបតរូវ្រង�់ុំណងសៅបតមឹ ៦ នែងៃ�បមា្រស់រៀងរាល់
ឆ្្ ុំតដលបាេ្រុំសពញការង្រសៅមតេឆ្្ ុំ២០១៩។ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការការពារពីការអន៊វត្តចបាប់ថ្ីផបបពបតិស្រ៉្

១

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព
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ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជាប រ្ុមហ៊តេធតរ្ិចចាចា ុំបាចប់តរូវការដឹងអុំពបីស្ថា េភាពជាមតេ េិងលទ្ធភាពអាចពយោ្រណ៍
ចុំសពាះកាតពវ្ិចចាផ្ូ វចបា្រ់រ្រ�់ខ្ួ េសដើម្ បីសធវើការសរៀ្រចុំតផេការយត ទ្ធស្ស� ្
េិងតផេការហិរញ្ញវតថាត រយៈសពលតវង។ សៅសពលតដល្ររយិកា�នេ្រទ្រ្ញ្ញត្ិ 
មេិអាចពយោ្រណ៍បាេ សហើយចបា្រែ់្មបីអាចអេតវតជ្ាល្ខេណៈប្រត�ិ្ម្ម ឬទត្សពល 
សវលាអេរ្កាលមិេបគ្រ់បោេ់ ្ត្ាសេះនា ុំឱ្យមាេហាេិភ័យតផ្្ ្រទ្រ្ញ្ញត្ិ េិងនែ ្
ចុំោយ្រតេថាម�បមា្រប់ រ្ុមហ៊តេធតរ្ចិចា។ ្រទ្រ្ញ្ញត្ែិ្មបី ដូចជា ប្រកា�សលខ ៤៤៣ 
បតរូវបាេអេតមត័សោយមាេការចូលរួមតិចតួច្រ៉តសោ្ណ ះពបី�ុំោ្វ់�័ិយឯ្ជេតដល 
នា ុំឱ្យមាេ្រេ្ទត្ហិរញ្ញវតថាតមិេបាេដឹងជាមតេ�បមា្រ់ធតរ្ិចចា តដលអាច្រ៉ះពាល់សៅ 
ដល់្តិ្និាមប្រសទ�្ម្តជា្្តងនាមជាប្រសទ�មាេ្ររយិកា�លអែ�បមា្រក់ារវេិិសយគ 
សទៀតផង។ ្រញ្ហា ប្រតិ�្ម្មសេះ្៏បតរូវបាេសលើ្ស�ើងផងតដរសៅ្្តងសវទិការាជរោ្ឋ
ភិបាល-តផ្្ ឯ្ជេ (G-PSF) តដលមាេ�សម្ដចនាយ្រដ្ឋមសេ្បីជាប្រធាេកាលពបី
តខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ ្េង្សៅ សោយស្រតត្រញ្ហា សេះជះឥទ្ធិពលជាអវជិ្ជមាេដល់
ភាព ប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា េិងសធវើឱ្យវេិិសយគេិសផ្សងសទៀតមាេការរាតរ្ 
្្តងការវេិិសយគ សោយសហតតថា ធតរ្ចិចាមេិអាចធានាបាេថាខ្ួេេឹងមេិរងការ្រះ៉ពាល់
សោយស្រផលវបិា ន្េចបា្រន់ាសពលអនាគត តដលបតរូវបាេអេតវតជ្ាល្ខេណៈប្រត�ិ្ម្ម។

ជាងសេះសៅសទៀត សៅ្្តងវ�័ិយអចលេបទព្យ េិង�ុំណង ់កាេត់តមាេភាពមេិចបា�់ 
លា�់សៅសលើចបា្រ�់្ដបីពបីការស្ង�ងត់ដលេឹងបតរូវអេតមត័នាសពលខាងមតខតដលមាេ 
ោ្់្រញចាូ លេូវចបា្រ់ស្ង�ង់ េិងល្ខេខណ្ឌ តបមរូវនេការវាយតនមស្ហតត្រ៉ះពាល់ 
្ររសិ្ថា េ សោយស្រអ្្ អភវិឌ្ឍេម៍េិទាេដ់ងឹចបា�់ថាសតើខ្ួេបតរូវមាេកាតពវ្ចិចាអវបីខះ្
សៅសបកាមចបា្រ់ែ្មបីទា ុំងសេះសនាះសទ។ ជាពិស�� វ�័ិយទា ុំងសេះមាេការបពរួយបារម្ភ
ថាេឹងមាេការោ្ពិ់េយ័ចុំសពាះការមេិសោរពតាមរ្រ�់គសបមាងតដលបាេ្រញចា្រ់
សៅមតេសពលមាេ្រទ្រ្ញ្ញត្សិនាះ ឬបារម្ភអាចមាេសពលសវលាមេិបគ្រប់ោេ�់បមា្រ់ 
គសបមាងសៅ្្តងការត្តប្រ េិងបតល្រម់្អេតសលាមតាម្រទ្រ្ញ្ញត្សិេះវញិសៅមតេ
សពលមាេការោ្់ពិេ័យ។
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សយើងខ្ត ុំ�ូមទទួលស្្គ ល់ចុំសពាះវធិបីស្ស�ប្្រ្្រសោយការសយគយល់ េិងស�្មើភាព 
រ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាលសៅ្្តងការលត្រ្រុំបាតក់ារបពរួយបារម្ភរ្រ�់វ�័ិយឯ្ជេពា្ព់េ័្ធ 
េឹងប្រកា�សលខ ៤៤៣ �្ដបីពបីការទូទាតប់បា្្់រុំោចអ់តបីតភាពការង្រ សហើយ�មាជិ្  
រ្រ�់សយើងខ្ត ុ្ំ �ូ៏មស្វ គមេច៍ុំសពាះលទ្ធផលជាវជិ្ជមាេតដលស្ើតសចញពបីការពិភា្សា 
ប្រ្្រសោយការស្ថា ្រនា្េង្ម្ផងតដរ។

ពា្ព់េ័្ធេឹងការ្រសងកើតចបា្រ ់េិង្រទ្រ្ញ្ញត្និាសពលអនាគត សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ 
ជូេអេតស្�េ៍ឱ្យរាជរោ្ឋ ភិបាល្ម្តជាសធវើការពិចារោោ្់្រញចាូ ល្រញ្ញត្ិអេ្រ 
កាលជា្់ត�្ដង សហើយប្រ�ិេស្រើមាេភាពចា ុំបាច ់គ្រ្ បីទត្ សពលសវលាឱ្យបាេបគ្រប់ោេ់ 
្រនា្ទ ្រព់បីបាេអេតមត័ចបា្រែ់្មបី សដើម្ បីអាចឱ្យប្រុមហ៊តេធតរ្ ចិចាមាេឱកា�បគ្រប់ោេ់្ ្តងការ�បម្រ
ការអេតវតត្ាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវរ្រ�់ខ្ួេ�ុំសៅធានាការអេតវតត្ាម ចបា្រទ់ា ុំងសនាះ។ 
ដុំសណើ រការសបាះពតម ្េិងផ្សពវផសាយចបា្រែ់្មបីគួរតតោ្្់រញចាូ លសៅ ្ ្តងដុំសណើ រការ ពិេិត្យ 
ស�ើងវញិសេះសដើម្ បីធានាថាវ�័ិយឯ្ជេមាេការយល់ដងឹបគ្រ ់បោេ ់េិងទាេស់ពល
សវលាអុំពបីចបា្រែ់្មបីតដលេឹងអេតមត័សនាះ។ សដើម្ បី្រសងកើេទុំេត្ចតិ ្េិងពបងឹងទុំនា្ទ់ុំេង 
ការង្រជាមួយេឹងវ�័ិយឯ្ជេ សយើងខ្ត ុំ�ូមសលើ្ទឹ្ចិតឱ្្យរាជរោ្ឋ ភិបាលសធវើការ 
ពិចារោោ្្់រញចាូ លភាគបីពា្ព់េ័្ធឱ្យបាេកាេត់តទូលុំទូលាយជាងមតេសៅ្្តងដុំសណើ រ 
ការ្រសងកើតចបា្រែ់្មបីសៅតាមលទ្ធភាពតដលអាចសធវើសៅបាេ សោយស្រតតការអេតវតត្្រ្រ 
សេះេឹងជុំរតញឱ្យមាេវធិបីស្ស�ក្ាេត់តលអែិតលអែេ់ េិងចុំសោលសៅតែមសទៀតចុំសពាះការ 
្រសងកើតសោលេសយបាយ។ 

ជាពិស�� សយើងខ្ត ុំ្៏�ូមផ្ដល់អេតស្�េ៍ឱ្យរាជរោ្ឋ ភិបាលសធវើការអេតម័តសោល 
ការណ៍ទូសៅតដល្ុំណតថ់ា លិខិតតូ្រ្រណ៍ែ្មបៗី មេិគួរអេតវតច្ុំសពាះការោ្ពិ់េយ័
ប្រតិ�្ម្មចុំសពាះការមិេអេតវតត្ាមស�ើយ សហើយការោ្់ពិេ័យសនាះ គ្រ្ បីអេតវត្
ចុំសពាះតតរយៈសពលសបកាយសធវើអេរ្កាលតដលបាេ្ុំណត់ចបា�់លា�់្រ៉តសោ្ណ ះ។

99 សូ៉្្ដល់ការធានាថា ចបាប់ និងបទប្បញញាត្តិនាមពលអនាគត រានដ្្រ់បញ្ចូ លនូវបទប្បញញាត្តិ 
អន្តរកាលជា្រ់ផស្ដង មហយីលិខិតូប្ររណ៍ថ្ីៗ ៉ិនគប្បអីន៊វត្តមដី៉្បដី្្រ់ពិន័យពបតិស្រ៉ ្

សពរាប់ការ៉និ អន៊វត្តតា៉ម�យី។ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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សៅ្្តង្រណបី ជា្ត់�្ដងមួយចុំេួេ គសបមាងវេិិសយគអាចជួ្រប្រទះឧ្រ�គ្គ ឬមាេការ 
យឺតយ៉វខ្ា ុំងសោយស្រតតការទទួលបាេស�វារដ្ឋបាលធម្មតា ដូចជា ការចតះ្រញ្ជបី  
េិងការសចញអាជ្ា្័រណ្ណជាសដើមបតរូវបាេ្រដសិ�ធសោយស្រតតមូលសហតតោមួយ 
តដលសទាះ្របីជាវេិិសយគេិបាេ្រុំសពញ�ពវបគ្រ ់តាមល្ខេណៈវេិិច្ឆយ័នានា�បមា្រក់ារ 
ទទួលបាេស�វាទា ុំងសនាះសហើយ្្ដបី។ ឧទាហរណ៍មួយតដលបតរូវបាេអះអាងថាមាេ្រញ្ហា
�្មតគស្្ម ញខ្ា ុំងកាលពបីឆ្្ ុ្ំ េង្សៅសនាះ គឺដុំសណើ រការចតះ្រញ្ជបីពាណិជ្្ជ ម្មសៅប្�ួង
ពាណិជ្្ជ ម្ម។ សៅ្្តងដុំសណើ រការសេះពត ុំមាេស�ើយេូវ «រយៈសពលសឆ្ើយត្រអត្ិររមា» 
�បមា្រប់្�ួងបតរូវសោរពតាម សហើយការចតះ្រញ្ជបី រ្រ�់វេិិសយគេិជាសបចើេមាេភាព
យតឺយ៉វ ឬបតរូវបាេ្រងក្់រទត្ សចាលមេិចាតក់ារសោយមេិមាេមូលសហតតចបា�់លា�់ទាល់
តតសស្ះ។ សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត ដុំសណើ រការចតះ្រញ្ជបី ពាណិជ្្ជ ម្មអេឡាញ (online) 
សនាះមិេបាេ្រុំសពញមតខង្រលអែតាមការសបោងទត្ស�ើយ។ ជាសរឿយៗ អ្្ សប្រើបបា�់
បតរូវបាេតបមរូវឱ្យផ្ដល់ចបា្រច់មង្ឯ្ស្រជាប្ោ�្រតេថាមសៅសលើអវបីតដលបាេ្រុំសពញ
ច្់រ�ពវបគ្រ់អ�់សហើយសៅ្្តងគុំរូអេឡាញ ឬស្រើមិេដូសច្ាះសទ បតរូវោ្់ពា្្យស្រ
ស�ើងវញិសោយស្រ្ុំហត�្រសចច្ា សទ�រ្រ�់ប្រពេ័្ធអេឡាញ។ ស្ថា េភាពសេះបាេសធវើ
ឱ្យមាេការអូ�្រន្ាយសពលកាេ់តតយូរ�បមា្រ់ដុំសណើ រការចតះ្រញ្ជបី សៅវញិ។

្រចចាត្រ្េ ្ពត ុំទាេម់ាេយេក្ារោមួយតដលប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាអាចស�្ើឱ្យមាេការបតរួត
ពិេិត្យស�ើងវញិសៅសលើស�ច្្ដបី�សបមច ឬចុំោតក់ាររ្រ�់មសេ្បីស្ធារណៈសដើម្ បីធានា
ថាការអេតវតស្នាះពិតជាប�្រសៅតាមចបា្រ ់េិង្រទ្រ្ញ្ញត្រិ្រ�់ប្រសទ� េិងសដើម្ បី
្ុំណតឱ់្យបាេថាសតើលិខិតតូ្រ្រណ៍គតយិតតទ្ា ុំងសនាះបតរូវបាេសប្រើបបា�់ប្រ្្រសោយ
�ង្គតិភាព េិងោ្ម េការសរ ើ�សអើងតដរឬយ៉ងោសនាះសទ។

សៅតាម្រោ្ដ ប្រសទ�ជាសបចើេ រួមទា ុំងប្រសទ�ជិតខាងរ្រ�់្ម្តជាតដលសៅ្្តង 
តុំ្រេ់តតមួយ ដូចជា ប្រសទ�នែ េិងសវៀតោមមាេប្រព័េ្ធតតលាការរដ្ឋបាលតដល
អេតញ្្ញ តឱ្យ្រតគ្គលឯ្ជេ ឬប រ្ុមហ៊តេធតរ្ចិចាតដលយល់ស�ើញថាខ្ួេទទួលរងចុំោត់ 
ការមិេប្រប្តបីពបី�ុំោ្់មសេ្បីស្ធារណៈ អាចសធវើការ្រ្ដឹងជុំទា�់ ឬអាចស�្ើ�ត ុំឱ្យ 
តតលាការរដ្ឋបាលសនាះពិេិត្យសមើល្រណបី រ្រ�់ខ្ួេស�ើងវញិ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

លទ្ភាពមនការបមងកីតយន្តការឯ្រោជ្យសពរាប់ពិនិត្យម�ងីវញិ
នូវការអន៊វត្តចបាប់

២
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យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព



៥៦    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យបមងកីតយន្តការពិនិត្យម�ងីវញិរានល្រ្ខណៈឯ្រោជ្យមៅតា៉ព្រសួង និងសាថែ ប័ន 
សាធារណៈពា្រ់ព័ន្ផដលទទួលខ៊សពតរូវ្រ្៊ងការចាតផ់ចង និងមធ្វីមសច្រ្ដីសមព៉ចមលីពា្រ្យមស្ី 

ស៊នំរបស់អង្គភាពឯ្រជន និងបមងកីតត៊លាការរដឋាបាល្រនំពូល៉ួយ្ងផដរ។

្). សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេអេតស្�េឱ៍្យ្រសងកើតយេក្ារពិេិត្យស�ើងវញិសោយឯ្រាជ្យ 
មួយ�បមា្រ់្ រណបី ពា្ព់េ័្ធេឹងវវិាទរវាងស្ថា ្រេ័ស្ធារណៈ េិងអង្គភាពឯ្ជេ។ 
សៅសពលតដលតតលាការរដ្ឋបាល្ុំពូលមួយអាចសដើរតួនាទបីជាអង្គភាពចតងសបកាយ
�បមា្់រសោះបស្យ្រណ្ដឹ ងតវ៉ាជុំទា�់ សយើងខ្ត ុំ�ូមស�្ើថាសៅតាមប្�ួង េិង 
អាជ្ាធរស្ធារណៈេបីមួយៗគួរតតមាេយេក្ារឯ្រាជ្យ�បមា្រស់ោះបស្យវវិាទ 
្្តងការចាតត់ចងពា្្យស�្ើ�ត ុំ េិងការអេតមត័យល់បពមដល់្រោ្ដ អង្គភាពធតរ្ចិចា 
ឯ្ជេ។ សយើង�ូមសលើ្ ម្្រង្ហា ញេូវគណៈ្មា្ម ធកិារសោះបស្យវវិាទស្រសពើ
ពេ្ធ (CTA) តដលបតរូវបាេ្រសងកើតស�ើងកាលពបីឆ្្ ុ្ំ េង្សៅសោយអេតប្ឹត្យសលខ 
០៣ �្ដបីពបីការសរៀ្រចុំ េិងប្របពឹតស្ៅនេគណៈ្មា្ម ធកិារសោះបស្យវវិាទស្រសពើពេ្ធ 
(ចតះសៅនែងៃទបី០៦ តខម្រា ឆ្្ ុំ២០១៦) ជាស្ថា ្រេ័មាេ�កា្ដ េតពលអាចសដើរតួនាទបី
ជាគុំរូនេយេក្ារសោះបស្យវវិាទត្រ្រសេះបាេ។ តាមរយៈគណៈ្មា្ម ធកិារសេះ 
អ្្ ជា្រព់េ្ធអាច្រ្ដងឹតវ៉ាជុំទា�់សៅេឹងការ្រ្បស្យ្រទ្រ្ញ្ញត្ពិេ្ធោរសោយ
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ ឬសោយអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រតដលពា្់ព័េ្ធ
េឹងកាតពវ្ចិចាពេ្ធរ្រ�់ខ្ួេ សហើយតាមរយៈ្រណ្ដឹ ងតវ៉ាជុំទា�់សេះ អ្្ ជា្់រពេ្ធ
អាចស�្ើឱ្យមាេការពិេិត្យស�ើងវញិសោយឯ្រាជ្យសៅសលើ្រណបី រ្រ�់ខ្ួេបាេ។

្ងវះខាតយេក្ារពិេិត្យស�ើងវញិសោយឯ្រាជ្យសៅសលើការអេតវតច្បា្រ់សេះ សធវើឱ្យ
មាេហាេិភ័យផ្ូ វចបា្រ់កាេ់តតខ្ា ុំងចុំសពាះវេិិសយគិេែ្មបីសៅសពលពួ្សគសធវើការវាយ
តនមស្លើប្រសទ�្ម្តជា តដល្ត្ាសេះជះឥទ្ធិពលជាអវជិ្ជមាេដល់លុំហូរនេការវេិិ
សយគ។ ជាពិស�� ធនាោរអេរ្ជាត ិេិងស្ថា ្រេ័ផ្ដល់ឥណទាេ រតឹតតមាេភាពស្្ទ ្់ 
ស�្ទើរ្្តងការផ្ដល់មូលេិធ�ិបមា្រក់ារវេិិសយគសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា ប្រ�ិេស្រើពួ្
សគយល់ស�ើញថាប្រសទ�សេះមាេហាេិភ័យផ្ូ វចបា្រ់ខ�់្សព្។

ការ្រសងកើតឱ្យមាេយេក្ារឯ្រាជ្យត្រ្រសេះេឹងជួយពបងឹងទុំេត្ចតិរ្្រ�់វេិិសយគេិ 
សហើយជាងសេះសៅសទៀត េឹងពបងឹង�មតថាភាពរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភិបាល្្តងការធានាឱ្យ
មាេការអេតវតច្បា្រ ់េិង្រទ្រ្ញត្រិ្រ�់ខ្ួេឱ្យកាេត់តមាេប្រ�ិទ្ធភាពតែមសទៀត។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ៥៧

ខ) សោយទទួលស្្គ ល់ថា ប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្ម ្ ុំពតងសរៀ្រចុំសធវើស�ច្្ដបីបពាងប្រកា�
ែ្មបីសដើម្ បី្រសងកើតប្រុមប្រឹ្សាសោះបស្យ្រណ្ដឹ ងតវ៉ាប�្រសៅតាមការអេតវតអ្េតប្ឹត្យ
នេចបា្់រ�្ដបីពបីពាណិជ្ជនាម សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេអេតស្�េស៍ោយស�្ើឱ្យប្�ួង
សរៀ្រចុំឱ្យមាេការចូលរួមពបី�ុំោ្វ់�័ិយឯ្ជេសៅ្្តងដុំសណើ រការសរៀ្រចុំស�ច្្ដបី
បពាងសេះផងតដរ។ ការចូលរួមយ៉ង�្ម្មរ្រ�់វ�័ិយឯ្ជេេឹងធានាថាប រ្ុមប្រឹ្សា
សោះបស្យ្រណ្ដឹ ងតវ៉ាសេះេឹងឆ្តះ្រញ្ចា ុំងយ៉ងបតឹមបតរូវេូវតបមរូវការរ្រ�់�ហ
គមេធ៍តរ្ចិចា សហើយេឹងជួយសលើ្្ម�់្ភាពប�្រចបា្រន់េយេក្ារតដលបតរូវបាេ
្រសងកើតស�ើងសេះផងតដរ។

គ. ជាងសេះសៅសទៀត សយើងខ្ត ុំ�ូមស�្ើឱ្យប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្មសធវើការ្ុំណត ់«រយៈសពល 
សឆ្ើយត្រអត្ិររមា» �បមា្រក់ារោ្ព់ា្្យ�ត ុំចតះ្រញ្ជបី ពាណិជ្្ជ ម្ម េិងយល់បពម 
សរៀ្រចុំឱ្យមាេការពិេិត្យសមើលស�ើងវញិសោយឯ្រាជ្យ្្តង្រណបី ហួ�រយៈសពល
្ុំណត់សេះ។



៥៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

វិស័យការពារការវិនិយោគ  |  ការមរៀបចនំតា្រ់ផតងចបាប់ថ្ី

ចបា្់រ�្ដបីពបីការវេិិសយគរ្រ�់្ម្តជាបតរូវបាេអេតមត័សៅ្្តងឆ្្ ុំ១៩៩៤ សហើយសបកាយ 
ម្សទៀត បតរូវបាេសធវើវសិស្ធេ្ម្មសៅ្្តងឆ្្ ុំ២០០៣ សៅដុំោ្ក់ាលមួយតដលការ 
អភវិឌ្ឍស�ដ្្ឋ ចិចារ្រ�់្ម្តជាសៅមាេ្បមតិទា្រខ្ា ុំងជាងអវបីតដលសយើង្ុំពតងសមើលស�ើញ 
នា្រចចាត្រ្េស្េះ។ ទេ្ទឹមេឹង្ុំសណើ េលុំហូរចូលនេការវេិិសយគផ្្ទ ល់ពបី្ររសទ� (FDI) 
សៅ្្តងគសបមាងមាេបទងប់ទាយកាេត់តធុំ េិងកាេត់តមាេ�្មតគស្្ម ញជាងមតេ រាជរោ្ឋ
ភបិាល្ម្តជាបាេទទួលស្្គ ល់េូវភាពចា ុំបាច់្ ្តងការសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពចបា្រ�់្ដបីពបីការវេិិ
សយគ េិងបាេសធវើការពិសបោះសយ្រល់ជាមួយវ�័ិយឯ្ជេ សៅ្្តងរយៈសពល្រ៉តនា្ម េ 
ឆ្្ ុំចតងសបកាយសេះសដើម្ បី្រសងកើតចបា្រែ់្មបីមួយតដល�មប�្រសៅេឹង្ររ្ិរទស�ដ្្ឋ ចិច្ា ម្តជា
នាសពល្រចចាត្រ្េ។្ ប�្រសពលតដលរាជរោ្ឋ ភបិាល្រេដ្ុំសណើ រការពិសបោះសយ្រល់សេះ 
សយើងខ្ត ុំ�ូម្រង្ហា ញអុំពបីការបពរួយបារម្ភមួយចុំេួេសៅ្្តងវ�័ិយ្ួរេដូចខាងសបកាមសេះ

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការបមងកីនទនំន៊្រចិត្តពីសនំណា្រ់វនិិមោគិនតា៉រយៈការមធ្វបីច្ច៊ប្បន្ភាព
ចបាប់ស្ដីពីការវនិមិោគ

៣

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉ ្្តល់ការធានាការមលី្រទឹ្រចិត្តនិងជនំនួយមពចីនជាង៉៊នដល់វនិិមោគិនតា៉រយៈចបាប់វនិិមោគថ្ីមដ្យរួ៉ បញ្ចូ លអន៊សាសន៍ 
ពីវសិ័យឯ្រជន្ង។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

រាជរោ្ឋ ភបិាល្ម្តជា្ុំពតងសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពប្្រខណ័្ឌ ចបា្រ�់បមា្រប់គ្រប់គងការវេិិសយគ្ររសទ� េិង្្តងប�ត្សៅ្ម្តជា 
សោយ្ុំពតងសរៀ្រចុំវសិស្ធេ្ម្មចបា្រ�់្ដបីពបីការវេិិសយគ េិងចបា្រ�់្ដបីពបីតុំ្រេស់�ដ្្ឋ ចិចាពិស��ែ្មបី។ ប្រុមប្រឹ្សាអភវិឌ្ឍេ៍្ ម្តជា 
(CDC) តដលបាេដឹ្នា ុំដុំសណើ រការសេះ បាេសរៀ្រចុ្ំ ិចចាប្រជត ុំពិសបោះសយ្រល់កាលពបីតខ ត្ម្ភៈ ឆ្្ ុំ២០១៩ ្េ្ងសៅ 
សដើម្ បីប្រមូលធាតតចូលពបីវ�័ិយ ឯ្ជេ េិងនដគូពហតភាគបីសដើម្ បីសធវើឱ្យចបា្រន់ាសពលខាងមតខកាេត់តលអែប្រស�ើរតែមសទៀត។

សៅ្្តងសវទិការាជរោ្ឋ ភបិាល-តផ្្ ឯ្ជេ (G-PSF) តដលដឹ្ នា ុំសោយ�សម្ដចនាយ្រដ្ឋមសេ្បីកាលពបីតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ 
្េង្សៅសេះ បាេការ្រញ្្ជ ្់ថាប្រុមប្រឹ្សាអភិវឌ្ឍេ៍្ម្តជា បាេស្រ្ដជ្ាសធវើការ្រញចា ្រ់ស�ច្្ដបីបពាងវសិស្ធេ្ម្មចបា្រ់ 
ឱ្យបាេសៅមតេដុំោច់តខមិែតនា ឆ្្ ុំ២០១៩ តដល្រនា្ទ ្់រពបីសនាះ ស�ច្្ដបីបពាងសេះេឹងបតរូវពិេិត្យសមើលស�ើងវញិសោយ 
ប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាត  សហើយ្រនា្ទ ្រម់្គគឺណៈរដ្ឋមសេ្បី េិងប រ្ុមប្រឹ្សាអ្្ ចបា្រ។់ សៅ្្តងសវទិកាសេះ្ម៏ាេការ
ប្រកា�ផងតដរអុំពបីស�ច្្ដបី�សបមចដ្សចញេូវជុំពូ្�្ដបីពបីការសលើ្ទឹ្ចតិក្ារវេិិសយគសចញពបីចបា្រ�់្ដបីពបីការវេិិសយគ
សដើម្ បីោ្្់រញចាូ លសៅ្្តងចបា្រែ់វកិាជាតជិុំេួ�វញិ។ ដុំសណើ រការត្រ្រសេះបតរូវបាេរ ុំពឹងថាេឹងផ្ដល់ភាព្រតត់្រេជាងមតេ 
ដល់រាជរោ្ឋ ភិបាលសៅ្្តងការសលើ្ទឹ្ចិតដ្ល់វ�័ិយអាទិភាពសោយអាប�័យសៅសលើតបមរូវការនេវ�័ិយស�ដ្្ឋ ិចចា។
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១.  តួនាទបីរ្រ�់ប្រុមប្រឹ្សាអភិវឌ្ឍេ៍្ម្តជា

ចបា្រ�់្ដបីពបីការវេិិសយគ (ឆ្្ ុំ១៩៩៤) េិងចបា្រ�់្ដបីពបីវសិស្ធេ្ម្មចបា្រ�់្ដបីពបីការវេិិសយគ 
(ឆ្្ ុំ២០០៣) បាេ្ុំណតប់ រ្ុមប្រឹ្សាអភវិឌ្ឍេ៍្ ម្តជាថាជា «បច ស្�វាសចញចូលតតមួយ» 
តដលសដើរតួនាទបីជា «ស�នាធកិាររ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល» ទទួលខត�បតរូវសលើការវាយតនម ្
េិងសធវើស�ច្្ដបី�សបមចរាល់�្ម្មភាពស្្ដ រស�ើងវញិ ការអភិវឌ្ឍ េិងគសបមាងវេិិសយគ» 
សៅ្្ត ងប្រសទ�្ម្ត ជា។ ្រ៉ត តេ្ជា្់ត�្ដង វេិិសយគិេតតងតតសមើលស�ើញថា 
ប រ្ុមប្រឹ្សាអភវិឌ្ឍេ៍្ ម្តជា អាចផ្ដល់ជុំេួយតត្្តងដុំោ្ក់ាលដុំ្ូរងនេការចតះ្រញ្ជបី
ពាណិជ្្ជ ម្ម្រ៉តសោ្ណ ះ សហើយហា្ដូ់ចជាមេិអាចផ្ដល់ជុំេួយសៅ្្តងការស�្ើ�ត ុំអាជ្ា
្រណ័្ណតដលជាល្ខេខណ្ឌ ចា ុំបាចរ់្រ�់ប្�ួងនានាបាេស�ើយ។ ប្រ�ិេស្រើប្រុមប្រឹ្សា
អភិវឌ្ឍេ៍្ម្តជាបតរូវបាេផ្ដល់�ិទ្ធិអុំោច េិងបតរូវបាេអេតញ្្ញ តឱ្យធានាអាជ្ា្រណ័្ណ
ចា ុំបាច់សោយតា ុំងនាមឱ្យវេិិសយគេិ�បមា្រគ់សបមាងតដលខ្ួេបាេអេតមត័រួចសហើយ 
សនាះដុំសណើ រការសេះេឹងមាេប្រ�ិទ្ធភាពជាងមតេ បពមទា ុំងកាត្់រេថាយការចុំោយ 
េិងភាពយឺតយ៉វបាេផងតដរ។

២. ការធានាចុំសពាះការវេិិសយគ

ប្រសទ�្ម្តជាបាេផ្ដល់�ចាចា ្រេ័សលើ្ ចិចាបពមសបពៀងបគ្រប់ជរុងសបជាយអាស៊្េ�្បីពបីការ 
វេិិសយគ (ACIA) តដលោ្ក់ាតពវ្ ចិចាឱ្យរដ្ឋជា�មាជិ្ អាស៊្េទា ុំង ១០ ្ ្តងការផ្ដល់ 
្ចិចាការពារនានាដល់ការវេិិសយគរ្រ�់េបីត្ិរតគ្គលសៅ្្តង�មាគមតុំ្រេស់េះ។ ្ ចិចាបពម 
សបពៀងបគ្រប់ជរុងសបជាយអាស៊្េ�្បីពបីការវេិិសយគសេះជា្បមងនេការស្រ្ដជ្ាចតិត្ដល
េឹងរួមចុំតណ្សបចើេដល់ការសលើ្្ម�់្ឱ្យមាេ្ររយិកា�វេិិសយគសោយស�រ បី េិង
មាេល្ខេណៈប្រ្ួតប្រតជងសៅ្្តងតុំ្រេ់អាស៊្េ ប្រ�ិេស្រើ្ ចិចាបពមសបពៀង សេះបតរូវ
បាេរដ្ឋជា�មាជិ្ ទា ុំងអ�់អេតវតត្ាមបាេយ៉ងសពញសលញសនាះ។ ប្រសទ�្ម្តជា
្ុំពតងតតខិតខុំសធវើការសឆ្្ះសៅអេតវត្្ ចិចាបពមសបពៀងឱ្យបាេសពញសលញ ្រ៉តតេល្ទ្ធផល 
សៅពត ុំទាេម់ាេលទ្ធភាពចា្រយ់្�កា្ដ េតពលផលចុំសណញស�ដ្្ឋ ចិចាឱ្យបាេជាអតិ
្ររមាតដល្ិចចាបពមសបពៀងសេះអាចផ្ដល់ឱ្យសៅស�ើយសនាះសទ។ ប្រទ�្ម្តជា្៏បាេ
ចតះហតថាសលខាសទវភាគបីសលើអេត�ញ្្ញ ការពារការវេិិសយគជាមួយរដ្ឋ�មាជិ្ ១១ 
ប្រសទ�រ្រ�់�ហភាពអឺរ ៉ត្រផងតដរ ដូសចះ្ការចតះហតថាសលខាសេះទត្ឱ្យរដ្ឋ�មាជិ្  
១៧ ប្រសទ�សផ្សងសទៀត�ថាិតសៅសបរៅវសិ្លភាពនេ្ិចចាការពារសេះ។

៣. ការសលើ្ទឹ្ចិតក្ារវេិិសយគ

ជុំពូ្ទបី ៥ នេចបា្រ់�្ដបីពបីការវេិិសយគ (ឆ្្ ុំ១៩៩៤) េិងចបា្រ់�្ដបីពបីវសិស្ធេ្ម្ម 
ចបា្រ់�្ដបីពបីការវេិិសយគ (ឆ្្ ុំ២០០៣) មាេតចងអុំពបីការសលើ្ទឹ្ចិតក្ារវេិិសយគ
តដលអាចផ្ដល់ជូេគសបមាងវេិិសយគមាេល្ខេណៈ�ម្ត្ិបគ្រ់បោេ់ (QIPs) ្រ៉តតេ ្
«យេ្ការ្រងវិល�ងវញិ» សៅ្្តងមាបតា ២៣ នេចបា្រ់�្ដបីពបីស្រសពើពេ្ធបាេកាត់ 
្រេថាយ្បមិតសលើ្ទឹ្ចតិត្ដល្ម្មវធិបី QIP អាចផ្ដល់ជូេវេិិសយគេិឱ្យម្សៅ្បមិត 
ទា្រគួរឱ្យ្ត�់មា្គ ល់។ ប្រ�ិេស្រើគសបមាងវេិិសយគមាេល្ខេណៈ�ម្ត្បិគ្រប់ោេ់ 
(QIP) បាេរ្សាទត្ផលរ្ររសៅ្្តងរយៈសពល «សលើ្តលងពេ្ធសលើបបា្់ចុំសណញ» 
សនាះអបតាពេ្ធចុំេួេ ២០% តដលវេិិសយគិេទា ុំងសនាះេឹងបតរូវ្រង់ប្រ�ិេស្រើពត ុំបាេ 



៦០    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ការសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពចបា្រ�់្ដបីពបីការវេិិសយគ េិងការអេតមត័ចបា្រ�់្ដបីពបីតុំ្រេ់ស�ដ្្ឋ ចិចា
ពិស��ែ្មបីគជឺាឱកា��បមា្់រ្ម្តជាសៅ្្តងការទា្ទ់ាញការវេិិសយគផ្្ទ ល់ពបី្ររសទ� 
កាេត់តសបចើេតែមសទៀត តាមរយៈការោ្្់រញចាូ លឧតម្ាេតវតេ៍្អេរ្ជាតសិៅ្្តងសោល 
េសយបាយវេិិសយគសៅ្្តងប្្រខណ័្ឌ ចបា្ររ់្រ�់ខ្ួេ េិងការផ្ដល់្ចិចាការពារ េិងការ 
ធានាកាេត់តរងឹមា ុំដល់វេិិសយគេិែ្មបី។ ជាងសេះសៅសទៀត ការសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពេឹង្រសងកើត 
ឱកា�ជុំរតញឱ្យមាេការអេតវតក្ាេត់តឆ្្ររ់ហ័�េូវការស្រ្ដជ្ាចតិជ្ាអេរ្ជាតរិ្រ�់្ម្តជា
តាមរយៈការ្រញចាូ លខ្មឹស្រនេការស្រ្ដជ្ាចតិទ្ា ុំងសេះសៅ្្តងចបា្រត់តម្ដង។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

្រុំសពញតាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវរ្រ�់្ម្មវធិបី QIP បាេសទ េឹងបតរូវអេតវតស្ៅចុំណត ចតដល
វេិិសយគិេពយោយម្រញ្ជូ េភាគលាភសៅប្រសទ�រ្រ�់ខ្ួេវញិ។ ្ត្ាសេះេឹងសធវើឱ្យ 
អតថាប្រសយជេ៍រ ុំពឹងទត្សៅ្្តងរយៈសពលសលើ្តលងពេ្ធសលើបបា្់ចុំសណញោ្ម េ 
ប្រ�ិទ្ធភាព សហើយអាចេឹងសធវើឱ្យវេិិសយគិេែ្មបីមាេការរាតរ្ចិត្្ ្តងការចូលម្វេិិ
សយគ្្តងទបីផសារ្ម្តជាសទៀតផង។ 

៤. វ�័ិយជា្រ់្របមាម�បមា្រ់ការវេិិសយគ

រាជរោ្ឋ ភិបាលបាេ្ុំណត់វ�័ិយចុំេួេ្ួរេតដលជា្រ់្របមាម�បមា្រ់ការវេិិសយគ 
តដលមាេរាយនាមសៅ្្តងឧ្រ�ម្េ័្ធ ១ (្រញ្ជបី អវជិ្ជមាេ) នេអេតប្ឹត្យសលខ ១១១ �្ដបី
ពបីការអេតវតច្បា្់រ�្ដបីពបីវសិស្ធេ្ម្មចបា្រ�់្ដបីពបីការវេិិសយគ។ អេតប្ឹត្យសេះបាេោ្់
្របមាមសលើវ�័ិយមួយចុំេួេដូចខាងសបកាមសេះ៖

• ការផលិត ឬការត្នចស្្រធាតតមាេឥទ្ធិពលសលើ�រន�ប្រស្ទ េិងស្រធាតត 
សបគឿងសញៀេ។

• ការផលិតជាតគិបីមបីពតល ថ្ា ុំ�ម្ា្់រ�តវឧតបាត/�តវលអែតិ្រុំផ្្ញ្�ិ្ម្ម េិង ទុំេិញ
សផ្សងសទៀតតដលសប្រើស្រធាតតគបីមបីតដល�ថាតិសបកាម្របមាមរ្រ�់្រទ្រ្ញ្ញត្អិេរ្ជាតិ 
ឬអង្គការ�តខភាពពិភពសលា្ តដលនា ុំឱ្យ្រះ៉ពាល់ដល់�តខភាព េិង្ររសិ្ថា េ។

• ការត្ នច ្េិងការផលិតថាមពលអគ្គ�ិេបីសោយសប្រើកា្�ុំណល់នា ុំចូលពបី្ររសទ�។
• ការសធវើអាជបីវ្ម្មនបពសឈើតដលបតរូវបាេហាមឃាត់សោយចបា្រ់�្ដបីពបីនបពសឈើ។ 

ខ្មឹស្រសៅ្្តង «្រញ្ជបីអវជិ្ជមាេ» សេះមាេស្រៈ�ុំខាេខ្់ា ុំងោ�់�បមា្រវ់េិិសយគេិ
សោយស្រតត្រញ្ជបី សេះបាេ្រងក្រេ័់យថា �្ម្មភាពតដលោ្ម េសៅ្្តង្រញ្ជបី សេះ (សហើយ
តដលមេិ្រុំពាេសៅសលើចបា្ររ់្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា) គួរតតសយងសៅតាមសោលេសយ
បាយចុំហ�បមា្រក់ារវេិិសយគ។ ្រចចាត្រ្េ ្«្រញ្ជបី អវជិ្ជមាេ» មាេតតសៅ្្តងអេតប្ឹត្យ 
សហើយមិេទាេ់បតរូវបាេតចងសៅជាចបា្រ់សៅស�ើយសនាះសទ តដល្ត្ាសេះង្យេឹង 
្រសងកើេហាេិភ័យតផ្្ចបា្រ់�បមា្រ់វេិិសយគិេតដលចង់ម្្រោ្ដ ្់ទតេសៅ្្តង 
ប្រសទ�្ម្តជា តដលមាេការធានាតិចតួចថា �្ម្មភាពធតរ្ិចចារ្រ�់ខ្ួេេឹងបតរូវ 
បាេអេតញ្្ញ តឱ្យ្រេស្ៅ្្តងនែងៃអនាគតសទៀត។

វិស័យការពារការវិនិនោគ  |  ការមរៀបចនំតា្រ់ផតងចបាប់ថ្ី
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99 សូ៉មស្ី្្ដល់ការធានា ការមលី្រទឹ្រចិត្ត និងជនំនួយមពចីនជាង៉៊នដល់វនិិមោគិនតា៉រយៈ 
ចបាប់ថី្ស្ដពីកីារវនិមិោគ មដ្យការបញ្ចូ លនូវអន៊សាសនពី៍សនំណា្់រវសិយ័ឯ្រជន្ងផដរ។ 

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា �ូមគូ�្រញ្្ជ ្អ់ុំពបីការស្រ្ដជ្ាចតិរ្្រ�់ខ្ួេថាេឹង្រេ ្
ចូលរួមសៅ្្តងដុំសណើ រការសរៀ្រចុំស�ច្្ដបីបពាងចបា្រ�់្ដបីពបីការវេិិសយគ តដលេឹងជួយ
្រសងកើេទុំេត្ចតិស្ៅ្្តងចុំសោមវេិិសយគេិែ្មបី សហើយជាពិស��្្តងចុំសោមស្ថា ្រេ័ 
ផ្ដល់ឥណទាេផងតដរ។ សៅ្្តង្ររ្ិរទសេះ សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេអេតស្�េដូ៍ចខាង
សបកាម�បមា្រ់យ្សៅសធវើការពិចារោ៖

្). ចបា្់រែ្មបី�្ដបីពបីការវេិិសយគគួរតតពបងបី្តួនាទបីរ្រ�់ប្រុមប្រឹ្សាអភវិឌ្ឍេ៍្ ម្តជាសដើម្ បីឱ្យ
ស្ថា ្រេ័សេះមាេមូលោ្ឋ េចបា្់របគ្រប់ោេក្់ាយសៅជា «បច្ស�វាសចញចូលតតមួយ» 
ពិតបបា្ដតមេ�បមា្រវ់េិិសយគេិ្ររសទ� តាមរយៈការផ្ដល់ជុំេួយ្រសចច្ា សទ�
សដើម្ បី្រង្ហា ញទិ�សៅ�បមា្រប់្្រខណ័្ឌ វេិិសយគនេ្ម្តជា ្ ដូ៏ចជាពបងងឹ្ចិចាោ ុំ
ពារការវេិិសយគផងតដរ។ សយើងខ្ត ុ្ំ �ូ៏មផ្ដល់ជូេអេតស្�េស៍ោយស�្ើ�ត ុំឱ្យោ្់ 
សចញេូវ្រញ្ញត្ទិា ុំងឡាយ�បមា្រឱ់្យប្រុមប្រឹ្សាអភវិឌ្ឍេ៍្ ម្តជាតដលជាស�នា 
ធកិាររ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាលពិេិត្យសមើលគសបមាងវេិិសយគ ្ររសទ�ធុៗំ  អាចសដើរតួជា
ស្ថា ្រេ័�បម្រ�បមរួលរវាងប្�ួងនានា (ជាពិស�� ប្�ួង្�ិ្ម្ម រតកាខេ ប្រមាញ់ 
េិងសេស្ទ ប្�ួងឧ�សាហ្ម្ម េិង�ិ្រ្្ម្ម េិងប្�ួងតរ ៉េិងថាមពល) សដើម្ បី 
សធវើយ៉ងោឱ្យគសបមាងតដលបាេអេតម័តរួចសហើយអាចទទួលបាេអាជ្ា្រ័ណ្ណ 
ធតរ្ិចចាបាេទាេ់សពលសវលា។

ខ). គួរោ្្់រញចាូ ល្រទោ្ឋ េ្ិចចាោ ុំពារវេិិសយគ នេ្ចិចាបពមសបពៀងបគ្រប់ជរុងសបជាយអាស៊្េ 
�្បីពបីការវេិិសយគសៅ្្តងចបា្រែ់្មបី�្ដបីពបីការវេិិសយគ។ ស្រើសធវើបាេដូសចះ្ ្ ម្តជាគួរត�វង 
រ្ការទា្់ទាញវេិិសយគេិពបីតុំ្រេស់ផ្សងសទៀត សហើយគួរធានាឱ្យបាេផងតដរថា 
ចបា្់រេឹងផ្ដល់ការធានាដល់វេិិសយគេិទា ុំងសេះេូវល្ខេខណ្ឌ សធវើធតរ្ចិចា តដលមាេ 
សប្រៀ្រមេិចាញ់ល្ខេខណ្ឌ ទា ុំងឡាយតដលវេិិសយគេិទទួលបាេសៅសបកាម្ចិចា 
បពមសបពៀងបគ្រប់ជរុងសបជាយអាស៊្េ�្បីពបីការវេិិសយគស�ើយ។ ្ ម្តជាចា ុំបាចប់តរូវ 
សធវើការប្រ្ួតប្រតជងជាមួយប្រសទ�គូប្រតជងតដលមាេស�ដ្្ឋ ចិចាសជឿេសលឿេសផ្សង 
សទៀតសៅ្្តងតុំ្រេស់ដើម្ បីទា្ទ់ាញការវេិិសយគផ្្ទ ល់ពបី្ររសទ�សៅទូទា ុំងពិភព
សលា្ សហើយការផ្ដល់ជូេជាឯ្ច្ឆេ័េូវ្ចិចាការពារ្បមិតខ�់្ដល់វេិិសយគេិទា ុំង 
អ�់សោយមិេគិតពបីប្រភព ឬ�ញ្្ជ តិេឹងជួយពបងឹង�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជង 
រ្រ�់ខ្ួេឱ្យបាេកាេ់តតរងឹមា ុំតែមមួយ្បមិតសទៀត។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩



៦២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

គ). គួរត្�បមរួលការសលើ្ ទឹ្ចតិក្ារវេិិសយគ្រចចាត្រ្េស្ដើម្ បីផ្ដល់គតណ�ម្ត្បិ្រ្ួត
ប្រតជងតផ្្ ពេ្ធោរកាេត់តមាេល្ខេណៈប្រ្ួតប្រតជងតែមសទៀតដល់វេិិសយគិេ 
េិងគួរសធវើឱ្យបបា្ដថាមាបតា ២៣ នេចបា្រ�់្ដបីពបីស្រសពើពេ្ធបតរូវបាេពិចារោស�ើង 
វញិប�្រោ្សៅេឹងចបា្រែ់្មបី�្ដបីពបីការវេិិសយគ េិង្រញ្ញត្�ិ្ដបីពបីការសលើ្ទឹ្ចតិន្ា
សពលអនាគត ប្រ�ិេស្រើមាេសៅ្្តងចបា្រែ់វកិាជាត ិដូចតដលបាេស�្ើស�ើងសៅ
្្តងសវទិការាជរោ្ឋ ភបិាល-តផ្្ ឯ្ជេតដលមាេ�សម្ដចនាយ្រដ្ឋមសេ្បីជាប្រធាេ
កាលពបីតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩។

�). សដើម្ បីកាត់្រេថាយហាេិភ័យផ្ូ វចបា្រ់រ្រ�់វេិិសយគិេែ្មបី សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេអេត
ស្�េ៍ថាគួរតតោ្់្រញចាូ ល «្រញ្ជបី អវជិ្ជមាេ» នេ�្ម្មភាពេិសយគតដលជា្រ់
្របមាមសៅ្្តងចបា្រ់វេិិសយគែ្មបីសេះផងតដរ។



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ៦៣

មាេចបា្់រពាណិជ្្ជ ម្ម�ុំខាេ់ៗជាសបចើេតដល្ុំពតង�ថាិតសៅ្្តងដុំសណើ រការសរៀ្រចុំ 
អ�់រយៈសពលជាយូរម្សហើយ េិងតដលមេិទាេ់បាេ្រញចា្រស់ៅស�ើយសនាះសទ តដល
្ត្ាសេះបាេ្រះ៉ពាល់សៅដល់ការរ ប្ី ចសបមើេនេវ�័ិយ្ុំពតងសងើ្រស្ើតស�ើងមួយសេះ 
េិង�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់្ម្តជា។ ចបា្រ់ទា ុំងសេះរួមមាេ៖

ចបា្រ់�្ដបីពបីការប្រ្ួតប្រតជង 

ជាតផ្្មួយនេការស្រ្ដជ្ារ្រ�់្ម្តជាចុំសពាះ�ហគមេ៍ស�ដ្ឋ្ិចចាអាស៊្េ (AEC) 
តដលប្រសទ�្ម្តជា ចា ុំបាចប់តរូវោ្ស់ចញេូវសោលេសយបាយ េិងចបា្រជ់ាត�ិ្ដបីពបី
ការប្រ្ួតប្រតជងសៅបតឹមឆ្្ ុំ២០១៥ សដើម្ បីធានាេូវ�មភាព េិងវ្រ្ធមប៌្រ្ួតប្រតជង 
សោយស�្មើភាពតដលេឹងជួយជុំរតញសៅដល់ការសធវើ�មាហរណ្ម្មស�ដ្្ឋ ចិច្ា ្តងតុំ្រេ់ 
េិងការអេតវត។្ សទាះ្របីយ៉ងោ្ស៏ោយ ប្រសទ�្ម្តជាសៅតតជារដ្ឋ �មាជិ្អាស៊្េ 
ចតងសបកាយសគតដលពត ុំទាេប់ាេោ្ឱ់្យអេតវតច្បា្រ�់្ដបីពបីការប្រ្ួតប្រតជងសេះ។ ជាការ 
លអែតដលរាជរោ្ឋ ភិបាល្ម្តជាជិតេឹង្រញចា ្រ់ការសរៀ្រចុំចបា្រ់�្ដបីពបីការប្រ្ួតប្រតជង 
រ្រ�់្ម្តជា សោយ្រចចាត្រ្េ ្ស�ច្្ដបីបពាងចបា្រស់េះ្ុំពតង�ថាិត្្តងដុំសណើ រការពិេិត្យ 
សមើលសោយគណៈរដ្ឋមសេ្បី េិងប រ្ុមប្រឹ្សាអ្្ ចបា្់រ សោយរ ុំពឹងថាេឹងបតរូវអេតមត័សៅ 
បតឹមឆ្្ ុំ២០១៩ សេះ។ ស�ច្្ដបីបពាងចបា្រច់តងសបកាយតដលបាេផ្សពវផសាយជាស្ធារណៈ 
(្ុំតណ ៥.៧) ហា្ដូ់ចជាបាេោ្្់រញចាូ លេូវវ�័ិយ�ុំខាេ់ៗ មួយចុំេួេតដលបតរូវបាេ 
គូ�រ ុំសលចសៅ្្តងស�ៀវសៅ�សលើ្ មតេរ្រ�់សយើង រួមមាេដូចជាការរ ុំសលាភសៅសលើតដេ 
ទបីផសារ េិងភាពចា ុំបាច់សៅ្្តងការអេតវតឱ្្យបាេខ្ា ុំងក្ាេូវ្រញ្ញត្ិមួយចុំេួេសទៀត។

ចបា្រ់�្ដបីពបីពាណិជ្្ជ ម្មតាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ្ 

្រោ្ដ ញទុំនា្់ទុំេងកាេ់តតទុំសេើ្រេឹង្រេ្្រសងកើតេូវឱកា� េិង្ម្មវធិបីែ្មបីៗ�បមា្រ់
ធតរ្ិចច្ា ម្តជាសៅ្្តងការទុំនា្់ទុំេងជាមួយអ្្ សប្រើបបា�់ សហើយប្រ�ិេស្រើសធវើការ 
បគ្រប់គងប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាព សនាះឱកា�ទា ុំងសេះអាចេឹងចូលរួមចុំតណ្យ៉ង 
សបចើេសៅ្្តងការអភិវឌ្ឍស�ដ្្ឋ ិចចា។ វ�័ិយពាណិជ្្ជ ម្មសអ�ិចបតរូេិ្្ម្តជាតបមរូវ 
ឱ្យមាេអង្គភាពោ ុំបទតផ្្ ចបា្រ ់េិង្រទ្រ្ញ្ញត្តិដលេឹងផ្ដល់ប្្រខណ័្ឌ �បមា្រក់ារ 
អេតវតប្្រតិ្រត្ិការឌបីជបីែលសៅ្្តងរស្រៀ្រមួយតដលផ្ដល់�តវតថាិភាព េិង្ិចចាការពារ 
បគ្រប់ោេដ់ល់អ្្ សប្រើបបា�់ ្ ដូ៏ចជា ធតរ្ចិចាផងតដរ។ រាជរោ្ឋ ភបិាល�សបមចបាេេូវ 
វឌ្ឍេភាពគួរឱ្យ្ត់�មា្គ ល់សៅ្្តងការសរៀ្រចុំចបា្រ់�្ដបីពបីពាណិជ្ជ្ម្មតាមប្រព័េ្ធ 
សអ�ិចបតរូេិ្ សហើយប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្មតដល្ុំពតងដឹ្នា ុំដុំសណើ រការសេះមាេសោល 
្រុំណង្រញចា្រច់បា្រស់េះសៅបតឹមដុំោចឆ្់្ ុំ២០១៩ តដល្រចចាត្រ្េស្�ច្្ដបីបពាងចបា្រ់
សេះ្ុំពតង�ថាិតសបកាមដុំសណើ រការពិេិត្យសមើលសោយប្រុមប្រឹ្សាអ្្ចបា្រ់។ គណៈ 
្មា្ម ធិការ្រសចច្ា វទិយោព័ត៌មាេ េិងស្រគមនាគមេ៍ (ICT) រ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្ម 
អឺរ ៉ត្របាេចូលរួមយ៉ង�្ម្មសៅ្្តងដុំសណើ រការសធវើស�ច្្ដបីបពាងចបា្រ់តាមរយៈ

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការ្្ដល់អាទិភាពដល់ការបមងកីតចបាប់ពាណិជ្ជ្រ៉ថ្្ី

៤

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

វិស័យការពារការវិនិយោគ  |  ការមរៀបចនំតា្រ់ផតងចបាប់ថ្ី



៦៤    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ការពិសបោះសយ្រល់វ�័ិយរដ្ឋ េិងឯ្ជេ តដល�មាជិ្បាេផ្ដល់េូវមតិបត�្រ់ 
េិង អេតស្�េ៍លមអែិត�្ដបីពបីទិដ្ឋភាព្រសចច្ា សទ� េិងសដើម្ បីសលើ្្ម�់្ការសធវើ�មា 
-ហរណ្ម្មសៅ្្តងតុំ្រេ់។

ចបា្រ់�្ដបីពបី្ិចចា�េយោពាណិជ្្ជ ម្ម 

ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាតដលជួលអោរពាណិជ្្ជ ម្មសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាតតងតតជួ្រប្រទះ
្រញ្ហា សៅ្្តងការធានា្ចិចា�េយោជួលរយៈសពលតវងប្រ្្រសោយទុំេត្ចតិ។្ មាេការ 
ប្រែតយប្រថាេជាសបចើេសៅ្្តងទបីផសារអចលេបទព្យពាណិជ្្ជ ម្តជា សហើយអ្្ ជួល�បមា្រ់ 
សោល្រុំណងពាណិជ្្ជ ម្មតតងតតជួ្រប្រទះមាចា �់អចលេបទព្យតដលចងជួ់លបតឹមតត
រយៈសពលខ្បី េិងពយោយមដុំស�ើងនែឈ្្ួលខ�់្សៅសពលសធវើការចរចា្រេ្្ ិចចា�េយោ 
ជួលេបីមួយៗ។ សៅ្្តង្រោ្ដ ប្រសទ�ជាសបចើេសផ្សងសទៀត ្ ចិចាបពមសបពៀងជួលពាណិជ្ជ 
្ម្មអាចធានាបាេតាមរយៈ្ចិចា�េយោជុំនាញតដលផ្ដល់្ចិចាការពារ្រតេថាមដល់ភាគបី
ជួលពបីការអេតវតទ្ា ុំងសេះ ដូចជា រយៈសពលធានាអ្រ្្ររមាតវង េិង/ឬ �ិទ្ធិ្រេ្្ ចិចា
�េយោស�ើងវញិសោយ�វ័យប្រវត្ិ។ �បមា្រ់្ិចចា�េយោជុំនាញតដលអាចអេតវតត្ាម
ផ្ូ វចបា្រ់ទា ុំងសេះ បតរូវមាេប្្រខណ័្ឌ ការពារតផ្្ ចបា្រ់។ រាជរោ្ឋ ភិបាលបាេទទួល
ស្្គ ល់ភាពចា ុំបាច់តដលបតរូវមាេចបា្់រ�្ដបីពបី្ិចចា�េយោពាណិជ្្ជ ម្ម េិងស�ច្្ដបីបពាង 
ចបា្រត់ដលបាេោ្់ពិចារោកាលពបី្៉រតនា្ម េឆ្្ ុំមតេ ្រ៉តតេព្ត ុំមាេការរ ប្ី ចសបមើេែ្មបៗី សឆ្្ះ
សៅរ្ការអេតម័តចបា្រ់សេះសៅស�ើយសនាះសទ។ 

ចបា្រ់�្ដបីពបី្ិចចាការពារអ្្ សប្រើបបា�់ 

សៅសពលតដលស�ដ្្ឋ ចិច្ា ម្តជាឈាេដល់្បមិតមួយតដលមាេល្ខេណៈជុំរតញកាេ់
តតខ្ា ុំងសោយអ្្ សប្រើបបា�់ ្ម្តជាចា ុំបាច់បតរូវតតមាេចបា្រ់សដើម្ បីការពារេិងសលើ្ 
្ម្�់ផលប្រសយជេ៍រ្រ�់អ្្សប្រើបបា�់ តដលអាចឱ្យអ្្សប្រើបបា�់សធវើស�ច្្ដបី 
�សបមចចតិទិ្ញប្រ្្រសោយការយល់ដងឹ េិងធានាឱ្យមាេទបីផសារស�្មើភាព េិងល្ខេណៈ 
ប្រ្ួតប្រតជង�បមា្រ់ធតរ្ិចចា។ ្ិចចាការពារអ្្ សប្រើបបា�់បតរូវបាេចាត់ទត្ជា�មា-
�ភាគ ដ៏�ុំខាេ់នេ្ិចចា�ហប្រតិ្រត្ិការ េិង�មាហរណ្ម្ម�ហគមេ៍ស�ដ្្ឋ ិចចា 
អាស៊្េ (AEC) សោយ្ុំពតងខិតខុំប្រឹងតប្រង្រសងកើតសោលេសយបាយការពារអ្្ សប្រើ 
បបា�់ទូសៅ ដូចតដល្រង្ហា ញសៅ្្តងតផេការ�្ម្មភាពយតទ្ធស្ស�អ្ាស៊្េ�្ដបីពបី្ចិចា 
ការពារ អ្្ សប្រើបបា�់ឆ្្ ុំ២០១៦-២០២៥ (ASAPCP)។ យតទ្ធស្ស�ស្េះមាេសោល 
្រុំណង ្ស្ង្រតេថាមពបីសលើ�្ម្មភាពរ្រ�់គណៈ្មា្ម ធិការការពារអ្្ សប្រើបបា�់ 
អាស៊្េ តាមរយៈការសលើ្្ម�់្ េិងការោ្្់រញចាូ លសោលេសយបាយការពារអ្្
សប្រើបបា�់តដលមាេបស្្រស់ៅ្្តងរដ្ឋជា�មាជិ្ អាស៊្េេបីមួយៗ។ ្រ៉តតេជ្ាែ្មបីម្ដងសទៀត 
ប្រសទ�្ម្តជាសៅតតជារដ្ឋ�មាជិ្ចតងសបកាយសគតដលោ្ម េប្្រខណ័្ឌ ចបា្រ់សពញ
សលញតដលបតរូវការចា ុំបាច់ សទាះ្របីជាស�ច្្ដបីបពាងចបា្រ់តដលបាេរង់ចា ុំអ�់រយៈ
សពលជាយូរបតរូវបាេសរៀ្រចុំរួចសហើយ្៏សោយ សហើយរ ុំពឹងថាេឹងបតរូវ្រញចា ្់រសៅ្្តង
ឆ្្ ុំ២០១៩ សេះដតដល។

វិស័យការពារការវិនិយោគ  |  ការមរៀបចនំតា្រ់ផតងចបាប់ថ្ី



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ៦៥

ប្រ�ិេស្រើមិេមាេចបា្រ់ដូចតដលបាេសលើ្ស�ើងខាងសលើសទ សនាះអ្្សប្រើបបា�់ 
ប រ្ុមហ៊តេធតរ្ិចចា េិងវេិិសយគេិង្យេឹងបតរូវទទួលរងផល្រះ៉ពាល់សោយស្រតតការ 
អេតវតត្្រ្រឱកា�េិយម េិងោ្ម េប្ម�បីលធម៌ សហើយ្ររយិកា�ធតរ្ិចចាទា ុំងមូល
អាចេឹងបតរូវសមើលស�ើញថាមាេភាពមិេសទៀងទាតស់�ើយ។ ជាងសេះសៅសទៀត ប្រ�ិេ 
ស្រើប្រសទ�្ម្តជាសៅតតអូ�្រន្ាយសពលអេតមត័ចបា្រត់ដលបតរូវការជាចា ុំបាចត់ដល
ជាតផ្្ មួយនេការស្រ្ដជ្ាចតិ្្ បមតិអាស៊្េ េិងអង្គការពាណិជ្្ជ ម្មពិភពសលា្រ្រ�់
ខ្ួេសនាះ ្ តិ្�ិព្ទ េិងមតខមាតរ់្រ�់្ម្តជាសៅ្្តងតុំ្រេ ់េិង្្តង�ហគមេអ៍េរ្ជាតិ 
ទា ុំងមូលអាចេឹងរងផល្រះ៉ពាល់ជា្ជ់ាមេិខាេ។ ្ ត្ាសេះអាចេឹង្រះ៉ពាល់យ៉ង 
ធងៃេធ់ងៃរសៅសលើភាពទា្ទ់ាញរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា្្តងនាមជាប្រសទ�សោលសៅវេិិសយគ
ដ៏មាេ�កា្ដ េតពល េិង្ិចចាខិតខុំប្រឹងតប្រងរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភិបាលសៅ្្តងការ�សបមច 
ឱ្យបាេេូវពិពិធ្ម្មស�ដ្្ឋ ិចចាកាេ់តតទូលុំទូលាយ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

99 សូ៉មស្ឱី្យ្្ដលអ់ាទិភាពមលកីារបញ្ចបច់បាបស់្ដពីកីារពប្ួរតពបផជង ចបាបស់្ដពីពីាណិជ្ជ្រ៉ត្ា៉
ពបពន្័មអ�ចិពតរូន្ិរ ចបាបស់្ដពី្ីរចិ្ចសនយាពាណិជ្ជ្រ៉ ្ និងចបាបស់្ដពី្ីរចិ្ចការពារអ្្រមពបពីបាស់ 

និង មប្ដជាញា អន៊៉័តចបាប់ទានំងមនរះឱ្យបាន៉៊នដនំណាច់ឆ្្ នំ២០១៩។

សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេសោយ្្ដបីសោរពេូវអេតស្�េឱ៍្យរាជរោ្ឋ ភបិាល្ម្តជា្ុំណតអ់ាទិភាព
សៅសលើការ្រញចា្រច់បា្រព់ាណិជ្្ជ ម្មដូចតដលបាេសលើ្ ស�ើងខាងសលើ េិងស្រ្ដជ្ាអេតមត័ 
ចបា្រទ់ា ុំងសេះឱ្យបាេមតេដុំោចឆ្់្ ុំ២០១៩។ តាមរយៈការអេតមត័ចបា្់រទា ុំងសេះ រាជ 
រោ្ឋ ភិបាល្ម្តជាេឹងធានាបាេេូវទបីផសារស�្មើភាព េិងមាេល្ខេណៈប្រ្ួតប្រតជង 
បពមទា ុំង្រសងកើត្ររយិកា�វេិិសយគ កាេ់តតអុំសោយផលតាមរយៈការផ្ដល់្ិចចា
ការពារ េិងការធានាកាេត់តរងឹមា ុំដល់វេិិសយគិេតដលមាេ្រុំណងចងម់្្រោ្ដ ្់
ទតេសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩



៦៦    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

រ្រ្រ្ម្ម�ិទ្ធ្ិរញ្្ញ  (IPR) រ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជាផ្ដល់ឱកា�ដល់្រតគ្គល ឬប្រុមហ៊តេតដល 
ចង់ោ្់លិខិតជុំទា�់សៅេឹងការចតះ្រញ្ជបី ពាណិជ្ជ�ញ្្ញ សៅ្្តងរយៈសពល ៩០ នែងៃ 
គតិចា្រព់បីកាល្ររសិច្ឆទសធវើការផ្សពវផសាយអុំពបីពាណិជ្ជ�ញ្្ញ តដលបាេចតះ្រញ្ជបី សនាះ។ 
ការជុំទា�់អាចោ្ព់ា ្្យសោយតផអ្ែ សលើមូលសហតតថា ភាគបីមួយបាេចតះ្រញ្ជបីម៉ា្ពាណិជ្ជ
�ញ្្ញ សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាតដលភាគបីជុំទា�់យល់ថាខ្ួេឯងគឺជាមាចា �់ពាណិជ្ជ 
�ញ្្ញ ប�្រចបា្រ់។ នាសពល្រចចាត្រ្េ្ សទាះ្របីម៉ា្មួយចុំេួេតដលបាេោ្់ស�្ើ�ត ុំ 
តាមអេឡាញបតរូវបាេ្រង្ហា ញសៅសលើឃ្ា ុំងទិេេ្័យអេឡាញ្៏សោយ ្៏ការផ្សពវ
ផសាយជាស្ធារណៈផ្ូវការអុំពបីពាណិជ្ជ�ញ្្ញ ែ្មបីសនាះបតរូវបាេសធវើស�ើងតតសៅ ្រនា្ទ ្រព់បី 
បាេចតះ្រញ្ជបី រួចសហើយ្រ៉តសោ្ណ ះ តដលសធវើឱ្យភាគបីសផ្សងៗសទៀតពត ុំមាេឱកា�ពិេិត្យសមើល 
ម៉ា្ពាណិជ្ជ�ញ្្ញ តដលបាេោ្់ពា្្យស�្ើ�ត ុំសៅមតេសពលចតះ្រញ្ជបី ស�ើយ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការដ្្រ់មចញនូវល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវ ផដល្រនំណត់ឱ្យមធ្វីការ្្សព្វ្សាយ៉៊ន 
មពលច៊រះបញ្ជ ីសពរាបព់ាណិជ្ជសញ្ញា ថ្ផីដលបានដ្្់រពា្រ្យមស្ស៊ីនំច៊រះបញ្ជ ី

៥

ការផ្ដល់ឱ្យភាគបីសផ្សងៗសទៀតេូវឱកា�ពិេិត្យសមើលពាណិជ្ជ�ញ្្ញ តដលបាេោ្់ 
ពា្្យស�្ើ�ត ុំសៅមតេសពលចតះ្រញ្ជបី េឹងសធវើឱ្យភាគបីពា្់ព័េ្ធអាចសធវើការជុំទា�់សៅេឹង
ការោ្ព់ា្្យស�្ើ�ត ុំចតះ្រញ្ជបី ពាណិជ្ជ�ញ្្ញ តដលដូចោ្ ឬប�សដៀងោ្អាចសធវើឱ្យមាេ 
ការភាេ់បច�ុំជាមួយេឹងម៉ា្រ្រ�់ខ្ួេ។ វធិាេការសេះេឹងផ្ដល់�តវតថាភិាព្រតេថាមសៅ
ដល់មាចា �់ម៉ា្�ញ្្ញ ប�្រចបា្រ់ សហើយអាចជួយ�បមរួលដុំសណើ រការរដ្ឋបាលសៅ 
្្តងនាយ្ោ្ឋ េ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ  សោយជួយសៅដល់នាយ្ោ្ឋ េសៅ្្តងការ្រដិស�ធ 
ពាណិជ្ជ�ញ្្ញ តដលដូចោ្ ឬប�សដៀងោ្សៅេឹងពាណិជ្ជ�ញ្្ញ មាេបស្្រត់ដលបាេ 
ចតះ្រញ្ជបី រួចសហើយសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា េិងអាចលត្រ្រុំបាតភ់ាពចា ុំបាចស់ៅ្្តងការ
្ុំណត់ស�ើងវញិដ៏�្មតគស្្ម ញសៅសបកាយសពលចតះ្រញ្ជបី ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យដ្្រ់មចញនូវល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវផដល្រនំណត់ឱ្យមធ្វីការ្្សព្វ្សាយ៉៊នមពលច៊រះបញ្ជ ី 
សពរាប់ពាណិជ្ជសញ្ញា ថ្ីផដលបានដ្្រ់ពា្រ្យមស្ីស៊នំច៊រះបញ្ជ ី។

សយងតាមឧត្ដមាេតវត្េ៍សៅ្្តង្រោ្ដ ប្រសទ�សៅ្្តងតុំ្រេ់អាស៊្េ េិងសៅ្្តង 
្រោ្ដ ប្រសទ�សផ្សងសទៀត សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េ៍សោយស�្ើឱ្យោ្ស់ចញ
េូវល្ខេខណ្ឌ ចតះផសាយជាស្ធារណៈេូវពា្្យស�្ើ�ត ុំចតះ្រញ្ជបី ពាណិជ្ជ�ញ្្ញ ែ្មបីទា ុំង 
អ�់្្តងរយៈសពលពបី ២ សៅ ៣ តខមតេនាយ្ោ្ឋ េ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ សធវើការ�សបមចចិត។្ 
វធិាេការសេះេឹងផ្ដល់ឱកា�សៅដល់អង្គភាពពា្ព់េ័្ធ ឬភាគបីទបី្របីសផ្សងសទៀតោ្លិ់ខិត 
ជុំទា�់មតេសពលឈាេដល់ការ�សបមចចិតច្តះ្រញ្ជបី ពាណិជ្ជ�ញ្្ញ សនាះជាផ្ូការ។ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យការពារការវិនិយោគ  |  ការការពារ្រ៉្សិទ្ិបញ្ញា

រកសាទ្កុដដដល



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ៦៧

វិស័យការពារការវិនិយោគ  |  ការការពារ្រ៉្សិទ្ិបញ្ញា

ការបមងកីតព្របខ័ណ្ឌ ចបាប់ពិសា្ដ រមដី៉្បដី្្់រមចញនូវវធិានការបមណា្ដ រះ 
អាសន្ឱ្យកាន់ផតរងឹរានំមៅ្រ្៊ង្ិរច្ចការពារ្រ៉្សិទ្ិបញ្ញា

៦

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យបមងកីតព្របខ័ណ្ឌ ចបាប់កាន់ផតល៉្ិត មដី៉្បដី្្រ់មចញនូវវធិានការបមណា្ដ រះអាសន្រងឹរានំជាង៉៊ន មៅ្៊្រង្ិរច្ច 
ការពារ្រ៉្សិទ្ិបញ្ញា ។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

សោយអេតវតត្ាម្ចិចាបពមសបពៀងរវាងប្រសទ�្ម្តជា េិងស្ថា ្រេ័ប្រកា�េបីយ្របតត្ក្ ម្មអឺរ ៉ត្រ (EPO) តដលបាេចតះកាលពបី 
តខម្រា ឆ្្ ុំ២០១៧ ការទទួលស្្គ ល់�តពលភាពនេ្ចិចាបពមសបពៀងប្រកា�េបីយ្របតត្ក្ ម្មអឺរ ៉ត្រសេះបាេចូលជាធរមាេ 
សៅនែងៃទបី០១ តខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៨ តដលសធវើឱ្យប្រសទ�្ម្តជា ក្ាយជាប្រសទ�អា�តបីដុំ្ូរងសគ្រងអែ�់តដលផ្ដល់�តពលភាពដល់
ប្រកា�េបីយ្របតត្ក្ ម្មអឺរ ៉ត្រ។ ប្រកា�េបីយ្របតត្ក្ ម្មអឺរ ៉ត្រតដលផ្ដល់សោយ ស្ថា ្រ័េប្រកា�េបីយ្របតត្ក្ ម្ម អឺរ ៉ត្រ 
េិងបតរូវផ្ដល់�តពលភាពសៅ្ម្តជាេឹងមាេ�តពលភាពផ្ូវចបា្រដូ់ចោ្សៅេឹងប្រកា�េបីយ្របតត្ក្ ម្មរ្រ�់្ម្តជា េិង
អេតសលាមតាមចបា្រ់�្ដបីពបីប្រកា�េបីយ្របតត្ក្ ម្្ម ម្តជាតដរ។

វធិាេការ្រសោ្ដ ះអា�េ្្រចចាត្រ្េ្រ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា ដូចមាេសរៀ្ររា្រ់សៅ្្តង
ចបា្់រ�្ដបីពបីពាណិជ្ជនាម មិេបាេតចងអុំពបីេបីតិវធិបីលមអែិត េិងចបា�់លា�់សដើម្ បីឱ្យ
អាជ្ាធររដ្ឋបាលពា្់ព័េ្ធអាចផ្ដល់្ិចចាោ ុំបទដល់ធតរ្ិចចាតដលម៉ា្�ញ្្ញ រ្រ�់ខ្ួេ 
បតរូវបាេរ ុំសលាភ្រុំពាេសនាះសទ៖

• សយងតាមចបា្រ់្ ម្តជា មាេតតតតលាការមាេ�មតថ្ា ចិចា្៉រតសោ្ណ ះតដលអាច្រញ្្ជ
ឱ្យអេតវតវ្ធិាេការ្រសោ្ដ ះអា�េស្ៅសលើការរ ុំសលាភ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ  (IPR)។ សៅ 
ប្មគឺជាអាជ្ាធរតតមួយគតត់ដលមាេ�មតថ្ា ចិចាអេតមត័សៅសលើវធិាេការ្រនា្ទ េ់។ 
ដុំសណើ រការេបីតវិធិបីតតលាការសៅ្ម្តជាបតរូវបាេសគយល់ស�ើញថាបតរូវចុំោយបបា្់ 
សបចើេ េិងសពលសវលាសបចើេ សហើយសយើងមិេដឹងចបា�់លា�់ស�ើយថាមាចា �់្ម្ម 
�ិទ្ធសិលើពាណិជ្ជនាមេឹងទទួលបាេវធិាេការ្រសោ្ដ ះអា�េប្ាេភ្ាមៗ េិងទាេ់
សពលសវលាសដើម្ បីទ្រស់្ក តក់ាររ ុំសលាភ្រុំពាេជា្ត់�្ដង ឬអាចេឹងស្ើតស�ើង េិង/
ឬសដើម្ បីរ្សាទត្ភ�្តតាង ឬយ៉ងោសនាះសទ។ 

• ជាងសេះសៅសទៀត ចបា្រ�់្ដបីពបីពាណិជ្ជនាម េិង្រទ្រ្ញ្ញត្�ិ្ដបីពបីការអេតវតេ៍្ចបា្រ់
សេះមេិបាេសរៀ្ររា្រអ់ុំពបីប្រសភទវធិាេការ្រសោ្ដ ះអា�េត្ដលតតលាការអាចេឹង
្រញ្្ជ ឱ្យអេតវតស្ៅសពលមាេ�ុំសណើ ពបីមាចា �់្ម្ម�ិទ្ធសិ�ើយ។ តតលាការ្ម្តជាមាេ 
្រទពិសស្ធេត៍ចិតួចសៅ្្តងការសោះបស្យ�ុំណត ុំ សរឿងពា្់ពេ័្ធេឹងការរ ុំសលាភ
សលើពាណិជ្ជនាម សហើយមេិមាេភាព ចបា�់លា�់ស�ើយថា សៅប្មអាចសចញ 
ដបីការរ្សាការពារ្រសោ្ដ ះអា�េម្ាេប្រ�ិទ្ធភាពតដលបតរូវបាេសរៀ្រចុំស�ើងប�្រ 
សៅតាម�ុំណត ុំ សរឿងរ ុំសលាភ្រុំពាេេបីមួយៗ ឬយ៉ងោស�ើយ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

រកសាទ្កុដដដល



៦៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

រាជរោ្ឋ ភិបាល្ម្តជាទទួលស្្គ ល់ថា្ិចចាការពារ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ ពិតជាមាេស្រៈ 
�ុំខាេ់ មិេបតមឹតតសដើម្ បី្រុំសពញតាមកាតពវ្ិចចានេ្ិចចាបពមសបពៀងពាណិជ្្ជ ម្មអេរ្ 
ជាតិរ្រ�់្ម្តជា្រ៉តសោ្ណ ះសទ ្រ៉តតេ្្ ស៏ដើម្ បីផ្ដល់�េ្ិ�តខ េិង្ចិចាការពារចា ុំបាច់្្តងការ 
ផ្ដល់លទ្ធភាព្រតេថាមដល់ការវេិិសយគពបីវ�័ិយឯ្ជេផងតដរ។ សៅសពលតដលចបា្រ�់្ដបី
ពបី្ម្ម�ិទ្ធ្ិរញ្្ញ ដម៏ាេប្រ�ិទ្ធភាពបតរូវបាេអេតមត័ ្រ៉តតេក្ារអេតវត ្សៅមាេ្បមិតសបចើេ 
សធវើឱ្យប្្រខណ័្ឌ ្ម្ម�ិទ្ធ្ិរញ្្ញ តដល្ុំពតងអភវិឌ្ឍរ្រ�់្ម្តជាតលង�ូវមាេប្រ�ិទ្ធ ភាព
វជិ្ជមាេសៅ្្តង្ររយិកា�វេិិសយគរ្រ�់ប្រសទ� េិងស�ដ្្ឋ ចិចាជាតផិងតដរ។

99 សូ៉មស្ីឱ្យបមងកីតព្របខ័ណ្ឌ ចបាប់កាន់ផតពិសា្ដ រមដី៉្បដី្្់រមចញនូវវធិានការបមណា្ដ រះអាសន្
រងឹរានំជាង៉៊នមៅ្រ្៊ង្ិរច្ចការពារ្រ៉្សិទ្ិបញ្ញា ។

សយើងខ្ត ុំ�ូមស�្ើសោយ្្ដបីសោរពចុំសពាះរាជរោ្ឋ ភបិាល្ម្តជា តាមរយៈប្�ួង េិងអាជ្ាធរ 
ពា្់ពេ័្ធឱ្យ្រុំសពញតួនាទបីយ៉ងទូលុំទូលាយជាងមតេសៅ្្តងការបស្វបជាវសលើ្រណបី
រ ុំសលាភសលើ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ  េិង្រញ្ជូ េ�ុំណត ុំ សរឿងទា ុំងសេះសៅកាេត់តលាការ។ អេតស្
�េ៍ចុំេួេពបីរខាងសបកាមអាចជួយ្្តងការ�សបមចសោល្រុំណងសេះបាេ៖

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

សៅ្្តង្រោ្ដ ប្រសទ�ជាសបចើេសផ្សងសទៀត រដ្ឋមាេទុំេួលខត�បតរូវខ�់្ជាងសគសៅ្្តង
ការស�តើ្រអសងកតសលើ្ រណបី ការរ ុំសលាភសលើពាណិជ្ជនាម សហើយស្ថា ្រេ័អេតវតម្ាេទុំេួល 
ខត�បតរូវ្្តងការចា្រ់សផ្ដើមេបីតិវធិបីប្រឆ្ ុំងេឹងប្រុមហ៊តេតដលបាេរ ុំសលាភ្រុំពាេសនាះ។ 
ឧទាហរណ៍ សៅ្្តងប្រសទ�នែ នាយ្ោ្ឋ េស�តើ្រអសងកតពិស�� (DSI) តដលជា 
ស�នាធកិាររ្រ�់ប្�ួងយតត្ធិម ៌ជាអ្្ ទទួលខត�បតរូវ្្តងការស�តើ្រអសងកត្រទសល្មើ�
ស�ដ្្ឋ ចិចាពា្ព់េ័្ធេឹង្រញ្ហា �្មតគស្្ម ញ ឬ្រសចច្ា វទិយោ រួមមាេដូចជា�ុំណត ុំ សរឿងរ ុំសលាភ 
សលើ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ សលើចុំេួេទឹ្បបា្់្ុំណត់ជា្់លា្់ោមួយ។ នាយ្ោ្ឋ េ
ស�តើ្រអសងកតពិស��សេះអាច្រញ្ជូ េ�ុំណត ុំ សរឿងសៅតតលាការជុំនាញតផ្្្ម្ម�ិទ្ធិ 
្រញ្្ញ ។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ សៅ្្តងស�ោរបីយូ៉តដលវធិាេការរតឹ្រេ្ឹងចា ុំបាច់បតរូវ 
អេតវតភ្្ាមៗ ដូចជា សៅសពលតដលទបីតា ុំងផលិត ឬឃ្ាុំង�្ត្ទុំេិញត្ង្ក្ាយបតរូវបាេ
រ្ស�ើញ សនាះភ្ា្់ង្រអេតវតស្ៅ្្តងប្រសទ�សវៀតោមមាេ�ិទ្ធិអុំោច្្តងការ 
រ្ឹរអូ�ជា្រសោ្ដ ះអា�េេូ្វទុំេិញ មសធយោបាយ េិងឧ្រ្រណ៍តដលសប្រើបបា�់�បមា្រ់ 
្រណបី រ ុំសលាភ្រុំពាេប�្រសពលតដលការស�តើ្រអសងកតបតរូវបាេសធវើស�ើងផងតដរ។ 
ផ្ទតយសៅវញិសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា ដបីការរ្សាការពារបតរូវបាេសចញតតសៅសពលតដល 
មាចា �់ម៉ា្�ញ្្ញ ោ្ព់ា្្យស�្ើ�ត ុំសៅតតលាការ តដលបតរូវចុំោយសពលយូរ តដលសធវើ
ឱ្យដបីការរ្សាការពារមិេ�ូវមាេប្រ�ិទ្ធភាព។

វិស័យការពារការវិនិយោគ  |  ការការពារ្រ៉្សិទ្ិបញ្ញា



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ៦៩

្. ចបា្រ់�្ដបីពបីពាណិជ្ជនាម េិង្រទ្រ្ញ្ញត្ិអេតវតច្បា្រ់សេះគួរ្ុំណត់េូវវធិាេការ 
្រសោ្ដ ះអា�េ្តដលមាេប្រ�ិទ្ធភាព�បមា្រ់ទ្រ់ស្ក ត់ការរ ុំសលាភជា្់ត�្ដង 
ឬអាចេឹងស្ើតស�ើង េិងរ្សាទត្ ភ�្តតាង។ វធិាេការ្រសោ្ដ ះអា�េ ្ដូចជា ការរ្ឹរ 
អូ�ទុំេិញត្ង្ក្ាយតដលបាេសចាទប្រកាេស់ដើម្ បីទត្ជាភ�្តតាង ការរ្ឹរអូ��្ត្ 
េិងការ្រងក្ បទព្យ�ម្ត្ិ េិងគណេបីធនាោររ្រ�់អ្្ ត្ង្្រេ្ុំតដលបាេសចាទ 
ប្រកាេ់ គួរមាេតចងសៅ្្តងចបា្រ់្ម្តជា។

ខ. ជាងសេះសៅសទៀត គួរតតពិចារោពិេិត្យសមើលសលើ�មតថ្ា ចិចាផ្្ដ ចម់តខរ្រ�់តតលាការ
សៅ្្តងការសចញ្រញ្្ជ ឱ្យអេតវតវ្ធិាេការ្រសោ្ដ ះអា�េទ្ា ុំងសេះ។ ការផ្ដល់�ិទ្ធិ 
អុំោចជូេដល់អាជ្ាធររដ្ឋបាលពា្់ព័េ្ធសៅ្្តងការអេតវតវ្ធិាេការ្រសោ្ដ ះ 
អា�េស្ោយ ពត ុំចា ុំបាច់រង់ចា ុំដបីការតតលាការេឹងជួយសៅ្្តងការោ ុំបទសៅដល់
មាចា �់ពាណិជ្ជនាមសៅ្្តងស�ោរបីយូ៉ពា្់ព័េ្ធេឹងសពលសវលាតដលការសចញ
ដបីការរ្សាការពារភ្ាមៗេឹងជួយ្រញ្ឈ្់រ�្ម្មភាពរ ុំសលាភ្រុំពាេ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ  
េិងរ្សាទត្ភ�្តតាង�បមា្រ្់រង្ហា ញជូេតតលាការសៅសពលសបកាយ។ ការ្ុំណត់ 
េិងការតាមោេ�ិទ្ធិអុំោច្រតេថាមតដលបតរូវផ្ដល់ជូេអាជ្ាធររដ្ឋបាលទា ុំងសេះ 
អាចេឹងបតរូវសធវើស�ើងតាមរយៈ «អេតគណៈ្មា្ម ធិការអេតវត»្ សៅសបកាមគណៈ 
្មា្ម ធិការជាតិបគ្រ់បគង្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ តដលមាេបស្្រ់។

ពា្់ពេ័្ធេឹងអេតស្�េ៍ទបីពបីរសេះ សយើងខ្ត ុំ�ូមរ ុំឭ្ថាគណៈ្មា្ម ធកិារប្រយតទ្ធប្រឆ្ ុំង
ផលិតផលត្ង្ក្ាយតដលមាេហាេិភយ័ខ�់្ចុំសពាះ�តខភាព េិង�តវតថាភិាព�ង្គម 
បតរូវបាេផ្ដល់�ិទ្ធិអុំោចរួចជាសប�ច្្តងការអេតវតវ្ធិាេការចា ុំបាចន់ានាសដើម្ បីលត្រ 
្រុំបាតផ់លិតផលត្ង្ក្ាយតដលមាេហាេិភយ័ ខ�់្ដល់�តខភាព េិង�តវតថាភិាព�ង្គម 
តដល្ុំពតងចរាចរណ៍សៅ្្តងទបីផសារ្ម្តជា។ សៅ្្តងស�៊ោរបីយូ៉ទា ុំងសេះ គណៈ្មា្ម
ធិការសេះមាេ�ិទ្ធិ្្តងការរ្ឹរអូ�ផលិតផលទា ុំងសេះ េិងសរៀ្រចុំ�ុំណត ុំ សរឿង្រញ្ជូ េ
សៅតតលាការ។ ដូសចះ្គណៈ្មា្ម ធិការសេះទទួលបាេ�ិទ្ធិទា ុំងប�តងសៅ្្តងការអេត 
វតវ្ធិាេការ្រសោ្ដ ះអា�េ ្រួមទា ុំងការរ្ឹរអូ�ផលិតផលត្ង្ក្ាយផងតដរ។ �ិទ្ធិ 
អុំោចប�សដៀងោ្សេះគួរផ្ដល់សៅឱ្យគណៈ្មា្ម ធកិារជុំនាញទទួល្រេ្ទត្្រសង្ក ្រការ 
រ ុំសលាភ្រុំពាេសផ្សងសទៀត េិងសៅដល់ទបីភ្ា្់ង្រអេតវតច្បា្រ់សផ្សងៗសទៀតផងតដរ។
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្រចចាត្រ្េ ្មសេ្បីអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ  (GDCE) មាេ�ិទ្ធអិុំោចតចិតួច្រ៉តសោ្ណ ះ 
ពា្់ព័េ្ធេឹងការអេតវត្្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ  (IPR) សៅតាម្រសោ្ដ យបពុំតដេប្រសទ� 
្ម្តជា។ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ (GDCE) ពត ុំមាេលទ្ធភាព េិង�ិទ្ធិអុំោច 
សៅ្្តងការស�តើ្រអសងកត េិង/ឬ កាត់្រេថាយល្ខេណៈត្ង្ក្ាយរ្រ�់ទុំេិញពា្់ព័េ្ធ
ស�ើយ សហើយអាចបតឹមតត្រញ្្ជ ឱ្យ្រុំផ្្ញសចាលទុំេិញត្ង្ក្ាយសៅសបកាមេបីតិវធិបី
ព្ួយរតដលសចញសោយតតលាការមាេ�មតថ្ា ិចចាតត្រ៉តសោ្ណ ះ។

សៅសពលតដលមាចា �់ម៉ា្�ញ្្ញ  ឬមាចា �់�ិទ្ធិអ្្ េិពេ្ធបាេដងឹអុំពបីទុំេិញតដល្រញ្ជូ េ 
ម្ប្រសទ�្ម្តជាមាេេូវទុំេិញតដលរ ុំសលាភសៅសលើ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ រ្រ�់ខ្ួេ មាចា �់ 
�ិទ្ធិទា ុំងសនាះអាចោ្់ពា្្យ្រណ្ដឹ ងម្កាេ់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ តដល
្រនា្ទ ្់រម្អាចស�្ើឱ្យសធវើការព្ួយរទុំេិញនា ុំចូលរយៈសពលយ៉ងសបចើេ្រុំផតតចុំេួេ ១០ 
នែងៃសធវើការ។ សៅ្្តងរយៈសពលសេះ មាចា �់�ិទ្ធិបតរូវោ្ព់ា្្យ្រ្ដងឹសៅតតលាការតដលស�្ើ
ឱ្យអេតវតវ្ធិាេការ្រសោ្ដ ះអា�េ ្េិងឬចា្់រសផ្ដើមេបីតិវធិបីតតលាការតដលឈាេសៅ
ដល់ស�ច្្ដបី�សបមចសលើ�ុំណត ុំ សរឿង។ ប្រ�ិេស្រើ�ុំណត ុំ សរឿងមិេបតរូវបាេ្រញ្ជូ េសៅ 
តតលាការ សៅ្្តងរយៈសពល្ុំណត់សេះសទ សនាះទុំេិញតដលបាេព្ួយរេឹងបតរូវអគ្គ 
នាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ សោះតលងសៅសពលផតត្ុំណត់រយៈសពលព្ួយរ។

រយៈសពលរហូតដល់ ១០ នែងៃសធវើការជាទូសៅបតរូវបាេ្រញ្្ជ ្ថ់ាជាសពលសវលាមេិបគ្រ់
បោេស់ដើម្ បីឱ្យមាចា �់�ិទ្ធិចា្រស់ផ្ដើមេបីតវិធិបីតតលាការសដើម្ បីផ្ដល់�ិទ្ធិឱ្យ្រេក្ារព្ួយរទុំេិញ 
ឬឱ្យសធវើការ្រញ្្ជ ្់ល្ខេណៈត្ង្ក្ាយនេទុំេិញតដលបាេព្ួយរ។ សៅ្្តង្រណបី សេះ 
ជាទូសៅទុំេិញ េឹងបតរូវសោះតលង្រនា្ទ ្រព់បីផតតរយៈសពលព្ួយរដុំ្ូរង ដូសចះ្្ចិចាខិតខុំប្រងឹ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការ្្ដល់សិទ្ិអនំណាចដល់អង្គភាពគយ មៅ្រ្៊ងការទប់សាក ត់ទនំនិញ 
ផ្រលងកាល យ និងការលួចលា្រ់នានំចូលទនំនិញ៉្រកានព់បមទស្រ៉្៊ជា

៧

រកសាទ្កុដដដល

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ី្ ្ដល់សិទ្អិនំណាចបផនថ៉ែ មៅ្រព៉ិតរដឋាបាលដលអ់គ្គនាយ្រដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ្ររ មដី៉ ្បទីបស់ាក តទ់នំនញិផ្រលងកាល យ នងិការលួចលា្់រ
នានំចូលទនំនិញ៉្រកាន់ពបមទស្រ៉្៊ជា។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

សដើម្ បីសលើ្្ម�់្ការប្រ្ួតប្រតជង េិងកាត្់រេថាយនែច្ុំោយសៅ្្តងដុំសណើ រការអាជបីវ្ម្ម អគ្គនាយ្ោ្ឋ េ្ម្តជាបតរួត 
ពិេិត្យទុំេិញ អាហរណ័ េបីហរណ័ េិង្រសង្ក ្រការត្ង្្រេ្ុំ (កា ុ្ំ តងបតរូល) នេប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្្ម ម្តជា បតរូវបាេដ្កាតពវ
្ចិចាមេិឱ្យសធវើការបតរួតពិេិត្យសៅតាមបច្បពុំតដេ ្ ុំពងត់ផ�មតបទ តុំ្រេស់�ដ្្ឋ ចិចាពិស�� េិងតុំ្រេប់តរួតពិេិត្យសផ្សងសទៀត។ 
ចា្រព់បីនែងៃទបី០១ តខ ត្ម្ភៈឆ្្ ុំ២០១៩ តសៅ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រគជឺាអង្គភាពតតមួយគតត់ដលមាេ�ិទ្ធិ្្តងការ
បតរួតពិេិត្យទុំេិញសៅតាមបច្ចូលម្កាេ់ប្រសទ�្ម្តជា។

វិស័យការពារការវិនិយោគ  |  ការការពារ្រ៉្សិទ្ិបញ្ញា



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ៧១

តប្រងរ្រ�់មាចា �់ម៉ា្�ញ្្ញ សៅ្្តងការត�វងរ្ភ�័្តតាងចា ុំបាចេឹ់ងក្ាយជាអស្រ្រង់
ជា្ជ់ាមេិខាេ។

ទុំេិញត្ង្ក្ាយ េិងការលួចលា្់នា ុំចូលទុំេិញគួរមាេការទ្រ់ស្ក ត់ប្រ្្រសោយ 
ប្រ�ិទ្ធភាពជាងមតេសោយនាយ្ោ្ឋ េគយតដលមាេ�ិទ្ធិ្ ្តងការពិេិត្យសមើល្រណ្ដឹ ង 
រ្រ�់មាចា �់ម៉ា្តដលបាេចតះ្រញ្ជបី  ឬមាចា �់ប�្រចបា្រន់េ�ិទ្ធអិ្្ េិពេ្ធ េិងចាតវ់ធិាេការ 
ចា ុំបាចស់ដើម្ បីការពារមាចា �់�ិទ្ធិ។ សដើម្ បី្រុំសពញទុំេួលខត�បតរូវសេះឱ្យមាេប្រ�ិទ្ធភាព 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ គួរតតមាេេូវរាល់ពត័ម៌ាេតដលបតរូវការជាចា ុំបាចទ់ា ុំង 
អ�់ពា្ព់េ័្ធេឹងម៉ា្�ញ្្ញ ចតះ្រញ្ជបី្្តងប្រសទ�្ម្តជា ្ ដូ៏ចជាផលិតផលពា្់ពេ័្ធ បពម 
ទា ុំងពត័ម៌ាេទា ុំងអ�់តដលពា្់ពេ័្ធេឹងមាចា �់�ិទ្ធិផងតដរ។ ្រចចាត្រ្េ ្ប្រសទ�្ម្តជា 
ពត ុំមាេប្រពេ័្្ធ តប់តាម៉ា្�ញ្្ញ តដលអាចឱ្យមាចា �់ម៉ា្�ញ្្ញ ្តប់តាការចតះ្រញ្ជបី ម៉ា្ 
�ញ្្ញ រ្រ�់ខ្ួេជាមួយេឹងអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រសដើម្ បីឱ្យមសេ្បីអាចទទួល 
បាេពត័ម៌ាេអុំពបីមាចា �់ម៉ា្�ញ្្ញ តាមរយៈឃ្ាុំងទិេេ្យ័មជ្ឈមិ។ ចុំណត ចសេះបតរូវបាេ 
្ុំណត់ថាជា�ិទ្ធិអុំោចសៅមាេ្បមិតសៅ្្តងគណៈ្មា្ម ធិការតាមវ�័ិយរ្រ�់ 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ឧទាហរណ៍ មសេ្បី អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ 
ពត ុំមាេភាពង្យប�ួលសៅ្្តងការទទួលបាេពត័ម៌ាេអុំពបីល្ខេណៈ្រសចច្ា សទ�តដល
បាេចតះ្រញ្ជបី �បមា្រផ់លិតផលឱ�ែសដើម្ ប្ី ុំណតថ់ាសតើទុំេិញតដល្ុំពតងដឹ្ ចូល
ម្្ម្តជាសនាះគួរតតសធវើការ្រសញចាញពបីគយតដរឬសទ។

ដូចតដលពិភា្សាពបីខាងសដើមសហើយថា ការការពារ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ  គឺជា��រ�្ដមដ៏ 
មាេស្រៈ�ុំខាេ់�បមា្រ់្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ិចចា សហើយ្៏បតរូវបាេរាជរោ្ឋ ភិបាលទទួល
ស្្គ ល់ថាជាចុំណត ចអាទិភាពដ�៏ុំខាេផ់ងតដរ។ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ តដល
ទទួលបាេ�ិទ្ធិអុំោចបគ្រ់បោេ់េឹងមាេ�កា្ដ េតពល្្តងការផ្ដល់ “តខ្សការពារ” ដ៏ 
រងឹមា ុំសដើម្ បីប្រឆ្ ុំងេឹងទុំេិញត្ង្ក្ាយ េិងការលួចលា្ន់ា ុំចូលទុំេិញតដល្ុំពតងដឹ្  
ជញ្ជូ េពបី្ររសទ�ម្កាេ់បពះរាជាោចប្្ម្តជា តដលអាចជួយកាត់្រេថាយបាេ 
យ៉ងសបចើេេូវការរ ប្ី ស្យភាយេូវទុំេិញត្ង្ក្ាយសៅសលើទបីផសារ្ម្តជា េិងសធវើឱ្យ
ស្ថា េភាព្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ រ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជាកាេ់តតលអែប្រស�ើរ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា



៧២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េប៊មៅ្រ៉្៊ជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យ្្ដល់សិទ្ិអនំណាចមៅ្រព៉ិតរដឋាបាលដល់អគ្គនាយ្រដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ្ររមដី៉្បទីប់
សាក ត់ទនំនិញផ្រលងកាល យ និងការលួចលា្រ់នានំចូលទនំនិញ៉្រកាន់ពបមទស្រ៉្៊ជា។

សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេអេតស្�េស៍ោយការសោរពដល់រាជរោ្ឋ ភបិាល្ម្តជា ឱ្យសធវើការ 
ត្�បមរួលរយៈសពលដុំ្ូរង�បមា្រដ់ុំសណើ រការព្ួយរ េិងផ្ដល់រយៈសពលសវលា្ុំណត់
�មប�្រជូេដល់មាចា �់�ញ្្ញ  សៅ្្តងការចា្់រសផ្ដើមដុំសណើ រការតតលាការ តដលឈាេ
ដល់ការសចញស�ច្្ដបី�សបមចសៅសលើ�ុំណត ុំ សរឿង ឬអេតវតវ្ធិាេការ្រសោ្ដ ះអា�េ។្ 
សទាះ្របីយ៉ងោ្្ដបី គួរ្ត�់មា្គ ល់ផងតដរថា ការ្រតេថាមរយៈសពលព្ួយរដុំ្ូរងអាចេឹង 
បតរូវសប្រើបបា�់សដើម្ បីផ្អែ ្ការនា ុំចូលទុំេិញតដលពត ុំមាេផលិតផលរ ុំសលាភសៅសលើ
ម៉ា្�ញ្្ញ ។ សដើម្ បីរារា ុំង�្ម្មភាពសេះ ចុំេួេបបា្់្្់ធានាតដលមាចា �់�ិទ្ធិបតរូវ 
្រង់គួរសធវើការដុំស�ើង សហើយការសរៀ្រចុំបបា្់តដលមាេចុំេួេសបចើេជាងមតេអាចេឹង
ស្ើត ស�ើងសោយស្រតតអ្្ នា ុំចូល ប្រ�ិេស្រើពត ុំមាេ្រណបី រ ុំសលាភ�ិទ្ធិោមួយ 
បតរូវបាេរ្ស�ើញសទសនាះ។

ជាងសេះសៅសទៀត សយើង�ូមស�្ើ�ត ុំឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាលសធវើការពិចារោផ្ដល់�ិទ្ធអិុំោច 
្រតេថាមសៅ្បមតិរដ្ឋបាលសៅដល់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រសោយអេតវតត្ាមគុំរូ 
អេតវតល្អៗែ ពបីប្រសទ�ជតិខាងសដើម្ បី្រសងកើេ�ិទ្ធិអុំោច េិង�មតថាភាពរ្រ�់អង្គភាព 
គយសៅ្្ត ងការវាយតនម្ទុំេិញនា ុំចូល េិង្ុំណត់ស្ថា េភាពទុំេិញត្្ងក្ាយ 
ឬការ លួចលា្់នា ុំចូលទុំេិញ។ ្្តង្រណបី សេះ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ 
គួរតតមាេ�ិទ្ធិ សៅ ្្ត ងការស�តើ្រអសងកតការសចាទប្រកាេ់អុំពបីទុំេិញត្្ងក្ាយ 
្រញចា ្រ់�ុំណត ុំ សរឿងសោយស្រើ្�វេការ េិង្ុំណត់ល្ខេណៈត្ង្ក្ាយរ្រ�់ទុំេិញ
សៅសបកាមេបីតវិធិបីព្ួយរ េិង�ិទ្ធិសៅ្្តងការ្រុំផ្្ញសចាលទុំេិញតដលបាេព្ូយរសោយពត ុំ
ចា ុំបាចរ់ង់ចា ុំស�ច្្ដបី�សបមចពបីតតលាការ សៅសពលតដលល្ខេណៈត្ង្ក្ាយបតរូវបាេ 
្ុំណតច់បា�់លា�់។ វធិាេការសេះអាចនា ុំឱ្យអេតវតវ្ធិាេការបាេទាេស់ពលសវលាជាង
មតេ េិងសលើ្្ម�់្ការអេតវត្្ ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ រ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា។

សដើម្ បីោ ុំបទដល់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រសៅ្្ត ង្ិចចាខិតខុំប្រឹងតប្រង 
សដើម្ បីពបងឹង្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ  សយើង�ូមផ្ដល់អេតស្�េ៍ឱ្យ្រសងកើតប្រព័េ្ធ្ុំណត់បតា
ម៉ា្�ញ្្ញ ។ តាមរយៈប្រព័េ្ធសេះ មាចា �់ម៉ា្�ញ្្ញ េឹង្រេ្ោ្់ពា្្យស�្ើ�ត ុំ្ម្ម-
�ិទ្ធិសៅនាយ្ោ្ឋ េ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ  សហើយ្រនា្ទ ្រម់្មាេជសបមើ�សៅ្្តងការចតះម៉ា្ 
�ញ្្ញ រ្រ�់ខ្ួេសៅ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រសដើម្ បីឱ្យមសេ្បីគយមាេភាព 
ង្យប�ួល្្តងការចូលសមើល ព័តម៌ាេអុំពបីម៉ា្�ញ្្ញ ទា ុំងសនាះ។ ្ ុំណតប់តាគួរអេត-
វតស្ោយ�្ម័បគចិត ្សោយមាចា �់�ិទ្ធិ សលើម៉ា្�ញ្្ញ  ឬភ្ា្់ង្រប�្រចបា្់ររ្រ�់ខ្ួេ 
សហើយគួរផ្ដល់ជូេអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រេូវវញិ្្ញ ្រេ្របតចតះ្រញ្ជបី ម៉ា្�ញ្្ញ  
្រញ្ជបី ផលិតផលតដលបាេចតះ្រញ្ជបី សោយមាេ�ុំោ្គុំរូ បពមទា ុំងព័ត៌មាេលមអែិត 
អុំពបីមាចា �់�ិទ្ធិ េិង/ឬ ភ្ា្់ង្ររ្រ�់មាចា �់�ិទ្ធិ (រួមទា ុំងពត័ម៌ាេទុំនា្ទ់ុំេង)។ ពត័ម៌ាេ

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យការពារការវិនិយោគ  |  ការការពារ្រ៉្សិទ្ិបញ្ញា



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ៧៣

ទា ុំងសេះេឹងសធវើឱ្យអង្គភាពគយអាចត�វងរ្ផលិតផលត្ង្ក្ាយកាេត់តមាេប្រ�ិទ្ធ 
ភាពសៅ្្តងសពលអេតវតេ្បីតិវធិបី្រសញចា ញទុំេិញ ពបីគយ េិងផ្អែ ្ការ្រសញចា ញចុំសពាះ 
ទុំេិញតដល�ង្សយ័ថាជាទុំេិញត្ង្ក្ាយ េិងផ្ដល់ពត័ម៌ាេសៅដល់មាចា �់�ិទ្ធិសដើម្ បី 
អេតវតវ្ធិាេការផ្ូ វចបា្រ់្រតេថាមសៅតាមេបីតិវធិបី។ 

ជាចតងសបកាយ សយើងបាេ្ត់�មា្គ ល់សៅ្្តងរបាយការណ៍ប្រចា ុំឆ្្ ុំ២០១៨ រ្រ�់ 
ប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្ម ថាមាេ្រញ្ជបី ចបា្រ់ េិង្រទ្រ្ញ្ញត្ិតដល្ុំពតងសធវើស�ច្្ដបីបពាង 
តដលរួមមាេអេតប្ឹត្យ�្ដបីពបីេបីតិវធិបីអេតវត្្ ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ ផងតដរ។ សយើង្៏�ូមផ្ដល់ 
អេតស្�េ៍ឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាល្ម្តជាសឆៀ្តយ្ឱកា�សេះសដើម្ បីសធវើការពិចារោសលើ
អេតស្�េ៍រ្រ�់សយើងតដលបាេផ្ដល់ជូេសៅ្្តងតផ្្ សេះសដើម្ បីោ្់្រញចាូ លសៅ្្តង 
អេតប្ឹត្យសៅតាមលទ្ធភាពតដលអាចសធវើបាេសៅតាម្ររ្ិរទ េិងប្រព័េ្ធចបា្រ់្ម្តជា 
តាមការគួរ។ ជាងសេះសៅសទៀត វ�័ិយឯ្ជេគួរតតទទួលបាេឱកា�សៅ្្តងការ
ផ្ដល់ មតិសយ្រល់ េិងធាតតចូលសផ្សងៗ មតេសពលប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្មសធវើការអេតម័ត 
សហើយ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា�ូមស្វ គមេច៍ុំសពាះឱកា�្្តងការផ្ដល់្ចិចា
ោ ុំបទ សដើម្ បីជួយ�បម្រ�បមរួលដុំសណើ រការពិសបោះសយ្រល់សេះ។



៧៤    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

សៅ្្តង្រោ្ដ ប្រសទ�ជាសបចើេ រួមមាេដូចជាប្រសទ�សវៀតោមជាសដើម បាេោ្់ 
សចញេូវមាបតាសៅ្្តងចបា្រស់ដើម្ ប្ី ុំណតអ់ុំពបី�ុំណងខូចខាតតដលអាចទាមទារតាម 
រយៈតតលាការសោយមាចា �់ម៉ា្�ញ្្ញ ពបីអង្គភាពតដលបាេរ ុំសលាភសៅសលើ្ម្ម�ិទ្ធិ 
្រញ្្ញ  (IPR) រ្រ�់ខ្ួេ។ �ុំណងខូចខាតទា ុំងសេះរួមមាេ “�ុំណងខូចខាតជា�មា្ភ រ” 
ដូចជាការបាត្់រងឱ់កា�បបា្ច់ុំណូល បពមទា ុំង “ការខូចខាតជាស្្ម រតបី” តដល�្ម្ម
ភាពរ្រ�់ភាគបីរ ុំសលាភ្រុំពាេបាេ្រងកការខូចខាតសៅដល់បទព្យ�ម្ត្មិេិតមេជាបបា្់
កា�រ្រ�់មាចា �់ម៉ា្�ញ្្ញ  ដូចជា ្ តិយោេតភាព េិង្ិតន្ាមរ្រ�់ម៉ា្�ញ្្ញ ជាសដើម។ 
បបា្ច់ុំសណញតដលទទួលបាេពបីភាគបីរ ុំសលាភសល្មើ�សោយស្រតត�្ម្មភាពរ ុំសលាភ 
្រុំពាេតតងតតបតរូវប្រគល់សៅឱ្យមាចា �់ម៉ា្�ញ្្ញ វញិ។

ប្រសទ�្ម្តជាពត ុំមាេតចងអុំពបី្រញ្ញត្ទិា ុំងសេះសនាះសទ សពាលគឺថាតតលាការសប្រើបបា�់
្រញ្ញត្សិៅ្្តងប្មរដ្ឋ្រ ស្វណបី សៅសពលសធវើការពិចារោសៅសលើ�ុំណងខូចខាត�បមា្រ់
្រណបី រ ុំសលាភសលើ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ ។ េបីតិវធិបីសេះនា ុំឱ្យមាេ�ុំណងខូចខាតតិចតួចជា
ងការរ ុំពឹងទត្សៅ្្តង�ុំណត ុំ សរឿងប្រហា្់ប្រតហលោ្សៅ្្តង្រោ្ដ ប្រសទ�សផ្សងៗ
សទៀត។ ជាងសេះសៅសទៀត ប្មរដ្ឋ្រ្សវណបី ពត ុំមាេ្រញ្ញត្ោិមួយតដលតបមរូវឱ្យបបា្់ 
ចុំសណញតដលភាគបីសល្មើ�ទទួលបាេពបី�្ម្មភាពសល្មើ�រ្រ�់ខ្ួេ�ងម្មាចា �់ម៉ា្ 
�ញ្្ញ វញិស�ើយ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការដ្្រ់មចញនូវឧបាពស័យជា្រ់លា្រ់សពរាប្់ររណីរ នំមលាភមលី
្រ៉្សិទ្ិបញ្ញា

៨

រកសាទ្កុដដដល

្ងវះខាតឧបាប�័យជា្់លា្់សដើម្ បីសោះបស្យ្រណបី រ ុំសលាភសលើ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ  
តដលជាសហតតសធវើឱ្យមាេ�ុំណងតិចតួចដល់មាចា �់ម៉ា្�ញ្្ញ តាមរយៈដុំសណើ រការ 
េបីតិវធិបីរ្រ�់តតលាការ មាេេ័យថាហាេិភ័យ តដលបតរូវ្រង់�ុំណងជូេមាចា �់ម៉ា្ 
�ញ្្ញ ពត ុំមាេប្រ�ិទ្ធភាពធុំដត ុំតដលអាចសធវើឱ្យអង្គភាពរ ុំសលាភសលើ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ មាេ 
ការរាងចាលស�ើយ។ ជាងសេះសៅសទៀត សោយសហតតថាភាគបីសល្មើ�អាចទទួលបាេ 
បបា្ច់ុំសណញពបី�្ម្មភាពសល្មើ�ត្រ្រសេះ សទើ្រការសលើ្ទឹ្ចតិត្ផ្្ ស�ដ្្ឋ ចិចាសេះ
ក្ាយជា្ត្ាជុំរតញឱ្យពួ្សគចូលរួមសៅ្្តង�្ម្មភាពរ ុំសលាភ្រុំពាេទា ុំងសេះ។ ្ ត្ា
សេះបាេសធវើឱ្យមសធយោបាយការពារ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ រ្រ�់មាចា �់ម៉ា្�ញ្្ញ ប�្រចបា្រ់ 
មិេ�ូវមាេប្រ�ិទ្ធភាព ។ 

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

វិស័យការពារការវិនិយោគ  |  ការការពារ្រ៉្សិទ្ិបញ្ញា



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ៧៥

99 សូ៉មសី្ឱ្យមធ្វីការពិមពគារះមោបល់ជា៉ួយនឹងវសិ័យឯ្រជនមដី៉្បីបមងកីតលិខិតូប្ររណ៍ 
សពរាប្់រនំណត ់ឧបាពស័យជា្រល់ា្រម់ដី៉ ្បមីដ្រះពសាយ្ររណីរ នំមលាភមល្ីរ៉សិ្ទ្បិញ្ញា ។

សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់អេតស្�េស៍ោយ្្ដបីសោរពសោយស�្ើឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាលសធវើការពិសបោះ
សយ្រល់ជាមួយេឹងវ�័ិយឯ្ជេសដើម្ បី្រសងកើតលិខិតូ្រ្រណ៍�បមា្រ់្ ុំណតឧ់បាប�័យ
ជា្់លា្់សដើម្ បីសោះបស្យ ្រណបី រ ុំសលាភសលើ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ ។ លិខិតូ្រ្រណ៍សេះ
មាេសោល្រុំណងផ្ដល់�ុំណងឱ្យបាេកាេត់ត�មប�្រដល់មាចា �់ម៉ា្�ញ្្ញ ចុំសពាះ
ការខូចខាតតដលខ្ួេមាេ េិង�បមា្រស់ធវើជាឧ្រ្រណ៍រារា ុំង ត្ ុំឱ្យ�្ម្មភាពរ ុំសលាភ
សលើ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ ស្ើតស�ើងសទៀតនាសពលអនាគត។

ជាពិស�� គួរតតសធវើវសិស្ធេ្ម្មចបា្់រពា្់ព័េ្ធេឹង្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ សដើម្ បី្រញ្្ជ ្់អុំពបី 
្រញ្ហា ដូចខាងសបកាមទា្់ទងេឹង្រណបី រ ុំសលាភ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ ៖

• ធាតត�ុំខាេ់ៗតដលបតរូវពិចារោ�បមា្រ់ការគណនា�ុំណងរដ្ឋ្រ្សវណបី ។
• គុំរូ�បមា្រ់ការ្ុំណត់�ុំណងខូចខាត។
• ប្រសភទនេ�ុំណងខូចខាត។

ជាងសេះសៅសទៀត គួរតតសធវើការពិចារោអុំពបីជសបមើ�ោ្ស់ចញេូវ�ុំណងជុំងចឺតិ្្រតេថាម
សលើការខូចខាត្្តង្រណបី មាេការរ ុំសលាភ្រុំពាេធងៃេ់ធងៃរ ឬការរ ុំសលាភតដលប្របពឹត ្
សោយប្រុមជេសល្មើ�តដលមាេអង្គការចាតត់ា ុំង។ គួរ្ត�់មា្គ ល់ផងតដរថា �ុំណង
ជុំងចឺតិ្្រតេថាមសលើការខូចខាតមាេសោល្រុំណងោ្ស់ទា�ទណ្ឌ ដល់ជេសល្មើ�សៅ
្្តង�ុំណត ុំ សរឿងរដ្ឋ្រ្សវណបី  េិងសធវើឱ្យជេសល្មើ�រាងចាល មិេឱ្យប្របពឹត�្្ម្មភាព 
រ ុំសលាភ្រុំពាេសផ្សងសទៀតនាសពលអនាគត។ ដូសចះ្ សបរៅពបី�ុំណង�បមា្រក់ារខូចខាត 
ជា្ត់�្ដងតដល្រងកស�ើងសោយ�្ម្មភាពរ ុំសលាភ្រុំពាេសេះ សៅប្មអាច្រង្្គ ្រឱ់្យ 
ជេសល្មើ�ប្រគល់រាល់បបា្ច់ុំសណញតដលទទួលបាេពបីការរ ុំសលាភ្រុំពាេសៅឱ្យមាចា �់
�ិទ្ធបិ�្រចបា្រត់ែមសទៀតផង។ �ុំណងសេះអាចមាេជា�មា្ភ រ ឬឧ្រ្រណ៍តដលបាេ 
សប្រើបបា�់សៅ្្តងការប្របពឹត�្្ម្មភាពរ ុំសលាភ្រុំពាេផងតដរ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩



៧៦    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

នាយ្ោ្ឋ េ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ សៅសបកាមប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្ម បាេ្រសងកើតេបីតវិធិបី “្ូេកាត់ 
ពិស��” (Hybrid procedure) តដលមាេសោលសៅជួយត�វងរ្ដុំសោះបស្យ
�បមា្រ់្ រណបី រ ុំសលាភ�ិទ្ធិពាណិជ្ជ�ញ្្ញ តាមរយៈការសោះបស្យវវិាទសបរៅប្រពេ្ធ 
តតលាការ សពាលគេឺបីតវិធិបីសោះបស្យវវិាទជុំហាេដុំ្ូរងសបរៅប្រពេ័្ធតតលាការ (PADR)។ 
ការអេតវត ្PADR ពិតជាទទួលបាេសជាគជ័យគួរឱ្យ្ត�់មា្គ ល់ខ្ា ុំងោ�់។ 

សទាះជាយ៉ងសេះ្្ដបី ភាពចបា�់លា�់ ភាពអាចពយោការណ៍បាេ េិងតម្ាភាពនេ 
PADR អាចសចាទជា្រញ្ហា សោយស្រតត្រចចាត្រ្េស្ៅពត ុំទាេម់ាេ្រទ្រ្ញ្ញត្ោិមួយ 
តចងលមអែិតអុំពបីេបីតិវធិបី េិងទុំេួលខត�បតរូវរ្រ�់ភាគបីេបីមួយៗសៅ្្តងដុំសណើ រការត្រ្រ
សេះសៅស�ើយសនាះសទ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការបមងកីតដនំមណីរការ្លូវការសពរាប់មដ្រះពសាយវវិាទមពរៅពបព័ន្
ត៊លាការមៅតា៉្រព៉ិតព្រសួងផដលពា្រ់ព័ន្

៩

ដុំសណើ រការ PADR មាេ�កា្ដ េតពលយ៉ងខ្ា ុំងសៅ្្តងការសលើ្្ម�់្ទិដ្ឋភាពនេ 
្ម្ម�ិទ្ធ្ិរញ្្ញ  (IPR) សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា តាមរយៈការផ្ដល់មសធយោបាយមាេប្រ�ិទ្ធផល 
េិងប្រ�ិទ្ធភាពនែច្ុំោយសៅ្្តងការសោះបស្យវវិាទ�ិទ្ធិពាណិជ្ជ�ញ្្ញ រវាងគូ 
ភាគបីសៅសបកាមការបគ្រប់គងរ្រ�់ប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្ម។ សៅ្្តងការអេតវតជ្ា្ត់�្ដង 
ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាមួយចុំេួេទុំេងជាមាេការប្ររុងប្រយ័តស្ៅ្្តងការចូលរួមដុំសណើ រការ 
តដលពត ុំមាេ្រទ្រ្ញ្ញត្្ិរញ្្ជ ្អ់ុំពបីេបីតវិធិបី េិងសរៀ្ររា្រច់បា�់លា�់ពា្់ពេ័្ធេឹងតួនាទបី 
រ្រ�់នាយ្ោ្ឋ េ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ សេះ។ ការោ្ស់ចញេូវដុំសណើ រការផ្ូវ្រតេថាមសទៀតេឹង 
ជួយសធវើឱ្យ PADR កាេ់តតក្ាយជាជសបមើ�តដលអាចអេតវតប្ាេសដើម្ បីោ ុំបទសៅដល់
មាចា �់ពាណិជ្ជ�ញ្្ញ  បាេកាេ់តតសបចើេស�ើងជា្់ជាមិេខាេ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

រកសាទ្កុដដដល

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យបមងកីតដនំមណីរការ្លូ វការ សពរាប់ការមដ្រះពសាយវវិាទមពរៅពបពន្ត៊លាការ មដី៉្បីមដ្រះពសាយោល់្ររណីរ នំមលាភមលីសិទ្ិ
ពាណិជ្ជសញ្ញា តា៉រយៈព្រសួងពា្់រព័ន្។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

សយើងមាេ្្ដបីសស្មេ�្សរ ប្ី រាយ�ូមជបមា្រជូេថាប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្្ម ុំពតងដុំសណើ រការសរៀ្រចុំសធវើស�ច្្ដបីបពាងប្រកា�ែ្មបី
សដើម្ បី្រសងកើតប្រុមប្រឹ្សាឧទ្ធរណ៍ទទួលសោះបស្យ្រណ្ដឹ ងសលើ្រណបី ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ  (IPR) សៅសពលតដលភាគបីពា្ ់ពេ័្ធ
មេិសពញចតិេឹ្ងស�ច្្ដបី�សបមចរ្រ�់មសេ្បីចតះ្រញ្ជបី ពា្ព់េ័្ធសៅេឹងការចតះ្រញ្ជបី ពាណិជ្ជ�ញ្្ញ រ្រ�់ខ្ួេ។ ការោ្ស់ចញ
េូវយេក្ារពិេិត្យសមើលសេះគជឺាការវវិតដ្�៏ុំខាេស់ៅ្្តងការពបងឹង្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ ្្តងប្រសទ�្ម្តជា សហើយសយើង ្ �ូ៏ម
សលើ្ទឹ្ចតិប្្�ួងពាណិជ្្ជ ម្មសរៀ្រចុំឱ្យមាេការចូលរួមពបី�ុំោ្វ់�័ិយឯ្ជេសដើម្ បីធានាថាយេក្ារសេះ ឆ្តះ ្រញ្ចា ុំ
ងចបា�់លា�់អុំពបីតបមរូវការសៅ្្តងវ�័ិយេបីមួយៗ តដល�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាេឹងស្វ គមេច៍ុំសពាះឱកា� ្ ្តង 
ការជួយ�បម្រ�បមរួលដុំសណើ រការសេះ។

វិស័យការពារការវិនិយោគ  |  ការការពារ្រ៉្សិទ្ិបញ្ញា
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99 សូ៉មសី្ឱ្យបមងកីតដនំមណីរការ្លូ វការសពរាប់ការមដ្រះពសាយវវិាទមពរៅពបព័ន្ត៊លាការមដី៉្បី
មដ្រះពសាយោល្់ររណីរ នំមលាភមលីសិទ្ិពាណិជ្ជសញ្ញា តា៉រយៈព្រសួងពា្រ់ព័ន្។

សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់អេតស្�េស៍ោយ្្ដបីសោរពសោយស�្ើឱ្យមាេការសរៀ្រចុំជាផ្ូ វការេូវ 
េបីតវិធិបី PADR រ្រ�់នាយ្ោ្ឋ េ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ  តាមរយៈការអេតមត័្រទ្រ្ញ្ញត្តិដល
្រញ្្ជ ្់អុំពបីេបីតវិធិបី PADR េិងតួនាទបីរ្រ�់នាយ្ោ្ឋ េសេះសៅ្្តងដុំសណើ រការ PADR។ 

ជាងសេះសៅសទៀត សយើងខ្ត ុ្ំ �ូ៏មស�្ើឱ្យសប្រើបបា�់េូវ PADR ផ្ូវការតដលអេតវតស្ោយ 
នាយ្ោ្ឋ េសដើម្ បីសធវើជាគុំរូ�បមា្រអ់ាជ្ាធររដ្ឋបាលពា្ព់េ័្ធសផ្សងសទៀត រួមទា ុំងនាយ្ 
ោ្ឋ េ្ម្ម�ិទ្ធឧិ�សាហ្ម្មសៅសបកាមប្�ួងឧ�សាហ្ម្ម េិង�ិ្រ្្ម្ម បពមទា ុំងនាយ្ 
ោ្ឋ េ�ិទ្ធអិ្្ េិពេ្ធសៅសបកាមប្�ួងវ្រ្ធម ៌េិងវចិបិត�ិល្ៈផងតដរ។ អាជ្ាធររដ្ឋបាល 
ពា្ព់េ័្ធទា ុំងសេះចា ុំបាចប់តរូវតតអេតមត័្រទ្រ្ញត្រិ្រ�់ខ្ួេសដើម្ បីអេតវត ្PADR �បមា្រ់ 
ប្រសភទ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ សផ្សងៗោ្។ 

ជាចតងសបកាយ សយើងបាេ្ត�់មា្គ ល់សៅ្្តងរបាយការណ៍ប្រចា ុំឆ្្ ុំ២០១៨ រ្រ�់ប្�ួង 
ពាណិជ្្ជ ម្មតដលបាេ្រញ្្ជ ្ថ់ា មាេចបា្រ ់េិង្រទ្រ្ញ្ញត្មួិយចុំេួេ្ុំពតងបតរូវបាេ 
សរៀ្រចុំស�ច្្ដបីបពាង តដលរួមមាេប្រកា��្ដបីពបីការ្រសងកើតប្រុមប្រឹ្សាឧទ្ធរណ៍ជាសដើម។ 
សយើង�ូមផ្ដល់អេតស្�េ៍ឱ្យរាជរោ្ឋ ភិបាលសឆៀ្តឱកា�សេះសធវើការពិចារោសលើ 
អេតស្�េ៍រ្រ�់សយើងតដលបាេផ្ដល់ជូេសៅ្្តងតផ្្ សេះសដើម្ បីោ្់្រញចាូ លសៅ្្តង
ប្រកា�សៅ្្តង្បមិតវសិ្លភាពតដលអាចអេតវតស្ៅ្្តង្ររ្ិរទ េិងប្រព័េ្ធចបា្រ់ 
្ម្តជាតាមការគួរ។ ជាងសេះសៅសទៀត វ�័ិយឯ្ជេគួរមាេឱកា�សៅ្្តងការផ្ដល់
មតសិយ្រល់ េិងធាតតចូលមតេសពលេបីតវិធិបីសេះបតរូវបាេអេតមត័សោយប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្ម 
សហើយ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាេឹងស្វ គមេច៍ុំសពាះឱកា�្្តងការជួយ�បម្រ 
�បមរួលដុំសណើ រការពិសបោះសយ្រល់សេះ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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វសិ័យធនធាន៉ន៊ស្ស

សយើង
ខ្ត ុំមាេ្្ដបីសស្មេ�្ស�ូម 
រាយការណ៍ជូេថាការចូល 

រួមរ្រ�់សយើងខ្ត ុំជាមួយេឹងប្�ួងការង្រ 
េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ បាេពបងឹងកាេ់ 
តតលអែប្រស�ើរចា្រត់ា ុំងពបីសពលោ្់ឱ្យ សប្រើបបា�់ 
ស�ៀវសៅ � �ុំសៅសលើ្ទបីពបី ររ្រ�់ 
សយើងខ្ត ុំម្។ ្រនា្ទ ្រព់បីបាេសធវើការផ្សពវផសាយរួច 
ប្�ួង្ប៏ាេសរៀ្រចុំប្រជត ុ្ំ បមិតខ�់្សដើម្ បីសធវើ
ការ្រញ្្ជ ្ ់េិងការពេ្យល់្រ្បស្យប្រ្្រ 
សោយអតថាប្រសយជេច៍ុំសពាះ្ ្ដប្ី ងវល់នានាតដល
�មាជិ្ សយើងបាេសលើ្ ស�ើង បពមទា ុំងសដើម្ បី 
ពិភា្សាអុំពបីតផេការ�្ម្មភាពរ្រ�់ខ្ួេ 
�បមា្រ់ឆ្្ ុំខាងមតខ សោយសហតតថាប្�ួង
្ុំពតង្រេអ្េតវតត្ផេការយតទ្ធស្ស�អ្ភវិឌ្ឍេ៍
ការង្រឆ្្ ុំ២០១៤-២០១៩ ផងតដរ។ ្រនា្ទ ្រព់បី
្ចិចាប្រជត ុំស្ថា ្រនាសេះរួច ប្�ួងបាេសផ្ើលិខិត 
ជូេប្រធាេ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា 
កាលពបីនែងៃទបី២០ តខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ សដើម្ បី 
្រង្ហា ញអុំពបីការសឆ្ើយត្រលមអែតិចុំសពាះអេត-
ស្�េ៍េបីមួយៗ សោយសយងតាមចុំណត ច
តដលបាេពិភា្សាសៅអុំ�តងសពល្ចិចាប្រជត ុំ
រ្រ�់សយើង។ 

ពា្់ពេ័្ធេឹងការត្លមអែជុំពូ្សេះ សយើងអាច 
្រញ្្ជ ្ថ់ាប្�ួងបាេសធវើការ្រ ប្ស្យ ចបា្រ់ 
ប�សដៀងោ្  ពា្់ព័េ្ធេឹងការសប្រើបបា�់ គុំរូ
្ិចចា�េយោតដលបាេ្ុំណត់សោយប្�ួង
�បមា្រ ់្ម្្ម រេិសយជិតជាជេ្ររសទ�។ 
ប្�ួងបាេសលើ្ស�ើងថា គុំរូសេះមាេ 

សោល្រុំណងសដើម្ បីសប្រើ បបា�់ជា�្រទោ្ឋ េ 
អ្រ្្ររមានេ្ចិចា�េយោការង្រជេ្ររសទ� 
្រ៉តសោ្ណ ះ �បមា្រ់ ចុំណត ចតដលតបមរូវ ឱ្យ 
មាេ េិងថាប្រុមហ៊តេមាេ �ិទ្ធ្ិរសងកើតទបមង់ 
្ិចចា�េយោសោយខ្ួេឯង សដើម្ បីឱ្យប�្រ 
តាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវេបី មួយៗទា ុំងសេះ។ 
សទាះ្របីសេះជាចុំណត ចវជិ្ជមាេ្្ដបី តតការ�សបមច 
សេះ ហា្់្របីដូចជាមិេទាេ់មាេការផ្សពវ-
ផសាយដល់មសេ្បីជួរមតខសៅស�ើយសនាះសទ 
សោយស្រ�មាជិ្ សយើងបាេរាយ ការណ៍ 
ម្ថា �បមា្រក់ារអេតវតជ្ា្ត់�្ដង ពួ្ោត់ 
បតរូវបាេតបមរូវឱ្យ្រេស្ប្រើគុំរូសនាះ ជាជាងទបមង់ 
្ចិចា�េយោផ្្ទ ល់ខ្ួេដតដល។ ប�សដៀងោ្សេះ 
តដរ ប្�ួងទទួលយ្្្ដប្ី ងវល់ រ្រ�់វ�័ិយ 
ឯ្ជេ ទា្់ទងសៅេឹងការតបមរូវឱ្យមាេ 
គលិាេោ្ឋ េ សៅតាម�ហបោ�ផ្្ទ ល់�បមា្់រ 
�ហបោ�ោតដលមាេ្ម្មការេិសយជតិ 
សបចើេជាង ៥០ នា្ ់្រ៉តតេស្ោយស្រតត្រទ 
្រ្ញ្ញត្សិេះមាេតចងសោយចបា្រ�់្ដបីពបីការង្រ 
ប្�ួងបាេ្រញ្្ជ ្ថ់ារាល់ការពិេិត្យសមើល
ស�ើងវញិោមួយអាចសធវើសៅបាេ លតះបតា
តតមាេវសិស្ធេ្ម្មចបា្រស់នាះជាមតេ�ិេ។

សោយទទួលស្្គ ល់ភាពមាេ្បមិតទា ុំង
សេះ អេតស្�េ៍ែ្មបីរ្រ�់សយើងខ្ត ុំសៅឆ្្ ុំសេះ
�ូម ្រេគូ្�្រញ្្ជ ្់្រតេថាមសទៀតអុំពបីភាព
ចា ុំបាច ់្ ្តងការបតរួតពិេិត្យស�ើងវញិ េិងការ 
សធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាព្រទ្រ្ញ្ញត្សិៅ្្តងចបា្រ�់្ដបី 
ពបី ការង្រសៅ្ម្តជា េិងការសធវើទុំសេើ្រ្ម្ម 
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េិតវិធិបីេិងប្រពេ័្ធ បគ្រប់គងធេធាេមេត�្ស។ 
្រចចាត្រ្េ ្្ ម្តជាមាេវ�័ិយ�កា្ដ េតពល សហើយ
ចបមរុះជាសបចើេសបរៅពបីវ�័ិយឧ�សាហ្ម្មវាយេ
ភណ័្ឌ កាតស់ដរ េិងផលិត ត�្្ សជើង តដលមាេ 
ការរ ប្ី ចសបមើេ េិងបាេចូលរួមចុំតណ្គួរឱ្យ 
្ត់�មា្គ ល់ចុំសពាះ្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ិចចាជាតិ 
តដលវ�័ិយេបីមួយៗទា ុំងសេះមាេតបមរូវការ 
ការង្រ េិងល្ខេខណ្ឌ ការង្រពិស��ខត�ៗ 
ោ្។អាប�័យសហតតសេះ ចបា្រ�់្ដបីពបីការង្រគួរ 
តតខិតខុំសធវើឱ្យ�សបមចបាេ េិងឆ្តះ្រញ្ចា ុំង
អុំពបីតបមរូវការស�ដ្្ឋ ិចចាតដល្ុំពតងមាេការ 
តប្រប្ររួលសេះ សោយពិចារោសលើតបមរូវការ 
រ្រ�់ភាគបីពា្ព់េ័្ធឱ្យបាេទូលុំទូលាយស�ើង។ 
ជា្រចចាយ័លអែ រាជរោ្ឋ ភបិាលបាេប្រកា�សៅ 
្្តងសវទិការាជ រោ្ឋ ភបិាល-តផ្្ ឯ្ជេ (G-PSF) 
តដលបាេសរៀ្រចុំស�ើងសៅតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ 
ថា ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ 
េឹងសធវើការពិេិត្យសមើលស�ើងវញិយ៉ងលអែតិលអែេ់
សៅសលើចបា្រ�់្ដបីពបីការង្រ។ ជាលទ្ធផល សយើង
ខ្ត ុំ�ូមជូេអេតស្�េ៍មួយចុំេួេសដើម្ បី្រង្ហា ញ
អុំពប្ី ្ដប្ី ងវល់ចុំសពាះការពិេិត្យសមើល ស�ើងវញិ 
សេះ ជាពិស�� ពា្ព់េ័្ធសៅេឹងកាតពវ ្ ចិចា
ហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងតដលបាេោ្់្រេ្ទត្ម្
សលើប្រុមហ៊តេ សនាះ សោយសហតតថាប្រុមហ៊តេ
ជាសបចើេយល់ស�ើញថាខ្ួេមេិមាេលទ្ធភាព
អេតវត្្ ចិចាការសេះសដើម្ បីោ ុំបទដល់តបមរូវការ 
ហវឹ្ ហវេឺ េិងការអភវិឌ្ឍេរ៍្រ�់ខ្េួបាេស�ើយ 
ជាពិស��គឺប្រុមហ៊តេសៅ្្តងវ�័ិយស�វា 
្ម្មតតម្ដង។

ស្រៈ�ុំខាេន់េការធានាថាចបា្រ�់្ដបីពបីការង្រ 
សៅបពះរាជាោចប្្ម្តជាតុំោងឱ្យស�ដ្ឋ
្ចិចា ដទូ៏លុំទូលាយបតរូវបាេសធវើស�ើង្រនា្ទ ្រព់បី
មាេ ប្រកា�សលខ ៤៤៣ �្ដបីពបីការ ទូទាតប់បា្់ 

្រុំោចអ់តបីតភាពការង្រ។ ប្រកា�សលខ 
៤៤៣ សេះបតរូវបាេរ ុំពឹងថាេឹងនា ុំម្េូវ 
្ិចចាការពារ្រតេថាមដល់វ�័ិយ មួយចុំេួេ 
្រ៉តតេ ្ផលវបិា្នេ�មា�ធាតតទូទាតអ់តបីត 
ភាពការង្រត្រ្រប្រត�ិ្ម្មសេះ បាេគុំរាម 
្ុំតហងដល់ភាពប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់វ�័ិយ
ធតរ្ិចចាជាសបចើេ សហើយតែមទា ុំងបាេសធវើឱ្យ
ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាតដលប្រតិ្រត្ិការសៅ្្តង 
ប្រសទ�្ម្តជាកាេត់តមាេការលុំបា្ខ្ា ុំង
ស�ើងសទៀតផង។ សៅតខតតលា ឆ្្ ុំ២០១៨ 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា គជឺាតផ្្  
មួយនេ�ុំស�ងរួមរ្រ�់វ�័ិយឯ្ជេតដល
មាេ�មាគមធតរ្ិចចាជាង ៣០ បាេរួមោ្ 
្រង្ហា ញពបីផលវបិា្ធងៃេធ់ងៃរស ើ្តសចញពបីការ 
អេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្សិេះ េិងសធវើការចរចាឱ្យមាេ 
ការពេយោរសពលអេតវត។្ ្រនា្ទ ្រព់ប្ី ចិចាប្រជត ុំចរចា 
ទា ុំងសេះម្  ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល 
វជិា្ជ ជបីវៈបាេសចញស�ច្្ដបីតណនា ុំសលខ ០៤២ 
សៅតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ សដើម្ បីពេយោរសពលអេត-
វត�្មា�ធាតតទូទាតអ់តបីតភាពការង្រត្រ្រ 
ប្រត�ិ្ម្មសេះរហូតដល់តខធ្ូ ឆ្្ ុំ២០២១ េិង
បាេកាត្់រេថាយចុំេួេនែងៃតដលតបមរូវឱ្យទូទាត់ 
រ ុំលឹ្�បមា្រ់បបា្់្រុំោច់អតបីតភាពការ 
ង្រពបី ១៥ នែងៃ ម្បតឹម ៦ នែង្ៃ ្តងមួយឆ្្ ុំ។ 
សោយស្រមាេការ�សបមចទា ុំងសេះ សយើងមេិ 
បាេោ្្់រញចាូ លេូវអេតស្�េជ៍ា្់លា្ព់ា្់ 
ព័េ្ធេឹងការទូទាត់បបា្រ់្រុំោច់អតបីតភាព
ការង្រសៅ្្តងស�ៀវសៅ � ឆ្្ ុំសេះស�ើយ។
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សយងតាមប្រការ ៣ នេប្រកា�សលខ ១៩៦ មាចា �់ ឬប្រធាេប្រុមហ៊តេតដលមាេ្ម្្ម រ 
េិសយជតិជាជេ្ររសទ�បតរូវចតះ្រញ្ជិ កា្ចិចា�េយោការង្រជេ្ររសទ�សៅនាយ្ោ្ឋ េ 
មតខរ្ររ េិងហតថាពល្ម្មនេប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ ឬសៅមេ្ទបីរប្រុង/
សខតរ្្រ�់ប្�ួង។ សទាះ្របីជាសពលសេះប្�ួងបាេ្រញ្្ជ ្ថ់ា េិសយជ្មេិចា ុំបាចប់តរូវ 
តតសប្រើទបមង់្ ចិចា�េយោ្ុំណតជ់ាមតេសេះស�ើយប្រ�ិេស្រើទបមង់្ ចិចា�េយោ តដលខ្ួេ 
បាេ្រសងកើតមាេព័តម៌ាេលមអែតិជា្ល់ា្់ទា ុំងអ�់្ស៏ោយ តតការអេតវត ្ជា្ត់�្ដង  
�មាជិ្�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាបាេរាយការណ៍ថាខ្ួេសៅតតបតរូវបាេ 
តបមរូវឱ្យ្រុំសពញទបមង់្ ចិចា�េយោការង្ររ្រ�់ប្�ួង�បមា្រ់្ ម្្ម រេិសយជតិជាជេ 
្ររសទ�ម្ា្់ៗដតដល។

សោយស្រតតទបមង់្ិចចា�េយោសេះមាេល្ខេណៈស្មញ្ញ សទើ្រទបមង់សេះមិេមាេ
ពត័ម៌ាេលមអែតិបគ្រប់ោេអ់ុំពបីតផ្្ តដលជាទូសៅេិសយជ្ចងោ់្្់រញចាូ លសៅ្្តង្ិ
ចចា�េយោការង្រ សេះមាេេ័យថា្ម្្ម រេិសយជតិ្ររសទ�ជាជេ្ររសទ�បតរូវបាេភា្ជ

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការច៊រះបញ្ជ ិកាមលី្រិច្ចសនយាការងារជនបរមទស

១០

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យព្រសួងការងារ និងបណ្ដ៊ រះបណា្ដ លវជិា្ជ ជីវៈ អន៊ញ្ញា តឱ្យនិមោជ្រដ្្រ់ជូនសនំមៅ្ិរច្ចសនយាការងារ្លូវការរបស់ខលួនជា៉ួយ
នឹង្រ៉្្ររនិមោជិតជាជនបរមទស ជាភាសាផខ្រ ជនំនួសឱ្យការបនំមពញគនំរ្ិូរច្ចសនយាការងារ្រនំណត់ជា៉៊នផដលព្រសួង្រនំណត់ឱ្យមពបី។ 

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

តាមរយៈលិខិតរ្រ�់ខ្ួេសផ្ើជូេ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា កាលពបីតខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ (ឯ្ស្រសយងសលខ ៦១០ 
្្រ/�ហអ) ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈបាេ្រញ្្ជ ្ថ់ា េិសយជ្មេិបតរូវបាេតបមរូវឱ្យសប្រើបបា�់េូវគុំរូ 
្ិចចា�េយោ្ុំណត់ជាមតេតដលនាយ្ោ្ឋ េមតខរ្ររ េិងហតថាពល្ម្មបាេផ្ដល់ឱ្យសនាះសទ។ គុំរូ្ិចចា�េយោការង្រ្ុំណត់ 
ជាមតេសេះគឺបោេ់តត ជាគុំរូ្រទោ្ឋ េអ្រ្្ររមាតដលប្�ួងតបមរូវឱ្យមាេ្្តងការ្រសងកើត្ិចចា�េយោការង្រជេ្ររសទ�
សៅ្ម្តជាតត្រ៉តសោ្ណ ះ។ ប្�ួងទទួលស្្គ ល់ថា ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាមាេ�ិទ្ធិ្រសងកើត្ិចចា�េយោផ្្ទ ល់ខ្ួេសដើម្ បីឱ្យ�មប�្រ
សៅេឹងតបមរូវការជា្ល់ា្រ់្រ�់ខ្ួេ ្រ៉តតេខ្្ឹមស្រនេ្ចិចា�េយោការង្រសនាះ ចា ុំបាចម់េិបតរូវខវះេូវចុំណត ចោមួយតដល 
មាេសៅ្្តងគុំរូ្រទោ្ឋ េអ្រ្្ររមានេ្ចិចា�េយោរ្រ�់នាយ្ោ្ឋ េមតខរ្ររ េិងហតថាពល្ម្មសទ។ ្រនា្ទ ្់រម្ ្ ចិចា�េយោការ
ង្រសនាះបតរូវយ្ម្ចតះ្រញ្ជិ កាេិងតមកល់ទត្មួយចបា្រ់សៅនាយ្ោ្ឋ េមតខរ្ររ េិងហតថាពល្ម្ម។ 

សទាះ្របីជាសយើងខ្ត ុំស្វ គមេច៍ុំសពាះការ្រញ្្ជ ្រ់្រ�់ប្�ួងថាដូចោ្សៅេឹងការ្រ្បស្យចបា្រត់ដលបាេសធវើស�ើង សោយ
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា សហើយថាការអេតវតដ្ុំសណើ រការចតះ្រញ្ជិ កា្ចិចា�េយោការង្រជេ្ររសទ�មាេភាពង្យ 
ប�ួល ជាងមតេ្្ដបី ្រ៉តតេ�្មាជិ្រ្រ�់សយើងបាេរាយការណ៍ថា ការអេតវតជ្ា្់ត�្ដងមិេតមេត្រ្រសេះសនាះសទ។ សទាះ្របី
ជាចុំណត ចសេះអាចសោយស្រតតការផ្សពវផសាយអុំពបីការ្រ្បស្យសេះដល់មសេ្បីជួរមតខរ្រ�់ប្�ួងសៅមាេ្បមិត្្ដបី 
តត្រញ្ហា សេះសៅតតមាេដូចមតេដតដល សោយសហតតថាប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាសៅតតបតរូវបាេតបមរូវឱ្យមាេគុំរូ្ចិចា�េយោការង្រ 
្ុំណត់ជាមតេសដើម្ បីចតះ្រញ្ជិ កា្ម្មការេិសយជិតជាជេ្ររសទ�ដតដល។

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព
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សោយស្រតតទបមង់្ិចចា�េយោការង្រតដលបាេផ្ដល់ឱ្យសោយប្�ួងការង្រ 
េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ មេិមាេពត័ម៌ាេពិស្្ដ របគ្រប់ោេ ់សទើ្រេិសយជ្មេិអាច 
ចតះ្រញ្ជិ កាជាផ្ូវការេូវពត័ម៌ាេលមអែតិ នេ្ចិចាបពមសបពៀងតដលខ្ួេបាេចតះជាមួយេឹង 
្ម្្ម រេិសយជតិ។ សេះមាេេ័យថា េិសយជ ប្តរូវតបមរូវឱ្យ ម្្ម រេិសយជតិជាជេ្ររសទ� 
រ្រ�់ខ្ួេចតះ្ិចចា�េយោការង្រោចស់ោយត�្ េិងមាេពត័ម៌ាេលមអែតិមួយសផ្សងសទៀត 
តដល្ត្ាសេះបាេ្រសងកើតឱ្យមាេភាពមិេចបា�់លា�់សោយស្រតត្ចិចា�េយោទបីពបីរសេះ
មេិមាេការទទួលស្្គ ល់ជាផ្ូវការស�ើយ។ ្ ត្ាសេះ្រសងកើតឱ្យមាេចសន្ាះខវះខាត�បមា្រ់ 
ការរ ុំសលាភ្រុំពាេសលើល្ខេខណ្ឌ ការង្រ សោយស្រតតទបមង់្ ចិចា �េយោតដលផ្ដល់ឱ្យ 
ប្�ួង អាចមាេពត័ម៌ាេលមអែតិខត�ោ្ពប្ី ចិចាបពមសបពៀងផ្ូវការដូចជា បបា្ស់្រៀវត្សរទ៍ា្រ 
ជាងបបា្ត់ខតដលបាេស្រើ្ ជា្ត់�្ដងឱ្យ្ម្្ម រេិសយជតិ តដលសេះគជឺាមសធយោបាយ 
មួយ្្តងការកាត់្រេថាយបបា្់ពេ្ធតដលបតរូវ្រង់។ ស្ថា េភាព្រចចាត្រ្េ្សេះមិេមាេ 
ប្រ�ិទ្ធផល�បមា្ររ់ាជរោ្ឋ ភបិាល េិងេិសយជ្ស�ើយ សោយសហតតថាអាជ្ាធរមេិ 
បាេស�ើញ្ិចចា�េយោទា ុំងប�តងតដលបាេចតះរវាងេិសយជ្ េិង្ម្្ម រេិសយជតិផង 
ខណៈតដលេិសយជ្ពត ុំមាេវធិបីអាចសធវើឱ្យ ចិចា�េយោការង្ររ្រ�់ខ្ួេ េិង្ម្្ម រេិសយជតិ 
មាេការទទួលស្្គ ល់ជាផ្ូ វការសោយរាជរោ្ឋ ភិបាលស�ើយ។

សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត ការរតឹ្រេ្ឹង្ម្្ម រេិសយជិតជាជេ្ររសទ�ឱ្យចតះ្ិចចា�េយោ
ការង្រតដល មាេ្ុំណត់ែិរសវលា បាេសធវើឱ្យ្ម្្ម រេិសយជិតតដលជាអ្្ នា ុំម្
េូវជុំនាញ េិងជួយ�បមរួលដល់ការសផ្ទរចុំសណះដឹង�បមា្រ់ជាអតថាប្រសយជេ៍ដល់ 
ស�ដ្ឋ្ិចចា្ម្តជា បាត់្រង់អតថាប្រសយជេ៍សោយមិេស�្មើភាពសៅវញិ។ សទាះ្របីជា 
សយើងទទួលស្្គ ល់ថា រាជរោ្ឋ ភិបាលអាចមាេ្រុំណងធានាថា តួនាទបីសេះមិេគួរ 
្រុំសពញជាអចិនសេយ៍្សោយ ្ ម្្ម រេិសយជតិជាជេ្ររសទ�ស�ើយ សដើម្ បីផ្ដល់ឱកា� 
�បមា្រព់លរដ្្ឋ ម្តជា្ស៏ោយ ្រ៉តតេេិ្សយជ្បតរូវបាេតបមរូវជាសប�ចឱ្យ្រងន់ែឈ្្ួល
ការង្រសេះ ប្រ�ិេស្រើេិសយជ្ ទា ុំងសនាះមាេ្ូតាេិសយជតិជាជេ្ររសទ�សលើ�
ចុំេួេ្ុំណត់ សហតតសេះប្រុមហ៊តេទា ុំង សនាះមេិគ្រ្ បីទទួលរងការពិេយ័្រតេថាមពបីសលើ
សទៀតស�ើយ។ ទេ្ទឹមេឹងសេះ េិសយជ្ ្៏បតរូវផ្ដល់ឱកា�ស�្មើភាពោ្ដល់េិសយជិត
្ររសទ�្្តងការទទួលបាេ�ថាិរភាព េិង�េ្ិ�តខការង្រមេិមាេែរិសវលា្ុំណតផ់ង
តដរសដើម្ បីទា្់ទាញស្រ្ខេភាពមាេសទពសកា�ល្យ េិងសដើម្ បីសរៀ្រចុំតផេការយតទ្ធស្ស� ្
ធតរ្ិចចារយៈសពលតវង។

្រក់ាតពវ្ិចចាការង្រសោយ្ចិចា�េយោការង្រពបីរខត�ពបីោ្ តដលអាចមាេខ្ឹមស្រ េិង
ល្ខេខណ្ឌ ការង្រខា្ទ �់ោ្សទៀតផង។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ ការសប្រើទបមង់្ិចចា�េយោ
ការង្រសេះ បាេតបមរូវឱ្យេិសយជ្ចតះ្រញ្ជិ កា្ម្្ម រេិសយជិតជាជេ្ររសទ�សៅ
សលើ្ិចចា�េយោការង្រតដលមាេ្ុំណត់ែិរសវលា សោយបាេសមើលរ ុំលងបតង់ចុំណត ច 
ថា្ម្ម្រេិសយជិតជាជេ្ររសទ�អាច្រសបមើការង្រប�្រចបា្រ់សៅ្ម្តជាសោយ
មិេមាេសពល្ុំណត់។ ្ត្ាសេះបាេតបមរូវឱ្យេិសយជ្ោ្់ទបមង់្ិចចា�េយោជា
ែ្មបីម្ដងសទៀតសរៀងរាល់ពបីរឆ្្ ុំម្ដង តដលជាសហតតសធវើឱ្យប្រុមហ៊តេមាេ្រេ្ទត្ចុំោយ 
េិង្រេ្ទត្រដ្ឋបាលកាេ់តតសបចើេស�ើង។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា
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99 សូ៉មសី្ឱ្យផ្ល ស់ប្ដូរគនំរ្ូរចិ្ចសនយា្រនំណតជ់ា៉៊ន សពរាប្់រ៉្្ររនិមោជតិជាជនបរមទសមដ្យ
ជនំនសួ៉្រវញិនូវទព៉ងប់ទដ្ឋា នតា៉ពបពន្័អនឡាញផដលរានព័តរ៌ានល៉ិ្តជា៉ូលដ្ឋា នអនំពី

