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សៀវភៅស២០១៦ នែះបែមូលផ្តុកំារឆ្លះុបញ្ចែងំទសែសនៈរួមរបស់កែមុហុ៊នសមាជិកនែសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បបែាំៅកម្ពនជុា ៅលើទិដ្ឋភភាពនានាជំុវិញ
បរិស្ថែនធុរកិច្ចក្នងុបែទែស។ ព័ត៌មាន និងទសែសនៈទំាងឡាយៅក្នងុសៀវភៅនែះ មានោលបំណងតែមួយគត់ គឺសំដៅលើកកម្ពនស់ឲែយមានកិច្ចសន្ទនា
ក្នុងន័យស្ថែបនា ហើយលើកសំណើរកដំណោះសែែយសមែែប់ធ្វើឲែយទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចរាងកម្ពនុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែមានភាពបែសើរឡើង
ថែមទៀត។ ផ្អែកលើចំណែះដឹងនិងជំនឿរបស់យើង សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបបានខិតខំគែប់លទ្ធភភាព ដើមែបីធ្វើយ៉ែងណាឲែយព័ត៌មានក្នុងសៀវភៅស 
២០១៦ នែះ មានភាពតែមឹតែវូមុននឹងធ្វើការបោះពុម្ពនផែាយ។ បុ៉ន្តែ សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បមិនរ៉ែប់រងការទទួលខុសតែវូចំោះផ្នែកណាមួយនែខ្លមឹសរ 
រួមរបស់សៀវភៅនែះ ហើយនិង/ឬ ក៏ផលដែលកើតចែញពីសែចក្តីសមែែចណាមួយកែែយពាីតែូវបានបោះពុម្ពនផែាយឡើយ។ 

សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បបែាំៅកម្ពនជុា  (យូរូ៉ឆំ/EUROCHAM) សូមថ្លែងអំណរគុណចំោះកែមុហុ៊ន
សមាជិករបស់យើងទាំងអស់ដែលបានធ្វើវិភាគទាននូវធាតុចូលនានា និងផ្តល់ការាំទែដទែទៀត 
ដើមែបីធ្វើឲែយយើងឈានទៅសមែែចក្នុងការបោះពុម្ពនផែាយសៀវភៅសជាលើកដំបូងនែះ។ 

សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបតែូវបានសម្ពែធឡើងៅថ្ងែ

ទី២ ខែមិថុនា ឆ្នែំ២០១១ ជាមួយការឧបត្ថម្ភាំទែ

ពីសំណាក់ស្ថែបនិកបីដែលជាអង្គកការធុរកិច្ចអឺរ៉ុប៖ 

សភាពាណិជ្ជកម្មបារំង-កម្ពនុជា (Chambre de

Commerce Franco-Cambodgienne/CCFC), សមាគម

ធុរកិច្ចអង់គ្លែសបែាំកម្ពនុជា (British Business

Association in Cambodia/BBAC) និងកែុមធុរកិច្ច 

អាល្លឺម៉ង់ (Arbeitskreis Deutsche Wirtschaft/

ADW)។ សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បតែវូបានបង្កើតឡើង

ក្នុងោលបំណងលើកកម្ពនស់ផលបែោជន៍ 

បណា្តែធុរកិច្ចអឺរុ៉បដែលកំពុងបែតិបត្តកិារក្នងុបែទែស

កម្ពនជុា ជួយសមែលួការចូលរបស់កែមុហុ៊នអឺរុ៉បមក

បែកបអាជីវកម្មក្នុងទីផែារកម្ពនុជា និងបង្កើតជា 

បណា្តែញជួយា្នែទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោម 

សមាជិករបស់ខ្លួន ជាសជីវកម្មក្តី ជាបុគ្គកលក្តី។ 

អំពីសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប

European Chamber of Commerce in Cambodia
#33 Sothearos (corner of Street 178) B.P 522
Khan Daun, Phnom Penh, Cambodia

Tel: +855 023 964 141
Email: info@eurocham-cambodia.org
Website: www.eurocham-cambodia.org
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សាររបស់ប្ធាន

តាងនាមឲែយកែុមបែឹកែានាយក និង 
សមាជិក របស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប 
បែាំៅកម្ពនុជា ខ្ញុំមានសែចក្តីរីករយសូម
បងា្ហែញជូន សៀវភៅ ស ដំបូងគែបង្អស់ 
របស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប ដែលជាការ
ចែញផែាយបែាំឆ្នែំក្នុងោលបំណងបន្ត
កិច្ចសហការក្នុងន័យស្ថែបនា ជាមួយ 
រជរដ្ឋែភិបាលលើបណា្តែបញ្ហែចែបាប់ 
បទបញ្ញត្តិ និងរដ្ឋភបាល ដែលោរពែញ
ដោយសរៈសំខាន់សមែែប់បង្កើនភាព 
ងាយសែួលក្នុងការធ្វើធុរកិច្ច ដើមែបីជួយ 
ទាក់ទាញការវិនោិគពីអឺរ៉ុបមកពែះរជា
ណាចកែកម្ពនុជាឲែយបានកាន់តែចែើនថែម
ទៀត។   

ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអនុគែែះពាណិជ្ជ-
កម្មដែលខ្លួនបានផ្តល់ឲែយកម្ពនុជាតាមរយៈ
ោលការណ៍ "ស្អីក៏បាន ដែរលើកលែង 
តែអាវុធ " (Everything But Arms) សហ-
ភាពអឺរ៉ុបតំណាងឲែយទីផែារនាំចែញ 
ដ៏ំខាន់បំផុតរបស់កម្ពនុជា ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនែះ 
មានបែហែលជា ៥% នែការវិនិោគ 
បរទែសៅកម្ពនុជាតែប៉ណុោ្ណែះ ដែលមាន
បែភពមកពីបណា្តែកែុមហ៊ុនៅអឺរ៉ុប  
ថ្វីបើសហភាពអឺរ៉ុប ជាក់ស្តែង ជាបែភព 

វិនិោគបរទែស ដ៏ធំជាងគែៅក្នុងតំបន់
អាស៊ែនទាំងមូលក៏ដោយ។ ពិតណាស់ 
បែការនែះមួយផ្នែក បណា្តែលមកពីការ 
យល់ឃើញបែបហួសសម័យរបស់អឺរ៉ុប 
អំពីកម្ពនុជា ហើយឥឡូវបើទោះជាមានការ
ទទួលស្គែល់ទូទៅថា រជរដ្ឋែភិបាលពិត
ជាបានាប់ផ្តើមកែលម្អទីលានធុរកិច្ច 
ហើយក្តី ៅមានជំហានជាក់លាក់និង 
ជាក់ស្តែងមួយចំនួនទៀត ដែល 
រដ្ឋែភិបាលអាចធ្វើបាន ដើមែបីធ្វើឲែយទីផែារ
កាន់តែមានលក្ខណៈទាក់ទាញខា្លែំងឡើង
ថែមទៀតសមែែប់វិនិោគិនបរទែស 
ោរពចែបាប់ចូលមកបោះទុនរកសីុ 
ក្នុងបែទែស។ 

ទន្ទឹមា្នែនឹងសែាកម្មធុរកិច្ច និងការងារ
ផែសព្វផែាយដល់សហគមន៍ធុរកិច្ចអឺរ៉ុបៅ
ទូទាំងសកលោក ការតស៊ូមតិស្ថិតៅជា
ស្នូលក្នុងបែសកកម្មរបស់សភាពាណិជ្ជ-
កម្មអឺរ៉ុបៅកម្ពនុជា។ ក្នុងការងារាំទែដល់
សមាជិករបស់យើង និងដល់ោល 
បំណងរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ក្នុងការ 
លើកកម្ពនស់កម្ពនុជា ថាជាោលដៅ 
ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនោិគរស់រវីកគួរឲែយ 
ាប់អារម្មណ៍សមែែប់កែុមហ៊ុនអឺរ៉ុបតូចធំ 



7 

យើងខ្ញុំបានបង្កើតកែុមតស៊ូមតិមួយ 
សមែែប់ធ្វើការបែឡូកជាបែាំជាមួយដែគូ
សធារណៈ និងវិស័យឯកជនកម្ពនុជា ក្នុង
ការផ្លែស់ប្តូរោបល់បែបស្ថែបនាលើការ
ថា តើគួរធ្វើដូចម្តែចដើមែបីកែលម្អបរិស្ថែន
ធុរកិច្ចៅកម្ពនុជាឲែយបានកាន់តែបែសើរ 
ជាងសព្វថ្ងែ។ 

ក្នុងសៀវភៅ ស នែះ យើងខ្ញុំសូមលើក
សំណើមួយចំនួនសមែែប់ឆ្នែំ២០១៦ 
របស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប ជូនដល់ 
រជរដ្ឋែភិបាលយកទៅធ្វើការពិារណា 
សំដៅបង្កើនភាពងាយសែួលក្នុងការធ្វើ 
ធុរកិច្ចក្នុងបែទែសកម្ពនុជា។ 

ក្នុងោលបំណងជាសំណុំសំណើោល
នោបាយ សៀវភៅសនែះពិនិតែយក្នុង 
ន័យស្ថែបនាលើរល់បញ្ហែដែលសមាជិក 
របស់យើងបានលើកឡើង ហើយយើង
ជឿជាក់ថាាក៏ដើរតួតំណាងឲែយការយល់
ឃើញ និងសែចក្តីសងែឃឹមរបស់បណា្តែកែុម
ហ៊ុនដែលអនុលោមតាមចែបាប់ ដទែទៀត 
ៅកម្ពនុជាផងដែរ។ ក្នុងន័យនែះ កាលពី 
ខែកញ្ញែ និងខែតុលា ឆ្នែំ២០១៥ យើងបាន
ធ្វើការស្ទែបស្ទង់មតិសមាជិករបស់យើង

សមែែប់ ការស្ទែបស្ទង់ភាពជឿជាក់ធុរកិច្ច
សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប (EuroCham
Business Confidence Survey) បែាំឆ្នែំ ជា
លើកដំបូងហើយបណា្តែអនុសសន៍ក្នុង
សៀវភៅសនែះ សុទ្ធភតែឆ្លុះបញ្ចែំងរបក 
គំហើញទាំងឡាយ ៅក្នុងការស្ទែបស្ទង់ 
នោះ។ ជាវិជ្ជមាន កែុមហ៊ុនភាគចែើនដែល 
តែូវបានគែធ្វើការស្ទែបស្ទង់មតិ បាន 
រយកាណ៍ឲែយដឹងថា ពួកគែមានលទ្ធភភាព
សមែែចបានោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់គែ 
ក្នុងរយៈកាល ១២ខែ កន្លងទៅ។ សំខាន់ 
ជាងនែះទៅទៀត ៨១%នែអ្នកដែលតែូវ
បានធ្វើការស្ទែបស្ទង់មតិ បាននយិយថា
ពួកគែមានចែតនានឹងបន្តធ្វើការវិនិោគ
ៅកម្ពនុជាៅឆ្នែំខាងមុខតទៅទៀត។ ប៉ុន្តែ 
ការាយតម្លែបា៉ែន់បែមាណលើភាពបែកួត
បែជែងជារួមរបស់កម្ពនុជា បែៀបទៅនឹង
ោលដៅវិនិោគដទែទៀតក្នុងតំបន់ 
អាស៊ែន ឃើញថាទាបណាស់ ដោយក្នុង 
នោះមានតែ ១៣% បុ៉ណោ្ណែះដែលកំពុងគិត
ថាកម្ពនុជានាពែលបច្ចុបែបន្ននែះ មានភាព 
បែកួតបែជែងខា្លែងំជាងភាគចែើននែបែទែស
អាស៊ែនដទែទៀត។  
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ដូចា្នែនែះដែរ ធាតុចូលនានាដែលយើង
ទួលបានសមែែប់តាក់តែងសៀវភៅសនែះ 
បងា្ហែញឲែយឃើញមូលបទស្នូលបែហាក់ 
បែហែលា្នែនែះដែរ។ ៅក្នុងជំពូក 
នីមួយៗ ភាពាំបាច់មានភាពចែបាស់ 
កែឡែត ក្នុងការធ្វើឲែយបរិស្ថែនធុរកិច្ចកាន់
តែមានទមែង់ផ្លូវការថែមទៀត។ កន្លែង
ណាដែលបទបញ្ញត្តិៅខ្វះចនោ្លែះ 
សែពែចសែពិល ឬា្មែនការតាមដន 
អនុវត្តតែឹមតែូវ ានឹងបង្កើតឲែយមានឱកាស
បែកួតបែជែងមិនស្មើភាព — បែការនែះ
តែូវបានគែលើកឡើងចែើនជាងគែថា ជា
កតា្តែតែមួយគត់ដែលបន្ទុចបងា្អែក់ដល់ការ
ពងែីកការវិនិោគអឺរ៉ុបៅកម្ពនុជា។ យើង 
ខ្ញុំយល់ឃើញថា រជរដ្ឋែភិបាលទទួល 
ស្គែល់បញ្ហែនែះថា ការបែកួតបែជែងមិន
ស្មើភាពជាឧបសគ្គកមួយដល់ការវិនិោគ
បរទែស ហើយចោំះមុខបានប្តែជា្ញែចិត្ត 
ក្នុងរបៀបារៈធ្វើកំណែទមែង់ បែកប 
ដោយមហិច្ឆិតា ក្នុងទិសដៅបង្កើន 
អនុលោមភាពរបស់បណា្តែកែុមហ៊ុន 
ឲែយបានកាន់តែបែសើរឡើង។ យើងខ្ញុំ 
សងែឃឹមថា សៀវភៅសនែះ អាចតែូវបាន
បែើដើមែបីសង្កត់បញ្ជែក់បន្ថែមលើបញ្ហែ 
និយតភាពជាក់លាក់មួយចំនួន ដែលាំ
បាច់ឲែយមានការយកចិត្តទុកដក់ថែមទៀត 
និងដើមែបីពងែឹងសែដ្ឋភកិច្ចរបស់កម្ពនុជាក្នុង 
ដំណើរទៅមុខ។ 

មូលបទមួយទៀតដែលកើតមានឥត 
ឈប់ឈរ គឺដំណើរការការយិធិបតែយែយ
ដែលាំបាច់តែូវកែសមែួលឲែយសមញ្ញ 
ជាងសព្វថ្ងែនែះ។ ថ្វីបើកម្ពនុជាមិនមាន 
តមែូវការការិយធិបតែយែយ ជាបន្ទុកហួស 
ហែតុក្តី បើបែៀបជាមួយបែទែសឯទៀត 
ក្នុងតំបន់ ចំណាត់ការមួយចំនួនដែលគែ 
កំពុងបែើក្នុង បែទែសមានលក្ខណៈមិន 
ទៀងទាត់ ហើយអាចបណា្តែលឲែយមាន 
ចំណាយចែើន និងបង្កជាឧបសគ្គកដល់ 
បែតិបត្តិការរបស់កែុមហ៊ុន ដែលោរព 
ចែបាប់។ សែបា្នែទៅនឹងយុទ្ធភសស្តែរបស់
យើងឲែយមានការបែឡូកពាក់ព័ន្ធភបែប 
ស្ថែបនា សៀវភៅសនែះបានគូសរំលែច 
នីតិវិធីទាំងនោះ ហើយលើកសំណើថាគួរ
ធ្វើដូចម្តែចខ្លះដើមែបីសើរីនិងរៀបចំាឡើង
វិញឲែយមានលក្ខណៈរលូន និងមាន 
បែសិទ្ធភពលជាងនែះ។ 

ៅទីបញ្ចប់ ចោំះមុខនែការលំបាកក្នុង
ការទទួលបានព័ត៌មាន និងការសែែយបំភ្លឺ 
ចែបាប់ អនុសសន៍មួយចំនួនរបស់យើង 
ផ្តែតទៅលើមធែយាបាយនែការបែែសែ័យ
ទាក់ទងរាងស្ថែប័នសធារណៈ និង 
វិស័យឯកជន។ ការសែែវជែែវរបស់យើង 
កំណត់បានអត្តសញ្ញែណផ្នែកនិងវិស័យ
ជាក់លាក់មួយចំនួន ដែលយើងខ្ញុំគិតថា 
គួរតែូវមានកិច្ចសន្ទនាដោយចំហជាមួយ
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សហគមន៍ធុរកិច្ច គឺកិច្ចសន្ទនាដែលនឹង 
ជួយលើកស្ទួយឲែយមានការចែករំលែក 
ទសែសនវិស័យ ហើយលើកទឹកចិត្តឲែយមាន 
ដំណោះសែែយពិតបែែកដដល់បណា្តែ 
បញ្ហែដែលកំពុងមានផលប៉ះពាល់មកលើ 
វិស័យឯកជន។ 

ក្នុងនាមជាសមាគមធុរកិច្ចធំជាងគែពី 
បស្ចិមលោកបែាំៅកម្ពនុជា សភា 
ពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប យើងខ្ញុំបានយល់ជែែប 
អំពីបញ្ហែនានាដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅ
លើការធ្វើអាជីវកម្មបែាំថ្ងែរបស់សមាជិក
យើង ក៏ដូចជាកង្វល់នានាដែលររំងមិន
ឲែយមានការវិនិោគថ្មីៗហូរចូលក្នុង 
បែទែសមួយនែះ ដែលបច្ចុបែបន្នកំពុងតែ 
មានការលូតលាស់និងបែែបែួលយ៉ែង 
រហ័ស។ ដូច្នែះ យើងខ្ញុំសូមសម្តែងឆន្ទៈ 
ពួតដែា្នែធ្វើការ ជាមួយរជរដ្ឋែភិបាល 
ដើមែបីកំណត់អត្តសញ្ញែណហើយរក 
ដំណោះសែែយដល់បញ្ហែទាំងនោះ 
ដោយឈរលើមូលដ្ឋែន ទុកចិត្តា្នែទៅវិញ 
ទៅមក អត់ធ្មត់ និងតថនិយមឆ្ពែះទៅ 
សមែែច លទ្ធភផល។ 

ខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសនែះថ្លែងអំណរ 
គុណដល់សមាជិក និងដែគូពាក់ព័ន្ធភ 
ទាំងអស់ ដែលបានចំណាយពែលវែលា 
ផ្តល់វិភាគទានដល់គមែែង ដ៏មាន 

សរៈសំខាន់មួយនែះ។ ជាមួយា្នែនែះ ខ្ញុំ
សូមលើកទឹកចិត្តឲែយសមាជិកទាំងអស់បន្ត
ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់បណា្តែ 
គណៈកមា្មែធិការតាមវិស័យរបស់យើង។ 
ៅប៉ុនា្មែនខែខាងមុខ គណៈកមា្មែធិការ 
ទាំងនែះ នឹងបន្តធ្វើការជាមួយ  
រជរដ្ឋែភិបាល ក្នុងការស្វែងរកដំណោះ 
សែែយ បែបស្ថែបនាលើបញ្ហែ ទាំងឡាយ 
ដែល តែូវបានលើកឡើងក្នុងសៀវភៅ  ស 
នែះ ឆ្ពែះទៅោលដៅខ្ពនស់បំផុត គឺពងែីក
ឲែយបានកាន់តែធំឡើងនូវកមែិតធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនោិគរាងកម្ពនុជា 
និងសហភាពអឺរ៉ុប។ 

អែមា៉ែនូអែល មែណង់តូ 
Emmanuel Menanteau
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វិធីសាស្ត្
ខ្លឹមសរក្នុងការបោះពុម្ពនផែាយជាលើកទីមួយរបស់សៀវភៅសនែះ តែូវបានរចនាទែង់ទែែយ

ឡើងដោយផ្អែកលើគណៈកមា្មែធិការតាមវិស័យទំាងបែែបីំដែលកំពុងមានសែែប់ លើធាតុចូល

និងអតា្ថែធិបែបាយដែលបែមូលបានតាមរយៈកិច្ចពិគែែះោបល់ល្អតិល្អន់ជាមួយសមាជិករបស់

យើង ជាសមូហភាពក្តី ជាបុគ្គកលក្តី។ 

ជំពូកបីដំបូង ផ្តែតលើបែធានបទអន្តរវិស័យដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅលើកែមុហុ៊នទំាងអស់

កំពុងបែកបធុរកិច្ចក្នងុពែះរជាណាចកែ ជាពិសែសបែធានបទស្តអំីពីធនធានមនុសែស ពន្ធភដរ 

ហើយនិង ការដឹកជញ្ជនូនិងភ័ស្តភុារ (ដោយក្នងុនោះមានអតា្ថែធិបែបាយមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធភផ្នែក

គយ និងដំណើរការនាំចែញ-នាំចូលផងដែរ)។ 

ជំពូកបែែំទៀត លើកឡើងបញ្ហែជាក់លាក់ដែលកំពុងតែប៉ះពាល់លើបណា្តែធុរកិច្ចក្នុងវិស័យ 

រថយន្ត បច្ចែកវិទែយាឌីជីថលនិងបច្ចែកវិទែយាថ្មី ធុរកិច្ចបែតង ថែទាំសុខភាព ហើយនិងអចលន 

ទែពែយនិងសំណង់។ បន្ថែមលើនែះ យើងខ្ញុបំានឧទ្ទសិជំពូកដោយឡែកមួយទៀតស្តពីី កែមុការ

ងារទែសចរណ៍នែវែទិកាស្ថែប័នសធារណៈនិងវិស័យឯកជន ដែលមានអគ្គកនាយកដ្ឋែន 

កែសួងទែសចរណ៍ និងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប ដើរតួធ្វើជាអគ្គកលែខាធិការដ្ឋែនរួមា្នែ។ 

ដោយសរថាោលបំណងរបស់យើងគឺធ្វើជាដែគូស្ថែបនាជាមួយរជរដ្ឋែភិបាល រល់បញ្ហែ

ដែលបានលើកឡើងក្នងុសៀវភៅនែះមកជាមួយនូវសំណើដំណោះសែែយបែបបែែកដនិយម 

ដែលអាចយកទៅអនុវត្តបានដោយអាជា្ញែធរពាក់ព័ន្ធភក្នងុដំណាក់កាលខ្លនិីងមធែយម។ អនុសសន៍ 

របស់យើងមានទមែង់ដូចតទៅនែះ៖  

រៀបរប់អំពីស្ថែនភាពបច្ចុបែបន្នកាល ហើយថាតើាមានផលប៉ះពាល់ដូចម្តែចខ្លះមកលើ 

សមាជិករបស់យើង។

ធ្វើការបងា្ហែញថា ហែតុអ្វបីានជាាស្ថតិក្នងុផលបែោជន៍របស់រជរដ្ឋែភិបាលក្នងុការលែលក

រកដំណោះសែែយដល់បញ្ហែ។

បងា្ហែញវិធានការជាក់លាក់ដែលអាចជួយកែលម្អស្ថែនភាពឲែយកាន់តែបែសើរ សមែែប់ភាគី 

ទាំងអស់ ។

យើងខ្ញុមំានភាពជឿជាក់ថា អនុសសន៍ទំាងឡាយក្នងុសៀវភៅសនែះ ឆ្លះុបញ្ចែងំទសែសនៈរបស់

បណា្តែវិនិោគិនដែលកំពុងបែកបធុរកិច្ចសែបចែបាប់ក្នុងបែទែស កម្ពនុជា ហើយតាមរយៈ នែះ 

យើងខ្ញុំប្តែជា្ញែបន្តធ្វើកិច្ចសន្ទនាជាមួយរជរដ្ឋែភិបាល ក្នងុោលដៅធ្វើឲែយទីលានធុរកិច្ចៅ 

កម្ពនុជាមានលក្ខណៈទាក់ទាញកាន់តែខា្លែំងឡើងថែមទៀតសមែែប់វិនិោគបរទែស។

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

អនុសសន៍

ផលចំណែញឬ
កង្វល់ដែលអាចកើត

មានសមែែប់កម្ពនជុា
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តារាងអនុសាសន៍
សម្្ប់គោលនយោបាយ	

ធនធានមនុសែស

1. ាំទែការធ្វើពិពិធកម្ម 
សែដ្ឋភកិច្ច

 9 ស្នើសូមាំទែឲែយមានការផែសព្វផែាយយន្តការកិច្ចពែមពែៀងតថ្លែជាសមូហភាពឲែយបានកាន់

តែទូលំទូលាយថែម ដើមែបីបកសែែយចែបាប់ស្តីពីការងារៅកមែិតឧសែាហកម្ម។ 

2. ប័ណ្ណការងារ សមែែប់ 
និោជិតបរទែស

 9 ស្នើសូមលុបចែញតមែូវការឲែយនិោជកបំពែញទមែង់បែបបទកំណត់ទុកមុន ៅពែល

ដែលគែចុះបញ្ជីកិច្ចសនែយាការងាររបស់ជនបរទែស ជាមួយកែសួងការងារនិងបណ្តុះ 

បណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ។

 9  ស្នើសូមដក់ចែញដំណើរការមួយដែលអនុញ្ញែតឲែយបុគ្គកលដែលកំពុងធ្វើការក្នុងបែទែស 

កម្ពនុជាប៉ុន្តែា្មែននិោជកគែប់គែងអាចដក់ពាកែយសុំប័ណ្ណការងារបាន។

3. គិលានដ្ឋែនតាម 
សហគែែសធុរកិច្ច

 9  ស្នើសូមពិនិតែយកែសមែួលឡើងវិញនូវតមែូវការដែលថាធុរកិច្ចទាំងឡាយណាដែលមាន 

និោជិតាប់ពី៥០នាក់ឡើងទៅ តែូវតែមានគិលានដ្ឋែនៅក្នុងបរិវែណសហគែែស 

របស់ខ្លួន។ 

4. ជំនាញនិងការ 
បណ្តុះបណា្តែល

 9  ស្នើសូមធ្វើអាទិភាពការអនុវត្តកែបខ័ណ្ឌគុណវុឌែឍិជាតិមួយ ដែលមានដក់បញ្ចូលកម្មវិធី

អប់រំវជិា្ជែជីវៈ និងបណ្តុះបណា្តែលជំនាញ។ 

 9  ស្នើសូមធានាធ្វើយ៉ែងណាឲែយកែបខ័ណ្ឌនែះ រួមបញ្ចលូផងដែរនូវជំនាញដែលអភិវឌែឍទទួល

បានតាមរយៈការរៀនសូតែកែែបែព័ន្ធភនិងមិនផ្លូវការ។ 

5. ការបែែសែ័យទាក់ទង 
រាងស្ថែប័ន 
សធារណៈ និង 
វិស័យឯកជន

 9  ស្នើសូមបង្កើតលទ្ធភភាពទទួលបានព័ត៌មាន អំពីបទបញ្ញត្តនិានារបស់ចែបាប់ការងារ និងទាក់

ទងបុគ្គកលិកទទួលខុសតែវូតាមផ្នែកជាភាសអង់គ្លែស នែកែសួងការងារនិងបណ្តះុបណា្តែល

វិជា្ជែជីវៈ។
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ពន្ធភដរ

6. ការចុះបញ្ជីពន្ធភ  9 ស្នើសូមពិនិតែយកែសមែួលឡើងវិញជាផ្លូវការនូវតមែូវការឲែយបែធានកែុមហ៊ុនតែូវតែមក 

បងា្ហែញមុខៅអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរដើមែបីបំពែញោលបំណងនែបែបបទការចុះបញ្ជី។

 9  ស្នើសូមពិនិតែយកែសមែួលឡើងវិញនូវតមែូវការឲែយភាគីភតិកៈ (អ្នកជួល) បងា្ហែញភ័ស្តុតាង

វិក្កយបតែបង់ពន្ធភអចលនទែពែយដែលគែបានជួលធ្វើស្នែក់ការការិយល័យ ៅពែលដែល

ពួកគែចុះបញ្ជីកែុមហ៊ុន។ 

7. ពន្ធភកាត់ទុក  9 ស្នើសូមពាិរណាឡើងវិញ នូវោលការណ៍កាត់ទុកពន្ធភលើសែាដែលបានពិន័យដោយ

អយុត្តិធម៌ លើបណា្តែកែុមហ៊ុនោរពការបង់ពន្ធភតែឹមតែូវ។

 9  ស្នើសូមបញែឈប់ការអនុវត្តការយកពន្ធភកាត់ទុក និងអាករលើតម្លែបន្ថែមលើទែពែយដែលជួល

ពីកែុមហ៊ុន។ 

8. អាករលើតម្លែបន្ថែម  9  ស្នើសូមផ្តល់ោលារណ៍ណែនំាឲែយបានជាក់លាក់ អំពីតមែវូការយកអាករលើតម្លែបន្ថែម

សមែែប់សែាដែលតែូវបាននាំចែញ។

 9  ស្នើសូមអនុញ្ញែតធុរកិច្ចដែលធ្វើការផ្គកត់ផ្គកង់ដែលអាចជាប់ពន្ធភ និងអាចរួចពន្ធភ ឲែយទទួល

បានការប៉ះបូ៉វ១០០%នែអាករលើធាតុចូលដែលបានបង់ហើយ ទល់នឹងអាករលើធាតុចែញ

ដែលបែមូលបាន។ 

 9  ស្នើសមូឲែយបញ្ជែកឡ់ើងវញិអពំកីែបខណ្ឌពែលវែលាសមែែបធ់្វើចណំាតក់ារពាកែយសុបំង្វលិ

អាករលើតម្លែបន្ថែមមកវិញហើយសង្កត់ធ្ងន់លើសរៈសំខាន់ឲែយមានការោរពកែបខណ្ឌ

ពែលវែលានែះឲែយបានខា្ជែប់ខ្ជួន។

9. ពន្ធភលើបែែក់ចំណែញ
និងពន្ធភអបែបបរមា

 9  ស្នើសូមពិនិតែយឡើងវិញនូវបែការលើកទឹកចិត្តគមែែងមានចំណាត់ថា្នែក់QIPពិសែសបែការ

ពាក់ព័ន្ធភពន្ធភលើបែែក់ចំណែញដើមែបីផ្តល់ឧត្តមភាពបែៀបធៀបផ្នែកពន្ធភឲែយមានលក្ខណៈ

បែកួតបែជែងបែសើរថែមទៀតដល់វិនិោគិន។

 9  ស្នើសូមធ្វើការពិារណាឡើងវិញនូវតមែូវការពន្ធភអបែបបរមា សមែែប់ បណា្តែធុរកិច្ចដែល

មានចនោ្លែះចំណែញទាប។ 

 9  ស្នើសូមដក់ចែញការកំណត់កមែិតបែែក់ឧបត្ថម្ភលើការកមែាន្ត សមែែប់កាត់ចែញពីការ 

គណនាពន្ធភ។

10. ចំណាត់ការ 
រដ្ឋភបាលពន្ធភ

 9  ស្នើសូមកែសមែួលឡើងវិញ នូវវិធានការពិន័យក្នុងការធ្វើវិក្កយបតែខុស ដូចមានចែងក្នុង

សែចក្តីណែនាំលែខ១១២៧របស់អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ។

តារាងអនុសាសន៍សម្្ប់គោលនយោបាយ		(បន្ត)
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11. ផ្នែកគយ  9  ស្នើសូមថាបញ្ជីសោហ៊ុយ និងថ្លែសែាកម្មបច្ចុបែបន្នគួរតែូវបានពងែីកដោយបញ្ចូលតម្លែ

សែាសមែែប់ការផ្តល់សែាកែែម៉ែងធ្វើការធម្មតា និងចំណាយសមហែតុផលសមែែប់ 

មន្តែីគយ។

 9 ស្នើសូមឲែយផ្តល់ោលការណ៍ណែនំាចែបាស់ជាងនែះអំពីដំណើរការដែលតាមរយៈនោះកែមុហុ៊ន

ផ្គកត់ផ្គកង់ដល់អតិថិជនគមែែងមានចំណាត់ថា្នែក់ QIPអាចទទួលបានអត្ថបែោជន៍ពីការរួច

ពន្ធភនាំចូលសមែែប់បណា្តែគមែែងមានចំណាត់ថា្នែក់ QIP ទាំងអស់ ជាពិសែស ក្នុងករណី

ដែលតម្លែៅលើទីផែារខុសា្នែបើធៀបទៅនឹងតម្លែពែយាករណ៍ទុកមុនរួចមកហើយៅក្នុង

បញ្ជីមែ។

 9  ស្នើសូមឲែយធ្វើអាទិភាពការបែើបែព័ន្ធភបង់បែែក់អែឡិចតែូនិកមានសុវត្ថិភាពមួយ និងការ 

ពងែឹកបែព័ន្ធភអែឡិចតែូនិកសមែែប់បញ្ជូន/ទទួលឯកសរគយ។ 

12. ការដឹកជញ្ជូន 
និងភ័ស្ដុភារ

 9  ស្នើសូមកាត់បន្ថយថ្លែសោហ៊ុយខ្ពនស់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាមនាាអន្តរជាតិពី និងមក 

បែទែសកម្ពនុជា។ 

 9  ស្នើសូមឲែយអនុញ្ញែតកែមុហុ៊នផែសែងទៀតកែែពីអង្គកភាព “កំាសប” ធ្វើការផ្តល់សែាភា្នែក់ងារ

នាាចរដែរ សមែែប់រត់ការបែបបទទំនិញនាាចូលកំពង់ផែ។

 9  ស្នើសូមជួយដល់កែមុហុ៊ននាាក្នងុការបែមូលយកមកវិញនូវសំបកកុងតឺន័រផ្ទកុទំនិញដែល

ា្មែនមា្ចែស់មកយក។

13. តំបន់សែដ្ឋភកិច្ច 
ពិសែស

 9  ស្នើសូមតមែវូឲែយបណា្តែតំបន់សែដ្ឋភកិច្ចពិសែស សមែបសមែលួធ្វើកិច្ចបែជំុជាទៀងទាត់រាង

វិនិោគិនអគ្គកនាយកដ្ឋែនគយនិងរដ្ឋែករនិងអង្គកភាពសធារណៈពាក់ព័ន្ធភដទែទៀត ហើយ

សូមពាិរណាសកលែបងបែើឧបករណ៍ថ្មីសមែែប់បមែើកិច្ចសហការា្នែរាងស្ថែប័ន 

សធារណៈ និងវិស័យឯកជនក្នុងរង្វង់តំបន់សែដ្ឋភកិច្ចពិសែស។

ផ្នែករថយន្ត 

14. បទបញ្ញត្តិនាំចូល  9  ស្នើសូមអនុវត្តវិធានការទប់ស្កែត់ការនាំចូលរថយន្តដែលមានលក្ខណៈមិនសមសែប 

សមែែប់បរិស្ថែនកម្ពនុជា។  

15. ការការពារ 
អ្នកបែើបែែស់

 9 ស្នើសូមឲែយនាយកដ្ឋែនដឹកជញ្ជនូផ្លវូោកធ្វើការជូនដំណឹងដល់សខាចែកាយមានបែទាន

សិទ្ធភិទាំងអស់ក្នុងមួយតែីមាសម្តង អំពីព័ត៌មានស្តីពីបញ្ជីរថយន្តថ្មីឬការផ្ទែររថយន្តដែល

បែើរួចហើយ សមែែប់បែើក្នុងករណីាំបាច់តែូវហៅបែមូលរថយន្តតែលប់មកវិញ។

 9 ស្នើសូមធ្វើឲែយកាន់តែបែសើរថែមទៀតនូវវិធានការតែួតពិនិតែយបច្ចែកទែសរថយន្តដែល 

កំពុងមានជាធរមាន។

16. ោលនោបាយ 
យកពន្ធភ

 9 ស្នើសូមធ្វើវិារណកម្មោលនោបាយយកពន្ធភលើរថយន្ត ដើមែបីជួយាំទែដល់ការ 

លូតលាស ់របស់វិស័យនំាចូលរថយន្តផ្លវូការ។ 
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បច្ចែកវិទែយាឌីជីថល និងបច្ចែកវិទែយាថ្មី

17. ាំទែដល់ការ 
អភិវឌែឍឧសែាហកម្ម 
បច្ចែកវិទែយាថ្មី

 9 ស្នើសូមពិនិតែយឡើងវិញលើទមែង់បច្ចបុែបន្ននែកិច្ចពិគែែះោបល់រាងស្ថែប័នសធារណៈ 

និងឯកជនក្នុងវិស័យបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាននិងសរគមនាគមន៍។

18. ពាណិជ្ជកម្មតាម 
បែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិត

 9 ស្នើសូមបន្តសហការជាមួយកែុមការងារធុរកិច្ចកម្ពនុជាតាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិតដើមែបីជួយឲែយ

មានការរីកលូតលាស់ពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិតៅកម្ពនុជា។

19. ទូរគមនាគមន៍  9 ស្នើសូមធ្វើការពិគែែះោបល់ខ្លឹមសរសុីជមែែជាមួយវិស័យឯកជនសិនមុននឹងអនុវត្ត

