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ករ យតៃម្លបឋមេលើផលប៉ះពល ់
 
 
បញញត្តកិមម  : េសចក្តី្រពងចបប់ស្តពីីករ្របកតួ្របែជង 

ជំពូកទី៣. ែផនកទី២: កររេំ ភបំពនេ យជំហរឧត្តមភពេលើទី
ផ រ (ម្រ ១៣: សកមមភពមិន្រសបចបប់ននរបសបុ់គគលែដល
មនជំហរឧត្តមភពេលើទីផ រ) 

្រកសួង   : ពណិជជកមម 
េលខេយង  : ០០៧/ព.ណ 
កលបរេិចឆទចបេ់ផ្តើម : ៃថងទី    ០១   ែខ សី   ឆន ២ំ០១៧ 
កលបរេិចឆទបញចប ់ : ៃថងទី  ៣១     ែខ ធនូ       ឆន ២ំ០១៨ 
 
អ ថ ធិបបយសេងខបអំពីសេំណើ បញញត្តិកមម 
  

េដើមបចូីលជសមជិកអងគករពណិជជកមមពភិពេ ក (WTO) និង សហគមនេ៍សដ្ឋកិចច ៊ ន
(AEC) កដូ៏ចជេដើមបសី្រមបខ្លួចូលកនុងចរន្តេសដ្ឋកិចចទីផ រពភិពេ ក ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនត្រមូវឲយ
បំេពញលកខខណ្ឌ នន រមួទងំករបេងកើតចបបម់យួចនំួន  កនុងេនះចបបស់្តីពី”ករ្របកួត្របែជង” កជ៏លកខខណ្ឌ
ដច៏បំងមយួផងែដរ ។ 

េ យែឡកចំេពះសហគមន៍ ៊ ន ្រគបប់ ្ត ្របេទសជសមជិក បន្រមូវឲយមនចបបស់្តីពី”ករ
្របកួត្របែជង” េនឆន ២ំ០១៥ កប៏៉ុែន្តគិតពីៃថងចបេ់ផ្តើមក ង រហូតមកដល់េពលបចចុបបនន អស់រយៈកលជង 
០៨ (្របបំី) ឆន កំន្លងមកេហើយ ចបបេ់នះេនែតជេសចក្តី្រពងេនេឡើយ េ យ រែតមនកិចចពិភក ចំរងូចំ
រះេទេលើម្រ ជេ្រចើន កនុងេនះម្រ ១៣ កនុងែផនកទី២ ៃនជំពូកទី៣ ែដលែចងអពំី “កររេំ ភបំពនេ យ
ជំហរឧត្តមភពេលើទផី រ” ក្៏រតូវបនេចទជបញ្ហ  មនិទនទ់ទួលបនករយល់្រពមអនុមត័េនេឡើយ ។ 

“ជំហរឧត្តមភពេលើទផី រ” សំេ ដល់ ថ នភពមយួែដលបុគគល មយួ ឬ រមួគន ជមយួបុគគល
េផ ងេទៀតសថិតកនុងជហរេលើទីផ រកនុងករេធ្វើសកមមភពនន េ យគម នករ ងំ រតិតបតិ ពីគូ្របកួត្របែជង ឬ 
គូ្របកួត្របែជងសក្ត នុពលនន ។ 

កនុងចំេ ម្របេទសសមជិក ៊ នទងំ ១០ គឺ្របេទសចនួំន ០៩ មនចបបស់្តីពី”ករ្របកួត
្របែជង” ែដលេនកនុងម្រ ៃនចបបទ់ងំេនះកម៏នែចងផងែដរអំព ី“កររេំ ភបំពនេ យជំហរឧត្តមភពេលើ
ទីផ រ” ។   

 េនកនុងកិចចសហករៃដគូេសដ្ឋកិចច ្របេទសមយួចំននួរមួទងំ្របេទសជសមជិកសហគមនេ៍សដ្ឋកិចច
៊ នផង បនសួរនកំមពុជអំពីវត្តមនៃនចបបេ់នះ កនុងេគលបំណងចងប់េងកើតធុរកិចចថមីៗ   េដើមបចូីលរមួ

ចំែណកកនុងករជ្រមុញកំេណើ នេសដ្ឋកិចចកមពុជបែនថមេទៀត មរយៈករ្របកួត្របែជងេ យេសមើភព េដើមបផី្តល់
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លទធភពដល់អនកេ្របើ្របស់ ឬ អតិថជិនឲយទទួលបននូវ ផលិតផល និង េស កមម ែដលមនតៃម្លកនែ់តទប 
និង ្របកបេ យគុណភព េពលគឺកដូ៏ចជេដើមបឲីយមនករធននូវករទប់ ក តស់កមមភព ករ ងំ រតិតបតិ 
និង បងខូចករ្របកួត្របែជង ែដលេធ្វើេឡើង មរយៈ “កររេំ ភបំពនេ យជំហរឧត្តមភពេលើទីផ រ” េនះ ។   

េនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ  ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កម៏នែចងអពំី្របពន័ធេសដ្ឋកិចចទីផ រេសរ ី     ែដលផ្តល់ 
លទធភពឲយមនករ្របកតួ្របែជងេ យេសមើភព កនុងេគលបំណងេដើមបជី្រមុញឲយមនកំេនើនវនិេិយគ កដូ៏ចជ
ធុរកិចចថមីៗ េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 

េដើមបសីេ្រមចបននូវករសនយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ  ជមយួអងគករពណិជជកមមពភិពេ ក និង 
សហគមន៍ ៊ នអំពីេរឿងេនះ នយក ្ឋ ននីតិកមម្ និង នយក ្ឋ នកិចច្ករបរ្កួតបរ្ែជង   
ៃនករ្សួងពណិជជ្- 
កមម្ ជអន្កទទួលខុស្រតូវកនុងកិចចសហករជមយួៃដគូអភវិឌ ន ៍ េលើករ្រ វ្រជវ េរៀបចំ ចង្រកង និង ជ្រមុ
ញដំេណើ រករ កែ់តងចបបស់្តីពី ”ករបរ្កួតបរ្ែជង” ឲយបនល្អិតល្អន ់ សព្វ្រជុងេ្រជយ និង មនគុណភព
្រសប មបទ ្ឋ នជត ិនិង អន្តរជតិ ។ 

ម្រ េនះ នឹង្រគបដណ្ត បេ់លើបុគគលទងំ យ ែដលេធ្វើសកមមភពធុរកចិចេ យ ងំ រតិតបតិ ឬ 
បងខូចករ្របកួត្របែជងេនកនុងទីផ រ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មរយៈ “កររេំ ភបំពនេ យជំហរឧត្តម
ភពេលើទីផ រ”  ។ 

ចបបស់្តីពី “ករ្របកួត្របែជង” មនែផនកសំខន់ៗ ចំនួន ០៣ (បី) គឺ៖  
១/. កិចច្ពរ្មេ្រព ង ងំករបរ្កួតបរ្ែជង (ករ្រពមេ្រព ងែខ េផ្តកមនិ្រសបចបប ់េ កតថ់ កែតល-Cartel  
     និង ករ្រពមេ្រព ងែខ ឈរែដលមនិ្រសបចបប)់   
២/. កររេំ ភបំពនេ យជំហរឧតត្មភពេលើទផី រ  និង  
៣/. កររមួបញចូ លគន ៃនធុរកិចច្ ។  ែដលសកមមភពទងំេនះ ច្រប្រពឹត្តេឡើងេ យខុសចបបេ់នកនុងចរន្ត
េសដ្ឋកិចចទីផ រេសរ ីនងិ បងកឲយមនផលបះ៉ពល់អវជិជមនយ៉ងធងនធ់ងរដល់េសដ្ឋកិចចជតិ ។ 

ដូេចនះេនកនុងជំពូកទី៣. ែផនកទី២. ម្រ ទី១៣ ៃនចបបេ់នះ (កររេំ ភបំពនេ យជហំរឧត្តមភព
េលើទីផ រ) កជ៏ែផនកមយួយ៉ងសំខនម់និ ចខ្វះបន កនុងករទប់ ក តនូ់វសកមមភពករ ងំ រតិតបតិ និង 
បងខូចករ្របកួត្របែជង ។ 

 េ យ រទីផ រកមពុជមនទំហំតូច ចបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់្រកុមហុ៊នធំៗ ែដលមន”ជំហរ
ឧត្តមភពេលើទីផ រ” េធ្វើសកមមភព ងំ រតិតបតិ និង បងខូចករ្របកួត្របែជង េទើបម្រ ១៣ 
ៃនេសចក្ត្ីរពងចបបេ់នះ្រតូវបនេសនើសំុករយល់្រពមអនុមត័ កនុងេគលបំណងេដើមបចូីលរមួករពរ និង ជំរញុឲយ
មនករ្របកួត្របែជងេ យេសរ ីនិង េសមើភព ។ េលើសពេីនះ គឺេដើមបបីេងកើតឲយមនបរយិកស ជីវកមម នងិ វនិិ
េយគទុនថមីៗបែនថមេទៀត េ យផ្តល់លទធភពពិេសសជូនអនកេ្របើ្របស់ ឬ អតិថិនឲយមនជេ្រមើសេ្រចើនកនុងករ
ែស្វងរកផលិតផល  នងិ េស កមមែដលមនតៃម្លកនែ់តទប និង ្របកបេ យគុយភព ។  
 
្របេភទបញញត្តិកមម៖ 

 

ចបប ់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស េសចក្តីសេ្រមច ចរ េផ ងៗេទៀត 
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    √        
 

 
ផលប៉ះពលៃ់នសណីំបញញត្តិកមមេលើវិសយ័៖ 
 

   េសដ្ឋកិចច    សងគមកិចច       កសិកមម     បរ ិ ថ ន 
១. ករកំណត់បញ្ហ  
 

១.១. បញ្ហ ចមបងែដលបញញត្តកិមមេនះមនបណំងេ ះ្រ យ  
 ទប់ ក តក់រ ងំ រតិតបតិ នងិ បងខូចករ្របកតួ្របែជងេ យបគុគលែដលមន”ជំហរឧត្តមភពេលើទីផ រ”   