្រចិ្ចសនយាការងារ ល្ូវការ។

សោយទទួលស្្គ ល់ថា្ិចចា�េយោការង្រផ្ូ វការគឺជាឯ្ស្របគ្រ់បជរុងសបជាយតដល
មាេខតចង េិងល្ខេខណ្ឌ �្មតគស្្ម ញ សហើយ្ិចចាការសេះអាចក្ាយជា្រេ្ទត្រដ្ឋបាល 
�បមា្រ់ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ្្តងការសរៀ្រចុំខ្ឹមស្រនេ្ិចចា 
�េយោេបីមួយៗ អាប�័យសហតតសេះ សយើង�ូមសោរពផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េ៍សោយ
ស�្ើឱ្យប្�ួង្រ្ដូ រទបមង់្ិចចា�េយោ្ុំណត់ជាមតេ សោយជុំេួ�ម្វញិេូវទបមង់្ិចចា 
�េយោការង្រមាេ្រទោ្ឋ េកាេត់តស្មញ្ញ �បមា្រ់្ ម្្ម រេិសយជតិជាជេ្ររសទ�។ 
សយើងខ្ត ុំរ ុំពឹងថាទបមង់្ិចចា�េយោមាេ្រទោ្ឋ េសេះមាេស�ច្្ដបីលមអែិត�ុំខាេ់អុំពបី 
្ិចចា�េយោការង្រ េិងល្ខេខណ្ឌ ការង្រ ដូចជា បបា្់ស្រៀវត្សរ ៍រយៈសពល្ិចចា�េយោ 
េិងនែងៃឈ្រ់ �បមា្្រតណ្យជាតិជាសដើម រួមទា ុំងស�ច្្ដបីប្រកា�តដល្រង្ហា ញថា
រាជរោ្ឋ ភបិាលមេិបាេោ ុំបទឱ្យមាេខ្ឹមស្រ្្តង្ចិចា�េយោការង្រសដើម្ ប្ី បមិតទុំេួល 
ខត�បតរូវសនាះសទ។ 

សដើម្ បីឱ្យកាេត់តមាេប្រ�ិទ្ធផលតផ្្ រដ្ឋបាល្រតេថាមសទៀត ទបមង់្ ចិចា�េយោការង្រសេះ 
អាច្រុំសពញ េិងោ្ជូ់េតាម្ម្មវធិបីប្រពេ័្ធអេឡាញ្្តងសគហទុំពរ័រ្រ�់ប្�ួង សោយ
ប�្រតាមប្រពេ័្ធ�ត ុ្ំ ូតា�បមា្រ់្ ម្្ម រេិសយជតិជាជេ្ររសទ� េិង្រណ័្ណការង្រផង 
តដរ។ ដុំសណើ រការសេះេឹង្រេ្សត បីបាេយ៉ងលអែជាមួយេឹងតផេការរ្រ�់ប្�ួង្្តងការសធវើ
ទុំសេើ្រ្ម្មរស្រៀ្រអេតវតេ្ក៍ារង្រ្រ�់ខ្ួេ សហើយតែមទា ុំងអាចកាត្់រេថាយ្រញ្ហា ប្រឈ 
ម្េ្ងម្ពា្់ព័េ្ធេឹងការផ្សពវផសាយជូេដល់មសេ្បីជួរមតខរ្រ�់ប្�ួងផងតដរ។ 
សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត ការ្ុំណត្់រទោ្ឋ េដុំសណើ រការសេះ ្ េឹ៏ងដ្ការរតឹ្រេ្ឹង តដល
បាេោ្ស់លើេិសយជ្ឱ្យចតះ្រញ្ជិកាេិសយជតិ្ររសទ�សៅ្្តង្ចិចា�េយោការង្រតដល 
មាេ្ុំណត់ែិរសវលា សោយស្រតតទបមង់្ិចចា�េយោការង្រែ្មបីសេះេឹងយ្ តាមគុំរូ 
្ិចចា�េយោផ្ូ វការតដលមាេស�ច្្ដបីលមអែិត បពមទា ុំងផ្ដល់េូវ �ថាិរភាព េិង�េ្ិ�តខ 
ការង្រ ជូេ្ម្្ម រេិសយជិតជាជេ្ររសទ�ដូចោ្សៅេឹង្ម្្ម រេិសយជិតជាជេ
ជាតិតខ្មរផងតដរ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យធនធានមនសុ្ស  |  ការជួលនិមោជិតជាជនបរមទស



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ៨៣

ប្រកា�សលខ ៣៣០ �្ដបីពបីការសរៀ្រចុំគលិាេោ្ឋ េ�ហបោ�តចងថា «េិសយជ្រ្រ�់ 
�ហបោ� ឬបគឹះស្ថា េដូចមាេតចង្្តងមាបតា ១ នេចបា្រក់ារង្រតដលមាេ្រតគ្គលិ្
ចា្រព់បី ៥០ នា្ ់ឬសបចើេជាងសេះ គួរ្រសងកើតគលិាេោ្ឋ េអចនិសេយ៍្មួយសៅ្្តង�ហបោ�
រ្រ�់ខ្ួេ»។ គលិាេោ្ឋ េសេះបតរូវមាេសវជ្ជ្រណ្ឌិ តប្រចា ុំការសៅេឹង្តេង្សពញសម៉ាង
តដលទទួលបបា្ត់ខពបីេិសយជ្ សហើយអាប�័យសលើទុំហុំធតរ្ចិចារ្រ�់ប្រុមហ៊តេ អាច
តបមរូវឱ្យមាេ្រតគ្គលិ្តែទា ុំ�តខភាពសធវើការសពញសម៉ាងផងតដរ។

សយើងខ្ត ុំទទួលស្្គ ល់េូវស្រៈ�ុំខាេន់េ្រទ្រ្ញ្ញត្សិេះ�បមា្រធ់តរ្ចិចាសៅ្្តងវ�័ិយមួយ 
ចុំេួេតដល�ថាិតសៅជេ្រទឆ្ងៃ យពបីមេ្ទបីរសពទ្យ ្រ៉តតេ�្បមា្រ់ធតរ្ិចច្ា ្តងទបីប្រជត ុំជេដូច
ជាមិេចា ុំបាច់បតរូវអេតវតេ៍្្រទ្រ្ញ្ញត្សិេះស�ើយ ពបីសបពាះថា្រណបី សេះ្រតេថាម្រេ្ទត្ 
ចុំោយសៅសលើេិសយជ្តែមសទៀត េិង្រតងវរសចញពបីធេធាេតែទា ុំ�តខភាពដ៏ 
មាេតនមស្ៅវញិ។ �បមា្រធ់តរ្ិចចាសៅរាជធាេបីភ្ុំសពញ មាេមេ្ទបីរសពទ្យជា្់រ្ចិចា�េយោ 
ជាមួយស្រឡាជាតិរ្រ្រ �េ្ិ�តខ�ង្គមមួយចុំេួេតដល�ថាិតសៅជិតខ្ួេរួចសហើយ 
ដូសចះ្ចុំណត ចសេះសធវើឱ្យមាេ ភាពមេិចបា�់ថាសតើមាេអតថាប្រសយជេ្៍រតេថាមអវបីខះ្សទៀត 
តដលទទួលបាេពបីគិលាេោ្ឋ េសៅេឹង�ហបោ�ផ្្ទ ល់សនាះ។ ដូសចះ្ ្ត្ាសេះបាេ
្រសងកើតឱ្យមាេភាពមិេចបា�់ លា�់�បមា្រធ់តរ្ចិចាថាសតើធតរ្ចិចាេឹងបតរូវទទួលពិេយ័
ចុំសពាះការមេិអេតវតត្ាម្រទ្រ្ញ្ញត្សិេះឬសទ េិងអាច្រសងកើតឱ្យមាេឱកា��បមា្រ់ 
ការអេតវតម្េិមាេតម្ាភាព។

ពិពណ៌នាបញ្នា

គិលានដ្ឋា នមៅតា៉សហពគាសធ៊ន៉ធ្យ៉

១១

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ឱី្យមធ្វីផ្រសព៉រួលម�ងីវញិនូវល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវឱ្យសហពគាសផដលរាននិមោជិតមលសីពី ៥០ នា្រ់ម�ងីមៅ 
ពតរូវផតរានគិលានដ្ឋា ន ពបចានំការមៅនឹងសហពគាសរបស់ខលួន។ 

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

ដូចមាេតចងសៅ្្តងចបា្រ�់្ដបីពបីការង្រ ្រចចាត្រ្េ�្ហបោ�ទា ុំងឡាយោតដលមាេេិសយជតិសលើ�ពបី ៥០ នា្ស់�ើង 
សៅសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា បតរូវបាេតបមរូវឱ្យមាេគិលាេោ្ឋ េប្រចា ុំការសៅេឹង�ហបោ�រ្រ�់ខ្ួេតដល្ត្ាសេះអាច 
្រសងកើេចុំោយយ៉ងសបចើេ�េ្ធឹ្�នា្ធ ្រ្់រតេថាមសទៀតដល់េិសយជ្ េិងសធវើឱ្យមាេការសប្រើបបា�់មេិបគ្រប់ោេេូ់វធេធាេ
តែទា ុំ�តខភាពដម៏ាេតនម។្ តាមរយៈលិខិតតដលប្�ួងបាេសផ្ើម្ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខសមស្ 
ឆ្្ ុំ២០១៨ ្េង្សៅ (ឯ្ស្រសយងសលខ ៦១០្.្រ/�.ហ.អ) ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈបាេទទួល
ស្្គ ល់ថាល្ខេខណ្ឌ តបមរូវសេះ្ុំពតងសធវើឱ្យ្រ៉ះពាល់ដល់វ�័ិយឯ្ជេ ្រ៉តតេស្ោយស្រតតចុំណត ចសេះមាេតចងសៅ្្តង 
ចបា្រ់�្ដបីពបីការង្រ ចា ុំបាចប់តរូវតតមាេវសិស្ធេ្ម្មចបា្រ់�្ដបីពបីការង្រជាមតេ�ិេ។

ប្�ួងបាេ្រញ្្ជ ្់អុំពបីសចតនារ្រ�់ខ្ួេ្្តងការទទួលយ្អេតស្�េ៍សេះសៅពិចារោសៅ្្តង្ិចចាប្រជត ុំពិភា្សា 
្រតេថាមជាមួយ្រតគ្គលិ្្រសចចា្សទ��តខភាព េិង�តវតថាិភាពសៅ្តេ្ងការង្រ។ �ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា 
�ូមស្វ គមេដ៍ុំសណើ រការវវិតេ្ស៍េះ សហើយេឹង្រេស្លើ្ទឹ្ចតិឱ្្យរាជរោ្ឋ ភបិាលពិចារោដ្សចញេូវល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ
សេះ�បមា្រ�់ហបោ�តដលមាេេិសយជតិសលើ�ពបី ៥០ នា្ស់�ើងសៅ តដលសៅត្្រមេ្ទបីរសពទ្យជា្រ់្ ចិចា�េយោជាមួយ 
េឹងស្រឡាជាតិរ្រ្រ�េ្ិ�តខ�ង្គម (្រ��)។

វិស័យធនធានមនសុ្ស  |  គិលានដ្ឋា នមៅតា៉សហពគាស



៨៤    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

99 សូ៉មសី្ឱ្យមធ្វវីមិសាធន្រ៉ច្បាបស់្ដពីកីារងារមដី៉្បអីន៊ញ្ញា តឱ្យរានការផ្រសព រ៉ួលម�ងីវញិនូវ
ល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវផដលតព រ៉ូវឱ្យសហពគាសផដលរាន្រ៉្្ររនិមោជតិមលសីព ី ៥០ នា្់រម�ងី

មៅពតរូវរានគលិានដ្ឋា នពបចានំការមៅតា៉សហពគាសរបសខ់លួន។

សោយស្រល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ �បមា្រធ់តរ្ចិចាតដលមាេ្ម្្ម រេិសយជតិសលើ�ពបី៥០នា្់ 
បតរូវមាេគលិាេោ្ឋ េប្រចា ុំការសៅតាម�ហបោ�រ្រ�់ខ្ួេ មាេតចងសៅ្្តងចបា្រ�់្ដបីពបី 
ការង្រ សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់អេតស្�េ៍ឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាលពិចារោសធវើវសិស្ធេ្ម្មចបា្រ់
�្ដបីពបីការង្រ សដើម្ បី អេតញ្្ញ តឱ្យមាេការត្�បមរួលស�ើងវញិសលើ្រទ្រ្ញ្ញត្សិេះ។ 
្រនា្ទ ្រព់បីវសិស្ធេ្ម្មសេះ រួច មាេតតធតរ្ចិចាតដលមាេ្ម្្ម រេិសយជិតសលើ�ពបី ៥០ 
នា្ស់�ើងសៅ េិងមាេទបីតា ុំង�ថាិតសៅ្្តងតុំ្រេត់ដលមេិមាេមេ្ទបីរសពទ្យជា្់រ្ចិចា�េយោ 
ជាមួយស្រឡាជាតរិ្រ្រ�េ្ិ�តខ�ង្គម្រ៉តសោ្ណ ះតដលតបមរូវឱ្យ្រសងកើតគលិាេោ្ឋ េប្រចា ុំ
ការសៅតាមបគឹះស្ថា េរ្រ�់ខ្ួេ។ 

�បមា្រប់្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាតដល�ថាតិសបកាម្រទ្រ្ញ្ញត្និេប្រកា�សេះ សហើយ�ថាតិសៅត្្រ 
មេ្ទបីរសពទ្យជា្រ់្ិចចា�េយោជាមួយស្រឡាជាតិរ្រ្រ�េ្ិ�តខ�ង្គម សយើងខ្ត ុំ�ូមស�្ើឱ្យ
សធវើការពិចារោ្រ្ដូរល្ខេខណ្ឌ តបមរូវឱ្យជួលសវជ្ជ្រណ្ឌិ តប្រចា ុំការសពញសម៉ាង ម្បតឹម 
ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវសបជើ�តា ុំងយ៉ងសហាចោ�់្រតគ្គលិ្ម្ា្ត់ដលទទួល្រេ្ទត្សរៀ្រចុំ 
ជុំេួយ �សសង្្គ ះ្រឋមជុំេួ�វញិ។ ្រតគ្គលិ្តដល្រុំសពញតួនាទបីសេះចា ុំបាច់បតរូវឆង្
កាត់ការ ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លជា្់លា្់តដលមាេការទទួលស្្គ ល់សោយអាជ្ាធរមាេ 
�មតថា្ិចចា រ្រ�់រោ្ឋ ភិបាល សហើយបតរូវទទួលខត�បតរូវសលើការផ្ដល់ជុំេួយ�សសង្្គ ះ
្រឋម �បមា្ររ់្ួរ�តូចតាច េិងទុំនា្ទ់ុំេងជាមួយមណ្ឌ ល�តខភាពសដើម្ បីធានាេូវ
ការទទួល បាេស�វាសវជ្ជស្ស�ច្ា ុំបាច់្្តង្រណបី តដលមាេឧ្រសទ្ទវសហតតធងៃេ់ធងៃរសៅ
េឹង្តេង្ការង្រ។ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

្រទ្រ្ញ្ញត្សិេះតបមរូវឱ្យេិសយជ្ជួលបគរូសពទ្យតដលមាេវជិា្ជ ជបីវឱ្យសធវើការសពញសម៉ាងយ៉ង
សហាច ោ�់ម្ា្ត់ដល ទទួលបបា្ត់ខពបីេិសយជ្។ ្ ្តង រ្ណបី តដលមេិមាេភាពចា ុំបាច់ 
្្តងការ្រសងកើតគលិាេោ្ឋ េសៅតាម�ហបោ� សោលេសយបាយសេះេឹង្រសងកើត្រេ្ទត្
ចុំោយសបចើេតែមសទៀតដល់េិសយជ្ជាមួយេឹងអតថាប្រសយជេជ៍ា្ត់�្ដងតចិតួច 
សហើយទបី្រុំផតតសៅ ត្ររជាសធវើឱ្យ្រះ៉ពាល់ដល់ភាពប្រ្ួតប្រតជងសៅសលើឆ្្អេរ្ជាតិ 
រ្រ�់្ម្តជាសៅវញិ។ ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវសេះមេិបតឹមតតជាចុំោយសបចើេ�បមា្រប់្រុម
ហ៊តេ ធតរ្ចិចា្រ៉តសោ្ណ ះសទ ្រ៉តតេ្្ ម៏េិបាេផ្ដល់ឱ្យប្រសទ�្ម្តជា េូវ្រតគ្គលិ្តែទា ុំ�តខភាព 
តដលទទួលបាេការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈបតឹមបតរូវតដលបតរូវការជាចា ុំបាច់សនាះតដរ 
សោយស្របគរូសពទ្យអាជបីពតដលសគជួលម្សោយមេិមាេភាពចា ុំបាចស់ៅតាមគលិាេ 
ោ្ឋ េ�ហបោ� អាចយ្ជុំនាញរ្រ�់ខ្ួេសៅ្រសបមើសៅតផ្្ នានាតដលមាេធេធាេ 
មេិបគ្រ់បោេ់សដើម្ បីផ្ដល់អតថាប្រសយជេ៍ស្ធារណៈកាេ់តតលអែប្រស�ើរជាងសេះ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

វិស័យធនធានមនសុ្ស  |  គិលានដ្ឋា នមៅតា៉សហពគាស



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ៨៥

សោយស្រតតប្រកា�សេះបាេអេតញ្្ញ តឱ្យ�ហបោ�មួយតដលមាេ្តេង្ការង្រ 
សបចើេ្តេង្សៅ្្តងចមាងៃ យ ៥ គ.ម ្រសងកើតគលិាេោ្ឋ េរួមមួយ សយើងខ្ត ុំស�្ើ�ត ុំឱ្យប្�ួង 
ពបងបី្វសិ្លភាព្រញ្ញត្ិសេះសោយអេតញ្្ញ តឱ្យ�ហបោ�សផ្សងោ្តដលមាេភូមិ
ស្ស�ស្ៅជិត�ហបោ�មួយសទៀត (ឧ. តុំ្រេ់ស�ដ្្ឋ ិចចាពិស�� �ួេឧ�សាហ្ម្ម 
ឬសៅ្្តងតុំ្រេជ់ា្ល់ា្ោ់មួយ) ប្រមូលផ្ដត ុំធេធាេរ្រ�់ខ្ួេោ្្់រញចាូ ល ោ្សដើម្ បី 
្រសងកើតបាេជាគលិាេោ្ឋ េរួមតដលមាេល្ខេណៈប�សដៀងោ្សេះសោយ្្ដបីអេតសបោះ។



៨៦    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ការហវឹ្ហវឺេ្ូេជាង េិងការហាតក់ារគ�ឺតទ្ធតតជាទបមងន់េការសរៀេ�ូបតតាមរយៈការ
ង្រតដលបាេក្ាយជាមសធយោបាយកាេត់តមាេប្រ�ិទ្ធភាព្្តងការសលើ្ ្ម�់្ការ អ្ររ់ ុំ 
េិងការអភវិឌ្ឍជុំនាញរ្រ�់េិសយជតិ តាមរយៈការផ្ដល់ឱកា�ដល់យតវជេ្្តងការ
ផ្ដល់�តពលភាពការសរៀេ�ូបតរ្រ�់ខ្ួេសៅសបកាមល្ខេខណ្ឌ អេតវតក្ារង្រជា្ត់�្ដង 
សៅេឹង ត្េង្សធវើការ។ ដុំសណើ រការសេះជួយ្រុំសពញ្រតេថាមចសន្ាះខវះខាតតផ្្ ជុំនាញតដល
មាេរវាងចុំសណះដឹងតដលបាេ្រសបងៀេសៅតាមបគឹះស្ថា េ�ិ្សា េិងតបមរូវការជា្់ 
ត�្ដងរ្រ�់វ�័ិយឯ្ជេ សហើយ្អ៏ាចឱ្យប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាទទួលបាេអតថាប្រសយជេ៍
ពបី្ម្ា ុំងពល្ម្មយ៉ងសបចើេតដល្បមិតការអ្ររ់ ុំលអែ េិងមាេប្រ�ិទ្ធភាពចុំោយ។ 

តាមធម្មតា ការហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងគជឺា្ម្មវធិបី្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈផ្ូវការតដលជួយ 
សបតៀមល្ខេណៈឱ្យ្រតគ្គលិ្ោម្ា្់មាេល្ខេណៈ�ម្ត្ិបគ្រ់បោេ់�បមា្រ់មតខ
ជុំនាញ្រសចច្ា សទ�ជា្ល់ា្ ់ឬសធវើការសៅ្្តងវ�័ិយតដលសប្រើបបា�់្ម្ា ុំងបាយ ដូចជា 
វ�័ិយ�ុំណង ់ឬផលិត្ម្ម សហើយជាធម្មតា បតរូវចុំោយសពលចសន្ាះពបីមួយឆ្្ ុំសៅបបា ុំ
មួយឆ្្ ុំសដើម្ បី្រញចា្រ់្ ម្មវធិបីសនាះ សោយមាេការធានាថាេឹងទទួលបាេការង្រសធវើសៅ
សពលសរៀេច្រ។់ ប្រ�ិេស្រើសយើងសប្រៀ្រសធៀ្រ ការហាតក់ារ ជាទូសៅ គជឺាការទទួលឱ្យ
អ្្ ហាតក់ារចូលសធវើការ្្តងរយៈសពលខ្បីតដលមេិ�ូវមាេរចនា�ម្េ័្្ធ ្តងរយៈសពល 
ចសន្ាះពបីមួយតខសៅបបា ុំមួយតខ សហើយជាសរឿយៗគសឺដើម្ បីេិ�្សតិ្ុំពតង�ិ្សាសៅស្្ល 
វទិយោល័យទទួលបាេ្រទពិសស្ធេស៍ៅ្្តងស្ថា ្័រេស្ធារណៈ ឬប្រុមហ៊តេឯ្ជេតាម 
មតខជុំនាញជា្ល់ា្ដូ់ចជា ការអភវិឌ្ឍធតរ្ចិចា ឬការទុំនា្ទ់ុំេង ជាមួយេឹងលទ្ធភាព 
ទទួលបាេការង្រសធវើ ្រនា្ទ ្រ់ពបីេិ�្សតិសនាះ្រញចា្រ់ការ�ិ្សា។

សៅ្ម្តជា សោយស្រតតមាេការសផ្្ដ តខ្ា ុំងសៅសលើ្ បមតិឧតម្�ិ្សា សប្រវ៉ា�ងន់េការ 
ហាតក់ារមាេ្បមិតខ�់្ជាង្ម្មវធិបីហវឹ្ហវឺេ្ូេជាង សោយស្រតតេិ�្សតិសបជើ�សរ ើ� 
សដើមតាមគេង្អាជបីពវជិា្ជ ជបីវៈជាជាង ជុំនាញឯ្សទ�។ សទាះ្របី្ម្មវធិបីេបីមួយៗមាេ 
សោល្រុំណងខត�ោ្្្ដបី ្ ៏្ ម្មវធិបីទា ុំងពបីរសេះផ្ដល់ការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លតាម រយៈការង្រ
ដ�៏ុំខាេដ់ល់យតវជេ្្តងការ្រសងកើេ�មតថាភាព្រសចច្ា សទ� សហើយទេ្ទឹមេឹងសនាះ្ជួ៏យ
សោះបស្យ្រញ្ហា គម្ាតជុំនាញ�បមា្រជ់ាប្រសយជេដ៍ល់ស�ដ្្ឋ ចិច្ា ម្តជាផងតដរ។ 

សទាះ្របីជាមាេទុំសនារនេការអេតវត្សបចើេ្៏សោយ ្រ៉ត តេ្ការហាត់ការមិេបតរូវបាេ 
ទទួលស្្គ ល់សោយប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈថាជា្ម្មវធិបីជសបមើ� 
មាេ�តពលភាពជុំេួ�្ម្មវធិបីហាតក់ារតដលនា ុំឱ្យមាេការលុំបា្�បមា្រប់ រ្ុមហ៊តេ
ធតរ្ិចចាជាសបចើេសោយស្រតត្រញ្ញត្ិតដលមាេតចងសៅ្្តងប្រកា�សលខ ០០៤។ 
ប្រកា�សលខ ០០៤ �្ដបីពបីការហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងបាេតចងថាបគ្រធ់តរ្ចិចាទា ុំងអ�់តដល 
មាេេិសយជតិសលើ�ពបី ៦០ នា្ស់�ើងសៅ មេិថាសៅ្្តងវ�័ិយោ្ស៏ោយ បតរូវតត
មាេ្ូេជាងសៅ្្តងចុំេួេភាគរយជា្ល់ា្ោ់មួយនេចុំេួេ្ម្្ម រេិសយជតិ�រត្រ
សៅ្្តង�ហបោ�រ្រ�់ខ្ួេ សហើយ�បមា្រ�់ហបោ�ទា ុំងឡាយោតដលមេិអេតវត ្

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការទទួលសា្គ ល់ទព៉ង់ម្្សងមទៀតមនការមរៀនសូពតតា៉រយៈការងារ

១២

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

វិស័យធនធានមនសុ្ស  |  ការពិនិត្យម៉ីលម�ងីវញិនូវល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវសពរាប់ការហ្វ្ឹរហ្វវឺន្ូរនជាង
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្ម្មវធិបីហាត់ការផ្ដល់អតថាប្រសយជេ៍ដល់ទា ុំងេិ�្សតិ ស្្លវទិយោល័យ េិង 
ប រ្ុមហ៊តេធតរ្ិចចាផងតដរ សហើយជាលទ្ធផល្ម្មវធិបីទា ុំងសេះបាេក្ាយជាយតទ្ធស្ស��្្ូល 
រ្រ�់វ�័ិយឯ្ជេ្្តងការសោះបស្យ្រញ្ហា ្ងវះជុំនាញសៅ្ម្តជា។ ការហាតក់ារជួយ 
សបតៀមល្ខេណៈកាេត់តប្រស�ើរ�បមា្រេិ់�្សតិ្្តងការឈាេសជើងចូលសៅ្្តង្ររ្ិរទ 
ធតរ្ចិចាតាមរយៈការផ្ដល់្រទពិសស្ធេពិ៍តជា្់ត�្ដង េិងជួយ្រង្ហា ត្់រសបងៀេពួ្ោត់
ឱ្យសចះអភវិឌ្ឍជុំនាញទេ�់ុំខាេ់ៗ បពមទា ុំង្រសងកើត្រោ្ដ ញជុំនាញវជិា្ជ ជបីវៈតដលពួ្
ោតស់ៅមាេ្បមិត ប្រ�ិេស្រើមេិបាេឆង្កាតផ់ងតដរ។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ ការហាត់
ការអាចឱ្យស្្លវទិយោល័យ្ស្ងទុំនា្ទ់ុំេងកាេត់តរងឹមា ុំជាមួយ�ហគមេ៍ធតរ្ចិចា 
តដលនា ុំឱ្យមាេ្ម្មវធិបី�ិ្សាកាេត់តបគ្រប់ជរុងសបជាយ េិងមាេេិ�្សតិមាេសទពសកា�ល្យ 
ប�្រសពលតដលប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាវញិទទួលបាេ្រតគ្គលិ្តដលចុំោយបបា្ត់ខ�ម
ប�្រ េិងមាេ្បមិតវ្រ្ធមល៌អែតដលប្រុមហ៊តេអាច្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លបាេចា្រព់បីដុំោ្់ 
កាលចូល្រសបមើការង្រដុំ្ូរងម្ម្ស៉ះ។ ជាចតងសបកាយ ទុំនា្ទ់ុំេងតដលមាេការពឹង 
តផអ្ែ ោ្សៅវញិសៅម្សេះេឹងជួយពបងឹង�មតថាភាពដល់្ម្ា ុំងពល្ម្មរ្រ�់្ម្តជា
សោយកាត់្រេថាយ្រញ្ហា ្ងវះជុំនាញ េិងចូលរួមចុំតណ្សធវើឱ្យស�ដ្្ឋ ិចច្ា ម្តជាកាេ់
តតមាេភាពប្រ្ួតប្រតជង េិងផលិតភាពតែមមួយ្បមិតសទៀត។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

តាម្រទ្រ្ញ្ញ ត្សិេះ េឹងប្រឈមេឹងការពិេយ័ជាបបា្ច់ុំេួេ ១% នេបបា្ត់ខេិសយជតិ 
ប្រចា ុំឆ្្ ុំ�រត្រ។

សទាះ្របីសយើងទទួលស្្គ ល់អុំពបីអតថាប្រសយជេ៍នេការសលើ្ទឹ្ចិតឱ្្យប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចា
ជួល្រតគ្គលិ្តដលមិេ�ូវមាេ្រទពិសស្ធេ៍ឱ្យបាេសបចើេ្្តងសោល្រុំណងសធវើជា
ការហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងសដើម្ បី្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល្រតគ្គលិ្ទា ុំងសនាះអុំពបីមតខជុំនាញជា្់
លា្់ េិង�បមា្រ់មតខតុំតណងតដលសប្រើហតថា្ម្មសបចើេ្៏សោយ ្រ៉តតេ្ពួ្ោត់មិេ
�័្្ដ�ិម�បមា្់រធតរ្ិចចាសៅ្្តងវ�័ិយស�វា្ម្មស�ើយ។ ផ្ទតយសៅវញិ ការហាតក់ារមាេ 
ភាពទា្ទ់ាញសបចើេជាងសៅវញិ�បមា្រវ់�័ិយស�វា្ម្ម សោយស្រតតប្រុមហ៊តេធតរ
្ចិចាមាេភាព្រតត់្រេ្្តងការត្តបមរូវការ្ម្មវធិបី្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល េិងអភវិឌ្ឍេរ៍្រ�់
ខ្ួេឱ្យប�្រតាមតបមរូវការរ្រ�់អ្្ ហាត់ការម្ា្់ៗសទៀតផង។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ 
ការហាត់ការបតរូវការធេធាេតិច្្តងការបគ្រ់បគង សៅសពលតដលសប្រៀ្រសធៀ្រសៅ
េឹងកាតពវ្ិចចាតងឹរតងឹតដលេិសយជ្បតរូវ្រុំសពញតាម�បមា្រ់្ ម្មវធិបីហវឹ្ហវឺេ្ូេជា
ងសដើម្ បីទទួលបាេការទទួលស្្គ ល់។

សៅសពលការរ ប្ី ចសបមើេរ្រ�់វ�័ិយស�វា្ម្មបាេក្ាយជា្ត្ាចូលរួមចុំតណ្ដ៏ធុំ
សធងចុំសពាះ្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ិចច្ា ម្តជា វ�័ិយឯ្ជេបាេរ្សាសោលជុំហរថាសោល 
េសយបាយស្ធារណៈ គួរតតឆ្តះ្រញ្ចា ុំង េិង�បម្រ�បមរួលតបមរូវការរ្រ�់វ�័ិយ
ខត�ៗោ្តដលោ ុំបទដល់្ចិចាខិតខុំប្រឹងតប្រងជាប្រចា ុំសដើម្ បីសធវើ ពិពិធ្ម្មស�ដ្្ឋ ចិចា េិង
ពបងឹង�មតថាភាព្ម្ា ុំងពល្ម្មរ្រ�់្ម្តជា។



៨៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

សទាះ្របីសយើងខ្ត ុំទទួលស្្គ ល់ថាការ្រសងកើតយតទ្ធស្ស�្្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លលអែតដល�មប�្រ 
�បមា្រប់គ្រវ់�័ិយទា ុំងអ�់មេិតមេជាសរឿងង្យស�ើយ្ស៏ោយ សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ 
ជូេេូវអេតស្�េដ៍ល់រាជរោ្ឋ ភបិាលចាតវ់ធិាេការសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យសប្រើ្ ម្មវធិបីហាត់
ការ�មប�្រ សោយទទួលស្្គ ល់្ម្មវធិបីសេះជាជសបមើ�មាេ�តពលភាពជុំេួ�ឱ្យ្ម្ម
វធិបីហវឹ្ហវឺេ្ូេជាង�បមា្់រវ�័ិយឯ្ជេ។ ្ ត្ាសេះេឹងអាចឱ្យប្�ួងការង្រ េិង
្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈសធវើការពិចារោសលើ្ម្មវធិបីហាតក់ាររ្រ�់ប្រុមហ៊តេ សៅសពល
វាយតនមស្លើការអេតវតប្្រកា�សលខ ០០៤ រ្រ�់ប រ្ុមហ៊តេ េិងអេតសលាមតាមស�ច្្ដបី 
តណនា ុំ្រេ្្រនា្ទ ្់រសលខ ០៤២/១៥ តដលអេតញ្្ញ តឱ្យប្រុមហ៊តេសបជើ�សរ ើ�្រតគ្គលិ្តដល 
�ថាិតសៅ្្តងរយៈសពលស្្ល្ងការង្រ ឬ្រតគ្គលិ្តដល្ុំពតងសរៀេជុំនាញែ្មបីសដើម្ បី
្រុំសពញល្ខេខណ្ឌ តបមរូវហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងប្រចា ុំឆ្្ ុំ។ 

សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត សយើងខ្ត ុ្ំ �ូ៏មស�្ើឱ្យប្�ួងសធវើការពិសបោះសយ្រល់ជាមួយេឹង 
វ�័ិយឯ្ជេ េិងបគឹះស្ថា េអ្ររ់ ុំសដើម្ បីសរៀ្រចុំ្រសងកើតសោលការណ៍តណនា ុំ�្ដបីពបីការអេត
វតជ្ា្់ត�្ដង�បមា្រ់�ហបោ�ទា ុំងសេះអេតវតត្ាមសដើម្ បី្រង្ហា ញថា ្ម្មវធិបីហាត់ 
ការរ្រ�់ខ្ួេគឺអាច្រុំសពញតាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវសេះបាេ។

99 សូ៉មស្ីឱ្យរានការទទួលសា្គ ល់្រ៉្វធិីហាត់ការស៉ពសបជា្លូ វការមដី៉្បីមធ្វីជាជមព៉ីស 
រានស៊ពលភាពជនំនួសឱ្យ្រ៉្វធិីហ្វឹ្រហ្វវឺន្ូរនជាងមៅមពលវាយតម៉លមលីការអន៊វត្តតា៉

ពបកាសមលខ ០០៤។ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ៨៩

ប្រការ ៨ នេប្រកា�សលខ ០០៤ បាេតចងថា�បមា្រប់្រុមហ៊តេតដលមេិអាច អេតវត ្
តាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវហវឹ្ហវឺេ្ូេជាង ដូចតដលបាេតចងសោយចបា្រ�់្ដបីពបីការង្រប្រុម
ហ៊តេទា ុំងសនាះបតរូវ្រងព់េ្ធអា្រ�បមា្រហ់វឹ្ហវឺេ្ូេជាងចុំេួេ ១% នេបបា្ឈ់្ួល�រត្រ 
ប្រចា ុំឆ្្ ុំរ្រ�់ខ្ួេ សហើយប្រុមហ៊តេតដលមិេបាេសធវើដូសច្ាះេឹងបតរូវប្រឈមេឹងការ 
ពិេ័យ�បមា្រ់ការមិេអេតវត្តាម។ ប្រកា�សេះ្៏បាេ្រញ្្ជ ្់ថាមូលេិធិតដល 
ប្រមូលបាេ បតរូវោ្ត់មកល់ចូលសៅ្្តងមូលេិធសិ្ចប់បា្�់តទ្ធតដលប្�ួងការង្រ 
េិង ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈេឹងយ្សៅសប្រើ�បមា្រក់ារអភវិឌ្ឍ្ម្មវធិបីហវឹ្ហវឺេ្ូេ
ជាងសោយ�ហការជាមួយេឹងប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាត  បពមទា ុំងស្ថា ្រេ័ពា្់ 
ព័េ្ធសផ្សងសទៀតផងតដរ។

សទាះ្របី�មាជិ្រ្រ�់សយើងខ្ត ុំស្វ គមេ៍ចុំសពាះហិរញ្ញ្រ្ទាេ�បមា្់រការអភិវឌ្ឍ 
ជុំនាញ េិងការហវឹ្ហវឺេតដលបតរូវការជាចា ុំបាច់ខ្ា ុំង្៏សោយ ្៏មាេ្្ដបី្ងវល់ថា 
ប្រ�ិេស្រើមិេមាេវ�័ិយឯ្ជេចូលរួមសទ សនាះការសប្រើបបា�់មូលេិធិទា ុំងសនាះ 
អាចសមើលរ ុំលង វ�័ិយមួយចុំេួេសោយស្រតតប្�ួងមេិទាេប់ាេផ្សពវផសាយសោល 
ការណ៍តណនា ុំ�្ដបីពបីការសប្រើបបា�់មូលេិធិទា ុំងសនាះសៅស�ើយសនាះសទ។ សោយស្រ 
តតមូលេិធិសេះមាេសោល្រុំណងសដើម្ បី្រសងកើេ�មតថាភាពរ្រ�់ប្រជាពលរដ្្ឋ ម្តជា 
សហើយចតងសបកាយអាច្រសងកើេផលិតភាព េិងភាពប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចា
វ�័ិយឯ្ជេគជឺាតួអង្គដល៏អែ្រុំផតត្្តងការតណនា ុំអុំពបីតផ្្ អាទិភាពតដលអាចទទួល 
បាេអតថាប្រសយជេ៍សបចើេ្រុំផតតពបីការហវឺ្ហវឺេតដលបាេត្លមអែកាេ់តតលអែប្រស�ើរ 
េិងការផ្ដល់មូលេិធិ្រតេថាមសទៀត។ ប្រ�ិេស្រើមិេមាេការចូលរួមពបី�ុំោ្់វ�័ិយ 
ឯ្ជេសទសនាះ អាចេឹងមាេហាេិភយ័សបចើេសោយការផ្ដល់្ម្មវធិបីហវឺ្ហវឺេសនាះមេិ�ម
ប�្រសៅេឹងតបមរូវការរ្រ�់វ�័ិយេបីមួយៗ សហើយ្រញ្ហា គម្ាតជុំនាញនាសពល្រចចាត្រ្េ ្
តដល្ុំពតងមាេសៅ្្តងវ�័ិយជាសបចើេេឹងសៅតត្រេស្្ើតមាេសទៀត។

រាជរោ្ឋ ភបិាល្ម្តជាបាេទទួលស្្គ ល់រួចសហើយចុំសពាះស្រៈ�ុំខាេ ់េិងអតថាប្រសយជេ៍ 
នេការោ្់្រញចាូ លឱ្យប្រុមភាគបីពា្់ព័េ្ធជាសបចើេចូលរួម្្ត ងការសរៀ្រចុំតផេការ 
េិងការបគ្រ់បគងមូលេិធិស្ធារណៈ ដូចបាេស�ើញតាមរយៈអង្គភាពបគ្រ់បគង 
តដលទទួលខត�បតរូវចុំសពាះការអេតវត្ េិងការបគ្រ់បគងស្រឡាជាតិរ្រ្រ�េ្ិ�តខ 
�ង្គមែ្មបី។ អង្គភាពបគ្រ់បគងសេះមាេ�មា�ភាពតុំោងម្ពបីប្�ួងរោ្ឋ ភិបាល
ពា្ព់េ័្ធ េិសយជ្ ្ ម្្ម រេិសយជតិ េិង�ហជបីព សដើម្ បីធានាថាបគ្រភ់ាគបីពា្ព់េ័្ធ
ទា ុំងអ�់�តទ្ធតតមាេឱកា�្រសញចាញសយ្រល់្្តងការសប្រើបបា�់មូលេិធទិា ុំងសនាះ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការពគប់ពគង៉ូលនិធិសពរាប់ហ្វ្ឹរហ្វវឺន្ូរនជាង

១៣

ថ ្មមី

វិស័យធនធានមនសុ្ស  |  ការពិនិត្យម៉ីលម�ងីវញិនូវល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវសពរាប់ការហ្វ្ឹរហ្វវឺន្ូរនជាង



៩០    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

យេក្ារពិសបោះសយ្រល់មាេប្រ�ិទ្ធភាពរវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល េិងវ�័ិយឯ្ជេសៅ
្្តងការសរៀ្រចុំតផេការ េិងការបគ្រ់បគងមូលេិធិ�បមា្រ់ការហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងេឹង
អាចឱ្យប្�ួងអាច្រសងកើតប្រពេ័្ធហវឹ្ហវឺេ្ូេជាង តដលមាេល្ខេណៈប្រ្ួតប្រតជង 
េិងជុំរតញសោយតបមរូវការ តដលសឆ្ើយត្រចុំសពាះតបមរូវការតដល្ុំពតងតតមាេការតប្រ
ប្ររួល្្តងស�ដ្្ឋ ិចចា។ ្រតេថាមពបីសេះសៅសទៀត សោយស្រតតមូលេិធិទា ុំងសនាះទទួល 
សោយផ្្ទ ល់ពបីប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចា សទាះ្របីពួ្សគមាេចុំោ្រ់អារម្មណ៍ខ្ា ុំងសៅ្្តងការ
ធានាេូវភាពសជាគជយ័នេ្ម្មវធិបីហវឹ្ហវឺេ្ូេជាង ដូសចះ្គុំេិតផ្ដួចសផ្ដើមសេះេឹងផ្ដល់
អតថាប្រសយជេ៍ជាសបចើេពបីការចូលរួមដ�៏្ម្មរ្រ�់អ្្ ជុំនាញសៅ្្តងវ�័ិយឯ្ជេ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យព្រសួងការងារ និងបណ្ដ៊ រះបណា្ដ លវជិា្ជ ជីវៈបមងកីតអង្គភាពពិមពគារះមោបល់មដី៉្បី
ឱ្យវសិ័យឯ្រជនចូលរួ៉ ្រ្៊ងការមរៀបចនំផ្នការ និងការពគប់ពគង៉ូលនិធិផដលពប៉ូលបានពី

ពន្អា្ររហ្វ្ឹរហ្វវឺន្ូរនជាង។  

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេអេតស្�េស៍ោយស�្ើឱ្យប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល 
វជិា្ជ ជបីវៈ្រសងកើតអង្គភាពពិសបោះសយ្រល់សដើម្ បីអាចឱ្យវ�័ិយឯ្ជេចូលរួមយ៉ង�្ម្ម 
្្តងការសរៀ្រចុំតផេការ េិងការបគ្រ់បគងមូលេិធិតដលបាេប្រមូលពបីពេ្ធអា្រ ហវឹ្
ហវឺេ្ូេជាង�បមា្រ់សប្រើសៅ្្តងការ្រសងកើត្ម្មវធិបីហវឹ្ហវឺេ្ូេជាង េិងការអភិវឌ្ឍ 
្ម្ា ុំងការង្រ្ម្តជា។ ការសធវើត្រ្រសេះ ប្�ួងេឹង្រសងកើេភវេបីយភាពតដលមូលេិធ ិេឹង
បតរូវសប្រើបបា�់�បមា្រស់រៀ្រចុ្ំ ម្មវធិបីហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងតដល្រសងកើេជុំនាញ េិង�មតថាភាព 
រ្រ�់ប្រជាពលរដ្្ឋ ម្តជាសៅ្្តងតផ្្ តដលស�ដ្្ឋ ចិចាមាេតបមរូវការខ�់្្រុំផតត េិងសបតៀម 
ល្ខេណៈ្ម្ា ុំងពល្ម្មម្ា្់ៗយ៉ងមាេប្រ�ិទ្ធភាពសដើម្ បីឈាេសជើងចូលសៅ្្តង
ទបីផសារការង្រ។ សយើងខ្ត ុំរ ុំពឹងថាតាមរយៈការោ្់្រញចាូ លភាគបីពា្ព់េ័្ធកាេត់តសបចើេឱ្យ
ចូលរួមសៅ្្តងការសរៀ្រចុំតផេការ េិងការបគ្រ់បគង រាជរោ្ឋ ភិបាល េឹងទទួលបាេ
សជាគជយ័ដូចអវបីតដលបាេ�សបមចសោយស្រឡាជាតរិ្រ្រ�េ្ិ�តខ�ង្គមដូសច្ាះតដរ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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ការផ្សពវផសាយស�ច្្ដបីតណនា ុំសលខ ០៤២/១៥ សោយប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល 
វជិា្ជ ជបីវៈសៅតខវចិ្ឆកិា ឆ្្ ុំ២០១៥ បាេ្រញ្្ជ ្ជ់ាែ្មបីម្ដងសទៀតអុំពបីកាតពវ្ ចិចាហវឹ្ហវឺេ្ូេជាង 
ដូចតដលមាេតចងសោយចបា្រ�់្ដបីពបីការង្រថា �ហបោ�តដលមាេ្ម្្ម រេិសយជតិ 
សបចើេជាង ៦០ នា្់ បតរូវតតមាេ្ូេជាងចុំេួេមួយភាគដ្រន់េចុំេួេ្ម្្ម រេិសយជតិ
�រត្រសៅ្្តង�ហបោ�រ្រ�់ខ្ួេ សោយមាេ�មាមាបតខត�ោ្�បមា្រ�់ហបោ�
មាេបទង់បទាយធុំជាងសេះ។ ប្រ�ិេស្រើ�ហបោ�មិេអាចអេតវតត្ាមបាេសទសនាះ 
�ហបោ�ទា ុំងសនាះបតរូវ្រងព់េ្ធអា រ្ហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងចុំេួេ ១% នេបបា្ត់ខ�រត្រប្រចា ុំ
ឆ្្ ុំតដលប រ្ុមហ៊តេបតរូវទូទាត់ជូេ្ម្្ម រេិសយជិត ឬបតរូវរងការពិេ័យសផ្សងៗសទៀត។ 
ស�ច្្ដបីតណនា ុំសេះ្ប៏ាេជូេដុំណឹងដល់�ហបោ�ថា ប្រ�ិេស្រើ�ហបោ�សនាះ
មាេការលុំបា្សៅ្្តងរ្សាទត្ស្រ្ខេភាព�បមា្រ់ការហវឹ្ហវឺេ្ូេជាង �ហបោ�
សនាះអាច្រុំសពញល្ខេខណ្ឌ តបមរូវផ្ូវចបា្រស់ោយយ្្ម្្ម រេិសយជតិតដល្ុំពតងសប្រើ 
ការង្រសៅ្្តងរយៈសពលស្្ល្ងការង្ររ្រ�់ខ្ួេ ឬ្ម្្ម រេិសយជិតតដលបតរូវ
ការជុំនាញែ្មបី។ 

សទាះ្របីជាស�ច្្ដបីតណនា ុំសេះបាេផ្ដល់ការ្រញ្្ជ ្ច់បា�់លា�់សបចើេតដលបតរូវការជា
ចា ុំបាច់្ ្ដបី ្ ស៏ៅតតមាេភាពមេិចបា�់លា�់�បមា្រ�់ហបោ�តដលមាេ្រុំណងឱ្យ 
្ម្មវធិបីហវឹ្ហវឺេ�បមា្រ់្ម្្ម រេិសយជិតមាេបស្្រ់រ្រ�់ខ្ួេបតរូវបាេទទួលស្្គ ល់
សដើម្ បី្រុំសពញល្ខេខណ្ឌ តបមរូវសេះ េិងថាសតើការចុំោយ្រតេថាម�បមា្រ់ការ្រណ្ដត ះ 
្រោ្ដ លេឹងបតរូវពិចារោតដរឬសទសៅសពលសធវើការ្ុំណត់ពេ្ធអា្រហវឹ្ហវឺេ្ូេ 
ជាង។ សោយស្រតតអេតបាតល្ខេខណ្ឌ តបមរូវឱ្យមាេការហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងមាេ
ល្ខេខណ្ឌ ពិស���បមា្រ�់ហបោ� សទើ្រ�ហបោ�ខះ្មេិអាច�សបមចបាេតាម
្បមិតតដលបាេ្ុំណត់ សោយស្រតតមាេការលុំបា្្្តងការទា្់ទាញ្ូេជាងែ្មបី
តដល្រោ្ដ លម្ពបីភាពសជាគជ័យនេទបីផសារការង្រ្រចចាត្រ្េរ្្រ�់្ម្តជា។ ដូសចះ្ 
ការអេតវតស្េះអាចសធវើឱ្យមាេគម្ាតរវាងចុំេួេ្ូេជាងតដល�ហបោ�សបជើ�សរ ើ� 
េិងចុំេួេ្ុំណតត់ដលតបមរូវសោយចបា្់រ សហើយ�ហបោ�េឹងបតរូវ្រងខេុំចតិច្ុំោយ
្រតេថាមសទៀតសលើការហវឹ្ហវឺេតដលអាច្រះ៉ពាល់ដល់លទ្ធភាពបបា្ច់ុំសណញរ្រ�់ខ្ួេ។  

អាប�័យសហតតសេះ អាចេឹងមាេភាពអយតត្ិធម៌ចុំសពាះ�ហបោ� តដលមាេអេត-
សលាមភាពស្រសពើពេ្ធបតមឹបតរូវតដលបាេខិតខុំ្រុំសពញតាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវសេះ្្តង 
អបតាដូចោ្េឹង�ហបោ�តដលមេិបាេខិតខុំប្រឹងតប្រង្រុំសពញកាតពវ្ចិចាសេះទាល់ 
តតសស្ះ សោយស្រ្ត្ាសេះេឹងសលើ្ទឹ្ចិតដ្ល់

�ហបោ�ឱ្យចុំោយតចិជាងមតេសលើការហវឹ្ហវឺេសដើម្ បីកាត់្ ងការចុំោយសលើពេ្ធ
អា្រ�បមា្រក់ារហវឹ្ហវឺេជាង។ ផ្ទតយសៅវញិ �ហបោ�អាចទទួលបាេការអេតញ្្ញ ត 
ឱ្យកាតជ់ាចុំោយ�បមា្់រការហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងរ្រ�់ខ្ួេសដើម្ បី្រុំសពញតាមកាតពវ
្ិចចាតាមអបតា�មប�្រសធៀ្រជាមួយពេ្ធ ១% តដលបាេ្ុំណត់ សោយស្រតត្ត្ា
សេះេឹងសលើ្ទឹ្ចិតឱ្្យប្រុមហ៊តេចុំោយ្រតេថាមសលើការហវឹ្ហវឺេ េិងត�វងរ្្ូេ
ជាងកាេ់តតសបចើេសោយ្រតសរ�្ម្ម។ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការកាត់ចនំណាយមលីការហ្វ្ឹរហ្វវឺន្ូរនជាង

១៤

ថ ្មមី
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សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេអេតស្�េឱ៍្យប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ ពិចារោ 
អេតញ្្ញ តឱ្យ�ហបោ�កាត់ចុំោយ�មប�្រ តដលបាេសប្រើបបា�់សដើម្ បីផ្ដល់ 
ហិរញ្ញ្រ្ទាេ ដល់ការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល្រតេថាម �បមា្រ់ការ្រុំសពញតាមល្ខេខណ្ឌ  
តបមរូវហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងនេ ចបា្រ់�្ដបីពបីការង្រតាមមូលោ្ឋ េ�មាមាបតសធៀ្រេឹងពេ្ធ
អា្រហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងតដលពា្ព់េ័្ធ។ សយើងខ្ត ុំ�ូមសលើ្ ទឹ្ចតិ្ដសោយ្្ដបីសោរពសោយ 
ស�្ើឱ្យប្�ួងអេតញ្្ញ តឱ្យវ�័ិយឯ្ជេចូលរួមសៅ្្តង្ចិចាប្រជត ុំពិភា្សាសដើម្ បីឈាេ
ដល់្ចិចាបពមសបពៀង មួយសលើចុំណត ចតដលគួរតត្ុំណត�់បមា្រក់ាតច់ុំោយសលើការ 
ហវឹ្ហវឺេ�មប�្រ សហើយ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា �ូមស្វ គមេ៍យ៉ង្្់ 
សរៅ្ដ ចុំសពាះឱកា��បម្រ�បមរួលការចូលរួមសេះ។ 

�ហបោ�ជាសបចើេពិតជាចង់្រសងកើេចុំសណះដងឹ េិងជុំនាញរ្រ�់្ម្្ម រេិសយជតិរ្រ�់ 
ខ្ួេ សហើយសលើ្ ទឹ្ចតិឱ្្យយតវជេ្ម្តជាម្ចូលរួមសៅ្្តង្ម្មវធិបីហវឹ្ហវឺេ្ូេជាងឱ្យ
បាេសបចើេ។ សទាះយ៉ងោ្ស៏ោយ នែច្ុំោយ្រតេថាមតដល�ហបោ�បតរូវរ៉ា្ររ់ងអាច 
ជា្រេ្ទត្ដធ៏ងៃេ់ធងៃរខ្ា ុំងសៅ្ម្តជា សោយស្រតត្រញ្ហា គម្ាតជុំនាញដូចតដលេិសយជ្ 
ភាគសបចើេ សៅ្្តងវ�័ិយឯ្ជេបាេរាយការណ៍។ អាប�័យសហតតសេះ�ហបោ�ចា ុំបាច់ 
បតរូវមាេការសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យ្រសងកើត េិងោ ុំបទឱកា�ហវឹ្ហវឺេតដលអាច្រុំសពញតាម 
ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល។ ស្រើមេិដូសច្ាះសទអតថាប្រសយជេន៍េការចុំោយ 
ខ�់្ខ្ា ុំងេឹងពត ុំទទួលបាេ�មប�្រស�ើយ សោយស្រខ្ួេេឹងបតរូវរងការពិេ័យសលើ 
ពេ្ធអា្រហវឹ្ហវឺេ្ូេជាង សទាះ្របីជាខ្ួេខិតខុំអេតវតយ៉្ងោ្្ដបី។ 

ការវេិិសយគសលើធេធាេមេត�្ស គជឺា�មា�ធាតតដ�៏ុំខាេ�់បមា្រ់្ ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ចិចា សោយ
ស្រតតការផ្ដល់អាទិភាពសលើការអភវិឌ្ឍជុំនាញ្បមិតខ�់្ េឹងជួយធានាេូវ�មតថាភាព 
ប្រ្ួតប្រតជងនាសពលអនាគត រ្រ�់ទបីផសារការង្រ្ម្តជា។ ការផល់្ការសលើ្ទឹ្ចតិ ្
ដល់វ�័ិយឯ្ជេសដើម្ បី្រសងកើេការចុំោយ�បមា្រ់្ ម្មវធិបីហវឹ្ហវឺេរ្រ�់ខ្េួគជឺាជសបមើ�
ដម៏ាេប្រ�ិទ្ធភាពជុំេួ�ឱ្យការផ្ដល់មូលេិធសិ្ធារណៈរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល សដើម្ បី 
�សបមចសោលសៅស�ដ្្ឋ ចិចាតតមួយ។ ការសលើ្ទឹ្ចតិដ្ល់�ហបោ�អាចឱ្យវ�័ិយ
ឯ្ជេទទួលខត�បតរូវ្រតេថាមសទៀតសលើការហវឹ្ហវឺេ្ម្ា ុំងពល្ម្ម េិងធានាថាការផ្ដល់ 
ការហវឹ្ហវឺេសេះ េឹង្ុំណតស់ោលសៅសលើតបមរូវការរ្រ�់�ហបោ�សៅ្្តងវ�័ិយ 
តដលមាេតបមរូវការទបីផសារ។

99 សូ៉អន៊ញ្ញា តឱ្យសហពគាស កាតច់នំណាយស ព៉សបមលកីារហ្វ្ឹរហ្វវឺន ផដលមពបីពបាសម់ដី៉ ្បបីនំមពញ
តា៉ល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវហ្វ្ឹរហ្វវឺន្ូរនជាងមនចបាប់ស្ដីពីការងារ តា៉៉ូលដ្ឋា នសរារាពតមចញពី 

ពន្អា្ររហ្វ្ឹរហ្វវឺន្ូរនជាងផដលពា្រ់ព័ន្។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យធនធានមនសុ្ស  |  ការពិនិត្យម៉លីម�ងីវញិនូវល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវសពរាប់ការហ្វ្ឹរហ្វវឺន្ូរនជាង



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ៩៣

សយើងខ្ត ុំយល់ស�ើញថាតាមរយៈការអេតញ្្ញ តឱ្យ�ហបោ�កាតច់ុំោយ�បមា្រក់ារ 
ហវឹ្ហវឺេវ�័ិយឯ្ជេេឹងទទួលបាេការសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យ្រសងកើេការចុំោយសលើការ
ហវឹ្ហវឺេរ្រ�់ខ្ួេ េិង្រសងកើតឱ្យមាេមតខតុំតណង្បមិតដុំ្ូរងឱ្យបាេកាេត់តសបចើេតែម
សទៀត សោយពបងឹងការអភវិឌ្ឍ្ម្ា ុំងពល្ម្មរ្រ�់្ម្តជា េិង្រេរ្្សា្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ចិចា 
្ម្តជាប្រ្្រសោយចបីរភាព។

សយើងខ្ត ុំយល់ស�ើញថាតាមរយៈការអេតញ្្ញ តឱ្យ�ហបោ�កាតច់ុំោយ�បមា្រក់ារ 
្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល វ�័ិយឯ្ជេេឹងទទួលបាេការសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យ្រសងកើេការចុំោយ 
�បមា្រក់ារ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លរ្រ�់ខ្ួេ េិង្រសងកើតឱ្យមាេមតខតុំតណង្បមតិដុំ្ូរងឱ្យបាេ 
កាេត់តសបចើេតែមសទៀត សោយពបងងឹការអភវិឌ្ឍ្ម្ា ុំងពល្ម្មរ្រ�់្ម្តជា េិង្រេរ្្សា 
្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ចិច្ា ម្តជាឱ្យមាេចបីរភាព។



៩៤    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

្្ដល់ការគានំពទបផនថែ៉ដល់វសិ័យឯ្រជនមដី៉្បបីមងកីនការយល់ដឹងអនំពីចបាប់ និងបទប្បញញាត្តិថ្ីៗ។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ�់ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា (ឯ្ស្រសយងសលខ ៦១០ ្ .្រ/�ហអ) កាលពបីតខសមស្ 
ឆ្្ ុំ២០១៨ ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈបាេ្រញ្្ជ ្អ់ុំពបីការង្រ្ុំពតង្រេរ្្រ�់ប្�ួង្្តងការសលើ្្ម�់្ 
ការបបាប�័យទា្ទ់ងជាមួយេឹងវ�័ិយឯ្ជេ បពមទា ុំង្រសងកើេលទ្ធភាពទទួលបាេពត័ម៌ាេ។ ប្�ួងសេះ្ប៏ាេ្រង្ហា ញ 
ផងតដរ ថាខ្ួេបាេផ្ដល់វគ្គ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លពបងឹង�មតថាភាពជាសបចើេដល់មសេ្បីអធកិារ្ិចចាការង្ររ្រ�់ខ្ួេ សហើយមាេ 
្រុំណងសរៀ្រចុំវគ្គ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល្រតេថាមសទៀតសៅសពលអនាគត។ សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត ប្�ួង្ុំពតងសធវើទុំសេើ្រ្ម្មវធិបីស្ស�្
រ្រ�់ខ្ួេ ្ ្តងការផ្សពវផសាយពត័ម៌ាេដូចបាេសមើលស�ើញតាមរយៈ្ចិចាខិតខុំប្រឹងតប្រងរ្រ�់ប្�ួង ្ ្តងោ្ព់ា្្យ�ត ុ្ំ ូតា 
្រណ្ណការង្រ េិងស�ៀវសៅការង្រជេ្ររសទ�តាមប្រព័េ្ធទិេេ្័យ�វ័យប្រវត្ិ្ម្ម។ ប្�ួង្៏បាេ្រញ្្ជ ្់ផងតដរថា 
បគ្រច់បា្រ ់្រទ្រ្ញ្ញត្ ិេិងគុំរូឯ្ស្រមួយចុំេួេដូចជា  �ុំណត ុំ ឯ្ស្រចតះ្រញ្ជបី �ហជបីព េិង�មាគមេិសយជ្បតរូវបាេ 
ោ្់្រញចាូ លសៅ្្តងសគហទុំព័រ (website) រ្រ�់ប្�ួង។ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា �ូមស្វ គមេ៍គុំេិតផ្ដួចសផ្ដើម
ទា ុំងសេះ សហើយរ ុំពឹងថាសេះេឹងសធវើឱ្យមាេការបបាប�័យទា្ទ់ងកាេត់តលអែ េិងង្យប�ួលតែមមួយ្បមិតសទៀត សោយ
ស្រតត្ិចចាការសេះជួយកាត់្រេថាយការចុំោយសពលសវលា េិងធេធាេរ្រ�់ប្�ួង េិងប្រុមហ៊តេធតរ្ិចច្ា ្តងការសោះ
បស្យ្ិចចាការរដ្ឋបាល។

វិស័យធនធានមនសុ្ស  |  ការពបាពស័យទា្រ់ទងរវាងសាថែ ប័នសាធារណៈនិងវសិ័យឯ្រជន

�មាជិ្�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា �ូមស្វ គមេ៍ចុំសពាះ្ិចចាខិតខុំប្រឹងតប្រង 
រ្រ�់ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ ្ ្តងការសលើ្្ម�់្ឱ្យមាេការចូល 
រួមជាមួយវ�័ិយឯ្ជេតាមរយៈការពបងឹង្រោ្ដ ញទុំនា្ទ់ុំេង េិងការផ្សពវផសាយ 
ពត័ម៌ាេប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាពអុំពបីចបា្រ ់េិង្រទ្រ្ញ្ញត្ែិ្មបៗី ។ ការត្លមអែគួរឱ្យ្ត់ 
�មា្គ ល់្រុំផតតសនាះគឺការោ្់ឱ្យដុំសណើ រការប្រព័េ្ធបគ្រ់បគងទិេេ្័យ្ម្ា ុំងពល្ម្ម 
្ររសទ�តាមប្រពេ័្ធ�វ័យប្រវត្ិ្ ម្មរ្រ�់ប្�ួងតដលអាចសធវើឱ្យប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាតដល
មាេសធវើការស�្ើ�ត ុ្ំ ូតា សប្រើបបា�់្ម្ា ុំងពល្ម្ម្ររសទ� េិង្រណ័្ណការង្រជេ្ររសទ� 
តាមរយៈសគហទុំព័រប្�ួង។ 

ស�វាការយិល័យបច្សចញចូលតតមួយសេះ បាេសធវើឱ្យដុំសណើ រការរដ្ឋបាលតដលពបី 
មតេមាេភាព�្មតគស្្ម ញ ម្ជាមាេភាពស្មញ្ញ សហើយប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាមាេការ 
បគ្រប់គងកាេ ់តតប្រស�ើរសលើកាតពវ្ចិចាេិយ័ត្ម្មការង្ររ្រ�់ខ្ួេ។ សោយពិចារោ 
ដល់ភាពសជាគជ័យសេះ សយើងយល់ស�ើញថាេឹងមាេអតថាប្រសយជេ៍យ៉ងធុំសធង
្្តងការពបងបី្�មតថាភាពរ្រ�់ខ្ួេហួ�ពបីការបគ្រ់បគង្ម្ម្រេិសយជិត្ររសទ� 
សោយផ្ដល់លទ្ធភាព ដល់ការសធវើមជ្ឈការល្ខេខណ្ឌ តបមរូវរដ្ឋបាលទា ុំងអ�់តាមរយៈ 
្ម្មវធិបីតាមប្រព័េ្ធអត បីេធឺណិត។ សេះអាចរា្រ់្រញចាូ លទា ុំងដុំសណើ រការ ដូចជា ការសធវើ 
្រចចាត្រ្េភ្ាពប្�ួងអុំពបីការចា្សចញរ្រ�់្រតគ្គលិ្ េិងការសបជើ�សរ ើ�្រតគ្គលិ្ែ្មបី 
ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ�បមា្រក់ារ្រតេថាមសម៉ាង េិងការចតះ្រញ្ជិ កាសលើ្ចិចា�េយោការង្រជេ 
្ររសទ�។ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

លទ្ភាពទទួលបានព័ត៌រាន

១៥

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ៩៥

ការសធវើឌបីជបីែលេបីយ្ម្មដុំសណើ រការរដ្ឋបាលការង្រតាមរយៈការពបងបី្្ម្មវធិបីតាម 
ប្រពេ័្ធ�វយ័ប្រវត្ិ្ ម្ម េឹងនា ុំឱ្យមាេអតថាប្រសយជេជ៍ាសបចើេ �បមា្រទ់ា ុំងវ�័ិយឯ្ជេ 
េិងប្�ួង។ សោយស្រតត្ម្មវធិបីតាមប្រព័េ្ធ�វយ័ប្រវត្ិ្ ម្មសេះអាចសរៀ្រចុំស�ើងសដើម្ បី 
ធានាពបីការអេតវតត្ាមេបីតវិធិបី េិង្រសងកើតការតាមោេ�វេ្ម្្ម ម្មវធិបីសេះ េឹងជួយ�បមរួល 
អភបិាល្ិចចា េិងការបតរួតពិេិត្យកាេត់តមាេប្រ�ិទ្ធផលតែមសទៀត តដលអាច្ស្ង 
ទុំេត្ចតិច្ុំសពាះ�តចរតិភាពនេប្រព័េ្ធរដ្ឋបាល តដលនា ុំឱ្យមាេអបតា្ុំសណើ េអេតសលាម
ភាពេបីតវិធិបីកាេត់តមាេសបចើេស�ើងពបី�ុំោ្ប់្រុមហ៊តេធតរ្ចិចា។ សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត 
សោយស្រតតការចុំោយសពលសវលា េិងការសប្រើបបា�់ធេធាេជាសបចើេសៅ្្តងការ 
ោ្ ់េិងដុំសណើ រការឯ្ស្រទា្់ទងេឹងការង្រ អាចកាត្់រេថាយបាេសបចើេ�បមា្រទ់ា ុំង 
ប រ្ុមហ៊តេធតរ្ចិចា េិងប្�ួង សហើយ្អ៏ាចជួយកាត្់រេថាយឧ្រ�គ្គ េិង្រេ្ទត្ទា្់ទង 
េឹងការអេតវតត្ាមេបីតិវធិបីបាេកាេ់តតសបចើេស�ើងផងតដរ។ 

ការពបងបី្ការសប្រើបបា�់្ម្មវធិបីតាមប្រពេ័្ធ�វយ័ប្រវត្ិ្ ម្ម ្ េឹ៏ងផ្ដល់ភាព្រតត់្រេកាេ់ 
តតសបចើេដល់ប្�ួងសៅ្្តងការផ្សពវផសាយពត័ម៌ាេ េិងការត្�បមរួល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ 
�បមា្រក់ារោ្ព់ា្្យ�ត ុំ សោយស្រតតប្�ួងេឹងមាេការបគ្រប់គងសពញសលញសលើ 
ខ្មឹស្រតដលបាេតច្រ ុំតល្តាម្ម្មវធិបីសនាះ។ ្ ម្មវធិបីសេះមាេប្រសយជេ៍ខ្ា ុំងោ�់ 
សោយស្រតតកាតពវ្ិចចាផ្ូ វចបា្រ់ េិងេិយ័ត្ម្មជាសបចើេសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាេឹង 
បតរូវឆង្កាតរ់យៈសពលអេរ្កាល េិងការ្រសងកើតជាផ្ូវការតដលសពលខះ្មេិបាេផ្សពវ- 
ផសាយបាេសពញសលញដល់វ�័ិយឯ្ជេ ឬដល់មសេ្បីថ្ា្ស់បកាម។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ 
សេះ្ជួ៏យកាត្់រេថាយឱកា�នេការអេតវតម្េិមាេតម្ាភាព សោយការ្រេថាយប្រត-ិ
្រត្ិការជួ្រមតខផ្្ទ ល់ ការ្រសសញ្ជ ៀ្រការតាមោេការទូទាត់ េិងគណសេយ្យភាព។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

99 សូ៉មសី្ឱ្យមធ្វីការពិចារណាពពងី្រពបព័ន្ពគប់ពគងទិន្ន័យ្ររាល នំងពល្រ៉្បរមទសមដី៉្បអីាច
ឱ្យបនំមពញនីតិវធិីរដឋាបាលការងារទានំងអស់បានតា៉ពបព័ន្ស្វ័យពបវត្តិ្រ៉្។ 

្រនា្ទ ្់រពបីទទួលបាេសជាគជយ័សៅ្្តងការអេតវតប្្រពេ័្ធបគ្រប់គងទិេេ្យ័្ម្ា ុំងពល្ម្ម 
្ររសទ�រ្រ�់ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់អេតស្�េ៍ 
ឱ្យប្�ួងសធវើការពិចារោ ពបងបី្�មតថាភាព្ម្មវធិបីសដើម្ បីអាចឱ្យ្រុំសពញ េបីតិវធិបីរដ្ឋ
បាលតដលពា្់ព័េ្ធការង្រទា ុំងអ�់តាមប្រព័េ្ធ�វ័យប្រវត្ិ្ម្ម។ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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វសិយ័ពនដ្្រ

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា មាេ្្ដបី
សស្មេ�្ស�ូមរាយការណ៍ជូេថាការ 

ចូលរួមប្រ្្រសោយភាពវជិ្ជមាេរ្រ�់សយើង
ជាមួយេឹងប្�ួងស�ដ្្ឋ ិចចា េិងហិរញ្ញវតថាត  
េិងអគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ (អពដ) បាេ្រេ្
ដុំសណើ រការពា្ព់េ័្ធេឹងជុំពូ្�្ដបីពបីពេ្ធោរនេ
ស�ៀវសៅ � សេះ។ ជាែ្មបីម្ដងសទៀត តាមរយៈ
ការសឆ្ើយត្រចុំសពាះអេតស្�េ៍្ ្តងស�ៀវសៅ 
� អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរបាេផ្ដល់េូវស�ច្្ដបី
ពេ្យល់ េិងមូលសហតតដ៏�មប�្រ�បមា្រ់ 
បគ្រ់ចុំណត ចសៅ្្តងលិខិតចតះសៅនែងៃទបី០៣ 
តខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៨ តដលសផ្ើជូេប្រធាេ 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា។ ្ ចិចា�ហការ 
្្តងេយ័ស្ថា ្រនាសេះបាេឈាេដល់ចុំណត ច 
្ុំពូល្រុំផតតសៅ្្តង្ម្មវធិបីសវទិកាពេ្ធោរដ៏
សជាគជយ័ជា្រេ្្រនា្ទ ្ររ់្រ�់�ភាពាណិជ្ជ-
្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាសៅ្្តងសខត្ស�ៀមរា្រ 
េិងរាជធាេបីភ្ុំសពញ តដលមាេអ្្ ចូលរួម
ពបីស្ថា ្រេ័សផ្សងៗប្រមាណជាង ៧០០ នា្។់ 
សៅ្្តងសវទិកាសៅរាជធាេបីភ្ុំសពញ ឯ្ឧតម្ 
គង ់វ្ិរតល ប្រតភូិរាជរោ្ឋ ភបិាល ទទួល្រេ្ទត្ 
ជាអគ្គនាយ្នេអគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ 

បាេ�តម្ដងេូវការសកាត�រស�ើរចុំសពាះ្ិចចា 
�េ្ទនាស្រើ្ ចុំហតដល�បម្រ�បមរួលសោយ 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា សោយស្រ 
តត្ចិចា�េ្ទនាសេះមាេភាពប�្រោ្ជាមួយ 
អាណត្រិ្រ�់ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ សៅ្្តង 
ការជុំរតញ េិងផ្សពវផសាយស្រៈ�ុំខាេន់េវ�័ិយ 
ស្រសពើពេ្ធសៅដល់ប្រុមហ៊តេស្ជបីវ្ម្មសៅ
្ម្តជា។

ស្រើេិយយអុំពបីវឌ្ឍេភាព សយើងបាេដ ស្ចញ 
េូវអេតស្�េ៍មួយចុំេួេពបីស�ៀវសៅ � 
ចបា្រម់តេ សោយស្រតត្រញ្ហា ទា ុំងសេះបតរូវបាេ
សោះបស្យរួចរាល់អ�់សហើយ ឬមាេការផ្ដល់
សហតតផល�មរម្យពបី�ុំោ្អ់គ្គនាយ្ោ្ឋ េ
ពេ្ធោរ។ ជាដុំ្ូរង �ុំសណើ រ្រ�់សយើងតដលស�្ើ 
ឱ្យ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ សធវើការ្រងវលិ�ង 
អា្រសលើតនម្្រតេថាមសៅដល់ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចា 
ឱ្យបាេទាេ់សពលសវលាបតរូវបាេ្រុំសពញ 
្រនា្ទ ្រព់បីការសចញេូវប្រកា�សលខ ៥៧៦ េិង 
៥៧៧។ ្រទ្រ្ញ្ញត្ដទិា ុំងសេះបាេ្ុំណតថ់ា 
ចុំសពាះ�ហបោ�តដលបាេ្រុំសពញកាតពវ-
្ចិចាពេ្ធបាេបតឹមបតរូវ េិងបាេអេតវតស្ៅតាម 
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សោលការណ៍តដលបាេ្ុំណត់ គួរតត 
ទទួលបាេការ�ងបត�្រ់េូវអា្រសលើ 
តនម្្រតេថាមសៅ្្តងរយៈសពលប្រមាណ ៤០ 
នែងៃ�បមា្រវ់�័ិយឯ្ជេ េិងរយៈសពល ១៥ 
នែងៃ�បមា្រវ់�័ិយមេិត�វងរ ប្បា្ច់ុំសណញ 
គិតចា្រ់ពបីនែងៃតដលបាេោ្់�ុំសណើ សនាះ។ 
សដើម្ បី្រុំសពញសៅសលើចុំណត ចសេះដូចតដល 
បាេប្រកា�សៅ្្តងសវទិការាជរោ្ឋ ភបិាល-
តផ្្ឯ្ជេ (G-PSF) កាលពបីតខមបីនា 
ឆ្្ ុំ២០១៩ ការ្រងវលិ�ងអា រ្សលើតនម្្រតេថាម 
េឹងបតរូវសរៀ្រចុំតាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ្ជូេ 
ដល់អ្្ ជា្រព់េ្ធតាមរយៈ្ម្មវធិបីអេឡាញែ្មបី 
តដលេឹងជួយ្រសងកើេប្រ�ិទ្ធភាព េិង តម្ាភាព 
នេដុំសណើ រការសេះបាេយ៉ងធុំសធងផងតដរ។

ប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាត  ្ ប៏ាេសឆ្ើយ 
ត្រចុំសពាះតបមរូវការឱ្យមាេ ្រទ្រ្ញ្ញត្�ិ្ដបីពបីនែ ្
សផ្ទរ ដរ៏ងឹមា ុំសោយមាេការអេតវតប្្រកា�សលខ 
៩៨៦។ ប្រកា�តដលបាេសរៀ្រចុំស�ើងសោយ
មាេជុំេួយតផ្្ ្រសចច្ា សទ�ពបីអង្គការ�បមា្រ់ 
ការអភវិឌ្ឍ េិង�ហប្រត្ិរត្កិារស�ដ្្ឋ ចិចា 
េិងធនាោរពិភពសលា្ បាេសលើ្ស�ើង 

អុំពបីវធិបីស្ស�ន្ែស្ផ្ទរ េិងេបីតិវធិបីអេតសលាម
ភាពតដលបាេអេតមត័ សហើយរ ុំពឹងថាេឹងជួយ 
្រសងកើេតម្ាភាព ប្រឆ្ ុំងេឹងការ្រសញចាៀ�ពេ្ធ 
េិងសធវើឱ្យប្រព័េ្ធស្រសពើពេ្្ធ ម្តជាកាេ់តត 
មាេ ប្មតិជតិស�្មើេឹងប្រសទ�សៅ្្តងតុំ្រេ។់  
អេតស្�េរ៍្រ�់សយើងពា្ព់េ័្ធេឹងកាតពវ-
្ិចចាអា្រសលើតនម្្រតេថាម េិងពេ្ធកាត់ទត្ 
�បមា្រ់ទឹ្បបា្់្រង់ជូេអេិសវ�េជេ ឬ 
�បមា្រស់�វានា ុំសចញ្ប៏តរូវបាេទទួលស្្គ ល់
សោយ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ សហើយស្ថា ្័រេ 
សេះ្្៏រង្ហា ញអុំពបីសោល្រុំណង្្តងការសចញ 
ស�ច្្ដបីតណនា ុំជា្ល់ា្�់្ដបីពបីល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ 
តផ្្ ភ�័្តតាងសដើម្ បីធានាថា ប រ្ុមហ៊តេធតរ្ិចចា 
ទទួលបាេ្រុំណត លពេ្ធតដលបាេ្ុំណត់ 
បតឹមបតរូវ។

អេតស្�េែ៍្មបៗី ជាសបចើេសៅ្្តងឆ្្ ុំសេះមាេ
សោល្រុំណងោ ុំបទដល់ការសរៀ្រចុំប្្រខណ័្ឌ
្រទ្រ្ញ្ញត្�ិបមា្រវ់�័ិយរ ុំលាយប្រុមហ៊តេ
្រញចាូ លោ្ េិងការទិញប រ្ុមហ៊តេតដលមាេ
ការរ ប្ី ចសបមើេ ្រនា្ទ ្រ់ពបីមាេ្ុំសណើ េយ៉ង 
រងឹមា ុំតដល្ត់បតាសោយទបីផសារមូល្របត 
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្ម្តជា។ សោយស្រទបីផសារមូល្របតសៅ្្តង
ប្រសទ�្ម្តជាសៅតតមាេល្ខេណៈែ្មបីសថា្ម ង
សៅស�ើយ វ�័ិយសេះសៅតតទាមទារឱ្យមាេ
្រទ្រ្ញ្ញត្បិគ្រប់ជរុងសបជាយ�្ដបីពបី្រញ្ហា �្មតគ
ស្្ម ញមួយចុំេួេពា្់ព័េ្ធេឹង្ម្ម�ិទ្ធិភាគ 
ហ៊តេសដើម្ បីធានាថា ប្រត្ិរត្កិារសនាះបតរូវបាេ 
អេតវតយ៉្ងបតឹមបតរូវ។ ដូសចះ្ សយើងបាេោ្់ 
្រញចាូ លអេតស្�េច៍ុំេួេពបីរសដើម្ បីគូ�្រញ្្ជ ្់
អុំពបីតផ្្ តដល�មាជិ្រ្រ�់សយើង�សងកត 
ស�ើញថាមាេចសន្ាះខវះខាតសៅ្្តង្រទ្រ្ញ្ញត្ិ
្រចចាត្រ្េ។្

សទាះ្របីជាអគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ �សបមច 
បាេេូវវឌ្ឍេភាពយ៉ងធុំសធងសៅ្្តងការសរៀ្រ 
ចុំជាផ្ូវការេូវរ្រ្រស្រសពើពេ្ធរ្រ�់ប្រសទ� 
េិងបាេ្រសងកើេបបា្ច់ុំណូលរហូតដល់ ២,២ 
ពាេល់ាេដតល្ារសៅ្្តងឆ្្ ុំ២០១៨ ្ ស៏ោយ 
្រ៉តតេវ្ធិបីស្ស�្្ ុំពតងសប្រើបបា�់នា្រចចាត្រ្េ ្
សដើម្ បី�សបមចេូវសោលសៅសេះបាេ្រងកឱ្យ
មាេការលុំបា្មួយចុំេួេដល់ប រ្ុមហ៊តេតដល
បាេ្រុំសពញកាតពវ្ិចចាពេ្ធបាេបតឹមបតរូវ។ 

កាលពបីសពលែ្មបៗី សេះ រាជរោ្ឋ ភបិាលបាេទទួល 
ស្្គ ល់ការបពរួយបារម្ភទា ុំងសេះសៅ្្តងសវទិកា

រាជរោ្ឋ ភិបាល-តផ្្ឯ្ជេ (G-PSF) 
សហើយបាេសចញប្រកា�សលខ ២៧០ �្ដបីពបី 
�វេ្ម្មពេ្ធ តដលសលើ្ស�ើងអុំពបីវធិាេការ 
េិងេបីតិវធិបី្្ត ងការលត្រ្រុំបាត់ទុំេួលខត�
បតរូវ�េ្ម្មជាេោ្់សៅ្្តងអគ្គនាយ្ោ្ឋ េ
ពេ្ធោរ។ ប្រកា�សេះបាេ្រេថាយរយៈសពល 
្ុំណត់ពេ្ធ�បមា្រ់ការសធវើ�វេ្ម្មសពញ 
សលញរហូតដល់្របីឆ្្ ុំ េិងកាត់្រេថាយការ 
បបា្ប់្រចា ុំតខ�បមា្រក់ារ្រងព់េ្ធយតឺយ៉វ 
ចា្រព់បី ២% ម្បតឹម ១,៥%។ វធិាេការសេះ 
ទទួលបាេការស្វ គមេ៍យ៉ងសពញទុំហឹង 
េិងបាេ្រង្ហា ញអុំពបីការស្រ្ដជ្ាចតិយ៉្ងសមាះ
មតតរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាលសៅ្្តងការសលើ្  ្ ម�់្ 
្ររយិកា�ធតរ្ចិចាសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ 
សដើម្ បី្រេ្វធិបីស្ស�ស្េះ សយើងបាេ ផ្ដល់ 
អេតស្�េស៍ោយស�្ើឱ្យោ្ស់ចញេូវតផេ
ការរាយការណ៍សោយ�្មប័គចតិស្ដើម្ បីទទួល 
បាេម វ្ញិេូវការ�បមាលការពិេយ័សោយ
ស្រវធិាេការសេះសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យ មាេការ 
្រុំសពញកាតពវ្ ចិចាពេ្ធកាេត់តលអែ ប្រស�ើរតែម 
សទៀត សហើយ្៏ជាវធិបីស្ស�ត្ដលបតរូវបាេ
អេតវតជ្ាទូសៅសៅ្្តង្រោ្ដ ប្រសទ�ជាសបចើេ
សផ្សងសទៀតផងតដរ។
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ជាចតងសបកាយសយើងបាេសធវើ្រចចាត ្រ្េ្ភាព 
អេតស្�េស៍លើ្មតេចុំេួេពបីរ ្រនា្ទ ្រព់បីបាេ 
ការសរៀ្រចុំ្រទ្រ្ញ្ញត្ិកាលពបី សពលែ្មបីៗ
សេះ។  ្រនា្ទ ្រព់បីការប្រកា�ឱ្យសប្រើបបា�់េូវ 
ប្រកា�សលខ ៥៩៧ ប្�ួងស�ដ្្ឋ ិចចា េិង 
ហិរញ្ញវតថាត  សៅសពលសេះបាេទទួលស្្គ ល់ 
ជាផ្ូ វការេូវ ទុំនា្ទ់ុំេងរវាងភ្ា្ង់្រ េិង 
�ហបោ�សដើម េិងបាេ្រញ្្ជ ្អ់ុំពបីកាតពវ 
្ចិចាពា្ព់េ័្ធេឹងពេ្ធ ្រ៉តតេប្្រកា�សេះអេតវត ្
�បមា្រ់តតទុំនា្់ ទុំេងមាេមូលោ្ឋ េសៅ 
្ម្តជា សហើយ្រទ្រ្ញ្ញត្ ិសេះហា្ដូ់ចជាមេិ
�មប�្រ�បមា្រភ្់ា្ង់្រសទ�ចរណ៍ ស�ើយ។ 
ដូសចះ្សយើងខ្ត ុំ�ូមស�្ើឱ្យរាជរោ្ឋ  ភបិាល សធវើ
ការពិចារោោ្ស់ចញេូវ្រទ្រ្ញ្ញត្�ិ្ដបីពបី
អា្រសលើតនម្្រតេថាមជា្់លា្់តាមវ�័ិយ 
�បមា្រភ្់ា្ង់្រសទ�ចរណ៍សដើម្ បី ឆ្តះ្រញ្ចា ុំង 
បាេកាេត់តបតឹមបតរូវអុំពបីល្ខេណៈធតរ្ចិចានេ
ភ្ា្់ង្រទា ុំងសនាះ។ ប�សដៀងោ្ សេះតដរ 
សយើងខ្ត ុ្ំ �ូ៏មផ្ដល់អេតស្�េឱ៍្យ សធវើការពិចារ 
ោអេតវតស្�ើងវញិេូវការសលើ្ តលងតដល
បាេអេតវតស្ោយ�វយ័ប្រវត្�ិបមា្រគ់សបមាង
វេិិសយគមាេល្ខេណៈ�ម្ត្បិគ្រប់ោេ ់(QIP) 
សដើម្ បីកាត្់រេថាយ្រេ្ទត្រដ្ឋបាលសៅសលើប រ្ុម
ហ៊តេអាជបីវ្ម្មទា ុំងសេះ សោយស្រ្រចចាត្រ្េ ្

គសបមាងវេិិសយគមាេល្ខេណៈ�ម្ត្បិគ្រ់
បោេ ់(QIP) បតរូវបាេតបមរូវឱ្យោ្ព់ា្្យម្ 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ ោចស់ោយត� ស្ដើម្ បី 
ទទួលការសលើ្ទឹ្ចិត្សេះ្រនា្ទ ្រ់ពបីបាេ 
សចញប្រកា�សលខ ៦៣៨ រួចម្។ 
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វិស័យពន ្ធដារ  |  ការមរៀបចនំតា្រ់ផតងព្របខ័ណ្ឌ និយត័្រ៉្៉ូលបពត 

សៅ្្តងដុំោ្ក់ាលសផ្សងៗនេវដ្ដជបីវតិរ្រ�់អាជបីវ្ម្ម អាចមាេរយៈសពលោមួយ 
តដលចុំោយ�រត្រមាេចុំេួេសបចើេជាងចុំណូល�រត្រ តដល្្តងស្ថា េភាពសេះ 
�ហបោ�េឹងដុំសណើ រការទា ុំងខាត្រង។់ ការខាត្រងទ់ា ុំងសេះអាចស្ើតស�ើងសោយ 
ស្រតតមូលសហតតជាសបចើេ រួមទា ុំង ចុំោយខ�់្្្តងការស្រើ្ ប្រុមហ៊តេែ្មបី ផ្ដល់ទឹ្បបា្់ 
�បមា្រត់ផេការពបងបី្ប្រុមហ៊តេ ឬសៅ្្តង្រណបី តដលប្រុមហ៊តេប្រឈមេឹងរយៈសពល 
តដលមាេតបមរូវការទា្រសៅសលើទបីផសារ។ ្រនា្ទ ្រព់បីរយៈសពលសេះ មាេការទទួលស្្គ ល់ 
ជាទូសៅថាប្រុមហ៊តេអាចកាត់្ងការខាត្រងស់ៅ្្តងរយៈសពលសេះជាមួយេឹងបបា្់ 
ពេ្ធបតរូវ្រង់្ ្តងការយិ្ររសិច្ឆទ គណសេយ្យអនាគតសដើម្ ប្ី បមតិទុំេួលខត�បតរូវ្រងព់េ្ធ
រ្រ�់ខ្ួេតតសលើបបា្់ចុំសណញ�តទ្ធ េិងកាត់្រេថាយ្រុំណត លពេ្ធ�រត្រ។

សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា ប្រ�ិេស្រើប្រុមហ៊តេជួ្រប្រទះេូវការខាត្រង ់សនាះការខាត្រង់ 
សេះអាច្ូរ្សយងសដើម្ បីផ្ដល់ជូេប្រុមហ៊តេេូវការអេតសបោះពេ្្ធ ្តងរយៈសពលរហូត 
ដល់បបា ុំឆ្្ ុំ។ សោលការណ៍សេះេឹងបតរូវអេតវតត្ត្្តង្រណបី តដលប្រុមហ៊តេអាជបីវ្ម្ម
មេិទាេប់ាេផ្្�់្រ្ដូ រ�្ម្មភាពអាជបីវ្ម្មរ្រ�់ខ្ួេ សហើយការខាត្រងស់នាះបាេ្ត់
បតាចបា�់លា�់សៅ្្តងលិខិតប្រកា�ពេ្ធ សហើយពត ុំធ្ា្រប់តរូវបាេអគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធ
ោរ (អពដ) សចញការ្ុំណតព់េ្ធសោយឯ្សតាភាគបីសៅសលើឆ្្ ុំតដលមាេការខាត្រង់ 
សនាះតត្រ៉តសោ្ណ ះ។ ជាងសេះសៅសទៀត ប្រ�ិេស្រើប រ្ុមហ៊តេធ្ា្រប់ាេផ្្�់្រ្ដូររចនា�ម្េ័្ធ 
្ម្ម�ិទ្ធិរ្រ�់ខ្ួេ សទាះ្របីការផ្្�់្រ្ដូរសនាះមាេទុំហុំ្រ៉តោ្ណ ្៏សោយ ប្រុមហ៊តេសនាះេឹង 
បាត្់រងល់ទ្ធភាព្្តងការសប្រើបបា�់ការខាតសេះ�បមា្រក់ាត់្ ងជាមួយេឹងចុំណូល
ជា្រ់ពេ្្ធ ្តងសពលអនាគត។

�បមា្រប់្រុមហ៊តេជា្ម្ម�ិទ្ធិរ្រ�់ប្រុមហ៊តេឯ្តជ្េ ឬ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ ល្ខេខណ្ឌ ចតង 
សបកាយសេះអាចមាេល្ខេណៈ�មសហតតផលសោយស្រការផ្្�់្រ្ដូរ្ម្ម�ិទ្ធិអាច្រះ៉
ពាល់សៅដល់�្ម្មភាពអាជបីវ្ម្ម។ ្រ៉តតេ ្�បមា្រ់ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាតដលជា្ម្ម�ិទ្ធិ
រ្រ�់ពហតភាគហ៊តេិ្ សនាះផលវបិា្នេការផ្្�់្រ្ដូ រ្ម្ម�ិទ្ធិមេិ�ូវមាេភាពចបា�់
លា�់្រ៉តនា្ម េស�ើយ។ សៅ្្តង្រណបី សេះ ដរា្រោភាគហ៊តេិ្ពត ុំទាេ់បាេទិញភាគ
ហ៊តេបតរួតបតាោមួយតដលផ្ដល់ឱ្យខ្ួេេូវចុំេួេភាគហ៊តេសលើ�លត្រសលើភាគហ៊តេិ្ 
ដនទសទៀតសទ សនាះ មាេេ័យថាពត ុំមាេការផ្្�់្រ្ដូ រពិតបបា្ដចុំសពាះរចនា�ម្័េ្ធ 
្ម្ម�ិទ្ធិ�ហបោ�ស�ើយ សហើយ�្ម្មភាពរ្រ�់ប្រុមហ៊តេសេះហា្់ដូចជាសៅ
ដតដលដូចពបីមតេដូសច្ាះតដរ។

អាជ្ាធរស្រសពើពេ្ធសៅ្្តងប្រសទ�ជាសបចើេសផ្សងសទៀតដូចជា  ប្រសទ�នែ ប្រសទ�ម៉ាស��តបី 
េិង�ិងហា្រតរ បីអេតវតប្្រពេ័្ធមួយសៅថា ប្រពេ័្ធសធវើសត�ភ្ាគហ៊តេិ  ្(Shareholder Continuity 
Test) សដើម្ ប្ី ុំណតថ់ាសតើប្រុមហ៊តេតដលមាេភាហ៊តេិ្ជាមាចា �់្ម្ម�ិទ្ធិអាច្ូរ្សយង 
ការខាត្រងព់េ្ធពបីមតេតដរឬសទ ប្រ�ិេស្រើមាេការផ្្�់្រ្ដូរ្ ម្ម�ិទ្ធបិ្រុមហ៊តេ។ សដើម្ ប្ី ុំណត់ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការមោងការខាតបងស់ារមពពីន្មៅមពលប្ដូរ្រ៉សិ្ទ្្ិររ
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សទាះ្របីបបា្ច់ុំសណញបតរូវជា្រព់េ្ធសៅសពលទទួលបាេ្ស៏ោយ ្រ៉តតេប្្រុមហ៊តេអាជបីវ 
្ម្មពត ុំទទួលបាេ�ុំណងភ្ាមៗស�ើយប្រ�ិេស្រើខ្ួេទទួលរងេូវការខាត្រង់ ដូសចះ្ 
ប រ្ុមហ៊តេអាជបីវ្ម្មអាចសប្រើបបា�់ការខាត្រងទ់ា ុំងសេះសដើម្ បីកាត់្ ងបបា្ច់ុំសណញ 
អនាគតរ្រ�់ខ្ួេសដើម្ បីទទួលបាេការអេតសបោះពេ្ធ។ លទ្ធភាព ្ ្តងការ្ូរ្សយងការ 
ខាត្រងព់េ្ធសេះ្រសងកើតផលវជិ្ជមាេសៅសលើការវេិិសយគ តាមរយៈការសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យ 
ប រ្ុមហ៊តេហ៊ាេ្រោ្ដ ្់ទតេសបចើេជាងមតេ តដលជាទូសៅទទួលបាេចុំសណញខ�់្ជាង 
សោយស្រហាេិភ័យហិរញ្ញវតថាត រ្រ�់ខ្ួេបតរូវបាេកាត់្រេថាយសោយស្រតតទឹ្បបា្់ 
ពេ្ធបតរូវ្រង់មាេការែយចតះតិចជាងមតេ។ វធិាេការសេះមាេស្រៈ�ុំខាេ់ចុំសពាះ
ប រ្ុមហ៊តេតដលតបមរូវឱ្យមាេចុំោយសបចើេសៅសពលចា្រ់សផ្ដើមដុំសណើ រការ សហើយ
លទ្ធភាពនេការខាត្រងម់ាេ្បមតិខ�់្ ដូចជា វ�័ិយ្ម្មេស្្លជាសដើម តដលសេះគឺ
ជាចុំណត ចគេ្ឹះ�បមា្រ់ចបីរភាព្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ិចច្ា ម្តជា។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ ការ
ដ្សចញេូវការអេតសបោះពេ្ធចុំសពាះការខាត្រង់្្តង្រណបី មាេការផ្្�់្រ្ដូ រមាចា �់
្ម្ម�ិទ្ធិ អាចសធវើឱ្យប្រុមហ៊តេមាេការរាតរ្ចិតស្ៅ្្តងការសបាះទតេវេិិសយគ តដល 
្ត្ាសេះ្៉រះពាល់សៅដល់តផេការ្ុំសណើ េ េិងការ្រសងកើតការង្រ�បមា្រ់ពលរដ្ឋ 
្ម្តជាផងតដរ។ ស្ថា េភាពសេះេឹងសធវើឱ្យទបីផសារមូល្របត្ម្តជាមាេ្ុំសណើ េយឺត 
សោយស្រតតប្រុមហ៊តេអាចមាេភាពស្្ទ ្់ស�្ទើរសៅ្្តងការទទួលយ្ភាគហ៊តេិ្ែ្មបី 
ប្រ�ិេស្រើខ្ួេបាត្់រងអ់តថាប្រសយជេ៍ពេ្ធសនាះ។ ប្រ�ិេស្រើប្រសទ�្ម្តជាសៅតត្រេ្
យ្ការផ្្�់្រ្ដូរ្ម្ម�ិទ្ធិសធវើជាមូលោ្ឋ េនេការសបាះ្រងខ់ាតសយងស្រសពើពេ្ធសៅ្្តង
ចុំេួេោមួយ សនាះេឹងមាេផល្រះ៉ពាល់ធងៃេធ់ងៃរសៅសលើស�ច្្ដបី�សបមចចតិរ្្រ�់ប រ្ុម
ហ៊តេនាសពលអនាគត បពមទា ុំង្៉រះពាល់សៅដល់�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់ប្រសទ�
្ម្តជា្្តងនាមជាប្រសទ�សោលសៅវេិិសយគដ៏ទា្់ទាញសទៀតផង។

ថាសតើការផ្្�់្រ្ដូរ្ម្ម�ិទ្ធជិា្ត់�្ដងបាេស�ើងតដរឬសទ សនាះ ប្រពេ័្ធសធវើសត�ភ្ាគហ៊តេិ្ 
(Shareholder Continuity Test) សេះ តបមរូវឱ្យមាេការផ្្�់្រ្ដូ រធុំដត ុំចុំសពាះ្ម្ម�ិទ្ធិ 
តដលជាទូសៅមាេចុំេួេសលើ�ពបី ៤៩% នេភាគហ៊តេ�រត្រតដលមាេ។ ្្តង្រណបី
តដលការផ្្�់្រ្ដូ រ្ម្ម�ិទ្ធិធុំជាងចុំេួេ្ុំណត់សេះសៅ្្តងរយៈសពលជា្់លា្់ោ
មួយ សនាះប្រុមហ៊តេេឹងបាត់្រង់ពេ្ធខាតសយងទា ុំងប�តង។

សោយស្ររាជរោ្ឋ ភបិាលពត ុំទាេ់បាេ្ុំណតវ់សិ្លភាពតដលខ្ួេគតិថាជាការផ្្�់
្រ្ដូរ្ម្ម�ិទ្ធិសៅ្្តងប្រុមហ៊តេសបាះភាគហ៊តេ សនាះមាេភាពមេិចបា�់លា�់ សៅ្្តងការ 
្ុំណត់សៅតដលជាការផ្្�់្រ្ដូ រ្ម្ម�ិទ្ធិពិតបបា្ដសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ ដូសចះ្ 
្ត្ាសេះបាេរតឹត្តិលទ្ធភាពរ្រ�់ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ សៅ្្តងការអេតញ្្ញ ត
ឱ្យ្ូរ្ខាតសយងរ្រ�់ប រ្ុមហ៊តេពបីការយិ្ររសិច្ឆទគណសេយ្យមតេៗ ប្រ�ិេស្រើមាេ
ភាគហ៊តេោមួយបតរូវបាេ្រ្ដូ រមាចា �់កាេ់កា្រ់សនាះ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា
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សោយទទួលស្្គ ល់ថា គួរមាេការ្បមិតសៅសលើលទ្ធភាព្្តងការកាត់្ ងការខាតមតេៗ 
ជាមួយេឹងបបា្ច់ុំសណញអនាគតសដើម្ បីកាត្់រេថាយការរ ុំសលាភ្រុំពាេ �ភាពាណិជ្្ជ ម្ម 
អឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា�ូមសោរពជូេអេតស្�េ៍សោយស�្ើឱ្យរាជរោ្ឋ ភិបាលគួរពិចារោ 
អេតវតប្្រពេ័្ធ សធវើសត�ភ្ាគហ៊តេិ្ (Shareholder Continuity Test) សដើម្ ប្ី ុំណតវ់សិ្ល
ភាពនេការផ្្�់្រ្ដូរ ្ ម្ម�ិទ្ធិសៅ្្តងប្រុមហ៊តេសបាះភាគហ៊តេ។ តាមរយៈវធិាេការសេះ 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ េឹង្រេ្សត បីយេក្ារ្ុំណត់ពេ្ធរ្រ�់ខ្ួេជាមួយេឹងវធិបីស្ស� ្
តដលអេតវតជ្ាទូសៅសៅ្្តង្រោ្ដ ប្រសទ�ជាសបចើេសផ្សងសទៀត។ ជាងសេះសៅសទៀត 
សដើម្ ប្ី ុំហិតសៅសលើការរ ុំសលាភ្រុំពាេតដលអាចមាេ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ គួរគណនា
ការសបាះ្រងខ់ាតសយងស្រសពើពេ្ធសៅតាម�មាមាបតសោយអាប�័យសៅសលើ្បមតិ
នេការ្រ្ដូ រ្ម្ម�ិទ្ធិតដលបាេស្ើតស�ើងជា្់ត�្ដង។

99 សូ៉មស្ីសូ៉មស្ីឱ្យពិចារណាអន៊វត្តពបព័ន្មធ្វីមតស្តភាគហ៊៊និ្រ (Shareholder Continuity 
Test)  មដី៉្ប្ីរនំណត់វសិាលភាពមនការផ្ល ស់ប្ដូរ្រ៉្សិទ្ិមៅ្រ្៊ងព្ររុ៉ហ៊៊នមបារះភាគហ៊៊ន។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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ចបា្រ�់្ដបីពបីហិរញ្ញវតថាត�បមា្រក់ារបគ្រប់គងឆ្្ ុំ២០១៣ បតរូវបាេប្រកា�ឱ្យសប្រើបបា�់សោយ
បាេោ្ស់ចញេូវ្រទ្រញ្ញត្តិដល្ុំណតឱ់្យការសផ្ទរភាគហ៊តេសៅ្្តងប្រុមហ៊តេ្ម្តជា
បតរូវ្រង់ពេ្ធតតមប្រិ៍ចុំេួេ ០,១% នេតនមភ្ាគហ៊តេ។ សទាះ្របីការអេតវតស្េះ ប�្រជា
មួយ្រោ្ដ ប្រសទ�ជាសបចើេ្៏សោយ ្៉រតតេ�្មាជិ្រ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ
្ម្តជាបាេឱ្យដឹងថា អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ (អពដ) ្៏បាេអេតវតព្េ្ធតតមប្រិ៍សេះ
សៅ្្តង្រណបី តដលភាគហ៊តេិ្ចា�់បាេ្រសងកើេសដើមទតេរ្រ�់ខ្ួេសៅ្្តងប្រុមហ៊តេ
សបាះភាគហ៊តេ តដលភាគហ៊តេិ្ដនទសទៀតពត ុំបាេ្រសងកើេសដើមទតេរ្រ�់ខ្ួេ្៏សោយ។ 

្ត្ាសេះមាេេយ័ថា សទាះ្របីចុំេួេភាគហ៊តេ�រត្ររ្រ�់ភាគហ៊តេិ្តដលពត ុំបាេ្ុំណត់
ថាេឹង្រសងកើេសដើមទតេ្ស៏ោយ ្ អ៏គ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ បាេ្ុំណតថ់ា្្តង្រណបី តដល 
ភាគរយនេ្ម្ម�ិទ្ធិមាេការតប្រប្ររួល សនាះភាគហ៊តេិ្តដលសធវើការ្រសងកើេសដើមទតេចា ុំ
បាចប់តរូវ្រងព់េ្ធតតមប្រិ៍ចុំេួេ ០,១% នេតនមភ្ាគហ៊តេ។ សៅ្្តងការអេតវតជ្ា្់ត�្ដង 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ ចាត់ទត្ភាគរយនេការ្រសងកើេសដើមទតេរ្រ�់ភាគហ៊តេិ្ម្ា្់
ថាជាការផ្្�់្រ្ដូរពិតបបា្ដចុំសពាះ្ម្ម�ិទ្ធិរ្រ�់ប្រុមហ៊តេ ជាជាងពិចារោសៅសលើ
ការកាេ់កា្រ់ជា្់ត�្ដងរ្រ�់ភាគហ៊តេិ្េបីមួយៗ។

�ូមសលើឧទាហរណ៍ខាងសបកាមសដើម្ បី្រង្ហា ញអុំពបី្រញ្ហា សេះ៖

ភាគហ៊តេិ្ ្ កាេក់ា្រ ់១០០ ភាគហ៊តេតដលមាេតនម ្១ លាេដតល្ារ = ្ម្ម�ិទ្ធិ ៥០% 
ភាគហ៊តេិ្ ខ កាេក់ា្រ ់១០០ ភាគហ៊តេតដលមាេតនម ្១ លាេដតល្ារ = ្ម្ម�ិទ្ធិ ៥០%
ប្រ�ិេស្រើភាគហ៊តេិ្ ខ ្រសងកើេសដើមទតេរ្រ�់ខ្ួេចុំេួេ ៥០០.០០០ ដតល្ារ
ភាគហ៊តេិ្ ្  សៅតតកាេក់ា្រ ់១០០ ភាគហ៊តេតដលមាេតនម ្១ លាេដតល្ារ = ្ ម្ម�ិទ្ធ ិ៣៣%
សពលសេះ ភាគហ៊តេិ្ ខ កាេ់កា្រ ់១៥០ ភាគហ៊តេតដលមាេតនម ្១,៥ លាេដតល្ារ = ៦៧%

សៅ្្តងឧទាហរណ៍សេះ ការ្រសងកើេសដើមទតេរ្រ�់ភាគហ៊តេិ្ ខ បាេ្រេថាយតនម្្ ម្ម�ិទ្ធិ 
រ្រ�់ភាគហ៊តេិ  ្្  សោយស្រភាគហ៊តេែ្មបីបតរូវបាេសចញតដលអេតញ្្ញ តឱ្យភាគហ៊តេិ  ្ខ 
មាេចុំេួេភាគហ៊តេសបចើេសលើ�ភាគបី ្  សៅ្្តងប រ្ុមហ៊តេ។ សទាះជាយ៉ងសេះ្្ដបី សោយ
ស្រពត ុំមាេការសផ្ទរភាគហ៊តេពិតបបា្ដរវាងភាគបីទា ុំងពបីរ េិងសោយស្រចុំេួេភាគ
�រត្ររ្រ�់ភាគហ៊តេិ្ ្ ពត ុំមាេការតប្រប្ររួល សនាះពត ុំគួរអេតវតព្េ្ធតតមប្រិ៍ស�ើយ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ពន្ផត៉ពបិ៍មៅមលីការបមងកីនមដី៉ទ៊ន

១៧

ថ ្មមី

វិស័យពន ្ធដារ  |  ការមរៀបចនំតា្រ់ផតងព្របខ័ណ្ឌ និយត័្រ៉្៉ូលបពត 
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99 សូ៉មស្ីឱ្យរានការទទួលសា្គ ល់ថាពន្ផត៉ពបិ៍៉ិនគួរអន៊វត្តម�យីមៅមពលផដលភាគហ៊៊និ្រ 
ណារ្ា្រ់បានបមងកីនមដី៉ទ៊នតា៉រមបៀបអសរារាពត មដ្យសារផតចនំនួនភាគហ៊៊នរបស់ភាគ

ហ៊៊និ្រម្្សងមទៀតព៊នំរានការផ្ល ស់ប្ដូរ្រ៉្សិទ្ិម�យី។

សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់អេតស្�េ៍ឱ្យ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ សធវើការពិចារោសលើការ
អេតវតព្េ្ធតតមប្រិ៍សៅសលើការ្រសងកើេសដើមទតេសៅសពលតដលភាគហ៊តេិ្ោម្ា្្់រសងកើេ
សដើមទតេ សោយស្រតតចុំេួេភាគហ៊តេជា្់ត�្ដងរ្រ�់ភាគហ៊តេិ្សផ្សងសទៀតពត ុំមាេ
ការតប្រប្ររួលស�ើយ។ ការសធវើដូសចះ្ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ េឹងជួយសលើ្ទឹ្ចតិដ្ល់ 
ការវេិិសយគ្រតេថាមសទៀតសៅសលើធតរ្ិចច្ា ម្តជា តាមរយៈការកាត់្រេថាយនែស្ដើមសៅ្្តង
ការសធវើអាជបីវ្ម្មសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។

ការ្រ ប្ស្យរ្រ�់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរបាេសធវើឱ្យមាេភាពមេិចបា�់លា�់�បមា្រ់
អ្្ ជា្រព់េ្ធតដលបាេ្រុំសពញកាតពវ្ ចិចាបតឹមបតរូវ េិងបាេោ្្់រេ្ទត្ហិរញ្ញវតថាត្រតេថាមសៅ
សលើភាគហ៊តេិ្ សោយសធវើឱ្យចុំោយសលើអាជបីវ្ម្មរ្រ�់ពួ្សគមាេការ ស្ើេស�ើង។ 
ស្រើតាមទ�្សេៈរ្រ�់វេិិសយគិេ ការ្រ្បស្យសេះគឺជាការោ្់្រេ្ទត្ពេ្ធសៅសលើ 
វេិិសយគិេតដល្ុំពតងត�វងរ្ឱកា�សធវើការវេិិសយគសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា សហើយ
តែមទា ុំងអាចសធវើឱ្យពួ្សគមាេការរាតរ្ចិតស្ៅ្្តងការសបាះទតេេិសយគ្រតេថាមសៅ 
្ម្តជា សោយស្រវធិាេការសេះពត ុំបាេពិចារោសៅសលើមូលសហតតតដលភាគហ៊តេិ្
អាចេឹង្រសងកើេសដើមទតេរ្រ�់ខ្ួេ ដូចជា សដើម្ បីផ្ដល់មូលេិធ�ិបមា្រត់ផេការ្ុំសណើ េ
តដលេឹងជួយ្រសងកើតឱកា�ការង្រែ្មបីៗ�បមា្រ់ប្រជាពលរដ្ឋជាសដើម។

កាលពបីមតេ ទបីប្រុងហតង ត្ង្ប៏ាេយ្ “ពេ្ធតតមប្រិ៍” សៅសលើប រ្ុមហ៊តេតដលបាេ្រសងកើេ 
សដើមទតេភាគហ៊តេរ្រ�់ខ្ួេតដរ ្រ៉តតេវ្ធិាេការសេះបតរូវបាេលត្រសចាលវញិកាលពបី  
ឆ្្ ុំ២០១២ សដើម្ បី្រសងកើេភាពទា្ទ់ាញពបីវេិិសយគេិ េិងសលើ្្ម�់្�មតថាភាពប្រ្ួត 
ប្រតជងរ្រ�់ទបីប្រុងហតង ត្ង្្តងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌ លពាណិជ្្ជ ម្មអេរ្ជាតិ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យពន ្ធដារ  |  ការមរៀបចនំតា្រ់ផតងព្របខ័ណ្ឌ និយត័្រ៉្៉ូលបពត 
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អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ (អពដ) ្រេ�្សបមចបាេភាពសជាគជយ័ជា្រេ្្រនា្ទ ្រស់ៅ្្តង
ដុំសណើ រសឆ្្ះសៅសរៀ្រចុំជាផ្ូ វការេូវប្រពេ័្ធស្រសពើពេ្ធរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា ដូចតដល
បាេ្រង្ហា ញឱ្យស�ើញចបា�់តាមរយៈ្ុំសណើ េបបា្ច់ុំណូលស្រសពើពេ្ធពបីមួយឆ្្ ុំសៅ
មួយឆ្្ ុំ តដលខ�់្ជាង្ុំសណើ េផលិតផល្្តងប�ត្�រត្រប្រចា ុំឆ្្ ុំសៅសទៀត។ សទាះ្របី
ការសរៀ្រចុំជាផ្ូវការសេះមាេប្រ�ិទ្ធភាពសៅ្្តងការសលើ្្ម�់្ប្រ�ិទ្ធភាពរ្រ្រពេ្ធ
្៏សោយ ្រ៉តតេស្ៅ្្តងដុំោ្ក់ាលអេរ្កាលសេះ មាេប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាជាសបចើេតដល
សធវើអាជបីវ្ម្មសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាបាេជួ្រប្រទះេូវ្រញ្ហា ប្រឈមជាសបចើេសៅ្្តងការ
ធានាថាកាតពវ្ិចចាពេ្ធរ្រ�់ខ្ួេបតរូវបាេ្រុំសពញយ៉ងបតឹមបតរូវ។

្រញ្ហា ប្រឈមទា ុំងសេះភាគសបចើេស្ើតស�ើងចុំសពាះប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាតដលបាេដុំសណើ រការ 
ចា្រត់ា ុំងពបីសពលតដលប្រពេ័្ធស្រសពើពេ្្ធ ម្តជាសៅពត ុំទាេម់ាេរចនា�ម្េ័្ធសរៀ្រចុំចបា�់
លា�់សហើយការអេតវតក្ាតពវ្ ចិចាពេ្ធសពញសលញ ្ ស៏ៅមេិទាេម់ាេល្ខេណៈជាប្រពេ័្ធ 
តដរ។ សៅ្្តងរយៈសពលសនាះ ប្រុមហ៊តេធតរ្ ចិចាជាសរឿយៗមិេបាេដងឹ ឬដងឹមេិចបា�់លា�់ 
ថាខ្ួេអាចមាេ្រញ្ហា ្រងព់េ្ធមេិបគ្រច់ុំេួេតាមការ្ុំណតស់�ើយ សពាលគបឺ្រុមហ៊តេ
ធតរ្ិចចាទា ុំងសេះមេិបាេពយោយមសគចសវះ មេិបពម្រងព់េ្ធតដលខ្ួេជុំពា្់សនាះសទ។ 
ចុំណត ចសេះ�្រញ្្ជ ្ឱ់្យស�ើញចបា�់តាម រយៈការណ៍តដលប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាជាសបចើេ 
តដលបាេដុំសណើ រចា្រត់ា ុំងពបីសពលតដលការ អេតវតច្បា្រស់ៅមាេ្បមិតសនាះ ្រចចាត្រ្េ ្
សេះ្ុំពតងតតខិតខុំប្រងឹតប្រង្រុំសពញតាម រាល់កាតពវ្ចិចាផ្ូ វចបា្រជ់ាធរមាេទា ុំងអ�់
នាសពល្រចចាត្រ្េ។្

សោយពិចារោសៅសលើចុំណត ចសេះ ្រចចាត្រ្េប្្រុមហ៊តេធតរ្ិចច្ា ុំពតងប្រឈមេឹងការ 
្ុំណត់្រុំណត លពេ្ធស�ើងវញិ្្តងចុំេួេយ៉ងសបចើេ�េ្ធឹ្ �នា្ធ ្រស់ោយបាេគតិចា្រត់ា ុំង 
ពបីសពលសនាះម្។ ប្រុមហ៊តេតដលបាេ្រសងកើតអ�់រយៈសពលជាយូរ បាេរ្ស�ើញ 
ថា្រុំណត លពេ្ធរ្រ�់ខ្ួេបតរូវបាេគិតចា្រ់តា ុំងពបីមតេសពលតដលការអេតវតប្តរូវបាេ
្ុំណត់ជា្រទោ្ឋ េឆ្ងៃ យខ្ា ុំងោ�់ សហើយជាលទ្ធផលប្រុមហ៊តេទា ុំងសនាះបតរូវបាេ
រ្ស�ើញថាបាេ្រង់ពេ្ធខវះសៅ្្តងចុំេួេយ៉ងសបចើេសលើ�លត្រ។ មយោង៉វញិសទៀត 
ការបបា្ប់្រចា ុំតខ្រតេថាម េិងបបា្ពិ់េយ័ពេ្្ធ ប៏តរូវបាេគតិ្រតេថាមសៅសលើចុំេួេបបា្់ 
ពេ្ធតដលបាេ្ុំណតស់�ើងវញិសនាះផងតដរ សហើយប រ្ុមហ៊តេអាជបីវ្ម្មជាសបចើេ្ុំពតង
មាេការលុំបា្្្តងការខិតខុំសោះបស្យ្រេ្ទត្ហិរញ្ញវតថាត តដលមេិបាេរ ុំពឹងទត្សេះ 
ខណៈតដលប្រុមហ៊តេទា ុំងសេះ្ុំពតងពយោយមសោះបស្យ្រញ្ហា មិេអេតសលាមតាម 
កាតពវ្ ចិចាពេ្ធរ្រ�់ខ្ួេនាសពល្េង្ម្។ ការបបា្ប់្រចា ុំតខ េិងបបា្ពិ់េយ័ពេ្ធតដល 
បាេអេតវតស្នាះ មាេចុំេួេយ៉ងសបចើេសលើ�លត្រ សហើយ្្តង្រណបី ខះ្ ចុំេួេសេះអាច 
សបចើេជាងចុំេួេបបា្់ពេ្ធតដលបាេ្រង់ខវះសនាះសៅសទៀត។

�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្ត ជា ទទួលស្្គ ល់ថាប្រព័េ្ធស្រសពើពេ្ធតដលមាេ
ដុំសណើ រការលអែគឺជា្ត្ាដ៏ចា ុំបាច់�បមា្រ់ការ្ស្ងស�ដ្ឋ្ិចចាឱ្យមាេភាពរងឹមាុំ 
េិងប្រ្្រសោយចបីរភាព សហើយអតថាប្រសយជេ៍តដលស្ើតសចញពបីប្រព័េ្ធស្រសពើ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

្ររណីសពរាប់ការោយការណ៍មដ្យស្័ពគចិត្ត

១៨

ថ ្មមី

វិស័យពន ្ធដារ  |  ការគានំពទដល់ព្ររុ៉ហ៊៊នផដលមគារពកាតព្វ្ិរច្ចពន្មៅ្រ្៊ងដនំមណីរការមរៀបចនំពបព័ន្សារមពីពន្ជា្លូវការ 
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ពេ្ធមាេប្រ�ិទ្ធភាពសេះ ្ អ៏ាចកាត្់រេថាយនែស្ដើមសៅ្្តងការសធវើអាជបីវ្ម្មផងតដរ។ 
ប្រ�ិេស្រើសយើងពិរចាោសៅសលើចុំណត ចសេះ មាេទ�ហាប្ី រណ៍តដលអាច្រង្ហា ញថាប្រុម-
ហ៊តេនានាតដលបាេចូលរួមចុំតណ្យ៉ងសបចើេ្រុំផតតសៅ្្តងការអភវិឌ្ឍស�ដ្្ឋ ចិចារ្រ�់ 
ប្រសទ�្ម្តជាឱ្យមាេការរ ប្ី ចសបមើេតាមរយៈដុំសណើ រការអាជបីវ្ម្មរ្រ�់ខ្ួេសៅ្្តង 
ប្រសទ�សេះអ�់រយៈសពលជាយូរោ�់ម្សហើយសនាះ សពលសេះ្ុំពតងតតទទួល 
រងផល្រះ៉ពាល់យ៉ងខ្ា ុំងពបីវធិាេការពិេយ័�បមា្រក់ារមេិអេតសលាមតាមកាតពវ្ ចិចា
ពេ្ធរ្រ�់ខ្ួេបាេបតឹមបតរូវចា្រត់ា ុំងពបីសពល តដលពត ុំទាេ់មាេការរតឹ្រេ្ឹងសៅស�ើយ។

្ត្ាសេះបាេសធវើឱ្យមាេរបាយ្រេ្ទត្ពេ្ធមេិស�្មើភាពោ្ចុំសពាះប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាតដល
បាេ រួមចុំតណ្សៅ្្តងការ្រសងកើតឱកា�ការង្រ ការអភវិឌ្ឍជុំនាញ បបា្ច់ុំណូលពេ្ធ 
េិង្ររយិកា�ធតរ្ិចចាវជិ្ជមាេសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាអ�់រយៈសពលជាសបចើេឆ្្ ុំម្
សហើយ។ ផ្ទតយសៅវញិ ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាតដលសទើ្រតតបាេ្រសងកើតស�ើងប�្រសពលតដល
មាេការសរៀ្រចុំប្រព័េ្ធស្រសពើពេ្ធជាផ្ូ វការសេះ អាចឈាេសជើងចូលសៅ្្តងទបីផសារ
្ម្តជា សោយមាេការយល់ដងឹចបា�់លា�់អុំពបីកាតពវ្ ចិចាផ្ូវចបា្រ ់េិងកាតពវ្ ចិចាពេ្ធ 
តដលជាសហតត សធវើឱ្យប្រុមហ៊តេទា ុំងសេះមាេឱកា�តចិតួចខ្ា ុំងោ�់្្តងការ្រងព់េ្ធ
មេិបគ្រច់ុំេួេ សហើយមេិបតឹមតត្រ៉តសោ្ណ ះពួ្សគតែមទា ុំងអាចទទួលបាេអតថាប្រសយជេ៍
ជាសបចើេពបីស្ថា េភាពដល៏អែប្រស�ើរនាសពល្រចចាត្រ្េស្េះសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា សទៀតផង។

សយងតាម្រទពិសស្ធេស៍ៅតាម្រោ្ដ ប្រសទ�ជាសបចើេសផ្សងសទៀត សដើម្ បីជមះ្្រញ្ហា  
ពា្ព់េ័្ធសៅេឹងការមេិអេតសលាមកាតពវ្ចិចាពេ្ធតដលមាេល្ខេណៈប�សដៀងោ្សេះ 
រដ្ឋបាលស្រសពើពេ្ធ រ្រ�់ប្រសទ�ទា ុំងសនាះបាេផ្ដល់ឱកា�ឱ្យអ្្ ជា្រព់េ្ធរាយការណ៍ 
សោយខ្ួេឯងអុំពបីការ្រងព់េ្ធមេិបគ្រច់ុំេួេកាលពបីសពលមតេៗសដើម្ បីអាចទទួលបាេ
ការ�បមាលការពិេយ័បបា្ព់េ្ធ ប្រ�ិេស្រើការរាយការណ៍សនាះបាេសធវើស�ើងសៅមតេ 
សពលទទួលបាេការជូេដុំណឹងអុំពបីការសធវើ�វេ្ម្មពបីរដ្ឋបាលស្រសពើពេ្ធ។ វធិាេការ 
សេះសលើ្ទឹ្ចិតឱ្្យអ្្ ជា្់រពេ្ធ តដលមិេបាេ្រុំសពញកាតពវ្ិចចាពេ្ធបាេបតឹមបតរូវ 
នាសពល្េង្ម្មាេឱកា�សចញម្សធវើការត្តបមរូវ្រុំណត លពេ្ធរ្រ�់ខ្ួេសៅតាម
ស្ថា េភាពជា្់លា្់េបីមួយៗ។

ជាងសេះសៅសទៀត វធិាេការសេះគឺមិេតមេជារយៈសពលសលើ្តលងការពិេ័យពេ្ធ
សនាះសទ សោយសហតតថាវធិាេការសេះមិេមាេសពលសវលា្ុំណត់ស�ើយ សហើយអ្្  
ជា្រ់ពេ្ធតដលរាយការណ៍សោយ�្ម័បគចិតអ្ុំពបី្រុំណត លពេ្ធរ្រ�់ខ្ួេ សៅតតបតរូវ្រង់ 
ពេ្ធ្្ត ង្ររមិាណសបចើេជាងចុំេួេតដលបតរូវ្រង់ប្រ�ិេស្រើបាេ្រុំសពញកាតពវ្ិចចា 
ពេ្ធបាេសពញសលញដតដល ្រ៉តតេប្ោេត់តេឹងមេិទទួលរងការពិេយ័ពេ្ធធងៃេធ់ងៃរដូចជា
អ្្ ជា្រព់េ្ធតដលមេិបាេរាយការណ៍អុំពបី្រុំណត លពេ្ធរ្រ�់ខ្ួេ តដលសបកាយម្បតរូវ 
បាេរ្ស�ើញសោយការសធវើ�វេ្ម្មសនាះសទ។ សៅ្្តងតុំ្រេអ់ាស៊្េ ្ ម្មវធិបីរាយការណ៍ 
សោយ�្ម័បគចិត្សេះ ្ុំពត ងបតរូវបាេអេតវត្សៅ្្ត ងប្រសទ��ិងហា្រតរ បី េិងម៉ាស��តបី 
តដលជាវធិបីស្ស�មួ្យសលើ្ទឹ្ចិត្ដល់អ្្ជា្រ់ពេ្ធឱ្យត្តបមរូវភាពមិេប្រប្តបី 
េិងប្រមូលចុំណូលពេ្ធតដលបាេបាត់្រង់បតល្់រម្វញិយ៉ងមាេប្រ�ិទ្ធភាព។ 
ចុំតណ្សៅ្្តងប្រសទ�ឥណ្ឌូ សេ�តបីវញិ ្រនា្ទ ្រព់បីបាេផ្ដល់រយៈសពលសលើ្តលងការ 
ពិេយ័ចុំេួេបបា ុំ្ួរេតខសោយភាពសជាគជយ័សៅ្្តងឆ្្ ុំ២០១៦ ម្ ្ ម្មវធិបីរាយការណ៍ 
សោយ�្ម័បគចតិស្េះ្ប៏តរូវបាេអេតវតរ្ហូតដល់តខមែិតនា ឆ្្ ុំ២០១៩ សោយអេតវតក្ារ 

វិស័យពន ្ធដារ  |  ការគានំពទដល់ព្ររុ៉ហ៊៊នផដលមគារពកាតព្វ្ិរច្ចពន្មៅ្រ្៊ងដនំមណីរការមរៀបចនំពបព័ន្សារមពីពន្ជា្លូវការ 
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សទាះ្របីជាអគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ�សបមចបាេេូវវឌ្ឍេភាពយ៉ងលអែប្រស�ើរសៅ្្តង
ការ្រសងកើេ ចុំណូលស្ធារណៈ េិងការសរៀ្រចុំជាផ្ូ វការេូវរ្រ្រពេ្ធរ្រ�់ប្រសទ�
្ម្តជា្៏សោយ ្រ៉តតេវ្ធិបីស្ស�ត្ដលបាេសប្រើបបា�់នាសពលសេះអាចជា្រេ្ទត្យ៉ង 
ធងៃេ់ធងៃរសៅសលើ ប រ្ុមហ៊តេតដល្ុំពតងពយោយមអេតវត្កាតពវ្ិចចាពេ្ធឱ្យបាេសពញ
សលញសៅ្្តងដុំោ្់កាលអេរ្កាលសេះ។ ប រ្ុមហ៊តេទា ុំងសេះជាសបចើេបាេទទួល
ស្្គ ល់ថាខ្ួេអាចបាេ្រង់ពេ្ធមិេបគ្រ់ចុំេួេសៅ្្តងរយៈសពលពបងឹងចបា្រ់ស្រសពើ
ពេ្ធសេះ េិង្ុំពតងតតចាត់វធិាេការសដើម្ បីទូទាត់្រុំណត លពេ្ធតដលជុំពា្់ទា ុំងសេះ 
សទាះ្របីល្ខេខណ្ឌ ពិេ័យតាមរយៈ ការបបា្់ប្រចា ុំតខ េិងបបា្់ពិេ័យពេ្្ធ ុំពតង្រងក
ផល្៉រះពាល់ធងៃេ់ធងៃរសៅសលើដុំសណើ រការអាជបីវ្ម្មរ្រ�់ខ្ួេ្៏សោយ។

ប្រ�ិេស្រើប្រុមហ៊តេតដលបាេ្រសងកើតអ�់រយៈសពលជាសបចើេឆ្្ ុំម្សហើយ បតរូវបាេ តបមរូវ
ឱ្យ្រងព់េ្្ធ ុំណតស់�ើងវញិសោយមាេការបបា្ ់េិងបបា្ពិ់េយ័្រតេថាម តដលមាេចុំេួេ 
យ៉ងសបចើេខ្ា ុំងជាងចុំេួេតដលខ្េួបាេរ ុំពឹងទត្ ពបីដុំ្ូរងសនាះ ភាពមេិចបា�់លា�់សេះអាច 
សធវើឱ្យប រ្ុមហ៊តេធតរ្ចិចាទា ុំងសេះសធវើការវាយតនមស្�ើងវញិសៅសលើការវេិិសយគ ឬ ស�ច្្ដបី 
�សបមចចតិ្្ ្តងការពបងបី្ការវេិិសយគរ្រ�់ខ្ួេនាសពល អនាគត ឬតែមទា ុំងអាចសធវើ
ការវាយតនមស្�ើងវញិសលើទបីផសារ្ម្តជាសទៀតផង។ ជាមួយោ្សេះតដរ ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចា 
ទា ុំងសេះទុំេងជាតលង�ូវមាេ�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងដូចកាលពបីមតេ សហើយអាចេឹង 
បតរូវ្រងខេុំចតិ្ិ្រទដុំសណើ រការរ្រ�់ខ្ួេសទៀតផង ជាលទ្ធផលេឹងសធវើឱ្យ្ម្តជាបាត់្រងក់ារ 
ង្រ េិងខាត្រងប់បា្ច់ុំណូលពេ្ធផងតដរ។ ប្រ�ិេស្រើ្ រណបី សេះស្ើតស�ើងពិតតមេ 
សហតតការណ៍ត្រ្រសេះគឺជាសរឿងមេិលអែសនាះសទ សោយសហតតថា្ម្តជាេឹងបាត្់រងប់្រុម 
ហ៊តេធតរ្ចិចាតដលមាេ្រទពិសស្ធេជ៍ាសបចើេឆ្្ ុ្ំ ្តងការសធវើអាជបីវ្ម្ម េិងតដលមាេការ 
យល់ដងឹអុំពបីទបីផសារ្ម្តជាសបចើេជាងប្រុមហ៊តេភាគសបចើេតដលសទើ្រតតឈាេសជើងចូល
្្តងទបីផសារនាសពលែ្មបៗី សេះ ពបីសបពាះថាប រ្ុមហ៊តេទា ុំងសេះសៅតត្រេដ្ុំសណើ រការអាជបីវ 
្ម្មរ្រ�់ខ្ួេរហូតម្ដល់សពល្រចចាត្រ្េ ្សទាះ្របីជា្េង្ម្បាេជួ្រប្រទះ្រញ្ហា
ប្រឈមជាសបចើេសៅ្្តងការចូលរួមចុំតណ្ជុំរតញ្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ចិច្ា ម្តជា្ស៏ោយ។

ការអេតវត្្ ម្មវធិបីរាយការណ៍សោយ�្ម័បគចតិស្េះ មេិបតឹមតតជួយ�បមាលកាតពវ្ចិចា 
ហិរញ្ញវតថាត  រ្រ�់អ្្ ជា្រ់ពេ្ធ្រ៉តសោ្ណ ះសទ ្រ៉តតេ្្ ៏ជួយរាជរោ្ឋ ភិបាល្្តងការប្រមូល 
ចុំណូលពេ្ធ តដលបាេបាត់្រង់បត�្រ់ម្វញិ តាមរយៈដុំសណើ រការរដ្ឋបាលតដល
សប្រើបបា�់ធេធាេតចិជាងការសធវើ�វេ្ម្មសោយខ្ួេឯង សហើយតែមទា ុំងអាច្រសងកើត
ឱ្យមាេ្ររយិកា�ស�្មើភាពោ្�បមា្រអ់្្ ជា្រព់េ្ធតដលបាេ្រុំសពញកាតពវ្ចិចាពេ្ធ
ទា ុំងអ�់ផងតដរ។ �បមា្រ់្ម្តជា ការអេតវត្្ម្មវធិបីសេះេឹងសធវើឱ្យអគ្គនាយ្ោ្ឋ េ
ពេ្ធោរសៅ�ល់ធេធាេជាសបចើេ តដលអាចយ្សៅសប្រើបបា�់្្តងការតាមោេឱ្យកាេ់
តតមាេប្រ�ិទ្ធភាពសៅសលើប រ្ុមហ៊តេធតរ្ចិចាទា ុំងឡាយោតដលមាេសចតនាសគចសវះ
កាតពវ្ចិចាពេ្ធ។ សៅសពលមាេការផ្សពវផសាយទូលុំទូលាយឱ្យអ្្ ជា្់រពេ្ធបាេយល់

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

ពិេ័យពេ្្ធ ្តងអបតាទា្រចុំសពាះអ្្ ជា្់រពេ្ធតដលបាេរាយការណ៍សោយ�្ម័បគចិត ្
ផ្ទតយម្វញិចុំតណ្អ្្ជា្រ់ពេ្ធ តដលបតរូវបាេរ្ស�ើញថាបាេ្រង់ពេ្ធមិេបគ្រ់ 
ចុំេួេតាមរយៈការស�តើ្រអសងកតស�ើងវញិ បតរូវរងការពិេយ័ពេ្ធរហូតសៅដល់ ២០០% 
នេចុំេួេបបា្់ពេ្ធតដលបាេ្ុំណត់ស�ើងវញិឯសោះ។



១០៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យពិចារណាសពរាលការពិន័យ ចនំមពារះអ្្រជាប់ពន្ទានំងឡាយណា ផដលបាន 
ោយការណ៍មដ្យស្័ពគចិត្ត អនំពីភាព៉ិនពបព្រតីមនការបង់ពន្ពី៉៊នរបស់ខលួន មៅ៉៊នមពល 

ទទួលបានការជូនដនំណឹងអនំពីការមធ្វីសវន្រ៉្។

សោយដងឹថាអគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ្ប៏ាេទទួលស្្គ ល់អុំពបីអតថាប្រសយជេន៍េការផ្ដល់
ឱកា�ឱ្យអ្្ ជា្់រពេ្ធអេតវតក្ាតពវ្ិចចាពេ្ធតាមរយៈការផ្ដល់រយៈសពលអេតសបោះ 
តដលស្ថា ្រ័េសេះធ្ា្រ់បាេផ្ដល់ជូេវ�័ិយមួយចុំេួេរួចសៅសហើយ្េង្សនាះ �ភា 
ពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា �ូមផ្ដល់ជូេអេតស្�េ៍សោយការសោរពសោយស�្ើឱ្យ
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរសធវើការពិចារោអេតវត្្ ម្មវធិបីរាយការណ៍សោយ�្ម័បគចតិជ្ា
្រេ្្រនា្ទ ្់រសដើម្ បីឱ្យអ្្ ជា្រព់េ្ធទា ុំងអ�់មាេឱកា�ត្តបមរូវភាពមេិប្រប្តបីនេការ្រង់ 
ពេ្ធពបីមតេៗរ្រ�់ខ្ួេ។ ការអេតវតវ្ធិបីស្ស�ស្េះ េឹងឆ្តះ្រញ្ចា ុំងេូវភាពពិតជា្ត់�្ដង
នេការអេតវតទ្ាេ់សពលសវលាតាមប្រពេ័្ធស្រសពើពេ្ធរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា េិង�ូមសធវើ
ការពិចារោសយគយល់ចុំសពាះប្រុមហ៊តេនានាតដលបាេ្រសងកើត េិងបាេចូលរួម
ចុំតណ្អភវិឌ្ឍស�ដ្្ឋ ចិចាប្រសទ�្ម្តជាអ�់រយៈសពលជាសបចើេឆ្្ ុ្ំ េង្ម្ផងតដរ។

រយៈសពលអេតវត្្ ម្មវធិបីសេះ គួរតតមាេវធិបីស្ស�ម្ាេតតល្យភាពរវាងការផ្ដល់ការ 
សលើ្ទឹ្ចិតឱ្្យបាេបគ្រ់បោេ់សដើម្ បីឱ្យអ្្ ជា្រ់ពេ្ធតដលពត ុំបាេ្រុំសពញកាតពវ្ិចចា
ពេ្ធពបីមតេចូលខ្ួេម្សធវើការ្រង់ពេ្ធឱ្យបាេបតឹមបតរូវសៅ្្តងរយៈសពល្ុំណត់ជា្់ 
លា្់ោមួយ សហើយទេ្ទឹមេឹងសនាះ ្៏មិេផ្ដល់រង្វ េ់ ឬមិេសលើ្ទឹ្ចិត្ឱ្យមាេ
ការអេតវតត្្រ្រសេះតសៅសទៀតចា្រ់តា ុំងពបីជុំហាេដុំ្ូរងតដរ សហើយវធិបីស្ស�ស្េះ្៏
គួរតតអេតវតច្ុំសពាះអ្្ជា្រ់ពេ្ធទា ុំងអ�់ឱ្យបាេស�្មើភាពោ្។ ្ម្មវធិបីសេះេឹងជួយ
្រសងកើេការអេតសលាមតាមកាតពវ្ចិចាពេ្ធនាសពលអនាគតកាេត់តលអែប្រស�ើរតែមសទៀត 
សោយសហតតថាអ្្ ជា្រ់ពេ្ធ តដលពត ុំបាេអេតវតក្ាតពវ្ិចចាពេ្ធកាលពបីមតេេឹងយល់
ដឹងកាេ់តតចបា�់លា�់ សហើយទេ្ទឹមេឹងសនាះ ្៏ពបងឹងឥរយិ្រែអេតសលាមតាម
កាតពវ្ចិចាពេ្ធបតមឹបតរូវ�បមា្រអ់្្ ជា្រព់េ្ធែ្មបីសថា្ម ង េិងអ្្ ជា្រព់េ្ធតដលបាេ្រុំសពញ 
កាតពវ្ិចចាពេ្ធបតឹមបតរូវរួចម្សហើយ្េង្ម្ផងតដរ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

ដងឹ ្ ម្មវធិបីសេះេឹងសលើ្ ទឹ្ចតិឱ្្យអ្្ ជា្រព់េ្ធអេតវតក្ាតពវ្ ចិចាកាេត់តលអែប្រស�ើរជាងមតេ 
្រសងកើេឆេ្ទៈ្្តងការរាយការណ៍អុំពបី្រុំណត លពេ្ធ េិងអាចកាត្់រេថាយការសគចសវះពេ្ធ 
ជារួមបាេសទៀតផង សោយសហតតថាអ្្ ជា្់រពេ្ធទា ុំងអ�់េឹងយល់ដងឹថា អ្្ ជា្រព់េ្ធ 
ទា ុំងឡាយោតដលបតរូវបាេរ្ស�ើញថាបាេ្រងព់េ្ធមេិបគ្រច់ុំេួេ អាចប្រឈមសៅ
េឹងការពិេ័យពេ្ធយ៉ងធងៃេ់ធងៃរជា្់ជាមិេខាេ។

វិស័យពន ្ធដារ  |  ការគានំពទដល់ព្ររុ៉ហ៊៊នផដលមគារពកាតព្វ្ិរច្ចពន្មៅ្រ្៊ងដនំមណីរការមរៀបចនំពបព័ន្សារមពីពន្ជា្លូវការ 



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១០៩

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យមធ្វីការពិចារណាដ្្រ់មចញនូវបទប្បញត្តិស្ដីពីអា្ររមលីតម៉លបផនថែ៉សពរាបភ្់ា្រ់ងារមទសចរណ៍ផដលទទួលសា្គ ល់ 
“ទនំនា្រ់ទនំនងទីភ្ា្រ់ងារ” មដី៉្បី្ ល៊រះបញ្្ច នំងឱ្យកានផ់តពតឹ៉ពតរូវអនំពីល្រ្ខណៈមនធ៊រ្រិច្ចទានំងមនរះ។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

សៅនែងៃទបី២៧ តខមិែតនា ឆ្្ ុំ២០១៨ ប្�ួងស�ដ្្ឋ ិចចា េិងហិរញ្ញវតថាតបាេសចញប្រកា�សលខ ៥៩៧ តដលតចងអុំពបីសោល 
ការណ៍តណនា ុំ�បមា្រប់្រុមហ៊តេធតរ្ចិច្ា ្តងការអេតវតត្ាម សដើម្ បីមាេទុំនា្ទ់ុំេងរ្រ�់ខ្ួេជាភ្ា្ង់្រតដលផ្គតផ់្គងទ់ុំេិញ 
េិងស�វា្ម្ម តាងនាមឱ្យ�ហបោ�សដើម តដលបតរូវបាេទទួលស្្គ ល់សោយអគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ (អពដ) េិងគូ� 
្រញ្្ជ ្់អុំពបីកាតពវ្ិចចាពេ្ធពា្់ព័េ្ធរ្រ�់ពួ្សគ។ អវបីតដល�ុំខាេ់គឺថា្រទ្រ្ញ្ញត្ិសេះបោេ់តតសលើ្ស�ើងអុំពបីវធិាេ េិង
េបីតិវធិបីពា្់ព័េ្ធេឹងភ្ា្់ង្រតដលផ្គត់ផ្គង់ទុំេិញ ឬស�វា្ម្ម តាងនាមឱ្យ�ហបោ�សដើមតដលជាេិសវ�េជេជា្រ់ពេ្ធ
្ម្តជា សហើយពត ុំបាេសលើ្ស�ើងអុំពបីទុំនា្់ទុំេងរ្រ�់ទបីភ្ា្់ង្រជាមួយេឹង�ហបោ�សដើមអេិសវ�េជេ (្ររសទ�)។ 
�បមា្រ់ភ្ា្់ង្រ តដលសធវើ�្ម្មភាពតាងនាមឱ្យអ្្ ជា្រ់ពេ្ធេបីសវ�េជេ្ម្តជា ពួ្សគចា ុំបាច់បតរូវតតោ្់ពា្្យផ្ូ វការ 
ជាលាយល្ខេណ៍អ្្សរម្ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ សោយ្រញ្្ជ ្់លមអែិតអុំពបីទុំនា្់ទុំេងរ្រ�់ខ្ួេសដើម្ បីទទួលបាេ 
លិខិតទទួលស្្គ ល់ េិងរាយការណ៍ឱ្យបាេសទៀងទាត់អុំពបី្ររមិាណល្់ េិងលុំហូរនេភាគហ៊តេ។ ការអេតវតេ្បីតិវធិបីសេះ
អេតញ្្ញ តឱ្យភ្ា្់ង្រជា្រ់ពេ្ធតតសលើ្នបមសជើងស្រតដលបាេទទួលពបីការល្់្រ៉តសោ្ណ ះ ជាជាង ការគិតសលើចុំេួេ�រត្រ
សៅសលើវ ិ្ កយ្របត។

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាទទួលស្្គ ល់េូវអតថាប្រសយជេ៍តដល្រទ្រ្ញត្ិសេះបាេផ្ដល់ភាពប�្រចបា្រ់ចុំសពាះ 
ទុំនា្ទ់ុំេងរ្រ�់ភ្ា្ង់្រតដល្រុំសពញតាមល្ខេខណ្ឌ លមអែតិ ្រ៉តតេស្ោយស្រតត្រញ្ញត្សិេះមេិបាេអេតញ្្ញ តឱ្យភ្ា្ង់្រ
សធវើ ប្រតិ្រត្ិការសៅ្ម្តជាតាងនាមឱ្យអេិសវ�េជេនេ�ហបោ�សដើមសនាះសទ  ដូចសេះប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាតដលសធវើប្រតិ
្រត្ិការសៅ្្តងស្ថា េភាពទា ុំងសេះសៅតតប្រឈមេឹង្រញ្ហា ដតដល ។

វិស័យពន ្ធដារ  |  អា្ររមលីតម៉លបផនថែ៉

ភ្ា្់ង្រសទ�ចរណ៍សដើរតួនាទបី�ុំខាេ់សៅ្្តងការអភិវឌ្ឍវ�័ិយសទ�ចរណ៍រ្រ�់
ប្រសទ�្ម្តជាតាមរយៈការផ្សពវផសាយអុំពបីប្រសទ�្ម្តជាសៅសបរៅប្រសទ� េិងការសដើរ 
តួជាអេរ្ការ បីរវាងអ្្ ផ្ដល់ស�វា្្តងប�ត្ េិងសភៀ្វ្ររសទ�។ ភ្ា្់ង្រសទ�ចរណ៍ 
រ្បបា្់ចុំសណញពបីការគិត្នបមសជើងស្រ ឬនែ្្ ្់ស�វាសលើប្រតិ្រត្ិការតដលខ្ួេ 
�បម្រ�បមរួលរវាងអ្្ ផល់្ស�វា េិងអ្្ សប្រើបបា�់ស�វាចតងសបកាយ។សៅ្្តង្រណបី ភាគ 
សបចើេ សភៀ្វ្រងត់នម�្រត្រ (នែស្�វា្ូរ្េឹង្នបមសជើងស្រ) សៅឱ្យភ្ា្ង់្រសទ�ចរណ៍ 
តដល្រនា្ទ ្រ់ម្ភ្ា្់ង្រសទ�ចរណ៍្រង់បបា្់ភាគសបចើេ្្តងចុំសោមបបា្់�រត្រ
សេះសៅឱ្យ�ោ្ឋ ោរ សភាជេបីយោ្ឋ េ ប្រុមហ៊តេដឹ្ជញ្ជូ េ េិងអ្្ ផ្ដល់ស�វាសទ�
ចរណ៍្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ ដូសចះ្ ភ្ា្់ង្រសទ�ចរណ៍ជាទូសៅមាេបបា្់ចុំណូល
ខ�់្ ្រ៉តតេទ្ទួលបាេបបា្់ចុំសណញតិច។

សៅ្្តង�ហភាពអឺរ ៉ត្រ ្រេ្ទត្អា្រសលើតនម្្រតេថាម (VAT) ចុំសពាះភ្ា្់ង្រសទ�ចរណ៍បតរូវ 
បាេគណនាសៅតាម “គសបមាងស្រសពើពេ្ធបបា្ច់ុំសណញ” តដលអា្រសលើតនម្្រតេថាម 

ពិពណ៌នាបញ្នា

បទប្បញញាត្តិស្ដីពីអា្ររមលីតម៉លបផនថែ៉ពា្រ់ព័ន្នឹងភ្ា្់រងារមទសចរណ៍

១៩

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព



១១០    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

(VAT) ចា ុំបាចប់តរូវ្រងស់ោយគតិសៅសលើបបា្ច់ុំសណញ�រត្រជាជាងបបា្ច់ុំណូលតដល
ទទួលបាេ។ ប្រសទ�សៅតុំ្រេអ់ា�តបីមួយចុំេួេ រួមទា ុំង ប្រសទ�ចេិ េិងប្រសទ�ឥណ្ឌូ សេ�តបី 
្ទ៏ទួលស្្គ ល់ផងតដរអុំពបីភាពជា្់លា្ន់េធតរ្ចិចាទបីភ្ា្់ង្រសទ�ចរណ៍ សហើយបាេអេត-
វត្្រទ្រ្ញ្ញត្អិា្រសលើតនម្្រតេថាមពិស��សៅ្្តងវ�័ិយសេះ។ ្រ៉តតេស្ៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា 
ភ្ា្ង់្រសទ�ចរណ៍បតរូវបាេតបមរូវឱ្យ្រងអ់ា្រសលើតនម្្រតេថាមសៅសលើបបា្ច់ុំណូល 
តដលមាេផលអវជិ្ជមាេសោយសជៀ�មិេផតតសៅសលើភាពចុំសណញរ្រ�់ពួ្សគ។

្រញ្ហា សេះមាេភាព�្មតគស្្ម ញកាេ់តតសបចើេ សោយស្រតតអ្្ផ្ល់ស�វាសៅ្្តង 
ប្រសទ�្ម្ត ជាជាសបចើេតដលភ្ា្់ង្រសទ�ចរណ៍ទា ុំងសេះ�ហការជាមួយ 
ពត ុំទាេ់បាេចតះ្រញ្ជបី ពេ្ធសៅស�ើយសនាះ តដលមាេេ័យថា ការទូទាត់តដលបាេសធវើ
ស�ើង�បមា្រស់�វារ្រ�់ខ្ួេពត ុំមាេចុំតណ្សៅ្្តងឥណទាេអា្រសលើធាតតចូលរ្រ�់ 
ភ្ា្់ង្រសទ�ចរណ៍ស�ើយ។ ប្រុមហ៊តេតដលបាេ្រុំសពញកាតពវ្ចិចាពេ្ធបតឹមបតរូវទុំេង
ជាទទួល្រេ្ទត្រ្រ�់អ្្ ផល់្ស�វាតដលពត ុំបាេ្រុំសពញកាតពវ្ចិចាពេ្ធបតឹមបតរូវ សោយ
ស្រភាពប្រឈមខ្ា ុំង្្តងការ្ុំណតអ់្្ ផ្គតផ់្គងទ់ុំេិញ េិងស�វាតដល្រុំសពញកាតពវ 
្ិចចាពេ្ធបាេបតឹមបតរូវសៅ្្តងវ�័ិយមួយចុំេួេ។

�ូមពិចារោសៅសលើឧទាហរណ៍ខាងសបកាម តដលសយើង�េ្មតថ់ា អ្្ ផ្ដល់ស�វាចុំេួេ 
៦០% តដលភ្ា្់ង្រសទ�ចរណ៍សប្រើបបា�់ស�វាពត ុំអាចផ្ដល់វ ិ្ ័យ្រ័បតជាមួយអា្រ
សលើតនម្្រតេថាមតដលមាេ�តពលភាពស�ើយ។ លទ្ធផល�តទ្ធគគឺណេបីអា្រសលើតនម ្
្រតេថាម�បមា្រ់តួសលខតដលខ�់្ខ្ា ុំងចុំេួេ ៣៤% នេបបា្់ចុំសណញ�រត្ររ្រ�់ 
ប្រតិ្រត្ិ្រសេះ។

តម៉លល្់រសរ៊ប $១.០០០.០០០

តម៉លមដី៉ ($៨០០.០០០)

ពបា្រ់ចនំមណញសរ៊ប ២០០.០០០

ឥណទានអា្ររតម៉លបផនថែ៉មលីធាត៊មចញ (១០%) ($១០០.០០០)

ឥណទានអា្ររតម៉លបផនថែ៉មលីធាត៊ចូល 
(១០* មលី ៤០%មនអ្្រ្្គត់្្គង់ផតបេ៊មណាណ រះ)

($៣២.០០០)

អា្ររមលីតម៉លបផនថែ៉ផដលពតរូវបង់ (៦៨.០០០)

អា្ររមលីតម៉លបផនថែ៉ផដលពតរូវបង់គិតជា % 
មនចនំមណញសរ៊ប

៣៤%

វិស័យពន ្ធដារ  |  អា្ររមលីតម៉លបផនថែ៉



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១១១

99 សូ៉មស្ីឱ្យមធ្វីការពិចារណាដ្្រ់បញ្ចូ លបទប្បញញាតិ្ត ស្ដីពីអា្ររមលតីម៉លបផនថែ៉ជា្រ់លា្រ់តា៉ 
វសិ័យសពរាប់ភ្ា្រ់ងារមទសចរណ៍ មដី៉្បី្ ល៊រះបញ្្ច នំងបានកានផ់តពតឹ៉ពតរូវអនំពីល្រ្ខណៈមន 

ធ៊រ្រិច្ចទានំងមនរះ។

សយងតាម្រទ្រ្ញ្ញត្បិ�សដៀងោ្សេះសៅ្្តង�ហភាពអឺរ ៉ត្រ េិងឧទាហរណ៍ពបីតុំ្រេអ់ា�តបី 
សយើង�ូមស�្ើឱ្យសធវើការពិចារោោ្ស់ចញេូវ្រញ្ញត្�ិ្ដបីពបីអា្រសលើតនម្្រតេថាមជា្់
លា្ត់ាមវ�័ិយ �បមា្រភ្់ា្់ង្រសទ�ចរណ៍សដើម្ បីឱ្យអា្រសលើតនម្្រតេថាមអាចអេតវត្
សៅតាមគសបមាងស្រសពើពេ្ធចុំសណញ ឬកាត់្រេថាយភាគរយនេបបា្់ចុំណូលសដើម្ បី 
ឆ្តះ្រញ្ចា ុំងបាេកាេ់តតបតមឹបតរូវអុំពបីល្ខេណៈនេធតរ្ិចចាទា ុំងសេះ។

សៅ្្តងឧទាហរណ៍ខាងសលើសេះ ភ្ា្ង់្រសទ�ចរណ៍បតរូវរ៉ា្ររ់ងអា្រសលើតនម្្រតេថាម
ចុំេួេ ៣៤% នេបបា្ច់ុំសណញ�រត្ររ្រ�់ខ្ួេ សហើយបតរូវ្រងព់េ្ធសលើបបា្ច់ុំសណញ 
េិងពេ្ធកាត់ទត្ ជាធម្មតា។ ដូសចះ្ភ្ា្ង់្រសទ�ចរណ៍តដល្រុំសពញកាតពវ្ ចិចាពេ្ធបាេ
បតឹមបតរូវមាេការលុំបា្ខ្ា ុំងោ�់្្តងការ្រេេិ្រេរ្ភាពរ្រ�់ខ្ួេ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។