ដំណើការចែញអាជា្ញែប័ណ្ណទូរគមនាគមន៍ឡើងវិញ។

 9 ស្នើសូមរៀបចំរចនាសម្ពន័ន្ធភបែើបែែស់ចំណូលពីកាតព្វកិច្ចសែាកម្មសកល (Universal 

Service Obligation/USO) មួយដែលបមែើឲែយការរីកចមែើនដល់វិស័យនែះទៅថ្ងែអនាគត។ 

 9 ស្នើសូមដក់ចែញចំណាត់ការតែួតពិនិតែយអ្នកដក់ដែញថ្លែឲែយបានល្អិតល្អន់ ក្នុងដំណើរ

បែកាសលក់ដែញថ្លែវិសលគមទូរគមនាគមន៍នាពែលអនាគត។

 9 ស្នើសូមពិនិតែយឡើងវិញនូវវិធីសស្តែនែការគណនាចំណូលជាប់ពន្ធភរបស់បណា្តែកែុមហ៊ុន

ទូរគមនាគមន៍។

ធុរកិច្ចបែតង

20. ថាមពលកកើត 
ឡើងវិញ

 9 ស្នើសូមជួយាំទែដល់កែុមហ៊ុនជីវមា៉ែសមានចីរភាព ដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យផ្លូវ

ការឲែយមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងបានផ្នែកតម្លែ។

 9 ស្នើសូមពាិរណាលើកលែងអាករលើតម្លែបន្ថែម ហើយពាិរណាធ្វើគមែែងសកលែបង

សែាកម្មទូទាត់ណិតមីធឺរិង ដើមែបីជួយាំទែដល់ការអភិវឌែឍឧសែាហកម្មថាមពលពន្លឺពែះ

អាទិតែយៅកម្ពនុជា។ 

 9 ស្នើសូមអនុម័តជាផ្លវូការយក Good Solar Initiative ធ្វើជាកម្មវិធីជាតិធានាគុណភាព 

សមែែប់ថាមពលពន្លពឺែះអាទិតែយ ហើយបង្កើតផែនការអន្តរកាលមួយសមែែប់ាប់យកការ

ទទួលខុសតែូវក្នុងការគែប់គែងាត់ាត់ចែងកម្មវិធីឲែយមាននិរន្តរភាពទៅអនាគត។

21. ការាយតម្លែ 
ផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន

 9 ស្នើសូមផ្តល់ការណែនំាចែបាស់លាស់និងជាសធារណៈអំពីថាតើចែបាប់ាយតម្លែផលប៉ះពាល់

បរិស្ថែននឹងតែវូបានអនវុត្តរបៀបណាទមែែនំងឹមានចែបាបប់រិស្ថែនឬចែបាបា់យតម្លែផលប៉ះ

ពាល់បរិស្ថែនថ្មី ចែញជាធរមាន។

 9 ស្នើសូមឲែយលុបតមែូវការសញ្ជែតិក្នុងការផ្តល់សែាពិគែែះោបល់សមែែប់ធ្វើការាយ 

តម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែនចែញពីចែបាប់ាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែនថ្មីៅថ្ងែអនាគត។

តារាងអនុសាសន៍សម្្ប់គោលនយោបាយ		(បន្ត)
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22. បែសិទ្ធភភាព 
ថាមពល

 9 ស្នើសូមធ្វើការរៀបចំឲែយមានតមែូវការថាតែូវតែបែើស្លែកព័ត៌មានថាមពលលើផលិតផល

ដែលកំពុងដក់លក់ក្នុងបែទែសកម្ពនុជា។

 9 ស្នើសូមពាិរណាដក់ចែញកម្មវិធី “រងា្វែន់ឧសែាហកម្មបែតង” ដើមែបីទទួលស្គែល់ធុរកិច្ច

ដែលបានបងា្ហែញទង្វើបែតិបត្តិល្អឥតខ្ចែះក្នុងផ្នែកបែសិទ្ធភភាពថាមពល។

23. សំណង់អារ 
បែតង

 9 ស្នើសូមពិារណាាប់ផ្តើមរកមើលលទ្ធភភាពសមែែប់បង្កើត កែមុបែកឹែាជាតិកម្ពនជុាសមែែប់

សំណង់អារបែតង។ 

ថែទាំសុខភាព

24. ការនាំចូល 
លួចលាក់

 9 ស្នើសូមឲែយអនុវត្តវិធានការបន្ថែមដើមែបីទប់ស្កែត់ការនាំចូលផលិតផលឱសថលួចលាក់។ 

25. ការចុះបញ្ជី 
និងការបន្ត 
សុពលភាព

 9 ស្នើសូមបង្កើតដំណើរការដក់ពាកែយសុំមួយដែលតាមរយៈនោះ កែុមហ៊ុនថែទាំសុខភាព

អាចដក់ពាកែយសុំអាជា្ញែប័ណ្ណនាំចូលពិសែស សមែែប់ផលិតផលដែលមានក្នុងបញ្ជីហើយ 

ឬកំពុងឆ្លងកាត់ដំណើរការសុំបន្តសុពលភាពឡើងវិញ។

 9 ស្នើសូមចុះផែាយបញ្ជីឈ្មែះបែទែសឬស្ថែប័ន ដែលលទ្ធភផលតែស្តលើផលិតផលសុខា 

ភិបាលពីមន្ទីរពិសោធន៍របស់បែទែស ឬស្ថែប័នទាំងនោះអាចតែូវទទួលយកបាន ជំនួស

ឲែយការធ្វើតែស្តដោយមន្ទីរពិសោធន៍ៅកម្ពនុជា។

 9 ស្នើសូមចុះផែាយកាលវិភាគចែបាស់លាស់នែកិច្ចបែជុំរបស់គណៈកមា្មែធិការចុះបញ្ជី និង 

បន្តសុពលភាពបញ្ជី របស់កែសួងសុខាភិបាល។

 9 ស្នើសូមកំណត់ឲែយបានចែបាស់នូវបញ្ជីចំណាត់ថា្នែក់ផលិតផលសមែែប់បរិកា្ខែពែទែយជាមួយ

សែចក្តីអធិបែបាយលម្អិតនែនីតិវិធីនិងឯកសរដែលជាតមែូវការាំបាច់សមែែប់ផលិតផល

នីមួយៗ។

26. ឱសថមិនាំបាច់ 
មានវែជ្ជបញ្ជែ

 9 ស្នើសូមពិនិតែយឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពបញ្ជីផលិផលឱសថមិនាំបាច់មានវែជ្ជបញ្ជែ

ឲែយសែបទៅតាមបែព័ន្ធភចំណាត់ថា្នែក់របស់បណា្តែបែទែសអាស៊ែនផែសែងទៀត។

27. ការដក់ដែញថ្លែ 
ជាសធារណៈ

 9 ស្នើសូមឲែយដកនូវកែមុហុ៊នណា ដែលា្មែនសមត្ថភាពផ្តល់ការថែទំាទៀងទាត់លើបរិកា្ខែពែទែយ

ចែញពីការដែញថ្លែជាសធារណៈ។
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28. ការបែែសែ័យ 
ទាក់ទង រាងវិស័យ 
សធារណៈ 
និងឯកជន

 9 ស្នើសូមបង្កើតវែទិកាវិស័យសធារណៈ និងវិស័យឯកជនជាលក្ខណៈផ្លូវការមួយសមែែប់

ផ្នែកថែទំាសុខភាព ហើយផែសព្វផែាយបែកាសទំាងអស់ពាក់ព័ន្ធភនឹងវិស័យសុខាភិបាលដោយ

មានការបកបែែជាភាសអង់គ្លែសជាផ្លវូការផងៅលើវិុបសយរបស់កែសួងសុខាភិបាល។

អចលនទែពែយនិងសំណង់

29. ការអភិវឌែឍ 
សុរិោដី 
និងអចលនទែពែយ

 9 ស្នើសូមកំណត់ការគែប់គែងសរពើពន្ធភក្នុងអំឡុងពែលអនុវត្តន៍គមែែងអចលនទែពែយ 

និងសំណង់។ 

 9 ស្នើសូមកំណត់កាតព្វកិច្ចឲែយអ្នកអភិវឌែឍន៍អចលនទែពែយ ដក់ពាកែយធ្វើកម្មសិទ្ធភិសុំសិទ្ធភិកាន់

កាប់ជាន់លើជំនួសមុខឲែយអ្នកទិញអចលនទែពែយ។

 9 ស្នើសូមដក់ចែញវិធានការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថដុើមែបីកំហិតការវិនិោគដោយទិញអចលន

ទែពែយទុកលក់យកចំណែញ ៅកម្ពនុជា។

 9 ស្នើសូមកំណត់ការពិពណ៌នាជាផ្លូវការមួយអំពីស្តង់ដទូទៅសមែែប់ខា្នែតាស់វែងអចលន

ទែពែយ។

30. ការរៀបចំដែនដី 
និងនគរូបនីយកម្ម

 9 ស្នើសូមពិារណាអនុញ្ញែតឲែយមាន “គមែែងគំរូ” សមែែប់បងា្ហែញដល់វិនិោគិនដែលាប់

អារម្មណ៍ឲែយឃើញថា កម្ពនុជាក៏មានលទ្ធភភាព អភិវឌែឍសុរិោដីជាស្តង់ដអន្តរជាតិដែរ។ 

31. សំណង់  9 ស្នើសូមឲែយមានការពិគែែះោបល់ជាមួយវិស័យឯកជន ដើមែបីធានាឲែយមានសំណំុស្តង់ដ 

អារមានសភាពជាក់ស្តែងសមែបតាមបរិបទកម្ពនុជា។

 9 ស្នើសូមអនុវត្តវិធានការរយៈពែលខ្លីមួយសមែែប់លែលករកដំណោះសែែយដល់បញ្ហែ 

សុវត្ថិភាពក្នុងពែលអគ្គកិភ័យ មុននឹងធ្វើការអនុម័តកូដសំណង់អារ។

តារាងអនុសាសន៍សម្្ប់គោលនយោបាយ		(បន្ត)
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សៀវភៅសនែះធ្វើការចងកែងអនុសសនោ៍ល

នោបាយនានា ដែលគណៈកមា្មែធិការតាមវិស័យ

នែសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បបានរៀបចំតាក់តែងឡើង

លើវិស័យមួយចំនួន លើកលែងតែវិស័យទែសចរណ៍

មួយប៉ុណោ្ណែះ។ 

តាមការពិត សភាពាណិជ្ជកម្ម អឺរុ៉ប កន្លងមក បា

នបញ្ជែក់ជូនកែសួងទែសចរណ៍រួចមកហើយអំពី

ឧបសគ្គកនានាដែលបង្កការរំខានដល់ការធ្វើធុរកិច្ច 

ក្នុងឧសែាហកម្មទែសចរណ៍ (និងមានលើកសំ

ណើជាដំណោះសែែយជូនផងដែរ) 

ជាផ្នែកមួយរបស់កែមុការងារ “ខ” នែវែទិការ 

ដ្ឋែភិបាលនិងវិស័យឯកជន ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធភ 

វិស័យនែះ។ បច្ចុបែបន្ន បញ្ហែ និងដំណោះសែែយ 

ទាំងនោះ កំពុងតែូវបានតំណាងឧសែាហកម្ម 

ទែសចរណ៍លើកយកទៅពិភាកែា ជាមួយកែសួង 

ទែសចរណ៍ ហែតុដូច្នែះហើយ ា្មែនភាពាំបាច់នឹង

លើកវិស័យនែះយកមកពិពណ៌នាក្នុងសៀវភៅស

នែះទៀតទែ។ ខាងកែែមនែះ ជាការបរយិយអំពី

យន្តការពិគែែះោបល់នានាដែលអនុញ្ញែតឲែយ

មានកិច្ចពិភាកែាបែបនែះ និងតួនាទីដែលសភា 

ពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បបានបំពែញៅក្នងុដំណើរការកិច្ច

ពិភាកែានោះដែរ។

វែទិការដ្ឋែភិបាលនិងវិស័យឯកជន តែវូបានបង្កើត 

ឡើងៅឆ្នែំ ១៩៩៩ កែែមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ 

សម្តែចនាយករដ្ឋភមន្តែីនែពែះរជាណាចកែកម្ពនុជា 

ដោយមានោលបំណងធ្វើជាយន្តការសន្ទនាគួរ

ឲែយជឿជាក់មួយ រាងរជរដ្ឋែភិបាល និងវិស័យ 

ឯកជន សមែែប់ពិគែែះោបល់ា្នែលើបញ្ហែ 

នានាពាក់ព័ន្ធភពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនោិគ។

វែទិកានែះ ដែលបណា្តែកែុមការងារតែូវបានរៀបចំ

ទៅតាមវិស័យ និងមានរដ្ឋភមន្តែរីជរដ្ឋែភិបាលមួយ

រូបនិងតំណាងរបស់វិស័យឯកជនមួយរូបធ្វើជា 

សហបែធានរបស់កែមុនីមួយៗ ជាវែទិកាផ្លវូការមួយ

សមែែប់ឲែយសហគមន៍ធុរកិច្ចរួមា្នែលើកបញ្ហែនូវ 

បញ្ហែដែលពួកគែជួបបែទះ និងស្នើដំណោះសែែយ

ជូនសមភាគីរជរដ្ឋែភិបាលយកទៅពិារណា។ 

បញ្ហែទំាងឡាយណាដែលមិនអាចដោះសែែយបាន

ៅកមែិតកែសួង តែូវបានលើកដក់ជូនសម័យ 

បែជុំពែញអង្គករបស់វែទិការដ្ឋែភិបាលនិងវិស័យ 

ឯកជន ដែលជួបបែជំុមួយឆ្នែមំ្តង កែែមអធិបតីភាព

ដ៏ខ្ពនង់ខ្ពនស់របស់សម្តែចនាយករដ្ឋភមន្តែី។ 

កែុមបែឹកែាអភិវឌែឍន៍កម្ពនុជា ដើរតួនាទីជាលែខា 

ធិការដ្ឋែន នែវែទិការដ្ឋែភិបាលនិងវិស័យឯកជន 

ដោយមានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពនុជា ជាអ្នកធានា

កិច្ចពិគ្្ះយោបល់រវាង	ក្សួង	
ទ្សចរណ៍	និងផ្ន្កឯកជន	
លើវិស័យ	ទ្សចរណ៍	និង	
បដិសណ្ឋ្រកិច្ច	
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ការសមែបសមែួលរាងកែុមការងារទាំងអស់។

បច្ចុបែបន្ននែះ កែុមការងារទាំង១០កែុម ជួបបែជុំា្នែ

ជាទៀងទាត់រៀងរល់ឆ្នែំ៖

ក. កែុមការងារផ្នែកកសិកម្ម 

និងកសិឧសែាហកម្ម

ខ. កែុមការងារផ្នែកទែសចរណ៍

គ. កែុមការងារផ្នែកផលិតកម្មឧសែាហកម្ម 

សហគែែសតូចនិងមធែយម និងសែាកម្ម

ឃ. កែុមការងារផ្នែកចែបាប់ ពន្ធភដរ 

និងអភិបាលកិច្ច

ង. កែុមការងារផ្នែកកិច្ចការធនាារ 

និងសែាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ច. កែុមការងារផ្នែកដឹកជញ្ជូន 

និងហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភ

ឆ. កែុមការងារផ្នែកផលិផលកែច្នែសមែែប់នាំ

ចែញ និងសមែួលពាណិជ្ជកម្ម

ជ. កែុមការងារផ្នែកទំនាក់ទំនងឧសែាហកម្ម

ឈ. កែុមការងារផ្នែកផលិតផលសែូវ អង្ករ

ញ. កែុមការងារផ្នែកថាមពល និងធនធានរ៉ែ

ៅថ្ងែទី៣ ខែសីហា ឆ្នែំ២០១៥ កន្លងទៅនែះ 

សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉ប បានសមែែចតែងតំាង លោក 

លូ ម៉ែង ដែលជាមែចុងភៅដ៏លែបីលែបាញមា្នែក់ៅ 

កម្ពនុជា និងជាបែធានគណៈកមា្មែធិការផ្នែកទែស 

ចរណ៍ ឲែយឈរឈ្មែះក្នុងការបោះឆ្នែតធ្វើជាសហ

បែធានកែុមការងារ “ខ” លើវិស័យទែសចរណ៍។ 

បនា្ទែប់មកទៀត សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបតែូវបានគែ

ផ្តលក់ារទកុចតិ្តឲែយធ្វើជាលែខាធកិារដ្ឋែនរបស់កែមុ

ការងារវិស័យឯកជន ហើយជាមួយភារៈកិច្ចថ្មីនែះ 

យើងខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញសហព័ន្ធភទែសចរណ៍កម្ពនុជា

ឲែយចូលរួមធ្វើការសមែបសមែួលក្នុងកែុម ដែល 

តាមរយៈនែះ ជួយឲែយពួកគែមានលទ្ធភភាពពងែីក

បណា្តែញធុរកិច្ចទែសចរណ៍ និងបដិសណា្ឋែរកិច្ច

បានកាន់តែធំជាងមុន។

កែែយពីជាប់ឆ្នែតធ្វើជាសហបែធានកែុមការងារ

វិស័យឯកជនផ្នែកទែសចរណ៍ លោក លូ ម៉ែង 

បានស្នើដល់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប និងសហព័ន្ធភ

ទែសចរណ៍កម្ពនជុាឲែយពិភាកែាជាមួយសមាជិកទំាង

អស់នែឧសែាហកម្មទែសចរណ៍ និងបដិសណា្ឋែរ- 

កិច្ច ដើមែបីសិកែាពិនិតែយមើលបញ្ហែបែឈមបច្ចបុែបន្ន

ដែលកំពុងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការធ្វើធុរកិច្ច 

និងដើមែបីស្នើឡើងនូវដំណោះសែែយបែបស្ថែបនា
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ដក់ជូនកែសួងទែសចរណ៍ ដែលជាសហបែធានពី

ខាងរជរដ្ឋែភិបាល។

ៅថ្ងែទី៣ ខែកញ្ញែ ឆ្នែំ២០១៥ តារងលម្អិតបញ្ហែ 

និងដំណោះសែែយជាសំណើ តែវូបានវិស័យឯកជន

ដក់ជាផ្លូវការជូនឯកឧត្តម ោង ខុន រដ្ឋភមន្តែី 

កែសួងទែសចរណ៍ ក្នងុអំឡុងពែលជួបបែជំុជាផ្លវូការ

ជាមួយកែុមការងារ “ខ” ដែលបានធ្វើឡើងៅ 

កែសួងទែសចរណ៍។

កែែយពីជុំទីមួយនែកិច្ចពិគែែះោបល់នោះ ឯក 

ឧត្តមរដ្ឋភមន្តែបីានឆ្លើយតបទៅវិស័យឯកជនវិញដោយ

ស្នើឲែយបង្កើតរចនាសម្ពនន័្ធភសធារណៈនិងវិស័យឯកជន

មួយ ដែលមានសមាសភាពមិនតែឹមតែជាលែខាធិ

ការដ្ឋែនរួមដែលមានអគ្គកនាយកដ្ឋែនទែសចរណ៍និង

សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបជាសហបែធានប៉ុណោ្ណែះទែ 

ប៉ុន្តែរួមបញ្ចូលកែុម ចោំះកិច្ចបែែំពីរផ្នែកផងដែរ។ 

កែមុចំោះកិច្ចនីមួយៗមានសហដឹកនំាដោយតំណាង

បច្ចែកទែសមា្នែក់មកពីកែសួងទែសចរណ៍ និងមា្នែក់

ទៀតជាតំណាងាត់តំាងដោយសហបែធាននែវិស័យ

ឯកជន។

កែែមកិច្ចសមែបសមែួលរបស់លែខាធិការដ្ឋែនរួម 

កែុមចំោះកិច្ចនីមួយៗតែូវបានទទួលការាត់តាំង

ឲែយពិនិតែយឡើងវិញនូវរល់បញ្ហែដែលបានលើកឡើង

ដោយវិស័យឯកជន ពែមជាមួយនឹងមូលបទនានា

ដែលកែសួងទែសចរណ៍បានស្នើឡើង ដើមែបីរកការ

ឯកភាពា្នែលើដំណោះសែែយរួមអាចទទួលយក

បាន ដែលនឹងតែវូយកទៅដក់ជូន សហបែធានទំាង

ពីរក្នុងកិច្ចបែជុំកែុមការងារនា ពែលបនា្ទែប់ទៀត។

ដោយតែូវបានបង្កើតដោយសែចក្ដីសមែែចរបស់ 

កែសួងចុះថ្ងែទី៥ ខែវិច្ឆកិា ឆ្នែ២ំ០១៥ កែមុចំោះកិច្ច

ទាងំបែែំពីរមានមុខងារតាមផ្នែកដូចខាងកែែមនែះ៖ 

១. មា៉ែឃីតធិង និងផែសព្វផែាយ 

២.  ភាពស្អែតអនាម័យ និងបែតង

៣. ឧសែាហកម្មទែសចរណ៍ 

៤. វិនោិគ 

និងការអភិវឌែឍផលិតផលទែសចរណ៍ 

៥. ការសែែវជែែវ និងការអភិវឌែឍ 

៦. បណ្តុះបណា្តែល 

៧.  សុវត្ថិភាព និងការដឹកជញ្ជូន 

ក្នុងចនោ្លែះពែលបនា្ទែប់ពីតែូវបានបង្កើតៅខែវិច្ឆិកា 

ឆ្នែំ២០១៥ រហូតមកដល់ពែលដែលសៀវភៅសនែះ

បានតាក់តែងចប់សព្វគែប់ៅខែមីនា ឆ្នែ២ំ០១៦ កែមុ

ចំោះកិច្ចនីមួយៗបានជួបបែជំុា្នែយ៉ែងហោចណាស់
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ពីរដងរួចមកហើយ ពែមទាំងបានដក់ចែញនូវផែន

ការការងារសមែែប់អនុវត្តនាឆ្នែំខាងមុខទៀតផង។

សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបសូមស្វែគមន៍ចោំះគំនិតផ្តួច

ផ្តើមទាន់ពែលវែលារបស់កែសួងទែសចរណ៍ 

ក្នុងការឆ្លើយ តបទៅនឹងវិស័យឯកជន ហើយយើង

ខ្ញុសូំមសម្លងឹឆ្ពែះទៅរកការសមែែចឲែយបានសមិទ្ធភផិល

របស់យន្តការពិគែែះោបល់បែបនានុវត្តន៍និងគួរ

ជាទីសងែឃឹមមួយនែះ ក្នុងរង្វង់កែបខ័ណ្ឌកែុមការងារ 

“ខ” នែវែទិការដ្ឋែភិបាលនិង វិស័យឯកជន។

ក្នុងពែលដែលសៀវភៅសដើរតួធ្វើជាមូលដ្ឋែន 

សមែែប់ាំទែដល់កិច្ចពិភាកែារាងវិស័យសធារណៈ 

និងឯកជនក្នុងោលដៅធ្វើឲែយកាន់តែបែសើរនូវការ

ធ្វើធុរកិច្ចៅកម្ពនុជា កិច្ចពិគែែះោបល់បែភែទនែះ

កំពុងតែដំណើរការរួចទៅហើយៅក្នុងវិស័យទែស

ចរណ៍ និងបដិសណា្ឋែរកិច្ច ដោយសរតែមានវែទិកា

រដ្ឋែភិបាលនិងវិស័យឯកជននែះឯង។

ដោយទទួលស្គែល់នូវកិច្ចសហការដែលកំពុងតែ 

ដំណើរការនែះហើយ  ភា្ជែប់ជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់

ខ្លនួបច្ចបុែបន្នជាលែខាធិការដ្ឋែនរបស់កែុមការងារ “ខ” 

នែវែទិការដ្ឋែភិបាលនិងវិស័យឯកជនផង ទើបសភា

ពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បសមែែចមិនបញ្ចលូអនុសសន៍ោល

នោបាយសមែែប់ឧសែាហកម្មទែសចរណ៍ និង 

បដិសណា្ឋែរកិច្ច ទៅក្នុង សៀវភៅសនែះទៀតទែ។ 
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អនុសាសន៍គោលនយោបាយ
 សមែែប់ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិោគ ៅពែះរជាណាចកែកម្ពនុជា
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ធនធានមនុស្ស
សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប ធា្លែប់បានបែឡូក ធ្វើ 

ការជាមួយតំណាងជាចែើនមកពី ឧសែាហ- 
កម្មផែសែងទៀត លើបែធានបទធនធាន 
មនុសែស និងបញ្ហែនានាពាក់ព័ន្ធភជាមួយ 
និោជកៅកម្ពនុជា។ តាមរយៈនែះ 
យើងខ្ញុំទទួលបានអនុសសន៍ ដែលយើងខ្ញុំ
អាចចែកជាបីអនុចំណាត់ថា្នែក់៖ ទីមួយ 
បញ្ហែទាក់ទងនឹងចែបាប់និងបទបញ្ញត្តិនានា 
ទីពីរ តមែូវការឲែយមានការបណ្តុះបណា្តែល 
វិជា្ជែជីវៈថែមទៀត ក្នុងចំណោមកមា្លែំង 
ពលកម្មក្នុងសែុក និងទីបី បំណងចង់ឃើញ
មានការពងែីកថែមទៀតនូវការបែែសែ័យ 
ទាក់ទងា្នែរាង កែសួងការងារនិងបណ្តុះ 
បណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ និងវិស័យឯកជន។ 

ការពិភាកែាដែលសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប 
បានធ្វើជាមួយសមាជិករបស់ខ្លួនអំពីតមែូវ
ការចែបាប់ និងបទបញ្ញត្តិផែសែងៗ ដែល 
និោជកតែូវោរពជាទូទៅ គឺមាន 
លក្ខណៈវិជ្ជមានដែលក្នុងនោះ ភាគចែើន 
លើកជាសំណួរផ្តែតទៅ លើចែបាប់ការងារ 
និងចែបាប់អាចអនុវត្តបានផែសែងទៀត ដើមែបី 
ផ្ដល់ជាសំណុំបទបញ្ជែនិងកាតព្វកិច្ចស្មើ 
ភាពា្នែ និងសមហែតុផលមួយ សមែែប់ 
និោជក និងនិោជិតបែតិបត្តិតាម។ មាន
បញ្ហែមួយចំនួនតែូវបានលើកឡើងដែលមិន
សូវជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុនា្មែនទែជុំវិញការបកសែែយ 
និងការអនុវត្តចែបាប់ទាំងនោះ ហើយក្នុង 

ករណីភាគចែើនយើងឃើញថា បញ្ហែទាំង
នោះកើតមានចំោះឧសែាហកម្មមួយចំនួន
ប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់ទែ។ ដូច្នែះអនុសសន៍ 
ដំបូងរបស់យើងខ្ញុំគឺ សូមលើកទឹកចិត្តឲែយ 
មានការឯកភាពា្នែ បែកាន់ជំហរតថ្លែជា 
សមូហភាពៅកមែិតឧសែាហកម្ម ដែល 
យើងយល់ថា ជាវិធីសស្តែមានបែសិទ្ធភភាព  
បំផុតក្នុងការធ្វើតាមការបកសែែយចែបាប់ 
ដើមែបីាំទែដល់ការធ្វើ ពិពិធកម្មសែដ្ឋភកិច្ច 
និងកុំឲែយមានភាពសែពែចសែពិលតទៅ 
ទៀត។ អនុសសន៍បន្ថែមទៀត តែូវបាន 
លើកឡើងដែរ ដោយស្នើដល់រជរដ្ឋែភិបាល 
ឲែយាត ់វិធានការជាក់លាក់ ជាពិសែសពាក់
ព័ន្ធភនឹងប័ណ្ណការងារសមែែប់ជនជាតិ 
បរទែស និង តមែូវការឲែយធុរកិច្ចធំៗ តែូវមាន 
គិលានដ្ឋែន  ក្នុងគែឹះស្ថែនរបស់ខ្លួនដែលនែះ
ជាបន្ទុកមួយធំដែរសមែែប់ពួកគែ។

លើផ្នែកជំនាញ និងសមត្ថភាពមនុសែស 
បែទែសកម្ពនុជា តែូវបានគែាត់ទុកថា កំពុង 
បែឈមនឹង  "កង្វះខាតជំនាញ " និង 
"កំហិតផលិតភាព "1 ។ ក្នុងន័យនែះ យើង 
សូមស្វែគមន៍នូវកិច្ចបែឹងបែែងរបស់ 
រជរដ្ឋែភិបាល ក្នុងការធ្វើកំណែទមែង់គែប់
សែទាប់ទាំងអស់នែបែព័ន្ធភអប់រំ ជាផ្នែកមួយ 
នែដំណាក់កាលទី៣ នែយុទ្ធភសស្តែ 
ចតុកោណ (២០១៣-២០១៨)។ 
យុទ្ធភសស្តែនែះ តែូវបានគែទទួលស្គែល់ថា
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ជាយុទ្ធភសស្តែវែងឆ្ងែយ ដែលតែូវការពែល
វែលាទមែែំនឹងាចែញជាផ្លែផ្កែ និងបង្កើន 
ជំនាញបានចែើនជាងមុន ៅក្នុងចំណោម
កមា្លែំងពលកម្មក្នុងសែុក។កាលណានិយយ
អំពីវិធានការរយៈពែលខ្លីគែយល់ឃើញថា
មានតមែូវការញែកបញ្ហែបែឈមនានា 
ដែលគែឃើញមានក្នុងទីផែារការងារ 
ឲែយទៅជាផ្នែកៗ។ ៅកមែិតគែប់គែង 
ជាន់ខ្ពនស់ សមាជិករបស់យើងយល់ឃើញថា
ការផ្គកត់ផ្គកង់បែក្ខជនបែកបដោយគុណវុឌែឍិ 
(ទាំងជនជាតិកម្ពនុជានិងជនបរទែស) មាន
ចំនួនមិនគែប់គែែន់ទៅនឹងតមែូវការទីផែារ
ៅឡើយទែ។ ដូចា្នែដែរ ៅកមែិតាប់ 
ផ្តើម ការងារកែុមហ៊ុនជា ចែើន បានបង្កើត   
កម្មវិធីដែលអាចជួយ បំពាក់បំប៉ននិសែសិត 
ទើបនឹងរៀនចប់ដោយជំនាញាំបាច់នានា 
សមែែប់ឲែយពួកគែរីកចមែើនទទួលជោគជ័យ
ក្នុងធុរកិច្ចរបស់ពួកគែ។ ប៉ុន្តែ បញ្ហែបែឈម 
ធំបំផុត គឺពែលមកដល់ចំណុចដែលតែូវរក
បែក្ខជនមកបំពែញតំណែងគែប់គែងថា្នែក់ 
កណា្តែលដែលអាចនយិយភាសខ្មែរបាន 
ហើយមានទាំងជំនាញបច្ចែកទែស និង 
ជំនាញទន់គែប់គែែន់មកជាមួយផង។ ឆ្លើយ
តបទៅនឹងភាពខែសត់បែក្ខជនមានគុណវុឌែឍិ
សមែែប់តំណែងទាំងនោះការរំពឹងទុកអំពី
បៀវតែសរ៍សមែែប់កែុមតូចមួយនែបែក្ខជន 
សក្តិសមនឹងតំណែងគែប់គែងកមែិត 
កណា្តែល តែូវបានបង្កើនរហូតដល់ទៅ៤០% 
ឯណោះ ក្នុងរយៈពែលពីរឆ្នែំកន្លងមកនែះ។ 

វិស័យឯកជន រំពឹងថានឹងចូលពាក់ព័ន្ធភក្នុង
ការអភិវឌែឍជំនាញថ្មីៗក្នុងចំណោមកមា្លែំង 
ពលកម្មកម្ពនុជា ហើយក៏ស្វែងរកឱកាសផែសែង 
ទៀតធ្វើការជាមួយរជរដ្ឋែភិបាល ដើមែបី 
សមែបសមែួលសកម្មភាពបណ្តុះបណា្តែល
សំដៅទៅបង្កើនអត្ថបែោជន៍ដល ់
សែដ្ឋភកិច្ចជាតិឲែយបានជាអតិបរមា។ 
អនុសសន៍របស់យើងសមែែប់វិស័យនែះ 
ផ្តែតទៅលើការធ្វើយ៉ែងណាសមែួលឲែយ 
បាន បែសើរនូវការចូលរួមរបស់វិស័យ 
ឯកជន ក្នុងការអភិវឌែឍជំនាញៅប៉ុនា្មែនឆ្នែំ
ខាងមុខនែះ។

ៅទីបញ្ចប់ សមាជិកជាចែើនរបស់យើង
បានធ្វើអតា្ថែធិបែបាយអំពីភាពបែឈម 
ពាកព់ន័្ធភការបែែសែយ័ទាកទ់ង ជាមយួ កែសងួ
ការងារនិងបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ និង/ឬ 
មន្ទីររបស់កែសួង ៅតាមខែត្តកែុង។ ថ្វីបើ 
និយយជារួម តមែូវការផ្នែកចែបាប់ និង 
បទបញ្ញត្តិ សមែែប់ការងារៅកម្ពនុជាមាន 
លក្ខណៈមិនសូវជាស្មុគស្មែញ ដូចៅ 
បែទែសជិតខាងក្នុងតំបន់ក្តី ប៉ុន្តែគែសង្កែត
ឃើញថាៅមានកង្វះការយល់ជែួតជែែប 
ទាំងសងខាង ដូច្នែះាំបាច់ទាំងវិស័យ 
ឯកជនទាំងមន្តែីសធារណៈ តែូវធ្វើយ៉ែង 
ណា ឲែយយល់ា្នែទៅវិញទៅមក បានកាន់តែ 
បែសើរជាងនែះ ដើមែបីធានាឲែយការោរព 
ចែបាប់មានកមែិតខ្ពនស់ និងធានាបែសិទ្ធភភាព 
ការងារ។                                               
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១.	គាំទ្ការធ្វើពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ច

បែការចែបាប់សមែែប់តមែូវការឧសែាហកម្មជាក់លាក់

ក្នុងចំណោមសមាជិករបស់យើង គែមានកុងសង់ស៊ុសទូលំទូលាយមួយថា បែទែស 

កម្ពនុជាជាទូទៅ មានសំណុំចែបាប់ចែបាស់លាស់ដែលងាយសែួលសមែែប់ធុរជនយល់

ហើយក្នុងករណីភាគចែើនផ្តល់កិច្ចការពារតែឹមតែូវគួរសមដែរដល់ទាំងភាគី 

និោជកនិងនោិជិត។

ក្នុងន័យនែះ ាពិបាកណាស់នឹងរំពឹងឲែយចែបាប់ការងារណាមួយតែូវតែគែបដណ្តប់ឲែយ

បានគែប់ជែុងជែែយនូវសែណារោី និងតមែូវការខុសៗា្នែដ៏ទូលំទូលាយ ដែល

អាចកើតមានក្នុងបរិបទឧសែាហកម្មផែសែងៗា្នែ។មូលបទមួយដែលយើងរកឃើញ

តាមរយៈការសកសួរសមាជិករបស់យើង គឺការយល់ឃើញថា ចែបាប់ការងារ 

បច្ចុបែបន្ននែះ តែូវបានតាក់តែងឡើងដោយផ្តែតោលគំនិតសំខាន់ជាងគែទៅលើ 

ឧសែាហកម្មកាត់ដែរក្នុងបែទែស។ ជាមួយា្នែ នោះពួកគែក៏បានសម្តែងកង្វល់ដែរ 

ថា បែការនានាក្នុងចែបាប់ដែលចែបាស់លាស់ពែលយកទៅបែើក្នុងវិស័យកាត់ដែរ ដូច

ជាមិនសូវសីុសងា្វែក់ា្នែបានល្អជាមួយឧសែាហកម្មផែសែងទៀតទែ។ ជាលទ្ធភផល 

មាតែែជាចែើនក្នុងចែបាប់ការងារ និងបែការផែសែងៗទៀតនែចែបាប់ដែលតែូវយកមក

បែើអាចចោទជាបញ្ហែបែឈម ឬក៏បន្ទុកធំមួយសមែែប់សមាជិករបស់យើង ពិបាក

នឹងោរពតាមដោយសរតែពួកគែមានអារម្មណ៍មិនសែួលប៉ុនា្មែនទែក្នុងបរិបទ 

ឧសែាហកម្មមួយ ដែលធុរកិច្ចទំាងនោះកំពុងធ្វើបែតិបត្តិការ។

ដោយយល់ឃើញថា ា្មែនបែោជន៍អ្វីតែូវរយគែប់បញ្ហែទាំងអស់ដែលបានលើក

ឡើងយើងគែែន់តែឆ្លៀតឱកាសនែះលើកឧទាហរណ៍មួយចំនួន ដើមែបីធ្វើការឆ្លុះ 

បញ្ចែំងបញ្ហែ៖    

 � ក. មាតែែ៦៨នែចែបាប់ការងារ ចែងអំពីរយៈពែលអតិបរមាខុសៗា្នែ នែការជូន 

ដំណឹងដល់ពលករ "ធម្មតា " "ឯកទែស " និង "មិនមែនឯកទែស " ៅពែល 

ដែល ា្មែនោលការណ៍ណែនាំណាមួយចែបាស់លាស់ សមែែប់និោជកធ្វើ 

ចំណាត់ថា្នែក់និោជិត ដែលចំណុចនែះបង្កើតស្ថែនភាពសែពែចសែពិលដល់

ទាំងនិោជក ទាំងនោិជិត។ តែង់នែះពិតជាបញ្ហែធំមួយសមែែប់កែុមហ៊ុន 

បដិសណា្ឋែរកិច្ចលំដប់ខ្ពនស់ដែលរយៈពែលមួយខែឬពីរខែ ាគែប់គែែន់ពែក

ណាស់ទៅហើយសមែែប់ធ្វើការបណ្តុះបណា្តែលនិោជិត ហើយធ្វើការាយ 

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

តម្លែថា តើគែមានសមត្ថភាពបំពែញស្តង់ដអាជីពដែលតមែូវដោយតួនាទី 

របស់ពួកគែបានហើយ ឬៅ។

 � ខ. គែឹះស្ថែនធុរកិច្ចទាំងអស់តែូវចុះបញ្ជីវិធានការវិន័យផ្ទែក្នុងរបស់ខ្លួនជាមួយ 

កែសួងការងារ និងបណ្តុះ បណា្តែលវជិា្ជែជីវៈ ក្នងុនោះរួមមានបញ្ជីវិធានការ 

ទណ្ឌកម្មនិងការដក់វិន័យ ដែលតែូវបានាត់ទុកដោយអាជា្ញែធរថាមាន 

លក្ខណៈ "សមាមាតែ " ។ ឧសែាហកម្មដែលផ្តល់សែាកម្មអតិថិជនផ្ទែល់មុខ 

ដូចជាវិស័យបដិសណា្ឋែរកិច្ចជាដើម មានការរំពឹងទុកអំពីនោិជិតរបស់ខ្លួន 

របៀបខុសា្នែ បើបែៀបទៅនឹងការរំពឹងទុក របស់នោិជកក្នុងវិស័យ 

កម្មន្តសល ដែលមិនតែូវការជំនាញខ្ពនស់។ ដូច្នែះហើយមានសមាជិកមួយចំនួន

បានរយការណ៍ឲែយយើងបានដឹងអំពីការលំបាកជាចែើនដែលពួកគែបានជួប 

បែទះក្នុងការចុះបញ្ជីវិធានការវិន័យផ្ទែក្នុងហើយគែទទួលស្គែល់ថាាមាន 

លក្ខណៈ "សមាមាតែ "។

ៅពែលដែលកម្ពនុជាខិតខំធ្វើពិពិធកម្មសែដ្ឋភកិច្ច ហើយបោះជំហានទៅបង្កើតវិស័យ 

ឧសែាហកម្មកាន់តែចមែុះជាងពែលបច្ចុបែបន្ន ាំបាច់ទាមទារឲែយចែបាប់ការងារ 

អនុវត្តន៍ តាមរបៀបមួយដែលទទួលស្គែល់ភាពបែឈមនិងតមែូវការខុសៗា្នែដែល

វិស័យផែសែងៗា្នែបានជួបបែទះ ដើមែបីបង្កើនបែសិទ្ធភភាពនិងអនុលោមភាពរបស់ 

ចែបាប់។

ៅក្នុងោលនោបាយអភិវឌែឍន៍ឧសែាហកម្ម (២០១៥-២០១៨) រជរដ្ឋែភិបាល

បានសម្តែងការប្តែជា្ញែចិត្ត ពងែីកពិពិធកម្មសែដ្ឋភកិច្ចសំដៅរកែាកំណើនសែដ្ឋភកិច្ច 

ឲែយមានចីរភាព។ ចែបាប់ការងារនានា និងអង្គកភាពនីតិកម្ម គួរតែូវបានបែើបែែស់ជា 

ឧបករណ៍សមែែប់ធានាឲែយមានការអភិវឌែឍន៍តែឹមតែូវ យុត្តិធម៌ និងដោយចីរភាព 

នូវវិស័យទាំងអស់ក្នុងបែទែស ហើយមិនគួរបង្កើតបន្ទុកឧបសគ្គកជាការររំងដល់ 

ការវិនិោគទែ។ ក្នុងន័យនែះ រជរដ្ឋែភិបាល ជាពិសែស កែសួងការងារនិង 

បណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ នឹងទទួលបានផលចំណែញទៅវិញទែ ពីការាប់យក 

