
 1  Phakdey’s file 

 

 

ករវយតៃមលបឋមេលផលប៉ះពល ់
 
 

បញញតតិកមម  ៖ េសចកតីរពងរបកសអនតររកសួងសតីអំពី “ ករកំណតរ់បូមនតសរមបែ់ក 

សរមួលតៃមលលករ់យេរបងឥនធនៈតមសថ នីយេ៍នកមពុជ ” 

រកសួង   ៖ ពណិជជកមម 

េលខេយង  ៖ ពណ.០០៦ 

កលបរេិចឆទចបេ់ផតម ៖ ៃថងទី២៤ ែខេមស ឆន ២ំ០១៧ 

កលបរេិចឆទបញចប ់ ៖ ៃថងទី២១ ែខកកកដ ឆន ២ំ០១៧ 

 
អតថ ធិបបយសេងខបអំពីសេំណ បញញតតិកមម 
  

កនុងនមជេសនធិកររបស់រជរដឋ ភបិល  េរកយពីបនសេងកត និង រសវរជវេដយយកចិតតទុក 

ដកេ់ទេលសថ នភពតៃមលេរបងឥនទនៈេនេលទីផសរអនតរជតិេឃញថ ករលករ់យេរបងឥនទនៈតមសថ នីយ ៍

េនកមពុជ មនតៃមលខពស់ជរបច ំឬ មនករែរបរបួលតៃមលយឺតយ៉វ មនិសមរសបតមតៃមលេរបងេនេលទីផសរ 

អនតរជតិេឡយ ។   

កតត េនះ បនជះឥទធិពលយ៉ងខល ងំដល់កំរតិជីវភពរស់េនរបស់របជពលរដឋ អជីវកមម ផលិតកមម 

និង េសវកមម ៃនធុរកិចចេផសងៗេទៀត កដូ៏ចជបនទុចបងអ កនូ់វកិចចអភវិឌឍរបេទសជតិ   េហយកជ៏ះឥទធិពលដល់ 

េគលនេយបយរបស់រជរដឋ ភបិល ែដលញំុងឲយរជរដឋ ភបិលមនករលំបក និង ទទួលរងសមព ធកនុង 

ករែសវងរកដំេណះរសយផងែដរ ។ 

គួបផសនឹំងករលំបកកនុងករែណន ំតមដន រតួតពិនិតយ ដល់បណត រកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈ កដូ៏ចជ 

សថ នីយល៍កេ់របងឥនទនៈ អំពីករកំណតត់ៃមលលករ់យ  រកសួងពណិជជកមម ជមយួរកសួងពកព់ន័ធរមួមនៈ 

រកសួងែរ ៉ និង ថមពល និង រកសួងេសដឋកិចច និង ហិរញញ វតថុ បនសហករគន យ៉ងជិតសនិទកនុងករ 

សិកសរសវរជវ េលផលបះ៉ពល់ៃនករេចញរបកសេនះ ទងំែផនកចបប ់និង ែផនកេសដឋកិចច រពមទងំពិនិតយ 

ផងែដរ េលធតុផសែំដលពកព់ន័ធកនុងរបូមនត កនុងេគលបំណងេដមបកំីណតរ់បូមនតមយួចបស់លស់សរមបែ់ក 

សរមួលតៃមលលករ់យេរបងឥនទនៈតមសថ នីយ ៍  ឲយសមរសបតមករេឡងចុះៃនតៃមលេនេលទីផសរអនតរជតិ 

របកបេដយរបសិទធិភព និង តមល ភព ។ 

េនកនុងចំេណមសហគមនអ៍ស៊ន មនរបេទសចំនួន ០៦ (របមំយួ) រមួមន៖  ៃថ. ឡវ. េវៀតណម 

រប៊ុយេណ. ម៉េឡសីុ. ឥណឌូ េណសីុ. រពមទងំចិនផងែដរ  បន និង កំពុងអនុវតត “ករកំណតរ់បូមនតសរមបែ់ក 

សរមួលតៃមលលករ់យេរបងឥនទនៈ” េនះ  ដូចជេនទីរកុងបងកកមនករកំណតត់ៃមលលករ់យេរបងឥនទនៈជ 

េរៀងរល់ៃថង េចញផសយេដយរកសួងថមពលរបស់របេទសៃថ ។ 
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 ជលទធផល អនតររកសួង បនឯកភពគន កនុង “ ករកំណតរ់បូមនតមយួ សរមបែ់កសរមួលតៃមលលក ់

រយេរបងឥនទនៈ ” និង ដកឲ់យរកុមហុ៊នអនុវតតជេរៀងរល់ ១០ (ដប)់ ៃថងមតង គឺ៖ េនៃថងទី០១. ៃថងទី១១. និង 

ៃថងទី២១. ៃនេរៀងរល់ែខនីមយួៗ ដូចខងេរកម៖ 
 

���� + ������ ������ + ������� + ��� 10% (��� ���) = ������ 
����� / � 
សម#$ល់៖ 

- MOPS (Mean of Patts Singapore): គឺជតៃមលេរបងេនរបេទសសឹងហបុរ ី/ លីរត 

- IMPORT DUTIES: គឺជពនធនចូំល= (ពនធគយ + អករបែនថម + អករពិេសស) / លីរត 

- PREMIUM: គឺជចំណយរបតិបតតិករ =(ចំណយទូេទ+របកចំ់េណញ+ពនវេលរបកចំ់េណញ) / លីរត 

(PREMIUM= Overhead Expenses + Profits + Profit Tax) 

- VAT 10% (VAT OUT): គឺជអករេលតៃមលបែនថម ១០% / លីរត  
 

ដូេចនះ  តៃម្លក់រយេ្បងឥន្នៈ / លី្ត = � តៃម្េ្បងឥន្នៈេន្បេទសសឹង្បុរ> + (ពន្គយ + អករបែន្ម + 
អករពិេសស ) + (ចំណយទូេទ + ្បក់ចំេណញ + ពន្េលើ្បក់ចំេណញ) + (អករេលើតៃម្បែន្ម) � / លី្ត 
 

 េនកនុងរបូមនតតៃមលលករ់យេរបងឥនទនៈខងេលេនះ ចំណយ្បតិបតិ្ករ (PREMIUM) គឺជធតុដ ៏

សំខនស់រមបេ់លកយកមកពិនិតយ ពិភកស និង ចរចររវងរកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈ និង អនតររកសួង  េដមបេីធវឲយ 

ករកំណតត់ៃមលលករ់យេរបងអចេឡង-ចុះបនតមបែរមបរមួលតៃមលេរបងេលទីផសរអនតរជតិ ។ 
 

របេភទបញញតតិកមម៖ 

សូមគូសសញញ កនុងរបអបឲ់យរតូវនឹងរបេភទបញញតតិកមមណមយួ េហយសូមអធិបបយរបសិនេប សំេណ េនះ

ជរបេភទេផសងេទៀត 
 

ចបប ់

 

រពះរជរកឹតយ 

 

អនុរកឹតយ 

 

របកស 

 √ 

េសចកតីសេរមច 

 

សរចរ 

 

េផសងៗេទៀត 

 