្រេ្ទត្ពេ្ធធងៃេ់ធងៃរសេះអាចមាេផលអវជិ្ជមាេសៅសលើបបា្ច់ុំណូលពេ្ធ សោយភ្ា្ង់្រ 
មួយចុំេួេបតរូវ្រងខេុំចិត្ពិចារោ្រ្ដូ រទបីតា ុំងការយិល័យចតះ្រញ្ជបី រ្រ�់ខ្ួេសៅកាេ់ 
ប្រសទ�តដលមាេ្រេ្ទត្ស្រសពើពេ្ធតចិ ដូចជាប្រសទ��ិងហា្រតរ បីជាសដើម សហើយសធវើវ ិ្ កយ 
្របតជូេសភៀ្វរ្រ�់ខ្ួេពបីទបីសនាះវញិ។ ប្រ�ិេស្រើ្ រណបី សេះស ើ្តស�ើងពិតតមេ ប្រសទ� 
្ម្តជាបាេបតឹមតតប្រមូលអា្រសលើតនម្្រតេថាមតដលភ្ា្ង់្រសទ�ចរណ៍បាេ្រងស់ៅ
ឱ្យអ្្ ផ្ដល់ទុំេិញ េិងស�វាេិសវ�េជេ្រ៉តសោ្ណ ះ ចុំតណ្ឯបបា្ច់ុំណូលស្ធារណៈ
�រត្រពបីវ�័ិយសេះេឹងមាេការធ្ា្់ចតះជា្់ជាមិេខាេ។

ផ្ទតយសៅវញិ្រទ្រ្ញ្ញតិ�្្ដបីពបីអា្រសលើតនម្្រតេថាមតដលបាេសធវើ្ ុំតណទបមងព់ា្ព់េ័្ធ
េឹង ភ្ា្់ង្រសទ�ចរណ៍ អាចជួយ្រសងកើេការប្រមូលបបា្ច់ុំណូលតាមរយៈការកាត់ 
្រេថាយចុំោយសលើអេតសលាមភាព សហើយអាចឱ្យភ្ា្ង់្រសទ�ចរណ៍គណនាបបា្់
ចុំណូលរ្រ�់ខ្ួេបាេកាេ់តតបតឹមបតរូវ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩



១១២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

វិស័យពន ្ធដារ  |  ការអន៊វត្តពន្៉ិនមស្ីភាព 

រាជរោ្ឋ ភបិាលបាេសធវើវសិស្ធេ្ម្មជុំពូ្ ៤ នេចបា្រ�់្ដបីពបីការង្រ (បពះរាជប្ឹត្យសលខ 
០៦១៨/០១០) កាលពបីតខមែិតនា ឆ្្ ុំ២០១៨ សដើម្ បីផ្្�់្រ្ដូរបបា្្់រុំោច្់រញចា្រ់្ ចិចា�េយោ 
ជាមួយេឹងបបា្្់រុំោចអ់តបីតភាពការង្រប្រ�ិេស្រើ្ ម្្ម រេិសយជតិបតរូវបាេ្រញ្ឈ្រ់
ពបីការង្រសោយសហតតផលសបរៅពបី្ុំហត�ធងៃេ ់ឬលាឈ្រព់បីការង្រសៅសពល្ុំពតង្រុំសពញ
ការង្រសបកាម្ចិចា�េយោការង្រមាេែរិសវលាមិេ្ុំណត ់(UDC) ។ ប្រកា�សលខ ៤៤៣ 
�្ដបីពបីការទូទាត់បបា្់្រុំោច់អតបីតភាពការង្រ បាេ្រសងកើត្រទ្រ្ញ្ញត្ិវសិស្ធេ្ម្ម 
េិងបតរូវបាេប្រកា�ឱ្យសប្រើបបា�់សោយប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ 
កាលពបីនែងៃទបី២១ តខ្ញ្្ញ  ឆ្្ ុំ២០១៨។ 

ចា្រព់បីតខម្រា ឆ្្ ុំ២០១៩ ម្ េិសយជ្តបមរូវឱ្យផ្ដល់ជូេ្ម្្ម រេិសយជតិទា ុំងអ�់
តដល្ុំពតង្រសបមើការង្រសបកាម្ិចចា�េយោការង្រ មាេែិរសវលាមិេ្ុំណត់េូវបបា្់ 
្រុំោច់អតបីតភាពការង្រតដលស�្មើេឹងបបា្់ឈ្ួល េិងបបា្់្រនា្ទ ្រ់្រេ្ស ុំចុំេួេ ១៥ 
នែងៃ តដលបតរូវទូទាត់ជាពបីរដុំោ្់កាល�បមា្រ់ឆ្្ ុំេបីមួយៗ។ េិសយជ្្៏តបមរូវឱ្យ 
ស្រើ្បបា្់្រុំោច់អតបីតភាពការង្រជូេ្ម្្ម រេិសយជិតតាមល្ខេណៈប្រតិ�្ម្ម
ផងតដរ�បមា្រ់រយៈសពល្រុំសពញការង្ររ្រ�់្ម្្ម រេិសយជិតតដលបាេ្រង្គរសៅ 
មតេប្រកា�សលខ៤៤៣ រហូតដល់�រត្រចុំេួេ ១២ ឆ្្ ុំ តដលសៅថា បបា្រ់ ុំឭ្។ ្រនា្ទ ្រ់ 
ពបីមាេ្ិចចាពិភា្សាចរចាជា្រេ្្រនា្ទ ្រ់ម្ េិសយជ្េឹងបតរូវទូទាត់បបា្់រ ុំឭ្អតបីត
ភាពការង្ររយៈសពលបតឹមតត ៦ នែង្ៃ ្តងមួយឆ្្ ុំ�បមា្រ់បបា្់្រុំោច់ពបីមតេសោយ
គិតចា្រ់ពបីតខធ្ូ  ឆ្្ ុំ២០២១ �បមា្រ់វ�័ិយសផ្សងសបរៅពបីវ�័ិយវាយេភណ្ឌ  កាត់សដរ 
េិងផលិតត�្្សជើង សដើម្ បីកាត្់រេថាយ្រេ្ទត្ហិរញ្ញវតថាត សលើប្រុមហ៊តេអាជបីវ្ម្ម។

សៅ្្តងសវទិការាជរោ្ឋ ភបិាល-តផ្្ ឯ្ជេតដលមាេ�សម្ដចនាយ្រដ្ឋមសេ្បីជាប្រធាេ 
កាលពបីតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ រាជរោ្ឋ ភិបាលបាេ្រញ្្ជ ្់ថា ការទូទាត់បបា្់្រុំោច់
អតបីតភាពការង្រទា ុំងពបីរប្រសភទសេះេឹងបតរូវសលើ្តលងពេ្ធ សហើយ�ហបោ�េឹង
បតរូវអេតញ្្ញ តឱ្យកាត់ចុំោយសៅ្្តងការទូទាត់បបា្់ទា ុំងសេះ។ សទាះ្របីយ៉ងោ 
ស្រាចរតណនា ុំសលខ០០៣ �្ដបីពបីការសលើ្តលងពេ្ធសលើបបា្់រ ុំលឹ្អតបីតភាពការ
ង្រមតេឆ្្ ុំ២០១៩ េិងបបា្់្រុំោច់អតបីតភាពការង្រចា្រ់ពបីឆ្្ ុំ២០១៩តសៅមតខ 
េិងស�វារ្ការង្រឱ្យសធវើ ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល ្រញ្ជូ េ េិងបគ្រប់គងពល្រឬ្ម្ម�ិ្សាការ បី
សៅសធវើការសៅ្ររសទ� តដលសចញសោយប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាតកាលពបីនែងៃទបី១១ 
តខសមស្ ឆ្្ ុំ២០១៩ បាេ្ុំណតថ់ា ការសលើ្តលងពេ្ធេឹងបតរូវអេតវត�្បមា្រត់តការ 
ទូទាត់ តដលផ្ដល់ជូេ្ម្្ម រេិសយជិត ជាជេជាតិតខ្មរតត្រ៉តសោ្ណ ះ ចុំតណ្្ម្្ម រ 
េិសយជិត្ររសទ�បតរូវតតរ៉ា្រ់រង្រេ្ទត្ពេ្ធ�បមា្រ់បបា្់ទូទាត់រ្រ�់ខ្ួេ។ 

សយងតាមរដ្ឋធម្មេតញ្ញនេបពះរាជាោចប្្ម្តជា េិងចបា្រ់�្ដបីពបីការង្រ មិេមាេ 
តចងអុំពបីភាពខត�ោ្រវាង�ិទ្ធិរ្រ�់ជេជាតិតខ្មរ េិងជេជាតិ្ររសទ�សនាះសទ 
ដូចមាេតចងសៅ្្តងមាបតា១២ នេចបា្រ�់្ដបីពបីការង្របាេតចងថា េិសយជ្បតរូវអេតវត ្
េិងផ្ដល់អតថាប្រសយជេ�៍ង្គមដូចៗោ្ជូេដល់្ម្្ម រេិសយជតិទា ុំងអ�់សោយោ្ម េ

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការអន៊វត្តពន្៉និមស្ភីាពមលកីារទូទាតព់បា្់របនំណាច់អតីតភាពការងារ

២០

ថ ្មមី
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ការសរ ើ�សអើងស�ើយ។ សោយស្របបា្់្រុំោច់អតបីតភាពការង្រ បាេជុំេួ�បបា្់ 
្រុំោច្់រញចា្រ់្ ចិចា�េយោសៅ្្តងការចបា្រ�់្ដបីពបីការង្រ ខ្ឹមស្រនេការទូទាតទ់ា ុំងសេះ
សៅតតដូចោ្ សោយស្រការទូទាត់បបា្ទ់ា ុំងពបីរប្រសភទសេះ គសឺដើម្ បីសលើ្ ្ម�់្ជបីវភាព 
េិងល្ខេខណ្ឌ ការង្ររ្រ�់្ម្្ម រេិសយជិតទា ុំងអ�់ សៅសពលបតរូវបាេ្រញ្ឈ្រ់ពបី 
ការង្រសោយសហតតផលសបរៅពបី្ុំហត�ធងៃេ់ េិងលាឈ្់រពបីការង្រ។ 

សោយពិចារោសៅសលើចុំណត ចសេះ ប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាតបាេសចញស្រាចរ 
តណនា ុំសលខ០១១ កាលពបីតខតតលា ឆ្្ ុំ២០១៦ �្ដបីពបីការអេតវតក្ាតពវ្ិចចាកាត់ទត្ 
ពេ្ធសលើអតថាប្រសយជេ៍្រតេថាម តដលតចងថា “…. បបា្ឧ់្រតថាម្ភមួយចុំេួេតដល្ម្្ម រ 
េិសយជិតទទួលបាេពបីការ្រុំសពញការង្របតរូវបាេអេតសបោះសោយមេិគតិ្រញចាូ លសៅ
្្តង មូលោ្ឋ េគតិពេ្ធសលើបបា្ស់្រៀវត្ស េិងមេិតមេជា្ម្មវតថាតនេពេ្ធសលើអតថាប្រសយជេ ៍
្រតេថាមសទ។ បបា្ឧ់្រតថាម្ភទា ុំងសនាះមាេដូចខាងសបកាម៖ …៦. បបា្្់រុំោច្់រញចា្រ់្ ចិចា�េយោ 
ឬបបា្្់រុំោច្់រញ្ឈ្រត់លងឱ្យសធវើការ្្តង្បមិតតដលបាេ្រញ្ញត្ិ្ ្តងចបា្រក់ារង្រ។” 

ការអេតវតម្ិេស�្មើភាព ម្សលើ្ម្្ម រេិសយជិត្ររសទ� ្រ៉ះពាល់ជាអវជិ្ជមាេសៅ 
សលើ�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជង េិងភាពទា្់ទាញរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជាសៅ្្តងការ 
សបជើ�សរ ើ�អ្្ ឯ្សទ� េិងវេិិសយគ្ររសទ� សហើយអាចមាេភាពមេិ�តបី�ង្វ ្ស់ៅ 
េឹងការស្រ្ដជ្ាចតិជ្ាអេរ្ជាតរិ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា។ សៅសពលការអេតវតម្េិស�្មើភាពបតរូវ 
បាេ្រង្ហា ញតាមរយៈការ្ុំណត់ឱ្យអេតវតល្្ខេណៈប្រត�ិ្ម្មេូវបបា្្់រុំោចអ់តបីត 
ភាពការង្រ សនាះភាពសជឿជា្ ់េិងរូ្រភាពរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា ្្តងនាមជាសោលសៅ 
វេិិសយគតដលយ្ចតិទ្ត្ ោ្ច់ុំសពាះធតរ្ចិចា េិងោ្ម េការសរ ើ�សអើងេឹងរងផល្រះ៉ពាល់ 
យ៉ងធងៃេធ់ងៃរ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យផ្រសព៉រួលម�ងីវញិ នូវសាោចរផណនានំមលខ ០០៣ សហវ មដី៉្បដី្រមចញនូវ 
ល្រ្ខខណ្ឌ សញ្្ជ តិផខ្រ មដី៉្បធីានាឱ្យរានការអន៊វត្តពន្មដ្យមស្ីភាព មនពបា្់របនំណាច់ 

អតីតភាពការងារ ។

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេអេតស្�េឱ៍្យប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាត  សមតា្ដ សធវើការ 
ត្�បមរួលស�ច្្ដបីតណនា ុំសលខ០០៣ �ហវ �្ដបីពបីការសលើ្តលងពេ្ធសលើបបា្រ់ ុំលឹ្ 
អតបីតភាពការង្រមតេឆ្្ ុំ២០១៩ េិងបបា្្់រុំោចអ់តបីតភាពការង្រចា្រព់បីឆ្្ ុំ២០១៩ 
តសៅមតខ េិងស�វារ្ការង្រឱ្យសធវើ ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល ្រញ្ជូ េ េិងបគ្រ់បគងពល្រ 
ឬ្ម្ម�ិ្សាការ បីសៅសធវើការសៅ្ររសទ� សដើម្ បីដ្សចញ េូវល្ខេខណ្ឌ �ញ្្ជ តតិខ្មរសដើម្ បី 
ឱ្យអាចសលើ្តលងពេ្ធបបា្់ទូទាត់�បមា្រ់�ញ្្ជ តិ្ររសទ�។ ការដ្សចញសេះេឹង 
ធានាឱ្យមាេការអេតវតស្ោយស�្មើភាព េិងោ្ម េការសរ ើ�សអើង�បមា្រ់្ ម្្ម រេិសយជតិ
តាម្ិចចា�េយោការង្រមាេែិរសវលាមិេ្ុំណត់ ប�្រសៅតាមស�ច្្ដបីប្រកា�រ្រ�់ 
�សម្ដចនាយ្រដ្ឋមសេ្បីសៅ្្តងសវទិការាជរោ្ឋ ភិបាល-តផ្្ ឯ្ជេ េិងការអេតវតព្េ្ធ
ពបីមតេៗសៅសលើបបា្់្រុំោច់្រញចា ្់រ្ិចចា�េយោតដលបតរូវជុំេួ�សោយបបា្់្រុំោច់ 
អតបីតភាពការង្រ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩



១១៤    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ចបា្រ�់្ដបីពបីការវេិិសយគរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា (ឆ្្ ុំ១៩៩៤) បពមទា ុំងអេតប្ឹត្យ េិងវសិស្ធេ 
្ម្មចបា្រ់�្ដបីពបីការអេតវតជ្ា្រេ្្រនា្ទ ្រ់អាចឱ្យប្រុមហ៊តេអេតវតត្ាមសដើម្ បីឱ្យគសបមាង 
វេិិសយគរ្រ�់ខ្ួេមាេការទទួលស្្គ ល់ថាជា “គសបមាងវេិិសយគមាេល្ខេណៈ�ម្ត្ិ 
បគ្រ់បោេ់” (QIP) តដលផ្ដល់េូវការសលើ្ទឹ្ចិតជ្ាសបចើេ ដូចជា ការអេតសបោះពេ្ធ 
េិងេបីតវិធិបីរដ្ឋបាលឆ្្ររ់ហ័�ជាសដើម។ ការសលើ្ទឹ្ចតិស្េះមាេទា ុំងការសលើ្តលង 
ពបីកាតពវ្ិចចាពេ្ធអ្រ្្ររមា ១% សលើផលរ្ររប្រចា ុំឆ្្ ុំរ្រ�់ខ្ួេ តដលបគ្រប់្រុមហ៊តេធតរ 
្ចិចាទា ុំងអ�់សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាពបីមតេបតរូវ្រង ់ប្រ�ិេស្រើចុំេួេទឹ្បបា្ស់នាះមាេ
ចុំេួេសលើ�ពបីចុំេួេបបា្ព់េ្ធសលើបបា្ច់ុំសណញតដលបតរូវ្រង�់បមា្រឆ្់្ ុំស្រសពើពេ្ធ
សនាះ ឬប្រ�ិេស្រើមតខជុំេួញមាេការខាត្រង់។

សៅនែងៃទបី០៤ តខ្្កោ ឆ្្ ុំ២០១៧ ប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាតបាេសចញប្រកា�សលខ 
៦៣៨ �្ដបីពបីល្ខេណៈវេិិច្ឆយ័នេ្រញ្ជបីគណសេយ្យមេិបតឹមបតរូវ េិងេបីតវិធិបី្រងព់េ្ធអ្រ្្ររមា។ 
ប្រកា�សេះបាេពបងបី្ការសលើ្តលងការអេតវតក្ាតពវ្ិចចា្រង់ពេ្ធអ្រ្្ររមា ១% 
សៅដល់បគ្រប់្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាទា ុំងអ�់តដលអេតវតត្ាមល្ខេខណ្ឌ ផ្ដល់របាយការណ៍
តដលបាេ្ុំណត ់េិងតដលបាេោ្ព់ា្្យស�្ើ�ត ុំជាលាយល្ខេណ៍អ្្សរសៅអគ្គនាយ
្ោ្ឋ េពេ្ធោរ (អពដ)។ ការផ្សពវផសាយប្រកា�សលខ ៦៣៨ បតរូវបាេសធវើស�ើង្រនា្ទ ្រ់ 
ពបីវសិស្ធេ្ម្មមាបតា ២៤ នេចបា្់រ�្ដបីពបីហិរញ្ញវតថាត�បមា្រ់ការបគ្រ់បគងឆ្្ ុំ២០១៧ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការមលី្រទឹ្រចិត្តសពរាប់គមពរាងវនិិមោគ
រានល្រ្ខណៈស៉្បត្តិពគប់ពគាន់

២១

វិស័យពន ្ធដារ  |  គមពរាងវនិមិោគរានល្រ្ខណៈស៉្បត្តិពគប់ពគាន់

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យមធ្វកីារពិចារណាផ្រសព៉រួលការមលី្រទឹ្រចិត្តសពរាប់គមពរាងវនិមិោគរានល្រ្ខណៈស៉្បត្តិពគប់ពគាន់របស់ពបមទស្រ៉៊្ជា 
ពា្់រព័ន្នឹងពន្មលីពបា្រ់ចនំមណញមដី៉្បី្ ្ដល់ឧត្ត៉ភាពពប្រួតពបផជងផ្្្រពន្ឱ្យកានផ់តលព្បមសីរផថ៉មទៀតដល់វនិិមោគិន។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

តាមរយៈការសឆ្ើយឆង្្េង្ម្ជាមួយេឹង�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា អគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរបាេ�ងកតធ់ងៃេថ់ា “យេក្ារដ្យ្វញិ” 
សលើភាគលាភដូចមាេតចងសៅ្្តងមាបតា ២៣ នេចបា្រ់�្ដបីពបីស្រសពើពេ្ធ មាេសោលសៅជុំរតញសលើ្ទឹ្ចិតឱ្្យគសបមាងវេិិសយគមាេ 
ល្ខេណៈ�ម្ត្ិបគ្រ់បោេ់ (QIP) យ្ផលចុំណូលតដលខ្ួេទទួលបាេសៅសធវើការវេិិសយគ្រតេថាមសទៀតសលើមតខជុំេួញនានាសៅ
្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ រាជរោ្ឋ ភិបាល្ុំពតងសរៀ្រចុំសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពចបា្រ់�្ដបីពបីការវេិសយគសដើម្ បីឆ្ត ះ្រញ្ចា ុំងកាេ់តតចបា�់លា�់អុំពបី
មហិច្ឆតា្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ិចចារ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា សហើយបាេស្រ្ដជ្ាពិេិត្យ្រញចា ្រ់ចបា្រ់ែ្មបីសេះសៅបតមឹដុំោច់តខមិែតនា ឆ្្ ុំ២០១៩។ 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ្ុំពតងទេ្ទឹងរង់ចា ុំចបា្រ់្រចចាត្រ្េភ្ាពែ្មបី ជាពិស��ពា្់ព័េ្ធេឹងការត្�បមរួលការសលើ្ទឹ្ចិតដ្ល់
គសបមាងវេិិសយគមាេល្ខេណៈ�ម្ត្បិគ្រប់ោេ ់(QIP) សដើម្ បីផ្ដល់ឧតម្ភាពប្រ្ួតប្រតជងតផ្្ ពេ្ធឱ្យកាេត់តលអែប្រស�ើរដល់វេិិសយ
គិេ។ សបរៅពបីសេះ ដូចតដលបាេស�្ើស�ើងសៅ្្តងជុំពូ្�្ដបីពបី្ិចចាការពារការេិសយគ សយើង្៏បាេស�្ើឱ្យសធវើការពិចារោមាបតា ២៣ 
ស�ើងវញិសដើម្ បីឱ្យប�្រសៅេឹងចបា្រ់�្ដបីពបីការវេិិសយគែ្មបីផងតដរ។



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១១៥

តដលបាេោ្់ពេ្ធអ្រ្្ររមា ១% ជាការពិេ័យ�បមា្រ់ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាតដលមិេ
បាេរ្សា្រញ្ជបី គណសេយ្យបាេបតឹមបតរូវ។ 

ប្រកា�សលខ ៦៣៨ ្ ុំណត្់រញ្ជបីគណសេយ្យមេិបតឹមបតរូវថាជា�ហបោ�តដលមេិបាេ 
សចញវ ិ្ កយ្របតសោយប�្រតាមចបា្រ�់្ដបីពបីស្រសពើពេ្ធ មាេការសធវ�ប្រតហ�ធងៃេធ់ងៃរ 
ឬតដលបតរូវបាេរ្ស�ើញថា បាេចូលរួមសៅ្្តងការសគចពេ្ធ។ ជាងសេះសៅសទៀត 
�ហបោ� តដលមាេផលរ្ររប្រចា ុំឆ្្ ុំសលើ�ពបី ២០០០ លាេសរៀល (៥០០០០០ 
ដតល្ារអាសមរ ិ្ ) បទព្យ�្ម្ម ៣០០០ លាេសរៀល (៧៥០០០០ ដតល្ារអាសមរ ិ្ ) 
ឬ្រតគ្គលិ្សលើ�ពបី ១០០ នា្់ បតរូវផ្ដល់របាយការណ៍�វេ្ម្មពបី�វេ្រឯ្រាជ្យ។

សដើម្ បីទទួលបាេការសលើ្ តលងពេ្ធអ្រ្្ររមាសេះ អ្្ ជា្រព់េ្ធបតរូវោ្្់រញ្ជបីគណសេយ្យ 
រ្រ�់ខ្ួេ ជូេគណៈ្មា្ម ធកិារតដលបាេ្រសងកើតសោយអពដ សធវើការបតរួតពិេិត្យ សហើយ
គណៈ្មា្ម ធកិារសេះេឹងសធវើការវាយតនមស្លើ្ុំណតប់តាសោយសធៀ្រសៅេឹងល្ខេណៈ
វេិិច្ឆយ័ខាងសលើសៅសរៀងរាល់ពបីរឆ្្ ុំម្ដង។ សៅសពលទទួលបាេការជូេដុំណឹងអុំពបីលទ្ធផល
រ្រ�់គណៈ្មា្ម ធកិារបតរួតពិេិត្យ អ្្ ជា្រព់េ្ធអាចសធវើ�ុំសណើ ឱ្យ អពដ សធវើការពិេិត្យ 
សមើលលទ្ធផលវាយតនមរ្្រ�់គណៈ្មា្ម ធកិារបាេ ប្រ�ិេស្រើអ្្ ជា្រព់េ្ធសនាះមេិ
យល់ប�្រសៅេឹងស�ច្្ដបី�សបមចរ្រ�់គណៈ្មា្ម ធិការសេះ។

សៅមតេសពលសចញស�ច្្ដបីប្រកា�សេះ គសបមាងវេិិសយគមាេល្ខេណៈ�ម្ត្ិ 
បគ្រប់ោេ ់(QIP) គឺ ជា�ហបោ�តតមួយគតត់ដលមាេ�ិទ្ធិទទួលបាេតតការសលើ្ 
តលងពេ្ធអ្រ្្ររមា។ សទាះជាយ៉ងសេះ្្ដបី �ិទ្ធិសេះតលងអេតវតជ្ា�វ័យប្រវត្ិសទៀត
សហើយ សហើយសៅសពលសេះ គសបមាងវេិិសយគមាេល្ខេណៈ�ម្ត្បិគ្រប់ោេ ់(QIP) 
ចា ុំបាច់បតរូវតត្រុំសពញេបីតិវធិបីោ្់ពា្្យស�្ើ�ត ុំដូចោ្សៅេឹងអង្គភាពសផ្សងសទៀតតដរ 
សហើយចា ុំបាច់បតរូវមាេការអេតម័តពបី អពដ។

្ត្ាសេះ្រងកឱ្យមាេភាពមិេចបា�់លា�់សោយស្រតតប រ្ុមហ៊តេគសបមាងវេិិសយគ
មាេល្ខេណៈ�ម្ត្បិគ្រប់ោេ ់(QIP) បតរូវបាេ្ុំណតឱ់្យអេតវត�្ង្ោ់រគណសេយ្យ
ខ�់្ជាងប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាសផ្សងៗសទៀតរួចជាសប�ចសៅសហើយ េិងបតរូវរ្សា្រញ្ជបី  
ហិរញ្ញវតថាតយ៉ងម៉ត់ចត់តដលបតរូវបាេសធវើ�វេ្ម្មជាសរៀងរាល់ឆ្្ ុំសោយ�វេ្រឯ្
រាជ្យសដើម្ បីរ្សាតុំតណងជាគសបមាងវេិិសយគមាេល្ខេណៈ�ម្ត្ិបគ្រ់បោេ់ (QIP) 
េិងទទួលការសលើ្ទឹ្ចតិ។្ ប�សដៀងោ្សេះតដរ ប្រុមប្រឹ្សាអភវិឌ្ឍេ៍្ ម្តជា (្អ្) 
គួរសដើរតួជា “ការយិល័យបច្សចញចូលតតមួយ” �បមា្រ់វេិិសយគិេសោយស�្ើ�ត ុំ
រាល់ការអេតញ្្ញ ត េិង�ិទ្ធិតាងនាមឱ្យគសបមាងវេិិសយគមាេល្ខេណៈ�ម្ត្ិបគ្រ់
បោេ់ (QIP) សដើម្ បីជួយ�បមរួលដល់ដុំសណើ រការ េិងសលើ្ទឹ្ចិតឱ្្យសធវើការវេិិសយគ
្រតេថាមសទៀត សទាះ្របីជាដុំសណើ រការសេះហា្់ដូចជាតលងមាេភាពបតឹមបតរូវ្៏សោយ
្្ដបី។ ជាលទ្ធផល ការសចញប្រកា�សលខ ៦៣៨ បាេ្រសងកើតឱ្យមាេ្រេ្ទត្រដ្ឋបាលមេិ 
ចា ុំបាច់ែ្មបី�បមា្រ់ប្រុមហ៊តេគសបមាងវេិិសយគមាេល្ខេណៈ�ម្ត្ិបគ្រ់បោេ់ (QIP)  
តដលបតរូវបាេពិេិត្យយ៉ងមត៉ច់តរួ់ចសៅសហើយពា្ព់េ័្ធេឹងការអេតវតស្ៅតាមេបីតវិធិបី
ហិរញ្ញវតថាត។



១១៦    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

99 សូ៉មសី្ឱ្យមធ្វីការពិចារណាដ្្រ់ឱ្យអន៊វត្តម�ីងវញិនូវការមលី្រផលងពន្អប្បបររាមដ្យ
ស្វ័យពបវត្តិសពរាប់គមពរាងវនិិមោគរានល្រ្ខណៈស៉្បត្តិពគប់ពគាន់មៅ្រ្៊ងរយៈមពលមលី្រ

ផលងពន្របស់ខលួន។ 

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ទទួលស្្គ ល់ថាស�ច្្ដបី�សបមច្្តងការសលើ្ តលងប្រុម 
ហ៊តេធតរ្ចិចាពបីការ្រងព់េ្ធអ្រ្រមាមាេការ្រះ៉ពាល់សៅដល់បបា្ច់ុំណូលរ្រ�់ អពដ 
សហើយសយើង�ូមស្វ គមេច៍ុំសពាះស�ច្្ដបី�សបមចសេះថាជាគុំេិតផ្ដួចសផ្ដើមផ្ដល់រង្វ េស់លើ្  
ទឹ្ចតិដ្ល់ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាតដល្រុំសពញកាតពវ្ ចិចាពេ្ធបាេបតឹមបតរូវ េិងសលើ្ ទឹ្ចតិ ្
ដល់ប្រុមហ៊តេសផ្សងសទៀតឱ្យរ្សា្រញ្ជបី គណសេយ្យបាេបតឹមបតរូវ សោយស្រសេះគឺជា 
ជុំហ៊ាេដ�៏ុំខាេមួ់យសទៀតសៅ្្តងការសរៀ្រចុំជាផ្ូវការ េូវប្រពេ័្ធស្រសពើពេ្ធរ្រ�់ប្រសទ� 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

ភាពមិេចបា�់លា�់សេះអាច្រសងកើតឱ្យមាេហាេិភយ័តផ្្ ្រទ្រ្ញ្ញត្�ិបមា្រប់ រ្ុម
ហ៊តេ សោយស្រតតប្រុមហ៊តេទា ុំងសេះមិេអាចដឹងចបា�់ថាសតើប្រុមប្រឹ្សាអភិវឌ្ឍេ៍ 
្ម្តជាេឹង្រេស្ធវើជាអាជ្ាធរនា ុំមតខ�បមា្រដ់ុំសណើ រការអេតមត័គសបមាងវេិិសយគមាេ 
ល្ខេណៈ�ម្ត្បិគ្រ់បោេ់ (QIP) េិងថាសតើការសលើ្ទឹ្ចិតត្ដលបាេអេតវតេឹ្ងសៅ
តត្រេត្ដរឬសទនាសពលអនាគត។ ្ត្ាសេះេឹង្រោ្ដ លឱ្យមាេ្បមិតវេិិសយគទា្រ
ជាងមតេពបី�ុំោ្់ប្រុមហ៊តេតដលចា្រ់អារម្មណ៍សៅ្្តងការ្រសងកើតគសបមាងតដល
មាេផលប្រសយជេ៍ជាតិ�ុំខាេ់ៗ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ សៅ្្តង 
្រណបី តដលពេ្ធអ្រ្្ររមាបតរូវបាេអេតវត្ (ទឹ្បបា្់សលើ�ពបីចុំេួេពេ្ធសលើបបា្់ 
ចុំសណញ ឬប្រ�ិេស្រើមតខជុំេួញមាេការខាត្រង់) សនាះេឹងសធវើឱ្យចុំោយធតរ្ិចចា
មាេការស្ើេ ស�ើងខ្ា ុំង�បមា្រ់ប រ្ុមហ៊តេ QIP សោយស្រគសបមាងធុៗំ តដលមាេ
ទុំហុំចា ុំបាច�់បមា្់រ ទទួលបាេការអេតមត័ជា QIP តតងតតបតរូវចុំោយសពលយូរសដើម្ បី 
ទទួលបាេបបា្ច់ុំសណញ។ ្រចចាត្រ្េស្េះ មាេភាពមេិចបា�់លា�់ថាសតើពេ្ធសេះអាច 
អេតវតយ៉្ង ដូចសម្ដចចុំសពាះ QIP សោយស្រតតប្រុមហ៊តេទា ុំងសេះមាេជសបមើ�្្តង
ការសបជើ�សរ ើ�ការរួចពេ្ធសលើបបា្ច់ុំសណញ ឬការរ ុំល�់ពិស��ជាការសលើ្ទឹ្ចតិ ្
មួយសទៀតសដើម្ បីសលើ្ទឹ្ចិតដ្ល់ការវេិិសយគ។

សោយស្រតតប្រសទ�្ម្តជា្ុំពតងសធវើអេរ្កាលសឆ្្ះសៅក្ាយជាប្រសទ�មាេបបា្់ 
ចុំណូលមធ្យម្បមិតទា្រ សហើយឧតម្ភាពប្រ្ួតប្រតជងតដលផ្ដល់ជូេតាមរយៈការ 
សលើ្តលងពេ្ធពបីទបីផសារធុៗំ  ដូចជា ទបីផសារអឺរ ៉ត្រ េិង�ហរដ្ឋអាសមរ ិ្ ចា្រស់ផ្ដើមមាេការ 
ែមែយមិេដូចមតេ ប្រសទ�្ម្តជាចា ុំបាច់បតរូវតតធានាថាខ្ួេសៅមាេ�មតថាភាព
ប្រ្ួតប្រតជងជាមួយេឹង្រោ្ដ ប្រសទ�សៅ្្តងតុំ្រេអ់ាស៊្េ េិងតុំ្រេស់ផ្សងៗសទៀត
សដើម្ បីសធវើការទា្់ទាញវេិិសយគ្ររសទ�កាេ់តតលអែប្រស�ើរតែមសទៀត។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា
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្ម្តជា។ សោយពិចារោសៅសលើចុំណត ចសេះ ការសចញប្រកា�សលខ ៦៣៨ បាេ្រសងកើត 
ឱ្យមាេភាពមិេចបា�់លា�់សោយសជៀ�មិេផតតចុំសពាះប្រុមហ៊ត េតដលខិតខុំ
្រសងកើត QIP សហើយបាេដ្សចញេូវការសលើ្ ទឹ្ចតិត្ដលធ្ា្់រតតបតរូវបាេអេតវតស្ោយ 
�វយ័ប្រវត្កិាលពបីសពលមតេ។ ដូសចះ្ សយើង�ូមខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេអេតស្�េស៍ោយ 
ស�្ើឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាលសធវើការពិចារោោ្់ឱ្យអេតវតស្�ើងវញិេូវការសលើ្ តលងសោយ 
�វ័យប្រវត្ិពបីការ្រង់ពេ្ធអ្រ្្ររមា�បមា្រ់ QIP សៅ្្តងរយៈសពលសលើ្តលងពេ្ធ។ 

ជាងសេះសៅសទៀត សដើម្ បីឱ្យ ប្រុមប្រឹ្សាអភិវឌ្ឍេ៍្ម្តជា អាចសដើរតួជា “ការយិល័យ 
បច្សចញចូលតតមួយ” យ៉ងពិតបបា្ដបាេ�បមា្រ់គសបមាងវេិិសយគ្ររសទ�ធុៗំ  
វេិិសយគិេបតរូវការ ការធានាមួយថាដុំសណើ រការអេតម័តេឹងសៅតត�ថាិតសបកាម�ិទ្ធិ 
អុំោចរ្រ�់ ប្រុមប្រឹ្សាអភវិឌ្ឍេ៍្ ម្តជា សហើយពត ុំចា ុំបាចម់ាេការ្ុំណតល់្ខេខណ្ឌ  
្រតេថាមពបី�ុំោ្់ប្�ួងសផ្សងៗសទៀតសោយមិេមាេការតណនា ុំជាមតេស�ើយ។ 
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វស័ិយគយ ការដឹ្រជញ្ជូន
នងិភស័្ដ៊ភារ

សៅ្្ត ង្ររ្ិរទតដលមាេការគុំរាម 
្ុំតហងខាងសបរៅម្សលើស្ថា េភាព 

នេ្ិចចាបពមសបពៀងអេតសបោះពាណិជ្ជ្ម្ម 
រ្រ�់្ម្តជា រាជរោ្ឋ ភបិាលបាេប្រកា�អេតវត ្
្ម្មវធិប្ី ុំតណទបមងរ់ចនា�ម្េ័្ធសៅកាលពបីតខ
ម្រា ឆ្្ ុំ២០១៩ សដើម្ បីសធវើឱ្យប្រស�ើរស�ើងេូវ
ការ�បមរួលពាណិជ្្ជ ម្ម េិង្រសងកើេ�មតថាភាព 
ប្រ្ួតប្រតជង្្តងការនា ុំសចញរ្រ�់្ម្តជា។ 
្ុំតណទបមង់ទា ុំងសេះបតរូវបាេ្រញ្្ជ ្់សៅ
្្ត ង សវទិការាជរោ្ឋ ភិបាល-តផ្្ឯ្ជេ 
(G-PSF) តដលបាេប្របពឹតស្ៅសៅតខមបីនា 
ឆ្្ ុំ២០១៩ សោយមាេ�សម្ដចនាយ្រដ្ឋ 
មសេ្បីជាប្រធាេ េិងមាេសោល្រុំណងកាត់ 
្រេថាយនែច្ុំោយនេការសធវើធតរ្ចិចាសដើម្ បីសធវើ
ការ្រះ៉្រ៉ូវជាមួយេឹងការអេតវតក្ារយ្ពេ្ធ 
នា ុំសចញស�ើងវញិសេះ។ប�្រោ្សេះតដរ 
វ�័ិយឯ្ជេ្៏បាេ�តម្ដងការស្វ គមេ៍
យ៉ង សពញទុំហឹងចុំសពាះវធិាេការសេះតដរ 
សហើយប្រ�ិេស្រើវធិាេការសេះអេតវតប្ាេ 
ប្រ្្រភាពសជាគជ័យ សនាះេឹងអាចសោះ 
បស្យ្រញ្ហា ជាសបចើេតដលបាេសលើ្ស�ើង 
សោយគណៈ្ មា្ម ធកិារដឹ្ ជញ្ជូ េ េិងភ�័្ដតភារ 

រ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា សៅ 
តផ្្ ខាងសដើមនេសៅ្្តងស�ៀវសៅ � រ្រ�់
សយើងសេះ។សោយប�្រតាមអេតស្�េស៍លើ្  
មតេរ្រ�់សយើង រាជរោ្ឋ ភបិាលបាេរ ុំលាយ 
សចាលេូវទបីភ្ា្ង់្រ្ម្តជានាវាចរ (កា ុំស្្រ) 
តដលជាស្ថា ្រេ័រដ្ឋមាេ�ិទ្ធផិ្្ដ ចម់តខសលើស�វា 
ទបីភ្ា្ង់្រដឹ្ជញ្ជូ េតផ្្ នាវាចរ តដលបាេ 
ចូលជាធរមាេ ចា្រ់ពបីនែងៃទបី២៨ តខ ត្ម្ភៈ 
ឆ្្ ុំ២០១៩ ្ េង្សៅសេះ។ ការរ ុំលាយសចាល 
កា ុំស្្រសេះ េឹងជុំរតញឱ្យមាេការប្រ្ួតប្រតជង 
កាេ់តតប្រស�ើរស�ើង្្តងវ�័ិយភ�័្ដតភារ សោយ
បាេដ្សចញេូវ្រេ្ទត្មិេចា ុំបាច់តដលនា ុំ
ឱ្យមាេការត្លមអែសលើគតណភាពស�វា្ម្ម 
េិងតនមជ្ាបបា្់។ ្រតេថាមពបីសេះសៅសទៀត 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េបតរួតពិេិត្យទុំេិញ េបីហរណ័-
អាហរណ័ េិង្រសង្ក ្រការត្ង្្រេ្ុំ (កា ុ្ំ តង 
បតរូល) នេប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្្ម ម្តជា បតរូវបាេ 
ដ្ភារ្ិចចាសចញពបី្រ៉ត�្ិ៍ បតរួតពិេិត្យតាម 
បពុំតដេ្ុំពងត់ផ�មតបទ តុំ្រេស់�ដ្្ឋ ចិចាពិស�� 
ទា ុំងអ�់ េិងតុំ្រេ់បតរួតពិេិត្យសផ្សងសទៀត។ 
ចា្រព់បីនែងៃទបី០១ តខ ត្ម្ភៈ ឆ្្ ុំ២០១៩ អគ្គនាយ្ 
ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ េឹងក្ាយជាស្ថា ្រេ័តត 
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មួយគតត់ដលទទួលបាេការអេតញ្្ញ តឱ្យសធវើ 
ការបតរួតពិេិត្យទុំេិញសៅបច្ចូលម្កាេ់ 
ប្រសទ�្ម្តជា។ ស�ច្្ដបី�សបមចសេះេឹងជួយ
ប រ្ុមហ៊តេធតរ្ចិចា កាត្់រេថាយការចុំោយជា 
សបចើេ សោយស្រការតតនែស្�វាសលើការបតរួត 
ពិេិត្យសេះប្រមូលបាេជតិ ៣០ លាេដតល្ា
រអាសមរ ិ្ ្្តងមួយឆ្្ ុៗំ ។ សៅសពលរួម្រញចាូ ល
ជាមួយវធិាេការ្ ុំតណទបមងត់ដលបាេសលើ្  
ស�ើងខាងសដើមសេះសដើម្ បីលត្រ្រុំបាតន់ែស្�វា
បគ្រប់គងការនា ុំសចញ េិងល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ�ត ុំ 
វញិ្្ញ ្រេ្របតសដើម្ុំសណើ តទុំេិញ�បមា្រ់ 
ប្រសទ�មួយចុំេួេ ប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្ម ប៉ាេ់ 
ស្្ម េថា មាេការបាត្់រងច់ុំណូលប្រចា ុំឆ្្ ុំ 
រ្រ�់ខ្េួប្រមាណជា ៦០ លាេដតល្ារអាសមរ ិ្ ។

អេតស្�េ៍រ្រ�់សយើងអុំពបីនែស្�វាផ្ូ វការ 
�បមា្រ់េបីតិវធិបីគយតដលសធវើសៅសបរៅសម៉ាង
ការង្រធម្មតា េិងសបរៅ្តេង្សធវើការ បតរូវបាេ 
សោះបស្យប�សដៀងោ្សៅេឹងប្រកា�សលខ 
១៦០៨ តដល�មាជិ្ សយើងធ្ា្រប់ាេពិភា្សា 
្្តង្ចិចាប្រជត ុំពិសបោះសយ្រល់្េង្ម្ េិង 
បាេោ្់អេតវតស្ៅនែងៃទបី០១ តខសមស្ ឆ្្ ុំ 
២០១៩។

េបីតវិធិបីគយែ្មបីសេះបតរូវបាេោ្ឱ់្យអេតវតទ្េ្ទមឹ
េឹងការប្រកា�ឱ្យកាត្់រេថាយនែស្�វាបតរួត 
ពិេិត្យ តងតេឺរ័ចុំេួេ ៥០% តដលតបមរូវសោយ 
គយ ្រនា្ទ ្រព់បីមាេស�ច្្ដបីតណនា ុំសចញសោយ 
ប្�ួងស�ដ្្ឋ ិចចា េិងហិរញ្ញវតថាត  សដើម្ បីកាត់
្រេថាយ្រតេថាមសទៀតេូវ្រេ្ទត្ហិរញ្ញវតថាតនេការ
នា ុំចូល េិងនា ុំសចញរ្រ�់ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចា។ 
�ុំខាេ់ជាងសេះសៅសទៀត ្៏មាេស�ច្្ដបី
ប្រកា�មួយបតរូវបាេសធវើស�ើងសោយបាេ 
សលើ្ ស�ើងថាអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ 
្ម្តជាេឹងោ្់ឱ្យសប្រើបបា�់្រង្ក េ់នដតាម 
ប្រពេ័្ធអត បីេធណិឺត�បមា្រស់�វា្ម្មទា ុំងសេះ 
តដលេឹងសធវើឱ្យកាេត់តមាេតម្ាភាព្រតេថាម
សទៀតអុំពបីនែច្ុំោយតដលពា្ព់េ័្ធជាមួយ
េបីតវិធិបីទា ុំងសេះ។ សទាះ្របីជាមេិទាេម់ាេការ
្រញ្្ជ ្អ់ុំពបីកាល្ររសិច្ឆទោ្ឱ់្យដុំសណើ រការ 
ជាផ្ូវការ្ ្ដបី ស�ច្្ដបីប្រកា�សេះបាេទទួលការ 
សកាត�រស�ើរយ៉ងខ្ា ុំង សោយស្រតត ្ ងវះ
ការសចញវ ិ្ កយ្របតផ្ូវការបតរូវបាេសលើ្ ស�ើង 
ជាសទៀងទាត់ថាជា្្ដបី្ងវល់ដ៏�ុំខាេ់ ្រុំផតត 
មួយ�បមា្រប់ រ្ុមហ៊តេអេរ្ជាតិ េិងតដល ្រងខេុំ 
ឱ្យប្រុមហ៊តេទា ុំងសនាះសប្រើស�វាសជើងស្រ សដើម្ បី 
កាត់្រេថាយហាេិភយ័ផ្ូ វចបា្រ ់តដល្រសងកើេ 
នែច្ុំោយសលើការសធវើធតរ្ិចចារ្រ�់ខ្ួេ។
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ទេ្ទឹមេឹងការអេតវតស្ៅមតខេូវ្ម្មវធិប្ី ុំតណ 
ទបមងដ់�៏ុំខាេទ់ា ុំងសេះ លទ្ធផលសេះ េឹងបតរូវ 
ការសពលសវលា�មប�្រមួយសដើម្ បីអាច�សបមច
បាេប្រ្្រសោយ ប្រ�ិទ្ធភាពយ៉ងសពញ 
សលញ។ អាប�័យសហតតសេះ សោយស្រតត
្ិចចាការសេះបាេ្រេ�្សបមចបាេេូវវឌ្ឍេ
ភាពលអែ �បមា្រវ់�័ិយគយ ការដឹ្ជញ្ជូ េ 
េិងភ័�្ដតភារសៅឆ្្ ុំសេះ សយើងខ្ត ុំមាេតតអេត 
ស្�េ៍ចុំេួេ្របី្រ៉តសោ្ណ ះសដើម្ បី្រង្ហា ញអុំពបី 
្រញ្ហា សៅស���ល់ តដលមេិទាេប់ាេសោះ 
បស្យ តាមរស្រៀ្រវារៈ្ ុំតណទបមងស់ៅស�ើយ។ 
អេតស្�េទ៍បីមួយ សដើម្ បី្រសងកើេប្រ�ិទ្ធផល 
នេដុំសណើ រការការង្រគយឱ្យកាេ់តតលអែ 
ប្រស�ើរតែមមួយ្បមិតសទៀត សយើងខ្ត ុំ�ូមស�្ើ
ដល់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ រ្្ ម្តជា្រេ ្
្ចិចាខិតខុំប្រឹងតប្រងសធវើឱ្យេបីតវិធិបី្រសញចាញទុំេិញ
ពបីគយកាេត់តមាេភាពស្មញ្ញសោយសប្រើ 
សោលការណ៍តណនា ុំ�បមា្រក់ារ្រសញចាញ 
ទុំេិញពបីគយរហ័�ភ្ាមៗ រ្រ�់អង្គការគយ 
ពិភពសលា្។

ឧត្ដមាេតវត្េ៍អេ្រជាតិសេះ មាេ�្ដង់ោរ 
េបីយ្ម្ម េិង្រសញ្្ជ ្រេបីតវិធិបី សោយចាតថ្់ា្់ 
ប្រសភទទុំេិញដឹ្ ជញ្ជូ េសោយតផអ្ែ សលើ្ បមឹត 
នេហាេិភ័យ េិងអាចឱ្យមាេការ្រសញចា ញ 
ទុំេិញពបីគយទាេស់ពលសវលាសៅ្្តង្រណបី  
តដលប្រត្ិរត្ិ្ របាេផ្ដល់ពត័ម៌ាេគយ ចា ុំបាច់ 
មតេសពលទុំេិញម្ដល់។ 

អេតស្�េទ៍បីពបីរ សយើងបាេរ្ សាទត្ អេតស្�េ៍ 
រ្រ�់សយើងអុំពបីភាពចា ុំបាចស់ៅ្្តងការផ្ដល់
អាទិភាពសលើការពបងបី្្ម្មវធិបីទុំសេើ្រ្ម្មគយ 
តាមរយៈការអេតវតប្្រពេ័្ធទូទាតត់ាមប្រពេ័្ធ 
អត បីេធណិឺតមាេ�តវតថាភិាព េិងពបងបី្�មតថាភាព
ដុំសណើ រការឯ្ស្រតាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ្ 
សដើម្ បីអាចសឆ្ើយត្រសៅេឹង្ុំសណើ េពាណិជ្ជ 
្ម្មកាេត់តមាេប្រ�ិទ្ធភាព។ សោយស្រតត 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ្ម្តជា បាេ
្រង្ហា ញេូវសោល្រុំណងរ្រ�់ខ្ួេ្្តងការ 
សចញ្រង្ក េន់ដតាមប្រពេ័្ធអត បីេធណិឺត�បមា្រ់
ស�វាគយ សយើង�ង្មឹថាគុំេិតផ្ដួចសផ្ដើម 
សេះេឹងោ្ឱ់្យអេតវត ្ប�្រសពលោ្់ឱ្យអេតវត ្
ប្រព័េ្ធ�បមរួលការទូទាត់តាមប្រព័េ្ធអត បីេ 
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ធណិឺតតដរ សោយស្រតតការសធវើត្រ្រសេះេឹង 
ជួយ្រសងកើេគណសេយ្យភាព េិងកាត្់រេថាយ
ហាេិភយ័នេការអេតវតម្េិមាេតម្ាភាព។ 
អេតស្�េ៍ចតងសបកាយរ្រ�់សយើង គឺត�វង 
រ្ ដុំសោះបស្យ�បមា្រ់្ ្ប្ី ងវល់្ុំពតង្រេ្
ស្ ើតមាេរ្រ�់វ�័ិយឯ្ជេ ពា្ព់េ័្ធេឹងការ 
សលើ្្រញ្ហា តដលទា្់ទងជាមួយមសេ្បីគយ 
ឬការស�្ើ�ត ុំឱ្យមាេការពិេិត្យសមើលស�ើងវញិ
សលើការ�សបមចរ្រ�់មសេ្បីគយ។ សោយទទួល 
ស្្គ ល់ថាការអេតវត្្រចចាត្រ្េ ្អាចមាេភាព 
�មប�្រ�បមា្រត់បមរូវការស�ដ្្ឋ ចិច្ា េង្ 
ម្ ្រ៉តតេស្ោយស្រតតចុំេួេធតរ្ចិចាតដលសធវើ 
ការង្រជាមួយេឹងតផ្្ គយបាេស្ើេស�ើង 
យ៉ងសបចើេ ដូចជា ការនា ុំសចញ េិងការនា ុំចូល 
ដូសចះ្ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាបតរូវការវធិបីស្ស�ស្លើ
្្រញ្ហា តដលមាេប្រ�ិទ្ធភាពខ�់្។ 

ជាការពិតោ�់ សយើងទទួលបាេការសលើ្  
ទឹ្ចតិខ្�់្ពប្ី ម្មវធិប្ី ុំតណទបមងរ់ចនា�ម្េ័្ធ 
ជាវជិ្ជមាេ េិង្រតសរ�្ម្មរ្រ�់ រាជរោ្ឋ ភបិាល 
្េង្ម ស្ដើម្ បី្រសងកើេ�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជង 
តផ្្ ពាណិជ្្ជ ម្មរ្រ�់្ម្តជាឱ្យកាេត់តប្រស�ើរ 

ស�ើង សហើយសយើង្ទ៏េ្ទងឹរងច់ា ុ្ំ ចិចាប្រជត ុំពិភា្សា 
ត្រ្រស្ថា ្រនាកាេត់តសបចើេតែមសទៀតតាមរយៈ
្ចិចា�ហការជាមួយេឹងប្�ួងស្ថា ្រេ័ពា្់ 
ព័េ្ធនានា សដើម្ បីត�វងរ្ដុំសោះបស្យ 
�បមា្រ្់រញ្ហា តដលសយើងបាេសលើ្ស�ើង។



១២២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

វិស័យគយ ការដឹកជញ្ជជូន និងភ័ស្ពុភារ  |  វសិ័យគយ

�េ្ទត ះពាណិជ្ជ្ម្មអេ្រជាតិស ើ្េស�ើង េិងការសធវើ�មាហរណ្ម្មរ្រ�់ប្រសទ� 
្ម្តជាចូលសៅ្្តងតខ្ស �ង្វ ្់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពសលា្បាេក្ាយជា្ត្ាជុំរតញមូលោ្ឋ េ
្្តងការរ្សាការពបងបី្ស�ដ្្ឋ ិចចារ្រ�់្ម្តជាតដលអាចជុំរតញ្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ិចចាដល់ 
៧,៣% សៅឆ្្ ុំ២០១៨ ។ សទាះ្របីយ៉ងោ្៏សោយ ្ត្ាសេះបាេ្រសងកើេ្ុំសណើ េ
តបមរូវការពាណិជ្ជ្ម្មឆ្ងកាត់បពុំតដេ តដលសធវើឱ្យមាេ្ុំសណើ េតបមរូវការធេធាេ 
រ្រ�់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ្ម្តជា សោយស្រតតប្រសទ�សេះចា ុំបាច់បតរូវ
មាេេបីតិវធិបីគយ�្មតគស្្ម ញសដើម្ បីជួយ�បមរួលដុំសណើ រការសផ្ទរទុំេិញសចញចូលម្
្្តង េិងសៅសបរៅប្រសទ�។ ប�្រសពលោ្សេះតដរ វ�័ិយឯ្ជេតដលមាេអេតសលាម
ភាពតាមេបីតិវធិបីគយ យល់ស�ើញថាភាព�្មតគស្្ម ញ េិងការពេយោរសពលសឆ្ើយត្រ
សេះអាចក្ាយជាឧ្រ�គ្គនា ុំឱ្យមាេ្រ៉ះពាល់ដល់្ុំសណើ េ�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជង
រ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជាសៅនែងៃអនាគតជា្់ជាមិេខាេ។ 

្រចចាត្រ្េ ្អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ មេិអាចសធវើការត្រងតច្ភាពខត�ោ្នេប្រសភទ 
ទុំេិញ តនម ្ទុំហុំខត�ោ្ ឬស�វាដឹ្ ជញ្ជូ េឆ្្ររ់ហ័��បមា្រក់ារដឹ្ ជញ្ជូ េអេរ្ជាតិ 
សបរៅពបីការដឹ្ ជញ្ជូ េទុំេិញ មាេតនមប្្រកា�សបកាម ៥០ ដតល្ារអាសមរ ិ្  ្រនា្ទ ្រព់បីបាេ 
អេតវតស្ជាគជយ័េូវរ្រ្រទុំេិញតនមទ្ា្រសៅឆ្្ ុំ២០១៨។ សេះមាេេយ័ថា ្ បមិតឯ្ស្រ 
េិងការបតរួតពិេិត្យលអែិតលអែេត់ដលចា ុំបាច�់បមា្រ ់អគ្គអនាយ្ោ្ឋ េគយ្្តងការសរៀ្រ
ចុំដុំសណើ រការ្រុំសពញត្រ្រ្រទ្រសញចា ញទុំេិញ េិងការ្រសញចា ញទុំេិញ គឺ�តទ្ធតតដូច
ោ្ចុំសពាះទុំេិញបគ្រ់ប្រសភទទមងៃេ់ េិងតដលមាេតនមស្លើ�ពបី ៥០ ដតល្ារអាសមរ ិ្  
ឧ. �ុំណត ុំ ឯ្ស្រ ៣ ចបា្រ�់បមា្រអ់ញ្្ញ ត្រណ័្ណដឹ្ ជញ្ជូ េផ្ូ វអាកា� (master air

-way bill) អញ្្ញ ត្័រណ្ណ ឃ្ា ុំងដឹ្ជញ្ជូ េផ្ូ វអាកា� (house airway bill) វ ិ្ កយ្របត 
េិង្រញ្ជបី សវចខចា្រ ់វញិ្្ញ ្រេប្រតចតះ្រញ្ជបី  ពាណិជ្្ជ ម្ម វញិ្្ញ ្រេ្របតអា្រសលើតនម្្រតេថាម 
(VAT) េិងលិខិតអេតញ្្ញ ត។ 

ដុំសណើ រការសេះ្រសងកើតឱ្យមាេឧ្រ�គ្គរារា ុំងដល់ការដឹ្ជញ្ជូ េទុំេិញប្រ្្រសោយ 
ប្រ�ិទ្ធភាព សោយ ស្រតតទុំេិញ្្តង្ររមិាណសបចើេ េិងមាេតនមខ្�់្ បតរូវការធេ
ធាេសបចើេសដើម្ បីសធវើការបតរួតពិេិត្យ េិង ដុំសណើ រការទុំេិញរូ្រវេ័ ្សោយស្រតតអាច
មាេទុំេិញតដលបាេប្រកា�ប្រតិសវទេ៍គយមិេ បតឹមបតរូវ ឬមាេ្រងក្់រទុំេិញខត�
ចបា្រ់សៅខាង្្តងសនាះ។ សទាះ្របីជាទុំេិញមាេ្ររមិាណតិចតួច េិងមាេតនមទ្ា្រ 
ជាងសេះបតរូវបាេរ ុំពឹងថាគួរតតមាេការយ្ចិតទ្ត្ោ្់ដូចោ្សេះតដរពបីតផ្្ គយ 
សទាះ្របីជាបាេដឹងថា ហាេិភ័យរ្រ�់ទុំេិញទា ុំងសេះមាេ្បមិតទា្រខ្ា ុំងជាង្៏
សោយ។ ការអេតវតត្្រ្រសេះ្រងកឱ្យមាេ្រញ្ហា ខ្ា ុំង�បមា្រ់ទុំេិញតដលសផ្ើតាមប្រុម
ហ៊តេ្រញ្ជូ េទុំេិញឆ្្ររ់ហ័� ឬតាមការដឹ្ ជញ្ជូ េតាមផ្ូវអាកា� សោយស្រការពត ុំ
មាេការត្រងតច្ស�វា�បមា្រទ់ុំេិញទា ុំងសនាះសនាះសទ តដលជាសរឿយៗ ឱ្យមាេការ
ពេយោរសពល្រសញចាញទុំេិញពបីគយ ពបីសបពាះការ្រសញចាញទុំេិញសនាះមិេអាចពសេឿ្េ
ដុំសណើ រការបាេ សហើយប្រុមហ៊តេ្ប៏តរូវោ្ឯ់្ស្រសោយបតរូវរង់ចា ុំរយៈសពលតវងដូច
ោ្សៅេឹងទបមង់ដឹ្ ទុំេិញសផ្សងសទៀតតដរ។ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការសព៉រួលនីតិវធិីបមញ្ច ញទនំនិញពីគយ

២២
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ផលវបិា្ស្ើតសចញពបីការពេយោរសពល្្តងការ្រុំសពញត្រ្រ្រទ្រសញចាញទុំេិញពបីគយ 
េិងការ្រសញចាញ ទុំេិញ បាេ្រះ៉ពាល់ដល់្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ចិច្ា ម្តជាទា ុំងមូល។ ប្រ�ិេ 
ស្រើប្រុមហ៊តេបទបទងត់ផ្្ ភ�័្ដតភារ(�ូជបី�្ទិ្)មេិអាច ដឹ្ ជញ្ជូ េទុំេិញតាមកាលវភិាគ 
្រញ្ជូ េទុំេិញដម៏មាញឹ្រ្រ�់ខ្ួេបាេសោយស្រតតដុំសណើ រការការ្រុំសពញ ត្រ្រ្រទ 
្រសញចាញទុំេិញពបីគយតដលអប្រ�ិទ្ធភាពសេះ េឹង្រសងកើតឱ្យមាេផល្រះ៉ពាល់មេិអាច 
ពយោ្រណ៍ ដឹងមតេ េិងកាត្់រេថាយ�មតថាភាពរ្រ�់ប្រុមហ៊តេផលិត េិងប្រុមហ៊តេផ្គត់ 
ផ្គង់្្តងការសរៀ្រចុំតផេការ បគ្រ់បគង េិង្រសងកើេប្រ�ិទ្ធភាពតខ្ស�ង្វ ្់ផ្គត់ផ្គង់រ្រ�់
ខ្ួេ សោយសធវើឱ្យប្រុមហ៊តេទា ុំងសនាះមាេ នែច្ុំោយសលើការផលិត្ម្មកាេ់តតខ�់្
តែមសទៀត។ ្រចចាត្រ្េ ្សោយស្រតតប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាជាសបចើេ បាេចូលរួមសៅ្្តង 
្រោ្ដ ញផលិត្ម្្ម ្តងតុំ្រេ ់ផល្រះ៉ពាល់ជា្រេ្្រនា្ទ ្់រស ើ្តសចញពបីការពេយោរសពល 
្រសញចាញទុំេិញពបីគយជាប្រចា ុំត្រ្រសេះ អាចសធវើឱ្យមាេផល្៉រះពាល់ធងៃេធ់ងៃរយ៉ងខ្ា ុំង
សៅសលើ�មតថាភាព ប្រ្ួតប្រតជង េិងឱកា�រ្រ�់្ម្តជា្្តងការ្រសងកើេ្ិតយោេតភាព
រ្រ�់ខ្ួេសៅ្្តងតខ្ស�ង្វ ្់គតណតនម។្ 

្ុំសណើ េពាណិជ្្ជ ម្មតាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ្ (e-commerce) គឺជា្ត្ាសលើ្ទឹ្ចតិ ្
រងឹដមឹា ុំមួយ�បមា្រ់្ ម្តជា្្តងការសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពដុំសណើ រការគយរ្រ�់ខ្ួេ សោយស្រ 
តតប្រពេ័្ធ�្មតគស្្ម ញនាសពល្រចចាត្រ្េស្េះអាច្រងកជាឧ្រ�គ្គដល់�្ម្មភាពធតរ្ចិចា 
សោយស្រតត្រញ្ហា ប្រឈមតដលទា្់ទងជាមួយេឹងការបគ្រ់បគង ដូចជា ្ុំសណើ េ 
្ររមិាណពាណិជ្្ជ ម្មយ៉ងគុំហត្។ សោយស្រតតពាណិជ្្ជ ម្មតាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ្
អាចភា្ជ ្រប់ រ្ុមហ៊តេធតរ្ចិចាសោយផ្្ទ ល់ជាមួយអ្្ សប្រើបបា�់ សនាះទុំេិញតចិតួច េិងមាេ 
តនមទ្ា្រតដលសផ្ើញឹ្ញា្រត់ាមប្រុមហ៊តេ្រញ្ជូ េទុំេិញឆ្្ររ់ហ័�េឹងមាេការស្ើេ
ស�ើងខ�់្ សហើយ អាច្រសងកើេ្រេ្ទត្ការង្រសបចើេដល់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ 
ជាពិស�� សោយស្រតតចុំសណះដងឹរ្រ�់អ្្ ទិញ េិងអ្្ ល្ជ់ាសបចើេអុំពបីល្ខេខណ្ឌ
តបមរូវនា ុំសចញ េិងនា ុំចូលសៅមាេ្បមតិសៅស�ើយ។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ សោយស្រតត
្ម្តជាមេិបាេចាតត់ចងការដឹ្ ជញ្ជូ េទុំេិញឆ្្់ររហ័�ោចស់ោយត�្ពបីស�វាសផ្សង
សទៀត ទុំេិញតដលគួរតត្រសញចាញឱ្យបាេឆ្្ររ់ហ័� ត្ររជាបតរូវពេយោរសពលតវងសៅវញិ 
តដលសធវើឱ្យ្៉រះពាល់ដល់ការសពញចិតរ្្រ�់អតិែិជេ េិងសធវើឱ្យខូចស្រ ្ិ៍សឈា្ម ះរ្រ�់ 
ប្រុមហ៊តេតដលប្រ្្រ អាជបីវ្ម្មសលើប្រព័េ្ធអត បីេធឺណិត។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

ប្រ�ិេស្រើប្រុមហ៊តេដឹ្ ជញ្ជូ េទទួលបាេការអេតញ្្ញ តឱ្យផ្ដល់ទិេេ័្យចា ុំបាច ់េិងជូេ 
ដុំណឹងដល់គយ ជាមតេអុំពបីការម្ដល់រ្រ�់ទុំេិញ គយេឹងអាច្ុំណតប់្រសភទទុំេិញ 
តដលបតរូវការេបីតវិធិបី្រុំសពញត្រ្រ ្រទ្រសញចាញទុំេិញពបីគយបគ្រប់ជរុងសបជាយសោយតផអ្ែ
សលើការប៉ាេ់ស្្ម េ ប្មិតហាេិភយ័រ្រ�់ទុំេិញដូចជា មតខទុំេិញ ឬប្រសទ�នេប្រភពសដើម 
ជាសដើម។  ដុំសណើ រការត្រ្រសេះ អាចឱ្យអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រសរៀ្រចុំដុំសណើ រការ 
េិង្រសញចា ញទុំេិញមួយចុំេួេភ្ាមៗសៅសពលទុំេិញទា ុំងសនាះម្ដល់ សហើយទេ្ទឹម 
េឹងសនាះបាេសផ្្ដ តធេធាេរ្រ�់ខ្ួេសៅសលើទុំេិញតដលមាេហាេិភយ័ខ�់្ជុំេួ�វញិ 
សោយអេតញ្្ញ តឱ្យអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ សរៀ្រចុំដុំសណើ រការ េិង្រសញចា ញ
ទុំេិញទា ុំងអ�់កាេត់តមាេប្រ�ិទ្ធភាព េិងប្រ�ិទ្ធផល។ �ុំខាេជ់ាងសេះសៅសទៀត 
តាមរយៈប្រព័េ្ធសេះ  អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ អាច្រេស្ធវើការបតរួតពិេិត្យ 
ទុំេិញតដលខ្ួេគិតថាមាេភាពចា ុំបាច់ ដូចមតេដតដល ្រ៉តតេភ្ាពចា ុំបាច់ េិងសពល
សវលាបតរូវការ�បមា្រ់សធវើការបតរួតពិេិត្យេឹងអាចកាត់្រេថាយ បាេសបចើេ។



១២៤    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យ្្ដល់អាទិភាពមលីការអន៊៉័តដ្្រ់ឱ្យមពបីពបាស់មគាលការណ៍ផណនានំសពរាប់ការ 
បមញ្ច ញទនំនិញពីគយរហ័សភាល ៉ៗរបស់អង្គការគយពិភពមលា្រមដី៉្បសីព៉រួលនីតិវធិីបនំមពញ

ផបបបទបមញ្ច ញទនំនិញ ពីគយឱ្យរានភាពសា៉ញញា។

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេអេតស្�េ៍សោយស�្ើឱ្យអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ 
ផ្ដល់អាទិភាព សលើការអេតមត័ោ្ឱ់្យសប្រើបបា�់េបីតវិធិបី្រសញចាញទុំេិញពបីគយឱ្យមាេភាព 
ស្មញ្ញសដើម្ បីអេតញ្្ញ តឱ្យមាេការ្រសញចាញទុំេិញមួយចុំេួេបាេរហ័�ភ្ាមៗ សោយ
ស្រតតដុំសណើ រការសេះគឺប�្រតាម្ិចចាខិតខុំប្រឹងតប្រងរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភិបាល្្តងការ 
សធវើឱ្យ ប្រស�ើរស�ើង េូវការ�បមរួលពាណិជ្្ជ ម្ម េិងលត្រ្រុំបាត់សចញេូវេបីតិវធិបីសចញ 
តដលមិេចា ុំបាច់មួយ ចុំេួេ។ 

សោយស្រតត្ម្ត ជាបាេអេតម័តោ្់ឱ្យសប្រើបបា�់េបីតិវធិបីគយត្រ្រស្មញ្ញរួច 
សៅសហើយ�បមា្រទ់ុំេិញមាេ តនមស្បកាម ៥០ ដតល្ារអាសមរ ិ្ រយៈតាមប្រពេ័្ធទុំេិញ 
តនមទ្ា្រ សយើងស�្ើ�ត ុំឱ្យពបងបី្ដុំសណើ រការសេះសោយយ្េបីតវិធិបីមាេល្ខេណៈស្មញ្ញ
សនាះតផអ្ែ សលើសោលការណ៍តណនា ុំ�បមា្រ់ការ្រសញចា ញទុំេិញពបីគយរហ័�ភ្ាមៗ
រ្រ�់អង្គការគយពិភពសលា្ ។ សោលការណ៍តណនា ុំទា ុំងសេះមាេសោល្រុំណង 
�បមរួល េិងសធវើ�្ដង់ោរេបីយ្ម្ម ដល់េបីតិវធិបីគយ តាមរយៈការ្ុំណត់ ប្រសភទ 
ទុំេិញតាម្បមិតហាេិភ័យ េិងត្រងតច្ការ្រសញចាញទុំេិញពបីដុំសណើ រការ្រសញចាញ
ទុំេិញតដលសប្រើសពលសបចើេ សៅ្្តង្រណបី តដល ប្រត្ិរត្ិ្ រ�ូជបី�្ទិ្ផ្ដល់ពត័ម៌ាេចា ុំ
បាច់មតេសពលទុំេិញម្ដល់។ ប្រសភទទា ុំង្ួរេសេះរួមមាេ៖ 

១. លិខិតសឆ្ើយឆង្ េិងឯ្ស្រ ទុំេិញតដលមេិមាេតនមព្ាណិជ្្ជ ម្ម េិងមិេជា្រព់េ្ធ។

២. ទុំេិញតនមទ្ា្រតដលមេិប្រមូលពេ្ធ េិងអា្រ (ទុំេិញតនមទ្ា្រ) – បាេអេតវត ្
រួចសហើយសៅ្ម្តជា សោយអេតញ្្ញ តឱ្យមាេការ្រសញចា ញទុំេិញរហ័�ភ្ាមៗ
សបកាយពបីោ្់ស�ច្្ដបីប្រកា�គយមាេល្ខេណៈស្មញ្ញរួច។

៣. ទុំេិញតនមទ្ា្រជា្រ់ពេ្ធ – ទុំេិញតដលមិេល្ខេណៈ�ម្ត្ិបគ្រ់បោេ់្្តងការ 
ទទួលបាេការ សលើ្ តលងពេ្ធ ្រ៉តតេស្ៅសបកាម្បមិតអតិ្ររមាតដលបាេ្ុំណតថ់ា
មេិតបមរូវឱ្យ្រុំសពញប្រតសិវទេគ៍យសពញសលញស�ើយ។ មាេសោលណង�សបមច 
ឱ្យបាេការ្រសញចាញទុំេិញ្្តងរយៈសពល ១ សម៉ាង ្រនា្ទ ្រ់ពបីទុំេិញម្ដល់។

៤. ទុំេិញតនមខ្�់្ – ទុំេិញតដលមេិ�ថាតិសបកាមប្រសភទសផ្សងសទៀត ដូសចះ្បតរូវអេតវត ្
េបីតិវធិបី្រុំសពញ ត្រ្រ្រទ្រសញចា ញទុំេិញពបីគយ េិងការ្រសញចា ញទុំេិញធម្មតា។ 
មាេសោលណង�សបមចឱ្យបាេការ្រសញចា ញទុំេិញ្្តងរយៈសពល ៣ សម៉ាង 
្រនា្ទ ្់រពបីទុំេិញម្ដល់។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យគយ ការដឹកជញ្ជជូន និងភ័ស្ពុភារ  |  វសិ័យគយ



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១២៥

វធិាេការ្រតេថាមតដលសយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពស�្ើ�ត ុំឱ្យសលើ្្ម�់្�មតថាភាពរ្រ�់អគ្គ 
នាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រសៅ ្ ្តងការពសេឿ្េដុំសណើ រការការ្រុំសពញត្រ្រ្រទ្រញ្
សចញ ទុំេិញពបីគយ េិងការ្រសញចាញទុំេិញសដើម្ បី្រុំសពញ តាមសោលសៅនេការ្រសញចាញ 
ទុំេិញពបីគយរហ័�ភ្ាមៗរួមមាេ៖

• �បមរួលការ្រងព់េ្ធគយ េិងតនមស្�វាសរៀ្រចុំតាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ្�បមា្រ់ 
ទុំេិញតនមទ្ា្រជា្រ់ពេ្ធ េិងទុំេិញតនមខ្�់្ េិងសចញរបាយការណ៍ប្រចា ុំនែងៃ
តាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ្ជូេប្រត្ិរត្ិ្ រ�ូជបី�្ទិ្សដើម្ បីអាចសធវើការ្រងព់េ្ធគយ
មតេទុំេិញម្ដល់។

• ពបងបី្សម៉ាងសធវើការរ្រ�់មសេ្បីគយសដើម្ បីបគ្រប់គងឱ្យកាេ់តតមាេប្រ�ិទ្ធភាពសលើ
កាលវភិាគទុំេិញដឹ្ ជញ្ជូ េតាមផ្ូវអាកា�ម្ដល់មតេសពល េិងយតឺជាងកាល 
្ុំណត់។

• ផ្ដល់អាទិភាពសលើការ្រសងកើតអង្គភាពសោះបស្យរហ័�សដើម្ បីអាចចាត់តចង 
ទុំេិញជាប្រុម េិង្រសញ្្ជ ្រដុំសណើ រការ�បមា្រ់ទុំេិញឆ្្រ់រហ័�ទា ុំងអ�់។

• ធានាថាតនមស្�វា�បមា្់រដុំសណើ រការអា្រ េិងពេ្ធគយ េិងតនមស្�វាការង្រ 
សៅសបរៅសម៉ាង សធវើការេឹងគិតតាមតនមស្�វាស្ធារណៈរ្រ�់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េ 
គយ េិងរោ្ឋ ្រ្ម្តជា តដលបាេ អេតមត័សៅសពលែ្មបៗី សេះដូចមាេតចងសៅ្្តង 
ប្រកា�សលខ ១៦០៨។ 

គុំេិតផ្ដួចសផ្ដើមទា ុំងសេះេឹងអាចឱ្យអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ្ម្តជាអាចសប្រើបបា�់ 
ធេធាេរ្រ�់ខ្ួេកាេ់តតមាេប្រ�ិទ្ធផល សហើយ�ុំខាេ់ជាងសេះសៅសទៀត គឺអាច 
អេតវតប្ាេសោយមិេចា ុំបាច ់្រះ៉ពាល់ដល់�េ្ិ�តខតាមបពុំតដេ ឬការប្រមូល ចុំណូល 
សនាះស�ើយ។ សទាះ្របីជាសយើងទទួលស្្គ ល់ថា ការត្�បមរួលដុំសណើ រការ�្ូលតដល 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ ្រុំសពញភារ្ចិចារ្រ�់ខ្ួេគ ឺជា្ចិចាការដល៏ុំបា្មួយ្៏ 
សោយ ្៉រតតេអ្តថាប្រសយជេន៍េការ�បមរួលពាណិជ្្ជ ម្ម េិង�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជង 
រ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា តាមរយៈការ�បមរួលេបីតវិធិបីគយគមឺេិអាចសមើលរ ុំលង ស�ើយ។



១២៦    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

�មាជិ្រ្រ�់សយើង�ូមស្វ គមេ៍ចុំសពាះការខិតខុំប្រឹងតប្រងជា្រេ្្រនា្ទ ្រ់រ្រ�់អគ្គ 
នាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ តដលបាេសធវើទុំសេើ្រ្ម្មេបីតវិធិបីគយ េិងបាេ្រេោ្្ឱ់្យ 
សប្រើបបា�់ដុំសណើ រការប្រពេ័្ធដុំសណើ រការ �វ័យប្រវត្ទិុំសេើ្រ តដលជួយោ ុំបទដល់ប្រពេ័្ធ 
ដុំសណើ រការតាមប្រព័េ្ធអត បីេធឺណិតមាេបស្្រ់ ដូចបាេ្រង្ហា ញតាមរយៈការអេតវត ្
ដុំោ្់កាលទបី ២ នេគសបមាងប្រពេ័្ធ្រញ្ជ រតតមួយជាត។ិ េបីតវិធិបីគយបតរូវបាេសគការ 
យល់ស�ើញជាទូសៅថា មាេភាពកាេត់តង្យប�ួលជាងមតេ តាមរយៈគុំេិតផ្ដួចសផ្ដើម 
�វយ័ប្រវត្ិ្ ម្មនាសពលែ្មបៗី សេះ ដូចជាការោ្ឱ់្យសប្រើបបា�់ប្រពេ័្ធដុំសណើ រការតាមប្រពេ័្ធ  
អត បីេធឺណិត �បមា្រ់ឱ្យអ្្ នា ុំចូលស�្ើ�ត ុំវញិ្្ញ ្រេ្របតសដើម្ុំសណើ តទុំេិញជាសដើម។

សោយស្រតតអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ ទទួលស្្គ ល់សៅ្្តងយតទ្ធស្ស� ្េិង 
្ម្មវធិបីការង្រ្ុំតណទបមង់ េិង ទុំសេើ្រ្ម្មរ្រ�់ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ 
(ឆ្្ ុំ២០១៤-២០១៨) សទើ្រមាេឱកា��សបមចបាេេូវការចុំសណញសពលសវលា េិងនែ ្

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការមធ្វីទនំមនីប្រ៉្គយ

២៣

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉្្ដល់អាទិភាពដល់ការមពបីពបព័ន្បង់ពបា្រ់តា៉ពបព័ន្អី៊នធវឺណិតរានស៊វតថែិភាព និងការពពងី្រស៉តថែភាពពបព័ន្ឯ្រសារតា៉ពបព័ន្
អ៊ីនធវឺណិតរបស់អគ្គនាយ្រដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ្ររ។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

រាជរោ្ឋ ភបិាល្ម្តជា្ុំពតង្រេអ្េតវតយ៉្ង�្ម្មេូវគសបមាងប្រពេ័្ធ្រញ្ជ រតតមួយជាតិ្ម្តជា តដលេឹង្រសងកើតបច្សចញ 
ចូលតតមួយ�បមា្រស់ោះបស្យ្រញ្ហា ផ្ូ វចបា្រត់ដលមាេពា្ព់េ័្ធជាមួយការនា ុំចូល ការនា ុំសចញ េិងការឆង្កាតទ់ា ុំង 
អ�់ េិងសធវើ�ង្ោ់រេបីយ្ម្មល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ�បមា្រព់ត័ម៌ាេ។ ដុំោ្ក់ាលទបី ២ នេគសបមាងសេះបតរូវបាេោ្ឱ់្យដុំសណើ រ
ការសៅតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៨ េិងបាេោ្្់រញចាូ លអាជ្ាធរ្ម្តជាបបា ុំពបីរស្ថា ្រេ័សៅ្្តង្ម្មវធិបី�បម្រ�បមរួលពាណិជ្្ជ ម្មតា
មប្រពេ័្ធអត បីេធណិឺតរួមមួយ តដលោ្ឱ់្យអេតវតស្្្ល្ងចា្រព់បីនែងៃទបី២៥ តខមបីនា ដល់នែងៃទបី១៧ តខឧ�ភា ឆ្្ ុំ២០១៩។ 
រាជរោ្ឋ ភិបាល្ម្តជាមាេ្រុំណងោ្់ឱ្យដុំសណើ រការផ្ូ វការេូវគសបមាងប្រព័េ្ធ្រញ្ជ រតតមួយជាតិសេះសៅសដើមតខមិែតនា 
ឆ្្ ុំ២០១៩ ខាងមតខសេះ។

ការ្រសងកើតប្រពេ័្ធ្រញ្ជ រតតមួយជាតសិេះ ប�្រតាមការស្រ្ដជ្ាចតិរ្្រ�់្ម្តជាចុំសពាះការអេតវត្្ ចិចាបពមសបពៀងពាណិជ្្ជ ម្ម 
ទុំេិញអាស៊្េ តដលេឹង្រសងកើត្រញ្ជរតតមួយអាស៊្េសដើម្ បីអាចឱ្យមាេការផ្្�់្រ្ដូរទិេេ្យ័គយតាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ្រវាង
ប្�ួងស្ថា េ្រេ័រោ្ឋ ភបិាល�មាជិ្ អាស៊្េទា ុំងអ�់ តដលទទួល្រេ្ទត្តផ្្ ពាណិជ្្ជ ម្ម។ ប្រពេ័្ធសេះេឹង្រសញ្្ជ ្រ េិងសធវើ 
ឌបីជបីែលេបីយ្ម្មដុំសណើ រការនា ុំសចញ េិងការសរៀ្រចុំឯ្ស្រតាមប្រពេ័្ធឌបីជបីែល រួមមាេ ការ្រុំសពញត្រ្រ្រទ្រសញចាញទុំេិញពបីគយ 
អាជ្ា្័រណ្ណ េិងលិខិតអេតញ្្ញ តទូទា ុំងតុំ្រេស់ដើម្ បីកាត្់រេថាយហាេិភយ័ឆង្កាតប់ពុំតដេ សោយ្រសងកើេប្រ�ិទ្ធផលការសោះ
ដូរពាណិជ្្ជ ម្ម េិងកាត់្រេថាយនែច្ុំោយ�បមា្រ់ការសធវើធតរ្ិចចាឱ្យសៅបតឹម្បមិតអ្រ្្ររមា។

វិស័យគយ ការដឹកជញ្ជជូន និងភ័ស្ពុភារ  |  វសិ័យគយ
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ចុំោយ្រតេថាមជាសបចើេតាមរយៈការពបងបី្ការសប្រើបបា�់ប្រត្ិរត្កិារតាមប្រពេ័្ធសអ�ិច 
បតរូេិ្។ �មតថាភាព មាេបស្្ររ់្រ�់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ ្ ្តងការទទួលបាេ 
េិងទទួលយ្ឯ្ស្រតាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ្សៅមាេ្បមិត សហើយ្្តង្រណបី ជា 
សបចើេ សៅតតបតរូវការឱ្យមាេអ្្ តុំោងរ្រ�់មាចា �់ទុំេិញ្រង្ហា ញខ្ួេសៅមជ្ឈមណ្ឌ ល 
ប្រព័េ្ធ�វ័យប្រវត្ិ្ម្មទិេេ្័យគយ (អា�តបីគូោ) សដើម្ បីសឆ្ើយ�ុំណួររ្រ�់មសេ្បីគយ 
ឬផ្ដល់ឯ្ស្រ្រតេថាមសទៀត។ ្រណបី សេះសៅមាេស្ើតស�ើង�បមា្រ់ការដឹ្ជញ្ជូ េ
ជាសបចើេប្រសភទ៖

• សៅ្្តងវ�័ិយដឹ្ជញ្ជូ េ េបីតិវធិបី្រុំសពញត្រ្រ្រទ្រសញចា ញទុំេិញពបីគយរ្រ�់ 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ តបមរូវឱ្យផ្ដល់ឯ្ស្រអុំពបីទុំេិញសៅ្្តង ត្ងតេឺរ័ 
េបីមួយៗ។ ប្រុមហ៊តេដឹ្ជញ្ជូ េបតរូវបាេតបមរូវឱ្យោ្់្រញចាូ លោ្េូវឯ្ស្រតដល 
ទទួលបាេពបីអតែិជិេេបីមួយ  ៗសហើយបតរូវផ្ដល់ទា ុំងឯ្ស្រជាប្ោ� (សោយផ្្ទ ល់) 
េិងឯ្ស្រជាទបមងស់អ�ិចបតរូេិ្ (្រញ្ជូ លសោយនដ) ដល់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ 
េិងរោ្ឋ ្រ។ សលខនាវាតដលមាេសៅ្្តងឯ្ស្រ បាេដងឹរួចសហើយសៅសពលមសេ្បី 
គយបតរួតពិេិត្យទុំេិញសៅភោ្ឌ ោរគយ ្្តងេ័យសេះប្រ�ិេស្រើមាេប្រព័េ្ធចា ុំ
បាច់ អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ គួរតតអាចទាញឯ្ស្រទា ុំងសនាះតាម 
ប្រព័េ្ធអា�តបីគូោ។ អាប�័យដូចសេះ ប្រុមហ៊តេដឹ្ជញ្ជូ េ្៏តលងចា ុំបាច់្រញចាូ ល
ឯ្ស្រសោយនដ តដលជាេបីតវិធិបី្រេ្ទត្តផ្្ រដ្ឋបាលជាេោ្់សបចើេតងស់ទៀតស�ើយ។

• ចុំសពាះទុំេិញដឹ្ តាមផ្ូវអាកា� អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិរោ្ឋ ្រ  តបមរូវឱ្យប្រុមហ៊តេ 
ដឹ្ ជញ្ជូ េផ្ដល់ឯ្ស្រអេតញ្្ញ ត្រសញចាញទុំេិញចា ុំបាចជ់ាប្ោ� សហើយមេិមាេ
ប្រពេ័្ធ�បមា្រ�់ត ុំអញ្្ញ ត្រណ័្ណដឹ្ ជញ្ជូ េផ្ូវអាកា�ជាទបមងស់អ�ិចបតរូេិ្ស�ើយ 
តដលបាេក្ាយជាសរឿងធម្មតា�បមា្រអ់ាជ្ាធរគយកាេត់តសបចើេស�ើងសៅទូទា ុំង 
ពិភពសលា្ េិងមាេការោ ុំបទពបីប្រុមហ៊តេអាកា�ចរណ៍មួយចុំេួេតដល្ុំពតង 
ប្រតិ្រត្ិការសៅ្ម្តជា។ ឧ្រ�ម្័េ្ធ � នេ�ុំសៅឯ្ស្រត្�បមរួលអុំពបីការ 
អេតវតត្ដលបាេផ្ដល់អេតស្�េស៍លខ ១៦៧០ (RP១៦៧០) រ្រ�់�មាគមដឹ្  
ជញ្ជូ េតាមផ្ូវអាកា�អេរ្ជាត ិសរៀ្ររា្រអ់ុំពបីរស្រៀ្រតដលអញ្្ញ ត្រណ័្ណដឹ្ ជញ្ជូ េ 
ផ្ូ វអាកា�ជាទបមងស់អ�ិចបតរូេិ្  អាចជួយសធវើឱ្យការទុំនា្ទ់ុំេងមាេល្ខេណៈ 
ស្មញ្ញរវាងប្រុមហ៊តេ្រញ្ជូ េទុំេិញ េិងប្រុមហ៊តេដឹ្ ទុំេិញ សហើយ�ូម្ បីតតសៅ្្តង 
ចុំសោមប្រសទ�ហតថាសលខបីនេអេត�ញ្្ញ ប្រុង Warsaw (រួមទា ុំងប្រសទ�្ម្តជាផង 
តដរ) តដលតបមរូវការឯ្ស្រជាប្ោ�។

ជាទូសៅ ប្រ�ិេស្រើឯ្ស្រ្រតេថាម ដូចជាការត្�បមរួលសលើ្រញ្ជបី សម បតរូវបាេតបមរូវ 
ជាចា ុំបាច់ឱ្យោ្់ជូេអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ សនាះការសផ្ើឯ្ស្រទា ុំងសេះ
តាមប្រព័េ្ធសអ�ិចបតរូេិ្គឺសលឿេជាងការ្រញ្ជូ េឯ្ស្រសោយផ្្ទ ល់នដ។

សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត ្ ្តង្រណបី តដលនែស្�វាគយដល់សពលបតរូវ្រង ់្រចចាត្រ្េស្េះ មេិ
ទាេ់មាេប្រពេ័្ធោមួយតដលអាចសធវើការ្រងប់បា្ត់ាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ្បាេសៅ
ស�ើយសនាះសទ។  ជាែ្មបីម្ដងសទៀត ប្រពេ័្ធ្រងប់បា្ត់ាមប្រពេ័្ធអត បីេធណិឺត មាេ�តវតថាភិាព 
េឹងជួយកាត្់រេថាយសពលសវលាសោយមិេចា ុំបាចឱ់្យតុំោងប្រុមហ៊តេ្រង្ហា ញខ្ួេសោយ 
ផ្្ទ ល់ស�ើយ សហើយប្រព័េ្ធសេះតែមទា ុំងអាចផ្ដល់ឯ្ស្រ្ុំណត់បតាតាមោេយ៉ង 
បតឹមបតរូវ�បមា្រ់�វេ្ម្មដល់ប្រតិ្រត្ិ្រភ័�្ដតភារ(�ូជបី�្ទិ្)សទៀតផង។



១២៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ស្រៈ�ុំខាេន់េតម្ាភាព េិងតបមរូវការឱ្យ្រង្ហា ញ្ុំណតប់តាមាេការ្រញ្្ជ ្ ់�បមា្រ់ 
្រញ្ហា គយបាេស្ើេស�ើងគួរឱ្យ្ត់�មា្គ ល់ សោយស្រប្រុមហ៊តេពហតជាតិ ្ុំពតង 
�បម្រ�បមរួល េិងសធវើ�ង្ោ់រេបីយ្ម្មការអេតវតក្ារបគ្រប់គងហាេិភយ័រ្រ�់ប្រុម
ហ៊តេសៅ្្តងពិភពសលា្សដើម្ បីធានាដល់ប្រត្ិរត្កិាររ្រ�់ខ្ួេសៅបគ្រត់ដេយតត្ាធកិារ 
ទា ុំងអ�់សោយ ប�្រតាមទុំេួលខត�បតរូវចុំសពាះប្រសទ� េិងចុំសពាះប្រុមហ៊តេខ្ួេឯង។ 
អាប�័យសហតតសេះ ប្រ�ិេស្រើមេិមាេប្រពេ័្ធមាេប្រ�ិទ្ធភាព្្តងការ�បមរួលដល់ការ 
ផ្្�់្រ្ដូរឯ្ស្រ េិងការ្រងប់បា្ត់ាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ្សទ សនាះ�មតថាភាពប្រ្ួត 
ប្រតជង េិងការទា្់ទាញការវេិិសយគរ្រ�់្ម្តជា អាចេឹងធ្ា្់ចតះ សោយស្រតត
ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចា�្លមេិអាច្រេទ្ទួលយ្ហាេិភយ័េិយ័ត្ម្មតដលស្ើតសចញ
ពបីការអេតវតម្េិមាេតម្ាភាពបាេសទៀតស�ើយ។ 

សៅសពលតដលទុំហុំពាណិជ្្ជ ម្មអេរ្ជាតមិាេការស ើ្េស�ើងសោយស្រតតទុំហុំស�ដ្ឋ-
្ិចច្ា ម្តជាមាេការរ ប្ី ធុំខ្ា ុំងស�ើង សនាះ្ងវះប្រពេ័្ធ�វ័យប្រវត្ិ្ ម្ម សៅ្្តងដុំសណើ រការ 
េិងេបីតិវធិបីគយេឹង្រេ្ទច់្រង្អែ ្់ដល់�មតថាភាពរ្រ�់នាយ្ោ្ឋ េគយ្្តងការសឆ្ើយ 
ត្រ េិងការបគ្រ់បគង្ុំសណើ េសេះជា្់ជាមិេខាេ។

ប�សដៀងោ្សេះតដរ ការ្រេអ្េតវតេ្បីតវិធិបីសប្រើប្ោ�ឯ្ស្រសៅតតជា្រេ្ទត្�បមា្រ់ 
ទា ុំងវ�័ិយឯ្ជេ េិងអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ សោយស្រតតេបីតវិធិបីសេះេឹងកាត្់រេថាយ
ប្រ�ិទ្ធផលការង្រ េិងមាេហាេិភ័យ្្តងការបាត់ឯ្ស្រ ឬការមាេ្ុំហត�ឆ្គង 
សបចើេគួរឱ្យ្ត�់មា្គ ល់។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

99 សូ៉មស្ឱី្យ្្ដល់អាទភិាពមពបពីបពន្័បង់ពបា្រត់ា៉ពបពន្័អ៊នីធវឺណិត រានស៊វតថែភិាព នងិ ការពពងី្រ 
ស៉តថែភាពពបព័ន្ឯ្រសារតា៉ពបព័ន្អី៊នធវឺណិតមដី៉្បីសព៉រួលនីតិវធិីគយឱ្យកាន់ផតរាន 

ពបសិទ្ភាព។

អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ មាេ្ម្មវធិប្ី ុំតណទបមង ់តដលបាេសរៀ្រចុំស�ើងសដើម្ បី 
តប្រក្ាយអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ ឱ្យក្ាយសៅជារដ្ឋបាលគយកាេ់តតទុំសេើ្រ 
តាមយៈការអេតវតឧ្ត្ដមាេតវតេ្ប៍�្រតាម�ង្ោ់រអេរ្ជាតិ។ គុំេិតផ្ដួចសផ្ដើមសេះបាេ 
ោ្់្រញចាូ ល្ម្មវធិបី្ុំតណទបមង់ជាសបចើេសៅជាតផ្្នេគសបមាងទូលុំទូលាយរយៈ 
សពលតវង។ សៅ្្តងការអេតវត្្ ម្មវធិបី្ុំតណទបមង់សេះ ចា ុំបាច់បតរូវ្ុំណត់អាទិភាព 
ការង្រសដើម្ បីង្យប�ួលវភិាជេ៍ធេធាេមាេ្ុំណត់ដល់គសបមាងតដលផ្ដល់អតថា 
ប្រសយជេស៍បចើេ្រុំផតត។ សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេអេតស្�េស៍ោយស�្ើឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាល 
ផ្ដល់អាទិភាពសលើការអេតមត័ឱ្យសប្រើបបា�់ប្រពេ័្ធ្រងប់បា្ត់ាមប្រពេ័្ធអត បីេធណិឺតមាេ

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យគយ ការដឹកជញ្ជជូន និងភ័ស្ពុភារ  |  វសិ័យគយ



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១២៩

�តវតថាិភាព េិងសលើ្ទឹ្ចិតអ្គ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ ឱ្យសធវើការពិចារោសលើ
មតសិយ្រល់រ្រ�់សយើងខ្ត ុំអុំពបីដុំសណើ រការឯ្ស្រ�បមា្រក់ារដឹ្ ជញ្ជូ េទុំេិញតាម
ផ្ូ វ�មតបទ េិងផ្ូ វអាកា� សៅសពលអគ្គនាយ្ោ្ឋ េ្រេព្បងឹង�មតថាភាពសរៀ្រចុំឯ្
ស្រតាមប្រព័េ្ធអត បីេធឺណិតនាសពល្រេ្្រនា្ទ ្រ់ខាងមតខ។



១៣០    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ មាេអង្គភាពទុំនា្ទ់ុំេងស្ធារណៈតដលជាទូសៅ
�្ម្មខ្ា ុំង េិងមាេការសឆ្ើយត្រទាេ់សពលសវលា។ សយើងខ្ត ុំ�ូមវាយតនមខ្�់្តដល
្េង្ម្អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយបាេខិតខុំប្រឹងតប្រងជួយសោះបស្យ្រញ្ហា ជា្ល់ា្់
ជាសបចើេតដល�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាបាេសលើ្ស�ើង។ ្រ៉តតេទ្េ្ទឹមេឹងសេះ 
�មាជិ្រ្រ�់សយើងខ្ត ុ្ំ ប៏ាេសលើ្ស�ើងអុំពបី្្ប្ី ងវល់ចុំសពាះេបីតវិធិបីមាេបស្្រ់្ ្តងការ 
សលើ្្រញ្ហា តដលមាេទា្់ទងជាមួយមសេ្បីគយ ឬស�្ើ�ត ុំឱ្យសធវើការពិេិត្យសមើលស�ើង 
វញិសលើស�ច្្ដបី�សបមចតដលបាេសធវើស�ើងសោយអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ។ 

មាបតា ២៤ ្ ្តងជុំពូ្ ៣ នេចបា្រ�់្ដបីពបីគយ តដលប្រកា�ឱ្យសប្រើបបា�់សៅឆ្្ ុំ២០០៧ 
បាេតចងថាប្រ�ិេស្រើ្រតគ្គលោម្ា្់មិេសពញចិតច្ុំសពាះការ�សបមចេូវចុំោត់ 
ថ្ា្់តាមតារាង សដើម្ុំសណើ ត ឬតនមគ្ិតពេ្ធគយ ្រតគ្គលសនាះអាចជុំទា�់សៅេឹង
ការ�សបមចសេះជាលាយល្ខេណ៍អ្្សរសៅកាេ់អគ្គនាយ្សៅ្្តងរយៈសពល ៣០ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

នីតិវធិីសពរាបម់លី្របញ្ហា

២៤

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យបមងកីតដនំមណីរការចបាស់លាស់និងរានល្រ្ខណៈជាពបព័ន្ផដលវសិ័យឯ្រជនអាចមលី្របញ្ហា  និងមស្ីស៊នំឱ្យរានការពិនិត្យ 
ម៉ីលម�ងីវញិមលីមសច្រ្ដីសមព៉ចរបស់អគ្គនាយ្រដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ្ររ។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

សៅតខវចិ្ឆកិា ឆ្្ ុំ២០១៨ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា បាេសរៀ្រចុ្ំ ម្មពិធបីពិស្ «អាហារនែងៃបតង»់ជាមួយេឹងឯ្ឧតម្ 
្រណ្ឌិ ត គតណ ញឹម ប្រតិភូរាជរោ្ឋ ភិបាលទទួល្រេ្ទត្ជាអគ្គនាយ្ នេអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ តដល្ម្មវធិបី
សេះបាេផ្ដល់ឱកា�ពិស��ឱ្យអ្្ ចូលរួមសលើ្ស�ើងសោយផ្្ទ ល់អុំពបី្ម្មវធិប្ី ុំតណទបមង ់េិងទុំសេើ្រ្ម្មគយរ្រ�់អគ្គ 
នាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ។ សៅ្្តង្ម្មពិធបីសេះ មាេការសលើ្�ុំណួរមួយជូេឯ្ឧតម្អគ្គនាយ្អុំពបីដុំសណើ រការសលើ
្្រញ្ហា តដលមាេទា្់ទងជាមួយ្រញ្ហា គយ។ ជាការសឆ្ើយត្រ ឯ្ឧតម្ បាេ្រញ្្ជ ្់ជាែ្មបីអុំពបីដុំសណើ រការ្្តងចបា្រ់�្ដបី
ពបីគយ តដលតចងថា ប្រ�ិេស្រើ្រតគ្គលោម្ា្ម់េិសពញចតិច្ុំសពាះការ�សបមចេូវចុំោតថ្់ា្ត់ាមតារាង សដើម្ុំសណើ ត 
ឬតនមគ្ិតពេ្ធគយ ្រតគ្គលសនាះអាចជុំទា�់សៅេឹងការ�សបមចសេះជាលាយល្ខេណ៍អ្្សរសៅកាេ់អគ្គនាយ្សៅ្្តង 
រយៈសពល ៣០ នែងៃគិតចា្រ់ពបីសពលទទួលបាេការជូេដុំណឹងពបីអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ។

�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្ត ជា �ូមតែ្ងអុំណរគតណយ៉ងបជាលសបរៅដល់ ឯ្ឧត្ម ្រណ្ឌិ ត គតណ ញឹម 
អគ្គនាយ្នេអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ តដលបាេចូលរួមជាមួយេឹងវ�័ិយឯ្ជេ។ សយើងខ្ត ុំ�ូមស្វ គមេយ៉៍ង 
្្់សរៅ្ដ ចុំសពាះ្ិចចាខិតខុំប្រឹងតប្រងជា្រេ្្រនា្ទ ្រ់្្តងការសធវើទុំសេើ្រ្ម្មដុំសណើ រការគយសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាផងតដរ។ 
សទាះ្របីយ៉ងោ្ស៏ោយ �មាជិ្ រ្រ�់សយើងសជឿជា្ថ់ាដុំសណើ រការសលើ្្រញ្ហា នាសពល្រចចាត្រ្េស្េះ មិេទាេប់តរូវបាេ 
ោ្ឱ់្យអេតវតប្ាេ�មប�្រសៅតាម្ុំសណើ េតបមរូវការស�ដ្្ឋ ចិចាសៅ្ម្តជានាសពល្រចចាត្រ្េស្េះស�ើយ។ ជាពិស�� សៅ 
សពលតដល�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងតផ្្ នា ុំសចញរ្រ�់្ម្តជា្ុំពតងរង�ម្ាធកាេត់តខ្ា ុំងស�ើង េិង្ុំពតងបតរូវការជាចា ុំបាច់ 
េូវ្ុំតណទបមង់្រតេថាមសទៀតសដើម្ បីត្លមអែឱ្យកាេ់តតប្រស�ើរស�ើង។

វិស័យគយ ការដឹកជញ្ជជូន និងភ័ស្ពុភារ  |  វសិ័យដឹ្រជញ្ជូ ន និងភ័ស្ដ៊ភារ
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ដុំសណើ រការ�បមា្រក់ារសលើ្្រញ្ហា តដលបាេជួ្រប្រទះជាមួយមសេ្បីគយមេិទាេ់បតរូវ 
បាេអេតវត្្ ្តង្បមតិមួយតដលអាច្រុំសពញតាមតបមរូវការរ្រ�់�្ម្មភាពស�ដ្្ឋ ចិចា
្រចចាត្រ្េរ្្រ�់្ម្តជាបាេសនាះសទ តដលជាសហតតសធវើឱ្យប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាមាេអារម្មណ៍ 
ថាធតរ្ចិចារ្រ�់ខ្ួេោ្ម េ�េ្ិ�តខ សោយសហតតថាប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាទា ុំងសនាះយល់ស�ើញ 
ថា �ិទ្ធិរ្រ�់ខ្ួេ្្តងការតវ៉ាសលើការ�សបមចរ្រ�់មសេ្បីគយសៅមាេ្បមិតសៅស�ើយ។ 
ការត្លមអែស្ថា េភាពសេះឱ្យមាេដុំសណើ រការលអែប្រស�ើរស�ើងវញិ អាច្រសងកើេទុំេត្ចតិ ្
រ្រ�់វេិិសយគេិ្រចចាត្រ្េ ្េិងអនាគតសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា បពមទា ុំងអាចជួយធានា
ការអេតវតប្្រ្្រសោយសោយយតត្ធិម ៌េិង�ង្គតិភាពេូវ ចបា្រ ់េិង្រទ្រ្ញ្ញត្និានា
រ្រ�់្ម្តជាចុំសពាះបគ្់រប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចា េិងបគ្រ់កាលៈសទ�ៈទា ុំងអ�់។

នែងៃគិតចា្់រពបីសពលទទួលបាេការជូេដុំណឹងពបីអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ។្រនា្ទ ្់រពបីសនាះ 
អគ្គនាយ្ បតរូវសធវើស�ច្្ដបី�សបមចសលើការជុំទា�់សនាះសៅ្្តងរយៈសពល ៦០ នែងៃ 
ស្រើមេិដូសច្ាះសទ ការជុំទា�់េឹងបតរូវចាតទ់ត្ ថា បាេយល់បពម។ ប្រ�ិេស្រើអគ្គនាយ្ 
បាេសធវើការសបមចរួចសហើយ ្ ្៏រតគ្គលសនាះសៅតតអាចសធវើការតវ៉ាជាលាយល្ខេណ៍អ្្សរ
សៅគណៈ្មា្ម ធកិារតារាងពេ្ធគយ ជុំទា�់សៅេឹងការ�សបមចរ្រ�់អគ្គនាយ្បាេ 
សបកាយពបីសនាះ ការតវ៉ាជុំទា�់នានាបតរូវសធវើស�ើងសៅតតលាការសៅ្្តងរយៈសពល ៣០ 
នែងៃគិតចា្រ់ពបីសពលសចញស�ច្្ដបី�សបមចរ្រ�់គណៈ្មា្ម ធិការសេះ។ 

សទាះ្របីជាដុំសណើ រការសេះអាចមាេភាព�មប�្រ�បមា្រ់តបមរូវការស�ដ្្ឋ ិចច្ា ម្តជា 
កាលពបីមតេម្ ្រ៉តតេ ្សោយស្រតត្បមតិពាណិជ្្ជ ម្្ម ម្តជាបាេស្ើេស�ើងយ៉ងឆ្្រ់
រហ័� សហើយចុំេួេប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាមាេចុំេួេសបចើេជាងមតេខ្ា ុំងតដរសនាះ ដុំសណើ រការ 
នាសពល្រចចាត្រ្េស្េះហា្់ដូចជាតលងមាេប្រ�ិទ្ធផល្្តងការបគ្រ់បគង�ុំសណើ �ត ុំ 
េិងការពិេិត្យសមើលស�ើងវញិតដលមាេចុំេួេស ើ្េស�ើង េិងញឹ្ញា្រខ្់ា ុំងបាេដូច
សពលមតេស�ើយ។ អាប�័យសហតតសេះ ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចា ជាពិស�� �ហបោ�ធតេតូច 
េិងមធ្យម បតរូវការវធិបីស្ស�ត្ដលមាេប្រ�ិទ្ធភាព េិងប្រ�ិទ្ធផលជាងមតេសដើម្ បីសលើ្  
្រញ្ហា តដលខ្ួេបាេជួ្រប្រទះ សៅសពលសធវើការង្រជាមួយេឹងមសេ្បីគយ េិងស�្ើ�ត ុំឱ្យ
មាេការពិេិត្យសមើលស�ើងវញិសលើស�ច្្ដបី�សបមចោមួយតដលបាេសធវើស�ើង។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

99 សូ៉មស្ឱី្យអគ្គនាយ្រដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ្ររ មធ្វបីច្ច៊ប្បនភ្ាពនីតវិធិផីដលវសិយ័ឯ្រជនអាចមលី្រ
បញ្ហា  និងមស្ឱី្យពនិតិ្យម៉លីម�ងីវញិ មលមីសច្រ្ដសីមព៉ចរបសអ់គ្គនាយ្រដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ្ររ។ 

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពស�្ើ�ត ុំឱ្យអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ សធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពេបីតិវធិបី
តដលធតរ្ិចចាអាចសលើ្្រញ្ហា  េិងស�្ើឱ្យមាេការពិេិត្យសមើលស�ើងវញិជាល្ខេណៈ
ប្រពេ័្ធសៅសលើស�ច្្ដបីសបមចរ្រ�់មសេ្បីគយ។ េបីតវិធិបីសេះេឹងអុំសោយផលដល់គេង្
្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ិចច្ា ម្តជា េិងភាព�្មតគស្្ម ញនេ�្ម្មភាពស�ដ្្ឋ ិចចារ្រ�់ខ្ួេសដើម្ បី
ធានា េូវការបគ្់របគង្ុំសណើ េ្ររមិាណស�្ើ�ត ុំយ៉ងមាេប្រ�ិទ្ធភាព េិងប្រ�ិទ្ធផល។ 
សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ គួរតតសធវើការផ្សពវផសាយេបីតវិធិបី
សេះឱ្យបាេទូលុំទូលាយដល់មសេ្បីគយ េិងវ�័ិយឯ្ជេសដើម្ បីសលើ្្ម�់្ការយល់
ដឹងអុំពបីដុំសណើ រការសេះ េិង្រសងកើេទុំេត្ចិតព្បី�ុំោ្់វេិិសយគិេ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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វស័ិយោនយន្ត

�្ម្មភាពត�ូ៊មតរិ្រ�់�ភាពាណិជ្ជ 
្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាពា្ព់េ័្ធេឹងវ�័ិយ

យេយេ ្បាេសផ្្ដ តសលើការោ ុំបទគុំេិតផ្ដួច
សផ្ដើមរ្រ�់�ហពេ័្ធឧ�សាហ្ម្មយេយេ ្
្ម្តជា (CAIF)។ ្ ចិចា�ហការសេះបាេជួយឱ្យ 
�ហព័េ្ធឧ�សាហ្ម្មយេយេ្្ ម្តជាអាច
ក្ាយជា�ុំស�ងដ�៏ុំខាេ�់បមា្រក់ារពបងបី្
្រោ្ដ ញប្រុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធតិច្ចាយប�្រ
ចបា្រព់បីសរាងចប្យេយេស្ៅ្ម្តជា សោយ
ស្រតត�ហពេ័្ធខិតខុំសលើ្ ្ម�់្្ចិចាការពារ 
អ្្ សប្រើបបា�់ េិងសលើ្ ទឹ្ចតិឱ្្យមាេ្ររយិ
កា�ប្រ្ួតប្រតជងស�្មើភាព�បមា្រ់បគ្រ់
ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាទា ុំងអ�់សៅ្្តងវ�័ិយសេះ។ 
�ហពេ័្ធឧ�សាហ្ម្មយេយេ្្ ម្តជា បាេ
ចូលរួម្រតសរ�្ម្មជាមួយេឹងរាជរោ្ឋ ភបិាល 
សោយស្រតត�ហពេ័្្ធ ុំពតងសធវើការង្រសឆ្្ះ
សៅរ្ដុំសោះបស្យ្រញ្ហា តដលេឹងមាេ 
ផល្រះ៉ពាល់ម្សលើប្រុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធតិច្
ចាយប�្រចបា្រ ់ជាពិស�� ការអេតវត្្រទ 
្រ្ញ្ញត្្ិរសចច្ា សទ��បមា្រផ់លិតផលយេ
យេច្ុំេួេ ១៩ រ្រ�់�ហគមេស៍�ដ្្ឋ ចិចាអឺរ ៉ត្រ 
(UNECE) ដូចមាេតចងសៅ្្តងប្រកា�សលខ 
១៥០។ 

សបកាយពបីមាេ្ចិចាប្រជត ុំពិភា្សាជាសបចើេសលើ្  
តដលសរៀ្រចុំស�ើងដុំ្ូរងសោយ�ភាពាណិជ្ជ 
្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា សហើយ្រនា្ទ ្រម់្្ចិចាប្រជត ុំ 
ទា ុំងសេះបតរូវបាេ្រេ្ដសរៀ្រចុំស�ើងសោយ 
�ហព័េ្ធឧ�សាហ្ម្មយេយេ្្ម្ត ជា 
សយើងមាេស�ច្្ដបីសស្មេ�្ស�ូមរាយការណ៍ 
ជូេថា ប្�ួងឧ�សាហ្ម្ម េិង�ិ្រ្្ម្ម 
បាេទទួលស្្គ ល់អុំពបី្ងវល់តវ៉ារ្រ�់វ�័ិយ
ឯ្ជេសោយបាេសចញប្រកា�សលខ ៩៩ 
សដើម្ បីពេយោរសពលអេតវតប្្រកា�សលខ ១៥០ 
តដលបាេពេយោរសពលរហូតដល់នែងៃទបី៣១ 
តខធ្ូ  ឆ្្ ុំ២០១៩។ ប្រកា�សលខ ៩៩ 
តដលសចញសៅតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ ្ ប៏ាេ្រសងកើេ 
ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ្្តងការអេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្ិ 
្រសចច្ា សទ��បមា្រ់ផលិតផលយេយេ ្
ចុំេួេ ១៩ រ្រ�់�ហគមេ៍ស�ដ្្ឋ ិចចាអឺរ ៉ត្រ 
(UNECE) ចុំសពាះប រ្ុមហ៊តេធតរ្ចិចាតដលចូល 
រួម្្តងផលិត្ម្ម ការ្រុំតលង ការនា ុំចូល េិង
ការល្ផ់លិតផលយេយេស្ៅបតឹមនែងៃទបី០១ 
តខម្រា ឆ្្ ុំ២០២០។ សទាះ្របីជាស�ច្្ដបីលមអែតិ
អុំពបី្ម្មវធិបីអេតវតេឹ្ងបតរូវ្ុំណតោ់ចស់ោយ
ត�្្្ដបី ្ ប៏្រកា�សលខ ៩៩ ទទួលបាេការ 
ស្វ គមេ៍យ៉ងទូលុំទូលាយផងតដរ សោយស្រ 
តតប្រកា�សេះផ្ដល់�ញ្្ញ ដល់វ�័ិយសេះថា
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្រទ្រ្ញ្ញត្រិ្រ�់ �ហគមេស៍�ដ្្ឋ ចិចាអឺរ ៉ត្រ 
(UNECE) អាចេឹងអេតវត�្បមា្រប់គ្រយ់េ 
យេទ្ា ុំងអ�់តដលនា ុំចូលម្្្តងប្រសទ� 
្ម្ត ជា។ សោយទទួលស្្គ ល់ថា្ុំតណ 
ទបមងស់េះេឹងចុំោយសពលសវលា េិងធេ 
ធាេសបចើេសដើម្ បី�សបមចបាេសជាគជ័យ 
ប្រកា�សលខ ៩៩ ពិតជាបាេសលើ្ទឹ្ចតិ្ដ 
ដល់ប្រុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធតិច្ចាយប�្រចបា្រ់
ដូចមាេសលើ្ស�ើងសៅ្្ត ងស�ៀវសៅ � 
សលើ្ មតេរ្រ�់សយើងសហើយថា ្ររយិកា�ធតរ 
្ចិចាសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាមាេស្ថា េការណ៍
កាេត់តលុំបា្ខ្ា ុំងស�ើង�បមា្រប់្រុមហ៊តេ
ធតរ្ចិច្ា ្តងវ�័ិយសេះរ្សា�មតថាភាពប្រ្ួត
ប្រតជងរ្រ�់ខ្ួេសៅសលើទបីផសារ។ ជាការពិត 
ោ�់ ្រញ្ហា ប្រឈមតផ្្ េិយ័ត្ម្មតដល 
មាេមេិសចះឈ្រឈ់រ�បមា្រវ់�័ិយសេះ គជឺា
កាតាលបី្រនេការដ្ខ្ួេសចញនាសពលែ្មបៗី
សេះរ្រ�់ប្រុមហ៊តេតច្ចាយយេយេអឺ្រ ៉ត្រ 
ដ៏ល្ បីលបាញ េិងមាេ្រទពិសស្ធេ៍សបចើេ 
សចញពបីទបីផសារ្ម្តជា។ 

សោយសធវើការពិចារោសលើការវវិត្សេះ 
អេតស្�េស៍ៅឆ្្ ុំសេះ សយើង�ូមស�្ើ្រុំសពញ 
្រតេថាមសទៀតសៅសលើការយល់ដងឹតដលមាេ

សៅ្្តងស�ៀវសៅ � សលើ្មតេរ្រ�់សយើង 
រួមទា ុំង មតសិយ្រល់ជាសបចើេ្្តងការ្រសងកើេ 
គតណភាព េិង�តវតថាិភាពវ�័ិយយេយេ ្
បពមទា ុំងការសលើ្ ្ម�់្ភាពប្រ្ួតប្រតជង
េិងភាពទា្ទ់ាញរ្រ�់វ�័ិយសេះ សៅ្្តង 
ទ�្សេវ�័ិយវេិិសយគផងតដរ។ អេតស្�េ៍ 
ទបីមួយរ្រ�់សយើង�ូមស�្ើឱ្យមាេការស្រ្ដជ្ា
ចតិផ្្ូវការតដលប្រការតចង សៅ្្តងប្រកា� 
សលខ ៩៩ តបមរូវឱ្យធតរ្ិចចាយេយេទ្ា ុំងអ�់ 
បតរូវអេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្ិ្រសចច្ា សទ��បមា្រ់
ផលិតផលយេយេច្ុំេួេ ១៩្រទ្រ្ញ្ញត្ដិ 
រ្រ�់�ហគមេ៍ស�ដ្្ឋ ិចចាអឺរ ៉ត្រ (UNECE) 
េឹងបតរូវរ្សាទត្  េិងអេតវតជ្ា�្លជាជាង 
បោេ់តតអេតវត្សលើយេយេ្ែ្មបីតដលប រ្ុម
ហ៊តេមាេ�ិទ្ធិតច្ចាយប�្រចបា្រប់ាេនា ុំ 
ចូលសនាះ។ ការណ៍សេះេឹងធានាថាប្រុមហ៊តេ 
មាេ�ិទ្ធិតច្ចាយប�្រចបា្រេឹ់ង មេិជា្់រ 
្រេ្ទត្សោយមិេស�្មើភាពោ្តាមរយៈការ
ោ្់ឱ្យសប្រើបបា�់�្ដង់ោរតឹងរតងឹជាងមតេ 
សហើយេឹងមិេ្រសងកើតឱ្យមាេប្រព័េ្ធេិយ័ត
្ម្មពបីរោចស់ោយត�្ពបីោ្�បមា្រវ់�័ិយ 
ដូចោ្។ �ុំខាេ់ជាងសេះសៅសទៀត ្រទ្រ្ញ្ញត្ិ 
ទា ុំងសនាះេឹងមាេផល្រះ៉ពាល់យ៉ង សបចើេ 
ដល់ការសលើ្្ម�់្�តវតថាិភាព ប្រ�ិេស្រើ 
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អេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្ិទា ុំងអ�់សនាះសលើបគ្រ់ 
យេយេ្ទា ុំងអ�់។ អាប�័យសហតតសេះ 
សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេអេតស្�េថ៍ាប្រកា�
សលខ ១៥០ គួរតតអេតវតច្ុំសពាះបគ្រយ់េយេ ្
ទា ុំងអ�់តដលនា ុំចូលម្្ម្តជា សហើយចុំសពាះ
ប្រុមហ៊តេតច្ចាយតដលមេិអាចអេតវតត្ាម
ប្រកា�សេះ េឹងបតរូវហាមឃាតម់េិឱ្យនា ុំចូល 
យេយេស្ទៀតស�ើយ គតិចា្រព់បីនែងៃប្រកា� 
សលខ ១៥០ សេះបាេចូលជាធរមាេ។  

អេតស្�េ៍្រនា្ទ ្់ររ្រ�់សយើងគឺ�ូមស�្ើឱ្យ 
ពបងបី្ ប្រធាេ្រទនេការពបងឹង្ចិចាការពារ  
អ្្ សប្រើបបា�់តាមរយៈការ�បម្រ�បមរួលការ 
ោ្ឱ់្យសប្រើបបា�់េូវដុំសណើ រកាប្រមូលទិញ 
ផលិតផលម្វញិ�បមា្រ់បគ្រ់យេយេ ្
ទា ុំងអ�់។ សយើង�ូមទទួលស្្គ ល់ថាប្�ួង 
ស្ធារណការ េិងដឹ្ជញ្ជូ េបាេអេតវត្
គុំេិតផ្ដួចសផ្ដើមយ៉ង�ុំខាេ់ជាសបចើេរួចម្ 
សហើយសដើម្ បីសោះបស្យ្រញ្ហា �តវតថាិភាព
យេយេ ្ជាពិស��្រុំផតតសនាះគតឺាមរយៈ 
ការត្លមអែ េិងការ្រសងកើេការបតរួតពិេិត្យ 
យេយេ។្ សទាះ្របីយ៉ងសេះ្្ដបី សយើង�សងកត 
ស�ើញថា ្ ម្តជាសៅមាេ្ងវះខាត មសធយោបាយ 
មាេ�តវតថាភិាព�បមា្រស់រាងចប្ផលិត រែយេ ្

្្តងការជូេដុំណឹងដល់មាចា �់រែយេប្្រ�ិេ
ស្រើមាេ្រញ្ហា ទា្ទ់ងជាមួយេឹង �តវតថាភិាព 
ស្ើតស�ើងសលើរែយេត្ដលពួ្សគបាេទិញ 
សប្រើបបា�់។ សទាះ្របីជាយេយេយ៉្ងសបចើេ 
�េ្ធឹ្�នា្ធ ្រ់សៅ្ម្ត ជាបតរូវបាេនា ុំចូល 
សោយប រ្ុមហ៊តេមិេមាេ�ិទ្ធិប�្រចបា្រ់្្ដបី 
្៏ប រ្ុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធិតច្ចាយប�្រចបា្រ់
បតរូវទទួល ខត�បតរូវចុំសពាះការអេតវតវ្ធិាេ
ការស�វា តដលត្�បមរួល្រញ្ហា �តវតថាភិាព 
សទាះ្របីជាប្រុមហ៊តេតច្ចាយទា ុំងសនាះមេិ 
អាច្រុំសពញការង្រទា ុំងសនាះបាេ សោយ 
ស្រតតមិេបាេដឹងចបា�់ថាសតើមាេយេ
យេអ្វបីខះ្សៅ្្តងប្រសទ�សេះ្៏សោយ។ 

អេតស្�េ៍ចតងសបកាយរ្រ�់សយើងគឺ�ូម
្រង្ហា ញជូេរាជរោ្ឋ ភិបាលអុំពបីរស្រៀ្រសធវើ
�េិទាេ្ម្មសោលេសយបាយស្រសពើ
ពេ្ធសលើយេយេ្សដើម្ បីប្រមូលចុំណូល
ឱ្យបាេកាេ់តតសបចើេសលើរយៈសពលសប្រើ 
បបា�់ទា ុំងមូលរ្រ�់យេយេែ្្មបី រួមទា ុំង 
អតថាប្រសយជេ្៍រតេថាមនេការសលើ្ ទឹ្ចតិឱ្្យ 
ស្ធារណជេ ទិញយេយេម្ាេ�តវតថាភិាព 
េិងមិេ្រ៉ះពាល់ដល់្ររសិ្ថា េផងតដរ។ 
សោលេសយបាយស្រសពើពេ្ធតដលមាេ 
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បស្្រស់លើយេយេស្ៅ្ម្តជា សលើ្ ទឹ្ចតិ ្
យ៉ងខ្ា ុំងដល់ការទិញយេយេ្សប្រើរួច 
ជាជាងយេយេែ្្មបី សោយស្រតតពេ្ធគយ 
�រត្រ�បមា្រក់ារនា ុំចូលយេយេដ្ឹ្ អ្្  
ដុំសណើ រែ្មបីពបីសបរៅតុំ្រេអ់ាស៊្េអាចស្ើេដល់ 
១៥១% នេតនមយ្េយេ ្តដលសធវើឱ្យតនម ្
យេយេ្ហួ�ពបីលទ្ធភាពទិញ�បមា្រ់ 
ប្រជាជេ្ម្តជាជាសបចើេ។ ផ្ទតយសៅវញិប្រ�ិេ 
ស្រើសធវើការត្�បមរួលប្រព័េ្ធស្រសពើពេ្ធ 
រ្រ�់្ម្ត ជាសោយដុំស�ើងពេ្ធសលើយេ 
យេស្ប្រើបបា�់រួច ឬហាមឃាត់ការនា ុំចូល 
រែយេ្សប្រើបបា�់រួចទា ុំងប�តងវញិសនាះ 
អ្្ សប្រើបបា�់ េឹងង្្ម ស្ប្រើបបា�់យេយេ ្
ែ្មបីជុំេួ�វញិ សហើយទេ្ទឹមេឹងសនាះ្ប៏ាេរតឹ 
្រេ្ឹងមេិឱ្យមាេយេយេច្ា�់ៗ មេិមាេ 
�តវតថាិភាព េិងតដល្រ៉ះពាល់ដល់្ររសិ្ថា េ
សបចើេសៅ្ម្តជា។ 

សៅ្្តងជុំពូ្សេះចា្់រពបីសដើមរហូតដល់ច្រ់ 
សយើង�ូមជបមា្រជូេថា �មាជិ្ រ្រ�់សយើង 
តដលជាតុំោង្រោ្ដ ញប្រុមហ៊តេមាេ 
�ិទ្ធិតច្ចាយប�្រចបា្រ់្ ុំពតងមាេការរ ប្ី  
ចសបមើេសេះ បាេវេិិសយគយ៉ងសបចើេ�េ្ធឹ្ 
�នា្ធ ្ររួ់ចសៅសហើយសៅសលើទបីតា ុំងសរាងចប្

រ្រ�់ខ្ួេ េិងមាេឆេ្ទៈវេិិសយគខ�់្ជាង 
បពមទា ុំងមាេ្រុំណង្រេក្ារស្រ្ដជ្ាចតិរ្្រ�់
ខ្ួេសៅ្្ត ងការអភិវឌ្ឍវ�័ិយយេយេ្
តាមរយៈការ្រសងកើេការវេិិសយគ្រតេថាម 
សទៀតសៅ្ម្តជា។ សទាះ្របីយ៉ងោ្ស៏ោយ 
្ត្ាសេះអាចស្ ើតស�ើយបាេ លតះបតាតតប្រុម 
ហ៊តេទា ុំងសនាះអាច្រង្ហា ញបបា្រប់្រុមហ៊តេសម
រ្រ�់ខ្ួេថាវ�័ិយយេយេស្ៅ្ម្តជាអាច
មាេបបា្ច់ុំសណញសបចើេ�បមា្រប់្រុមហ៊តេ 
សហើយការអេតវតប្្្រខណ័្ឌ ចបា្រគ់មឺាេភាព 
យតត្ធិម ៌េិងមាេ�ង្គតភិាព�បមា្រប់ រ្ុមហ៊តេ 
ទា ុំងអ�់។
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អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យអន៊វត្តវធិានការនិយត័្រ៉្នានាមដី៉្បទីប់សាក ត់ការនានំចូលរថយន្តផដល៉ិនស៉ពសបសពរាប់បរសិាថែ ន្រ៉្៊ជា។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

សៅនែងៃទបី២៥ តខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ ប្�ួងឧ�សាហ្ម្ម េិង�ិ្រ្្ម្មបាេសចញប្រកា�សលខ ៩៩ សដើម្ បីពេយោរសពលការ 
អេតវតប្្រកា�សលខ ១៥០ �្ដបីពបី្រទ្រ្ញ្ញត្្ិរសចច្ា សទ��បមា្រផ់លិតផលយេយេច្ុំេួេ ១៩ រ្រ�់�ហគមេស៍�ដ្្ឋ ចិចា 
អឺរ ៉ត្រ (UNECE) �បមា្រផ់លិតផលយេយេច្ា្រព់បីនែងៃទបី១៤ តខមែិតនា ឆ្្ ុំ២០១៩ រហូតដល់នែងៃទបី៣១ តខធ្ូ  ឆ្្ ុំ២០១៩។ 
�ុំខាេជ់ាងសេះសៅសទៀត ប្រកា�សេះបាេពបងបី្ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ្្តងការអេតវតត្ាមប្រកា�សលខ ១៥០  ចុំសពាះប្រុមហ៊តេ 
ធតរ្ចិចាតដលចូលរួម្្តងផលិត្ម្ម ការត្នច ្ការនា ុំចូល េិងការល្ផ់លិតផលយេយេស្ោយបាេសលើ្ស�ើងថាបគ្រ់
ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាទា ុំងអ�់បតរូវចា្រ់សផ្ដើមអេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្ិ្រសចចា្សទ��បមា្រ់ផលិតផលយេយេ្ចុំេួេ ១៩ រ្រ�់ 
�ហគមេ៍ស�ដ្្ឋ ិចចាអឺរ ៉ត្រ (UNECE) ចា្់រពបីនែងៃទបី០១ តខម្រា ឆ្្ ុំ២០២០។
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ពិពណ៌នាបញ្នា

ការអន៊វត្តស្តង់ដ្រស៊វតថែភិាពរបស់សហគ៉ន៍មសដឋា្ិរច្ចអវឺរ េប៊ 
(UNECE)

២៥

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា េិង�ហពេ័្ធឧ�សាហ្ម្មយេយេ្្ ម្តជា (CAIF) 
បាេស្ទរចុំសពាះការសចញប្រកា�ប្រកា�សលខ ១៥០ សៅតខមែិតនា ឆ្្ ុំ២០១៦ 
សោយវទិយោស្ថា េ�ង្ោ់រ្ ម្តជា សៅសបកាមចុំណត ះរ្រ�់ប្�ួងឧ�សាហ្ម្ម េិង�ិ្រ្្ ម្ម 
តដលជាវធិាេការវជិ្ជមាេ្្តងការសលើ្្ម�់្�តវតថាភិាពយេយេស្ៅតាមដងផ្ូវ 
បពមទា ុំង្ចិចាការពារអ្្ សប្រើបបា�់ផងតដរ។ ដុំ្ូរងស�ើយ ប្រុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធិតច្
ចាយយេយេប្�្រចបា្រ់ទទួលបាេដុំណឹងថា ប្រកា�សលខ ១៥០ េឹងអេតវត្
តតចុំសពាះយេយេែ្្មបី្រ៉តសោ្ណ ះតដលនា ុំចូលម្ប្រសទ�្ម្តជា ចុំតណ្យេយេ្
សប្រើរួចតដលនា ុំចូលេឹងបតរូវសលើ្តលងការអេតវតវ្ធិាេសេះ។ សោយស្រតតយេ
យេែ្្មបី�រត្រមាេចុំេួេប្រមាណជាតចិជាង ១០% នេចុំេួេយេយេន្ា ុំចូល�រត្រ 
្ត្ាសេះេឹង្រសងកើត្ររយិកា�ប្រ្ួតប្រតជងមេិស�្មើភាពោ្�បមា្រយ់េយេែ្្មបី 
្រសងកើេនែច្ុំោយ្្តងការសធវើធតរ្ចិចា�បមា្រប់ រ្ុមហ៊តេនា ុំចូលយេយេែ្្មបី េិងបាត់ 
្រងឱ់កា�្្តងការសលើ្ ្ម�់្គតណភាពយេយេស្ៅសលើដងផ្ូវ្ម្តជាសោយស្រ 
តតការអេតវតស្ោយតផ្្ ។ 

ជា�ុំោងលអែ សបកាយពបីមាេការចូលរួមសបចើេជាមួយរាជរោ្ឋ ភិបាល ពិស��ពបី 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា សហើយ្រនា្ទ ្រម់្ ្រេ្ដសោយ�ហព័េ្ធឧ�សាហ្ម្ម 
យេយេ្្ ម្តជា ប្�ួងឧ�សាហ្ម្ម េិង�ិ្រ្្ម្មបាេសចញប្រកា�សលខ ៩៩ 
សៅតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ សដើម្ បីពេយោរសពលការអេតវតប្្រកា�សលខ ១៥០ រហូតដល់ 

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១៣៧

នែងៃទបី៣១ តខធ្ូ  ឆ្្ ុំ២០១៩។ ប្រកា�សេះ្៏តចងថាធតរ្ិចចាតដលចូលរួម្្តងផលិត 
្ម្មការត្នច ្ការនា ុំចូល េិងការល្ផ់លិតផលយេយេ ្បតរូវអេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្ិ 
្រសចច្ា សទ��បមា្រ់ផលិតផលយេយេច្ុំេួេ ១៩ រ្រ�់ �ហគមេ៍ស�ដ្្ឋ ិចចា 
អឺរ ៉ត្រ (UNECE)។ សទាះ្របីជា្ម្មវធិបីអេតវត�្ុំរា្រ្់រង្ហា ញពបីអេតសលាមភាពេឹង្ុំណត់ 
សោយស�ច្្ដបីប្រកា�ោចស់ោយត�្្៏សោយ ្៏ប្រកា�សលខ ៩៩ ទទួលបាេ
ស្វ គមេ៍យ៉ងទូលុំទូលាយពបីវ�័ិយសេះ សោយស្រតតប្រកា�សេះបាេ្រង្ហា ញ
ថា្រទ្រ្ញ្ញត្រិ្រ�់�ហគមេស៍�ដ្្ឋ ចិចាអឺរ ៉ត្រ (UNECE) េឹងបតរូវអេតវតជ្ា�្ល
�បមា្រ់បគ្រ់យេយេទ្ា ុំងអ�់តដលនា ុំចូលម្កាេ់ប្រសទ�្ម្តជា។ 

សទាះ្របីយ៉ងោ សោយស្រតតការនា ុំចូលយេយេែ្្មបីសោយអ្្ ល្់្ ្តងទបីផសារ 
លួចលា្ ់េិងទបីផសារប្រសផះ ្ ម៏េិបតរូវបាេរតឹ្រេ្ឹងផងតដរសនាះ សៅតតមាេភាព 
មេិទាេ់ចបា�់សៅស�ើយថា�ង្ោ់រទា ុំងសេះអាចអេតវតប្ាេប្រ្្រសោយ�ង្គតភិាព 
ចុំសពាះយេយេន្ា ុំចូលទា ុំងអ�់សដើម្ ប្ី ត ុំឱ្យមាេឧ្រ�គ្គតតចុំសពាះប្រុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធិ
តច្ចាយយេយេប្�្រចបា្់រ។ ប�្រោ្សេះតដរ មេិមាេការបពមសបពៀងសលើការ 
្ុំណតេិ់យមេយ័ោមួយថាសតើយេយេែ្្មបីមាេេយ័ដូចសម្ដចសៅសពលបតរូវបាេល្់
សោយអ្្ តច្ចាយតដលមេិមាេ�ិទ្ធបិ�្រចបា្រ ់សោយស្រតតអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ 
េិង រោ្ឋ ្រយល់ស�ើញថាទា ុំងរែយេស្�៊រ បីឆ្្ ុំ្រចចាត្រ្េ ្េិងស�៊រ បីឆ្្ ុំ្រនា្ទ ្់រគជឺាយេ 
យេែ្្មបី�បមា្រ់សោល្រុំណងគិតពេ្ធ។

សទាះ្របីសោល្រុំណងលអែនេការអេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្ិ្រសចច្ា សទ��បមា្រ់ផលិតផល 
យេយេច្ុំេួេ ១៩ រ្រ�់�ហគមេស៍�ដ្្ឋ ចិចាអឺរ ៉ត្រ (UNECE) គសឺដើម្ បី “សធវើឱ្យផលិត 
ផលយេយេម្ាេ�តវតថាិភាព េិង្រង្ក រភាពមហេរ្ាយតដល្រ៉ះពាល់ មេត�្ស 
្ររសិ្ថា េ េិង�ង្គម” ្៏សោយ ្៏្រទ្រ្ញ្ញត្ិទា ុំងសនាះេឹងមាេផល្រ៉ះពាល់ជា្់
ត�្ដងតិចតួច្៉រតសោ្ណ ះ ប្រ�ិេស្រើ្រទ្រ្ញ្ញត្សិេះអេតវតស្ោយតផ្្ ចុំសពាះតតយេ 
យេែ្្មបីតដលបាេនា ុំចូលសោយប្រុមហ៊តេតច្ចាយមាេ�ិទ្ធបិ�្រចបា្រ ់សោយស្រ 
តតយេយេទ្ា ុំងសេះមាេចុំេួេមេិដល់ ១០% ផងនេយេយេ�្រត្រតដលស្រើ្ ្ររ 
សៅសលើដងផ្ូ វ្ម្តជា។ ជាសោលការណ៍ ការអេតវតត្្រ្រសេះេឹង្រសងកើតឱ្យមាេ 
ប្រពេ័្ធេិយ័ត្ម្មោចស់ោយត�្ពបីោ្ពបីរ�បមា្រវ់�័ិយតតមួយ សហើយេឹង្រសងកើត 
្រេ្ទត្មិេស�្មើភាពោ្ចុំសពាះប រ្ុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធិតច្ចាយប�្រចបា្រ់តដលបាេ
វេិិសយគសបចើេ�េ្ធឹ្�នា្ធ ្់រសលើការ្រសងកើតទបីតា ុំងប្រុមហ៊តេរ្រ�់ខ្ួេសៅ្ម្តជា
រួចសៅសហើយ។ សោយស្រតត្ម្តជាមិេមាេការរតឹ្រេ្ឹងការនា ុំចូលយេយេ ្
មាេតតប្រសទ��មាជិ្អាស៊្េ ្៉រតសោ្ណ ះតដលអេតញ្្ញ តឱ្យនា ុំចូលយេយេ្
សប្រើរួចសោយមិេមាេការ្បមិតអវបីទា ុំងអ�់តដលសេះ មាេ័យថា ្រញ្ហា ប្រឈម
សៅ្្តងការអេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្ិទា ុំងសេះ�បមា្រ់ការនា ុំចូលយេយេទ្ា ុំងអ�់គឺ
មាេល្ខេណៈពិស���បមា្រ់តត្ម្តជា។ 

ប្រ�ិេស្រើ្រទ្រ្ញ្ញត្ទិា ុំងសេះអេតវតប្ាេឯ្�ោ្ឋ េភាពបាេ ១០០% សលើបគ្រ់ 
យេយេទ្ា ុំងអ�់តដលនា ុំចូលសបកាយកាល្ររសិច្ឆទអេតវតស្ៅនែងៃទបី៣១ តខធ្ូ  
ឆ្្ ុំ២០១៩ សនាះ្រទ្រ្ញ្ញត្ិទា ុំងសនាះេឹងកាេ់តតមាេប្រ�ិទ្ធភាពខ្ា ុំងស�ើង ្្តង
ការទ្រស់្ក តម់េិឱ្យមាេយេយេត្ដលមេិ�មប�្រ�បមា្រ្់ររសិ្ថា េរ្រ�់្ម្តជា 

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា



១៣៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យធានាថាពបកាសមលខ ១៥០ នឹងពតរូវអន៊វត្តជាស្រលសពរាប់ពគប់ោនយន្តទានំង
អស់ផដលនានំចូល៉្រកាន់ពបមទស្រ៉្៊ជាមដ្យពសបតា៉ពបកាសមលខ ៩៩។

សដើម្ បី�សបមចបាេេូវអតថាប្រសយជេទ៍ា ុំងសេះ សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពស�្ើឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាល 
ធានាថាវញិ្្ញ ្រេ្របតយេយេ ្េិង�ង្ោ់រ�តវតថាភិាពតដលមាេតចងសៅ្្តងប្រកា� 
សលខ ១៥០ េឹងបតរូវអេតវត�្បមា្រប់គ្រយ់េយេទ្ា ុំងអ�់ ទា ុំងយេយេែ្្មបី េិងសប្រើរួច 
សដើម្ បីធានាេូវ្ររយិកា�ប្រ្ួតប្រតជង�បមា្រ់ប្រុមហ៊តេតច្ចាយយេយេទ្ា ុំង
អ�់សោយប�្រតាមប្រកា�សលខ ៩៩។ សលើ�ពបីសេះ សៅសទៀត សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរព
ផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េ៍ឱ្យមាេការហាមឃាត់ការនា ុំចូលយេយេ្តដលមិេអាច 
្រង្ហា ញ អេតវតត្ាម�ង្់ោរអេតវត ្ចា្រ់ពបីនែងៃ៣១ តខធ្ូ  ឆ្្ ុំ២០១៩ តសៅ សោយស្រ 
តត្ត្ាសេះេឹងជួយទ្រ់ស្ក ត់យ៉ងមាេប្រ�ិទ្ធភាពេូវការនា ុំចូលយេយេត្ដល 
រងការខូចខាតសោយទឹ្ជុំេេ់ យេយេត្ដលបតរូវបាេលួច យេយេ្ដតដលតលង 
អាចធានារ៉ា្ររ់ង៉បាេ េិងតដលមាេល្ខេខណ្ឌ សបោះថ្ា្ស់ផ្សងសទៀត តដលនា ុំឱ្យមាេ 
រែយេម្េិមាេ�តវតថាភិាពសធវើចរាចរណ៍សៅសលើដងផ្ូវ។ តាមរយៈការអេតវតអ្េតស្�េ៍ 
ទា ុំងសេះ្្តងសពលតតមួយ រាជរោ្ឋ ភបិាលេឹងសលើ្្ម�់្ភាពប្រ្ួតប្រតជង េិងការ 
ទា្់ទាញវ�័ិយយេយេស្ៅ្ម្តជាបាេសបចើេ្្តងេ័យទ�្សេៈវេិិសយគ សហើយទេ្ទឹម 
េឹងសនាះ ្ ស៏លើ្ ្ម�់្គតណភាព េិង�តវតថាភិាពយេយេស្ៅសលើដងផ្ូវ្ម្តជាផងតដរ។

សហើយធានាថាមាេតតយេយេម្ាេ�តវតថាភិាព េិងអាចទត្ ចតិប្ាេ្រ៉តសោ្ណ ះតដល 
ោ្់ល្់សៅសលើទបីផសារ្ម្តជា។ ការរងឹ្រេ្ឹងឱ្យនា ុំចូលតតយេយេត្ដលអេតវត្
តាម�ង្ោ់រអេរ្ជាត ិេឹងនា ុំឱ្យយេយេស្ៅសលើដងផ្ូវ្ម្តជាកាេត់តលអែប្រស�ើរ 
េិងមាេ�តវតថាភិាពខ�់្ជាងមតេ បពមទា ុំងចូលរួមចុំតណ្�សបមចសោល្រុំណង 
រ្រ�់គណៈ្មា្ម ធកិារជាត�ិតវតថាភិាពចរាចរណ៍ផ្ូ វសោ្្ម្តជា សដើម្ បីកាត្់រេថាយ
ចុំេួេអ្្ ស្្្់រសោយស្រសបោះថ្ា្ច់រាចរណ៍ឱ្យបាេ ៥០% សៅបតឹមឆ្្ ុំ២០២០។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យោនយន ្ត  |  បទប្បញញាតិ្តសពរាប់ការនានំចូល



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១៣៩

វិស័យោនយន ្ត  |  ្រិច្ចការពារអ្្រមពបីពបាស់

ប្រុមហ៊តេផលិតយេយេល្ុំោ្រ់ពិភពសលា្េបីមួយៗ �តទ្ធតតមាេ្ម្មវធិបីតាមោេ 
គតណភាពផលិតផលយ៉ងតឹងរតងឹ រួមមាេ ការតាមោេ្រញ្ហា ទា្ទ់ងេឹង�តវតថាភិាព 
សបកាយសពលផលិត េិងសបកាយសពលល្់។ សេះគជឺាការអេតវតទូ្សៅ�បមា្រប់ រ្ុមហ៊តេ 
ផលិត្្តងការសចញស�ច្្ដបីប្រកា� “ប្រមូល ផលិតផលម្វញិ” តដលមាេេ័យថា
ជាស�ច្្ដបីប្រកា�អុំពបី្រញ្ហា ទា្ទ់ងេឹង�តវតថាភិាព តដល្ចិចាការសេះបតរូ្ុំណតអ់ត-្
�ញ្្ញ ណយេយេត្ដលមាេ្រញ្ហា  េិងជូេដុំណឹងដល់អ្្ សប្រើបបា�់ឱ្យយ្យេ 
យេប្ត�្រម់្កាេយ់េោ្ឋ េរ្រ�់ប្រុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធតិច្ចាយប�្រចបា្រស់ដើម្ បីសធវើការ 
ជួ�ជតល។ ជាធម្មតាប្រុមហ៊តេនា ុំចូល េិងប រ្ុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធតិច្ចាយប�្រចបា្រជ់ាអ្្  
ទទួលខត�បតរូវ្្តងការជូេដុំណឹងដល់អតែិជិេ។ �បមា្រក់ារអេតវតជ្ា�ង្ោ់រ ប្រុម
ហ៊តេមាេ�ិទ្ធិតច្ចាយប�្រចបា្រ ់បតរូវសធវើការបតរួតពិេិត្យយេយេេ្បីមួយៗ តដលសគ
យ្ម្យេោ្ឋ េរ្រ�់ខ្ួេសដើម្ បី្រញ្្ជ ្ឱ់្យបាេចបា�់ថាសតើចា ុំបាចម់ាេវធិាេការផ្ដល់
ស�វា្រនា្ទ េ់ោមួយ ឬបតរូវសធវើភ្ាមៗតដរឬសទ។ រ បីឯនែស្�វាជួ�ជតល នែ្្ ម្ា ុំងពល្ម្ម 
េិងសបគឿង្រន្ា�់ ជាទូសៅគឺជា្រេ្ទត្រ៉ា្់ររងរ្រ�់ប្រុមហ៊តេផលិត សពាលគឺមិេតមេ
ជា្រេ្ទត្រ្រ�់មាចា �់យេយេស្�ើយ។  

ពិពណ៌នាបញ្នា

អន៊ញ្ញា តឱ្យព្ររុ៉ហ៊៊នរានសិទ្ិផច្រចាយពសបចបាប់អន៊វត្តវធិាន 
មសវា្រ៉្ និងការពប៉ូលោនយន្តពត�ប់៉្រវញិ

២៦

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ឱី្យនាយ្រដ្ឋា នដឹ្រជញ្ជូ ន្លូវមគា្រមធ្វកីារជូនដនំណឹងដល់ព្ររុ៉ហ៊៊នរានសទិ្ផិច្រចាយពសបចបាបអ់នំពពីត័រ៌ានទនំនា្់រទនំនងសពរាប់
ការច៊រះបញ្ជ ីោនយន្តថ្ី ឬការម្្រសិទ្ិោនយន្តមពបីរចួ្រ្៊ង៉ួយពតីរាស៉្ដងមដី៉្បជីួយសព៉រួលដល់ការពប៉ូល្លិត្ល៉្រវញិ។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

ប្�ួងស្ធារណការ េិងដឹ្ ជញ្ជូ េបាេអេតវតគ្ុំេិតផ្ដួចសផ្ដើមជាសបចើេ្្តងការសោះបស្យ្រញ្ហា សលើការសប្រើបបា�់យេ
យេម្េិមាេ�តវតថាភិាពសៅ្ម្តជា។ គុំេិតផ្ដួចសផ្ដើមទា ុំងសេះ រួមមាេ ការពបងបី្ការបតរួតពិេិត្យល្ខេណៈ្រសចច្ា សទ�យេ
យេច្ល័តដល់បគ្រស់ខតទ្ា ុំងអ�់ ការោ្ឱ់្យដុំសណើ រការប្រពេ័្ធ�វយ័ប្រវត្ិ្ ម្មតាមប្រពេ័្ធអត បីេធណិឺត�បមា្រក់ារចតះ្រញ្ជបី
ការបតរួតពិេិត្យយេយេ ្េិងការ�ហការយ៉ងទូលុំទូលាយជាមួយេឹងទបីភ្ា្ង់្រ្ចិចា�ហប្រត្ិរត្កិារអេរ្ជាតជិ្រ៉តេ 
(JICA) សដើម្ បីសលើ្ ្ម�់្�ង្ោ់របតរួតពិេិត្យយេយេ។្ ្ ម្មវធិបីទុំសេើ្រ្ម្ម េិងត្លមអែសេះទទួលបាេការសកាត�រស�ើរ េិង
្រង្ហា ញអុំពបី្រុំណងរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល្្តងការ្រសងកើេ�ង្ោ់រយេយេស្ៅសលើដងផ្ូវ្ម្តជា។ សទាះ្របីយ៉ងោ្ស៏ោយ 
សោយស្រតតប្រុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធិតច្ចាយប�្រចបា្រប់តរូវទុំេួលខត�បតរូវទា ុំងប�តងការអេតវតក្ារប្រមូលផលិតផលម្
វញិ្្តងសហតតផល�តវតថាិភាពតដលជាកាតពវ្ិចចារ្រ�់ប្រុមហ៊តេផលិត សទើ្រប្រុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធិតច្ចាយប�្រចបា្រ់ទា ុំង
សនាះបតរូវការមសធយោបាយមាេប្រ�ិទ្ធភាព្្តងការជូេដុំណឹងដល់មាចា �់យេយេ ្្្តង្រណបី មាេ្រញ្ហា ទា្់ទងជាមួយ
�តវតថាិភាពស្ើតស�ើង។

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព



១៤០    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យនាយ្រដ្ឋា នដឹ្រជញ្ជូ ន្លូ វមគា្រ្្ដល់មលខអត្តសញ្ញា ណោនយន្តមនោនយន្ត
ផដលបានច៊រះបញ្ជ ីដល់ព្ររុ៉ហ៊៊នរានសិទ្ិផច្រចាយពសបចបាប់្រ្៊ង៉ួយពតីរាស៉្ដងមដី៉្ប ី
ឱ្យព្ររុ៉ហ៊៊ន អាចមធ្វីការជូនដនំណឹងដល់នាយ្រដ្ឋា ន ្រ្៊ង្ររណីផដលរានការពប៉ូល្លិត 

្លពតលប់៉្រវញិ។

សយើងខ្ត ុំទទួលស្្គ ល់ថា អាចមាេការបពរួយបារម្ភពបី្រញ្ហា ឯ្ជេភាពពា្ព់េ័្ធេឹងការ 
តច្រ ុំតល្ពត័ម៌ាេរ្រ�់មាចា �់យេយេ ្ប�សដៀងោ្សេះតដរ នាយ្ោ្ឋ េដឹ្ ជញ្ជូ េផ្ូវ
សោ្សបកាមចុំណត ះរ្រ�់ប្�ួងស្ធារណការ េិងដឹ្ ជញ្ជូ េ អាចមេិមាេ្រុំណងផ្ដល់ 
ពត័ម៌ាេរស�ើ្រសេះដល់ប្រុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធិតច្ចាយប�្រចបា្រ ់្ ្តង្រណបី តដលប្រុម 
ហ៊តេតច្ចាយទា ុំងសនាះមិេទទួលខត�បតរូវចុំសពាះការល្រ់្រ�់ខ្ួេសទសនាះ។ ដូសចះ្ 
សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់អេតស្�េ៍ឱ្យនាយ្ោ្ឋ េផ្ដល់សលខអត�្ញ្្ញ ណយេយេ ្(VIN) 
នេយេយេត្ដលបាេចតះ្រញ្ជបី្្តងមួយបតបីមា�ម្ដង សោយស្រតតសលខអត�្ញ្្ញ ណ 
យេយេគ្ជឺាព័តម៌ាេមេិ្រសញចាញអត�្ញ្្ញ ណ សហើយជាសលខអត�្ញ្្ញ ណពិស�� 
ខត�ត្រ្្ោ្តដលសរាងចប្ផលិតយេយេ្អាចសប្រើសដើម្ ប្ី ុំណត់អត្�ញ្្ញ ណ 
យេយេេ្បីមួយៗ។ សបកាយពបីទទួលពត័ម៌ាេសេះ  ប រ្ុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធិតច្ចាយប�្រ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

ការខ្ខាេមេិបាេចាត់វធិាេការផ្ដល់ស�វា្ម្ម មាេេយ័ថា យេយេម្ាេ្រញ្ហា អាច 
សៅតត្រេស្ធវើចរាចរសៅសលើដងផ្ូវ សហើយជា្រញ្ហា មួយតដលផ្ដល់ផល្រះ៉ពាល់ធងៃេធ់ងៃរ 
ដល់�តវតថាភិាពរ្រ�់អ្្ សប្រើបបា�់។ ប្រ�ិេស្រើពត ុំមាេមសធយោបាយជូេដុំណឹងដល់មាចា �់
យេយេអ្ុំពបីការប្រមូលបត�្រម់្វញិសទសនាះ អ្្ សប្រើបបា�់អាចមេិដងឹថាយេយេ្
រ្រ�់ខ្ួេមាេ្រញ្ហា  េិងអាចមេិមាេ�តវតថាភិាពស�ើង។ សផ្ដើមសចញពបីទ�្សេវ�័ិយធតរ្ចិចា 
ប្រុមហ៊តេផលិត េិងប្រុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធិតច្ចាយប�្រចបា្រត់ដលបាេវេិិសយគ្្តង
ទបីផសារ្ម្តជាេឹងធានាេូវការសលើ្�្ទួយស្រ ្ិ៍សឈា្ម ះ េិងទុំេួលខត�បតរូវរ្រ�់ម៉ា្ េិង 
ផលិតផលរ្រ�់ខ្ួេ សោយស្រតតដុំសណើ រការប្រមូលផលិតផលបតល្រម់្វញិមាេ 
ប្រ�ិទ្ធភាពេឹងអាចឱ្យខ្ួេសោះបស្យ្រញ្ហា តដលផលិតផលរ្រ�់ខ្ួេអាចមាេបាេ 
ឆ្្រ់រហ័�។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