វិធានការ ទាំងឡាយដែលទែទែង់ដល់ការអនុវត្តចែបាប់ តាមរបៀបទាំងឡាយដែល

អំណោយផលដល់ការធ្វើពិពិធកម្មសែដ្ឋភកិច្ច។
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បញ្ហែទាំងឡាយដែលគែបានលើកឲែយយើងដឹងមានលក្ខណៈខុសៗា្នែ ដូច្នែះ 

អត្ថបែោជន៍ដែលរជរដ្ឋែភិបាល និងវិស័យឯកជនអាចទទួលបាន ក៏នឹងមាន 

លក្ខណៈខុសៗា្នែដែរៅក្នុងដំណោះសែែយ។ ក្នុងឧទាហរណ៍ ក. ខាងលើភាព 

សែពែចសែពិលក្នុងមាតែែ៦៨ បង្កើតភាពាំបាច់ឲែយមានការស្វែងរកការពិគែែះ

ោបល់កែែខ្លឹមសរចែបាប់នោះតែម្តងដើមែបីគែអាចយល់បានអំពីចែតនា និងការ 

បែើរបស់មាតែែនោះ។ ភាពសែពែចសែពិលនែះជាឧបសគ្គកមួយដល់កែុមហ៊ុនដែល

កំពុងពែយាយមបែតិបត្តិតាមមាតែែនែះ ឲែយបានពែញលែញដោយមាតែែនែះអាច 

តែូវបានគែយកទៅបកសែែយខុសៗា្នែ។ បែសិនបើវិស័យបដិសណា្ឋែរកិច្ចអាចធ្វើឲែយ

លែងមានភាពសែពែចសែពិលនែះ ហើយតែូវបានគែផ្តល់ពែលគែប់គែែន់សមែែប់

ាយតម្លែនោិជិតថ្មីមា្នែក់ និងសមិតភាពរបស់គែជាមួយតួនាទីការងារកែុមហ៊ុន 

ផែសែងទៀតក្នុងឧសែាហកម្មមួយនែះ ទំនងជានឹងអាចផ្តល់កិច្ចសនែយាការងាររយៈ 

ពែលវែងដល់នោិជិតដែរហើយ។ ធ្វើដូច្នែះកែុមហ៊ុនអាចផ្តល់ការងារមួយដែល

មានសុវត្ថិភាពស្ថិរភាព និងសែបចែបាប់ ដែលនឹងនាំផលវិជ្ជមានដល់សែដ្ឋភកិច្ចជាតិ។

ៅកមែិតខ្ពនស់វិនិោគិនពីឧសែាហកម្មនានា ដែលបច្ចុបែបន្នមនិមានវត្តមានក្នុង 

បែទែសកម្ពនុជា នឹងយល់ឃើញថាមានហានិភ័យនិយតភាពតិចតួចណាស់ 

ក្នុងការចូល មករកសីុៅកម្ពនុជាក្នុងនាមជាទីផែារ ឬក៏មជែឈមណ្ឌលផលិតកម្ម 

កម្មន្តសលថ្មីមួយ បើសិនជាពួកគែមើលឃើញថារជរដ្ឋែភិបាលមានស្មែរតីយល់ 

ដឹងអំពីតមែូវការយកទៅ គិតគូរពាិរណាសមែែប់បរិបទឧសែាហកម្មជាក់លាក់ 

ដោយឡែកពាី្នែ។

ជាជាងស្នើឲែយមានការធ្វើការផ្លែស់ប្តូរនិងកែសមែួលបន្តិចបន្តួចចែើនដងផ្នែកចែបាប់ 

យើងខ្ញុំជឿថាាមានបែសិទ្ធភភាពនិងចំណែញជាង បែសិនបើកែសួងការងារ និង 

បណ្តុះបណា្តែលវជិា្ជែជីវៈ សកម្មក្នុងការជមែុញលើកទឹកចិត្តឲែយមានការបែើបែែស់ 

យន្តការ កិច្ចពែមពែៀងតថ្លែជាសមូហភាព ឲែយបានទូលំទូលាយៅកមែិតឧសែាហ-

កម្ម រាងសមាគមនិោជកនិងសហជីពពលករ។ កិច្ចពែមពែៀងតា៉ែជា 

សមូហភាព នែះអាចធ្វើជាឧបករណ៍មានបែសិទ្ធភភាព ដែលតាមរយៈនែះតំណាង 

របស់នោិជក និងនោិជិតពីវិស័យឧសែាហកម្មជាក់លាក់មួយអាចឯកភាពា្នែ

លើការបកសែែយចែបាប់តាមរបៀបមួយដែលអាចយកទៅបែើបាន ហើយដែលមាន

បែសិទ្ធភភាពសមែែប់លក្ខខណ្ឌរបស់ពួក គែហើយបនា្ទែប់មកដក់ការបកសែែយទាំង

នោះឲែយកែសួងទទួលស្គែល់ជាផ្លូវការ។

អនុសសន៍

១.	គាំទ្ការធ្វើពិពិធកម្មស្ដ្ឋកិច្ច		(បន្ត)
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កិច្ចពែមពែៀងណាមួយបែបនោះ នឹងទទួលស្គែល់ចែបាប់ការងារធ្វើជាឯកសរ 

មូលដ្ឋែនគែឹះដែលនិយយលម្អិត អំពីការទទួលខុសតែូវ ដែលនោិជក និង 

និោជិត តែូវមានចំោះា្នែទៅវិញទៅមក ហើយាក៏តែូវតែោរពតាមមាតែែ៩៨ 

ដែលចែងថា ខ្លឹមសរកិច្ចពែមពែៀងមិនតែូវឆ្លុះបញ្ចែំងលក្ខខណ្ឌអំណោយផល 

តិចដល់កម្មករ ជាងអ្វីដែលមានចែងក្នុងចែបាប់ និងបទបញ្ញត្តិដែលមានសែែប់ 

ឡើយ។ ប៉ុន្តែកិច្ចពែមពែៀងនែះនឹងទទួលស្គែល់បរិបទខុសៗា្នែ ដែលចែបាប់បែើក្នុង

រង្វង់ឧសែាហកម្មជាក់លាក់ណាមួយ ហើយាអនុញ្ញែតឲែយតំណាងរបស់ 

ឧសែាហកម្ម ទាំងនោះឯកភាពា្នែលើការបកសែែយចែបាប់ កន្លែងណាដែលាមិន

ទាន់ចែបាស់លាស់ថាតើគែគួរបែើារបៀបម៉ែចក្នុងវិស័យរបស់ពួកគែ។

ក្នុងការពិពណ៌នាថាតើកិច្ចពែមពែៀងតា៉ែជាសមូហភាពនែះ អាចមានបែោជន៍ 

ដូចម្តែចខ្លះ យើងបានពាិរណាមើលថា តើវិស័យបដិសណា្ឋែរកិច្ចអាចជួយ 

និោជក ក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួនបានដូចម្តែចខ្លះ ក្នុងការបំពែញអនុលោមភាព 

តាមរបៀប មួយដែលមិនសែពែចសែពិលនិងមិនាំបាច់ដក់បន្ទុកថែមទៀត។ 

ក្នុងឧទាហរណ៍ ក កិច្ចពែមពែៀងអាចតែូវសមែែចបាន លើរបៀបកំណត់ 

និយមន័យកម្មករ "ធម្មតា " "ឯកទែស " និង "មិនមែនឯកទែ " ៅក្នុងរង្វង់ 

ឧសែាហកម្មមួយ និងសែចក្តីលម្អិតជំនាញជាក់លាក់ ដែលជាគុណវុឌែឍិសមែែប់ 

ាត់ បុគ្គកលទៅក្នុងចំណាត់ថា្នែក់ការងារនីមួយៗ។ ក្នុងឧទាហរណ៍ ខ នោិជក និង

និោជិតអាចពែមពែៀងា្នែលើបញ្ជីចំណាត់ការទណ្ឌកម្មនិងវិធានការវិន័យ 

សមាមាតែមួយ ដែលអាចនឹងតែូវបានដក់ជូនសុំការទទួលស្គែល់ពីកែសួង។ 

99ស្នើសូមាំទែឲែយមានការ
ផែសព្វផែាយយន្តការកិច្ច 
ពែមពែៀងតថ្លែជាសមូ-
ហភាពឲែយបានកាន់តែ 
ទូលំទូលាយថែម 
ដើមែបីបកសែែយចែបាប់ 
ស្តីពី ការងារៅកមែិត 
ឧសែាហកម្ម។ 
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ោងតាមមាតែែ៣នែបែកាសលែខ១៩៦ មា្ចែស់ ឬបែធានកែុមហ៊ុនដែលមានជួល

បុគ្គកលិកបរទែសតែូវតែចុះបញ្ជីកិច្ចសនែយាការងាររបស់និោជិតបរទែស ជាមួយ 

នាយកដ្ឋែនមុខរបរនិងពលកម្ម នែកែសួងការងារនិងបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជជីវៈឬជា

មួយមន្ទីរកែុង/ខែត្តរបស់គែ។ ក្នុងភាពជាក់ស្តែង កែសួងតមែូវឲែយនិោជកទាំងអស់ 

បំពែញទមែង់បែបបទកិច្ចសនែយាមួយ សមែែប់និោជិតមា្នែក់ៗ។ ប៉ុន្តែទមែង់នោះ 

មាន លក្ខណៈសមញ្ញពែកដោយាមិនបានផ្តល់សែចក្តីកែបាះកែបាយ អំពីទំហំ 

ការងារ ដែលតាមធម្មតានិោជកតែងរំពឹងថា នឹងគែបដណ្តប់ដោយកិច្ចសនែយា 

ការងារ។

 

ដោយសរថាទមែង់បែបបទកិច្ចសនែយាការងារ ដែលកែសួងការងារ និងបណ្តុះ 

បណា្តែលវិជា្ជែជីវៈផ្តល់ឲែយា្មែនភាពកែបាះកែបាយគែប់គែែន់ និោជកមិនអាចចុះបញ្ជី

ផ្លូវការជាមួយសែចក្តីលម្អិតនែកិច្ចពែមពែៀង ដែលបានធ្វើជាមួយនិោជិតនោះ 

ទែ។ ក្នុងភាពជាក់ស្តែង នោិជកតែូវចុះហត្ថលែខាជាមួយនោិជិតនូវកិច្ចពែម

ពែៀងដោយឡែកហើយលម្អិត ដែលខ្វះការទទួលស្គែល់ជាផ្លូវការ។ស្ថែនភាព 

បច្ចុបែបន្នា្មែនបែសិទ្ធភភាពទែ ទាំងសមែែប់រជរដ្ឋែភិបាលទាំងសមែែប់និោជក 

អាជា្ញែធរ មិនដែលបានឃើញកិច្ចសនែយាទាំងសែុងរាងនិោជក និងនោិជិតទែ 

ៅពែលដែលនោិជកក៏ា្មែនវិធីធ្វើឲែយកិច្ចសនែយាការងាររាងខ្លួន និងនោិជិត 

ដែល ជាកិច្ចសនែយាតែូវបានទទួលស្គែល់ដោយរជរដ្ឋែភិបាល។

យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយលុបចែញតមែូវការឲែយនិោជកបំពែញទមែង់បែបបទកំណត់ 

ទុកមុន ៅពែលដែលគែចុះបញ្ជីកិច្ចសនែយាការងាររបស់ជនបរទែស ជាមួយកែសួង

ការងារនិងបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ។ ការលុបចោលនែះ ាមិនធ្វើឲែយមានវិសមិត- 

ភាពជាមួយមាតែែ៣នែបែកាសលែខ១៩៦ ទែ ដែលបានចែងយ៉ែងសមញ្ញថា 

"មា្ចែស់ឬបែធានកែុមហ៊ុន ឬសហគែែសដែលបែើបែែស់បុគ្គកលិកបរទែស តែូវយក 

ចែបាប់ កិច្ចសនែយាការងារលាយលក្ខអកែសរ របស់ជនបរទែសនីមួយៗ ទៅចុះបញ្ជីជា 

មួយនាយកដ្ឋែនមុខរបរនិងពលកម្មនែកែសួងការងារ និងបណ្តុះបណា្តែល វិជា្ជែជីវៈ 

សមែែប់អ្នកស្នែក់ៅក្នុងទីកែុងភ្នំពែញ ឬៅតាមមន្ទរីការងារនិងបណ្តុះបណា្តែលវិ

ជា្ជែជីវៈៅតាមកែុង/ខែត្តសមែែប់អ្នកស្នែក់ៅតាមខែត្ត " ។

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

អនសុសន៍

២.	ប័ណ្ណការងារសម្្ប់និយោជិតបរទ្ស

ការចុះបញ្ជីកិច្ចសនែយាការងាររបស់និោជិតបរទែស
ជាមួយកែសួងការងារនិងបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ

99 ស្នើសូមលុបចែញតមែវូការ
ឲែយនិោជកបំពែញទមែង់
បែបបទកំណត់ទុកមុន ៅ

ពែលដែលគែចុះបញ្ជកិីច្ចសនែយា
ការងាររបស់ជនបរទែស 

ជាមួយកែសួងការងារនិង 
បណ្តះុបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ។
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ៅកែែមបែព័ន្ធភបច្ចុបែបន្ននែះ មានតែនិោជកទែទើបមានសិទ្ធភិដក់ពាកែយសុំប័ណ្ណ

ការងារឲែយនោិជិត។ ា្មែនបែការណាមួយចែងសមែែប់បុគ្គកលដែលធ្វើការៅ 

កម្ពនុជា ប៉ុន្តែមិនមាននោិជកគែប់គែងតួយ៉ែងពលករា្មែនកិច្ចសនែយាអចិន្តែែយ៍ 

(freelance worker) ឬអ្នកពិគែែះោបល់ឯករជែយ។ បុគ្គកលទាំងនែះ គួរតែតែូវបាន

ចែបាប់តមែូវឲែយមានប័ណ្ណការងារផងដែរ។

បែព័ន្ធភបច្ចុបែបន្នដែលា្មែនដំណើរការចែបាស់លាស់សមែែប់បុគ្គកលដែលកំពុងធ្វើការ 

ក្នុងបែទែសកម្ពនុជា ដោយា្មែននោិជកគែប់គែងធ្វើឲែយពួកគែពិបាកនឹងោរពតាម

ចែបាប់របស់បែទែសណាស់។ ក្នុងភាពជាក់ស្តែងពួកគែតែងស្នើឲែយអតិថិជនរបស់គែ

ផ្តល់ឲែយគែនូវ "កិច្ចសនែយាការងារ " គែែន់តែសមែែប់គែយកទៅដក់ពាកែយសុំប័ណ្ណ 

ការងារ តែប៉ុណោ្ណែះដែលាមិនគែប់គែែន់ សមែែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធភទំាងអស់នោះទែ 

ហើយាបងា្ហែញថារជរដ្ឋែភិបាលមានទសែសនៈ មិនតែឹមតែូវអំពីស្ថែនភាពមុខរបរ 

របស់បុគ្គកលមា្នែក់នោះ។  

ដក់ចែញដំណើរការមួយដែលអនុញ្ញែតឲែយបុគ្គកលដែលកំពុងធ្វើការក្នុងបែទែស 

កម្ពនុជា ដោយា្មែននិោជកគែប់គែងអាចដក់ពាកែយសុំប័ណ្ណការងារបាន។

ខ្វះបែការចែបាប់នែការចែញប័ណ្ណការងារឲែយពលករឯករជែយ

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

អនសុសន៍

99ស្នើសូមដក់ចែញដំណើរ 
ការមួយដែលអនុញ្ញែតឲែយ 
បុគ្គកលដែលកំពុងធ្វើការ 
ក្នុងបែទែសកម្ពនុជាប៉ុន្តែ 
ា្មែននិោជកគែប់គែង 
អាចដក់ ពាកែយសុំប័ណ្ណ 
ការងារបាន។
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ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

អនុសសន៍

៣.	គិលានដា្ឋ្នតាមសហគ្្សធុរកិច្ច

ការបង្កើតគិលានដ្ឋែនតាមសហគែែស
សមែែប់ធុរកិច្ចខា្នែតមធែយម

បែកាសលែខ៣៣០ ស្តីពីការបង្កើតគិលានដ្ឋែនតាមសហគែែសធុរកិច្ចចែងថា 

"និោជករបស់សហគែែសឬគែឹះស្ថែន ដូចបានចែងក្នងុមាតែែ១នែចែបាប់ការងារ 

ដែលមានបុគ្គកលិក៥០នាក់ឬចែើនជាង គួរបង្កើតគិលានដ្ឋែនអចិន្តែែយ៍មួយៅក្នុង

សហគែែសរបស់ខ្លួន " ។ គិលានដ្ឋែននែះតែូវមានវែជ្ជបណ្ឌិតបែាំការៅនឹង 

កន្លែងពែញម៉ែង ទទួលបៀវតែសរ៍ពីនិោជក ហើយ អាសែ័យលើទំហំធុរកិច្ចរបស់

កែុមហ៊ុន អាចតមែូវឲែយមានបុគ្គកលិកថែទាំសុខភាពធ្វើការពែញម៉ែងផងដែរ។

យើងខ្ញុំទទួលស្គែល់នូវសរៈសំខាន់របស់ចែបាប់សមែែប់ធុរកិច្ច ដែលស្ថិតៅជនបទ

ឆ្ងែយពីមន្ទីរពែទែយ ប៉ុន្តែសមែែប់ធុរកិច្ចក្នុងទីបែជុំជនរបស់កម្ពនុជា ដូចជាមិនាំបាច់ 

មានបែការនែះទែ ដោយសរាបន្ថែមបន្ទុកចំណាយទៅលើនោិជកថែមទៀត។ 

សមែែប់ធុរកិច្ចៅភ្នំពែញ គែមានមន្ទីរពែទែយ ជាប់កិច្ចសនែយា មូលនិធិជាតិសន្តិសុខ 

សង្គកមមួយចំនួនរួចហើយ ដូច្នែះ ាមិនចែបាស់ទែថាតើមានអត្ថបែោជន៍ បន្ថែមអ្វី  

ទៀតក្នុង ការតមែូវឲែយមានគិលានដ្ឋែនៅតាមសហគែែសនោះ។

បែការនែះ តមែូវឲែយគែជួលយ៉ែងហោចណាស់គែូពែទែយអាជីពមា្នែក់មកធ្វើការ 

ដោយទទួលបែែក់បៀវតែសរ៍ពីនោិជក។ ក្នុងករណីដែលគិលានដ្ឋែនបែបនែះា្មែន

ភាពាំបាច់ាជាោលនោបាយមួយមានលក្ខណៈខ្ជះខា្ជែយ ហើយា្មែនបែសិទ្ធភ

ភាពដែលនឹងបង្កឧបសគ្គកដល់ភាពបែកួតបែជែងអន្តរជាតិរបស់កម្ពនុជាទៅវិញទែ។ 

កម្ពនុជាកំពុងតែូវការថែមទៀតនូវបុគ្គកលិកសុខាភិបាលមានការបណ្តុះបណា្តែលជា

លក្ខណៈអាជីពតែឹមតែូវហើយក្នុងន័យនែះ ជាជាងយកគែូពែទែយមកធ្វើការតាម 

គិលានដ្ឋែនសហគែែស ទុកឲែយពួកគែយកជំនាញរបស់ខ្លនួទៅបមែើអត្ថបែោជន៍

សធារណៈវិញាបែសើរជាង។

យើងខ្ញុំសូមស្នើថា គួរតមែូវឲែយមានគិលានដ្ឋែនតាមសហគែែសសមែែប់តែធុរកិច្ច

ណាដែលមាននិោជិត ាប់ពី៥០នាក់ឡើងទៅ ហើយដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ដែល

ា្មែនមន្ទីរពែទែយជាប់កិច្ចសនែយាជាមួយមូលនិធិជាតិសន្តិសុខសង្គកម។

យើងខ្ញុ ំសូមស្នើឲែយអនុញ្ញែតដល់បណា្តែធុរកិច្ចដែលៅឆ្ងែយពីមន្ទរីពែទែយជាប់កិច្ចសនែយា

ជាមួយមូលនិធិជាតិសន្តសុិខសង្គកម បុ៉ន្តែដែលៅកែបែរា្នែ (ឧទាហរណ៍តំបន់សែដ្ឋភកិច្ច 

ពិសែសឬឧទែយានឧសែាហកម្ម) ឲែយមានជមែើសក្នងុការរែអងា្គែសធនធានយកទៅបង្កើត

គិលានដ្ឋែនមួយសមែែប់បែើរួមា្នែ។

99ស្នើសូមពិនិតែយកែសមែលួ 
ឡើងវិញនូវតមែវូការដែល

ថាធុរកិច្ចទំាងឡាយណា 
ដែលមាននិោជិតាប់ពី 

៥០នាក់ឡើងទៅតែវូតែមាន 
គិលានដ្ឋែនៅក្នងុបរិវែណ 

សហគែែសរបស់ខ្លនួ។ 
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បច្ចុបែបន្ននែះ មានកិច្ចផ្តួចផ្តើមជាចែើនដែលកំពុងដំណើរការក្នុងផ្តល់ការបណ្តុះ 

បណា្តែលវិជា្ជែជីវៈៅកម្ពនុជា។ ការបណ្តុះបណា្តែលទាំងអស់នែះ តែូវបានធ្វើឡើង 

ដោយស្ថែប័នសធារណៈកែុមហ៊ុនឯកជន សមាគមឧសែាហកម្ម និងអង្គកការមិន 

មែនរដ្ឋែភិបាលមួយចំនួនធំ។ កម្មវិធីអភិវឌែឍន៍បណ្តុះបណា្តែលជំនាញវជិា្ជែជីវៈផ្តែត

ទៅលើជំនាញផែសែងៗា្នែ សមែែប់ឧសែាហកម្មផែសែងៗា្នែ ជាមួយា្នែនោះោល 

បំណង និងវិធសីស្តែសមែែប់ផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តែលនោះក៏ខុសៗា្នែដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែ

គែមិនទាន់ឃើញមានកែបខណ្ឌណាសមែែប់បែើ ដើមែបាីយតម្លែ និងទទួលស្គែល់

ការបណ្តុះបណា្តែលដែលបានធ្វើជំនាញដែលតែូវបានអភិវឌែឍន៍ និងគុណវុឌែឍិដែល

ផ្តល់ជូនអ្នកទទួលការបណ្តុះបណា្តែលតាមវិធីមួយមានសង្គកតិភាពទូទាំងបែទែស

នោះៅឡើយទែ។

អវត្តមានកែបខណ្ឌផ្លូវការមួយ សមែែប់ទទួលស្គែល់ការបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ 

បាន កំហិតវសិលភាពលទ្ធភភាពដែលកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ អាចរួម 

ចំណែក ដល់ការពងែីកធនធានមនុសែសរបស់កម្ពនុជា។ កាលណាា្មែនវិធីសស្តែ 

សមែែប់មើលឲែយឃើញចែបាស់ថា តើមានកមែិតបណ្តុះបណា្តែលអ្វីខ្លះហើយស្ថែប័ន

ណាខ្លះ ផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តែលទាំងនោះគែបាត់បង់ឱកាសសមែែប់ធ្វើការសមែប

សមែួលកម្មវិធីដើមែបីអភិវឌែឍន៍បែភែទជំនាញ ដែលជាតមែូវការរបស់ទីផែារ ។ 

សមែែប់ ទាំងនោិជកនិងអនាគតនិោជិតគែមានការលំបាកក្នុងការាយតម្លែ 

ភាពសក្តិសមសមែែប់តួនាទីការងារ ៅពែលដែលការបណ្តុះបណា្តែលដែល 

និោជិតទទួលបាន មិនទាន់មានបែព័ន្ធភគែប់គែងគុណភាពថា្នែក់ជាតិណាមួយធ្វើ

ការតែួតពិនិតែយទទួលស្គែលៅ់ឡើយ។ បញ្ហែនែះហើយដែលជាចំណែកមួយ 

បណា្តែលឲែយមាន "ឱនភាពជំនាញ " ដែលគែតែងតែលើកឡើងជារឿយៗកន្លងមក

នែះហើយានាំឲែយមានឥទ្ធភិពលអវិជ្ជមានដល់ភាពបែកួតបែជែងជាអន្តរជាតិនិងការ

អភិវឌែឍសែដ្ឋភកិច្ចរបស់កម្ពនុជាទៀតផង។

1. យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយទទួលស្គែល់សរៈសំខាន់របស់បែព័ន្ធភបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ

រឹងមំាមួយ ដើមែបីជាការបំពែញបន្ថែមដល់កំណែទមែង់ដែលកំពុងតែវូបានធ្វើក្នងុ

បែព័ន្ធភអប់រំ ហើយដូចបានលើកឡើងក្នុងផែនការយុទ្ធភសស្តែវិស័យអប់រំឆ្នែំ 

២០១៤-២០១៨ និងដើមែបីផ្តល់អាទិភាពដល់ការអនុវត្តកែបខ័ណ្ឌគុណវុឌែឍិជាតិ

មួយ។

ការទទួលស្គែល់ការបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

អនសុសន៍

៤.	ជំនាញនិងការបណ្តុះបណ្ត្ល
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2. យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយស្វែងរកការចែករំលែក ការអនុវត្តបែសើរៗបំផុត ពីដែគូ 

អន្តរជាតិ និងបែឹកែាោបល់ជាមួយសមាគមឧសែាហកម្ម ដើមែបីបង្កើត 

កែបខ័ណ្ឌគុណវុឌែឍិ មួយដែលមានលក្ខណៈគែប់ជែុងជែែយ និងដែលអាច 

យកទៅបែើបានៅថា្នែក់ជាតិសមែែប់ទទួលស្គែល់កម្មវិធីអប់រំ និងបណ្តុះ 

បណា្តែលវជិា្ជែជីវៈ។

3. ជាការទែទែង់ដល់កែបខ័ណ្ឌនែះ គួរបង្កើតអង្គកភាពាយតម្លែមានការបញ្ជែក់ 

តែឹមតែូវមួយ ដោយមានការទទួលស្គែល់គុណភាពពីសំណាក់កែសួងការងារ 

និងបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ ហើយដែលតែូវបានបំពាក់ដោយឧបករណា៍យ 

តម្លែលក្ខណៈស្តង់ដសមែែប់បែើក្នុងការធានាឲែយបានសង្គកតិភាព និងការគែប់ 

គែងគុណភាពៅក្នុងបែព័ន្ធភទាំងមូល។   

99ស្នើសូមធ្វើអាទិភាពការ 
អនុវត្តកែបខ័ណ្ឌ 

គុណវុឌែឍិជាតិមួយ ដែល 
មានដក់បញ្ចលូកម្មវិធី 

អប់រំវិជា្ជែជីវៈ និង 
បណ្តះុបណា្តែលជំនាញ។

៤.	ជំនាញនិងការបណ្តុះបណ្ត្ល		(បន្ត)
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សមាជិករបស់យើងជាចែើន បានផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តែលៅតាមរយៈការងារ 

ផ្ទែល់ ដល់នោិជិតហើយពែយាយមដំឡើងតំណែងរបស់ពួកគែ តាមលទ្ធភភាព 

ដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ប៉ុន្តែ ជាមួយា្នែនែះគែមិនឃើញមានចំណុចោងណា 

មួយសមែែប់បែើដើមែបីទទួលស្គែល់ ការរៀនសូតែកែែបែព័ន្ធភ និងមិនផ្លវូការ 

ៅឡើយទែ។

ការរៀនសូតែកែែបែព័ន្ធភ គឺសំដៅទៅលើកម្មវិធីណែនាំ មានការរៀបចំទាំង 

ឡាយណា ដែលមិនតមែូវឲែយមានការផ្តល់គុណវុឌែឍិជាផ្លូវការ ឧទាហរណ៍ 

ការបណ្តុះបណា្តែលក្នុងគែឹះស្ថែន ដែលកែុមហ៊ុនឯកជនផ្តល់ដល់បុគ្គកលិករបស់ 

ខ្លួន។

ការរៀនសតូែមនិផ្លវូការ គសឺដំៅទៅលើជនំាញទាងំឡាយដែលបណ្តុះបណា្តែលបាន

ៅកែែកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនមានការរៀបចំដូចជាតាមរយៈបទពិសោធន៍ក្នុង 

ការងារកន្លងមកជាដើម។

កង្វះខាតចំណុចោងទាក់ទិនការទទួលស្គែល់ជំនាញ ដែលទទួលបានៅកែែ 

កម្មវិធីបណ្តុះបណា្តែលផ្លូវការ ជាឧបសគ្គកមួយដល់ការដំណើរឈានឡើង ក្នងុការ 

អភិវឌែឍអាជីពសមែែប់និោជិតដែលមានទែពកោសលែយ ប៉ុន្តែខ្វះគុណវុឌែឍិផ្លវូការ។ 

ឧទាហរណ៍ សូមពិារណាករណីមួយដែលអ្នកគែប់គែងកមែតិកណា្តែលមា្នែក់ ធ្វើការ

បានល្អឲែយកែុមហ៊ុនអស់រយៈពែលដប់ឆ្នែំហើយ ហើយពែលនែះ គែបែែថា្នែចង់បាន 

   ជំនាញថ្មីតាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តែល ដើមែបីបំពែញលក្ខណៈសមែបត្តិរបស់ខ្លួន

សមែែប់ការដំឡើងតំណែង។ បុគ្គកលនោះខ្វះគុណវុឌែឍិផ្លូវការ ហើយដូច្នែះ បើទោះ

ជាមានជំនាញនិងចំណែះដឹងល្អនាបច្ចុបែបន្នក៏ដោយ ក៏ៅតែា្មែនលទ្ធភភាពទទួល

បានវគ្គកបណ្តះុបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ បែសិនបើមិនបានឆ្លងកាត់ការបណ្តះុបណា្តែលពែល 

យប់ដើមែបីទទួលបានសញ្ញែបតែដែលគែតែូវការមួយសិនទែ។ ជាបច្ចយ័ ា បន្ថយ 

លែបឿនអភិវឌែឍន៍អាជីពរបស់នោិជិតមា្នែក់នែះ ធ្វើឲែយគែកាន់តែតែូវបង់ថ្លែជាងមុន 

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ការទទួលស្គែល់ជំនាញដែលទទួលបានតាមការរៀនសូតែ
កែែបែព័ន្ធភ និងមិនផ្លូវការ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា
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អនសុសន៍

និងអស់ពែលកាន់តែចែើនដើមែបីអភិវឌែឍជំនាញថ្មីៗថែមទៀត ដែលៅទីបំផុតធ ្វើ

ឲែយាត់បាក់ទឹកចិត្តលែងចង់តែម្តង។លទ្ធភផលចុងកែែយគឺអវិជ្ជមានទំាងសមែែប់

និោជក និងនោិជិត។ នោិជកមិនអាចទាញយកបែោជន៍បានពី

និោជិតមានជំនាញថ្មីៗ ហើយនោិជិតក៏បាត់បង់ឱកាសបង្កើនអាជីពរបស់ខ្លួន

ដើមែបីឈានទៅទទួលបានបែែក់បៀវតែសរ៍ខ្ពនស់ជាងមុនដែរ។

យើងខ្ញុំសូមស្នើធ្វើយ៉ែងណាឲែយជំនាញដែលទទួលបានតាមរយៈការរៀនសូតែកែែ

បែព័ន្ធភ និងមិនផ្លូវការតែូវបានបញ្ចលូទៅក្នុងកែបខ័ណ្ឌគុណវុឌែឍិជាតិ។ ផ្តល់ោល

ការណ៍ណែនាំអំពីរបៀបដែលស្តង់ដសមត្ថភាពមានការទទួលស្គែល់អាចយកទៅ

បែើបែែស់បានជំនួសឲែយសញ្ញែបតែផ្លូវការ។
99ស្នើសូមធានាធ្វើយ៉ែងណា 

ឲែយកែបខ័ណ្ឌនែះ រួមបញ្ចលូ
ផងដែរនូវជំនាញដែលអភិវឌែឍ
ទទួលបានតាមរយៈការរៀន

សូតែកែែបែព័ន្ធភនិងមិនផ្លវូ
ការ។

៤.	ជំនាញនិងការបណ្តុះបណ្ត្ល		(បន្ត)
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ក្នុងករណីខ្លះវិស័យឯកជនតែូវការព័ត៌មាន  និងឱាទចែើនទៀតដើមែបីបែតិបត្តិតាម

ចែបាប់ការងារ និងបទបញ្ញត្តិនានារបស់ពែះរជាណាចកែ។ កន្លែងណាដែលការ 

បកសែែយចែបាប់មានវសិលភាពទូលំទូលាយពែកាំបាច់តែូវមានការបែែសែ័យ 

ទាក់ទងសមញ្ញមួយ រាងកែសួង និងវិស័យឯកជន ដើមែបីផ្តល់ការសែែយបំភ្លឺនិង 

ទប់ស្កែត់ករណីបំពានចែបាប់ដោយអចែតនា។

កាលណាមានបញ្ហែជាក់លាក់កើតឡើង ដែលតមែូវឲែយកែសួងការងារ និង 

បណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ ចូលពាក់ព័ន្ធភជួយរកដំណោះសែែយមា្ចែស់ធុរកិច្ចបរទែស 

ពែលខ្លះតែូវបែឹងយ៉ែងតែដបតែដួសទមែែំរកឃើញនាយកដ្ឋែន ឬបុគ្គកលោលដៅ 

ដែលមានសិទ្ធភិៅលើបែធានបទដែលកំពុងចោទជាបញ្ហែហើយអាចផ្តលឱ់ាទថា

តែូវធ្វើដូចម្ដែច។

បញ្ហែការបែែសែ័យទាក់ទងនែះមានទំហំធំជាងគែៅភ្នំពែញ ដែលសមាជិកជា 

ចែើនបានរយការណ៍អំពីភាពមិនចែបាស់លាស់របស់ពួកគែថាតើបញ្ហែមួយ 

ឬទំនួលខុសតែូវការធ្វើសវនកម្ម ស្ថិតកែែមយុតា្តែធិការរបស់កែសួងការងារនិង 

បណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈឬរបស់មន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈកែុង។