 
ផលប៉ះពលៃ់នសណីំបញញតតិកមមេលវិសយ័៖ 
 

√   េសដឋកិចច     សងគមកិចច         កសិកមម     បរសិថ ន 

១. ករកំណត់បញហ  
 

១.១. បRS$ចម$TងែដលបVWតិ្កម្េនះមនបំណងេដះ្សយ  
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• តៃម្លក់រយេ្បងឥន្នៈតមស]$នីយ៍េនកម្̀ជមនតៃម្ខ្ស់ 
មិនសម្សបតមតៃម្ទីផ$dរអន្រជតិ 

  

  េនកនុងចរនតេសដឋកិចចពិភពេលកទងំមូល េរបងឥនទនៈ គឺជផលិតផលសំខន ់និង ចបំច ់

មនិអចខវះបន ។  បែរមបរមួលតៃមល និង តរមូវករផគតផ់គងេ់របងឥនទនៈេនេលពិភពេលកភគេរចន គឺេកត 

េឡង េដយសរសថ នករណ៍នេយបយ ឬសរងគ មរវងរបេទសមហអំណចជមយួរបេទសែដលមនករ 

ផលិតេរបងឥនទនៈែតមតង   កនុងេនះកមពុជកជ៏របេទសទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់អវជិជមនេនះផងែដរ ។  

  កប៏៉ុែនតេទះជយ៉ងេនះកតី តៃមលេរបងឥនទនៈរតូវែតេឡង-ចុះ ឲយបនសមរសបេទតមតៃមលេរបងេន 

េលទីផសរអនតរជតិ ។ 

  រហូតមកដល់េពលេនះ រកសួងពណិជជកមមបនសេងកតេឃញថ េទះបីតៃមលេរបងេឆធល កចុ់ះយ៉ង 

គំហុក មកេនរតឹមតៃមល ៤០ (ែសសិប) ដុលល រ / បែរល៉ (របែហល ១៥៩ លីរត) កដូ៏ចជតៃមលេរបងឥនទនៈ 

េនេរងចរកចរមញ់េរបងេនរបេទសសឹងហបុរ(ីMOPS) មនករធល កចុ់ះតមតៃមលេរបងេឆកេ៏ដយ កក៏រលក ់

រយេរបងឥនទនៈេនតមសថ នីយម៍នតៃមលខពស់ មនិសមរសបេទតមបែរមបរមួលតៃមលេរបងឥនទនៈេនេលទី 

ផសរអនតរជតិដែដល       ែដលេធវឲយមនផលបះ៉ពល់អវជិជមនយ៉ងធងនធ់ងរដល់ករមតិជីវភពរស់េនរបស់ 

របជពលរដឋកមពុជទងំមូល រពមទងំអជីវកមម ផលិតកមម និងេសវកមមរបស់ធុរកិចចនន តមរយៈករេឡង 

ៃថលទំនិញ មអូបអហរ និង េសវកមមេផសងៗេទៀតេនកមពុជផងែដរ ។  

  េរកយពីពិនិតយេឃញបញហ ទងំអស់េនះ រកសួងពណិជជកមម និង រកសួងេសដឋកិចច និង ហិរញញ វតថុ 

បនខិតខំរះិរកវធិនករណ៍ និង េចញលិខិតជូនដំណឹងេលខៈ ៩៨១៧ សហវ.ចុះៃថងទី១៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤  

ដល់រកុមហុ៊ន េដមបេីធវករបញជុ ះតៃមលលករ់យេរបងឥនទនៈរបស់ខលួន  ឲយបនសមរសបេទតមករេឡងចុះ  

ៃនតៃមលេរបងឥនទនៈេនេលទីផសរអនតរជតិ ។ 

  េទះបីជមនកិចចខិតខំរបឹងែរបង កនុងករចុះែណន ំតមដន និង រតួតពិនិតយយ៉ងេនះកតី កេ៏នែត 

មនិទទួលបនលទធផលលអរបេសរេឡយ ។  េពលគឺរកុមហុ៊នេរបង កដូ៏ចជសថ នីយម៍យួចំនួនធំ េនែតមនិ 

អនុវតតឲយបនខជ បខ់ជួន និង រតឹមរតូវេឡយ  េដយបនតេធវករកំណតត់ៃមលលករ់យេរបងឥនទនៈរបស់ខលួនកនុង 

តៃមលខពស់ េទតមមូលេហតុែដលថ   ពួកេគតរមូវឲយបនតលករ់យកនុងតៃមលខពស់េទតមបរមិណេរបងឥនទនៈ 

សថិតកនុងសននិធិ (stock) ែដលពួកេគបននចូំលកនុងតៃមលខពស់េនះអស់សិន  េទបអចចបេ់ផតមលករ់យ 

េរបងែដលនចូំលកនុងតៃមលទប តមបែរមបរមួលតៃមលេនេលទីផសរអនតរជតិបន ។ 

  ជកែ់សតង តៃមលេរបងឥនទនៈេនេរងចរកចរមញ់េរបងនរបេទសសឹងហបុរ ីចបពី់ៃថងទី១៥ ដល់ ៃថងទី៣០ 

ែខតុល ឆន ២ំ០១៥ កនលងេទ េរបងសំង EA៩២ (គិតជមធយម) មនតៃមល ៣៦.៩៥ េសន / លីរត.      កប៏៉ុែនត 

រកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈមយួចំនួនេនកមពុជ បនបនតលកក់នុងតៃមល ៨៧.៨ េសន/លីរត (េសម ៣.៦០០ េរៀល/លីរត) 

អស់រយៈេពលជេរចនែខ ។    មននយ័ថ រកុមហុ៊នេរបងបនបនតលក ់េដយកំណត ់ចំណយ្បតិបតិ្ករ 
(PREMIUM) របស់ខលួនកនុងតៃមលខពស់ ០.២៥៧ េសន / លីរត ។     ែដលរសបេពលជមយួគន េនះែដរ 

េយងបនសេងកតេឃញថ េនទីរកុងបងកក កំពុងលករ់យេរបងសំង EA៩១ (េនរបេទសៃថេរបរបស់ 

េរបងសំងរបេភទ EA៩១ េនះ) កនុងតៃមលរតឹមែត ៧១ េសន /លីរត ។    គឺមននយ័ថ ចំណយ្បតិបតិ្ករ  
របស់េគមនតៃមលរតឹមែត ០.១៤០៩ េសន /លីរត ែតប៉ុេណណ ះ ។  រឯី េនទីរកុងហណូយ របេទសេវៀតណម 
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ករលករ់យេរបងសំងEA៩២ កម៏នតៃមលរតឹមែត ៧៧.៣ េសន /លីរត ែដរ ។   ទិនននយ័ខងេលេនះសបញជ ក ់

ឲយេឃញថតៃមលលករ់យេរបងសំង កដូ៏ចជចំណយ្បតិបតិ្ករ  (PREMIUM) របស់រកុមហុ៊នេរបងេន 

កមពុជ មនតៃមលខពស់ជងរបេទសជិតខង ។ 

 េហតុដូេចនះេហយ េទបរកសួងពណិជជកមមែដលជរបធនដឹកន ំបនសហករជមយួរកសួងពកព់ន័ធ 

េកះអេញជ ញតំណងរកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈចំនួន ០៨(របបីំ) រមួមន៖ CALTEX, TOTAL, PTT, SOKIMEX, 