្៉រតតេ ្សោយស្រតតយេយេមួ្យចុំេួេធុំទា ុំងែ្មបី េិងសប្រើរួចតដលនា ុំចូលសោយអ្្  
មេិមាេ�ិទ្ធតិច្ចាយប�្រចបា្រ ់ដូសចះ្ ប្រុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធតិច្ចាយប�្រចបា្រ ់មេិ
អាចដឹងថាមាេយេយេអ្វបីខះ្តដល្ុំពតងមាេសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាស�ើយ តដល
ជាសហតតមិេអាចផ្ដល់ការជូេដុំណឹងឱ្យបាេទាេ់សពលសវលាដល់អ្្ សប្រើបបា�់បាេ 
្្តង្រណបី តដលយេយេ្ម៉ា្ោមួយជាយេយេ្តដលប រ្ុមហ៊តេផលិតបាេ 
ប្រកា�អេតវតវ្ធិាេស�វា្ម្ម េិងការប្រមូលបត�្រ់ម្វញិ។

វិស័យោនយន ្ត |  ្រិច្ចការពារអ្្រមពបីពបាស់
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ចបា្រអ់ាចជូេដុំណឹងដល់នាយ្ោ្ឋ េ្្តង្រណបី តដលយេយេោ្មួយបតរូវតបមរូវ 
ឱ្យប្រមូលបត�្រ់ម្វញិ សហើយេឹងអាចឱ្យនាយ្ោ្ឋ េសធវើការទា្់ទងមាចា �់យេ 
យេត្ដលបាេចតះ្រញ្ជបី សនាះ ឱ្យយ្យេយេរ្្រ�់ខ្ួេសៅកាេ់ប រ្ុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធិ 
តច្ចាយប�្រចបា្រស់ដើម្ បីសធវើការជួ�ជតល។ សទាះ្របីជាការសធវើត្រ្រសេះេឹងសធវើឱ្យនាយ្ោ្ឋ េ
មាេ្រេ្ទត្ការង្រសបចើេតែមសទៀត្្ដបី ្រ៉តតេស្េះគសឺេះជាដុំសណើ រការសដើម្ បីធានា�តវតថាភិាព 
េិងគតណភាពរ្រ�់យេយេត្ដល្ុំពតងសប្រើសៅ្ម្តជា សហើយទេ្ទឹមេឹងសនាះ ្ ស៏ោរព
ឯ្ជេភាពរ្រ�់មាចា �់យេយេប្ាេផងតដរ។



១៤២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

្រចចាត្រ្េ ្វ�័ិយយេយេស្ៅ្ម្តជា ត្រងតច្ការនា ុំចូលយេយេជ្ា្របីប្រសភទ៖ 

១. យេយេែ្្មបីតដលនា ុំចូលសោយប្រុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធតិច្ចាយប�្រចបា្រ៖់ យេយេ្
ទា ុំងសេះបតរូវបាេនា ុំចូលសោយសប្រើវ ិ្ កយ្របតពបីសរាងចប្ផលិត។ គតិចា្រព់បីនែងៃ១៥ 
តខមែិតនា ឆ្្ ុំ២០១៩ តសៅ យេយេទ្ា ុំងសេះេឹងបតរូវអេតវតត្ាម�ង្ោ់ររ្រ�់
�ហគមេស៍�ដ្្ឋ ចិចាអឺរ ៉ត្រ (UNECE) តដលប្រកា�ឱ្យសប្រើបបា�់សោយវទិយោស្ថា េ
�ង្ោ់រ សបកាមចុំណត ះរ្រ�់ប្�ួងឧ�សាហ្ម្ម េិង�ិ្រ្្ម្ម។

២. យេយេែ្្មបីតដលនា ុំចូលសោយប្រុមហ៊តេមេិមាេ�ិទ្ធបិ�្រចបា្រ ់សៅមយោង៉សទៀត 
ថា “ការនា ុំចូលលួចលា្”់៖ យេយេទ្ា ុំងសេះបតរូវបាេទិញពបីប រ្ុមហ៊តេតច្ចាយ 
សៅសបរៅប្រសទ�្ម្តជា សហើយតនមត្ដលបាេប្រកា� ជាធម្មតាតផអ្ែ សលើតារាង 
តនមប្ាេវាយតនមត្ដលអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្របាេរ្សាអេតវត។្ សោយ 
បាេផលិត�បមា្រផ់្គតផ់្គងទ់បីផសារប្រសទ�សផ្សង យេយេទ្ា ុំងសេះអាចមេិ្រុំសពញ 
តាម�ង្ោ់រតដលបាេប្រកា�សោយវទិយោស្ថា េ�ង្ោ់រស�ើយ សហើយអាចមេិ 
�មប�្រ�បមា្រអ់ាកា�ធាតត សប្រងឥេ្ធេៈ េិងស្ថា េភាពផ្ូវសៅ្ម្តជាស�ើយ។

៣.យេយេ្សប្រើរួច៖ យេយេ្ទា ុំងសេះបតរូវបាេទិញសៅសបរៅប្រសទ� សហើយ 
នា ុំចូលម្្ម្ត ជា ្រ៉ត តេ្តនម្យេយេ្ទា ុំងសនាះបតរូវវាយតនម្តាមតារាង 
តនម្រ្រ�់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ។ សគមិេអាចធានាពបីស្ថា េភាព 
យេយេទ្ា ុំងសេះបាេសនាះសទ។ ប្រុមហ៊តេមាេ�ិទ្ធិតច្ចាយប�្រចបា្រ់ជា
ទូសៅបាេសមើលស�ើញថាយេយេស្ប្រើបបា�់រួចទា ុំងសនាះ ជាយេយេធ្្ា្់រ 
ទទួលរងសបោះថ្ា្ច់រាចរណ៍ ខូចខាតសបចើេ ឬជារែយេត្ដលបតរូវបាេលួច។ 
យេយេ្ សប្រើសប្រងម៉ា�ូ៊តនា ុំចូលតដលបតរូវបាេរចនាស�ើងសដើម្ បីសប្រើសប្រង
ម៉ា�ូ៊តតដលមេិមាេល្ស់ៅ្្តង្ម្តជាមាេសប្រើបបា�់ជាទូសៅសៅ្ម្តជា សហើយ
យេយេ្ទា ុំងសេះមាេ្រញ្ហា សបគឿងម៉ា�តបីេ េិងប្រព័េ្ធសភ្ើងជាញឹ្ញា្រ់។ 
អ្្ សប្រើបបា�់ មេិទទួលបាេការធានាចុំសពាះ�តវតថាភិាព ឬការសជឿជា្ស់ៅសលើ 
យេយេទ្ា ុំងសនាះសទ ។សយើងលុំបា្្្តងការ្ុំណតថ់ាសតើយេយេទ្ា ុំងសនាះ
បាេ្រុំសពញតាម�ង្់ោរ�តវតថាិភាពរ្រ�់�ហគមេ៍ស�ដ្្ឋ ិចចាអឺរ ៉ត្រ (UNECE) 
តដលបតរូវបាេអេតវតស្ៅ្ម្តជាតដរឬយ៉ងោ។

អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្របាេអេតវតព្េ្ធគយ េិងអា្រសលើយេយេន្ា ុំចូល
ទា ុំងអ�់សោយសប្រើវ ិ្ កយ្របតពបីសរាងចប្�បមា្រ់យេយេ្ប្រសភទទបី ១ ខាងសលើ 
ឬតនម្តដលបាេ្ុំណត់�បមា្រ់យេយេ្ប្រសភទ ២ េិងប្រសភទ ៣ ខាងសលើ។ 
តាមរយៈការប៉ាេ់ស្្ម េចុំេួេ�រត្រ យេយេស្ប្រើរួចប្រសភទទបី្របីសេះមាេចុំេួេយ៉ង 
សបចើេសលើ�លត្រ តដលមាេប្រមាណជាង ៦០.០០០ សបគឿងតដលបតរូវបាេនា ុំចូល្រតេថាម 
ម្ចរាចរសៅសលើដងផ្ូវ្ម្តជាជាសរៀងរាល់ឆ្្ ុំ។ ផ្ទតយសៅវញិ យេយេែ្្មបីតដលនា ុំចូល 
ម្្ម្តជាមាេចុំេួេបតមឹតតចសន្ាះចា្រ់ពបី ១០-១៥% ្រ៉តសោ្ណ ះ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការមធ្វីវចិារណ្រ៉្មគាលនមោបាយសារមពីពន្

២៧

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

វិស័យោនយន ្ត |  មគាលនមោបាយសារមពីពន្
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ជាទូសៅមាេការលុំបា្ខ្ា ុំង្្តងការប៉ាេ់ស្្ម េឱ្យបាេបតឹមបតរូវសលើតនម្យេយេ្
តដលសប្រើរួច តដល្រតេថាមពបីសលើការបពរួយបារម្ភតផ្្ �តវតថាិភាពតដលស្ើតមាេពបីការ 
នា ុំចូលយេយេម្ិេមាេ�តវតថាិភាព សហើយជាមូលសហតតតដលទបីផសារជាសបចើេបាេ 
ហាមឃាត់ការនា ុំចូលរែយេ្តដលសប្រើរួចសេះផងតដរ។សយងតាមប្រព័េ្ធែ្មបី សេះ 
សោយស្រតតតនមព្េ្ធគយនា ុំចូលខ�់្ បាេសធវើឱ្យ្ម្តជាក្ាយជាទបីផសារតដលល្់ 
រាយយេយេែ្្មប្ី ្តងតនមខ្�់្្រុំផតតសៅ្្តងតុំ្រេអ់ាស៊្េ សទាះ្របីជាប្រសទ�តដលមាេ
ផលិតផល្្តងប�ត្�រត្រ្្តងមេត�្សម្ា្់ទា្រ្រុំផតតសៅ្្តងមេត�្សម្ា្ស់ៅ្្តងតុំ្រេ។់ 
ស្រើ�រត្រអុំពបីការគតិពេ្ធទា ុំងអ�់ តនម�្បមា្រក់ារនា ុំចូលយេយេដ្ឹ្ អ្្ ដុំសណើ រែ្មបីពបី
សបរៅប្រសទ�អាស៊្េម្កាេ់្ ម្តជាអាចស្ើេដល់ ១៥១% នេតនមយ្េយេឯ្សោះ។

គួរឱ្យសស្្ស្្ដ យ ស្ថា េភាពសេះបាេសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យមាេការនា ុំចូលយេយេត្ដល 
សប្រើរួចជាងយេយេែ្្មបី សទាះ្របីយេយេែ្្មបីអាចរ្ចុំណូលពេ្ធបាេសបចើេខ្ា ុំងជាង 
យេយេត្ដលសប្រើរួច្៏សោយ។ �បមា្រយ់េយេែ្្មបី សោយស្រតតសោលសៅទបីមួយ
្រនា្ទ ្រព់បីបាេផលិតរួចគឺប្រសទ�្ម្តជា រាជរោ្ឋ ភបិាល េឹងប្រមូលចុំណូលពេ្ធសពញ
មួយអាយតកាលទា ុំងមូលរ្រ�់យេយេ។្ ការប្រមូលពេ្ធចា្រស់ផ្ដើមសៅសពលយេយេ្
សនាះបតរូវបាេល្ ់សហើយនា ុំចូលសោយប្រុមហ៊តេតច្ចាយ េិង្រេស្ពញរយៈសពល
សប្រើបបា�់សៅសលើផ្ូ វ សពលចា្់សប្រងឥេ្ធេៈ ជួ�ជតល េិងពេ្ធផ្ូ វប្រចា ុំឆ្្ ុំរហូតដល់
សប្រើតលងស្ើតសៅសពលរតះសរ ើយ្សបគឿងល្។់ តាមការសប្រៀ្រសធៀ្រ យេយេស្ប្រើរួច 
បាេ្រុំសពញដុំោ្ក់ាលនេវដ្ដសេះអ�់ភាគសបចើេសៅសហើយសៅប្រសទ�សផ្សងសទៀត 
េិងបាេខិតជតិដល់ ឬហួ�អាយតកាលសប្រើបបា�់ តដលសធវើឱ្យយេយេទ្ា ុំងសនាះេឹង 
បតរូវសបាះសចាលតលងសប្រើមិេយូរ្រ៉តនា្ម េសទៀតសនាះសទ។ ការសរៀ្ររា្រ់សេះ្រង្ហា ញអុំពបី 
មូលសហតតតដលអ្្ ល្់ត�វងរ្ប្រភព េិងល្់យេយេទ្ា ុំងសនាះ្្តងតនមមួ្យ 
ទា្រខ្ា ុំង សោយស្រតត្ម្តជាគឺជាទបីផសារមួយ្្តងចុំសោមទបីផសារសៅ�ល់មួយចុំេួេ
តដលយេយេទ្ា ុំងសនាះបតរូវបាេសគ្រសញចាញសចាល។ 

ផ្ទតយសៅវញិ សោលេសយបាយស្រសពើពេ្ធ្រចចាត្រ្េរ្្រ�់្ម្តជាបាេសលើ្ ទឹ្ចតិយ៉្ង 
មាេប្រ�ិទ្ធភាពឱ្យទិញយេយេស្ប្រើរួចជាងយេយេែ្្មបី។ ្ ត្ាសេះបាេនា ុំឱ្យយេ 
យេជ្ាសបចើេសៅសលើដងផ្ូ វប្រសទ�្ម្តជាមិេ�មប�្រ េិងមាេហាេិភ័យធងៃេ់ធងៃរ 
ដល់�តវតថាិភាព សោយយេយេទ្ា ុំងអ�់សនាះធ្ា្់រមាេសបោះថ្ា្់ពបីមតេរួចសហើយ
សៅ្្តងប្រសទ�សដើមរ្រ�់វា សហើយយេយេច្ា�់ៗទា ុំងសនាះ្៏មិេមាេល្ខេណៈ
្រសចច្ា សទ�ទុំសេើ្របគ្រប់ោេត់ដលអាចជួយកាត្់រេថាយផល្រះ៉ពាល់តដលយេយេ ្
អាចមាេចុំសពាះ្ររសិ្ថា េស�ើយ។
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ជាប្រការចា ុំបាច់តដលបតរូវទទួលស្្គ ល់ថាយេយេស្ប្រើរួច េឹង្រេស្ដើរតួនាទបីយ៉ង 
�ុំខាេ់សៅ្្តងទបីផសារយេយេ្្ ម្តជា សហើយទបីផសារយេយេមួ្យទឹ្ ្៏មិេអាច 
ស្្រ�ូេ្យបាេស�ើយ។ ជាការពិតោ�់ យេយេស្ប្រើរួច ជាទូសៅអាចល្់ោច់
ខ្ា ុំងជាងយេយេែ្្មបី។ ្រ៉តតេយ្េយេែ្្មបីទា ុំងអ�់សនាះេឹងចូល្្តងទបីផសារ្្តងនាមជា 
យេយេែ្្មបី�ិេ សហើយសបកាយម្ សទើ្របតរូវបាេអ្្ ទិញល្់សចញវញិ សហើយេឹង
បតរូវសគទិញសប្រើម្ដងសទៀតជាយេយេស្ប្រើរួច ្៉រតតេ្្ រណបី សេះសយើងអាចធានាបាេ 
ថាយេយេស្ប្រើរួចទា ុំងសេះគឺបាេផលិតស�ើងយ៉ង �មប�្រ�បមា្់រស្ថា េភាព 
ប្រសទ�សោលសៅ។

វ�័ិយយេយេ្្ ម្តជាទទួលស្្គ ល់ថា រាជរោ្ឋ ភបិាលមាេតបមរូវការជាសបចើេ តដល 
បាេពា្ព់េ័្ធេឹងសោលេសយបាយយេយេរ្្រ�់ខ្ួេ តដលរួមមាេ ការ្រសងកើេចុំណូល 
ពេ្ធ សហើយទេ្ទឹមេឹងសនាះបតរូវធានាថាពលរដ្ឋរ្រ�់ខ្ួេអាចទិញយេយេម្ាេតនម ្
�មរម្យសបចើេជសបមើ�។ គួរឱ្យសស្្ស្្ដ យ ការ្រេស្ប្រើតារាងវាយតនមរ្្រ�់អគ្គនាយ្ 
ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ្្តងការប៉ាេ់ស្្ម េសលើតនមយ្េយេស្ប្រើរួច បាេសធវើឱ្យ្រ៉ះពាល់ 
ដល់ចុំណូលពេ្ធ្រតេថាមរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល។ សយើងសជឿជា្ថ់ាតាមរយៈការហាមឃាត់ 
ការនា ុំចូលយេយេស្ប្រើរួច រាជរោ្ឋ ភបិាលេឹងអាចកាត្់រេថាយ្រេ្ទត្ពេ្ធ េិងអា្រជារួម 
សលើយេយេ ្សហើយទេ្ទមឹេឹងសនាះ្ធ៏ានាបាេថាអ្្ សប្រើបបា�់សៅតតអាចមាេលទ្ធភាព
ទិញយេយេ្្ ្តងតនម�្មរម្យបាេដតដល។

វិស័យោនយន ្ត |  មគាលនមោបាយសារមពីពន្
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សដើម្ បី�សបមចសោល្រុំណង្្តងការជុំរតញឱ្យមាេអេតសលាមភាពពេ្ធកាេត់តលអែប្រស�ើរ
្រសងកើេចុំណូលពេ្ធកាេ់តតសបចើេ េិងមាេយេយេ្មាេ�តវតថាិភាពសៅសលើដងផ្ូ វ
្ម្តជា សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េ៍ �បមា្រ់អេតវត្ដុំោលោ្េូវ 
វធិាេការដូចខាងសបកាម៖

្. អេតវត្្រុំរាមហាមឃាត់ទា ុំងប�តងសលើការនា ុំចូលយេយេស្ប្រើរួច។

ខ. ត�វងរ្វធិបីស្ស�ក្ាត្់រេថាយពេ្ធជារួម េិងអា្រសលើការនា ុំចូលសដើម្ បីធានាថា
អ្្ សប្រើបបា�់សៅតតមាេលទ្ធភាពទិញយេយេ្្ ្តងតនម�្មរម្យ។

ការោ្់ឱ្យអេតវតវ្ធិាេការទា ុំងពបីរសេះ េឹងសលើ្្ម�់្្ិចចាការពារអ្្ សប្រើបបា�់ពបី 
ផល្រ៉ះពាល់នេយេយេត្ដល �មប�្រ�បមា្រ់្ររសិ្ថា េ្ម្តជា សហើយទេ្ទឹមេឹង
សនាះ្ជ៏ុំរតញឱ្យមាេការទិញយេយេែ្្មបីជាង េិងមាេ�តវតថាភិាពខ�់្ជាងមតេ តដល
រាជរោ្ឋ ភិបាល្ម្តជាេឹងអាចប្រមូលចុំណូលពេ្ធកាេ់តតសបចើេតែមសទៀត។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

សោលេសយបាយអភវិឌ្ឍេឧ៍�សាហ្ម្មរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល ទទួលស្្គ ល់ថាប្រពេ័្ធ 
ស្រសពើពេ្ធោរលអែផ្ដល់អតថាប្រសយជេ៍ជាសបចើេ សោយបាេ្រង្ហា ញេូវការស្រជ្្ាចិត្
្្តងការ “ពិេិត្យសមើលស�ើងវញិសៅសលើប្រព័េ្ធស្រសពើពេ្ធ េិងប្រព័េ្ធគយ តាមរយៈ
ការផ្្�់្រ្ដូ រវាសៅជាឧ្រ្រណ៍មួយតដលមិេបតឹមតត�បមា្រ់ការប្រមូលចុំណូល 
្រ៉តសោ្ណ ះសទ ្រ៉តតេ្តែមទា ុំងសដើម្ បីជុំរតញឱ្យមាេការអភិវឌ្ឍឧ�សាហ្ម្មកាេ់តតលអែ 
ប្រស�ើរស�ើងសទៀតផង ”។

សោលការណ៍ដូចោ្សេះ អេតវតស្ៅ្្តងទបីផសារអ្្ សប្រើបបា�់ដូចជាយេយេជ្ាសដើម។ 
សយើងសជឿជា្ថ់ាការហាមឃាតទ់ា ុំងប�តងសលើការនា ុំចូលយេយេស្ប្រើរួច ឬការយ្ 
ពេ្ធខ�់្ខ្ា ុំងសលើការនា ុំចូលយេយេស្ប្រើរួច េឹងអាចផ្្�់្រ្ដូ រតបមរូវការរ្រ�់អ្្ 
សប្រើបបា�់ឱ្យង្្ម្សប្រើយេយេែ្្មបីជុំេួ�វញិ ដូសចះ្េឹងអាចដ្យេយេច្ា�់ 
មេិមាេ�តវតថាភិាព េិងតដល្៉រះពាល់ដល់្ររសិ្ថា េសៅសលើដងផ្ូ វសចញអ�់មេិខាេ 
បពមទា ុំងជុំរតញឱ្យវ�័ិយយេយេរ្្បបា្់ចុំណូលបាេកាេ់តតសបចើេ្រតេថាមសទៀត 
�បមា្រ់ប្រសទ�្ម្តជាសទៀតផង។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

99 សូ៉មស្ី ឱ្យមធ្វីវចិារណ្រ៉្មលីមគាលនមោបាយសារមពីពន្សពរាប់ោនយន្តមដី៉្បមីលី្រទឹ្រ
ចិត្តឱ្យរានការមពបីោនយន្តកាន់ផតស៉ពសប និង៉ិនបេរះពាល់ដល់បរសិាថែ ន្រ៉្៊ជា។
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វសិយ័ធ៊រ្រចិ្ច្រស្ិរ៉្

គណៈ្មា្ម ធិការធតរ្ិចចា្�ិ្ម្មរ្រ�់ 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា បតរូវ 

បាេ្រសងកើតស�ើងសៅឆ្្ ុំ២០១៨ សបកាយពបី 
�មាជិ្រ្រ�់�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ
្ម្តជា បាេ្រង្ហា ញចុំោ្រអ់ារម្មណ៍យ៉ង
ខ្ា ុំងពា្់ព័េ្ធេឹងវ�័ិយត្នចច្ុំណបី អាហារ 
េិង្�ិ្ម្ម។ សោយមាេ្រណបី ដូចោ្សៅ 
េឹងគណៈ្មា្ម ធកិារតាមវ�័ិយសផ្សងៗសទៀត
រ្រ�់សយើង គណៈ្មា្ម ធកិារធតរ្ចិច្ា �ិ្ម្ម 
ផ្ដល់ជាសវទិកាដម៏ាេតនមដ្ល់�មាជិ្ សដើម្ បី 
ពិភា្សា េិង្ុំណត្់រញ្ហា តដល្រះ៉ពាល់ដល់ 
ធតរ្ចិចារ្រ�់ខ្ួេ សហើយ�ុំខាេជ់ាងសេះសៅ 
សទៀត គឺសដើម្ បីស�្ើ�ត ុំដុំសោះបស្យជា្់ 
ត�្ដង េិងប្រ្្រសោយការស្ថា ្រនាដល់រាជ 
រោ្ឋ ភបិាល។  ដុំសណើ រការនេ្ចិចា�ហការតដល 
បាេ�បម្រ�បមរួលតាមរយៈសវទិកាសេះ បាេ
្រសងកើតឱ្យមាេជុំពូ្វ�័ិយធតរ្ចិច្ា �ិ្ម្មែ្មបី 
រ្រ�់សយើង េិងពបងបី្្ចិចាខិតខុំតប្រងតប្រង 
រ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា្្តងការ 
សលើ្ ្ម�់្្ចិចាពិភា្សារវាងរាជរោ្ឋ ភបិាល 
េិងវ�័ិយឯ្ជេ បពមទា ុំងសដើម្ បីតច្រ ុំតល្ 
ឧត្ដមាេតវតអ្េរ្ជាតសិៅ្្តងវ�័ិយជាសបចើេ
សផ្សងសទៀតផងតដរ។

សយើងខ្ត ុំមាេស�ច្្ដបី សស្មេ�្ស �ូម 
រាយការណ៍ថា ចា្រត់ា ុំងពបីសពល្រសងកើតស�ើង 
ម្ គណៈ្មា្ម ធកិារធតរ្ចិច្ា �ិ្ម្ម�សបមច
បាេេូវការចូលរួមប្រ្្រសោយតផផ្្ក ជាមួយ
េឹងប្�ួង្�ិ្ម្ម រតកាខេ ប្រមាញ់ េិងសេស្ទ។ 
សៅ្្តង្ិចចាប្រជត ុំតណនា ុំគណៈ្ មា្ម ធកិាររ្រ�់ 
សយើង ប្�ួងសេះបាេស្វ គមេច៍ុំសពាះ្ចិចា 
�ហការយ៉ងជតិ�្ទិ្ធជាមួយេឹងវ�័ិយឯ្
ជេសដើម្ បីសលើ្្ម�់្ភាពប្រ្ួតប្រតជងនេ 
វ�័ិយ្�ិ្ម្មរ្រ�់្ម្តជា។ គណៈ្ មា្ម ធកិារ 
សេះ្ ប៏ាេសរៀ្រចុ្ំ ម្មវធិបីពា្ព់េ័្ធេឹងវ�័ិយរ្រ�់ 
ខ្ួេជាសលើ្ ដុំ្ូរងជាមួយេឹងប្�ួង្�ិ្ម្ម 
រតកាខេ ប្រមាញ់ េិងសេស្ទ សៅតខ ត្ម្ភៈ ឆ្្ ុំ២០១៩ 
ផងតដរ សោយបាេអសញ្ជើ ញឯ្ឧតម្ សវង 
ស្ខតេ រដ្ឋមសេ្បីប្�ួង្�ិ្ម្ម រតកាខេ ប្រមាញ់ 
េិងសេស្ទ សធវើជាអធ្ិរតប្ី ្តង្ម្មវធិបី អាហារ 
នែងៃបតង់ តដល្្តងឱកា�សនាះឯ្ឧតម្រដ្ឋ
មសេ្ដបីបាេតច្រ ុំតល្េូវច្ខេតវ�័ិយរ្រ�់ឯ្
ឧតម្ចុំសពាះប្�ួង េិងសោលេសយបាយ
នានែងៃខាងមតខរ្រ�់ប្�ួង។ ភាពសជាគជ័យ 
នេ្ម្មវធិបីសេះបាេ្រង្ហា ញអុំពបី្រុំណងរ្រ�់ 
វ�័ិយសេះ្្តងការចូលរួមយ៉ង�្ម្មជាមួយ 
េឹងរាជរោ្ឋ ភបិាល តដល�ភាពាណិជ្្ជ ម្ម 
អឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាេឹងខិតខុំសធវើការ�បម្រ�បមរួល
សលើ្ិចចា�ហការមួយសេះ។
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តបមរូវការនេការត�ូ៊មតបិ្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធ 
ភាព �បមា្រវ់�័ិយធតរ្ចិច្ា �ិ្ម្មសេះ បតរូវ 
បាេ្រញ្្ជ ្់សៅ្្តងតខឧ�ភា ឆ្្ ុំ២០១៨ 
ជាមួយេឹងការហាមឃាត់សោយមិេបាេ 
រ ុំពឹងជាមតេ សលើការនា ុំចូលផលិតផលការពារ 
ដុំោុំ្រនា្ទ ្រព់បីមាេ្រញ្ហា ពតលទឹ្យ៉ងធងៃេ់
ធងៃរសនាះ។ សោយមាេការោ ុំបទពបីគណៈ្មា្ម
ធកិារសេះ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា 
អាចសលើ្ ្ម�់្ការយល់ដងឹអុំពបីផល្រះ៉ពាល់
ដស៏បោះថ្ា្ត់ដលការហាមឃាតស់េះអាចេឹង
មាេ ម្សលើវ�័ិយ្�ិ្ម្ម សហើយថាការ្រេ្
ការហាមឃាតស់េះេឹងជុំរតញ្ុំសណើ េសប្រើបបា�់ 
ផលិតផលត្ង្ក្ាយ េិងផលិតផលនា ុំចូល
ខត�ចបា្រក់ាេត់តសបចើេស�ើងជា្ជ់ាមេិខាេ។ 
្រនា្ទ ្រព់បីបាេសធវើការស�តើ្រអសងកតសៅសលើការពតល 
សនាះ ប្�ួងបាេដ្ការហាមឃាតស់ចញវញិ 
េិងស្រ្ដជ្ាពបងឹង្ចិចាខិតខុំប្រឹងតប្រង្រេស្ទៀត 
ជាមួយអាជ្ាធរពា្ព់េ័្ធសដើម្ បីប្រយតទ្ធប្រឆ្ ុំង 
េឹងការនា ុំចូលផលិតផលត្ង្ក្ាយ។  

�បមា្រជ់ុំពូ្ស្រើ្ សេះ �មាជិ្ រ្រ�់សយើង 
បាេ្ុំណត់្រញ្ហា អាទិភាពចុំេួេបបា ុំតដល
សយើងបាេស�្ើជាអេតស្�េ៍អេតវត្ជា្់
ត�្ដងសដើម្ បីសោះបស្យ្រញ្ហា ទា ុំងសនាះ។ 

អេតស្�េ៍ទបីមួយមាេសោល្រុំណងឆ្ត ះ 
្រញ្ចា ុំងេូវភាពមាេ្បមិតតដលមាេបស្្រ់ 
នេចបា្រ់�្ដបីពបី�តខភាព�តវ េិងផលិត្ម្ម 
�តវ តដលបតរូវបាេអេតម័តសៅឆ្្ ុំ២០១៦។ 
ចុំណត ចគួរឱ្យ្ត�់មា្គ ល់្រុំផតតសនាះគ ឺចបា្់រ 
សេះបាេតចងយ៉ងចបា�់អុំពបីការហាមឃាត់ 
ការសប្រើបបា�់ស្រធាតតតដល្រងកសបោះថ្ា្់ 
ដល់មេត�្ស េិង�តវ ្រ៉តតេស្ោយស្រតតពត ុំ 
ទាេ់មាេការ្ ុំណតស់្រធាតតជា្ល់ា្ោ់
មួយសនាះ ចបា្រស់េះសៅតតស្រើ្ ចុំហឱ្យមាេ 
ការ្រ្បស្យសផ្សងៗោ្។ ជាផលវបិា្ 
ចុំណត ចសេះ បាេនា ុំឱ្យមាេការសប្រើបបា�់ស្រ 
ធាតតមេិមាេ�តវតថាភិាព្្តងផលិត្ម្មចុំណបី
អាហារ ជាពិស�� ស្រធាតតស្រតាអាហ្គូេបី� 
(beta agonists) េឹងបតរូវបាេសប្រើបបា�់យ៉ង 
ទូលុំទូលាយ។  

អេតស្�េ៍ទបីពបីររ្រ�់សយើងគឺសលើ្ស�ើង 
អុំពបី្្ដបី្ងវល់ជាមួយេឹងផល្រ៉ះពាល់អវជិ្ជ 
មាេនេវតម្ាេផលិតផល្�ិ្ម្មនា ុំចូល 
ខត�ចបា្់រតដល្ុំពតងមាេការប្រ្ួតប្រតជង 
េិងការវេិិសយគសៅ្្តងវ�័ិយសេះ។  ប្រុមហ៊តេ   
តច្ចាយប�្រចបា្រេូ់វផលិតផល្�ិ្ម្ម បតរូវ 
សោរពតាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវអេតសលាមភាពតងឹ 
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រតងឹមតេសពលអេតញ្្ញ តឱ្យល្ផ់លិតផល ជូេ
អតែិជិេរួមមាេការ�ត ុំអាជ្ា្រណ័្ណ�បមា្់រសធវើ
ពាណិជ្្ជ ម្ម ការសរៀ្រចុំឃ្ា ុំង េិងការនា ុំចូល 
ផលិតទា ុំង សនាះ តដលល្ខេខណ្ឌ តបមរូវេបីមួយៗ 
បតរូវចុំោយបបា្យ៉់ងសបចើេ។ សោយស្រ 
តតប្រុមហ៊តេតច្ចាយខត�ចបា្រស់គចសវ�ពបី 
ដុំសណើ រការអេតសលាមភាពសេះទា ុំងប�តង សទើ្រ
ប្រុមហ៊តេតច្ចាយខត�ចបា្រទ់ា ុំងសនាះអាច 
ល្ផ់លិតផលតដលអាច្រងកសបោះថ្ា្ ់តដល
មេិ�មប�្រ�បមា្រទ់បីផសារ្ម្តជា ្ ្តងតនម្
ទា្រខ្ា ុំងជាងតនមរ្្រ�់នដគូប្រ្ួតប្រតជង 
តដលអេតសលាមតាមចបា្រ ់្ ត្ាសេះសធវើឱ្យ្៉រះ
ពាល់យ៉ងខ្ា ុំងដល់បបា្់ចុំសណញរ្រ�់ 
នដគូប្រ្ួតប្រតជងប�្រចបា្រ ់េិង្រះ៉ពាល់ 
ដល់ការទា្់ទាញរ្រ�់វ�័ិយសេះ។  

វ�័ិយ្�ិ្ម្មគេិឺសយជ្ដធ៏ុំមួយ េិងជា 
្ត្ាជុំរតញដល់ស�ដ្្ឋ ចិច្ា ម្តជា បពមទា ុំងមាេ 
ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវការង្រលអែ េិងអតថាប្រសយជេ៍ 
តដលមាេតចង្្តងចបា្រ�់្ដបីពបីការង្រ តដល
វ�័ិយសផ្សងសទៀតមេិបតរូវការអេតវតត្ាម ឬ 
ផ្ដល់ឱ្យ។ អេតស្�េ្៍រនា្ទ ្ររ់្រ�់សយើងមាេ
សោល្រុំណង�ងកតធ់ងៃេថ់ា ល្ខេខណ្ឌ ្រតេថាម 
ទា ុំងសេះគួរតតបតរូវបាេពិចារោសោយ 
រាជរោ្ឋ ភបិាល សៅសពលតដលរាជរោ្ឋ ភបិាល 

អេតវត្្ ម្មវធិប្ី ុំតណទបមងក់ារង្រែ្មបី ដូចជា 
ការអេតម័តបបា្់ឈ្ួលអ្រ្្ររមា�ង្់ោរ 
ជាសដើម។ សោយមាេការទទួលស្្គ ល់ថា 
្ម្មវធិបី ្ ុំតណទបមងក់ារង្រសេះទទួលបាេការ 
ស្វ គមេយ៉៍ងខ្ា ុំង សហើយសយើងខ្ត ុំ�ូមតច្ 
រ ុំតល្ថាគួរត�វងរ្ឱ្យមាេតតល្យភាពតដល 
ផ្ដល់្ត្ាោ ុំបទសលើអតថាប្រសយជេ៍្រតេថាម 
ទា ុំងសេះ។ 

ភាពប្រ្ួតប្រតជង្្តងវ�័ិយនា ុំសចញផលិត 
ផល្�ិ្ម្មរ្រ�់្ម្តជាបាេក្ាយជាចុំណត ច 
សផ្្ដ តការយ្ចតិទ្ត្ ោ្្់រតេថាមសទៀត ្រនា្ទ ្រ់ 
ពបីគណៈ្ ម្មការអឺរ ៉ត្របាេ�សបមច អេតវតវ្ធិាេ 
ការការពារសលើការនា ុំសចញអងករ្ម្តជាសៅ 
កាេ់�ហភាពអឺរ ៉ត្រ។ អាប�័យសហតតសេះ 
សយើងខ្ត ុំ�ូម្រង្ហា ញជូេអុំពបីតបមរូវការ�បមា្់រ
្ម្តជាសៅ្្តងការសធវើពិពិធ្ម្មផលិត្ម្ម 
ប�ូវ តាមរយៈការោុំប�ូវប្រសភទខត�ៗោ្ 
េិងស�្ើឱ្យទទួលយ្ប�ូវ្ូេកាតជ់ាផ្ូវការ 
េិងោុំបោ្រ់ពូជសនាះ សដើម្ បីកាត្់រេថាយការ
គុំរាម្ុំតហងប�សដៀងោ្សេះផងតដរ។ 

ជាចតងសបកាយ អេតស្�េច៍តងសបកាយរ្រ�់
សយើងគឺមាេសោល្រុំណងសធវើការ្រញ្្ជ ្អ់ុំពបី
ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវរ្រ�់ប្�ួង្ររសិ្ថា េ តដល
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្ុំណតថ់ាប្រុមហ៊តេធតរ្ចិច្ា �ិ្ម្មបតរូវតតសធវើ 
សត�គ្តណភាពទឹ្តាមរយៈ្ តេង្ពិសស្ធេ៍ 
ផ្្ទ ល់រ្រ�់ប្�ួង។ សទាះ្របី�មាជិ្រ្រ�់ 
សយើងទទួលស្្គ ល់ពបីតបមរូវការចា ុំបាច់្្តង 
ការវភិាគសហតត្រ៉ះពាល់្ររសិ្ថា េជាសទៀង
ទាត់្ ្ដបី ្ ស៏យើងខ្ត ុំ�ូម្រង្ហា ញថាការ្ុំណត់ 
ឱ្យបតរូវតតសប្រើមេ្ទបីរពិសស្ធេ៍រ្រ�់ប្�ួង 
្ររសិ្ថា េត្រ្រសេះបាេ្បមិតដល់�មតថាភាព 
ប្រ្ួតប្រតជង េិងកាត់្រេថាយភាពមេិលសមអែៀង 
នេលទ្ធផលសធវើសត�។្ 

សយើងេឹងទេ្ទឹមរងច់ា ុំឱកា�ចូលរួម្្តង្ចិចា
ប្រជត ុំពិភា្សាប្រ្្រសោយតផផ្្ក ជាមួយេឹង
ប្�ួង្�ិ្ម្ម រតកាខេ ប្រមាញ់ េិងសេស្ទ 
ប្�ួង្ររសិ្ថា េ េិងប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ 
្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ �្ដបីពបីការសឆ្ើយត្រសៅេឹង 
អេតស្�េទ៍ា ុំងសេះ សោយស្រតតសយើងមាេ 
សោលសៅរួមសៅ្្តងការសលើ្ ្ម�់្�មតថាភាព 
ប្រ្ួតប្រតជង នេវ�័ិយ្�ិ្ម្មរ្រ�់ប្រសទ� 
្ម្តជា។
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រាជរោ្ឋ ភបិាលបាេអេតមត័ចបា្រ�់្ដបីពបី�តខភាព�តវ េិងផលិត្ម្ម�តវសៅឆ្្ ុំ២០១៦ 
សដើម្ បីធានាដល់ការបគ្រប់គងមាេប្រ�ិទ្ធភាព េិងការអភវិឌ្ឍការចញិចាឹ ម�តវសោយសធវើ
ទុំសេើ្រ្ម្ម េិងសធវើ្រមាណបី យ្ម្មនេការអេតវតស្ោយប�្រតាម្រទ្រ្ញ្ញត្អិេរ្ជាតិ 
សដើម្ បីទ្រស់្ក តក់ាររ ប្ី រាលោលជុំងឆឺង្។ ប�សដៀងសេះតដរ ចបា្រស់េះមាេសោល្រុំណង 
្រេ្សត បី�ង្ោ់រ្រ�ត�តវរ្រ�់្ម្តជាជាមួយេឹងប្រសទ�ជតិខាងសៅ្្តងតុំ្រេរ់្រ�់ខ្ួេ
សដើម្ បី�បមរួលដល់្ុំសណើ េពាណិជ្្ជ ម្មឆង្កាតប់ពុំតដេនេផលិតផល�តវ េិងការសធវើ
�មាហរណ្ម្្ម ្តងតុំ្រេ់្រតេថាមសទៀត។ 

សទាះ្របីជាចបា្រស់េះបាេ្រង្ហា ញអុំពបីវឌ្ឍេភាពគួរឱ្យ្ត�់មា្គ ល់តដលរាជរោ្ឋ ភបិាល 
បាេអេតវតស្ដើម្ បីសលើ្ ្ម�់្�តខភាព េិង�តវតថាភិាពផលិត្ម្ម�តវសៅ្ម្តជា្ស៏ោយ 
្៏្រ៉តតេ្ដចបា្រ់សេះបតរូវបាេសគយល់ស�ើញថាសៅមាេ្បមិតសៅស�ើយ ពា្់ព័េ្ធេឹង
ស�ច្្ដបីលមអែតិអុំពបីការអេតវតន្ានាតដលចបា្រស់េះមេិបាេអេតញ្្ញ ត តដលអាចសធវើឱ្យ 
ធតរ្ិចចាមួយចុំេួេសគចសវ�ពបីការអេតវតត្ាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ។

ឧទាហរណ៍ មាបតា ២៧ នេជុំពូ្ ២  សៅ្្តងចបា្រ់សេះបាេតចងអុំពបីការហាមឃាត់ 
ការសប្រើបបា�់ស្រធាតតមាេសបោះថ្ា្ដ់ល់�តវ េិងមេត�្ស តដលបាេត្នចស្�សេទិ្ 
េិងស្រធាតតជុំរតញការលូតលា�់រ្រ�់�តវខត�ប្រប្តបីសោយមិេបាេ្ុំណត់អុំពបី 
ប្រសភទជា្ល់ា្ន់េស្រធាតតហាមឃាតទ់ា ុំងសនាះស�ើយ។ សោយមេិមាេការ្រញ្្ជ ្់ 
អុំពបី�មា�ធាតតសបោះថ្ា្ ់មាបតាសៅតតស្រើ្ ចុំហឱ្យមាេការ្រ្បស្យ េិងអេតញ្្ញ ត 
ឱ្យធតរ្ិចចា្រេស្ប្រើស្រធាតតទា ុំងសនាះ្្តងផលិត្ម្មរ្រ�់ខ្ួេដតដល។  

ការសធវើសត�ឯ្្រាជ្យបាេរ្ស�ើញវតម្ាេរ ប្ី ស្យភាយនេការសប្រើថ្ា ុំស្រតាអាហ្គូេបី� 
(beta agonists) ដូចជា ស្ល់្រ៊តយតាម៉តល (salbutamol) េិងសរ ៉្ តូប៉ាមបីេ (ractopa-
mine) សៅ្្តងផលិតផលចុំណបី �តវនានា េិងលាយជាមួយេឹងចុំណបី �តវជាមតេសោយ 
ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចា តដលសធវើអាជបីវ្ម្មពា្ព់េ័្ធេឹងការចញិចាឹម�តវសៅ្ម្តជាសដើម្ បីទទួលបាេ 
ផលចុំសណញសៅ្្តងការប្រ្ួតប្រតជងសៅសលើទបីផសារ។ ថ្ា ុំស្រតាអាហ្គូេបី� (beta agonists) 
ដូចជា សរ ៉្ តូប៉ាមបីេ (ractopamine) ស្ល់្រ៊តយតាម៉តល (salbutamol) ស្េ្្រ៊ូលសតរ ៉ូល 
(clenbuterol) េិង ហវបីណូសតរ ៉ូល (fenoterol) បតរូវបាេសគសប្រើយ៉ងសបចើេ សលើ�លត្រសៅ
្្តងការចិញចាឹ មបជរូ្សៅ្ម្តជាសដើម្ បីកាត់្រេថាយ្ររមិាណខ្ាញ់រ្រ�់�តវបជរូ្ សោយ
ការជុំរតញឱ្យមាេការលូតលា�់ជាលិកាស្ច់ដត ុំសៅ្្តងដុំោ្់កាលស�ើងធាត់មតេ 
សពលយ្សៅ�ម្ា្រយ់្ស្ចល់្់។ ការសប្រើថ្ា ុំស្រតា អាហ្គូេបី� (beta agonists) អាច
ឱ្យអ្្ ចិញចាឹ មទទួលបាេស្ច់ោ្ម េខ្ាញ់ េិងទមងៃេ់ស�ើងខ�់្ សោយស្រតត្ុំសណើ េ 
ប�ូ្រជាតិទឹ្រ្រ�់�តវចិញចាឹ មសនាះ។ 

ប្រសទ�ជាសបចើេរួមទា ុំងនែ សវៀតោម ចិេ រត�្សត បី េិង�ហភាពអឺរ ៉ត្របាេហាមឃាតក់ារ 
សប្រើបបា�់ថ្ា ុំស្រតាអាហ្គូេបី�សៅ្្តងការចិញចាឹ ម�តវសោយស្រវាមាេផល្៉រះពាល់ 
អវជិ្ជមាេចុំសពាះ�តវ េិងមេត�្សតដល្ររសិភាគផលិតផល�សបមចសនាះ ពបីសបពាះ្បមិត 

ពិពណ៌នាបញ្នា

សារធាត៊ហា៉ឃាត់មៅ្៊្រង្លិត្រ៉ស្ត្វ

២៨

វិស័យធរុកិ្ ចេកសិកម ្ម |  សារធាត៊ហា៉ឃាត់
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�មា�ធាតតតដលអាចវា�់តវងបាេសៅតតមាេសៅ្្តងស្ច�់តវ។ ហាេិភយ័�តខភាព 
តដលទា្ទ់ងេឹងការសប្រើថ្ា ុំស្រតា អាហ្គូេបី� រួមមាេ ្រសងកើេហាេិភយ័ស្ើតជុំង�ឺរន� 
ឈាមស្រះដូង ជុំងឺឈឺ្ បាល ជុំងឺញា្ញ័់រខ្ួេបបាណ ការខូចស្ចដ់ត ុំឆអែងឹ េិងការសធវើឱ្យ 
�តវង្្រ់ជាសដើម។

សោយស្រតតចបា្់រ�្ដបីពបី�តខភាព�តវ េិងផលិត្ម្ម�តវបាេហាមឃាត់ការសប្រើបបា�់
ស្រធាតតសបោះថ្ា្់តដលជុំរតញការលូតលា�់រ្រ�់�តវរួចសៅសហើយ សេះមាេេយ័ថា 
ថ្ា ុំស្រតា អាហ្គូ េបី� ្៏បតរូវបាេហាមឃាត់មិេឱ្យសប្រើបបា�់សៅ្ម្តជាតដរ ដូសច្ះ 
ប្�ួង្�ិ្ម្ម រតកាខេ ប្រមាញ់ េិងសេស្ទ គ្រ្ បីអេតវតច្បា្រស់េះសោយ្ុំណតច់បា�់
លា�់អុំពបី�មា�ធាតតហាមឃាតជ់ា្ល់ា្់សដើម្ បីលត្រ្រុំបាតទ់ម្ា្រស់ប្រើបបា�់ស្រធាតត 
សបោះថ្ា្់ទា ុំងអ�់សេះសទៀត។

សោយស្តតតបមរូវការស្ច់�តវសៅតត្រេស្្ើេស�ើង រាជរោ្ឋ ភិបាលចា ុំបាច់គួរតត
ចាត់វធិាេការឱ្យបាេបគ្រ់បោេ់្្តងការធានាថាការសប្រើផលិតផលសៅអុំ�តងសពល
ចិញចាឹ ម�តវទា ុំងសនាះគឺមាេ�តវតថាិភាពដល់�តខតមាលភាព�តវ សហើយថាផលិតផល
ចតងសបកាយមាេល្ខេណៈ�មប�្រ�បមា្រ់មេត�្ស្ររសិភាគ។ប្រ�ិេស្រើការសប្រើស្រ 
ធាតតសបោះថ្ា្់ទា ុំងសេះសៅ្រេម្ាេសោយមិេមាេការទ្់រស្ក ត់ សហើយហាេិភ័យ
ពា្់ព័េ្ធបាេរ ប្ី រាលោលកាេ់តតសបចើេស�ើង សនាះ�តវចិញចាឹ មសៅ្ម្តជាអាចមាេ
ស្រ ្ិ៍សឈា្ម ះមិេលអែសោយជាប្រការសបោះថ្ា្់មួយចុំសពាះ្ុំសណើ េវ�័ិយ្�ិ្ម្មសៅ
្ម្តជា។ ឧទាហរណ៍នេផល្រ៉ះពាល់សោយស្រតត ការ្រេម្ាេស្រ ្ិ៍សឈា្ម ះមិេលអែ 
កាេត់តខ្ា ុំងស�ើងសេះអាចមាេដូចជា សោយសហតតថាប្រសទ�នែ េិងសវៀតោម បាេ
ហាមឃាតក់ារសប្រើបបា�់ថ្ា ុំស្រតា អាហ្គូេបី� រួចសហើយ ដូសចះ្ប្រសទ�ទា ុំងពបីរសេះមេិ
អេតញ្្ញ តឱ្យមាេការនា ុំចូលទុំេិញោតដលបតរូវបាេសគរ្ស�ើញមាេផ្ទត្ស្រធាតត
ទា ុំងសេះស�ើយ។ អាប�័យសហតតសេះ សទាះ្របីជាចបា្រ�់្ដបីពបី�តខភាព�តវ េិងផលិត្ម្ម 
�តវ្រសងកើតស�ើង្្តងសោល្រុំណង្រេ្សត បី�ង្់ោររ្រ�់្ម្តជាជាមួយេឹងប្រសទ�ជិត 
ខាងខ្ួេសដើម្ បី�បមរួលដល់ការសធវើ�មាហរណ ្ ម្្ម ្តងតុំ្រេ ់េិងពាណិជ្្ជ ម្មឆង្កាត់ 
បពុំតដេឱ្យកាេត់តលអែប្រស�ើរ្ស៏ោយ ្រ៉តតេប្្រ�ិេស្រើមេិមាេការ្ុំណត�់មា�ធាតត 
ស្រធាតតហាមឃាត់ជា្់លា្់សទសនាះ ការសប្រើបបា�់ស្រធាតតទា ុំងសនាះេឹងសៅតត 
្រេម្ាេដតដល សហើយអាចេឹង្រ៉ះពាល់ដល់�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់្ម្តជា
្្តងនាមជាប្រសទ�នា ុំសចញស្ច់�តវដ៏មាេ�ក្ាេតពល។

សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត ការ្ុំណត�់មា�ធាតតហាមឃាតជ់ា្ល់ា្ ់អាចជាយតទ្ធស្ស� ្
សលើ្្ម�់្ការយល់ដឹងកាេ់តតមាេប្រ�ិទ្ធភាពរ្រ�់ប្�ួង សដើម្ បីឱ្យអ្្ ចិញចាឹ ម
�តវទា ុំងអ�់អាចមាេព័ត៌មាេកាេ់តតចបា�់អុំពបីស្រធាតតតដលបតរូវសប្រើសលើ�តវ 
រ្រ�់ខ្ួេ ពបីសបពាះមាេអ្្ ចិញចាឹ ម�តវបទង់បទាយតូចជាសបចើេមិេមាេការយល់ដឹង
អុំពបីផលវបិា្ដ៏សបោះថ្ា្់ស្ើតស�ើងសចញពបីការ្រេស្ប្រើស្រធាតតទា ុំងសនាះស�ើយ។ 
ប�សដៀងោ្សេះតដរ ការ្ុំណត់ចបា�់លា�់េូវស្រធាតតហាមឃាត ់េឹងជុំរតញឱ្យមាេ 
ទបីផសារប្រ្ួតប្រតជងកាេត់តលអែប្រស�ើរ�បមា្រអ់្្ ចញិចាឹ ម�តវ សោយស្រតតតនម្្ ្តង 
�តវមួយ្បាលអាចតប្រប្ររួលខ្ា ុំងតាមរយៈការសប្រើថ្ា ុំស្រតា អាហ្គូេបី� ពបីសបពាះ្េង្

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា
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សដើម្ បី្រេ្សត បី�ង្់ោរចិញចាឹ ម�តវ្ម្តជាឱ្យប�្រតាម�្ដង់ោររ្រ�់្រោ្ដ ប្រសទ�ជា 
សបចើេសផ្សងសទៀត េិងទបីផសារនា ុំសចញ�ុំខាេ់្្តងតុំ្រេ់�ុំខាេ់ៗ សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់អេត
ស្�េឱ៍្យប្�ួង្�ិ្ម្ម រតកាខេ ប្រមាញ់ េិងសេស្ទ្ុំណត្់រញ្ជបី ស្រធាតតហាមឃាត់
តដលមាេតចងសៅ្្តងចបា្់រ�្ដបីពបី�តខភាព�តវ េិងផលិត្ម្ម�តវ េិងផ្ដល់ការធានា 
ថា្រញ្ជបី សនាះមាេោ្់្រញចាូ លសឈា្ម ះពពួ្ថ្ា ុំស្រតា អាហ្គូេបី� ដូចជា សរ ៉្ តូប៉ាមបីេ 
(ractopamine) ស្ល់្រ៊តយតាម៉តល (salbutamol) ស្េ្្ូ៊រលសតរ ៉ូល (clenbuterol) េិង 
ហវបីណូសតរ ៉ូល (fenoterol)។ តាមរយៈការសធវើដូសចះ្ ប្�ួងេឹង្រសងកើេ�តវតថាិភាព េិង 
គតណភាពផលិតផល�តវតដលមាេល្់សៅសលើទបីផសារ្ម្តជា េិង្រសងកើតឱ្យមាេទបីផសារ 
ប្រ្ួតប្រតជងកាេ់តតខ្ា ុំងស�ើង�បមា្រ់ធតរ្ិចចាតដលអេតវតត្ាមចបា្រ់។  

ជាប្រការ�ុំខាេ់តដលថា្រនា្ទ ្រ់ពបីមាេការផ្សពវផសាយេូវស្រធាតតហាមឃាត់ 
ជា្ល់ា្ ់ទា ុំងសនាះរួច គួរតតមាេយតទ្ធនាការមាេប្រ�ិទ្ធភាពសដើម្ បីសលើ្្ម�់្ការ 
យល់ ដឹងអុំពបី្រញ្ហា ទា ុំងសេះ ្្តងសោល្រុំណង្រញចាត ះ្រញចាូ លឱ្យប រ្ុមហ៊តេធតរ្ចិចាមេិ
សប្រើស្រធាតតហាមឃាត់ េិងផ្ដល់ព័ត៌មាេដល់ពួ្សគអុំពបីវធិបីស្ស��្តវតថាិភាព ្្តង 
ការជុំរតញ្ុំសណើ េផលិត្ម្មរ្រ�់ខ្ួេ។ ប�សដៀងសេះតដរ ប្�ួងគ្រ្ បី្រសងកើេការ
បតរួតពិេិត្យឱ្យបាេកាេ់តតសបចើេសលើ្�ិោ្ឋ េ េិងសៅសលើទបីផសារសដើម្ បីធានាថាអ្្
ចិញចាឹ ម អេតវត្តាម្រទ្រ្ញ្ញត្ិែ្មបីសេះ។ �បមា្រ់អ្្ចិញចាឹ មតដល្រេ្សប្រើស្រធាតត 
សបោះថ្ា្់ដូចបាេសរៀ្ររា្រ់ខាងសលើ ប្�ួងគួរអេតវតវ្ធិាេពិេ័យដូចមាេតចងសៅ 
្្តងចបា្រ់�្ដបីពបី�តខភាព�តវ េិងផលិត្ម្ម�តវ សដើម្ បីធានាេូវប្រសយជេ៍ស�្មើភាព 
ចុំសពាះអ្្ ចិញចាឹ ម�តវទា ុំងឡាយោតដលអេតវតត្ាម្រទ្រ្ញ្ញត្ិសេះ។ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

ម្អ្្ ចញិចាឹ ម�តវតដលមេិសប្រើស្រធាតតទា ុំងសនាះមាេ�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងតចិ 
ជាងអ្្ ចិញចាឹ មតដលសប្រើថ្ា ុំស្រតា អាហ្គូេបី� េិងទទួលបាេបបា្់ចុំសណញតិចជាង
សៅសពលល្់�តវចិញចាឹ មរ្រ�់ខ្ួេ។

99 សូ៉មស្ីឱ្យព្រសួង្រសិ្រ៉្ រ៊កា្ខ ពបរាញ់ និងមនសាទ ្រនំណត់បញ្ជ ីសារធាត៊ហា៉ឃាត់ផដល
រានផចងមៅ្រ្៊ងចបាប់ស្ដពីីស៊ខភាពសត្វ និង្លិត្រ៉្សត្វ និង្្ដល់ការធានាថាបញ្ជ ីមនារះ

រានដ្្រ់បញ្ចូ លម្្រះថ្ានំមបតា អាហ្គូនីស ្ងផដរ។

វិស័យធរុកិ្ ចេកសិកម ្ម |  សារធាត៊ហា៉ឃាត់



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១៥៣

វ�័ិយ្�ិ្ម្មមាេប្រ�ិទ្ធផល េិងផលិតភាពគឺជា��រ�្ដម្ភ�្ូលនេយតទ្ធស្ស� ្
អភវិឌ្ឍេរួ៍មរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល�បមា្រប់្រសទ�្ម្តជា បពមទា ុំងមាេស្រៈ�ុំខាេ់
ខ្ា ុំង�បមា្រ�់មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងនា ុំសចញ េិង�េ្ិ�តខស�្ៀងរ្រ�់ខ្ួេផងតដរ។ 
មូលោ្ឋ េបគឹះ�បមា្រ់វ�័ិយ្�ិ្ម្មមាេផលិតភាព គឺជាការសប្រើបបា�់យ៉ងមាេ 
ប្រ�ិទ្ធភាព េូវ�មា្ភ រ្�ិ្ម្មមាេគតណភាពខ�់្ ដូចជា បោ្រពូ់ជ ជបី េិងថ្ា ុំ�ម្ា្់រ�តវ 
ចនបងតដលអាចឱ្យ្�ិ្រ្រសងកើេទិេផ្លរ្រ�់ខ្ួេ េិងប្រពលភាព្្តងការសប្រើបបា�់
ដបីធ្បី។ ្៉រតតេ្ដសោយស្រតតការវេិិសយគសៅមាេ្បមតិសៅស�ើយ េិងរបា ុំង្រសចច្ា សទ� 
សទើ្រ្ម្តជាសៅមេិទាេម់ាេលទ្ធភាពផលិតផលិតផល�មា្ភ រ្�ិ្ម្មផ្្ទ ល់ខ្ួេបាេ
សបចើេសដើម្ បី្រុំសពញតាម្ុំសណើ េតបមរូវការរ្រ�់វ�័ិយសេះសៅស�ើយសនាះសទ។ សទាះ
្របីជា្ត្ាសេះ្ុំពតងមាេការផ្្�់្រ្ដូរសៅសពលមាេ្ុំសណើ េការវេិិសយគខ�់្្ស៏ោយ 
្៏វ�័ិយ្�ិ្ម្ម្ម្តជាសៅតតពឹងតផអែ្ខ្ា ុំងសៅសលើការនា ុំចូលផលិតផល�មា្ភ រ 
្�ិ្ម្មជាសបចើេសៅស�ើយ ជាពិស�� ការនា ុំចូលម្ពបីប្រសទ�សវៀតោម េិងនែ។

សោយស្រតតស្រៈ�ុំខាេ់នេវ�័ិយសេះ េិងសោយមាេការទទួលស្្គ ល់ថាផលិត
្ម្្ម ្តងប�ត្សៅមាេ្បមតិសៅស�ើយសនាះ រាជរោ្ឋ ភិបាលបាេ្ុំណត់តនមត្ពេ្ធ
គយ�ូេ្យ�បមា្រ់ការនា ុំចូលផលិតផល�មា្ភ រ្�ិ្ម្មម្កាេ់ប្រសទ�្ម្តជា។ 
សដើម្ បីទទួលបាេការសលើ្ ទឹ្ចតិស្េះ េិងធានាេូវការអេតវតត្ាមចបា្រ ់ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចា 
្�ិ្ម្មនានាចាុំបាចប់តរូវចតះ្រញ្ជបី កាសៅប្�ួង្�ិ្ម្ម រតកាខេ ប្រមាញ់ េិងសេស្ទ េិង
ស�្ើ�ត ុំអាជ្ា្័រណ្ណសធវើពាណិជ្្ជ ម្ម ការតច្ចាយ េិងការរ្សាទត្�មា្ភ រ្�ិ្ម្មសៅ 
្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ ្រតេថាមពបីសលើសេះសៅសទៀត ផលិតផលេបីមួយៗតដលប្រុមហ៊តេ 
ធតរ្ិចចាមាេ្រុំណងនា ុំចូលម្កាេ់ប្រសទ�្ម្តជា បតរូវចតះ្រញ្ជបី កាសៅប្�ួងសដើម្ បី 
្រញ្្ជ ្់ពបី�មា�ធាតត េិង�តវតថាភិាពរ្រ�់ផលិតផលសនាះ។ លតះបតាតតបាេ្រុំសពញ 
ដុំសណើ រការចតះ្រញ្ជបី ទា ុំងសេះច្រ់រួចរាល់សហើយ សទើ្រប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាអាចោ្់ពា្្យ 
ស�្ើ�ត ុំ អាជ្ា្័រណ្ណនា ុំចូល េិងលិខិតអេតញ្្ញ តសដើម្ បីនា ុំចូលផលិតផលទា ុំងសនាះ។ សទាះ
្របីជាដុំសណើ រការអេតវតត្ាមចបា្រស់េះមាេល្ខេណៈ�្មតគស្្ម ញ េិងមាេការចុំោយ
ពា្ព់េ័្ធសបចើេ្្ដបី ្ អ៏តថាប្រសយជេ៍នេការសលើ្ តលងពេ្ធនា ុំចូល េិង�ិទ្ធតិច្ចាយផ្្ដ ច់ 
មតខសលើផលិតផលនានាតដលខ្ួេបាេចតះ្រញ្ជិ កា អាចឱ្យប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាតដលអេតវត្
តាមចបា្រ់ភាគសបចើេអាច្រុំសពញល្ខេខណ្ឌ តបមរូវទា ុំងសេះបាេយ៉ង�មប�្រ។ 

សទាះ្របីជាប្�ួងបាេខិតខុំប្រឹងតប្រងបគ្រប់គង េិងបតរួតពិេិត្យការនា ុំចូលផលិតផល
�មា្ភ រ្�ិ្ម្មចូលម្្្តងប្រសទ�្ម្តជា្៏សោយ ្៏មាេការសធវើពាណិជ្្ជ ម្មផលិត
ផល�មា្ភ រ្�ិ្ម្មសបរៅផ្ូ វការ្្តងទុំហុំដ៏ធុំគួរឱ្យ្ត់�មា្គ ល់ផងតដរ តដលបតរូវបាេ
លួចដឹ្ជញ្ជូ េឆង្កាត់បពុំតដេសោយខត�ចបា្់រសចញពបីប្រសទ�ជិតខាងយ៉ងទូលុំ
ទូលាយ សហើយបតរូវបាេយ្ម្ល្ ់េិងសប្រើបបា�់សោយ្�ិ្រជាសបចើេសៅទូទា ុំង 
ប្រសទ�្ម្តជា។ សទាះ្របីជាប្រសទ�ទា ុំងសេះគជឺាប្រភពតដលមាេផលិតផលចតះ្រញ្ជបី
ជាសបចើេ្ស៏ោយ ្រ៉តតេស្ោយស្រតតសរាងចប្សៅទបីសនាះបាេផលិតសលើ�ពបីតបមរូវការ 
ទបីផសាររ្រ�់ខ្ួេ សទើ្រប្រុមហ៊តេតច្ចាយមេិបាេចតះ្រញ្ជបី ស្ងចុំសណញពបីផលិតផល

ពិពណ៌នាបញ្នា

លទ្ភាពមន្លិត្ល្រសិ្រ៉្៉ិនពសបចបាប់

២៩

វិស័យធរុកិ្ ចេកសិកម ្ម |  ការពបយ៊ទ្ពបឆ្នំង នឹងសរាភា រ្រសិ្រ៉្ខ៊សចបាប់

ថ ្មមី



១៥៤    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

សោយសហតតថាការតដលរ ុំពឹងថា្�ិ្រភាគសបចើេេឹងមាេចុំសណះដងឹ្រសចច្ា សទ�្្តង
ការ្ុំណត់ថាសតើផលិតផល�មា្ភ រ្�ិ្ម្មតដលពួ្ោតទិ់ញគជឺាផលិតផលបាេនា ុំ 
ចូលប�្រចបា្រស់នាះគជឺាសរឿងមេិ�មសហតតផលស�ើយ សហើយសេះគជឺាទុំេួលខត�បតរូវ 
រ្រ�់េិយ័ត្រ្ម្តជាតដលបតរូវពបងឹងការយល់ដងឹជត ុំវញិសបោះថ្ា្ន់េការសប្រើបបា�់ 
ផលិតផលនា ុំចូលខត�ចបា្រ ់េិងការពបងឹងការអេតវតត្ាមចបា្រឱ់្យ កាេ់តតមាេប្រ�ិទ្ធភាព។ 
ប្រ�ិេស្រើមេិមាេការអេតវតច្បា្រទូ់លុំទូលាយសទសនាះ ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិច្ា �ិ្ម្មតដល 
បាេអេតវតត្ាមចបា្រ់ េឹងទទួលអតថាប្រសយជេ៍មិេស�្មើភាពោ្ស�ើយ សោយស្រតត 
ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាប�្រចបា្រ់ទា ុំងសេះមិេអាចប្រ្ួតប្រតជងជាមួយផលិតផលខត� 
ចបា្រ់តដលមាេតនមទ្ា្រស�ើយ។ ្ត្ាសេះបាេសធវើឱ្យ្រ៉ះពាល់ដល់្ុំសណើ េវ�័ិយ 
្�ិ្ម្្ម ម្តជា េិង�មតថាភាពទា្ទ់ាញរ្រ�់វ�័ិយ្�ិ្ម្មសេះតដលជាសោលសៅ
វេិិសយគ សោយស្រតតផលិតផលខត�ចបា្រ់ទា ុំងសនាះបាេ្រុំផ្្ញស្រ ្ិ៍សឈា្ម ះម៉ា្ 
ផលិតផលយ៉ងធងៃេធ់ងៃរ សហើយប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាប�្រចបា្រទ់ា ុំងសនាះអាចេឹង មេិមាេ 
្រុំណង្រេដ្ុំសណើ រការ ឬ្រសងកើេការវេិិសយគរ្រ�់ខ្ួេស�ើយ ប្រ�ិេស្រើខ្ួេមេិអាច 
រ្បបា្ច់ុំសណញបាេសទសនាះ។ ្រតេថាមពបីសលើសេះសៅសទៀត សោយស្រតតប្រុមហ៊តេតច្ 
ចាយផលិតផលនា ុំចូលខត�ចបា្់រទា ុំងសនាះបាេសគចសវ�ពបីល្ខេខណ្ឌ តបមរូវចតះ្រញ្ជបី  
េិងការស�្ើ�ត ុំអាជ្ា្រណ័្ណតដល្ុំណតស់ោយប្�ួង្�ិ្ម្ម រាជរោ្ឋ ភបិាលបាេបាត់ 
ចុំណូលជាតដិ�៏ុំខាេ ់េិងបាេបាត�់មតថាភាព្តប់តាទិេេ័្យបតឹមបតរូវ�បមា្រក់ារ
វភិាគ្ុំសណើ េរ្រ�់វ�័ិយសេះបាេស�ើយ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

សលើ�ពបីតបមរូវការតដលមាេនែច្ុំោយទា្រសេះ សោយបាេនា ុំចូលសលើ�តបមរូវការ 
ម្ល្ស់ៅ្ម្តជា្្តងតនមទ្ា្រជាងតនមទ្បីផសារសៅ្្តងប�ត្។ការទម្ា្ត់នមស្េះ បាេ
ោ្់�ម្ាធមិេចា ុំបាច់សលើប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាតដលអេតវត្តាមចបា្រ់ សោយស្រតត
ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាទា ុំងសនាះមិេអាចល្់តាមតនម្ទា្រតាមប្រុមហ៊តេតច្ចាយមិេ 
បាេចតះ្រញ្ជបី  តដលបាេចុំសណញនែច្ុំោយពបីការចតះ្រញ្ជបី  េិងការស�្ើ�ត ុំអាជ្ា្រណ័្ណ 
សធវើពាណិជ្្ជ ម្ម េិងអាជ្ា្រ័ណ្ណនា ុំចូលផលិតផលរ្រ�់ខ្ួេបាេ។

្រណបី ខះ្សទៀត ទុំេិញនា ុំចូលខត�ចបា្់រ្៏អាចមាេប្រភពម្ពបីសរាងចប្ផលិតតត
មួយដូចោ្សៅេឹងទុំេិញប�្រចបា្រ់តដរ ្៉រតតេទ្ុំេិញទា ុំងសនាះមិេបាេនា ុំចូលតាម 
ប្រភព្រោ្ដ ញតច្ចាយប�្រចបា្រ់ស�ើយ ពបីសបពាះពត ុំមាេប្រភពចបា�់លា�់ 
តដលអាច្រញ្្ជ ្់ថាផលិតផលទា ុំងសនាះបតរូវោ្សៅេឹងអវបីតដលអ្្ល្់មិេមាេ
�ិទ្ធិប�្រចបា្រ់បាេអះអាងតដរឬសទ។ ជាលទ្ធផល ផលិតផលទា ុំងសេះជាទូសៅ 
មិេមាេអ្្សរតខ្មរសៅសលើ្ញចា ្រ់ ឬស្្្�ញ្្ញ  សដើម្ បីឱ្យ្�ិ្រ្ម្តជាអាចអេតវត ្
តាមស�ច្្ដបីតណនា ុំអុំពបីការសប្រើបបា�់បាេស�ើយ តដលជាសហតតអាចនា ុំឱ្យ្�ិ្រសប្រើ 
ផលិតផលទា ុំងសនាះមិេបាេបតមឹបតរូវ សហើយអាច្រងកការខូចខាតដល់ដុំោុំរ្រ�់ 
ពួ្ោត់ េិង្ររសិ្ថា េ្ម្តជាបាេសទៀតផង។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ សោយស្រតតមិេ
មាេការធានាគតណភាពពបីសរាងចប្ ឬប្រុមហ៊តេតច្ចាយ ្�ិ្រមិេបាេដឹងថា
ផលិតផលទា ុំងសនាះគជឺាផលិតផលមេិមាេគតណភាពតាម�ង្ោ់រ ត្ង្ក្ាយ ឬមាេ 
សបោះថ្ា្់ខ្ា ុំងជាងផលិតផលតដលមាេល្់ប�្រចបា្រ់តដរឬយ៉ងោសនាះសទ។ 
អាប�័យសហតតសេះ �មា្ភ រ្�ិ្ម្មតដលនា ុំចូលខត�ចបា្រម់្កាេប់្រសទ�្ម្តជាអាច 
មិេមាេ�តវតថាិភាពខ្ា ុំង�បមា្រ់្�ិ្រ េិងអ្្ សប្រើបបា�់ សហើយមាេផល្រ៉ះពាល់ 
អវជិ្ជមាេដល់ចបីរភាព្ររសិ្ថា េរយៈសពលតវងផងតដរ។

វិស័យធរុកិ្ ចេកសិកម ្ម |  ការពបយ៊ទ្ពបឆ្នំង នឹងសរាភា រ្រស្ិរ៉្ខ៊សចបាប់



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១៥៥

99 មស្ីមស្ឱី្យព្រសួង្រសិ្រ៉្ រ៊កា្ខ ពបរាញ់ និងមនសាទអន៊វត្តវធិានការអន៊វត្តចបាប់ឱ្យបានតឹងរ៊ងឹ
មៅមពលច៊រះពតរួតពិនិត្យមៅតា៉ចនំណ៊ចផច្រចាយ្លិត្លសរាភា រ្រសិ្រ៉្។

ប រ្ុមហ៊តេធតរ្ិចច្ា �ិ្ម្ម បតរូវការឱ្យមាេការធានាជាចា ុំបាច់សោយចង់សមើលស�ើញ 
រាជរោ្ឋ ភិបាលចាត់វធិាេការតឹងរតងឹ ប្រយតទ្ធប្រឆ្ ុំងេឹងលុំហូរចូលេូវផលិតផល 
�មា្ភ រ្�ិ្ម្ម នា ុំចូលខត�ចបា្រ់ម្្ម្តជា អាប�័យសហតតសេះសយើងខ្ត ុំ�ូមសោរព
ស�្ើឱ្យប្�ួង្�ិ្ម្ម រតកាខេ ប្រមាញ់ េិងសេស្ទ អេតវតវ្ធិាេការអេតវតច្បា្រឱ់្យបាេ 
តងឹរតងឹសៅសពលចតះបតរួតពិេិត្យសលើអ្្ ល្រ់ាយ េិងទបីតា ុំងតច្ចាយ។ វធិាេការសេះ 
អាចោ្ស់ចញអមជាមួយេឹងការអេតវតត្ាមវធិាេពិេយ័�បមា្រអ់្្ ប្របពឹត្សិល្មើ�
ដតដលៗ េិងការរ្ឹរអូ�យ្ផលិតផលតដលមេិបាេចតះ្រញ្ជបី សៅប្�ួង។ សយើងខ្ត ុំ 
្៏�ូមស្វ គមេ៍ចុំសពាះ្ិចចាខិតខុំប្រងឹតប្រង្្តងការពបងឹង្ិចចា�ហការអេរ្ប្�ួង 
ជាមួយេឹងអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ ្៏ដូចជាការផ្ដល់ព័ត៌មាេលមអែិតអុំពបីការ
ចតះ្រញ្ជបី ផលិតផលទា ុំងសនាះដល់ស្ថា ្រេ័សេះ ពបីសបពាះទាល់តតមាេពត័ម៌ាេបគ្រប់ោេ់
សទើ្រស្ថា ្័រេសេះអាចសផ្ទៀងផ្្ទ តប់ាេថាសតើផលិតនា ុំចូលោខះ្ប�្រ ឬមេិប�្រចបា្រ។់

�ុំខាេ់ជាងសេះសៅសទៀត សយើងខ្ត ុំ�ូម្រញ្្ជ ្់ថាការអេតវត្ចបា្រ់មិេគួរអេតវត្
ចុំសពាះ្�ិ្រតដលសប្រើបបា�់ផលិតផល�មា្ភ រ្�ិ្ម្មខត�ចបា្រ់សោយខ្ួេឯង
ស�ើយ សោយស្រោតម់េិបាេដងឹផលិតផលទា ុំងសនាះខត�ចបា្រស់�ើយ ផ្ទតយម្វញិ 
ពួ្ោតគួ់រតតទទួលបាេការអ្ររ់ ុំ អុំពបីសបោះថ្ា្់នេផលិតផលទា ុំងសនាះ េិងរស្រៀ្រ 
្ុំណត់អត�្ញ្្ញ ណផលិតផលខត�ចបា្រ់សដើម្ បីឱ្យពួ្ោត់អាចសជៀ�វាងមិេទិញ 
ផលិតផលទា ុំងសនាះសលើ្សបកាយ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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ចបា្រ�់្ដបីពបីការង្របាេតចងអុំពបីទុំនា្ទ់ុំេងរវាងេិសយជ្ េិងេិសយជិត េិងល្ខេខណ្ឌ  
ការង្រតដលអេតវតច្ុំសពាះវ�័ិយឯ្ជេទា ុំងអ�់តដលចូលរួម្្តងស�ដ្្ឋ ចិច្ា ម្តជា។ 
សោយស្រតតវ�័ិយ្�ិ្ម្មមាេតបមរូវការពិស��ខត�ពបីវ�័ិយសផ្សងសទៀត ប្រុមហ៊តេ 
ធតរ្ចិចាតដលមាេ្ម្្ម រមាេបបា្ឈ់្ួលជាសទៀងទាត�់បមា្រក់ារោុំដតះដុំោុំ�បមា្រ់ 
ពាណិជ្្ជ ម្ម បតរូវមាេកាតពវ្ចិចា្រតេថាមតដលបាេតចងសោយចបា្រត់ដលវ�័ិយឯ្ជេ 
សផ្សងសទៀតមិេបតរូវបាេតបមរូវឱ្យអេតវតត្ាមស�ើយ។

ជុំពូ្ ៧ នេចបា្់រការង្របាេតចងអុំពបីល្ខេខណ្ឌ ការង្រជា្់លា្ថ់ាប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចា 
្�ិ្ម្មបតរូវផ្ដល់ការោ ុំបទដល់្ម្្ម រ េិងបគរួស្ររ្រ�់ពួ្ោតស់ដើម្ បីធានាថាពួោត់ 
គបឺ�្រចបា្់រ។ កាតពវ្ ចិចាទា ុំងសេះរួមមាេ ្ តេង្ស្្្ស់ៅសោយឥតគិតនែ ្បបា្ឧ់្រតថាម្ភ 
ស�វាទឹ ស្ភ្ើង ចុំណបី អាហារ ការតែទា ុំសៅសពលនែងៃ េិង�ុំណងស្លាសរៀេតដលបគ្រប់គង 
ផ្្ទ ល់ខ្ួេឯងសោយប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាទា ុំងសនាះ។ សទាះ្របីជាល្ខេខណ្ឌ ទា ុំងសេះពិតជាបាេ 
្រតេថាម ប្រត្ិរត្កិារចុំោយសបចើេចុំសពាះរ្រ�់ធតរ្ចិច្ា �ិ្ម្្ម ស៏ោយ ្រ៉តតេម្ាេប្រុម 
ហ៊តេធតរ្ិចចាជាសបចើេបាេទទួលស្្គ ល់ថាចុំោយសេះគឺជាតផ្្ មួយនេចុំោយសធវើ 
ធតរ្ិចចាសៅ្្តងវ�័ិយ្�ិ្ម្មសៅ្ម្តជា សោយស្រតតចុំការភាគសបចើេ�ថាិតសៅ្្តង 
តុំ្រេ់ជេ្រទោច់ប�យល សហើយថាសេះគឺជាអតថាប្រសយជេ៍ េិង្ិចចាការពារតដល
ប្រុមហ៊តេផ្ដល់ជូេ្ម្្ម ររ្រ�់ខ្ួេ។

ចុំណត �ុំខាេ់�បមា្រ់្ រណបី សេះគថឺាអតថាប្រសយជេ្៍រតេថាមទា ុំងសេះ ជាសរឿយៗ មេិបតរូវ 
បាេយ្ម្សធវើការពិចារោស�ើយសៅសពលសធវើការវាយតនមប្បា្ឈ់្ួលជា្ត់�្ដង 
តដល្ម្្ម រ្្តងវ�័ិយសេះទទួលបាេ។ សទាះ្របីជាបបា្ឈ់្ួល�តទ្ធរ្រ�់្ម្្ម រ្្តងវ�័ិយ 
សេះអាចមាេចុំេួេទា្រជាង្ម្្ម រសៅ្្តងវ�័ិយសផ្សងសទៀត សោយស្រតតប្រុមហ៊តេ 
្្តងវ�័ិយសេះមាេ្រេ្ទត្ចុំោយចាុំបាចប់្រចា ុំនែងៃជាសបចើេសផ្សងសទៀតរ្រ�់្ម្្ម រខ្ួេ
្្ដបី ្រ៉តតេ្្ ម្្ម រសៅ្្តងវ�័ិយសេះគួរតត�ថាិតសៅ្្តងស្ថា េភាពមួយតដលអាច�េ្ស ុំបបា្់
ឈ្ួលរ្រ�់ខ្ួេបាេសបចើេជាង្ម្្ម រសៅ្្តងវ�័ិយសផ្សងសទៀត តដលបតរូវចុំោយបបា្់ 
ឈ្ួលរ្រ�់ខ្ួេសៅសលើការស្្្ស់ៅ ចុំណបី អាហារ េិងតបមរូវការជាសបចើេសផ្សងសទៀត។ 

ចសន្ាះប្រសហាង្តេង្សេះ ្ ុំពតងតតសធវើឱ្យមាេ្្ប្ី ងវល់ខ្ា ុំង�បមា្រប់្រុមហ៊តេធតរ្ចិចា
្្តង្�ិ្ម្មសោយស្រតតនាសពលែ្មបៗី សេះមាេការពិភា្សាសបចើេជត ុំវញិលទ្ធភាពោ្់ 
ឱ្យអេតម័ត�្ដង់ោរនេបបា្់ឈ្ួលអ្រ្្ររមា�បមា្រ់វ�័ិយសបចើេ្រតេថាមសទៀត សបរៅពបី 
វ�័ិយកាតស់ដរ វាយេភណ័្ឌ  េិងត�្្សជើង។ សទាះ្របីជានាសពល្រចចាត្រ្េប្បា្ឈ់្ួល 
អ្រ្្ររមាបតរូវបាេអេតវតត្តសៅ្្តងវ�័ិយផលិត្ម្មទា ុំងសេះ្៏សោយ ្រ៉តតេវ្ាមាេ
ឥទ្ធិពលរួចសៅសហើយសៅសលើបបា្ឈ់្ួលរ្រ�់វ�័ិយសផ្សងសទៀត សោយស្រតត្ម្្ម រ 
េិសយជិតជាសបចើេបាេរ ុំពឹងថាេឹងទទួលបាេបបា្់ឈ្ួ លដូចោ្សៅេឹង្ម្ម្រ 
េិសយជិតសៅ្្តងវ�័ិយកាត់សដរ វាយេភ័ណ្ឌ  េិងត�្្សជើង តដលជាសហតតសធវើឱ្យ 
ប្រុមហ៊តេសៅ្្តងវ�័ិយសេះមាេចុំោយស ើ្េស�ើងសលើការប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់ខ្ួេ។ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ល្រ្ខខណ្ឌ ការងារពិមសសសពរាប់វសិ័យ្រសិ្រ៉្

៣០

វិស័យធរុកិ្ ចេកសិកម ្ម |  បទប្បញញាត្តិការងារ

ថ ្មមី



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១៥៧

ប រ្ុមហ៊តេធតរ្ិចចាសៅ្្តងវ�័ិយ្�ិ្ម្ម ទទួលស្្គ ល់ថា្ត្ាសេះអាចេឹង្រងកជា្រញ្ហា
្្តងការទា្ទ់ងជា មួយេឹងប្រុម្ម្្ម រេិសយជតិ សោយស្រតតពួ្ោតច់ា ុំបាចប់តរូវ
តតសលើ្្ម�់្ការយល់ដងឹអុំពបីភាពខត�ោ្រវាងការទទួលបាេបបា្ឈ់្ួល�តទ្ធទា្រ
ជាង្រេ្ិច តតមាេអតថាប្រសយជេ៍្រតេថាមជាសបចើេ�បមា្រ់្ម្្ម រេិសយជិត ស្រើសធៀ្រ
សៅេឹងការទទួលបាេបបា្ឈ់្ួល�តទ្ធខ�់្ជាង តតទទួលបាេអតថាប្រសយជេ្៍រតេថាម
តចិតួច។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ ្ ម៏ាេការចា ុំបាច់្ ្តងការសលើ្្ម�់្ការយល់ដងឹអុំពបី 
ចុំណត ចសេះ�បមា្រអ់្្ សធវើសោលេសយបាយផងតដរ សដើម្ បីធានាថាកាតពវ្ ចិចាពិស�� 
តដលមាេ�បមា្រវ់�័ិយ្�ិ្ម្ម េិងអតថាប្រសយជេ្៍រតេថាមជាសបចើេតដលផ្ដល់ឱ្យបតរូវ 
បាេយ្ម្សធវើការពិចារោសៅសពលសធវើការពិភា្សាអុំពបី្ុំតណទបមង់ការង្រនា 
សពលអនាគត។

សទាះ្របីជាការអេតវត្គុំេិតផ្ដួចសផ្ដើមជាសបចើេរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភិបាលសដើម្ បីោ្់អេតវត ្
្ិចចាការពារការង្រជាផ្ូ វការសេះ ទទួលបាេការស្វ គមេ៍យ៉ងសបចើេពបី�ហគមេ៍ 
ធតរ្ចិច្ា ស៏ោយ ្រ៉តតេ្្ ុំតណទបមងទ់ា ុំងសនាះចា ុំបាចប់តរូវរ្សាតតល្យភាព�មប�្ររវាង 
តបមរូវការរ្រ�់្ម្្ម រ េិងតបមរូវការរ្រ�់ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាសដើម្ បី ធានាថា្ម្តជាសៅតត
អាចរ្សា�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់ខ្ួេបាេ។ ប្រ�ិេស្រើនែច្ុំោយសលើ្ម្ា ុំង 
ពល្ម្មសៅតត្រេស្្ើេស�ើងសោយមេិមាេផលិតភាព�មប�្រសទសនាះ ្ ម្តជាេឹង 
បាត្់រងឧ់ត្ដមភាពប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់ខ្ួេ តដលជាមូលោ្ឋ េផលិត្ម្មមាេនែច្ុំោយ 
ទា្រសហើយអាចេឹង្រងខេុំឱ្យប រ្ុមហ៊តេធតរ្ិចចាជាសបចើេ្រ្ដូ រសៅកាេ់ប្រសទ�សផ្សងសទៀត 
សហើយប្រ�ិេស្រើ្ រណបី សេះស្ើតស�ើង េឹងសធវើឱ្យមាេផល្រះ៉ពាល់ធងៃេធ់ងៃរដល់្ុំសណើ េ 
ស�ដ្្ឋ ិចច្ា ម្តជានាសពលអនាគតជា្់ជាមិេខាេ។ 

សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត ប្រុមហ៊តេពាណិជ្្ជ ម្មមាេការលុំបា្ខ្ា ុំងរួចសហើយសៅ្្តងការ
ប្រ្ួតប្រតជងសៅ្្តងទបីផសារតដលមាេការប្រ្ួតតប្រងខ�់្ សោយស្រតត�ហបោ� 
្�ិ្ម្មតូចៗ េិងវ�័ិយសផ្សងសទៀតមិេបតរូវបាេតបមរូវឱ្យផ្ដល់អតថាប្រសយជេ៍្រតេថាម
ដូចមាេសរៀ្ររា្រ់លមអែិតខាងសលើ�សនាះសទ េិងអាចសគចផតតពបីការចុំោយដ៏សបចើេ 
សលើ�លត្រសេះ។ សៅសពលយ្នែច្ុំោយទា ុំងសេះម្្ូរ្រួម្រញចាូ លជាមួយេឹង ការ
្ុំតណទបមង់ការង្រែ្មបីៗសេះដូចជា ស្រឡាជាតិរ្រ្រ�េ្ិ�តខ�ង្គម ការទូទាតប់បា្់ 
្រុំោចអ់តបីតភាពការង្រ េិង្ម្មវធិបីបបា្ស់ស្ធេនាសពលខាងមតខ សយើង្ត�់មា្គ ល់ 
ស�ើញថាប្រ�ិទ្ធភាពនែច្ុំោយ េិង្ត្ាអុំសោយផលតផ្្ ស�ដ្្ឋ ចិចា�បមា្រ់្ ចិចាការ
ពារ�បមា្រផ់លិត្ម្្ម �ិ្ម្ម�បមា្រព់ាណិជ្្ជ ម្មសៅ្ម្តជា េឹងមាេការធ្ា្ច់តះទា្រ 
ជាងមតេ សេះមិេទាេ់រា្់រ្រញចាូ លផងេូវ្រេ្ទត្្រតេថាមតដលអាចេឹងមាេ សោយស្រ
តតបបា្់ឈ្ួលអ្រ្្ររមា�ង្់ោរនាសពលអនាគត។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា



១៥៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

សទាះ្របីជាសយើងខ្ត ុំស្វ គមេច៍ុំសពាះការ្រសងកើតឱ្យអេតវតជ្ាផ្ូ វការេូវ្ិចចាការពារការង្រ 
រ្រ�់្ម្តជា េិងសោយទទួលស្្គ ល់េូវស�ច្្ដបីបតរូវការជាចា ុំបាចេូ់វបបា្ឈ់្ួលតដលអាច
រ�់សៅបាេ�បមា្រប់្រជាពលរដ្្ឋ ម្តជា្ស៏ោយ ្ �៏មាជិ្ រ្រ�់សយើងខ្ត ុំយល់ស�ើញថា 
ចុំណត ចតដលបាេសរៀ្ររា្រខ់ាងសលើចា ុំបាចប់តរូវតតអេតវតស្ោយរ្សាឱ្យបាេេូវតតល្យភាព 
រវាងតបមរូវការរ្រ�់ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចច្ា �ិ្ម្ម េិងតបមរូវការរ្រ�់្ម្្ម រេិសយជិត។ 
អាប�័យសហតតសេះ សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពស�្ើឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាលសធវើការពិចារោសៅសលើ
អតថាប្រសយជេ្៍រតេថាម េិងល្ខេខណ្ឌ ការង្រតដលប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាបាេផ្ដល់រួចសហើយ 
សៅសពលអេតវត្្ ម្មវធិប្ី ុំតណទបមងក់ារង្រែ្មបីសដើម្ បីធានាថាវ�័ិយ្�ិ្ម្្ម ម្តជាសៅ
តតមាេ�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងខ�់្ដូចមតេដតដល។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩ 99 សូ៉មស្ីឱ្យ្្ដល់ការធានាថាោជរដ្ឋា ភិបាលនឹងមធ្វីការពិចារណាមលីអតថែពបមោជន៍បផនថែ៉ និង
ល្រ្ខខណ្ឌ ការងារផដលព្ររុ៉ហ៊៊នធ៊រ្រិច្ច្រសិ្រ៉្បាន ្្ដល់ជូន្រនលង៉្រ មៅមពលអន៊វត្ត្រ៉្វធិី

្រនំផណទព៉ង់ការងារថ្ី។

វិស័យធរុកិ្ ចេកសិកម ្ម |  បទប្បញញាត្តិការងារ
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តាមរយៈ្ិចចាខិតខុំប្រឹងតប្រងយ៉ងយ្ចិតទ្ត្ោ្់រ្រ�់រាជរោ្ឋ ភិបាល េិងវ�័ិយ 
្�ិ្ម្មសៅ្្តងការពបងបី្ េិងសធវើទុំសេើ្រ្ម្មផលិត្ម្មប�ូវ ្ម្តជាបាេក្ាយសៅជា 
ប្រសទ�នា ុំសចញមាេ�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងកាេ់តតខ�់្ តដលសធវើការផ្គត់ផ្គង់សៅ 
កាេ់ទបីផសារ្្តងតុំ្រេ់ េិងទបីផសារអេរ្ជាតិ។ សទាះ្របីជាមាេការយ្ចិតទ្ត្ោ្់ខ�់្
សៅសលើការនា ុំសចញប្រសភទអងករប្អូ្រប្រណបី ត តដលបតរូវការតនមក្ាេត់តខ�់្ េិងមាេ 
ការទទួលស្្គ ល់ពបីទបីផសារអេរ្ជាតិ្៏សោយ ្៉រតតេប្្រសភទអងករធម្មតាជាសរឿយៗ មាេ
ការលុំបា្្្តងការប្រ្ួតប្រតជងជាមួយេឹងការនា ុំសចញរ្រ�់ប្រសទ�សវៀតោម។ 
សោយសហតតថាទបីផសារអងកររ្រ�់ពិភពសលា្មាេទុំហុំធុំសធង េិងមាេចុំតណ្ទបីផសារ 
ខត�ៗោ្ជាសបចើេសនាះ ប្រសទ�្ម្តជាគួរខិតខុំសធវើពិពិធ្ម្មពូជប�ូវតាមរយៈការ្រសងកើេ
ផលិត្ម្មប�ូវធម្មតាសដើម្ បីធានាថាខ្ួេសៅតតមាេភាពប្រ្ួតប្រតជងខ�់្ េិងអាច 
�សបមចបាេសោលសៅនា ុំសចញអងកររ្រ�់ខ្ួេសោយភាពសជាគជ័យ។ 

មសធយោបាយមាេប្រ�ិទ្ធភាពសៅ្្តងការ្រសងកើេផលិត្ម្មប�ូវប្រសភទសផ្សងៗសៅតាម 
្រោ្ដ ប្រសទ�ោុំដតះប�ូវឈាេមតខសគសផ្សងៗសទៀត ជាពិស��គបឺ្រសទ�ចេិ ហវបីលបីពបីេ 
សវៀតោម ឥោ្ឌ  គសឺធវើស�ើងតាមរយៈការសប្រើបបា�់ពូជប�ូវ្ូេកាត។់ ពូជប�ូវ្ូេកាត់ 
គឺជាប្រសភទពូជតដលបាេ្រង្ក ត់យ៉ង�បមិត�បមាុំងពបីពូជប�ូវសមចុំេួេពបីរខត�ោ្
សដើម្ បី្រង្ក តស់ៅជាពូជ្ូេកាតន់េពូជទា ុំងពបីរសនាះ។ ដុំសណើ រការសេះអាចផលិតបាេ 
ជាពូជប�ូវតដលអាចមាេទិេផ្លខ�់្ជាងពូជ តដលបាេ្រង្ក តត់ាមវធិបីស្ស�ច្ា�់
ប្រហា្ប់្រតហលោ្ រហូតដល់សៅពបី ១៥% សៅ ៣០% សហើយ្៏ជាប្រសភទពូជតដល 
ធេ់េឹង្ងវះខាតទឹ្ ជាតិនប្រ �បីតតណហា ភាពខ�់្ េិង�តវលអែិតចនបងនានាផងតដរ។

សទាះជាយ៉ងសេះ្្ដបី ដុំសណើ រការ្រង្ក តពូ់ជតខវងសេះ ្រសងកើតបាេសៅជាពូជប�ូវតដល 
មេិអាចទត្ជាពូជ�បមា្រស់្្រសបពាះម្ដងសទៀតបាេស�ើយ សហើយសោយស្រតតមាេ 
្រញ្ហា ប្រឈមតផ្្ ្រសចច្ា សទ� សទើ្រដុំសណើ រការសេះចា ុំបាចប់តរូវតតមាេការបគ្រប់គង 
សោយផលិត្របោ្រពូ់ជជាល្ខេណៈ ពាណិជ្្ជ ម្មសទើ្រមាេប្រ�ិទ្ធភាព។ មយោង៉វញិ 
សទៀត សោយសហតតតតពូជប�ូវ្ូេកាត់សេះមិេអាចយ្សៅសប្រើជាបោ្រ់ពូជ�បមា្រ់ 
ប្រមូលផលសលើ្សបកាយបាេ ្ �ិ្រចា ុំបាចប់តរូវតតទិញពូជប�ូវសេះែ្មបីសទៀត�បមា្រ់ 
សធវើជាពូជស្្រសបពាះតាមរដូវកាលេបីមួយៗ សហើយបោ្រ់ពូជទា ុំងសេះមាេតនមខ្�់្
ជាងប្រសភទពូជប�ូវធម្មតា។ សទាះ្របីជាប្រសភទពូជសេះផ្ដល់េូវទិេផ្លខ�់្្ស៏ោយ 
្រ៉តតេ ្្ ្តងការស្្រសបពាះគបឺតរូវការ្ររមិាណបោ្រពូ់ជតចិជាងប្រសភទប�ូវធម្មតាឆ្ងៃ យ
ោ�់។ សោយស្រនែច្ុំោយខ�់្សលើបោ្រពូ់ជ េិងល្ខេខណ្ឌ ជបី េិង�តវលអែតិចនបង 
្រតេថាមសផ្សងៗសទៀត សគចា ុំបាចប់តរូវតតសធវើការវាយតនមស្លើប្រ�ិទ្ធភាពនែច្ុំោយនេ
ប្រសភទប�ូវ្ូេកាតស់េះសដើម្ បីដងឹថាសតើប្រសភទពូជប�ូវសេះមាេល្ខេណៈ�មប�្រ
�បមា្រ់្�ិ្រមួយចុំេួេតដរឬសទ។

្រចចាត្រ្េ ្ប្�ួង្�ិ្ម្ម រតកាខេ ប្រមាញ់ េិងសេស្ទមេិអេតញ្្ញ តឱ្យប្រុមហ៊តេ្�ិ្ម្ម
សធវើការចតះ្រញ្ជបី ផលិតផលអងករ្ូេកាត់�បមា្រ់សប្រើបបា�់ជាល្ខេណៈពាណិជ្្ជ ម្ម 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ពសរូវ្ូរនកាត់

៣១

វិស័យធរុកិ្ ចេកសិកម ្ម |  ពិពិធ្រ៉្្រសិ្រ៉្
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ស�ើយ តដលបាេរារា ុំងយ៉ងមាេប្រ�ិទ្ធភាពសៅសលើការសប្រើបបា�់ប្រសភទពូជសេះ
ជាផ្ូ វការសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ សោលជុំហរ សេះអាចសោយស្រតតមាេការភាេ់ 
បច�ុំជត ុំវញិការចាតថ្់ា្ម់េិបតឹមបតរូវេូវប្រសភទដុំោុ្ំ ូេកាតជ់ា ស្រពាង្គកាយតដល 
បាេសធវើ្ុំតណតប្រស�សេទិច (GMO)។ GMO មាេល្ខេណៈខត�ោ្ទា ុំងប�តងពបី 
ដុំោុ្ំ ូេកាត់សោយស្រ GMO បតរូវបាេ្រសងកើតស�ើងសោយការោ្់្រញចាូ លោ្េូវ 
ស្រធាតតស�សេទិច ពបីស្រពាង្គកាយតដលមាេល្ខេណៈខត�ោ្ទា ុំងប�តង តដល 
មិេអាចស្ើតស�ើងសោយធម្មជាតិបាេស�ើយ ចុំតណ្ពូជ្ូេកាត់គឺ�ថាិត្្តងអុំ្ូររ 
តតមួយ សហើយស�សេទិច្៏មាេល្ខេណៈដូចោ្តដរ ដូសច្ះពត ុំមាេការបពរួយបារម្ភ 
តផ្្ �តខភាព ឬការរតឹត្តិសៅសលើការនា ុំសចញផលិតផល�សបមចសនាះស�ើយ។

ចុំណត ចសេះបតរូវបាេឆ្តះ្រញ្ចា ុំងឱ្យស�ើញតាមរយៈអគ្គនាយ្ោ្ឋ េ្�ិ្ម្ម នេប្�ួង 
្�ិ្ម្ម រតកាខេ ប្រមាញ់ េិងសេស្ទ  តដលកាលពបីសពលែ្មបីៗសេះបាេ្រសងកើតប្រសភទ 
សពាត្ូេកាតផ់្្ទ ល់ខ្ួេតដលមាេសឈា្ម ះថា “BNT-5666” សោយមាេជុំេួយពបី្ម្មវធិបី 
្�ិ្ម្មអេរ្ជាតិ្ ូសរ ៉(KOPIA)។ ប្រសភទសពាត្ូេកាតស់េះ បាេ្រសងកើេទិេផ្លយ៉ង 
សបចើេ េិងមាេភាពធេ់ខ�់្សៅេឹងជុំងឺ សហើយរ ុំពឹងថាេឹងផ្ដល់ជូេ�បមា្រ់្�ិ្រ 
សប្រើបបា�់សៅ្្តងឆ្្ ុំ2019 សេះ។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ អងករមាេគតណភាពទា្រជាសបចើេ 
តដលបាេោ្់ល្់�បមា្រ់្ររសិភាគ្្តងប្រសទ�្ម្តជា គឺជាប្រសភទអងករ្ូេកាត់ 
តដលបាេោុំដតះសៅសបរៅផ្ូ វការសៅ្្តងតុំ្រេ់អា�តបីអាសគយ៍្ រួច្រនា្ទ ្់រម្សធវើការដឹ្
ជញ្ជូ េសៅកាេ់ប្រសទ�សវៀតោមសដើម្ បីសធវើការត្នច ្រួចសទើ្រនា ុំសចញបត�្រស់ៅវញិ 
សោយស្រ�មតថាភាពត្នចអ្ងកររ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជាសផ្្ដ តតតសៅសលើប្រសភទអងករ 
ប្រណបី ត្៉រតសោ្ណ ះ។

អាប�័យសហតតសេះ សោយសហតតថាអតថាប្រសយជេ៍នេដុំោុ្ំ ូេកាត់បតរូវបាេទទួល
ស្្គ ល់សោយប្�ួង្�ិ្ម្ម សហើយអងករ្ូេកាត់មាេោ្់ល្់យ៉ងទូលុំទូលាយ 
រួចសប�ចសៅសហើយ ដូសចះ្គួរតតអេតញ្្ញ តឱ្យប្រុមហ៊តេ្�ិ្ម្មសធវើការចតះ្រញ្ជបី ប្រសភទ 
ប�ូវ្ូេកាត�់បមា្រស់ប្រើបបា�់ជាល្ខេណៈពាណិជ្្ជ ម្មសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាសដើម្ បី 
ឱ្យ្�ិ្រអាចសធវើពិពិធ្ម្មផលិត្ម្ម េិងប្រមូលផល �បមា្រផ់្គតផ់្គងទ់បីផសារ្្តងប�ត្ 
ជាផ្ូ វការ។

ការកាត្់រេថាយភាពប្បីប្យ៉ងមាេប្រ�ិទ្ធភាពសៅតាមតុំ្រេ់ជេ្រទ សៅទូទា ុំងប្រសទ� 
្ម្តជា តដលប្រសទ�សេះ�សបមចបាេ គឺមួយតផ្្ ធុំស្ើតសចញពបី្ុំសណើ េតបមរូវការ 
េិងបបា្ច់ុំណូលពបីការោុំដតះប�ូវ សោយស្រប�ូវគជឺាដុំោុំ េិងប្រភព បបា្ច់ុំណូល 
ចម្ងរ្រ�់ប្រជាជេ្ម្តជាចុំេួេ ៨៥%សៅតាមតុំ្រេ់ជេ្រទ។  សទាះ្របីយ៉ងោ 
្៏សោយ សោយស្រតតផល្រះ៉ពាល់ពបីការតប្រប្ររួលអាកា�ធាតត េិងភាពប្រ្ួតប្រតជង 
កាេ់តតខ្ា ុំងសៅសលើទបីផសារពិភពសលា្ ប្រភពបបា្ច់ុំណូលចម្ងសេះទទួលរងការ 
គុំរាម្ុំតហងគួរឱ្យបពរួយបារម្ភ។ ពូជប�ូវ្ូេកាតផ់្ដល់ជូេ្�ិ្រ េូវដុំសោះបស្យសលើ
្រញ្ហា ភាពធេស់ៅេឹងអាកា�ធាតត េិងជាដុំសោះបស្យ ប្រ្្រ សោយចបីរភាពសៅ្្តង 
ការ្រសងកើេទិេផ្ល េិងពបងបី្ផលិតភាព ដូសចះ្ពូជប�ូវសេះ េឹង្រសងកើេបបា្ច់ុំណូល 
�បមា្រ់្ �ិ រ្ បពមទា ុំងរួមចុំតណ្ពបងឹង�េ្�ិតខស� ៀ្ង រ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជាផងតដរ។ 
ប�សដៀងោ្សៅេឹងគុំេិតផ្ដួចសផ្ដើមអុំពបីសពាត្ូេកាត ់រ្រ�់អគ្គនាយ្ោ្ឋ េ្�ិ្ម្មតដរ 
ប្រសទ�្ម្តជា្៏អាចអភិវឌ្ឍប្រសភទពូជ ប�ូវ្ូេកាត់ផ្្ទ ល់ខ្ួេតដលអាចល្់សៅ 

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

វិស័យធរុកិ្ ចេកសិកម ្ម |  ពិពិធ្រ៉្្រសិ្រ៉្
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្្តងទបីផសារសផ្សងៗសទៀតបាេសោយ្រសងកើតេូវ្ម្ម�ិទ្ធិ្រញ្្ញ  េិងលុំហូរបបា្់ចុំណូល
្រតេថាមសៅសពលតបមរូវការពូជ្ូេកាត់មាេការស្ើេស�ើង។

ជាងសេះសៅសទៀត ការ្រសងកើតសោលេសយបាយកាលពបីសពលែ្មបីៗសេះសៅ្្ត ង 
ប្រសទ�សវៀតោម ជា�ញ្្ញ ្រង្ហា ញថា រោ្ឋ ភិបាលសវៀតោមចង់្រ្ដូ រការផលិត 
ប�ូវពបីប្រសភទពូជមាេតនមទ្ា្រ ទិេផ្លខ�់្ សៅជាផលិតផលតដលមាេតនមខ្�់្
សដើម្ បីឱ្យ្�ិ្រអាច្រសងកើេ្បមិតបបា្់ចុំណូលរ្រ�់ខ្ួេ។  សទាះ្របីជាឥទ្ធិពលសេះ 
បតរូវការសពលសវលាមួយចុំេួេ មតេេឹងរ ប្ី ស្យភាយម្ដល់ប្រសទ�្ម្តជា្ស៏ោយ 
្រ៉តតេ ្សេះគជឺា្រញ្ហា ប្រឈមចុំសពាះផលិត្ម្មប�ូវប្រណបី តសោយស្រតត�មតថាភាព 
ឧ�សាហ្ម្ម ខ�់្រ្រ�់ប្រសទ�សវៀតោម។ ដូសចះ្ សៅ្្តងការអេតវតជ្ា្ត់�្ដង ប្រសភទ 
ប�ូវ្ូេកាតអ់ាចផ្ដល់េូវដុំសោះបស្យ�បមា្រ់្ �ិ្រ្ម្តជាសៅ្្តងការសធវើពិពិធ
្ម្មផលិ្ម្មរ្រ�់ខ្ួេសដើម្ បីធានាថាខ្ួេសៅតតអាចមាេលទ្ធភាពប្រ្ួតប្រតជងខ�់្ 
សៅ្្តងប្រសភទប�ូវសផ្សង សៗទៀត េិងសោយប�្រសៅតាមសោល្រុំណងសោលេសយបាយ 
អងកររ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា តដលខិតខុំ្រសងកើេការនា ុំសចញឱ្យក្ាយជាប្រសទ�ឈាេមតខ 
សគសៅ្្តងពិភពសលា្តផ្្ ពាណិជ្្ជ ម្មអងករ។

99 សូ៉ពិចារណា្្ដល់ការអន៊ញ្ញា តឱ្យពូជពសរូវ្ូរនកាត់អាចដ្នំដ៊រះ និងច៊រះបញ្ជ ីមដ្យពសបចបាប់
មៅ្រ្៊ងពបមទស្រ៉្៊ជា។

សទាះ្របីប្រសភទប�ូវ្ូេកាតម់ាេទា ុំងល្ខេណៈវជិ្ជមាេ េិងអវជិ្ជមាេ តដលសធវើឱ្យប�ូវ 
ប្រសភទសេះមាេល្ខេណៈ�មប�្រ�បមា្រក់ារអេតវតមួ្យចុំេួេ្ស៏ោយ ្រ៉តតេ្្ �ិ្រ 
គួរទទួលបាេេូវឱកា�សប្រើបបា�់ដុំោុំនចប្្រឌតិ េិងទុំសេើ្រសេះសដើម្ បី្រសងកើេផលិត្ម្ម 
េិងបបា្ច់ុំណូលរ្រ�់ខ្ួេ។ អាប�័យសហតតសេះ សយើងខ្មត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេអេតស្�េស៍ោយ 
ការសោរពសោយស�្ើឱ្យប្�ួង្�ិ្ម្ម រតកាខេ ប្រមាញ់ េិងសេស្ទ សមត្ាពិចារោ
អេតញ្្ញ តឱ្យពូជប�ូវ្ូេកាតស់េះអាចចតះ្រញ្ជបី សោយប�្រចបា្រ ់េិងោុំដតះជាផ្ូ វការ 
្្តងប្រសទ�្ម្តជាសោយ្្ដបីអេតសបោះ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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្រនា្ទ ្រ់ពបីស ើ្តមាេសហតតការណ៍ធងៃេ់ធងៃរជាសបចើេ ពា្់ព័េ្ធេឹងការ្រុំពតលប្រភពទឹ្ 
ធម្មជាតិតដល�ង្សយ័ថាសចញម្ពបី�មា្ភ រ្�ិ្ម្ម ប្�ួង្ររសិ្ថា េបាេចា្រ់សផ្ដើម 
តបមរូវឱ្យប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាតដលពា្់ព័េ្ធេឹង្�ិ្ម្មត្រ្រពាណិជ្ជ្ម្មបតរូវសធវើសត� ្
គតណភាពទឹ្សដើម្ បីធានាថា រាល់�្ម្មភាពរ្រ�់ខ្ួេ មេិ្រងកឱ្យខូចខាតដល់្ររសិ្ថា េ។ 
សទាះ្របីសបកាយម្មាេការ្រញ្្ជ ្ថ់ា សហតតការណ៍្រុំពតលទឹ្ទា ុំងសនាះមេិ្រោ្ដ ល
ម្ពបី្រញ្ហា នេប្រត្ិរត្កិារ្�ិ្ម្មសៅត្្រសនាះ្ស៏ោយ ្ ល៏្ខេខណ្ឌ តដល្ុំណតឱ់្យ 
ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាសធវើសត�គ្តណភាពទឹ្ប្រចា ុំឆមា�សៅតតអេតវតដ្តដល។  

ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិច្ា �ិ្ម្មបាេឯ្ភាពថា ការសធវើសត�្្ររសិ្ថា េជាសទៀងទាតគ់ជឺាតផ្្  
�ុំខាេន់េប្រត្ិរត្កិាររ្រ�់ខ្ួេ សោយស្រប្រភពទឹ្ធម្មជាត ិង្យេឹងរងសបោះថ្ា្់ 
សោយស្រការ្រុំពតលប្រ�ិេស្រើពត ុំមាេការបគ្រ់បគងឱ្យបាេលអែសទ។ ្រ៉តតេ្�មាជិ្ 
សយើងបាេ្រញ្្ជ ្់ថា សដើម្ បី្រុំសពញកាតពវ្ចិចាសេះបាេ ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាបតរូវសប្រើបបា�់
មេ្ទបីរពិសស្ធេ៍ផ្្ទ ល់រ្រ�់ប្�ួង្ររសិ្ថា េ។ ប្�ួងបាេជូេដុំណឹងដល់ប្រុមហ៊តេ 
ធតរ្ិចចាថា ការ្ុំណត់ត្រ្រសេះគឺសោយស្រតតខ្ួេមិេអាចសធវើការ្រញ្្ជ ្់ចុំសពាះ 
ភាពអាចទត្ចិតប្ាេ េិង�តប្ឹតភាពនេមេ្ទបីរពិសស្ធេ៍សៅសបរៅការបគ្រ់បគងរ្រ�់
រាជរោ្ឋ ភិបាល។ 

សទាះ្របីជាត្រ្រសេះ្្ដបី  ្៏�មាជិ្សយើងមាេការបពរួយបារម្ភ ពា្់ព័េ្ធេឹងមេ្ទបី រ 
ពិសស្ធេ៍រ្រ�់ប្�ួង សោយស្រ�មាជិ្ទា ុំងសនាះបាេទទួលលទ្ធផលមិេ 
បតឹមបតរូវ េិងមិេអាចសជឿជា្់បាេ តដលភាគសបចើេគឺសោយស្រតតធេធាេ េិង
ការអភិវឌ្ឍ�មតថាភាពរ្រ�់មេ្ទបីរពិសស្ធេ៍សៅមាេ្បមិត។ ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាភាគ
សបចើេបាេសប្រើមេ្ទបីរពិសស្ធេ៍ឯ្រាជ្យរ្រ�់ភាគបីទបី្របីសដើម្ បីសធវើសត�ស្លើការបគ្រ់បគង 
គតណភាពទឹ្ េិងការវភិាគសហតត្រះ៉ពាល់្ររសិ្ថា េ បពមទា ុំងតផអ្ែ សលើលទ្ធផលបតឹមបតរូវ 
េិងឥតលសមអែៀងបាេម្ពបីការសធវើសត�ទ្ា ុំងសនាះសដើម្ បីសធវើការ�សបមចចិតវ្េិិសយគ 
េិងពាណិជ្្ជ ម្មរ្រ�់ខ្ួេផងតដរ។ ដូសចះ្ ការសធវើសត�ឯ្្រាជ្យេឹងក្ាយជាយេក្ារ 
កាេត់តមាេប្រ�ិទ្ធភាពសដើម្ បីធានាថា ប្រត្ិរត្កិារ្�ិ្ម្មត្រ្រពាណិជ្្ជ ម្មមេិ្រងក
ការខូចខាតដល់ប្រព័េ្ធ្ររសិ្ថា េ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ល្រ្ខខណ្ឌ ្រនំណត់ឱ្យមពបីពបាស់៉ន្ីរពិមសាធន៍របស់ព្រសួងបរសិាថែ ន

៣២

វិស័យធរុកិ្ ចេកសិកម ្ម |  ការមធ្វីមតស្តបរសិាថែ នតា៉ល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវ្លូវចបាប់

ល្ខេខណ្ឌ ្ុំណត់ឱ្យសប្រើបបា�់មេ្ទបីរពិសស្ធេ៍រ្រ�់ប្�ួង្ររសិ្ថា េ បាេ្រតេថាមការ 
ចុំោយ មេិចា ុំបាចស់លើធតរ្ចិច្ា �ិ្ម្ម សោយស្រប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចា បតរូវការ�តប្ឹតភាព 
តដលមាេ ្ បមតិខ�់្ជាងមេ្ទបីរពិសស្ធេរ៍្រ�់ប្�ួងអាចផ្ដល់ឱ្យបាេ ដូសចះ្ ប្រុមហ៊តេ 
ធតរ្ ចិចាចា ុំបាចប់តរូវចុំោយសលើការសធវើសត�ស្ទវដង។ ដូចោ្សេះតដរ ការ្ ុំណត់ឱ្យប្រុមហ៊តេ 
ធតរ្ចិច្ា �ិ្ម្មទា ុំងអ�់បតរូវសធវើសត�ត្ាមរយៈប្�ួងអាចោ្ ់្រេ្ទត្ហួ�្បមិតសលើ 
ធេធាេរ្រ�់ប រ្ុមហ៊តេ សធវើឱ្យែយចតះប្រ�ិទ្ធផលរ្រ�់ខ្ួេ េិងសធវើឱ្យមាេភាពយតឺយ៉វ 
ដល់ការអេតវតត្ាមចបា្រ។់ ្រ៉តតេ ្្ ្តង្រណបី តដលប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាតដលបតរូវបាេអេតញ្្ញ ត
ឱ្យសប្រើមេ្ទបីរពិសស្ធេ៍ឯ្រាជ្យ សនាះ្រេ្ទត្ការង្រ អាចរ ុំតល្សៅដល់តផ្្ ជាសបចើេ 
សផ្សងសទៀតសដើម្ បីធានាការផល់្ ស�វាទាេ់ សពលសវលា។ ប្រ�ិេស្រើ្ ចិចាការសេះសៅតត

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

ថ ្មមី
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្រេ្្ ្តងល្ខេណៈផ្្ដ ចម់តខ សនាះេឹងសធវើឱ្យស្ើេស�ើងេូវការចុំោយ្្តងការសធវើធតរ្ចិចា 
េិង្រេ្ទត្រដ្ឋបាល�បមា្រប់្រុមហ៊តេអេតវតត្ាមចបា្រ ់សហើយចតងសបកាយេឹងសធវើឱ្យែយ
ចតះេូវ�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងនេវ�័ិយ្�ិ្ម្មតដល្ុំពតងស្ើេស�ើងរ្រ�់្ម្តជា។ 

ជាងសេះសៅសទៀត សោយស្រសោល្រុំណងតតមួយគតន់េមេ្ទបីរពិសស្ធេឯ៍្រាជ្យគឺ
សដើម្ បីសធវើសត��្បមា្រ់ភាគបីទបី្របី សនាះ�តចរតិភាពនេមេ្ទបីរពិសស្ធេ៍ទា ុំងសនាះគឺតផអ្ែ  
សលើ�មតថាភាពរ្រ�់ខ្ួេ្្តងការផ្ដល់លទ្ធផលអាចសជឿជា្់បាេ បតឹមបតរូវ េិងឥត
លសមអែៀងសោយមិេ�ថាិតសបកាមឥទ្ធិពល េិងការបគ្រ់បគងរ្រ�់ភាគបីពា្់ព័េ្ធស�ើយ។ 
ប�្រោ្សេះតដរ មេ្ទបីរពិសស្ធេ៍ទា ុំងសនាះបាេវេិិសយគធេធាេយ៉ងសបចើេសៅសលើ
្ររកិាខេ រ េិង្រតគ្គលិ្រ្រ�់ខ្ួេសដើម្ បីរ្សាបាេភាពឥតលសមអែៀង េិង�តប្ឹតភាពរ្រ�់
ខ្ួេសដើម្ បីធានាថា អតិែិជេខ្ួេេឹង្រេស្ប្រើមេ្ទបីរពិសស្ធេ៍សេះ�បមា្រ់សធវើសត� ្េិង
វភិាគសដើម្ បីជាមូលោ្ឋ េ្្តងការសធវើស�ច្្ដបី�សបមចសលើធតរ្ិចចារ្រ�់ខ្ួេ។

99 មស្ីស៊នំការបញ្្ជ ្រ់ថា មតីព្ររុ៉ហ៊៊នធ៊រ្រិច្ចចានំបាច់ពតរូវមពបី៉ន្ីរពិមសាធន៍របស់ព្រសួងបរសិាថែ ន 
មដី៉្បមីធ្វីការមធ្វីមតស្តគ៊ណភាពទឹ្រផដរឬមទ។

សទាះ្របី�មាជិ្សយើងទទួលស្្គ ល់ពបីស្រ�ុំខាេ់នេការវភិាគអុំពបីផល្រ៉ះពាល់ 
្ររសិ្ថា េសោយសទៀងទាត់សដើម្ បីធានាថា ធតរ្ិចចា្�ិ្ម្មមិេ្រោ្ដ លឱ្យមាេផល 
អវជិ្ជមាេសលើ្ររសិ្ថា េ្ម្តជា្៏សោយ សយើងគតិថា ការ�ុំខាេត់ដលការវភិាគសេះបតរូវ 
សធវើស�ើងសៅមេ្ទបីរពិសស្ធេ៍ឯ្រាជ្យ ជាភាគបីទបី្របីតដលអាចធានា ចុំសពាះ�តប្ឹតភាព េិង
ភាពឥតលសមអែៀងនេលទ្ធផលរ្រ�់ខ្ួេ។ ដូសចះ្ សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពស�្ើ ឱ្យប្�ួង្ររសិ្ថា េ 
្រញ្្ជ ្់ឱ្យបាេចបា�់ថា សតើប្រុមហ៊តេធតរ្ចិច្ា �ិ្ម្មចា ុំបាចប់តរូវសប្រើបបា�់ មេ្ទបីរពិសស្ធេ៍ 
រ្រ�់ប្�ួងសដើម្ បីសធវើសត�គ្តណភាពទឹ្តដរឬសទ សហើយប្រ�ិេស្រើតបមរូវឱ្យសប្រើ �ូម
ពិចារោអេតញ្្ញ តឱ្យប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាទា ុំងសនាះោ្់លទ្ធផលសធវើសត�ត្ដលទទួល 
បាេពបីមេ្ទបីរពិសស្ធេឯ៍្រាជ្យតដលមាេស្រ ្ិ៍សឈា្ម ះលអ្ែ ្តងការសធវើសត�គ្តណភាពទឹ្។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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វសិ័យបមច្ច្រវទិយាគ៉នាគ៉ន៍ 
និងព័ត៌រាន

រាជរោ្ឋ ភិបាលទទួលស្្គ ល់េូវតួនាទបីដ៏ 
�ុំខាេរ់្រ�់វ�័ិយ្រសចច្ា វទិយោគមនា-

គមេ៍ េិងពត័ម៌ាេ (ICT) តដល្ុំពតងមាេការរ ប្ី
ចសបមើេខ្ា ុំងរ្រ�់្ម្តជាសៅ្្តងការរួមចុំតណ្ 
�សបមចេូវ តផេការរ្រ�់បពះរាជាោចប្ 
សឆ្្ះសៅសធវើពិពិធ្ម្មស�ដ្្ឋ ចិចា បពមទា ុំងបាេ 
អេតវត្្ ចិចាប្រឹងតប្រងជាសបចើេសដើម្ បីពបងឹងការ
ចូលរួម េិងការបបាប�័យទា្ទ់ងរ្រ�់វ�័ិយ 
សេះ ជាមួយេឹងភាគបី ពា្ព់េ័្ធដនទសទៀតសៅ 
្្តងវ�័ិយសេះ។ ភាពលអែប្រស�ើរស�ើងសេះបតរូវ 
បាេឆ្តះ្រញ្ចា ុំងឱ្យស�ើញតាមរយៈវធិបីស្ស�្
ពិសបោះសយ្រល់តដលអេតវត្សោយរាជ 
រោ្ឋ ភបិាល សៅ្្តងដុំសណើ រការពបីសដើមដល់ច្រ់ 
្្ត ងការតា្់តតងស�ច្្ដបីបពាងចបា្រ់�្ដបីពបី 
ពាណិជ្្ជ ម្ម តាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ  ្តដល 
គណៈ្មា្ម ធកិារ្រសចច្ា វទិយោគមនាគមេ៍ េិង
ព័ត៌មាេរ្រ�់�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ
្ម្តជា បាេចូលរួមជានដគូ�េ្ទនា ដ�៏ុំខាេ់ 
្្តងនាមជាតុំោង ម្ពបីវ�័ិយឯ្ជេ។ 
�មាជិ្ គណៈ្ មា្ម ធកិារបាេផ្ដល់មតបិត�្រ់
យ៉ងលមអែិតសៅសលើ�មា�ធាតតេបីមួយៗ 
នេចបា្រ់ែ្មបីសេះ សដើម្ បីសធវើការសផ្ទៀងផ្្ទ ត់ភាព 
បតឹមបតរូវនេពត័ម៌ាេលមអែតិតផ្្ ្រសចច្ា សទ� 
េិងផ្ដល់េូវអេតស្�េត៍ដលមាេប្រសយជេ៍

�ុំសៅសលើ្ ្ម�់្�តខដតមេបីយ្ម្មថ្ា្ត់ុំ្រេ់  
បពមទា ុំងធានាថា ្រទ្រ្ញ្ញត្និានាេឹងមេិ 
្រង្អែ ្ដ់ល់ការនចប្្រឌតិសដើម្ បីផលប្រសយជេ៍
រ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជាស�ើយ។ សយើងសជឿជា្ថ់ា 
រាជរោ្ឋ ភបិាលចាតទ់ត្ មតសិយ្រល់ េិងការ
តណនា ុំរ្រ�់សយើងថាមាេល្ខេណៈស្ថា ្រនា 
ខណៈតដលខ្ួេសរៀ្រចុំ្រញចា ្រ់ជាស្ថា ពរេូវ 
ប្្រខណ័្ឌ ចបា្រ់ ដ�៏ុំខាេ់្រុំផតតមួយសេះ។ 

ប្�ួងនប្រ�ណបី យ៍ េិងទូរគមនាគមេ៍ 
បាេផ្ដល់ការោ ុំបទយ៉ងទូលុំទូលាយ ដល់
អេរ្្ម្មឌបីជបីែលតដល្ុំពតងបតរូវបាេអេតវត ្
េិងចូលរួមជាប្រចា ុំ ជាមួយេឹងវ�័ិយឯ្ជេ 
សដើម្ បីសោះបស្យរបា ុំងទា ុំងឡាយោតដល 
អាចរារា ុំងដល់ភាពសជាគជ័យនា សពល 
អនាគត នេវ�័ិយស�ដ្្ឋ ិចចាឌបីជបីែលរ្រ�់ 
្ម្តជា។ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា 
មាេ�ុំោង តដលបាេចូលរួមចុំតណ្ 
ោ ុំបទដល់ប្�ួងនប្រ�ណបី យ៍េិងទូរគម 
នាគមេ៍ បពមទា ុំងប្�ួងឧ�សាហ្ម្ម 
េិង�ិ្រ្្ម្ម សៅ្្ត ងការសរៀ្រចុំសវទិកា
�្ដបីពបីការចា្រ់សផ្ដើមជុំេួញ្រសចចា្វទិយោ េិង 
�ហបោ�ធតេតូច េិងមធ្យម (MSME) 
កាលពបីតខឧ�ភា ឆ្្ ុំ២០១៨ ្ េង្សៅ តដល 
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សៅ្្តងសវទិកាសេះ ប្រុមហ៊តេនានាបាេពិភា្សា 
អុំពបីកាលាេតវតភ្ាព េិងភាពប្រឈម នេការ 
ចា្រ់យ្្រសចច្ា វទិយោែ្មបីៗ។ 

ជត ុំវញិវឌ្ឍេភាព្រតេថាមសទៀត�បមា្រជ់ុំពូ្
សេះ ប្�ួងនប្រ�ណបី យ៍ េិងទូរគមនាគមេ៍ 
បាេផ្ដល់ការសឆ្ើយត្រ ជាលាយល្ខេណ៍ 
អ្្សរចុំសពាះអេតស្�េ៍មតេៗរ្រ�់សយើង 
េិងបាេគូ�្រញ្្ជ ្់អុំពបី្ិចចាប្រជត ុំពិសបោះ
សយ្រល់យ៉ងទូលុំទូលាយជាស្ធារណៈ 
តដលបាេជួយជុំរតញ ការសរៀ្រចុំតា្់តតង 
ប្្រខណ្ឌ គតយិតត្ែិ្មបៗី រ្រ�់វ�័ិយសេះ សោយ 
្្តងសនាះ រា្រ់្រញចាូ លទា ុំងមូលេិធិ�បមា្រ់ 
ការអេតវតក្ាតពវ្ចិចាស�វា្ម្មស្្ល េិង 
មូលេិធ ិ�បមា្រក់ារ្ស្ង�មតថាភាពការ 
បស្វបជាវ េិងការអភវិឌ្ឍផងតដរ។ ចា្រត់ា ុំង 
ពបីសពល្រសងកើតមូលេិធិ�បមា្រ់ការអេតវត ្
កាតពវ្ិចចាស�វា្ម្មស្្ល េិងមូលេិធិ 
�បមា្រក់ារ្ស្ង�មតថាភាពការបស្វបជាវ 
េិងការអភវិឌ្ឍ កាលពបីតខ្្កោ ឆ្្ ុំ២០១៧ 
ម្ ប្រុមហ៊តេទូរគមនាគមេ៍បាេចូលរួម 
ផ្ដល់វភិាគទាេែវកិាជាង ១៣,៥ លាេដតល្ារ 
អាសមរ ិ្  សដើម្ បីពបងបី្ស�វា្ម្ម េិងោ ុំបទការ 
អភវិឌ្ឍ ម្ា ុំងពល្ម្ម្រសចច្ា សទ�។ អេតសលាម 

ភាព្បមិតសេះ ឆ្តះ្រញ្ចា ុំងេូវភាពសជាគជយ័ 
តដលរាជរោ្ឋ ភបិាល្ម្តជា�សបមចបាេសៅ
្្តងការសោះបស្យ្រញ្ហា ្ងវល់រ្រ�់វ�័ិយ
ឯ្ជេ។ �មា�ធាតតអុំសោយផល មួយ
នេស�ច្្ដបីបពាងសោលការណ៍តណនា ុំ�បមា្រ់ 
ការអេតវតស្េះ គឺយេក្ារ�បមា្រ់ការ�ង 
វញិតដលផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យប្រុមហ៊តេនានា 
អាចដ្យ្ម្វញិេូវចុំតណ្វភិាគទាេ
មូលេិធរិ្រ�់ខ្ួេ សៅសពលអេតវតគ្សបមាង
នានាសោយប�្រតាមសោលសៅរ្រ�់មូល
េិធិសេះ តដលពយោយមកាត់្រេថាយ្រញ្ហា  
គម្ាតឌបីជបីែលនាសពល្រចចាត្រ្េ។្ 

អេតស្�េ៍ែ្មបីៗរ្រ�់សយើង �បមា្រ់ការ 
សបាះពតម្ផសាយសលើ្សេះ គឺខិតខុំសធវើការ
្រុំសពញ្រតេថាមសៅសលើវឌ្ឍេភាពវជិ្ជមាេ 
តផ្្ េិយ័ត្ម្មសេះ សោយស�្ើស�ើងឱ្យមាេ 
ការអេតម័តចបា្រ់ែ្មបីតដល�ុំខាេ់�បមា្រ់ 
វ�័ិយ្រសចច្ា វទិយោ គមនាគមេ ៍េិងពត័ម៌ាេ 
ប្រ្្រសោយវ្ិរតលភាព ភាពប្រ្ួតប្រតជង 
េិងមាេេវាេតវតេ៍្។ ជា្រឋម សយើងសលើ្
ស�ើងអុំពបីភាពចា ុំបាច់តដលប្រសទ�្ម្តជា
គ្រ្ បីផ្ដល់អាទិភាពសៅសលើការអេតមត័ចបា្រ់ 
�្ដបីពបីការការពារទិេេ័្យ េិងឯ្ជេភាព 
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សោយសហតតថា ្រចចាត្រ្េស្េះ សៅពត ុំទាេម់ាេ 
ប្្រខណ្ឌ គតិយតត្ោិមួយ តដលបគ្រប់គង 
សលើរស្រៀ្រសប្រើបបា�់ ការបគ្រ់បគង ឬការ 
រ្សាទត្ទិេេ្័យស�ើយ។ ចបា្រ់ទា ុំងសេះគឺ
�ុំខាេ់ចា ុំបាច់ខ្ា ុំងោ�់ សដើម្ បីធានាថា 
ប្រជាពលរដ្ឋ េិងប្រុមហ៊តេទា ុំងអ�់ េឹង 
ទទួលបាេ ្ិចចាការពារបគ្រ់បោេ់ពបីការ 
សប្រើបបា�់មេិបតឹមបតរូវ សហើយចបា្រទ់ា ុំងសេះ 
្៏ក្ាយជាឧ្រ្រណ៍ដ៏�ុំខាេ់ផងតដរ ្្តង
ការសលើ្្ម�់្ការយល់ដឹងជត ុំវញិរស្រៀ្រ 
សប្រើបបា�់ទិេេ្យ័ ជាពិស�� ការសប្រើបបា�់ 
សោយភាគបីទបី្របីតតម្ដង។ 

អេតស្�េែ៍្មបី្រនា្ទ ្រម់្សទៀតរ្រ�់សយើង គឺ 
សផ្្ដ ត�ុំខាេ់សលើការសលើ្ទឹ្ចិត្ឱ្យមាេ 
ជសបមើ� �បមា្រ់អ្្សប្រើបបា�់ េិងការ 
ប្រ្ួតប្រតជងសោយយត ត្ិធម៌ សោយស�្ើ 
ឱ្យមាេការអេត វត្ប្រព័េ្ធ្រ្ដូ រប្រតិ្រត្ិ្រ 
សលខទូរ�ព្ទចល័ត (mobile phone num-
ber portability) េិងសោលេសយបាយស្រើ្  
ចុំហ្រោ្ដ ញប្រ៊ដត្រ៊េ (broadband open 
access policy) ផងតដរ។ តាមរយៈការផ្ដល់
ឱ្យអតែិជិេេូវលទ្ធភាពផ្្�់្រ្ដូរប្រត្ិរត្ិ្ រ 
ទូរគមនាគមេរ៍្រ�់ខ្ួេសោយង្យប�ួល

តាមការស�្ើ�ត ុំសេះ ប្រុមហ៊តេនានាេឹងបតរូវ
ជុំរតញឱ្យសធវើេវាេតវតេ្ែ៍្មបៗី ្រតេថាមសទៀត សដើម្ បី 
ធានាថាអាចរ្សាអតិែិជេរ្រ�់ខ្ួេបាេ 
តដលេឹងនា ុំឱ្យមាេការត្លមអែគតណភាព 
ស�វា្ម្មកាេត់តលអែប្រស�ើរតែមមួយ្បមិត
សទៀត តនមក្ាេ់តតមាេភាពប្រ្ួតប្រតជង 
េិងវ�័ិយ្រសចច្ា វទិយោកាេត់តរងឹមា ុំ េិងកាេ់
តតមាេភាពប្រ្ួតប្រតជងខ្ា ុំងតែមសទៀត។ 

អេតស្�េែ៍្មបីចតងសបកាយរ្រ�់សយើង គសឺដើម្ បី 
សោះបស្យ្រញ្ហា គម្ាតជុំនាញដ៏ធុំសធង
តដល្ុំពតងមាេសៅ្្តងវ�័ិយ្រសចច្ា វទិយោ 
គមនាគមេ៍ េិងពត័ម៌ាេ សោយសលើ្ ទឹ្ចតិ ្
ឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាលជុំរតញការចូលរួម កាេត់ត
ខ្ា ុំងក្ាតែមសទៀតពបី�ុំោ្់អ្្ផ្ដល់ការ 
្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល េិងវ�័ិយឯ្ជេសដើម្ បីសធវើឱ្យ 
ខ្មឹស្រ េិងគតណវតឌ្ឍនិេការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល 
កាេ់តតលអែប្រស�ើរស�ើងតែមសទៀត។ សទាះ្របី
ជាសយើងទទួលស្្គ ល់ថា្រញ្ហា គម្ាតជុំនាញ
សេះគឺស្ើតមាេជាទូសៅ េិងជាធម្មតាសៅ 
្្តងវ�័ិយជាសបចើេនេស�ដ្្ឋ ចិចា សោយស្រ 
តតសល្ឿេនេការរ ប្ី ចសបមើេតផ្្ ្រសចច្ា វទិយោ 
មេិ�ូវសលឿេ្៏សោយ ្រ៉តតេស្យើងខ្ត ុំ�ូម្រញ្្ជ ្់ 
ជូេថាផលវបិា្នេ្រញ្ហា គម្ាតជុំនាញសេះ 
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អាច្រោ្ដ លឱ្យមាេការខូចខាតធងៃេធ់ងៃរដល់ 
�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់វ�័ិយ្រសចច្ា  
វទិយោព័ត៌មាេ េិងស្រគមនាគមេ៍សៅ្្តង 
ប្រសទ�្ម្តជា។ 

ជាចតងសបកាយ សយើង�ូមរ្ សាទត្ េូវអេតស្�េ៍ 
ចុំេួេពបីរ តដលបាេផ្ដល់ជូេសៅ្្តង ចបា្រ់ 
សបាះពតមផ្សាយសលើ្ មតេ តដលសផ្្ដ ត�ុំខាេ់ 
សៅសលើការកាត់្រេថាយ្រេ្ទត្ហិរញ្ញវតថាត  តដល 
ស្ ើតសចញពបីការផ្្�់្រ្ដូរប្្រខណ្ឌ  េិយ័ត្ម្ម 
ែ្មបី សោយស្រតតវ�័ិយទូរគមនាគមេ ៍បាេ 
្ុំពតងចូលរួមចុំតណ្ផ្ដល់វភិាគទាេមួយ 
ចុំតណ្ធុំនេចុំណូលរ្រ�់ខ្ួេសៅ្្តងែវកិា 
ជាត ិរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល្ម្តជារួចបស្្រស់ៅ
សហើយ។អាប�័យសហតតសេះ សយើង�ូមខ្ត ុំ�ូម 
�ងកតធ់ងៃេជ់ាែ្មបីម្ដងសទៀតថា ្ ុំតណទបមងប់តរូវ 
តតពយោយមត�វងរ្តតល្យភាពបតមឹបតរូវរវាង
ការ្រសងកើតចុំណូលស្ធារណៈ េិងការធានា
លទ្ធភាពចុំសណញតផ្្ ស�ដ្្ឋ ចិចារ្រ�់វ�័ិយ
សេះ�បមា្រទ់ា ុំងវេិិសយគេិតដលមាេបស្្រ់ 
េិងវេិិសយគិេនាសពលអនាគត។
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វិស័យបយ្ ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន  |  ការគានំពទដលក់ារអភិវឌ្ឍមសដឋា្ិរច្ចឌីជីថល

អេរ្្ម្មឌបីជបីែលតដល្ុំពតងស្ើតមាេស�ើងសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជានាសពល្រចចាត្រ្េ ្
បាេ្រសងកើេស្រៈ�ុំខាេក់ាេត់តខ្ា ុំងស�ើងសៅសលើទិេេ្យ័ឯ្ជេ េិងរស្រៀ្ររ្សាទត្ 
បគ្រ់បគង េិងសប្រើបបា�់ទិេេ្័យទា ុំងសនាះ ជាពិស�� ពបី�ុំោ្់ភាគបីទបី្របី។ សទាះ្របី
ជារដ្ឋធម្មេតញ្ញនេបពះរាជាោចប្្ម្តជាទទួលស្្គ ល់�ិទ្ធិឯ្ជេ េិងការរ្សាការ 
�មាងៃ តន់េការបបាប�័យទា្ទ់ងោ្រ្រ�់ពលរដ្ឋបគ្ររូ់្រ្្ដបី  ្រ៉តតេ្្ ្តងសពល្រចចាត្រ្េស្េះ 
ប្រសទ�្ម្តជាសៅពត ុំទាេ់មាេប្្រខណ្ឌ គតិយតត្ិបគ្រ់បជរុងសបជាយសដើម្ បីរតឹត្តិ េិង 
បគ្រ់បគងការសប្រើបបា�់ទិេេ័្យឯ្ជេ េិងធានាេូវ្ិចចាការពារប្រឆ្ ុំងេឹងការសប្រើ 
បបា�់សោយមិេមាេការអេតញ្្ញ ត ឬសោយខត�ចបា្រ់។ 

សោយស្រតតទិេេ្យ័មាេការជា្រទ់ា្ទ់ងោ្យ៉ង�ុំខាេ ់សៅេឹងឌបីជបីែលូ្រេបីយ្ម្ម 
ស�ដ្្ឋ ិចចា សទើ្រប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចានានាពឹងតផអ្ែ សលើគតណតនមរ្្រ�់ទិេេ្័យសដើម្ បីផ្ដល 
ស�វា្ម្ម េិងទុំេិញ ជុំរតញេវាេតវតេ្ ៍េិងោ ុំបទស�ច្្ដបី�សបមចចតិវ្េិិសយគ រ្រ�់ខ្ួេ។ 
សទាះជាយ៉ងោ្ស៏ោយ ដូចតដលបាេ្រង្ហា ញឱ្យស�ើញសោយ ្ ុំសណើ េនេចុំេួេ្រណបី
សចារ្ ម្មទិេេ្យ័ធុៗំ សៅសលើពិភពសលា  ្្ រណបី រ ុំសលាភ េិងសប្រើបបា�់ទិេេ្យ័មេិបតឹមបតរូវ
្េង្ម  ្ជាការ�ុំខាេោ់�់�បមា្រ់្ ម្តជា ្ ដូ៏ចជា្រោ្ដ ប្រសទ�ដនទសទៀតទា ុំងអ�់ 
្្តងការបគ្រប់គង េិងការពារទិេេ្យ័ឱ្យមាេ�តវតថាភិាព ស្រើមេិដូសចះ្សទ ្រញ្ហា សេះេឹង ផ្ដល់ 
ផលវបិា្តដលអាច្រងកការខូចខាតយ៉ងធងៃេធ់ងៃរសៅសលើស្រ ្ិ៍សឈា្ម ះ េិង្ិចចាប្រត្ិរត្កិារ 
ជា្់ជាមិេខាេ។ 

ខណៈសពលតដល្រោ្ដ ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាជាសបចើេសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាទទួលស្្គ ល់ 
រួចសហើយេូវភាពចា ុំបាចន់េ្ចិចាការពារទិេេ្យ័ េិងភាពឯ្ជេ សហើយតែមទា ុំងបាេ
អេតវតយ្តទ្ធស្ស��្បមាលផល្រ៉ះពាល់ខះ្ៗរួចសៅសហើយ្្ដបី ្រ៉តតេអ្ាចជាការយល់ 
ខត�ប្រ�ិេស្រើមាេការ�េ្មតថាប រ្ុមហ៊តេទា ុំងអ�់សនាះេឹងសធវើការវេិិសយគសពលសវលា 
េិងធេធាេចា ុំបាច់រ្រ�់ខ្ួេ សៅសលើ្ិចចាការពារទិេេ្័យ តដលពត ុំមាេចបា្រ់ចបា�់ 
លា�់្្តងការបគ្រ់បគងទិេេ្័យសអ�ិចបតរូេិ្ផងសនាះ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការ្្ដល់អាទិភាពដល់ការអន៊៉័តចបាប់ស្ដីពីការការពារទិន្ន័យ 
និងឯ្រជនភាព

៣៣

្រសចច្ា វទិយោែ្មបៗី  គជឺា�មា�ធាតតរួមចុំតណ្ដ�៏ុំខាេស់ៅ្្តង្ចិចាអភវិឌ្ឍេ៍ជាតរិ្រ�់ 
ប្រសទ�្ម្តជា។ ្រ៉តតេប្្រ�ិេស្រើមេិមាេប្្រខណ្ឌ គតយិតត្រិងឹមា ុំតដលបគ្រប់គងសៅ
សលើការសប្រើបបា�់ េិងការរ្សាទត្ប្រ្្រសោយទុំេួលខត�បតរូវេូវទិេេ្យ័តដល្រសងកើត
សចញពបី្រសចច្ា វទិយោែ្មបៗី  ្ ដូ៏ចជាការសប្រើបបា�់ េិងការរ្សាទត្សោយភាគបីទបី្របីសទសនាះ 
សគអាចេឹងសមើលរ ុំលងេូវស្រៈ�ុំខាេន់េ�េ្�ិតខទិេេ្យ័ សហើយ្រតគ្គលម្ា្់ៗ  ប្រុមហ៊តេ 
ឬរាជរោ្ឋ ភិបាល អាចេឹងបតរូវប្រឈមសៅេឹងការគុំរាម្ុំតហង េិងអ�ថាិរភាពយ៉ង 
ធងៃេធ់ងៃរ សហើយ្រញ្ហា សេះមេិបតឹមតតសធវើឱ្យខូចខាតស្រ ្ិ៍សឈា្ម ះសោយស្រតតការសប្រើបបា�់ 
ទិេេ្យ័មេិបតឹមបតរូវ្រ៉តសោ្ណ ះសនាះសទ ្រ៉តតេរួ្មទា ុំងផលវបិា្នេការបាត្់រងទិ់េេ្យ័
សោយស្រតតការោច់ចរេអ្គ្គិ�េបី ឬសបោះមហេរ្ាយធម្មជាតិ តែមសទៀតផង ។ 

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

ថ ្មមី
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លុំហូរទិេេ្័យតដលអាចជួយឱ្យស�ដ្្ឋ ិចចាឌបីជបីែលរ ប្ី លូតលា�់បាេគឺពឹងតផអ្ែ សៅ 
សលើទុំេត្ចិត ្ពបីសបពាះអ្្ តដលផ្ដល់ទិេេ្័យឯ្ជេ បតរូវតតមាេការសជឿទត្ចិតថ្ា 
អង្គភាពតដលសប្រើបបា�់ ឬរ្ សាទត្ ទិេេ្យ័រ្រ�់ខ្េួ េឹងសធវើ�្ម្មភាពសោយ�តចរតិភាព។ 
ប្រ�ិេស្រើទុំេត្ចិតស្េះបតរូវបាេរ ុំសលាភ្រុំពាេ ការសជឿទត្ចិតស្ៅសលើអង្គភាពសនាះ 
េឹងទទួលរងផល្៉រះពាល់ សហើយអ្្ សផ្សងសទៀត ្ េឹ៏ងតលងសជឿជា្ថ់ាពត័ម៌ាេរ្រ�់ 
ខ្ួេេឹងមាេ�តវតថាភិាពសទៀតតដរ។ សេះគជឺា្ងវល់ដធ៏ុំមួយ�បមា្រប់្រុមហ៊តេទា ុំងឡាយ 
តដលពា្់ព័េ្ធសៅសៅ្្តងការសប្រើបបា�់ េិងការបគ្រ់បគងទិេ្េ័យឯ្ជេ ដូចជា 
ព័ត៌មាេទុំនា្់ទុំេង ឬព័ត៌មាេហិរញ្ញវតថាត  ពបីសបពាះពួ្សគេឹងតលងមាេភាពប្រ្ួត 
ប្រតជងយ៉ងឆ្្រ់រហ័�។ ប្រ�ិេស្រើប្រសទ�្ម្តជាជា្រ់សឈា្ម ះថាជាប្រសទ�តដល 
មិេអាចបគ្រ់បគងទិេេ្័យបាេបតឹមបតរូវ សោយស្រតតពត ុំមាេ្រទ្រ្ញ្ញត្ិបគ្រ់បោេ់ 
សនាះការវេិិសយគ្្តងវ�័ិយ្រសចច្ា វទិយោ តដល្ុំពតងមាេការរ ប្ី សបចើេខ្ា ុំងសេះ េឹង 
បតរូវធ្ា្់ចតះសៅវញិយ៉ងឆ្្រ់រហ័�ផងតដរ។ 

ជាងសេះសៅសទៀត សោយស្រតតមាេការបារម្ភស ើ្េស�ើងជត ុំវញិរស្រៀ្រសប្រើបបា�់ 
ទិេេ្័យ ប្រសទ�មួយចុំេួេ្ុំពតងសធវើការរតឹត្តិសលើលុំហូរទិេេ្័យ សៅកាេ់ប្រសទ� 
ទា ុំងឡាយោ តដលមាេចបា្រក់ារពារទិេេ្យ័ េិងភាពឯ្ជេធូររលតងសដើម្ បី ធានា
ថាប្រុមហ៊តេនានាមិេអាចសគចសវះពបីចបា្រ់្ ្តងប�ត្រ្រ�់ខ្ួេបាេស�ើយ។ ប�សដៀងោ្
េឹង្រណបី ទិេេ្័យផងតដរចបា្រ់តដលបគ្រ់បគងការសប្រើបបា�់ទិេេ្័យតលង្ុំណត់ 
សោយតដេយតត្ាធកិារសទៀតសហើយ េិង្រចចាត្រ្េច្បា្រស់េះ្ុំពតងបតរូវបាេអេតវតេ្ឆ៍ង្តដេ
ដបីសទៀតផង ដូចតដល្រង្ហា ញឱ្យស�ើញសោយ្រទ្រ្ញ្ញត្ ិ�្ដបីពបីការការពារទិេេ្យ័ទូសៅ 
(GDPR) រ្រ�់�ហភាពអឺរ ៉ត្រ។ ្រទ្រ្ញ្ញត្ិសេះអេតវត្កាតពវ្ិចចាតឹងរតងឹសៅសលើ 
ប រ្ុមហ៊តេទា ុំងឡាយោ តដលដុំសណើ រការទិេេ្យ័រ្រ�់ពលរដ្ឋអឺរ ៉ត្រ ស្រើមេិដូសចះ្សទ 
េឹងបតរូវប្រឈមេឹងវធិាេការទណ្ឌ ្ម្មធងៃេ់ធងៃរ�បមា្រ់ការមិេអេតសលាមតាម សទាះ្របី 
ទបីតា ុំងរូ្រវេ័រ្្រ�់ប រ្ុមហ៊តេ�ថាិតសៅទបីោ្៏សោយ។ អាប�័យសហតតសេះ ប្រ�ិេស្រើ 
មេិមាេប្្រខណ្ឌ គតយិតត្ ិប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាព តដលអាចរ្សាវឌ្ឍេភាពប្រហា្់ 
ប្រតហលសៅេឹងទបីផសារតដលអាចសប្រៀ្រសធៀ្រោ្បាេសនាះសទ �មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជង 
រ្រ�់វ�័ិយឌបីជបីែលសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាអាចេឹងធ្ា្់ចតះ តដលេឹងសធវើឱ្យកាេ់តត 
លុំបា្្្តងការទា្់ទាញវេិិសយគទតេតែមសទៀត។
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99 សូ៉មស្ីឱ្យ្្ដល់អាទិភាពដល់ការអន៊៉័តចបាប់ ស្ដីពីការការពារទិន្ន័យ និងឯ្រជនភាព 
មៅ្រ្៊ងពបមទស្រ៉្៊ជា បន្ាប់ពីរានដនំមណីរការពិមពគារះមោបល់រវាងវសិ័យសាធារណៈ  និង 

វសិ័យឯ្រជន ពប្របមដ្យពបសិទ្ភាពរចួមហយីមនារះ។ 

សទាះ្របីជាសយើងខ្ត ុំទទួលស្្គ ល់ថាការវវិតរ្្រ�់្រសចច្ា វទិយោ ជាទូសៅមាេការរ ប្ី ចសបមើេ 
សលឿេជាងការវវិត្នេប្្រខណ្ឌ គតិយតត្ិតដលបគ្់របគងវ�័ិយសេះ្្ដបី សយើងខ្ត ុំ�ូម 
សោរពផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េ៍ថា ប្�ួងនប្រ�ណបី យ៍ េិងទូរគមនាគមេ៍ គួរផ្ដល់ 
អាទិភាពដល់ការអេតម័តចបា្រ់�្ដបីពបីការការពារទិេេ្័យ េិងភាពឯ្ជេសដើម្ បីធានា
េូវការសប្រើបបា�់ េិងការបគ្រប់គងទិេេ្យ័ប្រ្្រសោយទុំេួលខត�បតរូវ។ ជាការ�ុំខាេ់ 
តដលថា្រទ្រ្ញ្្ញ ត្និេចបា្រស់េះចា ុំបាចប់តរូវសរៀ្រចុំតា្ត់តងស�ើងសោយសផ្្ដ តសលើការ 
បគ្រ់បគងហាេិភ័យ ឱ្យ�ថាិតសៅបតឹម្បមិតមួយ តដលអាចទទួលយ្បាេ េិងរ្សា
តតល្យភាពរវាងផលប្រសយជេស៍�ដ្្ឋ ចិចា េិងផលប្រសយជេ�៍ង្គមតដលអាចនា ុំម្
សោយេវាេតវតេ៍្ឌបីជបីែល រួមជាមួយេឹងការធានាការការពារពបីផល្រះ៉ពាល់អវជិ្ជមាេ 
នេការសប្រើបបា�់ទិេេ្័យមិេបតឹមបតរូវផងតដរ។ 