ការបែែសែ័យទាក់ទងកាន់តែបែសើរជាងនែះនឹងជួយកាត់បន្ថយពែលវែលា 

និងធនធានដែលគែតែូវចំណាយ ទាំងខាងកែសួងនិងខាងធុរកិច្ច ទៅលើដំណើរ 

ការរដ្ឋភបាលហើយផ្ទុយទៅវិញ ានឹងជួយបង្កើនកមែិតអនុលោមភាពជាមួយចែបាប់

ការងារនិងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធភផែសែងទៀត។

លើសពីនែះ វិស័យឯកជននឹងជួយកាត់បន្ថយបាននូវឱកាសទង្វើា្មែនតមា្លែភាព 

កាលណាគែមានការយល់ដឹងពែញលែញ អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់គែកែែមចែបាប់ និង

បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់ពែះរជាណាចកែ។

  

លទ្ធភភាពទទួលបានព័ត៌មាន

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

៥.	ការប្្ស្័យទាក់ទងរវាងសា្ថ្ប័នសាធារណៈ	
និងវិស័យឯកជន	
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អនុសសន៍ 1. យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយបញ្ចូលការបកបែែជាភាសអង់គ្លែស នូវបណា្តែចែបាប់កែឹតែយ 

និងបែកាសទាំងឡាយ ទៅក្នុងវិុបសយរបស់កែសួងការងារ និង 

បណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ។

2. យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយចុះផែាយលើវុិបសយរបស់កែសួងការងារ និង 

បណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ នូវបញ្ជីបុគ្គកលិកតាមផ្នែក ដោយមានឈ្មែះ តំណែង 

និងការទទួលខុសតែូវជាភាសអង់គ្លែស អមជាមួយផង។

3. យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយពាិរណាបង្កើតបែព័ន្ធភទូរស័ព្ទហត់ឡាញ (hotline) ជា 

ភាសអង់គ្លែស ឬកែុមមន្តែីជំនាញតាមផ្នែកដែលមានសមត្ថភាពភាស 

អង់គ្លែសខ្ពនស់ ដើមែបីជួយដល់អ្នកគែប់គែងដែលមិនមែនជាជនជាតិកម្ពនុជា ក្នុង

ការស្វែងយល់និងបែើបែែស់ដំណើរការនិយតកម្មនានា។

99ស្នើសូមបង្កើតលទ្ធភភាពទទួល 
បានព័ត៌មានអំពីបទបញ្ញត្តិ 

នានា របស់ចែបាប់ការងារ 
និងទាក់ទងបុគ្គកលិកទទួល 
ខុស តែវូតាមផ្នែកជាភាស 
អង់គ្លែស នែកែសួងការងារ 

និងបណ្តះុបណា្តែល 
វិជា្ជែជីវៈ។

៥.	ការប្្ស្័យទាក់ទងរវាងសា្ថ្ប័នសាធារណៈ	
និងវិស័យឯកជន	(បន្ត)
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ពន្ធដារ
បច្ចបុែបន្ននែះបែព័ន្ធភាយតម្លែពន្ធភរបស់ 

កម្ពនជុាកំពុងឆ្លងកាត់ ការកែទមែង់សីុជមែែ 
ដែលសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បជឿថា មាន  
សកា្តែនុពលធ្វើឲែយបរិស្ថែនធុរកិច្ចក្នងុពែះរជា-
ណាចកែកាន់តែបែើសើរឡើងថែមទៀត។ 
អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរមានកាតព្វកិច្ចបង្កើន
ចំណូលពន្ធភសមែែប់បែទែស ហើយកាន់តែ 
មានបែសិទ្ធភភាពជាងមុន ក្នងុការអនុវត្ត 
វិធានការយកពន្ធភបច្ចបុែបន្ន ដើមែបីឈានទៅ 
សមែែចោលដៅនែះ។ កិច្ចខិតខំបែងឹបែែង
ទំាងឡាយរបស់អគ្គកនាយកដ្ឋែន ពិតជាកំពុង 
ផ្ដល់ផ្លែផ្កែហើយ ដោយចំណូលពន្ធភក្នងុឆ្នែំ 
២០១៥ កើនបាន ២៥% បើទោះជាមិនទាន់
មានការបែែបែលួក្នងុអតែែពន្ធភជាមូលដ្ឋែនក៏
ដោយ។ សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បសូមស្វែគមន៍
ចំោះការរីកចមែើននែះហើយបែែថា្នែចូលរួម
ចំណែកដល់កិច្ចខិតខំទំាងឡាយ ដើមែបីបែែ
កា្លែយសែដ្ឋភកិច្ចឲែយកាន់តែមានលក្ខណៈផ្លវូការ 
និងបង្កើនការោរពចែបាប់ពន្ធភដររបស់ 
កម្ពនជុាក្នងុការរួមចំណែក ធ្វើឲែយមានទីលាន 
បែកួតបែជែងកាន់តែស្មើភាពសមែែប់ធុរកិច្ច
បរទែសទំាងអស់ ដែលកន្លងមកធា្លែប់តែ 
ាញ់បែៀបកែមុហុ៊នឯទៀត ដែលគែចពន្ធភឬ
បង់ពន្ធភមិនគែប់តាមតមែវូការ។ ជាពិសែស
យើងខ្ញុសូំមស្វែគមន៍ការសមែែចចិត្តលុប
ចោល "ពន្ធភរបបម៉ែការ " ហើយតមែវូឲែយ 
បណា្តែធុរកិច្ចទំាងអស់ផ្ទែរមកអនុវត្ត 
"ពន្ធភរបបពិត " វិញដែលបើសិនជាតែវូបាន 
អនុវត្តបែកបដោយបែសិទ្ធភភាព នឹងបង្កើន 
តមា្លែភាពហើយរួមចំណែកដល់ការសមែែច

ោលដៅរបស់រជរដ្ឋែភិបាលក្នងុការបែមូល
ពន្ធភ។

ការយកពន្ធភជាបែធានបទមួយ ដែលពាក់ 
ព័ន្ធភនឹងធុរកិ្ចគែប់បែភែទទំាងអស់។ កែែពី 
បញ្ហែពាក់ព័ន្ធភនឹងពន្ធភ ជាមួយឧសែាហកម្ម 
ជាក់លាក់ដែលតែវូបានលើកយកមកបងា្ហែញ
តាមវិស័យនានា ក្នងុសៀវភៅសនែះរួច 
ហើយនោះ ក្នងុជំពូកនែះយើងខ្ញុសូំមផ្តែត
ទៅលើមូលបទស្នលូបែែដំែលតែងកើតមាន
ជាលក្ខណៈអន្តរវិស័យ ប៉ះពាល់ទៅលើ 
សមាជិកជាចែើនរបស់យើងខ្ញុ៖ំ

 y ការចុះបញ្ជពីន្ធភ៖ អនុសសន៍ទំាងនែះ
ពាក់ព័ន្ធភនឹងបែកាសលែខ១១៣៩ 
ដែលចែញកាលពីខែតុលា២០១៤ 
ដោយកែសួងសែដ្ឋភកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
និងការសើរីផែសែងៗ កែែយមកទៀត 
ក្នងុការចុះបញ្ជពីន្ធភ និងដំណើរការចុះ 
បញ្ជរីបស់ា។ ជាមួយនឹងការស្វែគមន៍ 
ដល់វិធានការឆ្ពែះ ទៅរកការធ្វើឲែយទៅ 
ជាផ្លវូការ និងសមាសធាតុជាវិជ្ជមាន 
មួយចំនួន ទៀតៅក្នងុបែកាសនោះ 
ដូចជា តមែវូការឲែយកែមុហុ៊នទំាងអស់ 
មានគណនីធនាារ (ដែលសំខាន់ 
សមែែប់តាមដនការទូទាត់) ខ្លមឹសរ 
របស់បែការមួយចំនួនក្នងុបែកាសនោះ 
និងរបៀបអនុវត្តរបស់ាបង្កើតតមែវូការ 
ស្មគុស្មែញថែមទៀតដល់បណា្តែធុរកិច្ច
ផងដែរ។
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 y  ពន្ធភកាត់ទុក៖ ទន្ទមឹា្នែនឹងបែកាសលែខ 
១១៣៩ បែព័ន្ធភពន្ធភរបស់កម្ពនជុា ក្នងុ 
ការកាក់ពន្ធភទុកជាបញ្ហែមួយដែល 
សមាជិករបស់យើងលើកឡើងញឹក- 
ាប់ជាងគែ។ និយយឲែយសែលួស្តែប់ 
បែព័ន្ធភនែះ ដក់ពិន័យទៅលើកែមុហុ៊ន
ដែលោរពតាមការបង់ពន្ធភតែមឹតែវូ 
ដោយទុកឲែយបណា្តែធុរកិច្ចដែលមិនបាន
ចុះបញ្ជជីាអ្នកមានបែៀបក្នងុការរកសីុ
ទៅវិញ។ ថ្វបីើយើងជឿថាបញ្ហែកាក់ 
ពន្ធភទុកនឹងមានភាពធូរសែែលមកវិញ
ដោយសរកំណែទមែង់ដែលកំពុងតែ 
ដំណើរការបច្ចបុែបន្ននែះ បុ៉ន្តែាៅតែជា
បន្ទកុធំមួយដល់បណា្តែធុរកិច្ចោរពការ
បង់ពន្ធភដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មក្នងុ 
បែទែស។

 y  អាករលើតម្លែបន្ថែម៖ អាករលើតម្លែ 
បន្ថែមជាការអនុវត្តទូទៅលើពិភព 
លោក ហើយអតែែ ១០% របស់កម្ពនជុា 
ាមិនមែនជាបន្ទកុហួសហែតុពែកទែ 
បុ៉ន្តែយើងសូមរំលែចឡើងបញ្ហែមួយ 
ចំនួនជំុវិញវិធីសស្តែ ក្នងុការគណនា 
ពន្ធភតែវូបង់ និងចំណាត់ការសងអាករ
លើតម្លែបន្ថែមនែះមកវិញៅក្នងុ 
ករណីណាដែលអាចទារមកវិញបាន។ 

 y  ពន្ធភលើបែែក់ចំណែញ និងពន្ធភ 
អបែបបរមា៖ បណា្តែអនុសសន៍ក្នងុជំពូក
នែះនឹងពិនិតែយមើល ថាតើបែការចែបាប់ 

ពន្ធភបច្ចបុែបន្ន បង្កផលប៉ះពាល់ 
ដូចម្តែចខ្លះលើោលដៅរបស់ 
រជរដ្ឋែភិបាល ក្នងុការទាក់ទាញ 
វិនិោគិនបរទែស និងធ្វើពិពិធកម្ម 
សែដ្ឋភកិច្ច។

 y ចំណាត់ការរដ្ឋភបាលពន្ធភ៖ ៅចុង 
បញ្ចប់នែជំពូកនែះ យើងខ្ញុសូំមលើក 
កង្វល់មួយចំនួនជំុវិញសរចរណែនំា
លែខ១១២៧ របស់អគ្គកនាយកដ្ឋែន 
ពន្ធភដរចែញថ្ងែទី២៦ ខែមករ ឆ្នែំ 
២០១៦ ដែលបន្ថែមវិធានការពិន័យ 
ចែើនគួរសមទៀតលើកង្វះភាពតែមឹតែវូ
ផ្នែករដ្ឋភបាលលើវិក្កយបតែ ពីអ្នក 
ផ្គកត់ផ្គកង់សែាដល់អតិថិជន។

បញ្ហែមួយចំនួន ដែលបានលើកឡើងក្នងុ 
ជំពូកនែះតែវូបានអាជា្ញែធរកំពុងាត់ការ
ហើយ បុ៉ន្តែតាមរបៀបបណោ្តែះអាសន្នមិន 
មែនជាលក្ខណៈបែព័ន្ធភ។ តាមរយៈការលើក 
ឡើងបញ្ហែទំាងនែះ ក្នងុជំពូកនែះរបស់ 
សៀវភៅ ស យើងខ្ញុសំងែឃឹមថានឹងជមែញុឲែយ
មានដំណោះសែែយ ដែលនឹងតែវូបាន 
អនុម័តដោយរជរដ្ឋែភិបាល ហើយយកទៅ
បែើបែែស់បែកបដោយសង្គកតិភាពលើធុរកិច្ច
ទំាងអស់ តាមរយៈដំណើរការផ្លវូការ។
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៦.		ការចុះបញ្ជីពន្ធ

តមែូវការឲែយបែធានកែុមហ៊ុនបងា្ហែញខ្លួន
ៅអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ

បែកាសលែខ ១១៣៩ ដែលចែញកាលពីខែតុលា ឆ្នែំ ២០១៤ ដោយកែសួង 

សែដ្ឋភកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានដក់ចែញនូវការកែតមែូវមួយចំនួនក្នុងដំណើរការចុះ 

បញ្ជីពន្ធភសមែែប់កែុមហ៊ុនៅក្នុងបែទែសកម្ពនុជា ក្នងុនោះមានការចែងថា កែុមហ៊ុន

ទាំងអស់ដែលបច្ចុបែបន្នចុះបញ្ជីជាមួយអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរតែូវតែចុះបញ្ជីសរ

ឡើងវិញឲែយសែបទៅតាមដំណើរការថ្មី។ ក្នុងបែកាសនោះមានតមែូវការមួយឲែយអ្នក

ណាមា្នែក់ក្នុងចំណោមថា្នែក់លើរបស់កែុមហ៊ុន (មានន័យថាបែធានកែុមបែឹកែា 

ភិបាលឬ មា្ចែស់កែុមហ៊ុន) តែូវតែមកបងា្ហែញមុខផ្ទែល់ៅអគ្គកនាយកដ្ឋែនឲែយគែថត

រូប និងស្កែនមែែមដែដើមែបីបំពែញដំណើរការចុះបញ្ជីពន្ធភដរ។

បនា្ទែប់ពីបែកាសនោះអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរបានចែញសែចក្តីជូនដំណឹង

លែខ២៨៦ ក្នុងខែមករ ឆ្នែំ២០១៥ ដែលចែងថា បណា្តែកែុមហ៊ុននឹងមិនអាចទទួល

បា៉ែតង់ពន្ធភបែាំឆ្នែំបានទែបើមិនបានធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពព័ត៌មានអំពីកែុមហ៊ុនសែប 

តាមបែកាសលែខ១១៣៩។ ដូច្នែះសែចក្តីនោះធ្វើឲែយគែមិនអាចទទួលបា៉ែតង់ពន្ធភ 

បានទែកាលណាា្មែនបែធានកែុមហ៊ុន ទៅបងា្ហែញមុខផ្ទែល់ ៅអគ្គកនាយកដ្ឋែន 

ពន្ធភដរ។ តមែូវការនែះពិតជាបង្កភាពបែឈម និងបន្ទុកស្មុគស្មែញមួយសមែែប់ 

កែុមហ៊ុនមួយចំនួន ពិសែសកែុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលមានបែធានរស់ៅកែែ 

បែទែស។

កាលពីខែមែសឆ្នែំ២០១៥ អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ បានចែញសែចក្តីណែនាំលែខ 

២៤៣៩ ដែលអនុញ្ញែតឲែយបែធានកែុមហ៊ុន មានជមែើសធ្វើបែតិភូកម្មទទួលខុស 

តែូវជំនួសក្នុងការបងា្ហែញខ្លួនផ្ទែល់ៅអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរបែតិភូកម្មនោះអាច

តែូវបានធ្វើចោំះសមាជិកភាគហ៊ុនណាមា្នែក់ ឬក៏តំណាងនីតិបុគ្គកលណាមួយដែល

មានការទទួលស្គែល់ដោយកែសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬស្ថែប័នសធារណៈពាក់ព័ន្ធភណា

ផែសែងទៀតរួចមកហើយ។ ប៉ុន្តែការណែនាំអនុញ្ញែតឲែយមានការធ្វើបែតិភូកម្មនោះជា

វិធានការបណោ្តែះអាសន្នតែប៉ុណោ្ណែះដោយទុកពែល ៣ ទៅ ៦ខែ ទៀតឲែយបែធាន

កែុមហ៊ុនមកបងា្ហែញខ្លួនផ្ទែល់ៅអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរហើយដរបណាធ្វើដូច្នែះ

រួច ទើបគែចែញវិញ្ញែបនបតែអាករលើតម្លែបន្ថែមឲែយទៅកែុមហ៊ុន។

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

បទបញ្ញត្តបិបច្ចបុែបន្ននែតមែវូការអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ ឲែយកែមុហុ៊នធ្វើបច្ចបុែបន្ន ភាពព័ត៌មាន 

របស់ខ្លនួ មុននឹងទទួលបានប៉ាែតង់ពន្ធភ និងវិញ្ញែបនបតែអាករលើតម្លែបន្ថែម បានដក់បន្ទកុ

ការិយធិបតែយែយថែមទៀតទៅលើកែមុហុ៊នដែលោរពការបង់ពន្ធភតែមឹតែវូ។

បែការទាំងនោះ តែូវបានសហគមន៍ធុរកិច្ចាត់ទុកថាខ្វះភាពទន់ភ្លន់ និងមិនាំបាច់។  

បែទែសជិតខាងក្នុងតំបន់ដូចជាថែនិឡាវ ជាដើមអត់មានតមែូវការបែបនែះសមែែប់ការ

ចុះបញ្ជធុីរកិច្ចទែ។ ពិសែសតមែវូការទំាងនែះអាចបង្កើតជាភាពស្មគុស្មែញសមែែប់កែមុហុ៊ន

អន្តរជាតិ ដែលមានបែធានរស់ៅកែែបែទែសកម្ពនជុា ដោយាអាចធ្វើឲែយកាន់តែខាតពែល

និងកាន់តែចំណាយចែើនថែមទៀត ឲែយបែធានកែុមហ៊ុនតែូវតែមកបែទែសកម្ពនុជាដើមែបី

គែែន់តែបងា្ហែញមុខផ្ទែល់ៅអគ្គកនាយកដ្ឋែន ពន្ធភដរ។ ធុរកិច្ចនឹងជួបបែទះភាពរអាក់រអួល

ចែើនក្នងុបែតិបត្តកិាររបស់ខ្លនួ បើកាលណាបែធានមិនអាចមកបាន ក្នងុពែលកំណត់មួយ។

បែការចែបាប់ទំាងឡាយដែលមានលក្ខណៈការិយធិបតែយែយពែក នឹងជះឥទ្ធភពិល អវិជ្ជមាន

ទៅលើការយល់ឃើញអំពីកម្ពនុជាថាជាោលដៅវិនិោគល្អមួយ។ ក្នុងសែណារីយ៉ូ 

អាកែក់បំផុត កែុមហ៊ុនអន្តរជាតិបែហែលជាអាចយកជមែើសមិនពងែីកធុរកិច្ចរបស់គែ

ៅកម្ពនុជា កាលណាគែជឿថា ពួកគែនឹងតែូវបែឈមជាមួយភាព តែបិតតែបៀតការិយ- 

ធិបតែយែយចែើនពែក។

យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយពិនិតែយឡើងវិញ លើតមែូវការឲែយបែធានកែុមហ៊ុនតែូវតែមកបងា្ហែញមុខ 

ៅអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ ដើមែបីបំពែញោលបំណងនែបែបបទការចុះបញ្ជី។

តាមការស្វែងយល់របស់យើងខ្ញុំ គឺតំណាងដែលទទួលបានបែទានសិទ្ធភិអំណាច របស់ 

អ្នកចែបាប់កន្លងមក តែវូបានអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរទទួលស្គែល់ជំនួសវត្តមានរបស់បែធាន 

បើទោះជានែះជាការអនុវត្តតាមករណីក៏ដោយ ប៉ុន្តែឥឡូវនែះយើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយបែែកា្លែយ

ាឲែយទៅជាការអនុវត្តជាផ្លូវការតែម្តង។

អាជា្ញែធរអាចគួរពាិរណា អនុញ្ញែតឲែយបែធានកែុមហ៊ុន ធ្វើបែតិភូកម្មដល់តំណាងកែុម

ណាមា្នែក់ទៀតក៏បាន ដូចជានាយកបែតិបត្តិ ឬនាយកគែប់គែងទូទៅបែាំ បែទែស  ឬបើ 

មិនដូចោ្នែះទែ ដក់ចែញដំណើរការមួយទៀត ដែលតាមរយៈនោះ អ្នកផ្តល់សែាអាជីព 

នានា អាចដក់ពាកែយទៅ អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរសុំអាជា្ញែសិទ្ធភិដើរតួតំណាងឲែយកែុមហ៊ុន  

ក្នុងក ារបំពែញបែបបទតមែូវការចុះបញ្ជីពន្ធភ ជំនួសវិញ។

ទៅមុខយូរអង្វែងទៀតរជរដ្ឋែភិបាលអាចពាិរណាទទួលយករូបថត និងស្នែមមែែមដែ

ក្នងុទមែង់ឌីជីថល ដែលតែវូបានផ្ទៀងផ្ទែត់ដោយអាជា្ញែធរមានសមត្ថកិច្ច បរទែសរួចហើយ។

អនសុសន៍

99ស្នើសូមពិនិតែយកែសមែួល 
ឡើងវិញជាផ្លវូការនូវ 
តមែវូការ ឲែយបែធាន 
កែមុហុ៊ន តែវូតែមក 
បងា្ហែញមុខៅ 
អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ 
ដើមែបី បំពែញោល 
បំណងនែបែបបទ 
ការចុះបញ្ជី។
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បែកាសលែខ ១១៣៩ ក៏តមែូវផងដែរ ឲែយកែុមហ៊ុនផ្តល់បងា្កែន់ដែបងា្ហែញថា 

ពន្ធភអចលនទែពែយតែូវបានបង់រួចហើយ លើការយិល័យដែលបានចុះបញ្ជីរួចរបស់

កែុមហ៊ុន។ កែែយមកទៀត សែចក្តីណែនាំលែខ២៤៣៩ របស់អគ្គកនាយកដ្ឋែន 

ពន្ធភដរបានបញ្ជែក់ថា "អចលនទែពែយទាំងអស់ជាការយិល័យកណា្តែលរបស់ 

សហគែែស ឬសខាដែលតែូវមានក្នុងបញ្ជីពន្ធភ ហើយដែលជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធភតែូវ 

បំពែញបែបបទអត្តសញ្ញែណទែពែយមានលែខ ១១ ខ្ទង់ ហើយភា្ជែប់មកជាមួយនូវ 

លិខិតបញ្ជែក់ការបង់ពន្ធភ អចលនទែពែយ ដើមែបីឲែយអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ ធ្វើការ 

ផ្ទៀងផ្ទែត់ " ។

តមែូវការនែះអាចលំបាកនឹងធ្វើតាមណាស់ សមែែប់កែុមហ៊ុនដែលតែូវជួលកន្លែង

ធ្វើការិយល័យ ដោយពួកគែអាចបែឈមជាមួយនឹងការជំទាស់ពីសំណាកម់ា្ចែស់ 

អចលនទែពែយ ក្នុងការសុំឯកសរចំបាច់មកបំពែញបែបបទចុះបញ្ជីពន្ធភ។ ជាថ្មីម្តង

ទៀតបែការនែះនែបែកាសលែខ ១១៣៩ ជាបន្ទកុមានភាពស្មុគស្មែញណាស់ 

សមែែប់កែមុហ៊នុដែលមានបរទែសជាមា្ចែសក់ែមុហ៊នុ ដោយពកួគែា្មែនការអនញុ្ញែត

កាន់កាប់ដីក្នុងបែទែសកម្ពនុជាហើយដូច្នែះ តែូវជួលអារពីមា្ចែស់ក្នុងសែុកធ្វើ 

ការិយល័យ។ បណា្តែកែុមហ៊ុនដែលមិនអាចោរពបានតាមបែការនែះតែូវមាន 

បញ្ហែក្នុងពែលសុំបន្តសុពលភាពឯកសរចុះបញ្ជីពន្ធភរបស់គែ។

បែការចែបាប់នែះជះឥទ្ធភិពលអវិជ្ជមានមួយ ទៅលើអារម្មណ៍របស់វិនោិគិន ដោយ

ាបានដក់អមែែកបន្ទកុមិនស្មើភាព ជំុវិញរឿងការបងា្ហែញភ័ស្តតុាងបង់ពន្ធភអចលនទែពែយ

ទៅលើភាគីភតិកៈ (ឬអ្នកជួលពីគែ) ជាជាង ភាគីភតិបតី (ឬអ្នកជួលឲែយគែ)។ បើក្នងុ

ករណីដែលភាគីភតិបតីមិនបានបង់ពន្ធភ ឬក្នុងហែតុផលណាមួយា្មែន ចែតនា 

បងា្ហែញភ័ស្តុតាងថា បានបង់ពន្ធភហើយ ាដូចជាមិនសមទាល់តែសោះដែលគែដក់

ពិន័យភាគីភតិកៈ ដោយសររឿងនែះទៅវិញ។ ជាពិសែស បែការនែះអាចបង្ក 

បញ្ហែស្មុគស្មែញដល់ភាគីភតិកៈក្នុងការធ្វើកិច្ចពែមពែៀងជួលយូរអង្វែង ដោយពួក

គែជាក់ស្តែងបានបង់ថ្លែជួលអាររួចហើយ ប៉ុន្តែៅតែមិនអាចបែើបែែស់ាបានជា

ការិយល័យចុះបញ្ជីសមែែប់បែតិបត្តិការធុរកិច្ច។ 

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

តមែូវការឲែយកែុមហ៊ុនបងា្ហែញភ័ស្តុតាងពន្ធភអចលនទែពែយ
ដែលជួលសមែែប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

៦.		ការចុះបញ្ជីពន្ធ		(បន្ត)
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អនសុសន៍

ដូច្នែះការដែលផ្ទែរអមែែកបន្ទុករបៀបនែះទៅឲែយភាគីភតិកៈ ាហាក់ដូចជារឿង 

ឱកាសនិយមពែកហើយ ធ្វើឲែយមុខមាត់កម្ពនុជាកាន់តែមិនសូវទាក់ទាញដល់ 

វិនិោគិនទែ។

ក្នុងពែលនែះ ដែលយើងខ្ញុំាំទែពែញទំហឹង ដល់កិច្ចខិតខំបែឹងបែែងរបស់ 

រជរដ្ឋែភិបាល ក្នុងការពងែឹងការោរពចែបាប់ក្នុងការបង់ពន្ធភនិងបង្កើនចំណូលពន្ធភ 

យើងខ្ញុសំមូស្នថីាការពិន័យលើការមិនោរពតាមចែបាបព់ន្ធភអចលនទែពែយគរួតែវូបាន

ដក់ចំោះភាគីមា្ចែស់ទែពែយវិញ ជាជាងភាគីអ្នកជួល។

ដូច្នែះយើងខ្ញុំសូមស្នើដល់អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ សូមតមែូវឲែយគែបងា្ហែញភ័ស្តុតាង 

វិក្កយបតែបង់ពន្ធភអចលនទែពែយ តែក្នុងករណីណាដែលកែុមហ៊ុនមានកម្មសិទ្ធភិលើ 

អារការិយល័យរបស់គែបានហើយ។ បន្ថែមលើនែះទៀតអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ

គួរតែដក់ចែញនូវដំណើរការឲែយបានចែបាស់លាស់ ដែលតាមរយៈនោះភាគីភតិកៈ

មានលទ្ធភភាពទទួលបានវិក្កយបតែបង់ពន្ធភអចលនទែពែយពីភាគីភតិបតី ហើយជូន 

ព័ត៌មាននែះដល់អគ្គកនាយកដ្ឋែន ដើមែបីកុំឲែយមានការពនែយារការចុះបញ្ជឬីការចុះ 

បញ្ជីធុរកិច្ចឡើងវិញរបស់ពួកគែ។

99ស្នើសូមពិនិតែយកែសមែួល 
ឡើងវិញនូវតមែូវការឲែយ 
ភាគីភតិកៈ (អ្នកជួល) 
បងា្ហែញភ័ស្តុតាង 
វិក្កយបតែបង់ពន្ធភ 
អចលនទែពែយ ដែលគែបាន 
ជួលធ្វើស្នែក់ការការិយល័យ 
ៅពែលដែលពួកគែចុះ 
បញ្ជីកែុមហ៊ុន។ 
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ពន្ធភកាត់ទុក តែូវបានគែបង្កើតឡើងជាយន្តការមួយ សមែែប់ពន្ធភទំាងឡាយ ដែល 

តែូវគែបែមូលពី ផលិតផលឬសែាកម្ម ដែលផ្តល់ដោយបណា្តែធុរកិច្ចដែលមិនបាន

ចុះបញ្ជីសមែែប់អាករតម្លែបន្ថែម។ កែុមហ៊ុនោរពការបង់ពន្ធភ ដែលបង់ថ្លែ 

ចំណាយ សមែែប់សែាកម្មផ្តល់ដោយបុគ្គកល ឬកែុមហ៊ុនផែសែងទៀតដែលមិនបាន 

បងា្ហែញវិក្កយបតែមានអាករតម្លែបន្ថែមតែឹមតែូវ ាំបាច់តែូវកាត់យកមួយចំណែក

នែថ្លែឈ្នួលដែលបានពែមពែៀងា្នែរួចហើយ ជាមួយអ្នកផ្តល់សែាហើយបង់ាជា 

ពន្ធភជូនរដ្ឋភ។ សមែែប់សែាកម្មអតែែនែះមានចំនួន១៥%។

អ្នកផ្តល់សែាា្មែនចុះបញ្ជី អាចមិនសូវមានការស្វែងយល់ ឬកង្វល់ចោំះបែព័ន្ធភ 

បង់ពន្ធភប៉ុនា្មែនទែ ហើយជាក់ស្តែង កមែតែៀមខ្លួនឲែយគែកាត់មួយភាគនែថ្លែឈ្នួល 

របស់ខ្លួនទុកជាមុនណាស់។ ដូច្នែះកែុមហ៊ុនោរពចែបាប់ពន្ធភជាអ្នកទទួលអមែែក 

បង់ ១១៥% នែថ្លែឈ្នួលសែា - គឺថ្លែសែាពែញហើយថែម១៥% ទៀតជាពន្ធភ 

កាត់ទុក។ បើសិនជាអ្នកផ្តល់សែា ជាអ្នកោរពការបង់ពន្ធភតែឹមតែូវកែុមហ៊ុនដែល

ជួលសែានោះ នឹងាំបាច់តែូវបង់អាករតម្លែបន្ថែម ១០% ដែលអាចនឹងតែូវបាន 

ប៉ះប៉ូវដោយអាករតម្លែបន្ថែមដែលទទួលបានមកវិញ។

ថ្មីៗនែះ បែទែសកម្ពនុជាបានាប់ផ្តើមដក់ចែញ នូវកំណែទមែង់បែព័ន្ធភពន្ធភដរ

ហើយពងែីកការអនុវត្តរបសា់ ដើមែបីទាញធុរកិច្ចចែើនថែមទៀតឲែយចូលក្នុងបែព័ន្ធភ 

របបពន្ធភផ្លូវការ។ ទោះជាដចូោ្នែះក្តី ធុរកិច្ចជាចែើនៅតែមិនទាន់ចុះបញ្ជី ហើយក្នុង

វិស័យខ្លះាមានភាពបែឈមគួរសមដែរ សមែែប់ធុរកិច្ច ក្នងុការកំណត់ 

អត្តសញ្ញែណ និងបញ្ជែក់ឲែយបាននូវស្ថែនភាពពិតបែែកដ របស់អ្នកផ្តល់សែា 

មានចុះបញ្ជីពន្ធភដរ។

ពន្ធភកាត់ទុកលើការផ្តល់សែាកម្ម បានដក់ជាបន្ទុកពន្ធភបន្ថែមលើលើបណា្តែធុរកិច្ច

ោរពការបង់ពន្ធភ ហើយដោយអយុត្តិធម៌ផ្តល់បែៀបដល់ធុរកិច្ចដែលមិនោរពការ

បង់ពន្ធភទៅវិញ។ ធុរកិច្ចោរពការបង់ពន្ធភតែូវរងការចំណាយបន្ថែម (១១៥%នែ 

ថ្លែឈ្នួលសែា) កាលណាគែតែូវជួលអ្នកផ្តល់សែាដែលមិនបានចុះបញ្ជីៅពែល

ដែលធុរកិច្ចា្មែនចុះបញ្ជី និងធុរកិច្ចមិនោរពការបង់ពន្ធភដែលជួលអ្នកផ្តល់សែា 

ា្មែនចុះបញ្ជីដូចា្នែ អត់មានបង់ខាតចំណាយបន្ថែមបែបនែះទែ។ ដូច្នែះថ្លែ 

ពន្ធភកាត់ទុកលើសែាកម្ម

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

៧.	ពន្ធកាត់ទុក
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អនសុសន៍

ចំណាយ ធ្វើធុរកិច្ចកើន ឡើង  សមែែប់តែកែុមហ៊ុនោរពចែបាប់តែប៉ុណោ្ណែះ  ដែល 

កម្ពនុជាគួរស្វះស្វែងទាក់ទាញ។

ទន្ទឹមនឹងការទទួលស្គែល់ថា រជរដ្ឋែភិបាលាំបាច់តែូវរកែានិងបង្កើនចំណូលពន្ធភ 

យើងខ្ញុំសូមជូនអនសុសន៍ដលរ់ជរដ្ឋែភិបាល ឲែយពិារណាឡើងវិញលើោល

ការណ៍ពន្ធភកាត់ទុកលើសែា ដែលកន្លងមកបានពិន័យលើបណា្តែកែុមហ៊ុនោរព

ការបង់ពន្ធភតែឹមតែូវ ដូច្នែះយើងខ្ញុំសូមឲែយរជរដ្ឋែភិបាលពិារណាលុបបែព័ន្ធភពន្ធភ

កាត់ទុកនែះចោលតែម្តង  ពីពែែះការធ្វើបែបនែះហាក់ដូចជាមិនយុត្តិធម៌ចោំះ 

កែុមហ៊ុនដែលោរពចែបាប់នោះទែ។

បើអនសុសន៍នែះមិនតែូវបានទទួលយកទែ យើងខ្ញុំសូមស្នើដលរ់ជរដ្ឋែភិបាលថា

ទំនួលខុសតែូវក្នុងការអនុវត្តចែបាប់មិនឲែយកែុមហ៊ុនអត់ចុះបញ្ជីរកសីុក្នុង 

ពែះរជាណាចកែកម្ពនុជា គួរតែជាបន្ទុករបស់រជរដ្ឋែភិបាល ជាជាងរបស់កែុមហ៊ុន

ដែលោរពការបង់ពន្ធភតែឹមតែូវ។

ក្នុងការផ្ទែរពន្ធភកាត់ទុក កែុមហ៊ុនោរពចែបាប់បច្ចុបែបន្ននែះតែូវបានគែតមែូវឲែយដក់

បញ្ចូលក្នុងទមែង់បែបបទពន្ធភរបស់គែ នូវឈ្មែះនិងបែភែទសែាកម្មដែលផ្តល់ 

ដោយអ្នកផ្តល់សែាា្មែនចុះបញ្ជីដែលកែុមហ៊ុនជាអ្នកបង់ពន្ធភកាត់ទុកជំនួសឲែយ។ 

អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរគួរបែើបែែស់ព័ត៌មានតែង់នែះ ដើមែបីកំណត់អត្តសញ្ញែណ 

បណា្តែកែុមហ៊ុនដែលកំពុងផ្តល់សែាដោយា្មែនការចុះបញ្ជីពន្ធភហើយដើមែបីបង្កើន

កមែិតោរពចែបាប់ពន្ធភដរដែលបន្តិចម្តងៗ នឹងនាំទៅរកការសមែែលបន្ទុកនែការ 

កាត់ពន្ធភទុក។

99ស្នើសូមពិារណាឡើងវិញ 
នូវោលការណ៍កាត់ទុក 
ពន្ធភលើសែាដែលបាន 
ពិន័យដោយអយុត្តិធម៌ 
លើបណា្តែកែុមហ៊ុនោរព 
ការបង់ពន្ធភតែឹមតែូវ។
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ពន្ធភដែលតែូវបង់ដោយភាគីភតិកៈដែលជួលចលនទែពែយ ឬអចលនទែពែយអាសែ័យ