TELA, LHR, SAVIMEX និង LIM LONG មកេធវករពិភកស រកដំេណះរសយ ។    

ជលទធផល រកុមហុ៊នេរបង CALTEX, TOTAL, PTT,  និង TELA បនឯកភពតមសំណូមពរ 

របស់រកសួងពណិជជកមម និង រកសួងេសដឋកិចជ និង ហិរញញ វតថុ េដយបនថយ ចំណយ្បតិបតិ្ករ 
(PREMIUM) 

របស់ខលួន ពីតៃមល ០.២៥៧ េសន/ លីរត មករតឹមតៃមល ០.២៣ េសន/ លីរត ។ 

េដយែឡកចំេពះ រកសួងែរ ៉និង ថមពល ែដលជសមជិកអនតររកសួង កដូ៏ចជសហបញញតតិករែដរ 

េនះ បនសំណូមពរឲយរកុមហុ៊នទងំេនះ បនតបនទ បតៃមលចំណយរបតិបតតិករ (PREMIUM) បែនថមេទៀត ។ 

ចំែណករកុមហុ៊នេរបង LHR, SAVIMEX, និង LIM LONG មនចំណយរបតិបតតិករ(PREMIUM) 

របស់ខលួនទបរសបរ់ចួេទេហយ ដូចមនកនុងឧបសមពន័ធែដលបនភជ បជូ់នមកជមយួរសប ់។ 

 េដយសរ មនកិចចពិភកស រកដំេណះរសយតមរយៈករកតប់នថយ ចំណយ្បតិបតិ្ករ 
(PREMIUM) មករតឹម ០.២៣០ េសន/ លីរត េនះេហយ េទបេរកយមកេយងអចឈនដល់ករបញចុ ះតៃមល 

លករ់យេរបងសំងពី ៣.៦០០ េរៀល /លីរត (៨៧.៨ េសន / លីរត) មករតឹមតៃមល ៣.៤៥០ េរៀល / លីរត 

(៨៤.១៤ េសន / លីរត) ។  

ករកំណតរ់បូមនតេនះ កនឹ៏ងរតូវអនុវតតសរមបេ់របងម៉សូ៊តផងែដរ េដយចំណយ្បតិបតិ្ករ 
(PREMIUM) របស់េរបងម៉សូ៊តមនតៃមលខពស់ជងេរបងសំងចំនួន ៤ (បនួ) េសន / លីរត ។ 

 មយង៉វញិេទៀត ែផអកតមតរងតៃមលកនុងឧបសមពន័ធែដលបនភជ បជូ់ន េឃញថករលករ់យេរបងឥនទនៈ 

របស់រកុមហុ៊នេដយផទ ល់េនតមសថ នីយ ៍CALTEX, TOTAL, PTT, SOKIMEX, និង TELA មនតៃមល 

ខពស់ជងតៃមលលករ់យេនតមសថ នីយែ៍ចកចយបនត (Depots / Distributors) ចបពី់ ៣០០ េរៀល /លីរត 

រហូតដល់ ៥០០ េរៀល /លីរត  េហយកម៏នតៃមលខពស់ជងសថ នីយេ៍របងរបស់រកុមហុ៊នេរបង LHR, SAVIMEX, 

LIM LONG ចបពី់ ១០០ េរៀល / លីរត រហូតដល់ ៣០០ េរៀល / លីរត ផងែដរ ។   

េហតុដូេចនះ ករកំណតត់ៃមល ចំណយ្បតិបតិ្ករ (PREMIUM) េទេលរកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈទងំេនះ 

គឺសរមបអ់នុវតតែតមយួរយៈេពលប៉ុេណណ ះ េដមបេីធវឲយ “ករកំណតរ់បូមនតសរមបែ់កសរមួលតៃមលលករ់យេរបង 

តមសថ នីយ ៍ ” មនដំេណ រករលអជមុនសិន តំណកក់លបនទ ប ់ េទបអនតររកសួងេធវករចរចរ និង 

កំណតត់ៃមល ចំណយ្បតិបតិ្ករ (PREMIUM) របស់រកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈេឡងវញិ  

រសបតមសភពករណ៍ 

ជកែ់សតង ។ 
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១.២. បRS$ពក់ព័ន្េផ$iងៗេទៀតែដលបVWតិ្កម្េនះអចជួយេដះ្សយបនផងែដរ 
 -  លុបបំបតប់ននូវភពរអ៊ូរទ ំនិង រេំជបរជួំលរបស់របជពលរដឋអំពីករឃុបឃិតេដយខុសចបប ់
  កនុងករកំណតត់ៃមលលកេ់របង កដូ៏ចជបេងកនទំនុកចិតតរបស់របជពលរដឋមកេលរជរដឋ ភបិល ។ 
 - កតប់នថយបននូវកររងសមព ធែផនកនេយបយអំពីតៃមលលករ់យេរបងឥនទនៈ 
 - កតប់នថយបនទុកចំណយរបស់ផលិតកមម េសវកមម របស់ធុរកិចចេផសងៗ កដូ៏ចជេធវឲយតៃមល 
ផលិតផល និង តៃមលេសវកមម មនករថយចុះ ។ល។ 

១.៣.  សូមរយបVី្លិខិតបទដp$នគតិយុត្ែដលមន្សប់ ែដលពក់ព័ន្ឬ្បហក់្បែហល 
 - លិខិតេលខ ៩៨១៧ សហវ ចុះៃថងទី ១៧ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៤ របស់រកសួងេសដឋកិចច និង ហិរញញ វតថុ 

សតីពីករជូនដំណឹងឲយរកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈ កដូ៏ចជសថ នីយេ៍របង េធវករបញចុ ះតៃមលលករ់យតមករកំណត ់

របស់រកសួង ។ល។ 
  

១.៤. េតើសំេណើបVWតិ្កម្មនផលប៉ះពល់អវwជ្មនដល់ករ្បកួត្បែជងែដរឬេទ? 
សំេណ របកសេនះ អចមនិមនផលបះ៉ពល់អវជិជមនដល់កររបកួតរបែជងេឡយ   េដយសរ  

ជកែ់សតងរកសួងពណិជជកមម បនពិនិតយ រសវរជវេលទិដឋភពពីរគឺ ទិដឋភពែផនកចបប ់និង ទិដឋភពែផនក 

េសដឋកិចច៖ 
 

១- ទិដ្ភពែផ្កច${ប់៖ 
១-១ ពកព់ន័ធនឹងចបបអ់នតរជតិៈ 

 រជរដឋ ភបិលកមពុជ បនសនយជមយួអងគករពណិជជកមមពិភពេលក (WTO) ថ កមពុជេធវករ 

កំណតត់ៃមលែតេទេល ផលិតផលទឹកសអ ត និង អគគិសនី ែតប៉ុេណណ ះ ។   េហតុេនះ រកសួងបនអេញជ ញ 

េលករសី Clarisse Morgan ជទីរបឹកសចបបរ់បស់អងគករ WTO មកេធវករបញជ ក ់អំពីករណីែដលកមពុជ 

ចងកំ់ណតរ់បូមនតែកសរមួលតៃមលលករ់យេរបងឥនទនៈេនះ ។  

 េលករសី បនេលកេឡងថ ចបបរ់បស់ GATT ឆន ១ំ៩៩៤ ែដលបចចុបបនន គឺជែផនកមយួៃនចបប ់

របស់អងគករ WTO ផងែដរេនះ េនកនុងមរតទី២ និង មរតទី៣ បញជ កថ់ ករកំណតត់ៃមលទំនិញកនុង 

រសុក (Internal Price Control)មនិរតូវបនហមឃតេ់ទ របសិនេបកមពុជអនុវតតេសមភពគន  រវងទំនិញ 