ការអេតមត័ចបា្រស់េះ ្េឹ៏ងពបងឹង្ចិចាប្រឹងតប្រងរ្រ�់្ម្តជា្្តងការសធវើ�មាហរណ្ម្ម 
ជា្រេស្ទៀតសៅ្្តង�ហគមេ៍ស�ដ្្ឋ ិចចាអាស៊្េ ពបីសបពាះមាេការសផ្្ដ ត�ុំខាេ់ជា្់ 
លា្់ សដើម្ បីសធវើ�តខដតមេបីយ្ម្មចបា្រ់�្ដបីពបីការការពារទិេេ្័យ េិងការស្រ្ដជ្ាជុំរតញ
ការ្រសងកើេ្ិចចា�ហប្រតិ្រត្ិការសៅ្្តងវ�័ិយ្រសចច្ា វទិយោ គមនាគមេ៍ េិងព័ត៌មាេ 
(ICT) ដូចតដលមាេ្រង្ហា ញសៅ្្តងតផេការសម�្ដបីពបីការតភា្ជ ្រ់អាស៊្េ េិងប្្រ 
ខណ្ឌ អាស៊្េ�្ដបីពបីការការពារទិេេ្័យផ្្ទ ល់ខ្ួេ។ សោយពិចារោសលើចុំណត ចសេះ 
គណៈ្មា្ម ធិការ្រសចច្ា វទិយោ គមនាគមេ៍ េិងព័ត៌មាេ រ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រ
សៅ្ម្តជាេឹង ស្វ គមេ៍ចុំសពាះការផ្ដល់ឱកា�ចូលរួមចុំតណ្ សៅ្្តងការសរៀ្រចុំ 
តា្ត់តងចបា្រស់េះ ជាល្ខេណៈ�ហប្រត្ិរត្កិារ េិងការោ ុំបទ តដលមាេល្ខេណៈ
ប�សដៀងោ្េឹងដុំសណើ រការពិសបោះសយ្រល់តដលរាជរោ្ឋ ភបិាលបាេអេតវត�្បមា្រ់
ការសធវើស�ច្្ដបីបពាងចបា្រ់�្ដបីពបីពាណិជ្្ជ ម្មតាមប្រព័េ្ធសអ�ិចបតរូេិ្ជាសដើម។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យបយ្ ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន  |  ការគានំពទដលក់ារអភិវឌ្ឍមសដឋា្ិរច្ចឌីជីថល
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ខណៈតដលស�ដ្្ឋ ចិចាឌបីជបីែលកាេត់តរ ប្ី លូតលា�់ជា្រេ្្រនា្ទ ្រ ់សហើយការសប្រើបបា�់ 
ស�វា្ម្មទូរគមនាគមេ៍បាេក្ាយជាតបមរូវការដ៏ចា ុំបាច់ ជាការ�ុំខាេ់ោ�់
តដលបតរូវមាេ្ិចចាការពារបគ្រ់បោេ់សៅដល់អតិែិជេសដើម្ បីធានាថាពួ្ោត់មាេ 
ស�រ បីភាព្្ត ងការសបជើ�សរ ើ� ស�វា្ម្មតដលប�្រេឹងស�ច្្ដបីបតរូវការផ្្ទ ល់ខ្ួេ។ 
ប�សដៀងោ្សេះតដរ ខណៈតដលប្រសភទ នេស�វា្ម្្ម ៏រ ប្ី កាេ់តតសបចើេខ្ា ុំងស�ើង 
រាជរោ្ឋ ភិបាលចា ុំបាច់បតរូវចាត់វធិាេការសដើម្ បីទាញប្រសយជេ៍ពបី្ុំសណើ េនេវ�័ិយ
សេះ តាមរយៈការ្រសងកើតសោលេសយបាយ េិង្រទ្រ្ញ្ញត្បិ្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាព 
តដល�ុំសៅដល់ការសលើ្្ម�់្េវាេតវតេ្៍ េិងសលើ្ទឹ្ចិតដ្ល់ការប្រ្ួតប្រតជង
សោយស�្មើភាពរវាងអ្្ ផ្ដល់ស�វានានា។ 

ប្រសទ�្ម្តជានាសពល្រចចាត្រ្េស្េះ ប្រ�ិេស្រើអតិែិជេោម្ា្់មិេ�្របាយចិត ្
េឹងគតណភាពស�វា្ម្ម ពបីអ្្ ផ្ដល់ស�វា្ម្មទូរ�ព្ទចល័តរ្រ�់ោត ់េិង�សបមចចតិ្្រ្ដូរ 
សៅសប្រើស�វា្ម្មរ្រ�់អ្្ ផ្ដល់ស�វា្ម្មែ្មបីមួយសទៀត អតែិជិេសនាះតបមរូវឱ្យសបាះ្រង់ 
សលខទូរ�ព្ទរ្រ�់ោតស់ចាល េិងបតរូវសប្រើសលខែ្មបីមួយសទៀត តដលប្រការសេះនា ុំឱ្យស្ើេការ 
ចុំោយ្្តងការផ្្�់្រ្ដូរអ្្ ផ្គតផ់្គងស់�វា្ម្ម េិងមាេភាពលុំបា្្្តងការជូេដុំណឹង 
ដល់អ្្ ដនទអុំពបីការផ្្�់្រ្ដូរ សលខទុំនា្ទ់ុំេងរ្រ�់ខ្ួេ។ សោយពត ុំមាេលទ្ធភាពសផ្ទរ 
សលខទូរ�ព្ទសៅកាេអ់្្ ផ្ដល់ស�វា្ម្មសផ្សងសទៀត អ្្ ផ្ដល់ស�វា្ម្មខះ្អាចសធវើការទិញ
អាជ្ា្័រណ្ណ �បមា្រស់លខទូរ�ព្ទជាសបចើេលុំោ្រ ់្ ្តងសនាះរា្់រទា ុំងសលខតដលសគចងស់ប្រើ 
េិងសលខ�ុំោងជាសដើម ្្តងតនមមួ្យតដលទា្រ ្រនា្ទ ្់រពបីបាេបចបាច់ចូលោ្េូវ 
ប រ្ុមហ៊តេផ្ល់ស�វា្ម្មមួយចុំេួេ តដលនា ុំឱ្យមាេការប្រ្ួតប្រតជងមិេយតត្ិធម៌ 
ប្រឆ្ ុំងេឹងអ្្ ផ្ដល់ស�វា្ម្ម តដល្ុំពតងប្រតិ្រត្ិការបស្្់រសផ្សងសទៀត។

សដើម្ បីជម្ះ្រញ្ហា ទា ុំងសេះ ្រោ្ដ ប្រសទ�ជាសបចើេបាេអេតម័ត្រទ្រ្ញ្ញត្ិចា ុំបាច់ 
ពា្់ព័េ្ធេឹងប្រព័េ្ធ្រ្ដូ រប្រតិ្រត្ិ្រ សលខទូរ�ព្ទចល័ត (mobile number portabil

-ity) តដល អេតញ្្ញ តឱ្យអតិែិជេអាចរ្សាសលខទូរ�ព្ទចា�់រ្រ�់ខ្ួេបាេដតដល 
សៅសពល្រ្ដូ រសៅសប្រើស�វា្ម្មរ្រ�់អ្្ផ្ដល់ស�វា្ម្មែ្មបីមួយសផ្សងសទៀត តដលបាេ 
ជួយកាត់្រេថាយការ ចុំោយរ្រ�់អ្្ សប្រើបបា�់ សហើយទេ្ទឹមេឹងសនាះ្៏្រសងកើេការ
ប្រ្ួតប្រតជង េិងការសពញចិតរ្្រ�់អតិែិជេបាេផងតដរ។ សៅ្្តងតុំ្រេ់អាស៊្េ 
មាេប្រសទ�មួយចុំេួេដូចជា ប្រសទ��ិងហា្រតរ បី ម៉ាស��តបី េិងនែ បាេោ្ឱ់្យសប្រើបបា�់ 
ប្រពេ័្ធ្រ្ដូរប្រត្ិរត្ិ្ រសលខទូរ�ព្ទចល័តសោយឥតគតិនែ ្េិងការ្រ្ដូរសេះ អាចសធវើស�ើង 
ច្រ់�ពវបគ្រ់្្តងរយៈសពលតិចជាង ៣ នែងៃ សហើយអ្្ ផ្ដល់ស�វា្ម្មសៅ្្តងប្រសទ� 
សវៀតោម ្៏បាេចា្រ់សផ្ដើមោ្់ឱ្យសប្រើបបា�់ ប្រព័េ្ធ្រ្ដូ រប្រតិ្រត្ិ្រសលខទូរ�ព្ទ 
ចល័តសេះផងតដរ កាលពបីតខវចិ្ឆកិា ឆ្្ ុំ២០១៨ ម្។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ ប្រសទ�ជា 
�មាជិ្ អាស៊្េទា ុំងអ�់ទទួលបាេការសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យអេតវត ្ប្រពេ័្ធ្រ្ដូរប្រត្ិរត្ិ្ រ 
សលខទូរ�ព្ទចល័តសេះ សៅសពលការោ្្់រញចាូ លប្រការសេះសៅ្្តងស�ច្្ដបីប្រកា� 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការធានាឱ្យរានជមព៉ីសសពរាប់អតិថិជន និងការមពបីពបាស់ 
មដ្យមបី្រចនំហ

៣៤

ថ ្មមី

វិស័យបយ្ ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន  |  ការគានំពទដលក់ារអភិវឌ្ឍមសដឋា្ិរច្ចឌីជីថល



១៧២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

សៅទបីប្រុងស�ៀមរា្រនា្ិចចាប្រជត ុំរដ្ឋមសេ្បីទូរគមនាគមេ៍ េិង ព័ត៌មាេវទិយោអាស៊្េ 
តដលបាេប្របពឹតស្ៅកាលពបីតខធ្ូ  ឆ្្ ុំ២០១៧។  

ការធានាេូវភាពប្រ្ួតប្រតជង េិងជសបមើ��បមា្រ់អតិែិជេ គឺមាេស្រៈ�ុំខាេ់ 
ស�្មើោ្ ប្រ�ិេស្រើសយើងេិយយអុំពបីសហោ្ឋ រចនា�ម្័េ្ធរូ្រវេ�្បមា្រ់លុំហូរនេស្រ-
គមនាគមេ។៍ ខណៈតដលតុំណភា្ជ ្រអ់ត បីេធណិឺតបាេក្ាយជាការសប្រើបបា�់ដច៏ា ុំបាច់ 
្រុំផតត ជាតបមរូវការចា ុំបាចត់ដលស�វា្ម្មសប្រើបបា�់្រោ្ដ ញសហោ្ឋ រចនា�ម្័េ្ធសេះ 
បតរូវបាេផ្ដល់ឱ្យ្្តងល្ខេខណ្ឌ យតត្ធិម ៌េិង�មសហតតផល ពបីសបពាះសហោ្ឋ រចនា�ម្េ័្ធ 
សដើរតួនាទបីចម្ងសៅ្្តងការសរៀ្រចុំ�ោ្ឋ េនេការប្រ្ួតប្រតជង្្តងវ�័ិយសេះ។ សទាះ
្របីជាអ្្ សប្រើបបា�់ជាសបចើេសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា អាចេឹងសពញចិតជ្ាមួយេឹងអតបីេ
ធឺណិតទូរ�ព្ទចល័តរ្រ�់ខ្ួេ េិងអាចមិេមាេភាពចា ុំបាច់្្តងការតភា្ជ ្រ់ជាមួយ 
េឹង្រោ្ដ ញអតបីេធឺណិតជារូ្រវេ្្ ្ដបី ្រ៉តតេជ្ាសរឿយៗ ប្រុមហ៊តេនានាមាេតបមរូវការជា
ចា ុំបាច់េូវ�មតថាភាព្រញ្ជូ េទិេេ្័យ (bandwidth) ធុៗំ  េិងចា ុំបាច់បតរូវការតភា្ជ ្រ់ជា
មួយេឹង្រោ្ដ ញអតបីេធឺណិត តដលមាេសល្ឿេសលឿេ ខ្ា ុំងជាងសល្ឿេតដលស�វា 
អតបីេធឺណិតទូរ�ព្ទចល័តអាចផ្ដល់បាេ។ 

សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា សៅសពលមាេអោរែ្មបីមួយបាេស្ង�ងរួ់ច អ្្ ផ្ដល់ស�វា្ម្ម 
ទូរគមនាគមេ៍េឹងសធវើ្ិចចាបពមសបពៀងជាមួយមាចា �់អោរសនាះសដើម្ បីតភា្ជ ្រ់អោរសនាះ
សៅេឹង្រោ្ដ ញប្រ៊ដត្រ៊េ តដលេឹងផ្ដល់ស�វាអតបីេធឺណិតផ្្ដ ច់មតខដល់អតិែិជេ
ទា ុំង អ�់តដលស្្្់សៅ្្តងអោរសនាះ។ ប្រការសេះផ្ដល់ឱ្យអ្្ផ្ដល់ស�វា្ម្មេូវ
�ិទ្ធិផ្្ដ ច់មតខសៅសលើអ្្ ជួលអោរ េិងសធវើឱ្យអតិែិជេមាេជសបមើ�តិចតួច ប្រ�ិេ 
ស្រើពួ្ោត់មិេ�្របាយចិត្ជាមួយេឹងគតណភាពនេស�វារ្រ�់អតបីេធឺណិតសនាះ 
សហើយប្រ�ិេស្រើប្រការសេះស្ើតស�ើង សៅ្្តងអោរការយិល័យវញិ ្រញ្ហា សេះអាច 
េឹង្៉រះពាល់ធងៃេ់ធងៃរដល់�្ម្មភាពពាណិជ្្ជ ម្មសទៀតផង។

សោយស្រតតមាេការសលើ្ទឹ្ចិតត្ិចតួច ដល់អ្្ ផ្ដល់ស�វា្ម្្ម ្តងការផ្ដល់�ិទ្ធិ 
សប្រើបបា�់សហោ្ឋ រចនា�ម្េ័្ធរ្រ�់ខ្ួេសៅដល់នដគូប្រ្ួតប្រតជង សទើ្រវ�័ិយសេះតបមរូវ 
ឱ្យរាជរោ្ឋ ភិបាល អេតវត្េូវសោលេសយបាយស្រើ្ចុំហ ការសប្រើបបា�់ប្រ៊ដត្រ៊េ 
ប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាព សដើម្ បីអេតញ្្ញ តដល់ការសប្រើបបា�់រួមោ្សោយស�្មើភាពេូវ
សហោ្ឋ រចនា�ម្េ័្ធនេ្រោ្ដ ញ។ ការអេតវតស្ោលេសយបាយស្រើ្ ចុំហការសប្រើបបា�់ 
ត្រ្រសេះ េឹងអេតវតត្ាមគុំរូតដលបាេ្ុំណតស់ោយមូលេិធកិាតពវ្ចិចា�្លទូរគម
នាគមេរ៍្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល តដលមាេសោល្រុំណងសលើ្ទឹ្ចតិវ្�័ិយឯ្ជេឱ្យ 
ពបងបី្សហោ្ឋ រចនា�ម្័េ្ធ្រោ្ដ ញសៅដល់តុំ្រេ់នានា តដលមិេ�ូវមាេអុំសោយ 
ផលតផ្្ ស�ដ្្ឋ ចិចា ្៉រតតេ ្ផ្ដល់ផលប្រសយជេយ៉៍ងសបចើេ�េ្ធឹ្ �នា្ធ ្រ ់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 
តដលរ�់សៅ្្តងតុំ្រេ់ទា ុំងសនាះ។

វិស័យបយ្ ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន  |  ការគានំពទដលក់ារអភិវឌ្ឍមសដឋា្ិរច្ចឌីជីថល



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១៧៣

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជាដូចោ្សៅេឹង្រោ្ដ ប្រសទ�ជាសបចើេសទៀតតដរ ចបា្រ�់្ដបីពបីទូរគមនាគមេរ៍្រ�់ប្រសទ� 
្ម្តជាបាេសផ្្ដ ត�ុំខាេ់ខ្ា ុំងសៅសលើការបគ្រ់បគងការ្រសងកើត្រោ្ដ ញ េិងការផ្ដល់ 
អាជ្ា្រ័ណ្ណដល់អ្្ផ្ដល់ស�វា្ម្ម។ ្៉រតតេ្ខណៈតដលវ�័ិយសេះ្រេ្អភិវឌ្ឍសបចើេ
ស�ើង សហើយមាេតួរអង្គកាេត់តសបចើេចូលរួមសៅ្្តងទបីផសារ ជាការ�ុំខាេច់ា ុំបាចត់ដល 
បតរូវមាេសោលេសយបាយ ឱ្យប�្រសៅតាមស្ថា េភាពសនាះតដរ សដើម្ បីសលើ្ទឹ្ចិត ្
ដល់ការប្រ្ួតប្រតជងប្រ្្រសោយយតត្ធិម ៌េិងរ្សាការពារឱ្យអតែិជិេសៅតតមាេ 
ជសបមើ�សបចើេ�បមា្រ់សបជើ�សរ ើ�។ ្ុំសណើ េនេការប្រ្ួតប្រតជងតដលស្ើតសចញពបី 
សោលេសយបាយ តដលយ្ចតិទ្ត្ោ្់សលើអតែិជិេប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាព ជួយ
ជុំរតញវ�័ិយឯ្ជេឱ្យកាេ់តតមាេេវាេតវតេ្៍ េិង្រសងកើេគតណភាពស�វា្ម្មឱ្យកាេ់
តតលអែប្រស�ើរ សហើយតនម្្ ក៏ាេត់តមាេភាពប្រ្ួតប្រតជងខ�់្តែមសទៀត។ ប្រ�ិេស្រើ 
ប រ្ុមហ៊តេមេិសធវើដូសចះ្សទ ប រ្ុមហ៊តេទា ុំងសនាះេឹងប្រឈមមតខជាមួយេឹងការបាត្់រង់ 
អតែិជិេសៅកាេន់ដគូប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់ខ្ួេ តដលបាេសធវើលអែប្រស�ើរជាង សោយសហតត 
ថា អតិែិជេកាេ់តតមាេឥទ្ធិពលសៅ្្តងការសធវើស�ច្្ដបី�សបមចចិត ្ទិញស�វា្ម្ម 
សោយតផអ្ែ សៅសលើព័ត៌មាេបគ្រ់បជរុងសបជាយ។ 

សោល្រុំណងនេការអេតវតស្ោលេសយបាយោ ុំបទការប្រ្ួតប្រតជង ដូចជា ប្រពេ័្ធ្រ្ដូរ 
ប្រត្ិរត្ិ្ រសលខទូរ�ព្ទចល័ត (mobile phone number portability) េិងការស្រើ្ ចុំហការ 
សប្រើបបា�់�បមា្រស់ហោ្ឋ រចនា�ម្េ័្ធប្រ៊ដត្រេ៊គសឺដើម្ បីសលើ្្ម�់្ការយល់ដងឹ រ្រ�់
អតិែិជេអុំពបីស�វា្ម្មទូរគមនាគមេ៍សៅ្ម្តជា តដលសធវើឱ្យអតិែិជេយល់ដឹងអុំពបី 
ជសបមើ�នានា េិងសធវើឱ្យដុំសណើ រការផ្្�់្រ្ដូរអ្្ ផ្ដល់ស�វា្ម្មកាេត់តមាេភាពស្មញ្ញ 
េិងង្យប�ួលខ្ា ុំងស�ើង។ ប្រការសេះ េឹងសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យមាេការវេិិសយគកាេត់ត 
សបចើេតែមសទៀត សៅ្្តងវ�័ិយ្រសចច្ា វទិយោ គមនាគមេ ៍េិងពត័ម៌ាេ សៅ្្តងប្រសទ� 
្ម្តជា តដលសេះេឹងេិងជុំរតញទបីផសារឱ្យកាេត់តរងឹមា ុំ េិងមាេភាពប្រ្ួតប្រតជងកាេ់ 
តតខ្ា ុំងក្ា បពមទា ុំង្រសងកើេគតណភាពសហោ្ឋ រចនា�ម្័េ្ធ្រោ្ដ ញកាេ់តតប្រស�ើរ 
ជាងមតេតែមសទៀត។
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99 សូ៉មស្ីឱ្យមធ្វីការពិចារណាអន៊វត្តមគាលនមោបាយមបី្រចនំហ ឱ្យរានពបព័ន្ប្ដូរពបតិបត្តិ្ររ 
មលខទូរសព្ចល័ត (mobile phone number portability) និងបណា្ដ ញពប៊ដផបន៊ 
(broadband) មដី៉្បី្ ្ដល់ជាជមព៉ីសកាន់ផតមពចីនដល់អតិថិជន និងការពប្ួរតពបផជងកាន់

ផតយ៊ត្តិធ៉៌មៅ្រ្៊ងវសិ័យទូរគ៉នាគ៉ន្៍រ្៊ងពបមទស្រ៉្៊ជា។

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េថ៍ា ប្�ួងនប្រ�ណបី យ៍ េិងទូរគមនាគមេ៍ 
គ្រ្ បីចាតវ់ធិាេការអេតវតស្ោលេសយបាយស្រើ្ ចុំហឱ្យមាេប្រពេ័្ធ្រ្ដូរប្រត្ិរត្ិ្ រសលខ 
ទូរ�ព្ទចល័ត (mobile phone number portability)  េិង្រោ្ដ ញប្រ៊ដត្រេ៊ សដើម្ បីសលើ្ 
ទឹ្ចិត្ ឱ្យមាេជសបមើ�កាេ់តតសបចើេដល់អតិែិជេ េិងការប្រ្ួតប្រតជងកាេ់តត
យតត្ធិមត៌ែមសទៀតសៅ្្តងវ�័ិយទូរគមនាគមេ៍សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ �បមា្រប់្រពេ័្ធ 
្រ្ដូ រប្រត្ិរត្ិ្ រសលខទូរ�ព្ទចល័តសេះ សយើងខ្ត ុំ�ូមស�្ើឱ្យមាេការសធវើ�តខដតមេបីយ្ម្ម 
ចបា្រ ់ជាមួយេឹងចបា្រន់ានា តដល្ុំពតងបតរូវបាេអេតវតស្ោយប្រសទ��មាជិ្ អាស៊្េ 
សផ្សងសទៀត ដូចតដលបាេសលើ្ទឹ្ចិតស្ោយស�ច្្ដបីប្រកា�ទបីប្រុងស�ៀមរា្ររ្រ�់ 
្ចិចាប្រជត ុំរដ្ឋមសេ្បីទូរគមនាគមេ ៍េិងពត័ម៌ាេវទិយោ អាស៊្េ ឆ្្ ុំ២០១៧ ្ េង្សៅសេះ។ 

សោយទទួលស្្គ ល់ថាការអេតវតស្ោលេសយបាយស្រើ្ ចុំហការសប្រើបបា�់សហោ្ឋ រចនា
�ម្េ័្ធ្រោ្ដ ញ គជឺាដុំសណើ រការមួយតដលបតរូវសប្រើសពលសវលាសបចើេ េិងមាេល្ខេណៈ 
្រសចច្ា សទ�ខ�់្ សយើង�ូមស�្ើថាប្�ួងគួរត�វងរ្ការអេតវតត្ដលប្រស�ើរ្រុំផតត េិង
សរៀ្រចុំឱ្យមាេ្ចិចាប្រជត ុំពិសបោះសយ្រល់រវាងវ�័ិយរដ្ឋ េិងវ�័ិយឯ្ជេ សដើម្ បីធានា
ថាសោលេសយបាយសេះេឹងមាេប្រ�ិទ្ធភាព្្តងការធានាតតល្យភាពរវាងតបមរូវការ
រ្រ�់អតិែជិេ ប្រត្ិរត្ិ្ រ េិងមាចា �់ បពមទា ុំងសដើម្ បីសលើ្ទឹ្ចតិដ្ល់ការសប្រើបបា�់
សហោ្ឋ រចនា�ម្័េ្ធប្រ្្រសោយភាពយតត្ិធម៌ផងតដរ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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រាជរោ្ឋ ភបិាលបាេស្រ្ដជ្ាចតិយ៉្ងចបា�់លា�់ សដើម្ បីសលើ្្ម�់្្រទោ្ឋ េនេការអ្ររ់ ុំ 
សៅទូទា ុំងប្រសទ� ដូចតដលបាេ្រង្ហា ញឱ្យស�ើញតាមរយៈេិន្ាការជា្រេ្្រនា្ទ ្រន់េ 
វ�័ិយអ្រ់រ ុំតដលទទួលបាេការវភិាជេ៍ែវកិាជាតិខ�់្្រុំផតត គឺ ៧៣៧ លាេដតល្ារ 
អាសមរ ិ្  តដលសបោង�បមា្រ់ឆ្្ ុំ២០១៩ ្រនា្ទ ្រ់ពបីការ្រសងកើេែវកិាចុំេួេ ២៤% 
ពបីសលើែវកិាឆ្្ ុំ២០១៨ ។ ខណៈតដលវ�័ិយឯ្ជេទទួលស្្គ ល់ េិងស្វ គមេេូ៍វភាព 
លអែប្រស�ើរស�ើងសេះ េិសយជ្ម្ពបីបគ្រម់ជ្ឈោ្ឋ េ សៅតត្រេរ្ាយការណ៍អុំពបី្រញ្ហា
ប្រឈមសៅ្្តងការត�វងរ្ស្រ្ខេជេតដលមាេ�មតថាភាពសដើម្ បីសបជើ�សរ ើ�សធវើជា្រតគ្គលិ្ 
សោយស្រតត្រញ្ហា គម្ាតជុំនាញដគួ៏រឱ្យ្ត�់មា្គ ល់សេះ តដលស្ើតមាេសៅចសន្ាះ 
ការអ្ររ់ ុំតដលបាេផ្ដល់ឱ្យ េិងជុំនាញតដលវ�័ិយនានា បតរូវការចា ុំបាច។់ �បមា្រវ់�័ិយ 
្រសចច្ា វទិយោគមនាគមេ ៍េិង ពត័ម៌ាេ តដល្ុំពតងអភវិឌ្ឍេយ៉៍ងសលឿេរហ័�វញិ ្រញ្ហា  
គម្ាតជុំនាញ រតឹតតមាេសប្រវ៉ា�ង់ខ�់្ខ្ា ុំងតែមសទៀត។ 

សោយស្រតត្ុំសណើ េតបមរូវការ�បមា្រ់ស�វា្ម្មវ�័ិយ្រសចចា្វទិយោគមនាគមេ៍ 
េិងពត័ម៌ាេ (ICT) សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា បគឹះស្ថា េ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លមួយចុំេួេធុំបតរូវ 
បាេ្រសងកើតស�ើង រួមជាមួយេឹងស្្លវទិយោល័យតដលមាេបស្្រ ់សដើម្ បីផ្ដល់វគ្គ្រណ្ដត ះ 
្រោ្ដ លសផ្្ដ តសលើវ�័ិយ្រសចច្ា វទិយោគមនាគមេ៍ េិងព័ត៌មាេ ជាសបចើេ�ម្ូរត្រ្រ។ 
្រ៉តតេ ្ជាអ ត្�ល សោយស្រតតវ�័ិយសេះសៅខវះេូវប្្រខណ័្ឌ គតណវតឌ្ឍតិដលមាេ 
ការទទួលស្្គ ល់ សទើ្រគតណភាពនេវគ្គ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លតដលបាេផ្ដល់សៅ្្តងប្រសទ�
្ម្តជា មាេភាពខត�ៗោ្គួរឱ្យ្ត�់មា្គ ល់ សហើយការ�ិ្សាភាគសបចើេអាចេឹងបាេ
ផ្ដល់ជូេតាមរស្រៀ្រហួ��មយ័ េិងមាេភាពពា្ព់េ័្ធតចិតួចសៅេឹងវ�័ិយការង្រ
សពល្រចចាត្រ្េស្េះ។ ខណៈតដលប្រជាជេ្ម្តជាជាសបចើេ្ុំពតងមាេការយល់ដងឹកាេ់ 
តតសបចើេស�ើងអុំពបី្រសចច្ា វទិយោ សោយស្រតត្ុំសណើ េនេការសប្រើបបា�់ឧ្រ្រណ៍ចល័ត 
្រ៉តតេអ្្ខេរ្ម្្ម ត ុំព្ូយទរ័សៅតត្បមិតទា្រសៅស�ើយ តដលនា ុំឱ្យេិ�្សតិជាសបចើេតដល 
បាេ្រញចា ្រ់ការ�ិ្សាសៅមិេទាេ់អាចសបតៀមល្ខេណៈបគ្រ់បោេ់�បមា្រ់ទបីផសារការ
ង្រ សហើយគតណវតឌ្ឍរិ្រ�់ពួ្សគមាេគតណតនមត្ិចតួច ទា ុំង�បមា្រ់ទបីផសារការង្រ
សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា េិងសៅសលើឆ្្អេរ្ជាតិ។ 

សទាះ្របីជាស្្លវទិយោល័យសៅ្្តងប�ត្ េិងវ�័ិយឯ្ជេ បាេចា្រស់ផ្ដើមសធវើ្ ចិចា�ហ 
ប្រត្ិរត្កិារជាមួយោ្សដើម្ បីកាត្់រេថាយ្រញ្ហា គម្ាតសេះ្្ដបី ្ ចិចាការសេះបាេសផ្្ដ ត�ុំខាេ់ 
សបចើេសៅសលើការត�វងរ្្ម្ម�ិ្សាឱ្យេិ�្សតិ ជាជាងការឱ្យប្រុមហ៊តេ្រសចចា្វទិយោ 
គមនាគមេ៍ េិង ព័ត៌មាេ (ICT) ចូលរួមសៅ្្តងការសរៀ្រចុំតា្់តតង្ម្មវធិបី�ិ្សា។ 
ជាលទ្ធផល សោយស្រតត្ម្មវធិបី�ិ្សា្បមេឹងគតិគូរដល់តបមរូវការការង្រជា្ត់�្ដង
រ្រ�់ វ�័ិយសេះ សហើយេិ�្សតិមាេ�មតថាភាពសបកាម្រនា្ទ តន់េការរ ុំពឹងទត្ពបីការង្រ 
វជិា្ជ ជបីវៈ ដូសចះ្ ប្រុមហ៊តេនានាចាុំបាចប់តរូវសធវើការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លជុំនាញសេះជាែ្មបីស�ើង
វញិដល់េិ�្សតិ្រញចា្រក់ារ�ិ្សាែ្មបៗី ជាសបចើេតដលខ្ួេសបជើ�សរ ើ�ឱ្យចូល្រសបមើការង្រ។ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

មដ្រះពសាយបញ្ហា គរាល តជនំនាញបមច្ច្រវទិយា គ៉នាគ៉ន ៍និងពត័រ៌ាន  
(ICT)

៣៥

ថ ្មមី

វិស័យបយ្ ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន  |  ការគានំពទដលក់ារអភិវឌ្ឍមសដឋា្ិរច្ចឌីជីថល



១៧៦    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ខណៈតដល្ុំសណើ េនេការសប្រើបបា�់ឧ្រ្រណ៍ចល័ត ពបី�ុំោ្់ប្រជាជេ្ម្តជា 
្រសងកើតជាឱកា�ដ៏ធុំមួយ �បមា្រ់ប្រុមហ៊តេ្រសចចា្វទិយោគមនាគមេ៍ េិង ព័ត៌មាេ 
(ICT) ្្តងការផ្ដល់ដុំសោះបស្យសផ្្ដ តសលើ្រសចច្ា វទិយោតដលមាេេវាេតវតភ្ាពពិត
តមេ ្ ងវះដស៏បចើេេូវជុំនាញ្រសចច្ា វទិយោគមនាគមេ ៍េិង ពត័ម៌ាេ្្តងប�ត្ បាេកាត់ 
្រេថាយលទ្ធភាពរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា ្្តងការរ្សាខ្ួេឱ្យមាេភាពប្រ្ួតប្រតជងសៅ
្្តងវ�័ិយតដលតតងតតវវិឌ្ឍឥតឈ្រ់ឈរសេះសៅវញិ។ សដើម្ បី្រុំសពញតបមរូវការសេះ 
ប្រុមហ៊តេនានាបាេ្រងខេុំចតិវ្េិិសយគធេធាេដស៏បចើេសៅសលើការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល េិង
ការអភវិឌ្ឍ�មតថាភាពេិ�្សតិសទើ្រ្រញចា្រក់ារ�ិ្សា ឬចុំោយធេធាេកាេត់តសបចើេ 
តែមសទៀតសៅសលើការតែរ្សា េិងការសបជើ�សរ ើ�្រតគ្គលិ្ជាត ិេិងអេរ្ជាតតិដល មាេ
្រទពិសស្ធេ៍សដើម្ បី្រុំសពញេូវ្ងវះខាតសេះ។ ្រញ្ហា សេះ្រោ្ដ លឱ្យការចុំោយ
សៅសលើនែព្ល្ម្មស្ើេស�ើង េិងមាេអតតល្យភាពជាមួយេឹងនដគូប្រ្ួតប្រតជងសៅ 
្្តងតុំ្រេ់ សោយស្រតតស្រ្ខេជេមាេ្រទពិសស្ធេ៍ពិតបបា្ដ គឺមាេចុំេួេតិចតួច  
្ុំសណើ េនេចុំោយទា ុំងសេះ បាេសធវើឱ្យ្រ៉ះពាល់សៅដល់លទ្ធភាពរ្រ�់វ�័ិយ 
្រសចច្ា វទិយោគមនាគមេ ៍េិង ពត័ម៌ាេ សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា ្ ្តងការរ្សា�មតថាភាព 
ប្រ្ួតប្រតជងតផ្្ ហិរញ្ញវតថាត តដលសេះជា្ត្ាដ�៏ុំខាេ្់រុំផតត ពបីសបពាះគសបមាង ្រសចច្ា វទិយោ 
គមនាគមេ ៍េិង ព័តម៌ាេ ជាសបចើេ គតឺលងពឹងតផអ្ែ សលើទបីតា ុំងភូមសិ្ស�ដូ្ចមតេសទៀត 
សហើយ។ 

ឧ្រ�គ្គតផ្្ ហិរញ្ញវតថាត្រតេថាមសេះ បាេសធវើឱ្យមាេផល្រះ៉ពាល់មួយ្បមិតតែមសទៀត 
សៅសលើប្រុមហ៊តេ្រសចច្ា វទិយោគមនាគមេ៍ េិង ពត័ម៌ាេ តដលសទើ្រតតេឹងចា្រស់ផ្ើម សហើយ
្ុំពតង�ថាិត្្តងស្ថា េភាពផតយប�ួយបស្្់រ ប រ្ុមហ៊តេសេះជាសរឿយៗ បតរូវបាេសគចាត់ 
ទត្ថាជា�រន�ឈាមនេវ�័ិយ ្រសចច្ា វទិយោគមនាគមេ ៍េិង ពត័ម៌ាេ តដលមាេភាព 
ប្រ្ួតប្រតជងខ�់្។ ប្រុមហ៊តេចា្រស់ផ្ដើមែ្មបីបតរូវការ្រតគ្គលិ ត្ដលអាចសធវើការសោយឯ្រាជ្យ 
តដលបតរូវការការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លតចិតួច្រុំផតត េិងតដលអ�់ការចុំោយទា្រ ពបីសបពាះ 
ការរួមចុំតណ្រ្រ�់ពួ្សគបតរូវបាេផ្ដល់រង្វ េ់ត្រ�ង្វញិ តាមរយៈ្រទពិសស្ធេ៍ 
វជិា្ជ ជបីវៈតដលមាេគតណតនមខ្�់្។ ដូសចះ្ សោយស្រតតធេធាេរ្រ�់ពួ្សគសៅមាេ
្បមិតសៅ្្តងអុំ�តងសពលនេដុំោ្ក់ាលលូតលា�់ដុំ្ូរង ប រ្ុមហ៊តេ្រសងកើតែ្មបីសថា្ម ង 
ពត ុំមាេ�មតថាភាពោ ុំបទដល់្បមិតនេការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល តដលេិ�្សតិ្ម្តជាជាសបចើេ 
្ុំពតងបតរូវការសនាះស�ើយ។ ្ងវះេូវស្រ្ខេភាពតដលមាេសទពសកា�ល្យ េិងមាេ 
ប្រ�ិទ្ធភាពនែច្ុំោយសេះ បាេរតឹត្តិលទ្ធភាពរ្រ�់ប្រុមហ៊តេចា្រ់សផ្ដើមែ្មបីសថា្ម ង

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

ប្រុមហ៊តេ្រសចច្ា វទិយោគមនាគមេ ៍េិង ពត័ម៌ាេ (ICT) ភាគសបចើេទទួលស្្គ ល់ថា េិ�្សតិ 
តដលសទើ្រតត្រញចា្រក់ារ�ិ្សាែ្មបៗី  ចា ុំបាចប់តរូវតតទទួលការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល្្តងសពល 
្ុំពតង្រុំសពញការង្រ សោយស្រតត្រទពិសស្ធេ៍្រសចច្ា សទ�រ្រ�់ពួ្សគសៅមាេ 
្បមតិសៅស�ើយ ្រ៉តតេម្ាេប្រុមហ៊តេជាសបចើេយល់ស�ើញថា ពួ្សគបតរូវ្រងខេុំចតិ្្រសបងៀេ 
ជុំនាញ្បមតិមូលោ្ឋ េស�ើងវញិ ដូចជា សលខេពវេជ្ាមូលោ្ឋ េ តដលគួរតតសរៀេច្់រ
តា ុំងពបីឆ្្ ុំ�ិ្សាដុំ្ូរងៗម្ម្ស៉ះ។ ប្រុមហ៊តេបតរូវបាេតបមរូវឱ្យវេិិសយគសពលសវលា េិង
ធេធាេយ៉ងសបចើេសៅសលើេិ�្សតិតដលសទើ្រ្រញចា្រក់ារ�ិ្សាម្ា្់ៗ សហើយជាសរឿយៗ 
ប្រុមហ៊តេពិបា្េឹងទទួលបាេផលម្វញិខ្ា ុំងោ�់ សោយស្រតតអបតា្រតគ្គលិ្
ឈ្រព់បីការង្រមាេ្បមិតខ�់្ សបពាះតត្រនា្ទ ្រព់បីបាេចូលសធវើការង្រមេិយូរ្រ៉តនា្ម េផង 
្រតគ្គលិ្្៏�សបមចចិតច្ា្សចញពបីការង្រចា�់សៅរ្ការង្រែ្មបីមួយសទៀតសដើម្ បីត�វង 
រ្បបា្់តខតដលខ�់្ជាង។

វិស័យបយ្ ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន  |  ការគានំពទដលក់ារអភិវឌ្ឍមសដឋា្ិរច្ចឌីជីថល



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១៧៧

99 សូ៉មស្ឱី្យមលី្រ្រ៉ស់្ការចូលរួ៉ កាន់ផតមពចីនផថ៉មទៀត ពសីនំណា្់រអ្្រ ្្ដល់មសវាបណ្ដ៊ រះ 
បណា្ដ ល និងវសិយ័ឯ្រជន មដី៉ ្បផី្រល៉វ្គ្គបណ្ដ៊ រះបណា្ដ លបមច្ច្រវទិយាគ៉នាគ៉ន ៍និងពត័រ៌ាន 

នងិការទទលួសា្គ ល ់មដី៉ ្បមីដ្រះពសាយបញ្ហា គរាល តជនំនាញ្រ្៊ងវសិយ័មនរះ។

សោយទទួលស្្គ ល់េូវ្ិចចាប្រឹងតប្រង តដលប្�ួងអ្ររ់ ុំ យតវជេ េិង្បីឡា េិងប្�ួង 
នប្រ�ណបី យ៍ េិងទូរគមនាគមេ ៍បាេអេតវត្្ េង្ម្ សដើម្ បីសលើ្ ្ម�់្្រទោ្ឋ េនេការ
អ្ររ់ ុំ សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេអេតស្�េ ៍សោយស�្ើឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាល ខិតខុំជុំរតញការចូល
រួមឱ្យបាេសបចើេតែមសទៀតពបី�ុំោ្់អ្្ ផ្ដល់ស�វា្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល េិងវ�័ិយឯ្ជេ 
សដើម្ បីត្លមអែ្រទោ្ឋ េនេការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល្រសចច្ា វទិយោគមនាគមេ៍ េិង ព័ត៌មាេ 
េិង្រទោ្ឋ េទទួលស្្គ ល់។ ការសធវើដូសចះ្ េឹងប�្រសៅេឹងសោលសៅរ្រ�់មូលេិធិ
�បមា្រក់ារ្ស្ង�មតថាភាពការបស្វបជាវ េិងការអភវិឌ្ឍ តដលសទើ្របាេេឹង្រសងកើតែ្មបី 
្្តងសោល្រុំណងសលើ្ ទឹ្ចតិដ្ល់ការអភវិឌ្ឍធេធាេមេត�្សតាមរយៈការោ ុំបទរ្រ�់ 
វ�័ិយឯ្ជេ។ 

សទាះ្របីជាសយើងខ្ត ុំទទួលស្្គ ល់ថា ការសរៀ្រចុំ្រសងកើតឱ្យមាេប្្រខណ័្ឌ អ្រ់រ ុំតដលមាេ
ការទទួលស្្គ ល់មួយ�បមា្រវ់�័ិយ្រសចច្ា វទិយោគមនាគមេ ៍េិងពត័ម៌ាេ គជឺា្ិចចាការ 
តដលបតរូវការសពលសវលាយូរ្៏សោយ សយើងខ្ត ុំ�ូម�ុំណូមថាអ្្ ផ្ដល់ស�វា្រណ្ដត ះ
្រោ្ដ លគួរតត�ហការឱ្យបាេជិត�្ិទ្ធជាមួយេឹងវ�័ិយ្រសចចា្វទិយោគមនាគមេ៍ 
េិងព័ត៌មាេ សដើម្ បីសរៀ្រចុំតា្់តតវគ្គ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លរ្រ�់ខ្ួេ ពបីសបពាះថាប្រុមហ៊តេ
យល់ដឹងចបា�់អុំពបីតបមរូវការ្រចចាត្រ្េ ្េិងនាសពលអនាគតរ្រ�់វ�័ិយសេះ។ វ�័ិយ
ឯ្ជេអាចផ្ដល់ការោ ុំបទដល់បគឹះស្ថា េ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល សដើម្ បី្រសងកើតេូវ្ម្មវធិបី�ិ្សា 
មួយតដលតផអ្ែ សលើតបមរូវការជា្ត់�្ដង សោយពិេិត្យស�ើងវញិសៅសលើខ្ឹមស្រនេការ
្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល វធិបីស្ស�្្រសបងៀេ េិងការប្រ�ង។ ្រនា្ទ ្រ់ពបីសេះ បគឹះស្ថា េ្រណ្ដត ះ
្រោ្ដ លសបចើេតែមសទៀត គួរតតខិតខុំផ្ដល់េូវវញិ្្ញ ្រេ្របត្រសចច្ា សទ� ដូជា Cisco, 
Microsoft េិង Oracle ពបីសបពាះ្ម្មវធិបីវជិា្ជ ជបីវៈតដលមាេការទទួលស្្គ ល់ជាអេរ្ជាតិ 
ទា ុំងសេះ បតរូវបាេសរៀ្រចុំ្រសងកើតស�ើង�បមា្រក់ារសប្រើបបា�់ជា្ល់ា្ ់េិង�បមា្រក់ារ 
អភិវឌ្ឍអាជបីពវជិា្ជ ជបីវៈ។ 

សយើងខ្ត ុំ�ង្មឹថា ការជុំរតញឱ្យមាេ្ចិចា�បម្រ�បមរួលកាេត់តជតិ�្ិទ្ធតែមសទៀតសេះ 
េឹងទទួលបាេភាពសជាគជយ័ ដូចតដលការចូលរួមកាេត់តសបចើេស�ើង រ្រ�់វ�័ិយ រដ្ឋ 
េិងឯ្ជេ ជាមួយេឹងប្�ួងបាេ្រង្ហា ញឱ្យស�ើញដូសចះ្តដរ សហើយភាពសជាគជយ័ 
សេះេឹងផ្ដល់េូវភាគលាភសៅ្្តងរយៈសពលតវងតាមរយៈការសលើ្្ម�់្ផលិតភាព 
េិងឧត្ដមភាពប្រ្ួតប្រតជងនេ្ម្ា ុំងពល្ម្មជុំនាញ្រសចច្ា វទិយោគមនាគមេ៍ េិង 
ព័ត៌មាេរ្រ�់្ម្តជា សោយប�្រសៅេឹងរស្រៀ្រវារៈសោលេសយបាយរ្រ�់រាជរោ្ឋ
ភិបាល សដើម្ បីសធវើពិពិធ្ម្មស�ដ្្ឋ ិចចាទា ុំងមូល។ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

្្តងការលូតលា�់ េិងអាចអេតញ្្ញ តឱ្យប្រុមហ៊តេ្ររសទ�អាច្រសងកើតឈរសជើងរងឹមា ុំ
សៅ្្តងទបីផសារ្ម្តជា សៅមតេសពលតដលប្រុមហ៊តេ្្តងប�ត្អាចសធវើបាេសៅសទៀត។



១៧៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

វិស័យបយ្ ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន  |  ទូរគ៉នាគ៉ន៍

រាជរោ្ឋ ភិបាល បាេអេតម័តចបា្រ់ែ្មបី�្ដបីពបីទូរគមនាគមេ៍ កាលពបីតខធ្ូ  ឆ្្ ុំ២០១៥ 
តដល្្តងសនាះ បាេោ្់្រញចាូ លេូវល្ខេខណ្ឌ តបមរូវឱ្យប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាទា ុំងអ�់សៅ
្្តងវ�័ិយទូរគមនាគមេ៍ ោ្់ពា្្យស�ើងវញិសដើម្ បីស�្ើ�ត ុំអាជ្ា្រ័ណ្ណប្រតិ្រត្ិការ
អាជបីវ្ម្ម។ ស�ច្្ដបីបពាងប្រកា�បាេសលើ្ស�ើងអុំពបីដុំសណើ រការោ្់ពា្្យស�ើងវញិ 
េិងតនមស្�វា បតរូវបាេផ្សពវផសាយកាលពបីសដើមឆ្្ ុំ២០១៧ េិងបតរូវបាេរ ុំពឹងទត្ថាេឹង 
បតរូវបាេអេតមត័្្តងអុំ�តងឆ្្ ុំ២០១៧ ្រ៉តតេក្ារអេតមត័សេះ បតរូវបាេពេយោរសពល សោយ
រង់ចា ុ្ំ ចិចាពិសបោះសយ្រល់្រតេថាមសទៀត។ ចបា្រែ់្មបីសេះ្ប៏ាេតចងផងតដរអុំពបីការដុំស�ើង 
តនមស្�វាពា្ព់េ័្ធេឹងេិយ័ត្ម្ម េិងស្រសពើពេ្ធសផ្សងៗ ដូចជា តនមស្�វា្ុំណតស់លខ 
តដលបាេត្តប្រែ្មបី ការផ្្�់្រ្ដូរការត្រងតច្ចុំណូល េិងល្ខេខណ្ឌ តបមរូវឱ្យសធវើវភិាគ 
ទាេចូលមូលេិធិ�បមា្រ់កាតពវ្ិចចាស�វាស្្ល េិងមូលេិធិ�បមា្រ់ការ្ស្ង 
�មតថាភាពការបស្វបជាវ េិងការអភវិឌ្ឍ តដល្ុំពតង្៉រះពាល់ដល់�មតថាភាពប្រ្ួត
ប្រតជងរ្រ�់វ�័ិយសេះ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការធានាសថែិរភាពនិយត័្រ៉្មដី៉្បពីទពទង់ដល់ការវនិមិោគមៅ្៊្រង 
វសិ័យទូរគ៉នាគ៉ន៍

៣៦

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មធ្វីការពមិពគារះមោបល់ខលឹ៉សារសី៊ជមពរៅជា៉ួយវសិ័យឯ្រជនជា៉៊នសិន ៉៊ននឹងអន៊វត្តដនំមណីរការមចញអាជាញា ប័ណណទូរគ៉នាគ៉ន៍ 
សារជាថ្ីម�ងីវញិ។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

សៅ្្តងលិខិតតដលបាេសផ្ើម្កាេ់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា កាលពបីតខតតលា ឆ្្ ុំ២០១៨ ប្�ួងនប្រ�ណបី យ៍ 
េិងទូរគមនាគេ ៍បាេសរៀ្ររា្រយ៉់ងលមអែតិអុំពបីទិដ្ឋភាពជាសបចើេ តដលវ�័ិយឯ្ជេបាេចូលរួម សៅ្្តងការ្រសងកើតចបា្រ់ 
ែ្មបី�្ដបីពបីទូរគមនាគមេ។៍  ប្�ួង្ប៏ាេសលើ្ ស�ើងជាែ្មបីម្ដងសទៀត ថាខ្ួេមាេសោល្រុំណង្រេស្រៀ្រចុ្ំ ចិចាប្រជត ុំពិសបោះសយ្រល់ 
អុំពបីការត្តប្រចបា្រន់ានា្្តងសពលអនាគត ្ ្តងសនាះរួមទា ុំងដុំសណើ រការនេការផ្ដល់អាជ្ា្រណ័្ណជាែ្មបីផងតដរ េិងបាេ�តម្ដង 
ការស្វ គមេច៍ុំសពាះបគ្រម់តបិត�្រ ់ធាតតចូល បពមទា ុំងការបពរួយបារម្ភនានា តដលវ�័ិយឯ្ជេអាចេឹងមាេសទៀតផង។

សទាះ្របីជាតនមល្្់រាយ េូវស�វាទូរ�ព្ទចល័តសៅ្ម្តជា�ថាិត្្តង្បមិតទា្រជាង
សគ្រុំផតតមួយសៅសលើពិភពសលា្សហើយ្្ដបី ្រ៉តតេក្ារសប្រើបបា�់ទិេេ្័យសោយទូរ�ព្ទ
ចល័ត (mobile data) ្ ុំពតងមាេការស ើ្េស�ើងគួរឱ្យ្ត�់មា្គ ល់ តដលនា ុំឱ្យប្រត្ិរត្ិ្ រ 
ស�វាទូរ�ព្ទចល័ត បតរូវតតសធវើការវេិិសយគយ៉ងសបចើេ សៅសលើសហោ្ឋ រចនា�ម្េ័្ធ្រោ្ដ ញ 
េិង្រសចច្ា វទិយោទុំសេើ្រ តដលមាេវដ្ដជបីវតិខ្បៗី ។ ដូសចះ្សហើយ សដើម្ បីទា្ទ់ាញការវេិិសយគ 
្រេស្ៅ្្តងវ�័ិយទូរគមនាគមេ ៍េិង្្តងប្រសទ�្ម្តជា ជារួម ជាសរឿង�ុំខាេោ់�់
តដលរាជរោ្ឋ ភបិាលបតរូវផ្ដល់ឱ្យវេិិសយគេិេូវការសលើ្ ទឹ្ចតិជ្ុំរតញ្រេក្ារវេិិសយគ។ 

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា
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សៅ្្ត ងយត គ�ម័យ ៥G ខាងមតខសេះ តដលជាធាតតដ៏�ុំខាេ់មួយនេស�ដ្ឋ្ិចចា 
ឌបីជបីែល បពមទា ុំងឧ�សាហ្ម្ម ៤.០ ការវេិិសយគសបចើេេឹងបតរូវការជាចា ុំបាច់ពា្់
ព័េ្ធសៅេឹងឧ្រ្រណ៍ វសិ្លគម េិងសហោ្ឋ រចនា�ម្័េ្ធសៅ្បមតិសផ្សងៗសទៀត។  
សៅ្្តងទបីផសារ្្តងប្រសទ�ដនទសទៀត រោ្ឋ ភបិាលនានា្ុំពតងវាយតនមស្�ើងវញិសៅសលើ
ពេ្ធជា្់លា្់តាមវ�័ិយ ទេ្ទឹមោ្េឹងការផ្ដល់ការសលើ្ទឹ្ចតិដ្ល់ប្រត្ិរត្ិ្ រតដល
មាេ�មតថ្ា ម្ម េិងអេតសលាមភាពខ�់្ សដើម្ បីឱ្យអេតវតក្ារពបងបី្សហោ្ឋ រចនា�ម្េ័្ធ។
ឧទាហរណ៍ គណៈ្ម្មការប្រពេ័្ធផ្សពវផសាយ េិងទូរគមនាគមេជ៍ាតរិ្រ�់ប្រសទ�នែ 
្ុំពតងមាេតផេការផ្ដល់ឱ្យប្រត្ិរត្ិ្ រេូវ្មចាបីតដលមាេអបតាការបបា្ទ់ា្រ សោយសប្រើ 
ែវកិាមូលេិធិ�បមា្រ់ការបស្វបជាវ េិងការអភិវឌ្ឍរ្រ�់ខ្ួេសហើយទេ្ទឹមេឹងសនាះ 
្៏ បាេផ្ដល់េូវល្ខេខណ្ឌ មាេភាព្រត់ត្រេខ�់្�បមា្រ់ការសដញនែវ្សិ្លគមនា 
សពលខាងមតខសដើម្ បីសលើ្ទឹ្ចិត ្េិងោ ុំបទដល់ការវេិិសយគទា្់ទងេឹង្រោ្ដ ញ 
៥G ផងតដរ។ 

វ�័ិយទូរគមនាគមេ៍រ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា បាេេិង្ុំពតងអភិវឌ្ឍ្្តងសល្ឿេមួយគួរ
ជាទបីសពញចិត ្្រ៉តតេ ្វធិាេការ្រតេថាមសដើម្ បីទាញយ្ចុំណូលពបីវ�័ិយសេះ អាចេឹង
្រ៉ះពាល់អវជិ្ជមាេសៅសលើអ្្ ពា្់ព័េ្ធ។ 

វ�័ិយសេះទទួលស្្គ ល់តួនាទបីរ្រ�់ខ្ួេសៅ្្តងការរួមចុំតណ្រ្ចុំណូល�បមា្់រ
ចុំណូលែវកិាជាតិរ្រ�់រោ្ឋ ភិបាល ្រ៉តតេស្ដើម្ បីឱ្យវ�័ិយសេះកាេ់តតមាេេិរេរ្ភាព 
្ុំតណទបមង្់រតេថាមគួរតតសធវើឱ្យមាេតតល្យភាពោ្ជាមួយេឹង្ុំសណើ េរ្រ�់វ�័ិយសេះ 
េិងភាពចា ុំបាច់�បមា្រ់ការវេិិសយគ្រតេថាម ជាពិស�� សោយស្រតតយតទ្ធស្ស� ្
្ុំណត់តនមប្តរូវបាេរារា ុំងសោយតបមរូវការទបីផសារ។

99 សូ៉មស្ីឱ្យរានការបន្តមរៀបចនំឱ្យរានការចូលរួ៉មៅ្រ្៊ងការពិមពគារះមោបល់ស៊ីជមពរៅជា 
៉យួនងឹវសិយ័ឯ្រជនជា៉៊នសិន ៉៊ននឹងអន៊៉ត័ដនំមណីរការបន្ដអាជាញា បណ័ណផ្្្រទូរគ៉នាគ៉ន៍
សាជាថ្ីម�ងីវញិ ពព៉ទានំងពិនិត្យរ្រឱកាស ្្ដល់ការមលី្រទឹ្រចិត្តដល់ការវនិិមោគមលី

មហដ្ឋា រចនាស៉្័ន្ទូរគ៉នាគ៉ន៍្ងផដរ។

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេអេតស្�េ ៍ដល់ប្�ួងនប្រ�ណបី យ៍ េិងទូរគមនាគមេ៍ 
បពមទា ុំងអង្គភាពេិយ័ត្រទូរគមនាគមេ៍្ម្តជា ឱ្យ្រេចូ្លរួមសៅ្្តងការពិសបោះ 
សយ្រល់�តបីជសបរៅ ជាមួយវ�័ិយឯ្ជេជាមតេ�ិេ មតេេឹងអេតម័តដុំសណើ រការ្រេ ្
អាជ្ា្័រណ្ណតផ្្ ទូរគមនាគមេ៍ស្ជាែ្មបីស�ើងវញិ។ ្រតេថាមពបីសលើសេះសៅសទៀត រាជ 
រោ្ឋ ភិបាលគួរតតពិេិត្យរ្សមើលឱកា�្្តងការបទបទង់ េិងសលើ្ទឹ្ចិត្ដល់ការ 
វេិិសយគសបចើេតែមសទៀត សដើម្ បីពបងបី្ េិងពសេ្ឿេសល្ឿេនេការអភិវឌ្ឍេ៍សលើ 
សហោ្ឋ រចនា�ម្េ័្ធទូរគមនាគមេ ៍តាមរយៈការផ្ដល់ការសលើ្ ទឹ្ចតិ ្េិងល្ខេខណ្ឌ ្ចិចា 
�េយោតដលមាេភាពអេតសបោះ។ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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ជាងសេះសៅសទៀត សយើងខ្ត ុំ�ូមសលើ្ទឹ្ចិតឱ្្យរាជរោ្ឋ ភិបាលប្រកាេ់យ្េូវសោល
ការណ៍ “មិេកាេត់តពិបា្” (no worse off) សៅ្្តងដុំោ្ក់ាលសរៀ្រចុំ េិង�សបមច
ចតងសបកាយេូវប្រកា�ែ្មបីនានាសៅសពលខាងមតខ - ល្ខេខណ្ឌ ែ្មបីគួរតតសោរពល្ខេខណ្ឌ
នានាតដលបាេបពមសបពៀងោ្រួចម្សហើយជាមួយេឹងវេិិសយគិេតដលមាេបស្្រ់ 
េិងមិេគួរ្រតេថាម្រេ្ទត្េិយ័តភាព េិងការចុំោយសផ្សងៗសៅសលើវេិិសយគិេទា ុំង 
សនាះស�ើយ។ ប្រ�ិេស្រើពេ្ធ េិងការចុំោយតផ្្ េិយ័ត្ម្ម េឹងបតរូវដុំស�ើង្រតេថាមសទៀត 
សនាះ ្ត្ាសេះេឹងសធវើឱ្យស�វាទូរគមនាគមេ៍កាេ់តតមាេតនមន្ែហួ្�ពបី�មតថាភាព 
ជាវបាេរ្រ�់អតែិជិេ េិងអាចមាេផល្រះ៉ពាល់អវជិ្ជមាេម្សលើេិរេរ្ភាពរ្រ�់ 
វ�័ិយសេះជា្់ជាមិេខាេ។



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១៨១

រាជរោ្ឋ ភិបាលរ្សា�ិទ្ធិ សៅ្្តងការផ្ដល់ជូេ េិង្ុំណត់ការសប្រើបបា�់សសហវ្ង់ 
វសិ្លគមោ្ម េតខ្ស សៅឱ្យប្រុមហ៊តេទូរគមនាគមេន៍ានា។ ្រចចាត្រ្េស្េះមាេប្រុមហ៊តេ 
វ�័ិយឯ្ជេជាសបចើេតដល្ុំពតងកាេ់កា្រ់សលើវសិ្លគមសៅ្ម្តជា ្រ៉តតេប្្រុមហ៊តេ
ខះ្កាេ់កា្់រវសិ្លគមផ្្ដ ច់មតខ ្រ៉តតេម្ិេផ្ដល់ស�វាអវបីស�ើយ។ វសិ្លគមោ្ម េតខ្ស 
គឺជាធេធាេធម្មជាតិដ៏្បមមួយ សហើយ្្តងសនាះមាេតតមួយចសបមៀ្តូច្រ៉តសោ្ណ ះ 
តដលមាេ�មតថាភាព�មល្មម�បមា្រ់្រញ្ជូ េរល្�ញ្្ញ ទូរគមនាគមេ៍។ ដូសចះ្ 
ប្រព័េ្ធផ្ដល់ជូេវសិ្លគមមួយ តដលមិេធានាេូវការសប្រើបបា�់ប្រ្្រសោយ 
ប្រ�ិទ្ធភាព េឹង្រងកជាឧ្រ�គ្គដល់ការអភិវឌ្ឍស�វា្ម្មទូរគមនាគមេ៍សៅ្ម្តជា។ 
ចបា្រែ់្មបី�្ដបីពបីទូរគមនាគមេ ៍បាេតបមរូវឱ្យមាេអេតប្ឹត្យែ្មបីមួយ តដលបតរូវបគ្រដណ្ដ ្រ់
សលើការសធវើតផេការ ការផ្ដល់ជូេ ការ្ុំណត់ េិងការតាមោេវសិ្លគម ។ 

សយើងខ្ត ុំទទួលបាេព័ត៌មាេថា ប្�ួងនប្រ�ណបី យ៍ េិងទូរគមនាគមេ៍្ុំពតងសរៀ្រ 
ស�ច្្ដបីបពាងអេតប្ឹត្យែ្មបីសេះ សហើយរ ុំពឹងទត្ថា េឹងោ្់សចញឱ្យអេតវតេូ្វប្រព័េ្ធ
សដញនែមួ្យ សដើម្ បីបគ្រ់បគងសៅសលើការផ្ដល់ជូេវសិ្លគម។ សេះគឺខត�ពបីដុំសណើ រ 
ការោ្់ឱ្យសដញនែត្្រ្រប្រ្ួតប្រតជង ពបីសបពាះការោ្់ឱ្យសដញនែផ្្ដល់ជូេវសិ្ល
គមសោយតផអ្ែ សលើតនមខ្�់្្រុំផតតតដលបាេផ្ដល់សោយអ្្ សដញនែច្ា្រ់អារម្មណ៍ 
ខណៈតដលជាមួយអ្្ឈ្ះការសដញនែ្សេះ ការផ្ដល់ជូេវសិ្លគមគឺតផអែ្សៅ 
តាមតផេការអាជបីវ្ម្មតដលបាេោ្់ជូេ រួចសហើយបតរូវបាេវាយតនមស្ោយសធៀ្រ
សៅេឹងល្ខេណៈវេិិច្ឆយ័ជា្ល់ា្។់ ការោ្ឱ់្យសដញនែវ្សិ្លគម គជឺាវធិបីស្ស�្
ផ្ដល់ជូេតដលសគសប្រើជាទូសៅសៅ្្តងប្រសទ�ដនទសទៀត ្រ៉តតេក្ារោ្ឱ់្យសដញនែស្េះ 
បតរូវ�ថាិតសៅសបកាមការបគ្រ់បគង�មសហតតផល សដើម្ បីសជៀ�វាងការ្រុំសប៉ាងតនម ្
សោយអ្្ សដញនែទ្ត្ល្់្រេយ្្ចុំសណញ តដលោ្ម េ�មតថាភាពហិរញ្ញវតថាត សដើម្ បី
្រង់នែវ្សិ្លគមតដលខ្ួេសដញបាេសនាះ ឬ្៏ោ្ម េ�មតថាភាពផ្ដល់ស�វាតដលសប្រើ 
បបា�់វសិ្លគមសនាះតដរ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការ្្ដល់ជូនវសិាលគ៉

៣៧

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យមរៀបចនំបមងកីត និងដ្្រ់ឱ្យអន៊វត្តនូវដនំមណីរការពិនិត្យម៉ីល និងមពជីសមរសីអ្្រមដញមថលវសិាលគ៉នាមពលអនាគត ។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

ដូចតដលបាេតបមរូវសោយចបា្់រ�្ដបីពបី ទូរគមនាគមេ៍ រាជរោ្ឋ ភិបាល្ុំពត ងសរៀ្រចុំសធវើស�ច្្ដបីបពាងអេតប្ឹត្យែ្មបីមួយ 
�្ដបីពបីការសរៀ្រចុំតផេការ ការផ្ដល់ជូេ ការ្ុំណត ់េិងការតាមោេសសហវ្ ងវ់សិ្លគម សហើយសយើងរ ុំពឹងថា អេតប្ឹត្យសេះ
េឹងផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ប្�ួងនប្រ�ណបី យ៍ េិងទូរគមនាគមេ៍ អាចផ្ដល់ជូេវសិ្លគមតាមរយៈដុំសណើ រការសដញនែ។្ 

វិស័យបយ្ ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន  |  ទូរគ៉នាគ៉ន៍



១៨២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

វ�័ិយទូរគមនាគមេ៍សៅ្ម្តជា េឹងទទួលបាេផលប្រសយជេ៍ជាសបចើេ សៅសពល 
មាេការធានាពបីរាជរោ្ឋ ភបិាល សដើម្ បីធានាថាវសិ្លគមេឹងបតរូវផ្ដល់ជូេអ្្ ផ្ដល់ស�វា 
តដលេឹងសប្រើបបា�់វសិ្លគមសនាះយ៉ងពិតបបា្ដ ពបីសបពាះប្រុមហ៊តេផ្ដល់ស�វាទា ុំង 
សេះសហើយ តដលចូលរួមចុំតណ្្រងព់េ្ធជូេរដ្ឋ ្រសងកើតការង្រ េិង្រសងកើេការតភា្ជ ្រ់
្រោ្ដ ញទូរគមនាគមេ៍។ ផ្ទតយសៅវញិ ការជាវវសិ្លគមយ្សៅ�្ត្ទត្សោយ 
ោ្ម េផ្ដល់ស�វាអវបីទាល់តតសស្ះ េឹងសធវើឱ្យរាជរោ្ឋ ភិបាល្ម្តជា បាត់្រង់ឱកា�្្តង
ការ�សបមចបាេេូវសោល្រុំណងអភិវឌ្ឍេ៍ស�ដ្្ឋ ិចចារ្រ�់ខ្ួេ។ 

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យរានការមដញមថលវសិាលគ៉នាមពលអនាគត អន៊វត្តសពរាប់ផតការ្្ដល់ជូនវសិាល
គ៉ថ្ីបេ៊មណាណ រះ និងពតរូវធានាថារានការពតរួតពិនិត្យពតឹ៉ពតរូវមលីអ្្រមដញមថល។

ប្រ�ិេស្រើរាជរោ្ឋ ភបិាលអេតវតត្ាមស�ច្្ដបី�សបមចរ្រ�់ខ្ួេ សៅ្្តងការោ្ស់ចញ 
េូវការសដញនែវ្សិ្លគម សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់អេតស្�េ៍ឱ្យយេក្ារសេះសប្រើ�បមា្រ់ 
តតការផ្ដល់ជូេវសិ្លគមែ្មបី្៉រតសោ្ណ ះ ដូចជា�បមា្រ់ ៧០០MHz ជាជាងការអេតវត ្
�បមា្រក់ារ្រេ ្ឬការផ្ដល់ជូេជាែ្មបីស�ើងវញិេូវ�ម្ទាេតដលមាេបស្្រ ់តដលធ្ា្់រ
មាេដុំសណើ រការោ្ស់ដញនែត្្រ្រប្រ្ួតប្រតជងបគ្់របោេរួ់ចសៅសហើយ។ ប្រការសេះ 
រា្រ្់រញចាូ លទា ុំងការ្ុំណត់ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវឱ្យអ្្ សដញនែប្តរូវតតឆង្កាត់េបីតវិធិបីមតេ 
ការសដញនែ ្សៅមតេចូលរួមការសដញនែ ្សដើម្ បីធានាថាតនមន្េវសិ្លគមេឹងមេិបតរូវ 
បាេ្រុំសប៉ាងត្ង្ក្ាយសោយអ្្ សដញនែទ្ា ុំងសនាះ។ ការពិេិត្យជបមរុះសៅមតេការសដញ 
នែ ្គួរតតតបមរូវឱ្យប្រុមហ៊តេនានា្រង្ហា ញអុំពបី្រុំណងពិតបបា្ដ្្តងការផ្ដល់ស�វាសៅ
សលើវសិ្លគមតដលពួ្សគេឹងសដញនែយ្្ ឧទាហរណ៍ សោយតបមរូវឱ្យប្រុមហ៊តេទា ុំង 
សនាះផ្ដល់េូវតផេការផ្ដល់ស�វា្ម្ម េិងការ្រង្ហា ញអុំពបី�មតថាភាពហិរញ្ញវតថាត សៅមតេ
សពលផ្ដល់ការអេតញ្្ញ តឱ្យចូលរួមសៅ្្តងដុំសណើ រការសដញនែ។្ 

សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត ជាតផ្្ មួយនេការ�សបមចចតងសបកាយសៅសលើអេតប្ឹត្យ�្ដបីពបី 
ការសដញនែវ្សិ្លគម សយើងខ្ត ុំ�ូមជូេជាអេតស្�េ៍ថាការផ្ដល់វសិ្លគមដល់ 
អ្្ កាេ់អាជ្ា្័រណ្ណ្រចចាត្រ្េ ្គួរបតរូវបាេរ្សាទត្សៅដតដល (សលើ្តលងតតអ្្ តដល 
មេិសប្រើបបា�់វសិ្លគមសនាះទាល់តតសស្ះ) សហើយប�្រសពលោ្សនាះតដរ គួរពិចារ
ោោ្់សចញេូវកាតពវ្ិចចាតផេការប្រតិ្រត្ិការអ្រ្្ររមា ឬរស្រៀ្របគ្រ់បគងសផ្សង 
សទៀតតដលមាេល្ខេណៈប្រហា្់ប្រតហលោ្សេះ សដើម្ បីទ្រ់ស្ក ត់ ត្ ុំឱ្យអ្្ សដញនែ ្
តដលមិេបបា្ដប្រជាចូលរួមសៅ្្តងការសដញនែ។្ ជាងសេះសៅសទៀត វសិ្លគម
សបចើេតែមសទៀតគួរតត្រសញចា ញសៅឱ្យស�វាទូរ�ព្ទចល័ត សដើម្ បីោ ុំបទដល់រស្រៀ្រវារៈ
ជុំរតញ្ររយិ្័រេឌ្បីជបីែលរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជាឱ្យកាេ់តតលអែប្រស�ើរ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យបយ្ ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន  |  ទូរគ៉នាគ៉ន៍



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១៨៣



១៨៤    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

វស័ិយធ៊រ្រចិ្ចមបតង

គណៈ្មា្ម ធកិារធតរ្ចិចាន្រតងរ្រ�់�ភា
ពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាគជឺាគណៈ

្មា្ម ធកិារមួយ្្តងចុំសោមគណៈ្មា្ម ធកិារ 
� ម្្ម្រុំផតតតដលបាេ្រង្ហា ញចុំោ្រអ់ារម្មណ៍
រ្រ�់វ�័ិយឯ្ជេយ៉ងខ្ា ុំងចុំសពាះការរួម
្រញចាូ លការអេតវតឱ្្យកាេត់តមាេទុំេួលខត� 
បតរូវចុំសពាះ�ង្គម េិង្ររសិ្ថា េសៅ្្តងប្រត្ិរត្ដិ 
ការធតរ្ចិចារ្រ�់ខ្ួេ។ គណៈ្មា្ម ធកិារសេះ 
បាេដឹ្នា ុ្ំ ម្មវធិបីជាសបចើេកាលពបីឆ្្ ុំមតេ 
សោយបាេសរៀ្រចុ្ំ ម្មវធិបី អាហារសពលបពឹ្ 
អុំពបីប្រធាេ្រទគួរឱ្យចា្រអ់ារម្មណ៍មួយចុំេួេ
ដូចជា ការវេិិសយគតដលមាេផល្រះ៉ពាល់ 
ការកាត្់រេថាយប្ា�្ទប្ី  គសបមាងស្ង�ងផ់្ទះ 
មាេតនម្�មរម្យ េិងច្ខេត វ�័ិយនាសពល 
អនាគតអុំពបីថាមពល ជាសដើម។ ្ ម្មវធិបីេបីមួយៗ 
បាេផ្ដល់ជាសវទិកាប្រ្្រសោយការស្ថា ្រនា
ដល់អ្្ ចូលរួមតដលម្ពបីរាជរោ្ឋ ភិបាល 
�ង្គម�តបីវលិ េិង�ហគមេធ៍តរ្ចិចា ្ ្តងការ 
ផ្្�់្រ្ដរូយតទ្ធស្ស�ស្ោះបស្យ្រញ្ហា ប្រឈម 
នេការអភិវឌ្ឍប្រ្្រសោយេិរេរ្ភាពសៅ
្ម្តជា។ 

សដើម្ បីពបងឹងការសលើ ្្ម្�់ការយល់
ដឹងតាមរយៈ្ម្មវធិបីអាហារសពលបពឹ្ 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា បាេចា្់រ 
សផ្ដើម្ម្មវធិបីប្រ្ួតប្រតជង េិងផ្ដល់រង្វ េ់ 
ចុំសពាះប្រុមហ៊តេោតដលមាេទុំេួលខត�
បតរូវ�ង្គមរ្រ�់ស្ជបីវ្ម្ម  (CSR) សលើបគ្រ់ 
វ�័ិយជាសលើ្ដុំ្ូរងសៅ្ម្តជាសដើម្ បីទទួល 
ស្្គ ល់ េិងសលើ្ទឹ្ចិត្ដល់ការអេតវត ្
ទុំេួលខត�បតរូវ�ង្គមរ្រ�់ស្ជបីវ្ម្ម រ្រ�់ 
ប្រុមហ៊តេតដលជា�មាជិ្ ។ ្ ម្មវធិបីដគួ៏រឱ្យ 
ចា្រអ់ារម្មណ៍សេះេឹងអាចឱ្យប្រុមហ៊តេចូល
រួម្រង្ហា ញអុំពបី្ម្មវធិបី CSR រ្រ�់ខ្ួេសដើម្ បី 
ឱ្យគណៈ្ម្មការសធវើការវាយតនមស្លើសហតត 
្រះ៉ពាល់ វធិបីស្ស� ្េិងភាពនចប្្រឌតិ តដល 
មាេសោល្រុំណងផ្ដល់ជូេេូវភាពតដល អាច
សមើលស�ើញយ៉ងទូលុំទូលាយដល់ទ�្សេៈ
ទាេរ្រ�់ CSR សៅ្ម្តជា។ 

ពា្់ពេ័្ធេឹងការ្រសងកើតការត�ូ៊មតិ គណៈ 
្មា្ម ធកិារធតរ្ ចិចាន្រតងរ្រ�់សយើង បាេ្រសងកើេ 
ទុំនា្់ទុំេងជាមួយេឹងរាជរោ្ឋ ភិបាល ជា 
ពិស�� តាមរយៈ្ម្មវធិបីអាហារនែងៃបតង់ 
ជាមួយឯ្ឧត្ម្រណ្ឌិ ត ស្យ �ុំអាល់ 
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រដ្ឋមសេ្បីប្�ួង្ររសិ្ថា េ សៅតខម្រា ឆ្្ ុំ 
២០១៨។ អ្្ ចូលរួម្្តង្ម្មវធិបីសេះ បាេ
ទទួលេូវការយល់ដឹងសោយផ្្ទ ល់អុំពបី 
្ម្មវធិបី្ុំតណទបមង់នាសពលអនាគតរ្រ�់ 
ប្�ួង េិងគុំេិតផ្ដួចសផ្ដើម្ស្ង�មតថាភាព 
នានាតដល្ុំពតងដុំសណើ រការសដើម្ បីតប្រក្ាយ 
េិងសធវើទុំសេើ្រ្ម្មប្�ួងសេះ។ ប្�ួង្ប៏ាេ 
្រេ្ដស្រើ្្ិចចាពិភា្សាពិសបោះសយ្រល់ជា 
ស្ធារណៈអុំពបីស�ច្្ដបីបពាងប្ម្ររសិ្ថា េ 
េិងធេធាេធម្មជាតិរ្រ�់្ម្តជាតដលេឹង 
បតរូវអេតមត័នាសពលខាងមតខ សហើយ�មាជិ្  
រ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា បាេ 
្រង្ហា ញអុំពបីឱកា�្រេ្្រនា្ទ ្រ់ ្្តងការផ្ដល់ 
មតបិត�្រ ់ជា្ត់�្ដងសលើស�ច្្ដបីបពាងប្ម 
សនាះ តដល្រចចាត្រ្េ្្ុំពតង�ថាិតសៅសបកាម 
ការត្�បមរួលសៅដុំោ្់កាលទបី ១១។ 
សោយស្រតតមាេការសលើ្ ស�ើងអុំពបី្ងវល់ 
ជាសបចើេសៅ្្តងស�ៀវសៅ � មតេៗរ្រ�់សយើង 
តដលទា្់ទងជាមួយេឹងតផ្្តដលេឹង
បតរូវសោះបស្យសោយប្មែ្មបីសេះ សយើង 
្៏បាេោ្់្រញចាូ លអេតស្�េ៍ែ្មបី អុំពបីការ 
្ុំណត់អាទិភាព្រញចា ្រ់ប្មសេះសដើម្ បីសធវើ
ការ្រញ្្ជ ្ឱ់្យកាេត់តចបា�់អុំពបីទុំេួលខត� 
បតរូវ្ររសិ្ថា េរ្រ�់ វេិិសយគិេ។

អាជ្ាធរអគ្គ�ិេបី្ម្តជា បាេចាតវ់ធិាេការ  
ចា ុំបាច់្ ្តងការ្រសងកើតជាផ្ូវការេូវ្ររយិកា�
េិយ័ត្ម្ម�បមា្រថ់ាមពល្ស្ើតស�ើងវញិ
សៅតខម្រា ឆ្្ ុំ២០១៨ សោយមាេការ្រសងកើត
េូវ្រទ្រ្ញ្ញត្�ិ្ដបីអុំពបី្រោ្ដ ញប្រព័េ្ធថាមពល 
ពេ្បឺពះអាទិត្យ តដលតភា្ជ ្រជ់ាមួយេឹងប្រពេ័្ធ 
្រោ្ដ ញអគ្គ�ិេបីជាត។ិ ្រនា្ទ ្រព់បីោ្ស់ចញ
េូវ្រទ្រ្ញ្ញត្សិេះ អាជ្ាធរអគ្គ�ិេបី្ម្តជា 
បាេអសញ្ជើញគណៈ្មា្ម ធកិារធតរ្ចិចាន្រតង 
រ្រ�់សយើងឱ្យផ្ដល់េូវធាតតចូល្រសចច្ា សទ�
ចុំសពាះរចនា�ម្េ័្ធតារាងតនមែ្្មបី តដលបាេ
ោ្់ឱ្យសប្រើបបា�់ជាមួយេឹង្រទ្រ្ញ្ញត្ិ។ 
សទាះជាយ៉ងោ្៏សោយ សៅតតមាេ្្បី 
្ងវល់តដលបាេសលើ្ ស�ើងជាមួយេឹងអបតា 
តនមត្ដលបាេ្ុំណត់�បមា្រ់តារាងតនម្
ទា ុំងសេះ សោយស្រតតប រ្ុមហ៊តេធតរ្ិចចាជា
សបចើេបាេគតិថាតនមអ្គ្គ�ិេបីសៅ្្តងតារាង
សេះគខឺ�់្ខ្ា ុំងសព្ តដលេឹងសធវើឱ្យ្រះ៉ពាល់
ដល់ស្ថា េភាពស�ដ្្ឋ ចិចា�បមា្រក់ារដុំស�ើង
្រេ្ទះ�ូឡាទាញយ្ថាមពលបពះអាទិត្យ 
សៅសលើដុំ្ូរល។ អាប�័យសហតតសេះ សយើងខ្ត ុំ
បាេសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពអេតស្�េអ៍ុំពបីការោ ុំ
បទដល់ការប្រ្ួតប្រតជងសលើថាមពលពេ្ឺ 
បពះអាទិត្យ សោយស�្ើថា គសបមាង្ម្មវធិបី 
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សលើ្ ទឹ្ចតិត្ដលមាេសៅ្្តងស�ច្្ដបី បពាងែ្មបី 
នេប្ម្ររសិ្ថា េ េិងធេធាេធម្មជាតិ �ូម 
រ្សាទត្ឱ្យសៅដតដល្្តង្ុំតណតប្រស�ច្្ដបី 
បពាងស្ថា ពរ។សលើ�ពបីសេះសទៀត សយើងខ្ត ុ្ំ ប៏ាេ 
រ្សាទត្ អេតស្�េអ៍ុំពបីការសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យ 
ដ្សចញេូវល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ�ញ្្ជ តិតខ្មរ
�បមា្រ់ការប្រឹ្សាវាយតនមស្ហតត្រ៉ះពាល់ 
្ររសិ្ថា េ សោយស្រតតល្ខេខណ្ឌ សេះរតឹត្តិ
ដល់ការប្រ្ួតប្រតជង សហើយមេិប�្រតាម
ការស្រ្ដជ្ាចតិអ្េរ្ជាតរិ្រ�់្ម្តជាសទៀតផង។   

ការទទួលស្្គ ល់�ុំណង់អោរប្រ្្រសោយ 
េិរេរ្ភាពសៅ្ម្តជា គឺជាមាេដុំសណើ រការ 
ដូចោ្សេះតដរ តដលបាេសធវើការពិភា្សាសៅ 
្្តងប្�ួង្ររសិ្ថា េសដើម្ បី្រសងកើត្បមងសោល
ការណ៍តណនា ុំ�្ដបីពបីអោរន្រតងសោយប រ្ុម
ការង្រ្រសចច្ា សទ�សទើ្រ្រសងកើតែ្មបីអុំពបីទបីប រ្ុង 
េិរេរ្ភាព។ សេះជាការសលើ្ ទឹ្ចតិពិ្តបបា្ដ 
ោ�់ សោយស្រតតមាេការចា្រអ់ារម្មណ៍ 
ចុំសពាះការ្រសងកើតប្រុមប្រឹ្សាអោរន្រតង្ម្តជា
សៅសបកាមប្�ួង្ររសិ្ថា េ។ ្រ៉តតេ ្សយើងខ្ត ុំ�ូម 
ផ្ដល់អេតស្�េថ៍ា អង្គភាពសេះគួរតត្រសងកើត 
ស�ើងសោយឯ្រាជ្យមិេ�ថាិតសៅសបកាម 
រាជរោ្ឋ ភបិាល ដូចតដលបាេតបមរូវឱ្យមាេ
សោយប្រុមប្រឹ្សាអោរន្រតងពិភពសលា្ 

សដើម្ បីអាចមាេ�ិទ្ធិចូលសៅកាេ់្រោ្ដ ញ 
ោ ុំបទជា�្ល េិងឧត្ដមាេតភាពជាអេរ្ជាត។ិ 

អេតស្�េស៍ៅ�ល់រ្រ�់សយើងខ្ត ុំគ�ូឺមស�្ើ
ឱ្យសធវើការពបងឹង េិងចូលរួមចុំតណ្្រតេថាម 
សៅ្្តង្ិចចាខិតខុំប្រឹងតប្រងសធវើអេ្រកាល 
រ្រ�់្ម្តជាសៅជាប្រសទ�ស�ដ្្ឋ ចិចាន្រតង 
តដលទុំេួលខត�បតរូវ្ររសិ្ថា េ េិង�ង្គមរ្រ�់ 
្ម្តជាសៅ្្តងការ្រេជ្ុំរតញ្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ចិចា
រ្រ�់ខ្ួេេឹងមេិសធវើឱ្យ្រះ៉ពាល់ស�ើយ។ សដើម្ បី 
�បមរួលដុំសណើ រការសេះ សយើងបាេសធវើ្រចចាត្រ្េ ្
ភាពអេតស្�េ�៍្ដបីអុំពបីការ្រសងកើត្ម្មវធិបីស្្្
�ញ្្ញ ្ររសិ្ថា េជាត�ិបមា្រទ់ុំេិញ េិងជុំរតញ 
ឱ្យមាេការអេតវតក្ារបគ្រប់គង�ុំណល់ប្រ្្រ 
សោយេិរេរ្ភាព សៅ្្តងវ�័ិយឯ្ជេ។ អេត
ស្�េច៍តងសបកាយរ្រ�់សយើង�ងកតធ់ងៃេ់សៅ
សលើតបមរូវការចុំសពាះការោ ុំបទហិរញ្ញវតថាតកាេ់
តតប្រស�ើរ�បមា្រ�់ហបោ� ធតេតូច េិង 
មធ្យម (SMEs) សដើម្ បីសធវើការវេិិសយគសលើ 
ការអភិវឌ្ឍកា្ូរេ្បមតិទា្រ សោយស្រតត 
វ�័ិយ�ហបោ�ធតេតូច េិងមធ្យមមាេ 
សោលជុំហរលអ្ែ ្តងការដឹ្នា ុំការតប្រក្ាយ
សៅជាស�ដ្្ឋ ិចចាន្រតង។
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១៨៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

វិស័យធរុកិ្ ចេបបតង  |  ការមរៀបចនំបញ្ចប់សាថែ ពរ នូវព្រ៉បរសិាថែ ន និង ធនធានធ៉្ជាតិ មនពបមទស្រ៉្៊ជា

រាជរោ្ឋ ភិបាលទទួលស្្គ ល់អុំពបីតបមរូវការរងឹមា ុំ ្្តងការពិេិត្យត្�បមរួលប្្រខណ័្ឌ  
ចបា្រ្់ររសិ្ថា េរ្រ�់្ម្តជា សោយស្រតតចបា្រប់តរូវអេតវតេ៍្តដលបគ្រប់គងសលើ្ចិចាការ
ពារ្ររសិ្ថា េ េិងការសប្រើបបា�់ធេធាេធម្មជាត ិសៅមេិទាេប់ាេសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពសៅ
ស�ើយសនាះសទ ចា្រត់ា ុំងពបីសពលចបា្រស់េះបតរូវបាេប្រកា�ឱ្យសប្រើបបា�់សៅឆ្្ ុំ១៩៩៦ 
ម្។ ជាលទ្ធផល ប្�ួង្ររសិ្ថា េបាេស្រ្ដជ្ាចតិយ៉្ងមតងឺម៉ាត់្ ្តងការសធវើស�ច្្ដបីបពាង
ប្ម្ររសិ្ថា េ េិងធេធាេធម្មជាតិ្ ម្តជាែ្មបីចា្រត់ា ុំងពបីឆ្្ ុំ២០១៥ រួមជាមួយេឹងស�ច្្ដបី 
បពាងប្មនា្រចចាត្រ្េ្្ ុំពតង�ថាិតសៅ្្តងដុំសណើ រការត្�បមរួលដុំោ្់កាលទបី១១។ 

សៅ្្តងដុំសណើ រការ្រសងកើតយ៉ងទូលុំទូលាយសេះ ប្�ួងបាេចូលរួមយ៉ង�្ម្មជាមួយ
េឹងភាគបីពា្ព់េ័្ធតាមរយៈប រ្ុមការង្រ�ង្គម�តបីវលិ េិង�ិកាខេ ស្លាពិសបោះសយ្រល់ 
ថ្ា្់ជាតិមួយចុំេួេជាមួយេឹងអង្គការមិេតមេរោ្ឋ ភិបាល �ហគមេ៍មូលោ្ឋ េ 
នដគូអភវិឌ្ឍេ ៍េិងវ�័ិយឯ្ជេសដើម្ បីប្រមូលធាតតចូល េិងមតិបត�្រស់ោយផ្្ទ ល់។ 
�ិកាខេ ស្លាថ្ា្់ជាតនិាសពលែ្មបី្រុំផតតសេះបតរូវបាេសរៀ្រចុំសៅតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៨ សហើយ
មតបិត�្រទ់ទួលបាេពបី�ិកាខេ ស្លាទា ុំងសេះបតរូវបាេោ្្់រេជូ្េរាជរោ្ឋ ភបិាលតាម 
រយៈប្រុមហ៊តេចបា្រ់តដលចូលរួម្្តងការសរៀ្រចុំស�ច្្ដបីបពាងប្មសនាះ។

សោល្រុំណងរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភិបាល្្តងការសរៀ្រចុំស�ច្្ដបីបពាងប្មែ្មបីសេះគឺសដើម្ បី
្រសងកើតមូលោ្ឋ េចបា្រ់សពញសលញ�បមា្រ់សោះបស្យបគ្រ់្រញ្ហា ទា ុំងអ�់តដល 
ពា្់ព័េ្ធ សោយមិេ្ុំណត់ចុំសពាះតត្ររសិ្ថា េ េិងធេធាេធម្មជាតិសនាះសទ។ ប្ម 
សេះបតរូវបាេរ ុំពឹងថា េឹងបគ្រដណ្ដ ្រស់លើតផ្្ ជាសបចើេ រួមមាេ ការចូលរួមជាស្ធារណៈ 
េិងការទទួលបាេព័ត៌មាេ ការវាយតនម្សហតត្រ៉ះពាល់្ររសិ្ថា េ ការបគ្រ់បគង 
ធេធាេធម្មជាតិសោយមាេ្ិចចា�ហការ ការបគ្រ់បគងការ្រុំពតល េិង�ុំណល់ 
្ិចចាការពារជបីវចបមរុះ ្ិចចាការពារ�ម្ត្ិស្រតិ្ភណ្ឌ វ្រ្ធម៌ េិងការផ្ដល់េបីតិវធិបី 
សោះបស្យវវិាទជាសដើម។ សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត ប្មសេះបតរូវបាេប្រកា�សៅតខ 
វចិ្ឆិកា ឆ្្ ុំ២០១៨ ថា ស�ច្្ដបីបពាងប្មសេះ េឹងបតរូវសធវើវសិស្ធេ្ម្មម្ដងសទៀតសដើម្ បី
ោ្់្រញចាូ ល្រញ្ញត្ជិា្ល់ា្ត់ដលបគ្រដណ្ដ ្រស់លើចបា្រច់ា�់ �្ដបីពបីនបពសឈើ ជលផល 
េិងតុំ្រេក់ារពារតដលេឹងតបមរូវឱ្យមាេ្ចិចាប្រជត ុំពិសបោះសយ្រល់ជាស្ធារណៈ្រតេថាម 
សទៀត េិង្ចិចា�ហការវាងប្�ួងមហានផ្ទ ប្�ួង្�ិ្ម្ម រតកាខេ ប្រមាញ់ េិងសេស្ទ 
េិងប្�ួង្ររសិ្ថា េផងតដរ។ 

វធិបីស្ស�ពិ្សបោះសយ្រល់្ររយិ្រេស្េះ តដលបាេសរៀ្រចុំស�ើងសោយរាជរោ្ឋ ភបិាល 
បាេទទួលការស្វ គមេយ៉៍ងសបចើេគួរឱ្យ្ត�់មា្គ ល់ សហើយសយើងទទួលស្្គ ល់ថាភាព 
�្មតគស្្ម ញនេការ្រសងកើតចបា្រដ់ ៏មាេស្រៈ�ុំខាេ ់េិងមាេល្ខេណៈបគ្រប់ជរុងសបជាយ 
សេះបាេនា ុំឱ្យមាេការយឺតយ៉វមិេអាច�សបមច បាេតាមសពលសវលា្ុំណត់ ្រ៉តតេ ្
វ�័ិយឯ្ជេ្ម៏ាេ្្ដប្ី ងវល់ផងតដរ ថាការពេយោរសពលយូរ្រសងកើតប្មសេះអាចមាេ 
ផល្រ៉ះពាល់អវជិ្ជមាេខ្ា ុំងដល់ការវេិិសយគសៅ្ម្តជា។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការបញ្ចប់ព្រ៉បរសិាថែ ន និងធនធានធ៉្ជាតិ្រ៉្៊ជា

៣៨

ថ ្មមី
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សោយស្រតតប្ម្ររសិ្ថា េ េិងធេធាេធម្មជាតិសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពែ្មបីតដលេឹង្រញចា ្រ់ 
្្តងសពលឆ្្់រៗសេះគឺជាចបា្រ់ដ៏�ុំខាេ់ សហើយបតរូវបាេរ ុំពឹងថាេឹងបតរូវោ្់្រញចាូ ល 
បគ្រត់ផ្្ ទា ុំងអ�់តដលមាេទា្ទ់ងជា មួយេឹង្ររសិ្ថា េធម្មជាតសិៅ្ម្តជា ភាពមេិ 
ចបា�់លា�់តដល្រោ្ដ លម្ពបីការពេយោរសពលជា្រេ្្រនា្ទ ្រ់ អាចេឹង្រ៉ះពាល់ 
ដល់ការ�សបមចចិតរ្្រ�់វេិិសយគិេ។ ្ងវះភាពចបា�់លា�់សៅសលើអវបីតដលរាជ 
រោ្ឋ ភបិាលរ ុំពឹងទត្ េិងតបមរូវពបីវ�័ិយឯ្ជេ អាចសធវើឱ្យប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាមេិដងឹអុំពបី 
អវបីតដលគួរចាត់វធិាេការសដើម្ បីអេតសលាមឱ្យបាេសពញសលញេូវប្មសេះ។ ្ត្ាសេះ 
្រសងកើតឱ្យមាេហាេិភយ័ផ្ូវចបា្រ ់េិងេិយ័ត្ម្ម្រតេថាមសទៀត �បមា្រវ់េិិសយគេិ្រចចាត្រ្េ ្
េិងអនាគត តដលេឹងោ្់្រញចាូ លសៅ្្តងការគណនារ្រ�់ខ្ួេសៅសពលសធវើការ 
ពិចារោ្ម្តជាជាសោលសៅវេិិសយគ ស្រើសធៀ្រសៅេឹង្រោ្ដ ប្រសទ�សផ្សងសទៀត។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យ្រនំណត់អាទិភាពមរៀបចនំបញ្ចប់ព្រ៉បរសិាថែ ន និងធនធានធ៉្ជាតិ្រ៉្៊ជា។

មាេអេតស្�េ៍ជាសបចើេតដលសយើងខ្ត ុំបាេផ្ដល់ជូេសៅ្្តង�ុំសៅសបាះពតមផ្សាយ
ស�ៀវសៅ � សលើ្មតេរ្រ�់សយើង មាេទា្ទ់ងជាមួយេឹងតផ្្ មួយចុំេួេតដលសយើង 
រ ុំពឹងថាេឹងមាេបគ្រដណ្ដ ្រ់្្តងប្ម្ររសិ្ថា េ េិងធេធាេធម្មជាតិ្ម្តជាែ្មបីសេះ។ 
អាប�័យសហតតសេះ សដើម្ បីសធវើឱ្យមាេភាពចបា�់លា�់តផ្្ េិយ័ត្ម្មសោយភាពសជាគជយ័ 
តដលបតរូវការជាចា ុំបាចស់ដើម្ បី�បមរួលសោះបស្យដល់្្ដប្ី ងវល់តដល ពា្ព់េ័្ធេឹងទុំេួល 
ខត�បតរូវ្ររសិ្ថា េរ្រ�់វេិិសយគិេ សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េ៍ ស�្ើឱ្យ 
រាជរោ្ឋ ភបិាលផ្ដល់អាទិភាពសរៀ្រចុំ្រញចា្រប់្ម្ររសិ្ថា េ េិងធេធាេធម្មជាតិ្ ម្តជា។ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉អន៊វត្តវធិានការមលី្រទឹ្រចិត្តផ្្្រសារមពីពន្ និងពិចារណាមធ្វកីារសា្រល្បងយន្តការទូទាត់ថា៉ពលអគ្គសិនីពនលវឺពពរះអាទិត្យ 
មៅសល់ (net metering) មដី៉្បគីានំពទដល់ការអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យថា៉ពលពនលវឺពពរះអាទិត្យមៅ្រ៉្៊ជា។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

រាជរោ្ឋ ភិបាល្ម្តជាបាេទទួលស្្គ ល់អុំពបីភាពទា្់ទាញនេថាមពលពេ្ឺ បពះអាទិត្យ សហើយកាលពបីតខម្រា ឆ្្ ុំ 
២០១៨ បាេអេតម័ត្រទ្រ្ញ្ញត្ិពា្់ព័េ្ធេឹងថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យសលើ្ដុំ្ូរងរ្រ�់ខ្ួេតាមរយៈអាជ្ាធរអគ្គិ�េបី
្ម្តជា តដលបាេសលើ្ស�ើងអុំពបីប្្រខណ័្ឌ េិយ័ត្ម្ម�បមា្រ់ការតភា្ជ ្រ់ប្រភព្រសងកើតថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ (PV) 
ជាមួយេឹងតខ្ស្រោ្ដ ញអគ្គិ�េបីជាតិ។ សយងតាម្រទ្រ្ញ្ញត្ិសេះ ្រចចាត្រ្េ ្អ្្សប្រើបបា�់ម្ា្់ៗអាចដុំស�ើងប្រព័េ្ធ
�ូឡា សោយមិេមាេការរតឹត្តិោមួយស�ើយដរា្រោប្រព័េ្ធសនាះមិេតបមរូវឱ្យមាេការតភា្ជ ្រ់ជាមួយេឹងតខ្ស 
្រោ្ដ ញអគ្គ�ិេបីជាត។ិ មាេតតអ្្ សប្រើបបា�់ថាមពលធុំ (្ម្ា ុំងតង់�្យតងសលើ�ពបី ៣៨០ វ ៉តលរហូតដល់ ២២.០០០ វ ៉តល) 
េិងធុំជាងសេះ (្ម្ា ុំងតង់�្យតងចា្រ់ពបី ២២.០០០ វ ៉តលស�ើងសៅ) ្រ៉តសោ្ណ ះ តដលអាចស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ តសដើម្ បីតភា្ជ ្រ់
ប្រព័េ្ធ�ូឡារ្រ�់ខ្ួេជាមួយេឹងតខ្ស្រោ្ដ ញអគ្គិ�េបីជាតិតដលេឹងបតរូវគិតនែត្ាមតារាងតនម ្ល្ខេណៈ្រសចច្ា សទ� 
េិងល្ខេខណ្ឌ សផ្សងសទៀតតដលពា្់ព័េ្ធ។

្រទ្រ្ញ្ញត្ិែ្មបីទា ុំងសេះ ទទួលបាេការស្វ គមេ៍យ៉ងទូលុំទូលាយពបីវ�័ិយសេះ សហើយ្៏បតរូវបាេរ ុំពឹងថា េឹងក្ាយជា
្ត្ាជុំរតញដ៏ធុ្ំ ្តងការពបងបី្ការវេិិសយគសៅសលើការអភិវឌ្ឍថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ ជាល្ខេណៈបទង់បទាយធុំសៅ 
ទូទា ុំងប្រសទ�្ម្តជា។ ជាការពិតោ�់ សទាះ្របីសេះជាការ�េយោ េិងបាេ្រញ្្ជ ្់ចបា�់លា�់តដលមាេភាពចា ុំបាច់
ខ្ា ុំង ចុំសពាះវ�័ិយថាមពល្ស្ើតស�ើងវញិ្៏សោយ ្៏�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ្រេស្�្ើ�ត ុំឱ្យរាជរោ្ឋ ភិបាល 
អេតវត ្វធិាេការសលើ្ទឹ្ចតិ�្បមា្រក់ារសប្រើបបា�់ថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យសោយការដុំស�ើង្រេ្ទះ�ូឡាសៅសលើដុំ្ូរល 
សដើម្ បីសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យមាេការសប្រើបបា�់យ៉ងទូលុំទូលាយេូវផលិត្ម្មថាមពល្ស្ើតស�ើងវញិសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។

ថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ គជឺាប្រភពថាមពលមួយតដល្រុំសពញ្រតេថាម ដល់ការស្រ្ដជ្ា 
ចតិរ្្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល្ម្តជា្្តងការផ្ដល់ប្រភពថាមពលតដលអាចសជឿទត្ចតិប្ាេ 
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរ្រ�់ខ្ួេសប្រើបបា�់ ការសលើ្្ម្�់ការអភិវឌ្ឍថាមពលប្រ្្រ 
សោយចបីរភាព េិងការសធវើអេរ្កាលសៅជាប្រសទ�មាេឯ្រាជ្យភាពតផ្្ ថាមពល
នាសពលអនាគត។ នផ្ទដបីរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជាមាេកា ុំរ�្មបីពេ្ឺបពះអាទិត្យ្្តង ្ បមិតមួយ 
ខ�់្ តដលជាមធ្យមមាេពេ្ឺបពះអាទិត្យប្រមាណ ៦ សម៉ាងសពញ្្តងមួយនែងៃ  តដល
សេះគឺជា្ត្ាអុំសោយផលលអែ�បមា្រ់តប្រក្ាយថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យសៅជា 
ដុំសោះបស្យ្រសចច្ា សទ�វទិយោ េិងពាណិជ្្ជ ម្មសដើម្ បី្រុំសពញតបមរូវការមួយភាគ 
ធុ្ំ ្តងប្រសទ�សេះ។ ថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ្៏អាចជួយរាជរោ្ឋ ភិបាលឱ្យ�សបមច 
បាេេូវសោលសៅ្្តងការកាត់្រេថាយការ្រុំភាយឧ�្ម័េកា្ូរេិ្ (CO2) ផងតដរ 
សហើយការស្រ្ដជ្ាចិត្ ្្តងការ�សបមចេូវសោលសៅអភិវឌ្ឍេ៍ប្រ្្រសោយចបីរភាព 
យ៉ងទូលុំទូលាយ។

ការគានំពទភាពពប្រួតពបផជងរបស់វសិ័យថា៉ពលពនលវឺពពរះអាទិត្យ

៣៩

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

ពិពណ៌នាបញ្នា

វិស័យធរុកិ្ ចេបបតង  |  ការមរៀបចនំបញ្ចប់សាថែ ពរ នូវព្រ៉បរសិាថែ ន និង ធនធានធ៉្ជាតិ មនពបមទស្រ៉្៊ជា
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គសបមាងអភិវឌ្ឍេ៍ថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យសៅ្ម្តជានាសពល្រចចាត្រ្េ្្ុំពតងមាេ 
តបមរូវការយ៉ងខ្ា ុំង ជាពិស�� ្ �ិោ្ឋ េពេ្ឺបពះអាទិត្យខ្ាតតូច ្រនា្ទ ្រព់បីការអេតវត ្
ស្្ល្ងបាេសជាគជយ័នេ្�ិោ្ឋ េពេ្ឺបពះអាទិ្យខ្ាតធុំដុំ្ូរងរ្រ�់្ម្តជាសៅទបីប រ្ុង 
បាវតិសៅ្្តងឆ្្ ុំ២០១៧។ គសបមាងសេះបតរូវបាេពបងឹង្រតេថាម សោយការអេតមត័្រទ្រ្ញ្ញត្ិ 
�្ដបីពបីល្ខេខណ្ឌ ទូសៅ�បមា្រក់ារតភា្ជ ្់រប្រភពផ្ដល់ថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ PV ជាមួយ 
េឹងប្រព័េ្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិ�េបីរ្រ�់តខ្ស្រោ្ដ ញជាតិពបីអាជ្ាធរអគ្គិ�េបី្ម្តជា (EAC) 
សៅតខម្រា ឆ្្ ុំ២០១៨។ ល្ខេខណ្ឌ ទា ុំងសេះមាេអុំសោយផលដល់ប្រសយជេ៍ 
រ្រ�់វេិិសយគិេ េិងនដគូអភិវឌ្ឍេ៍ពហតភាគបីមាេ្ុំសណើ េខ្ា ុំង សហើយ្រចចាត្រ្េស្េះ 
មាេគសបមាងពេ្ឺបពះអាទិ្យខ្ាតតូចតដលរងឹមាុំសៅ្្តងដុំោ្់កាលនេការសរៀ្រចុំ 
តផេការ េិងការ្រសងកើតសៅ្្តងសខត្្ ោ្ដ ល ្ ុំពង�់្ ឺ្ ុំពងឆ្់្ ុំង េិងរាជធាេបីភ្ុំសពញ។ 

្រចចាត្រ្េ ្រាជរោ្ឋ ភបិាល្ុំពតងផ្ដល់ការោ ុំបទដល់គសបមាងទា ុំងសេះមួយចុំេួេ សោយស្រ 
តតរាជរោ្ឋ ភបិាលបាេទទួលស្្គ ល់ថា ភាពទា្ទ់ាញនេវ�័ិយថាមពលពេ្បឺពះអាទិត្យ 
គជឺាមសធយោបាយសដើម្ បីសធវើពិពិធ្ម្មធេធាេផលិតថាមពលរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា េិង
ជួយកាត់្រេថាយនែច្ុំោយសលើការផលិតអគ្គិ�េបី េិងការកាត់្រេថាយោេកា្ូរេ 
រ្រ�់្ម្តជា។ សទាះ្របីដុំសណើ រការសេះទទួលបាេការស្វ គមេ៍្្តង្បមិតមួយយ៉ង 
លអែប្រស�ើរ េិង្រង្ហា ញពបី�មិទ្ធលទ្ធភាពស�ដ្ឋ្ិចចានេគសបមាងពេ្ឺបពះអាទិត្យខ្ាត 
តូចសៅ្ម្តជា្ស៏ោយ ្ ក៏ារោ ុំបទដល់ប្រពេ័្ធថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ សៅសលើដុំ្ូរល 
្្តងវ�័ិយពាណិជ្្ជ ម្ម េិង�ុំណង់អោរស្្្់សៅមាេ្បមិតខ្ា ុំងសៅស�ើយ។ 

តបមរូវការថាមពលរ្រ�់្ម្តជា បតរូវបាេពយោ្រណ៍ថាេឹង្រេ្ស ើ្េស�ើងគួរឱ្យ្ត់ 
�មា្គ ល់ សហើយសទាះ្របីជា្ិចចាខិតខុំប្រងឹតប្រង្្តងការកាត់្រេថាយតនមអ្គ្គិ�េបីរ្រ�់
រាជរោ្ឋ ភិបាលទទួលបាេការសកាត�រស�ើរសបចើេ្៏សោយ ្៏នែច្ុំោយខ�់្សលើ 
អគ្គិ�េបីជាសរឿយៗ បតរូវបាេវ�័ិយឯ្ជេចាត់ទត្ថាជាឧ្រ�គ្គដ៏ធុំមួយចុំសពាះការ 
្រសងកើេ�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់្ម្តជា។ ប្រព័េ្ធថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យសលើ 
ដុំ្ូរល គឺជាដុំសោះបស្យដ៏�ុំខាេ់សដើម្ បីធានាការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិ�េបីមាេ�ថាិរភាព 
េិងជួយកាត់្រេថាយនែ្ចុំោយរ្រ�់ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចា សោយស្រតតប្រព័េ្ធសនាះ 
ពិតជាមាេភាព�័្្�ិមខ្ា ុំងោ�់�បមា្រត់បមរូវការថាមពលរ្រ�់វ�័ិយពាណិជ្ជ 
្ម្ម េិងឧ�សាហ្ម្ម ដូចជា ផលិត្ម្មសៅ្្តងវ�័ិយកាតស់ដរ តដលជាសរឿយៗ សម៉ាង 
តដលវ�័ិយទា ុំងសេះបតរូវការសប្រើអគ្គិ�េបីខ�់្ខ្ា ុំងគឺប�្រសពលេឹងសម៉ាងតដលមាេ
ពេ្ឺបពះអាទិត្យសបចើេផងតដរ។ 

សទាះជាយ៉ងោ្ស៏ោយ សោយស្រតតការវេិិសយគសៅ្្តងវ�័ិយសេះចា ុំបាចប់តរូវ
តតចុំោយខ�់្ខ្ា ុំង�មសហតតផលសៅសពលចា្រស់ផ្ដើមដុំ្ូរងសៅសលើប្រពេ័្ធថាមពល
ពេ្ឺបពះអាទិត្យសេះ សទើ្រប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាសធវើការពិចារោថាខ្ួេអាចវេិិសយគសលើ 
វ�័ិយសេះសៅបាេ លតះបតាតតខ្ួេអាចរ ុំពឹងថាេឹងទទួលបាេផលចុំសណញពបីការ
វេិិសយគសនាះ្្តងរយៈសពលមួយមាេ្ុំណត់តត្រ៉តសោ្ណ ះ។ ្រតេថាមពបីសេះសៅសទៀត 
សោយស្រតតប្រភពថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យមិេទាេ់អាចជុំេួ�ប្រភពថាមពល 
ត្រ្រ្រតរាណបាេទា ុំងប�តងសៅស�ើយ តដលសៅតតបតរូវការជាចា ុំបាចស់ដើម្ បីផ្ដល់ថាមពល 
្រេ្ទត្សោលសោយស្រតត្ត្ាល្ខេខណ្ឌ អាកា�ធាតតតដលមិេអាចពយោ្រណ៍ទត្
បាេ សទើ្រប រ្ុមហ៊តេធតរ្ិចចាតដលមាេ្រុំណងសប្រើថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យសៅតតបតរូវ
ការតភា្ជ ្់រជាមួយតខ្ស្រោ្ដ ញជាតិដតដល។ 



១៩២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

សយើង�ូមគូ�្រញ្្ជ ្ថ់ាថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យគជឺាប្រភពថាមពលជួយ្រុំសពញ
្រតេថាម សពាលគឺមេិតមេជាប្រភពថាមពលតដលមាេភាពប្រ្ួតប្រតជងសោយផ្្ទ ល់
ជាមួយេឹងប្រភពថាមពលសផ្សងសទៀតតដល្ម្តជា្ុំពតងសធវើការវេិិសយគសនាះសទ។ 
ជាការពិតោ�់ ថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យតដលមាេតួនាទបីយ៉ងធុំសធងសៅ្្តង 
ចុំសោមប្រភពថាមពលចបមរុះរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា េឹងផ្ដល់ឧតម្ប្រសយជេយ៉៍ង 
សបចើេដល់សហោ្ឋ រចនា�ម្័េ្ធថាមពលរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា៖

• ្ម្តជាសៅតតមាេការពឹងតផអ្ែ ខ្ា ុំងសៅស�ើយសៅសលើការនា ុំចូលអគ្គ�ិេបីពបីប្រសទ� 
ជិតខាង សដើម្ បី្រុំសពញតបមរូវការរ្រ�់ខ្ួេ។ ការស្ើេស�ើង�មាមាបត នេការសប្រើ
បបា�់ថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ្្តងប្រសទ�្ម្តជា េឹងជួយកាត្់រេថាយតបមរូវការ
នា ុំចូលអគ្គិ�េបីពបីសបរៅប្រសទ�។

• សៅ្្តង្៉រតនា្ម េឆ្្ ុ្ំ េង្ម្សេះ សគ�សងកតស�ើញមាេការវេិិសយគខ្ា ុំងសៅសលើ 
គសបមាងវារ បីអគ្គ�ិេបី ខ្ាតធុំជាសបចើេ ្ ្តងប្រសទ�្ម្តជា។ គសបមាងទា ុំងសេះមាេផលិត 
ភាពតិចោ�់្្តងរដូវសរៅ្ដ រដូវបបា ុំង ប�្រសពលតដល ប្រភពថាមពលពេ្ឺបពះ
អាទិត្យ្ុំពតងមាេផលិតភាពខ�់្្រុំផតត។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

សទាះ្របីជា្រចចាត្រ្េ ្ប្រពេ័្ធថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យខ្ាតធុំ អាចតភា្ជ ្រជ់ាមួយ្រោ្ដ ញ 
ជាត ិសោយប�្រតាម្រទ្រ្ញ្ញត្រិ្រ�់អាជ្ាធរអគ្គ�ិេបី្ម្តជា្ស៏ោយ ្ ក៏ារដុំស�ើង
ប្រពេ័្ធថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យអាចសប្រើ�បមា្រត់តការផ្គតផ់្គងឱ់្យខ្ួេឯងតត្រ៉តសោ្ណ ះ 
សហើយអគ្គិ�េបីតដលបាេផលិតពបីប្រព័េ្ធពេ្ឺបពះអាទិត្យតដលសលើ�តបមរូវការ មិេ 
អាចផ្ដល់ឱ្យតខ្ស្រោ្ដ ញជាតិស�ើយ។ សោយស្រតតតខ្ស្រោ្ដ ញជាត ិមេិទទួលបាេ 
ផលពបីការផ្គតផ់្គងស់លើ�តបមរូវការសេះ អាជ្ាធរអគ្គ�ិេបី្ម្តជា បាេ្ុំណតត់ារាងតនម ្
ពិស��រួមមាេ ការគតិតនមស្លើការសប្រើបបា�់ថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ េិង្ររមិាណ
�បមា្រ់ប្រព័េ្ធតដលតភា្ជ ្រ់ជាមួយតខ្ស្រោ្ដ ញជាតិ។ ការសធវើត្រ្រសេះគឺសដើម្ បីធានា
ថាការវេិិសយគមាេបស្្់ររ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាលសៅសលើសរាងចប្សដើរសោយថាមពល
វារ បីអគ្គ�ិេបី េិងធ្ូយងែ្មេឹងមេិសលើ�តបមរូវការ ប្រ�ិេស្រើអ្្ សប្រើបបា�់ថាមពលសបចើេ 
េឹង្រ្ដូ រសៅសប្រើថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យសនាះ។ 

សយើងទទួលស្្គ ល់ថា រាជរោ្ឋ ភបិាលមាេភាពចា ុំបាច់្ ្តងការរ្សាតតល្យភាពចុំណត ច 
អាទិភាពរ្រ�់ខ្ួេ្្តងការត�វងរ្ដុំសោះបស្យថាមពលតដលមាេចុំោយ 
ទា្រ្រុំផតត សហើយទេ្ទឹមេឹងសនាះ្ប៏តរូវការពារបទព្យ�ម្ត្តិដលមាេបស្្រផ់ងតដរ។ 
សទាះ្របីយ៉ងោ្៏សោយ ្រទ្រ្ញ្ញត្ែិ្មបីទា ុំងសេះបាេគតិពេ្ធយ៉ងមាេប្រ�ិទ្ធភាពសលើ 
ការសប្រើថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ េិងមេិបាេផ្ដល់យេក្ារឱ្យអាជ្ាធរអគ្គ�ិេបី្ម្តជា
�បមា្រ់សប្រើបបា�់អគ្គិ�េបីថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ តដលសលើ�សេះជាប្រសយជេ៍ 
ឬផ្ដល់ការ្រ៉ះ្រ៉ូវ�ងដល់មាចា �់ប្រព័េ្ធ�បមា្រ់ការសប្រើសេះស�ើយ។ ដូសចះ្ ្ត្ា�េ្ស ុំ 
�ុំនចតផ្្ ស�ដ្្ឋ ចិចា នេការសប្រើថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យសលើដុំ្ូរល �បមា្រក់ារសប្រើបបា�់ 
សៅ្្តងវ�័ិយពាណិជ្្ជ ម្ម េិងឧ�សាហ្ម្ម បតរូវបាេកាត់្រេថាយគួរឱ្យ្ត់�មា្គ ល់ 
ពបី សបពាះ ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាេឹងមាេការលុំបា្ខ្ា ុំង្្ត ងទទួលបាេផលរ្ររពបីការ
វេិិសយគរ្រ�់ខ្ួេសៅ្្តងរយៈសពល�មប�្រោមួយជា្់ជាមិេខាេ។

វិស័យធរុកិ្ ចេបបតង  |  ការមរៀបចនំបញ្ចប់សាថែ ពរ នូវព្រ៉បរសិាថែ ន និង ធនធានធ៉្ជាតិ មនពបមទស្រ៉្៊ជា



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១៩៣

• ប្រភពថាមពលពេ្បឺពះអាទិត្យ មាេផលិតភាពខ�់្សៅសពលនែងៃ តដលចុំសពលតដល 
អគ្គ�ិេបីតាមតខ្ស្រោ្ដ ញជាតិ្ ុំពតងមាេតបមរូវការខ�់្ខ្ា ុំង។ ្ ត្ាសេះបាេ សធវើឱ្យ 
ការផលិតអគ្គ�ិេបីសៅសពលនែង្ៃ ម៏ាេតនមខ្�់្តដរ សហតតដូសចះ្ ប្រភពថាមពល 
ពេ្ឺបពះអាទិត្យេឹងក្ាយជាជសបមើ�ជុំេួ�គួរឱ្យទា្ទ់ាញមួយ្្តងការកាត្់រេថាយ 
តបមរូវការ្រេ្ទត្ម៉ា�តបីេខ�់្សដើម្ បីផលិតអគ្គ�ិេបី�បមា្រ្់រុំសពញស�ច្្ដបីបតរូវការសេះ។

សដើម្ បីឱ្យគសបមាងផលិតប្រភពថាមពល្ស្ើតស�ើងវញិ ដ�៏ុំខាេស់េះមាេភាពសជាគជយ័ 
សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា វ�័ិយសេះ្៏ចា ុំបាច់បតរូវមាេចបីរភាពតផ្្ ស�ដ្្ឋ ិចចាផងតដរ។ 
ការណ៍សេះអាច�សបមចបាេតាមរយៈសោលេសយបាយោុំបទរ្រ�់រោ្ឋ ភិបាល 
ចុំសពាះថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ �បមា្រទ់ា ុំងតផ្្ តបមរូវការ េិងតផ្្ ផ្គតផ់្គង។់ សយើងខ្ត ុំ 
សជឿជា្់ថារាជរោ្ឋ ភបិាលេឹងទទួលបាេគតណប្រសយជេ៍្ ្តងការសធវើការង្រជាមួយ
េឹងវ�័ិយឯ្ជេសដើម្ បី្រសងកើតឱ្យមាេ្ររយិកា�ប្រ្ួតប្រតជងសោយយតត្ិធម៌រវាង 
ដុំសោះបស្យប្រភពថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ េិងប្រភពថាមពលសផ្សងសទៀត។ 
ដុំសណើ រការសេះ េឹងជួយោ ុំបទដល់ការអភិវឌ្ឍថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យសៅ្ម្តជា 
តដលជាតផ្្មួយនេគសបមាងទូលុំទូលាយ ្្តងការធានាេូវប្រភពថាមពលចបមរុះ
�មប�្រ សដើម្ បីផ្ដល់្រុំសពញ្ុំសណើ េតបមរូវការ រ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា េិង្រសងកើតឱ្យ
មាេប្រភពថាមពលតដលអាចសជឿទត្ចតិប្ាេ�បមា្រប់្រជាជេសៅទូទា ុំងប្រសទ�។

99 សូ៉មស្ីឱ្យ្្ដល់ការធានាថា ការមលី្រទឹ្រចិត្តដល់ការមពបីពបាស់ថា៉ពលពនលវឺពពរះអាទិត្យ 
ផដលរានមៅ្រ្៊ងមសច្រ្ដីពពាងមលី្រទី១១ មនព្រ៉បរសិាថែ ន និងធនធានធ៉្ជាតិ្រ៉៊្ជា 

មៅផតរ្រសាទ៊្រ មៅ្រ្៊ងមសច្រ្ដីពពាងសាថែ ពរ។

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េ ៍សោយស�្ើឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាលផ្ដល់ការធានា 
ថាសៅការអេតម័តចតងសបកាយនេប្ម្ររសិ្ថា េ េិងធេធាេធម្មជាតិ្ម្តជា េឹងរ្សា
ទត្្រញ្ញត្ិសលើ្ទឹ្ចិតឱ្្យសប្រើថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យរួមទា ុំងល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ្្តង
ការ្រសងកើត្រទ្រ្ញ្ញត្ិសលើយេក្ារទូទាត់ថាមពលអគ្គិ�េបីពេ្ឺបពះអាទិត្យសៅ�ល់ 
ការកាត់្រេថាយពេ្ធសលើបបា្់ចុំសណញ េិងការស្្ល្ងមួយឆ្្ ុំ�បមា្រ់្ម្មវធិបីសផ្ទរ
ថាមពលចូលតខ្ស្រោ្ដ ញជាតិ (feed-in-tariff scheme)។ ការសធវើត្រ្រសេះេឹងជួយ
សោះបស្យ្រញ្ហា លទ្ធភាពទិញប្រពេ័្ធថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យសៅសលើដុំ្ូរល សហើយ
េឹងជួយដល់វ�័ិយថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យឱ្យមាេការប្រ្ួតប្រតជងត្រ្រស�ដ្្ឋ ចិចា
ចុំសពាះទបមង់ផលិត្ម្មថាមពលមិេមាេចបីរភាព។ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩



១៩៤    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

តាមរយៈការអេតវតស្ោលេសយបាយោុំបទការប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់ថាមពលពេ្ឺបពះ
អាទិត្យ រាជរោ្ឋ ភិបាលេឹងពបងឹង្រតេថាមសទៀតសៅសលើការស្រ្ដជ្ាចិតរ្្រ�់ខ្ួេ្្តងការ 
អេតវតត្ផេការ�្ម្មភាពអាស៊្េ�្ដបីពបី្ិចចា�ហប្រត្ិរត្កិារតផ្្ ថាមពល (APAEC) 
ឆ្្ ុំ២០១៦-២០២៥ តដលបាេ្ុំណតស់ោលសៅ�សបមចឱ្យបាេ ២៣% នេការសប្រើបបា�់ 
ថាមពល្ស្ើតស�ើងវញិ ្្តងចុំសោមប្រភពថាមពលចបមរុះ្រឋមឱ្យបាេសៅបតឹម 
ឆ្្ ុំ២០២៥ ។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ ការសលើ្ ទឹ្ចតិទ្ា ុំងសេះ ្រេ្សត បីការអេតវតរ្្រ�់្ម្តជា 
ឱ្យប�្រជាមួយេឹង�មាជិ្ អាស៊្េសផ្សងសទៀងតដរ ដូចជា ប្រសទ�ឥណ្ឌូ សេ�តបី ម៉ាស��តបី 
ហវបីលបីពបីេ េិងនែ តដលប្រសទ�ទា ុំងអ�់សេះបាេោ្ឱ់្យសប្រើបបា�់្ម្មវធិបីសផ្ទរថាមពល 
ចូលតខ្ស្រោ្ដ ញជាត ិេិងបាេក្ាយជាប្រសទ�្ុំពូល�បមា្រក់ារវេិិសយគសលើការ
ដុំស�ើងប្រព័េ្ធថាមពល្ស្ើតស�ើងវញិ។



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១៩៥

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីស៊នំឱ្យ្្ដល់ការធានា នឹង៉ិនរានការដ្្រ់បញ្ចូ លល្រ្ខខណ្ឌ តព រ៉ូវសញ្្ជ តិសពរាប់ព្ររុ៉ហ៊៊នពបឹ្រសាវាយតម៉លមហត៊បេរះពាល់បរសិាថែ ន
មៅ្រ្៊ងមសច្រ្ដីពពាងសាថែ ពររបស់ព្រ៉បរសិាថែ ន និងធនធានធ៉្ជាតិ្រ៉្៊ជា ឬមៅ្រ្៊ងលិខិតូប្ររណ៍នានាផដលនឹងមចញមពកាយព្រ៉មនរះ 
មហយីសូ៉មស្ីឱ្យមធ្វីការពិចារណាមលីពា្រ្យស៊នំការទទួលសា្គ ល់្លូវការមដ្យផ្្្រមលសី៉តថែភាពជា្រ់ផស្ដងរបស់ព្ររុ៉ហ៊៊នផដលបានដ្្រ់

ពា្រ្យមស្ីស៊នំ។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

សៅតខម្រា ឆ្្ ុំ២០១៨ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាបាេសរៀ្រចុំពិធបីពិស្រអាហារនែងៃបតង់្បមិតខ�់្ជាមួយេឹង 
ឯ្ឧត្ម ្រណ្ឌិ ត ស្យ �ុំអាល់ រដ្ឋមសេ្បីប្�ួង្ររសិ្ថា េ តដលនាពិធបីសេះអ្្ចូលរួមបាេទទួលទ�្សេៈជត ុំដុំ្ូរង 
សៅសលើសោលេសយបាយ េិងរស្រៀ្រវារៈអុំពបី្ុំតណទបមង់រ្រ�់ឯ្ឧត្មរដ្ឋមសេ្បី�បមា្រ់វ�័ិយ្ររសិ្ថា េសៅ្ម្តជា 
តដលេឹងអេតម័តនាសពលខាងមតខ។ សៅ្្តងពិធបីសនាះ អ្្ ចូលរួម្៏បាេសលើ្�ុំណួរមួយសៅកាេ់ឯ្ឧតម្រដ្ឋមសេ្បីអុំពបី
ដុំសណើ រការោ្់ពា្្យ�ត ុំការវាយតនមស្ហតត្រ៉ះពាល់្ររសិ្ថា េ (EIA) េិងថាសតើមាេសោលេសយបាយសដើម្ បី្រសងកើេចុំេួេ
ប្រុមហ៊តេតដលអាចផ្ដល់ស�វាប្រឹ្សាវាយតនមស្ហតត្រ៉ះពាល់្ររសិ្ថា េ្រតេថាមសទៀតតដរឬសទ។ 

ជាការសឆ្ើយត្រ ឯ្ឧតម្រដ្ឋមសេ្ដបីបាេ្រញ្្ជ ្ថ់ា ប្�ួងចងឱ់្យមាេប្រុមហ៊តេសបចើេផ្ដល់ស�វាទា ុំងសេះ សទាះ្របីជាដុំសណើ រ 
ការផ្ដល់អាជ្ា្រណ័្ណ�បមា្រក់ារវាយតនមស្ហតត្រះ៉ពាល់្ររសិ្ថា េមាេល្ខេណៈហ្មតច់ត ់េិងតបមរូវឱ្យមាេការបតរួតពិេិត្យ 
ស�ើងវញិសដើម្ បីធានាថាប្រុមហ៊តេទា ុំងសនាះអាច្រេផ្្ដល់ស�វាចា ុំបាច់ទា ុំងសេះបាេបតមឹបតរូវសទៀតឬយ៉ងោ្៏សោយ។ 
ជាលទ្ធផលនេការបតរួតពិេិត្យស�ើងវញិទា ុំងសេះ ប្�ួង្ុំពតងសរៀ្រចុំដុំសណើ រការតដលអាចលត្រសចាលអាជ្ា្រ័ណ្ណមាេ 
បស្្រ់មួយចុំេួេសោយ ស្រតតប រ្ុមហ៊តេទា ុំងសនាះបតរូវបាេរ្ស�ើញថាមិេបាេ្រុំសពញទុំេួលខត�បតរូវរ្រ�់ខ្ួេបាេ 
បតឹមបតរូវស�ើយ។ ចុំតណ្ឯល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ�ញ្្ជ តិ្ ម្តជាវញិ ឯ្ឧតម្រដ្ឋមសេ្បីបាេ្រញ្្ជ ្ថ់ា ្ ្តងរយៈសពលតវង អាច
មាេការ�បមរួលសលើការរតឹ្រេ្ដឹងសេះ សោយស្រតតការស្រ្ដជ្ាចិតរ្្រ�់្ម្តជា សៅសលើអង្គការពាណិជ្្ជ ម្មពិភពសលា្  
្រ៉តតេស្ៅដុំោ្ក់ាលសេះ មេិមាេតផេការសធវើដូសចះ្សៅស�ើយសនាះសទ។ ផ្ទតយសៅវញិ ឯ្ឧតម្រដ្ឋមសេ្ដបី បាេផ្ដល់សយ្រល់ 
ឱ្យប្រុមហ៊តេ្ររសទ� តដលមាេ្រុំណងផ្ដល់ស�វាប្រឹ្សាវាយតនមស្ហតត្រ៉ះពាល់្ររសិ្ថា េសៅ្ម្តជា គួរ្រសងកើតភាពជា 
នដគូជាមួយេឹងប្រុមហ៊តេ្ម្តជា។ 

�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា បាេស្វ គមេ៍ចុំសពាះការសឆ្ើយត្រសោយផ្្ទ ល់ពបីឯ្ឧត្មរដ្ឋមសេ្ដបីអុំពបី្រញ្ហា សេះ 
សហើយជាែ្មបីម្ដងសទៀត �ូមតែង្អុំណរគតណដល់ប្�ួង្ររសិ្ថា េតដលចូលរួមោ ុំបទ្េង្ម្។ សទាះ្របីយ៉ងោ្ស៏ោយ 
សយើងខ្ត ុំេឹង្រេ្សលើ្ទឹ្ចិត្ឱ្យរោ្ឋ ភិបាល្ម្តជាសធវើការពិចារោដ្ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ�ញ្្ជ តិសចញពបីប្ម្ររសិ្ថា េ 
េិងធេធាេធម្មជាតិ្ម្តជា។

ការពប្រួតពបផជងរាន្រព៉ិតមៅ្រ្៊ងចនំមណា៉ព្ររុ៉ហ៊៊នពបឹ្រសាវាយតម៉ល
មហត៊បេរះពាល់បរសិាថែ ន

៤០

វិស័យធរុកិ្ ចេបបតង  |  ការមរៀបចនំបញ្ចបស់ាថែ ពរ នូវព្រ៉បរសិាថែ ន និង ធនធានធ៉្ជាតិ មនពបមទស្រ៉្៊ជា

រកសាទ្កុដដដល



១៩៦    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ស�ច្្ដបីបពាងែ្មបីនេប្រុម្ររសិ្ថា េ េិងធេធាេធម្មជាតិ្ម្តជា្រេរ្្សា្រញ្ញត្តិដលបាេ
តចងថារាល់គសបមាងអភវិឌ្ឍេែ៍្មបីទា ុំងអ�់បតរូវសធវើការវាយតនមស្ហតត្រះ៉ពាល់្ររសិ្ថា េ 
(EIA) តាមរយៈប្រុមហ៊តេតដលមាេការទទួលស្្គ ល់តដលបតរូវតតមាេ�ញ្្ជ តិតខ្មរ។ 
សទាះ្របីជា�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាបាេយល់ដឹងអុំពបី្រណបី សលើ្តលងមាេ
្បមិតខះ្ចុំសពាះ្រណបី សេះ តដលប្រុមហ៊តេ្ររសទ�អាច្រសងកើតភាពជានដគូជាមួយ 
េឹងប្រុមហ៊តេ្ម្តជាសដើម្ បីស�្ើ�ត ុំអាជ្ា្័រណ្ណផ្ដល់ស�វាប្រឹ្សាវាយតនមស្ហតត្រះ៉ពាល់ 
្ររសិ្ថា េ្ស៏ោយ ្រ៉តតេជ្សបមើ�សធវើត្រ្រសេះមេិមាេការផ្សពវផសាយឱ្យបាេទូលុំទូលាយ 
ស�ើយ សហើយប្រុមហ៊តេ្ររសទ�ជាសបចើេសៅតតមិេបតរូវបាេរា្រ់្រញចាូ ល។

សយងតាមការស្រ្ដជ្ាចិតរ្្រ�់្ម្តជា សៅ្្តងអេតវតត្ាមសោលការណ៍តណនា ុំរ្រ�់
អង្គការពាណិជ្្ជ ម្មពិភពសលា្ (WTO)  ប្រសទ�្ម្តជាបាេអេតញ្្ញ តឱ្យប្រុមហ៊តេ
ស�វាប្រឹ្សា្ររសិ្ថា េ្ររសទ� ផ្ដល់ស�វាប្រឹ្សាវាយតនមស្ហតត្រ៉ះពាល់្ររសិ្ថា េ ទា ុំង
តាមរយៈការផ្ដល់ស�វាឆង្ប្រសទ� េិងការ្រសងកើតប្រុមហ៊តេ្្តងប�ត្ (CPC 9409)។ 
ឯ្ស្រសេះ មេិមាេការរតឹត្តិ ឬល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ្រទ្រ្ញ្ញត្្ិរតេថាមោមួយ�បមា្រ់
ការផ្ដល់ស�វាវាយតនមស្ហតត្៉រះពាល់្ររសិ្ថា េសៅ្ម្តជាស�ើយ។ សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត 
“មាបតាអុំពបី�ញ្្ជ តិ” េឹងសធវើឱ្យមាេការរតឹត្តិសលើការប្រ្ួតប្រតជង រវាងប្រុមហ៊តេ 
ប្រឹ្សាវាយតនមស្ហតត្រះ៉ពាល់្ររសិ្ថា េនានាតាមរយៈការរតឹត្តិការចូល្្តងទបីផសារ។ 
ការប្រ្ួតប្រតជងមាេ្បមិតសេះេឹងសធវើឱ្យតនមស្�វាស្ើតស�ើង េិងមេិមាេការសលើ្ 
ទឹ្ចិតឱ្្យមាេការពបងឹងគតណភាពស�វាស�ើយ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

សោយសយងតាមការស្រ្ដជ្ាចតិរ្្រ�់្ម្តជា ្ ្តងការអេតវតស្ោលការណ៍តណនា ុំរ្រ�់
អង្គការពាណិជ្្ជ ម្មពិភពសលា្ មាបតាតដលរតឹត្តិសោយអេតញ្្ញ តឱ្យតតប្រុមហ៊តេ 
តដលមាេ�ញ្្ជ តិតខ្មរផ្ដល់ស�វាប្រឹ្សាវាយតនម្្ររសិ្ថា េ ប្រ�ិេស្រើបតរូវអេតម័តជា 
ចបា្រ់តមេសនាះ េឹងសធវើឱ្យប្រុមហ៊តេមាេចមងៃល់ខ្ា ុំងចុំសពាះការសោរពតាមការស្រ្ដជ្ា
ចិតជ្ាអេរ្ជាតិរ្រ�់្ម្តជាជា្់ជាមិេខាេ។ ចតងសបកាយ ្រញ្ហា សេះអាចសធវើឱ្យ្រ៉ះ
ពាល់ស្រ ្ិ៍សឈា្ម ះរ្រ�់្ម្តជា្្តងនាមជានដគូពាណិជ្្ជ ម្មអេរ្ជាតិ េិងអាចជា្ត្ា
មិេសលើ្ទឹ្ចិតដ្ល់ការសធវើពាណិជ្្ជ ម្ម េិងវេិិសយគសៅ្ម្តជាសទៀតផង។

សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត ្រញ្ហា សេះអាច្រសងកើតឱ្យមាេនែច្ុំោយ្រតេថាម េិង្រេ្ទត្រដ្ឋបាល 
�បមា្រវ់េិិសយគេិ បពមទា ុំងមាេផល្រះ៉ពាល់អវជិ្ជមាេ ដល់�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជង 
េិងភាពទា្់ទាញរ្រ�់្ម្តជា្្តងនាមជាប្រសទ�សោលសៅ�បមា្រ់ការវេិិសយគ 
ផងតដរ។ �មាជិ្ជាសបចើេរ្រ�់សយើងខ្ត ុំបតរូវការជាចា ុំបាច់េូវការវាយតនមស្ហតត្រ៉ះ
ពាល់្ររសិ្ថា េតដលផ្ដល់ស�វាសោយប្រុមហ៊តេប្រឹ្សា្ររសទ� តដលជាល្ខេខណ្ឌ ្ុំណត់ 
សោយេបីតវិធិបីបតរួតពិេិត្យនផ្្ទ ្តងផ្្ទ ល់រ្រ�់ខ្ួេ។ �បមា្រប់្រុមហ៊តេទា ុំងសេះ ការវាយ 
តនមស្ហតត្រះ៉ពាល់្ររសិ្ថា េប�្រចបា្រស់ោយប្រុមហ៊តេប្រឹ្សាមាេការទទួលស្្គ ល់សៅ
្ម្តជា គជឺា្រេ្ទត្ចុំោយ្រតេថាម សហើយគតណតនម្្រតេថាមមាេតចិតួច។ ផ្ទតយសៅវញិ 
ការដ្សចញេូវមាបតាអុំពបី�ញ្្ជ តសិចញេឹងមាេផលវជិ្ជមាេដល់ទបីផសារស�វាប្រឹ្សា 
សោយស្រតតប រ្ុមហ៊តេនានាចា ុំបាចប់តរូវតត្ម�់្គតណភាពស�វារ្រ�់ខ្ួេ េិង្ុំណត់ 
តនមស្�វា មាេល្ខេណៈប្រ្ួតប្រតជងខ�់្ ស្រើមេិដូសច្ាះសទ អាចប្រឈមេឹងហាេិភយ័ 
បាត្់រងអ់តែិជិេ សៅប្រុមហ៊តេប្រ្ួតប្រតជងតដលមាេគតណភាពស�វាលអែប្រស�ើរជាង 
ជា្់ជាមិេខាេ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

វិស័យធរុកិ្ ចេបបតង  |  ការមរៀបចនំបញ្ចប់សាថែ ពរ នូវព្រ៉បរសិាថែ ន និង ធនធានធ៉្ជាតិ មនពបមទស្រ៉្៊ជា



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១៩៧

99 សូ៉មស្ីឱ្យ្្ដល់ការធានាថា ល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវសញ្្ជ តិ សពរាបព់្ររុ៉ហ៊៊នពបឹ្រសាវាយតម៉ល 
មហត៊បេរះពាល់បរសិាថែ ន នឹង៉ិនដ្្រ់បញ្ចូ លមៅ្រ្៊ងព្រ៉បរសិាថែ ន និងធនធានធ៉្ជាតិ្រ៉្៊ជា 

សាថែ ពរម�យី។

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេអេតស្�េ ៍សោយស�្ើឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាលផ្ដល់ការធានាថា 
ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ�ញ្្ជ ត�ិបមា្រប់ រ្ុមហ៊តេប្រឹ្សាវាយតនមស្ហតត្រះ៉ពាល់្ររសិ្ថា េមេិ
ោ្់្រញចាូ លសៅ្្តង�ុំសៅប្ម្ររសិ្ថា េ េិងធេធាេធម្មជាតិ្ម្តជាស្ថា ពរស�ើយ 
ដូចតដល បាេសធវើសៅ្្តងស�ច្្ដបីបពាងមតេៗ (ស�ច្្ដបីបពាងទបី ៦ សៅនែងៃទបី២០ តខវចិ្ឆកិា 
ឆ្្ ុំ២០១៦ េិងស�ច្្ដបីបពាងទបី៧ សៅនែងៃទបី៣១ តខធ្ូ  ឆ្្ ុំ២០១៦)។ ្រតេថាមពបីសេះសៅសទៀត 
សយើងខ្ត ុំ�ូមស�្ើឱ្យសធវើការពិចារោ សលើការោ្់ពា្្យ�ត ុំទទួលស្្គ ល់ការប្រឹ្សាវា
យតនម ្សហតត្៉រះពាល់្ររសិ្ថា េសោយតផអ្ែ សលើ�មតថាភាពរ្រ�់ប្រុមហ៊តេោ្់ពា្្យ
�ត ុំ សោយស្រតត្ត្ាសេះ េឹងសលើ្ទឹ្ចិតឱ្្យមាេការោ្់ពា្្យ�ត ុំកាេ់តតសបចើេពបី 
�ុំោ្ប់ រ្ុមហ៊តេប្រឹ្សា េិងធានាបាេេូវភាពប្រ្ួតប្រតជងសោយស�្មើភាពសៅ្្តង
ចុំសោមប្រុមហ៊តេផ្ដល់ស�វាទា ុំងអ�់។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩



១៩៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

វិស័យធរុកិ្ ចេបបតង  |  ការគានំពទការមធ្វអីន្តរកាលមៅជាមសដឋា្ិរច្ចមបតង

្រចចាត្រ្េ្សេះ វ�័ិយ�ុំណង់សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា្ុំពតងមាេ្ុំសណើ េយ៉ងខ្ា ុំង 
សហើយអាចរ ុំពឹងទត្ថា ការវេិិសយគសេះេឹងមាេកាេ់តតសបចើេស�ើង្រតេថាមសទៀត
សៅ្្តងវ�័ិយ�ុំណង់ សៅទ�វត្សរខ៍ាងមតខសេះ។ សោយស្រតត្ត្ាសេះ រាជរោ្ឋ
ភិបាលចា ុំបាច់គួរ្ុំណត់ទិ�សៅសោលេសយបាយតដលសលើ្ទឹ្ចិតឱ្្យមាេការ
អេតវតល្អែតផ្្ ស្ថា ្រត្យ្ម្ម េិង�ុំណង់សដើម្ បីធានាដល់េិរេភ្ាពរយៈសពលតវងសៅ
្្តងវ�័ិយ�ុំណង់ េិងតុំ្រេ់ទបីប្រុងសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ជាការពិតោ�់តដល
ថាវ�័ិយេគរូ្រេបីយ្ម្មសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាសៅមាេ្បមិតទា្រខ្ា ុំង ស្រើសធៀ្រ
សៅេឹង្រោ្ដ ប្រសទ��មាជិ្អាស៊្េសផ្សងសទៀត តដលបាេផ្ដល់ឱកា�ជាសបចើេ
្្តងការ្រសញចា ៀ�ពបី្រញ្ហា េគរូ្រេបីយ្ម្ម តដលបាេស្ើតមាេសៅ្្តង្រោ្ដ ប្រសទ� 
សផ្សងសទៀត សដើម្ បីសដើរតួនាទបីជាអ្្ នា ុំមតខ េិងក្ាយជាប្រសទ�គុំរូដ៏ល្ បីសៅ្្តងតុំ្រេ់ 
អាស៊្េ េិង�ហគមេ៍អេ្រជាតិ ្្តងនាមជាប្រសទ�តដលមាេដុំសោះបស្យ 
អោរប្រ្្រសោយេិរេរ្ភាព។ 

្ម្ត ជាសៅតតជាប្រសទ��មាជិ្អាស៊្េចតងសបកាយសគ តដលសៅពត ុំទាេ់មាេ 
សោលការណ៍តណនា ុំ េិង ្រទ្រ្ញ្ញត្ផិ្ូវការ�្ដបីពបី អោរ ប្រ្្រសោយេិរេរ្ភាព សហើយច
សន្ាះប្រសហាងតផ្្ ចបា្រស់េះេឹងផ្ដល់ឱកា�ឱ្យមាេផល្រះ៉ពាល់្ររសិ្ថា េត្រ្រអវជិ្ជមាេ
សលើ្ ុំសណើ េទបីប្រុងយ៉ងឆ្្់ររហ័�។ រាជរោ្ឋ ភបិាល ទទួលស្្គ ល់េូវ ្រញ្ហា ប្រឈមសេះ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការបមងកីតព្ររុ៉ពបឹ្រសាអគារមបតងឯ្រោជ្យ 

៤១

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យពិនិត្យម៉លីអនំពីលទ្ភាពមនការបមងកីតព្ររុ៉ពបឹ្រសាអគារមបតង្រ៉្៊ជា។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

គណៈ្មា្ម ធិការធតរ្ិចចាន្រតងនេ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា បាេចូលរួមយ៉ង�្ម្មជាមួយេឹងរាជរោ្ឋ ភិបាល
្ម្តជាសដើម្ បីស�្ើ�ត ុំឱ្យមាេការ្រសងកើតប្រុមប្រឹ្សា អោរន្រតង្ម្តជា។ អង្គភាពឯ្រាជ្យមួយសេះមាេសោល្រុំណងបតរួត
ពិេិត្យសលើការ្រសងកើតេិងការអេតវត្្រទោ្ឋ េ េិងបតរួតពិេិត្យសលើប្្រខណ្ឌ វញិ្្ញ ្រេ្របត្រញ្្ជ ្់ តដលេឹងអាចឱ្យវ�័ិយ
�ុំណង់អោរន្រតង្រង្ហា ញអេតសលាមភាពតាមការអេតវតអ្ោរន្រតង។ 

្រនា្ទ ្រ់ពបីបាេសធវើការពិភា្សាប្រ្្រសោយតផ្ផ្ក  ជាមួយេឹងប្�ួង្ររសិ្ថា េ េិងប្�ួងសរៀ្រចុំតដេដបីេគរូ្រេបីយ្ម្ម 
េិង�ុំណង់រួចម្ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាទទួលបាេព័ត៌មាេថា ប្រុមការង្រ្រសចច្ា សទ�តផ្្ ទបីប្រុងេិរេ្
រភាព បតរូវបាេប្�ួង្ររសិ្ថា េស្ៀរគរសដើម្ បីសរៀ្រចុ្ំ ិចចាប្រជត ុំពិភា្សាពា្់ព័េ្ធេឹងការ្រសងកើតសោលការណ៍តណនា ុំ�្ដបីពបី 
អោរន្រតង។ សោយស្រតតសោល្រុំណងនេការផ្ដួចសផ្ដើមសេះមាេល្ខេណៈប�្រោ្ជាមួយេឹងសោល្រុំណងរ្រ�់ 
ប្រុមប្រឹ្សា អោរន្រតង �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ទទួលបាេការតណនា ុំឱ្យសរៀ្រចុំ�ិកាខេ ស្លាសដើម្ បីឱ្យភាគបី 
ពា្់ព័េ្ធទា ុំងអ�់ ពបីវ�័ិយរដ្ឋ វ�័ិយឯ្ជេ េិងនដគូអភិវឌ្ឍេ៍ ចូលរួមពិភា្សាអុំពបីការ្រសងកើតប្រុមប្រឹ្សាអោរន្រតង 
្ម្តជា។



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ១៩៩

ឯ្រាជ្យភាពនេប្រុមប្រឹ្សា អោរន្រតង្ម្តជា េឹងធានាេូវវធិបីស្ស�្្ររយិ្រេមួ្យ 
្្តងការសលើ្ ្ម�់្ឱ្យមាេ�ុំណងអ់ោរប្រ្្រសោយេិរេភ្ាពតាមរយៈការពិចារោ
សលើធាតតចូលរ្រ�់ ភាគបីពា្ព់េ័្ធយ៉ងទូលុំទូលាយតដលចា ុំបាចស់ដើម្ បីជួយ�បមរួលដល់
ការផ្្�់្រ្ដូរទបីផសារវ�័ិយ�ុំណងអ់ោរកាេត់តលអែប្រស�ើរតែមសទៀត។ សលើ�ពបីសេះសទៀត 
្បមិតនេភាពឯ្រាជ្យសេះេឹង្រង្ហា ញអុំពបីធមា្ម េតរូ្រកាេ់រងឹមា ុំនេអង្គភាពមួយសេះ 
ពបីសបពាះ្ត្ាសេះេឹងសធវើឱ្យអង្គភាពសេះមិេមាេឱកា�ស ើ្តទុំនា�់ផលប្រសយជេ៍ 
ឬការលសមអែៀងសៅសពលចាត់ចុំោត់ថ្ា្់ េិងផ្ដល់រង្វ េ់ដល់�ុំណង់អោរ។ ្ត្ា
សេះេឹងផ្ដល់ផល្រ៉ះពាល់វជិ្ជមាេ ដល់្ររយិកា�វេិិសយគសៅ្្តងវ�័ិយអចលេ
បទព្យ សោយស្រតតវេិិសយគិេេឹងទទួលបាេការធានាសោយប្រព័េ្ធទទួលស្្គ ល់ 
តដលមាេឯ្រាជ្យភាពសេះ។  �ុំខាេ់ជាងសេះសៅសទៀត ប្រ�ិេស្រើរចនា�ម្័េ្ធអភិ
បាល្ចិចារ្រ�់អង្គភាពសេះមេិឯ្រាជ្យសទសនាះ អង្គភាពសេះេឹងមេិអាចទទួលបាេ
ការោ ុំបទជា�្លពបីប្រុមប្រឹ្សា អោរន្រតងពិភពសលា្ស�ើយតដលមាេអង្គភាព 
អេរ្ជាតបិ្រមាណជា ៧០ ជា�មាជិ្ ។ អង្គភាព�មាជិ្ អេរ្ជាតសិេះជួយពបងឹង 
ដល់ការ្រសងកើតប រ្ុមប្រឹ្សា អោរន្រតងែ្មបៗី  សោយសធវើជា្រោ្ដ ញសផ្ទរចុំសណះដងឹដម៏ាេ
តនម ្េិងសោយផ្ដល់ការោ ុំបទដល់ការ្រសងកើតតផេការធតរ្ចិចា អភបិាល្ចិចា េិងទបីផសារ។ 
្បមិតនេការោ ុំបទសេះគពិឺតជាមាេតនមន្ែខ្្ា ុំងោ�់ ជាពិស�� សៅ្្តងដុំោ្់
កាលចា្រស់ផ្ដើមដុំ្ូរងរ្រ�់អង្គភាពសេះតតម្ដង សោយស្រតតការទទួលបាេ ្ ចិចាោ ុំបទ 
ពបីភាគបីពា្់ព័េ្ធបគ្រ់បោេ់ គឺជា្ត្ាសជាគជ័យរ្រ�់អង្គភាព។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ 
ប្រការតដល�ុំខាេស់នាះគថឺា ប្រុមប្រឹ្សា អោរន្រតង្ម្តជា ទទួលបាេ�មាជិ្ ភាព្្តង 

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

សហើយបាេចាតវ់ធិាេការសោះបស្យ្្ដប្ី ងវល់ទា ុំងសេះ តាមរយៈការសរៀ្រចុ្ំ ចិចាប្រជត ុំ 
ពិសបោះសយ្រល់ជា្រេ្្រនា្ទ ្រ ់�្ដបីពបី្រចចាត្រ្េភ្ាពនេប្ម្ររសិ្ថា េ េិងធេធាេធម្មជាតិ 
បពមទា ុំងបាេស្ៀរគរប្រុមការង្រ្រសចច្ា សទ� សៅ្្តងប្�ួង្ររសិ្ថា េ សដើម្ បីសឆ្ើយត្រ 
សៅេឹង្រញ្ហា ប្រឈមតដលស្ើតមាេស�ើងទា ុំងសេះ រួមទា ុំងប្រុមការង្រ្រសចច្ា សទ� 
តផ្្ទបីប រ្ុងេិរេ្ដរភាពផងតដរ។ ្ត្ាសេះ ចបា�់ោ�់គឺជាការសលើ្ទឹ្ចិត ្
សោយស្រ តតមាេ្ិចចាប្រជត ុំពិភា្សាជាសបចើេ ្ុំពតងសរៀ្រចុំពា្់ព័េ្ធេឹងការ្រសងកើត 
សោលការណ៍តណនា ុំ�្ដបីពបី អោរន្រតង េិងមាេការ្រង្ហា ញចុំោ្រ់អារម្មណ៍្្តង
ការ�ហការជាមួយេឹង គណៈ្មា្ម ធិការធតរ្ិចចាន្រតងនេ�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រ
សៅ្ម្តជា សដើម្ បី្រសងកើតប រ្ុមប្រឹ្សា អោរន្រតង្ម្តជា (CGBC) សបកាមការដឹ្នា ុំ 
រ្រ�់ប្�ួង្ររសិ្ថា េ ។ 