លើស្ថែនភាពរបសម់ា្ចែស់ទែពែយ៖

 � បែសិនបើទែពែយមួយមានមា្ចែស់កម្មសិទ្ធភិជាបុគ្គកល ភាគីភតិកៈតែូវចែបាប់តមែូវឲែយ

កាត់ទុក ១០% នែថ្លែឈ្នួលដែលតែូវបង់ ហើយបង់បែែក់ពន្ធភ ១០% នោះទៅឲែយ 

អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ។

 � បែសិនបើទែពែយមួយមានមា្ចែស់កម្មសិទ្ធភិជាកែុមហ៊ុនចុះបញ្ជី ភាគីភតិកៈតែូវបង់

ទាំងពន្ធភកាត់ទុកក្នុងអតែែ ១០% និងអាករលើតម្លែបន្ថែមក្នុងអតែែ ១០% 

ទៀត។

សមែែប់ការផ្តល់សែាកម្មភាគីភតិបតីក្នុងភាពជាក់ស្តែង តែងតែា្មែនចែតនាទទួល 

ការ កាត់ទុក ១០%ពីក្នុងតម្លែជួលរបស់គែទែហើយ ដូច្នែះថ្លែចំណាយពន្ធភកាត់ទុក

នែះកា្លែយជាអមែែកបន្ទុករបស់ភាគីភតិកៈ វិញដែលក្នុងករណីនែះ គែតែូវចំណាយ

សរុប១១០%នែថ្លែជួលដែលពែមពែៀងា្នែរួចបើសិនជាទែពែយមួយមានកម្មសិទ្ធភិករ

ជាបុគ្គកលមា្នែក់។ ប៉ុន្តែបើសិនជាទែពែយនោះ  មានកម្មសិទ្ធភិករជាកែុមហ៊ុនទៅវិញ 

ចំណាយសរុបមានរហូតដល់ទៅ ១២០% ឯណោះ នែថ្លែជួលដែលបាន 

ពែមពែៀង។

ដូចា្នែនឹងករណីពន្ធភកាត់ទុកលើសែាកម្មដែរ ពន្ធភកាត់ទុកលើការជួលបានបន្ថែម 

បន្ទុកអមែែកពន្ធភនិងបង្កើនចំណាយសមែែប់បណា្តែធុរកិច្ចោរពចែបាប់ ៅពែល 

ដែលាទុកឲែយធុរកិច្ចមិនោរពចែបាប ់មានបែៀបជាងទៅវិញ។ បែការនែះជាបន្ទុក 

មួយសមែែប់កែុមហ៊ុន មានមា្ចែស់កម្មសិទ្ធភិបរទែស ដោយពួកគែមិនអាចមាន 

សិទ្ធភិកាន់ កាប់ដីបានហើយាំបាច់តែូវបង្ខំចិត្តជួលអចលនទែពែយគែជាកន្លែងធ្វើការ។

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

ពន្ធភកាត់ទុកលើការជួលទែពែយ

៧.	ពន្ធកាត់ទុក		(បន្ត)
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អនសុសន៍

ក្នុងករណីដែលទែពែយមានមា្ចែស់កម្មសិទ្ធភិជាកែុមហ៊ុនចុះបញ្ជីតមែូវការ បច្ចុបែបន្ននែះ

ាផ្ទុយា្នែទៅនឹងោលការណ៍ពន្ធភកាត់ទុកទៅវិញ។ ជាោលគំនិតពន្ធភកាត់ទុកគួរ

អនុាតឲែយរជរដ្ឋែភិបាលបែមូលចំណូលពន្ធភជំនួសឲែយអាករលើតម្លែបន្ថែមក្នងុករណី

ដែលអ្នកផ្គកត់ផ្គកង់ទំនិញឬសែា អត់មានចុះបញ្ជី។ ខណៈដែលកែុមហ៊ុនមានកម្ម-

សិទ្ធភិភាពលើទែពែយអាចផ្តល់វិក្កយបតែអាករលើតម្លែបន្ថែមបានគែអាចសន្មត់បាន

ថា មិនាំបាច់តមែូវឲែយមានពន្ធភកាត់ទុកទៀតទែ។

ការជួលទែពែយជាសមាសភាគធំមួយ នែការចំណាយរបស់ធុរកិច្ចភាគចែើន ដូច្នែះ

ោលនោបាយពន្ធភណាមួយដែលបង្កើនបន្ទុកចំណាយរបស់ភាគីភតិកៈរហូត 

ដល់ទៅ២០% កំពុងតែបង្កការប៉ះពាល់ដល់ភាពបែកួត បែជែងអន្តរជាតិរបស់ 

កម្ពនុជាហើយ។ ពិតណាស់មានបែទែសមួយចំនួនតូចផែសែងទៀតតមែូវឲែយមានពន្ធភ

កាត់ទុកតែូវបង់ក្នុងថ្លែជួល ហើយបើទោះជាគែធ្វើដចូោ្នែះមែនក៏គែធ្វើក្នុងអតែែមួយ

ទាបជាងកម្ពនុជាឆ្ងែយណាស់ដែរ (បែទែសថែភាគីភតិកៈតែូវបង់អាករលើតម្លែ 

បន្ថែម៧% និងពន្ធភកាត់ទុក៥% ប៉ុណោ្ណែះ)។

សូមបែើវិធានដូចា្នែចោំះពន្ធភកាត់ទុកលើការជួល ដូចា្នែនឹងពន្ធភកាត់ទុកសមែែប់

សែាដែរ - ពន្ធភកាត់ទុក គួរតែូវបានបង់តែក្នុងករណីណាដែលា្មែនវិក្កយបតែអាករ

លើតម្លែបន្ថែមមានសុពលភាពតែប៉ណុោ្ណែះបានហើយ។
99ស្នើសូមបញែឈប់ការអនុវត្ត 
ការយកពន្ធភកាត់ទុក និង 
អាករលើតម្លែបន្ថែមលើ 
ទែពែយដែលជួលពីកែុមហ៊ុន។ 
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មានតែែ៦៣នែចែបាប់ស្តីពីពន្ធភដរចែងចែបាស់ថា សែាកម្មតែូវបានាត់ទុកថាបាន 

"កើតឡើង " ក្នុងរង្វង់បែទែសកម្ពនុជាបែសិនបើាតែូវបាន "ធ្វើ/ផ្តល់ " ក្នុង 

ពែះរជាណាចកែ ដរបណាការផ្តល់សែាទាក់ទងនឹងអចលនទែពែយៅបរទែស 

ឬការផ្តល់សែាដឹកជញ្ជូនកែែបែទែស។ បនា្ទែប់មកទៀតមាតែែ៦៤ធ្វើការសមែែយ

លម្អិតថា បណា្តែសែាផ្តល់ៅកែែ ពែះរជាណាចកែកម្ពនុជា (សែានាំចែញ) តែូវ 

ចំណុះឲែយការយកអាករលើតម្លែបន្ថែមក្នុងអតែែ១០%។

ខិតប័ណ្ណស្ដីពីអាករលើតម្លែបន្ថែមបន្ថែមលែខ១៣របស់អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ 

ផ្តល់ការណែនាំដោយចែងថា  "ដើមែបីទទួលបានអតែែសូនែយនែពន្ធភលើការនាំចែញ 

អ្នកនាំចែញសែាតែូវតែបងា្ហែញថាសែាដែលគែបានផ្តល់នោះនឹងតែូវបែើបែែស់ៅ

កែែពែះរជាណាចកែកម្ពនុជា " ។

ប៉ុន្តែចែបាប់នែះ និងសែចក្តីបែកាសជាសធារណៈកែែយៗមកទៀត មិនបានផ្តល់ 

ការណែនាំជាក់លាក់ថាតើ សែាដែលតែូវបាន "បែើបែែស់ " ៅកែែបែទែស 

មានន័យដូចម្តែចទែ។ តែង់នែះាបង្កើតឲែយមានភាពសែពែចសែពិលចែើនសមែែប់

អ្នកផ្តល់សែាមួយចំនួនលើការថាតើនឹងតែូវបង់អាករលើតម្លែបន្ថែម ឬក៏អត់។ 

សូមនាំា្នែពាិរណាលើឧទាហរណ៍នែះ។ មានកែុមហ៊ុនមួយដែលផ្តល់សែាចែញ

កែែក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីទូរសព្ទវែឆ្លែតឲែយកែុមហ៊ុននានា ដែលមានមូលដ្ឋែនៅ 

អឺរ៉ុប។ បុគ្គកលិកៅក្នុងបែទែសកម្ពនុជាជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីទូរសព្ទនែះ រីឯផលិតផល

សមែែចតែូវបានគែផ្គកត់ផ្គកង់ទៅឲែយកែុមហ៊ុនៅអឺរ៉ុប ហើយតែូវបានកែុមហ៊ុននោះ 

យកទៅចែកាយលក់ទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបបន្តទៀត។ដូច្នែះគែអាចមានករណីសមហែតុ

សមផលមួយនឹងផ្ដល់ទឡ្ហីករណ៍ថា សែានោះតែូវបានបែើៅកែែបែទែសកម្ពនុជា 

ប៉ុន្តែា្មែនលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាផ្លូវការណាមួយ ដែលគែអាចយកមកបែើដើមែបាីយ 

តម្លែទឡ្ហីករណ៍នែះបានទែ។ ជាការយល់ឃើញរបស់យើងខ្ញុំគឺថាក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន

នែះមន្តែីពន្ធភដរគួរកំណត់ថាតើអាករលើតម្លែបន្ថែមសមែែប់សែាបែបនែះគួរតែូវ

យកទៅតាមករណីជាក់ស្តែងនីមួយៗ ឬ យ៉ែងណា។

អាករលើតម្លែបន្ថែមពែលនាំចែញសែា

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

៨.	អាករលើតម្ល្បន្ថ្ម
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ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

អនុសសន៍

ភាពសែពែចសែពិល បង្កើតជាហានិភ័យនិយតកម្មចែើនសមែែប់បណា្តែកែុមហ៊ុន

នំាចែញសែាពីបែទែសកម្ពនជុាដោយសរតែា្មែនការណែនំាជាក់លាក់ក្នងុចែបាប់ ដើមែបី

ឲែយគែអាចដឹងបានបែែកដថាតើសែារបស់គែនឹងជាប់អាករលើតម្លែបន្ថែម ឬអត់។ 

កង្វះភាពចែបាស់លាសនែះ ធ្វើឲែយមន្តែីពន្ធភដរធ្វើការាយតម្លែបែបស្មែនមិនទៀង 

ទាត់ ដោយា្មែនោលការណ៍ណែនាំចែបាស់លាស់ ដែលអាចបណា្តែលឲែយា្មែន 

សង្គកតិភាព ឬបង្កឱកាសសមែែប់ធ្វើចំណាត់ការដោយា្មែនតមា្លែភាព។

ក្នុងភាពជាក់ស្តែង កែុមហ៊ុនផ្តល់សែាកម្មដល់អតិថិជនមានមូលដ្ឋែនៅបរទែស

ជួនកាលតែូវបានអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរតមែូវឲែយបង់អាករលើតម្លែបន្ថែមលើសែា

ទាំងនោះ។ នែះជារឿងមួយដែលធ្វើឲែយថមថយសកា្តែនុពលបែកួតបែជែងអន្តរជាតិ

របស់កម្ពនុជា ហើយអាចបន្ទុចបងា្អែក់ដល់ការវិនោិគក្នុងឧសែាហកម្មមានទិសដៅ

នំាសែាចែញកែែបែទែសទៀតផង។ គូបែកួតក្នងុតំបន់ដូចជាវៀតណាមជាដើម មិន

តមែូវឲែយមានការបង់អាករលើតម្លែបន្ថែម លើសែាដែលតែូវបាននាំចែញទែ លើក 

លែងតែករណីណា ដែលអតិថិជនមានគែឹះស្ថែនអចិន្តែែយ៍ៅក្នុងបែទែស 

វៀតណាម។

សូមផ្តល់ោលារណ៍ណែនាំឲែយបានជាក់លាក់ថា តើពាកែយថា "បែើបែែស់ៅកែែ

ពែះរជាណាចកែកម្ពនុជា " មានន័យដូចម្តែចសមែែប់សែាដែលតែូវបាននាំចែញ។ 

អនុសសន៍របស់យើងខ្ញុំ គឺចង់ឲែយផ្ដល់និយមន័យមានលក្ខណៈអំណោយផលដល់

អ្នកផ្តល់សែា ដែលអះអាងថាសែារបស់ពួកគែតែូវបានបែើបែែស់ៅកែែបែទែស

ដោយសរថាាអាចជួយទាក់ទាញការវិនិោគថ្មីៗទៀតក្នុងវិស័យថ្មីៗហើយតាម 

រយៈនែះ ានឹងរួមចំណែកដល់ការធ្វើពិពិធកម្មសែដ្ឋភកិច្ចរបស់កម្ពនុជាទៀតផង។

99ស្នើសូមផ្តល់ោលារណ៍
ណែនាំឲែយបានជាក់លាក់ 
អំពីតមែូវការយកអាករ 
លើតម្លែបន្ថែមសមែែប់សែា 
ដែលតែូវបាននាំចែញ។
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ពែលធ្វើការបែកាសពន្ធភអាករលើតម្លែបន្ថែ ដែលតែូវបង់ជូនអាជា្ញែធរពន្ធភដរ 

តែូវបានគែកំណត់ថាជា "អាករលើធាតុចែញ - អាករលើធាតុចូល " មានន័យថាជា

អាករលើតម្លែបន្ថែមសរុបដែលតែូវគែយកលើការផ្គកត់ផ្គកង់ទំនិញឬលើការផ្តល់សែា

ទៅឲែយអតិថិជនដកចែញនូវអាករលើតម្លែបន្ថែម ដែលបានបង់រួចហើយលើការនាំ

ចូលទំនិញឬដកចែញនូវអាករលើតម្លែបន្ថែមលើទំនិញឬសែាដែលបានជាវក្នុង

សែុក។

មាតែែ៥៧និងមាតែែ៥៨នែចែបាប់ស្តីពីពន្ធភដរ ផ្ដល់និយមន័យបែភែទផលិតផលនិង

សែាដែលជាការផ្គកត់ផ្គកង់មិនជាប់ពន្ធភក្នុងនោះ រួមមានការផ្គកត់ផ្គកង់ដល់មន្ទីរពែទែយ 

បែសកកម្មការទូតអង្គកការអន្តរជាតិ និងអង្គកការមិនស្វែងរកផលចំណែញដទែទៀត 

ដែលតែូវបានទទួលស្គែល់ដោយកែសួងសែដ្ឋភកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុថាធ្វើសកម្មភាពក្នុង

ផលបែោជន៍សធារណៈ។

កែុមហ៊ុនខ្លះផ្តល់ការផ្គកត់ផ្គកង់ទាំងជាប់ពន្ធភ និងមិនជាប់ពន្ធភ (ឧទាហរណ៍ទំនិញផ្គកត់ 

ផ្គកង់ដល់កែុមហ៊ុនឯទៀត និងស្ថែនបែសកកម្មឬមន្ទីរពែទែយ)។ ទមា្លែប់អនុវត្តន៍ 

បច្ចុបែបន្ន របស់អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ គឺតមែូវឲែយធុរកិច្ចបែភែទនែះគណនាសមា- 

មាតែតម្លែនែការលក់ ដែលអាចជាប់ពន្ធភទល់នឹងតម្លែនែការលក់សរុប ហើយយក 

សមាមាតែនែះទៅគណនាមើលថា តើពន្ធភធាតុចូលប៉ុនា្មែនដែលអ្នកផ្តល់សែាអាច

ទារមកវិញបានសមែែប់ប៉ះប៉ូវការបង់អាករលើតម្លែបន្ថែម។

សូមសកលែបងពាិរណាលើឧទាហរណ៍ខាងកែែមអំពីធុរកិច្ចមួយឈ្មែះ ក ដែល

បរិមាណលក់ទៅឲែយអតិថិជនរួចពន្ធភមានទំហំរហូតដល់ទៅ៧៥% នែតម្លែលក់ 

សរុប៖

 � ក្នុងករណីដែលផលិតផលតែូវបាននាំចូល សមែែប់អង្គកភាពរួចពន្ធភមួយ ធុរកិច្ច 

ក មិនបង់អាករលើតម្លែបន្ថែមអ្វទំីាងអស់ៅតែង់ចែកនំាចូល ហើយក៏អត់ទទួល

បានអាករលើតម្លែបន្ថែមអ្វីដែរៅពែលលក់ចែញទៅវិញ។ ដូច្នែះផលទូទាត់ 

សរុបគឺសូនែយ។ 

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ការគណនាអាករលើធាតុចូលសមែែប់ធុរកិច្ចដែលផលិត 
ទំនិញជាប់ពន្ធភ និងមិនជាប់ពន្ធភ 

៨.	អាករលើតម្ល្បន្ថ្ម		(បន្ត)
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 � បែសិនបើលក់ទៅឲែយអង្គកភាពរួចពន្ធភនូវផលិតផលមួយ ដែលធុរកិច្ច ក បានបង់ 

អាករលើតម្លែបន្ថែមរួចហើយ ដូចជាអាករលើតម្លែបន្ថែមលើធាតុចូលទិញក្នុង

សែុក ឬលើផលិតផលដែលតែូវបាននាំចូលដោយា្មែនបញ្ជែក់ថាសមែែប់ 

អតិថិជន រួចពន្ធភណាមួយ ធុរកិច្ចកនែះតែូវបានអនាុតឲែយទារយកអាករលើ 

តម្លែបន្ថែមពីអង្គកភាពរួចពន្ធភនោះមកវិញ។ ក្នុងករណីនែះអាករលើធាតុចែញគឺ

ស្មើនឹង ១០០% នែអាករលើតម្លែបន្ថែមដែលគែទទួលបាន ខណៈដែលអាករ 

លើធាតុ ចូលនឹងស្មើតែ២៥% ប៉ណុោ្ណែះ នែអាករលើតម្លែបន្ថែមដែលបានបង់រួច

ហើយ (ដោយសរនែះជាសមាមាតែនែតម្លែការផ្គកត់ផ្គកង់ដែលអាចជាប់ពន្ធភ 

ទល់នឹង តម្លែនែការផ្គកត់ផ្គកង់សរុប)។

 � របៀបគណនាខាងលើនែះ គឺដូចា្នែចំោះករណីដែលធុរកិច្ច ក លក់ផលិតផល

ទៅឲែយអង្គកភាពបង់ពន្ធភ។អាករលើធាតុចែញនឹងស្មើ១០០% នែអាករលើតម្លែ 

បន្ថែមដែលទទួលបានខណៈដែលអាករលើធាតុចូលនឹងស្មើតែ២៥% ប៉ុណោ្ណែះ

នែអាករលើតម្លែបន្ថែមដែលបានបង់រួច។ 

ផលទូទាត់សរុបរបសា់ គឺជាការដក់បន្ទុកពន្ធភថែមទៀតទៅលើបណា្តែកែុមហ៊ុន 

ដែលផ្តល់សែាដល់អតិថិជនរួចពន្ធភ។ ខណៈដែលធុរកិច្ចមួយផ្គកត់ផ្គកង់តែផលិតផល

អាចជាប់ពន្ធភតែូវបង់អាករលើតម្លែបន្ថែម ១០០% ដែលធុរកិច្ចនោះទទួលបានដក

ចែញអាករលើតម្លែបន្ថែម១០០%ដែលបានបង់លើធាតុចូលធុរកិច្ច ក តែូវបង់អាករ 

លើតម្លែបន្ថែម១០០% ដែលគែបែមូលបានពីអតិថិជន ប៉ុន្តែតែូវបានអនុាតឲែយ 

ទទួលបាននូវការប៉ះប៉ូវតែ ២៥% ប៉ណុោ្ណែះនែអាករលើតម្លែបន្ថែមដែលគែបានបង់

លើធាតុចូលរួចហើយ។

ការអនុវត្តរបៀបនែះ បណា្តែលឲែយមានផលប៉ះពាលខ់ា្លែំងទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់

កែុមហ៊ុនទាំងនោះដែលមួយភាគធំនែការលក់របស់ពួកគែគឺធ្វើជាមួយអតិថិជនរួច

ពន្ធភ។ ាជាបន្ទុកបន្ថែមដែលា្មែនសង្គកតិភាពជាមួយស្មែរតីរបស់បែការនែចែបាប់ស្តីពី

ពន្ធភដរ។ ជាោលការណ៍អាករលើតម្លែបន្ថែមជាពន្ធភដែលតែូវចែករំលែកបន្តិច 

មា្នែក់ៗរាងបណា្តែកែុមហ៊ុន ាប់តាំងពីដំណើរការផលិតកម្ម រហូតដល់ការចែក 

ាយហើយ ាតែូវបានរជរដ្ឋែភិបាលទទួលនាចុងខែសែពាណិជ្ជកម្ម ៅពែលដែល 

ផលិតផលឬសែាតែូវបានយកទៅបែើបែែស់ ដូច្នែះនាំឲែយមានការទូទាត់ប៉ះប៉ូវរាង



54  |  EuroCham សៀវភៅស ២០១៦

អាករលើធាតុចូលទល់នឹងអាករលើធាតុចែញ។ ៅក្នុងឧទាហរណ៍អំពីធុរកិច្ច ក 

ខាងលើ ធុរកិច្ចអត់បែមូលបានអាករលើតម្លែបន្ថែមពីមួយភាគធំនែការលក់របស់គែ

ទែ (លក់ជូនអតិថិជនរួចពន្ធភ) ប៉ុន្តែតម្លែនែការលក់ទាំងនោះ ៅតែបមែើជា 

មូលដ្ឋែនសមែែប់ការគណនាពន្ធភ ដើមែបីកំណត់សមាមាតែនែចំណាយអាករលើ 

តម្លែបន្ថែមរបស់គែដែលគែអាចទារមកវិញជាពន្ធភលើធាតុចូល។ ដូច្នែះពីទសែសន 

វិស័យអាករលើតម្លែបន្ថែម ការផ្តល់ការផ្គកត់ផ្គកង់មិនជាប់ពន្ធភរបស់ពួកគែ មិនបាននាំ

មកវិញនូវអត្ថបែោជន៍ដែលពួកគែសមនឹងទទួលបាននោះឡើយ (ផលសមែែច

អាករលើតម្លែបន្ថែមក្នុងការទូទាត់នែះគឺសូនែយ) ហើយមិនតែឹមតែប៉ុណោ្ណែះពួកគែ 

តែូវទទួលពិន័យដោយការកាត់បន្ថយក្នុងចំនួនពន្ធភធាតុចូល ដែលគែអាចទារមក 

វិញបានសមែែប់ជាការប៉ះប៉ូវ ដល់ការបង់អាករលើតម្លែបន្ថែមទៅវិញ។ 

បន្ថែមពីលើការយល់ឃើញថា មានភាពអយុត្តិធម៌ក្នងុោលការណ៍នែវិធីសស្តែ 

គណនា ការអនុវត្តនែះនាំឲែយមានភាពស្មុគស្មែញអវិជ្ជមានចែើនថែមទៀត។ ាបង្ខំ 

ឲែយអ្នកផ្គកត់ផ្គកង់ោរពការបង់ពន្ធភបញ្ចូលបន្ទុកអាករលើតម្លែបន្ថែមទៅក្នុងការដក់ 

តម្លែសមែែប់អតិថិជនរួចពន្ធភ ដែលជារួមធ្វើការបមែើបែោជន៍សធារណៈ។ 

បនា្ទែប់មក អតិថិជនរួចពន្ធភតែូវតែចំណាយធនធានថែមទៀត ទៅលើផលិតផលនិង 

សែាទាំងនោះ ឬបើមិនដូចោ្នែះទែ គែតែូវរកជាវាពីអ្នកលក់មិនោរពការបង់ពន្ធភ 

ដែលាផ្ទុយទៅនឹងោលបំណងរបស់រជរដ្ឋែភិបាល ក្នងុការធ្វើឲែយសមាសភាគ 

សែដ្ឋភកិច្ចកាន់តែមានភាពសែបចែបាប់ជាងមុន។

ជាងនែះទៅទៀតខណៈដែលផលិតផលនាំចូលសមែែប់អតិថិជនរួចពន្ធភ មិនតែូវ 

បង់អាករលើតម្លែបន្ថែមប៉ុន្តែផលិតផលអាចរកជាវបានក្នុងសែុក បែរជាតែូវបង់ 

អាករលើតម្លែបន្ថែមទៅវិញ ាកាន់តែមិនលើកទឹកចិត្តដល់ការរកជាវផលិតផល 

ក្នុងសែុកទៅទៀត ហើយដូច្នែះធ្វើឲែយធុរកិច្ចកម្ពនុជាកាន់តែលែងសូវមានឱកាសអាច

ចូលរួមក្នុងចងា្វែក់តម្លែផលិតកម្មទៀតផង។

យើងខ្ញុំសូមជូនអនសុសន៍ថា ក្នុងករណីដែលធុរកិច្ចលក់ផលិតផលទាំងអាចជាប់

ពន្ធភទាំងផលិតផលរួចពន្ធភ ហើយបានអនុវត្តការបែមូលអាករលើតម្លែបន្ថែមរបស់ 

ខ្លួនសែបតាមបែការទាំងឡាយ នែចែបាប់ស្តីពីពន្ធភដរពាក់ព័ន្ធភនឹងការផ្គកត់ផ្គកង់

អាចជាប់ពន្ធភ និងមិនជាប់ពន្ធភធុរកិច្ចនោះ គួរទទួលបានការប៉ះប៉ូវ១០០%នែអាករ

លើធាតុចូលដែលបានបង់ហើយ ទល់នឹងអាករលើធាតុចែញដែលបែមូលបាន 

ហើយដែលតែូវបង់ជូនរជរដ្ឋែភិបាល។

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

អនុសសន៍

99 ស្នើសូមអនុញ្ញែតធុរកិច្ចដែល 
ធ្វើការផ្គកត់ផ្គកង់ដែលអាចជាប់ពន្ធភ 
និងអាចរួចពន្ធភ ឲែយទទួលបានការ 

ប៉ះបូ៉វ១០០% នែអាករលើធាតុ 
ចូល ដែលបានបង់ហើយទល់ 
នឹងអាករលើធាតុ ចែញដែល 

បែមូលបាន។

៨.	អាករលើតម្ល្បន្ថ្ម		(បន្ត)
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បណា្តែកែុមហ៊ុនមានចុះបញ្ជីពន្ធភដរ ដែលអាចផ្តល់វិក្កយបតែមានសុពលភាព 

បងា្ហែញថា ពិន្ទុធាតុចូលអាករលើតម្លែបន្ថែមរបស់គែមានចំនួនខ្ពនស់ជាងពិន្ទុធាតុ 

ចែញអាករលើតម្លែបន្ថែម មានសិទ្ធភិដក់ពាកែយទៅអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ ដើមែបី 

ទារយកបែែក់អាករ លើតម្លែបន្ថែមមកវិញ។

ប៉ុន្តែសមាជិកជាចែើនរបស់យើងបានរយការណ៍ឲែយដឹងថា រយៈពែលឆ្លើយតប 

របស់អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ ក្នុងចំណាត់ការលើពាកែយដកយកបែែក់អាករលើតម្លែ

បន្ថែមមកវិញ គឺយូរជាងការរំពឹងទុករបស់ពួកគែទៅទៀត ហើយដូច្នែះការដក 

បែែក់អាករលើតម្លែបន្ថែមនែះមកវិញ ជួបការលំបាកយ៉ែងខា្លែំង។

កន្លងមក មានការណែនាំចែបាស់លាស់រួចហើយសមែែប់ការដក់ពាកែយសុំទារអាករ

លើតម្លែបន្ថែមមកវិញ ដូចមានចែងក្នុងសរចរលែខ០០៤ (ឆ្នែំ២០០៥) របស់ 

កែសួងសែដ្ឋភកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ដូច្នែះបញ្ហែនែះជាកិច្ចការរដ្ឋភបាលនិងការអនុវត្ត 

ជាជាងរឿងចែបាប់។

ោលការណ៍បង្វិលបែែក់សងអាករលើតម្លែបន្ថែម តែូវបានគែអនុវត្តទូទៅក្នុងរបប

ពន្ធភៅបែទែសភាគចែើនហើយការទទួលបែែក់សងអាករលើតម្លែបន្ថែមនែះ 

តាមធម្មតា ជាដំណើរការយ៉ែងសមញ្ញបំផុតបនា្ទែប់ពីមានការផ្តល់ឯកសរពាក់ 

ព័ន្ធភគែប់គែែន់ ដល់មន្តែីពន្ធភរួច។

កាលណារដ្ឋភបាលពន្ធភដរកម្ពនុជាបង្កការលំបាកក្នុងការយកបែែក់សងអាករលើតម្លែ

បន្ថែមមកវិញ រឿងនែះ ៅទីបំផុតធ្វើឲែយការធ្វើធុរកិច្ចៅកម្ពនុជាកាន់តែមាន 

ចំណាយខ្ពនស់ ហើយជះឥទ្ធភិពលអវិជ្ជមានលើភាពបែកួតបែជែងអន្តរជាតិរបស់ 

កម្ពនុជាទៀតផង។

ដូចា្នែនឹងបែកាសលែខ១៤៧០កាលពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ២០១៥ ដែលសង្កត់ធ្ងន់លើភាព

ាំបាច់ឲែយមានការបែតិបត្តិតាមកាន់តែខា្ជែប់ខ្ជួនថែមទៀតនូវតមែូវការនីតិវិធី និង 

កែបខ័ណ្ឌពែលវែលា ពាក់ព័ន្ធភដំណើរការាយតម្លែពន្ធភឡើងវិញ យើងខ្ញុំក៏សូមស្នើ

ដល់រជរដ្ឋែភិបាលផងដែរឲែយបញ្ជែក់ឡើងវិញអំពីកែបខ័ណ្ឌពែលវែលាសមែែប់ធ្វើ

ចំណាត់ការពាកែយសុំបង្វលិអាករលើតម្លែបន្ថែមមកវិញ ហើយសង្កត់ធ្ងន់លើសរៈ

សំខាន់ឲែយមានការោរពកែបខ័ណ្ឌពែលវែលានែះឲែយបានខា្ជែប់ខ្ជួន។

ចំណាត់ការបង្វិលអាករលើតម្លែបន្ថែមសងវិញ

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

អនសុសន៍

99 ស្នើសូមឲែយបញ្ជែក់ឡើងវិញអំពី
កែបខណ្ឌពែលវែលាសមែែប់ធ្វើ
ចំណាត់ការពាកែយសំុបង្វលិអាករ
លើតម្លែបន្ថែមមកវិញហើយ 
សង្កត់ធ្ងន់លើសរៈសំខាន់ឲែយ 
មានការោរពកែបខណ្ឌពែល 
វែលានែះឲែយបានខា្ជែប់ខ្ជនួ។
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ចែបាប់វិនិោគរបស់កម្ពនុជា (ឆ្នែំ១៩៩៤)អមដោយអនុកែឹតែយ និងវិសោធនកម្ម 

កែែយៗមកទៀត អនុញ្ញែតឲែយគមែែងវិនិោគដក់ពាកែយសំុចំណាត់ថា្នែក់ "គមែែង

វិនិោគមានលក្ខណៈសមែបត្តគិែប់គែែន់ " ឬហៅកាត់ថាចំណាត់ថា្នែក់ QIP ដែលផ្តល់

ការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនដល់ការវិនោិគដូចជាលក្ខណ្ឌអនុគែែះពន្ធភនិង 

នីតិវិធីរដ្ឋភបាល លឿនជាងធម្មតាជាដើម។

អត្ថបែោជន៍មួយ ក្នុងចំណោមអត្ថបែោជន៍នាន ាដែលគែតែងលើកឡើងពី

ការទទួលបានចំណាត់ថា្នែក់ QIP នោះគឺ "ការរួចពន្ធភលើបែែក់ចំណែញ " ដែលមាន 

សុពលភាពរាងពី ៣ឆ្នែំទៅ៩ឆ្នែំ អាសែ័យលើទំហំ និងបែតិបត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 

គមែែង។ វិុបសយរបស់កែមុបែកឹែាអភិវឌែឍន៍កម្ពនជុាបានលើកឡើងអំពីគមែែងមាន

ចំណាត់ថា្នែក់ QIP ដែលទទួលបានអត្ថបែោជន៍ពី "ការរួចពន្ធភលើបែែក់ចំណែញ " 

ឬ "ដំណាក់កាលរួចពន្ធភ "2 ។

ប៉ុន្តែការហៅ "ការរួចពន្ធភលើបែែក់ចំណែញ " នែះថាជាការលើកទឹកចិត្តគឺជារឿង 

ភ័ន្តចែឡំមួយ។ ខណៈដែលមាតែែ២០.៤ នែចែបាប់ស្តីពីពន្ធភដរចែងថាការយក 

ពន្ធភអតែែសូនែយភាគរយ (០%) លើបែែក់ចំណែញ សមែែប់ "គមែែងវិនិោគមាន

លក្ខណៈសមែបត្តិគែប់គែែន់ក្នុងដំណាក់កាលរួចពន្ធភ ដូចបានកំណត់ដោយកែុម 

បែឹកែាអភិវឌែឍន៍កម្ពនុជា " មាតែែ២៣នែចែបាប់ស្តីពីពន្ធភដរចែងថា៖

"ពន្ធភលើបែែក់ចំណែញបន្ថែមទៀតគួរតែូវបានបង ់ក្នុងចំនួន ២០/១០០បនា្ទែប់ពី

ក. ការបែងចែកបែែក់ចំណែញរកែាទុក ឬបែែក់ចំណែញបែាំឆ្នែំកែែយកាត់ពន្ធភ

បែសិនបើសហគែែសមួយធ្វើការបែងចែកបែែក់ចំណែញរកែាទុកឬបែែក់ចំណែញ

កែែយកាត់ពន្ធភ ដែលតមែូវទៅនឹងអតែែពន្ធភសូនែយភាគរយ(០%)សែបតាមកថា-

ខណ្ឌទី៤របស់មាតែែ២០(ថ្មី)នែចែបាប់នែះ " ។

បណា្តែកែុមហ៊ុនដែលមិនមានគមែែងចំណាតថ់ា្នែក់ QIP មិនជាប់ពន្ធភបន្ថែមលើការ

បែងចែកភាគលាភនែះទែ។ ដូច្នែះមាតែែ២៣នែចែបាប់ស្តីពីពន្ធភដរតាមពិតផ្តល់ 

យន្តការ "ដកយកមកវិញ ” – បានន័យថាបែសិនបើមានចំណាត់ថា្នែក់ QIP មាន 

បែែក់ ចំណែញរកែាទុកក្នុងដំណាក់កាល "ការរួចពន្ធភលើបែែក់ចំណែញ " អតែែពន្ធភ 

២០% ដែលនឹងអាចតែូវបង់ក្នុងករណីគមែែងនោះា្មែនចំណាត់ថា្នែក់ QIP តែូវយក

មកបែើៅពែលដែលពួកគែចង់ធ្វើការបែងចែងភាគលាភ។

ការលើកទឹកចិត្តដល់ពន្ធភលើបែែក់ចំណែញ
ចំោះគមែែងវិនិោគមានលក្ខណៈសមែបត្តិគែប់គែែន់

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

៩.	ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញនិងពន្ធអប្បបរមា
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ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

ភាគចែើននែកែុមហ៊ុនដែលសុំចំណាតថ់ា្នែក់ QIP គឺជាវិនិោគិនបែទែសដែលនឹង 

មានទំនោរចែើនក្នុងការផ្ទែរបែែក់ចំណែញចែញនាពែលណាមួយ។ សមែែប់កែុម 

ហ៊ុនទាំងនែះមាតែែ២៣ របស់ចែបាប់ស្តីពីពន្ធភដរៅទីបំផុតធ្វើឲែយបែការលើកទឹកចិត្ត

របស់ "ដំណាក់កាលរួចពន្ធភ " ទៅជារឿងឥតបែោជន៍ទៅវិញ។ បើទោះជាពួកគែ 

ទទួលបានអត្ថបែោជន៍ពីការផ្អែកការបង់ពន្ធភ ដែលអាចជួយដល់លំហូរសច់ 

បែែក់ និងការវិនោិគឲែយធុរកិច្ចលូតលាស់ទៅមុខក្ត ីៅទីបំផុតពួកគែកាលណាចង់

ធ្វើការបែងចែកភាគលាភៅតែស្ថិតកែែមអមែែកអតែែពន្ធភ ២០% ដដែលដូចា្នែ 

នឹងកែុមហ៊ុន ដែលា្មែនចំណាតថ់ា្នែក់ QIP ដែរ។

ចំណុចនែះ ជាបញ្ហែមួយក្នុងន័យពីរយ៉ែង។ ទីមួយបែការនានានែមាតែែ២៣របស់ 

ចែបាប់ស្តីពីពន្ធភដរ មិនតែូវបានគែផែសព្វផែាយឲែយទូលំទូលាយទែ។ ឧទាហរណ៍គែមិន

ឃើញមានការនយិយដល់បែការនែះទែៅក្នុង "រងា្វែន់លើកទឹកចិត្តការវិនោិគ " 

ដូចមានក្នុងទំព័រវិុបសយរបស់កែុមបែឹកែាអភិវឌែឍន៍កម្ពនុជា។ កែុមហ៊ុនដែលកំពុង 

ពិារណាចង់ធ្វើវិនោិគៅកម្ពនុជា បែហែលជាទើបនឹងដឹងអំពីមាតែែនែះទែ  

បនា្ទែប់ពីបានវិនោិគអស់ពែលវែលា និងបែែក់កាសចែើនរួចមកហើយទៅក្នុងការ

រៀបចំផែនការធុរកិច្ចនិងបំពែញតាមបែបបទចែបាប់។ បើកែុមហ៊ុនបានដឹងអំពីបែការ 

នែះយឺតបន្តិចៅក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនការធុរកិច្ច ានឹងអាចធ្វើមានការថា្នែំង 