នចូំល និង ទំនិញផលិតកនុងរសុក កដូ៏ចជករមនិេរ សេអងរវងរកុមហុ៊នកនុង រសុក និង រកុមហុ៊នបរេទស 

ែដលផគតផ់គងទំ់និញឲយកមពុជ ។     មននយ័ថកមពុជមនេគលករណ៍រសបគន េទនឹងអងគករ WTO 

រចួេទេហយ ។ 

១-២ ពកព់ន័ធនឹងចបបក់មពុជៈ 

 េនកនុងមរត១០ថមី ៃនចបបស់តីពី វេិសធនកមម ៃនចបបស់តីពីវនិិេយគ “ រជរដឋ ភបិលកមពុជមនិ 

កំណតៃ់ថលផលិតផល ឬ ៃថលេសវកមមនន ៃនគេរមងវនិិេយគែដលមនលកខណៈសមបតតិរគបរ់គនេ់នះ 

េឡយ ។     កប៏៉ុែនតរកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈេនកនុងរបេទសកមពុជ មនិសថិតកនុងគេរមងវនិិេយគមនលកខណៈ 

សមបតតិរគបរ់គនេ់នះេទ ។   
 

២- ទិដ្ភពែផ្កេសដ្កិច្ៈ 
 ក/-តមតួេលខរបស់រកសួងេសដឋកិចច និង ហិរញញ វតថុ បនបងហ ញថ ករនចូំលេរបងឥនទនៈរបចែំខ 
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គិតជមធយមមនចំនួន ១៤៩.១៦ លនលីរត   កនុងេនះេរបងសំងមនចំនួន ៤៩.៤៤ លនលីរត និង 

េរបងម៉សូ៊តមនចំនួន ៩៩.៧២ លនលីរត ។  

ខ/-តមតួេលខផតល់ឲយេដយរកុមហុ៊ន SOKIMEX បនបងហ ញថ រគបរ់កុមហុ៊នទងំអស់រមួទងំ 

រគបស់ថ នីយល៍កេ់របងឥនទនៈទូទងំរបេទសកមពុជ លកេ់របងសំង និង េរបងម៉សូ៊តសរបុបញចូ លគន របចែំខ 

គិតជមធយមមនចំនួន ១២៤.៤១ លនលីរត ។ 

 គ/-សថ នីយល៍កេ់របងឥនទនៈទូទងំរបេទសសរបុមនចំនួន ២.២៨៦កែនលង  កនុងេនះសថ នីយល៍ក ់

េរបងរបស់រកុមហុ៊នផទ ល់មនចំនួន ១៩៧ កែនលង (េសមនឹង ៩%) និង សថ នីយែ៍ចកចយបនត (Depots / 

Distributors) មនចំនួន ២.០៨៩ កែនលង (េសមនឹង ៩១%) ។  

ឃ/-សថ នីយេ៍របងឥនទនៈរបស់រកុមហុ៊នផទ ល់ កនុងមយួែខ គិតជមធយម លករ់យេរបងឥនទនៈបន 

បរមិណសរបុចំនួន ១៤.៦ លនលីរត (េសមនឹង ១២% ៃនបរមិណេរបងលកប់នសរបុទូទងំរបេទស) និង 

សថ នីយែចកចយបនត (Depots / Distributors) កនុងមយួែខ គិតជមធយម លករ់យេរបងឥនទនៈបន 

បរមិណសរបុចំនួន ១០៩.៨១ លនលីរត (េសមនឹង៨៨%ៃនបរមិណេរបងលកប់នសរបុទូទងំរបេទស) ។ 

 ង/-តមករកតស់មគ ល់  ករលករ់យេរបងឥនទនៈរបស់សថ នីយែ៍ចកចយបនត (Depots / 

Distributors) មនតៃមលេថកជង តៃមលលករ់យេរបងឥនទនៈេនសថ នីយរ៍បស់រកុមហុ៊នផទ ល់ចបពី់ ៣០០ 

េរៀល េទ ៥០០ េរៀល / លីរត ។ រឯីចំណយរបតិបតតិករ(PREMIUM) ែដលមនតៃមល ០.២៣ េសន ែដល 

រកុមហុ៊នបនឯកភព ជមយួរកសួងពណិជជកមម និង រកសួងែរ ៉និង ថមពល  ែដលេរគងនឹងយកមក 

កំណតរ់បូមនតសរមបែ់កសរមួលតៃមលលករ់យេរបងឥនទនៈេនះ  េហយែដលនឹងបនទ បតៃមលលករ់យេរបង 

ឥនទនៈមករតឹម ៣.៤៥០ េរៀល / លីរតេនះ  គឺសថិតេនករមតិខពស់េនេឡយ ។ 

ឆលងតមទិនននយ័ ក/ ខ/ គ /ឃ / និង ង/ គឺអចវភិគបនថ សំេណ ររបកសេនះ អចមនិមនផល 

បះ៉ពល់ដល់រកុមហុ៊ននចូំលេរបងឥនទនៈសរមបល់កដំុ់  ែដលមនបរមិណេរបងឥនទនៈចំនួន ៨៨%េទឲយ 

សថ នីយែ៍ចកចយបនត (Depots / Distributors) េនទូទងំរបេទសេនះេឡយ   េហយចំេពះបរមិណ 

េរបង ១២% េទៀត រកុមហុ៊នលករ់យកនុងតៃមលខពស់េនតមសថ នីយរ៍បស់ខលួនផទ ល់ ែដលមនផលបះ៉ពល់ 

អវជិជមនធងនធ់ងរ ។  

 ជរមួមក ទងំទិដឋភពែផនកចបប ់និង ទិដឋភពែផនកេសដឋកិចច េឃញថ សំេណ របកសេនះ មនិមន 

ផលបះ៉ពល់អវជិជមនដល់កររបកួតរបែជងេឡយ ។ 
 

២. េគលបំណង 
 របកសេនះ មនេគលបំណង កតប់នថយ ទបស់ក ត ់និង ករពរជមុន 

នូវករកំណតត់ៃមលលករ់យ 

េរបងឥនទនៈតមសថ នីយ ៍ែដលរបរពឹតតេទេដយេសរ ីឬ  េដយមនករឃុបឃិតខុសចបប ់កនុងករកំណត ់

តៃមលលកខ់ពស់េពក មនិសមរសបតមតៃមលទីផសរអនតរជតិ  កតប់នថយ និង ទបស់ក តផ់លបះ៉ពល់អវជិជមន 

ខល ងំដល់ជីវភពរស់េនរបស់របជពលរដឋ និង ធុរកិចចេផសងៗេទៀត   កដូ៏ចជេដមបទីទួលបលនូវករកំណត ់