សទាះ្របីយ៉ងោ្៏សោយ សោយស្រតតអង្គភាពសេះេឹងទទួលខត�បតរូវ សលើការ 
្រសងកើតប្្រខណ្ឌ ទទួលស្្គ ល់ �បមា្រ�់ុំណងអ់ោរប្រ្្រសោយេិរេរ្ភាព េិងសដើរ
តួនាទបីជាអាជ្ាធរត្រ្រវទិយោស្ស�ស្ដើម្ ប្ី ុំណតច់ុំោតថ្់ា្ស់ោយមេិលសមអែៀង េិង 
ផ្ដល់រង្វ េ់ដល់ អោរសោយតផអ្ែ សលើលិខិត្រញ្្ជ ្់�ុំណងអ់ោរប្រ្្រសោយេិរេរ្
ភាព្្ដបី ្ អ៏ង្គភាពមួយសេះចា ុំបាចប់តរូវ្រសងកើតស�ើងសោយឯ្រាជ្យោចស់ោយ ត�្ពបី
រាជរោ្ឋ ភិបាល។ប�សដៀងោ្សេះតដរ  ប្រុមប្រឹ្សាអោរន្រតងសេះចា ុំបាច់បតរូវសរៀ្រចុំ
ស�ើងតាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវជាអង្គភាពឯ្រាជ្យ មេិរ្បបា្ច់ុំសណញ សដើម្ បីអាចក្ាយ 
ជា�មាជិ្នេប្រុមប្រឹ្សាអោរន្រតងពិភពសលា្ (WGBC) សោយធានាឱ្យបាេេូវ
អេតសលាមតាមការអេតវតល្អែជាអេរ្ជាតិប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាព។
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99 សូ៉មសី្ឱ្យមធ្វកីារពិចារណាគានំពទដលក់ារបមងកតីព្ររុ៉ពបឹ្រសាអគារមបតង្រ៉៊្ជា មដី៉ ្បអីាចកាល យ
ជាសរាជិ្រភាពរបស់ព្ររុ៉ពបឹ្រសាអគារមបតងពិភពមលា្រ។

ស�ច្្ដបី�សបមចរ្រ�់ប្�ួង្ររសិ្ថា េ ្ ្តងការ្រសងកើតប្រុមការង្រ្រសចច្ា សទ�តផ្្ ទបីប្រុង 
េិរេរ្ភាពទទួលបាេការស្វ គមេ៍យ៉ងខ្ា ុំង សោយស្រតតសេះគឺជាការ្រង្ហា ញថា 
រាជរោ្ឋ ភបិាលមាេ្រុំណង សលើ្្ម�់្ឱ្យមាេ�ុំណងអ់ោរប្រ្្រសោយេិរេភ្ាព 
េិងមាេការទទួលខត�បតរូវ។ សោយបាេសយើញចុំោ្រអ់ារម្មណ៍ ពបីប្�ួង េិងភាគបី 
ពា្ព់េ័្ធ ្ ្តងការ្រសងកើតប្រុមប្រឹ្សា អោរន្រតង  អាប�័យសហតតសេះ សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរព 
ផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េត៍ដលស�្ើឱ្យ រាជរោ្ឋ ភបិាលសធវើការពិចារោផ្ដល់ការោ ុំបទដល់ 
ការសរៀ្រចុំរចនា�ម្័េ្ធអង្គភាពសេះជាស្ថា ្រ័េ ឯ្រាជ្យ េិងមេិរ្បបា្់ចុំសណញ។

្ត្ាសេះេឹងធានាថាអង្គភាព្ម្តជាមួយសេះេឹងអាចទទួលបាេ �ិទ្ធិចូលរួមជាមួយ 
េឹង្រោ្ដ ញប្រុមប្រឹ្សា�ុំណងអ់ោរន្រតងពិភពសលា  ្េិងទទួលបាេអតថាប្រសយជេ៍ 
ដូចតដលបាេជបមា្រជូេខាងសលើ សោយសហតតថារចនា�ម្័េ្ធអភិបាល្ិចចាសេះគឺជា 
ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវមួយ សដើម្ បីក្ាយជា�មាជិ្ ភាពរ្រ�់ប្រុមប្រឹ្សា អោរន្រតងពិភព 
សលា្។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

ប្រុមប្រឹ្សា អោរន្រតងពិភពសលា្ សដើម្ បីអាចចូលរួម្្តងគសបមាង�្ល េិងភាពជា 
នដគូ តដលេឹងធានាថា អង្គភាពសេះេឹងក្ាយជាអាជ្ាធរដ៏�ុំខាេ់មួយតដលទទួល
្រេ្ទត្សលើ�ុំណង់អោរប្រ្្រសោយេិរេរ្ភាពសៅ្ម្តជា។

វិស័យធរុកិ្ ចេបបតង  |  ការគានំពទការមធ្វអីន្តរកាលមៅជាមសដឋា្ិរច្ចមបតង
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អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យបមងកីតព្ររុ៉ការងារបមច្ច្រមទសរវាងសាថែ ប័នសាធារណៈ និងផ្្្រឯ្រជន ផដលមផ្្ដ តមលីសាល ្រសញ្ញា ្លិត្លថា៉ពល 
ពប្របមដ្យពបសិទ្្ល។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

សៅ្្តងឆ្្ ុំ២០១៨ រោ្ឋ ភិបាលចិេបាេផ្ដល់ការោ ុំបទការ្ស្ង�មតថាភាពដល់ប្�ួង្ររសិ្ថា េ េិងប្រុមប្រឹ្សាជាតិ 
អភិវឌ្ឍេ៍ប្រ្្រសោយចបីរភាព សៅ្្តងការ្រសងកើតស្្្�ញ្្ញ សអ្ូ េិងការ្រសងកើត្ម្មវធិបីោ្់ស្្្�ញ្្ញ ្ររសិ្ថា េជាតិ 
សៅ្ម្តជា។ គសបមាងសេះដឹ្ នា ុំសោយមជ្ឈមណ្ឌ ល្រញ្្ជ ្រួ់ម្ររសិ្ថា េចេិ (CEC) េិងសប្រើបបា�់្រទពិសស្ធេរ៍្រ�់ខ្ួេ 
្្តងការ្រសងកើតស្្្�ញ្្ញ ្ររសិ្ថា េចេិ េិងការអេតវតល្អែជាអេរ្ជាត។ិ គសបមាងសេះបាេ្រសងកើតរបាយការណ៍ជាតិ្ ម្តជា 
�្ដបីពបីការោ្់ស្្្�ញ្្ញ សអ្ូ តដលសរៀ្រចុំស�ើងរួមោ្សហើយមជ្ឈមណ្ឌ ល CEC បាេផ្ដល់ការោ ុំបទ្រសចច្ា សទ� េិងការ 
្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លដល់មសេ្បីចុំេួេ ២៥ រូ្រ រ្រ�់ប្�ួង្ររសិ្ថា េ តដល្រចចាត្រ្េម្ាេភារ្ចិចា ្ ្តងការ្រសងកើត្ម្មវធិបីោ្ស្់្្ 
�ញ្្ញ ្ររសិ្ថា េសៅ្ម្តជា។ សទាះ្របីជារបាយការណ៍សេះមេិទាេប់ាេផ្សពវផសាយជាស្ធារណៈ្្ដបី �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រ 
សៅ្ម្តជា �ូមស្វ គមេយ៉៍ង្្ស់រៅ្ដ ចុំសពាះគុំេិតផ្ដួចសផ្ដើមរួមត្រ្រ្រតសរ�្ម្មរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល្ម្តជា េិងរោ្ឋ ភបិាល 
ចិេ សោយស្រតតសេះ គឺជាការ្រង្ហា ញេូវស្រៈ�ុំខាេ់ េិងតបមរូវការកាេ់តតខ្ា ុំងស�ើង �បមា្រ់ការោ្់ ស្្្�ញ្្ញ  
្ររសិ្ថា េសៅ្ម្តជាពបីនដគូអភវិឌ្ឍេជ៍ាសបចើេ។ សយើង�ូមសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យរាជរោ្ឋ ភបិាល្រេ�្្ម្មភាព្រសងកើត្ម្មវធិបីោ្់ 
ស្្្�ញ្្ញ ្ររសិ្ថា េរ្រ�់ខ្ួេតសៅសទៀត សហើយអាចេឹងចា្រយ់្ឱកា�ោ ុំបទដល់ការង្រសេះតាមរយៈការ�បមរួលឱ្យ
មាេការចូលរួមពបី�ុំោ្់វ�័ិយឯ្ជេផងតដរ។

្រចចាត្រ្េស្េះ ពត ុំទាេម់ាេល្ខេខណ្ឌ តបមរូវឱ្យផលិតផលតដល្ុំពតងសធវើការផ្សពវផសាយ 
ទបីផសារ េិងល្់សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា បតរូវតតមាេស្្្�ញ្្ញ  តដល្រញ្្ជ ្់អុំពបី 
ប្រ�ិទ្ធផលថាមពល ឬសហតត្រះ៉ពាល់្ររសិ្ថា េសៅស�ើសនាះសទ។ ្រ៉តតេប្្រុមហ៊តេមួយចុំេួេ 
បាេ�្មប័គចតិ្្រង្ហា ញព័តម៌ាេអុំពបី្បមិតប្រ�ិទ្ធផលថាមពល នេផលិតផលរ្រ�់ខ្ួេ 
សោយតផអ្ែ សលើប្្រខណ័្ឌ តដលសប្រើបបា�់ សៅ្្តង្រោ្ដ ប្រសទ�សផ្សងសទៀត សទាះ្របី 
ជាមាេផលិតផលជាសបចើេតដល្ុំពតងោ្ល់្់សៅ្្តងទបីផសារ្ម្តជាមេិមាេ្រង្ហា ញ
េូវពត័ម៌ាេទា ុំង្្ដបី។ ជាលទ្ធផល អ្្ សប្រើបបា�់មាេការលុំបា្ ្ ្តងការត្រងតច្ភាព 
ខត�ោ្រវាងផលិតផលតដលបាេផលិតសោយបាេគតិគូរដល់ផល្រះ៉ពាល់្ររសិ្ថា េ 
េិងផលិតផលតដលមិេមាេ ឬមាេ ថាមពលប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធផលតិចជាង។ 
ផលិតផលតដលបាេគតិគូរដល់្ររសិ្ថា េ ជាសរឿយៗ បាេសប្រើ្រសចច្ា វទិយោទុំសេើ្រ ឬមាេ 
ដុំសណើ រការផលិត្ម្មចា ុំបាចស់បចើេជាង តដលសធវើឱ្យតនមល្្់ជូេអ្្ សប្រើបបា�់ខ�់្ជាង
ផលិតផលតដលមេិគតិគូរដល់្ររសិ្ថា េ។ ប្រ�ិេស្រើផលិតផលោមួយតដលអតែិជិេ 
ចងទិ់ញមេិមាេពត័ម៌ាេបគ្រប់ោេអ់ុំពបីផល្រះ៉ពាល់្ររសិ្ថា េសទសនាះ អ្្ សប្រើបបា�់
អាចេឹងមិេបាេដឹងអុំពបីមូលសហតត តដលសធវើឱ្យផលិតផលតដលមិេ្រ៉ះពាល់ដល់
្ររសិ្ថា េមាេតនមខ្�់្ជាងផលិតផលប្រ្ួតប្រតជងតដល្រះ៉ពាល់ខ្ា ុំងដល់្ររសិ្ថា េ

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការបមងកីតសាល ្រសញ្ញា បរសិាថែ ន

៤២

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព
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២០២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

តាមរយៈការ្រសងកើត្ម្មវធិបីកា្់ស្្្�ញ្្ញ សអ្ូ រាជរោ្ឋ ភិបាល េឹងសដើរតួជា្ត្ា 
ជុំរតញមួយ សៅពបីសបកាយ្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ិចចាន្រតងសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា តាមរយៈ
ការោ ុំបទ្ិចចាខិតខុំប្រឹងតប្រង្រសសញ្ជ ៀ្រសោលការណ៍នេការអេតវត្្ររសិ្ថា េលអែ េិង
ការ្រសងកើេទបមងន់េការសប្រើបបា�់ េិងផលិត្ម្មប្រ្្រសោយចបីរភាព។ ្រ៉តតេ ្ប្រ�ិេ 
ស្រើោ្ម េ្ម្មវធិបីជុំរតញការអេតវត ្េិងការផ្ដល់ពត័ម៌ាេតដលរួមចុំតណ្ដល់ការ�សបមច 
ចតិ្្ ្តងការទិញផលិតផលសោយតផអ្ែ សលើសហតត្៉រះពាល់្ររសិ្ថា េនេផលិតផលទា ុំង
សេះសនាះសទ អា្្រ្្រិយិរ្រ�់អ្្ សប្រើបបា�់ទុំេងជាមេិអាចផ្្�់្រ្ដូរ សលឿេដូចោ្
សៅេឹង្រោ្ដ ប្រសទ�សផ្សងសទៀតតដលមាេការោ្ស្់្្�ញ្្ញ សអ្ូបាេសនាះស�ើយ។ 
ដូសចះ្ ការោ ុំបទឱ្យមាេផលិតផលន្រតង េិងប្រ្្រសោយេិរេរ្ភាព េឹង�ថាិតសៅ
សបកាមឥទ្ធិពលទបីផសារជា្់ជាមិេខាេ តដលមាេភាពពិបា្ ្្តងការប្រ្ួតប្រតជង 
សោយស្រតត្ុំសណើ េនែ្ចុំោយផលិតរ្រ�់ខ្ួេ។ ្ត្ាសេះអាចេឹង្រ៉ះពាល់ 
ដល់�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងនាសពលអនាគត រ្រ�់សរាងចប្ផលិត េិងប្រុមហ៊តេ
ផ្គតផ់្គងស់ៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា ជាពិស��សៅ្្តងតុំ្រេ់អាស៊្េ តដលស្រៈ�ុំខាេន់េ 
ការអេតវតផ្លិត្ម្ម េិងលទ្្ធ ម្មន្រតង ្ុំពតងតតមាេ្ុំសណើ េយ៉ងខ្ា ុំង។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

ស�ើយ។ អ្្ សប្រើបបា�់្អ៏ាចមេិបាេដងឹអុំពបីការ�េ្ស ុំ�ុំនចតដលខ្ួេេឹងទទួលបាេ
សៅសពលទិញផលិតផល ថាមពលប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធផល តដល�តបីសភ្ើងតិចជាង 
ផលិតផលសផ្សងសទៀតតដល�តបីសភ្ើងសបចើេ។ ្្បី្ងវល់សេះ ្៏ស្ើតមាេស�ើងប�សដៀង
ោ្សៅ្្តងវ�័ិយពាណិជ្្ជ ម្ម េិងឧ�សាហ្ម្មផងតដរ តដលមេិមាេល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ 
ឱ្យបបា្រដ់ល់អ្្ ទិញេូវព័តម៌ាេអុំពបីប្រ�ិទ្ធផល ឬផល្រះ៉ពាល់្ររសិ្ថា េរ្រ�់ផលិត 
ផលេបីមួយៗ ដូចជា សបគឿងចប្ធតេធងៃេ់ ឬឧ្រ្រណ៍ស្ង�ង់ជាសដើម។

99 សូ៉មស្ីឱ្យ្្ដល់អាទិភាពបមងកីត្រ៉្វធិីជាតដិ្្់រសាល ្រសញ្ញា បរសិាថែ នមៅ្រ៉្៊ជា។

រាជរោ្ឋ ភបិាលបាេទទួលស្្គ ល់រួចសហើយពបីស្រៈ�ុំខាេន់េការោ្ស្់្្�ញ្្ញ សអ្ូ 
ដូចបាេ្រង្ហា ញតាមគសបមាង្ស្ង�មតថាភាពរ្រ�់ប្�ួង្ររសិ្ថា េ េិងប្រុមប្រឹ្សា 
ជាតិអភិវឌ្ឍេប៍្រ្្រសោយចបីរភាពជាមួយេឹងរាជរោ្ឋ ភបិាលចេិ។ ដូសចះ្ សយើងខ្ត ុំ�ូម 
សោរពផល់្ជូេអេតស្�េឱ៍្យរាជរោ្ឋ ភបិាលផ្ដល់អាទិភាពសលើការ្រសងកើត្ម្មវធិបីោ្់ 
ស្្្�ញ្្ញ ្ររសិ្ថា េសៅ្ម្ត ជានាសពល្រចចាត ្រ្េ្សដើម្ បីជួយផ្ដល់ព័ត៌មាេកាេ់តត
សបចើេ�បមា្រក់ារ�សបមចចតិទិ្ញរ្រ�់អតែិជិេេូវទុំេិញមេិ្រះ៉ពាល់ដល់្ររសិ្ថា េ 
េិងតដលមាេប្រ�ិទ្ធផលថាមពលខ�់្។ សដើម្ ប្ី ស្ងការោ ុំបទឱ្យបាេទូលុំទូលាយសៅ

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២០៣

្្តងរាជរោ្ឋ ភិបាល សយើងខ្ត ុ្ំ ៏�ូមសលើ្ទឹ្ចិតប្្�ួង្ររសិ្ថា េពបងឹង្ិចចា�ហប្រតិ 
្រត្ិការថ្ា្់អេរ្ប្�ួងជាមួយេឹងប្�ួងឧ�សាហ្ម្ម េិង�ិ្រ្្ម្មសៅ្្តងសពល 
្រសងកើត្ម្មវធិបីសេះ។ 

្រនា្ទ ្រ់ពបីមាេការអេតវត្សោយភាពសជាគជ័យ េិងការពបងបី្ផលិតផលមាេោ្់
ស្្្�ញ្្ញ មាេព័ត៌មាេទូលុំទូលាយ រាជរោ្ឋ ភិបាលអាចចា្រ់សផ្ដើម្រសងកើតសោល 
េសយបាយលទ្្ធ ម្មស្ធារណៈន្រតង តដលផ្ដល់អាទិភាពសលើការទិញផលិតផល 
េិងស�វា្ម្មតដលចូលរួមចុំតណ្ចុំសពាះស�ដ្ឋ្ិចចាន្រតងតាមរយៈការសប្រើបបា�់ 
េិងផលិត្ម្មប្រ្្រសោយចបីរភាព។ ្ ត្ាសេះេឹងអាចឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាល្ម្តជាសធវើជា
គុំរូ េិងោ ុំបទដល់វ�័ិយឯ្ជេ សោយពិចារោសៅសលើផល្រ៉ះពាល់្ររសិ្ថា េ េិង
ការ្រសងកើេចុំតណ្ទបីផសារនេផលិតផលន្រតង សហើយទេ្ទឹមេឹងសនាះ ្ ្៏រេ្សត បីការអេតវត ្
លទ្្ធ ម្មស្ធារណៈរ្រ�់្ម្តជាជាមួយេឹង�ង្ោ់រអេតវតរ្្រ�់្រោ្ដ រដ្ឋជា�មាជិ្  
អាស៊្េសផ្សងសទៀតផងតដរ។
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តនមខ្�់្នេអគ្គ�ិេបី បតរូវបាេសគសមើលស�ើញថា ជាឧ្រ�គ្គចម្ង្្តងការសលើ្្ម�់្ 
�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជងរ្រ�់្ម្តជា ជាពិស�� ចុំសពាះឱកា�្រសងកើេ�ង្វ ្់តនម ្
ផលិត្ម្ម �បមា្រ់ដុំសណើ រការអតិផលថាមពលកាេ់តតសបចើេតែមសទៀត។ សទាះ្របី 
រាជរោ្ឋ ភិបាលខិតខុំប្រឹងតប្រង ្្តងការសោះបស្យ្រញ្ហា សេះគួរឱ្យសកាត�រស�ើរ 
តដលរួមមាេ្ញចា ្រ់បបា្់ឧ្រតថាម្ភចុំេួេ ៥០ លាេដតល្ារអាសមរ ិ្ កាលពបីសពលែ្មបីៗ 
សេះសដើម្ បីកាត់្រេថាយតនម្អគ្គិ�េបីយ៉ងោ្្ដបី ្៏វធិាេការសេះេឹងអាចជាការ 
�បមាល្រសោ្ដ ះអា�េ្តត្រ៉ត សោ្ណ ះ សោយស្រចាុំបាច់ បតរូវមាេការវេិិសយគ 
្រតេថាមសលើសហោ្ឋ រចនា�ម្័េ្ធ នេផលិត្ម្មថាមពល េិងការត្លមអែប្រ�ិទ្ធភាព 
សដើម្ បីឱ្យ ប�្រសៅតាមការរ ប្ី ចសបមើេនេប្រសទ�្ម្តជា។ ដូចោ្សេះតដរ ប្រសទ�្ម្តជា 
ង្យេឹងរងផល្៉រះពាល់ខ�់្ពបីការគុំរាម្ុំតហងនេ្រញ្ហា ្រតបម្របមរួលអាកា�ធាតត 
សោយវ�័ិយស�ដ្្ឋ ចិចាជាសបចើេមេិបាេសបតៀមខ្ួេ្្តងការបគ្រប់គងឱ្យមាេប្រ�ិទ្ធភាព 
សៅសលើផល្រះ៉ពាល់សោយស្រ្ុំសណើ េសបោះមហេរ្ាយធម្មជាតតិដលបាេស្ើតស�ើង 
ជាសរៀងរាល់ឆ្្ ុំសនាះស�ើយ។ 

ជាការសលើ្ទឹ្ចតិ ្ការវេិិសយគសលើការផលិតថាមពល្ស្ើតស�ើងវញិ្ុំពតងមាេ 
ការស ើ្េស�ើងសបចើេសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា សោយស្រវេិិសយគេិទទួលស្្គ ល់ពបីតនម ្
នេការវេិិសយគសេះ សៅ្្តងការកាត់្រេថាយនែអ្គ្គិ�េបី េិងការស្យភាយឧ�្ម័េ 
ជា ពិស�� ថាមពលពេ្ឺបពះអាទិត្យ តដលមាេតនមប្្រហា្ប់្រតហលសៅេឹងប្រភព 
ថាមពលសផ្សងៗសទៀត សៅ្្តង្រោ្ដ ប្រសទ�ជាសបចើេ។ ្រ៉តតេ ្ការវេិិសយគទា ុំងសេះ
បាេសផ្្ដ តសបចើេសៅសលើគសបមាងធុៗំ  សទាះ្របី្រោ្ដ ញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិ�េបី្ម្តជាសៅមិេ
ទាេ់មាេល្ខេណៈរួម សោយ្រោ្ដ ញអគ្គិ�េបីថ្ា្់ជាតិតដលអាចផ្គត់ផ្គង់សៅដល់
បគរួស្រប្រមាណ ៧១.៥ ។ សទាះ្របីរាជរោ្ឋ ភិបាលមាេការស្រ្ដជ្ាចិត្្ ្តងការពបងបី្ 
វសិ្លភាពតខ្ស្រោ្ដ ញជាត ិេិងមាេ្រុំណងតភា្ជ ្់រតខ្ស្រោ្ដ ញជាតឱិ្យបាេបគ្រ់ 
២៤សខតស្ៅបតឹមឆ្្ ុំ២០២០យ៉ងោ្្ដបី ្ ត៏ផេការទា ុំងសេះជួ្រប្រទះេូវ្រញ្ហា ប្រឈម 
កាេ់តតខ្ា ុំង សោយស្រប្រជាជេចុំេួេ ៧៩% រ�់សៅតាមតុំ្រេ់ជេ្រទ1។ 

ស្ថា េភាពសេះផ្ដល់េូវឱកា�លអែ�បមា្រ់�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យម (SME) ្្តង 
ការដឹ្នា ុំជុំរតញស�ដ្្ឋ ិចចាមាេកា្ូរេទា្រទា ុំង្្តងការត្លមអែទា ុំងថាមពល្ស្ើត
ស�ើងវញិ េិងប្រ�ិទ្ធផលថាមពល។ ឧទាហរណ៍ សៅ្្តងតុំ្រេ់ជេ្រទតដលមិេ 
បាេតភា្ជ ្់រជាមួយតខ្ស្រោ្ដ ញជាត ិ�ហបោ�ផលិតអគ្គ�ិេបីជេ្រទឯ្ជេ (REEs) 
ផលិតេូវថាមពលអគ្គ�ិេបីសោយសប្រើបបា�់ម៉ា�តបីេសភ្ើងម៉ា�ូ៊ត្បមិតទា្រ េិងមាេ
តនមន្ែត្ាមរយៈតខ្ស្រោ្ដ ញតូចៗ។ គុំរូវមិជ្ឈការសេះអាចសដើរតួយ៉ង�ុំខាេ់្ ្តងការ 
សធវើអេរ្កាលតុំ្រេ់ជេ្រទសៅរ្ការសប្រើបបា�់ថាមពល្ស ើ្តស�ើងវញិសោយផ្្�់
្រ្ដូ រម៉ា�តបីេសភ្ើងម៉ា�ូ៊តមាេបស្្រ់ទា ុំងសេះសៅជាការសប្រើបបា�់ប្រព័េ្ធថាមពលពេ្ឺ 
បពះអាទិត្យវញិ តដលបគ្រប់គងសោយ�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យម។ ដូចោ្សេះតដរ 
សោយស្របគរួស្រពលរដ្្ឋ ម្តជា េិងប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាជាសបចើេពឹងតផអ្ែ សលើឧ្រ្រណ៍
សប្រើបបា�់ េិង្រសចចា្វទិយោចា�់ៗ មិេមាេប្រ�ិទ្ធផល សទើ្រវធិាេការសលើ្្ម្�់

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការ្្ដល់ហរិញញាប្បទានសពរាប់មសដឋា្ិរច្ចមបតង

៤៣

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

វិស័យធរុកិ្ ចេបបតង  |  ការគានំពទការមធ្វអីន្តរកាលមៅជាមសដឋា្ិរច្ចមបតង
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ប្រ�ិទ្ធផលនេការសប្រើបបា�់អគ្គិ�េបីពបីឧ្រ្រណ៍ េិង្រសចច្ា វទិយោទា ុំងសនាះេឹងជួយ
្រសងកើេប្រ�ិទ្ធភាពនេការសប្រើបបា�់ ផលិតភាព េិងសហតត្រ៉ះពាល់្ររសិ្ថា េ។ 

សបរៅពបីឱកា�ទា ុំងសេះ �ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមជាសបចើេសៅ្ម្តជា ជួ្រឧ្រ�គ្គ 
្្តង្ចិចាខិតខុំប្រឹងតប្រងរ្រ�់ខ្ួេ សដើម្ បីអេតវត ្ឬពបងបី្ការអភវិឌ្ឍេក៍ា្ូរេទា្រ តដល 
ឧ្រ�គ្គចម្ងគ ឺលទ្ធភាព្្តងការទទួលបាេហិរញ្ញវតថាតសៅមាេ្បមតិសៅស�ើយ។ សទាះ
្របីប្រសទ�្ម្តជាមាេវ�័ិយមបីប្រូហិរញ្ញវតថាតលអែប្រស�ើរ េិងមាេល្ខេណៈប្រ្ួតប្រតជង
យ៉ងោ្្ដបី ្ មូ៏លធេតដលស្ថា ្័រេទា ុំងសនាះមាេ ជាទូសៅ សៅមាេ្បមិតទា្រជាង 
តបមរូវការរ្រ�់�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមសដើម្ បីអេតវតគ្សបមាងទា ុំងសនាះសៅស�ើយ។ 
ដូចោ្សេះតដរ សដើមទតេតដលមាេ�បមា្់រ�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមតដលទទួល 
បាេពបីបគឹះស្ថា េហិរញ្ញវតថាតធម្មតាមាេបតឹមតតតផ្្ នេ�មតថាភាពផ្ដល់្មចាបីពបីបគឹះស្ថា េ 
ទា ុំងសនាះ្៉រតសោ្ណ ះ សហើយជាទូសៅ មាេតតចុំសពាះធតរ្ិចចាតដលមាេដុំសណើ រការលអែ 
្រ៉តសោ្ណ ះ។ ស្ថា េភាពសេះអាច្រោ្ដ លម្ពបី្ត្ាជាសបចើេតដលមាេទា ុំងសលើតផ្្  
ផ្គតផ់្គង ់េិងទា ុំងតបមរូវការ សោយរួមទា ុំងល្ខេខណ្ឌ តបមរូវឱ្យមាេបទព្យ្រញ្ចា ុំតដលមេិ 
�មប�្រតាម្ររ្ិរទ ផលរ្ររមេិអាចទទួលយ្បាេ េិងរយៈសពល�ងតងឹរតងឹ ្រ៉តតេ ្
�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យម ជាសរឿយៗ អាចមាេចុំសណះដឹង្រសចច្ា សទ� ឬ្រទ 
ពិសស្ធេ៍តផ្្ ពាណិជ្្ជ ម្ម សៅមាេ្បមិតសៅស�ើយ ជាពិស�� ពា្់ព័េ្ធេឹងការ 
អេតវតក្ារបគ្រ់បគងហិរញ្ញវតថាត។ 

ជាចតងសបកាយ ល្ខេខណ្ឌ ទា ុំងសេះ្រង្អែ ្់ដល់្ុំសណើ េតដលមិេបតឹមតតចុំសពាះ 
ស�ដ្្ឋ ិចចាមាេកា្ូរេទា្រ្៉រតសោ្ណ ះសទ ្រ៉តតេត្ែមទា ុំងការពបងបី្�្ម្មភាពទា ុំងអ�់ 
រ្រ�់�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមផងតដរ។ ជា្រចចា័យលអែតដលរាជរោ្ឋ ភិបាល
បាេត�វងរ្ដុំសោះបស្យ្រញ្ហា ប្រឈមទា ុំងសេះតាមរយៈការ្រសងកើតធនាោរ 
�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមែ្មបី សដើម្ បីសលើ្្ម្�់លទ្ធភាពទទួលបាេមូលេិធិ 
�បមា្រ់�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យម្្តងប�ត្តដលេឹងចា្រ់សផ្ដើមោ្់ដុំសណើ រការ 
សៅឆ្្ ុំ២០១៩ សេះសហើយ។ ធនាោរ�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមតដលោ ុំបទសោយ 
រោ្ឋ ភិបាលសេះ េឹងមាេសដើមទតេ្រឋម ១០០ លាេដតល្ារអាសមរ ិ្  សហើយប្�ួង 
ស�ដ្ឋ្ិចចា េិងហិរញ្ញវតថាត  បាេ្រញ្្ជ ្់ថា មូលេិធិទា ុំងសេះបាេត្រងតច្�បមា្់រ 
គសបមាងរួចរាល់សហើយ។ ប្�ួង្៏បាេ្រញ្្ជ ្់ផងតដរថា ធនាោរែ្មបីសេះេឹងសផ្្ដ ត
អាទិភាពសៅសលើការោ ុំបទដល់ការអភិវឌ្ឍេ៍�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមសៅ្្តង 
វ�័ិយ�ុំខាេ់ចុំេួេ្ួរេ – ធតរ្ិចចា្�ិ្ម្ម ផលិត្ម្ម សទ�ចរណ៍ េិងប្រុមហ៊តេ 
អភវិឌ្ឍប្រពេ័្ធឌបីជបីែល សហើយសផ្្ដ តជាពិស��សលើទបីផសារនា ុំសចញសោលសៅទា ុំងសនាះ។ 

សទាះ្របីជាគសបមាងសេះទុំេងជាទទួលបាេសជាគជយ័ េិង្រេ្្ ចិចាខិតខុំប្រឹងតប្រង រ្រ�់
រាជរោ្ឋ ភិបាល្្តងការសឆ្ើយត្រចុំសពាះតបមរូវការ�បមា្រ់ការោ ុំបទហិរញ្ញវតថាតកាេ់តត 
ប្រស�ើរចុំសពាះ�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមយ៉ងោ្្ដបី ្ គ៏សបមាងសេះអាចផ្ដល់ឱកា� 
សដើម្ បីសលើ្ទឹ្ចតិដ្ល់ការវេិិសយគ្្តងការអភវិឌ្ឍេក៍ា្ូរេទា្រ េិង្ុំសណើ េន្រតង 
រ្រ�់�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមផងតដរ។ ការសប្រើបបា�់មូលេិធិស្ធារណៈ 
ចុំសពាះទបមងន់េការវេិិសយគទា ុំងសេះ រួមជាមួយវ�័ិយអាទិភាព តដលបាេសរៀ្ររា្រ់ 
េឹងមាេប្រ�ិទ្ធភាពខ�់្្្តងការជុំរតញឱ្យមាេអេរ្កាលសៅរ្ស�ដ្្ឋ ិចចាមាេកា្ូរេ
ទា្រ សហើយេឹង្រង្ហា ញពបីការស្រ្ដជ្ាចតិរ្្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល ចុំសពាះអនាគតតដលប្រ្្រ 
សោយចបីរភាពនេប្រសទ�្ម្តជាផងតដរ។



២០៦    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ប្រសទ�្ម្តជាជា្់រចុំោតថ្់ា្ស់ៅ្្តងចុំសោមប្រសទ�ទា ុំងដ្រត់ដលង្យរងសបោះ
្រុំផតតពបីផល្រះ៉ពាល់នេការតប្រប្ររួលអាកា�ធាតត តដលភាគសបចើេ សោយស្រ្ម្តជា
មាេលទ្ធភាពតិចតួច្្តងការ�បម្រតាម្រតបម្របមរួល្ររកិា�សេះ ។ ផល្រ៉ះពាល់
នេ្រតបម្របមរួលអាកា�ធាតត្ុំពតង្រងកផលវបិា្ធងៃេ់ធងៃររួចសៅសហើយ�បមា្រ់វ�័ិយ 
្�ិ្ម្ម េិង�ហគមេ៍ជេ្រទសៅ្ម្តជា សោយស្រប្រសទ�ទា ុំងសនាះខិតខុំកាត់ 
្រេថាយផល្៉រះពាល់ សបោះមហេរ្ាយធម្មជាតិជាសរៀងរាល់ឆ្្ ុំ។ ទេ្ទឹមេឹងសេះ ចា ុំបាច់ 
បតរូវមាេវធិាេការ�បម្រខ្ួេសដើម្ បីសលើ្្ម�់្ភាពស៊្ុំ រ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជាចុំសពាះ 
ផល្រ៉ះពាល់ធងៃេ់ធងៃរនេ្រតបម្របមរួលអាកា�ធាតត។

យ៉ងោមិញ ការសលើ្្ម្�់ប្រ�ិទ្ធផលថាមពល េិងការកាត់្រេថាយសហតត 
្៉រះពាល់្ររសិ្ថា េរ្រ�់ �ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមទុំេងមេិតមេជា្ងវល់ចម្ង 
រ្រ�់�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមភាគសបចើេស�ើយ សោយស្រ�ហបោ�ទា ុំងសនាះ 
ជាសរឿយៗ មិេបាេដឹងអុំពបីស្រ�ុំខាេ់ េិងផលប្រសយជេ៍នេការវេិិសយគសៅសលើ
្រសចច្ា វទិយោន្រតងចុំសពាះប្រតិ្រត្ិការរ្រ�់ខ្ួេស�ើយ។ សោយស្រហិរញ្ញ្រ្ទាេពបី
ស្ថា ្រេ័វ�័ិយឯ្ជេមាេ្បមិត ឬមេិមាេតតម្ដង សលើ្តលងមាេការចាតវ់ធិាេការ 
ពបីរាជរោ្ឋ ភិបាលសដើម្ បីសលើ្ទឹ្ចិតដ្ល់ការវេិិសយគសលើការអភិវឌ្ឍេ៍កា្ូរេទា្រ 
សទើ្រ�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមេឹងបតរូវផ្ត់សចញពបីការនា ុំមតខ្្ត ង្ុំសណើ េ 
ស�ដ្្ឋ ិចចាន្រតង។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

99 សូ៉ពិចារណាពពងី្រអាទិភាព របស់ធនាគារសហពគាសខ្ាតតូច និង៉ធ្យ៉ថ្ី មដី៉្បដី្្់រ 
បញ្ចូ លការវនិិមោគ មលីការអភិវឌ្ឍន៍កាបូនទាបរបស់សហពគាសខ្ាតតូច និង៉ធ្យ៉។

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េ៍ដល់រាជរោ្ឋ ភិបាល ឱ្យពិចារោ្្តងការ 
ពបងបី្អាទិភាពរ្រ�់ធនាោរ�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមែ្មបីសដើម្ បីោ្់្រញចាូ ល 
ការវេិិសយគសលើការអភិវឌ្ឍេ៍កា្ូរេទា្ររ្រ�់�ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យម 
ប�្រតាមវ�័ិយ�ុំខាេច់ុំេួេ្ួរេ៖ ធតរ្ចិច្ា �ិ្ម្ម ផលិត្ម្ម សទ�ចរណ៍ េិងប រ្ុមហ៊តេ 
អភវិឌ្ឍប្រពេ័្ធឌបីជបីែល។ វធិបីស្ស�ស្េះេឹងសលើ្្ម�់្លទ្ធភាពទទួលបាេឧ្រ្រណ៍
ហិរញ្ញវតថាតរយៈសពលតវង េិងការបបា្ទ់ា្រ�បមា្រ�់ហបោ�ខ្ាតតូច េិងមធ្យមតដល 
បាេទទួលស្្គ ល់រួចសហើយពបីអតថាប្រសយជេត៍ផ្្ ស�ដ្្ឋ ចិចានេការអភវិឌ្ឍេក៍ា្ូរេទា្រ 
្រ៉តតេ្្ េឹ៏ងសធវើឱ្យបជរួតបជា្រអុំពបី្ិចចាដុំសណើ រការស�ដ្្ឋ ចិចាន្រតងទុំសេើ្រសៅ្ម្តជាផងតដរ។ 
ជាងសេះសៅសទៀត ្ត្ាសេះេឹងមាេអុំសោយផលលអែ ចុំសពាះសោល្រុំណងរ្រ�់ 
រាជរោ្ឋ ភិបាល្្តងការ្រសងកើេការចូលរួមពបីវ�័ិយឯ្ជេសៅ្្តងការកាត់្រេថាយ េិង
ការ�បម្រខ្ួេរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជាសៅេឹង្រតបម្របមរួលអាកា�ធាតត។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យធរុកិ្ ចេបបតង  |  ការគានំពទការមធ្វអីន្តរកាលមៅជាមសដឋា្ិរច្ចមបតង



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២០៧

សោយស្រប្រសទ�្ម្តជាមាេ�្ម្មភាពពបងបី្ទបីប រ្ុង េិងអភិវឌ្ឍស�ដ្ឋ្ិចចា អ្្ 
សប្រើបបា�់កាេ់តតធុំ ទបីប្រុងនានារ្រ�់្ម្តជា េឹងមាេ�ុំណល់រងឹកាេ់តតសបចើេ។ 
�ុំណល់ប្រចា ុំតខ សៅ្តេង្ចា្់�បមាមទបីប្រុងភ្ុំសពញបាេស ើ្េស�ើងសលើ�ពបីពបីរ
ដងសៅសទៀតសៅ្្តងរយៈសពលមួយទ�វត្សរច៍តងសបកាយសេះ តដលមាេ�ុំណល់រងឹ 
ប្រមាណជា ១ លាេសតាេជាសរៀងរាល់ឆ្្ ុំ ។ ្ត្ាសេះនា ុំម្េូវ្រញ្ហា ប្រឈមកាេ់ 
តតធុំ�បមា្រ ់អាជ្ាធរសៅទបីប្រុង េិងប្រុមហ៊តេបគ្រប់គង�ុំណល់ សោយស្រអាជ្ាធរ 
េិងប្រុមហ៊តេបគ្រប់គង�ុំណល់បតរូវខិតខុំបគ្រប់គងឱ្យបាេេូវ�បមាមតដលស្ើេស�ើង
ដ៏សបចើេសលើ�លត្រសេះ។ 

ជា្រចចាយ័លអែ រដ្ឋបាលរាជធាេបីភ្ុំសពញ (PPCA) បាេចូលរួមស្ថា ្រនាជាមួយភាគបីពា្ព់េ័្ធ 
ជាសបចើេ សដើម្ បីត្លមអែការសឆ្ើយត្រចុំសពាះ�ុំណល់សៅទបីប្រុង េិងតាមរយៈ្ចិចាខិតខុំ 
ប្រងឹតប្រងរួមជាមួយនដគូអភវិឌ្ឍេន៍ានា បាេពិេិត្យ្រញចា្រជ់ាស្ថា ពរេូវយតទ្ធស្ស� ្េិង
តផេការ�្ម្មភាពបគ្រប់គង�ុំណល់រាជធាេបីភ្ុំសពញឆ្្ ុំ២០១៨-២០៣៥ សដើម្ បីោ្់ 
ឱ្យអេតមត័សៅសដើមឆ្្ ុំ២០១៩ សេះ។ ឯ្ស្របគ្រប់ជរុងសបជាយសេះ គតឺផអ្ែ តាមវធិបីស្ស� ្
បគ្រប់ជរុងសបជាយ �បមា្រក់ារបគ្រប់គង�ុំណល់ សហើយេឹងសធវើជាយតទ្ធស្ស�្្រង្ហា ញ 
ផ្ូវ�បមា្ររ់ដ្ឋបាលរាជធាេបីភ្ុំសពញ្្តងការ�សបមចបាេការត្លមអែជាប្រពេ័្ធតដលចា ុំ 
បាច់សៅ្្តងកាត្់រេថាយ្ររមិាណកា្�ុំណល់សៅ្្តងទបីប រ្ុង េិងសដើម្ បីពបងឹងការប្រមូល 
េិង្រសញចាញសចាល�ុំណល់ទា ុំងសនាះ។ សោយស្រស្ថា េភាព្រចចាត្រ្េន្េការបគ្់របគង 
�ុំណល់សៅ្្តងរាជធាេបីភ្ុំសពញ សេះគឺជា្ចិចាការលុំបា្មួយ តដលេឹងតបមរូវឱ្យមាេ
ការ�បម្រ�បមរួល្បមឹតខ�់្ េិងធេធាេសបចើេសដើម្ បី�សបមចបាេសៅ្្តងរយៈសពល 
១៦ ឆ្្ ុំសទៀត។ 

វធិាេការ្រនា្ទ េ្់រុំផតតតដលយតទ្ធស្ស�ស្េះបាេ្ុំណត់គ ឺ ភាពចា ុំបាច់្ ្តងការ្ុំណត់ 
ថាសតើ �ុំណល់ស្ើតស�ើងសោយរស្រៀ្រោ  េិងបតរូវបាេប្រមូលសចញពបីប្រភព 
សោយរស្រៀ្រោ ដូចជា �ុំណល់តាមផ្ទះ ស្លាសរៀេ សភាជេបីយោ្ឋ េ �ោ្ឋ ោរ 
េិងបគឹះស្ថា េសផ្សងសទៀត។ �ុំខាេ់ជាងសេះ គឺការសផ្្ដ តសៅសលើអ្្ ្រសងកើត�ុំណល់ 
សដើម្ បីចា្រ់សផ្ដើមតញ្ទបមង់នេកា្�ុំណល់ខត�ៗោ្សដើម្ បីអាចឱ្យប រ្ុមហ៊តេបគ្រ់ 
បគង�ុំណល់ ប្រមូល េិងសធវើប្របពឹត្ិ្ម្ម�ុំណល់ឱ្យកាេ់តតមាេប្រ�ិទ្ធផល េិង 
ប្រ�ិទ្ធភាពនែច្ុំោយ។ 

ជាជុំហាេដុំ្ូរង ការតញ្�ុំណល់�រ បីរាង្គសចញពបី�ុំណល់អ�រ បីរាង្គ អាច្រសងកើេ 
តនម�្ុំណល់យ៉ងខ្ា ុំង សោយស្រសេះគជឺាដុំសណើ រការ�្មតគស្្ម ញ េិងចុំោយខ�់្ 
សបកាយពបី�ុំណល់លាយ�ុំជាមួយោ្។ ប្រ�ិេស្រើការតញ្�ុំណល់បតរូវសធវើស�ើងសៅ
ប្រភព្រសញចា ញកា្�ុំណល់ សគអាចសធវើជបី�រ បីរាង្គសចញពបី �ុំណល់�រ បីរាង្គសដើម្ បី 
្រសងកើតទុំេិញ្�ិ្ម្ម�ុំខាេ់ ចុំតណ្�ុំណល់អ�រ បីរាង្គសគអាច្រុំតលង�បមា្រ់ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការមលី្រ្រ៉ស្់ការពគប់ពគងសនំណល់ពប្របមដ្យនិរន្តរភាព

៤៤

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

វិស័យធរុកិ្ ចេបបតង  |  ការគានំពទការមធ្វអីន្តរកាលមៅជាមសដឋា្ិរច្ចមបតង



២០៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ការសប្រើបបា�់ស�ើងវញិ។ សទាះ្របីយ៉ងោ ្ម្តជាមិេតដលសធវើការតញ្�ុំណល់ 
ផ្ូ វការោមួយសទ ផ្ទតយសៅវញិ ប្រជាជេពឹងតផអែ្សលើ្រោ្ដ ញពត ុំមាេល្ខេណៈ 
ប្រព័េ្ធនេអ្្ប្រមូល�ុំណល់សបរៅផ្ូ វការសដើម្ បីត្រងតច្កាល�ុំណល់តដលអាច 
យ្ល្់បាេសៅប្រភព្រសញចា ញ�ុំណល់ េិងសៅទបីតា ុំងចា្់�ុំរាម។ ដូសចះ្ ការ
ោ្់ឱ្យសប្រើបបា�់ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវតឹងរតងឹសលើប្រជាជេឱ្យតញ្�ុំណល់រ្រ�់ខ្ួេ 
េឹងអាចមេិមាេប្រ�ិទ្ធភាពស�ើយ លតះបតាតតមាេការផ្្�់្រ្ដូរសៅសលើផត្គ់ុំេិត េិង
ឥរយិ្រែរ្រ�់ស្ធារណជេសលើ្រញ្ហា កា្�ុំណល់។ 

ការពិត អេតប្ឹតសលខ ១១៣ �្ដបីពបីការបគ្រ់បគង�បមាម �ុំណល់រងឹសៅទបីប្រជត ុំជេ 
បតរូវបាេអេតមត័សៅឆ្្ ុំ២០១៥ តដលបាេសធវើវមិជ្ឈការរដ្ឋបាលបគ្រប់គងកា្�ុំណល់ 
សៅឱ្យអាជ្ាធរមូលោ្ឋ េសៅរាជធាេបីភ្ុំសពញ បាេតចងថា កា្�ុំណល់បតរូវតញ្ 
សវចខចា្រ់ ទត្ោ្់ េិងសបាះសចាលឱ្យបាេបតឹមបតរូវ។ គួរឱ្យសស្្ស្្ដ យ ការអេតវត ្
អេតប្ឹតសេះសៅមាេ្បមិត សហើយអាជ្ាធរមូលោ្ឋ េ ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចា េិងប្រជាពលរដ្ឋ 
មេិបាេយល់ដឹងសពញសលញពបីទុំេួលខត�បតរូវរ្រ�់ខ្ួេស�ើយ។ 

្្តងនាមជាអ្្ ្រសញចាញ�ុំណល់សបចើេជាងសគ វ�័ិយឯ្ជេសដើរតួនាទបី�ុំខាេ់្ ្តងការ
សលើ្ ្ម�់្ស្ថា េភាពបគ្រប់គងកា្�ុំណល់សៅ្ម្តជា សហើយបតរូវបាេសគសមើលស�ើញថា 
ជានដគូយតទ្ធស្ស�្្ ្តងការ្ស្ងការយល់ដងឹជត ុំវញិអតថាប្រសយជេន៍េការកាត្់រេថាយ
កា្�ុំណល់ េិងការតញ្កា្�ុំណល់។ តាមរយៈវធិបីជាសបចើេ វ�័ិយឯ្ជេទាញ
យ្ផលប្រសយជេស៍បចើេ្រុំផតតពបីប្រពេ័្ធបគ្រប់គងកា្�ុំណល់តដលមាេការសរៀ្រចុំ 
បតមឹបតរូវ ពបីការល្់�មា្ភ រត្នចស្�ើងវញិ្្តងតនមស្ថា  ្កា�ធតរ្ចិចាែ្មប្ី ្តងការត្នចស្�ើង 
វញិ េិងសដើម្ បីសលើ្្ម�់្មតខមាតច់ុំសពាះមតខស្ធារណៈជេតាមរយៈការ្រង្ហា ញពបី 
ទុំេួលខត�បតរូវតផ្្ ្ររសិ្ថា េ។  ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាគ្រ្ បី សធវើប្រប្តប្ី ម្មការតញ្កា្�ុំណល់ 
េិងវធិបីស្ស�ប្គ្រ់បគងកា្�ុំណល់ប្រ្្រសោយចបីរភាព។ 

សទាះ្របីយ៉ងោ ប រ្ុមហ៊តេសរ៉ៅការបគ្់របគងកា្�ុំណល់សៅរាជធាេបីភ្ុំសពញ 
្រចចាត្រ្េម្ិេមាេ�មតថាភាពប្រមូល ឬសធវើប្របពឹត្ិ្ម្មកា្�ុំណល់តដលមាេទបមង 
់ខត�ៗោ្បាេស�ើយ តដលសធវើឱ្យការតញ្�ុំណល់កាេត់តមាេការលុំបា្តែមសទៀត។ 
ជាលទ្ធផល ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចាទទួលខត�បតរូវជាសបចើេសៅប្រសទ�្ម្តជាតដលមាេ្រុំណង 
បគ្រប់គងកា្�ុំណល់រ្រ�់ខ្ួេតាមវធិបីស្ស�ប្្រ្្រសោយចបីរភាព អាចមេិទទួល 
បាេ ការសលើ្ ទឹ្ចតិឱ្្យអេតវត្្ ចិចាការសេះ សោយស្រកា្�ុំណល់រ្រ�់ខ្ួេ េឹងបតរូវ 
លាយ�ុំោ្សៅសពលប្រមូលសទាះ្របីខ្ួេអេតវតយ្តទ្ធស្ស�ន្ផ្្ទ ្តងយ៉ងដូចសម្ដច្ស៏ោយ។ 

ជាជាងការពេយោរសពល�្ម្មភាពរហូតដល់្រញ្ហា សេះមាេការត្លមអែ រោ្ឋ ភិបាល
អាចពបងឹងការស្រ្ដជ្ាចតិរ្្រ�់ខ្ួេ្្តងការសោះបស្យ្រញ្ហា �ុំណល់សចះតតស្ើេស�ើង 
សេះសោយចាតវ់ធិាេការសដើម្ បីទទួលស្្គ ល់ សលើ្ទឹ្ចតិ ្េិងជុំរតញ តួអង្គតដលបាេ
អេតវតក្ារផ្ដួចសផ្ដើមសេះរួចសហើយសដើម្ បីកាត្់រេថាយ េិងតញ្�ុំណល់។ តាមរយៈការ 
អេតវតវ្ធិបីស្ស�ក្ាេ់តតមាេល្ខេណៈប្រព័េ្ធរាជរោ្ឋ ភិបាល េិង វ�័ិយឯ្ជេេឹង
សធវើការ�បមរួលដល់្ចិចាខិតខុំប្រឹងតប្រងរ្រ�់វ�័ិយសបរៅផ្ូវការសដើម្ បីប្រមូល េិងត្នច ្
�ុំណល់អាចសប្រើបបា�់បាេស�ើងវញិ បពមទា ុំងផ្ដល់ការោ ុំបទដល់ស�វាខ្ាតតូច តដល
េឹងនា ុំឱ្យមាេស�វាសធវើ្ុំ្រ៉ត�្៍ េិងត្នចស្�ើងវញិដុំសណើ រការសោយតផ្្ ឯ្ជេកាេ់
តតមាេចុំេួេសបចើេស�ើងផងតដរ។

វិស័យធរុកិ្ ចេបបតង  |  ការគានំពទការមធ្វអីន្តរកាលមៅជាមសដឋា្ិរច្ចមបតង



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២០៩

99 បមងកីតលិខិតូប្ររណ៍សារមពីពន្ និង៉ិនផ៉នសារមពីពន្មដី៉្បទីទួលសា្គ ល់ ជនំរ៊ញ និងមលី្រ
ទ្ឹរចិត្តដល់គនំនិត្្ដួចម្្ដី៉របស់វសិ័យឯ្រជន្រ្៊ងការកាត់បនថែយ ផញ្រ និងផ្រមចស្នំណល់ 

ម�ងីវញិ។

ជាតផ្្មួយនេ្ិចចាខិតខុំប្រឹងតប្រងជាប្រចា ុំ សដើម្ បីសធវើទុំសេើ្រ្ម្មវ�័ិយបគ្រ់បគង 
�ុំណល់ទបីប្រុងសៅប្រសទ�្ម្តជា សយើងខ្ត ុំ�ូមជូេអេតស្�េ៍ដល់រាជរោ្ឋ ភិបាល 
ឱ្យ្រសងកើតលិខិតូ្រ្រណ៍ស្រសពើពេ្ធ េិងមេិតមេស្រសពើពេ្ធ សដើម្ បីទទួលស្្គ ល់ ជុំរតញ 
េិងសលើ្ទឹ្ចិត ្ដល់គុំេិតផ្ដួចសផ្ដើមរ្រ�់វ�័ិយឯ្ជេសលើតផល្តដលកាត់្រេថាយ 
តញ្ េិងត្នច�្ុំណល់ស�ើងវញិ៖

ផល្រះ៉ពាល់នេ្រតបម្របមរួលអាកា�ធាតត េិង្ុំសណើ េការោ ុំបទ�បមា្រក់ារអភវិឌ្ឍ 
ប្រ្្រសោយចបីរភាព បាេ្រងខេុំវេិិសយគេិឱ្យយ្ចតិទ្ត្ោ្ក់ាេត់តខ្ា ុំង សៅសលើការ 
អេតវតត្ផ្្ ្ររសិ្ថា េ នេការវេិិសយគរ្រ�់ខ្ួេ។ ជាការពិត ការសធវើ�មាហរណ្ម្ម 
្ររសិ្ថា េ �ង្គម េិងអភិបាល្ិចចា (ESG) សៅ្្តងការ�សបមចចិត ្វេិិសយគបាេស្ើេ
ស�ើងគួរឱ្យ្ត�់មា្គ ល់ សោយស្រវេិិសយគេិតដលមាេទុំេួលខត�បតរូវទទួលស្្គ ល់
ពបីការចូលរួមបគ្រ់បជរុងសបជាយរ្រ�់ខ្ួេសៅសលើ ការវេិិសយគប្រ្្រសោយចបីរភាព។ 

ចុំសពាះការបគ្់របគងកា្�ុំណល់ វេិិសយគេិ េិងពហតជាតសិ្�េ៍្ ុំពតងផ្ដល់អាទិភាព 
សលើ្ចិចាខិតខុំប្រឹងតប្រង្្តងការកាត្់រេថាយការ្រសងកើត�ុំណល់ ត្នច�្មា្ភ រស�ើងវញិ 
េិងផលិតថាមពលសចញពបីកា្�ុំណល់ បពមទា ុំងប្របពឹត្ិ្ ម្ម�ុំណល់មេិអាចសប្រើ
បាេប្រ្្រសោយេិរេរ្ភាព សោយស្រផលវបិា្តផ្្ ស�ដ្្ឋ ចិចា េិងមតខមាតប់្រ�ិេ 
ស្រើមេិបាេអេតវតត្ាមការ្ុំណតស់េះ។ ប្រ�ិេស្រើប្រពេ័្ធបគ្រប់គងកា្�ុំណល់រ្រ�់ 
្ម្តជាមេិអាចសឆ្ើយត្រប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាពចុំសពាះ្ុំសណើ េ�ុំណល់យ៉ងឆ្្រ់
រហ័�សទសនាះ ស្ថា េភាពសេះអាចេឹង្៉រះពាល់ដល់លទ្ធភាពរ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា្្តង
ការទា្ទ់ាញវសិយគែ្មបៗី  េិងការប្រ្ួតប្រតជងជាមួយ្រោ្ដ ប្រសទ�តដលមាេការ
បគ្រ់បគងកា្�ុំណល់ប្រ្្រសោយចបីរភាព។ 

ជាងសេះសៅសទៀត ការសលើ្្ម�់្ េិងការ្រសងកើតការអេតវតល្អ្ែ ្តងការបគ្រប់គងកា្ 
�ុំណល់ប្រ្្រសោយចបីរភាព េឹងមិេបតឹមតតជាការស្រ្ដជ្ាចតិជ្ាអេរ្ជាត ិេិងថ្ា្់តុំ្រេ់
រ្រ�់្ម្តជា្្តងការកាត្់រេថាយសហតត្រះ៉ពាល់្ររសិ្ថា េ្រ៉តសោ្ណ ះសទ ្រ៉តតេ ្�ុំខាេជ់ាងសេះ 
្ប៏ាេជួយកាត្់រេថាយហាេិភយ័ចុំសពាះ�តខភាពស្ធារណៈពា្ព់េ័្ធតដលមាេម្
ជាមួយេឹងទបមង់នេប្របពឹត្ិ្ម្មកាល�ុំណល់ តដលោ្ម េចបីរភាពផងតដរ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា



២១០    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

• សលើ្ទឹ្ចតិវ្�័ិយឯ្ជេឱ្យអេតវតក្ារបគ្រប់គងនផ្្ទ ្តងេូវ�ុំណល់រងឹ េិងសោល 
េសយបាយតដលេឹងជួយ�បមរួលដល់ការប្រមូល�ុំណល់ ្រសងកើតភាពនដគូជា 
មួយប្រុមហ៊តេត្នច�្ុំណល់ស�ើងវញិ កាត់្រេថាយ�ុំណល់ េិង្រ្ូរការសប្រើ�ុំណល់
ផ្្�្ទបី្តដលសប្រើតតម្ដងរួចសបាះសចាល (ែងផ្់្�្ទបី្ ការសវចចាខចា្់រការសប្រើសលើ�ចុំេួេ 
ដ្រសប្រើតតម្ដងរួចសបាះសចាល ភ័ណ្ឌ សធវើពបីជ័រ ទតសយ្ឺរត)។

• តាមការ�្ម័បគចតិ ្ផ្ដល់ឱកា�ដល់ប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចា ផ្ដល់ពត័ម៌ាេពបីការអេតវតក្ារ 
បគ្រ់បគងកា្�ុំណល់បាេលអែរ្រ�់ខ្ួេ សដើម្ បីទទួលបាេការសលើ្ទឹ្ចិតត្ផ្្
ពេ្ធោរ។

• សលើ្្ម�់្ េិងសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យសធវើការត្នចស្�ើងវញិ េិងសប្រើវតថាត  ធម្មជាត�ិបមា្រ់ 
ការសវចខចា្រ់ បពមទា ុំង្រសងកើេការចូលទបីផសារ�បមា្រ់ប្រុមហ៊តេផ្គត់ផ្គង់ការសវចខចា្រ់
ត្នចស្�ើងវញិតាមរយៈការសលើ្ទឹ្ចិតត្ផ្្ ស្រសពើពេ្ធ េិងពេ្ធគយ។

• សលើ្្ម�់្ េិងសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យមាេការ្រសងកើតទបីតា ុំងត្នច�្ុំណល់ស�ើងវញិសៅ 
្្តងទបីប្រុងធុៗំ សៅ ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ 

• ្រេ្មិេសលើ្ទឹ្ចិត្ឱ្យសប្រើែង់ផ្្�្ទបី្សៅតាមផសារទុំសេើ្រេិងោ្់ឱ្យអេតវត ្
្រទ្រ្ញ្ញត្តិងឹ រតងឹជត ុំវញិការសប្រើបបា�់ េិងការសបាះសចាល�ុំណល់ផ្្�្ទបី្សោយ 
ោ្ម េការទទួលខត�បតរូវ។ 

• ផ្សពវផសាយសោលការណ៍តណនា ុំ្ររសិ្ថា េអុំពបីការបគ្់របគងកា្�ុំណល់រងឹសៅ
បពះរាជាោចប្្ម្តជា េិងអេតប្ឹត្យសលខ ១១៣ �្ដបីពបីការបគ្រ់បគង�បមាម 
�ុំណល់រងឹសៅទបីប្រជត ុំជេឱ្យបាេទូលុំទូលាយ បពមទា ុំង្រេោ្្់សចញេូវចាត់ 
វធិាេការអេតវតច្បា្រ់។ 

• ស្ៀរគរធេធាេសដើម្ បីស្រើ្យតទ្ធនាការអ្់ររ ុំ េិងសលើ្្ម្�់ការយល់ដឹងដល់ 
ប្រជាជេអុំពបី អតថាប្រសយជេ៍ពបីការតញ្កា្�ុំណល់ េិងទុំេួលខត�បតរូវរ្រ�់
ពួ្ោត់្្តងនាមជាអ្្ ្រសងកើត�ុំណល់។

វិស័យធរុកិ្ ចេបបតង  |  ការគានំពទការមធ្វអីន្តរកាលមៅជាមសដឋា្ិរច្ចមបតង



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២១១



២១២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

វស័ិយ ស៊ខាភិបាល

ម៉ា្ផលិតផលតែទា ុំ�តខភាពរ្រ�់ 
�ហភាពអឺរ ៉ត្រ្រេ្ទទួលបាេការ 

ទទួលស្្គ ល់យ៉ងខ្ា ុំងសៅ្ម្តជា សហើយសដើរតួ 
យ៉ង�ុំខាេ ់្ ្តងការសលើ្ ្ម�់្�ង្ោ់រខ�់្ 
សលើការបគ្រ់បគងគតណភាពតដលធានាេូវ 
�ត វតថាិភាពដល់អ្្ជុំងឺ។ សយើងខ្ត ុំមាេ្្ដបី 
សស្មេ�្ស �ូមជបមា្រជូេថា ការចូលរួម 
រ្រ�់សយើងខ្ត ុំជាមួយេឹងប្�ួង�តខាភបិាល
កាេត់តមាេភាពប្រស�ើរស�ើងចា្រត់ា ុំងពបីការ
ោ្ឱ់្យសប្រើបបា�់ េូវស�ៀវសៅ � សលើ្ ទបីមួយ 
ម្ម្ស៉ះ។ គណៈ្មា្ម ធកិារ�តខាភបិាលរ្រ�់
សយើងខ្ត ុំ មាេឱកា�ពិភា្សាអុំពបីអេតស្�េ៍ 
មតេៗជាមួយេឹងនាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី  
អាហារ ្ររកិាខេ រសពទ្យ េិងសបគឿង�ុំអាង េិង 
មជ្ឈមណ្ឌ លជាតិពិសស្ធេ៍�តខាភិបាល 
តដលសយើងខ្ត ុំ�ូម�តម្ដងេូវអុំណរគតណ 
ចុំសពាះប្�ួង�តខាភបិាល�បមា្រក់ារ�បម្រ 
�បមរួលសេះ។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ គណៈ 
្មា្ម ធកិារសេះបាេ្រេ្ដ�ហការយ៉ងជតិ�្ទិ្ធ
ជាមួយេឹងគណៈ្មា្ម ធកិារប្រយតទ្ធប្រឆ្ ុំង 
ផលិតផលត្ង្ក្ាយនេ្ម្តជា សដើម្ បីោ ុំបទ 
ដល់្ចិចាខិតខុំប្រឹងតប្រង ្ ្តងការប្រយតទ្ធប្រឆ្ ុំង 
េឹងផលិតផលឱ�ែត្ ង្ក្ាយ េិងខត�ចបា្រ់ 
តដលសយើងខ្ត ុ្ំ ុំពតងតតសរៀ្រចុំអេត�្សរណៈនេ
ការសយគយល់សដើម្ បី្រសងកើត្ចិចា�ហការសេះ
ជាផ្ូ វការ។ 

ការចូលរួមប្រ្្រសោយការស្ថា ្រនាសេះ 
គឺ  ជាការ្ិចចាោ ុំបទមួយ្្ត ងការត�វងរ្ 
ដុំសោះបស្យ�បមា្់រ្រញ្ហា ប្រឈមមួយ
ចុំេួេ តដល ប្រុមហ៊តេមាេអេតសលាមភាពសៅ
្្តងវ�័ិយ�តខាភបិាលបាេជួ្រប្រទះ្េង្
ម្។ចុំសពាះការវវិឌ្ឍេ៍នាសពលែ្មបីៗប្�ួង 
�តខាភបិាលបាេ្រញ្្ជ ្ជូ់េថា ប្�ួង្ុំពតង 
សរៀ្រចុ្ំ ម្មវធិបីតាមប្រព័េ្ធអេឡាញ សដើម្ បី 
បគ្រ់បគងការចតះ្រញ្ជិ កា េិងការនា ុំចូល 
ផលិតផលឱ�ែតាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិ្ 
សោយមាេការោ ុំបទតផ្្្រសចចា្សទ�ពបី 
អង្គការ�តខភាពពិភពសលា្ (WHO)។ 
ខណៈសពលតដលខ្ត ុំទទួលស្្គ ល់ថា គសបមាង 
សេះបតរូវការចុំោយរយៈ សពលយូរ េិងធេ 
ធាេជាសបចើេ សដើម្ បីអេតវត្្ ្ដបី ្៏សយើងខ្ត ុំ�ូម 
ស្ទរចុំសពាះគសបមាងសេះ េិង�ូមសលើ្ ទឹ្ 
ចតិឱ្្យប្�ួងផ្ដល់អាទិភាពសលើការអភិវឌ្ឍ 
�មតថាភាពតដលជា្ត្ាដ�៏ុំខាេមួ់យសដើម្ បី
្រសងកើេប្រ�ិទ្ធផល េិងតម្ាភាពដុំសណើ រការ 
ទា ុំងសេះឱ្យកាេ់តតប្រស�ើរតែមសទៀត។ 

ប្�ួង្៏បាេ្រញចា ្់រស�ច្្ដបីបពាងសោល-
ការណ៍តណនា ុំ ពា្ព់េ័្ធេឹងត្រ្រ្រទការផ្្�់ 
្រ្ដូ រសលើផលិតផលឱ�ែសបកាយការចតះ
្រញ្ជិកាតដលបតរូវបាេសរៀ្រចុំសោយអេតសលាម 
តាមសោលការណ៍តណនា ុំអាស៊្េ�្ដបីពបី
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ការផ្្�់្រ្ដូ រផលិតផលឱ�ែ។ សយើងខ្ត ុំ 
ទេ្ទឹងរង់ចា ុំសមើល្រទ្រ្ញ្ញត្ិែ្មបីទា ុំងសេះ 
សហើយសជឿជា្់ថា ប្រការ្រចចាត្រ្េ�្បមា្រ់ 
ការោ្ព់ា្្យ�ត ុំផ្្�់្រ្ដូរ ផលិតផលឱ�ែ 
េឹងបតរូវរ្សាទត្ឱ្យមាេដតដលរួមទា ុំង ទុំហុំ 
្ញចា្រ ់េិងការផ្្�់្រ្ដូរការផលិត សោយស្រ 
ចុំណត ចទា ុំងសេះអាចឱ្យប្រុមហ៊តេឱ�ែ 
ត្លមអែ េិងសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពផលិតផលរ្រ�់ 
ខ្ួេបាេប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាព សៅសពល 
ចា ុំបាច់។ សៅសពលសោលការណ៍តណនា ុំ
សេះទទួលបាេការអេតម័ត ប្�ួង�តខា
ភិបាលេឹងសចញប្រកា�រួមមួយជាមួយ
េឹងប្�ួងស�ដ្ឋ្ិចចា េិងហិរញ្ញវតថាត �្ដបីពបី 
ត្រ្រ្រទការផ្្�់្រ្ដូ រសលើផលិតផលឱ�ែ 
តដលរួម្រញចាូ លទា ុំងរចនា�ម្េ័្ធតនមស្�វា 
�បមា្រ់ការផ្្�់្រ្ដូ រសលើផលិតផលឱ�ែ 
សបកាយចតះ្រញ្ជិ កា តដលសបោងេឹងអេតវត្
សៅ្្តងឆ្្ ុំ២០១៩ សេះ។ សយើងខ្ត ុំ�ង្មឹថា 
តនមន្េការស�្ើ�ត ុំការផ្្�់្រ្ដូរសលើផលិតផល 
ឱ�ែសបកាយសពលចតះ្រញ្ជិ កាសេះ េឹងមិេ 
មាេការស្ ើេស�ើងសនាះសទ ដូចតដលបាេ បបា-
ប�័យទា្ទ់ងោ្សៅ្្តង្ចិចាប្រជត ុំប្រុម ការង្រ 
� នាសវទិការាជរោ្ឋ ភិបាល-តផ្្ឯ្ជេ 
កាលពបីតខ ត្ម្ភៈ ឆ្្ ុំ២០១៩ ្េង្សៅសេះ។ 
�មាជិ្រ្រ�់សយើងខ្ត ុំ�ូមវាយតនមខ្�់្សលើ 
វធិបីស្ស��្មប�្រតដលប្�ួង�តខាភបិាល 

បាេអេតវត្្ ្តងការទទួលយ្ការផ្្�់្រ្ដូ រ
សលើផលិតផលឱ�ែជា្់លា្់មួយចុំេួេ
សៅ្្តងរយៈសពលស្្ល្ងសេះសដើម្ បីធានា
ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ឱ�ែ�បមា្រ់អ្្ ជុំងឺ។ 

ប�សដៀងោ្សេះតដរ ប្�ួង�តខាភិបាល 
បាេសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាព ្រញ្ជបី សឈា្ម ះឱ�ែល្់ 
សោយមិេចា ុំបាច់មាេសវជ្ជ្រញ្្ជ  (OTC) 
សៅឆ្្ ុំ២០១៧ េិងបាេជូេដុំណឹងដល់ 
�មាជិ្ រ្រ�់សយើងខ្ត ុំថា ប្�ួងមាេ្រុំណង 
្រញចា្រក់ារសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពសផ្សងៗសទៀតសៅ
សលើ្រញ្ជបី សេះសៅឆ្្ ុំ២០១៩ សដើម្ បីធានាថា 
្រញ្ជបី សេះ្រេ្្រង្ហា ញអុំពបីការផ្្�់្រ្ដូ រតបមរូវ
ការ�តខាភិបាលរ្រ�់ប្រជាពលរដ្ឋ។ សយង 
តាមតបមរូវការសេះ សយើងខ្ត ុំបាេោ្់្រញចាូ ល
អេតស្�េែ៍្មបីសោយស�្ើ�ត ុំឱ្យមាេការ្រញ្្ជ ្់
ឱ្យបាេចបា�់អុំពបីដុំសណើ រការ េិង្រទ្រ្ញ្ញត្ិ 
ពា្់ពេ័្ធេឹងការផ្្�់្រ្ដូរឱ�ែមាេសវជ្ជ្រញ្្ជ
សៅជាឱ�ែមេិចា ុំបាច់សវជ្ជ្រញ្្ជ  េិង�ូម
ស�្ើឱ្យអេតវតដ្ុំសណើ រការទា ុំងសេះប�្រតាម
ការអេតវតរ្្រ�់អាស៊្េ។

សទាះ្របីជាការវវិឌ្ឍេទ៍ា ុំងសេះ ្រង្ហា ញ អុំពបីការ 
ត្លមអែនាសពលខាងមតខ �បមា្រ់វ�័ិយ 
�តខាភបិាល្ស៏ោយ ្ ្៏រញ្ហា ជា សបចើេតដល 
្រ៉ះពាល់សៅដល់ប្រុមហ៊ត េធត រ្ិចចា�ត ខា
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ភិបាលសៅ្ម្ត ជា សៅតត្រេ្ស្ើតស�ើង 
សោយស្រតតប្�ួង�ត ខាភិបាល េិង 
ចបា្រ់្ ម្តជា មេិទាេប់ាេចាតទ់ត្ការតច្ 
ចាយឱ�ែមិេមាេ�ិទ្ធិអេតញ្្ញ ត ជាអុំសពើ 
ខត�ចបា្រ់។ សេះជា្រញ្ហា តដល�មាជិ្ 
រ្រ�់សយើងខ្ត ុំយល់ស�ើញថា ចបា្រន់ាសពល 
្រចចាត ្រ្េ្មិេទាេ់អាចធានាេូវ�តវតថាិភាព 
ឬគតណភាពផលិតផលឱ�ែទា ុំង សនាះបាេ 
សៅស�ើយ ដូសចះ្សហើយ ផលិតផលទា ុំងសនាះ 
បាេ្រងកការគុំរាម្ុំតហងដល់�តវតថាិភាព 
អ្្ ជុំង។ឺ ជាលទ្ធផល គណៈ្មា្ម ធកិារ�តខា 
ភបិាលរ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រ បាេ្រេ ្
ស�្ើ�ត ុំឱ្យប្�ួងចាតវ់ធិាេការយ៉ងតងឹរតងឹ 
សដើម្ បីកាត់្រេថាយការោ្់ល្់ផលិតផល 
ឱ�ែតដលមេិសោរពតាមចបា្រ ់េិងល្ខេ-
ខណ្ឌ តបមរូវសធវើសត�ដូ្ចតដលបាេ្ុំណត់ 
សោយប្�ួង�តខាភិបាល។

អេតស្�េត៍ដលសយើងខ្ត ុំ�ូមរ្សាទត្  គកឺារ 
ស្រ្ដជ្ាចតិដ្ម៏តតមា ុំ ្ ្តងការ្រសងកើត�ង្ោ់រខ�់្ 
នេការតែទា ុំ េិង�តវតថាភិាពអ្្ ជុំងសឺោយជុំរតញ 
ឱ្យមាេេូវលទ្ធភាព នេជសបមើ�ពយោបាល 
�តខភាព ្ ្តងតនម�្មរម្យតាមរយៈទបីផសារ 
កាេ់តតមាេភាពប្រ្ួតប្រតជង។ សយើងខ្ត ុំ 

�ូមស�្ើឱ្យពបងបី្្រញ្ជបី ជបីវផលិតផលតដល 
បាេទទួលយ្ឱ្យកាេត់តទូលុំទូលាយ ជាង
្រញ្ជបី មាេល្ខេណៈ�ម្ត្បិគ្រប់ោេជ់ាមតេ 
(Pre-Qualified List) រ្រ�់អង្គការ�តខភាព 
ពិភពសលា  ្សដើម្ បីឆ្តះ្រញ្ចា ុំងឱ្យកាេត់តចបា�់ 
អុំពបីតបមរូវការរ្រ�់្ម្តជា រួមជាមួយការសធវើ 
ឱ្យស្មញ្ញ េូវ្រញ្ជិកាឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យ 
សដើម្ បីអាចចត ះ្រញ្ជិ ឧ្រ្រណ៍ជាសបចើេ 
បា េ ត ដ ល �ថាិ ត ស ៅ ប រ្ុម ថ្ា ្់ ត ត មួ យ 
េិងអេតសលាមភាពប្រសភទនេការចតះ្រញ្ជបី  
តាមសោលការណ៍តណនា ុំរ្រ�់អាស៊្េ។ 
សលើ�ពបីសេះសៅសទៀតសយើងខ្ត ុំមាេ សោល 
្រុំណង្រញ្្ជ ្់ឱ្យបាេចបា�់ អុំពបីភាពមិេ 
ចបា�់លា�់តដលមាេ សៅ្្តងេិយ័ត្ម្មពា្់ 
ពេ័្ធេឹង�្ម្មភាពផ្សពវផសាយល្់ផលិតផល
ឱ�ែការស�្ើ�ត ុំឱ្យោ្ស់ប្រើបបា�់ស�ើងវញិ 
េូវដុំសណើ រការ�ត ុំអាជ្ា្័រណ្ណនា ុំចូល្រនា្ទ េ់ 
(ពិស��) េិងសលើ្ ទឹ្ចតិប្្�ួងឱ្យសរៀ្រចុំ 
្ិចចាប្រជត ុំគណៈ្ម្មការ្រញ្ជិ កា េិង្រេ ្
�តពលភាពឱ្យបាេកាេ់តតញឹ្ញា្រ់តែម 
សទៀត។  
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២១៦    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

វិស័យ សខុាភិបាល  | ការទទួលបានជីវ្លិត្ល

្ម្តជាបាេទទួលភាពសជាគជ័យគួរឱ្យ្ត់�មា្គ ល់ ្្ត ងការសលើ្្ម្�់�ង្់ោរ 
�តខាភិបាល េិងការទទួលបាេស�វា�តខាភបិាលសៅទូទា ុំងប្រសទ�។ �មា�ធាតត 
ដ៏�ុំខាេ់តដល�សបមចបាេភាពសជាគជ័យ ្្តងការអេតវតយ្តទ្ធស្ស��្តខាភិបាល
សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាគឺ្ម្មវធិបីចា្់ថ្ា ុំ្រង្ក រមាេប្រ�ិទ្ធភាពសោយមាេការោ ុំបទពបី 
អង្គការ�តខភាពពិភពសលា្ (WHO) សដើម្ បីទ្រស់្ក តក់ាររ ប្ី រាលោលជុំងឺតដលអាច 
្រង្ក របាេសោយការចា្ថ្់ា ុំ្រង្ក រ ដូចជា ជុំងខឺវិេ ជុំងឺ្ សញ្ជិ ល ជុំង�ឺអែូច េិងជុំងសឺផ្សង 
សទៀត។ 

សោយស្រតត្្ដប្ី ងវល់អុំពបី្រញ្ហា �តវតថាភិាពមាេកាេត់តសបចើេស�ើង េិងភាព�្មតគស្្ម ញ 
នេផលិត្ម្ម េិងការសធវើសត� ្ការនា ុំចូលវ៉ា្ស់្ុំង េិងជបីវផលិតផល សផ្សងសទៀងម្កាេ់ 
ប្រសទ�្ម្តជាមាេល្ខេណៈតងឹរតងឹជាងផលិតផលតែទា ុំ�តខភាពសផ្សងសទៀត។ ្ ងវល់ 
ទា ុំងសេះបាេនា ុំឱ្យប្�ួង�តខាភបិាលអេតវតក្ាររតឹ្រេ្ឹងកាេត់តមតងឺម៉ាតន់ាសពល ែ្មបី
ៗសេះសលើប្រុមហ៊តេឱ�ែតដលនា ុំចូលជបីវផលិតផលនានា។ ប្�ួង�តខាភបិាល បាេ
្រញ្្ជ ្់ថាប្�ួងេឹងផ្ដល់ជូេតតអាជ្ា្រណ័្ណនា ុំចូល�បមា្រផ់លិតផលោតដលមាេ
សៅ្្តង្រញ្ជបី វ៉ា្ស់្ ុំងមាេល្ខេណៈ�ម្ត្បិគ្រប់ោេជ់ាមតេ (Prequalified Vaccines 
List) រ្រ�់អង្គការ�តខភាពពិភពសលា្្រ៉តសោ្ណ ះ តដលេឹងកាត្់រេថាយយ៉ងសបចើេសលើ
ការោ្់ល្់ជបីវផលិតផលជាសបចើេសទៀតសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ 

អង្គការ�តខភាពពិភពសលា្ បាេ្រសងកើត្រញ្ជបី វ៉ា្់ស្ុំងមាេល្ខេណៈ�ម្ត្ិបគ្រ់ 
បោេ់ជាមតេ (Prequalified Vaccines List) តដលជាស�វា�បមា្រ់ទបីភ្ា្់ង្ររ្រ�់ 
អង្គការ�ហប្រជាជាតិ (UN) តដលទិញវ៉ា្់ស្ុំងសដើម្ ប្ី ុំណត់្បមិតលទ្ធភាពអាច
ទទួលយ្វ៉ា្់ស្ុំងសចញពបីប្រភពខត�ៗោ្ េិងឆ្តះ្រញ្ចា ុំងអុំពបីផលិតផលទា ុំងសនាះ
តដលតបមរូវសោយអ្្ សដញនែេ្បីមួយៗ េិងតដលបតរូវោ្ស់�្ើ�ត ុំការវាយតនម។្ អង្គការ 
�តខភាពពិភពសលា្បាេ្រញ្្ជ ្ថ់ា ខ្ួេមេិមាេសោល្រុំណងយ្ផលិតផលសេះ
សធវើជា្រញ្ជបី ផលិតផលទូលុំទូលាយតដលសប្រើបបា�់្្តងការពយោបាលជុំងឺសនាះស�ើយ 
សហើយថា ប្រ�ិេស្រើផលិតផលោមួយមិេបតរូវបាេោ្់្រញចាូ លសៅ្្តង្រញ្ជបី សេះ
សនាះសទ មេិមាេេ័យថាផលិតផលសនាះមេិអេតវតត្ាម�ង្ោ់រផលិតផលស�ើយ ្ ្តង
រណបី បាេោ្់ស�្ើ�ត ុំការវាយតនមស្ហើយសនាះ ។ ដូចោ្សេះតដរ ប្រ�ិេស្រើផលិតផល 
ោមួយតដលបាេោ្់្រញចាូ លសៅ្្តង្រញ្ជបី សេះ មិេមាេេ័យថាផលិតផលសនាះ 
ឬសរាងចប្ផលិតសនាះ (manufacturer) តដលមាេការអេតមត័ទទួលស្្គ ល់ពបីអង្គការ 
�តខភាពពិភពសលា្ស�ើយ សោយស្រតតសេះគជឺាទុំេួលខត�បតរូវរ្រ�់អាជ្ាធរជាតិ 
នេប្រសទ�នា ុំសចញវ៉ា្់ស្ុំងទា ុំងសនាះ សហើយមិេមាេការធានាថា ផលិតផលទា ុំង
សនាះេឹង្រេ្្រុំសពញតាម�ង្់ោររ្រ�់អង្គការ�តខភាពពិភពសលា្ស�ើយ។  

ពិពណ៌នាបញ្នា

ពពងី្រវសិាលភាពបញ្ជ ីជីវ្លិត្លផដលបានឯ្រភាពសពរាប់
ការនានំចូល 

៤៥

ថ ្មមី
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ខណៈតដលសយើងខ្ត ុំទទួលស្្គ ល់ថា ប្�ួងបាេអេតវតក្ាររងឹ្រេ្ងឹ្រតេថាមសេះ សដើម្ បីធានា 
ថាជបីវផលិតផលតដលមាេោ្់ល្ស់ៅសលើទបីផសារ គមឺាេ�តវតថាភិាព េិងប្រ�ិទ្ធភាពដូច
មាេ្ុំណត់សោយអង្គការ�តខភាពពិភពសលា្ សោយស្រតត្រញ្ជបី សេះសៅមាេ្បមិត 
េិងមាេតបមរូវការខត�ោ្ៗ េិងភាពចាុំបាច់តដលផលិតផលទា ុំងអ�់បតរូវចតះ្រញ្ជបី  
មតេសពលតដលអាចនា ុំចូលផលិតផលទា ុំងសនាះ សធវើឱ្យអ្្ ជុំងឺពិបា្េឹងទទួលបាេ
េូវការពយោបាល។ សោយស្រតតការោ្់្រញចាូ លការពយោបាលែ្មបី ពឹងតផអ្ែ ទា ុំងប�តង
សៅសលើតបមរូវការរ្រ�់ទបីភ្ា្់ង្រអង្គការ�ហប្រជាជាតិ តដលពឹងតផអ្ែ សៅសលើ្រញ្ជបី
អង្គការ�តខភាពពិភពសលា្ជាសោល េឹងមិេមាេ�ង្គតិភាពតាមតបមរូវការតែទា ុំ
�តខភាពជា្់លា្់ េិងស្ថា េភាព្ុំពតងមាេការផ្្�់្រ្ដូរសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាស�ើយ 
សហើយអាចហួ�កាល្ររសិច្ឆទយ៉ងឆ្្រ់រហ័�សោយស្រតតការអភិវឌ្ឍតផ្្ វទិយោ-
ស្ស�ម្ាេសល្ឿេសលឿេ។ ជាលទ្ធផល ប្រ�ិេស្រើមាេវធិបីពយោបាលែ្មបីោមួយសៅ
្្តងទបីផសារ សនាះេឹងមាេការរ ុំពឹងទត្ថាេឹងបតរូវការសពលសវលាមួយចុំេួេមតេេឹងវធិបី
ស្ស�ព្យោបាលសនាះមាេសៅ្្តង្រញ្ជបី សេះសោយស្រតតដុំសណើ រការរដ្ឋបាលពា្ព់េ័្ធ 
មាេភាព�្មតគស្្ម ញសបចើេ តដលអាចឱ្យពលរដ្្ឋ ម្តជាមេិអាចទទួលបាេការពយោបាល
ជួយ�សសង្្គ ះជបីវតិតាមវធិបីស្ស�ែ្្មបីសេះទាេ់សពលសវលា។ 

ការតឹត្តិមិេឱ្យមាេការពយោបាលែ្មបី សោយសប្រើផលិតផលតដលមាេសៅ្្តង្រញ្ជបី  
រ្រ�់អង្គការ�តខភាពពិភពសលា្ត្រ្រសេះ ្ េឹ៏ងមាេផល្រះ៉ពាល់អវជិ្ជមាេចុំសពាះ 
ការចុំោយសលើជបីវផលិតផល្ម្តជាផងតដរ សោយស្រតតការ ប្មិត្ុំណតស់ៅសលើការ 
ប្រ្ួតប្រតជង។ ការពយោបាលតាមរស្រៀ្រសផ្សងៗ តដលបាេ្រង្ហា ញថាមាេ�តវតថាភិាព 
េិងប្រ�ិទ្ធភាព មេិអាចប្រ្ួតប្រតជងដសណ្ដើ មយ្ចុំតណ្ទបីផសារបាេស�ើយ តដល
សធវើឱ្យប្រុមហ៊តេតច្ចាយសៅតតល្់ផលិតផល តដលមាេសឈា្ម ះសៅ្្តង្រញ្ជបី ្្តង 
តនមខ្�់្ដតដល។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ សោយស្រតត្រញ្ជបី រ្រ�់អង្គការ�តខភាពពិភព 
សលា្្រញ្្ជ ្់ពបី្បមតិដូ�ចា ុំបាច់ ដូសចះ្មាេតតផលិតផល្ុំតណតប្រែ្មបី តដលបតរូវេឹង 
្បមិតដូ�ជា្ល់ា្់សេះ្រ៉តសោ្ណ ះេឹងទទួលបាេការអេតមត័ឱ្យនា ុំចូលតដលចុំណត ច
សេះេឹងកាត់្រេថាយលទ្ធភាព�បមា្រម់េ្ទបីរសពទ្យ េិងគ្បីេិ្្្តងការទទួលបាេតនមប្្រ្ួត
ប្រតជង េិងចុំោយ្្តងការទិញឱ�ែ្្តង្ររមិាណសបចើេ។

�ុំខាេ់ជាងសេះសៅសទៀត ្រញ្ជបីឱ�ែមាេល្ខេណៈ�ម្ត្បិគ្រប់ោេជ់ាមតេ (Prequalified 
List) រ្រ�់អង្គការ�តខភាពពិភពសលា្ ្ ពឹ៏ងតផអ្ែ សលើការវាយតនមត្ផ្្ វទិយោស្ស� ្
េិងការបតរួតពិេិត្យតដលសធវើស�ើងសោយរដ្ឋបាលឱ�ែ េិងចុំណបី អាហារ�ហរដ្ឋអាសមរ ិ្  
(USFDA) េិងទបីភ្ា្់ង្រឱ�ែអឺរ ៉ត្រ (EMA) ជាមូលោ្ឋ េ�បមា្រក់ារសរៀ្រចុំ្រញ្ជបី ឱ�ែ
មាេល្ខេណៈ�ម្ត្បិគ្រប់ោេជ់ាមតេសេះ (Prequalified List)។ ដូសចះ្ ប្រ�ិេស្រើផលិត 
ផលតដលតបមរូវសោយទបីភ្ា្ង់្រអង្គការ�ហប្រជាជាតបិាេទទួលការវាយតនមព្បីអាជ្ា
ធរោមួយទា ុំងសេះរួចសហើយ អង្គការ�តខភាពពិភពសលា្មេិទាមទារឱ្យមាេការវាយ 
តនមផ្្្ទ ល់រ្រ�់ខ្ួេស�ើយ មតេសពលចតះ្រញ្ជបី  សោយស្រអង្គការ�តខភាពពិភពសលា្
ទទួលស្្គ ល់ថា USFDA េិង EMA មាេ�មតថាភាព េិងលទ្ធភាព្រញ្្ជ ្ព់បី�តវតថាភិាព 
េិងប្រ�ិទ្ធភាពនេផលិតផលសនាះ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា



២១៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យព្រសួងស៊ខាភិបាលពពងី្រការទទួលយ្រជីវ្លិត្លដ្្់រ្រ្៊ង្លិត្លផដល
អន៊៉័តមដ្យរដឋាបាលឱសថ និងចនំណីអាហារសហរដឋាអាម៉រ្ិរ និង/ឬទីភ្ា្រ់ងារឱសថអវឺរ េ៊ប។

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពស�្ើឱ្យប្�ួង�តខាភិបាល ពបងបី្ការទទួលយ្ជបីវផលិតផល
ោ្់្ ្តងផលិតផលតដលអេតមត័�បមា្រក់ារនា ុំចូល សដើម្ បីអេតញ្្ញ តឱ្យមាេការោ្់ 
្រញចាូ លផលិតផលតដលបាេទទួលការអេតម័តរួចសហើយពបី USFDA េិង/ឬ EMA។ 
សោយស្រតតអង្គការ�តខភាពពិភពសលា្ តដលមិេតមេជាអង្គភាពេិយ័ត្ម្ម 
បាេយ្ការវាយតនម្រ្រ�់ USFDA េិង EMA ជាមូលោ្ឋ េ�បមា្រ់ការអេតម័ត 
្រញ្ជបី រ្រ�់ខ្ួេ សទើ្របាេជាប្�ួងចា ុំបាចស់ធវើការបតរួតពិេិត្យេិយ័ត្ម្្ម ្តង្បមិតមួយ 
ខ�់្សដើម្ បីធានាថាមាេតតផលិតផលមាេ�តវតថាភិាព េិងប្រ�ិទ្ធភាព្រ៉តសោ្ណ ះេឹងនា ុំ
ចូលម្កាេប់្រសទ�្ម្តជា សហើយទេ្ទឹមេឹងសនាះ្្៏រសងកើេការទទួលបាេការពយោបាល
ែ្មបី�បមា្រអ់្្ ជុំង ឺេិងមេ្ទបីរសពទ្យ្អ៏ាចទាញយ្អតថាប្រសយជេព៍បីយតទ្ធស្ស��្េ្ស ុំ
ការចុំោយសេះផងតដរ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យ សខុាភិបាល  | ការទទួលបានជីវ្លិត្ល



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២១៩

ការសប្រើបបា�់ឱ�ែសោយខ្ួេឯង សោយការទិញឱ�ែមេិចា ុំបាចម់ាេសវជ្ជ្រញ្្ជ  គជឺា 
ទបមងទូ់សៅ្រុំផតតនេការតែទា ុំសវជ្ជស្ស�ស្ៅទូទា ុំងពិភពសលា្។ ឱ�ែមេិចា ុំបាចម់ាេ 
វជិ្ជ្រញ្្ជ  (OTC) អាចឱ្យអ្្ សប្រើបបា�់ទទួលអតថាប្រសយជេព៍បីជសបមើ�ពយោបាលង្យៗ 
ជាសបចើេសោយការចុំោយតិច េិងសោយមេិចា ុំបាចស់ធវើការពិសបោះជុំងជឺាមួយេឹង
បគរូសពទ្យជុំនាញតែទា ុំ�តខភាព។ ដូសចះ្ េិន្ាការសេះបាេស្ើេស�ើងជាពិស��សៅ្្តង 
ទបីផសារអភិវឌ្ឍេ៍សដើម្ បី្រសងកើេលទ្ធភាពទទួលការពយោបាលែ្មបី សោយសធវើឱ្យផលិតផល 
ឱ�ែកាេ់តតសបចើេមាេោ្់ល្់សោយមិេចា ុំបាច់មាេសវជ្ជ្រញ្្ជ  ជាជាងការតបមរូវ
ឱ្យអ្្ ជុំងបឺតរូវតតមាេសវជ្ជ្រញ្្ជ ។ 

ការចាតច់ុំោតថ្់ា្ជ់ាែ្មបីនេឱ�ែមាេសវជ្ជ្រញ្្ជ  ឱ្យសៅជាឱ�ែមេិចា ុំបាចម់ាេសវជ្ជ 
្រញ្្ជ សេះ មេិតមេជាសរឿងស្ើតស�ើងែ្មបីស�ើយសោយស្រតត្រចចាត្រ្េស្េះ មាេការពយោបាល 
ទូសៅជាសបចើេបាេសប្រើថ្ា ុំ ដូចជាប៉ារ៉ាស�តាម៉តល ថ្ា ុំ ibuprofen េិង antihistamines 
តដលថ្ា ុំទា ុំងអ�់សេះបតរូវការសវជ្ជ្រញ្្ជ តតម្ដង្រ៉តសោ្ណ ះ។ ការចាត់ចុំោត់ថ្ា្់ជាែ្មបី
សធវើស�ើងសៅសពលតដលអាជ្ាធរ�តខាភបិាល េិងប រ្ុមហ៊តេឱ�ែមាេការសជឿជា្ថ់ា 
ហាេិភយ័តដលអាចស ើ្តមាេសលើការទទួលបាេថ្ា ុំយ៉ងទូលុំទូលាយសេះមាេ្បមិត 
តិចតួចជាងអតថាប្រសយជេ៍តដលអ្្ ជុំងឺេឹងទទួលបាេ េិងសបកាយមាេ្ុំណត់បតា
តាមោេពបីសរាគវេិិច្ឆ័យមាេ�តវតថាិភាព ការពយោបាល េិងការបគ្រ់បគងសោយមេិចា ុំ
បាច់បតរូវការការបតរួតពិេិត្យពបីសវជ្ជ្រណ្ឌិ ត។ 

សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា មាេភាពមិេចបា�់លា�់មួយចុំេួេជត ុំវញិដុំសណើ រការ េិង 
្រទ្រ្ញ្ញត្តិដលពា្ព់េ័្ធសដើម្ បីសផ្ទរឱ�ែមាេសវជ្ជ្រញ្្ជ សៅជាឱ�ែមេិចា ុំបាចម់ាេ 
សវជ្ជ្រញ្្ជ ។ ដូសចះ្ វ�័ិយតែទា ុំ�តខភាពជាសបចើេ េិងពលរដ្្ឋ ម្តជា េឹងទទួលបាេ 
អតថាប្រសយជេ៍ពបីដុំសណើ រការ្រសងកើតផ្ូវការតដលមាេល្ខេណៈវេិិច្ឆយ័ចបា�់លា�់ េិង
មាេ�ង្គតភិាព�បមា្់រប្រុមហ៊តេតែទា ុំ�តខភាពអេតវតត្ាម្្តងការសផ្ទរផលិតផលមាេ
សវជ្ជ្រញ្្ជ សៅជាផលិតផលមិេចា ុំបាច់មាេសវជ្ជ្រញ្្ជ ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការម្្រឱសថរានមវជ្ជបញ្្ជ មៅជាឱសថ៉ិនចានំបាច់រានមវជ្ជបញ្្ជ

៤៦

អវតម្ាេនេការ្ុំណតេ់បីតវិធិបីចបា�់លា�់ �បមា្រប់្រុមហ៊តេតែទា ុំ�តខភាព្្តងការ 
សផ្ទរឱ�ែមាេសវជ្ជ្រញ្្ជ សៅជាឱ�ែមេិចា ុំបាចម់ាេសវជ្ជ្រញ្្ជ ប្រ្្រសោយ�តវតថាភិាព 
បាេសធវើឱ្យអ្្ ជុំងឺបតរូវចុំោយសពល េិងបបា្្់រតេថាមសទៀតសលើការពិសបោះជុំងជឺាមួយ 
េឹងបគរូសពទ្យជុំនាញតែទា ុំ�តខភាព ជាជាងការសប្រើការពយោបាល្្តងតនម�្មរម្យ សោយ
សប្រើឱ�ែមេិចា ុំបាចម់ាេសវជ្ជ្រញ្្ជ �បមា្រល់្ខេខណ្ឌ ជា្ល់ា្មួ់យចុំេួេ សៅតាម 
ភាពង្យប�ួលផ្្ទ ល់ខ្ួេរ្រ�់អ្្ ជុំងឺ។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ ប្រ�ិេស្រើអ្្ ជុំងឺមេិអាច 
ពយោបាលសរាគ�ញ្្ញ នេជុំងឺតូចតាចរ្រ�់ខ្ួេបាេសទ ការណ៍សេះេឹង្រសងកើេ�ុំពាធ 
យ៉ងឆ្្់ររហ័�សៅសលើប្រពេ័្ធ�តខាភបិាលរ្រ�់្ម្តជា សហើយអ្្ ជុំងតឺដលមាេស្ថា េ 
ភាពធងៃេ់ធងៃរពិតបបា្ដមិេអាចទទួលបាេស�វា េិងបគរូសពទ្យជុំនាញ សោយស្រតត
ធេធាេទា ុំងសនាះបាេសប្រើសោយមេិ�មប�្រសៅសលើ្រញ្ហា តែទា ុំ�តខភាពមួយចុំេួេ 
តដលអ្្ ជុំងឺអាចសធវើការតែទា ុំសោយខ្ួេឯង។ 

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

ថ ្មមី

វិស័យ សខុាភិបាល  | ឱសថ៉ិនចានំបាច់រានមវជ្ជបញ្្ជ



២២០    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យបន្៊សលី្រ្ខណៈវនិិច្័យពសបចបាប់ និងដនំមណីរការពា្រ់ព័ន្នឹងការចាត់ចនំណាត់ថ្ា្រ់
្លិត្លឱសថរានមវជ្ជបញ្្ជ  មៅជា្លិត្លឱសថ៉ិនចានំបាច់រានមវជ្ជបញ្្ជ មៅ្រ្៊ងពបមទស

្រ៉្៊ជាមដ្យពសបតា៉ការអន៊វត្តរបស់អាស៊ាន។

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា �ូមស�្ើឱ្យប្�ួង�តខាភិបាល្ុំណត់ល្ខេណៈ 
វេិិច្ឆយ័ េិងដុំសណើ រការឱ្យបាេចបា�់លា�់ �បមា្រប់្រុមហ៊តេតែទា ុំ�តខភាពអេតវតត្ាម 
សៅសពលចាតច់ុំោតថ្់ា្ស់�ើងវញិ េូវផលិតផលឱ�ែមាេសវជ្ជ្រញ្្ជ �បមា្រក់ារ 
សប្រើបបា�់ជាផលិតផលមេិចា ុំបាចម់ាេសវជ្ជ្រញ្្ជ សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ ការសធវើដូសចះ្ 
ប្�ួង េឹងអាចឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយ្ទុំេួលខត�បតរូវ កាេត់តលអែសបចើេប្រ្្រសោយ 
�តវតថាភិាព្្តងការបគ្រប់គងការតែទា ុំ�តខភាពផ្្ទ ល់ខ្ួេ តដលការណ៍សេះអាចនា ុំម្
េូវអតថាប្រសយជេស៍�ដ្្ឋ ចិចា េិង�តខភាពស្ធារណៈជាសបចើេសៅសពលមាេ្ុំសណើ េ
�វ័យពយោបាល។ សទាះ្របីជាយ៉ងោ្ស៏ោយ ជាប្រការ�ុំខាេត់ដលបតរូវមាេការបគ្រ់ 
បគងតឹងរតងឹសដើម្ បីធានាថាមាេតតការពយោបាលតដល�មប�្រ�បមា្រ់ការសប្រើឱ�ែ
សោយខ្ួេឯង្រ៉តសោ្ណ ះេឹងបតរូវចាត់ចុំោតថ្់ា្់ជាែ្មបី។ 

សោយទទួលស្្គ ល់ថាល្ខេណៈវេិិច្ឆ័យ�បមា្រ់ការចាត់ចុំោត់ជាែ្មបីសេះ េឹងតផអ្ែ
សលើល្ខេខណ្ឌ តបមរូវរ្រ�់ប្�ួង�តខាភបិាល សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េថ៍ា 
ដុំសណើ រការសេះ គួរតតតផអ្ែ សលើភ�័្តតាង េិងតផអ្ែ សលើទិេេ័្យឥតលសមអែៀង រ្រ�់វ�័ិយ 
តែទា ុំ�តខភាព សដើម្ បី្រង្ហា ញអុំពបីភាព�មប�្រនេផលិតផលឱ�ែរ្រ�់ប រ្ុមហ៊តេ 
តដលប្�ួង�តខាភិបាលេឹងបតរូវសធវើការបតរួតពិេិត្យស�ើងវញិសោយតផអ្ែ សលើសោល 
ការណ៍ �តវតថាិភាព េិងប្រ�ិទ្ធភាព។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

ប្រ�ិេស្រើវធិបីស្ស�ព្យោបាលជាសបចើេសោយឱ�ែ មិេចា ុំបាច់មាេសវជ្ជ្រញ្្ជ  មិេ
អាចវវិត្ឱ្យទាេ់េឹងតបមរូវការផ្្�់្រ្ដូ រតែទា ុំ�តខភាពរ្រ�់្ម្តជានាសពលសេះសទ 
ការសប្រើបបា�់មិេប�្រចបា្រ់នេឱ�ែមាេសវជ្ជ្រញ្្ជ អាចេឹងស្ើេស�ើង សោយស្រ 
តតអ្្ជុំងឺមាេជសបមើ�តិចតួច េិងបតរូវ្រេ្សប្រើផលិតផលឱ�ែទា ុំងសេះសៅ 
សពលពួ្ោត់ធ្ា្់ខ្ួេឈឺ។ សបោះថ្ា្់តដលទា្់ទងជាមួយឱ�ែមាេសវជ្ជ្រញ្្ជ
ស្ើេស�ើងយ៉ងខ្ា ុំង សៅសពលសប្រើខត�ចបា្រ់ សោយស្រតតជាញឹ្ញយ អ្្ជុំងឺ 
មិេបាេដឹងអុំពបីប្រតិ្ម្មតដលអាចមាេ ឬផល្៉រះពាល់សបោះថ្ា្់ចុំសពាះការសប្រើ 
ឱ�ែទា ុំងសនាះ។ តាមការសប្រៀ្រសធៀ្រ អ្្ ជុំងសឺ្្គ ល់ឱ�ែមេិចា ុំបាចម់ាេសវជ្ជ្រញ្្ជ
មាេសបោះថ្ា្ត់ចិ សហើយមាេប្រ�ិទ្ធភាព�បមា្រស់្ថា េភាពជុំងជឺា្ល់ា្មួ់យចុំេួេ 
សោយស្រតត្បមតិថ្ា ុំ(ដូ�)មាេ�តវតថាភិាពជាង េិងការ្រទិផ្្្់�ញ្្ជ ពត័ម៌ាេ េិង
ការសវចខចា្រក់ាេត់តទូលុំទូលាយតដលផ្ដល់ការតណនា ុំអុំពបីការសប្រើបបា�់លមអែតិសលើសរាគ 
�ញ្្ញ តដលអាចពយោបាលបាេ េិងផល្រ៉ះពាល់តដលអាចមាេ។

វិស័យ សខុាភិបាល  | ឱសថ៉ិនចានំបាចរ់ានមវជ្ជបញ្្ជ



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២២១

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យអន៊វត្តវធិានការបផនថែ៉មដី៉្បទីប់សាក ត់ការនានំចូលមដ្យលួចលា្រ់នូវ្លិត្លឱសថ។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

តាមរយៈលិខិតសផ្ើជូេ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខ�បីហា ឆ្្ ុំ២០១៨  នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ 
្ររកិាខេ សពទ្យ េិងសបគឿង�ុំអាង បាេ្រញ្្ជ ្់ជាែ្មបីអុំពបីសោលជុំហររ្រ�់ប្�ួង�តខាភិបាល សលើភាពប�្រចបា្រ់នេផលិត 
ផលឱ�ែនា ុំចូលលួចលា្ម់្កាេប់្រសទ��្ម្តជា។ សោយស្រតត្រចចាត្រ្េស្េះ រាជរោ្ឋ ភបិាលមេិអេតញ្្ញ តឱ្យប្រុម
ហ៊តេឱ�ែទទួល�ិទ្ធផិ្្ដ ចម់តខ្្តងការនា ុំចូលផលិតផលឱ�ែម្កាេ់ប្រសទ�្ម្តជាស�ើយ ដូសចះ្ ប្�ួងយល់ស�ើញថា 
PARALLEL IMPORTS គឺជាការនា ុំចូលប�្រចបា្រ់។ 

នាយ្ោ្ឋ េសេះបាេ្រញ្្ជ ្ស់ទៀតថា្្តង្រណបី តដលប្�ួងបាេសចញអាជ្ា្រណ័្ណឱ្យ ពបីសបពាះសោយស្រតតផលិតសនាះ
បាេទទួល�ិទ្ធិប�្រចបា្រឱ់្យចូល្្តងទបីផសារសេះរួចសហើយ�បមា្រក់ារតច្ចាយ េិងបតរូវបាេអេតញ្្ញ តឱ្យនា ុំចូលម្កាេ់ 
ប្រសទ�្ម្តជាសោយអគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រ។ នាយ្ោ្ឋ េបាេអះអាងថា សេះមាេេ័យថាផលិតផលទា ុំងសនាះ
បតរូវបាេសវចខចា្រ់បាេ�មប�្រ េិងបាេ្រង់ពេ្ធ តដលប្�ួងបាេចតះបតរួតពិេិត្យសផ្ទៀងផ្្ទ ត់តាមរយៈការសធវើអធិការ្ិចចា
ជាសទៀងទាត់សៅសលើឱ�ែស្ថា េនានា។

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា្រេ្្រញ្្ជ ្ថ់ា្ងវល់ចម្ងអុំពបី្រញ្ហា សេះសៅតតមាេដតដល សោយសហតតផលធានាេូវ
ការនា ុំចូលតតផលិតផលឱ�ែតដលមាេគតណភាពខ�់្ សហើយ�ុំខាេ់ជាងសេះសៅសទៀតសនាះគឺផលិតផលឱ�ែមាេ
�តវតថាភិាព�បមា្រប់្រជាពលរដ្្ឋ ម្តជា។ �មាជិ្ រ្រ�់សយើងយល់ស�ើញថា សោយសយងតាមប្្រខណ័្ឌ ្រចចាត្រ្េ ្្រញ្ហា
សេះមេិអាចមាេការធានាបាេស�ើយប្រ�ិេស្រើមេិមាេវធិាេការតងឹរតងឹសទសនាះ។ ប�្រជាមួយោ្សេះតដរ �ភាពាណិជ្ជ 
្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា្រេស្�្ើ�ត ុំឱ្យមាេការអេតវតវ្ធិាេការ្រតេថាមសដើម្ បីរតឹ្រេ្ឹងការនា ុំចូលផលិតផលឱ�ែសោយមេិបាេ 
ចតះ្រញ្ជិ កាម្កាេ់ប្រសទ�្ម្តជាសដើម្ បីធានាេូវ�តវតថាិភាព�បមា្រ់អ្្ ជុំងឺ។

វិស័យ សខុាភិបាល  | ការហា៉ឃាត់្លិត្ល៉ិនបានច៊រះបញ្ជ ិកា

ការទប់សាក ត់ការនានំចូល្លិត្លឱសថ៉ិនបានច៊រះបញ្ជ ិកា

៤៧

្ម្តជាមាេេបីតិវធិបីតឹងរតងឹ�បមា្រ់ការចតះ្រញ្ជិ កាផលិតផលឱ�ែតដលបតរូវមាេការ 
្រញ្្ជ ្់ល្ខេណៈ្រសចច្ា សទ�លមអែតិទា ុំងសៅសលើផលិតផល េិងការសវចខចា្រស់ដើម្ បីធានា 
េូវ�តវតថាភិាព ប្រ�ិទ្ធភាព េិងគតណភាពរ្រ�់ផលិតផល។ សយងតាមចបា្់រ មាេតត
ផលិតផលតដលអាច្រុំសពញតាមយថាប្រសភទតផ្្ ្រសចច្ា សទ� តដលបាេចតះ្រញ្ជិ កា 
សៅប្�ួង�តខាភបិាល្រ៉តសោ្ណ ះ តដលអាចនា ុំចូលម្កាេប់្រសទ�្ម្តជាបាេ។ សទាះ
្របីជាមាេការតចងសោយចបា្រ់ត្រ្រសេះ្្ដបី មាេប្រុមហ៊តេតច្ចាយឱ�ែមួយចុំេួេ
តដល្រសញចា ៀ�ការ្រុំសពញតាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវទា ុំងសេះ សោយបាេនា ុំចូលផលិត
ផលទា ុំងសនាះសោយ្រេ្ុំសលខ្រញ្ជិ ការ្រ�់ប រ្ុមហ៊តេតច្ចាយមាេ�ិទ្ធិប�្រចបា្រ់ 
ឬផលិតផលតដល្រសញចាៀ�ការចតះ្រញ្ជិកា េិងសធវើសត�ទ្ា ុំងប�តង។ សោយស្រតតផលិត 
ផលទា ុំងសេះមិេបាេទទួលការអេតញ្្ញ តឱ្យនា ុំចូលពបីប្�ួង ដូសចះ្ផលិតផលទា ុំង
សនាះគួរតតបតរូវបាេចាត់ទត្ថាខត�ចបា្រប់្រ�ិេ ស្រើមាេល្់សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព



២២២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

សទាះ្របីជាសៅ្្ត ង្រណបី ខ្ះ ផលិតផលមិេបាេចតះ្រញ្ជិ កាទា ុំងសេះអាចមាេ
ប្រភពសចញពបីប្រុមហ៊តេផលិត តដលមាេ�ិទ្ធិអេតញ្្ញ ត េិងអាច្រុំសពញតាម 
យថាប្រសភទ្រសចច្ា សទ�ផលិតផល្្ដបី ្៏ផលិតផលទា ុំងសនាះអាចផ្ដល់ហាេិភ័យ 
ដល់�តខភាពសៅសពលដឹ្ជញ្ជូ េសោយប្រុមហ៊តេសបរៅផ្ូ វការចូលម្្ម្តជា។ ប រ្ុម
ហ៊តេឱ�ែពហតជាតគិតិគូរដល់ល្ខេខណ្ឌ អាកា�ធាតតសៅសពលសរៀ្រចុំរចនា្រទសវច
ខចា្រផ់លិតផលទា ុំងសនាះ េិងត្�បមរួលការសវចខចា្រផ់លិតផលជាសទៀងទាត់�បមា្រ់
ប្រសទ�ជា្់លា្់សដើម្ បីសធវើការការពារ្រតេថាមសទៀត។ ្ ម្តជាមាេអាកា�ធាតតបតរូពិ្ 
សហើយឱ�ែស្ថា េជាសបចើេសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាមេិមាេយេក្ារបគ្រប់គងអាកា�
ធាតតតដលតបមរូវឱ្យមាេការសវចខចា្រ�់មប�្រសដើម្ បីការពារ ត្ ុំឱ្យផលិតផលឱ�ែទា ុំង
សនាះខូចសោយស្រតត្សរៅ្ដ �បីតតណហា ភាព។ ផ្ទតយសៅវញិ ផលិតផលតដលនា ុំពបីអឺរ ៉ត្រេឹង 
មាេការសវចខចា្រ�់មប�្រ�បមា្រ្់ររយិកា�សៅអឺរ ៉ត្រតដលអាចមេិទាេប់គ្រប់ោេ់ 
េិងមេិ�មប�្រ�បមា្រ្់ររកិា�សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ សដើម្ បីធានាថាផលិតផល
ទា ុំងសនាះបតរូវបាេដឹ្ ជញ្ជូ េ េិងរ្សា�្ត្ទត្ តាមល្ខេខណ្ឌ បតឹមបតរូវ សរាងចប្ផលិត 
បាេតបមរូវឱ្យប្រុមហ៊តេតច្ចាយរ្រ�់ខ្ួេសធវើការបតរួតពិេិត្យឱ្យបាេហ្មតច់ត ់េិងមាេ
ដុំសណើ រការសបជើ�សរ ើ�បតឹមបតរូវ។ ប្រុមហ៊តេតច្ចាយតដលដឹ្ ផលិតផលសោយមេិ
មាេការចាតត់ា ុំងពបីប្រុមហ៊តេផលិត េឹងមេិសធវើការបតរួតពិេិត្យត្រ្រសនាះសទ សហើយមេិ 
អាចធានាថាផលិតផលេឹងមាេ�តវតថាភិាពស�ើយសៅសពលផលិតផលទា ុំងសនាះធ្ា្់
ដល់នដរ្រ�់អ្្ ជុំងឺ។

ទិដ្ឋភាព�ុំខាេ់សផ្សងសទៀតនេ�តវតថាភិាពឱ�ែគជឺាប្រតិ្ ម្មរ ុំខាេរ្រ�់ឱ�ែ (ហាវ ម៉ា 
្ូវ បីជបី�ង់) តដលប្រុមហ៊តេផលិតេឹងបតរូវបាេជូេដុំណឹង្្តង្រណបី តដលមាេ្រញ្ហា
ោមួយតដលផល្៉រះពាល់សោយស្រតតឱ�ែតដល្ុំពតងល្់សៅសលើទបីផសារ។ 
ប្រតិ្ ម្មរ ុំខាេរ្រ�់ឱ�ែ (ហាវ ម៉ា្ូវ បីជបី�ង)់ សេះ គជឺាផលអវជិ្ជមាេតដលស្ើតស�ើង 
សោយស្រតតការសប្រើឱ�ែរ្រ�់អ្្ ជុំង ឺសហើយប្រុមហ៊តេតច្ចាយបតរូវបបា្រដ់ល់សរាង 
ចប្ផលិតសដើម្ បីចាតវ់ធិាេការប្ររុងប្រយ័តជ្ាមតេ្្តងការធានា�តវតថាភិាពដល់អ្្ ជុំង។ឺ 
សទាះ្របីយ៉ងោ្៏សោយ សោយស្រតតប្រុមហ៊តេតច្ចាយផលិតផលមិេបាេចតះ 
្រញ្ជិ កាមេិទទួលបាេការចាតត់ា ុំងពបីប្រុមហ៊តេផលិត ប្រុមហ៊តេទា ុំងសនាះមេិអាចជូេ
ដុំណឹងដល់សរាងចប្អុំពបី្រញ្ហា ្រះ៉ពាល់ទា ុំងសនាះបាេស�ើយ សហតតដូសចះ្ សបោះថ្ា្់
តដលស ើ្តសចញពបីឱ�ែទា ុំងសនាះេឹងសៅតត្រេម្ាេសៅសពលតច្ចាយ សោយស្រ 
តតមិេមាេការបគ្រ់បគងសដើម្ បីធានា�តវតថាិភាព�បមា្រ់អ្្ ជុំងឺ។

គណៈ្មា្ម ធកិារ�តខាភបិាលនេ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា បាេោ ុំបទយ៉ងខ្ា ុំង 
ក្ាសៅសលើការពយោបាល្្តងតនម�្មរម្យ តដលអ្្ ជុំងអឺាចមាេលទ្ធភាពទទួលបាេ។ 
ដុំសោះបស្យសដើម្ បីមាេឱ�ែ្្តងតនម�្មរម្យសៅ្ម្តជា គ្ឺរសងកើេ្ររយិកា�ប្រ្ួត 
ប្រតជងតាមរយៈការផ្ដល់ជសបមើ�ពយោបាលខត�ៗោ្ពបីសរាងចប្ផលិតជាសបចើេ តដលមាេ 
ការ្ុំណត់តនមស្ផ្សងៗោ្។ ផ្ទតយម្វញិ ផលិតផលមិេបាេចតះ្រញ្ជិ កាមិេតមេជា 
ដុំសោះបស្យយូរអតងវង�បមា្រ្់រញ្ហា តនម�្មរម្យស�ើយ សោយស្រតតផលិតផល 
ទា ុំងសនាះអាចចូលទបីផសារ្្តងតនមទ្ា្រ ពបីសបពាះផលិតផលទា ុំងសនាះមេិបាេសធវើសត�្
សៅមជ្ឈមណ្ឌ លជាតពិិសស្ធេ�៍តខាភិបាល េិងដុំសណើ រការបតរួតពិេិត្យសលើប្រតិ្ ម្ម
រ ុំខាេរ្រ�់ឱ�ែ (ហាវ ម៉ា្ូវ បីជបី�ង់) រ្រ�់សរាងចប្ផលិតស�ើយ។

វិស័យ សខុាភិបាល  | ការហា៉ឃាត់្លិត្ល៉ិនបានច៊រះបញ្ជ ិកា



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២២៣

សទាះ្របីជាសយើងខ្ត ុំទទួលស្្គ ល់ថា ្រទ្រ្ញ្ញត្តិដលមាេបស្្ររ់្រ�់្ម្តជា មេិអេតញ្្ញ ត 
ឱ្យប្រុមហ៊តេតច្ចាយេូវ�ិទ្ធិតច្ចាយផលិតផលឱ�ែផ្្ដ ចម់តខ្៏សោយ ្រ៉តតេស្យើង 
ខ្ត ុំយល់ដឹងថា ្រទ្រ្ញ្ញត្ិទា ុំងសេះ្៏មិេអេតញ្្ញ តឱ្យមាេការនា ុំចូលផលិតផល 
តដលខត�ពបីផលិតផលឱ�ែ តដលបាេចតះ្រញ្ជិ កាផងតដរ។ ប្រុមហ៊តេតច្ចាយ
ផលិតផលឱ�ែបតរូវោ្់ពា្្យ�ត ុំសធវើការផ្្�់្រ្ដូ រសៅសពលមាេការត្�បមរួលសៅ
សលើផលិតផលឱ�ែតដលបាេចតះ្រញ្ជិ ការួចសដើម្ បីធានាេូវភាពបតឹមបតរូវនេពត័ម៌ាេ

-លមអែតិតដលបាេចតះ្រញ្ជិ កា េិងធានាថាផលិតផលតដលស�្ើ�ត ុំផ្្�់្រ្ដូ រសនាះគមឺាេ
�តវតថាិភាព។ការត�វងរ្សៅមាេ្បមិតេូវផលិតផលមិេបាេចតះ្រញ្ជិ កាតដលបាេ 
ហូរចូលម្្្តងទបីផសារ្ម្តជា បាេ្រសងកើតឱ្យមាេភាពង្យរងសបោះដល់តខ្ស�ង្វ ្់
តច្ចាយប�្រចបា្រ។់ អាប�័យសហតតសេះ អបតានា ុំចូលផលិតផលឱ�ែត្ង្ក្ាយ 
េិងអេគ់តណភាពម្្ម្តជា គមឺាេ្បមិតខ�់្ខ្ា ុំងគួរឱ្យបពរួយបារម្ភ សហើយទុំេត្ចតិ្
សលើគតណភាពភាពឱ�ែ្េឹ៏ងែយចតះផងតដរ សោយស្រតតមេិមាេប្រពេ័្ធបតរួតពិេិត្យ
សដើម្ បី្រញ្្ជ ្់ថា�មា�ធាតតផ្ស ុំ�្ម្មបតរូវេឹងអវបីតដលអ្្ ល្់អះអាង។

្្ដប្ី ងវល់ចម្ងរ្រ�់សយើងខ្ត ុំសលើ្រញ្ហា សេះ គជឺា�តវតថាភិាពអ្្ ជុំងជឺាជាងផល្រះ៉ពាល់ 
ម្សលើបបា្ច់ុំណូលរ្រ�់ប្រុមហ៊តេតច្ចាយមាេ�ិទ្ធបិ�្រចបា្រ។់ ផលិតផលឱ�ែ 
មេិបាេចតះ្រញ្ជិ កាមាេសបោះថ្ា្យ៉់ងធងៃេធ់ងៃរ ចុំសពាះ�តខភាពរ្រ�់ប្រជាជេ្ម្តជា 
សោយស្រតតមិេមាេមសធយោបាយធានាគតណភាពផលិតផលទា ុំងអ�់សនាះ។ 
អ្្ សប្រើបបា�់ទូសៅ មេិមាេចុំសណះដឹង្រសចច្ា សទ�្្តងការ្ុំណតដ់ងឹថាសតើផលិត
ផលឱ�ែោខះ្តដលខូចគតណភាព ឬខូចគតណភាពសោយស្រតតការដឹ្ ជញ្ជូ េ 
ឬការសវចខចា្់រមិេ�មប�្រ ដូសច្ះ ទុំេួលខត�បតរូវទា ុំងអ�់សេះបតរូវធ្ា្់ម្សលើ
េិយ័ត្រតដលបតរូវផ្ដល់ការធានាគតណភាពតាមរយៈការបគ្រ់បគងការនា ុំចូលទា ុំង
អ�់ឱ្យមាេមាេប្រ�ិទ្ធភាព។

្្តង្រណបី តដលផលិតផលមិេបាេចតះ្រញ្ជិ កា បតរូវបាេចាត់ទត្ថាជាផលិតផល 
ប�្រចបា្រ់ ប្រុមហ៊តេផលិត្ម្មអាចេឹងបាេចតះ្រញ្ជិ កាសលើការល្់រួចរាល់សហើយ
សៅ្្តងប្រសទ�សផ្សងសទៀត ដូសច្ះមិេគួរមាេ្រញ្ហា ខាត្រង់តផ្្ហិរញ្ញវតថាត សោយ
ស្រតតការនា ុំចូលមិេបាេចតះ្រញ្ជិ កាប�្រចបា្រ់ស�ើយ។ សទាះ្របីយ៉ងោ្៏សោយ 
សៅ្្តងរយៈសពលតវង វតម្ាេផលិតផលមេិបាេចតះ្រញ្ជិកាកាេត់តសបចើេ សៅ្្តងទបីផសារ 
េឹង្រង្អែ ្ដ់ល់ការវេិិសយគ ពបី�ុំោ្់ប្រុមហ៊តេឱ�ែពហតជាត ិម្សលើស�ដ្្ឋ ចិច្ា ្តង 
ប�ត្។ ប្រ�ិេស្រើ ប្រុមហ៊តេ្រតបត�ម្័េ្ធសៅ្ម្តជា មិេអាច�សបមចបាេលទ្ធផល 
ហិរញ្ញវតថាត  លអែប្រស�ើរសោយស្រតត្រញ្ហា បគ្រ់បគងសលើការនា ុំចូលមាេភាពធូររលតង 
សនាះប្រុមហ៊តេទា ុំងសេះមេិអាចទទួលបាេជុំេួយែវកិាពបីមាចា �់ជុំេួយ�បមា្រ�់្ម្មភាព 
នានា ដូចជា ការអ្រ់រ ុំ េិងការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល�បមា្រ់អ្្ ជុំងឺ េិងបគរូសពទ្យជុំនាញ 
តែទា ុំ�តខភាពស�ើយ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា



២២៤    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

99 សូ៉មស្ឱី្យ្្ដលអ់ាទិភាព មលកីារបមងកតី្ិរច្ចសព៉បសព រ៉ួលអន្តរព្រសងួ រវាងព្រសងួស៊ខាភបិាល 
នងិអគ្គនាយ្រដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ្ររ មដី៉ ្បអីន៊ត្តវធិានការបផនថ៉ែ មទៀត ្រ្៊ងការទបស់ាក តក់ារនានំ 

ចូល្លិត្លឱសថ ផដល៉និបានច៊រះបញ្ជ ិកា នងិ៉ិនបានមធ្វមីតស្៉ត ្រកានទ់ី្ សារ្រ៉៊្ជា។

សយើងខ្ត ុំ�ូមសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យប្�ួង�តខាភបិាល ្រសងកើត្ចិចា�ហការជតិ�្ិទ្ធជាមួយ 
អគ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រសដើម្ បីចាតវ់ធិាេការ្រតសរ�្ម្ម ្ ្តងការ្ុំណត ់េិងទ្រ់ 
ស្ក តក់ារនា ុំចូលផលិតផលឱ�ែមេិបាេចតះ្រញ្ជិ កាម្កាេប់្រសទ�្ម្តជា េិងជូេ 
ដុំណឹងដល់ប្រុមហ៊តេតច្ចាយផ្្ដ ចម់តខតដលតច្ចាយផលិតផលឱ�ែចតះ្រញ្ជិ កា 
បតឹមបតរូវប�្រចបា្រ ់អុំពបី្រណបី ឱ�ែមេិបាេចតះ្រញ្ជិកាសេះ ឱ្យបាេដងឹផងតដរ។ វធិាេ 
ការតដលេឹង�បម្រ�បមរួល្ិចចា�ហការសេះរួមមាេ៖

• ធានាថាប្�ួង�តខាភបិាលេឹងសចញអាជ្ា្័រណ្ណនា ុំចូល �បមា្រផ់លិតផលឱ�ែ 
សៅ្្តងតត្រណបី  ផលិតផលទា ុំងសនាះ ប�្រោ្ជាមួយេឹង យថាប្រសភទ្រសចច្ា សទ� 
បាេចតះ្រញ្ជិ កា េិងហាមមេិឱ្យនា ុំចូលសោយ្រតគ្គល ឬប្រុមហ៊តេតដលេឹងរ ុំសលាភ 
សលើ�ិទ្ធរិ្រ�់ប្រុមហ៊តេតច្ចាយតដលបាេចតះ្រញ្ជិកា។ សដើម្ បីអេតវតស្ោលការណ៍ 
សេះប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាព ទាមទារឱ្យមាេ្ម្មវធិបីតាមប្រព័េ្ធសអ�ិចបតរូេិ្
អេរ្ប្�ួងសដើម្ បីតច្រ ុំតល្ព័ត៌មាេ េិងឯ្ស្រជាធរមាេនានា។

• ផ្ដល់�ិទ្ធអិេតញ្្ញ តង្យប�ួល ្ ្តងការចូលសមើលពត័ម៌ាេអុំពបីយថាប្រសភទ្រសចច្ា សទ� 
ចតះ្រញ្ជិកា ផលិតផលឱ�ែដល់មសេ្បីគយ រួមមាេដូចជា ពត័ម៌ាេអុំពបីការសវចខចា្រ់ 
េិងល្ខេណៈ�មា្គ ល់រូ្រភាព (ARTWORK) សដើម្ បីឱ្យមសេ្បីគយមាេភាពង្យប�ួល 
្្តងការបតរួតពិេិត្យរ្ភាពខត�ោ្រវាងយថាប្រសភទ្រសចច្ា សទ�រ្រ�់ផលិតផល 
ឱ�ែតដលបាេចតះ្រញ្ជិ កា េិងទុំេិញសផ្សងៗសទៀតតដល្ុំពតងនា ុំចូលម្្ម្តជា។

• ចតះបតរួតពិេិត្យឱ្យបាេសទៀងទាតត់ាមឱ�ែស្ថា េ េិងល្ខេខណ្ឌ �្ដត្ទត្ ផលិតផល 
ឱ�ែទា ុំងសនាះតាមរយៈអាជ្ាធរមាេ�មតថ្ា ចិចា េិងមាេ�ិទ្ធអិេតញ្្ញ ត បពមទា ុំង 
សធវើការរ្ឹរអូ�ផលិតផលតដលមេិបតរូវោ្ជាមួយេឹងយថាប្រសភទ្រសចច្ា សទ�តដល 
បាេចតះ្រញ្ជិ កាសដើម្ បីជុំរតញឱ្យឱ�ែស្ថា េនានាកាេត់ត្រសងកើេការប្ររុងប្រយ័តក្ាេ់ 
តតខ្ា ុំងស�ើងចុំសពាះប្រភពផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលឱ�ែរ្រ�់ខ្ួេ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យ សខុាភិបាល  | ការហា៉ឃាត់្លិត្ល៉ិនបានច៊រះបញ្ជ ិកា



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២២៥

ការពបាពស័យទា្រ់ទងគ្ារវាងវសិ័យសាធារណៈ និងឯ្រជន

៤៨

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ឱី្យបមងកតីមវទកិាវស័ិយរដឋា នងិឯ្រជនជា្លូវការសពរាបវ់ស័ិយស៊ខាភបិាល មធ្វកីារ្្សព្្វ សាយពត័រ៌ាន្លូវចបាបផ់ដលរានពា្់រពន្័
នឹងវសិ័យស៊ខាភិបាលឱ្យកាន់ផតលព្បមសីរ និងទូលនំទូលាយផថ៉មទៀត និងមស្ីឱ្យមធ្វីការពិចារណាបមងកីតមវទិកាសន្នារវាងវសិ័យរដឋា 

អន្តរព្រសួង និងឯ្រជនមដ្យមផ្្ដ តជាសនំខាន់មលីការនានំចូលលួចលា្រ់នូវ្លិត្លឱសថ។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខ�បីហា ឆ្្ ុំ២០១៨ នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ 
្ររកិាខេ រសពទ្យ េិងសបគឿង�ុំអាង បាេសឆ្ើយត្រចុំសពាះ�ុំសណើ រ្រ�់សយើងខ្ត ុំឱ្យ្រសងកើតសវទិកាវ�័ិយស្ធារណៈ េិងឯ្ជេ
ជាផ្ូវការ�បមា្រវ់�័ិយ�តខាភបិាល េិងបាេតណនា ុំថា ប្រុមហ៊តេគួរោ្លិ់ខិតផ្ូវការម្ថ្ា្ដ់ឹ្ នា ុំប្�ួង�តខាភបិាល 
សោយស្រតតនាយ្ោ្ឋ េមេិមាេ�ិទ្ធិ�សបមច្្តងការ្រសងកើតយេក្ារសេះសទ។ ជា្រចចាយ័លអែ សៅ្្តងសវទិការាជរោ្ឋ ភបិាល-
តផ្្ ឯ្ជេ (G-PSF) តដលដឹ្នា ុំសោយ�សម្ដចនាយ្រដ្ឋមសេ្បីកាលពបីតខមបីនា ឆ្្ ុំ២០១៩ រាជរោ្ឋ ភិបាលបាេប្រកា� 
អុំពបីការពបងបី្ប្រុម ការង្រនេសវទិការាជរោ្ឋ ភបិាល-តផ្្ ឯ្ជេ សោយបាេោ្្់រញចាូ លប្រុមការង្រវ�័ិយ�តខាភបិាល 
វ�័ិយអ្ររ់ ុំ េិងវ�័ិយ�ុំណង។់ នាយ្ោ្ឋ េសេះ្ប៏ាេ្រញ្្ជ ្ផ់ងតដរថា ្រចចាត្រ្េស្េះ ប្�ួង្ុំពតងសរៀ្រចុំ្រសងកើត្ម្មវធិបី
ការចតះ្រញ្ជិ កាឱ�ែតាមប្រពេ័្ធអេឡាញ (E-Registration េិង E-importation) សដើម្ បីបគ្រប់គង្រញ្ជិ កាផលិតផលឱ�ែ 
េិងការនា ុំចូលផលិតផលទា ុំងសេះតាមរយៈប្រព័េ្ធសអ�ិចបតរូេិ្ សោយមាេការឧ្រតថាម្ភ េិងោ ុំបទពបីអង្គការ�តខភាព 
ពិភពសលា្។

មាេេិន្ាការស្ើេស�ើង សៅ្្តងប្�ួងមួយចុំេួេសៅ្ម្តជា ្ ្តងការសធវើទុំសេើ្រ្ម្ម ដុំសណើ រ 
ការ េិងប្រព័េ្ធបគ្រប់គងរ្រ�់ខ្ួេសោយផ្ដល់ស�វា្ម្មតាមប្រពេ័្ធឌបីជបីែលសោយការ 
្រសងកើត្ម្មវធិបីអេឡាញ ដូចមាេ្រង្ហា ញសោយ ប្រពេ័្ធបគ្រប់គងមជ្ឈការ ្ ម្្ម រ្ររសទ� 
រ្រ�់ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ េិងការចតះ្រញ្ជបី  ពាណិជ្្ជ ម្មតាម 
ប្រពេ័្ធអេឡាញរ្រ�់ប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្ម។ ការអេតវតប្្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាព នេ 
្ម្មវធិបីតាមប្រព័េ្ធអេឡាញសេះបាេសលើ្្ម�់្ប្រ�ិទ្ធផលសបចើេ េិង កាត់្រេថាយ
តបមរូវការធេធាេរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភិបាល សហើយ្៏្រសងកើេគតណភាពស�វា្ម្មតាមរយៈ
ការសធវើ�វ័យប្រវត្ិ្ម្មផងតដរ។

នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ ្ររកិាខេ រសពទ្យ េិងសបគឿង�ុំអាង បាេ្រញ្្ជ ្់ម្�ភា 
ពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ្ ្តង្ចិចាប្រជត ុំសៅតខ្្កោ ឆ្្ ុំ២០១៨ េិងតាមរយៈលិខិត 
សឆ្ើយត្រម្ថា ប្�ួង្ុំពតងសរៀ្រចុំ្រសងកើត្ម្មវធិបីតាមប្រពេ័្ធអត បីេធណិឺតផ្្ទ ល់ សដើម្ បី 
បគ្រ់បគងសលើដុំសណើ រការចតះ្រញ្ជិ កា េិងការនា ុំចូលផលិតផលសវជ្ជស្ស�ម្្កាេ់ 
ប្រសទ�្ម្តជា សោយមាេការោ ុំបទពបីអង្គការ�តខភាពពិភពសលា្ តដលសៅថា 
ប្រពេ័្ធចតះ្រញ្ជិ កាតាមអេឡាញ (E-Registration) េិងប្រពេ័្ធនា ុំចូលតាមអេឡាញ 
(E-Importation)។ វ�័ិយឯ្ជេតដលមាេអេតសលាមភាព �ូមស្វ គមេយ៉៍ង្្ស់រៅ្ដ  

ពិពណ៌នាបញ្នា

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

វិស័យ សខុាភិបាល  | ការច៊រះបញ្ជ ិកា និងការបន្តស៊ពលភាព



២២៦    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ការអេតវតទ្ាេ់សពលសវលា នេ្ម្មវធិបីតាមប្រព័េ្ធអេឡាញ េឹង្រង្ហា ញពបីការស្រ្ដជ្ា
ចតិរ្្រ�់ប្�ួង�តខាភបិាល្្តងការសប្រើបបា�់្រសចច្ា វទិយោែ្មបី សដើម្ បីជុំរតញការចូលរួម 
ជាមួយវ�័ិយឯ្ជេ។ ប្រ�ិេស្រើោ្ម េប្រពេ័្ធទុំសេើ្រត្រ្រសេះសទ រូ្រវេ័្្រតគ្គល េិងប រ្ុម 
ហ៊តេធតរ្ិចចាអាចទទួលបាេព័ត៌មាេពបីរាជរោ្ឋ ភិបាល េិងស�វានានាបាេលតះបតាតត
ម្កាេស់្ថា ្រេ័សោយផ្្ទ ល់សៅ្្តងសម៉ាងសធវើការតដលសធវើឱ្យមាេការពេយោរសពលយូរ 
េិងអាចផ្ដល់ផលអវជិ្ជមាេដល់ដុំសណើ រការអេតវត្ េិងប្រ�ិទ្ធភាពរ្រ�់ប្�ួង។ 
ជាលទ្ធផល ្រញ្ហា សេះអាចកាត់្រេថាយគតណភាព្្តងការផ្ដល់ស�វា សោយស្រតត 
្រញ្ហា ធេធាេមាេ្បមិត ្្តងការបគ្រ់បគងសលើ្ុំសណើ េ�ុំសណើ �ត ុំស�វា តដលអាច
េឹង្៉រះពាល់ដល់ការយល់ស�ើញសលើស�វាស្ធារណៈសៅ្ម្តជារ្រ�់វ�័ិយឯ្ជេ។ 

មូលសហតត�ុំខាេ់ តដលសធវើឱ្យមាេការពេយោរសពលេិយ័ត្ម្មយូរ សៅ្្តងវ�័ិយ�តខា-
ភិបាលសេះ្៏អាចរួមចុំតណ្ពបី្រញ្ហា អ�មតថាភាពរ្រ�់ប្រុមហ៊តេ្្តងការតាមោេ 
ការបគ្រ់បគង ឬការសឆ្ើយត្រចុំសពាះ្រញ្ហា តដលបាេស្ើតស�ើងសៅសពលខ្ួេោ្់ 
ពា្្យស�្ើ�ត ុំផងតដរ។ ប្រ�ិេស្រើ្រញ្ហា សេះសៅតត្រេស្្ើតមាេ ្ ត្ាសេះអាចេឹងរារា ុំង 
ដល់ការវេិិសយគ្រតេថាមសទៀត េិង្រេថាយគតណភាពស�វា�តខាភិបាលសៅ្ម្តជា 
សោយស្រតតអ្្ ជុំង ឺេិងបគរូសពទ្យជុំនាញតែទា ុំ�តខភាព េឹងបតរូវជួ្រឧ្រ�គ្្គ ្តងការ 
សប្រើបបា�់វធិបីស្ស�ព្យោបាលែ្មបី េិងទុំសេើ្រ ពបីសបពាះប្រុមហ៊តេមេិអាចយ្ការពយោបាល 
ទា ុំងសនាះសធវើទបីផសារមាេប្រ�ិទ្ធភាពសនាះសទ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

ចុំសពាះការវវិតស្េះ សោយស្រសយើងខ្ត ុំរ ុំពឹងទត្ ថា ្ ម្មវធិបីអេឡាញសេះេឹងជួយ�បមរួល 
ដល់ដុំសណើ រការេិយ័ត្ម្មជាសបចើេសផ្សងសទៀត។

្រចចាត្រ្េស្េះ  ប្រុមហ៊តេតែទា ុំ�តខភាពតដលរងច់ា ុំការចតះ្រញ្ជិកាែ្មបី ឬការ្រេ�្តពលភាព 
្រញ្ជិ កា មិេទទួលបាេអតថាប្រសយជេព៍បី្ម្មវធិបីោមួយស�ើយសដើម្ បីសធវើការតាមោេ 
វឌ្ឍេភាពនេការោ្ព់ា្្យ�ត ុំរ្រ�់ខ្ួេ សេះមាេេយ័ថា សទាះ្របីជាប្�ួងមាេសោល
្រុំណងដុំសណើ រការចតះ្រញ្ជិ កា្្តងរយៈសពល ៦តខ ្ ្ដបី ្រ៉តតេជ្ា្ត់�្ដងដុំសណើ រការសេះ
អាចចុំោយសពលយូរជាងសេះ សោយស្រតត្រញ្ហា សរៀ្រចុំឯ្ស្រ។ ្រញ្ហា សេះផ្ដល់
ផល្រះ៉ពាល់អវជិ្ជមាេដល់ដុំសណើ រការរ្រ�់ប្រុមហ៊តេតែទា ុំ�តខភាពជាសបចើេ សោយ
ស្រតតការពេយោរសពលយូរចុំសពាះដុំសណើ រការចតះ្រញ្ជិ កាបាេ្រង្អែ ្់លទ្ធភាពរ្រ�់
ប្រុមហ៊តេទា ុំងសនាះ្្តងការនា ុំចូល ឬតច្ចាយផលិតផលសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ 

សោយទទួលស្្គ ល់ថា ការ្រសងកើត្ម្មវធិបីតាមប្រព័េ្ធអេឡាញ ជាគសបមាងដ៏�ុំខាេ់
�បមា្រប់្�ួងតដលតបមរូវឱ្យមាេធេធាេសបចើេសដើម្ បី្រសងកើត េិងអេតវតប្្រ្្រសោយ
ភាពសជាគជ័យតាមសោល្រុំណងសនាះ  សយើងខ្ត ុំយល់ស�ើញថា ប្�ួង�តខាភិបាល 
ចា ុំបាចគួ់រផ្ដល់អាទិភាពសលើការ្រសងកើតគសបមាងអេឡាញសដើម្ បីធានាថាគសបមាងសេះ
េឹងមេិមាេដុំសណើ រការយឺតជាងការសបោងទត្។

វិស័យ សខុាភិបាល  | ការច៊រះបញ្ជ ិកា និងការបន្តស៊ពលភាព



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២២៧

99 សូ៉មស្ីឱ្យ្្ដល់អាទិភាពមលីការអន៊វត្តពបព័ន្ច៊រះបញ្ជ ិកាតា៉អនឡាញ (E-Registration) 
និងពបព័ន្នានំចូលតា៉អនឡាញ (E-Importation) របស់ព្រសួងស៊ខាភិបាល និងឱ្យវសិ័យ

ឯ្រជនចូលរួ៉ មៅ្រ្៊ងដនំមណីរការមនការបមងកីត្រ៉្វធិីទានំងមនរះ។

ការ្រញ្្ជ ្់រ្រ�់ប្�ួង�តខាភបិាល តដលថាខ្ួេ្ុំពតងសរៀ្រចុំ្រសងកើតប្រពេ័្ធចតះ្រញ្ជិកា
តាមអេឡាញ (E-Registration) េិង (E-Importation) ទទួលបាេការស្វ គមេយ៉៍ង ្ ្់
សរៅ្ដ ពបីវ�័ិយឯ្ជេតដលមាេអេតសលាមភាព។ សយើងខ្ត ុំ�ង្មឹថា ដុំសណើ រការសេះេឹង 
ជុំរតញឱ្យមាេតម្ាភាព �តប្ឹតភាព េិងការផ្សពវផសាយព័ត៌មាេរវាងរាជរោ្ឋ ភិបាល 
េិងប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាកាេ់តតលអែប្រស�ើរ សោយស្រតតការសធវើ�័វយប្រវត្ិ្ម្មស�វាទា ុំង
សេះេឹងលត្រ្រុំបាតេូ់វភាពមេិចបា�់លា�់សលើ្រញ្ហា េិយ័ត្ម្ម េិងកាត្់រេថាយឱកា� 
�បមា្រ់ការអេតវតម្ិេមាេតម្ាភាព។ អាប�័យសហតតសេះ សយើងខ្ត ុំ�ូមសលើ្ទឹ្ចិត ្
ដល់ប្�ួង�តខាភបិាល សមត្ាផ្ដល់អាទិភាពសលើការអេតវត្្ ម្មវធិបីតាមប្រពេ័្ធអេឡាញ 
សេះសដើម្ ប្ី ត ុំឱ្យមាេការពេយោរសពលយូរសទៀត។

ខណៈសពលតដលសយើងខ្ត ុំ ទទួលស្្គ ល់�មទិ្ធផល�សបមចបាេរ្រ�់ប្�ួង្េង្ម្ 
សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេអេតស្�េឱ៍្យប្�ួងសធវើការពិសបោះសយ្រល់ជាមួយេឹងវ�័ិយ
ឯ្ជេសៅដុំោ្់កាល្រសងកើត េិងសធវើសត�្្ ម្មវធិបីតាមប្រព័េ្ធអេឡាញទា ុំងសនាះ 
សដើម្ បីពិចារោសលើ្ងវល់រ្រ�់ប្រុមហ៊តេឯ្ជេ។ ការណ៍សេះេឹងធានាដល់ការផ្ដល់
ប្រពេ័្ធមាេប្រ�ិទ្ធភាពតដល្រុំសពញតាមតបមរូវការរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល េិងបគរូសពទ្យ
ជុំនាញតែទា ុំ�តខភាព្្តងការ្រុំសពញតាមតបមរូវការរ្រ�់អ្្ ជុំងឺ។ 

គណៈ្មា្ម ធិការ�តខាភិបាលនេ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា សបតៀមខ្ួេរួចជា
សប�ចសដើម្ បីផ្ដល់ការោ ុំបទដល់ប្�ួង សៅសពលប្�ួងអេតវតគ្សបមាង�ុំខាេ់សេះ 
សហើយេឹង�ូមស្វ គមេឱ៍កា�សធវើសត� ្េិងផ្ដល់មតបិត�្រច់ុំសពាះ្ម្មវធិបីសេះសោយ 
សយងតាមស្ថា េភាពសប្រើបបា�់ជា្់ត�្ដង។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩



២២៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ដូចបាេសរៀ្ររា្រល់មអែតិពបីមតេរូចសហើយ េបីតវិធិបីជត ុំវញិការចតះ្រញ្ជិកាផលិតផលសវជ្ជស្ស� ្
អាចបតរូវសធវើការបតរួតពិេិត្យស�ើងវញិ សដើម្ បីកាត្់រេថាយ្រញ្ហា រា ុំង�្ទះ តផ្្ រដ្ឋបាលតដល 
្ុំពតង្រះ៉ពាល់ដល់វ�័ិយ�តខាភបិាលសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជានាសពល្រចចាត្រ្េ។្ ជាពិស�� 
្រញ្ហា សេះស្ើតស�ើងចុំសពាះប រ្ុមហ៊តេតច្ចាយឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យ តដលតបមរូវឱ្យ
ចតះ្រញ្ជិ កាសលើការផ្្�់្រ្ដូ រផលិតផលសផ្សងៗ េិង�មា�ធាតតផលិតផលដូចោ្ ឱ្យ
សៅជាការចតះ្រញ្ជិកាោចស់ោយត�្ពបីោ្។ ្រញ្ហា សេះ្រងកឱ្យមាេការ្រសងកើេ ចុំោយ 
សបចើេសៅសលើការនា ុំយ្ឧ្រ្រណ៍ែ្មបៗី ចូលម្ទបីផសារ េិងធេធាេជាសបចើេតដលបតរូវ
សប្រើសដើម្ បីោ្់ពា្្យ�ត ុំចតះ្រញ្ជិ កាសេះ។ 

ឧទាហរណ៍ សៅសពលប្រុមហ៊តេតច្ចាយមួយ ចតះ្រញ្ជិ កាឧ្រ្រណ៍សប្រើបបា�់មួយ 
ដូចជា ឧ្រ្រណ៍ផសា ុ្ំ ្តងខ្ួេមេត�្ស (implant) តដលតបមរូវមាេទុំហុំសបចើេជសបមើ�
សដើម្ បី្រុំសពញតាមតបមរូវការ រ្រ�់អ្្ជុំងឺម្ា្់ៗ ្៉រតតេ្មាេមតខង្រដូចោ្ដតដល 
សពលខះ្ ប្�ួង�តខាភិបាលតបមរូវឱ្យមាេការផ្្�់្រ្ដូ រឧ្រ្រណ៍េបីមួយៗ បតរូវចតះ 
្រញ្ជិ កាោច់សោយត�្ពបីោ្។ សេះគឺជា្្ដបី្ងវល់ខ្ា ុំង�បមា្់រប្រុមហ៊តេតច្ចាយ 
ឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រ�សសង្្គ ះជបីវតិ ដូចជា ្រុំពង់�៊្្រញចាូ ល្្តង�រន�ឈាមស្រះដូង 
(cardiovascular implants) ជាសដើម សោយស្រតតផលិតផលតដលមាេរាងតូចៗ
ទា ុំងសេះ តតងតតមាេទុំហុំជាសបចើេប្រសភទ សទាះ្របីជាចុំោយសលើការចតះ្រញ្ជិ កា
អាចមាេផល្រ៉ះពាល់ធងៃេ់ធងៃរសៅសលើអតថាិភាពរ្រ�់ផលិតផលទា ុំងសនាះ្៏សោយ។ 
ប�សដៀងោ្សេះតដរ ស្រធាតតសធវើសត�ស្បចើេមតខ (reagents) តដលជាស្រធាតតបតរូវសប្រើ 
រួមជាមួយប្រព័េ្ធសផ្សងសទៀតសដើម្ បី្រងកឱ្យមាេប្រតិ្ ម្មគបីមបី បតរូវការការផ្្�់្រ្ដូររា្ររ់យ
�បមា្រម់តខង្រជា្ល់ា្ ់សទាះ្របីយ៉ងស្រធាតតទា ុំងសនាះសៅតតតបមរូវឱ្យចតះ្រញ្ជិ កា
ោច់សោយត�្ពបីឧ្រ្រណ៍តដលបតរូវសប្រើជាមួយស្រធាតតសនាះ។  

្រចចាត្រ្េស្េះ អាចមិេមាេ�ង្គតិភាពសៅ្្តងេបីតិវធិបីរដ្ឋបាល�បមា្រ់ការចតះ្រញ្ជិ កា
ស្រធាតតសធវើសត�ស្បចើេមតខទា ុំងសេះ។ នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ ្ររកិាខេ សពទ្យ 
េិងសបគឿង�ុំអាង បាេ្រញ្្ជ ្់ថា ការចតះ្រញ្ជិ កាស្រធាតតសធវើសត�ស្បចើេមតខបតរូវបាេ 
អេតញ្្ញ តសៅសពលចតះ្រញ្ជិកាដុំោលោ្ជាមួយឧ្រ្រណ៍តដលសប្រើជាមួយស្រធាតត 
ទា ុំងសនាះ។ សទាះ្របីជាយ៉ងោ្៏សោយ �មាជិ្រ្រ�់សយើងខ្ត ុំបាេ្រញ្្ជ ្់ជូេថា 
ការអេតវតជ្ា្ត់�្ដងសៅតតមេិអាចសធវើសៅបាេជាសរឿយៗសនាះសទ សហើយ�មាជិ្ ទា ុំង 
សនាះបតរូវ្រេច្តះ្រញ្ជិ ស្រធាតតសធវើសត�េ្បីមួយៗោចស់ោយត�្ពបីោ្ េិង្រងន់ែឈ្្ួល 
សបចើេសលើការចតះ្រញ្ជិ កាសនាះ។

ជាឧទាហរណ៍ថ្ា្់តុំ្រេ ់សដើម្ បី្រុំសពញសៅតាមចុំោតថ្់ា្ប់្រសភទចបមរុះ នេឧ្រ្រណ៍ 
្ររកិាខេ រសពទ្យតដលមាេល្ស់ៅ្្តងប្រសទ��ិងហា្រតរ បី ប្រុមហ៊តេតច្ចាយអាចចាត់ចុំោត់ 
ថ្ា្ឧ់្រ្រណ៍ជា្ល់ា្់ជាប្រុមសៅសបកាមពា្្យស�្ើ�ត ុំចតះ្រញ្ជិ កាផលិតផលតតមួយ
សដើម្ បី�បមរួលដុំសណើ រការរដ្ឋបាលឱ្យមាេភាពស្មញ្ញផងតដរ។ សដើម្ បីចតះ្រញ្ជិ ការួម

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការច៊រះបញ្ជ ិកាឧប្ររណ៍បរកិា្ខ រមពទ្យជាព្ររុ៉

៤៩

ថ ្មមី
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ការចមង្ប្រពេ័្ធរ្រ�់�ិងហា្រតរ បី �បមា្រក់ារចតះ្រញ្ជិ កាជាប្រុមចុំសពាះឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រ 
សពទ្យ តដលអេតញ្្ញ តឱ្យប រ្ុមហ៊តេតច្ចាយចតះ្រញ្ជិកា សលើការផ្្�់្រ្ដូរផលិតផលរ្រ�់ 
ខ្ួេសៅ្្តងប រ្ុមតតមួយ ឬប្រសភទតតមួយេឹងកាត្់រេថាយការរា ុំង�្ទះតផ្្ រដ្ឋបាលបាេ 
សបចើេតដលមាេសៅ្្តងវ�័ិយ�តខាភបិាល្ម្តជា។ធេធាេតដលតបមរូវសោយប្�ួង 
�តខាភបិាល េិងវ�័ិយឯ្ជេសដើម្ បីដុំសណើ រការចតះ្រញ្ជិកាផលិតផលេឹងមាេការែយ
ចតះខ្ា ុំង េិងមេិ្រះ៉ពាល់សលើ�តវតថាភិាព សោយស្រផលិតផលសៅតតមាេអេតសលាមភាព 
េិងការចតះ្រញ្ជិ កាបាេបតឹមបតរូវ។ 