ថា្នែក់ក្នុងអារម្មណ៍ចោំះកម្ពនុជាថាជាោលដៅវិនិោគមួយជាមិនខាន។

ទីពីរយន្តការ "បង្វិលសងវិញ " ក្នុងមាតែែ២៣ បានធ្វើឲែយទៅជារឿងឥតបែោជន៍

នូវអ្វីដែលគែធា្លែប់តែយល់ថាជាអត្ថបែោជន៍ក្នុង "ដំណាក់កាលរួចពន្ធភ " ហើយ 

ដូច្នែះធ្វើឲែយថមថយបែសិទ្ធភភាព របស់បែការលើកទឹកចិត្តលើការវិនិោគទៅវិញ។ 

ក្នុងពែលដែលកម្ពនុជាកំពុងធ្វើអន្តរកាល ប្ដូរទៅជាបែទែសមានចំណូលទាបមធែយម 

ហើយឧត្តមភាពបែៀបធៀបក្នុងការបែកួតបែជែង ដែលធា្លែប់បានមកពីលក្ខខណ្ឌ 

អនុគែែះនែផែារធំៗ ដូចជាៅអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋភអាមែរិកជាដើម កំពុងាប់ផ្តើម 

បាត់ទៅវិញបន្តិចម្តងៗហើយដែរនោះ កម្ពនុជាាំបាច់តែូវមានសមត្ថភាពបែកួត 

បែជែងខា្លែំងថែមទៀត ជាមួយបែទែសដទែក្នុងតំបន់អាស៊ែន និងក្នុងតំបន់ឯទៀតក្នុង

ការទាក់ទាញវិនោិគបរទែស។ "ការបែជែងា្នែទមា្លែក់តម្លែ " មិនមែនសុទ្ធភតែជា 

យុទ្ធភសស្តែ មានបែសិទ្ធភភាពបំផុតសមែែប់ ទាក់ទាញការវិនោិគនោះទែហើយ 

សែបពែលា្នែនែះដែរបែទែសជិតខាងក្នុងតំបន់ខ្លះដូចជាបែទែសមីយ៉ែន់មា៉ែ កំពុង
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តែផ្តល់ដំណាក់កាលរួចពន្ធភពិតបែែកដដោយា្មែនយន្តការដកយកមកវិញដូច្នែះ 

បែការលើកទឹកចិត្តក្នុងបែព័ន្ធភវិនោិគរបស់កម្ពនុជា អាចលែងសូវមានបែសិទ្ធភភាព

ដូចមុនទៀតហើយ។

យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយពិនិតែយឡើងវិញ នូវបែការលើកទឹកចិត្តគមែែងមានចំណាត់ថា្នែក់ 

QIP ពិសែស បែការពាក់ព័ន្ធភពន្ធភលើបែែក់ចំណែញ ដើមែបីផ្តល់ឧត្តមភាពបែៀបធៀប

ផ្នែកពន្ធភឲែយកាន់តែមានលក្ខណៈបែកួតបែជែងបែសើរថែមទៀតដល់បណា្តែវិនិោគិន

ដែលបានដក់ពាកែយសុំបានចំណាតថ់ា្នែក់ QIP ដោយជោគជ័យ។

ចំោះមុខ សូមជួយធ្វើយ៉ែងណាឲែយបណា្តែវុិបសយនិងឯកសរបោះពុម្ពនផែាយទាំង

ឡាយដែលតែូវបានរៀបចំឡើងសំដៅជមែុញលើកទឹកចិត្តការវិនោិគ តែូវធ្វើ 

បច្ចុបែបន្នភាព ឲែយបានពែញលែញតាមតែអាចធ្វើទៅបាននូវទិដ្ឋភភាពបែព័ន្ធភលើកទឹក

ចិត្តបច្ចុបែបន្ន រួមមាន បែការនានានែមាតែែ២៣ របស់ចែបាប់ស្តីពីពន្ធភដរផងដែរ។

អនសុសន៍

99 ស្នើសូមពិនិតែយឡើងវិញនូវបែការ
លើកទឹកចិត្តគមែែងមានចំណាត់

ថា្នែក់QIPពិសែសបែការពាក់ព័ន្ធភ 
ពន្ធភលើបែែក់ចំណែញដើមែបីផ្តល់

ឧត្តមភាពបែៀបធៀបផ្នែកពន្ធភឲែយ
មានលក្ខណៈបែកួតបែជែង 

បែសើរថែមទៀតដល់ 
វិនិោគិន។

៩.	ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញនិងពន្ធអប្បបរមា		(បន្ត)
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ចែបាប់របស់កម្ពនុជាស្តីពីពន្ធភដរ មានបែការដែលចែងសមែែប់ពន្ធភអបែបបរមាដែល 

គណនាក្នុងអតែែ ១% នែផលរបរបែាំឆ្នែំ។ ការបង់ពន្ធភលើផលចំណែញអាចតែូវ 

បានទូទាត់ជាថ្នូរនឹងពន្ធភអបែបបរមាដែលនឹងតែូវបង់។ សមែែប់ភាគចែើននែកែុមហ៊ុន

រកផលចំណែញការបង់ពន្ធភលើបែែក់ចំណែញ ចែើនតែលើសចំនួនបែែក់តែូវបង់ 

សមែែប់ពន្ធភអបែបបរមា ហើយដូច្នែះពន្ធភតែូវបានបង់តែទៅលើតម្លែនែការគណនា 

ពន្ធភលើបែែក់ចំណែញតែប៉ុណោ្ណែះ។

ប៉ុន្តែ បែការទាំងនែះអាចធ្វើឲែយបណា្តែធុរកិច្ច ដែលមានកមែិតចំណែញទាបកាន់តែ

មិនសូវមានផលចំណែញថែមទៀត។ សូមពាិរណាឧទាហរណ៍ខាងកែែម៖

កមែិតចំណែញ ២%

ផលរបរបែាំឆ្នែំ ១,០០០,០០០ ដុលា្លែរ 

បែែក់ចំណែញសរុប ២០,០០០ ដុលា្លែរ

ការគណនាពន្ធភលើបែែក់ចំណែញ ២០,០០០ * ២០% = ៤,០០០ ដលុា្លែរ

ការគណនាពន្ធភអបែបបរមា ១,០០០,០០០ * ១% = ១០,០០០ ដលុា្លែរ

ពន្ធភសរុបតែូវបង់ ១០,០០០ (ខ្ពនស់ជាងតួលែខទាំងពីរ 

ខាងលើ)

បែែក់ចំណែញសុទ្ធភកែែយពន្ធភ ១០,០០០ ដុលា្លែរ

អតែែពន្ធភពិតបែែកដ ៥០%

ក្នុងឧទាហរណ៍នែះ ចំនួនបែែក់ពន្ធភអបែបបរមាលើសបែែក់ពន្ធភ លើបែែក់ចំណែញ 

ហើយដូច្នែះធ្វើឲែយអតែែពន្ធភពិតបែែកដ ឡើងរហូតដល់ទៅ៥០%។ បែៀបទៅនឹង 

បែែក់ចំណែញសរុបកែុមហ៊ុនក្នុងឧទាហរណ៍នែះ រងអមែែកបន្ទុកពន្ធភចែើនជាង 

កែុមហ៊ុនដទែទៅទៀត ដែលអាចនឹងធ្វើឲែយធុរកិច្ចដួលរលំហើយបណា្តែលឲែយបាត់ 

បង់ការងារនិងចំណូលពន្ធភដរ។ ពន្ធភលើផលរបរកមែមានគែបែើណាស់ក្នុង 

បែទែសភាគចែើន ហើយវិនោិគិនថ្មីដែលកំពង់ពាិរណាលើកម្ពនុជាសមែែប់ធ្វើ 

លើកទឹកចិត្តឲែយមានគំរូធុរកិច្ច
មានចនោ្លែះចំណែញទាបជាង

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា
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ធុរកិច្ចមានចនោ្លែះចំណែញទាប អាចទំនងជានឹងបាក់ទឹកចិត្តទៅវិញដោយសរ 

តមែូវការពន្ធភអបែបបរមាទាំងនែះ។ ចំណុចនែះនាំមកនូវផលអវិជ្ជមានដល់ោល 

នោបាយរបស់រជរដ្ឋែភិបាលក្នុងការជមែុញលើកទឹកចិត្តឲែយមានពិពិធកម្ម 

សែដ្ឋភកិច្ចទៅវិញទែ។

បែកាសលែខ ១៨២០ ដែលបានចែញកាលពីថ្ងែទី២៥ខែធ្នូឆ្នែំ២០១៥ ចែងថា 

ធុរកិច្ចលក់ដូរមាស ពែជែ ឬការផ្ទែរបែែក់ (គំរូធុរកិច្ចដែលធម្មតាមានផលរបរខ្ពនស់ 

ប៉ុន្តែកមែិតចំណែញទាប) មិនតែូវបានតមែូវឲែយបង់ពន្ធភអបែបបរមាទៀតទែ។ យើងខ្ញុំ

ជឿថាានឹងជួយដល់ការធ្វើពិពិធកម្មសែដ្ឋភកិច្ច កាលណាគែពងែីកោលការណ៍

នែះទៅដល់បែភែទធុរកិច្ចផែសែងៗទៀត។ ដោយពន្ធភលើផលរបរកមែមានគែបែើៅ

បែទែសផែសែងទៀត រជរដ្ឋែភិបាលគួរពិារណាដកអតែែពន្ធភអបែបបរមានែះចែញ

ទៅ។

ដោយទទួលស្គែល់ថា ការបង់បែែក់ពន្ធភអបែបបរមាមុនជាការរួមចំណែកសំខាន់មួយ

ដល់លំហូរសច់បែែក់របស់អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយជំនួសបែព័ន្ធភ

នែះដោយបែព័ន្ធភបង់ "ពន្ធភបណោ្តែះអាសន្ន " ទុកមុន ដែលនឹងយកការបង់ពន្ធភលើ

បែែក់ចំណែញរបស់កែុមហ៊ុនពីលើកមុនធ្វើជាមូលដ្ឋែន។

អនុសសន៍

99 ស្នើសូមធ្វើការពិារណាឡើង 
វិញនូវតមែវូការពន្ធភ អបែបបរមា 

សមែែប់បណា្តែធុរកិច្ចដែល 
មានចនោ្លែះចំណែញទាប។

៩.	ពន្ធលើប្្ក់ចំណ្ញនិងពន្ធអប្បបរមា		(បន្ត)
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មាតែែ១៩.១នែចែបាប់ស្តីពីន្ធភដរចែងថា៖

" សមែែប់ពន្ធភលើបែែក់ចំណែញការចំណាយដែលមិនតែូវបានអនុញ្ញែតឲែយមានជា

ការបន្ធភូរបន្ថយពន្ធភមាន៖

1. ចំណាយទាំងឡាយណាលើសកម្មភាពដែលជាទូទៅតែូវបានាត់ទុកថាជាការ

សបែបាយការលំហែ ឬការកមែាន្តឬការបែើវិធីណាក៏ដោយដែលភា្ជែប់ជាមួយ 

សកម្មភាពបែបនែះ។ "

សមាជិកជាចែើនរបស់យើង ជាបែតិបត្តិករក្នុងវិស័យសែាកម្មដែលក្នងុនោះផ្តល់

ការកមែាន្តដល់អតិថិជន អាចតែូវបានាត់ទុកថា ជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នងុការគែប់

គែងគណនីនិងការរកែាអតិថិជន។ ដូច្នែះ ចំណាយពាក់ព័ន្ធភនឹងសកម្មភាពកមែាន្ត 

មានសមាមាតែធំគួរសមៅក្នុងចំណាយបែតិបត្តិការធុរកិច្ចទាំងមូលរបស់ពួកគែ។

បណា្តែកែមុហុ៊ន ដែលកំពុងបែតិបត្តកិារក្នងុវិស័យសែាកម្ម ធម្មតាមានការ ាយាយ 

លើការកមែាន្ត ចែើនជាងបណា្តែកែុមហ៊ុន ធ្វើសកម្មភាព ផលិតកម្ម។ ខណៈ ដែល

កែុមហ៊ុនទាំងនែះមិនអាចទារយកមកវិញនូវបែែក់ចំណាយលើ សកម្មភាពកមែាន្ត 

សមែែប់បមែើោលបំណងពន្ធភលើបែែក់ចំណែញ ចំណុចនែះបានបបំោ៉ែងជា 

សិបែបនិម្មិត នូវបែែក់ចំណែញដែលពួកគែបានបែកាស ហើយដូច្នែះដក់ពួកគែឲែយ 

ទទួលបន្ទុកពន្ធភដ៏ធ្ងន់មួយ។ ៅទីបំផុតកម្ពនុជាតែូវបានគែយល់ឃើញថា ជាោល-

ដៅវិនិោគមួយមិនសូវមានភាពបែកួតបែជែងប៉ុនា្មែនទែ ដោយសរតែគំរូធុរកិច្ច 

បែបនែះ។

យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយរដ្ឋែភិបាល ធ្វើការពាិរណាបនែសុីចំណាត់ការរបស់ខ្លួនចំោះ 

ចំណាយលើការកមែាន្ត ឲែយបែដំបែសងទៅនឹងការអនុវត្តរបស់ដែគូបែកួតបែជែង 

ក្នុងតំបន់ កំណត់កមែិតបែែក់ឧបត្ថម្ភសមែែប់កាត់ការចំណាយបែបនែះចែញពីការ

គណនាពន្ធភលើបែែក់ចំណែញ។

បើបែៀបធៀប ចែបាប់ស្តីអំពីបែែក់ចំណូលៅបែទែសថែាត់ទុកចំណាយលើការ 

កមែាន្តថាជាចំណាយមិនជាប់ពន្ធភ ប៉ុន្តែគែកមែិតការបន្ថយពន្ធភតែឹម០,៣% នែ 

ចំណូលដុលសរុប ក្នុងដំណាក់កាលតែូវបង់ពន្ធភនីមួយៗ។ ចំណែកឯៅបែទែស 

ឡាវ មាតែែ៣៤នែចែបាប់ពន្ធភដរអនុញ្ញែតឲែយការចំណាយលើការកមែាន្តសមែែប់ 

ភ្ញៀវ អាចរួចពន្ធភបានក្នុងកមែិត០,៤% នែចំណូលសរុប។

ចំណាយលើការកមែាន្ត

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

អនសុសន៍

99 ស្នើសូមដក់ចែញការ 
កំណត់កមែតិបែែក់ឧបត្ថម្ភ 
លើការកមែាន្ត សមែែប់ 
កាត់ចែញពីការ 
គណនាពន្ធភ។
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ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

តមែូវការកែសមែួលសមែែប់ការចែញវិក្កយបតែ

១០.	ចំណត់ការរដ្ឋបាលពន្ធ

អ្នកបង់ពន្ធភទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីអាករលើតម្លែបន្ថែម តែូវបានគែតមែូវឲែយ 

ចែញជាវិក្កយបតែពន្ធភ ឬវិក្កយបតែពាណិជ្ជកម្មដល់អតិថិជនក្នុងពែលផ្តល់ទំនិញ

ឬសែា។ ក្នុងករណីដែលអតិថិជនក៏ជាអ្នកបង់ពន្ធភដែលបានចុះបញ្ជីអាករលើតម្លែ

បន្ថែមដែរពួកគែចែើនតែទារយកវិក្កយបតែពន្ធភ ដើមែបីគែអាចទារយកពិន្ទុធាតុចូល

អាករលើតម្លែបន្ថែមហើយធ្វើការទូទាត់ថា ជាចំណាយសមែែប់ការបន្ថយពន្ធភលើ

បែែក់ចំណែញ។

ការណែនាំលែខ ១១២៧ របស់អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរចុះថ្ងែទី ២៦ ខែមករ 

ឆ្នែំ២០១៦ បានបញ្ជែក់សរជាថ្មីនូវព័ត៌មា   នាំបាច់ដែលតែូវតែមានក្នុងវិក្កយបតែ 

ពន្ធភ (ដូចបានចែងក្នុងចែបាប់ស្តីពីពន្ធភដររួចហើយ) ហើយាបានបន្ថែមតមែូវការថ្មី

ទៀតពាក់ព័ន្ធភលើគុណភាពទឹកថា្នែំ និងបែភែទកែដសវិក្កយបតែដែលតែូវបែើ និង

ភាពាំបាច់តែូវតែបែើភាសខ្មែរ (ដោយអាចថែមភាសអង់គ្លែសពីខាងកែែម 

ភាសខ្មែរ)។ ក្នងុឧបសម្ពនន័្ធភរបស់ការណែនំានោះគំរូវិក្កយបតែ3  តែវូបានផ្តល់ជូនអ្នក

បង់ពន្ធភដែលបានចុះបញ្ជីអាករលើតម្លែបន្ថែមឲែយបែើពែលចែញវិក្កយបតែ។

ការណែនាំបានបញ្ជែក់សរជាថ្មីនូវការពិន័យដែលមានសែែប់ ដូចបានចែងក្នុង 

ចែបាប់ស្តីពីពន្ធភដរ ចោំះអ្នកបង់ពន្ធភដែលបានចុះបញ្ជីអាករលើតម្លែបន្ថែមដែល 

ខកខានមិនបានចែញវិក្កយបតែ ទៅតាមតមែូវការរបស់អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ។  

ប៉ុន្តែការ ណែនាំលែខ១១២៧ ក៏ចែងដែរថាវិក្កយបតែពន្ធភដែលមិនតែូវទៅតាម 

តមែូវការដូចបានកំណត់រួចហើយ នឹងា្មែនសិទ្ធភិពែញលែញសមែែប់ការទារយក

ទៅវិញនូវការចំណាយនានាទាក់ទងនឹងពន្ធភលើបែែក់ចំណែញទែ។ នែះជា 

វិធានការថ្មី – កាលមុនវិក្កយបតែខុសលក្ខណៈគែែន់តែតែូវបានគែផត់ចែញពីការ

គិតពិន្ទុធាតុចូលអារកលើតម្លែបន្ថែមប៉ុណោ្ណែះ។

គំរូវិក្កយបតែក្នុងឧបសម្ពន័ន្ធភភា្ជែប់ជាមួយសែចក្តីណែនាំលែខ ១១២៧ ជាឧបករណ៍ 

មានសរៈសំខាន់ ដែលផ្តល់ភាពចែបាស់លាស់សមែែប់អ្នកបង់ពន្ធភ និងមាន 

អត្ថបែោជន៍ ជួយដល់កិច្ចខិតខំបែឹងបែែងដែលកំពុងធ្វើក្នងុការជមែុញឲែយ 

ចំណាត់ការរដ្ឋភបាលពន្ធភក្នុងបែទែស ឲែយកាន់តែតែូវទៅតាមចែបាប់តាមរយៈការធ្វើ 

អន្តរកាលកែុមហ៊ុនទាំងអស់ទៅក្នុង "ពន្ធភរបបពិត " វិញ។
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អនសុសន៍

ដូច្នែះ ក្នុងន័យនែះ ចែតនាបដិសែធវិក្កយបតែពន្ធភខុសបែបបទចែញពីការបែើជា 

មូលដ្ឋែនសមែែប់ទារចំណាយសមែែប់ពន្ធភលើបែែក់ចំណែញមកវិញ បានបនា្លែយ

កាន់តែវែងនូវវិធានការពិន័យចោំះភាពមិនតែឹមតែូវរបស់វិក្កយបតែពីអ្នកផ្គកត់ផ្គកង់ 

រហូតទៅដល់អតិថិជនទៀត។ សរុបមក កំហុសរដ្ឋភបាលមួយរបស់អ្នកផ្តល់វិក្កយ- 

បតែពន្ធភ អាចនឹងបណា្តែលឲែយអតិថិជនទទួលរងការពិន័យ២០% នែថ្លែលក់សរុប 

តាមរយៈការបបំោ៉ែងជាសិបែបនិម្មិតនែតួលែខបែែក់ចំណែញរបស់គែ ដែលមើលទៅ

វិធានការពិន័យនែះហាក់ដូចជាជែុលហួសហែតុបន្តិចហើយទៅលើអតិថិជន។ 

ដោយសរថា នែះជាលើកដំបូងហើយដែលបណា្តែធុរកិច្ចតែូវធ្វើអន្តរកាលខ្លួនទៅ 

ក្នងុពន្ធភរបបពិតវិញ គែទំនងនឹងមានកំហុសរដ្ឋភបាលចែើនណាស់ក្នងុការធ្វើវិក្កយ-

បតែពន្ធភៅប៉នុា្មែនឆ្នែំខាងមុខនែះ។

ដូច្នែះ វិធានការពិន័យទាំងនែះនឹងកាន់តែបង្កការលំបាកក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចៅ 

កម្ពនុជា ហើយអាចនាំមកនូវផលអវិជ្ជមានលើធុរកិច្ចនងិអារម្មណ៍របស់វិនិោគិន

ទៀតផង។

1. យើងខ្ញុសូំមស្នើឲែយពិារណាឡើងវិញលើបែព័ន្ធភពិន័យសមែែប់ការចែញវិក្កយ-

បតែពន្ធភខុស ដើមែបីឲែយការពិន័យនែះជាបន្ទុករបស់អ្នកចែញវិក្កយបតែវិញ 

ជាជាងរបស់អតិថិជនអ្នកទទួល។

2. យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយធ្វើការសែែយបំភ្លឺថាវិធានការពិន័យក្នុងសែចក្តីណែនាំ

លែខ១១២៧ ដែលមិនឲែយវិក្កយបតែពន្ធភមិនគែប់តាមតមែូវការមានសិទ្ធភិទារ 

យកចំណាយពន្ធភលើបែែក់ចំណែញមកវិញ នឹងមិនតែូវបានអនុវត្តចំោះ 

វិក្កយបតែទាំងឡាយណា ដែលចែញដោយអ្នកផ្តល់សែាា្មែនចុះបញ្ជីក្នុងនោះ 

រួមមានកែុមហ៊ុនដែលា្មែនវត្តមានក្នុងបែទែសផងដែរ។

3. យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយបញ្ជែក់ថា បែការទាំងឡាយនែសែចក្តីណែនាំលែខ១១២៧ 

មិនគួរតែូវបានបែើជាបែតិសកម្មក្នុងការាយតម្លែពន្ធភឡើងវិញទែ។

99  ស្នើសូមកែសមែលួឡើង 
វិញនូវវិធានការពិន័យក្នងុ 
ការធ្វើវិក្កយបតែខុស ដូច 
មានចែងក្នងុសែចក្តណីែនំា 
លែខ១១២៧របស់ 
អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ។
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ការដឹកជញ្ជូន	ភ័ស្ដុភារ	និងគយ

ឯកសរវិភាគយុទ្ធភសស្តែសមាហរណកម្ម
ពាណិជ្ជកម្ម និងផែនទីបងា្ហែញផ្លូវអភិកែម 
គែបដណ្តប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មកម្ពនុជា 
(២០១៤-២០១៨) ដែលតែូវបានផលិត 
ឡើង ដោយគណៈកមា្មែធិការអន្តរកែសួង
កែែមការដឹកនាំរបស់កែសួងពាណិជ្ជកម្ម
មានការវិភាគល្អិតល្អន់ អំពីបញ្ហែបច្ចុបែបន្ន 
ភាពជុំវិញការតែួតពិនិតែយទំនិញដោយគយ
ការដឹកជញ្ជូន និងព័ស្ដុភារ។ ឯកសរផែនទី
បងា្ហែញផ្លូវមានផែនការទូលំទូលាយនិង 
បែកបដោយមហិច្ឆតា សមែែប់រកដំណោះ
សែែយដល់បញ្ហែលែចធ្លែមួយចំនួន ក្នុង 
ការ សមែួលពាណិជ្ជកម្មនិងព័ស្ដុភារ 
ពាណិជ្ជកម្ម4 ។ ដើមែបីចៀសាងការវិភាគ 
ជាន់ា្នែ ជំពូកៅក្នុងសៀវភៅសដែលលោក
អ្នកកំពុងអាននែះមិនពែយាយមធ្វើការសិកែា
លម្អិតគែប់ជែុងជែែយលើវិស័យនែះទែ 
ប៉ុន្តែ គែែន់តែចង់ជមែែបជូនរជរដ្ឋែភិបាល
នូវអ្វីដែលជាឧបសគ្គកដែលសមាជិករបស់
យើងធា្លែប់បានលើកឡើងញឹកាប់កន្លង 
មកហើយ ោលគឺលើកឡើងថាជាបញ្ហែ 
បែឈមផ្នែកបែតិបត្តិការធុរកិច្ចដែលពួកគែ
កំពុងជួបបែទះ ហើយថាតើវិធានការរយៈ
ពែលខ្លីអ្វីខ្លះដែលអាចជួយដោះសែែយ 
បញ្ហែទាំងនោះបាន។

ឆ្លងតាមការពិគែែះោបល់ជាមួយ 
សមាជិករបស់យើងអំពីបញ្ហែគយ ដឹក 
ជញ្ជូន និងព័ស្ដុភារ សរជារួមដែលយើងខ្ញុំ
ទទួលបានគឺថាបើទោះជាៅមានបញ្ហែ 
បែឈមចែើនក្តី ប៉ុន្តែជាទូទៅអ្វីៗកំពុងតែ 
វិវត្តទៅមុខ ក្នុងទិសដៅជាវិជ្ជមានមួយ 
ហើយទិដ្ឋភភាពទាំងនែះ ៅក្នុងបរិស្ថែន 
ធុរកិច្ច កម្ពនុជាកំពុងតែមានភាពបែសើរឡើង
បន្តិចម្តងៗហើយ។ កន្លងទៅថ្មីៗនែះ 
គែឃើញមានសមិទ្ធភផលសំខាន់ៗមួយចំនួន 
ដែលតែូវបានទទួលការាយតម្លែល្អពី 
សំណាក់វិស័យឯកជន។ សភាពាណិជ្ជកម្ម 
អឺរ៉ុបបែាំកម្ពនុជាជាសមាជិកសកម្មមួយ 
របស់ យន្តការនែភាពជាដែគូរាងស្ថែប័ន 
គយ និងវិស័យឯកជនហើយសភាពាណិជ្ជ-
កម្មអឺរ៉ុបបែាំកម្ពនុជាសូមស្វែគមន៍ចោំះកិច្ច
ខិតខំយ៉ែងសកម្មដែលបានធ្វើកន្លងមក ក្នុង
ោលបំណងរកដំណោះសែែយដល់បញ្ហែ
ទាំងឡាយដែលធា្លែប់តែូវបានលើកឡើង 
តាមរយៈវែទិការដ្ឋែភិបាល និងវិស័យឯក- 
ជន។ ជាពិសែសការបោះពុម្ពនផែាយកមែង 
អត្ថបទនីតិវិធីបំពែញបែបបទបញ្ចែញ 
ទំនិញពីគយ ជាភាសខ្មែរ និងអង់គ្លែសជា
គំនិតផ្តួចផ្តើមវិជ្ជមានមួយដែលបង្កើនការ
ស្វែងយល់និងការយល់ដឹងអំពីដំណើរការ 
រដ្ឋភបាលរបស់អគ្គកនាយកដ្ឋែនគយនិងរដ្ឋែករ
កម្ពនុជា។ ដូចា្នែនែះដែរ និហិតដ្ឋែនជាតិ 
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ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធភនឹងពាណិជ្ជកម្មកម្ពនុជា5  
ដែល តែូវបានដក់ឲែយបែើបែែស់ៅឆ្នែំ 
២០១៥ជាបែភពធនធានមានតម្លែមួយ 
សមែែប់ជួយដល់វិស័យឯកជនក្នុងការស្វែង
យល់អំពីតមែូវការសមែែប់ការនាំចូល-
នាំចែញ របស់កម្ពនុជា។

ចំោះផ្នែកគយ បណា្តែអនុសសន៍ពី 
សំណាក់សមាជិករបស់យើង គឺសំដៅឲែយ 
មានការកែលម្អលែបឿន និងភាពងាយសែួល
ដល់ពួកគែក្នុងការឆ្លងកាត់ការបំពែញបែប
បទនាំចូល-នាំចែញ។ ក្នុងពែលដែលកម្ពនុជា
កំពុងស្វះស្វែងទាញអត្ថបែោជន៍ពី 
សមាហរណកម្មអាស៊ែន និងចូលរួមឲែយបាន
ពែញទំហឹងថែមទៀតក្នុងខែសែចងា្វែក់តម្លែ 
ផលិតកម្មក្នុងតំបន់ចំណាត់ការរបស់ 
អគ្គកនាយកដ្ឋែនគយ និងរដ្ឋែករទៅលើ 
បែព័ន្ធភរដ្ឋភបាល និងធនធានមនុសែស ាំបាច់ 
គួរតែតែូវបានតមែង់ទិសរួមនឹងការយល់ដឹង
ពីសរៈសំខាន់នែពែលវែលាដើមែបីាំទែដល់
តមែូវការផ្តល់ធាតុចូលផលិតកម្មការផ្តល់
សែាកម្មនិងចែកាយផលិតផលឲែយបាន 
ទាន់ពែលវែលា។

សមែែប់ផ្នែកដឹកជញ្ជូននិងព័ស្ដុភារគែគួរ
នាាំ្នែកត់សមា្គែល់ ហើយស្វែគមន៍ផងដែរ 
ចំោះការដែលថា អង្កែតលើជំនឿទុកចិត្ត 

ធុរកិច្ច២០១៥ (Business Confidence 
Survey) បានរកឃើញថាសមាជិករបស់ 
យើងទទួលស្គែល់ និងាយតម្លែខ្ពនស់ចំោះ
កិច្ចខិតខំបែឹងបែែងរបស់រជរដ្ឋែភិបាល ក្នុង
ការបន្តវិនិោគលើហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភរូបវ័ន្ត 
ដែលជាបែភែទវិនិោគមួយដែលតែូវបាន
លើកឡើងចែើនជាងគែៅពែលដែល 
សមាជិករបស់យើង តែូវបានគែសួរឲែយធ្វើ 
អត្តសញ្ញែណវិស័យទាំងឡាយ ក្នុងបរិស្ថែន
ធុរកិច្ចដែលមានភាពបែសើរជាងគែក្នុង 
អំឡុង១២ខែ កន្លងទៅ។ បនា្ទែប់ពីនោះ 
អនុសសន៍របស់យើង ផ្តែតលើការដឹក 
ជញ្ជូនអន្តរជាតិនិងកតា្តែមួយចំនួនកែែពី 
ហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភរូបវ័ន្ត ដែលធ្វើឲែយការដឹក
ជញ្ជូនទំនិញចែញពីកម្ពនុជា និងមកកម្ពនុជា
មានតម្លែថ្លែជាងគូបែកួតបែជែងដទែទៀត 
ក្នុងតំបន់។ ដោយសរសែដ្ឋភកិច្ចកម្ពនុជាមិន 
ទាន់វិវត្តជឿនលឿនគែប់គែែន់ឲែយមានខែសែ 
ចងា្វែក់ផ្គកត់ផ្គកង់ជាលក្ខណៈសមាហរណកម្ម 
មួយក្នុងសែុក ការដឹកជញ្ជូនតាមនាាគឺពិត
ជាសំខាន់ណាស់ហើយដូច្នែះ ថ្លែដឹកជញ្ជូន 
ខ្ពនស់តាមនាា បែែកដជាជះឥទ្ធភិពល 
អវិជ្ជមានខា្លែំងណាស់ ទៅលើសមត្ថភាព 
បែកួតបែជែងអន្តរជាតិ របស់កម្ពនុជា។
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១១.	ផ្ន្កគយ

ការបង់បែែក់ជាផ្លូវការដល់មន្តែីគយសមែែប់សែា
កែែម៉ែងធ្វើការ និងចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើរ

អគ្គកនាយកដ្ឋែនគយនិងរដ្ឋែករមានបញ្ជីសោហ៊ុយនិងថ្លែសែាកម្ម ដែលផ្តល់ដោយ

អគ្គកនាយកដ្ឋែនដូចជាថ្លែរត់ការ និងថ្លែអធិការកិច្ច ជាដើម។បញ្ជីនែះតែូវបាន 

ផែសព្វផែាយជាសធារណៈ ហើយគែអាចរកាឃើញក្នុងឧបសម្ពន័ន្ធភ ខ នែកមែង 

អត្ថបទនីតិវិធី បំពែញបែបបទបញ្ចែញទំនិញពីគយ។

ការបំពែញតាមកាលបរិច្ឆែទដឹកជញ្ជូនតាមនាា និងកាលវិភាគបញ្ចែញទំនិញមាន

សរៈសំខាន់ខា្លែំងណាស់សមែែប់ផលិតករក្នុងសែុក ដែលក្នុងចំណាមនោះមាន 

ផលិតករខ្លះបានសមាហរណកម្មខ្លួនចូលទៅក្នុងខែសែចងា្វែក់តម្លែផលិតកម្មតំបន់ 

ដែលពឹងផ្អែក លើធាតុចូលរបស់ពួកគែ។នាពែលបច្ចុបែបន្នម៉ែងធ្វើការរបស់មន្តែី 

អគ្គកនាយកដ្ឋែនគយ និងរដ្ឋែករមិនសូវជាបានជួយសមែួលដល់ការបំពែញភាព 

ាំបាច់ខាងលើនែះទែដូច្នែះ កែុមហ៊ុនតែូវតែបង្ខំចិត្តសុំសែាគយកែែម៉ែងធ្វើការ 

ធម្មតា។ ប៉ុន្តែបញ្ជីបច្ចុបែបន្ននែះពុំបានបញ្ជែក់ថ្លែសែាកែែម៉ែងធ្វើការឬក៏ថ្លែបន្ថែម

ផែសែងទៀតទែ ដូចជាការប៉ះប៉ូវដល់ការចំណាយលើការធ្វើដំណើររបស់សមន្តែីគយ

ជាដើម។

វិស័យឯកជនទទួលស្គែល់ថា មន្តែីគយគួរទទួលបានកមែែប៉ះប៉ូវសមែែប់ការផ្តល់

សែាកែែម៉ែងធ្វើការហើយដូច្នែះពួកគែដែលជាវិស័យឯកជនតែៀមខ្លួននឹងបង់ថ្លែ

សែាបន្ថែមដែលសមហែតុផលមួយ ដើមែបីជាថ្នូរទទួលបានមកវិញនូវការជួយឲែយ 

ពួកគែ អាចបំពែញកាលវិភាគបញ្ចែញទំនិញឲែយបានទាន់ពែលវែលា។

ប៉ុន្តែកង្វះយន្តការផ្លូវការសមែែប់ធ្វើការបង់បែែក់ចំណាយកែែផ្លូវការ អាចនាំឲែយ 

មានកង្វល់ផ្នែកអភិបាលកិច្ច និងតមា្លែភាពដោយសរថាមន្តែីគយពុំទាន់មានវិធី 

សស្តែចែបាស់លាស់ សមែែប់ចុះឯកសរហើយចែញបងា្កែន់ដែផ្លូវការទទួលការបង់

បែែក់សមែែប់សែាកម្មកែែម៉ែងទែ។

1. យើងខ្ញុំសូមស្នើថាបញ្ជីសោហ៊ុយ និងថ្លែសែាកម្មបច្ចុបែបន្នគួរតែូវបានពងែីក 

ដោយបញ្ចូល ការធ្វើស្តង់ដតម្លែសែាដែលមន្តែីគយតែូវទទួលបានក្នុងករណី

ពួកគែផ្តល់សែាកែែម៉ែងធ្វើការធម្មតា។

2. សូមផ្តល់ការណែនាំអំពីថ្លែចំណាយសមរមែយ (ដូចជាថ្លែធ្វើដំណើរ) ដែលមន្តែី

គយមា្នែក់អាចទទួលបាននូវការប៉ះប៉ូវពីកែុមហ៊ុន ហើយកែុមហ៊ុនគួរទទួលបាន

បងា្កែន់ដែបង់បែែក់ផ្លូវការតែឡប់មកវិញ។

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

អនុសសន៍

99 ស្នើសូមថាបញ្ជសីោហុ៊យ និង
ថ្លែសែាកម្មបច្ចបុែបន្នគួរតែវូបាន
ពងែកីដោយបញ្ចលូតម្លែសែា
សមែែប់ការផ្តល់សែាកែែម៉ែង 

ធ្វើការធម្មតា និងចំណាយ 
សមហែតុផលសមែែប់ 

មន្តែគីយ។
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ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ទំនិញនាំចូលអាចរួចពន្ធភសមែែប់គមែែងវិនិោគ
មានលក្ខណៈសមែបត្តិគែប់គែែន់

បណា្តែគមែែងដែលបំពែញបានតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយកែុមបែឹកែាអភិវឌែឍន៍