 ជទូេទ េនកនុងចរន្តេសដ្ឋកិចចទីផ រេសរ ី ្របសិនេបើ ជវីកមមរបស់បុគគល មយួ ឬ ្រកុមបុគគល
មយួ  មនជំហឧត្តមភពេលើទីផ រេហើយ បុគគលទងំេនះែតងែតរះិរក្រគបវ់ធីិេដើមបកីរពរ និង ព្រងីក ជវីកមម 
ឬ ែស្វងរកផលចំេណញបែនថមេទៀតស្រមបខ់្លួន កប៏៉ុែន្តវធិែីដលពកួេគយកមកេ្របើ្របស់េដើមបទីទួលបនផល
ចំេណញកនែ់តេ្រចើនេនះ ែតងែតបងកឲយមនផលបះ៉ពល់ដល់គូ្របកួត្របែជង អតិថិជន អនកេ្របើ្របស់ទូេទ 
និង េសដ្ឋកចិចជតិផងែដរ ។ 

សកមមភពែដលពួកេគែតងែត្រប្រពឹត្ត គឺរមួមនដូចខងេ្រកម៖ 
១. ករត្រមូវ ឬ ករបញចុ ះបញចូ លឱយអនកផគតផ់គង ់ឬ អតថិិជនមនិឱយេធ្វើ ជីវកមមជមយួគូ 
    ្របកួត្របែជង មយួ ឬ គូ្របកួត្របែជងសក្ត នុពល ។ 

 ២. ករបដិេសធមនិ្រពមផគតផ់គងទំ់នញិ ឬ េស កមមឱយគូ្របកួត្របែជង មយួ  
 ៣. ករលកទ់ំនិញ ឬ េស កនុងលកខខណ្ឌ ែដលអនកទិញ្រតូវទិញទនំិញ ឬ េស េផ ងៗ 
      េ យែឡកែដលមនិទកទ់ងនឹងកមមវតថុៃនកិចចសនយ ។ 

 ៤. ករលកទំ់និញ ឬេស កមមកនុងតៃម្លទបជងៃថ្លេដើមផលិត  និង 
 ៥. ករបដិេសធមនិឱយគូ្របកួត្របែជង មយួ េ្របើ្របស់មេធយបយចបំច ់។  

 
ជកែ់ស្តងេយើងសេងកតេឃើញថ កន្លងមកមនសកមមភពរេំ ភបំពនេ យជំហរឧត្តមភពេលើទីផ រ េហើយ
េយើងកស៏ង យ័ថ ្រកុមហុ៊នមយួចំនួនេផ ងេទៀតែដលមនជំហរឧត្តមភពេលើទីផ របនេធ្វើសកមមភព ងំ រ ិ
តតបតិ នងិ បងខូចករ្របកួត្របែជងផងែដរដូចជ៖ 
 
ក/- កនុងវស័ិយទូរគមនគមនៈ៍ េនឆន ២ំ០០៨ កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មន្រកុមហុ៊នផ្តល់េស ទូរស័ពទចនំួន
ែត ០៤ (បនួ) ប៉ុេ ្ណ ះ ។ េ្រកយមកេនឆន ២ំ០១០ ្រកុមហុ៊នផ្តល់េស ទូរស័ពទបនេកើនេឡើងដល់ចំននួ ១០ 
(ដប)់ េ យគតិបញចូ លទងំ្រកុមហុ៊នថមមីយួែដលេទើបបេងកើតផងែដរ ។ េ យមនករ្របកួត្របែជងយ៉ងខ្ល ងំ
ក្ល  ្រកុមហុ៊នែដលមនជំហរឧត្តមភពេលើទីផ រកនុងករផ្តល់លទធភពឲយអតិថិជនេ ទូរស័េចញបនេ្រចើន  
(Access to calling) បនេ្របើ្របស់្រគបម់េធយបយ េដើមបបីនទ បតៃម្លេ ទូរស័ពទេចញរបស់្រកុមហុ៊នខ្លួនមក
្រតឹមែត ០៤ េសន/នទី ែតប៉ុេ ្ណ ះ ែដលេនះជតៃម្លទបជងៃថ្លេដើមផលិត កនុងេគលបំណងេដើមបផី្តួលគូ
្របកួត្របែជងបនសិន េទើប ចតេម្លើងៃថ្លេ េចញឲយបនខពស់វញិ ។ េ្រកយពីស្រងគ មៃថ្លេនះ (Price War) គឺ
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គម នគូ្របកួត្របែជង មយួទទួលបនផលចេំណញេឡើយ  មនិែតប៉ុេ ្ណ ះែថមទងំប ្ត លឲយបរយិកស
ជីវកមម កដូ៏ចជេសដ្ឋកចិចេលើវស័ិយេនះកនែ់ត ្រកកេ់ឡើង េ យេធ្វើឲយទីផ រមនិមនគូ្របកួត្របែជងេទៀត