តៃមលលករ់យចបស់លស់ ទបជងមុន សមរសបតមតៃមលទីផសរអនតរជតិ របកបេដយរបសិទធិភព និង 

តមល ភព  ។ 
 

៣. ជេរមស 
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ជេ្មើសទី១៖  រកសសថ នភពេដម (អនុវតតេទតមលិខិតបទដឋ នគតិយុតតែដលមនរសប ់ េដយពរងឹងនូវ

យនតករតមដន. រតួតពិនិតយ. សរមបសរមួល. និង េដះរសយផលបះ៉ពល់អវជិជមនេទេលរបជពលរដឋ 

និង ធុរកិចចេផសងៗេទៀត េដយមនិមនរបសិទធភព និង តមល ភព) ។ 

ជេ្មើសទី២៖ សំេណ រេចញរបកសអនតររកសួងសតីអំពី “ករកំណតរ់បូមនតសរមបែ់កសរមួលតៃមលលករ់យ 

េរបងឥនធនៈតមសថ នីយេ៍នកមពុជ” ។ 

ជេ្មើសទី៣៖ បេងកតរកុមហុ៊នរដឋេដមបនីចូំល លក ់និង ែចកចយេរបងឥនទនៈ ។ 

៤. ករប៉ន់សម នបឋមេលរបេភទបនទុកចំណយកតពវកិចច និង ផលចំេណញ 

៤.១.  ករកំណត់កតព្កិច្ និង ្បេភទបន្̀កចំណយ 

ជេ្មើស រជរដp$ភិបល ធុរកិច្ 

ជេ្មើសទី១៖ 
រកសសថ ន 

ភពេដម 

• អេញជ ញរកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈមកែណនអំំពី

តៃមលលករ់យ ។ 

• ចុះរតួតពិនិតយតៃមលលករ់យេនតមសថ នីយ៍

នន ។ 

• ចុះអធិករកិចច 

• េចញេសចកតីជូនដំណឹង ឬេគលករណ៍ែណ 

នេំផសងៗសតីពីករកំណតត់ៃមលលករ់យ ។ 

• ឧបតថមភធន របស់រដឋ ភបិល 

• តេមលងរបកេ់បៀវតសដល់មរនតីរជករ ។ 

• ចំណយេផសងៗ ។ល។ 

• ចូលរមូករែណនអំំពីករកំណត ់

តៃមលលករ់យរបស់អនតររកសួង ។ 

• សហករកនុងករចុះរតួតពិនិតយរបស់

មរនតីមនសមតថកិចច ។ 

• សហករកនុងករចុះអធិករកិចចរបស់

មរនតីមនសមតថកិចច ។ 

• ផសពវផសយេសចកតីជូនដំណឹង ឬ 

េគលករណ៍ែណនេំផសងៗសតីអំពី

ករកំណតត់ៃមលលករ់យេរបងដល់

សថ នីយែ៍ចកចយបនត ។  

• តេមលងរបកវ់តសដល់កមមករ 

នេយជិក ។ 

• ចំណយេផសងៗ ។ល។ 

ជេ្មើសទី២៖ 
សំេណ េចញ

របកសអនតរ 

រកសួងសតីអំពី

ករកំណតរ់បូ

មនតសរមបែ់ក

សរមួលតៃមល

លករ់យេរបង

ឥនទនៈតម

សថ នីយេ៍នក

• មរនតីចូលរមួកិចចរបជំុវយតៃមលេលផល 

បះ៉ពល់របស់របកស ។ 

• រសវរជវទិនននយ័ពកព់ន័ធសរមបក់រវភិគ 

• េបកសិកខ សលផសពវផសយអំពីករវយតៃមល 

ផលបះ៉ពល់ៃនរបកស ។ 

• ករផសពវផសយរបកសតមរបពន័ធផសពវផសយ 

• ែណន ំនិង រតួតពិនិតយករអនុវតតរបកស 

តមសថ នីយ ៍។ 

• ករចុះអធិករកិចចរកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈ 

• ករទិញពត័ម៌នតៃមលេរបង MOPS 

• ទទួលករផសពវផសយរបកសតមរពឹ

តតិបរ័តពណិជជកមម និង េគហទំពរ័។ 

• ទទួលមរនតីចុះតមដន និង រតួត 

ពិនិតយេលករអនុវតតន ៍។ 

• ទទួលមរនតីចុះអធិករកិចច 

• បនថយតៃមលលករ់យេរបងេទតមរប

កសអនតររកសួងបនកំណត ់។ 

• ចូលរមួកិចចរបជំុ៦ែខមតង 

• ចំណយេផសងៗ ។ល។ 
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មពុជ • ករេកះអេញជ ញរកុមហុ៊នេដមបពិីភកសអំពី 

តៃមលចំណយរបតិបតតិករ (Premium)។ 

• កររបជំុ៦ែខមតងជមយួរកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈ 

េដមបពិីនិតយេឡងវញិតៃមលនូវចំណយរបតិ- 

បតតិករ (Premium) ។ 

• កិចចរបជំុរកុមករងរបេចចកេទស ជមយួថន ក ់

ដឹកនរំកសួងពណិជជកមមចំនួន ០៤ េលក ។ 

• កិចចរបជំុរកុមករងរបេចចកេទស ជមយួអនតរ 

     រកសួងចំនួន ០៤ េលក ។ 

• កិចចរបជំុរកុមករងរបេចចកេទសរបស់នយក

ដឋ ននីតិកមមៃនរកសួងពណិជជកមមចំនួន ០៨ 

េលក ។ 

• ករពិេរគះេយបល់ជមយួអនកេរបរបស់ 

ចំនួន ០៤ េលក ។ 

• ចំណយេផសងៗ ។ល។ 

ជេ្មើសទី៣៖ 
បេងកតរកុមហុ៊

នរដឋេដមបនីចូំ

ល លក ់ និង 

ែចកចយេរប

ងអនទនៈ ។ 

• ជួលដី េដមបបីេងកតសថ នីយល៍ករ់យេរបង 

ឥនទនៈទូទងំរបេទស ។   

• សងសងកំ់ពងែ់ផ និង េពងផទុកេរបងេល 

ៃផទសមុរទ ។  

• សងសងស់ថ នីយល៍កេ់របងឥនទនៈ 

• មេធយបយដឹកជញជួ ន 

• ចំណយរដឋបលរបស់រកុមហុ៊ន  

• េបៀវតសបុគគលិកសរមបស់ថ នីយល៍កេ់របង 

ឥនទនៈទូទងំរបេទស ។ 

• េបៀវតសអនករគបរ់គងសថ នីយល៍កេ់របងឥនទនៈ

ទូទងំរបេទស ។ 

• ចំណយេផសងៗរបស់សថ នីយទូ៍ទងំរបេទស 

• ចំណយេផសងៗ ។ល។ 

• ១៩៧សថ នីយរ៍បស់រកុមហុ៊នចំនួន៨ 

របកួតរបែជងតៃមលលករ់យេរបងតម

សថ នីយជ៍មយួរកុមហុ៊នរដឋ ។ 

• កមមវធីិផតល់រងវ ន(់Promotions) 