កម្ពនុជា អាចដក់ពាកែយសុំចំណាតថ់ា្នែក់ជាគមែែងវិនិោគមានលក្ខណៈសមែបត្តិ 

គែប់គែែន់ (ជាភាសអង់គ្លែសហៅកាត់ថាQIP)ហើយអាចទទួលបានអត្ថបែោជន៍ 

ជមែុញលើកទឹកចិត្តវិនោិគមួយចំនួនផងដូចជាការរួចពន្ធភលើការនាំចូលទំនិញ

ជាដើម។

ដើមែបីទទួលបានអត្ថបែោជន៍ពីការរួចពន្ធភលើការនាំចូល គមែែងមានចំណាក់ 

ថា្នែក់ QIP តែូវដក់ជូនកែុមបែឹកែាអភិវឌែឍន៍កម្ពនុជានូវបញ្ជីមែរយមុខទំនិញសំខាន់ 

ដែលពួកគែទំនងជាតែូវការាំបាច់ សមែែប់យកមកបមែើោលបំណងរបស់ 

គមែែងដែលក្នុងនោះតែូវមាន បញ្ជីបរិមាណ និងតម្លែរបស់ាផងដែរ។ បនា្ទែប់ពី 

ទទួលបានការអនុម័តពីកែុមបែឹកែាអភិវឌែឍន៍កម្ពនុជាហើយ បញ្ជីមែនែះកា្លែយជាមូល

ដ្ឋែននែការលើកលែងអតែែពន្ធភនាំចូលហើយគួរតែូវបានបងា្ហែញជូនអគ្គកនាយកដ្ឋែន

គយ និងរដ្ឋែករៅតាមចែកនាំចូលទំនិញ អមជាមួយដោយឯកសរបែបបទនាំ 

ចូលទំនិញផែសែងៗទៀត ដែលគែតមែូវឲែយមានជាទូទៅ។ ផលិតផលដែលអត់បាន

ចុះក្នុងបញ្ជីមែជាមុននឹងតែូវជាប់អតែែពន្ធភធម្មតា។

ប៉ុន្តែ ការពិគែែះោបល់ជាមួយសមាជិករបស់យើងខ្ញុំបានឲែយដឹងថាការនាំចូល 

ផលិតផលដែលស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌគួរទទួលបានការលើកលែងពន្ធភៅក្នុងភាព 

ជាក់ស្តែង ពិតជាជួបការលំបាក។ជាពិសែស៖

 � ទំនិញនាំចូលដោយកែុមហ៊ុនផ្គកត់ផ្គកង់ដល់អតិថិជនគមែែងចំណាតថ់ា្នែក់ QIP៖ 

ៅកែែមចែបាប់បច្ចុបែបន្ននែះគែអនុញ្ញែតឲែយកែុមហ៊ុនផ្គកត់ផ្គកង់ ដែលនាំទំនិញចូល

មកបមែើគមែែងចំណាត់ថា្នែក់ QIPមួយ ទទួលអត្ថបែោជន៍ពីការរួចពន្ធភនំា

ចូល ដែលជាលក្ខខណ្ឌបែើបានជាមួយគមែែងចំណាតថ់ា្នែក់ QIP។ ប៉ុន្តែមាន 

ការយល់ឃើញថា ក្នុងចំណោមមន្តែីស្ថែប័នគយមន្តែីខ្លះមានការយល់ និងដឹង 

តិចតួចៅឡើយអំពីដំណើរការនែះ ដែលក្នុងភាពជាក់ស្តែងអាចធ្វើឲែយលំបាក

ដល់កែុមហ៊ុនផ្គកត់ផ្គកង់ក្នុងការទទួលអត្ថបែោជន៍រួចពន្ធភដែលពួកគែតែូវទទួល

បានសែបចែបាប់។

 � ករណីដែលតម្លែលើទីផែារមិនសីុា្នែជាមួយតម្លែក្នុងបញ្ជីមែ៖ វិនិោគិនតែូវ 

បានគែតមែូវឲែយដក់ បញ្ជីមែទៅកែុមបែឹកែាអភិវឌែឍន៍កម្ពនុជា បីឆ្នែំមុនទទួលបាន 

ចំណាតថ់ា្នែក់ QIP ដែលក្នុងនោះមា្ចែស់គមែែងាំបាច់តែូវពែយាករណ៍បរិមាណ 
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និងតម្លែផលិតផល ៅក្នុងបញ្ជីឲែយហើយ។ មកដល់វែលាមួយដែលគមែែង 

ចំណាត់ថា្នែក់ QIP ឬកែុមហ៊ុនផ្គកត់ផ្គកង់របស់គែតែូវនាំទំនិញចូលតម្លែជាក់ស្តែង

ៅលើទីផែារអាចបែែបែួលខុសពីតម្លែដែលតែូវបានពែយាករណ៍ក្នុងបញ្ជីមែ

នោះ។ តែង់នែះអាចបង្កើតជាបញ្ហែៅពែលដែលកែុមហ៊ុនតែូវយកទំនិញឆ្លង

កាត់គយ។ អគ្គកនាយកដ្ឋែនគយនិងរដ្ឋែករបានអតា្ថែធិបែបាយថាពួកគែឃើញ 

តួលែខតម្លែក្នុងបញ្ជីមែជា "តម្លែមធែយម " ហើយគែអាចអនុគែែះឲែយបានចំោះ

ភាពខុសា្នែនែតម្លែលើឬកែែម ២០% ប៉ុន្តែជាក់ស្តែងោលការណ៍នែះមិនសូវ

បានមន្តែីគយអនុវត្តតាមទែហើយលើសពីនែះទៀត គមា្លែតនែតម្លែផលិតផល 

ខ្លះអាចហួសពីកមែិតមូលដ្ឋែនដែលផុតពីការគែប់គែងបានរបស់មា្ចែស់គមែែង

ចំណាត់ថា្នែក់ QIP ឬកែុមហ៊ុនផ្គកត់ផ្គកង់របស់ខ្លួនទៅទៀត។

ៅពែលដែលដំណើរការមានសភាពមិនចែបាស់លាស់ហើយ ឬខ្វះការស្វែងយល់ 

អំពីដំណើរការទាំងនែះ ពីសំណាក់មន្តែីសធារណៈនិងវិស័យឯកជនបែការនែះជា

ឧបសគ្គកដល់គមែែងចំណាត់ QIP ធ្វើឲែយគមែែងបែបនែះ មិនបានទទួលអត្ថបែោជន៍ 

ពែញលែញ ពីរងា្វែន់លើកទឹកចិត្តវិនិោគដែលពួកគែសមនឹងគែ ទទួលបាននោះ 

ទែ។គមែែងចំណាត់ថា្នែក់ QIP អាចចរាបនា្ទែបតម្លែជាមួយកែុមហ៊ុនផ្គកត់ផ្គកង់របស់ 

គែបាន លើមូលដ្ឋែនលទ្ធភភាពរួចពន្ធភនំាចូលរបស់គែប៉ុន្តែបើកាលណាគែមិនអាច 

ទាញយកនូវអត្ថបែោជន៍ទាំងនោះបានា នឹងអាចបណា្តែលឲែយគែតែូវចំណាយ

លើអ្វីដែលមិនបានគែែងទុកផែសែងទៀត ឬនាំឲែយមានភាពរអាក់រអួលខាងផ្នែក 

បែតិបត្តិការ ហើយធ្វើឲែយពួកគែបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តលើកម្ពនុជាថាជាោលដៅ 

វិនិោគល្អមួយ។ ដូចា្នែដែរានឹងធ្វើឲែយធា្លែក់ចុះនូវភាពជឿជាក់បានលើរងា្វែន់លើក

ទឹកចិត្តរួចពន្ធភនែះ ក្នុងកែសែភ្នែករបស់វិនិោគិនថ្មីៗដែលបែុងនឹងមកវិនិោគ

ៅកម្ពនុជាៅពែលដែលគែបានដឹងអំពីឧបសគ្គកទាំងនែះ។

ចំោះបញ្ហែដែលថា តម្លែជាក់ស្តែងលើទីផែារមិនសុីា្នែទៅនឹងតម្លែក្នុងបញ្ជីមែ ក្នុង

ករណីភាគចែើនតម្លែលើទីផែារជាក់ស្តែងទាបជាងតម្លែដែលបានពែយាករណ៍ទុក 

ហើយដូច្នែះ ការឲែយរួចពន្ធភនែះធ្វើឲែយឱកាសនាំចំណូលជូនរដ្ឋភតិចតួចជាងអ្វីដែលតែូវ

បានអនុម័តកន្លងមកទៅទៀត។ កង្វះភាពទន់ភ្លន់បត់បែនរបស់មន្តែីគយលើបញ្ហែ

នែះ មិនទំនងជានឹងនាំមកនូវអត្ថបែោជន៍ដល់រដ្ឋភប៉ុនា្មែនទែ ប៉ុន្តែផ្ទយុទៅវិញា 

បែរជាបង្កឲែយមានការអូសបនា្លែយចែើន ហើយអាចជមែុញអ្នកបែើបែែស់ឲែយងាកទៅ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

១១.	ផ្ន្កគយ		(បន្ត)
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ជាវផលិតផលពីអ្នករកសុីមិនផ្លូវការយកមកបែើបែែស់វិញជាជាងឆ្លងកាត់ដំណើរ

ការគួរឲែយធុញទែែន់ស្មុគស្មែញដែលតែូវបងា្ហែញថាមានលក្ខណៈគែប់គែែន់អាច 

ទទួលបានសិទ្ធភិរួចពន្ធភ។ 

យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយផែសព្វផែាយោលការណ៍ណែនាំចែបាស់ជាងនែះ អំពីដំណើរការ

ដែលតាមរយៈនោះកែុមហ៊ុនផ្គកត់ផ្គកង់ដល់អតិថិជនគមែែងមានចំណាតថ់ា្នែក់ QIP 

អាចទទួលបានអត្ថបែោជន៍ពីការរួចពន្ធភនាំចូលសមែែប់បណា្តែគមែែងមាន 

ចំណាតថ់ា្នែក់ QIP ទាំងអស់។ ោលការណ៍ណែនាំទាំងនោះគួររួមបញ្ចូលដំណើរ

ការជាក់លាក់សមែែប់មន្តែីគយអនុវត្តតាមក្នុងករណីដែលតម្លែៅលើទីផែារមាន

ភាពខុសា្នែចែើនធៀបទៅនឹងតម្លែពែយាករណ៍ទុកមុនរួចមកហើយៅក្នុងបញ្ជីមែ។

ជាជំនួយដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមនែះយើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយធ្វើការបណ្តុះបណា្តែល ដល់មន្តែី

គយពាក់ព័ន្ធភដើមែបីធានាឲែយការអនុវត្តោលការណ៍ណែនាំនិងដំណើរការទាំងនែះ

បែពែឹត្តិទៅបែកបដោយបែសិទ្ធភភាព។

អនសុសន៍

99  ស្នើសូមឲែយផ្តល់ោលការណ៍
ណែនំាចែបាស់ជាងនែះអំពី 
ដំណើរការដែលតាមរយៈ 
នោះកែមុហុ៊នផ្គកត់ផ្គកង់ដល់ 
អតិថិជន គមែែងមាន 
ចំណាត់ថា្នែក់ QIPអាចទទួល 
បានអត្ថ បែោជន៍ពីការ 
រួចពន្ធភនំាចូល សមែែប់ 
បណា្តែគមែែងមានចំណាត់ 
ថា្នែក់ QIP ទំាងអស់ជាពិសែស 
ក្នងុករណីដែលតម្លែ ៅលើ 
ទីផែារខុសា្នែបើធៀបទៅនឹង
តម្លែពែយាករណ៍ទុកមុនរួចមក
ហើយៅក្នងុបញ្ជមីែ។
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ការធ្វើទំនើបកម្មគយ

បណា្តែសមាជិករបស់យើងខ្ញុំ សូមស្វែគមន៍កិច្ចខិតខំបែែងនានា ដែលអគ្គកនាយក- 

ដ្ឋែនគយ និងរដ្ឋែករ បាននិងកំពុងអនុវត្តដើមែបីធ្វើទំនើបកម្មនីតិវិធិគយ ជាពិសែស

សំដៅទៅដក់ចែញនូវដំណើរការស្វ័យបែវត្តកម្មមួយទែទែង់ដោយបែព័ន្ធភ 

អនឡាញ (បែព័ន្ធភបែើអ៊ិនធឺណិត) បែកបដោយបែសិទ្ធភភាព។ មានការយល់ឃើញ

ទូទៅថានីតិវិធីគយកំពុងតែមានភាពងាយសែួលជាងមុនហើយ ដោយសរតែមាន

គំនិតផ្តចួផ្តើមស្វយ័បែវត្តកម្មមួយចំនួននាពែលថ្មីៗ កន្លងមកនែះដូចជាបែព័ន្ធភអាសីុគូដ 

ជាដើម។

ដូចអគ្គកនាយកដ្ឋែនគយ និងរដ្ឋែករទទួលស្គែល់រួចហើយ ៅក្នុងយុទ្ធភសស្តែនិង 

កម្មវិធីការងារកំណែទមែង់និងទំនើបកម្ម ២០១៤-២០១៨ របស់ខ្លួន កាលានុវត្តភាព

ពិតជាៅមានដើមែបីសមែែចបាននូវការសនែសំពែលនិងការកាត់បន្ថយចំណាយតាម

រយៈការពងែីកការទូទាត់តាមបែព័ន្ធភអែឡិកតែូនិក។តាមរយៈកិច្ចពិគែែះោបល់

ជាមួយសមាជិករបស់យើងខ្ញុំមានវិស័យពីរដែលតែូវបានលើកឡើងចែើនជាងគែ៖

 � លទ្ធភភាពបច្ចុបែបន្នរបស់អគ្គកនាយកដ្ឋែនគយ និងរដ្ឋែករក្នុងការទទួលឯកសរជា

ទមែង់អែឡិចតែូនិក  ៅមានកមែិតហើយក្នុងករណីជាចែើន ៅតែមានភាព

ាំបាច់តមែូវឲែយតំណាងរបស់មា្ចែស់ទំនិញទៅបងា្ហែញមុខផ្ទែល់ៅមជែឍមណ្ឌល

អាសុីគូដ ដើមែបីឆ្លើយសំណួររបស់មន្តែីគយឬក៏ផ្តល់ឯកសរជាទមែង់រឹងបន្ថែម

ទៀត។ ឯកសរបន្ថែមដូចជាបញ្ជីមែកែសមែួលឡើងវិញងាយនឹងផ្តល់ឲែយតាម

បែព័ន្ធភអែឡិចតែូនិកបានឆប់រហ័សជាងឲែយមនុសែសទៅដល់កន្លែងផ្ទែល់។

 � ៅកន្លែងណាដែលតែូវបង់ថ្លែឈ្នួលសែាបច្ចុបែបន្ននែះ គែមិនឃើញមានបែព័ន្ធភ

ណាមួយដែលគែអាចបែើបានសមែែប់បង់លុយតាមបែព័ន្ធភអែឡិចតែូនិកបាន

ៅឡើយទែ។ ជាថ្មីម្តងទៀតបែព័ន្ធភអនឡាញសមែែប់ការទូទាត់បែែក់នឹងជួយ

កាត់បន្ថយពែលវែលា មិនាំបាច់ឲែយតំណាងកែុមហ៊ុនទៅបងា្ហែញខ្លួនផ្ទែល់ៅ

ទីាត់ការគយ។

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

១១.	ផ្ន្កគយ		(បន្ត)
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ការបង្ករភាពងាយសែលួឲែយបានកាន់តែចែើនសមែែប់តំណាងកែមុហុ៊នផ្តល់ឯកសរ 

និងធ្វើការទូទាត់សែាតាមបែព័ន្ធភអែឡិចតែូនិកាមិនតែឹមតែជួយសមែួលឲែយ 

ដំណើរការគយកាន់តែរលូនប៉ណុោ្ណែះទែ ប៉ុន្តែាថែមទាំងជួយដល់កិច្ចបែឹងបែែង 

បច្ចុបែបន្នរបសរ់ជរដ្ឋែភិបាល ក្នុងការជមែុញឲែយមានតមា្លែភាពតាមរយៈការកាត់ 

បន្ថយការទូទាត់ទល់មុខា្នែ ហើយធ្វើឲែយកាន់តែមានភាពងាយសែួលក្នុងការតាម

ដនចរន្តនែការបង់បែែក់និងគណនែយែយភាពទៀតផង។ 

អគ្គកនាយកដ្ឋែនគយនិងរដ្ឋែករមានកម្មវិធីកំណែទមែង់បែកបដោយមហិច្ឆិតាមួយ 

ដែលតែូវបានតាក់តែងឡើងសមែែប់បែែកា្លែយស្ថែប័ននែះឲែយទៅជា រដ្ឋភបាលគយ 

ទំនើបមួយ បែកបដោយការអនុវត្តល្អជាស្តង់ដអន្តរជាតិ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមនែះមាន 

រួមបញ្ចូលកម្មវិធីកំណែទមែង់ជាចែើន ជាផ្នែកមួយនែគមែែងដែលមានលក្ខណៈ

ទូលំទូលាយយូរអង្វែង។ ក្នុងការអនុវត្តគមែែងកំណែទមែង់នែះ ាំបាច់តែូវ 

កំណត់ អាទិភាពដើមែបីរំលែកធនធានឲែយទៅដល់គមែែងដែលនាំអត្ថបែោជន៍

ជាងគែ។ ដោយពាំនាំពាកែយពីសមាជិករបស់យើងខ្ញុសំភាពាណិជ្ជកម្ម អឺរ៉ុបសូមផ្តល់

អនុសសន៍ថាបែព័ន្ធភបង់បែែក់អែឡិកតែូនិកមានសុវត្ថិភាព និងការពងែឹងបែព័ន្ធភ

អែឡិចតែូនិកសមែែប់បញ្ជូន/ទទួលឯកសរគួរតែតែូវបានធ្វើ អាទិភាពក្នុងពែល 

ឆប់ៗខាងមុខនែះ។

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

អនសុសន៍

99  ស្នើសូមឲែយធ្វើអាទិភាពការ
បែើបែព័ន្ធភបង់បែែក់អែឡិច-
តែនិូកមានសុវត្ថភិាពមួយ 
និងការពងែកឹបែព័ន្ធភអែឡិច-
តែនិូកសមែែប់បញ្ជនូ/
ទទួលឯកសរគយ។
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រហូតមកដល់ពែលនែះ កំណើនសែដ្ឋភកិច្ចរបស់កម្ពនុជាៅតែឈរលើមូលដ្ឋែន 

ធុរកិច្ច ដែលតមែង់ទិសទៅរកការនាំចែញ។ សែបពែលជាមួយា្នែនែះ សែដ្ឋភកិច្ចៅ

មិនទាន់រីកចមែើនគែប់គែែន់ដើមែបីបង្កើតជាបណា្តែញផ្គកត់ផ្គកង់ក្នុងសែុកបែទាក់កែឡា

ា្នែមួយៅឡើយទែ។ ក្នុងសភាពការបែបនែះធុរកិច្ចជាចែើនៅកម្ពនុជាតែូវពឹងផ្អែក

លើការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិតាមនាាតាមរយៈកំពង់ផែស្វយ័តកែុងពែះសីហនុ 

ឬសមែែប់នាាធនតូច តាមរយៈកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពែញ ដើមែបីនាំចូលធាតុផែសំ 

សមែែប់ផលិតកម្ម ហើយនាំចែញផលិតផលសមែែចទៅលក់ៅកែែបែទែសវិញ។

ការចំណាយលើសែាកម្មកំពង់ផែ និងការចំណាយផែសែងៗទៀតទាក់ទងការដឹក 

ជញ្ជូនតាមនាាៅកម្ពនុជាមានកមែិតខ្ពនស់ជាងៅបែទែសឯទៀតក្នុងតំបន់ 

អាស៊ែន។ សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប រីករយនឹងចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធភនឹងការ 

ទូទាត់ចំណាយជាមូលដ្ឋែនដែលសមាជិករបស់យើងខ្លះបានធ្វើ ដើមែបីបងា្ហែញឲែយ 

ឃើញថា សែាកម្មកំពង់ផែកែុងពែះសីហនុសមែែប់នាាមានទំហំបែហាក់បែហែល

ា្នែមានថ្លែឈ្នួល ៣,៦៥ដង ខ្ពនស់ជាងថ្លែឈ្នួលសែាកម្មៅកំពង់ផែ កែម៉ែប(Cai 

Mep)បែទែសវៀតណាម។ភាពខុសា្នែនែះកាន់តែខ្ពនស់ថែមទៀតកាលណាបែៀប

ធៀបទៅនឹងកំពង់ផែដទែក្នុងតំបន់ ដូចជាកំពង់ផែកា្លែំង(Klang)ៅបែទែស 

មា៉ែឡែសីុ។

ទោះបីជាថាាមិនបែែកដនិយមទែ ដែលរំពឹងឲែយសែាកម្មកំពង់ផែកម្ពនុជាមានតម្លែ 

ឯកតាបែហាក់បែហែលនឹងតម្លែសែាកម្មកំពង់ផែនែបណា្តែបែទែសមានទីផែារធំៗ 

ដែលទទួលបានអត្ថបែោជន៍ពីសែដ្ឋភកិច្ចមានផលិតភាពខ្ពនស់ ទិន្នន័យដែលយើង 

ទទួលបានបងា្ហែញឲែយឃើញនូវគមា្លែតតម្លែធំខា្លែំងសមែែប់សែាកម្មបែហាក់

បែហែលា្នែ។ ឧទាហរណ៍វិក្កយបតែឆ្នែំ២០១៤មួយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តកែុង 

ពែះសីហនុសមែែប់ការលើកដក់កុងតឺន័រទំហំ២០ហ៊្វុតមួយ បងា្ហែញតម្លែស្មើនឹង 

៤,៧៥ដង នែតម្លែសមែែប់សែាដូចា្នែៅកំពង់ផែអន្តរជាតិ កែម៉ែបបែទែស 

វៀតណាមគិតតែឹមថ្ងែទី១ ខែមករ ឆ្នែំ២០១៣។ 

សោហ៊ុយ និងថ្លែខ្ពនស់ បង្ខំកែុមហ៊ុននាាដឹកជញ្ជូននិងកែុមហ៊ុនទុកដក់ទំនិញ 

កាហោ្គែនាា ឲែយរំលែកបន្ទុកចំណាយនែះទៅលើអតិថិជនរបស់ពួកគែវិញ ដែល 

កំពុងជួយាំទែ ដល់សែដ្ឋភកិច្ចកម្ពនុជាតាមរយៈការបង្កើតការងារដោយផ្ទែល់ 

ការរកដំណោះសែែយចំោះបញ្ហែតម្លែខ្ពនស់
ក្នុងការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិ

១២.	ការដឹកជញ្ជូននិងព័ស្ដុភារ

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា



ការដឹកជញ្ជូន ភ័ស្ដុភារ និងគយ  |  73

ឬដោយបែោល និងធ្វើឲែយតុលែយភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពនុជាកាន់តែមានភាពបែសើរ 

ឡើង។

ដោយសរសរៈសំខាន់នែការដឹកជញ្ជនូតាមនាាអន្តរជាតិ សមែែប់កែុមហ៊ុនកំពុង

រកសុីៅកម្ពនុជាចំណាយខ្ពនស់លើសែាកម្មកំពង់ផែកម្ពនុជា បើបែៀបនឹងគូបែកួត 

បែជែងឯទៀតក្នងុតបំន ់ពតិជាជះឥទ្ធភពិលដោយផ្ទែលម់កលើការាយតម្លែកម្ពនុជាថា

ជាោលដៅវិនោិគគួរឲែយាប់អារម្មណ៍មួយ។ ជាងនែះទៅទៀតាធ្វើឲែយការនាំ 

ចែញរបស់កម្ពនុជាកាន់តែមិនសូវមានភាពបែកួតបែជែង ដោយសរកែុមហ៊ុនដឹក 

ជញ្ជូនតែូវតែបញ្ចូលថ្លែចំណាយលើការដឹកជញ្ជូននិងភ័ស្ដុភារទៅក្នុងការបា៉ែន់តម្លែ

ទៅឲែយអតិថិជនរបស់ពួកគែៅកែែបែទែស។

ដើមែបីរកដំណោះសែែយបញ្ហែលើថ្លែដឹកជញ្ជូនខ្ពនស់តាមនាា មកកម្ពនុជា និងចែញពី

កម្ពនុជាយើងស្ញុំសូមស្នើដលរ់ជរដ្ឋែភិបាលឲែយធ្វើការស្ទែបស្ទង់តម្លែមូលដ្ឋែន បែៀប

ទៅនឹងថ្លែសែាកម្មៅកំពង់ផែដទែទៀតក្នុងតំបន់ហើយបែើទិន្នន័យដែលបែមូល

បាននោះដើមែបីធ្វើអត្តសញ្ញែណមើលថា តើសមាសធាតុណាខ្លះៅក្នងុសោហុ៊យនិង

ថ្លែកំណត់ដោយកំពង់ផែស្វយ័តកែុងពែះសីហនុ មានគមា្លែតខ្ពនស់ជាងគែ បើបែៀប

ទៅនឹងតម្លែមធែយមភាគៅក្នងុតំបន់។ តម្លែមធែយមភាគគួរតែវូបានយកមកធ្វើជាអាទិភាព

សមែែប់វិធានការកាត់បន្ថយតម្លែបនា្ទែប់មកទៀត។ សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បរីករយនឹង

ជួយសមែបសមែលួឲែយមានការចែករំលែកទិន្នន័យមូលដ្ឋែននែះជូនរជរដ្ឋែភិបាល។

សមែែប់រយៈពែលយូរអង្វែង យើងខ្ញុំសូមផ្ដល់អនសុសន៍ជូនរជរដ្ឋែភិបាលឲែយ 

បែកាន់ជំហរ លើកទឹកចិត្តធ្វើមានការបែកួតបែជែងកាន់តែខា្លែំងថែមទៀតសមែែប់ 

កំពង់ផែស្វយ័តកែុងពែះសីហនុ។ ដោយាជាកំពង់ផែទឹកជែែសមែែប់ពាណិជ្ជកម្ម

អន្តរជាតិតែមួយគត់របស់កម្ពនុជា ហើយជាស្ថែប័នកាន់កាប់ដោយរជរដ្ឋែភិបាល 

ទាំងសែុងទៀត ាទំនងជាមានសមា្ពែធតិចតួចណាស់សមែែប់បង្ខំឲែយអ្នកគែប់គែង 

កំពង់ផែនែះ កាត់បន្ថយសោហ៊ុយនិងថ្លែសែា។ ៅបែទែសវៀតណាម គែមាន 

ទាំងកំពង់ផែកាន់កាប់ដោយរដ្ឋភ និងកំពង់ផែកាន់កាប់ដោយឯកជនដែលលើកទឹក

ចិត្តឲែយមានការបែកួតបែជែងតម្លែ។ ការចូលបែឡូកកាន់តែធំថែមទៀតពីសំណាក់ 

វិស័យឯកជន ក្នុងការគែប់គែងកំពង់ផែនានារបស់កម្ពនុជា - មិនថាកំពង់ផែថ្មីមួយ 

ទៀត ឬក៏ការធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មមួយផ្នែកណាមួយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តកែុង

ពែះសីហនុទែ - នឹងជាកមា្លែំងជមែុញមួយឆ្ពែះទៅរកការកាត់បន្ថយសោហ៊ុយ និង

ថ្លែសែាហើយធ្វើឲែយគុណភាពសែានិងហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភកំពង់ផែកាន់តែមានភាព

បែសើរជាងនែះ។

អនសុសន៍

99 ស្នើសូមកាត់បន្ថយថ្លែ 
សោហុ៊យខ្ពនស់ក្នងុការ 
ដឹកជញ្ជនូតាមនាា 
អន្តរជាតិពី និងមក 
បែទែសកម្ពនជុា។ 
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នាាដឹកទំនិញតាមសមុទែទំាងអស់ដែលចូលមកកំពង់ផែកម្ពនុជា តែូវបានតមែូវឲែយ

បែើសែាកម្មរបស់ទីភា្នែក់ងារកម្ពនុជានាាចរ  ឬហៅថា "កាសំប " ក្នងុការដើរតួរត់ 

ការបែបបទនានាឲែយនាាជាមួយអាជា្ញែធរ។ កាំសបជាភា្នែក់ងារតែមួយគត់ដែលមាន

សិទ្ធភសិ្នើសំុឲែយអាជា្ញែធរកំពង់ផែបញ្ចែញកុងតឺន័រ ពីកែែមការគែប់គែងរបស់ខ្លនួបាន។

សមាជិករបស់យើងខ្ញុំបានរយការណ៍ឲែយដឹងថាកាំសប យកតម្លែថ្លែគួរសមហើយ

ផ្តល់មកវិញនូវតម្លែបន្ថែមតិចតួចណាស់លើសែារបស់ពួកគែ។ ក្នុងករណីខ្លះ 

ទំនួលខុសតែូវ រាងកាំសបនិងអាជា្ញែធរកំពង់ផែតែួតជាន់ា្នែ។ ឧទាហរណ៍យើង 

ដឹងថាមានសមាជិកខ្លះ តែូវបានគែតមែូវឲែយបង់សោហ៊ុយជូនស្ថែប័នទំាងពីរ 

សមែែប់ការបំពែញបែបបទ កែដសស្នែមទំាងអស់ (គឺបញ្ជីសរពើភ័ណ្ឌកុងតឺន័រ

ដែលផ្ទៀងផ្ទែត់រួចហើយៅកំពង់ផែ)។

តមែូវការាំបាច់ថាតែូវតែបែើភា្នែក់ងារនាាចររដ្ឋភ មិនមែនជាការអនុវត្តទូទៅក្នុង 

តំបន់នោះទែ។ ៅក្នុងសមាគមអាស៊ែនមានតែបែទែសមីយ៉ែន់មា៉ែមួយទៀតទែ 

ដែលតមែូវឲែយធ្វើ បែហាក់បែហែលា្នែនែះ។ ៅក្នុងបែទែសផែសែងទៀត គែអនុញ្ញែត

ឲែយកែុមហ៊ុននាាជែើសរីសភា្នែក់ងារនាាចរពីក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សែាឯកជន ឬ 

មួយក៏ឲែយកែុមហ៊ុននាាធ្វើការបែែសែ័យទាក់ទងជាមួយអាជា្ញែធរកំពង់ផែដោយ 

ផ្ទែល់តែម្តង។

តមែូវការាំបាច់ថាតែូវតែបែើសែាភា្នែក់ងារនាាចរតែមួយ ជាការដក់បន្ទុកបន្ថែម

លើចំណាយក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាមនាាកែុមហ៊ុន គួរអាចមានលទ្ធភភាពបែែសែ័យ

ទាក់ទងជាមួយកំពង់ផែដោយផ្ទែល់ ឬជែើសយកសែាមានបែសិទ្ធភភាពតម្លែពីអ្នក 

ផ្គកត់ផ្គកង់សែាណាមួយក្នុងចំណោមវិស័យឯកជនជំនួសវិញ។ ដូចបានជមែែបជូន 

ខាងលើរួចមកហើយ ចំណាយបែបនែះតែូវបានចែករំលែកទៅឲែយអ្នកបែើទំនិញចុង

កែែយ គឺអតិថិជនដែលៅទីបំផុត គឺបង្កើនចំណាយក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចៅកម្ពនុជា 

ដែលជះឥទ្ធភិពលអវិជ្ជមានទៅលើភាពបែកួតបែជែងអន្តរជាតិរបស់កម្ពនុជាទៅវិញ។

យើងខ្ញុំសូមស្នើដល់រជរដ្ឋែភិបាលអនុញ្ញែតឲែយមានកែុមហ៊ុនផែសែងទៀត កែែពី 

កាំសប ធ្វើការផ្តល់សែាភា្នែក់ងារនាាចរដែរសមែែប់រត់ការបែបបទទំនិញនាាចូល

កំពង់ផែ។

ភាពាំបាច់តែូវតែបែើសែារបស់ភា្នែក់ងារនាាចរកាំសប

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

អនុសសន៍

99 ស្នើសូមឲែយអនុញ្ញែតកែមុហុ៊ន 
ផែសែងទៀត កែែពីអង្គកភាព 
“កំាសប” ធ្វើការផ្តល់សែា 

ភា្នែក់ងារនាាចរដែរ សមែែប់ 
រត់ការបែបបទទំនិញនាា 

ចូលកំពង់ផែ។

១២.	ការដឹកជញ្ជូននិងព័ស្ដុភារ		(បន្ត)
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បែបបទយកកុងតឺន័រចែញពីផែវិញ
ក្នុងករណីទំនិញា្មែនមា្ចែស់មកយក

សមាជិករបស់យើងមួយចំនួនរយការណ៍ឲែយដឹងអំពីការលំបាកសមែែប់កែុមហ៊ុន

នាា ក្នុងការសុំយកសំបកកុងតឺន័រមកវិញ ក្នុងករណីទំនិញតែូវបានអតិថិជនទុក

ចោលបានន័យថាា្មែនមា្ចែស់មកយក។ ទំនិញទុកចោល អាចតែូវបានរកែាទុកៅ 

កំពង់ផែយូរពែល ហើយា្មែនការណែនំាចែបាស់លាស់ណាមួយថាតើគែអាចទាមទារ

ាយកមកវិញដោយរបៀបណាទែ។

មាតែែ៥៤នែចែបាប់គយរបស់កម្ពនុជា មានការណែនាំចែបាស់លាស់ជុំវិញទំនិញា្មែន

មា្ចែស់មកយកដូចតទៅ៖

"ក្នុងករណីដែលមា្ចែស់ទំនិញតែូវបានកំណត់ហើយ ស្ថែប័នគយតែូវជូនដំណឹងភា្លែម

ឲែយមា្ចែស់ដឹងថា ទំនិញទាំងនោះនឹងតែូវបានដក់ដែញថ្លែជាសធារណៈសែបតាម

បែការនែមាតែែ៥៥នែចែបាប់នែះ បែសិនបើាមិនតែូវបានមា្ចែស់មកទទួលយកក្នុង 

រយៈពែលហុកសិប (៦០) ថ្ងែាប់តាំងពីថ្ងែជូនដំណឹងតទៅ។

ក្នុងករណីដែលរកមា្ចែស់មិនឃើញ ការជូនដំណឹងជាសធារណៈមួយគួរតែូវបានធ្វើ

ក្នុងពែលវែលាសមសែបមួយកំណត់ដោយបែធាន។

មា្ចែស់ទំនិញមានពែលហុកសិប (៦០) ថ្ងែគិតាប់ពីថ្ងែជូនដំណឹង ដើមែបីមកទទួល

ទំនិញរបស់ខ្លួន។ក្នុងករណីផុតរយៈពែលកំណត់នែះទំនិញនឹងតែូវបានដក់លក់

តាមការដែញថ្លែជាសធារណៈោងតាមបែការនែមាតែែ៥៥ របស់ចែបាប់នែះ " ។

ចែបាប់នែះនិយយអំពីទំនិញដែលា្មែនមា្ចែស់មកយក ប៉ុន្តែមិនបាននយិយដល់កុង-

តឺន័រដែលទំនិញតែូវបានផ្ទុកក្នុងនោះទែ។ លើសពីនែះសមាជិករបស់យើងរយ- 

ការណ៍ឲែយដឹងថា ដំណើរការដែលតមែូវដោយចែបាប់មិនតែូវបានគែអនុត្តតាមទែ 

ហើយដូច្នែះទំនិញដែលរកមា្ចែស់មិនឃើញ និងកុងតឺន័ររបស់ាអាចតែូវគែទុក 

ចោលយូរពែលៅកំពង់ផែ ដោយា្មែនការធ្វើបែបបទអ្វីទាំងអស់។ សមាជិកខ្លះតែូវ

បានគែទារឲែយបង់បែែកា់្មែនកែដសស្នែមតែឹមតែូវដើមែបីឲែយទំនិញក្នុងកុងតឺន័ររបស់

ពួកគែតែូវបានាត់ការ។

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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ភាពសែពែចសែពិល និងភាពមិនបែែកដបែជាជុំវិញដំណើរការយកកុងតឺន័រផ្ទុក 

ទំនិញចោលៅកំពង់ផែ ធ្វើឲែយកាន់តែលំបាកដល់កែុមហ៊ុននាា ក្នងុការរកវិធីយក

កុងតឺន័រនោះមកវិញ។ កាលណាមិនអាចយកកុងតឺន័រមកវិញបានកែុមហ៊ុននាា 

តែូវរងការខាតបង់លើការចំណាយ រួមមានការចំណាយលើកំពង់ផែដែលកុងតឺន័រ

បានជាបា់ំងៅក្នុងនោះ។ ការបង់ថ្លែចំណាយទាំងនែះៅទីបំផុតតែូវកែុមហ៊ុន 

ចែករំលែកជាបន្ទុកឲែយទៅអតិថិជន - ដូចបានលើកក្នុងអនសុសន៍ខាងលើរួច

ហើយ - ដែលនឹងបង្កើនថ្លែចំណាយទៅលើការធ្វើធុរកិច្ចៅកម្ពនុជាហើយាជះ 

ឥទ្ធភិពលអវិជ្ជមាន ទៅលើភាពបែកួតបែជែងអន្តរជាតិរបស់កម្ពនុជាទៅវិញ។ ក្នុង 

ករណីនែះចំណាយ ដែលតែូវបង់មានទំហំតូចល្មម ប៉ុន្តែជាបញ្ហែដែលមានផលប៉ះ

ពាល់លើសមាជិកយើងមួយចំនួន  ហើយអាចគួរតែូវបានកែតមែូវយ៉ែងឆប់រហ័ស 

និងអស់ថ្លែបន្តិចបន្តួច បែសិនបើមានការណែនាំចែបាស់លាស់បន្ថែមទៀត។

លើសពីនែះទៀតការរកដំណោះសែែយដល់បញ្ហែនែះ នឹងជួយកាត់បន្ថយឱកាស

ធ្វើសកម្មភាពា្មែនតមា្លែភាព ហើយជាបច្ចយ័ នឹងរួមចំណែកដល់គំនិតផ្តចួផ្តើមបង្កើន 

តមា្លែភាពដែលរជរដ្ឋែភិបាលកំពុងបែឹងបែែងអនុវត្តនាពែលបច្ចុបែបន្ននែះ។

1. យើងខ្ញុំសូមស្នើដល់រជរដ្ឋែភិបាលឲែយធ្វើការបំភ្លឺថា តើអ្វីខ្លះដែលគែតែូវការាំ-

បាច់ពីកែុមហ៊ុននាាដើមែបីយកមកវិញនូវសំបកកុងតឺន័រផ្ទុកទំនិញដែលា្មែន 

មា្ចែស់មកយក។

2. សូមបំភ្លឺថា អ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសតែូវលើសោហ៊ុយពាក់ព័ន្ធភទំនិញដែល 

ា្មែនមា្ចែស់មកយក ហើយថាតើចំណូលដែលបានមកពីការលក់ទំនិញៅក្នុង 

កុងតឺន័រនោះ អាចតែវូបានយកមកបែើដើមែបីប៉ះបូ៉វថ្លែឈ្នលួទុកដក់សំបក  កុងតឺន័រ 

ដែលអាចតែូវគែទារឲែយកែុមហ៊ុននាាជាអ្នកបង់ឬទែ?