េឡើយ  ែដលសកមមភពទងំេនះ គឺ្រតូវបន មឃតេ់ យចបបស់្តីពីករ្របកតួ្របែជង ។ 
 េ យ រ្រពះ ជ ច្រកកមពុជមនិទនម់នចបបេ់នះ ជរ ្ឋ ភបិលបនសេ្រមចេធ្វើអន្ត គមន ៍
េ យេចញលិខិត្របកសអន្តរ្រកសួងេលខៈ                        ចុះៃថងទី        ែខ            ឆន ២ំ០១៤ ស្តីអំពី 
ករកំណតត់ៃម្ល (Predatory Pricing) េ ទូរស័ពទេចញ  មនិឲយេលើសពី ០៤ េសន/នទី េឡើយ ។   
 
ខ/- កនុងវស័ិយដឹកជញជូ នៈ ្រកុមហុ៊នមយួចំននួ ែដលមនជំហរឧត្តមភពេលើទីផ រែផនកដឹកជញជូ ន ចបញចុ ះ
បញចូលអនកផ្តល់េស កមមកពំងែ់ផផ្លូវទកឹ ឬ កពំងែ់ផសងួត មនិឲយផ្តល់េស កមមដល់្រកុមហុ៊នេផ ងេទៀតែដលជគូ
្របកួត្របែជងរបស់ខ្លួន ែដលសកមមភពេនះ ចចូលរមួេធ្វើឲយតៃម្លៃនករដឹកជញជូ នេកើនេឡើងយ៉ងខពស់ ។  
 
គ/- កនុងវស័ិយកសិកមមៈ ្រកុមហុ៊នែដលមនជហំរឧត្តមភពេលើទីផ រកនុងករ្របមូលទិញ្រសូវេដើមបផីលិតជអងករ
ស្រមបល់ក ់ឬ នេំចញ ចត្រមូវ ឬ បញចុ ះបញចូ លអនកផគតផ់គង ់ឬ អនកផ្តល់េស កមម ែដលមនម៉សីុន្រចូត និង 
ម៉សីុនសមងួត្រសូវ មនិឲយេធ្វើេស កមម្រចូត ឬ សមងួត្រសូវឲយ្របជកសិករ  ែដលមនិលក្់រសូវឲយខ្លួននេពល
្របមូលផលេនះេឡើយ ឬ បញចុ ះបញចូ លអនកមនម៉សីុនេនះ ឲយផ្តល់េស កមម្រចូត ឬ សមងួត េនដំ កក់ល
ចុងេ្រកយេគ ែដលករយឺតយ៉វេនះ ចេធ្វើឲយគុណភព នងិ បរមិណ្រសូវមនករខូចខត និងបតប់ង ់
ែដលញំុងឲយ្របជកសិករ្រតូវែតបងខំចតិ្តលក្់រសូវរបស់ខ្លួនកនុងតៃម្លេថកបន ។ល។ 
   
១.២. បញ្ហ ពកព់ន័ធ្េផ ងៗេទៀតែដលបញ្ញត្តកិមម្េនះ ចជួយេ ះ្រ យបនផងែដរ 

 ចូលរមួចំែណកលុបបំបតប់ននូវភពរអ៊ូរទ ំកង្វល់ ្របតិកមម ភពមនិសបយយចិត្ត នងិ បញ្ហ ្របឈម
របស់ អនកេ្របើ្របស់ ជវីករ ពណិជជករ នងិ ្រកុមហុ៊នែដល្របកប ជវីកមមេ យេ ម ះ្រតង ់
េ យ រកររេំ ភបំពនេ យ្រកុមហុ៊នធំ ឬ ្រកុមហុ៊នែដលមនជំហរឧត្តមភពេលើទីផ រ ។ 

 ចូលរមួលបប់ំបតរ់បងំចូលទីផ រ ជ្រមុញករបេងកើតថម ីនិង បងកឲយមនករ្របកួត្របែជងកនែ់ត្របេសើរ
េឡើង ។ 

 ចូលរមួបេងកើតទនុំកចិត្តដល់ធុរកចិចទងំកនុង នងិ េ្រក្របេទស  
 ចូលរមួកតប់នថយបននូវកររងសមព ធពីសហគមនអ៍ន្តរជតិ អំពីលកខខណ័្ឌ ក ងចបបេ់នះ កនុងករ

ចូលជសមជិកអងគករពណិជជកមមពភិពេ ក (WTO) កដូ៏ចជមជិកៃនសហគមន៍ ៊ ន ។ 
 ចូលរមួកតប់នថយបនទុកចំ យរបស់ផលិតកមម េស កមម របស់ធុរកិចចេផ ងៗ កដូ៏ចជេធ្វើឲយតៃម្ល 