ដុំសណើ រ្រេ្ការអេតវត្តដលមិេអាចដឹងទត្មតេ អុំពបីល្ខេខណ្ឌ តបមរូវចតះ្រញ្ជិ កា 
្ររកិាខេ រសពទ្យ េឹងចូលរួមចុំតណ្ចុំសពាះការប្រ្ួតប្រតជងមិេស�្មើភាពោ្ សោយ
ស្រតតការចតះ្រញ្ជិ កាម្ដងអាចចុំោយប្រមាណជា ១០០ ដតល្ារអាសមរ ិ្  ដូចសេះ
ចុំោយសលើការចតះ្រញ្ជិ កាផ្្�់្រ្ដូរស្រធាតតសធវើសត�ស្បចើេមតខ ោចស់ោយត�្ពបីោ្ 
ជាជាងការចតះ្រញ្ជិ កាជាប្រុម សធវើឱ្យមាេការចុំោយសបចើេដល់ប្រុមហ៊តេតច្
ចាយ។ ការចុំោយនែ្ស្ើេស�ើង េិងចុំោយសពលយូរនេអេតសលាមភាពសេះ 
អាចរារា ុំងមិេឱ្យមាេការ្រសងកើតែ្មបី េិងជសបមើ� សោយស្រតតចុំណត ចសេះអាច្រង្អែ ្់ 
ដល់ប្រុមហ៊តេផ្គត់ផ្គង់្្តងការនា ុំយ្ឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រែ្មបីៗម្កាេ់ប្រសទ�្ម្តជា។ 

ផល្៉រះពាល់ស្ើតសចញពបី្រញ្ហា សេះ មាេជាសបចើេម្សលើអ្្ ជុំង ឺេិងគតណភាពនេការ 
តែទា ុំ សោយស្រតតអ្្ជុំងឺេឹងមិេអាចទទួលបាេអតថាប្រសយជេ៍ពបីការពយោបាល 
�សសង្្គ ះជបីវតិត្រ្រទុំសេើ្រ ចុំតណ្ឯបគរូសពទ្យជុំនាញតែទា ុំ�តខភាព្៏មាេអាចតាម
ទាេ់្រសចច្ា វទិយោតដលមាេការវវិតយ៉្ងឆ្្រ់រហ័�សៅ្្តងវ�័ិយមួយសេះផងតដរ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

សៅសលើឧ្រ្រណ៍សៅប្រុមតតមួយ ផលិតផលបតរូវមាេសោល្រុំណងសប្រើរួម �ថាិតសៅ
្្តងចុំោត់ថ្ា្់សបោះថ្ា្់ដូចោ្ េិងការផ្្�់្រ្ដូ រ�ថាិត្្តងទុំហុំតដលបាេ្ុំណត់។ 
សោលការណ៍តណនា ុំមាេបស្្់រជាមតេ�្ដបីពបីការចតះ្រញ្ជិ កាឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យ
ជាប្រុមសេះ អាចមាេល្ខេណៈ�មប�្រ�បមា្រ់សប្រើបបា�់សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។



២៣០    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

99 សូ៉មស្ឱី្យមធ្វកីារពចិារណាមចញបទប្បញញាត្ត ិផដលនងឹអន៊ញ្ញា តឱ្យរានការច៊រះបញ្ជកិារួ៉ សពរាប់
ឧប្ររណ៍បរកិា្ខ រមពទ្យផដលសថែិតមៅ្រ្៊ងព្ររុ៉ និងពបមភទផត៉ួយ។

សដើម្ បី�បមាល្រេ្ទត្រដ្ឋបាល រ្រ�់ប្�ួង�តខាភបិាល េិងប្រុមហ៊តេតច្ចាយឧ្រ្រណ៍ 
្ររកិាខេ រសពទ្យ សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេអេតស្�េ៍ឱ្យប្�ួងសធវើការពិចារោ សចញ្រទ
្រ្ញ្ញត្ិតដលេឹងអេតញ្្ញ តឱ្យមាេការចតះ្រញ្ជិ ការួម �បមា្រ់ឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យ 
តដល�ថាិតសៅ្្តងប្រុម េិងប្រសភទតតមួយ សៅសពលោ្់ពា្្យស�្ើ�ត ុំដុំោលោ្។ 
្រតេថាមពបីសេះសៅសទៀត សដើម្ បី្រះ៉្រ៉ូវដល់ចុំណូលតដលអាចែយចតះ សោយស្រតតដុំ្ូរង 
អាចមាេការចតះ្រញ្ជិ កាផលិតផលតិច ប្�ួងអាចគិតនែ្ស�វាតដលស ើ្េស�ើង 
�បមា្រ់ការចតះ្រញ្ជិ កាឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យ តដលតបមរូវឱ្យមាេការផ្្�់្រ្ដូ រសបចើេ 
ឬ�មា�ធាតតពា្់ព័េ្ធសបចើេសផ្សងសទៀត។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យព្រសួងស៊ខាភិបាល្រនំណត់ឱ្យបានចបាស់ នូវបញ្ជ ីចនំណាតថ្់ា្រ់្លិត្លសពរាប់ឧប្ររណ៍បរកិា្ខ រមពទ្យមដ្យរានព័តរ៌ាន 
ល៉ិ្តអនំពីនីតិវធិី និងឯ្រសារផដលចានំបាច់សពរាប់្លិត្លនី៉ួយៗ និងមបារះព៊៉្្សាយនីតិវធិី្ លូវការសពរាប់ការច៊រះបញ្ជ ិកាសារធាត៊

មធ្វីមតស្ត។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

តាមរយៈលិខិតសផ្ើម្កាេ�់ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាកាលពបីតខ�បីហា ឆ្្ ុំ២០១៨ នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ 
្ររកិាខេ សពទ្យ េិងសបគឿង�ុំអាង បាេ្រញ្្ជ ្ថ់ាប្រកា�មាេបស្្រស់លខ ១២៥៨ តដលបគ្រប់គងសលើដុំសណើ រការចតះ្រញ្ជិ កា 
�បមា្រ់�មា្ភ រឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា បាេតបមរូវឱ្យមាេការចតះ្រញ្ជិ កាផលិតផលទា ុំងសេះោច់ 
សោយត�្ពបីោ្ សហើយមិេអេតញ្្ញ តឱ្យោ្់ផលិតផលទា ុំងសនាះជាប្រុម េិងចតះ្រញ្ជិ កាសៅសបកាមប្រសភទតតមួយ
ស�ើយ។ នាយ្ោ្ឋ េសេះ្៏បាេ្រញ្្ជ ្់ផងតដរថាប្�ួង�តខាភិបាលអាចសធវើការពិចារោោ្់សចញេូវប្រកា��្ដបីពបី
ការចតះ្រញ្ជិ កាជាប្រុម�បមា្រ់ឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យសដើម្ បីកាត់្រេថាយនែឈ្្ួលស�វា តដលតបមរូវ េិង្រេ្ទត្នានារ្រ�់ 
ប្រុមហ៊តេតដល្ុំពតងប្រត្ិរត្កិារសៅ្ម្តជា សហើយ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា�ូមស្វ គមេ៍ចុំសពាះឱកា�្្តងការ 
ផ្ដល់ការោ ុំបទដល់ដុំសណើ រការសេះ។ 

នាយ្ោ្ឋ េ្ប៏ាេ្រញ្្ជ ្ផ់ងតដរថា ប្�ួងអេតញ្្ញ តឱ្យមាេការចតះ្រញ្ជិ កាស្រធាតតសធវើសត�រួ្មោ្ជាមួយេឹងឧ្រ្រណ៍
្ររកិាខេ រសពទ្យ ប្រ�ិេស្រើប្រុមហ៊តេោ្់ពា្្យ�ត ុំចតះ្រញ្ជិ កា្្តងសពលដុំោលោ្ េិងទទួលបាេសលខចតះ្រញ្ជិ កាដូចោ្។ 
សទាះ្របីយ៉ងសេះ្្ដបី �មាជិ្រ្រ�់សយើងខ្ត ុំបាេ្រញ្្ជ ្់ជូេថា សពលខះ្ ដុំសណើ រការសេះមិេមាេ�ង្គតិភាពសៅ្្តងការ 
អេតវតជ្ា្់ត�្ដងនាសពល្រចចាត្រ្េស្នាះសទ សោយសហតតថា �មាជិ្រ្រ�់សយើងខ្ត ុំសៅតតតបមរូវឱ្យចតះ្រញ្ជិ កាស្រធាតត
សធវើសត�ោ្ច់សោយត�្ពបីោ្ សទាះ្របីជា្រញ្ហា សេះអាច្រោ្ដ លម្ពបីមសេ្បីជួរមតខតដលមិេបាេដឹងអុំពបីការត្�បមរួល 
ដុំសណើ រការែ្មបីៗសេះ្៏សោយ។

េបីតវិធិបី េិងឯ្ស្រតដលបតរូវការជាចា ុំបាចស់ដើម្ បីចតះ្រញ្ជិ កាឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យសៅ
្្តងប្រសទ�្ម្តជាគឺអាប�័យសៅសលើការចាត់ចុំោត់ថ្ា្់ផលិតផលរ្រ�់ប្�ួង 
�តខាភបិាល។ ្រចចាត្រ្េ ្ប រ្ុមហ៊តេតច្ចាយឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យមួយចុំេួេ បាេយល់ 
ដងឹអុំពបីភាពខវះខាតនេ្រទ្រ្ញ្ញត្ពិា្ព់េ័្ធេឹងការចតះ្រញ្ជិ កាឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យ។ 
សោលការណ៍តណនា ុំតដលបាេតចងទា ុំងសនាះ ហា្្់របីដូចជាតផអ្ែ សៅសលើប្រពេ័្ធេិយ័ត 
្ម្មចបមរុះរ្រ�់្រោ្ដ ប្រសទ�ជាសបចើេ។ សោលការណ៍តណនា ុំមួយចុំេួេ អាចជាេោ្់
ជាមួយេឹងសោលការណ៍តណនា ុំមួយសផ្សងសទៀត សហើយ្រសងកើតឱ្យមាេភាពមិេចបា�់ 
លា�់សៅសលើល្ខេខណ្ឌ តបមរូវនេេបីតិវធិបី េិងឯ្ស្រតដលបាេតបមរូវ�បមា្រ់ការចតះ
្រញ្ជិ កាផលិតផលឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យទា ុំងសនាះ។ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ចនំណាត់ថ្ា្រ់ឧប្ររណ៍បរកិា្ខ រមពទ្យសពរាប់ការច៊រះបញ្ជ ិកា

៥០

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព
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ភាពមិេចបា�់លា�់នេចុំោត់ថ្ា្់ឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យ បាេចូលរួមចុំតណ្ 
ដល់្រញ្ហា ពេយោរសពល តដលសយើងបាេសលើ្ ស�ើងខាងសលើ សៅ្្តងដុំសណើ រការចតះ្រញ្ជិកា 
ឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា សោយស្រតតប្រុមហ៊តេធតរ្ចិចា សៅ្្តង 
វ�័ិយសេះមេិអាចដងឹចបា�់ ថាសតើល្ខេខណ្ឌ តបមរូវោខះ្តដលប្�ួង ្ ុំណត�់បមា្រ់ 
ផលិតផលជា្់លា្់ោមួយសនាះសទ។ ភាពមិេចបា�់លា�់សេះអាចសធវើឱ្យប្រព័េ្ធ 
េិយ័ត្ម្មមេិមាេប្រ�ិទ្ធផល្្តងការសឆ្ើយត្រសៅេឹង្ុំសណើ េតបមរូវការសៅ្្តង វ�័ិយ 
សេះបាេស�ើយ សោយស្រតត្រញ្ហា ្រេ្ទត្ការង្ររដ្ឋបាលមាេកាេ់តតសបចើេស�ើង 
ចុំសពាះប្�ួង េិងវ�័ិយឯ្ជេតដលមាេអេតសលាមភាព។ �ុំខាេជ់ាងសេះសៅសទៀត 

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

ភាពមិេចបា�់លា�់សេះ ្រងខេុំឱ្យប្រុមហ៊តេតច្ចាយឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យ សធវើការ 
វេិិច្ឆយ័ផ្្ទ ល់ខ្ួេសលើឧ្រ្រណ៍តដលខ្ួេគតិថាគួរចតះ្រញ្ជិ កា សោយតផអ្ែ សលើពត័ម៌ាេ 
ពបីការបស្វបជាវម្ពបីប្រភពនានា រា្រ់្រញចាូ លទា ុំងការ�សបមចចិតថ្ា សតើឧ្រ្រណ៍ 
្ររកិាខេ រោខះ្តដលតបមរូវឱ្យចតះ្រញ្ជិ កាសៅ្្តងប្រសទ�សផ្សងសទៀត េិងតដលបតរូវ
សធវើការទា្ទ់ងម្កាេអ់គ្គនាយ្ោ្ឋ េគយ េិងរោ្ឋ ្រសដើម្ បី�ត ុំការ្រញ្្ជ ្្់រតេថាមសលើ
ចុំណត ចជាសបចើេសទៀត។ ្រចចាត្រ្េ្សេះ �មាជិ្រ្រ�់សយើងខ្ត ុំបាេ្រញ្្ជ ្់ជូេថា 
ពួ្ោត់បបា្ដតតចុំសពាះឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រ តដលទា្់ទងជាមួយស្រធាតតគបីមបី 
្៉រត សោ្ណ ះ ឧទាហរណ៍ ស្រធាតត�បមា្រ់ការសធវើសត� ្េិងឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យ 
សផ្សងសទៀតដូចជា ឧ្រ្រណ៍�បមា្រ់ភា្ជ ្រ់ ្រណ្ដត ះ ឬផសា ុ្ំ ្តងខ្ួេមេត�្ស (implants) 
តដលបាេតបមរូវឱ្យមាេការចតះ្រញ្ជិ កា សហើយសពលខះ្សៅតតមេិទាេដ់ងឹចបា�់លា�់ 
ថាសតើបតរូវចតះ្រញ្ជិ កាឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រប្រសភទសផ្សងសទៀតមតេសពលសធវើការនា ុំចូលតដរ
ឬយ៉ងោសនាះសទ។

សៅឆ្្ ុំ២០១៥ ប្រសទ�្ម្តជា ជាមួយេឹងប្រសទ��មាជិ្អាស៊្េទា ុំងអ�់សផ្សង
សទៀត បាេចតះហតថាសលខាសលើ្ិចចាបពមសបពៀងនា ុំ�្ដបីពបីឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យអាស៊្េ 
(AMDD) សដើម្ បីសធវើ�តខដតមេបីយ្ម្ម្រទ្រ្ញ្ញត្ិឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យសៅ្្តងតុំ្រេ់
ទា ុំងមូល េិងបាេ្រសសញ្ជ ៀ្រ្រដុំសណើ រការសេះ�បមា្់រប្រុមហ៊តេ្្តងការចូលទបីផសារ 
រ្រ�់ខ្ួេ សោយកាត្់រេថាយរបា ុំងតផ្្ ្រសចច្ា សទ� េិងេិយ័ត្ម្ម។ �មា�ធាតត�ុំខាេ់ 
នេ្ចិចាបពមសបពៀងសេះគទឺបមងឯ់្ស្រគុំរូស�្ើ�ត ុំរួមរ្រ�់អាស៊្េ (ASEAN Common 
Submission Dossier Template) តដលប្រុមហ៊តេផលិតទា ុំងសនាះអាចសប្រើបបា�់សដើម្ បី 
ោ្់ឯ្ស្រ្រសចច្ា សទ�រួមសៅកាេ់អាជ្ាធរេបីមួយៗសដើម្ បីកាត់្រេថាយការចុំោយ 
េិងសលើ្្ម�់្ប្រ�ិទ្ធផលេិយ័ត្ម្ម។ សេះតបមរូវឱ្យប្រសទ��មាជិ្ អាស៊្េ ្រសងកើត 
េិងអេតវតស្ោលការណ៍តណនា ុំរួម េិង្ុំណត�់ង្ោ់រល្ខេណៈវេិិច្ឆយ័�បមា្រក់ារ 
ចុំោតថ្់ា្ឧ់្រ្រណ៍នេ្ចិចាបពមសបពៀង AMDD សដើម្ បី�បមរួលដល់ការសធវើ�មាហរណ 
្ម្មទបីផសារតតមួយ�បមា្រ់ផលិតឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យ។ 

ខណៈតដល្ិចចាបពមសបពៀងសេះបតរូវបាេរ ុំពឹងទត្ ថាេឹងចូលជាធរមាេចា្់រពបីឆ្្ ុំ២០២០ 
ខាងមតខសេះ ប្រសទ�្ម្តជាសៅតតបតរូវ�បម្រេបីតវិធិបីអេតសលាមភាពនផ្្ទ ្តងជាមួយេឹង 
សោលការណ៍តណនា ុំតដលមាេតចងសៅ្្តង្ចិចាបពមសបពៀង AMDD តដលអាចជាមូល 
សហតតសធវើឱ្យមាេភាពមេិចបា�់លា�់ជា្រេ្្រនា្ទ ្រ�់បមា្រប់្រុមហ៊តេតច្ចាយផលិត
ផលឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យតដល្ុំពតងប្រតិ្រត្ិការសៅ្ម្តជា។
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99 សូ៉មសី្ឱ្យសព៉បពបមភទចនំណាតថ្់ា្់រ នងិមគាលការណ៍ផណនានំ ស្ដពីកីារច៊រះបញ្ជ ិកាឧប្ររណ៍ 
បរកិា្ខ រមពទ្យ ឱ្យពសបជា៉ួយនងឹចនំណាតថ្់ា្រ ់ និងមគាលការណ៍ផណនានំផដលរានផចង្៊្រង្ិរច្ច 
ពព៉មពពៀងស្ដីពីឧប្ររណ៍បរកិា្ខ រមពទ្យអាស៊ាន (ASEAN Medical Device Directive) ។

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពស�្ើឱ្យប្�ួង�តខាភបិាល�បម្រសោលការណ៍តណនា ុំ�្ដបីពបីការចតះ
្រញ្ជិកាឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យ េិងប្រសភទឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យតដលចា ុំបាច�់បមា្រ់ 
ស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ តការនា ុំចូលតាមប្រសភទជាមួយេឹងសោលការណ៍តណនា ុំតដលមាេ 
តចងសៅ្្តង្ចិចាបពមសបពៀង�្ដបីពបីឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យអាស៊្េ (AMDD) ។ សោយស្រ 
តត្ចិចាបពមសបពៀងសេះបតរូវបាេសគរ ុំពឹងទត្ថាេឹងចូលជាធរមាេសៅឆ្្ ុំ២០២០ ការសធវើ
ត្រ្រសេះេឹងអាចជួយប្�ួង្្តងការសបតៀមល្ខេណៈបាេលអែ�បមា្រក់ារសធវើ�តខដតម-
េបីយ្ម្ម្រទ្រ្ញ្ញត្ ិេិងោ ុំបទ្រតេថាមដល់តផេការសធវើ�មាហរណ្ម្មរ្រ�់្ម្តជាចូល 
សៅ្្តងទបីផសារ េិងមូលោ្ឋ េផលិត្ម្មតតមួយរ្រ�់អាស៊្េ។

មាបតា ៤ នេ្ិចចាបពមសបពៀង�្ដបីពបីឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យអាស៊្េ (AMDD)   បាេ្ុំណត់ 
ការចាតច់ុំោតថ្់ា្ឧ់្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យជា្ួរេចុំោតថ្់ា្ស់ោយតផអ្ែ សលើ្ុំរតិ
ហាេិភ័យដូចខាងសបកាម៖ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

្រញ្ហា សេះ្៏អាច្រសងកើេឱកា�ដល់ឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យតដលមាេហាេិភ័យ្ុំរតិ 
ខ�់្ចូលម្កាេ់ប្រសទ�្ម្តជាសោយមិេប�្រចបា្រ់ ្្តងទបមង់ជាឧ្រ្រណ៍មាេ
ហាេិភ័យ្ុំរតិទា្រតដលការបគ្រ់បគងេិយ័ត្ម្មមាេ្បមិតតិចតួច េិងអាចសធវើឱ្យ 
មាេសបោះថ្ា្់ដល់�តវតថាិភាពអ្្ ជុំងឺ េិងគតណភាពស�វាពយោបាលរ្រ�់បគរូសពទ្យ
ជុំនាញតែទា ុំ�តខភាព។ 

ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវចតះ្រញ្ជិ កាអ�ង្គតិភាពសេះ ្៏បាេចូលរួមចុំតណ្សធវើឱ្យមាេការ 
ប្រ្ួតប្រតជងមិេស�្មើភាពោ្ផងតដរ សោយសធវើឱ្យប្រុមហ៊ត េបតរូវចុំោយខ្�់ 
សលើការចតះ្រញ្ជិ កា េិងអាច្រេ្ទតច្រង្អែ ្់មិេឱ្យប្រុមហ៊តេផ្គត់ផ្គង់នា ុំយ្ឧ្រ្រណ៍ 
�ម្ូរត្រ្រកាេត់តសបចើេសៅ្ម្តជា តដលអាចេឹង្រងកឱ្យមាេផល្រះ៉ពាល់អវជិ្ជមាេ
ដល់អ្្ ជុំង ឺប្រ�ិទ្ធផល ការបស្វបជាវ េិងេវាេតវតេ្ ៍សៅ្្តងប្រពេ័្ធតែទា ុំ�តខភាព
សទៀតផង។ ប្រ�ិេស្រើប្រសទ�្ម្តជា េិងប្រសទ��មាជិ្អាស៊្េទា ុំងអ�់អេតវត ្
្ចិចាបពមសបពៀង AMDD ប្រ្្រសោយភាពសជាគជយ័ ្ ត្ាសេះអាចេឹងជុំរតញឱ្យវ�័ិយ 
្ររកិាខេ រសពទ្យសៅទូទា ុំងតុំ្រេ់អា�តបីអាសគយ៍្មាេការរ ប្ី ចសបមើេខ�់្។ 
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• ចុំោត់ថ្ា្់ ្៖ ្ុំរតិហាេិភ័យទា្រ – ដូចជា្រង់រត ុំរ្ួរ� សបស្មនដវះកាត់ 
េិង្រុំពង់ IV។

• ចុំោតថ្់ា្់ ខ៖ ្ ុំរតិហាេិភយ័ពបីទា្រសៅមធ្យម – ដូចជា្រសង្្គ លសធ្មញ�ិ្រ្េិម្មតិ 
ត្វតភ្្ �ិ្រ្េិម្មិត (contact lenses) េិងឧ្រ្រណ៍ពិេិត្យនផ្ទសពាះ។

• ចុំោតថ្់ា្់ គ៖ ្ ុំរតិហាេិភយ័ពបីមធ្យមសៅខ�់្ – ដូចជា ែងឈ់ាម �ូលតយ�្យតង 
�បមា្រ់�មាអែ តត្វតភ្្ �ិ្រ្េិម្មិត (contact lenses) េិង្ញចា្រ់សធវើសត�ត្�េ។

• ចុំោតថ្់ា្ ់�៖ ្ ុំរតិហាេិភយ័ខ�់្ – ដូចជា ឧ្ររ្ណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យតដលមាេ 
ឱ�ែខាង្្តងស្រះដូង�ិ្រ្េិម្មិត េិង្ញចា្រ់សធវើសត�រ្្សមសរាគសអដ�៍។

ប្រ�ិេស្រើប្�ួងអេតញ្្ញ តជាផ្ូ វការ ឱ្យប្រុមហ៊តេតច្ចាយឧ្ររ្ណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យ 
អេតវតត្ាមចុំោតថ្់ា្ទ់ា ុំងសេះ សៅសពលដុំសណើ រការស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ តនា ុំចូលសនាះ 
្រញ្ហា ពា្ព់េ័្ធេឹងភាពមេិចបា�់លា�់ េឹងតលងមាេសទៀតសហើយ�បមា្រប់្រុមហ៊តេ 
តច្ចាយឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រសពទ្យសៅ្ម្តជា បពមទា ុំងេឹងជួយោ ុំបទឱ្យប្រុមហ៊តេទា ុំង
សេះនា ុំចូលកាេប់្រសទ�្ម្តជាេូវឧ្រ្រណ៍្ររកិាខេ រពយោបាលនចប្្រឌតិែ្មបៗី កាេត់តសបចើេ 
តែមសទៀត។

វិស័យ សខុាភិបាល  | ការច៊រះបញ្ជ ិកា និងការបន្តស៊ពលភាព
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ការផ្សពវផសាយល្ផ់លិតផលតែទា ុំ�តខភាព្្តងប្រសទ�្ម្តជា បតរូវបាេបគ្រប់គងយ៉ង 
តឹងរតងឹសោយប្�ួង�តខាភិបាលសដើម្ បីធានាេូវភាពប�្រចបា្រ់នេស�ច្្ដបីអះអាង 
ខ្ឹមស្រ េិងទិដ្ឋភាព នេ�្ម្មភាពទា ុំងសនាះ េិងសដើម្ បីកាត់្រេថាយហាេិភ័យតដល
អាចស្ើតស�ើងចុំសពាះ�តវតថាភិាពអ្្ ជុំង។ឺ ្រទ្រ្ញ្ញតិទ្ា ុំងសេះ តបមរូវឱ្យប្រុមហ៊តេតែទា ុំ 
�តខភាពស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ តជាមតេពបីប្�ួង �បមា្រ�់មា្ភ រ េិង្ម្មវធិបីតដលប រ្ុមហ៊តេ 
ចង់សប្រើបបា�់សដើម្ បីផ្សពវផសាយល្់ផលិតផលរ្រ�់ខ្ួេមតេសពលផ្គត់ផ្គង់សៅដល់ 
ស្ធារណជេ អ្្ ជុំនាញតផ្្ តែទា ុំ�តខភាព េិងភាគបីពា្់ពេ័្្ធ ្តងវ�័ិយ។ 

សទាះ្របីជា្រទោ្ឋ េសេះបតរូវបាេអេតវតស្ៅ្្តងប្រសទ�ជាសបចើេ្ស៏ោយ ្រ៉តតេ�្មាជិ្  
រ្រ�់សយើងខ្ត ុំ មាេភាពមេិចបា�់លា�់ជត ុំវញិដុំសណើ រការអេតមត័ សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា 
សោយស្រតតមាេការផ្្�់្រ្ដូ រែ្មបៗី សៅ្្តងការអេតវតរ្្រ�់ប្�ួងតដលមេិទាេប់ាេ 
សរៀ្រចុំជាផ្ូ វការ សទាះ្របីមាេការអេតវត្�បមា្រ់្រណបី មួយចុំេួេរួចសៅសហើយ្្ដបី។ 
�មាជិ្ រ្រ�់សយើងខ្ត ុំ �ូមជបមា្រឱ្យដងឹថា�បមា្រ�់មា្ភ រផ្សពវផសាយល្ម់ាេម៉ា្ 
�ញ្្ញ តដលជាទូសៅបតរូវបាេផ្ដល់សៅឱ្យអ្្ ជុំនាញតផ្្ សវជ្ជស្ស� ្ដូចជាស�ៀវសៅ
្រញ្ជបី ្តប់តាតផ្្ មេ្ទបីរពិសស្ធេ៍តដលពបីមតេមេិបាេឆង្កាតក់ារបតរួតពិេិត្យទា ុំងសេះ 
សៅសពលសេះប្រុមហ៊តេបតរូវបាេតបមរូវឱ្យស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ តជិាមតេ�ិេ។ ដូចោ្សេះតដរ 
�បមា្រ�់មា្ភ រសផ្សងៗសទៀត ដូចជា�មា្ភ រទា្ទ់ាញចុំោ្់រអារម្មណ៍ មាេការលុំបា្ 
ខ្ា ុំងចុំសពាះប រ្ុមហ៊តេផលិត្្តងការទទួលបាេ�ុំោ្សទាលជា្់ត�្ដងសោយស្រ 
្រញ្ហា ្ុំហិតសៅ្្តងការផលិត សហើយសៅ្្តងការអេតវតជ្ា្់ត�្ដង ្ ត្ាសេះអាចរារា ុំង 
ប្រុមហ៊តេមិេឱ្យស�្ើ�ត ុំការអេតម័តចុំសពាះ�មា្ភ រផ្សពវផសាយរ្រ�់ខ្ួេ។

ភាពមិេចបា�់លា�់តដលស្ើតស�ើង សោយស្រភាពខត�ោ្ពបីដុំសណើ រការមតេៗ ្ ្៏រេ ្
រហូតដល់ដុំសណើ រការស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ ត តដលចា ុំបាច�់បមា្រប់្រុមហ៊តេសៅ្្តងការ 
សរៀ្រចុំ ឬចូលរួមសៅ្្តង្ម្មវធិបី ឬ្ិចចាប្រជត ុំពា្ព់េ័្ធេឹងការផ្សពវផសាយល្ផ់លិតផល 
ឱ�ែ ជាមួយេឹងអ្្ ជុំនាញតផ្្ តែទា ុំ�តខភាព។ កាលពបីមតេ តុំោងប្រុមហ៊តេបតរូវបាេ 
អេតញ្្ញ តឱ្យចូលរួមសៅ្្តង្ចិចាប្រជត ុំរួមជាមួយ�មាគមសវជ្ជស្ស�ប្្រ�ិេស្រើ�មាគម
បាេទទួលការអេតញ្្ញ ត សទាះ្របីសៅ្្តង្រណបី មួយចុំេួេ ប្�ួងតបមរូវឱ្យទា ុំង�មាគម 
េិងប្រុមហ៊តេេបីមួយៗតដលចូលរួម បតរូវស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ តោចស់ោយត�្ពបីោ្្្ដបី។  
ប�សដៀងោ្សេះតដរ ការអេតញ្្ញ តតដលបាេទទួល�បមា្រ់្ម្មវធិបីសវជ្ជស្ស�ព្បីមតេ
មាេ�តពលភាពរយៈសពលមួយតខ តដលអាចឱ្យប្រុមហ៊តេ្រត់ត្រេសៅ្្តងការផ្្�់
្រ្ដូ រតផេការ សោយ�មសហតតផល ្រ៉តតេស្ៅសពលសេះប្�ួងតបមរូវឱ្យសរៀ្រចុ្ំ ម្មវធិបី 
សៅកាល្ររសិច្ឆទជា្ល់ា្់ តដលបាេស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ ត។ ្ ត្ាសេះបាេសធវើឱ្យប្រុមហ៊តេ 
ពត ុំអាចមាេលទ្ធភាពអសញ្ជើ ញអ្្ ជុំនាញតែទា ុំ�តខភាព តដលមាេជុំនាញផ្ដល់ស្រ 
សវជ្ជស្ស�ម្ាេស្រប្រសយជេ ៍សោយស្រសៅសពលសេះបតរូវស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ ត សទើ្រ
សធវើឱ្យមាេភាពយតឺយ៉វ្្តងការទា្់ទងសៅអ្្ ជុំនាញដ៏មមាញឹ្ទា ុំងសេះ�បមា្រ់
កាល្ររសិច្ឆទជា្់លា្់។ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ដនំមណីរការស៊នំការអន៊ញ្ញា តសពរាប់ការ្្សព្្វ សាយ 
ល្រ់្លិត្លឱសថ

៥១

ថ ្មមី
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ដូចោ្សៅេឹងវ�័ិយឯ្ជេសផ្សងៗសទៀតតដរ ប្រុមហ៊តេតែទា ុំ�តខភាព សប្រើបបា�់ យតទ្ធ-
ស្ស�ផ្្សពវផសាយប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាពសដើម្ បី្រង្ហា ញអុំពបីល្ខេណៈពិស��នេ ផលិត 
ផល េិងរ្សាសោលជុំហររ្រ�់ខ្ួេ សៅ្្តងទបីផសារ ជាមួយេឹងនដគូប្រ្ួតប្រតជង។ 
្ត្ាសេះជួយជុំរតញឱ្យវ�័ិយតែទា ុំ�តខភាពតដលមាេភាពប្រ្ួតប្រតជងខ�់្សលើ្ 
ទឹ្ចតិឱ្្យមាេការេិសយគកាេត់តសបចើេ ពបីប្រុមហ៊តេពហតជាត ិតដលនា ុំម្េូវ�ង្ោ់រ 
គតណភាពតែទា ុំ�តខភាពកាេ់តតខ�់្។ ្ម្មវធិបី េិងឯ្ស្រផ្សពវផសាយល្់ផលិត 
ផល្៏បតរូវបាេសប្រើបបា�់សោយប្រុមហ៊តេឱ�ែផងតដរសដើម្ បីផ្សពវផសាយព័ត៌មាេ 
សវជ្ជស្ស�ត្ផអ្ែ សលើភ័�្តតាង�ុំខាេ់ៗសៅដល់អ្្ ជុំនាញតផ្្ សវជ្ជស្ស�អ្ុំពបីផលិត 
ផល បពមទា ុំងព័ត៌មាេសវជ្ជស្ស�ម្ិេតមេជាការផ្សពវផសាយ ដូចជា្រចចាត្រ្េភ្ាព 
ពត័ម៌ាេវទិយោស្ស�អ្ុំពបីសោលការណ៍តណនា ុំអេរ្ជាត ិេិងភ�័្តតាងសវជ្ជស្ស�ែ្្មបៗី ។ 
សោល្រុំណងនេការផ្សពវផសាយសេះ គសឺដើម្ បីោ ុំបទសៅដល់អ្្ ជុំនាញតផ្្ តែទា ុំ�តខ
ភាព្្តងការសបជើ�សរ ើ�ការពយោបាលលអែ្រុំផតត�បមា្រអ់្្ ជុំងរឺ្រ�់ខ្ួេសៅតាមផលិត
ផលតដលមាេល្់សៅតាមទបីផសារ។

សទាះ្របីយ៉ងោ ្ ងវះសោលការណ៍តណនា ុំចបា�់លា�់ អុំពបីប្រសភទនេការផ្សពវផសាយ 
តដលបាេអេតញ្្ញ ត េិងអុំពបីសពលសវលាតដលប្រុមហ៊តេបតរូវស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ តសនាះ 
បាេសធវើឱ្យ្ររយិកា�េិយត្ម្មមេិមាេភាពចបា�់លា�់ តដលសធវើឱ្យប រ្ុមហ៊តេកាេ់ 
តតមាេការលុំបា្ ្ ្តងការសធវើអាជបីវ្ម្្ម ្តង្ម្តជា េិង្៉រះពាល់ជាអវជិ្ជមាេដល់វេិិ-
សយគគេិតដលមាេ្រុំណងចងវ់េិិសយគសៅ្ម្តជានាសពលខាងមតខផងតដរ។  ដុំសណើ រ 
ការេិយត្ម្មប្រ្្រសោយភាព�្មតគស្្ម ញ តដលកាត្់រេថាយ�មតថាភាពប្រ្ួតប្រតជង 
ចតងសបកាយេឹងសធវើឱ្យ្រះ៉ពាល់សៅដល់លទ្ធភាពរ្រ�់អ្្ ជុំង ឺសៅ្្តងការទទួលបាេការ 
ពយោបាល�សសង្្គ ះជបីវតិត្រ្រទុំសេើ្រ សោយស្រប្រុមហ៊តេតែទា ុំ�តខភាពទុំេងជាេឹង មេិ
នា ុំយ្វធិបីពយោបាលទា ុំងសេះម្កាេ់ទបីផសារែ្មបីស�ើយប្រ�ិេស្រើមិេមាេការរ ុំពឹងទត្
ថាេឹងទទួលបាេបបា្់ចុំណូលពបីការវេិិសយគរ្រ�់ខ្ួេសទសនាះ។ 

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

្រញ្ហា ពា្់ពេ័្ធេឹងដុំសណើ រការ�ត ុំការអេតញ្្ញ តសេះ មាេសបចើេត្រ្រ�បមា្រ់្ ម្មវធិបីផ្សពវ
ផសាយសផ្សងៗតដលសរៀ្រចុំស�ើងសៅសបរៅទបីប្រុងភ្ុំសពញ ជាពិស�� សៅសខតប្ាតដ់ុំ្រង 
ស�ៀមរា្រ េិង្ុំពង់ចាម សោយស្រប្រុមហ៊តេបតរូវស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ តពបីប្�ួង 
បពមទា ុំងពបីមេ្ទបីរ�តខាភិបាលសខត ្តដល្រងកឱ្យមាេ្រេ្ទត្តផ្្ រដ្ឋបាលមិេចា ុំបាច់ 
្រតេថាមសទៀត។ សយើងខ្ត ុំ�ូមតែង្អុំណរគតណចុំសពាះប្�ួងតដលបាេខិតខុំប្រឹងតប្រង 
ទ្រស់្ក តក់ារស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ តជាេោ្់ពបីអាជ្ាធរមូលោ្ឋ េ ្រ៉តតេ�្មាជិ្ រ្រ�់សយើង 
ខ្ត ុំបាេសលើ្ស�ើងថា្រញ្ហា សេះសៅតត្រេស្្ើតមាេសៅស�ើយ។

ប្រុមហ៊តេតែទា ុំ�តខភាព ោ ុំបទចុំសពាះការតបមរូវឱ្យមាេប្្រខណ្ឌ េិយត្ម្ម�មប�្រ 
�បមា្រ់វ�័ិយតែទា ុំ�តខភាពសដើម្ បីធានាថា ប្រុមហ៊តេពត ុំមាេ�្ម្មភាពមិេ�មរម្យ 
ឬសធវើស�ច្្ដបីអះអាងមេិបតឹមបតរូវ សៅ្្តងឯ្ស្រផ្សពវផសាយល្ផ់លិតផលរ្រ�់ខ្ួេ 
តដលអាច្រងកសបោះថ្ា្់សៅដល់ស្ធារណជេស�ើយ។ ដូសចះ្ វ�័ិយ�តខាភិបាល 
តបមរូវឱ្យ្រទ្រ្ញ្ញត្ទិា ុំងសេះមាេភាពចបា�់លា�់ មាេ�ង្គតភិាព េិងអមសោយការ 
តណនា ុំជាផ្ូ វការតដលអាចឱ្យប្រុមហ៊តេអាចដឹងថាសតើ�មា្ភ រផ្សពវផសាយល្់ផលិត
ផលោតដលអាចទទួលយ្បាេ េិងមិេទទួលយ្បាេមតេេឹងោ្់ជូេប្�ួង
�តខាភិបាល។
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99 សូ៉មស្ីឱ្យរានការបញ្្ជ ្រ់ឱ្យបានចបាស់លាស់អនំពីមគាលការណ៍ផណនានំផដលព្ររុ៉ហ៊៊នផថទានំ
ស៊ខភាពពតរូវអន៊វត្តតា៉មដី៉្បមីស្ីស៊នំការអន៊ញ្ញា តពីព្រសួងស៊ខាភិបាលសពរាប់ស្រ៉្ភាព-

្្សព្វ្សាយ្លិត្ល។

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពស�្ើឱ្យប្�ួង�តខាភបិាល សធវើការ្រញ្្ជ ្់ឱ្យបាេចបា�់លា�់អុំពបី 
សោលការណ៍តណនា ុំ តដលប្រុមហ៊តេតែទា ុំ�តខភាពបតរូវអេតវតត្ាម សដើម្ បីធានាថា �្ម្ម
ភាពផ្សពវផសាយផលិតផលរ្រ�់ខ្ួេ អេតសលាមសៅតាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវរ្រ�់ប្�ួង។ 
សោលការណ៍តណនា ុំទា ុំងសេះ គួរពេ្យល់លមអែតិថា សតើសពលោតដលប រ្ុមហ៊តេចា ុំបាច់ 
បតរូវស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ ត�បមា្រ�់្ម្មភាពមួយចុំេួេ េិងសពលោតដលមេិចា ុំបាចស់�្ើ 
�ត ុំ ទុំហុំនេឯ្ស្រ (ចុំេួេទុំពរ័) សពលសវលាដុំសណើ រការប៉ាេស់្្ម េ បពមទា ុំងឯ្ស្រអម 
េិងឯ្ស្រតដលចា ុំបាច�់បមា្រោ់្់ស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ ត។ សយើងខ្ត ុំ�ូមជុំរតញឱ្យប្�ួង 
បត�្រស់ៅ្ុំណត�់តពលភាពរយៈសពលដ្រន់ែងៃដូចមតេ�បមា្រក់ារអេតញ្្ញ តតដលបាេ 
ផ្ដល់ជូេ សោយស្ររយៈសពលសេះអាចឱ្យប រ្ុមហ៊តេមាេភាព្រតត់្រេ្្តងការសរៀ្រចុំ 
េិងចូលរួមសៅ្្តង្ម្មវធិបីផ្សពវផសាយផលិតផល។

ពា្់ព័េ្ធេឹង�មា្ភ រទា្់ទាញចុំោ្រ់អារម្មណ៍ទបីផសារ (gimmicks) សយើង�ូមស�្ើឱ្យ 
ប្�ួងសធវើការពិចារោអេតវតត្ាមេបីតវិធិបី្រចចាត្រ្េត្ដលតបមរូវឱ្យមាេតតរូ្រភាព (art

-work) �បមា្រ់ោ្់ជូេ សោយស្ររូ្រភាពសេះ្រង្ហា ញអុំពបីរាល់ព័ត៌មាេ េិងស្រចា ុំ
បាច់តដលប្�ួងតបមរូវឱ្យមាេ�បមា្រ់ការបតរួតពិេិត្យ។

សោយស្រផលិតផលសៅតតបតរូវបាេអេតញ្្ញ តឱ្យសធវើការផ្សពវផសាយសទាះ្របីអាជ្ា្័រណ្ណ
ចតះ្រញ្ជិ កាផលិតផលទា ុំងសេះហួ��តពលភាពសៅសហើយ្្ដបី សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពស�្ើ
ឱ្យប្�ួងអេតញ្្ញ តឱ្យ្រេស្ធវើការចតះ្រញ្ជិ កា្ម្មវធិបីផ្សពវផសាយ សោយស្រអាជ្ា្័រណ្ណ
សេះតបមរូវឱ្យមាេ�បមា្រ់តតការនា ុំចូលផលិតផល្រ៉តសោ្ណ ះ គឺមិេតមេ�បមា្រ់ការ 
ផ្សពវផសាយសទ។

សដើម្ បីធានាថាដុំសណើ រការ�ត ុំការអេតញ្្ញ តផ្សពវផសាយផលិតផល បតរូវបាេអេតវត ្
ប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាព សយើងខ្ត ុ្ំ ៏�ូមផ្ដល់អេតស្�េ៍ឱ្យប្�ួង្រញ្្ជ ្់ស�ើងវញិ
អុំពបីដុំសណើ រការផ្សពវផសាយពា្់ព័េ្ធេឹងល្ខេខណ្ឌ តបមរូវរ្រ�់ខ្ួេ សៅដល់បគ្រ់មេ្ទបីរ 
�តខាភិបាលសខត្សដើម្ បីធានាថា ្រទ្រ្ញ្ញត្ិសេះបតរូវបាេអេតវត្ដូចៗោ្សៅទូទា ុំង 
បពះរាជាោចប្្ម្តជា េិងពត ុំមាេការស�្ើ�ត ុំការអេតញ្្ញ តជាេ់ោ្។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩



២៣៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ផលិតផលសវជ្ជស្ស�ត្ដល្ុំពតងឆ្ងកាត់ដុំសណើ រការ�ត ុំ្រេ្�តពលភាព្រញ្ជិ កា 
មិេតមេមាេ�ិទ្ធ ទទួលបាេអាជ្ា្រ័ណ្ណនា ុំចូលសោយ�វ័យប្រវត្ិបាេស�ើយ។ 
សយងតាមេបីតវិធិបីទូសៅ សដើម្ បីទទួលបាេអាជ្ា្រណ័្ណនា ុំចូលពបីប្�ួង�តខាភបិាល តដល
ដុំសណើ រការសេះបតរូវចុំោយសពលរហូតដល់ ៦ តខសនាះ គតឺបមរូវឱ្យមាេវញិ្្ញ ្រេ្រប័ត
ចតះ្រញ្ជិ កាផលិតផលជាមតេ�ិេ។ �មាជិ្រ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា 
បាេ្រញ្្ជ ្់ជូេថា កាលវភិាគ្ុំណត់សេះ គឺមាេល្ខេណៈយតត្ិធម៌ សហើយជាទូសៅ 
មាេ�តប្ឹតភាពសបកាយពបីបាេោ្ឯ់្ស្រចា ុំបាចទ់ា ុំងអ�់រួចរាល់សហើយ សទាះ្របី�ថាតិ 
្្តងស្ថា េភាពតដលមាេ្រញ្ហា ពា្ព់េ័្ធេឹងការោ្់ពា្្យ�ត ុំរ្រ�់ខ្ួេ្្ដបី ្ �៏មាជិ្ បាេ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

អាជាញា ប័ណណនានំចូលបន្ាន់

៥២

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

ផណនានំអនំពីដនំមណីរការមស្ីស៊នំអាជាញា ប័ណណពិមសសសពរាប់្លិត្លផដលបានច៊រះបញ្ច ិកាជាបន្តបន្ាប់ ឬផដល្រនំព៊ង្លងកាត់ដនំមណីរការ
ស៊នំបន្តស៊ពលភាពម�ងីវញិ។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ទទួលស្្គ ល់ចុំសពាះ្ិចចាខិតខុំប្រឹងតប្រងយ៉ង�្ម្មនាសពល្េង្ម្រ្រ�់ប្�ួង 
�តខាភិបាល្្តងការោ ុំបទដល់្រោ្ដ ប្រុមហ៊តេនានាស�្ើ�ត ុំអាជ្ា្រ័ណ្ណនា ុំចូលផលិតផលសវជ្ជស្ស�្្ ្តង្រណបី ផលិត 
ផលទា ុំងសនាះជួ្រប្រទះ្រញ្ហា ពេយោរសពលសៅ្្តងដុំសណើ រការ�ត ុំ្រេ�្តពលភាព្រញ្ជិ កាស�ើងវញិរ្រ�់ប្រុមហ៊តេទា ុំង 
សនាះ។ គួរឱ្យសស្្ស្្ដ យ សៅ្្តងលិខិតចតះតខ�បីហា ឆ្្ ុំ២០១៨ រ្រ�់នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ ្ររកិាខេ សពទ្យ 
េិងសបគឿង�ុំអាង តដលបាេជូេដុំណឹងម្�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាថា ប្�ួងេឹង្រញ្ឈ្រ់ការអេតញ្្ញ តសលើ�ុំ
សណើ �ត ុំអាជ្ា្រណ័្ណនា ុំចូល្រនា្ទ េ់ៗ សទៀតសហើយ។ នាយ្ោ្ឋ េ្ប៏ាេ្រញ្្ជ ្្់រតេថាមផងតដរថា ចា្រព់បីសពលសេះតសៅ បគ្រ់ 
ផលិតផលវជិ្ជស្ស�ទ្ា ុំងអ�់េឹងតលងទទួលបាេការអេតញ្្ញ តឱ្យមាេការនា ុំចូលម្្ម្តជាសទៀតសហើយ ប្រ�ិេស្រើផលិត 
ផលទា ុំងសនាះមេិទទួលបាេអាជ្ា្រណ័្ណចតះ្រញ្ជិ កាមាេ�តពលភាពជាមតេសទសនាះ ស្រើសទាះ្របីជាផលិតផល្ុំពតងរងច់ា ុំ
�ត ុំ្រេ�្តពលភាពអាជ្ា្័រណ្ណស�ើងវញិ្៏សោយ។ នាយ្ោ្ឋ េបាេ្រញ្្ជ ្់ថា ប្�ួងេឹងផ្ដល់វញិ្្ញ ្រេ្រ័បត្រេ�្តពល
ភាព្រញ្ជិ កាស�ើងវញិ្្តងរយៈសពល ៦ តខ សហើយ ប្�ួង្ុំពតងដុំសណើ រការសរៀ្រចុំ្រសងកើត្ម្មវធិបីែ្មបី�បមា្រក់ារចតះ្រញ្ជិ កា
ឱ�ែតាមប្រពេ័្ធអេឡាញ (E-Registrations) េិង ការសរៀ្រចុំឯ្ស្រនា ុំចូលតាមប្រពេ័្ធសអ�ិចបតរូេិច (E-Importation) 
តដលេឹង�បមរួលដល់ដុំសណើ រការសេះឱ្យកាេ់តតមាេភាពង្យប�ួល។

ប�្រសពលតដល�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ទទួលស្្គ ល់ថា ប្�ួងអាចេឹងចាត់វធិាេការយ៉ងតងឹរតងឹសេះ សដើម្ បីធានា 
្បមិតប្រ្ួតប្រតជង�បមា្រ់ប្រុមហ៊តេទា ុំងអ�់ សយើងខ្ត ុំយល់ស�ើញថាការ�សបមចចាត់វធិាេការត្រ្រសេះបាេរតិត្តិ 
ឱកា�្្តងការផ្ដល់ស�វាោ ុំបទមួយចុំេួេតដលជួយ�បមរួលដល់ដុំសណើ រការសធវើធតរ្ិចចាសៅ្ម្តជាសៅ្្តងស្ថា េភាពត្រ្រ
សេះ។ សលើ�ពបីសេះសទៀត ស�ច្្ដបី�សបមចសេះេឹងជះឥទ្ធិពលដល់អ្្ ជុំងឺតដលម្រ្ស�វាពយោបាលសវជ្ជស្ស� ្ប្រ�ិេ 
ស្រើមាេការពេយោរសពល្្តងការផ្ដល់អាជ្ា្រ័ណ្ណនា ុំចូលឱ�ែ�ុំខាេ់ៗទា ុំងសនាះ។ �ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា 
�ូមសលើ្ទឹ្ចតិដ្ល់ប្�ួង ឱ្យ្រញ្្ជ ្ជ់ាែ្មបីម្ដងសទៀតអុំពបីដុំសណើ រការសដើម្ បីទទួលបាេអាជ្ា្រណ័្ណនា ុំចូល្រនា្ទ េ�់បមា្រ់ 
ផលិតផលតែទា ុំ�តខភាពតដល្ុំពតងរងច់ា ុំការ្រេ�្តពលភាព្រញ្ជិ កា ឬចតះ្រញ្ជិ កា ប�្រោ្សេះសយើងខ្ត ុ្ំ �ូ៏មសលើ្ទឹ្ 
ចិតឱ្្យអេតវតដ្ុំសណើ រការោ្់ពា្្យ�ត ុំផ្ូ វការតដលមាេសោលការណ៍តណនា ុំចបា�់លា�់្រង្ហា ញអុំពបីល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ
នេការទទួលបាេអាជ្ា្រ័ណ្ណសេះ។

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

វិស័យ សខុាភិបាល  | ការច៊រះបញ្ជ ិកា និងការបន្តស៊ពលភាព



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២៣៩

ដងឹអុំពបីភាពខវះចសន្ាះនេការបបាប�័យទា្ទ់ងចបា�់លា�់ជាមួយប្�ួងតដលេឹង
្រ៉ះពាល់ធងៃេ់ធងៃរដល់ដុំសណើ រការអេតម័តសលើការផ្ដល់អាជ្ា្រ័ណ្ណសនាះ។ 

សោយស្រប្រុមហ៊តេមិេអាចតាមោេឱ្យបាេបគ្រ់បជរុងសបជាយ សលើការោ្់ពា្្យ 
�ត ុំរ្រ�់ខ្ួេបាេ ប្រុមហ៊តេមេិដងឹអុំពបី្រញ្ហា នានាតដលអាចេឹងស្ើតមាេស�ើងពា្ព់េ័្ធ
េឹងការោ្់ពា្្យ�ត ុំរ្រ�់ខ្ួេស�ើយ សហើយជាសរឿយៗបតរូវចុំោយសពលខះ្ៗ មតេសពល
ប្�ួងទា្ទ់ងម្ប្រុមហ៊តេសដើម្ បីសោះបស្យ្រញ្ហា ទា ុំងសនាះ។ ្រញ្ហា ទា ុំងសេះបាេ្រងក
ឱ្យមាេការពេយោរសពលសលើេបីតវិធិបីនា ុំចូល ពបីសបពាះប្�ួងមេិអាចដុំសណើ រការពា្្យ�ត ុំ 
បាេសទ លតះបតាតត ឯ្ស្រទា ុំងអ�់បាេសរៀ្រចុំតាមលុំោ្់រលុំសោយរួចរាល់។ សៅសពល 
ប រ្ុមហ៊តេទទួលបាេការជូេដុំណឹង េិងបាេសោះបស្យ្រញ្ហា នានាសហើយ សពលសវលា
្ុំណត់នេដុំសណើ រការ�ត ុំ្រេ�្តពលភាពរយៈសពល ៦ តខ េឹងបតរូវចា្រស់ផ្ដើមម្ដងសទៀត 
តដលសេះេឹង្រងកឱ្យមាេការពេយោរសពលសបចើេតែមសទៀតដល់ដុំសណើ រការ�ត ុំ្រេ្ដ�តពល 
ភាព សហើយប្រុមហ៊តេបតរូវបាេហាមឃាតម់េិឱ្យសធវើការនា ុំចូលផលិតផលរ្រ�់ខ្ួេស�ើយ 
្្តងរយៈសពលអេរ្កាលសេះ។ 

កាលពបីមតេ ប្�ួងបាេប្រឹងតប្រងជួយរ្ដុំសោះបស្យចុំសពាះ្រញ្ហា ទា ុំងសេះ 
សោយបាេបពមសបពៀងពិចារោ ផ្ដល់�ុំសណើ �ត ុំអាជ្ា្រណ័្ណនា ុំចូល្រនា្ទ េត់ាម្រណបី  
េបីមួយៗ សៅសពលមាេការោ្ព់ា្្យស�្ើ�ត ុំ។ ស្រើសទាះ្របីសយើងខ្ត ុំសកាត�រស�ើរអុំពបី្ចិចា
ខិតខុំប្រឹងតប្រងទា ុំងសេះយ៉ងោ្ស៏ោយ ្ ្៏រចចាត្រ្េ ្ប្�ួងបាេ្រញ្្ជ ្ថ់ា ប្�ួង
េឹងពិចារោ្រញ្ឈ្់រការផ្ដល់�ុំសណើ �ត ុំត្រ្រសេះសទៀតសហើយ តដលជាសហតត្រងកផល
្រះ៉ពាល់ធងៃេ់ធងៃរដល់ប្រុមហ៊តេទា ុំងអ�់សៅ្្តងវ�័ិយ�តខាភបិាល។ ដូសចះ្ វ�័ិយសេះ 
បតរូវការជាចា ុំបាច់េូវ្រោ្ដ ញ�មប�្រមួយ សដើម្ បីឱ្យប្រុមហ៊តេោ្់ពា្្យ�ត ុំអាជ្ា 
្រ័ណ្ណនា ុំចូល្រនា្ទ េ់ �បមា្រ់ផលិតផលសវជ្ជស្ស� ្្្តង្រណបី មាេការពេយោរសពល
ោមួយស ើ្តស�ើងហួ�ពបីការបគ្់របគងរ្រ�់ប្រុមហ៊តេ សហើយយេក្ារសេះេឹងទទួល 
បាេអតថាប្រសយជេ៍ជាសបចើេពបីដុំសណើ រការតដលមាេល្ខេណៈផ្ូ វការ។

ការពេយោរសពលចតះ្រញ្ជិ កា េិង្រេ�្តពលភាព្រញ្ជិ កាផលិតផល អាចរារា ុំងដល់ 
ការនា ុំចូលឱ�ែ េិងឧ្រ្រណ៍�សសង្្គ ះជបីវតិចូលម្្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ ចុំណត ចសេះ 
េឹងសធវើឱ្យគតណភាព េិង�តវតថាិភាពនេការតែទា ុំ�តខភាពតដលមាេ�បមា្រ់ពលរដ្ឋ 
្ម្តជាកាេត់តធ្ា្ច់តះ សោយស្រសហតតផលចុំេួេពបីរ៖ ទបីមួយ ការពេយោរសពលសេះេឹង 
ហាមឃាតម់េិឱ្យផលិតផលទទួលបាេអតថាប្រសយជេ ៍ពបីការបស្វបជាវ េិងការអភវិឌ្ឍ 
ទុំសេើ្រេិងែ្មបីចតងសបកាយ្រុំផតតចូលម្្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ ទបីពបីរ ការពេយោរសពលសេះ
េឹង្រសងកើតឱ្យមាេតបមរូវការផលិតផលមេិបាេចតះ្រញ្ជិ កា េិងផលិតផលត្ង្ក្ាយ 
សោយស្រឱ�ែស្ថា េ តដលមិេមាេអេតសលាមភាពេឹងទិញផលិតផលទា ុំងសេះ 
សដើម្ បី រ្សាឱ្យមាេសៅ្្តង�្ដត្រ្រ�់ខ្ួេ សបពាះឱ�ែស្ថា េទា ុំងសេះពយោយមសគច
សវះពបីដុំសណើ រការចតះ្រញ្ជិ កាទា ុំងប�តង។ ការរារា ុំងតផ្្ េិយ័ត្ម្មដូចជា្រញ្ហា សេះ្៏
្រងកឱ្យមាេ្រេ្ទត្ប្រត្ិរត្កិារជាសបចើេ�បមា្រប់្រុមហ៊តេតែទា ុំ�តខភាពតដលេឹងកាត់ 
្រេថាយ្បមិតវេិិសយគរ្រ�់ខ្ួេ េិង្រេថាយការស�្ើ�ត ុំ�បមា្រ់វ�័ិយសេះផងតដរ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា



២៤០    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

99 សូ៉បញ្្ជ ្រជ់ាថ្អីនំពបីណា្ដ ញ (CHANNEL) ណា៉យួសពរាបឱ់្យព្ររុ៉ហ៊៊នដ្្់រពា្រ្យមស្ស៊ីនំ
អាជាញា បណ័ណនានំចូលបន្ានស់ពរាប់្ លិត្លផដល្រនំព៊ងរងច់ានំការស៊នំបន្ដស៊ពលភាព ឬការច៊រះ 
បញ្ជ ិកា តា៉រយៈការអន៊វត្តដនំមណីរការដ្្រព់ា្រ្យស៊ន្ំ លូវការ ផដលរានមគាលការណ៍ផណនានំចបាស់ 

លាសប់ងាហា ញអនំពលី្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវមនការទទលួបានអាជាញា បណ័ណមនរះ។

ប្�ួង�តខាភបិាលេឹងអេតវតត្ផេការទុំសេើ្រ្ម្ម សោយស្រ្រចចាត្រ្េស្េះ ប្�ួងបាេ 
សរៀ្រចុំឱ្យមាេការអេតវត្្ ម្មវធិបីការចតះ្រញ្ជិ កាផលិតផលឱ�ែតាមប្រពេ័្ធអេឡាញ 
(e-Registration េិង e-Importation) សោយមាេការោ ុំបទពបីអង្គការ�តខភាពពិភព
សលា្។ សយើងខ្ត ុំរ ុំពឹងថា ្ម្មវធិបីសេះេឹងនា ុំម្េូវប្រ�ិទ្ធផលកាេ់តតប្រស�ើរ�បមា្រ់
ដុំសណើ រការចតះ្រញ្ជិ កា េិងនា ុំចូលផលិតផល តដលអាចអេតញ្្ញ តឱ្យប រ្ុមហ៊តេោ្់ 
្រញចាូ លឯ្ស្រចា ុំបាច់នានាសដើម្ បីចតះ្រញ្ជិ កា េិងតាមោេពា្្យ�ត ុំរ្រ�់ខ្ួេ។ 

សទាះ្របីជាយ៉ងោ ្្តងអុំ�តងសពលរងចា ុំការោ្់ឱ្យសប្រើបបា�់្ម្មវធិបីតាមប្រព័េ្ធ 
អេឡាញសេះ ្រញ្ហា បបាប�័យទា្់ទងោ្សៅតត្រេ្ដស្ើតមាេស�ើង ដូសចះ្ប្រុមហ៊តេ
បតរូវការវធិបីស្ស�មួ្យ្្តងការោ្់ពា្្យ�ត ុំអាជ្ា្រ័ណ្ណនា ុំចូល្រនា្ទ េ់ សដើម្ បីធានាថា
អ្្ ជុំងឺទទួលបាេការពយោបាលប្រ្ដ្រសោយប្រ�ិទ្ធភាព សៅសពលតដលមាេការ
ពេយោរសពលោមួយចុំសពាះដុំសណើ រការោ្ព់ា្្យ�ត ុំសនាះសោយស្រ្ត្ានានាសបរៅ
តដេបគ្រ់បគងរ្រ�់ប្រុមហ៊តេ។ 

្រនា្ទ ្រព់បី�មាជិ្ សយើងខ្ត ុំបាេទទួលស្្គ ល់ េិងឯ្ភាពជាមួយេឹងសពលសវលា្ុំណត់ 
រយៈសពល ៦ តខ សដើម្ បីដុំសណើ រការ្រេ�្តពលភាព តដល្រញ្្ជ ្់ពបីប្�ួង សយើងខ្ត ុំ 
�ង្មឹថា ប្�ួងគួរពិចារោសលើការសចញអាជ្ា្រ័ណ្ណនា ុំចូល្រនា្ទ េ់ ្្តង្រណបី
តដលដុំសណើ រការោ្់ពា្្យ�ត ុំ្រេ្�តពលភាពបតរូវចុំោយសពលសលើ�ពបី ៦ តខ។ 
សដើម្ បីធានាដុំសណើ រការពា្្យ�ត ុំសេះ សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់អេតស្�េ៍ឱ្យប្�ួងសបាះពតម្
ផសាយសោលការណ៍តណនា ុំ សោយ្បមតិស�ោរបីយូ៉ថាសតើ ផលិតោមួយអាចមាេ 
�ិទ្ធ�ិមប�្រ្្តងការទទួលបាេអាជ្ា្រណ័្ណ្រនា្ទ េ ់ដូចជាតបមរូវការឱ�ែ�ុំខាេ់ៗ  ្ ្តង
ការជួយ�សសង្្គ ះអ្្ ជុំងឺជាសដើម។ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យ សខុាភិបាល  | ការច៊រះបញ្ជ ិកា និងការបន្តស៊ពលភាព



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២៤១

ស�ច្្ដបី�សបមចសលើការចតះ្រញ្ជិ កា េិង្រេ�្តពលភាព្រញ្ជិ កាផលិតផលសវជ្ជស្ស� ្
បតរូវសធវើស�ើងសៅ្្តង្ិចចាប្រជត ុំគណៈ្ម្មការរ្រ�់ប្�ួង�តខាភបិាល។ គណៈ្ម្មការ 
្រញ្ជិកាសេះ ទទួលយ្ឯ្ស្រពា្ព់េ័្ធចា ុំបាចទ់ា ុំងអ�់ រ្រ�់ប្រុមហ៊តេោ្ស់�្ើ�ត ុំជាមតេ 
សដើម្ បីសធវើការបតរួតពិេិត្យមតេសពលសធវើការ�សបមច ថាសតើបតរូវឯ្ភាពសលើពា្្យ�ត ុំផលិត 
ផលសនាះឬយ៉ងោ។ សោយស្រ្ិចចាប្រជត ុំទា ុំងសនាះមាេភាពចា ុំបាច់�បមា្រ់ 
ដុំសណើ រការអេតម័តសលើផលិតផលសវជ្ជស្ស�ទ្ា ុំងអ�់សៅ្ម្តជា ្ិចចាប្រជត ុំទា ុំងសេះ
្៏មាេស្រៈ�ុំខាេ្់រុំផតត ចុំសពាះដុំសណើ រការការង្រ្្តងវ�័ិយ�តខាភបិាលផងតដរ។ 
ប�្រសពលតដលនាយ្ោ្ឋ េបាេ្រញ្្ជ ្់ថា គណៈ្ម្មការមាេ្រុំណងសរៀ្រចុ្ំ ិចចា 
ប្រជត ុំចសន្ាះពបី ៥ សៅ ៦ សលើ្្្តងមួយឆ្្ ុំ វ�័ិយឯ្ជេតដលមាេអេតសលាមតាមសជឿ
ជា្ថ់ា ប្រ�ិេស្រើគណៈ្ម្មការសេះអាចសរៀ្រចុ្ំ ចិចាប្រជត ុំសេះ ឱ្យបាេកាេត់តញឹ្ញា្រ់ 
សនាះប្រពេ័្ធ�តខាភិបាលសៅ្ម្តជាអាចសឆ្ើយត្រសៅេឹងតបមរូវការរ្រ�់អ្្ ជុំងកឺាេ់ 
តតមាេប្រ�ិទ្ធភាព សោយស្រតតដុំសណើ រការពា្្យស�្ើ�ត ុំផលិតផលកាេ់តតមាេ 
ប្រ�ិទ្ធផលជាមតេ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការ្រនំណត់កាលវភិាគមន្ិរច្ចពបជ៊នំរបស់គណៈ្រ៉ក្ារបញ្ជ ិកា 
និងបន្តស៊ពលភាព

៥៣

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉ព្រសួងស៊ខាភិបាលម៉តា្ត ្្សព្វ្សាយអនំពីកាលវភិាគចបាស់លាស់មន្ិរច្ចពបជ៊នំរបស់គណៈ្រ៉្ការបញ្ជ ិកា និងបន្តស៊ពលភាពមៅមលី
មគហទនំព័ររបស់ព្រសួង។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

សៅ្្តងលិខិតកាលពបីតខ�បីហា ឆ្្ ុំ២០១៨ រ្រ�់ប្�ួង�តខាភិបាល តដលបាេសផ្ើជូេ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា 
នាយ្ោ្ឋ េឱ�ែ ចុំណបី អាហារ ្ររកិាខេ សពទ្យ េិងសបគឿង�ុំអាង បាេ្រញ្្ជ ្ថ់ា ប្�ួង�តខាភបិាលមេិអាចផ្សពវផសាយ
កាលវភិាគជា្់លា្់មួយអុំពបី្ិចចាប្រជត ុំរ្រ�់គណៈ្ម្មការ្រញ្ជិ កា េិង្រេ�្តពលភាពជាមតេបាេសនាះសទ ពបីសបពាះ្ិចចា 
ប្រជត ុំទា ុំងសេះគអឺាប�័យសៅសលើកាលវភិាគរ្រ�់អ្្ ចូលរួម។ នាយ្ោ្ឋ េបោេត់តអាច្រញ្្ជ ្ប់ាេថា នាយ្ោ្ឋ េមាេ 
្រុំណងសរៀ្រចុ្ំ ិចចាប្រជត ុំគណៈ្ម្មការសេះ្្តងចសន្ាះពបី ៥ សៅ ៦ សលើ្្្តងមួយឆ្្ ុំ។

វិស័យ សខុាភិបាល  | ការច៊រះបញ្ជ ិកា និងការបន្តស៊ពលភាព



២៤២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ដុំសណើ រការចតះ្រញ្ជិ កា េិង្រេ�្តពលភាពផលិតផលមាេរយៈយូរ សធវើឱ្យមាេការ 
លុំបា្កាេ់តតសបចើេតែមសទៀត �បមា្រ់ប្រុមហ៊តេតែរ្សា�តខភាព្្តងការសធវើធតរ្ិចចា 
រ្រ�់ខ្ួេសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា សហើយផ្ដល់ផល្៉រះពាល់អវជិ្ជមាេ ដល់ទ�្សេៈយល់ 
ស�ើញរ្រ�់វេិិសយគិេអនាគត ចុំសពាះទបីផសារ្ម្តជាផងតដរ។ �ុំខាេ់ជាងសេះសៅ 
សទៀត ការពេយោរសពលចតះ្រញ្ជិ កា េិង្រេ�្តពលភាពផលិតផលអាចរារា ុំងដល់ការ
នា ុំចូលឱ�ែ េិងឧ្រ្រណ៍�សសង្្គ ះជបីវតិ�ុំខាេ់ៗ ម្្្តងប្រសទ�្ម្តជាសទៀតផង។ 
ប្រ�ិេស្រើគណៈ្ម្មការ្រញ្ជិកា េិង្រេ�្តពលភាពរ្រ�់ប្�ួង អាចស្រ្ដជ្ាចតិស្រៀ្រចុំ 
្ិចចាប្រជត ុំឱ្យបាេកាេ់តតញឹ្ញា្រ់សលើ�ពបី ៦ សលើ្្្តងមួយឆ្្ ុំ សនាះេឹងអាចសធវើឱ្យ 
ប្រុមហ៊តេតែរ្សា�តខភាពទា ុំងអ�់ កាេ់តតមាេភាពង្យប�ួល ្្តងការ�បម្រ
�បមរួលដល់ដុំសណើ រការោ្ព់ា្្យស�្ើ�ត ុំរ្រ�់ខ្ួេ េិងកាត្់រេថាយការពេយោរសពលចតះ
្រញ្ជិ កា េិង្រេ�្តពលភាពផលិតផលតដលអាចស្ើតមាេ។

99 សូ៉មស្ឱី្យគណៈ្រ៉ក្ារបញ្ជកិា និងបន្តស៊ពលភាពរបស់ព្រសួងស៊ខាភបិាល មរៀបចនំ្រចិ្ចពបជ៊នំឱ្យ 
បានោេ ងតិចណាស់ ្៉ដង្៊្រង៉ួយផខ មដ្យមោងតា៉កាលវភិាគជា្់រលា្រផ់ដលបា្្សព្្វ សាយ។

សទាះ្របី�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ដឹងអុំពបីការលុំបា្ពា្់ព័េ្ធជាមួយេឹងការ 
�បម្រ�បមរួលរ្រ�់�មាជិ្ គណៈ្ម្មការជាសបចើេ្៏សោយ សយើងខ្ត ុ្ំ �ូ៏មសលើ្ទឹ្ 
ចតិឱ្្យប្�ួង�តខាភបិាល សរៀ្រចុ្ំ ចិចាប្រជត ុំគណៈ្ម្មការ្រញ្ជិ កា េិង្រេ�្តពលភាព 
ឱ្យបាេកាេ់តតញឹ្ញា្រ់សលើ�ពបី ៦ សលើ្្្តងមួយឆ្្ ុំ។ សទាះ្របីជាសយើងខ្ត ុំដឹងថា 
ការ�សបមចសេះ គឺតផអែ្សលើកាលវភិាគរ្រ�់�មាជិ្គណៈ្ម្មការយ៉ងោ្្ដបី 
្៏សយើងខ្ត ុំយល់ស�ើញថា ្ិចចាប្រជត ុំសេះេឹងផ្ដល់ផលប្រសយជេ៍សបចើេ្រុំផតត ប្រ�ិេ
ស្រើប្�ួងអាចសរៀ្រចុ្ំ ចិចាប្រជត ុំសេះ យ៉ងតចិោ�់ម្ដង្្តងមួយតខ សដើម្ បីផ្ដល់ឱកា� 
កាេ់តតប្រស�ើរ្្ត ងការដុំសណើ រការពា្្យស�្ើ�ត ុំចតះ្រញ្ជិ កា េិង្រេ្�តពលភាព។ 
សយើង្៏សជឿជា្់ផងតដរថា ប្រ�ិេស្រើកាលវភិាគបតរូវបាេ្ុំណត់ េិងផ្សពវផសាយ 
�បមា្រ់ឆ្្ ុំខាងមតខ សនាះ�មាជិ្គណៈ្ម្មការអាចនលល្កាលវភិាគរ្រ�់ខ្ួេ
សៅតាម កាលវភិាគ្ិចចាប្រជត ុំទា ុំងសនាះ សោយស្រ្ិចចាប្រជត ុំមាេស្រៈ�ុំខាេ់្រុំផតត 
�បមា្រអ់្្ ជុំងឺសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ សោយអេតវតត្្រ្រសេះ ប្�ួងេឹងោ ុំបទដល់
វ�័ិយសេះសដើម្ បីនា ុំម្េូវការពយោបាល េិងការ�សសង្្គ ះជបីវតិ ត្រ្រទុំសេើ្រែ្មបៗី ម្កាេ់ 
ប្រសទ�្ម្តជា សដើម្ បីឱ្យការពយោបាលជុំងសឺៅ្ម្តជាកាេត់តមាេប្រ�ិទ្ធផលតែមមួយ
្បមិតសទៀត សហើយ្េឹ៏ងសលើ្្ម�់្ប្រពេ័្ធ�តខាភិបាលទា ុំងមូល ្ ដូ៏ចជាគតណភាព 
តែទា ុំអ្្ ជុំងឺផងតដរ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យ សខុាភិបាល  | ការច៊រះបញ្ជ ិកា និងការបន្តស៊ពលភាព



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២៤៣
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វស័ិយអចលនពទព្យ នងិសនំណង់

វ ិ�័យអចលេបទព្យ េិង�ុំណងស់ៅ្ម្តជា 
សៅតតជា្ត្ាជុំរតញ្ុំសណើ េដ�៏ុំខាេ ់មួយ 

សហើយ្ុំពតង�សបមចបាេេូវការលូតលា�់ 
យ៉ងខ្ា ុំងរយៈសពលយូរម្សហើយ សោយ
ស្រតត្ត្ាលុំហូរចូលដស៏បចើេ�េ្ធឹ្�នា្ធ ្រ់ 
នេការវេិិសយគផ្្ទ ល់ពបី្ររសទ�េិង្ុំសណើ េ 
តបមរូវការ្ ្តងប�ត ។្ ជាការ�ុំខាេោ់�់តដល 
វ�័ិយសេះបតរូវមាេប្្រខណ័្ឌ េិយ័ត្ម្មបគ្រ់
បោេ ់េិងអាចវវិឌ្ឍប�្រសៅេឹង្ុំសណើ េសេះ 
សដើម្ បីធានាថាទបីផសារបតរូវបាេ ការពារបគ្រប់ោេ់ 
ពបីភាពង្យរងសបោះតដលេឹងអាចស្ើតមាេ 
ស�ើង។ ជាការសលើ្ទឹ្ចតិ ្រាជរោ្ឋ ភបិាល 
ទទួលស្្គ ល់េូវចុំណត ចសេះេិងបាេស្វ គមេ៍ 
ការចូលរួម េិង្ចិចា�ហប្រត្ិរត្កិាររ្រ�់ 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា តាមរយៈ 
ប្�ួងសរៀ្រចុំតដេដបី េគរូ្រេបីយ្ម្មេិង�ុំណង់ 
សដើម្ បីផ្ដល់ជុំេួយ្រសចច្ា សទ�សលើតផ្្ ជាសបចើេ។ 

ស្រើគតិពបីវឌ្ឍេភាពត្រ្រស្ថា ្រនា ចា្រត់ា ុំងពបី 
ការសបាះពតមផ្សាយសលើ្ មតេម  ្សយើងខ្ត ុំមាេ 
ស�ច្្ដបីសស្មេ�្ស �ូមរាយការណ៍ជូេឱ្យបាេ 
បជា្រថា រាជរោ្ឋ ភបិាលបាេអេតវត្្ ចិចាខិតខុំ 

ប្រឹងតប្រងយ៉ង�្ម្ម សដើម្ បីសលើ្ ្ម�់្្រទ 
ោ្ឋ េ�តវតថាភិាព�បមា្រ់្ ម្្ម រ េិង�ុំណង់ 
អោរ។ កាលពបីតខ្្កោឆ្្ ុំ២០១៨ ្ េង្សៅ 
រាជរោ្ឋ ភបិាលបាេ្រសងកើតប្រុមប្រឹ្សាពិសបោះ
សយ្រល់គសបមាង (PAB) សដើម្ បីជុំរតញ េិង 
បតរួតពិេិត្យ្រទោ្ឋ េ�តវតថាភិាព េិង�តខភាព 
សៅ្តេ្ងការង្រសៅតាមទបីតា ុំងការោ្ឋ េ 
�ុំណង់ តដលរួមមាេ�មា�ភាពតុំោង
ម្ពបីរាជរោ្ឋ ភបិាល វ�័ិយឯ្ជេ �ហជបីព 
េិងអង្គការមិេតមេរោ្ឋ ភបិាល។ �ភាពាណិជ្ជ 
្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា មាេស�ច្្ដបីរ ប្ី រាយ្្តង
ការសធវើជាតុំោងរ្រ�់វ�័ិយឯ្ជេ សៅ្្តង 
ប្រុមប្រឹ្សាពិសបោះសយ្រល់គសបមាងសេះ 
តាមរយៈគណៈ្មា្ម ធកិារអចលេបទព្យ េិង 
�ុំណង ់នេ�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា  
សោយសហតតថា ការង្រសេះោ ុំបទដល់ការស្រ្ដជ្ា 
ចតិរ្្រ�់សយើង ្ ្តងការសលើ្ ្ម�់្�ង្ោ់រសៅ
្ម្តជា។ សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត រាជរោ្ឋ ភបិាល 
បាេសចញអេតប្ឹត្យែ្មបីមួយសដើម្ បីសលើ្ ្ម�់្
្រទ្រ្ញ្ញត្�ិតវតថាភិាពអគ្គភិយ័�បមា្រអ់ោរ 
ពាណិជ្្ជ ម្ម េិងអោរសប្រើបបា�់្្តងសោល 
្រុំណងចបមរុះ សោយតចងថា អោរទា ុំងអ�់សេះ
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បតរូវតតមាេប្រពេ័្ធ្រង្ក រ េិងពេត្អ់គ្គភិយ័។ 
្រ៉តតេ ្ស�ច្្ដបីលមអែតិសបចើេជាងសេះតែមសទៀត 
សៅតតបតរូវការចា ុំបាចអ់ុំពបីថាសតើយថាប្រសភទ 
េិង្រទោ្ឋ េអវបីខះ្ តដលមាចា �់អោរបតរូវបាេ 
តបមរូវឱ្យអេតវត្ សដើម្ បីអេតសលាមតាមរ្រ្រ 
អធកិារ្ ចិចាតដលសទើ្របាេ្រសងកើតស�ើងែ្មបីសេះ ។ 

ជុំពូ្�្ដបីពបីវ�័ិយអចលេបទព្យ េិង�ុំណង់ 
គជឺាជុំពូ្ធុំជាងសគ្រុំផតតសៅ្្តងស�ៀវសៅ � 
ប្រចា ុំឆ្្ ុំសេះ តដល្រង្ហា ញេូវ្រុំណងបបាថ្ា 
រ្រ�់វ�័ិយឯ្ជេ តដលចងស់�ើញការពបងងឹ 
្ររយិកា�េិយ័ត្ម្មសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ 
អេតស្�េខ៍ាងសបកាមសេះ សធវើស�ើង្្តងសោល 
្រុំណងចង់ឱ្យមាេទុំនា្់ទុំេងោ្សៅវញិ
សៅម្ េិងឱ្យអេតវតប្ពមៗោ្ សដើម្ បី្រសងកើត 
ជាប្្រខណ័្ឌ មួយតដលសពញសលញ េិងមាេ 
ល្ខេណៈបគ្រប់ជរុងសបជាយ។ អាប�័យសហតតសេះ 
សយើងបាេោ្្់រញចាូ លរួមោ្ េូវអេតស្�េែ៍្មបី 
អេតស្�េត៍ដលបាេសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាព េិង 
អេតស្�េច៍ា�់ៗ្េង្ម្�បមា្រត់ផ្្ ទា ុំង 
្ួរេរួមមាេ៖ ការអភិវឌ្ឍវ�័ិយ�តរសិយដបី 
េិងអចលេបទព្យ ការបគ្រ់បគងតដេដបី េិង 
េគរូ្រេបីយ្ម្ម ការសធវើទុំសេើ្រ្ម្ម្រទ្រ្ញ្ញត្ិ 

�្ដបីពបីអចលេបទព្យលុំសៅោ្ឋ េ េិងវ�័ិយ 
�ុំណង់។ 

ចុំសពាះតផ្្ អភិវឌ្ឍេ៍វ�័ិយ�តរសិយដបី េិង 
អចលេបទព្យ អេតស្�េ៍ែ្មបីរ្រ�់សយើងមាេ 
សោល្រុំណងស�្ើឱ្យមាេការកាត់្រេថាយ 
ហាេិភ័យតដលទា្់ទងេឹងការរចនា្រ្ង់ 
វ�ិវ្ ម្ម េិងការង្រសផ្សង សៗទៀត តដលសធវើស�ើង 
សោយអ្្ ពិសបោះសយ្រល់វ�័ិយ�ុំណង់ 
សោយតបមរូវឱ្យអ្្ ទា ុំងសេះបតរូវការធានារ៉ា្់រ
រងសលើភារៈទទួលខត�បតរូវ�តបីវលិ  តដលសេះ
ជាការអេតវត្ទូសៅសៅ្្តងទបីផសារប្រសទ� 
ជាសបចើេសផ្សងសទៀត។ សយើង្ប៏ាេសធវើ្រចចាត្រ្េ-្
ភាពអេតស្�េច៍ុំេួេពបីរ សដើម្ បីសធវើឱ្យ្រទ្រ្ញ្ញត្ិ 
ត្រ្រសេះ ប�្រសៅេឹងឧត្ដមាេតវតេ្ ៍- ភាពចា ុំ 
បាច់្ ្តងការសធវើ្រទោ្ឋ េ្ម្ម (�ង្ោ់រ) សៅសលើ 
រង្វ �់�បមា្រវ់�័ិយអចលេបទព្យ េិង្្តងការ 
្រសងកើេការបគ្រ់បគងហិរញ្ញវតថាត  �បមា្រ់ការ 
អភិវឌ្ឍលុំសៅោ្ឋ េសដើម្ បីផ្ដល់ការការពារ 
្្តង្រណបី តដលគសបមាងមួយទទួល្ររាជយ័ 
ផងតដរ។ 
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ខណៈតដលសយើង្រេ្ផ្ដល់ជុំេួយតផ្្ 
្រសចច្ា សទ� េិងតផ្្ ចបា្រដ់ល់រាជរោ្ឋ ភបិាល 
សលើការង្របគ្រប់គង េិងអភវិឌ្ឍេត៍ុំ្រេស់ឆរ្ 
សយើងបាេសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាព អេតស្�េ�៍្ូល
រ្រ�់សយើង�បមា្រ់តផ្្បគ្រ់បគងដបីធ្បីេិង 
េគរូ្រេបីយ្ម្ម សដើម្ បីផ្ដល់អាទិភាពសៅសលើ 
ប្្រខណ័្ឌ ចបា្រ�់បមា្រក់ារអភវិឌ្ឍទា ុំងសេះ 
េិងសលើ្ទឹ្ចតិដ្ល់ការអេតវតគ្សបមាងគុំរូ
សដើម្ បីស្្ល្ងភាពជានដគូរាជរោ្ឋ ភបិាល 
េិងវ�័ិយឯ្ជេ សៅ្្តងតុំ្រេស់ឆរ្នេប្រសទ� 
្ម្តជា។ 

សយើងបាេោ្្់រតេថាមេូវតផ្្ ែ្មបីមួយ�្ដបីពបីការ 
សធវើទុំសេើ្រ្ម្ម្រទ្រ្ញ្ញត្�ិ្ដបីពបីអចលេបទព្យ
លុំសៅោ្ឋ េ សោយស្រសយើងសជឿជា្ថ់ា តផ្្
សេះេឹងជុំរតញឱ្យទបីផសារអចលេបទព្យលុំសៅ
ោ្ឋ េរ ប្ី លូតលា�់កាេត់តមាេេិរេរ្ភាពតែម 
សទៀត សហើយ្៏េឹង្រសងកើេ្ិចចាការពារ តផ្្  
ចបា្់រ�បមា្រ់ប្រជាជេតដលមាេ្ម្ម�ិទ្ធិ 
លុំសៅោ្ឋ េសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជាផងតដរ។ 
អេតស្�េទ៍ា ុំងសេះសផ្្ដ តសលើការសធវើឱ្យសៅ
ជាផ្ូវការ េិងការសធវើ�តខដតមេបីយ្ម្មេូវការ 
អេតវតត្ដលមាេបស្្រស់ៅបគ្រទ់បមងស់ផ្សងៗ 
ោ្នេអចលេបទព្យលុំសៅោ្ឋ េ ទេ្ទឹមោ្ជា 
មួយេឹងការស�្ើឱ្យមាេការសរៀ្រចុំ េិងោ្ឱ់្យ 
អេតវតេូ្វ្រទោ្ឋ េ�បមា្រក់ារបគ្់របគងវ�័ិយ

អលចេបទព្យលុំសៅោ្ឋ េតដលជាវ�័ិយែ្មបី។ 
សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត សយើង�ូមសលើ្ ទឹ្ចតិ ្
ដល់រាជរោ្ឋ ភបិាល ឱ្យ្រេ្្ ចិចាប្រឹងតប្រងរ្រ�់
ខ្េួ្្តងការសធវើទុំសេើ្រ្ម្មប្រពេ័្ធ េិងេបីតវិធិបីនានា 
សោយសផ្្តអាទិភាពសៅសលើការសធវើឌបីជបីែល
េបីយ្ម្មេូវដុំសណើ រការសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិអចលេ 
បទព្យ តាមរយៈការ្រសងកើត្ម្មវធិបីអេឡាញ។ 

ជាចតងសបកាយ �បមា្រវ់�័ិយ�ុំណង ់សយើងខ្ត ុំ 
�ូមស�្ើផ្ដល់ការោ ុំបទ េិងពបងឹងគុំេិតផ្ដួចសផ្ដើម 
នានារ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល ្ ្តងការ្រញចា្រេូ់វ 
ចបា្រ ់�្ដបីពបីការស្ង�ងរ់្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា 
សោយោ្់្រញចាូ ល្រទ្រ្ញ្្ញ ត្ិស្ង�ង់ 
(Building Code) េិង្រញ្្ជ ្េូ់វស្រៈ�ុំខាេ់ 
នេការ្រេ្ការសរៀ្រចុំតា្់តតង�្ង់ោរ
�តខភាព េិង�តវតថាិភាពការង្រ សៅតាម 
ការោ្ឋ េ�ុំណង។់ អេតស្�េែ៍្មបី េិងចតងសបកាយ 
រ្រ�់សយើង ្រង្ហា ញអុំពបីភាពចា ុំបាច ់�បមា្រ់ 
ការសធវើសត�ក្ារធានារ៉ា្រ់រង គតណភាពជា 
កាតពវ្ិចចា�បមា្រ់�មា្ភ រស្ង�ង់សបោង 
អោរសៅមតេសពលោ្ល់្ ់សដើម្ បីធានាថា 
ផលិតផលទា ុំងសនាះបតរូវបាេផលិតស�ើង 
សោយប�្រតាម�្ង់ោរតដលបាេបពម
សបពៀងោ្ ខណៈតដលវ�័ិយសេះ្ុំពតងរង់
ចា ុំការអេតម័តចបា្រ់�្ដបីពបីការស្ង�ង់ដូច
តដលបាេសលើ្ស�ើងខាងសលើ ។
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២៤៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការអភិវឌ្ឍស៊រមិោដី និងអចលនពទព្យ

ខណៈតដលមាេ�្ម្មភាពស្ង�ងដ់ស៏បចើេ�េ្ធឹ្�នា្ធ ្់រ តដល្ុំពតងស្ើតមាេសៅ
ទូទា ុំងប្រសទ�្ម្តជា ប្រុមហ៊តេនានាតដលប្រត្ិរត្កិារសៅ្្តងវ�័ិយសេះ បតរូវតតដងឹ 
អុំពបីរស្រៀ្រតដលពួ្សគអាចបគ្រប់គង េិងកាត្់រេថាយហាេិភយ័ ទា ុំងសៅ្្តងអុំ�តងសពល 
េិងសៅសបកាយសពលនេការស្ង�ងគ់សបមាង។ សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា ការធានារ៉ា្រ់ 
រងភារៈទទួលខត�បតរូវការោ្ឋ េ គជឺាល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ្ុំណតស់ោយចបា្រស់ៅមតេសពល 
គសបមាង ស្ង�ងោ់មួយអាចចា្រស់ផ្ដើមដុំសណើ រការ ដូចតដលបាេ្រញ្្ជ ្ស់ៅ្្តង 
ចបា្់រ�្ដបីពបីការធានារ៉ា្់ររង េិងអេតប្ឹត្យតដលពា្ព់េ័្ធ។ សេះគសឺោយស្រតត�្ម្មភាព 
�ុំណង់មាេល្ខេណៈហាេិភ័យខ�់្ ចុំេួេសដើមទតេ េិងអ្្ ពា្់ព័េ្ធតដលចូលរួម 
សបចើេ េិងភាពចា ុំបាច់សដើម្ បីការពារភាគបីទបី្របីប្រឆ្ ុំងេឹងការខូចខាតោមួយតដល
មិេអាច ដឹងមតេ។ ប្រ�ិេស្រើគសបមាងោមួយមិេមាេការធានារ៉ា្រ់រងបគ្រ់បោេ់
សទសនាះ មាចា �់គសបមាង េិងអ្្ សផ្សងសទៀតតដលពា្ព់េ័្ធអាចេឹងបតរូវ�ងការខូចខាត 
តដលេឹង្រះ៉ពាល់ធងៃេធ់ងៃរសៅសលើលទ្ធភាព�ុំសរច ែវកិា េិងរយៈសពល្រញចា្រគ់សបមាង 
សហើយ្្តង្រណបី ខះ្ អាចេឹង្រោ្ដ លឱ្យគសបមាងបតរូវដួលរលុំតតម្ដង។ 

ខណៈតដលមាចា �់គសបមាងបតរូវបាេតបមរូវឱ្យមាេការធានារ៉ា្រ់រង សដើម្ បីជុំេះភាព 
មិេចបា�់លា�់តដលពា្់ព័េ្ធេឹងការស្ង�ង់ ជា្់ត�្ដងរ្រ�់គសបមាងមួយសៅ 
្ម្តជា�ពវនែងៃ សៅមិេទាេ់មាេការតបមរូវចុំសពាះអ្្ ពិសបោះសយ្រល់ជុំនាញតដល
ទទួលខត�បតរូវសលើការរចនា្រង្់ វ�ិវ្ ម្ម វា�់តវង េិងការង្រធុៗំ សផ្សងសទៀត តដល
ជា្ត្ាដ�៏ុំខាេច់ុំសពាះភាពសជាគជយ័រ្រ�់គសបមាង មាេធានារ៉ា្ររ់ងសៅស�ើយសទ។ 
អ្្ ពិសបោះសយ្រល់ទា ុំងសេះ ជាធម្មតា មេិ�ថាតិសៅសបកាមការធានារ៉ា្ររ់ងភារៈទទួល 
ខត�បតរូវការោ្ឋ េទូសៅសទ តដលជាសរឿយៗ េិយមេយ័នេការធានារ៉ា្ររ់ងភារៈសេះ ទូសៅ 
គមឺាេល្ខេណៈតូចចសងអែៀត សហើយអ្្ ពិសបោះសយ្រល់ទា ុំងសេះ បតរូវបាេតបមរូវឱ្យមាេ 
ការធានារ៉ា្ររ់ងសលើភារៈទទួលខត�បតរូវ�តបីវលិផ្្ទ ល់ខ្ួេ សដើម្ បីធានាពួ្សគពបីហាេិភយ័ 
នានាអាចតដលអាចស្ើតមាេ្្តងអុំ�តងសពលអេតវតក្ារង្រវជិា្ជ ជបីវៈរ្រ�់ខ្ួេ។

សោយស្រតតសគពឹងតផអ្ែ សៅសលើការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល ចុំសណះដឹង េិងជុំនាញរ្រ�់ 
អ្្ ពិសបោះសយ្រល់ ការធានារ៉ា្ររ់ងគ�ឺុំសៅរ៉ា្ររ់ងសៅសលើការខាត្រងត់ផ្្ ស�ដ្្ឋ ចិចា 
ដូចជា នែស្្ង�ងស់្ើេស�ើង ការខាត្រងប់បា្ច់ុំសណញ ឬការខាត្រងក់ារសប្រើបបា�់ 
សោយស្រតតការសធវ�ប្រតហ� ឬ្ុំហត�សផ្សងសទៀតរ្រ�់អ្្ ពិសបោះសយ្រល់ សៅ្្តងអុំ�តង 
សពល្រុំសពញការង្ររ្រ�់ពួ្សគស�ើយ។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ ្ ្តង្រណបី មាេរ្ួរ�ស្្ម 
ឬការខូចខាតសលើបទព្យ�ម្ត្ោិមួយតដលស្ើតសចញពបីទសងវើខត�ឆ្គង ខណៈតដលអ្្  
ពិសបោះសយ្រល់្ុំពតង្រុំសពញការង្រវជិា្ជ ជបីវៈរ្រ�់ខ្ួេ ទា ុំងសេះេឹងបតរូវបគ្រដណ្ដ ្រ់
សោយតផេការធានារ៉ា្រ់រងសលើភារៈទទួលខត�បតរូវ�តបីវលិោចស់ោយត�្។ ទុំហុំនេ
ការបគ្រដណ្ដ ្រន់េការធានារ៉ា្ររ់ង គអឺាប�័យសៅតាមការង្រ ឬស�វារ្រ�់អ្្ ពិគ្
សរាះសយ្រល់តដលបាេផ្ដល់ ្រ៉តតេទ្ុំហុំនេការបគ្រដណ្ដ ្រប់តរូវតតបគ្រប់ោេស់ដើម្ បីរ៉ា្រ់

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការធានាោេប់រងមលីភារៈទទួលខ៊សពតរូវសី៊វលិ

៥៤

ថ ្មមី
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រងសៅសលើការចូលរួមរ្រ�់ពួ្សគសៅ្្តងគសបមាង េិងកាត្់រេថាយភាពង្យរងសបោះ
រ្រ�់ពួ្សគពបីការ្រ្ដឹងទាមទារ�ុំណងពបីភាគបីទបី្របីោមួយ។ 

សៅ្្តងតុំ្រេ់អាស៊្េ ប្រសទ�សវៀតោម េិង�ិងហា្រតរ បីបាេអេតមត័្រទ្រ្ញ្ញត្ ិតដលតបមរូវ 
ឱ្យអ្្ ពិសបោះសយ្រល់�ុំណងប់តរូវតតមាេធានារ៉ា្ររ់ងសលើភារៈទទួលខត�បតរូវ�តបីវលិ
ជាកាតពវ្ ចិចា ចុំតណ្ឯសៅ្្តងទបីផសារដនទសទៀត មាចា �់គសបមាង េិង�មាគមវ�័ិយសេះ 
ជាសរឿយ  ៗអាចតបមរូវឱ្យមាេការធានារ៉ា្់ររងជាល្ខេខណ្ឌ នេការសដញនែ ្ឬ�មាជិ្ ភាព។ 
សោយស្រតតការអេតវតជ្ាទូសៅត្រ្រសេះ ប្រុមហ៊តេ�ុំណង់ជាសបចើេតដល្ុំពតងសធវើ 
ប្រតិ្រត្ិការសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា តបមរូវឱ្យអ្្ ពិសបោះសយ្រល់តដលខ្ួេសធវើការជា
មួយ បតរូវមាេការធានារ៉ា្ររ់ងសលើភារៈទទួលខត�បតរូវ�តបីវលិ្្តង្បមិតអ្រ្្ររមា សដើម្ បី 
ធានាថាពួ្សគេឹងមិេបតរូវ្រងខេុំឱ្យទទួលខត�បតរូវចុំសពាះការសធវ�ប្រតហ�រ្រ�់អ្្  
ពិសបោះសយ្រល់សនាះស�ើយ។

ខណៈតដលការអេតវតត្្រ្រសេះ អាចមាេ�បមា្រប់្រុមហ៊តេល្ បៗី ជាសបចើេសោយស្រ 
តតសេះមិេតមេជាល្ខេខណ្ឌ តបមរូវផ្ូ វចបា្រ់ សហើយមយោង៉វញិសទៀត �មាគមវជិា្ជ ជបីវៈ
្ម៏េិអាចពបងឹងការអេតវតល្្ខេខណ្ឌ តបមរូវ�្ដបីពបីការធានារ៉ា្ររ់ងសេះសៅសលើ�មាជិ្
ខ្ួេឯងបាេ អ្្ ពិសបោះសយ្រល់ជាសបចើេសៅតត្រេប្្រត្ិរត្កិារសោយោ្ម េការការ
ពារត្រ្រសេះដតដល។

ខណៈតដលវ�័ិយ�ុំណង់រ្រ�់្ម្តជាសៅតត្រេក្ារលូតលា�់គួរឱ្យ្ត់�មា្គ ល់ 
ការទា្់ទាញវេិិសយគធុៗំ  េិងការចូលរួមពបី�ុំោ្់ភាគបីពា្់ព័េ្ធតដលមាេចុំេួេ
កាេ់តតសបចើេស�ើង ការសធវ�ប្រតហ� េិងឧ្រ្ត្សិហតតសផ្សងៗ ្ ប៏តរូវបាេសគ�េ្មតថា
េឹងស្ើេស�ើងខ�់្សៅតដរ។ ប�សដៀងោ្សេះ សោយស្រតតប្រព័េ្ធចបា្រ់សៅ្ម្តជា
្រេព្បងឹងជា្រេ្្រនា្ទ ្រ់ផងតដរសនាះ លទ្ធភាពនេការស្ើតមាេ្រណឹ្ងវវិាទប្រឆ្ ុំង 
េឹងអ្្ ទា ុំងឡាយតដលប្របពឹតេូ្វការសធវ�ប្រតហ� ្េឹ៏ងស្ើេស�ើងតដរ តដលអាច
េឹងនា ុំឱ្យអ្្ ប្រ្្រការង្រ្្តងវ�័ិយសេះប្រឈមេឹងភារៈទទួលខត�បតរូវនានា។ 

ការតបមរូវឱ្យអ្្ ពិសបោះសយ្រល់�ុំណង់ មាេការធានារ៉ា្រ់រងភារៈទទួលខត�បតរូវ 
�តបីវលិ្្តង្បមិត�មប�្រមួយ េឹងកាត់្រេថាយការគុំរាម្ុំតហងពបីភាព្្សយ័ធេ 
ពបីសបពាះទា ុំងរូ្រវេ័្្រតគ្គល េិងប្រុមហ៊តេ ្ បមេឹងមាេធេធាេបគ្រ់បោេ់សដើម្ បីរ៉ា្រ់រង 
នែច្ុំោយសលើ្រណឹ្ងវវិាទសដើម្ បីតតា ុំងេឹងការទាមទារ ឬ�ងជាការ្៉រះ្រ៉ូវោ�់។ 
ដូសចះ្សហើយ ការមាេធានារ៉ា្ររ់ង�មប�្រេឹងការពារចុំណូលនាសពលអនាគតរ្រ�់ 
អ្្ ពិសបោះសយ្រល់�ុំណង់ េិងភាពយូរអតងវងរ្រ�់ប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចារ្រ�់ពួ្សគ 
ទេ្ទឹមោ្សនាះការធានារ៉ា្់ររងេឹងផ្ដល់ការការពារដល់ជេទា ុំងឡាយតដលរងផល
្រ៉ះពាល់សោយស្រការសធវ�ប្រតហ�ផងតដរ។ 

សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត ការតបមរូវឱ្យអ្្ ពិសបោះសយ្រល់ទិញធានារ៉ា្រ់រង េឹងក្ាយ 
ជាអាជ្ា្រ័ណ្ណសដើម្ បីសធវើឱ្យប្រុមហ៊តេធតរ្ិចចាសៅ្្តងវ�័ិយ�ុំណង់ េិង្រងខេុំឱ្យមាេ 
អេតសលាមភាពកាេ់តតប្រស�ើរស�ើង ចុំសពាះ្រទ្រ្ញ្ញត្ិសផ្សងសទៀតទា ុំងអ�់ តដល 
អេតមត័សោយរាជរោ្ឋ ភបិាល។ សេះគសឺោយស្រតតមាេដុំសណើ រការបតរួតពិេិត្យភាព 
បតឹមបតរូវមាេភាពតងឹរតងឹខ្ា ុំងសៅសពលសធវើការវាយតនមហ្ាេិភយ័ ពបីសបពាះប រ្ុមហ៊តេទា ុំង

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា
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99 សូ៉មស្ីឱ្យមធ្វីការពិចារណា មលីការ្រនំណត់ជាល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវឱ្យអ្្រពិមពគារះមោបល់ទានំង 
អស់ ផដលចូលរួ៉ ្រ្៊ងគមពរាងសាងសង់មៅ្រ្៊ងពបមទស្រ៉្៊ជា ពតរូវផតរានធានាោេ ប់រងទនំនួល

ខ៊សពតរូវសី៊វលិជាកាតព្វ្ិរច្ច។

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េ៍ដល់ រាជរោ្ឋ ភបិាលគ្រ្ បីសធវើការពិចារោ
សលើការតបមរូវឱ្យអ្្ ពិសបោះសយ្រល់ទា ុំងអ�់តដលប្រត្ិរត្កិារសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា 
តដលចូលរួមសៅ្្តងការង្រធុំដត ុំនេគសបមាង�ុំណង ់បតរូវតតមាេការធានារ៉ា្ររ់ងភារៈ
ទទួលខត�បតរូវ�តបីវលិជាកាតពវ្ិចចា។ ការសធវើត្រ្រសេះេឹងធានា្ិចចាការពារបគ្រ់បោេ់ 
ដល់ភាគបីទបី្របី ពបីផលវបិា្តដលស្ើតសចញពបីការសធវ�ប្រតហ� រ្រ�់អ្្ ពិសបោះសយ្រល់ 
តដល្រុំសពញការង្រវជិា្ជ ជបីវៈរ្រ�់ខ្ួេ ទេ្ទឹមោ្េឹងសនាះ្អ៏ាចការពារធតរ្ចិចារ្រ�់អ្្  
ពិសបោះសយ្រល់មិេឱ្យ្្សយ័ធេ េិងស្រ ្ិ៍សឈា្ម ះរ្រ�់វ�័ិយ�ុំណង់ផងតដរ។ 

ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវសេះ ្ អ៏ាច្ូរ្រួម្រញចាូ លោ្ជាមួយេឹងការជុំរតញឱ្យអ្្ ពិសបោះសយ្រល់
្្តងប�ត្ ឱ្យចូលរួមសៅ្្តង�មាគមវជិា្ជ ជបីវៈរ្រ�់ខ្ួេ ដូចជា គណៈវ�ិវ្ រ្ម្តជា 
េិងគណៈស្ថា ្រត្យ រ្ម្តជាជាសដើម។ ការសធវើត្រ្រសេះ ្ េឹ៏ងោ ុំបទដល់ការរ ប្ី ចសបមើេ រ្រ�់ 
�មាគមទា ុំងសេះឱ្យក្ាយជា�ុំស�ងរួមតុំោងឱ្យវជិា្ជ ជបីវៈរ្រ�់ខ្ួេ េិងសលើ្្ម�់្ 
្រទោ្ឋ េ េិងជុំនាញសៅ្្តងវ�័ិយ សោយជុំរតញឱ្យមាេការអភវិឌ្ឍវជិា្ជ ជបីវៈជា្ររ់ហូត
សទៀតផង។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

សេះេឹងមេិផ្ដល់ការធានារ៉ា្ររ់ងចុំសពាះប្រុមហ៊តេទា ុំង ឡាយោតដលមិេសោរពចបា្រ់ 
ឬតដលមិេមាេស្ថា េភាពហិរញ្ញវតថាតលអែសនាះសទ សោយស្រតតពួ្សគយល់ស�ើញថា
អាចប្រឈមេឹងហាេិភយ័ខ�់្សព្។ ដូចោ្សេះតដរ មាចា �់គសបមាងទុំេងជាេឹងមេិ
សធវើការជាមួយេឹងអ្្ ពិសបោះសយ្រល់ោ តដលមេិមាេ្រណ័្ណធានារ៉ា្ររ់ងបតឹមបតរូវ 
សនាះសទ ពបីសបពាះពួ្សគអាចេឹងបតរូវ្រងខេុំឱ្យទទួលខត�បតរូវ តដលជាផលវបិា្ពបីការ
សធវ�ប្រតហ�រ្រ�់អ្្ ពិសបោះសយ្រល់។ 

ការពបងឹងការអេតវត្ការធានារ៉ា្រ់រង ភារៈទទួលខត�បតរូវ�តបីវលិជាកាតពវ្ិចចាសេះ 
្៏អាច េឹងផ្ដល់េូវផលប្រសយជេ៍្រតេថាមដល់ស�ដ្្ឋ ិចច្ា ម្តជាផងតដរ ពបីសបពាះអ្្
ពិសបោះសយ្រល់តដលមិេទាេ់ទិញធានារ៉ា្រ់រងអេ្រជាតិ េឹងបតរូវ្រងខេុំទិញធានា
រ៉ា្់ររង្្តងប�ត្ ឬចុំសពាះអ្្ ទា ុំងឡាយ តដលមិេអាចទិញ្រ័ណ្ណធានារ៉ា្រ់រង្្តង 
ប�ត្បាេ គឺចា ុំបាច់បតរូវតតចា្រ់នដគូជាមួយេឹងប្រុមហ៊តេ្្តងប�ត្ តដលេឹងរ៉ា្់ររង
េូវទុំេួលខត�បតរូវសេះ។ ប្រការសេះ េឹងនា ុំឱ្យមាេការសផ្ទរចុំសណះដងឹកាេត់តប្រស�ើរ 
ស�ើង ដល់ប្រុមហ៊តេ្ម្តជា េិងពបងឹងភាពជានដគូកាេត់តរងឹមា ុំជាមួយេឹងអ្្ ជុំនាញ 
្ររសទ�ផងតដរ។

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការអភិវឌ្ឍស៊រមិោដី និងអចលនពទព្យ



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២៥១

នាសពល្រចចាត្រ្េ្ ប្រសទ�្ម្តជាសៅពត ុំទាេ់មាេរស្រៀ្រជា�ង្់ោរនេការពណ៌នា 
អុំពបីការវា�់តវង�ុំណងអ់ោរសៅស�ើយសទ សហើយ្៏ោ្ម េការ្រញ្្ជ ្អ់ុំពបីថាសតើប្រសភទ 
រង្វ �់ ឬការវា�់តវងមួយោ តដលបតរូវអេតវតច្ុំសពាះប្រសភទនេការសប្រើបបា�់អចលេ 
បទព្យេបីមួយៗតដរ។ ្រញ្ហា សេះបាេឈាេសៅដល់ស្ថា េភាពមួយតដលអ្្ ជុំនាញវជិា្ជ
ជបីវៈ្្តងវ�័ិយអចលេបទព្យ អាចសប្រើបបា�់្រសចច្ា សទ�ខត�ៗោ្តដលសធវើឱ្យមាេភាព
ប�ពិចប�ពិលដល់េិយមេយ័នេអវបីតដលជាតុំ្រេត់ដលបាេវា�់តវង។ ឧទាហរណ៍ 
តួអង្គអចលេបទព្យខះ្ សប្រើបបា�់នផ្ទប្ឡា�រត្រសៅសពលពណ៌នាអុំពបីនផ្ទប្ឡា
រ្រ�់អចលេបទព្យ ្រ៉តតេ្្ ្តង្រណបី ខះ្សទៀត នផ្ទប្ឡាសេះអាចគតិរួម្រញចាូ លទា ុំងនផ្ទ
នានា ដូចជា ជសណ្ដើ រសយង ទបីធ្ាលុំហទត្�បមា្រ់ប្រសឡាះជសណ្ដើ រ េិងយ៉ខាងសបរៅ 
ខណៈតដលភាគបីមួយសផ្សងសទៀត អាចសប្រើពា្្យ “នផ្ទប្ឡា�រត្រ” ដូចោ្ ្រ៉តតេ ្មេិគតិ 
រា្រ់្រញចាូ លទា ុំងអវបីៗតដលបាេសរៀ្ររា្រ់មតេសេះសទ។ ភាពខត�ោ្នេេិយមេ័យសេះ 
បាេសធវើឱ្យការសប្រៀ្រសធៀ្រអចលេបទព្យពបីរសផ្សងោ្បតរូវចុំោយសពលសវលាសបចើេ 
េិងមាេភាពបច្ូរ្បច្រល់ តដលបាេ្រសងកើតជា្រញ្ហា នានា�បមា្រប់គ្រភ់ាគបីទា ុំងអ�់
សៅ្្តងវ�័ិយសេះ ជាពិស�� អ្្ វាយតនម ្ភ្ា្ង់្រ អ្្ កាេក់ា្រ ់េិងអ្្ វេិិសយគ។ 
ការបស្វបជាវ្រង្ហា ញថានផ្ទប្ឡា្បមាលនេអចលេបទព្យមួយអាចខត�ោ្ដល់សៅ 
២៤% សោយអាប�័យសៅតាមវធិបីស្ស�វ្ា�់តវងតដលសគសប្រើបបា�់  សហើយ�ូម្ បីតត
ការខត�ោ្តត្រេ្ិច្៏អាចមាេផល្រ៉ះពាល់ធុំដត ុំសៅសលើការវាយតនមអ្ចលេបទព្យ
បាេតដរ។ 

សៅ្្តងប្រសទ�ជាសបចើេ ស្ថា ្័រេេិយ័ត្ម្ម គឺជាអ្្ ោ្់សចញេូវេិយមេ័យ្បមង 
នេការវា�់តវង េិងតចងអុំពបីវធិបីស្ស� ្ តដល�មប�្រ�បមា្រ់ការពណ៌នាអុំពបី 
ប្រសភទអចលេបទព្យេបីមួយៗ។ �ង្់ោរវា�់តវងអចលេបទព្យ ្ុំពតងបតរូវបាេសធវើឱ្យ
កាេ់តតមាេ�ង្់ោរប្រស�ើរស�ើងសៅ្បមតិពិភពសលា្ សដើម្ បីអេតញ្្ញ តឱ្យភ្ា្់ង្រ 
អ្្ វេិិសយគ េិងអ្្ អភវិឌ្ឍេ ៍អាចឆ្្រ ់េិងង្យប�ួលយល់អុំពបីមូលោ្ឋ េ�បមា្រ់ 
ការវា�់តវង េិងសដើម្ បីអាចសធវើការសប្រៀ្រសធៀ្របតឹមបតរូវជាមួយេឹងអចលេបទព្យសៅ
្្តងប្រសទ�ដនទសទៀត ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការវាស់ផវងផដលរានស្តង់ដ្រ

៥៥

្ងវះេូវ្រសចច្ា សទ�វា�់តវងតដលមាេ�ង្់ោរ នា ុំឱ្យមាេ្ងវះប្រ�ិទ្ធផលសៅ្្តង 
ទបីផសារ សហើយ្្តង្រណបី អាប្្់្រុំផតតសនាះ អាចេឹងទត្ចសន្ាះប្រសហាងឱ្យមាេការ 
រ ុំសលាភ្រុំពាេសៅ្្តងវ�័ិយសេះសទៀតផង។ ទបី្រុំផតតសៅ គអឺ្្ សប្រើបបា�់េឹងក្ាយជា 
អ្្ ខាត្រងព់បីភាពមេិចបា�់លា�់សេះ សហើយមយោង៉វញិសទៀត ្រញ្ហា សេះជុំរតញឱ្យអ្្  
ទិញ េិងអ្្ ជួលបាត្់រងជ់ុំសេឿចតិ ្សោយស្រតត្រទពិសស្ធេម៍េិលអែទា ុំងអ�់សេះ។ 
្រញ្ហា សេះអាច្រសងកើតជាការលុំបា្ចុំសពាះទបីផសារអចលេបទព្យ េិង្ររយិកា�វេិិសយគ 
រ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជាទា ុំងមូល។ ខណៈតដលការវេិិសយគសលើអចលេបទព្យឆង្តដេ
មាេកាេ់តតស្ើេស�ើង ការមាេវធិបីស្ស�វ្ា�់តវងជា�ង្់ោរតដលសគទទួលស្្គ ល់ 
ទូលុំទូលាយ េឹងអាចជួយកាត្់រេថាយឧ្រ�គ្គចុំសពាះការចូលម្្្តងទបីផសារ េិង្រសងកើេ 
ទុំេត្ចិតក្ាេ់តតខ្ា ុំង្រតេថាមសទៀត។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

រកសាទ្កុដដដល

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការអភិវឌ្ឍស៊រមិោដី និងអចលនពទព្យ
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99 សូ៉មស្ីឱ្យរានការដ្្រ់មចញនូវស្ដង់ដ្រជាស្រលសពរាប់ការវាស់ផវងមៅ្រ្៊ងវស័ិយអចលន
ពទព្យ។

ការោ្់សចញេូវសោលការណ៍វា�់តវង េឹងជួយសលើ្្ម្�់វធិបីស្ស�វ្ា�់តវង 
តដលមាេ�ង្់ោរបតឹមបតរូវ សៅទូទា ុំងប្រសទ�្ម្តជា តដលេឹងពបងឹងតម្ាភាព េិង
អេតញ្្ញ តឱ្យអ្្ ជុំនាញវជិា្ជ ជបីវៈអចលេបទព្យអាចមាេទុំេត្ចិតក្ាេ់តតខ្ា ុំងស�ើង 
សៅ្្តងការផ្ដល់ការតណនា ុំ េិងសៅ្្តងទបីផសារអចលបទព្យ។ អាប�័យសហតតសេះ សយើង
ខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េដ៍ល់រាជរោ្ឋ ភបិាល �ូមសធវើឱ្យវធិបីស្ស�វ្ា�់តវង 
អចលេបទព្យមាេ�ង្់ោរ សោយ្ុំណត់ចបា�់លា�់អុំពបីថាសតើធាតតផ្ស ុំោខះ្នេ 
អចលេបទព្យ តដលបតរូវរា្រ់្រញចាូ ល េិងថាសតើធាតតផ្ស ុំោខះ្តដលបតរូវដ្សចញពបី 
នផ្ទប្ឡា�រត្រសដើម្ បីកាត់្រេថាយភាពមិេចបា�់លា�់តដល្ុំពតងមាេ។ 

ពិតោ�់ថា រាជរោ្ឋ ភបិាល គជឺាអ្្ �សបមចចតិស្ៅសលើេិយមេ័យនេការវា�់តវង
ត្រ្រោតដល�មប�្រ្រុំផតត�បមា្រប់្រសទ�្ម្តជា ្រ៉តតេស្យើងខ្ត ុំ�ូមជូេជាសយ្រល់ 
ដល់រាជរោ្ឋ ភិបាល �ូមពិចារោយ្លុំនា ុំតាមវធិបីស្ស� ្តដលោ្់សចញសោយ 
�ម្េ័្ធ�ង្ោ់រវា�់តវងអចលេបទព្យអេរ្ជាតិ (IPMSC)។ �ម្េ័្ធ IPMSC បាេក្ាយ 
ជាមាោ៌តដលសពញេិយម �បមា្រក់ារ្រសងកើត�ង្ោ់រេូវការវា�់តវងជាស្្ល េិង 
បតរូវបាេអេតមត័សោយអង្គការវជិា្ជ ជបីវៈ េិងអង្គការមេិត�វងរ្បបា្ច់ុំសណញអេរ្ជាតិ
ជាង ៧០ ្ ្តងសនាះរួមទា ុំង �មាគមអចលេបទព្យអា�តបី ប៉ា�តបីហវិ្ (Asia Pacific Real 
Estate Association) វទិយោស្ថា េអ្្ វាយតនម ្េិងភ្ា្់ង្រអលចេបទព្យចិេ (China 
Institute of Real Estate Appraisers and Agents) េិង វទិយោស្ថា េ Royal Institute of 
Chartered Surveyors។ �មាជិ្ IPMSC សធវើការរួមោ្សដើម្ បីអភិវឌ្ឍ េិងអេតម័តេូវ 
�ង្់ោរវា�់តវងអចលេបទព្យរួមោ្តតមួយ ្្តងសោល្រុំណងជុំរតញឱ្យមាេភាព 
�តបី�ង្វ ្់ោ្ េិងភាពសជឿជា្់សៅ្្តងវ�័ិយអចលេបទព្យសៅទូទា ុំងពិភពសលា្។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការអភិវឌ្ឍស៊រមិោដី និងអចលនពទព្យ



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២៥៣

សដើម្ បីកាត់្រេថាយហាេិភ័យហិរញ្ញវតថាត  សៅ្្ត ងវ�័ិយអចលេបទព្យ េិង�ុំណង់ 
ប្រសទ�ជាសបចើេ បាេោ្ស់ចញេូវល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ�្ដបីពបីសដើមទតេអ្រ្្ររមា តដលបតរូវ 
តត្រុំសពញឱ្យបាេ មតេសពលទទួលបាេលិខិតអេតញ្្ញ តស្ង�ង�់បមា្រគ់សបមាងមួយ។ 
អ្្ អភិវឌ្ឍបតរូវតតអាច្រង្ហា ញឱ្យស�ើញថា ខ្ួេពិតជាមាេសដើមទតេស�្មើេឹង ភាគរយ
ជា្់លា្់ោមួយនេតនមរ្្រ�់គសបមាងបបា្ដតមេ។ 

ប្រកា�សលខ ៩៦៥ �្ដបីពបីការបគ្រប់គងអាជបីវ្ម្មអភវិឌ្ឍេល៍ុំសៅោ្ឋ េ តដលសចញកាល 
ពបីនែងៃទបី២៤តខ�បីហា ឆ្្ ុំ២០១៦ មាេសោល្រុំណងសោះបស្យ្្ដប្ី ងវល់សេះ សោយបាេ 
្ុំណត់េូវល្ខេខណ្ឌ តបមរូវសដើមទតេអ្រ្្ររមា �បមា្រគ់សបមាងស្ង�ងល់ុំសៅោ្ឋ េ
តដលមាេតនមជ្ាទឹ្បបា្់ចុំេួេ ២ ពាេ់លាេសរៀល (ស�្មើេឹងប្រតហល ៥០០.០០០ 
ដតល្ារអាសមរ ិ្ )។ ដូចោ្សេះតដរ ប្រ�ិេស្រើអ្្អភិវឌ្ឍមាេ្រុំណងល្់�ុំណង់ 
លុំសៅោ្ឋ េសដើម្ បីប្រមូលមូលេិធ ិខណៈតដល�ុំណងស់នាះ្ុំពតងដុំសណើ រការស្ង�ង់ 
ពួ្សគបតរូវតតមាេបបា្ធ់ានាសៅ្្តងធនាោរ ស�្មើេឹង ២% នេសដើមទតេវេិិសយគ�រត្រ 
ឬសោយ្រង់តាមដុំោ្់កាល។ ខណៈសពលតដលស�ច្្ដបី�សបមចសេះបាេទទួល 
បាេការស្វ គមេ៍�មាជិ្រ្រ�់សយើងយល់ស�ើញគិតថាល្ខេខណ្ឌ តបមរូវសេះមិេ
ទាេប់គ្រប់ោេស់ដើម្ បីអាចចាតទ់ត្ជា�ុំោញ់�តវតថាភិាពបគ្រប់ោេ�់បមា្រអ់តែិជិេ 
េិង�បមា្រ់ទបីផសារទា ុំងមូលស�ើយ ្្តង្រណបី តដលគសបមាងោមួយដួលរលុំ។ 

ជាការសប្រៀ្រសធៀ្រសៅថ្ា្់តុំ្រេ់ អ្្អភិវឌ្ឍសៅ្្តងប្រសទ�ម៉ាស��តបីបតរូវបាេរតឹ
ត្តិសលើការសប្រើបបា�់មូលេិធិរ្រ�់អ្្ ទិញ សោយស្រតតអ្្ អភិវឌ្ឍ អាចទទួល 
បបា្់្្់្រឋមតត ១០% ្៉រត សោ្ណ ះ សៅមតេសពលតដលការស្ង�ង់ចា្រ់សផ្ដើម 
សហើយសបកាយម្សទៀត ការ្រងប់បា្ប់តរូវសធវើស�ើងជាដុំោ្់ៗ  សោយសយងសៅតាម 
ដុំោ្ក់ាលនេការង្រស្ង�ង ់តដលបាេសធវើរួចរាល់ សោយមាេអបតាចសន្ាះ ចា្រព់បី 
៥% ដល់ ១៥% នេតនមទិ្ញ�រត្រ។ មូលេិធទិា ុំងសេះ បតរូវោ្ត់មកល់សៅ្្តងគណេបី 
អភវិឌ្ឍេ៍លុំសៅោ្ឋ េមួយ តដលបគ្រប់គងសោយប្�ួងអភវិឌ្ឍេល៍ុំសៅោ្ឋ េ រ្រ�់ម៉ាស��តបី 
សហើយអាចសប្រើបបា�់បាេ លតះបតាតតវឌ្ឍេភាពនេការស្ង�ង ់បតរូវបាេ្រញ្្ជ ្ស់ោយ 
ស្ថា ្រត្យ្រតដលទទួលខត�បតរូវសលើគសបមាង តដលសេះគឺជាការធានាការសប្រើបបា�់ 
មូលេិធបិតឹមបតរូវផង េិងការការពារអតិែិជេផង ្្តង្រណបី គសបមាងបតរូវ្ររាជ័យ។ 
្រញ្ញត្ិត្រ្រសេះ ្រសងកើេនែច្ុំោយ សពលចា្រ់សផ្ដើមគសបមាងមួយ ្រ៉តតេជួ្យទ្រ់ស្ក ត់
អ្្ អភិវឌ្ឍមិេឱ្យចា្រ់សផ្ដើមគសបមាងនានា តដលពឹងតផអ្ែ ហិរញ្ញវតថាត សៅសលើមូលេិធិ 
ប្រមូលមតេសពលល្់ តដលជាសរឿយៗ គសបមាងត្រ្រសេះមាេហាេិភ័យខ�់្នេការ
អ�់ែវកិារស្ង�ង់សៅមតេសពលគសបមាង្រញចា្រ់ជាស្ថា ពរ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការពគប់ពគងហរិញញាវតថែ៊្រ្៊ងអនំ�៊ងមពលមនការអភិវឌ្ឍគមពរាង

៥៦

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការអភិវឌ្ឍស៊រមិោដី និងអចលនពទព្យ



២៥៤    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

អ្្ អភវិឌ្ឍតដលអេតវតគ្សបមាងនានា សោយោ្ម េសដើមទតេចា្រស់ផ្ដើមបគ្រប់ោេ ់គជឺាហាេិភយ័ 
ដធ៏ុំមួយចុំសពាះទបីផសារអចលេបទព្យរ្រ�់្ម្តជា េិងស�ដ្្ឋ ចិចាជាតទិា ុំងមូល។ ប្រ�ិេ
ស្រើគសបមាងោមួយដួលរលុំតផ្្ ហិរញ្ញវតថាត សៅមតេសពលស្ង�ងរួ់ចរាល់ សនាះអាច 
េឹង្៉រះពាល់ដល់ជុំសេឿទត្ ចតិ ្សៅសលើទបីផសារអចលេបទព្យ េិងមាេផល្រះ៉ពាល់្រនា្ទ ្រ់
្រេ្ស ុំជាសបចើេសផ្សងសទៀត ដូចជា ការល្ស់ៅមតេការ្រញចា្រគ់សបមាងសផ្សងសទៀតេឹងធ្ា្់
ចតះ ឬអតែិជិេដ្បបា្់្ ្វ់ញិ ជាសដើម។ ប្រ�ិេស្រើ្ រណបី ត្រ្រសេះស្ើតមាេតមេសនាះ 
អាចេឹង្រងក “ឥទ្ធពិលដូមបីណូ” សៅសលើវ�័ិយអចលេបទព្យរ្រ�់្ម្តជា េិងអាច្រោ្ដ ល 
ឱ្យដួលរលុំទបីផសារទា ុំងមូលសទៀតផង។ 

អាប�័យសហតតសេះ �បមា្រជ់ាប្រសយជេដ៍ល់ទា ុំងរាជរោ្ឋ ភបិាល េិងទា ុំងភាគបីពា្ព់េ័្ធ 
ទា ុំងអ�់ គ្រ្ បីមាេការោ្ឱ់្យអេតវតេូ្វវធិាេការបគ្រប់គងហិរញ្ញវតថាត រងឹមា ុំសដើម្ បីបតរួត 
ពិេិត្យគសបមាងអភវិឌ្ឍេល៍ុំសៅោ្ឋ េសដើម្ បីផ្ដល់ការការពារ�មប�្រ េិងធានាេូវ្ុំសណើ េ 
ប្រ្្រសោយេិរេរ្ភាពនេស�ដ្្ឋ ិចចារ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជា។

99 សូ៉មសី្ឱ្យមធ្វកីារពិចារណាបមងកនីការពគប់ពគងហរិញញាវតថែ៊ ផដលបមងកតីម�ងីសពរាបគ់មពរាង 
អភិវឌ្ឍនល៍នំមៅដ្ឋា ន មដ្យពសបតា៉ការអន៊វត្តរបសប់ណា្ដ ពបមទសសរាជិ្រអាស៊ានម្្សង
មទៀត មដី៉ ្បី្ ្ដល់នូវ្រចិ្ចការពារពគបព់គានដ់ល់អតិថជិន មៅ្៊្រង្ររណីផដលគមពរាងដលួរលនំ។

សោយទទួលស្្គ ល់ថា រាជរោ្ឋ ភិបាលបាេបជា្ររួចសហើយអុំពបីហាេិភ័យជត ុំវញិអ្្ 
អភវិឌ្ឍ តដលអេតវតគ្សបមាងស្ង�ងស់ោយោ្ម េសដើមទតេបគ្រប់ោេស់ៅ្្តងប្រសទ� 
្ម្តជា �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា �ូមផ្ដល់ជូេជាអេតស្�េ៍ថា គួរ្រសងកើេ 
ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវសដើមទតេអ្រ្្ររមា សដើម្ បីឱ្យប�្រតាមការអេតវតស្ៅ្្តង្រោ្ដ ប្រសទ� 
�មាជិ្ អាស៊្េ តដលជាប្រសទ�ជតិខាងរ្រ�់្ម្តជា។ ការ្រសងកើេសដើមទតេអ្រ្្ររមា 
តដលតបមរូវឱ្យមាេ�បមា្រ់អភិវឌ្ឍគសបមាងលុំសៅោ្ឋ េ សៅដល់តនមមួ្យតដលផ្ដល់ 
តតល្យភាព�មប�្ររវាងការការពារអតិែិជេតាមរយៈការបតរួតពិេិត្យតផ្្ចបា្រ់ 
្រតេថាម េិងសោយប�្រតាមសោល្រុំណងសោលេសយបាយរោ្ឋ ភិបាល ្្តងការអេត
សបោះដល់វេិិសយគទតេសដើម្ បីសលើ្ទឹ្ចតិដ្ល់ការអភវិឌ្ឍកាេ់តតសលឿេតែមសទៀត។

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េ៍ គ្រ្ បីសរៀ្រចុំឱ្យមាេវ�័ិយឯ្ជេចូលរួម 
សៅ្្តង្ិចចាពិសបោះសយ្រល់សដើម្ បីប្រមូលទិេេ្យ័ េិងពត័ម៌ាេពា្ព់េ័្ធសដើម្ ប្ី ុំណត់ 
េូវ្បមិតគុំរូ�មប�្រ្រុំផតតមួយ។ ្ម្តជា ពិតជាអាច្រេស្លើ្ទឹ្ចិតដ្ល់លុំហូរ 
េិសយគទតេ េិងសធវើឱ្យប្រស�ើរស�ើងេូវភាពង្យប�ួលនេ្ររយិកា�ធតរ្ិចចា សហើយ 
ទេ្ទឹមោ្សនាះតដរ ្ ្៏រសងកើេការបគ្រប់គងតផ្្ ចបា្រ ់សដើម្ បីធានាេូវេិរេរ្ភាពរ្រ�់ទបីផសារ
អចលេបទព្យផងតដរ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការអភិវឌ្ឍស៊រមិោដី និងអចលនពទព្យ
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ការសព៉បសព៉រួលការវនិមិោគរដឋា និងឯ្រជន 
មៅ្រ្៊ងការអភិវឌ្ឍតនំបន់ម្្រ

៥៧

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យមធ្វីការពិចារណា អន៊ញ្ញា តឱ្យរាន “គមពរាងគនំរូ” មដី៉្បបីងាហា ញដល់វនិិមោគិនអនាគត ថាការអភិវឌ្ឍតនំបន់ម្្រពសបតា៉ 
បទដ្ឋា នអន្តរជាតិ គវឺលទ្ភាពអាចមធ្វីមៅបានមៅ្រ្៊ងពបមទស្រ៉្៊ជា។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

គណៈ្មា្ម ធកិារអចលេបទព្យ េិង�ុំណងរ់្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ខិតខុំប្រឹងតប្រង�ហការជាមួយេឹង 
រាជរោ្ឋ ភបិាល សដើម្ បីសរៀ្រចុំស�ច្្ដបីបពាងប្្រខណ័្ឌ េិយ័ត្ម្ម�បមា្រក់ារអភវិឌ្ឍ េិងការបគ្រប់គងតុំ្រេស់ឆរ្  តាមរយៈ
ការ�បម្រ�បមរួលធាតតចូលផ្ូ វចបា្រ់ េិងការោ ុំបទតផ្្ ្រសចច្ា សទ�ពបីអ្្ ជុំនាញ្ររសទ�។ សទាះ្របីជាការចូលរួមសេះ
ពិតជាមាេស្រៈប្រសយជេ៍ខ្ា ុំង្្តងការ្ុំណត់អាទិភាព�បមា្រ់ចបា្រ់ែ្មបី រួមមាេ ការអេតម័តឯ្ស្រចបា្់រែ្មបី ដូចជា 
្រញ្ញត្ិ�្ដបីពបីការត្រងតច្តុំ្រេ់ េិងការសលើ្្ម�់្ភាពជានដគូរវាងវ�័ិយរដ្ឋ េិងវ�័ិយឯ្ជេ្៏សោយ ្៏្រទ្រ្ញ្ញត្ិ
ែ្មបីសេះមាេវឌ្ឍេភាពតិចតួច្រ៉តសោ្ណ ះចា្រ់តា ុំងពបីសពលសនាះរហូតម្ដល់សពលសេះ។

ខណៈតដល្រោ្ដ សខតស្ៅ្្តងតុំ្រេស់ឆរ្សៅ្ម្តជា ្ ុំពតង្រេទ្ា្ទ់ាញការវេិិសយគយ៉ងសបចើេ�េ្ធឹ្�នា្ធ ្រ ់សហើយការ 
អភិវឌ្ឍសៅ្្តងតុំ្រេ់ទា ុំងសេះ ្ុំពតងចុំោ្រ់អារម្មណ៍កាេ់តតខ្ា ុំងស�ើង ការអេតម័តចបា្រ់ែ្មបី�្ដបីពបីការបគ្រ់បគង េិងការ 
អភិវឌ្ឍតុំ្រេ់សឆរ្ពិតជា�ុំខាេ់ចា ុំបាច់ខ្ា ុំងោ�់ សហើយគួរតតផ្ដល់អាទិភាព។

រាជរោ្ឋ ភបិាលទទួលស្្គ ល់េូវផលប្រសយជេ�៍ង្គម េិងស�ដ្្ឋ ចិចា តដលអាច�សបមច 
បាេតាមរយៈគសបមាងអភវិឌ្ឍេ៍ប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាព សៅ្្តង្រោ្ដ សខតត្ាម្រសោ្ដ យ 
សឆរ្ទា ុំង្ួរេ គសឺខតត្្្រ សខត្្ ុំពត សខតប្ពះ�បីហេត េិងសខតស្កាះ ត្ង ្រ៉តតេស្ដើម្ បីតប្រក្ាយ 
កាលាេតវតភ្ាពទា ុំងសេះ សៅជាការពិតបាេ   ចា ុំបាច់បតរូវតតមាេស្ថា ្រ័េោ ុំបទតផ្្
ចបា្រ់ េិង្រទ្រ្ញ្ញត្ិ តដលទា្់ទងេឹងការអភិវឌ្ឍតុំ្រេ់សឆរ្។ 

្រចចាត្រ្េ ្ប្្រខណ័្ឌ ចបា្រ់�បមា្រ់គសបមាងអភិវឌ្ឍេ៍ គឺតផអ្ែ តាមអេតប្ឹត្យសលខ ៨៦ 
�្ដបីពបីការផ្ដល់លិខិតអេតញ្្ញ តស្ង�ង ់តដលបាេសចញចា្រត់ា ុំងពបីឆ្្ ុំ១៩៩៧ តដល 
ពណ៌នាអុំពបីប្រសភទនេគសបមាងស្ង�ង ់តដលតបមរូវឱ្យមាេ លិខិតអេតញ្្ញ តស្ង�ងព់បី 
ប្�ួង សរៀ្រចុំតដេដបី េគរូ្រេបីយ្ម្ម េិង�ុំណង ់ឬអាជ្ាធរសខត ្ឬប្រុង។ អេតប្ឹត្យសេះ 
្៏ផ្ដល់ការតណនា ុំអុំពបីព័ត៌មាេ តដលបតរូវផ្ដល់សៅសពលោ្់ពា្្យស�្ើ�ត ុំលិខិត 
អេតញ្្ញ តស្ង�ងផ់ងតដរ។ អេតប្ឹត្យសេះ ោ្់សចញឱ្យអេតវតស្ៅសពលតដលប្រសទ� 
្ម្តជាសៅមាេ្បមិតអភិវឌ្ឍេ៍ស�ដ្្ឋ ិចចាទា្រសៅស�ើយ សហើយពត ុំមាេទិដ្ឋភាពជា្់ 
លា្់អុំពបីប្រសភទនេ�ុំណង ់ឬគសបមាងសហោ្ឋ រចនា�ម្េ័្ធបទងប់ទាយធុៗំ  តដល្រចចាត្រ្េ ្
អ្្ អភវិឌ្ឍ េិងវេិិសយគេិ្ុំពតងចា្រអ់ារម្មណ៍កាេត់តខ្ា ុំងស�ើយ។ ដូសចះ្ចបា្រគួ់រគ្រ្ បី 
មាេការពិេិត្យស�ើងវញិ េិងសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាពសដើម្ បីសឆ្ើយត្រសៅេឹងតបមរូវការជា្់ 
ត�្ដងនាសពល្រចចាត្រ្េ។្ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

រកសាទ្កុដដដល

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការមរៀបចនំផដនដី និងនគរូបនីយ្រ៉្
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ការវេិិសយគរដ្ឋ េិងឯ្ជេ អាច�បម្រ�បមរួលឱ្យបាេលអែប្រស�ើរជាងសេះតែមសទៀត 
សដើម្ បីធានាេូវផលប្រសយជេរ៍្រ�់ភាគបីទា ុំង�ងខាង េិងការអភវិឌ្ឍតុំ្រេត់្រងតច្
នានាឱ្យកាេត់តមាេប្រ�ិទ្ធភាពតែមមួយ្បមតិសទៀត។ ប្រការសេះេឹងតបមរូវឱ្យរាជ-
រោ្ឋ ភបិាលប្រកាេយ់្តួនាទបីដឹ្ នា ុំសបចើេជាងសេះ តាមរយៈការ្ុំណត ់“តផេការសម” 
នេប្រសភទគសបមាងនានា តដលខ្េួចងស់�ើញឱ្យមាេការអភវិឌ្ឍ េិងថាសតើសហោ្ឋ រចនា�ម្េ័្ធ 
អវបីខះ្តដលបតរូវ្ស្ង សដើម្ បីោ ុំបទដល់គសបមាងទា ុំងសេះ។ ្រនា្ទ ្រម់្សទៀត គួរតត្រសងកើត 
េិងោ្ឱ់្យអេតវតេូ្វរចនា�ម្េ័្ធសលើ្ទឹ្ចតិដ្ល់វ�័ិយឯ្ជេ្្តងការអេតវតត្ផេ
ការសមសេះ សោយផ្ដល់រង្វ េដ់ល់វេិិសយគេិសៅ្្តងគសបមាងឯ្ជេនានា្្តងទបមង់
ជា�ម្ទាេពេ្ធ េិងផលប្រសយជេដ៍នទសទៀត ជាែ្ូរេឹងការចូលរួមរ្រ�់ពួ្សគសៅ
្្តងការអភិវឌ្ឍសហោ្ឋ រចនា�ម្័េ្ធស្ធារណៈ សៅ្្តងតុំ្រេ់តដលបាេត្រងតច្។ 

សដើម្ បី�សបមចេូវចុំណត ចសរៀ្ររាល់ខាងសលើសេះ ចា ុំបាច់គឺបតរូវមាេសវទិកាមួយតដល 
កាេ់តតមាេប្រ�ិទ្ធភាពតែមសទៀត �បមា្រ់ឱ្យអ្្អភិវឌ្ឍអាចត�វងយល់អុំពបី
អាទិភាពអភិវឌ្ឍេរ៍្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល បពមទា ុំងឯ្ស្រចបា្រន់ានា សដើម្ បីបគ្រប់គង 
សលើដុំសណើ រការសដញនែ្ េិង្ុំណត់ខ្ឹមស្រ េិង ល្ខេខណ្ឌ នេភាពជានដគូរវាង 
រោ្ឋ ភិបាល េិងវ�័ិយឯ្ជេ។ ប្្រខណ័្ឌ ត្រ្រសេះ េឹងផ្ដល់លទ្ធភាពដល់រាជរោ្ឋ -
ភបិាល ្ ្តងការបតរួតពិេិត្យសៅសលើគសបមាងអភវិឌ្ឍេន៍ានា េិង�មតថាភាព្្តងការធានា 
ថានដគូវ�័ិយឯ្ជេអេតវតត្ាមការស្រ្ដជ្ាចិតរ្្រ�់ខ្ួេ្្តងការអភិវឌ្ឍសហោ្ឋ រចនា 
�ម្េ័្ធស្ធារណៈ សហើយទេ្ទឹមេឹងសេះ ្ ផ៏្ដល់េូវការធានាបគ្រប់ោេដ់ល់វេិិសយគេិ
សដើម្ បីធានា�េ្ិ�តខ�បមា្រវ់េិិសយគរ្រ�់ពួ្សគផងតដរ។ ្ ងវះប្្រខណ័្ឌ ចបា្រប់ាេ 
្រង្ហា ញឱ្យស�ើញថា ជាការ្រេ្ទច់្រង្អែ ្់ដល់អ្្ អភិវឌ្ឍ ្្តងការពិចារោគសបមាង 
អភិវឌ្ឍេ៍ធុៗំ សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ 

តាមរយៈគណៈ្មា្ម ធកិារអចលេបទព្យ  េិង�ុំណងរ់្រ�់ខ្ួេ េិងសោយតផអ្ែ សៅតាម 
ល្ខេខណ្ឌ នេអេត�្សរណៈសយគយល់ជាមួយេឹងប្�ួង �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ 
្ម្តជា បាេផ្ដល់ធាតតចូលតផ្្ ចបា្រ់ េិង្រសចច្ា សទ� ដល់ គណៈ្មា្ម ធិការជាតិ 
បគ្រ់បគង េិងអភិវឌ្ឍតុំ្រេ់សឆរ្ សៅ្្តងការសរៀ្រចុំតា្់តតងប្្រខណ័្ឌ ចបា្រ់ �បមា្រ់ 
ការអភិវឌ្ឍតុំ្រេ់សឆ្រ។ ប្្រខ័ណ្ឌ សេះ គឺមាេសោល្រុំណង�បម្រ�បមរួលដល់
ការអភិវឌ្ឍ េិងការផ្ដល់ស�វា្ម្មនានា ដល់ “តុំ្រេ់អភិវឌ្ឍេ៍” តដលបាេត្រងតច្ 
តដលសដើរតួនាទបីជាឧ្រ្រណ៍មួយ�បមា្រ់ការសធវើតផេការវ�័ិយរដ្ឋឱ្យប�្រសៅ 
េឹងការអេតវតរ្្រ�់វ�័ិយឯ្ជេ។ ជាងសេះសៅសទៀត ប្្រខណ័្ឌ សេះបតរូវបាេ្រសងកើត 
ស�ើងសោយប�្រសៅតាម្បមងអេតស្�េ ៍តដល្រសងកើតស�ើងសៅ្្តងអុំ�តងសពលនេ
�េ្ិ�បីទវ�័ិយរដ្ឋ-ឯ្ជេអេរ្ជាតិ �្ដបីពបី “ការអភិវឌ្ឍតុំ្រេ់សឆរ្រ្រ�់្ម្តជា” តដល 
បាេប្របពឹតស្ៅកាលពបីតខធ្ូ ឆ្្ ុំ២០១៦ សៅ្្តងសខតប្ពះ�បីហេត។ សយើងខ្ត ុំ�ូមស្វ គមេ៍ 
ការទទួលស្្គ ល់រ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាលចុំសពាះស្រៈ�ុំខាេ់នេគសបមាងសេះ េិងវធិបីស្ស� ្
តបមងទិ់��បមា្រស់ោល្រុំណងជា្ល់ា្ន់េការសរៀ្រចុំតា្ត់តងមូលោ្ឋ េបគឹះចបា្រ់ 
ត្រ្រសេះស�ើង។

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការមរៀបចនំផដនដី និងនគរូបនីយ្រ៉្



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២៥៧

អ្្ អភវិឌ្ឍ េិងស្ថា ្រេ័ហិរញ្ញវតថាតអេរ្ជាត ិសមើលស�ើញភាពមេិចបា�់លា�់សៅ្្តង 
ប្្រខណ័្ឌ ចបា្រ់្រចចាត្រ្េ ្�បមា្រ់គសបមាងអភិវឌ្ឍេ៍នានា សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា ។ 
ឧទាហរណ៍ គសបមាងអភិវឌ្ឍេ៍មួយតដលស្ង�ង់សៅសលើដបីតដលកាេ់កា្រ់សោយ 
រដ្ឋ ្ ្តងរូ្រភាពជាការជួលរយៈសពលតវង ពត ុំមាេការធានាពិតបបា្ដសៅសលើដបីសនាះសទ 
សហើយសគ្ម៏េិចបា�់ទា ុំងប�តង ថាសតើអ្្ ោជាមាចា �់នេគសបមាងសនាះ។ ្រញ្ហា សេះកាត់
្រេថាយ�កា្ដ េតពលនេការហូរចូលនេវេិិសយគផ្្ទ ល់ពបី្ររសទ�្រតេថាមសទៀត�បមា្រក់ារ 
អភវិឌ្ឍ េិងសហោ្ឋ រចនា�ម្េ័្ធតុំ្រេស់ឆរ្រ្រ�់្ម្តជា សោយស្រតតធនាោរយល់ស�ើញ 
ថា វាមាេហាេិភយ័តផ្្ ចបា្រ ់េិង្រទ្រ្ញ្ញត្ ិសហើយពួ្សគមេិចងផ់្ដល់ហិរញ្ញ្រ្ទាេ 
ដល់អ្្ អភវិឌ្ឍស�ើយ។ សៅសពលតដលវេិិសយគេិមេិអាចទទួលបាេហិរញ្ញ្រ្ទាេ 
ពបីប្រភពធនាោរទា ុំងសេះបាេសទសនាះ វាេឹងកាេត់តពិបា្តែមសទៀត្្តងការត�វងរ្ 
នដគូវ�័ិយឯ្ជេតដល�មប�្រ សដើម្ បីឱ្យចូលរួមសៅ្្តងការអភិវឌ្ឍ សហដ្ឋរចនា�ម្េ័្ធ។

ការ្រសងកើតចបា្រស់ដើម្ បី�បម្រ�បមរួល ដល់ការអភិវឌ្ឍសហោ្ឋ រចនា�ម្េ័្ធតុំ្រេស់ឆរ្ បពម 
ទា ុំងការ្រសងកើតេូវភាពជានដគូរវាងរោ្ឋ ភិបាល េិងឯ្ជេសៅ្្តងគសបមាងត្រ្រសេះ 
េឹងផ្ដល់ផលប្រសយជេដ៍ស៏បចើេដល់ស�ដ្្ឋ ចិចាជាត ិសពាលគមឺេិតមេមាេបតឹមតតតុំ្រេ់ 
ទា ុំងសេះេឹងទទួលបាេ្បមិតវេិិសយគកាេត់តខ�់្្រ៉តសោ្ណ ះសនាះសទ ្៉រតតេក្ារធានាេូវ 
ការ�បម្រ�បមរួលគសបមាងអភវិឌ្ឍេប៍ាេលអែ ្ េឹ៏ង្រសងកើេផលប្រសយជេជ៍ាអត្ិររមា 
ដល់តុំ្រេ់ទា ុំងសេះផងតដរ។

សលើ�ពបីសេះសៅសទៀត វធិបីស្ស�ត្ដលមាេការ�បម្រ�បមរួលកាេ់តតប្រស�ើរតែម 
សទៀត�បមា្រ់ការអភិវឌ្ឍតុំ្រេ់សឆ្រ េឹងជួយសលើ្្ម្�់ដល់វ�័ិយសទ�ចរណ៍ 
េិង្រដិ�ោ្ឋ រ្ិចចារ្រ�់្ម្តជា ្្តងេ័យជាគតណភាព ពិពិធ្ម្ម េិង�មតថាភាព។ 
ប្រការសេះេឹងជួយ្រសងកើតតុំ្រេ់សទ�ចរណ៍ែ្មបីៗតែមសទៀត (�ពវនែងៃ សកាះសៅតាម 
សឆ្រមាេមិេសបចើេ្៉រតនា្ម េសនាះសទ តដលទទួលបាេការអភិវឌ្ឍខ្ា ុំងក្ាសនាះ) 
ជុំរតញ្ុំសណើ េតួសលខសទ�ចរណ៍ជាតិ េិងសលើ្ទឹ្ចិត្ដល់ការស្្្់សៅរយៈ 
សពលយូរ្្តងប្រសទ�្ម្តជា សលើ�ពបីការបោេត់តស្្្ស់ៅសខតស្�ៀមរា្រ។ ការមាេ 
លទ្ធភាព ផ្ដល់ជសបមើ�្រដ�ិោ្ឋ រ្ចិចាតដលមាេគតណភាពខ�់្ ្ ជ៏ាឱកា�ទា្ទ់ាញ 
សភៀ្វសទ�ចរសបចើេតែមសទៀត េិង្រសងកើេូវការចុំោយជាមធ្យមសៅ្្តងសទ�ចរម្ា្់ៗ 
ផងតដរ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា



២៥៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យ្្ដល់អាទិភាពដល់ការអន៊៉័តព្របខ័ណ្ឌ ចបាប់ថ្ី សពរាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការ 
ពគប់ពគងតនំបន់ម្្រ និងសូ៉មស្ីឱ្យមធ្វីការពិចារណាអន៊ញ្ញា តឱ្យរាន “គមពរាងគនំរូ” មដី៉្ប ី
បងាហា ញដល់វនិិមោគិនថា ការអភិវឌ្ឍតនំបន់ម្្រមៅតា៉ស្តង់ដ្រអន្តរជាតិ គវឺជាលទ្ភាព៉ួយ

ផដលអាចមធ្វីបានមៅ្រ្៊ងពបមទស្រ៉្៊ជា។

សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េដ៍ល់រាជរោ្ឋ ភបិាល គួរផ្ដល់អាទិភាពដល់ការ 
អេតមត័ប្្រខណ័្ឌ ចបា្រែ់្មបី�បមា្រក់ារអភវិឌ្ឍ េិងការបគ្រប់គងតុំ្រេស់ឆរ្ សដើម្ បីផ្ដល់ភាព 
ចបា�់លា�់តផ្្ ចបា្រត់ដលមាេភាពចា ុំបាច�់បមា្រវ់េិិសយគេិ។ ជាងសេះសៅសទៀត 
សយើងខ្ត ុំ�ូម�ងកត់ធងៃេ់ជាែ្មបីម្ដងសទៀតអុំពបីផលប្រសយជេ៍នេការអេតវត ្“គសបមាងគុំរូ” 
សៅ្្តងតុំ្រេត់ដលអភវិឌ្ឍប�្រតាមការអេតវតល្អែ្រុំផតតអេរ្ជាត។ិ ្ ម្មវធិបីស្្ល្ង 
សេះេឹង្រង្ហា ញឱ្យស�ើញថា ្ម្តជាអាចស�្ើ េិងបតរួតពិេិត្យការអេតវតគ្សបមាងតដល
ប�្រតាម�ង្់ោរអេរ្ជាតិ សហើយេឹង្រសងកើតឱកា�សដើម្ បី្រង្ហា ញដល់វេិិសយគិេ 
អនាគតថាការអភវិឌ្ឍតុំ្រេស់ឆរ្ប�្រតាម�ង្ោ់រអេរ្ជាត ិគជឺាលទ្ធភាពតដលអាច 
សធវើបាេយ៉ងពិតបបា្ដសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា 
មាេ្រុំណងផ្ដល់ការោ ុំបទ ដល់ប្�ួងសរៀ្រចុំតដេដបី េគរូ្រេបីយ្ម្ម េិង�ុំណង់ 
ជា្រេស្ទៀត សហើយ្េឹ៏ងមាេ្្ដបីសស្មេ�្ស្្តងការជួយដល់ការសរៀ្រចុំេូវដុំសណើ រការ 
សដញនែ ្�បមា្រ់ “គសបមាងគុំរូ” សោយ្ុំណត់េូវលទ្ធផលរ ុំពឹងចង់បាេនានាតដល 
នដគូវ�័ិយឯ្ជេបតរូវតត្រុំសពញឱ្យបាេសដើម្ បីអាចមាេ�ិទ្ធិទទួលបាេការសលើ្ទឹ្
ចិត ្ដូចជា �ម្ទាេពេ្ធ ជាសដើម។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការមរៀបចនំផដនដី និងនគរូបនីយ្រ៉្



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២៥៩

ការប្រកា�ោ្់ឱ្យសប្រើអេតប្ឹត្យសលខ ១២៦ �្ដបីពបីការបគ្់របគង េិងការសប្រើបបា�់ 
អោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិឆ្្ ុំ២០០៩ បាេ្រសងកើតជាប្្រខ័ណ្ឌ គតិយតត្ិ�បមា្រ់ការកាេ់
កា្រ់ �ិទ្ធិ េិងកាតពវ្ិចចានេចុំតណ្ឯ្ជេសៅ្្តងអោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ។ ចបា្រ់សេះ
គជឺាសពលសវលា្ុំណតអ់ុំពបីទបីផសារអចលេបទព្យ្ម្តជា ខណៈតដលប្រសទ�សេះបាេ 
ោ្ឱ់្យអេតវតេូ្វប្រសភទ្ម្ម�ិទ្ធិលុំសៅោ្ឋ េែ្មបី េិងបាេជួយ�បមរួលដល់លុំហូរចូល 
េូវវេិិសយគទតេ្ររសទ� ្រនា្ទ ្រ់ពបីការអេតម័តចបា្រ់�្ដបីពបីការផ្ដល់�ិទ្ធិសលើ្ម្ម�ិទ្ធិ 
ចុំតណ្ឯ្ជេ នេអោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិដល់ជេ្ររសទ�កាលពបីឆ្្ ុំ២០១០។ 