០១ ដង /ឆន  ំ។ 

• តេមលងរបកេ់បៀវតសនដ៍ល់បុគគលិក 

សថ នីយ ៍។ 

• ផតល់របករ់ងវ នេ់លកទឹកចិតតបុគគលិក 

(incentives or bonus) ។  

• បេងកនេសភណ័ឌ ភពសថ នីយ ៍ 

• ចំណយេផសងៗ ។ល។ 

  

 

 

៤.២.  ករកំណត់្បេភទៃនផលចំេណញ 

ជេ្មើស ្បេភទៃនផលចំេណញ 

ជេ្មើសទី១៖ រកសសថ នភពេដម -ចំណូលពនធរដឋ 

-មនចំនួនសថ នីយល៍ករ់យេរបងឥនទនៈបនតេកនេឡង ។ល។ 
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ជេ្មើសទី២៖ សំេណ េចញរបកសអនតរ 
រកសួងសតីអំពីករកំណតរ់បូមនតសរមបែ់ក 

សរមួលតៃមលលករ់យេរបងឥនធនៈតមសថ

នីយេ៍នកមពុជ ។ 

-ចំណូលពនធរដឋ 

-បេង្ើតករ្បកួត្បែជងតៃម្េដយេស�$ះ្តង់ និង តមល ភព   

 កនុងករលករ់យេរបងឥនទនៈតមសថ នីយ ៍។ 

-មនភពងយ្សួលកនុងកររគបរ់គង រតួតពិនិតយ និង កំណត ់  

 តៃមលលករ់យេរបងឥនទនៈតមសថ នីយ ៍របកបេដយ 

 របសិទធិភព និង តមល ភព ។ 

-ទទួលបនតៃម្លក់រយេ្បងសម្សបតមទីផសរអនតរជតិ 

-ជួយស្មលជីវភពរបស់របជពលរដឋ និង បនទុកចំណយ 

  របស់ធុរកិចចេផសងេទៀត បនលអរបេសរ ។ 

-បេង្ើនទំនុកចិត្របស់្បជពលរដ្មកេលរជរដឋ ភបិល 

-ទទួលបនយន្ករថី្មួយរសបតមបទដឋ នរបេទសសមជិក 
 សហគមនអ៍ស៊ន ែដលបនអនុវតត “ករកំណតរ់បូមនត 
 សរមបែ់កសរមួលតៃមលលករ់យេរបងឥនទនៈ” ។ 
-ផ្ល់ភពទក់ទញដល់វwនិេយគិនកនុង និង េរករបេទសកនុង   
 ករមកបណត កទុ់នកនុងវស័ិយផលិតកមម ឬ េសវកមម ។ 

-ចូលរមួចំែណកកនុងករជំរុញកំេណើនេសដ្កិច្ជតិរបកប 

  េដយចិរភព ។ល។ 

ជេ្មើសទី៣៖ បេងកតរកុមហុ៊នរដឋ េដមប ី
នចូំល លក ់និង ែចកចយេរបងឥនទនៈ ។ 

-ចំណូលពនធរដឋ 

-បេងកនកររបកួតរបែជងតៃមល  

-ផតល់ឲយអនកេរបរបស់មនជេរមសបែនថមេទៀត 

-កតប់នថយករលករ់យេរបងឥនទនៈកនុងតៃមលមនិសមរសប 

-ជួយ កតប់នថយបនទុកចំណយរបស់របជពលរដឋ និង   

 ចំណយរបស់ធុរកិចចេផសងៗេទៀត ។ល។ 

 
៤.៣.  វwសលភពៃនជេ្មើសនីមួយៗ 
 

ជេរមស វស័ិយ ឬ របេភទធុរកិចច ចំនួនធុរកិចច ឯកសរេយង ឬ ភសតុតង 

ជេ្មើសទី១៖ រកសសថ នភពេដម សថ នីយល៍កេ់របងឥនធនៈ 

េនកមពុជ 

ជង ២.២៨៦ ទិនននយ័ពីរកសួងពណិជជកមម 

ជេ្មើសទី២៖ សំេណ េចញរបក- 

សអនតររកសួងសតីអំពីករកំណតរ់បូ 

មនតែកសរមួលតៃមលលករ់យេរបង

ឥនទនៈតមសថ នីយេ៍នកមពុជ ។ 

សថ នីយល៍កេ់របងឥនធនៈ 

េនកមពុជ 

 

ជង ២.២៨៦ ទិនននយ័ពីរកសួងពណិជជកមម 
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ជេ្មើសទី៣៖ បេងកតរកុមហុ៊នរដឋ 
េដមបនីចូំល លក ់និង ែចកចយ 

េរបងឥនទនៈេនកមពុជ ។ 

សថ នីយល៍កេ់របងឥនទនៈ 

របស់រដឋ េនកមពុជ 

 យ៉ងតិច 

 ៨០០ 

(លកខខណ័ឌ របកួតរបែជង) 

 

៥. កិចចពិេរគះេយបល ់  

- មរនតីចូលរមួកិចចរបជំុវយតៃមលេលផលបះ៉ពល់របស់របកស 

- កិចចរបជំុរកុមករងរបេចចកេទស ជមយួថន កដឹ់កនរំកសួងពណិជជកមមចំនួន ០៤ េលក 

- កិចចរបជំុរកុមករងរបេចចកេទស ជមយួអនតររកសួងចំនួន ០៤ េលក 

- កិចចរបជំុរកុមករងរបេចចកេទសរបស់នយកដឋ ននីតិកមមៃនរកសួងពណិជជកមមចំនួន ០៨ េលក 

- កិចចរបជំុ សិកខ សល ឬ ពិេរគះេយបល់ជមយួអជីវករ ឬ រកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈចំនួន ០១ េលក 