ផលិតផល និង តៃម្លេស កមម មនករថយចុះ ។ 
 ចូលរមួបេងកើនទនុំកចតិ្តរបស់្របជពលរដ្ឋ អនកេ្របើ្របស់ ជីវករ ពណិជជករ េលើ ជរ ្ឋ ភបិល ។ 
 ចូលរមួកតប់នថយករឧបតថមភធន និង កិចចអន្ត គមនរ៍បស់ ជរ ្ឋ ភបិល ។ 

 



ករ យតៃម្លេលើផលប៉ះពល់ៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត                              ម្រ  ១៣ ៃនេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីករ្របកួត្របែជង 

 

                            ្រកុមករងរ យតៃម្លេលើផលប៉ះពល់ៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តរបស់្រកសួងពណិជជកមម         5 

 

- សំេណើ បញ្ញត្តកិមម្េនះ មនិ្រតឹមែតមនិមនផលបះ៉ពល់ដល់ករ្របកួ្របែជងែតប៉ុេ ្ណ ះេទ កប៏៉ុែន្តែថមទងំ
ចូលរមួករពរមនិឲយមន ករ ងំ រតិតបតិ និង បងខូចករ្របកួត្របែជងេទៀតផង ។ 
២. េគលបំណង 

ម្រ េនះមនេគលបំណងចូលរមួជរំញុឲយមនករ្របកួត្របែជងេ យេសមើភព េ យមនិអនុញញ ត
ឲយមនកររេំ ភបំពនេ យ “ជំហរឧត្តមភពេលើទីផ រ” េឡើយ េ យផ្តល់ឱកសឲយអតថិិជន ឬ អនកេ្របើ
្របស់ទទួលបនទំនិញ និង េស កនុងតៃម្លទប និង មនគុណភព ។ 

ទនទឹមនឹងេនះ កចូ៏លរមួចំែណកជ្រមុញឲ្យមនករបេងកើតនូវធុរៈកចិច្ថមីៗកនុងទផី រ    ែដលនឹងនំ
េទរកកររកីចំេរ ើនែផនកេសដឋ្កិចច្ជតិបែនថមេទៀត ។ 

 

៣. ជេ្រមើស 
 

-ជេ្រមើសទ១ី: រក ថ នភពេដើម (មនិមនម្រ ១៣. ៃនែផនកទី២. ជំពូកទ៣ី េនកនុងចបបស់្តីពីករ្របកួត
្របែជង ) ។  

-ជេ្រមើសទ២ី: មនម្រ ១៣. ែផនកទី២. ជំពូកទ៣ី េនកនុងចបបស់្តីពីករ្របកួត្របែជង ។ 
 
៤. ករប៉ន់ ម នបឋមេលើប្រេភទបនទុកចំ យកតព្វកិចច និង ផលចំេណញ 
៤.១.  ករកណំតក់តព្វកចិច្ នងិ បរ្េភទបនទុកចំ យ 
ជេ្រមើស ជរ ្ឋ ភបិល ធុរកចិច្ 
ជេ្រមើសទ១ី: 
រក ថ នភពេដើម ។ 

-េឆ្លើយតបេទនងឹលកខណ័្ឌ របស់ WTO និង  
 សហគមន៍ ៊ ន ។ 
-រ ្ឋ ភបិលនឹង្រតូវេធ្វើអន្ត គមនក៍នុងករណី 
 ចបំច ់និង ឧបតថមភធន ។ 

-ចំ យរបស់ផលិតកមម េស កមម 
របស់ធុរកិចចេផ ងៗ កដូ៏ចជេធ្វើឲយ
តៃម្លផលិតផល នងិ តៃម្លេស កមម
មនតៃម្លខពស់  ។ 

ជេ្រមើសទ២ី: 
េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពកីរ
្របកតួ្របែជង(ម្រ ១៣: ករ
រេំ ភបំពនេ យជំហរ
ឧត្តមភពេលើទីផ រ) ។ 

-កិចច្របជុ្ំរកុមករងរបេចចកេទសរបស់  
 នយក ្ឋ ននីតកិមម្ៃន្រកសួងពណិជជ
កមម  
 ជមយួថន កដ់ឹកន្ំរកសួងព/ណិ អំពចីបប ់
 ស្តីពី”ករ្របកួត្របែជង”បនចនំួន១៥០  
 (មយួរយ សិប)េលើក កនុងេនះអំពីម្រ  
 ១៣ មនចនួំន ៥០( សិប) េលើក ។ 
-កិចច្របជុរំបស់្រកុម្របកឹ អនកចបបៃ់នទីស្តី 
 ករគណៈរដ្ឋម្រន្តីមនរយៈេពល ៣០ េលើក 
 ( មសិប)េលើកកនុងេនះកិចច្របជុអំំពី 