សទាះ្របីជាចបា្រទ់ា ុំងសេះបតរូវបាេស្វ គមេ ៍េិងមាេផលវជិ្ជមាេដស៏បចើេសៅសលើវ�័ិយ
អចលេបទព្យ �មាជិ្ រ្រ�់សយើងយល់ស�ើញថាសៅមាេភាពមេិចបា�់លា�់ពា្់
ពេ័្ធេឹងការ្រ្បស្យអេតប្ឹត្យសលខ ១២៦ �បមា្់រអលចេបទព្យលុំសៅោ្ឋ េ ដូចជា 
អាផ្តមិេ (Apartments) តដលបាេស្ង�ង់សៅមតេឆ្្ ុំ២០១០។ 

អោរអាផ្តមិេ គឺជាចល្រដ៏�ុំខាេ់នេទបីផសារអចលេបទព្យលុំសៅោ្ឋ េសៅ្្តង 
រាជធាេបីភ្ុំសពញ សៅមតេឆ្្ ុំ២០១០ េិងបាេសដើរតួនាទបីយ៉ង�ុំខាេ់សៅ្្តងការផ្ដល់ 
ដុំសោះបស្យលុំសៅោ្ឋ េតដលមាេតនម្�មរម្យ ដល់អ្្រ�់សៅទបីប រ្ុងសដើម្ បី 
បគ្រប់គង្ុំសណើ េប្រជាជេ។ ដូសចះ្សហើយសទើ្ររាជធាេបីភ្ុំសពញ មាេអចលេបទព្យដស៏បចើេ 
�េ្ធឹ្ តដលមាេចរតិល្ខេណៈបតរូវេឹងេិយមេ័យនេពា្្យថាអោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ 
ដូចតដលបាេ្ុំណត់សោយអេតប្ឹត្យសលខ ១២៦ ៖ “អោរ ឬ�ុំណង់ តដលមាេ 
�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ្ រសបចើេនា្រ់�់សៅ។ អោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធមិាេតផ្្ ខះ្ តដលជា្ម្ម�ិទ្ធផិ្្ដ ច ់
មតខរ្រ�់�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ្រម្ា្់ៗ  តដលសៅថា “ចុំតណ្ឯ្ជេ” េិងតផ្្ សផ្សងសទៀត 
តដលសប្រើបបា�់រួមោ្សោយ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ្ រ សៅថា “្តេង្សប្រើបបា�់រួម”។ ្រ៉តតេ ្អោរ 
ប្រសភទសេះជាសបចើេ បតរូវបាេស្ង�ង់ស�ើងសៅមតេសពលនេការោ្់ឱ្យសប្រើប្រព័េ្ធ
្រ័ណ្ណ្ម្ម�ិទ្ធិដបីធ្បី្រចចាត្រ្េ ្សោយនា ុំឱ្យអចលេបទព្យទា ុំងសេះ �ថាិត្្តងសៅភាពមិេ 
ចបា�់លា�់តផ្្ ចបា្រ ់ពបីសបពាះ្ម្ម�ិទ្ធនិេអោរទា ុំងសេះកាេក់ា្រស់ោយ្រង្ទ់េ ់តដល
ទទួលស្្គ ល់បតឹមតត្បមិតរដ្ឋអុំោចថ្ា្់មូលោ្ឋ េ្រ៉តសោ្ណ ះ។ 

សទាះ្របីជាអេតប្ឹត្យសលខ ១២៦ មាេភាព្រតត់្រេ េិងពិតជាមាេតចងេូវ្រទ្រ្ញ្ញតិ ្
អេរ្កាលតដល�ថាិតសបកាមជុំពូ្ទបី ៥ សដើម្ បី្រុំតលងអោរមួយតដលបតរូវបាេស្ង
�ង់ស�ើងសៅមតេសពលនេការប្រកា�ឱ្យសប្រើអេតប្ឹត្យសេះសៅជាអោរ�ហ្ម្ម 
�ិទ្ធិ្្ដបី គិតម្ទល់្រចចាត្រ្េស្េះ �មាជិ្រ្រ�់សយើងពត ុំបាេដឹងអុំពបីអោរោមួយ 
តដលបតរូវបាេ្រុំតលងដូសចះ្សៅស�ើយសទ។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ការមធ្វីស៊ខដ៊៉នីយ្រ៉្បទប្បញញាត្តិសពរាប់អគារលនំមៅដ្ឋា ន

៥៨

ថ ្មមី

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការមធ្វទីនំមនីប្រ៉្បទប្បញញាត្តិស្ដីពីអចលនពទព្យលនំមៅដ្ឋា ន



២៦០    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

្ត្ារួមផ្ស ុំោ្នេ្ងវះការតែទា ុំ េិងការអភរិ្្សបគ្រប់ោេ ់េិងភាពមេិចបា�់លា�់តផ្្  
េិយ័ត្ម្មជត ុំវញិេឹង្ម្ម�ិទ្ធិឯ្ជេសៅសលើអាផ្តមេិ បាេ្រោ្ដ លឱ្យអោរលុំសៅ
ោ្ឋ េជាសបចើេសៅ្្តងរាជធាេបីភ្ុំសពញ ធ្ា្ស់ៅ្្តងស្ថា េភាពបទរុឌសបទាម សហើយ្រចចាត្រ្េ ្
អោរទា ុំងសេះបតរូវការការជួ�ជតលត្លមអែស�ើងវញិ សដើម្ បីអាចឱ្យប្រជាជេរ�់សៅ 
្រេស្ទៀតបាេ។ ្រ៉តតេ ្សោយស្រតតអចលេបទព្យទា ុំងសេះមេិបតរូវបាេទទួលស្្គ ល់ជា
ចុំតណ្ឯ្ជេសៅ្្តងអោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ អលចេបទព្យទា ុំងសេះមេិមាេ្រទ្រញ្្ជ  
នផ្្ទ ្តងតដលអោរខតេដូបតរូវការជាចាុំបាចស់ដើម្ បីបគ្រប់គង�ិទ្ធ ិេិងកាតពវ្ ចិចារ្រ�់មាចា �់ 
អចលេបទព្យ។ ប្រ�ិេស្រើមេិមាេ្ចិចាបពមសបពៀងត្រ្រសេះសទ ការបគ្រប់គង េិងការ 
តែទា ុំរួមោ្េូវ្តេង្សប្រើបបា�់រួម ដូចជា ផ្ូវសដើរ រចនា�ម្េ័្ធ េិងរ្រ�់រ្ររសប្រើបបា�់ 
សផ្សងៗ មិេបតរូវបាេសគយ្ចិត្ទត្សនាះសទ សហើយ្៏ោ្ម េល្ខេខណ្ឌ តបមរូវឱ្យមាចា �់
អលចេបទព្យរ៉ា្រ់រងនែច្ុំោយសៅសលើការតែទា ុំទា ុំងសនាះស�ើយ។ 

ខណៈតដល្ម្ម�ិទ្ធិឯ្ជេនេ អាផ្តមេិ ទា ុំងសេះសៅតតមេិមាេភាពចបា�់លា�់ 
េិងមេិបតរូវបាេទទួលស្្គ ល់សៅ្បមិតថ្ា្ជ់ាត ិវេិិសយគេិជាសបចើេយល់ស�ើញថា 
អលចេបទព្យទា ុំងសេះអាចមាេហាេិភយ័ខ�់្ ពបីសបពាះពួ្សគអាចេឹងមេិបាេចុំសណញ 
ម្វញិពបីការវេិិសយគរ្រ�់ខ្ួេ ឬសោយស្រតតអចលេបទព្យតដលសៅជា្រ់េិង 
្តេង្សប្រើបបា�់រួម ទុំេងជាេឹងមិេមាេអ្្ តែទា ុំ។ ជាលទ្ធផល សោយស្រតតមាេ 
អាផ្តមេិចា�់ៗជាសបចើេសៅពា�សពញរាជធាេបីភ្ុំសពញតដលទាមទារេូវការតែទា ុំ
ដតិដល់ េិង្បមតិនេការវេិិសយគសបចើេ។ អវបីតដលអាចេឹងស ើ្តស�ើងសនាះគថឺាអោរ 
ស្ថា ្រត្យ្ម្មេិមិតរូ្្រទា ុំងសេះ េឹងកាេ់តតចា�់បទរុឌសបទាមរហូតដល់ក្ាយជាសបោះ 
ថ្ា្់ដ៏ធុំដល់អ្្ រ�់សៅទបីប្រុងសទៀតផង។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

99 សូ៉មស្ឱី្យរានការបញ្្ជ ្រច់បាសល់ាស ់ អនំពដីនំមណីរការបនំផលងអគារស្ា្់រមៅផដលបានសាងសង់
ម�ងីមៅ៉៊នមពលមចញអន៊ព្រឹត្យមលខ ១២៦ មៅជាចនំផណ្រឯ្រជនមៅ្៊្រងអគារ សហ្រ៉សិ្ទ្ិ 

នងិបញ្្ជ ្រអ់នំពវីធិសីាសស្តផដលរា្ច ស់អចលនពទព្យអាចមស្ស៊ីនំបណ័ណ្រ៉សិ្ទ្រិួ៉ ថ្ ីមរៀងៗខលួន។

សទាះ្របីជាសយើងខ្ត ុំទទួលស្្គ ល់ថា អេតប្ឹត្យសលខ ១២៦ �្ដបីពបីការបគ្រប់គង េិងការសប្រើបបា�់ 
អោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធ ិពិតជាមាេតចងអុំពបី្រទ្រ្ញ្ញត្អិេរ្កាលសៅសបកាមជុំពូ្ទបី៥ ្ ្ដបី សយើង
ខ្ត ុំពត ុំបាេដងឹអុំពបីអោរស្្្ស់ៅ តដលមាេបស្្រោ់មួយ តដលបតរូវបាេទទួលស្្គ ល់ 
េិងចតះ្រញ្ជបី សោយភាពសជាគជយ័ ្ ្តងនាមជាអោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ តដលមាេចុំតណ្ 
ឯ្ជេកាេក់ា្រស់ោយ្័រណ្ណ�ហ្ម្ម�ិទ្ធសិៅស�ើយសទ។ ដូសចះ្ សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ 
ជូេជាអេតស្�េថ៍ារាជរោ្ឋ ភបិាលគួរតត្រញ្្ជ ្ឱ់្យបាេចបា�់លា�់អុំពបីដុំសណើ រការ 
តដលមាចា �់អចលេបទព្យ អាចអេតវតស្ដើម្ បី្រុំតលងអចលេបទព្យរ្រ�់ខ្ួេសៅជាចុំតណ្ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការមធ្វទីនំមនីប្រ៉្បទប្បញញាត្តិស្ដីពីអចលនពទព្យលនំមៅដ្ឋា ន



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២៦១

ឯ្ជេសៅ្្តងអោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធ ិេិងគូ�្រញ្្ជ ្េូ់វវធិបីតដលមាចា �់អចលេបទព្យអាច 
ស�្ើ�ត ុំ្័រណ្ណ្ម្ម�ិទ្ធិរួមែ្មបី ឬវញិ្្ញ ្រេ្របត�មា្គ ល់មាចា �់្ម្ម�ិទ្ធិ (strata title)។ 

ជាងសេះសៅសទៀត អេតស្�េស៍េះេឹងជួយដល់ការសធវើ�តខដតមេបីយ្ម្ម ដុំសណើ រការ�បមា្រ់ 
អោរស្្្ស់ៅ តដលមាេបស្្រ ់ជាមួយេឹងអេតប្ឹត្យសលខ ១២៦ តដលមាេតចងថា៖ 
“េបីតិវធិបី�បមា្រ់ការចតះ្រញ្ជបី ចុំតណ្ឯ្ជេនេអោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ បតរូវតតស្មញ្ញ 
ង្យប�ួលយល់ មាេតម្ាភាព េិងសោរពសោលការណ៍វមិជ្ឈការ វ�ិហមជ្ឈការ 
េិងអភិបាល្ិចចាលអែ”។ 



២៦២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

អេតប្ឹត្យសលខ ១២៦ �្ដបីពបីការបគ្រ់បគង េិងការសប្រើបបា�់អោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ តដល 
អេតម័តកាលពបីតខ�បីហា ឆ្្ ុំ២០០៩ េិងចបា្រ់�្ដបីពបីការផ្ដល់្ម្ម�ិទ្ធិដល់ជេ្ររសទ� 
សលើចុំតណ្ឯ្ជេនេអោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ តដលោ្់ឱ្យអេតវត្កាលពបីតខឧ�ភា 
ឆ្្ ុំ២០១០ ទទួលបាេការស្ទរថាជាវឌ្ឍេភាពដ៏�ុំខាេ់�បមា្រ់វ�័ិយអចលេ 
បទព្យ្ម្តជា ពបីសបពាះអេតប្ឹត្យសេះបាេ្រសងកើតេូវប្្រខណ័្ឌ គតិយតត្ិ�បមា្រ់អោរ
�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ េិងបាេស្រើ្ចុំហទបីផសារអចលេបទព្យដល់វេិិសយគិេ្ររសទ�។

្រទ្រ្ញ្ញត្ិទា ុំងសេះ គឺជាចល្រជុំរតញ្ុំសណើ េដ៏សលឿេ �បមា្រ់ការអភិវឌ្ឍខតេដូ 
សៅទូទា ុំងរាជធាេបីភ្ុំសពញ សោយការ្រសងកើតពិពិធ្ម្មទបីផសារ�បមា្រ់អ្្ទិញ 
អចលេបទព្យជាតិ េិងអេរ្ជាតិ។ 

អេតប្ឹត្យសលខ ១២៦ សេះ្ុំណតអ់ុំពបីធាតតផ្ស ុំនេអោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិតដល�ថាិតសបកាម 
្ម្ម�ិទ្ធិឯ្ជេផ្្ដ ច់មតខរ្រ�់�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ្រម្ា្់ៗ បពមទា ុំងធាតតផ្ស ុំតដល�ថាិត 
សបកាមការសប្រើបបា�់រួមផងតដរ។ ្តេ្ងសប្រើបបា�់រួមទា ុំងសេះគឺ�បមា្រ់ជាផល
ប្រសយជេដ៍ល់�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ្ រទា ុំងអ�់ េិង�ថាតិសបកាមការបគ្រប់គង េិង្ម្ម�ិទ្ធរួិម។ 
តផ្្ ទបី ២ ប្រការ ៣ នេអេតប្ឹត្យសេះ ្ុំណត់េិយមេ័យនេ្តេង្តដល�ថាិតសបកាម 
្ម្ម�ិទ្ធិរួម តដលរួម្រញចាូ លទា ុំង ដបី ទបីធ្ា ផ្ូ វសចញ-ចូល ជញ្្ជ ុំងអឌ្ឍ�ិទ្ធិ េិងធាតតផ្ស ុំ
នេ្តេង្សប្រើបបា�់រួមដនទសទៀត។ ជាការ្ត�់មា្គ ល់ ទបីធ្ាចុំណតយេយេ្្ ប៏តរូវបាេ 
រា្រ្់រញចាូ លជា្តេង្សប្រើបបា�់រួមតដរ តដលមាេេយ័ថា អ្្ អភវិឌ្ឍមេិអាច ត្រងតច្ 
ទបីធ្ាចុំណតឯ្ជេសៅឱ្យមាចា �់អចលេបទព្យបាេសទ។ 

សេះជាចុំណត ចតដលមិេប្រប្តបី ពបីសបពាះថា ជាទូសៅ សៅ្្តងការអភិវឌ្ឍខតេដូសៅ 
ទូទា ុំងពិភពសលា្ សៅសពលតដលអតែិជិេទិញចុំតណ្ឯ្ជេោមួយ ទបីធ្ាចុំណត 
យេយេត្ដលត្រងតច្�បមា្់រចុំតណ្មួយសនាះ បតរូវបាេោ្់្រញចាូ លសៅ្្តង្ចិចា
�េយោល្�់បមា្រក់ារសប្រើបបា�់ផ្្ដ ចម់តខរ្រ�់អតែិជិេសនាះ។ ការសធវើដូសចះ្គសឺដើម្ បី 
ធានាថាអ្្ កាេក់ា្រអ់ាចចតយេយេរ្្រ�់ខ្ួេ សៅ្្តងទបីធ្ានេខតេដូរ្រ�់ខ្ួេបាេ 
ស្រើមេិដូសចះ្សទ ្ តេង្ចតេឹងបតរូវសពញ តដលនា ុំឱ្យ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ្ រខាត្រងប់្រសយជេ៍
សៅ្្តងអចលេបទព្យផ្្ទ ល់ខ្ួេរ្រ�់ខ្ួេឯង។ ខណៈតដល�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ
្ម្តជាដឹងថាអ្្ អភវិឌ្ឍជាសបចើេ្ុំពតងផ្ដល់ទបីធ្ាចុំណតយេយេឯ្្ជេ�បមា្រក់ារ
ជួល ឬការល្់សោយស្រតត្ុំសណើ េតបមរូវការនេការទិញអចលេបទព្យសៅសពល 
្រចចាត្រ្េ ្អេតប្ឹត្យសលខ ១២៦ ពត ុំមាេតចងអុំពបីយេក្ារតដលអេតញ្្ញ តឱ្យការអេតវត្
ត្រ្រសេះបតរូវបាេទទួលស្្គ ល់តាមផ្ូ វចបា្រ់សនាះសទ តដលនា ុំឱ្យមាចា �់អចលេបទព្យ 
អាចេឹងទទួលេូវផលវបិា្តដលអាចស្ើតស�ើង។

ពិពណ៌នាបញ្នា

បទប្បញញាត្តិផដលអន៊ញ្ញា តឱ្យរាន្រ៉្សិទ្ិឯ្រជន 
សពរាប់ទីធាល ចនំណតោនយន្ត

៥៩

ថ ្មមី

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការមធ្វទីនំមនីប្រ៉្បទប្បញញាត្តិស្ដីពីអចលនពទព្យលនំមៅដ្ឋា ន
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ប្រពេ័្ធសប្រើបបា�់រួមោ្�បមា្រក់ារចតយេយេន្ាសពល្រចចាត្រ្េស្ៅ្្តងអោរខតេដូ 
្រសងកើតជាចសន្ាះប្រសហាងតដលអាចនា ុំឱ្យមាេការសប្រើបបា�់ខត�ពបី�ុំោ្�់ហ្ម្ម
�ិទ្ធិ្រ តដលអាចេឹងសឆៀ្តស្ងយ្ប្រសយជេព៍បីសចតនាលអែនេការសប្រើបបា�់រួម េិង
អាចនា ុំឱ្យស្ើតមាេេូវការមេិសពញចតិរ្្រ�់�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ្រដនទសទៀត សហើយអាច
្រសងកើតឱ្យមាេ្ររយិកា�អរភិាពមួយ�បមា្រអ់្្ កាេក់ា្រប់គ្ររូ់្រ។ ប្រ�ិេស្រើអ្្  
អភិវឌ្ឍសៅតតមិេអាចផ្ដល់ទបីធ្ាចុំណតយេយេឯ្្ជេជាតផ្្ នេការល្់ខតេដូរ 
្រ�់ខ្ួេសទៀតសនាះ ្ ត្ាសេះអាចេឹង្៉រះពាល់ដល់ទបីផសារអចលេបទព្យតដល្ុំពតងរ ប្ី
លូតលា�់រ្រ�់្ម្តជា សោយ្រង្អែ ្ទឹ់្ចតិអ្្្ ទិញឱ្យរាតរ្្្តងការទិញ។ ្រញ្ហា សេះ 
សគស�ើញមាេសៅ្្តងរាជធាេបីភ្ុំសពញ តដលប្រជាជេ្ុំពតងជួ្រការលុំបា្រួចជាសប�ច 
ទា្ទ់ងេឹងការ្្�្ទះចរាចរណ៍ តដលសគរ ុំពឹងថាេឹងកាេត់តមាេស្ថា េភាពធងៃេធ់ងៃរ
ជាងសេះតែមសទៀតសៅសពលតដលចុំេួេប្រជាជេ េិងជបីវភាពសៅ្្តងរាជធាេបីភ្ុំសពញ
កាេ់តតរ ប្ី លូតលា�់ខ្ា ុំងជាងសេះជា្រេស្ទៀត។ 

ការ្រសងកើតយេក្ារមួយ សដើម្ បីអេតញ្្ញ តឱ្យមាេ្ម្ម�ិទ្ធិឯ្ជេ�បមា្រ់ទបីធ្ាចុំណត
យេយេ ្្៏អាច្រសងកើតេូវទបីផសារែ្មបីមួយតដលអាចទិញដូរបាេផងតដរ�បមា្រ់ទបីធ្ា
ចុំណតយេយេ ្ពបីសបពាះថាអ្្ កាេ់កា្រ់ខតេដូរតដលមិេសប្រើបបា�់ទបីធ្ារ្រ�់ខ្ួេ 
អាចល្ ់ឬជួលទបីធ្ាមេិសប្រើសេះសៅឱ្យអ្្ ដនទបាេ។ ទបីធ្ាចុំណតយេយេស្េះ ្ ៏ 
្ុំពតងក្ាយជាទបីផសារកាេត់តរ ប្ី ធុំ េិងកាេត់តមាេតនមផ្ងតដរសៅ្្តង្រោ្ដ ប្រសទ�ជា 
សបចើេ តដលទបីធ្ាចុំណតសៅ្ោ្ដ លទបីប្រុងកាេត់តខ្សត់សៅ  ៗសហើយវាអាចជាមសធយោបាយ 
មាេប្រ�ិទ្ធភាពមួយ្្តងការជួយកាត់្រេថាយការ្្�្ទះចរាចរណ៍តែមសទៀតផង។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

99 សូ៉មស្ីឱ្យអន៊៉័តបទប្បញញាត្តិ ផដលអន៊ញ្ញា តឱ្យព្ររុ៉ហ៊៊នអភិវឌ្ឍន៍ ចាត់ផចងទីធាល ចនំណត 
ោនយន្តមៅ្៊្រងបរមិវណខ៊នដូ ជាចនំផណ្រឯ្រជន និងអន៊ញ្ញា តឱ្យរានការមចញបណ័ណសរា្គ ល់

្រ៉្សិទ្ិឯ្រជនសពរាប់ចនំណតោនយន្ត។

តាមរយៈការសធវើវសិស្ធេ្ម្ម សៅសលើអេតប្ឹត្យសលខ ១២៦ សដើម្ បីអេតញ្្ញ តឱ្យអ្្ 
អភវិឌ្ឍេច៍ាត់តចងទបីធ្ាចុំណតយេយេ ្សៅ្្តងអោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធជិាចុំតណ្ឯ្ជេ 
រាជរោ្ឋ ភបិាលេឹងជួយតបមងទិ់�ទបីផសារខតេដូរ្រ�់្ម្តជាឱ្យប�្រសៅេឹងទបីផសារសៅ 
្រោ្ដ ប្រសទ�ជាសបចើេសទៀតសៅជត ុំវញិពិភពសលា្ សហើយមយោង៉សទៀត ការសធវើដូសចះ្ ្ េឹ៏ង 
្រសងកើេការសពញចិតរ្្រ�់អ្្ ទិញអចលេបទព្យែ្មបីផងតដរ។ ការអេតម័ត្រទ្រ្ញ្ញត្ិ 
ែ្មបី�បមា្រ់ទបីធ្ាចុំណតយេយេេឹ្ងអេតញ្្ញ តឱ្យប រ្ុមហ៊តេអភិវឌ្ឍេ៍អាចសចញវញិ្្ញ
្រេ្របត�មា្គ ល់្ម្ម�ិទ្ធិឯ្ជេ េិងអាចសធវើការត្រងតច្ទបីធ្ាចុំណតសោយស�្មើៗ
ោ្សៅដល់អ្្ កាេ់កា្រ់អចលេបទព្យទា ុំងអ�់សដើម្ បីឱ្យពួ្ោត់អាចសប្រើបបា�់តាម
្្ដបីបបាថ្ារ្រ�់ខ្ួេបាេ។ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩



២៦៤    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាេឹងមាេភាពរ ប្ី រាយ្្តងការជួយដល់ប្�ួងសរៀ្រចុំ
តដេដបី េគរូ្រេបីយ្ម្ម េិង�ុំណងស់ៅ្្តងការសរៀ្រចុំតា្ត់តង េិងអេតមត័្រទ្រ្ញ្ញត្ិ 
ែ្មបៗី ទា ុំងសេះសដើម្ បីផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ការ្រសងកើតេូវប្រពេ័្ធមួយ�បមា្រក់ារសចញវញិ្្ញ ្រេ
្របត�មា្គ ល់្ម្ម�ិទ្ធ�ិបមា្រទ់បីធ្ាចុំណតយេយេឯ្្ជេ ដូចតដលបាេគូ�្រញ្្ជ ្់ 
សៅ្្តងស�ច្្ដបីស�្ើអេត�្សរណៈនេការសយគយល់ោ្ជាមួយប្�ួង។

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការមធ្វទីនំមនីប្រ៉្បទប្បញញាត្តិស្ដីពីអចលនពទព្យលនំមៅដ្ឋា ន



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២៦៥

ចា្រ់តា ុំងពបីសពលតដលទបីផសារអចលេបទព្យរ្រ�់្ម្តជា បាេស្រើ្ចុំហសោយអសេ្ើ
ដល់វេិិសយគទតេ្ររសទ�្រនា្ទ ្រ់ពបីសពលសចញស�ច្្ដបីប្រកា�ឱ្យសប្រើបបា�់ចបា្រ់�្ដបី
ពបីការផ្ដល់�ិទ្ធិ្ម្ម�ិទ្ធិសលើចុំតណ្ឯ្ជេនេអោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិដល់ជេ្ររសទ� 
(ចបា្រ់�្ដបីពបី្ម្ម�ិទ្ធិ្ររសទ�) ឆ្្ ុំ២០១០ ម្ការអភិវឌ្ឍខតេដូបាេស្ើេស�ើងយ៉ង 
គុំហត្សៅទូទា ុំងប្រសទ�្ម្តជា ជាពិស�� សៅ្្តងរាជធាេបីភ្ុំសពញ។ ខតេដូផ្ដល់ឱកា� 
វេិិសយគយ៉ងទា្ទ់ាញដល់អ្្ ទិញជាជេជាត្ិររសទ�សោយស្រតតតនមស្ៅទា្រ 
េិងទបីតា ុំង�ថាិតសៅចុ្ំ ោ្ដ លទបីប្រុង តដលផ្ដល់លទ្ធភាពដល់មាចា �់ខតេដូអាចចូលរួម
ចុំតណ្ េិងទាញយ្ផលប្រសយជេ៍ជាសបចើេពបី្ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ិចចាដ៏សលឿេរហ័� 
រ្រ�់្ម្តជា។ 

សោយស្រតតទុំហុំទូសៅនេការអភិវឌ្ឍ�ុំណង់ខតេដូ េិងល្ខេណៈរួមោ្នេអោរ 
េិង្ររកិាខេ រសប្រើបបា�់ អោរខតេដូបតរូវការការតែទា ុំ េិងការបគ្រ់បគង្បមិតខ�់្សដើម្ បី 
ធានាេូវស្ថា េភាពមេិឆ្្រច់ា�់បទរុឌសបទាមរ្រ�់អោរ។ ជាសរឿយ  ៗអចលេបទព្យប្រសភទ 
សេះ បតរូវការការបគ្រ់បគងប្រ្្រសោយវជិា្ជ ជបីវៈេូវចុំតណ្ េិង�មា�ភាគតដលជា 
្ម្ម�ិទ្ធិរួមសដើម្ បីអាចរ្សាសស្ភណ័ភាព �តវតថាភិាព េិងដុំសណើ រការបាេ សោយធានា 
ថា ការតែទា ុំមាេភាពសពញសលញ ្រតគ្គលិ្មាេការបគ្រប់គង េិង្នបមស�វានានាបតរូវ 
បាេប្រមូលបាេបតឹមបតរូវ។ ្ នបមស�វាទា ុំងសេះ អាចរួមមាេដូចជា បបា្ធ់នាេតសបោះ 
ឬនែស្�វាតែទា ុំ តដលទត្�បមា្រ់ចុំោយសៅសលើការសបា��មាអែ ត �េ្ិ�តខ អ្្  
្រសចច្ា សទ�ជួ�ជតល េិងសៅ្្តងទបីផសារភាគសបចើេ្រុំផតត តដលមាចា �់ខតេដូបតរូវបាេ 
តបមរូវឱ្យចូលរួម្រង់វភិាគទាេដល់មូលេិធិរ្សាទត្សោយត�្�បមា្រ់ការតែទា ុំ 
អោររយៈសពលតវង។ 

អេតប្ឹត្យសលខ ១២៦ �្ដបីពបីការបគ្រ់បគង េិងការសប្រើបបា�់អោរ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិ តដល 
សចញកាលពបីឆ្្ ុំ២០០៩ បាេបតរួ�បតាយផ្ូវឱ្យមាេចបា្រ�់្ដបីពបី្ម្ម�ិទ្ធរិ្រ�់ជេ្ររសទ� 
សោយផ្ដល់ការតណនា ុំដុំ្ូរង�្ដបីពបីការបគ្រប់គងអោរសប្រើបបា�់រួម តដលតបមរូវឱ្យអោរ 
ត្រ្រសេះបតរូវអេតវត្្រទ្រញ្្ជ នផ្្ទ ្តង េិង្រសងកើតេូវគណៈ្មា្ម ធកិារប្រត្ិរត្ ិសដើម្ បីសមើល 
ការខត�បតរូវសលើ្រញ្ហា អចលេបទព្យ។ សទាះ្របីជាអេតប្ឹត្យសលខ ១២៦ ្ុំណត់អុំពបី
េបីតវិធិបី�បមា្រក់ារសធវើស�ច្្ដបី�សបមចចតិ ្េិងទុំេួលខត�បតរូវនេការចុំោយ�បមា្រ់
ការតែទា ុំអោរ្្ដបី ្រ៉តតេអ្េតប្ឹត្យសេះមេិបាេ្រញ្្ជ ្់ចបា�់លា�់អុំពបី្រញ្ហា មួយចុំេួេ 
ស�ើយ ្ ្តងសនាះរា្រ្់រញចាូ លទា ុំង  ធានារ៉ា្់ររងអោរ ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវឱ្យមាេមូលេិធិ
រ្សាទត្សោយត�្ ឬការបគ្់របគងអោរពបី�ុំោ្់ភាគបីទបី្របីជាសដើម។

ចា្រ់តា ុំងពបីតខមិែតនា ឆ្្ ុំ២០១៧ ស�វា្ម្មបគ្រ់បគងអចលនាវតថាត បតរូវបាេបគ្រ់បគង 
សោយប្រកា�សលខ ៦៣៦ �្ដបីពបីការបគ្់របគងអាជបីវ្ម្មផ្ល់ស�វា្ម្មវាយតនម ្
េិងស�វា្ម្មអចលេវតថាត។

ពិពណ៌នាបញ្នា

ស្តង់ដ្រមនការពគប់ពគងអចលនពទព្យ

៦០

ថ ្មមី

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការមធ្វទីនំមនីប្រ៉្បទប្បញញាត្តិស្ដីពីអចលនពទព្យលនំមៅដ្ឋា ន



២៦៦    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

្រទ្រ្ញ្ញត្ិសេះ តបមរូវឱ្យអ្្ ជុំនាញវជិា្ជ ជបីវៈបគ្រ់បគងអចលេវតថាត ស�្ើ�ត ុំអាជ្ា្រ័ណ្ណ 
ជា្ល់ា្់ពបីប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាត  សដើម្ បីអាចមាេ�ិទ្ធិប្រត្ិរត្កិារស�វា្ម្ម
សោយប�្រចបា្រ។់ ្រ៉តតេ្្រទ្រ្ញ្ញត្សិេះមេិមាេតចងអុំពបីល្ខេខណ្ឌ តបមរូវជា្ល់ា្់ 
ឬព័តម៌ាេលមអែតិពា្ព់េ័្ធេឹងតួនាទបី េិងកាតពវ្ិចចាតដលអ្្ បគ្រប់គងអចលេបទព្យ 
បតរូវតតផ្ដល់ជូេអតិែិជេរ្រ�់ខ្ួេស�ើយ។ ដូសចះ្្រទ្រ្ញ្ញតិម្ាេបស្្រ់រ្រ�់្ម្តជា 
�បមា្រវ់�័ិយបគ្រប់គងអចលេវតថាតសៅមាេវសិ្លភាពមាេ្បមិតសៅស�ើយ េិងមេិ 
ទាេ់បាេផ្ដល់ប្្រខណ័្ឌ ផ្ូ វចបា្រ់រងឹមា ុំសៅស�ើយសនាះសទ។

សទាះជាយ៉ងោ្ស៏ោយ ្រចចាត្រ្េម្ាេប្រុមហ៊តេជាសបចើេ្ុំពតងផ្ដល់ស�វាបគ្រប់គង 
អចលេបទព្យបស្្រស់ៅសហើយ សៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា ្រ៉តតេស្ោយស្រតតពត ុំទាេ់មាេ 
្រទ្រ្ញ្ញត្ ិឬ្រទោ្ឋ េេបីតវិធិបីប្រត្ិរត្កិារ សដើម្ ប្ី ុំណតច់បា�់លា�់ អុំពបីល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ 
ហាេិភយ័គមឺាេខ�់្ចុំសពាះទា ុំងមាចា �់អចលេបទព្យ េិងទា ុំងអ្្ បគ្រប់គងអចលេបទព្យ 
ផងតដរ។ សោយស្រតតវ�័ិយសេះែ្មបីសៅស�ើយ�បមា្រប់្រសទ�្ម្តជា មាចា �់អចលេបទព្យ 
អាចេឹងមេិដងឹអុំពបីនែច្ុំោយ ឬស�វានានា តដលគួរតតោ្្់រញចាូ លសៅ្្តង្ចិចាបពម 
សបពៀងស�វា្ម្មបគ្រប់គងអចលេបទព្យសនាះសទ។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ វធិាេការ ចបា្រ់ 
្៏មាេតិចតួចតដរ�បមា្រ់ប រ្ុមហ៊តេបគ្រ់បគងអចលេបទព្យអេតវត ្្្តង្រណបី តដល
មាចា �់អចលេបទព្យតលង្រងន់ែត្ែទា ុំ ឬតលង្រងវ់ភិាគទាេ�បមា្រមូ់លេិធរិ្សាទត្ 
សោយត�្ តដលេឹង្រះ៉ពាល់ដល់មាចា �់អចលេបទព្យដនទសទៀតទា ុំងអ�់។ ការសប្រើ
បបា�់មូលេិធិអចលេបទព្យឱ្យបាេ�មប�្រ ្៏ជា្រញ្ហា ធុំសផ្សងសទៀតតដលបតរូវសធវើ
ការបគ្រ់បគងផងតដរ ពបីសបពាះថាចុំេួេបបា្់តដលប្រមូលបាេពបីអ្្ រ�់សៅេឹងស ើ្េ
ខ្ា ុំងសដើម្ បីរ៉ា្រ់រងការចុំោយសៅសលើការតែទា ុំ េិងស�វា្ម្មនានា។ 

ប្រ�ិេស្រើសយើងសធវើការសប្រៀ្រសធៀ្រសៅេឹងប្រសទ�ម៉ាស��តបី ជាប្រសទ�តដលវេិិសយគ 
្ររសទ�សៅសលើទបីផសារខតេដូ្ម៏ាេការរ ប្ី លូតលា�់ខ្ា ុំងតដរ េិងមាេប្រជាជេមួយភាគ
ធុំតដល្ុំពតងរ�់សៅ្្តងអចលេបទព្យ�ហ្ម្ម�ិទ្ធតិដរសនាះ រោ្ឋ ភបិាលម៉ាស��តបីបាេ 
េិង្ុំពតងអេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្ិ�បមា្រ់វ�័ិយបគ្រ់បគងអចលេបទព្យ្្តងរយៈសពលពបីរ 
ទ�វត្សរច៍តងសបកាយសេះ។ ែ្មបីៗសេះ រោ្ឋ ភិបាលម៉ាស��តបីបាេោ្់សចញេូវ្រទោ្ឋ េ 
បគ្រប់គងអចលេបទព្យ េិងតបមរូវឱ្យអ្្ ប្រ្្រវជិា្ជ ជបីវៈបគ្រប់គងអចលេបទព្យទា ុំង អ�់
សធវើការចតះ្រញ្ជបី ជាមួយប្រុមប្រឹ្សាអ្្ វាយតនមអ្ចលេបទព្យ ភ្ា្ង់្រអចលេបទព្យ 
េិងអ្្ បគ្រប់គងអចលេបទព្យ សោយមាេ្ុំណតអ់ុំពបីការោ្់ទណ្ឌ ្ម្ម ្ ្តង្រណបី  
តដលមិេអេតវតត្ាម។

ចុំោត់ការសេះ សធវើស�ើងសដើម្ បីសឆ្ើយត្រសៅេឹងទិេេ្័យ�្ទង់មតិរ្រ�់រោ្ឋ ភិបាល 
តដលបាេ្រង្ហា ញដតដលថា ភាគសបចើេនេអោរអាផ្តមេិ េិងខតេដូសៅទូទា ុំងប្រសទ� 
សេះសៅមាេភាពខវះខាតយ៉ងខ្ា ុំងេូវការបគ្រ់បគង�មប�្រ សោយស្រតតមាចា �់ 
អចលេបទព្យមិេបពម្រង់នែ្តែទា ុំ អ្្បគ្រ់បគងអចលេបទព្យតដលមិេមាេ្រទ 
ពិសស្ធេ ៍េិងការអេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្តិដលមាេបស្្រស់ៅមាេចសន្ាះប្រសហាងជាសបចើេ។

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការមធ្វទីនំមនីប្រ៉្បទប្បញញាត្តិស្ដីពីអចលនពទព្យលនំមៅដ្ឋា ន
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ការ្រសោ្ដ យឱ្យវ�័ិយបគ្រប់គងអចលេបទព្យ សៅតតោ្ម េ្រទ្រ្ញ្ញត្បិគ្រប់គងត្រ្រ
សេះ អាចេឹង្រងកហាេិភ័យអវជិ្ជមាេតដលមិេចា ុំបាច់សៅដល់ទបីផសារអចលេបទព្យ
សៅ្ម្តជា សហើយ្អ៏ាចមាេផលពល្រះ៉ពាល់សៅសលើទឹ្ចតិរ្្រ�់វេិិសយគេិទា ុំង
្រចចាត្រ្េ ្េិងទា ុំងអនាគត។ ខណៈតដលវេិិសយគិេមួយចុំេួេអាចេឹងមាេ្្ដបីបារម្ភ
តិចតួចចុំសពាះលទ្ធភាពចុំសណញរយៈសពលតវងរ្រ�់អោរខតេដូ ប្រ�ិេស្រើពួ្សគ 
មាេ្រុំណងកាេ់កា្រ់អចលេបទព្យមួយបតឹមតតមួយរយៈសពលខ្បី�បមា្រ់ទត្ល្់
វញិ សដើម្ បីបាេបបា្ច់ុំសណញ ប្រ�ិេស្រើអចលេបទព្យ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិសេះ មេិមាេការ 
តែរ្សាឱ្យបាេ�មប�្រសទសនាះ វាអាចេឹងធ្ា្ស់ៅ្្តងភាពអ�់�ង្មឹ។ ដូសចះ្ ប្រ�ិេ 
ស្រើមាចា �់អចលេបទព្យសធវ�ប្រតហ�្្តងការ្រង់នែត្ែទា ុំ វាេឹងមាេផល្៉រះពាល់
អវជិ្ជមាេសៅសលើតនមរ្្រ�់មាចា �់អចលេបទព្យដនទសទៀត បពមទា ុំងការយល់ស�ើញ 
ជាទូសៅពបី�ុំោ្់វេិិសយគិេសៅសលើទបីផសារអចលេបទព្យ។

្ងវះការបគ្រប់គង�មប�្រ អាច្រងកឱ្យមាេ្រះ៉ពាល់ធងៃេ់ធងៃរសៅសលើការសប្រើបបា�់អចលេ 
បទព្យរ្រ�់អ្្ រ�់សៅ តនមល្្្់រេរ្្រ�់អចលេបទព្យ េិងបបា្ច់ុំសណញពបីការជួល 
ពបីសបពាះថាអ្្ ទិញ ឬអ្្ ជួល េឹងសបជើ�សរ ើ�អចលេបទព្យសផ្សងសទៀតតដលមាេការ 
បគ្រប់គងប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាពជាងសេះ។ ដូចតដលមាេទ�ហាប្ី រណ៍្រង្ហា ញសៅ្្តង 
ទបីផសារដនទសទៀតសៅទូទា ុំងពិភពសលា្ អចលេបទព្យតដលមេិមាេការបគ្រប់គងលអែ 
ជាេិចចាកាល គ្ឺរោ្ដ លឱ្យឆ្្រច់ា�់បទរុឌសបទាម ឬខូចខាត សៅសលើទា ុំង ត្េង្សប្រើបបា�់រួម 
េិងទា ុំងយូេបីតខតេដូោចស់ោយត�្េបីមួយៗ សហើយសៅទបី្រុំផតតសៅ វាេឹង្រសងកើេការ 
ចុំោយចុំសពាះមាចា �់ទា ុំងអ�់ េិង្រងកជាការបពរួយបារម្ភអុំពបី�តវតថាិភាព ផងតដរ ។ 

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ដងឹអុំពបីប្រុមហ៊តេមួយចុំេួេ តដលមាេ្រទពិសស្ធេ៍
សៅ្្តងវ�័ិយបគ្រប់គងអចលេបទព្យសៅ្្តងទបីផសារសផ្សងសទៀត ្រ៉តតេប្ាេផ្អែ ្ការចូលរួម
សៅ្្តងវ�័ិយសេះវញិ សោយស្រតត្ម្តជាសៅខវះ្រទ្រ្ញ្ញត្ ិេិងការការពារបគ្រប់ោេ។់ 
សដើម្ បី្រេទ្ា្់ទាញវេិិសយគេិសបចើេតែមសទៀត តដលចា្រអ់ារម្មណ៍សលើការវេិិសយគ 
រយៈសពលតវងសៅ្្តងទបីផសារអចលេបទព្យសៅ្្តងវ�័ិយសេះ ្ ម្តជាចា ុំបាចប់តរូវតតមាេ 
�ថាិរភាពតផ្្ ចបា្រ់ េិង្រទ្រ្ញ្ញត្ិ េិងភាពអាចពយោ្រណ៍បាេ្បមិតខ�់្។ ការសធវើ 
្រទ្រ្ញ្ញត្�ិបមា្រវ់�័ិយបគ្់របគងអចលេបទព្យសៅ្ម្តជាផ្ដល់ឱកា�ដល់រាជរោ្ឋ -
ភបិាល្្តងការជុំរតញសលើ្ទឹ្ចតិដ្ល់វ�័ិយសេះឱ្យផ្ដល់េូវស�វាតដលមាេគតណភាព 
កាេ់តតខ�់្ជាងមតេ ្ិចចាការពារកាេ់តតរងឹមា ុំជាងមតេ េិង្រសងកើេការ្រសងកើតការង្រ 
េិងចុំណូលពេ្ធ ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា
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99 សូ៉មស្ីឱ្យមធ្វីការពិចារណាអន៊៉័តព្របខ័ណ្ឌ និយត័្រ៉្ មដី៉្បពីគប់ពគងមលីវសិ័យពគប់ពគង 
អចលនពទព្យមៅ្រ៉្៊ជា និងមស្ីឱ្យពិមពគារះមោបល់ជា៉ួយនឹងវសិ័យឯ្រជនមដី៉្បបីមងកីតជា

សនំណ៊នំ ឯ្រសារបទដ្ឋា ននីតិវធិីពបតិបត្តិ។

សោយទទួលស្្គ ល់ថា ទបីផសារអចលេបទព្យ�ហ្ម្ម�ិទ្ធិសៅ្ម្តជាជាទបីផសារមួយ
ែ្មបីសៅស�ើយ េិងត្រ្រប្រនពណបី  ការបគ្រ់បគងអចលេបទព្យ គឺជា្ិចចាការបគរួស្រ 
សយើងខ្ត ុំសជឿជា្ថ់ា ការតា្ត់តងប្្រខណ័្ឌ ចបា្រមួ់យតដលោ ុំបទដល់វ�័ិយបគ្រប់គង 
អចលេបទព្យ េឹងផ្ដល់ផលប្រសយជេ៍សបចើេដល់មាចា �់លុំសៅោ្ឋ េ្្តងប�ត្បគ្ររូ់្រ។ 
ការតា្់តតង្រទោ្ឋ េេបីតិវធិបីប្រតិ្រត្ិជា្់លា្់ �បមា្រ់អ្្ ប្រ្្រវជិា្ជ ជបីវៈតផ្្ បគ្រ់
បគង អចលេបទព្យ គជឺាជុំហាេចា ុំបាចមួ់យសៅ្្តងការ្រសងកើត្រទោ្ឋ េស�វា្ម្មតដល
អាចទទួលយ្បាេ េិង្រសងកើតជាមូលោ្ឋ េ�បមា្រឧ់ត្ដមាេតវតេ្ស៍ៅ្្តងវ�័ិយសេះ។ 
្រទោ្ឋ េត្រ្រសេះ ្ អ៏ាចសប្រើបបា�់ផងតដរសដើម្ បីវា�់្បមិតនេការផ្ដល់ស�វា�បមា្រ់ 
ទបីផសារសោយវា�់តវងថាសតើស�វាមួយបតរូវបាេផ្ដល់�មប�្រតដរ ឬសទ សហើយសៅទបី្រុំផតត 
វាេឹងជួយសលើ្្ម�់្គតណភាពរ្រ�់វ�័ិយសេះទា ុំងមូល។ 

សយើងខ្ត ុំ�ូម�ុំណូមពរ ឱ្យមាេការតា្់តតង្រទោ្ឋ េេបីតិវធិបីប្រតិ្រត្ិសោយតផអ្ែ សលើ
ឧត្ដមាេតវតេ្អ៍េរ្ជាត ិ្រ៉តតេទ្េ្ទឹមោ្សេះតដរ សយើង្�ូ៏មសលើ្ទឹ្ចតិស្ោយស�ច្្ដបី 
សោរពឱ្យមាេការចូលរួមពិសបោះសយ្រល់ជាមួយេឹងវ�័ិយឯ្ជេសដើម្ ប្ី ុំណត់
ថាអវបីតដលេឹង�មប�្រ្រុំផតត�បមា្រ់ការអេតវតប្�្រសៅតាម្ររ្ិរទរ្រ�់្ម្តជា។ 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា �ូមស្វ គមេេូ៍វឱកា�ផ្ដល់ការោ ុំបទដល់រាជរោ្ឋ -
ភិបាលសៅ្្តងការតា្់តតងប្្រខណ័្ឌ ចបា្រ់ សដើម្ បីបគ្រ់បគងសៅសលើវ�័ិយបគ្រ់បគង 
អចលេបទព្យសៅ្ម្តជាដូចតដលបាេស�្ើសៅ្្តងអេត�្សរណៈនេការសយគយល់ោ្ 
រ្រ�់�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាជាមួយេឹងប្�ួងសរៀ្រចុំតដេដបី េគរូ្រេបីយ្ម្ម 
េិង�ុំណង់។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការមធ្វទីនំមនីប្រ៉្បទប្បញញាត្តិស្ដីពីអចលនពទព្យលនំមៅដ្ឋា ន
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សោយស្រតតអតបីតកាលដប៏ច្ូរ្បច្រល់រ្រ�់្ម្តជា ចបា្រ ់េិង្រទ្រ្ញ្ញត្តិដលបគ្រ់
បគងសៅសលើ្ម្ម�ិទ្ធិឯ្ជេ សលើអចលេបទព្យមាេភាព�្មតគស្្ម ញ េិងពិបា្្្តងការ 
្រ្បស្យ ចា្រ់តា ុំងពបីសពលតដល្ម្ម�ិទ្ធិឯ្ជេបតរូវបាេទទួលស្្គ ល់ដុំ្ូរង្រងអែ�់ 
តាមរយៈចបា្រភូ់មបិាលសៅ្្តងឆ្្ ុំ១៩៩២ ម្ម្ស៉ះ។ សៅសបកាយការសធវើ្រចចាត្រ្េភ្ាព 
ចបា្់រភូមបិាលនាឆ្្ ុំ២០០១ មាចា �់អចលេបទព្យអាចចតះ្រញ្ជបី អចលេបទព្យរ្រ�់ខ្ួេ 
សដើម្ បីឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាលទទួលស្្គ ល់សៅ្បមិតថ្ា្ជ់ាត ិសោយទទួលបាេវញិ្្ញ ្រេ្របត 
�មា្គ ល់្ម្ម�ិទ្ធិ តដលជាទូសៅសៅថា ្រង្រ់ងឹ។ ្រង្រ់ងឹសេះសចញសោយការយិល័យ
�តរសិយដបីនេប្�ួងសរៀ្រចុំតដេដបី េគរូ្រេបីយ្ម្ម េិង�ុំណង ់សហើយជាទបមងន់េ្ម្ម
�ិទ្ធិអចលេបទព្យតដលមាេ�េ្ិ�តខ្រុំផតត ពបីសបពាះសេះជាឯ្ស្រតតមួយគត ់តដល
បតរូវការសដើម្ បី្រញ្្ជ ្់ពបីភាពជាមាចា �់្ម្ម�ិទ្ធិ។ ្រង្់រងឹ គឺខត�ពបី្រង្់ទេ់ តដលភាពជា
មាចា �់្ម្ម�ិទ្ធិបតរូវបាេទទួលស្្គ ល់បតឹមតតថ្ា្់រដ្ឋបាលមូលោ្ឋ េ្រ៉តសោ្ណ ះ េិងអាច
មាេការជុំទា�់តវ៉ាពបីភាគបីទបី្របី ្រ៉តតេស្ោយស្រតតអចលេបទព្យជាសបចើេសៅមេិទាេ់
បាេសផ្ទរសៅជា្រង្រ់ងឹសៅស�ើយ សទើ្រ្រង្ទ់េស់ៅតតជាទបមងទូ់សៅមួយនេ្ម្ម�ិទ្ធិសៅ
្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ 

សោយស្រតត្ម្ម�ិទ្ធិ្រ្ង់ទេ់មិេបតរូវបាេទទួលស្្គ ល់សពញសលញសោយចបា្រ់ 
សទើ្រមាេភាពង្យប�ួលជាង ្្តងការសធវើដុំសណើ រការសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិអចលេបទព្យសៅ 
ឱ្យមាចា �់ែ្មបី ពបីសបពាះមាេដុំសណើ រការតផ្្ រដ្ឋបាលពា្ព់េ័្ធតចិជាង ការចុំោយអ�់តចិ 
ជាង សហើយហាេិភ័យ េិងកាតពវ្ិចចាតដលទា្់ទងេឹងអចលេបទព្យ បតរូវសផ្ទរទា ុំង 
ប�តងសៅឱ្យមាចា �់ែ្មបី។ ប្រ�ិេស្រើសយើងសធៀ្រជាមួយេឹង្រ្ង់រងឹ សដើម្ បីសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិ 
អចលេបទព្យមួយតដលមាេ្រង្់រងឹ គូភាគបីពា្់ព័េ្ធសៅ្្តងការទិញចា ុំបាច់បតរូវចតះ 
្ិចចា�េយោមួយតដលលមអែតិអុំពបីល្ខេខណ្ឌ នេការល្ ់្រង្ហា ញភ�័្តតាងពបីអត�្ញ្្ញ ណ 
រ្រ�់ខ្ួេ ្រងព់េ្ធ េិងបតរូវឆង្កាត់ដុំសណើ រការេបីតវិធិបីតាមរយៈការយិល័យ�តរសិយដបី 
សដើម្ បី�បម្រ�បមរួលការសផ្ទរ។ 

សទាះ្របីជាេបីតិវធិបីកាត់សឈា្ម ះសេះ មាេល្ខេណៈប្រហា្់ប្រតហលោ្ជាទូសៅសៅ 
្្តងប្រសទ�ភាគសបចើេ្រុំផតត្ស៏ោយ ្រ៉តតេស្ៅ្ម្តជាមាេការតណនា ុំតចិតួច្រ៉តសោ្ណ ះ
តដលផ្សពវផសាយសោយរាជរោ្ឋ ភិបាល សដើម្ បីជួយោ ុំបទដល់មាចា �់្ម្ម�ិទ្ធិ េិងអ្្  
ទិញឱ្យយល់ដឹងអុំពបីអវបីខះ្តដលពា្់ព័េ្ធសៅ្្តងដុំសណើ រការសផ្ទរ ឬកាត់សឈា្ម ះ រយៈ
សពលរ ុំពឹងទត្�បមា្រ់ការរត់ការសផ្ទរ ឬនែស្�វាតដលបតរូវ្រង់នានា។ ដូសចះ្សហើយ
ភាពមិេចបា�់លា�់សេះ្រងខេុំឱ្យមេត�្សជាសបចើេសប្រើបបា�់ភ្ា្់ង្រឱ្យសធវើជាអេរ្ការ បី 
សដើម្ បីជួយ�បមរួលដល់ដុំសណើ រការសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិជាមួយការយិល័យ�តរសិយដបី។ 
ភ្ា្់ង្រទា ុំងសេះ ពត ុំមាេអាជ្ា្័រណ្ណសនាះសទ សហើយការសប្រើបបា�់ស�វារ្រ�់ពួ្សគ
នា ុំឱ្យស ើ្េការចុំោយតដលោ្ម េភាពចាុំបាច់សៅសលើការសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិអចលេបទព្យ 
េិងរយៈសពលរតក់ារ សហើយទេ្ទឹមេឹងសេះ ្ ្៏រសងកើតហាេិភយ័សបចើេផងតដរ សោយសហតត 
ថាភ្ា្ង់្រអាចសបា្បបា�់យ្លតយសហើយ មេិបាេជួយ�បមរួលដល់ការរត់ការសផ្ទរ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ដនំមណីរការមនការម្្រ្រ៉្សិទ្ិអចលនពទព្យ

៦១

ថ ្មមី

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការមធ្វីទនំមនីប្រ៉្បទប្បញញាត្តិស្ដីពីអចលនពទព្យលនំមៅដ្ឋា ន



២៧០    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាទទួលស្្គ ល់ថា ភាគបីខះ្អាចេឹងចង់ជួលស�វាភ្ា្ង់្រ
សដើម្ ប្ី ត ុំឱ្យ�្មតគស្្ម ញដល់ពួ្សគ្្តងការចូលរួម េិងថាដុំសណើ រការរដ្ឋបាលសៅ 
ថ្ា្់ជាតិអាចចុំោយសពលសវលាសបចើេ ជាពិស�� សោយស្រតតការសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិ
ពា្ព់េ័្ធមេិបតមឹតតការយិល័យ�តរសិយដបីតតមួយសនាះសទ ្រ៉តតេ្្ ព៏ា្ព់េ័្ធផងតដរជា 
មួយប្�ួងមហានផ្ទ េិងអគ្គនាយ្ោ្ឋ េពេ្ធោរ សៅដុំោ្ក់ាលខត�ៗោ្នេដុំសណើ រ 
ការ។ សទាះ្របីជា្ម្ម�ិទ្ធសិលើអចលេបទព្យ គជឺា�ិទ្ធមួិយ តដលផ្ដល់ដល់ប្រជាជេ្ម្តជា 
បគ្ររូ់្រ្្ដបី ប្រ�ិេស្រើមេិតមេការតណនា ុំផ្ូវការពបីរាជរោ្ឋ ភបិាល តដលលមអែតិពត័ម៌ាេ 
អុំពបីរស្រៀ្ររ្រ្រនេការសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធអិចលេបទព្យសទសនាះ មាចា �់អចលេបទព្យេិងអ្្ ទិញ 
សៅតតពត ុំបាេដងឹពត័ម៌ាេបគ្រប់ជរុងសបជាយ សហើយេឹងសៅតត្រងខេុំចតិស្ប្រើស�វាភ្ា្ង់្រ 
តដលោ្ម េអាជ្ា្រ័ណ្ណសដើម្ បីឱ្យជួយ�បមរួលដល់ការរត់ការការសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិរ្រ�់ខ្ួេ 
ដតដល។ ្ ្តង្រណបី តដលភ្ា្ង់្រម្ា្យ់្លតយសហើយ ្រ៉តតេម្េិបាេ្រុំសពញស�វា្ម្ម 
រ្រ�់ខ្ួេសទ ្រញ្ហា សេះេឹង្រងកេូវភាពតាេតងឹចិត ្េិងការមេិសពញចតិដ្ល់អ្្ ទា ុំង 
ឡាយតដលពា្ព់េ័្ធ តែមទា ុំអាចជះផល្៉រះពាល់មេិលអែដល់ទឹ្ចតិរ្្រ�់អ្្ វេិិសយគ 
ប្រ�ិេស្រើសៅតតោ្ម េការបតរួតពិេិត្យសទៀតសនាះ។ 

្ងវះេូវការតណនា ុំ តដល្រញ្្ជ ្ច់បា�់អុំពបីសពលសវលា េិងនែច្ុំោយពា្់ពេ័្ធេឹង 
ការសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិ បាេរតឹត្តិលទ្ធភាពរ្រ�់វេិិសយគេិ េិងអ្្ អភវិឌ្ឍ្្តងការសធវើតផេ
ការ ផ្ដល់ហិរញ្ញ្រ្ទាេ ឬអេតវតគ្សបមាង�ុំណងឱ់្យមាេប្រ�ិទ្ធភាព េិងឱ្យបាេបតឹមបតរូវ 
ពបីសបពាះពួ្សគបតរូវការភាពចបា�់លា�់ េិងការយល់ដឹង្បមតិខ�់្អុំពបីហាេិភ័យ 
តដលអាច្រះ៉ពាល់សលើវេិិសយគទតេរ្រ�់ពួ្សគ។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ សោយស្រតត
មេិមាេការផ្សពវផសាយអុំពបីនែច្ុំោយផ្ូវការសេះ រាជរោ្ឋ ភបិាលបាត្់រងឱ់កា�្្តង
ការប្រមូលចុំណូលឱ្យមាេប្រ�ិទ្ធផល ពបីសបពាះនែច្ុំោយសលើការសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិ បតរូវ
បាេប្រមូលសោយភ្ា្់ង្រតដលគិត្រតេថាមនែស្�វារ្រ�់ខ្ួេ តដលនា ុំឱ្យនែច្ុំោយ 
�រត្រសលើស�វាសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិកាេ់តតស ើ្េស�ើងខ�់្តែមសទៀត។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

សេះសទៀតផង សហើយ្រណបី ត្រ្រសេះ ស្រើស្ើតស�ើង សហើយោ្ម េការ្ត់បតា ឬ្រង្ក េ់
នដ្រង់បបា្់ជាភ័�្តតាងនេស�វា្ម្មត្រ្រសេះ គឺពិបា្្្តងការចាត់វធិាេការចបា្រ់។ 
ជាលទ្ធផល ប្រ�ិេស្រើភ្ា្ង់្រោម្ា្់បាេ្រុំសពញការផ្ដល់ស�វារ្រ�់ខ្ួេ ការសផ្ទរ 
្ម្ម�ិទ្ធិអចលេបទព្យអាចចុំោយសពលចសន្ាះចា្រ់ពបី ២ សៅ ៣តខ សដើម្ បីពិេិត្យ 
េិង�សបមចសោយការយិល័យ�តរសិយដបី តដលនា ុំឱ្យសពលសវលាតដលបតរូវការសដើម្ បី 
ទិញអចលេបទព្យតដលមាេការទទួលស្្គ ល់ផ្ូ វចបា្រ់សពញសលញសៅ្្តងប្រសទ� 
្ម្តជាកាេ់តតតវងឆ្ងៃ យតែមសទៀត។

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  ការមធ្វទីនំមនីប្រ៉្បទប្បញញាត្តិស្ដីពីអចលនពទព្យលនំមៅដ្ឋា ន



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២៧១

99 សូ៉មស្ីឱ្យ្្ដល់អាទិភាព ដល់ការបមងកីតឌីជីថលនីយ្រ៉្ មនដនំមណីរការម្្រ្រ៉្សិទ្ិអចលន 
ពទព្យតា៉រយៈការដ្្រ់ឱ្យដនំមណីរការ្រ៉្វធិីតា៉ពបព័ន្អនឡាញ។

សដើម្ បីធានាថា ដុំសណើ រការនេការសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិសលើអចលេបទព្យមាេភាពប�្រចបា្រ់ 
�តបី�ង្វ ្់ោ្ េិងមាេតម្ាភាព សយើងខ្ត ុំ�ូមស�្ើឱ្យរាជរោ្ឋ ភបិាលចាតវ់ធិាេការនានា 
សដើម្ បីផ្ដល់អាទិភាពសៅសលើការសធវើឌបីជបីែលេបីយ្ម្ម េូវដុំសណើ រការសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិអចលេ 
បទព្យ តាមរយៈការោ្ឱ់្យដុំសណើ រការ្ម្មវធិបីតាមប្រពេ័្ធអេឡាញ។ ្ ម្មវធិបីតាមប្រពេ័្ធ
អេឡាញសេះេឹងអេតញ្្ញ តឱ្យភាគបីពា្់ពេ័្ធសៅ្្តងការសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធអិាចចូលសមើល េិង 
សប្រើបបា�់ពត័ម៌ាេចា ុំបាចទ់ា ុំងអ�់សៅសលើអត បីេធណិឺត រួចសហើយោ្ព់ា ្្យស�្ើ�ត ុំ េិងតាម 
ោេពា្្យស�្ើ�ត ុំរ្រ�់ខ្ួេសៅកាេ់ការយិល័យ�តរសិយដបី តាមប្រព័េ្ធសអ�ិចបតរូេិ្ 
តដលអាចឱ្យការយិល័យសេះសដើរតួនាទបីជា “បច្សចញចូលតតមួយ” យ៉ងពិតបបា្ដ 
�បមា្រ់ការសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិអចលេបទព្យ។ 

តាមរយៈការោ្់ឱ្យដុំសណើ រការ្ម្មវធិបីសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិអចលេបទព្យតាមប្រពេ័្ធ រាជរោ្ឋ -
ភិបាលេឹង្រសងកើតឱ្យមាេភាពចបា�់លា�់តដលមាេចា ុំបាច់�បមា្រ់ដុំសណើ រការ 
រដ្ឋបាលដ៏�ុំខាេមួ់យសេះេឹង តដលមាេផលវជិ្ជមាេ�បមា្រប់្រជាជេ្ម្តជាបគ្ររូ់្រ 
េិងវេិិសយគទតេតផ្្ អចលេបទព្យ ពបីសបពាះថាអ្្ ទិញអចលេបទព្យេឹងអាចសធវើែវកិា េិង
សធវើតផេការប�្រសៅតាមភាពចបា�់លា�់សេះ។ ជាងសេះសៅសទៀត ការប្រមូល្នបមស�វា 
េិងពេ្ធតាមមសធយោបាយសអ�ិចបតរូេិ្ េឹងសធវើឱ្យកាេត់តមាេភាពង្យប�ួល េិងកាត់ 
្រេថាយឱកា�នេការរ ុំសលាភ្រុំពាេតដលអាចស្ើតមាេ សហើយបពមទា ុំងអាចលត្រ្រុំបាត់ 
តបមរូវការសប្រើស�វាភ្ា្ង់្រ្្តងការជួយ�បមរួលដល់ដុំសណើ រការសផ្ទរ្ម្ម�ិទ្ធិអចលេ
បទព្យសេះ។ 

សយើងខ្ត ុំសមើលស�ើញថា វធិាេការសេះេឹង្រុំសពញ្រតេថាមសៅសលើ្ ម្មវធិបីសធវើទុំសេើ្រ្ម្មតដល 
មាេបស្្់ររ្រ�់ប្�ួងសរៀ្រចុំតដេដបី េគរូ្រេបីយ្ម្ម េិង�ុំណង ់តដល្េង្ម  ្សគបាេ 
សមើលស�ើញថាមាេោ្់ឱ្យដុំសណើ រការ េូវ្ម្មវធិបីទូរ�័ព្ទនដ�ុំណង់្ម្ត ជា េិង
្រចចាត្រ្េភ្ាព្រណ័្ណ្ម្ម�ិទ្ធិដបីធ្បីសោយប្រព័េ្ធសលខ្ូដ QR។ វធិាេការសេះសទៀតសស្ត 
្េឹ៏ងប�្រសៅតាម្ចិចាប្រឹងតប្រងប�សដៀងោ្សេះ តដលបាេអេតវតស្ោយប្�ួងការង្រ 
េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ ប្�ួងពាណិជ្្ជ ម្ម េិងប្�ួងស�ដ្្ឋ ចិចា េិងហិរញ្ញវតថាត តដល
បាេត្លមអែប្រ�ិទ្ធផលដុំសណើ រការរដ្ឋបាលរ្រ�់ខ្ួេ េិងកាត្់រេថាយតបមរូវការធេធាេ 
តាមរយៈការសធវើឌបីជបីែលេបីយ្ម្មស�វា្ម្មរ្រ�់ខ្ួេ ។ 

សយើងខ្ត ុំទទួលស្្គ ល់ថា គសបមាងដ៏�ុំខាេ់សេះេឹងបតរូវការធេធាេសបចើេគួរឱ្យ្ត់ 
�មា្គ ល់សដើម្ បីអេតវត្សោយសជាគជ័យ សហើយេឹងផ្ដល់ផលប្រសយជេ៍ជាសបចើេសៅ 
ដល់ស�ដ្ឋ្ិចចា្ម្តជាទា ុំងមូល សហើយ្៏េឹងសលើ្ទឹ្ចិត្ឱ្យមាេការវេិិសយគកាេ់
តតសបចើេតែមសទៀតសៅ្្តងទបីផសារអចលេបទព្យផងតដរ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩



២៧២    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ការធានាឱ្យរាននូវសនំណ៊នំ ស្តង់ដ្រអគារផដលរានល្រ្ខណៈ 
ពបា្រដពបជា

៦២

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យមធ្វីការពមិពគារះមោបល់ជា៉ួយវសិ័យឯ្រជនមដី៉្បធីានានូវការបមងកីតសនំណ៊នំ ស្ដង់ដ្រអគារផដលរានល្រ្ខណៈពបា្រដពបជា។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

ចបា្រ់�្ដបីពបីការស្ង�ង់ េិងប្ម�ុំណង់អោរ តដលអមជាមួយេឹងចបា្រ់សេះ ្ុំពតង�ថាិតសៅ្្តងដុំោ្់កាលសធវើ 
ស�ច្្ដបីបពាងសៅស�ើយ ខណៈតដលប្�ួងសរៀ្រចុំតដេដបី េគរូ្រេបីយ្ម្ម េិង�ុំណង់ ្រេស្ធវើការពិេិត្យស�ើងវញិយ៉ង 
�្ម្មសៅសលើ្រទ្រ្ញ្្ញ តិ្ដស្ង�ងន់ានា ពបីប្រពេ័្ធចបា្រស់ៅ្្តង្រោ្ដ ប្រសទ�ដនទសទៀតសដើម្ បីទទួលបាេធាតតចូល �ុំខាេ់ៗ  
តដលអាចអេតវតស្ៅ្្តង្ររ្ិរទប្រសទ�្ម្តជា។ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា�ូមទទួលស្្គ ល់េូវជុំេួយ្រសចច្ា សទ� 
ដ៏មាេតនម ្តដលប្�ួង េិងវទិយោស្ថា េ�ង្់ោរនេ្ម្តជា បាេទទួលពបីរោ្ឋ ភិបាលជ្រ៉តេ តាមរយៈទបីភ្ា្់ង្រ�ហប្រតិ
្រត្ិការអេរ្ជាតិជ្រ៉តេ (JICA) តដលតតងតតប្រមូលផ្ដត ុំអ្្ ជុំនាញចូលរួមោ ុំបទដល់ការតា្់តតងប្ម�ុំណង់អោរ។

ប្�ួងសរៀ្រចុំតដេដបី េគរូ្រេបីយ្ម្ម េិង�ុំណង់ ្រចចាត្រ្េ ្្ុំពតង�ថាិត្្តងដុំោ្់
កាលបស្វបជាវ េិងសធវើស�ច្្ដបីបពាងប្ម�ុំណង់អោរ្ម្តជា។ សោល្រុំណងមួយ
នេប្ម�ុំណង់អោរសេះគឺផ្ដល់េូវ្រទ្រ្ញ្ញត្ិកាេ់តតរងឹមា ុំ េិងមាេប្រ�ិទ្ធភាព
តែមសទៀតសលើ�ង្់ោរ�តវតថាិភាពសៅ្្តងវ�័ិយ�ុំណង់សៅ្ម្តជា ពបីសបពាះ ្រចចាត្រ្េ ្
្រទ្រ្ញ្ញត្តិដលមាេបស្្រ ់េិងអាចអេតវតប្ាេ គមឺាេតចិតួចោ�់។ �ពវនែងៃ អ្្  
អភវិឌ្ឍគសបមាង�ុំណងធ់ុៗំ តតងតតប្រកាេខ់ា្ជ ្រស់ោយ�្មប័គចតិេូ្វ�ង្ោ់រអេរ្ជាតិ ្រ៉តតេ ្
សេះគជឺាសរឿងធម្មតាសៅសហើយតដលអ្្ អភិវឌ្ឍ េិង/ឬអ្្ សរ៉ៅការ កាត្់រេថាយ�ង្ោ់រខះ្ 
សដើម្ បីបាេបបា្ច់ុំសណញខ�់្សៅសលើគសបមាងតូចៗ។ ជាលទ្ធផលនេ�ង្ោ់រ�ុំណង់ 
អោរមិេ�ូវលអ្ែ េង្ម្ សគស�ើញមាេ្រណបី រាយការណ៍អុំពបីសបោះថ្ា្ដ់ល់អាយត
ជបីវតិរ្រ�់្ម្្ម រមួយចុំេួេ តដលបាេស្ើតស�ើងរួចម្សហើយ។

្រចចាត្រ្េ ្រាជរោ្ឋ ភបិាល្ុំពតង�ថាតិ្្តងដុំោ្ក់ាលសធវើស�ច្្ដបីបពាងចបា្រ ់�្ដបីពបីការស្ង 
�ង ់តដលេឹងោ្្់រញចាូ លេូវប្ម�ុំណង់អោរ សោយ្ុំណតអ់ុំពបី�ង្ោ់រ�តវតថាភិាព 
េិងគតណភាព�បមា្រគ់សបមាងស្ង�ង ់តដលមាេការោ ុំបទពបី�ុំោ្អ់្្ ជុំនាញ 
អេរ្ជាតិ។ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា �ូមស្វ គមេ៍គុំេិតផ្ដួចសផ្ដើមសេះ េិង 
�ង្មឹថា េឹង្រេ្ជួយ�បម្រ�បមរួល្ិចចា�េ្ទនារវាងរាជរោ្ឋ ភិបាលជាមួយេឹង 
វ�័ិយឯ្ជេ តាមរយៈគណៈ្មា្ម ធកិារអចលេបទព្យ េិង�ុំណង់រ្រ�់សយើងសដើម្ បី 
ធានាថា�ង្ោ់រែ្មបីេឹងមាេល្ខេណៈរងឹមា ុំ េិងបបា្ដប្រជាសដើម្ ប្ី ត ុំឱ្យវាជាការ្រង្អែ ្់
ដល់វេិិសយគសៅ្្តងវ�័ិយសេះ។ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  វសិ័យសនំណង់ 



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២៧៣

ជាប្រការចា ុំបាចត់ដលសគបតរូវពិចារោអុំពបីថា សតើបតរូវសធវើដូចសម្ដចសដើម្ បីអេតវតប្្មសេះ 
ឱ្យមាេប្រ�ិទ្ធភាព សៅសពលប្មសេះតា្ត់តងរួចរាល់ជាស្ថា ពរ។ ការតាមោេអេតសលាម 
ភាពេឹងតបមរូវឱ្យមាេស្ថា ្រ័េមួយតដលមាេ្រតគ្គលិ្ជុំនាញ តដលអាចបតរួតពិេិត្យ 
េិងសផ្ទៀងផ្្ទ តស់ោយឯ្រាជ្យសៅសលើការអេតវត�្ង្ោ់រ�ុំណងអ់ោរសៅសលើគសបមាង 
�ុំណង។់ សៅ្្តងការអេតវតជ្ា្ត់�្ដង អាចជាភាពប្រឈមមួយ�បមា្ររ់ោ្ឋ ភបិាល្្តង
ការអភវិឌ្ឍ�មតថាភាពសដើម្ បីសធវើការបតរួតពិេិត្យត្រ្រសេះ សហើយអាជ្ាធរសៅ្្តងប្រសទ� 
សផ្សងសទៀត �សបមចចតិផ្្ដល់ការអេតញ្្ញ តដល់ស្ថា ្រេ័សផ្ទៀងផ្្ទ តឯ់្រាជ្យម្ពបីវ�័ិយ
ឯ្ជេអេតវត្្ ិចចាការសេះ។ 

រាជរោ្ឋ ភបិាលយល់ចបា�់ អុំពបីស្រៈ�ុំខាេន់េការោ្ឱ់្យអេតវតប្្ម�ុំណង់អោរ 
តដលមាេប្រ�ិទ្ធភាព ្ ្តងការកាត្់រេថាយហាេិភយ័�តវតថាភិាព ការពារប្រជាជេសៅ្្តង 
ប្រសទ�្ម្តជា េិងសលើ្ ្ម�់្ទុំេត្ចតិរ្្រ�់វេិិសយគេិ សោយ្េង្ម្មសេ្បីជាេខ់�់្ 
រ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល្ប៏ាេសធវើការអតាថា ធ្ិរបាយជាស្ធារណៈអុំពបីហាេិភយ័តដលអាច្រងក
ស�ើងសោយស្រតត�ង្ោ់រ�ុំណងអ់ោរធូររលតង តដលអាចសធវើឱ្យ្រះ៉ពាល់ដល់្ុំសណើ េ 
េិងេិរេរ្ភាពនេវ�័ិយអចលេបទព្យទា ុំងមូល។ 

ចុំសពាះខ្ឹមស្រនេ�ង្់ោរសេះ ចា ុំបាច់បតរូវមាេការពិចារោហ្មត់ចត់ សដើម្ បីពិេិត្យ 
សមើលថាសតើ�ង្់ោរទា ុំងសេះមាេល្ខេណៈដូចសម្ដចតដរ ស្រើសប្រៀ្រសធៀ្រេឹង�ង្់ោរ 
រ្រ�់ប្រសទ�សផ្សងសទៀត ពបី សបពាះថាការ្រសងកើត�ុំណត ុំ ឯ្ស្រ�្ង់ោរ តដល 
វេិិសយគមេិស្្គ ល់ទាល់តតសស្ះ េឹង្រសងកើតេូវការចុំោយ្រតេថាមសលើការត្�បមរួល 
េិងការសផ្ទៀងផ្្ទ ត ់តដលអាចេឹង្រេ្ទច្់រង្អែ ្ដ់ល់វេិិសយគ្ររសទ�។ មយោង៉វញិសទៀត 
�ុំណត ុំ ឯ្ស្រ�ង្ោ់រតដលរងឹមាុំ ្រ៉តតេប្បា្ដប្រជា េឹង្រសងកើេទុំេត្ចតិព្បី�ុំោ្់ 
វេិិសយគេិសោយមេិ្រសងកើតេូវការចុំោយតដលជា្រេ្ទត្សបចើេហួ�សហតតសព្ដល់
ពួ្សគ។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

ការអេតវតឱ្្យមាេប្រ�ិទ្ធភាព គឺជាគេ្ឹះដ៏�ុំខាេ់្្តងការធានាេូវភាពសជាគជ័យនេ 
ប្ម�ុំណង់អោរ េិងការសលើ្្ម�់្�ង្់ោរ�តវតថាិភាព េិងការយល់ស�ើញរ្រ�់ 
វេិិសយគិេសៅសលើការប្រ្ួតប្រតជងសោយយតត្ិធម៌សៅ្្តងទបីផសារអលចេបទព្យ
រ្រ�់្ម្តជា។ អាប�័យសហតតដូសច្ះ សយើងខ្ត ុំ�ូមសោរពផ្ដល់ជូេជាអេតស្�េ៍ឱ្យ 
រាជរោ្ឋ ភិបាលដូចខាងសបកាម៖ 

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩99 សូ៉មសី្ឱ្យពិមពគារះមោបល់ជា៉ួយវសិ័យឯ្រជនមដី៉្បីធានានូវការបមងកីតសនំណ៊នំ ស្ដង់ដ្រ 
អគារ ផដលរានល្រ្ខណៈពបា្រដពបជា។
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• តផអែ្សលើប្ម�ុំណង់អោរ សៅតាម�ុំណត ុំ �ង្់ោរអេ្រជាតិតដលមាេបស្្រ់ 
តដលទា ុំងវេិិសយគេិ្រចចាត្រ្េ ្េិងវេិិសយគេិនាសពលអនាគត អាចយល់ដងឹបាេ។ 
តផអ្ែ សលើមូលោ្ឋ េសេះ ការត្�បមរួលអាចសធវើស�ើងសដើម្ បីប�្រសៅេឹងភាពជា្់ 
លា្់នេ្ររ្ិរទ្ម្តជា។ ឧទាហរណ៍ ភាពរងឹមាុំរ្រ�់ដុំ្ូរលតាម�ង្់ោរអឺរ ៉ត្រ 
តដលបតរូវតតអាចទ្រ់ទល់េឹងការធ្ា្់បពិលខ្ា ុំងបាេ អាចមិេមាេភាពចា ុំបាច់ 
�បមា្់រ្ររ្ិរទសៅ្ម្តជាសទ។ ្រ៉តតេអ្ាចេឹងមាេហាេិភយ័សផ្សងពបីសេះសទៀតតដល 
បតរូវសធវើការពិចារោតដលពត ុំមាេ្ុំណត់សៅ្្តង�ុំណត ុំ ឯ្ស្រ�ង្់ោររ្រ�់ 
្ររសទ�តដលសគសប្រើជាមូលោ្ឋ េ។ ផល�សបមចនេដុំសណើ រការសេះ គ“ឺ�ង្ោ់រ្ម្តជា” 
្រ៉តតេ ្សយើង�ូមផ្ដល់ជូេជាអេតស្ស្�េ៍ ថា �ង្់ោរសេះបតរូវតតប�្រសៅេឹង 
�ង្ោ់រអេរ្ជាតិតដលមាេបស្្រ់ផងតដរ។ 

• សយើងខ្ត ុំ�ូមស�្ើឱ្យមាេការពិសបោះសយ្រល់ជាមួយវ�័ិយឯ្ជេសដើម្ ប្ី ុំណត់ 
ថាសតើអវបីខះ្តដលជាវធិបីស្ស�ដ្៏មាេប្រ�ិទ្ធភាព្រុំផតត�បមា្រ់ការអេតវត្ប្ម 
�ុំណងអ់ោរែ្មបីសេះ។ ការអេតញ្្ញ តឱ្យមាេស្ថា ្រេ័សផ្ទៀងផ្្ទ តឯ់្រាជ្យម្ពបីវ�័ិយ 
ឯ្ជេ្៏អាចជាជសបមើ�ដ៏លលអែមួយគួរពិចាោផងតដរ។ 

• សដើម្ បីជួយដល់ការអេតវត ្គួរពិចារោោ្្់រញចាូ ល សៅ្្តងប្ម�ុំណងអ់ោរេូវ 
ល្ខេខណ្ឌ តបមរូវមួយតដលតបមរូវឱ្យគសបមាងអភិវឌ្ឍេ៍ទា ុំងអ�់្រង្ហា ញឱ្យស�ើញ 
ចបា�់េូវផ្្ទ ុំងប៉ាណូមួយតដលរាយនាមប្រុមហ៊តេ�ុំណង់តដលសធវើការសៅសលើ 
គសបមាងសនាះ។ ពត័ម៌ាេសេះគសឺដើម្ បី្រសងកើេតម្ាភាព េិងអាចឱ្យស្ថា ្រេ័បតរួតពិេិត្យ 
ធានាថាមាេតតប្រុមហ៊តេតដលទទួលបាេអាជ្ា្រណ័្ណ េិងមាេវញិ្្ញ ្រេ្របត្រញ្្ជ ្់ 
្រ៉តសោ្ណ ះ តដលប្រតិ្រត្ិការសៅសលើគសបមាង�ុំណង់ោមួយសនាះ។

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  វសិ័យសនំណង់ 
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វធិានការរយៈមពលខលីមដី៉្បមីដ្រះពសាយបញ្ហា ស៊វតថែិភាពអគ្គិភ័យ

៦៣

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

មៅ៉៊នមពលមធ្វីការតា្រ់ផតងរចួោល់ និងការដ្្រ់ឱ្យអន៊វត្តនូវព្រ៉សនំណង់អគារ សូ៉មស្ីឱ្យរានការពិមពគារះមោបល់ជា៉ួយនឹងវសិ័យ
ឯ្រជន មដី៉្ប្ីរនំណត់នូវល្រ្ខណៈវនិិច្័យស៊វតថែិភាពអគ្គិភ័យ ផដលពតរូវអន៊វត្តតា៉មៅ្រ្៊ងពគប់ដនំណា្់រកាលមនដនំមណីរការ្្ដល់លិខិត 

អន៊ញ្ញា តសាងសង់ និងផដលពតរូវអន៊វត្តមដ្យព្ររុ៉ហ៊៊នពបតិបត្តិនានា។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

សៅនែងៃទបី២៥ តខមែិតនា ឆ្្ ុំ២០១៨ ប្�ួងមហានផ្ទបាេសចញប្រកា�សលខ ៨៧ សដើម្ បីសលើ្ ្ម�់្្ចិចាការពារអគ្គភិយ័ �បមា្រ់ 
�ុំណង់អោរសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា សោយតបមរូវឱ្យមាេការដុំស�ើងប្រព័េ្ធ្រង្ក រអគ្គិភ័យ សដើម្ បីកាត់្រេថាយការខូចខាត 
េិងសបោះថ្ា្ត់ដល្រងកស�ើងសោយអគ្គភិយ័។ ប្រកា�សេះតបមរូវឱ្យអោរពាណិជ្្ជ ម្ម េិងអោរសប្រើបបា�់ចបមរុះទា ុំងអ�់ 
បតរូតតមាេប្រព័េ្ធ្រង្ក រ េិងពេត្អ់គ្គភិយ័ឱ្យបាេបគ្រប់ោេ ់េិងោ្ស់ចញេូវការតណនា ុំអុំពបីការបគ្រប់គង េិងអធកិារ្ចិចា 
សោយមសេ្បី សដើម្ បីធានាថាប្រព័េ្ធទា ុំងសេះប�្រសៅតាម�ង្់ោររ្រ�់រាជរោ្ឋ ភិបាល។ អោរនានាេឹងបតរូវតបមរូវឱ្យោ្់ 
តផេការ្រង្ក រអគ្គភិយ័រ្រ�់ខ្ួេសៅឱ្យអាជ្ាធរសៅមតេសពលចា្រស់ផ្ដើមស្ង�ង ់សោយមាេការអេតវតស្ទា�ទណ្ឌ  ប្រ�ិេ 
ស្រើមាចា �់�ុំណងអ់ោរមេិសោរពតាម។ អោរតដលមាេបស្្រ ់តដលមេិមាេ្រុំពា្ប់្រពេ័្ធ្រង្ក រអគ្គភិយ័ ្ េឹ៏ងបតរូវតបមរូវ 
ឱ្យចតះ្រញ្ជបី ជាមួយអាជ្ាធរ សដើម្ បីសធវើឱ្យអោររ្រ�់ខ្ួេប�្រសៅេឹងល្ខេខណ្ឌ តបមរូវែ្មបីសេះផងតដរ។ ចុំណត ច�ុំខាេ់គួរ្ត់ 
�មា្គ ល់គឺថា ្រទ្រ្ញ្ញត្ិែ្មបីទា ុំងសេះេឹងមិេអេតវត្ចុំសពាះលុំសៅោ្ឋ េឯ្ជេ តដលមិេជា្រ់ពា្់ព័េ្ធេឹង�្ម្មភាព 
ពាណិជ្្ជ ម្មស�ើយ។ ខណៈតដល្រទ្រ្ញ្ញត្ិសេះបតរូវបាេស្វ គមេ៍ រាជរោ្ឋ ភិបាលមិេទាេ់បាេ្ុំណត់ថាសតើ�ង្់ោរ 
ឬប្រព័េ្ធ�តវតថាិភាពអគ្គិភ័យអវបីខះ្ តដលមាចា �់�ុំណង់អោរបតរូវបាេតបមរូវឱ្យអេតវតត្ាមសដើម្ បីចាត់ទត្ថាបាេអេតសលាម
តាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវអធិការ្ិចចាសនាះស�ើយ។

ចា្់រតា ុំងពបីការប្រកា�ឱ្យសប្រើបបា�់ចបា្រ�់្ដបីពបីការ្រង្ក រអគ្គភិយ័ ឆ្្ ុំ២០១៣ រាជរោ្ឋ ភបិាល 
បាេចាត់វធិាេការគួរឱ្យសកាត�រស�ើរ្្តងការ្រសងកើេ�ង្់ោរ�តវតថាិភាពអគ្គិភ័យសៅ
្ម្តជា ដូចតដល្រង្ហា ញឱ្យស�ើញតាមរយៈការោ្់ឱ្យអេតវតេូ្វប្រកា�សលខ ៨៧ 
តដលតបមរូវឱ្យអោរពាណិជ្្ជ ម្ម េិងអោរសប្រើបបា�់ចបមរុះទា ុំងអ�់ បតរូវតតដុំស�ើង 
ប្រពេ័្ធការពារអគ្គភិយ័។ សទាះ្របីជា្រទ្រ្ញ្ញត្សិេះបតរូវបាេស្វ គមេ៍ ្រ៉តតេស្ោយស្រ
តតសៅពត ុំទាេ់មាេការបាេ្រញ្្ជ ្អ់ុំពបី�ង្ោ់រ ឬប្រពេ័្ធជា្់លា្់ តដលមាចា �់�ុំណង់ 
អោរបតរូវបាេតបមរូវឱ្យដុំស�ើងសដើម្ បីទទួលបាេការអេតញ្្ញ តស្ង�ង ់ឬសដើម្ បីអាចចាត់ 
ទត្ថាបាេអេតសលាមតាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវជា្រក់ារសធវើអធកិារ្ចិចា ចា ុំបាចប់តរូវតតមាេ
្រទ្រ្ញ្ញត្ិ្រតេថាមសទៀត។ 

សោយទទួលស្្គ ល់ថា ប្ម�ុំណងអ់ោរតដលបាេសលើ្ស�ើងខាងសលើ បតរូវបាេរ ុំពឹង 
ថាេឹងោ្់្រញចាូ លេូវ្រទ្រ្ញ្ញត្ិជា្់លា្់តែមសទៀតតដលទា្់ទងេឹង�តវតថាិភាព 
អគ្គិភ័យ ្រចចាត្រ្េ ្ប្ម�ុំណង់អោរសេះ្ុំពតង�ថាិតសៅ្្តងដុំោ្់កាលសធវើស�ច្្ដបី
បពាង សហើយបតរូវចុំោយសពលមួយរយៈសទៀត សទើ្រប្មសេះអាចេឹងបតរូវោ្ស់ចញ 
ឱ្យអេតវតស្ពញសលញ។ ប្រសទ�្ម្តជា ្ េង្ម្ ធ្ា្រជួ់យប្រទះ្រណបី សស្្នាដ្ម្ម 
អគ្គភិយ័ជាសបចើេ្រណបី រួចម្សហើយ ដូសចះ្សយើងសជឿជា្ថ់ាចា ុំបាចប់តរូវមាេវធិាេការ 

ពិពណ៌នាបញ្នា
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មួយចុំេួេសទៀត សដើម្ បីសោះបស្យ្រញ្ហា �តវតថាិភាពអគ្គិភ័យឱ្យបាេឆ្្់ររហ័�តាម 
តដលអាចសធវើសៅបាេ ខណៈតដល្ុំពតងរងច់ា ុំប្ម�ុំណងអ់ោរសេះ្រញចា្រជ់ាស្ថា ពរ។

ការយតឺយ៉វ្្តងការអេតមត័្រទ្រ្ញ្ញត្�ិតវតថាភិាពអគ្គភិយ័ នេប្ម�ុំណងអ់ោរសេះ 
្រសងកើេេូវលទ្ធភាពអាចស្ើតមាេសស្្នាដ្ម្មសៅ្្តង្រោ្ដ ឆ្្ ុំសៅមតេការអេតវត ្
្រទ្រ្ញ្ញត្ិសេះ។ សបរៅពបី ការឈឺចា្រ់ េិងសស្្នាដ្ម្មតដលបាេ្រងកស�ើង ឧ្រទ្ទវ
សហតតត្រ្រសេះ្៏ផ្ដល់ជាផលវបិា្តផ្្ ស�ដ្្ឋ ិចចាយ៉ងធងៃេ់ធងៃរផងតដរ សោយស្រតត
វាបាេសធវើឱ្យ្៉រះពាល់ដល់ការសជឿទត្ចិតរ្្រ�់វេិិសយគិេម្សលើប្រសទ�្ម្តជា។

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

99 សូ៉មស្ីថា៉៊នមពលរានការអន៊៉័តព្រ៉សាងសង់អគារ (Building Code) គប្បរីានការ 
ពិមពគារះមោបល់ ជា៉ួយនឹងផ្្្រឯ្រជនជា៉៊នសិន មដី៉្ប្ីរនំណត់ល្រ្ខណៈវនិិច្័យ 
អន្តរការ ី សពរាប់ស៊វតថែិភាពអគ្គិភ័យ ផដលនឹងបមងកីតបានជា៉ូលដ្ឋា នសពរាប់អធិការ្រិច្ច 
និងដនំមណីរការអន៊៉័ត មដ្យពសបតា៉ល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវ្រនំណត់មដ្យពបកាសមលខ ៨៧។

សៅមតេសពលឈាេសៅដល់ការអេតមត័ប្ម�ុំណងអ់ោរ សយើងខ្ត ុំ�ូម�ុំណមពរថា 
រាជរោ្ឋ ភបិាលគួរតតមាេ្ចិចាពិសបោះសយ្រល់ជាមួយេឹងវ�័ិយឯ្ជេសដើម្ ប្ី ុំណត់ 
ល្ខេណៈវេិិច្ឆយ័អេរ្ការ បី�បមា្រ�់តវតថាភិាពអគ្គភិយ័ តដលេឹងបតរូវសប្រើបបា�់ជាមូលោ្ឋ េ 
�បមា្រប់គ្រដ់ុំោ្ក់ាលនេដុំសណើ រការសចញលិខិតអេតញ្្ញ តស្ង�ង ់(ការសធវើតផេការ 
ការចា្រស់ផ្ដើមស្ង�ង ់េិងការ្រញចា្រក់ារស្ង�ង)់ េិងតដលបតរូវអេតវតស្ោយប្រុមហ៊តេ 
ប្រត្ិរត្កិារ។ ្រនា្ទ ្រម់្សទៀត ការអេតវត�្ង្ោ់រទា ុំងសេះអាចបតរូវសធវើអធកិារ្ចិចាឱ្យ
បាេ�មប�្រ េិង�សបមចផ្ដល់ការអេតញ្្ញ តប�្រសៅតាមប្រកា�សលខ ៨៧។

សទាះ្របីជារាជរោ្ឋ ភបិាលជាអ្្ �សបមច្្តងការ្ុំណតថ់ាសតើអវបីជា�ង្ោ់រ�តវតថាភិាព 
អគ្គិភ័យ េិងប្រព័េ្ធ្រង្ក រអគ្គិភ័យ�មប�្រ្រុំផតតតដលបតរូវអេតវត្ចុំសពាះ�ុំណង់ 
អោរនានាសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា ្រ៉តតេស្ោយស្រតត�តវតថាិភាពអគ្គិភ័យគឺជា្ងវល់
ជាស្្ល សយើង�ូមស�្ើថាវធិាេការត្រ្រសេះគ្រ្ បីតផអ្ែ សៅសលើឧត្ដមាេតវតេ្អ៍េរ្ជាត។ិ 

សៅនែងៃទបី០៩ តខ្្កោ ឆ្្ ុំ២០១៨ �ម្េ័្ធ�ង្ោ់រ�តវតថាភិាពអគ្គភិយ័អេរ្ជាត ិ(IFSS) 
បតរូវបាេ្រសងកើតស�ើង្្តងសោល្រុំណងផ្ដល់េូវ្បមងវធិាេស្្ល�បមា្រ�់តវតថាភិាព 
អគ្គភិយ័ តដលធានាេូវភាព�តបី�ង្វ ្ោ្់កាេត់តប្រស�ើរស�ើង �បមា្រ់្ បមិតអ្រ្្ររមា 
នេ�តវតថាភិាពអគ្គភិយ័ េិងភាពវជិា្ជ ជបីវៈ សៅ្្តងអោរទា ុំងឡាយ សៅទូទា ុំងពិភពសលា  ្។ 
ខណៈតដលវាសលឿេសព្្្តងការយ្�ម្័េ្ធ IFSS សធវើជាមូលោ្ឋ េ�បមា្រ់វធិាេការ 
�តវតថាភិាពអគ្គភិយ័រ្រ�់្ម្តជា សៅសពលតដលទបីផសារអចលេបទព្យកាេត់តមាេចរតិ 
ស្្លខ្ា ុំងស�ើងៗ ជាមួយេឹងលុំហូរនេវេិិសយគពបីសបរៅប្រសទ� វាជាការ�ុំខាេត់ដល 
្ម្តជាបតរូវសធវើឱ្យ�ង្់ោររ្រ�់ខ្ួេ្រេ្ិចម្ដងៗឱ្យប�្រសៅតាមឧត្ដមាេតវតេ្៍អេរ្ជាតិ 
សដើម្ បីសធវើយ៉ងោឱ្យ្ម្តជាសៅតតជាសោលសៅវេិិសយគតដលទា្់ទាញ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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ការធានាស៊ខភាព និងស៊វតថែិភាពការងារមៅការដ្ឋា នសនំណង់

៦៤

យធ វើប្ ចេចុប្បន ្នភាព

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៧

សូ៉មស្ីឱ្យបមងកីតអន៊គណៈ្ររ្ាធិការមៅមពកា៉គណៈ្ររ្ាធិការជាតិមដី៉្បស៊ីខភាព និងស៊វតថែិភាពការងារ 
មដ្យមផ្្ដ តជា្រ់លា្រ់មៅមលីស៊ខភាព និងស៊វតថែិភាពការងារមៅការដ្ឋា នសនំណង់។

ការន្លើយតបផផ្នកនោលននោបាយ

េសៅនែងៃទបី១៦ តខ្្កោ ឆ្្ ុំ២០១៨ គណៈ្មា្ម ធិការជាតិ�តខភាព េិង�តវតថាិភាពការង្រ (OSH) តដល�ថាិតសបកាម 
ចុំណត ះរ្រ�់ប្�ួងការង្រ េិង្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លវជិា្ជ ជបីវៈ បាេសចញស�ច្្ដបី�សបមចមួយ�្ដបីពបីការ្រសងកើតប រ្ុមប្រឹ្សាពិសបោះ
សយ្រល់គសបមាង (PAB) សដើម្ បីសលើ្្ម�់្�ង្់ោរ�តខភាព េិង �តវតថាិភាពការង្រ សៅ្្តងវ�័ិយ�ុំណង់សៅ្ម្តជា។ 
ប្រុមប្រឹ្សាពិសបោះសយ្រល់គសបមាងសេះ បតរូវបាេ្រសងកើតស�ើងសោយមាេការោ ុំបទពបី�ុំោ្់អង្គការពល្ម្ម 
អេ្រជាតិ (ILO) េិងប្រសទ�ជ្រ៉តេ េិងរួមមាេ�មា�ភាពតុំោងម្ពបីរាជរោ្ឋ ភិបាល វ�័ិយឯ្ជេ �ហជបីព 
េិងអង្គការមេិតមេរោ្ឋ ភបិាល។ ប្រុមប្រឹ្សាពិសបោះសយ្រល់គសបមាងសេះ មាេសោល្រុំណងសធវើការតច្រ ុំតល  ្ឧត្ដមាេតវតេ្៍ 
េិងសរៀ្រចុំតា្់តតងប្្រខណ័្ឌ ចបា្រ់ តាមរយៈដុំសណើ រការពិសបោះសយ្រល់ តដលេឹងអេតវតវ្ធិាេការបតរួតពិេិត្យសដើម្ បី 
កាត់្រេថាយឧ្រ្ត្ិសហតត េិងរ្ួរ�សៅការោ្ឋ េ�ុំណង់។ ប្រុមប្រឹ្សាសេះបាេចា្រ់សផ្ដើមសធវើស�ច្្ដបីបពាងប្រកា�ែ្មបីៗតដល
ទា្ទ់ងេឹង�តខភាព េិង�តវតថាភិាពការង្�្ដបីពបីឧ្រ្រណ៍ការពារ ការសធវើការសៅទបីខ�់្ ការស្្្ស់ៅ េិង�េ្ិ�តខ�ង្គម 
តដលសេះ្រង្ហា ញអុំពបីឆេ្ទៈរ្រ�់រាជរោ្ឋ ភបិាល សៅ្្តងការសោះបស្យ្រញ្ហា តដលស្ើេស�ើងសេះ ខណៈតដល្ម្តជា្ុំពតង 
មាេភាពរ ប្ី ចសបមើេលូតលា�់ខ្ា ុំង្្តងវ�័ិយ�ុំណង់។ 

�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា មាេស�ច្្ដបីសស្មេ�្សរ ប្ី រាយ តដលបាេចូលរួមជាតផ្្ មួយនេប រ្ុមប្រឹ្សាពិសបោះសយ្រល់
គសបមាងសេះតាមរយៈគណៈ្មា្ម ធកិារអចលេបទព្យ េិង�ុំណងរ់្រ�់សយើង ្ ្តងនាមជាតុំោងម្ពបីវ�័ិយឯ្ជេ។ 
�ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា្រេអ្េតវតក្ារស្រ្ដជ្ាចតិរ្្រ�់សយើង្្តងការសលើ្្ម�់្�ង្ោ់រ�តខភាព េិង�តវតថាភិាព
ការង្រសៅតាមការោ្ឋ េ�ុំណងស់ៅ្ម្តជា ដូចតដលបាេ្រង្ហា ញឱ្យស�ើញជា្ត់�្ដងតាមរយៈ្ម្មវធិបី អាហារសពលបពឹ្ 
�្ដបីពបី�តវតថាិភាព េិង�តខភាពការង្រ េិងការសបាះពតមផ្សាយ្ូេស�ៀវសៅតណនា ុំ�្ដបីពបី�តវតថាិភាព្្តងការោ្ឋ េ�ុំណង់
សោយ �ហការជាមួយេឹងប្�ួងសរៀ្រចុំតដេដបី េគរូ្រេបីយ្ម្ម េិង�ុំណង់ េិងមាចា �់ឧ្រតថាម្្ភ ម្មវធិបីនានា។ សយើងខ្ត ុំ 
�ង្មឹថាតាមរយៈ�្ម្មភាពទា ុំងសេះ �ភាពាណិជ្្ជ ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជាអាចោុំបទដល់្ចិចាប្រឹងតប្រងជា្រេ្្រនា្ទ ្រ ់សដើម្ បី 
សលើ្្ម�់្ស្រៈ�ុំខាេន់េ�តខភាពេិង �តវតថាភិាព ការង្រសៅតាមការោ្ឋ េ�ុំណងន់ានា សៅទូទា ុំងប្រសទ�្ម្តជា េិង
ចូលរួមចុំតណ្កាត្់រេថាយចុំេួេ្រណបី សបោះថ្ា្់ េិងរ្ួរ�សៅ្តេង្សធវើការផងតដរ។

�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្ត ជា�ូមស្វ គមេ៍ចុំសពាះគុំេិតផ្ដួ ចសផ្ដើម្រតសរ�្ម្ម 
តដលអេតវតស្ោយរាជរោ្ឋ ភបិាល សៅ្្តងការសលើ្ ្ម�់្�ង្ោ់រ�តវតថាភិាព េិង�តខភាព 
ការង្រសៅតាមការោ្ឋ េ�ុំណងស់ៅ្ម្តជា េិងទទួលស្្គ ល់ថា ្ ចិចាការសេះអាចេឹង 
ចុំោយសពលសវលាសបចើេទបមាុំតតអាចអេតវតប្្្រខណ័្ឌ ចបា្រស់ៅទូទា ុំងប្រសទ�ប្រ្្រ
សោយប្រ�ិទ្ធភាព។ ្រ៉តតេ ្សៅ្្តងការអេតវតជ្ា្់ត�្ដង �មតថាភាពសៅមេិទាេម់ាេបគ្រ់
បោេស់ៅស�ើយសដើម្ បីធានាការអេតវត�្ង្ោ់រែ្មបី សហើយការោ្ឋ េជាសបចើេអាចដុំសណើ រការ 
សោយមាេការបតរួតពិេិត្យតចិតួច្រ៉តសោ្ណ ះ។ ប�សដៀងោ្សេះតដរ ្ ម្តជាសៅខវះខាត 
្ម្ា ុំងពល្ម្មតផ្្ �ុំណងត់ដលមាេ�មតថាភាពវជិា្ជ ជបីវៈបតឹមបតរូវ សោយ្ម្្ម រសៅតាម
ការោ្ឋ េជាសបចើេសៅខវះការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល�្ដបីពបី�តវតថាភិាពជាមូលោ្ឋ េ សហើយជាទូសៅ 
ពួ្សគមេិ�ូវយល់ដងឹអុំពបីចបា្រែ់្មបីស�ើយ ដូសចះ្សហើយសទើ្រសគស�ើញមាេការអេតវត្

ពិពណ៌នាបញ្នា

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  វសិ័យសនំណង់ 



២៧៨    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

�តវតថាភិាពសៅតាមការោ្ឋ េ�ុំណងស់ៅ្ម្តជាសៅមាេ្បមតិសៅស�ើយ។ ការយល់ដងឹ 
េិងការអ្ររ់ ុំសបចើេតែមសទៀត គឺ្ ត្ាដ�៏ុំខាេ់ខ្ា ុំងោ�់�បមា្រក់ារអេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្ិ
�តវតថាភិាព េិង�តខភាពការង្រែ្មបីសេះ េិងការសលើ្្ម�់្�ង្ោ់រ�តវតថាភិាពសៅតាម 
ការោ្ឋ េប្រ្្រសោយប្រ�ិទ្ធភាព។ 

អាប�័យសហតតសេះ ្ ម្តជាបតរូវការជាចា ុំបាចេូ់វយតទ្ធស្ស� ្េិង្ម្មវធិបី្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល 
តដលមាេប្រ�ិទ្ធភាពសដើម្ ប្ី ស្ងមូលោ្ឋ េចុំសណះដឹងទូលុំទូលាយអុំពបី�ង្់ោរ 
�តវតថាភិាព េិង�តខភាពការង្រសៅ្្តងប្រុមហ៊តេ�ុំណង ់តដលេឹងបតរូវអេតវតប្្រ្្រ 
សោយប្រ�ិទ្ធផល្រុំផតត តាមរយៈការ្រសងកើតបគឹះស្ថា េ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លតដលអេតញ្្ញ ត 
សោយរោ្ឋ ភបិាល។ សយើងសជឿជា្ថ់ា ការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លសេះេឹង�មប�្រ្រុំផតត ្ ្តង 
ការផ្ដល់សៅឱ្យមសេ្បី�តវតថាិភាព តដលសដើរតួនាទបី�ុំខាេ់សៅ្្តងការជុំរតញ�្ម្មភាព 
នានាសដើម្ បីសធវើឱ្យ�តវតថាភិាព េិង�តខភាពការង្រមាេភាពប្រស�ើរស�ើងសៅ្បមិត�ហ
បោ�។ ្រនា្ទ ្រម់្ រាជរោ្ឋ ភបិាលអាចពបងឹងល្ខេខណ្ឌ តបមរូវឱ្យប្រុមហ៊តេនានាបតរូវតត
ឱ្យមសេ្បី�តវតថាភិាពរ្រ�់ខ្ួេចូលរួមសៅ្្តងវគ្គ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លតដលមាេការយល់បពម 
សៅមតេសពល�ុំណងស់ៅសលើគសបមាងោមួយអាចចា្់រសផ្ដើមដុំសណើ រការ។ វធិបីស្ស�្
សេះេឹងធានាថាមសេ្បី�តវតថាភិាពេឹងសដើរតួនាទបីជាអ្្ ពា ុំនា ុំេូវពត័ម៌ាេ�តវតថាភិាពសៅឱ្យ
ស្ថា ្័រេរ្រ�់ខ្ួេ េិងពបងឹងការអេតវត្្រទ្រ្ញ្ញត្�ិតវតថាភិាព េិង�តខភាពការង្រសៅ
តាមការោ្ឋ េតដលខ្ួេបគ្រប់គង។ សយើងប្រសមើលសមើលស�ើញថា ្ ម្មវធិបី្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល 
សេះអាចប្របពឹតស្ៅរយៈសពលពបី ៣ សៅ ៥នែងៃ សហើយខ្ឹមស្រនេការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល 
អាចប�្រសៅតាមពត័ម៌ាេតដលផ្ដល់សៅ្្តងស�ៀវសៅតណនា ុំ�តវតថាភិាព�ុំណង។់ សេះ
រា្់រ្រញចាូ លទា ុំងការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល�្ដបីពបីការ�សសង្្គ ះ្រឋម ឧ្រ្រណ៍ការពារខ្ួេ 
ការ្ុំណត់ហាេិភ័យសបោះថ្ា្់ ការសធវើការសៅទបីខ�់្ េិងប្រធាេ្រទសផ្សងៗសទៀត
តដលពា្់ពេ័្ធផងតដរ។ 

�ភាពាណិជ្ជ្ម្មអឺរ ៉ត្រសៅ្ម្តជា ទទួលស្្គ ល់ថាការស្រ្ដជ្ាចិត្សធវើ្ិចចាការសេះេឹង 
បតរូវចុំោយធេធាេ ហិរញ្ញវតថាត្្តងចុំេួេមួយគួរឱ្យ្ត�់មា្គ ល់ ្រ៉តតេគ្សបមាងសេះផ្ដល់ 
ឱកា�យ៉ងចបា�់ដល់រាជរោ្ឋ ភិបាល ្ង្តការសធវើការជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍេ៍្្តងការ
្ុំណត់រ្ប្រភពហិរញ្ញ្រ្ទាេតដលមាេ�កា្ដ េតពល។ មយោង៉វញិសទៀត បគឹះស្ថា េ 
្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លសេះអាចោ្់ឱ្យសដញនែជ្ាគសបមាងភាពជានដគូរវាងរោ្ឋ ភិបាល 
េិងវ�័ិយឯ្ជេ តដលប្រត្ិរត្ិ្ រអាចទាញយ្ផលចុំសណញ ពបីការវេិិសយគរ្រ�់ខ្ួេ 
តាមរយៈការគិតបបា្�់បមា្រស់�វាផ្ដល់ការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លដល់មសេ្បី�តវតថាភិាពរ្រ�់ 
ប្រុមហ៊តេ�ុំណង់ទា ុំងឡាយ។

ប្រ�ិេស្រើមេិមាេការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល េិងការយល់ដងឹបគ្រប់ោេស់ទសនាះ ការអេតវត្
្រទ្រ្ញ្ញត្�ិ្ដបីពបី�តវតថាភិាព េិង�តខភាពការង្រតដលសទើ្រតតអេតមត័ែ្មបី េឹងប្របពឹតស្ៅ 
សោយអសេ្ើ េិងមេិមាេភាពជាស្្លជា្ជ់ាមេិខាេ ពបីសបពាះថាការពបងឹងការ អេតវត ្
សៅតាមការោ្ឋ េេឹងសៅតតមាេ្បមិត ដូសចះ្ មេិបាេផ្ដល់ការការពារតាមការសបោង 
ទត្ដល់្ម្្ម រ�ុំណងស់�ើយ។ អបតាស្្្រ ់េិងរ្ួរ�សៅតាមការោ្ឋ េ�ុំណងស់ៅ្្តង 
ប្រសទ�្ម្តជាកាលពបីសពល្េង្ម  ្បាេស្ើតស�ើងញឹ្ញា្រខ្់ា ុំងោ�់ េិងបាេ្រះ៉
ពាល់ដល់ទុំេត្ចតិរ្្រ�់វេិិសយគេិសៅ្្តងវ�័ិយសេះ។ ការ្រសងកើតឱ្យមាេយតទ្ធស្ស� ្

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  វសិ័យសនំណង់ 
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េិង្ម្មវធិបី្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល OSH តដលមាេប្រ�ិទ្ធភាព �បមា្រម់សេ្បី�តវតថាភិាព េឹង 
ជុំរតញការអេតវតយ្តទ្ធស្ស�្្រតសរ�្ម្មសដើម្ បីសលើ្ ្ម�់្�តវតថាភិាពតាមការោ្ឋ េ�ុំណង់ 
េិង្រុំសពញ្រតេថាមដល់្ិចចាប្រឹងតប្រងដ៏មាេតនម ្តដលរាជរោ្ឋ ភិបាលបាេអេតវត ្
បស្្់រសហើយសនាះ។ ជាងសេះសៅសទៀត សេះេឹងផ្ដល់ឱកា�ដល់រាជរោ្ឋ ភិបាល្្តង
ការ ចា្់រសផ្ដើមពបងឹងអេតសលាមភាពតាមល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ�បមា្រក់ារ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល 
សៅតាម ការោ្ឋ េ�ុំណងស់ៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា។ វធិាេការ្រតេថាមទា ុំងសេះេឹងរួមចុំតណ្ 
យ៉ងមាេប្រ�ិទ្ធភាព្្តងការកាត្់រេថាយ្រណបី រ្ួរ� េិងសបោះថ្ា្់សៅតាមការោ្ឋ េ។

99 សូ៉មស្ី្រនំណត់ល្រ្ខខណ្ឌ តព៉រូវឱ្យពគប់ព្ររុ៉ហ៊៊នសនំណង់ទានំងអស់ ផដលពបតិបត្តិការមៅ្រ្៊ង 
ពបមទស្រ៉្៊ជាពតរូវផតរានប៊គ្គលិ្រផ្្្រស៊វតថែិភាព ផដលទទួលបានការបណ្ដ៊ រះបណា្ដ លអនំពី 

ស៊ខភាព និងស៊វតថែិភាពការងារផដលតព៉រូវមដ្យចបាប់៉៊នមពលចាប់ម្្ដី៉គមពរាងថ្ី។

សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេេូវអេតស្�េ៍ថា រាជរោ្ឋ ភិបាលគួរសធវើការពិចារោអេតវតេូ្វ 
្រទ្រ្ញ្ញត្ែិ្មបីមួយ តដលតបមរូវឱ្យមសេ្បី�តវតថាភិាពរ្រ�់ប្រុមហ៊តេ�ុំណងស់ៅ្្តងប្រសទ� 
្ម្តជា បតរូវតតឆង្កាតវ់គ្គ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល OSH ជាកាតពវ្ចិចាផ្ូ វវចបា្រប់តរូវតតអេតវត្
តាម។ ការសធវើដូសចះ្ េឹងធានាថា មសេ្បី�តវតថាភិាពតដល្រសបមើការង្រសៅតាមប្រុមហ៊តេ
�ុំណង ់សៅ្ម្តជា បាេ្រញចា្រវ់គ្គ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល�តវតថាភិាព្បមិតមូលោ្ឋ េដូចៗោ្ 
សហើយេឹងយល់ដងឹអុំពបី្រទ្រ្ញ្ញត្ ិOSH ែ្មបី ខណៈតដល្រទ្រ្ញ្ញត្ទិា ុំងសនាះស្ើតមាេ
ស�ើង តដលពួ្សគេឹងបតរូវសប្រើបបា�់សដើម្ បីពបងឹងការអេតវតស្ៅតាមការោ្ឋ េ�ុំណង។់

ខណៈតដលវ�័ិយឯ្ជេមាេការសបតៀមល្ខេណៈលអែប្រស�ើរ សដើម្ បីផ្ដល់ការោ ុំបទ ដល់
ការសរៀ្រចុំ្រសងកើត្ម្មវធិបី្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល េិងការផ្ដល់ការ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ ល សយើង្�ូ៏ម
សលើ្ទឹ្ចតិដ្ល់រាជរោ្ឋ ភបិាល �ូមឱ្យសរៀ្រចុ្ំ ចិចាពិសបោះសយ្រល់រវាងរោ្ឋ ភបិាល 
េិងវ�័ិយឯ្ជេ សៅមតេសពល្រសងកើតបគឹះស្ថា េ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លោមួយតដលអេតមត័ 
សោយរោ្ឋ ភបិាល។ អតថាប្រសយជេ៍នេការតបមរូវឱ្យមសេ្បី�តវតថាភិាពទា ុំងអ�់បតរូវតតឆង្
កាតវ់គ្គ្រណ្ដត ះ្រោ្ដ លដូចៗោ្សេះគឺរាជរោ្ឋ ភបិាលេឹងអាចពបងឹង�ង្ោ់រ�តវតថាភិាព 
ជាល្ខេណៈស្្ល សហើយទេ្ទឹមេឹងសេះ្៏អាច្រសងកើេជុំនាញរ្រ�់្ម្ា ុំងពល្ម្ម
សៅ្្តងវ�័ិយ�ុំណង់្ម្តជាសទៀតផង។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩



២៨០    |  សភាពាណិជ្ជ្រ៉្អវឺរ េ៊បមៅ្រ៉្៊ជា

ការមធ្វីមតស្តធានាគ៊ណភាពសរាភា រសនំណង់

៦៥

វ�័ិយ�ុំណង់្រេ្សដើរតួនាទបីជាចល្រថាមវេ្ដ៏�ុំខាេ់ តដលរតញបចាេ្ុំសណើ េ 
ស�ដ្្ឋ ិចចារ្រ�់ប្រសទ�្ម្តជាឱ្យកាេ់តតសឆ្្ះសៅមតខយ៉ងសលឿេ សពាលគឺសៅ្្តង 
ឆ្្ ុំ២០១៨ ទឹ្បបា្ច់ុំេួេ ៥,៧ ្រ៊ បីលាេដតល្ារអាសមរ ិ្  បតរូវបាេវេិិសយគសៅ្្តងវ�័ិយ 
សេះ តដល�សបមចបាេអបតា្ុំសណើ េប្រចា ុំឆ្្ ុំចុំេួេ ២៣% ។ ្ ុំសណើ េវេិិសយគសេះ 
្រសងកើតឱ្យមាេតបមរូវការស្ើេស�ើងគួរឱ្យ្ត់�មា្គ ល់ សៅសលើអ្្ ផ្គត់ផ្គង់សដើម្ បីធានា
ដល់ការទទួលបាេ�មា្ភ រ�ុំណង់ដ៏�ុំខាេ់ តដលនា ុំឱ្យស ើ្េស�ើងេូវការនា ុំចូល 
សហើយអ្្ផ្គត់ផ្គង់កាេ់តតសបចើេស�ើងបាេចូលម្្្តងទបីផសារសដើម្ បីប្រ្ួតប្រតជង
ោ្ ្រុំសពញតបមរូវការតដលស្ើេស�ើងសេះ។ ជាការសឆ្ើយត្រចុំសពាះការប្រ្ួតប្រតជង
ស្ើេស�ើង សេះ អ្្ផ្គត់ផ្គង់មួយចុំេួេ បាេផ្ដល់េូវ�មា្ភ រ តដលខវះ�ង្់ោរសដើម្ បី 
សធវើឱ្យខ្ួេសៅតត អាចរ្សាតនមប្្រ្ួតប្រតជងបាេ។ អ្្ ផ្គត់ផ្គង់ទា ុំងសេះអាចល្់ 
�មា្ភ រ�ុំណង់តដលមាេគតណភាពទា្រ សោយោ្ម េការរារា ុំងសៅ្្ត ងប្រសទ� 
្ម្តជា សោយស្រតតចបា្រ់�្ដបីពបី�ុំណង់ ឬប្ម�ុំណង់អោរតដលអមចបា្រ់សេះ 
តដលេឹង្ុំណត�់ង្ោ់រ�តវតថាភិាព េិងគតណភាពអ្រ្្ររមា�បមា្រ�់មា្ភ រ�ុំណង់ 
ទា ុំងសេះ មិេទាេ់បតរូវបាេពិេិត្យ្រញចា្រ់រួចរាល់សៅស�ើយ។ 

ខណៈតដលសបគឿង្រង្គត
ុំតួអោរ ដូចជា ឥដ្ឋ េិងតដ្តែ្រ អាចេឹងសមើលសៅមាេល្ខេណៈ 

ប្រហា្ប់្រតហលោ្្៏ពិតតមេ ្៉រតតេ ្រស្រៀ្រសធវើសបគឿង្រង្គត
ុំទា ុំងសេះគតឺផអ្ែ សលើចុំសណះដងឹ

រ្រ�់សរាងចប្ វតថាតធាតតសដើម េិងការបតរួតពិេិត្យគតណភាព តដលអាចេឹងមាេល្ខេណៈ 
ខត�ៗោ្ រវាងអ្្ ផលិតេបីមួយៗ េិងអាចសធវើឱ្យការចុំោយផលិតស្ើេស�ើង។ ្្តង 
្រណបី តដល�មា្ភ រ�ុំណងម់ាេគតណភាពខ�់្ វាេឹង្រង្ហា ញលទ្ធផលសៅជាផលិតផ
ល�សបមចមួយតដលមាេគតណភាពខ�់្ តដលផលិតស�ើង ប្រ្្រសោយភាពរងឹមាុំ 
េិងជា្រ់បាេយូរអតងវង តដលធានាថា �មា្ភ រទា ុំងសេះេឹងទ្រ់ទល់បាេជាមួយេឹង 
្ម្ា ុំង�ុំណង់ េិងការសប្រើបបា�់រយៈសពលយូរ ផ្ទតយសៅវញិ�មា្ភ រ�ុំណង់តដល
មាេគតណភាពទា្រ េឹងនា ុំម្េូវលទ្ធផលផ្ទតយពបីសេះ។ 

សោយទទួលស្្គ ល់ថា អ្្អភិវឌ្ឍគសបមាងស្ង�ង់ធុៗំ  ជាសរឿយៗ ប្រកាេ់ខា្ជ ្រ់
តាម�ង្់ោរអេ្រជាតិ េិងសប្រើបបា�់ម៉ា្ផលិតផលល្ បៗី សដើម្ បីធានាគតណភាព 
ឬអេតវតក្ារសធវើសត�គ្តណភាពសោយ ខ្ួេឯងសោយ�្ម័បគចតិប្ស្្់រ អ្្ អភវិឌ្ឍ េិង/
ឬអ្្ សរ៉ៅការមួយចុំេួេ អាចេឹងស្ងចុំសណញពបី�មា្ភ រ�ុំណងត់ដលមាេតនមស្ថា្ 
េិងគតណភាពទា្រ សដើម្ បីសធវើជាការ្រសង្គ្រ់្ិចចា ្្តង្រុំណងត�វងរ្បបា្់ចុំសណញឱ្យ
បាេកាេត់តខ�់្។ សោយស្រតត ្រចចាត្រ្េ ្ពត ុំទាេម់ាេល្ខេខណ្ឌ ចបា្រោ់មួយតដល
តបមរូវឱ្យប្រុមហ៊តេ ផ្ដល់ការធានាចុំសពាះគតណភាព�ុំណង់រ្រ�់ខ្ួេសៅស�ើយ សទើ្រ 
ប្រុមហ៊តេទា ុំងសេះពត ុំ�ូវខវល់អុំពបីភាពយូរអតងវងរ្រ�់គសបមាងសនាះសទ ដូសចះ្ ពួ្
សគសមើលស�ើញេូវបបា្់ចុំសណញតិចតួចោ�់្្តងការសប្រើបបា�់�មា្ភ រតដលមាេ 
គតណភាពខ�់្ ពបីសបពាះពួ្សគេឹងមិេបតរូវ ទទួលខត�បតរូវអវបីស�ើយ សៅសបកាយពបីការ 
ស្ង�ង់បាេ្រញចា្រ់ជាស្ថា ពររួច។ 

ពិពណ៌នាបញ្នា

ថ ្មមី

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  វសិ័យសនំណង់ 
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ដូចោ្សេះតដរ សោយស្រតតោ្ម េល្ខេខណ្ឌ តបមរូវ ឱ្យមាេការសធវើសត�ស្ោយឯ្រាជ្យ 
សលើគតណភាពេិង�តវតថាិភាពរ្រ�់�មា្ភ រ�ុំណង់ សៅមតេសពលោ្់ល្់សៅ្្តង 
ប្រសទ�្ម្តជា ប្រុមហ៊តេនានាអាចេឹងមេិបាេដងឹថា ពួ្សគ្ុំពតងទិញ�មា្ភ រតដល
មាេគតណភាពទា្រ ឬតដលោ្ម េ�តវតថាភិាពស�ើយ។ សរាងចប្ផលិត េិង/ឬអ្្ ផ្គតផ់្គង់ 
អាចស្ងចុំសណញ ពបីចុំណត ចចសន្ាះប្រសហាងសេះ េិងរ ុំសលាភស�ច្្ដបីទត្ចិតរ្្រ�់ 
អ្្សប្រើបបា�់ សោយសធវើការផ្សពវផសាយសឃា�នាទបីផសារផលិតផលរ្រ�់ខ្ួេថា 
មាេគតណភាពខ�់្ សហើយទេ្ទឹមេឹងសេះ ្៏សធវើឱ្យទបីផសារ្ម្តជាង្យរងសបោះសោយ 
ស្រការយ្ម្ល្់្្ត ងតនម្សថា្ជាងទបីផសារ េូវផលិតផលតដលខវះ�ង្់ោរ 
ពបី�ុំោ្់ប្រសទ�សផ្សងៗសទៀត ។ 

សៅ្្តងប្រសទ�ជាសបចើេ �មា្ភ រ�ុំណងប់តរូវតតសធវើសត�ស្ដើម្ បីធានាថា �មា្ភ រទា ុំងសនាះ 
្រុំសពញសៅតាមល្ខេខណ្ឌ បតរួតពិេិត្យ េិងធានាគតណភាព តដល្ុំណត់សោយ្រង្់ 
�ុំណង ់ល្ខេណ្រសចច្ា សទ� េិងប្ម�ុំណងអ់ោររ្រ�់ប្រសទ�េបីមួយៗ។ ស្រើសយើង 
សធវើការសប្រៀ្រសធៀ្រសៅថ្ា្់តុំ្រេ់ ការនា ុំចូល�មា្ភ រ�ុំណង់ ម្ពបីប្រសទ�ម៉ាស��តបី 
តដលមិេប�្រសៅតាម�ង្់ោរ្រសចច្ា សទ� បតរូវបាេហាមឃាត់យ៉ងតឹងរតងឹ សហើយ
អ្្ ផលិត្្តងប�ត្បតរូវបាេតបមរូវឱ្យចតះ្រញ្ជបី ផលិតផលរ្រ�់ខ្ួេ ជាមួយេឹង គណៈ
្មា្ម ធិការអភិវឌ្ឍេ៍វ�័ិយ�ុំណង់ (CIDB)។ ការសធវើត្រ្រសេះ គឺសដើម្ បីធានាថា 
សរាងចប្ផលិតបាេ្រញ្្ជ ្់ថា �មា្ភ ររ្រ�់ខ្ួេបាេ្រុំសពញតាម�ង្់ោរតដលបាេ 
្ុំណតប់តឹមបតរូវ សហើយការផ្្ពិេយ័ធងៃេធ់ងៃរេឹងបតរូវអេតវតច្ុំសពាះជេ ឬប្រុមហ៊តេទា ុំង
ឡាយោតដលល្់�មា្ភ រ  សោយោ្ម េវញិ្្ញ ្រេ្របត្រញ្្ជ ្អ់េតសលាមភាពពបី CIDB។

ជា�ុំខាេ់ោ�់តដលការសធវើសត�ស្េះ បតរូវសធវើស�ើងសោយបគឹះស្ថា េសធវើសត�ឯ្្រាជ្យ 
សដើម្ បីធានាថា លទ្ធផលវា�់តវងបតឹមបតរូវសៅតាម�្ដង់ោរ�តវតថាិភាព េិងគតណភាព 
រ្រ�់ផលិតផល សោយោ្ម េភាពលសមអែៀងតផ្្ ខាង្្តង។ សៅ្ម្តជា ្ ម៏ាេបគឹះស្ថា េសធវើ
សត�ឯ្្រាជ្យមួយចុំេួេតូចតដរ ្៉រតតេ ្សោយស្រតតពត ុំទាេ់មាេល្ខេខណ្ឌ ចបា្រោ់មួយ 
តដលតបមរូវឱ្យសធវើសត��្មា្ភ រ�ុំណងស់នាះ សគស�ើញមាេការវេិិសយគតចិតួចោ�់ 
សៅសលើការសធវើសត��្មា្ភ រ�ុំណងស់េះ។ ដូសចះ្ សោយស្រតតតបមរូវការមាេតចិ បគឹះ
ស្ថា េទា ុំងសេះផ្ដល់ស�វាសធវើសត�ម្ាេ្បមិតតិចតួច្រ៉តសោ្ណ ះ តដល្រងខេុំឱ្យសរាងចប្
ផលិត្្តងប�ត្ តដលចង់សធវើសត��្មា្ភ រ�ុំណង់រ្រ�់ខ្ួេសោយឯ្រាជ្យ បតរូវពឹង 
តផអ្ែ សលើបគឹះស្ថា េសធវើសត�ស្ៅសបរៅប្រសទ�្ម្តជា ជាសរឿយៗ គឺសៅសវៀតោម ឬនែ 
តដលផ្ដល់ស�វាសលើអាជបីវ្ម្ម�ុំខាេ់ៗ េិងចុំសណះដឹង្រសចច្ា សទ�ទា ុំងសេះ។
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�មា្ភ រ�ុំណង់ផលិតផល្្ត ងប�ត្តដលខវះ�្ង់ោរ េឹងជះឥទ្ធិពលអវជិ្ជមាេ 
ម្សលើស្រ ្ិ៍សឈា្ម ះរ្រ�់្ម្តជា្្តងឋាេៈជាសរាងចប្ផលិតតដលសទើ្រសលចមតខស�ើង 
ពបីសបពាះ�មា្ភ រទា ុំងសេះអាច្រងក្រញ្ហា �តវតថាិភាពធងៃេ់ធងៃរ ជាពិស�� សៅសពលសប្រើ 
បបា�់ជាសបគឿង្រង្គត

ុំតួអោរ តដលជាបគឹះដ៏�ុំខាេ់ខ្ា ុំងចុំសពាះការស្ង�ង់គសបមាង 
េបីមួយៗ។ ្ងវល់អុំពបី�តវតថាិភាពជត ុំវញិការសប្រើបបា�់�មា្ភ រស្ង�ង់តដលខវះ�ង្់
ោរ គឺមាេស្រៈ�ុំខាេ់កាេ់តតខ្ា ុំងស�ើង ខណៈតដលគសបមាងស្ង�ង់សៅ្ម្តជា 
្រេស្្ើេស�ើងយ៉ងខ�់្ សហើយ្រណបី សបោះថ្ា្់បាត់្រង់ជបីវតិ បតរូវបាេ្ត់�មា្គ ល់
ថាបាេស ើ្េស�ើងរួចជាសប�ចសៅសហើយ្្តងរយៈសពល្រ៉តនា្ម េឆ្្ ុំចតងសបកាយសេះ។ 
ប្រ�ិេស្រើផលិតផលខវះ�ង្់ោរចា្រ់សផ្ដើមល្ បីថាជាផលិតផលរ្រ�់្ម្តជា សនាះ
អាច្រ៉ះពាល់ដល់ស�ដ្ឋ្ិចចាទា ុំងមូល ពបីសបពាះវាកាត់្រេថាយគតណតនម្នេ�ុំណង់ 
េិងតនមល្្់រ្រ�់ទុំេិញផងតដរ។ 

ស្រើសទាះ្របីជាការតបមរូវឱ្យសបគឿង្រង្គត
ុំ�ុំណងអ់ោរ តដលផលិតសៅ្្តងប្រសទ�្ម្តជា 

ឱ្យសធវើសត�ធ្ានាគតណភាព អាចនា ុំឱ្យនែ្សដើមផលិតស្ើេស�ើង្្ដបី ផលប្រសយជេ៍ 
ពបី្រទ្រ្ញ្ញត្តិ្រ្រសេះ េឹង្រសងកើេគតណភាពនេ�មា្ភ រ�ុំណងត់ដលបាេផលិត។ មេិ 
បតមឹតតសរាងចប្ផលិតេឹងបតរូវតបមរូវឱ្យផលិតេូវផលិតផលតដលបតឹមបតរូវតាម�ង្ោ់រ 
អ្រ្្ររមា្រ៉តសោ្ណ ះសនាះសទ សរាងចប្ផលិតខះ្សទៀត្៏េឹងបតរូវសលើ្ទឹ្ចតិឱ្្យផលិត 
េូវផលិតផលតដលមាេគតណភាពកាេត់តខ�់្ជាង សដើម្ បីទទួលបាេអតថាប្រសយជេ៍ 
តផ្្ ប្រ្ួតប្រតជងទបីផសារតែមសទៀតផង តដលប្រការសេះេឹង្រងខេុំឱ្យផលិតផលតដល 
មាេគតណភាពទា្របតរូវខា្ទ តសចញពបីទបីផសារប�្រចបា្រ។់ ប្រការសេះ្្៏រសងកើេការការពារ 
ដល់អ្្ សប្រើបបា�់ផងតដរ ពបីសបពាះថា ការអះអាងសោយសរាងចប្ផលិតបតរូវតត ្រង្ហា ញ
ឱ្យស�ើញចបា�់តាមរយៈការសធវើសត�ឯ្្សទ� ដូសចះ្េឹងធានាដល់អ្្ ទិញថា �មា្ភ រ 
តដលពួ្សគទិញេឹងមាេគតណភាពដូចការរ ុំពឹងទត្ តដលទេ្ទឹមេឹងសេះ ្ ធ៏ានាការ
ការពារដល់្ម្្ម រតដលសធវើការង្រជាមួយេឹង�មា្ភ រទា ុំងសេះផងតដរ។ 

ជាងសេះសៅសទៀត តាមរយៈការ្ុំណតឱ់្យសបគឿង្រង្គត
ុំ�ុំណងតួ់អោរតដលផលិតសៅ

្្តងប្រសទ�្ម្តជាបតរូវតតសធវើសត�ឱ្្យបាេ�មប�្រសៅមតេការល្់ រាជរោ្ឋ ភិបាល
េឹងសលើ្ទឹ្ចិតឱ្្យមាេការវេិិសយគសបចើេតែមសទៀតសៅសលើបគឹះស្ថា េសធវើសត�ស្ៅ
្្តងប�ត្ ពបីសបពាះតបមរូវការសលើវ�័ិយសេះបបា្ដជាេឹងស្ើេស�ើងខ�់្ជាមិេខាេ។ 
ជាលទ្ធផលបត�្រ់ម្វញិ េឹងមាេការសផ្្ដ ត�ុំខាេ់សបចើេតែមសទៀតសៅសលើការ 
បស្វបជាវ េិងការអភិវឌ្ឍ សដើម្ បីោ ុំបទវ�័ិយសេះឱ្យ្រសងកើតេូវ្រសចច្ា វទិយោេវាេតវតេ្ែ៍្មបៗី
្រតេថាមសទៀត តដល�ុំខាេ់ចា ុំបាច�់បមា្រ់្ ុំសណើ េស�ដ្្ឋ ចិចា េិងការ្រសងកើតការង្រសធវើ។ 

ផលប៉ះពាល់នលើកម្ពុជា

វិស័យអ្លនទទ្ព្យ និង សំណង់ |  វសិ័យសនំណង់ 
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99 សូ៉មសី្ឱ្យពិចារណាអន៊វត្តបទប្បញញាត្តិផដលតព រ៉ូវឱ្យសរាភា រសនំណង់មពគឿងបង្គ៊ នំអគារផដល 
្លិតមៅ្រ្៊ងពបមទស្រ៉្៊ជា ពតរូវ្លងកាត់ការមធ្វីមតស្តធានាគ៊ណភាពឯ្រោជ្យជា៉៊នសិន៉៊ន

នឹងដ្្រ់ល្រ់មៅមលីទី្សារ។

ខណៈតដលសយើងខ្ត ុំទទួលស្្គ ល់ថា ប្ម�ុំណង់អោរ (Building Code) ្ម្តជាេឹង 
ោ្ស់ចញេូវ�ង្ោ់រ�បមា្រ�់មា្ភ រ�ុំណងត់ដលបតរូវសប្រើបបា�់សៅ្្តងគសបមាងស្ង 
�ង់្ ្ដបី សោយស្រតតដុំសណើ រការសេះអាចេឹងសប្រើបបា�់សពលសវលាយូរ សហើយ�មា្ភ រ 
តដលខវះ�ង្ោ់របតរូវបាេចរាចរណ៍រួចជាសប�ចសៅសហើយ សយើងសជឿជា្ថ់ា រាជរោ្ឋ -
ភិបាលគួរតតចាត់វធិាេការឱ្យបាេឆ្្់ររហ័� សដើម្ បីរតឹត្តិការខូចខាតតដល្រញ្ហា
សេះអាច្រងកសៅសលើស្រ ្ិ៍សឈា្ម ះរ្រ�់្ម្តជា ជាសរាងចប្ផលិតតដល្ុំពតងសលចរូ្រ
រាងស�ើង ។ 

ដូសចះ្សហើយ សយើងខ្ត ុំ�ូមផ្ដល់ជូេអេតស្�េ៍ថា រាជរោ្ឋ ភបិាលគួរពិចារោអេតវត ្
្រទ្រ្ញ្ញត្តិដលតបមរូវឱ្យ�មា្ភ រ�ុំណងស់បគឿង្រង្គត

ុំអោរ ដូចជា ឥដ្ឋ តដលផលិតសៅ 
្ម្តជា បតរូវឆង្កាតក់ារសធវើសត�ធ្ានាគតណភាពឯ្រាជ្យជាមតេ�ិេ សៅមតេសពលោ្់ 
ល្់។ សយើងសជឿជា្់ថា ការអេតវតេូ្វល្ខេខណ្ឌ តបមរូវសេះចុំសពាះសបគឿង្រង្គត

ុំតដលមាេ 
ស្រ�ុំខាេ់ខ្ា ុំងចុំសពាះតួអោរ េឹងជាជុំហាេដុំ្ូរងដ៏�ុំខាេ់ ពបីសបពាះថា គតណភាព 
មេិលអែនេផលិតផលទា ុំងសេះេឹងសធវើឱ្យខូចខាតដល់�ថាិរភាពតួអោរ។ សៅ្រនា្ទ ្រព់បីការ 
ោ្ឱ់្យអេតវតល្្ខេខណ្ឌ តបមរូវសេះ រាជរោ្ឋ ភបិាលគួរពបងបី្ចុំេួេផលិតផល�បមា្រ់
ការសធវើសត�ជ្ាកាតពវ្ិចចា ពបីសបពាះថា េឹងមាេសហោ្ឋ រចនា�ម្័េ្ធសធវើសត�ប្គ្រ់បោេ់ 
សដើម្ បីសឆ្ើយត្រសៅេឹងតបមរូវការស ើ្េស�ើងសេះ។

អនុសាសន៍ឆ្នា ំ ២០១៩
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ACIA ្រចិ្ចពព៉មពពៀងពគបព់ជរុងមពជាយអាស៊ានស្តពីកីារវនិមិោគ EPO សាថែ បន័ ពបកាសនយីបពតត្រក្រ៉្អវឺរ េប៊

AEC សហគ៉នម៍សដឋា្រចិ្ចអាស៊ាន ESG បរសិាថែ ន សង្៉គ  និងអភិបាល្រចិ្ច

AMDD ្រចិ្ចពព៉មពពៀងស្ដពីឧីប្ររណ៍បរកិា្ខ រមពទ្យអាស៊ាន FD I ការវនិមិោគផ្្ល់ពបីរមទស

APAEC
ផ្នការស្រ៉្ភាពអាស៊ានស្ដពី្ីរចិ្ចសហពបតបិត្តកិារ 
ផ្្្រថា៉ពល

GDCE អគ្គនាយ្រដ្ឋា នគយ និងរដ្ឋា ្ររ្រ៉៊្ជា

ASAPCP
ផ្នការស្រ៉្ភាពយ៊ទស្ាសស្តអាស៊ានស្ដពី្ីរចិ្ចការពារ 
អ្្រមពបពីបាស់ឆ្្នំ២០១៦-២០២៥ 

GDT អគ្គនាយ្រដ្ឋា នពន្ដ្រ

ASEAN សរាគ៉ពបជាជាតអិាស៊អីាមគយ្ ៍ GDPR បទប្បញញាត្តសិ្ដពីកីារការពារទនិន្យ័ទូមៅ

ASYCUDA ពបពន័ស្័្វយពបវត្ត្ិរ៉ទ្និន្យ័គយ GMO សរោីង្គមធ្វ្ីរនំផណផពបមសមនទចិ

CAIF សហពន័ឧ្សសាហ្រ៉ោ្នយន្ត្រ៉៊្ជា G-PSF មវទកិាោជរដ្ឋា ភិបាល-ផ្្្រឯ្រជន

CAMCONTROL
អគ្គនាយ្រដ្ឋា នពតរួតពិនតិ្យទនំនញិ នហីរណ័-អាហរណ័ 
នងិបសងាក បការផ្រលងបនលនំ

HR វស័ិយធនធាន៉ន៊ស្ស

CDC ព្ររុ៉ពបឹ្រសាអភិវឌ្ឍន្៍រ៉៊្ជា I CT បមច្ច្រវទិយាគ៉នាគ៉ន ៍និងពត័រ៌ាន

CEC ៉ជ្ឍ៉ណ្ឌ ល្្តលវ់ញិ្ញា បនបពតសាល ្រសញ្ញា បរសិាថែ នចិន I FSS បទដ្ឋា នស៊វតថែភិាពអគ្គភិយ័អន្តរជាតិ

CGBC ព្ររុ៉ពបឹ្រសាអគារមបតង្រ៉៊្ជា I PMSC ស៉្័ន្បទដ្ឋា នវាស់ផវងអចលនពទព្យអន្តរជាតិ

C IDB ព្ររុ៉ពបឹ្រសាអភិវឌ្ឍនវ៍ស័ិយសនំណង់រាេ ម�ស៊ី I PR ្រ៉សិ្ទិ្បញ្ញា

CO2 កាបូនឌអ៊ី្រស៊តី J ICA ទភ្ីា្រង់ារសហពបតបិត្តកិារអន្តរជាតជិបេ៊ន

CPC
ការចាតថ្់ា្់រ្លិត្លថ្ា្រ្់រណា្ដ លរបស់ 
អង្គការសហពបជាជាតិ 

KAMSAB ទភ្ីា្រង់ារ្រ៉្៊ជានាវាចរ

CSR ទនំនលួខ៊សពតរូវសង្៉គ របស់ព្ររុ៉ហ៊៊ន KHR ពបា្រម់រៀល្រ៉្៊ជា

CTA គណៈ្ររ្ាធកិារមដ្រះពសាយវវិាទសារមពពីន្ KOPIA ្រ៉វ្ធិ្ូីរមរ េស្ដពីវីស័ិយ្រស្ិរ៉អ្ន្តរជាតិ

EAC អាជាញា ធរអគ្គសិន្ីរ៉៊្ជា MEF ព្រសងួមសដឋា្រចិ្ច និងហរិញញាវតថែ៊

E IA ការវាយតម ល៉មហត៊បេរះពាលប់រសិាថែ ន MHZ ម៉េហា្គ ហវឺត

EMA ទភ្ីា្រង់ារឱសថអវឺរ េប៊ MOU អន៊សសារណៈមនការមោគយល់

ពា្រ្យកាត់



យសៀវយៅ ស ២០១៩  |   ២៨៥

MSME សហពគាសខ្ាត៉ីព្ររូ តូច នងិ៉ធ្យ៉ SME សហពគាសធ៊នតូច និង៉ធ្យ៉ 

NSSF មបឡាជាតរិបបសន្តស៊ិខសង្៉គ UN អង្គការសហពបជាជាតិ

OSH ស៊ខភាព នងិស៊វតថែភិាពមៅ្រផនលងការងារ UNECE
គណៈ្រ៉្ការមសដឋា្រចិ្ចអង្គការសហពបជាជាតិ 
សពរាប្ិ់រច្ចការអវឺរ េប៊

OTC ឱសថ៉និចានំបាចរ់ានមវជ្ជបញ្្ជ USD ដ៊លាល រអាម៉រ្ិរ

PV ថា៉ពលពនលវឺហ្វូតូវ េល៊តចិ (Photovoltaic) USFDA រដឋាបាលចនំណីអាហារ នងិឱសថសហរដឋាអាម៉រ្ិរ

PPCA រដឋាបាលសាលាោជធានីភ្នំមពញ VAT អា្ររមលតីម៉លបផនថ៉ែ

QIP គមពរាងវនិមិោគរានល្រ្ខណៈស៉្បត្តពិគបព់គាន់ VIN មលខអត្តសញ្ញា ណោនយន្ត

QR ្ូរដម្លយីតបរហ័ស WTO អង្គការពាណិជ្ជ្រ៉ពិ្ភពមលា្រ

REE សហពគាសអគ្គសិនជីនបទ WGBC ព្ររុ៉ពបឹ្រសាអគារមបតងពិភពមលា្រ

SEZ តនំបនម់សដឋា្រចិ្ចពិមសស
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វសិ័យគយ ដឹ្រជញ្ជូ ន និងភ័ស្ដ៊ភារ
១. ធនាគារជាតិមន្រ៉្៊ជា ឆ្្ នំ២០១៨ ការអភិវឌ្ឍវសិ័យរាេ ព្ររូមសដឋា្ិរច្ច និងធនាគារឆ្្នំ២០១៨ និងច្រ្ខ៊វសិ័យសពរាប់ឆ្្ នំ២០១៩

https://www.nbc.org.kh/download_files/other_reports/english/Macroeconomic_and_Banking_Sector_Development_
in_2018_and_Prospects_for_2019_ENG.pdf

២. អង្គការគយពិភពមលា្រ ឆ្្នំ២០១៨ មគាលការណ៍ផណនានំសពរាប់ការបមញ្ច ញទនំនិញពីគយបានឆ្ប់រហ័សភាល ៉ៗមដ្យអង្គភាពគយ
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/immediate-re-
lease-guidelines/immediate-release-guidelines.pdf?db=web

វសិ័យោនយន្ត
១. ោជរដ្ឋា ភិបាល្រ៉្៊ជា មគាលនមោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសសាហ្រ៉្្រ៉៊្ជាឆ្្នំ ២០១៥ – ២០២៥, ផ្្្រទី ៦.៣គ

http://www.mih.gov.kh/File/UploadedFiles/12_9_2016_4_29_43.pdf 

វសិ័យធ៊រ្ិរច្ច្រសិ្រ៉្
១. Bhuiyan, S, Zahan, A, Khatun, H, Iqbal, M, Alam, F and Manir, R, 2014 ទិន្្លមនពូជពសរូវ្ូរនកាត់ផខ្វងផដលបានមធ្វីមតស្តថ្ី  

ទន្ិន៊ប្បវត្តិអន្តរជាតិស្ដីពីការពសាវពជាវម្រ្សពតបរសិាថែ ន និង្រសិ្រ៉្

២. Ear, S, Sim, S, Chhim, C and Khiev, P, 2017 ការស្ិរសាស្ដីពីមគាលនមោបាយពសរូវ៖ ្លពា្់រព័ន្មនការផ្ល ស់ប្ដូរមគាលនមោបាយពសរូ
វមៅពបមទសមវៀតណា៉៉្រមលីមគាលនមោបាយពសរូវមៅ្រ៉៊្ជា និងអ្្រ្លិតពសរូវអងករ្៊្រងបណា្ដ មខត្តភាគអាមគយ្ម៍ៅ្រ៉៊្ជា ឯ្រសារការងារ 
មលខ ១១៣ វទិយាសាថែ នបណ្ដ៊ រះបណា្ដ ល និងពសាវពជាវមដី៉្បអីភិវឌ្ឍន៍្រ៉៊្ជា ភ្នំមពញ
https://cdri.org.kh/wp-content/uploads/WP113_Ricepolicy.pdf

វសិ័យបមច្ច្រវទិយាគ៉នាគ៉ន៍ និងព័ត៌រាន
១. សរាគ៉ពបជាជាតិអាស៊ីអាមគ្យ ៍(អាស៊ាន) ឆ្្ នំ២០១៧ មសច្រ្ដីពបកាសមខត្តមសៀ៉ោប

https://asean.org/wp-content/uploads/2017/12/13-Draft-Declaration_1-December-2017-adopted.pdf

២. Markova, J and Wray, C, 2016, វសិ័យបមច្ច្រវទិយាព័ត៌រាន្រ៉៊្ជា៖ ជនំនាញសពរាប់មសដឋា្ិរច្ចឌីជីថល,
https://digitalrain.agency/wp-content/uploads/2017/01/IT-Skills-Gap-in-Cambodia-Research-Full-Details.pdf

វសិ័យធ៊រ្ិរច្ចមបតង
១. van Mansvelt, R, 2011 ផ្នទីថា៉ពលពនលវឺពពរះអាទិត្យ្៊្រងពបមទស្រ៉្៊ជា៖ វធិីសាសស្តបមងកីនការ្្សព្វ្សាយថា៉ពលពនលវឺពពរះអាទិត្យ្រ្៊ង 

ពបមទស្រ៉្៊ជា, http://www.seac-cambodia.org/wp-content/uploads/2016/06/2011-solar-roadmap-cambodia-summary_02.
pdf 

២. សរាគ៉ពបជាជាតិអាស៊ីអាមគ្យ ៍(អាស៊ាន) ឆ្្ នំ២០១៥ ផ្នការស្រ៉ភ្ាពអាស៊ានស្ដីពី្រិច្ចសហពបតិបត្តិការផ្្្រថា៉ពល (APAEC) 
ឆ្្ នំ២០១៦-២០២៥ http://www.aseanenergy.org/wp-content/uploads/2015/12/HighRes-APAEC-online-version-final.pdf

៣. Dave, R, Keller, S, Koo, B, Fleurantin, G, Portale, E, Rysankova, D, 2018, ្រ៉៊្ជា-មលសីពីការតភា្ជ ប៖់ 
បាយការណ៍វភិាគការ ទទលួបាន ថា៉ពលផ្្មលីព្របខ័ណ្ឌ មពចីន្រព៉ិត រដឋាធានីវាេ ស៊ីនមតានឌីស៊ីពគរុប 
ធនាគារពិភពមលា្រ http://documents.worldbank.org/curated/en/141011521693254478/
Cambodia-Beyond-connections-energy-access-diagnostic-report-based-on-the-multi-tier-framework

៤. ្រ៉្វធិីអភិវឌ្ឍអ៍ង្គការសហពបជាជាតិ (UNDP) ្រ្៊ងពបមទស្រ៉្៊ជា ឆ្្ នំ២០១៩ ្រ៉្វធិីស៉្័ន្ភាពផពបពបរួលអាកាសធាត៊្រ៉្៊ជា
http://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/operations/projects/environment_and_energy/cambodia-cli-
mate-change-alliance.html

ឯ្រសារមោង
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៥. រដឋាបាលសាលាព្ររុងភ្នំមពញ (PPCA) វទិយាសាថែ នយ៊ទ្សាសស្តបរសិាថែ នស្រល (IGES)ព្ររុ៉ហ៊៊ន Nexus for Development ្រ៉្វធិីបរសិាថែ ន 
របស់អង្គការសហពបជាជាតិ ្រ៉វ្ធិីស៉្័ន្ភាពផពបពបរួលអាកាសធាត៊្រ៉្៊ជា (CCCA) ឆ្្ នំ២០១៨ យ៊ទ្សាសស្តពគប់ពគងកា្រសនំណល់មៅ្រ្៊ងទី
ព្ររុងភ្នំមពញ និងផ្នការស្រ៉ភ្ាពឆ្្នំ២០១៨-២០៣៥ ោជធានីភ្នំមពញ https://www.ccet.jp/sites/default/files/2018-12/Phnom%20
Penh%20Waste%20management%20strategy%20and%20action%20plan%202018-2035_web.pdf

វសិ័យស៊ខាភិបាល
១. អង្គការស៊ខភាពពិភពមលា្រ (WHO) ឆ្្ នំ២០១៩ បញ្ជ ី្លិត្លមវជ្ជសាសស្តវាយតម៉លជា៉៊នរបស់អង្គការស៊ខភាពពិភពមលា្រ

https://extranet.who.int/prequal/content/general-information-who-list-prequalified-medicinal-products

២. សរាគ៉ពបជាជាតិអាស៊ីអាមគ្យ ៍(អាស៊ាន) ឆ្្ នំ២០១៥ ្ិរច្ចពព៉មពពៀងស្ដីពីឧប្ររណ៍បរកិា្ខ រមពទ្យអាស៊ាន
https://asean.org/wp-content/uploads/2016/06/22.-September-2015-ASEAN-Medical-Device-Directive.pdf

វសិ័យអចលនពទព្យ និងសនំណង់
១. ស៉្័ន្បទដ្ឋា នវាយតម៉លអចលនពទព្យអន្តរជាតិ ឆ្្ នំ២០១៣ ការបងាហា ញអនំពីស្ដង់ដ្រអន្តរជាតិ

https://fastedit.files.wordpress.com/2013/09/ipms-infographic.pdf 

២. ឯ្រឧត្ត៉ អូន ព័ន្៉៊នីរត័្ ឧបនាយ្ររដឋា៉សន្តី និងជារដឋា៉សន្តីព្រសួងមសដឋា្ិរច្ច និងហរិញញាវតថែ៊ ឆ្្ នំ២០១៩ ស៊ន្រ្រថាមបី្រមៅ្រ្៊ងមវទិកា 
ោជរដ្ឋា ភិបាល និងផ្្្រឯ្រជន មថងៃទី២៩ ផខ៉ីនា វរិានសន្ដិភាព ោជធានីភ្នំមពញ។
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