- ករពិេរគះេយបល់ជមយួអនកេរបរបស់ចំនួន ០៤ េលក ។ល។ 

 
៦.  សននិដឋ ន 
 េរកយពីបនវភិគអំពី បនទុកចំណយកតពវកិចច និង ផលចំេណញរចួមក េយងអចសននិដឋ ន 

បនថ៖ 
 

-ជេ្មើសទី១៖ រជរដឋ ភបិលមនចំណយកតពវកិចចរបមណៈ ២៨.៨២៣.៧៧៤,៥០ ដុលល រអេមរកិ/ឆន  ំ

(េរចនជងជេរមសទី២ តិចជងជេរមសទី៣)។   មនផលចំេណញរបមណៈ ៤០០.១៤៧.៩៦៥,០០ 

ដុលល រអេមរកិ/ឆន  ំ(តិចជងជេរមសទី២  និង ជេរមសទី៣)។ ចំែណកធុរកិចច មនចំណយកតពវកិចច 

របមណៈ ៤៥២.៣៦០,០០ ដុលល រអេមរកិ/ឆន  ំ(តិចជងជេរមសទី២ និង ជេរមទី៣) េហយកម៏នផល 

ចំេណញរបមណៈ ១៥៩.២៧៥.៩០២,៥០ ដុលល រអេមរកិ/ឆន  ំែដរ ។ មននយ័ថ ជេរមសទី១ គឺមនផល 

បះ៉ពល់សុទធសរបុ /ផលចំេណញេសដឋកិចចសរបុ(វជិជមន)របមណៈ ៥៣០.១៤៧.៧៣៣,០០ ដុលល រអេម 

រកិ/ឆន  ំ(េរចនជងជេរមសទី២ និង ជេរមសទី៣) ។    

 កប៏៉ុែនត  រជរដឋ ភបិលមនករលំបកកនុងករតមដន រតួតពិនិតយ និង កំណតត់ៃមលលករ់យេរបង 

ឥនទនៈេនតមបណត សថ នីយ ៍ តមករេឡងចុះឲយរសបតមតៃមលទីផសរអនតរជតិ  េដយសរលិខិតបទដឋ ន 

ែដលមនរសបេ់នះ ពំុមនរបសិទធភព ។  េហយរជរដឋ ភបិល កម៏និមនយនតកររតឹមរតូវ  ចបស់លស់ 

ណមយួកនុងករតមដន រតួតពិនិតយ និង កំណតត់ៃមលលករ់យេរបងឥនទនៈតមបណត សថ នីយ ៍ ឲយរសប 

តមបទដឋ នអនតរជតិែដរ ។    េលសពីេនះ ករមតិជីវភពរបស់របជពលរដឋ នឹងកនែ់តធល កចុ់ះតមរយៈ 

ករតេមលងៃថលទំនិញ និង េសវកមម សពវែបបយ៉ង  េទះបីទំហំៃនផលចំេណញេសដឋកិចចសរបុខងេល កម៏និ 

អចយកមកេធវករទូទតរ់គបរ់គនេ់ឡយ   េហយករណីេនះ អចនឹងបងករឲយមនអេសថរភពសងគម និង 

កររេំជបរជួំលពីសំណករ់បជពលរដឋផងែដរ ។ 

-ជេ្មើសទី២៖ រជរដឋ ភបិលមនចំណយកតពវកិចចែតរបមណៈ ៩0.១៥០.០០ ដុលល រអេមរកិ/ឆន  ំ(តិច 

ជងកនុងជេរមសទី១ និង ជេរមសទី៣) ។ មនផលចំេណញរបមណៈ ៤៣៤.០៨២.៩០១,៥០ ដុលល រ 

អេមរកិ/ឆន  ំ(េរចនជងជេរមសទី១ និង តិចជងជេរមសទី៣) ។    ចំែណកធុរកិចច មនចំណយកតពវកិចច 

របមណៈ ៤៩.៣៨២.៤៦១,៨៩ ដុលល រអេមរកិ/ឆន  ំ(េរចនជងជេរមសទី១ និង ជេរមសទី៣) មនផល 
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ចំេណញរបមណៈ ១២៥.១២៥.៣៥៧,៥០ ដុលល រអេមរកិ/ឆន  ំ។     ថវីតបតិមនករថយចុះែតបនតិចែមន 

េបេរបៀបេធៀបនឹងជេរមសទី១    ប៉ុែនត  ជេរមសទី២កម៏នផលបះ៉ពល់សុទធសរបុ /ផលចំេណញេសដឋកិចច 

សរបុ(វជិជមន)របមណៈ ៥០៩.៧៣៥.៦៤៧,១១ ដុលល រអេមរកិ/ឆន  ំ  របហករ់បែហលជេរមសទី១ និង  

េរចនជងជេរមសទី៣ ។  

 កប៏៉ុែនត រជរដឋ ភបិលនឹងទទួលបនផលចំេណញមយួចំនួនបែនថមេទៀត  ែដលមនិអចគណន 

បនដូចជ៖ 
 

• បេងកតកររបកួតរបែជងតៃមលេដយេសម ះរតង ់និង តមល ភព កនុងករលករ់រយេរបងឥនទនៈ 

• មនភពងយរសួលកនុងកររគបរ់គង រតួតពិនិតយ និង កំណតត់ៃមលលករ់យេរបងឥនទនៈេនតម 

សថ នីយ ៍របកបេដយរបសិទធិភព និង តមល ភព ។ 

• ទទួលបនតៃមលលករ់យេរបងសមរសបតមទីផសរអនតរជតិ 

• ជួយ សរមលករមតិជីវភពរបស់របជពលរដឋ និង បនទុកចំណយរបស់ធុរកិចចេផសងេទៀតបនលអ 

របេសរជងមុន ។ 

• បេងកនទំនុកចិតតរបស់របជពលរដឋមកេលរជរដឋ ភបិល 

• ទទួលបនយនតករថមីមយួរសបតមបទដឋ នរបេទសសមជិកសហគមនអ៍ស៊នចំនួន០៦   ែថម 

ទងំរបេទសចិនផងែដរ    និង 

• ផតល់ភពទកទ់ញដល់វនិិេយគិនកនុង និង េរករបេទស កនុងករមកបណត កទុ់នេនកមពុជ ។ 
 

ែដលផលចំេណញទងំេនះ  កជ៏កកត លីករ ចូលរមួចំែណកកនុងករជំរញុកំេណ នេសដឋកិចចជតិ 

របកបេដយចិរភពផងែដរ  ។ 
 

-ជេ្មើសទី៣៖ រជរដឋ ភបិលមនចំណយកតពវកិចចេរចនរបមណៈ ១៣៦.៩៣២.០០០,០០ ដុលល រអេម 

រកិ/ឆន  ំ(េរចនជងជេរមសទី១ និង ជេរមសទី២)។  មនផលចំេណញរបមណៈ ៤៤៥.៤៦៦.៤១៦,៥០ 
ដុលល រអេមរកិ/ឆន  ំ(េរចនជងជេរមសទី១ និង េសមជេរមសទី២) ។  ចំែណកធុរកិចច មនចំណយកតពវកិចច 

របមណៈ ១៣.៩៣៥.៥៨១,៤៦ ដុលល រអេមរកិ/ឆន  ំ(េរចនជងជេរមសទី១ និង ជេរមសទី២) មនផល 

ចំេណញរបមណៈ ១១៣.៧៤១.៨៤២,៥០ ដុលល រអេមរកិ/ឆន  ំ(តិចជងជេរមសទី១ និងជេរមសទី២)។ 

ចំែណកឯ ផលបះ៉ពល់សុទធសរបុ /ផលចំេណញេសដឋកិចចសរបុ(វជិជមន) របមណៈ៤០៨.៣៤០.៦៧៧,៥០ 

ដុលល រអេមរកិ/ឆន  ំ(កតិ៏ចជងជេរមសទី១ និង  ជេរមសទី២ ) ផងែដរ ។ 

 មយង៉វញិេទៀត ថវីតបតិរបជពលរដឋ ឬ អនកេរបរបស់មនភពងយរសួល និង មនជេរមសេរចនកនុង 

ករែសវងរកទិញេរបងឥនទនៈ េដយសរចំនួនសថ ននីយម៍នករេកនេឡង តមរយៈរកុមហុ៊នរដឋកេ៏ដយ 

រពមទងំតៃមលេរបងឥនទនៈ មនកររបកួតរបែជងសវិតសវ ញ និង េសម ះរតងក់េ៏ដយ  កម៏និរបកដែដរថ 

រកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈឯកជនទងំ ០៨ (របបីំ) ឬ សថ នីយល៍ករ់យេរបងឥនទនៈទងំ ២.២៨៦ (ពីរពនពី់រ 