-ចូលរមួសិកខ ពិេ្រគះេយប- 
 ជមយួ ជីវករ ្រកុមហុ៊ន និង ភគី 
 ពកព់ន័ធចនំួន ០៦ (បនួ) េលើក  
 គតិជមធយម អពំីម្រ ១៣ ចំននួ  
 ០២ េលើក ។   
-ចូលរួមសិកខ ផ ព្វផ យ 
 /បណ្តុ ះប ្ត ល ចំនួន ០១  
 (មួយ) េលើក (ចំនួន៦០០្រកុម   
 ហុ៊ន ជីវកមម) ។ 
-ជួលេមធវ ី ឬ អនក្របឹក េដើមបី
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 ម្រ ១៣ មនចនំួន ០៥ (្រប)ំ េលើក ។ 
-កិចច្របជុ្ំរកុមករងរបេចចកេទសជមយួ  
 អន្តរ្រកសួងអំពមី្រ ១៣ មនចំនួន ០៥  
 (្រប)ំ េលើក ។ 
-សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ជមយួ  
 ជីវករ ្រកុមហុ៊ន និង ភគីពកព់ន័ធមន  
 ចំនួន០៦(្របមំយួ) េលើក គិតជមធយម 
 ស្រមបម់្រ ១៣ គឺចំនួន ០២ េលើក។ 
-េបះពុមភេសៀវេភចបបច់នំួន ១៥០០០ 
 (មយួមុនឹ្របពំន)់កបល គិតជមធយម 
 ស្រមបស់ន្លឹកម្រ  ១៣ គឺ្របមណ  
 ៣០០០ (បីពនក់បល) ។ 
-បេងកើតគណៈកមម ធិករកចិចករ្របកួត្របែជ- 
ងមយួែដលមនសមសភពសរបុចំននួ 
១៣ (ដបប់)ី របូ x (២០០០០០០ េរៀល)  
-ចំ យេផ ងៗ ។ល។ 
 

ផ្តល់េយបល់ឲយ្រកុមហុ៊ន និង 
ជីវកមមពក់ព័នធនឹង

សកមមភព”រេំ ភបំពនេ យ
ជំហរឧត្តមភពេលើទីផ រ” 
ចំនួន្របមណ ១០០០្រកុមហុ៊ន 
ឬ ជីវកមម x៥០០$ ។ 
-ចំ យេផ ងៗ ។ល។ 
 

 
៤.២.  ករកណំតប់រ្េភទៃនផលចំេណញ 
ជេ្រមើស បរ្េភទៃនផលចំេណញ 
ជេ្រមើសទ១ី:  រក ថ នភពេដើម ។ -គម ន 

ជេ្រមើសទ២ី:េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករ្របកតួ្របែជង
(ម្រ ១៣: កររេំ ភបំពនេ យជំហរឧត្តមភព
េលើទីផ រ) ។ 

- មនចបប ់និង យន្តករស្រមបអ់នុវត្តន្៍រសប មចរន្តេស-  
  ដ្ឋកិចចពភិពេ ក ជពិេសសជមយួសហគមន៍ ៊ ន ។ 
- ជួយ អនកេ្របើ្របស់ឱយទទួលបនទំនិញ និង េស កនុងតៃម្ល  
  ទប មនគុណភពខពស់ និង មនជេ្រមើសេ្រចើន ។  
- ផ្តល់បរយិកសល្អ នងិ ភពទកទ់ញដល់វនិិេយគិនថមីៗ 
  ទងំកនុង និង េ្រក្របេទស ។ 
- បេងកើតបរយិកស្របកួត្របែជងេ យេសមើភព និង ្របសិទធ  
  ភពេសដ្ឋកិចច ។  
- ផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់ធុរកិចចជន/ពណិជជករ ទងំកនុង នងិ េ្រក 
  ្របេទសអំពីករេធ្វើពណិជជកិចច ។ 
- បងកលកខណៈងយ្រសួលកនុងករ្រ វ្រជវ ្រគប្់រគង និង   
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  ្រតួតពិនិតយ ជីវកមមេលើទីផ រ ។ 
- កតប់នថយេ្រគះ ៃនអតផិរ ទនំិញ  
- បេងកើនទនុំកចិត្តពី្របជពលរដ្ឋកដូ៏ចជ ជីវករ ពណិជជករ  
  ្រកុមហុ៊ន មកេលើករដឹកនរំបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ។ 
- ចូលរមួេលើកកមពស់ក្រមតិជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋបនល្អ 
  ្របេសើរជងមុន ។ 
- កតប់នថយបនទុកចំ យេផ ងរបស់ធុរកិចច  
- កតប់នថយករឧបតថមធន និង អន្ត គមនន៍នរបស់ ជរ 
   ្ឋ ភបិល ។ល។  
 

 
៤.៣.  វ ិ លភពៃនជេ្រមើសនមីយួៗ 
 
ជេ្រមើស វស័ិយ ឬ ្របេភទធុរកិចច ចំនួនធុរកិចច ឯក រេយង ឬ ភស្តុ ង 

ជេ្រមើសទ១ី: រក ថ នភពេដើម -អន្កេ្របើ្របស់/
អតិថជិន 
-ពណិជជ្ករ /កសិករ  
-្រកុមហុ៊ន 
-េសដឋ្កចិច្ជតិ

មនិទនក់ំណត់
បន ។ 

មនិទនប់ន្រ វ្រជវ ។ 

ជេ្រមើសទ២ី: េសចក្តី្រពងចបបស់្តី
ពីករ្របកួត្របែជង (ម្រ ១៣៖ 
កររេំ ភបំពនេ យជំហរឧត្តម
ភពេលើទីផ រ) 

-អន្កេ្របើ្របស់/
អតិថជិន 
-ពណិជជ្ករ / ្រកុម
ហុ៊ន 
-េសដឋ្កចិច្ជតិ 
 

មនិទនក់ំណត់
បន ។ 

មនិទនប់ន្រ វ្រជវ ។ 

    

 
 

៥. កិច្ចពិេ្រគះេយបល ់
-កិចច្របជុ្ំរកុមករងរបេចចកេទសរបស់ នយក ្ឋ ននីតិកមម្ៃន្រកសួងពណិជជកមម ជមយួថន កដ់ឹកន្ំរកសួង
ព/  
 ណិ អំពចីបបស់្តីពី”ករ្របកួត្របែជង”បនចនំួន១៥០ (មយួរយ សិប)េលើក កនុងេនះអំពីម្រ  ១៣ មន 
 ចនួំន ៥០( សិប) េលើក ។ 
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-កិចច្របជុរំបស់្រកុម្របកឹ អនកចបបៃ់នទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តមីនរយៈេពល ៣០ េលើក ( មសិប)េលើក កនុង 
 េនះ កិចច្របជំុអំពីម្រ ១៣ មនចនំួន ០៥ (្រប)ំ េលើក ។ 
-កិចច្របជុ្ំរកុមករងរបេចចកេទសជមយួ  
 អន្តរ្រកសួងអំពមី្រ ១៣ មនចនំួន ០៥ (្រប)ំ េលើក ។ 
-សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ជមយួ ជីវករ ្រកុមហុ៊ន នងិ ភគីពកព់ន័ធមនចំនួន០៦(្របមំយួ) េលើក 
 គតិជមធយម  ស្រមបម់្រ ១៣ គឺចំនួន ០២ េលើក ។ល។ 

 

៦. សននិ ្ឋ ន   

េតើចំបច់្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លេពញេលញ (RIS) ែដរឬេទ? 
√        មនិចបំច ់
េ្រកយពីបនវភិគេលើបនទុកចំ យ និង ផលចំេណញរចួមក េយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ៖ 

-ជេ្រមើសទ១ី: ជរ ្ឋ ភបិលមនករលំបកកនុងករ ម ន ្រតួតពិនតិយ និង ្រ វ្រជវេ យ រមនិមន
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ / បញញត្តកិមម នងិ យន្តករ មយួេដើមបអីនុវត្ត ឲយ្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ ។    
េលើសពេីនះ ក្រមតិជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋ ចនឹងមនករធ្ល កចុ់ះ មរយៈ ករតេម្លើងៃថ្លទំនិញ និង េស
កមម េផ ងៗផងែដរ ។ 
 
-ជេ្រមើសទ២ី: ជរ ្ឋ ភបិលនឹងទទលួបនផលចំេណញមយួចនំួនបែនថមេទៀត  ែដលមនិ ចគណន 
បនដូចជ៖ 
 

 មនចបប ់នងិ យន្តករស្រមបអ់នុវត្តន្៍រសប មចរន្តេសដ្ឋកចិចពិភពេ ក ជពិេសសជមយួសហ
គមន៍ ៊ ន ។ 

 ជួយ អនកេ្របើ្របស់ឱយទទួលបនទំនិញ និង េស កនុងតៃម្លទប មនគុណភពខពស់ នងិ មនជេ្រមើស
េ្រចើន ។  

 ផ្តល់បរយិកសល្អ និង ភពទកទ់ញដល់វនិិេយគិនថមីៗ ទងំកនុង និង េ្រក្របេទស ។ 
 បេងកើតបរយិកស្របកតួ្របែជងេ យេសមើភព និង ្របសិទធភពេសដ្ឋកចិច ។  
 ផ្តល់ទនុំកចិត្តដល់ធុរកចិចជន/ពណិជជករ ទងំកនុង នងិ េ្រក្របេទស អំពីករេធ្វើពណិជជកចិច ។ 
 បងកលកខណៈងយ្រសួលកនុងករ្រ វ្រជវ ្រគប្់រគង នងិ ្រតួតពនិិតយ ជីវកមមេលើទផី រ ។ 
 កតប់នថយេ្រគះ ៃនអតិផរ ទនំិញ  
 បេងកើនទំនុកចិត្តព្ីរបជពលរដ្ឋ កដូ៏ចជ ជីវករ ពណិជជករ ្រកុមហុ៊ន មកេលើករដឹកនរំបស់ ជរ ្ឋ ភិ

បល ។ 
 ចូលរមួេលើកកមពស់ក្រមតិជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋបនល្អ្របេសើរជងមុន ។ 
 កតប់នថយបនទុកចំ យេផ ងរបស់ធុរកចិច  
 កតប់នថយករឧបតថមធន និង អន្ត គមនន៍នរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ។ល។  ែដលផលចេំណញទងំ 
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េនះ  កជ៏កក្ត លីករចូលរមួចំែណកកនុងករជរំញុកំេណើ នេសដ្ឋកិចចជតិ ្របកបេ យចិរភពផងែដរ  ។ 
 