រយែបត៉សិបរបមំយួ) របស់រកុមហុ៊នឯកជន អចលកក់នុងតៃមលទប តមតៃមលេរបងរបស់រកុមហុ៊នរដឋ ឬ 

សថ នីយរ៍ដឋែដលបនលកក់នុងតៃមលទប តមករែរបរបួលរបស់ទីផសរអនតរជតិេនះែដរ ។   េពលគឺ  កេ៏ដយ 

សររជរដឋ ភបិល មនិមនយនតករកនុងករតមដន និង រតួតពិនិតយ េលករឃុបឃិត និង  ករកំណតត់ៃមល 

លករ់យេរបងឥនទនៈ ែដលមនិសមរសបតមទីផសរអនតរជតិ ។   
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ដូេចនះជរមួ ជេ្មើសទី២  គឺជជេរមសរបេសរជងជេរមសទី១  និង ជេរមសទី៣  

ែដលគួរេលកយក 

មកពិនិតយ ពិភកស េដយពំុចបំចេ់ធវករវភិគេលផលបះ៉ពល់េពញេលញ (RIS) បនតេទៀតេឡយ ។ 
 

េតើចំបច់្ត�វេធ្ើករវយតៃម្េពញេលញ (���) ែដរឬេទ? 
      ចំបច់  

 √   មិនចំបច់ 

៧.  ករអនុវតតន៍ និង ករតមដនរតួតពិនិតយ 

៧.១. េតើវwធនករអី្ ែដល្ត�វបនេ្ជើសេរ>សេដើម$Tីេលើកកម្ស់តម�$ភព និង អភិបលកិច្ល្ ក្̀ងអំឡ̀ង
េពលៃនករដក់ឱ$�អនុវត្? 
 អនតររកសួងនឹងមនវធិនករណ៍េដមបអីនុវតត និង តមដនដូចតេទ៖ 

- ែណន ំនិង ផសពវផសយរបកសេនះឲយបនទូលំទូលយ និង មូលេហតុែដលពកព់ន័ធ ដល់អងគភពេរកម 

ឱវទ  រកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈ សធរណៈជន និង ភគីពកព់ន័ធេផសងៗេទៀត ។ 

- តមដនករអនុវតតរបកសេនះ េដយពរងឹងសមតថភពមរនតីពកព់ន័ធ កនុងករចុះរតួតពិនិតយ និង អធិករ 

កិចចដល់រកុមហុ៊ន និង សថ នីយល៍កេ់របងឥនទនៈឲយមនរបសិទធិភពខពស់ ។ល។ 
  

៧.២. េតើគួរេធ្ើករពិនិត$�តមដនបVWតិ្កម្េនះេឡើងវwញ េ្កយេពលបVWតិ្កម្េនះ្ត�វបនដក់ឱ$�
អនុវត្ែដរឬេទ? េបើដូេច�$ះ េតើបVWតិ្កម្េនះគួរ្ត�វបនពិនិត$�េឡើងវwញ ឬតមដនយ�$ងដូចេម្ច? 

 ថវីេបមនករជួបរបជំុជមយួរកុមហុ៊នេរបងឥនទនៈរយៈេពល ០៦ (របមំយួ) ែខមតង េដយមនករ 

ចុះែណន ំផសពវផសយ និង រតួតពិនិតយជញឹកញបក់េ៏ដយ  េរកយពីបនដកឲ់យអនុវតត   របកសេនះនឹង 

រតូវេធវករពិនិតយ តមដន និង វយតៃមលអំពីលទធផលែដលសេរមចបនកនុងអំឡុងេពល០៥ (រប)ំ ឆន  ំខង 

មុខេដយអនតររកសួង  កនុងេគលបំណងេដមបែីសវងរក និង េដះរសយផលបះ៉ពល់អវជិជមនដៃ៏ទេទៀត   

កដូ៏ចជែសវងរកចំណុចលអ និង ចំណុចខវះខតេផសងៗេទៀត េដមបែីកសរមួលយនតករេនះ ឲយលអរបេសរ 

បែនថមេទៀត ៕  
 

ដំេណីរករ េឈម ះ មុខងរ ទំនក់ទំនង 

េរៀបចំេដយ 
រកុមករងរ RIA  របស់រកសួង 

ពណិជជកមម (MOC-RIA TEAM)៖ 

ឯ.ឧ ែប៉ន សុវជិតិ របធន ០១២ ៨១៦ ៦៦៣ 

េលក យមឹ ចំណប់ភកតី អនុរបធនអចិៃរនតយ ៍ ០១២ ៩៨ ៧៨ ៧៨ 

េលក យូ ម៉ប់ អនុរបធន   ០៨៩ ៧៦ ៧៦ ៨៦ 

េលក សុខ ធីត សមជិក ០៧០ ៧៩០ ៧៨៩ 

េលក សំ ចិរត សមជិក ០១១ ៦៣៥ ៩៣៥ 

េលក ប៉ លន់រសមី សមជិក ០៧៧ ៣៣២ ០៤៩ 
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េលក បូ៉ច េសៀងៃហ សមជិក ០៨៩ ៥១០ ៦០០ 

េលក មីុ គតុល សមជិក ០១២ ៨៤៥ ៣៦៧ 

េលក េផង បូរ៉ សមជិក ០១៧ ៤៥៥ ១២២ 

េលក ែកវ បុ៊នេថង សមជិក ០១២ ៨០១ ៩៩៦ 

េលក េអន ឌី សមជិក ០១២ ៨៨០ ៣៤៨ 

ផតល់េយបល់េដយ 

រកុម RIA 
របស់ ECOSOCC៖ 

 

ឯកឧតតម បិុច សុខ   អនករគប់រគងគេរមងRIA  ០១២ ៦៩៨ ៩៩៩ 

េលកជំទវ 
ស៊ង សុផលល  

របធនរកុម២ ០១២ ៦៦៥ ២០១ 

ឯកឧតតម េអង រតនមុនី របធនរកុមបណតុ ះបណត ល ០១២ ៩១២ ០០៩ 

េលក គង់ វរីៈ សមជិករកុម២ ០៨៩ ៨៩៩ ៥៨៤ 

 

ជំនួយករ 

េលក រ ៉ុម ផលលីស បុគគលិករដឋបល ០៧៨ ២៣៥ ០៧៨ 

កញញ  ៃហ រសីលកខ សមជិករកុម២ ០១៦ ៤២៧ ៤២៩ 

 

                     រជធនីភនេំពញ ៃថងទី        ែខសីហ ឆន ២ំ០១៧ 

                អនកេធវីរបយករណ៍ 

បនេឃញី និង ឯកភព       អនុរបធនរកុមករងរ 

           របធនរកុមករងរ 

 

              យមឹ ចំណប់ភកតី 

                 

             ែប៉ន សវិុជតិ  

       