 

៧. ករអនុវត្តន៍ និង ករ ម ន្រតួតពិនិត្យ  
 បនទ បពី់បន្របកសេ យ្រពះ ជ្រកម ចបបេ់នះនឹង្រតូវ កឲ់យអនុវត្តជករ្របញប ់។ 

ចបបេ់នះ ផ្តល់ឱកសឲយ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករេចញ្របកស ឬ អនុ្រកឹតយននែដលពកព់ន័ធ និង 
ចបំចស់្រមបអ់នុវត្តន ៍។ 

នយក ្ឋ នកិចចករពរអនកេ្របើ្របស់ ៃនអគគនយក ្ឋ នកកុំង្រតូល និង នយក ្ឋ ននតីិកមម ៃន
្រកសួងពណិជជកមម ែដលជអនក្របឹក េយបល់ ឬ ចតែ់ចងេរៀបចអំនកពេិ្រគះេយបល់ស្រមបេ់ ះ្រ យវ ិ ទ 
នឹង្រតូវទទួលខុស្រតូវជអនក្រ វ្រជវ ្រតួតពនិិ្រត េចទ្របកន ់ និង េ ះ្រ យវ ិ ទែដលេកើតេចញពីករ
រេំ ភបំពនចបប ់ឬ ម្រ ១៣ េនះ ។ 
 េរៀបចំរបយករណ៍អពីំសកមមភព និង លទធផល ៃនករអនុវត្តចបបេ់នះជូន គ.ប.ក កដូ៏ចជ ជរ ្ឋ - 
ភបិលផងែដរ ។  
   ចបប ់ ឬ ម្រ េនះ នឹង្រតូវមនករ្រតូតពិនតិយ នងិ យតៃម្លេឡើងវញិអំពីផលបះ៉ពល់ / លទធផល
ែដលសេ្រមចបនពីករអនុវត្តកនុងរយៈេពល ០៣ (បី) ឆន  ំ។  
 
 

ដំេណើ រករ េឈម ះ មុខងរ ទនំកទ់នំង 
 
 
 
េរៀបចំេ យ 
្រកុមករងរ RIA  របស់ 
ករ្សួងពណិជជកមម  
(MOC-RIA TEAM)៖ 

ឯ.ឧ ែបន៉ សុវជិតិ ្របធន ០១២ ៨១៦ ៦៦៣ 
េ ក យឹម ចំ បភ់ក្តី អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ ៍ ០១២ ៩៨ ៧៨ ៧៨ 
េ ក យូ ម៉ប ់ អនុ្របធន ០៨៩ ៧៦ ៧៦ ៨៦ 
េ ក េអន ឌី សមជកិ ០១២ ៨៨០ ៣៤៨ 
េ ក សំ ចិ្រ  សមជកិ ០១១ ៦៣៥ ៩៣៥ 
េ ក គន សុចិន្ត  សមជកិ ០១៦ ៦៣៦ ៦៣៥ 
េ ក មុ ីគតុ  សមជកិ ០១២ ៨៤៥ ៣៦៧ 
េ ក សុខ ធី  សមជកិ ០៧០ ៧៩០ ៧៨៩ 
េ ក េផង បូ ៉  សមជកិ ០១៧ ៤៥៥ ១២២ 
េ ក ែកវ បុនេថង សមជកិ ០១២ ៨០១ ៩៩៦ 
េ ក ប៉ូច េសៀងៃហ សមជកិ ០៨៩ ៥១០ ៦០០ 
េ ក ប៉ លនរ់សមី សមជកិ ០១៧ ៤៥៥ ១២២ 

ផ្តល់េយបល់េ យ្រកុម  
RIAរបស់ ECOSOCC៖ 
 

ឯកឧត្តម បិុច សុខ   អនក្រគប្់រគងគេ្រមងRIA  ០១២ ៦៩៨ ៩៩៩ 
ឯកឧត្តម េអង រតនមុនី ្របធន្រកុមបណ្តុ ះប ្ត ល ០១២ ៩១២ ០០៩ 
េ ក រ ៉មុ ផល្លីស បុគគលិករដ្ឋបល ០៧៨ ២៣៥ ០៧៨ 
កញញ  ៃហ ្រសីលកខ សមជកិ ០១៦ ៤២៧ ៤២៩  
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           ជធនីភនំេពញ ៃថងសុ្រក ៩េ ច ែខអស ុជ ឆន ចំ. សំរទឹធស័ក. ព.ស ២៥៦២ 
                                                       ៃថងទ០ី២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៨ 

                អនកេធ្វរីបយករណ៍ 
បនេឃញី និង ឯកភព           អន្ុរបធនអចិៃ្រន្តយ្៍រកុមករងរ 

           ្របធន្រកុមករងរ 
 
 
               យមឹ ចំ ប់ភក្តី 
                 
             ែប៉ន សវុិជតិ  
       