3. ពាក់ព័ន្ធភនឹងមាតែែ៥៤នែចែបាប់គយ សូមស្នើជួយធ្វើយ៉ែងណាធានាឲែយមន្តែីពាក់

ព័ន្ធភមានការយល់ដឹងអំពីដំណើរការ និងការអនុវត្តខ្លមឹសរៅក្នុងមាតែែនែ 

ចែបាប់នែះ ទៅតាមពែលវែលាដូចបានកំណត់ក្នុងចែបាប់រួចមកហើយ។

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

អនសុសន៍

99ស្នើសូមជួយដល់កែមុហុ៊ននាាក្នងុ
ការបែមូលយកមកវិញនូវសំបក

កុងតឺន័រផ្ទកុទំនិញដែលា្មែនមា្ចែស់
មកយក។

១២.	ការដឹកជញ្ជូននិងព័ស្ដុភារ		(បន្ត)
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ការបែែសែ័យទាក់ទងរាងអង្គកភាពសធារណៈ
តំបន់សែដ្ឋភកិច្ចពិសែសនិងវិនិោគិន

១៣.		តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស

របាយការណ៍មួយដែលតែវូបានបោះពុម្ពនថ្មីៗ នែះ   ដោយធានាារអភិវឌែឍន៍អាសីុ6បាន 

សន្និដ្ឋែនថាតំបន់សែដ្ឋភកិច្ចពិសែសរបស់កម្ពនុជា ៉បានទាក់ទាញវិនោិគបរទែស

បានចែើនគួរសមមកកម្ពនុជាដែលនឹងមិនអាចទៅរួចទែ បែសិនបើា្មែនតំបន់ 

សែដ្ឋភកិច្ចពិសែស ដោយាបង្កើតបានការងារបែមាណ៦៨០០០កន្លែងអ្នកធ្វើការ 

ទទួលបានបែែក់កមែែស្មើ ឬគែែន់បើជាងមុន និងផ្ដល់អនាគតបែសើរជាងជមែើស

ផែសែងទៀត ដែលគែអាចាប់យក បើា្មែនតំបន់សែដ្ឋភកិច្ចពិសែសទាំងនោះទែ  ។ 

ជោគជ័យនែះគឺ មួយផ្នែកដោយសរការសមែែចចិត្តរបស់រជរដ្ឋែភិបាលឲែយមាន 

អ្នកអភិវឌែឍន៍វិស័យឯកជនបង្កើត និងគែប់គែង់តំបន់ទាំងនោះ ដែលធនាារ 

អភវិឌែឍនអ៍ាសុាីតទ់កុថាមានបែសទិ្ធភភាពជាងតបំនស់ែដ្ឋភកចិ្ចពសិែសដែលគែបគ់ែង

ដោយស្ថែប័នសធារណៈ។

ភាគចែើននែវិនោិគិនក្នុងតំបន់សែដ្ឋភកិច្ចពិសែសជាជនបរទែស ហើយបែតិបត្តិករ

តំបន់ទាំងនោះអាចដើរតួសំខាន់មួយក្នងុការសមែបសមែួលការបែែសែ័យទាក់ទង 

រាងវិនិោគិនបរទែស និងស្ថែប័នរជរដ្ឋែភិបាល។ ឧទាហរណ៍ក្នុងអំឡុងពែលធ្វើ

ការពិគែែះោបល់ដើមែបីតាក់តែងសៀវភៅសនែះ យើងខ្ញុំបានស្តែប់ឮថាការគែប់

គែងតំបន់សែដ្ឋភកិច្ចពិសែស បានដើរតួជាអន្តរការីមានបែសិទ្ធភភាពមួយរាង 

វិនិោគិននិងអគ្គកនាយកដ្ឋែនគយ និងរដ្ឋែករ ក្នុងករណីដែលវិនោិគិនមិនបាន

ដឹងថា ខ្លួនមិនបានបំពែញដំណើរការគយបានតែឹមតែូវហើយដូច្នែះ ក៏មិនយល ់ 

មូលហែតុដែលបែបបទគយរបស់ខ្លួនតែូវបានបដិសែធ។

បណា្តែតំបន់សែដ្ឋភកិច្ចពិសែសមានមន្តែីបែាំការៅទីនោះ ហើយោលការណ៍ 

សែាចែកចែញចូលតែមួយសមែែប់វិនិោគិនធ្វើការជាមួយរជរដ្ឋែភិបាល 

ក៏បានដំណើរការៅទីនោះដែរហើយ។ សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបជឿថា ការរៀបចំឲែយ

មានបរិស្ថែនលក្ខណៈពិសែសនែះ បានផ្តល់ឱកាសមិនតែឹមតែសមែែប់ពងែីកការ

បែែសែ័យទាក់ទងរាងអង្គកភាពសធារណៈបែតិបត្តិករតំបន់សែដ្ឋភកិច្ចពិសែសនិង 

វិនិោគិន ប៉ណុោ្ណែះទែប៉ុន្តែថែមទាំងសមែែប់បង្កើតឲែយមានវែទិកាបែែសែ័យទាក ់

ទងមួយ ដែលបើសិនជាបានបែោជន៍ល្អមែនគួរតែូវបានអនុម័តយកមកបែើៅ 

ទូទាំងបែទែស។

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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មានអត្ថបែោជន៍ចែើនដែលគែអាចទទួលបាន ពីកិច្ចសន្ទនាបែកបដោយ  

បែសិទ្ធភភាព រាងអង្គកភាពសធារណៈបែតិបត្តិករតំបន់សែដ្ឋភកិច្ចពិសែសនិង 

វិនិោគិន។ កន្លែងណាដែលមានសរគមនាគមន៍រឹងមាំរាងភាគីពាក់ព័ន្ធភទាំងអស់ 

ក្នុងបែតិបត្តិការបែាំថ្ងែវិនិោគិននឹងមានឱកាសស្វែងយល់អំពីចែបាប់ និងអំពី 

ដំណើរការពាក់ព័ន្ធភចែើនជាងមុនហើយពួកគែអាចអនុវត្តតាមកាន់តែមានបែសិទ្ធភ-

ភាពជាងមុន។ តាមរយៈនែះគែអាចរកឃើញឆប់រហ័សនូវឧបសគ្គកលែចធ្លែក្នុង 

ការធ្វើធុរកិច្ច ហើយាត់ការរកដំណោះសែែយបានទាន់ពែលវែលាជាបែោជន៍ 

ដល់ការធ្វើចលនាទំនិញឲែយកាន់តែមានបែសិទ្ធភភាព ដើមែបីាំទែដល់សកម្មភាព 

ផលិតកម្ម។ ការបងា្ហែញឲែយឃើញនូវកមែិតកាន់តែខ្ពនស់ក្នុងការបែែសែ័យទាក់ទងា្នែ 

រាងភាគីពាក់ព័ន្ធភទាំងអស់នែះ នឹងនាំមកនូវឥទ្ធភិពលវិជ្ជមានដល់ការាយតម្លែរបស់

វិនិោគិនថ្មីៗអំពីបរិស្ថែនធុរកិច្ចក្នុងបែទែសកម្ពនុជា។

1. យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយរជរដ្ឋែភិបាលតមែូវឲែយតំបន់សែដ្ឋភកិច្ចពិសែសសមែបសមែួល

ធ្វើកិច្ចបែជុំជាទៀងទាត់ រាងវិនិោគិន អគ្គកនាយកដ្ឋែនគយនិងរដ្ឋែករ និង 

អង្គកភាពសធារណៈពាក់ព័ន្ធភដទែទៀត។

2. ក្នុងករណីដែលបែតិបត្តិករមានចែតនា ចូរពាិរណាសកលែបងបែើឧបករណ៍ថ្មី

សមែែប់សរគមនាគមន៍ក្នុងបរិស្ថែនមានកំណត់នែតំបន់សែដ្ឋភកិច្ចពិសែស

នែះ។ ឧទាហរណ៍ក្នុងការអនុវត្តចែកចែញចូលតែមួយកម្ពនុជាកំពុងបែឹងបែែងធ្វើ

សុខដុមនីយកម្ម និងសមាហរណកម្មបែព័ន្ធភស្វ័យបែវត្តកម្មសំដៅជួយសមែួល 

ដល់ដំណើរការនានាដូចជាការចុះបញ្ជីធុរកិច្ច នងិការបញ្ជូនឯកសរគយទៅ 

ក្នុងវិបសយ (អាសុីគូដ) ជាដើម។ ោលគំនិតបង្កើតបែព័ន្ធភសមាហរណកម្ម 

និងសរគមនាគមន៍សមែបសមែួលបែបនែះ អាចតែូវបានពងែីកថែមទៀត  

ដើមែបីបញ្ចូលឧទាហរណ៍នែការបែែសែ័យទាក់ទងា្នែរាងវិនោិគិន និងកែុម 

បែឹកែាអភិវឌែឍន៍កម្ពនុជានិង/ឬកែសួងសែដ្ឋភកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកែសួងរៀបចំដែនដី

នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ កែសួងការងារ និងបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ។ ក្នុង 

រង្វង់វសិលភាពមួយដែលតំបន់សែដ្ឋភកិច្ចពិសែសអាចគែប់គែងបាន កម្មវិធីគែប់

គែងបែព័ន្ធភមួយដែលមានលក្ខណៈងាយបែើអាចតែូវបានយកជាោលគំនិត 

សមែែប់ធ្វើការសកលែបង ដោយមានការសមែបសមែួលជាមួយវិស័យឯកជន 

សមែែប់បង្កលក្ខណៈងាយសែួលដល់វិនិោគិន ក្នងុការធ្វើការជាមួយ 

រជរដ្ឋែភិបាល។ សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបរីករយនឹងជួយសមែបសមែួលដំណើរ

ការនែះដោយជមែុញ លើកទឹកចិត្តឲែយមានកិច្ចសន្ទនារាងរជរដ្ឋែភិបាលនិង 

សមាជិករបស់យើងខ្ញុំ។

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

អនសុសន៍

99ស្នើសូមតមែវូឲែយបណា្តែតំបន់ 
សែដ្ឋភកិច្ចពិសែស សមែបសមែលួ

ធ្វើកិច្ចបែជំុជាទៀងទាត់ រាង 
វិនិោគិនអគ្គកនាយកដ្ឋែនគយ 

និង រដ្ឋែករនិងអង្គកភាពសធារណៈ
ពាក់ព័ន្ធភដទែទៀត ហើយសូម    

ពិារណាសកលែបងបែើឧប-     
ករណ៍ថ្មសីមែែប់បមែើកិច្ចសហការ

ា្នែរាងស្ថែប័នសធារណៈ និង    
វិស័យឯកជនក្នងុរង្វង់តំបន់ 

សែដ្ឋភកិច្ចពិសែស។ 

១៣.		តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្ស		(បន្ត)
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ផ្ន្ករថយន្ត
សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប មានសែចក្តីរីករយ

ដោយបានឃើញការរីកចមែើនដែលកម្ពនុជា
សមែែចបានក្នងុវិស័យយនយន្តក្នងុរយៈពែល
បុ៉នា្មែនឆ្នែកំន្លងមកនែះ។ ៅក្នងុបែទែសមួយ
ដែល២០ឆ្នែំមុនមានយនយន្តឯកជនចំនួន
តិចតួចបំផុត ស្ថែនភាពបែសើរផ្នែកនោ
បាយនិងកំណើនសែដ្ឋភកិច្ចលឿនក្នងុពែលពីរ
ទសវតែសរ៍កន្លងមកនែះ បានធ្វើឲែយចំនួនអតិថិជន
ទិញយនយន្តកើនឡើងគួរឲែយកត់សមា្គែល់។ 
ភាគចែើននែរថយន្តដែលគែលក់ ហើយធ្វើ 
ចរចរៅកម្ពនជុា ជារថយន្តបែើរួចហើយដែល
តែវូបាននំាចូលពីបែភពដើមសហរដ្ឋភអាមែរិក
ឬជបុ៉ន។ បុ៉ន្តែទើបនឹងបែហែលជាបែែឆំ្នែមុំន
នែះបុ៉ណោ្ណែះ ដែលគែាប់ផ្តើមឃើញមានអ្នក
លក់មានបែទានសិទ្ធភិ (dealers) ហើយាប់
ពីពែលនោះមករថយន្តម៉ាែកលែបីៗលើពិភព
លោក ាប់បងា្ហែញវត្តមានរបស់ខ្លនួបន្តចិម្តងៗ
ៅក្នុងបែទែស រហូតដល់សព្វថ្ងែនែះ។ ក្នុង 
ឆ្នែ២ំ០១៥ មានរថយន្តធន់សែែលនិងធន់ធ្ងន់
បែមាណជា៥៥០០០គែឿង តែូវបានគែលក់
ចែញឲែយធ្វើចរចរលើដងផ្លូវដែលចំនួននែះ
តំណាងឲែយកំណើន១០% ជារៀងរល់ឆ្នែំនែ
ចំនួនរថយន្តលក់ដច់ក្នុងបែទែស។

 ភាគចែើននែរថយន្តៅក្នុងបែទែស 
កម្ពនជុា ជារថយន្តជជុះដែលតែវូបានគែនំាចូល
ពីបែទែសបែភពដើម ដូចជាអាមែរិក និងជបុ៉ន 
ហើយមកដល់ឆ្នែំ២០១២ទើបគែឃើញមាន
វត្តមានជាផ្លូវការនែសខាលក់មានបែទាន
សិទ្ធភិ បនា្ទែប់ពីកែុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមា៉ែក 
អន្តរជាតិលែបីៗ លើពិភពលោក ាប់ផ្តើមទទួល

ស្គែល់សកា្តែនុពលរបស់ទីផែារកម្ពនុជា។ ក្នុង
នោះមានកែុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមា៉ែក Audi, 
BMW, MG, Mercedes Benz, Jaguar, Land Rover, 
Rolls-Royce, Porsche និង Volkswagen ដែល 
កំពុងមានវត្តមានៅកម្ពនុជា តាមរយៈការធ្វើ
ភាពជាដែគូជាមួយកែមុហុ៊នក្នងុសែកុ។ វត្តមាន
កាន់តែកើនឡើងនែរថយន្តមា៉ែកមកពីអឺរ៉ុប
ៅកម្ពនុជា នឹងផ្តល់អត្ថបែោជន៍ចែើនដល់
សែដ្ឋភកិច្ចជាតិ លើកស្ទួយការវិនិោគ 
បង្កើតការងារ និងរួមចំណែកដល់ចំណូល
ពន្ធភរបស់រដ្ឋែភិបាល។ កែមុហុ៊នរថយន្តដែល
ជាសមាជិករបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉ប បាន
វិនិោគកន្លងមកក្នងុតម្លែទឹកបែែក់១០០លាន
ដុលា្លែរអាមែរិក លើការសង់ស្ថែនីយតាំង 
រថយន្ត និងហែដ្ឋែរចនាសម្ពនន័្ធភសែាកម្មទីផែារ 
រួមទាំងការបណ្តុះបណា្តែលបុគ្គកលិកកម្ពនុជា
ទៀតផង។

តាមរយៈសៀវភៅសនែះ សភាពាណិជ្ជ 
កម្មអឺរុ៉បសូម ស្វែគមន៍ឱកាសធ្វើការជាមួយ 
រជ រដ្ឋែភិបាលៅលើកាលានុវត្តភាព និង 
បញ្ហែ បែឈមនានា ដែលសមាជិកវិស័យយន
យន្តរបស់យើងបានជួបបែទះ ក្នុងប៉ុនា្មែនឆ្នែំ
ដំបូងនែវត្តមានរបស់ពួកគែក្នុងពែះរជា
ណាចកែកម្ពនជុា។ យើងខ្ញុសំ្វែគមន៍ផងដែរនូវ
ឱកាសធ្វើការពិភាកែាសំណើរបស់យើងបន្ត
ទៀត ក្នងុន័យសហការជាមួយសមាគមដែល
មានទសែសនៈបែហាក់បែហែលយើងនែះដែរ តួ
យ៉ែងដូចជាសហព័ន្ធភឧសែាហកម្មរថយន្ត 
កម្ពនុជាជាដើម។
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 អនុសសន៍របស់យើងផ្តែតលើវិស័យ
ជាក់លាក់ចំនួនបី៖ 

1) បទបញ្ញត្តិនាំចូល 
2) កិច្ចការពារអ្នកបែើបែែស់ និង 
3) ោលនោបាយពន្ធភ។ 

បុ៉ន្តែ យើងខ្ញុក៏ំសូមឆ្លៀតយកឱកាសនែះគូស
បញ្ជែក់ទសែសនវិស័យរបស់យើងសមែែប់ទីផែារ
កម្ពនុជាក្នុងដំណើរវែងឆ្ងែយទៅមុខផងដែរ។ 
ៅថា្នែក់កំពូលយើងតែៀមខ្លួនធ្វើការជាមួយ
រជរដ្ឋែភិបាលដើមែបីជួយបែែកា្លែយទីផែារ 
រថយន្តកម្ពនុជា ពីទីផែារមួយដែលមួយភាគធំ
ចែើនលើសលប់មានលក្ខណៈមិនផ្លវូការ ា្មែន
និយតភាពទៅជាទីផែារមួយផ្លវូការមាននិយត
ភាព និងការធានាគុណភាពបែកបដោយ 
បែសិទ្ធភភាពដែលនឹងនំាឲែយមានឥទ្ធភពិលវិជ្ជមាន
សមែែប់រជរដ្ឋែភិបាល អ្នកបែើបែែស់ និង 
កែមុហុ៊នសខាលក់មានបែទានសិទ្ធភ។ិ អត្ថបែ
ោជន៍ក្នុងការធ្វើដូច្នែះមាន៖

សមែែប់រជរដ្ឋែភិបាល៖ 

 � សកា្តែនុពលក្នងុការបង្កើនការបែមូលពន្ធភ
ឲែយបានកាន់តែចែើនថែមទៀតពីវិស័យ
យនយន្ត។

 � លើកទឹកចិត្តមួយកមែិតថែមទៀតដល់
ការវិនិោគក្នងុវិស័យនែះ ហើយបង្កើត
ការងារមានជំនាញសមែែប់ស្ថែនីយតំាង
រថយន្ត សែាកម្មកែែយលក់ និងអាច 
រហូតដល់ទៅការផលិតគែឿងបនា្លែស់
ទៀតផង។ 

 � រួមចំណែកដលោ់លដៅរបស់រជរដ្ឋែ
ភិបាលក្នងុការរៀបចំោលនោបាយ
បញ្ចែញសរធាតុកាបោនតិច7និងជមែញុ
ការបែើបែែស់ថាមពលឲែយមានបែសិទ្ធភ-
ភាព8 ។

 � ធ្វើការតែួតពិនិតែយាំបាច់ និងមានតមា្លែ 
ភាព ដើមែបីអនុវត្តកិច្ចពែមពែៀងអាស៊ែន
ក្នងុការធ្វើសុខដុមនីយកម្មស្តង់ដរួមមាន 
កិច្ចពែមពែៀងទទួលស្គែល់ទៅ វិញទៅ 
មក(Mutual Recognition Agreements) 
ដែលបានឯកភាពរួចមកហើយជាមួយ
គណៈកមា្មែធិការបែកឹែាោបល់សមែែប់
ស្តង់ដ និងកែមុការងារគុណភាពផលិត
ផលរថយន្តអាស៊ែន (ASEAN Consultative 
Committee for Standards and Quality 
Automotive Product Working Group/
ACCSQ-APWG)។

សមែែប់អ្នកបែើបែែស់៖

 � ការពារអ្នកបែើបែែស់ឲែយផុតពីការ 
បណោ្តែយខ្លួនឲែយបែឈមហានិភ័យ 
សុវត្ថិភាពដោយមិនដឹងមុន តាមរយៈ 
ការបញ្ជែរថយន្ត ដែលៅបែទែសផែសែង
ទៀតតែូវបានគែាត់ទុកថាលែងគែប់
លក្ខណៈសមឲែយមានវត្តមានលើផ្លវូទៀត
ហើយ។  

 � លទ្ធភភាពទទួលបានចែើនជាងមុននូវ
ការបែើបែែស់សែាកម្មធានា និងសែា 
កម្មកែែយលក់ ដែលផ្តល់តម្លែបន្ថែម
ចែើនទៀតរយៈពែលយូរ ោលគឺសែា
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កម្មទំាងឡាយណាដែលកែមុហុ៊ននំាចូល
មិនផ្លវូការមិនអាចផ្តល់ជូនអតិថិជនបាន។  

សមែែប់សខាលក់មានបែទានសិទ្ធភិ៖ 

 � នាំមកនូវទីលានស្មើភាពមួយដែល 
អំណោយផលដល់ការបែកួតបែជែង  ទី 
ផែារស្មើភាព និងមានតមា្លែភាព ហើយ
លើកទឹកចិត្តការចូលរួមក្នងុសែដ្ឋភកិច្ចឲែយ
កើនឡើងមួយកមែិតថែមទៀត។ 

 � នាំមកនូវលទ្ធភភាពបែសើរជាងមុនក្នុង
ការតាមដនបែវត្តកិម្មសិទ្ធភរិថយន្ត ដែល
មានសរៈសំខាន់ក្នុងករណីតមែូវឲែយ
កោះហៅបែមូលរថយន្តតែឡប់មកវិញ
ដើមែបីការពារសុវត្ថិភាពអ្នកបែើបែែស់។ 

ដើមែបីអាចឈានទៅសមែែចបានអត្ថ 
បែោជន៍ចែើនទាំងនែះ គែាំបាច់តែូវមាន
កិច្ចខិតខំសមែបសមែួលមួយរាងវិស័យ 
សធារណៈនិងវិស័យឯកជន ដើមែបីរៀបចំឲែយ
មានសមាសភាគហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភ និងបទ 
បញ្ញត្តសិ្នលូ សមែែប់ជួយដល់ការអភិវឌែឍទីផែារ
រថយន្តមួយបែកបដោយជោគជ័យៅ 
កម្ពនុជា។ ក្នុងនោះមាន៖

1. ហែដ្ឋែរចនាសម្ពនន័្ធភរូបវន្ត៖  តមែវូការ របស់
អ្នកបែើបែែស់អាចតែូវបានបង្កើតឡើង
តាមរយៈការសងសង់ផ្លូវឲែយបានចែើន 
និងមានគុណភាពថែមទៀត ដែលអាច 
ឲែយ រថយន្តបើកបរលើបាន។ សភា 
ពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបសូមទទួលស្គែល់ 
និងស្វែគមន៍កិច្ចបែឹងបែែង របស់រជ 
រដ្ឋែភិបាលក្នុងការវិនិោគលើផ្លូវកាត់
បន្ថយការស្ទះចរចរណ៍ និងសមែប 
សមែួលការងារ  កែលម្អផ្លូវថ្នល់ជាមួយ

ការវិនិោគក្នុង ហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភ 
ដឹកជញ្ជូន9 ។ 

2. ការធ្វើហិរញ្ញបែបទាន និងជួល៖ 
បច្ចុបែបន្ននែះ មានអ្នកបែើបែែស់មួយ 
ចំនួនតូចប៉ណុោ្ណែះដែលមានលទ្ធភភាព 
បែមូលបានបែែក់គែប់គែែន់យកទៅវិនិ
ោគទិញរថយន្តថ្មី ពីកែុមហ៊ុនទទួល
សិទ្ធភលិក់ផ្តែច់មុខ។ ដើមែបីពងែកីលទ្ធភភាព
ទីផែាររថយន្តឲែយបែជាជនចែើនថែម
ទៀតអាចបែើបែែស់បាន គែទទួលស្គែល់
ថាមានតមែូវការឲែយបង្កើតកែបខ័ណ្ឌ 
និយតកម្មមួយដែលនឹងបង្កើតបានជា 
កិច្ចពែមពែៀងជួល    និងជួល-ទិញ។  
កែបខ័ណ្ឌបែបនែះគួរមានខ្លមឹសរ ោល 
នោបាយសមែប សមែលួកែសោបលើ 
វិស័យសំខាន់ៗ ដូចជា គណនែយែយ 
ចែបាប់ពន្ធភ និងកែស័យធន់។ 

3. បណា្តែញលក់រយ៖ ទីផែាររថយន្តាំបាច់
តែវូមានថែមទៀតនូវទីតំាងលក់រថយន្ត
ថ្មនិីងាស់ មានភាពសមែបូរបែបជាង 
នែះ។ ជាមួយនឹងការគូសបញ្ជែក់របស់
យើងអំពីអត្ថបែោជន៍ចែើនដែលអាច
ទទួល បានពីការទិញរថយន្តពីអ្នកទទួល
សិទ្ធភលិក់ផ្តែច់មុខក្ត ីយើងក៏ទទួលស្គែល់
ដែរអំពីភាពាំបាច់របស់ទីផែាររថយន្ត
ជជុះ ដើមែបីបង្កើនលទ្ធភភាពទិញបានទៅ
តាមធនធានរបស់អ្នកបែើបែែស់។ ប៉ុន្តែ 
ទីផែាររថយន្តបែើហើយ ាំបាច់តែូវតែ
មាននិយតភាពបែសើរជាងសព្វថ្ងែនែះ។
ការសិកែាសែែវជែែវមួយកាលពីឆ្នែំ 
២០១២ ទៅលើទីតាំងលក់រថយន្តបែើ
មួយទឹកចំនួន៣០កន្លែង ក្នុងទីកែុង 
ភ្នពំែញបានរកឃើញថា ៤០% នែរថយន្ត
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បែទែស បមែែមលើការនាំចូល 
រថយន្តបែើរួច អតា្ថែធិបែបាយ

ឥណ្ឌូនែសុី ហាមទាំងសែុង

ឡាវ ហាមទាំងសែុង /

ថែ ហាមប៉ុន្តែករណីលើកលែងខ្លះ
អនុម័តឲែយបានតែរដ្ឋែភិបាលនាំចែញបន្តឬបែើជា
លក្ខណៈឯកជន

ហ្វ៊ីលីពីន ហាមប៉ុន្តែករណីលើកលែងខ្លះ
អនុម័តឲែយបែើជាលក្ខណៈឯកជន ដោយមានការ 
អនុញ្ញែតពិសែស

វៀតណាម
ពន្ធភនាំចូលខ្ពនស់ (៧០% ទៅ 
៩០%)

ជាក់ស្តែងគឺមិនអាចឲែយរកសុីនាំចូលរថយន្តបែើ 
មួយទឹកបានឡើយ

មា៉ែឡែសុី
ាំបាច់តែូវមានអាជា្ញែប័ណ្ណ 
នាំចូល

ហាមសមែែប់ការនាំចូលយកមកលក់ ពីខែមករ 
ឆ្នែំ២០១៦

សិង្ហបុរី
រថយន្តាស់តែឹមអាយុ៣ឆ្នែំ/
Euro 3

បន្ថែមលើនែះាំបាច់តែូវមានការធ្វើអធិការកិច្ច
ចែើនដងទៀតមុននឹងអាចអនុម័តឲែយនាំចូលបាន

បែ៊ុយណែ
បមែែមលើទំហំ 
និងអាយុរថយន្ត

ទំហំ៖ តែឹម ២០% នែការចុះបញ្ជ ីTTL ឆ្នែំមុន; 
អាយុ៖ ៣ឬ៤ឆ្នែំសមែែប់រថយន្តទែសចរណ៍ 
ឬពាណិជ្ជកម្មខា្នែតតូច

មីយ៉ែន់ម៉ាែ
ាំបាច់តែូវមានអាជា្ញែប័ណ្ណនាំ 
ចូល (ថ្មី និងាស់)

រថយន្តាស់ (ជាង២០ឆ្នែឡំើងទៅ)តែវូកម្ទែចចោល

តែូវសុំអាជា្ញែប័ណ្ណនំាចូលសមែែប់ទាំងរថយន្តថ្មី 

និងបែើមួយទឹកហើយ

កម្ពនុជា ា្មែនបមែែម អធិការកិច្ចរថយន្តសើៗ ធ្វើឲែយតែបាន

បមែែម 

ខា្លែំង

បមែែម 

ខែាយ

បែភព៖សហព័ន្ធភឧសែាហកម្មរថយន្តកម្ពនុជា (CAIF)

តែវូបានគែលុបធានារ៉ែប់រងចែញហើយ
ាត់ទុកថាមិនអាចតែវូបានអនុញ្ញែតឲែយ
រត់លើផ្លវូបែទែសដើមរបស់ាបានទៀត
ទែ។ លើសពីនែះ ៨០% តែូវបានគែកែ
នាឡិកាាស់ចមា្ងែយដោយបន្ថយលែខ
ឲែយឃើញតិចជាងចមា្ងែយពិតបែែកដដែល
រថយន្តបានបែើកន្លងមក10 ។ ក្នងុន័យ
នែះគែគួរតែទទួលស្គែល់ថាកម្ពនុជាមាន
បមែែមទាបណាស់សមែែប់ការនាំចូល 

រថយន្តបែើហើយ ក្នុងចំណោមបណា្តែ 
បែទែសអាស៊ែន ដូចព័ត៌មានបងា្ហែញក្នងុ
តារងខាងកែែមនែះ៖ 

4. ោលនោបាយពន្ធភ៖ ឧសែាហកម្ម 
រថយន្តតំណាងឲែយសមាមាតែធំមួយដែរ
ៅក្នុងចំណូលពន្ធភសរុបរបស់កម្ពនុជា។
ៅឆ្នែំ២០១៤រថយន្តទែសចរណ៍និង 
រថយន្តពាណិជ្ជកម្មតំណាងឲែយ២៣% 
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នែរថយន្តនាំចូលសរុប ដោយរក 
ចំណូលពន្ធភបាន ២៥០លានដុលា្លែរ 
អាមែរិកចូលថវិកាជាតិ11 ។ ដោយទទួល 
ស្គែល់ និងស្វែគមន៍ការរួមចំណែក ដែល
ពន្ធភបានពីការលក់រថយន្តអាចនាំដល់
ការអភិវឌែឍបែទែសគែក៏ាំបាច់តែវូមាន
ោលនោបាយពន្ធភ និងកមែែសែា
ដែលតែវូមានតុលែយភាពរាងការបែមូល
ពន្ធភនិងលទ្ធភភាពទិញរបស់អ្នកបែើបែែស់
ដែរ ដើមែបីជួយឲែយផែាររថយន្តនែះអាច
អភិវឌែឍន៍បានកាន់តែខា្លែំងថែមទៀត។ 
និយយដូច្នែះ មិនមែនមានន័យថាតែូវ
មានការកាត់បន្ថយចំណូលពន្ធភសមែែប់
រជរដ្ឋែភិបាលពីឧសែាហកម្មរថយន្ត
នោះទែ។ បទបញ្ញត្តិនិងតមា្លែភាពកាន់
តែមានកមែិតខ្ពនស់នឹងជួយនាំឲែយមាន
ការបែមូលពន្ធភបានកាន់តែចែើនថែម
ទៀតពីការនាំចូល និងការលក់រថយន្ត
ដែលបែើមួយទឹកហើយដែលសរុបមាន
រហូតដល់ទៅ៩០% នែការលក់រថយន្ត
ទាំងអស់ក្នុងបែទែសកម្ពនុជា។ 

5. បរិស្ថែន និងការកែច្នែឡើងវិញ៖ 
គណៈកមា្មែធិការរបស់យើងសូមស្វែគមន៍
ចក្ខុវិស័យដែលបានចែងក្នុងផែនការ
យុទ្ធភសស្តែបមែែបមែួល អាកាសធាតុ 
២០១៣-២០២៤ ដែលនិយយថា 
“កម្ពនុជាអភិវឌែឍឆ្ពែះ ទៅរកសង្គកមមួយ 
ដែលមានលក្ខណៈបែតង បញ្ចែញ 

សរធាតុកាបោនតិច មានភាពធន់នឹង 
អាកាសធាតុ មានសមធម៌មានចីរភាព 
និងផ្អែកលើចំណែះដឹង”។ ដូច្នែះ 
ការធ្វើនិយតកម្មឲែយ បែសើរជាងនែះ 
លើការនាំចូល រថយន្តបែើមួយទឹក 
ហើយ និងរថយន្ត “កញ្ចែស់” មានសរៈ
សំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយឲែយសមែែច 
ចក្ខុវិស័យនែះ។ តាមធម្មតារថយន្ត 
កញ្ចែស់សុីបែែងចែើន ហើយបញ្ចែញ 
ជាតិពុលក៏ចែើនដែរទៅក្នុង 
បរិយកាស។ បន្ថែមលើនែះទៀតៅ 
ក្នុងចំណោមផែាររថយន្តការកែច្នែនិង
ការបោះចោលអាគុយរថយន្តដោយមាន
ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថែន នឹងនាំ មកនូវ 
ភាពខុសា្នែឆ្ងែយណាស់ក្នងុផលប៉ះពាល់
បរិស្ថែនរបស់ឧសែាហកម្មនែះ អមទៅ 
ដោយការតែួតពិនិតែយបែកបដោយ 
បែសិទ្ធភភាពផង។ 

6. កិច្ចការពារអ្នកបែើបែែស់៖ ចែបាប់របស់ 
កម្ពនុជាស្តីពីការគែប់គែងគុណភាព និង 
សុវត្ថិភាពផលិតផលនិងសែាកម្ម 
(ឆ្នែ២ំ០០១) មានបែការមួយចំនួនដែល
សំដៅការពារអ្នកបែើបែែស់ពីផលិតផល
ទាំងឡាយណាដែលមានសកា្តែនុពល 
បង្កគែែះថា្នែក់។ ៅក្នុងសែដ្ឋភកិច្ចកែែ 
បែព័ន្ធភ ា្មែនមធែយាបាយណាសមែែប់ 
តាមដនស្តង់ដសុវត្ថភិាពរបស់ផលិត- 
ផលដែលកំពុងដក់លក់បានទែ។ ជា 
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ពិសែស ដោយោងទៅរបកគំហើញ
នែការសិកែាទីផែារដែលបានលើកឡើង
ៅខាងលើយើងមានក្តីបារម្ភអំពីការ
នាំចូលរថយន្តដែល តែូវបានលុបធានា 
រ៉ែប់រងចោល រួចហើយនិងរថយន្តដែល 
តែូវបានផ្គកុំឡើងដោយគែឿងបនា្លែស់ 
ដែលតែូវបាននាំចូលជាវត្ថុអែតាយ។ 
រថយន្តបែភែទនែះមានលក្ខណៈ 
បច្ចែកទែសមិនគែប់គែែន់ទែ ដែលអាច 
បង្កគែែះថា្នែក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតរបស់អ្នក
បែើ។ ក្នងុន័យនែះ យើងខ្ញុសូំមលើកទឹក
ចិត្តឲែយមានការអនុវត្តឆែកសុវត្ថិភាព
ដោយខានមិនបានលើរថយន្តទំាងអស់
លើដងផ្លូវ ហើយយើងខ្ញុំសូមស្វែគមន៍
សែចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីៗនែះរបស់ 
អគ្គកនាយកដ្ឋែនគយនិងរដ្ឋែករ ដោយ 
ទទួលស្គែល់គែែះថា្នែក់បង្កញឹកាប់ 
ដោយរថយន្តដែលកើតពីបំណែកនាំ 
ចូលជាដែកអែតាយយកមកផ្គកុំៅ 
តាមយនដ្ឋែនជួសជុលក្នុងបែទែស 
កម្ពនុជា12 ។ ការរឹតបន្តឹងនិយតភាពលើ 
ការនាំចូលរថយន្ត នឹងរួមចំណែកដល់ 
ការអភិវឌែឍ ឲែយមានទីផែាររថយន្តមួយ 
មានសុវត្ថិភាព និងមានការធានា 
តែឹមតែូវ។ 

7. គែឿងបនា្លែស់៖ មា្ចែស់រថយន្តដែលទិញ
រថយន្តពីអ្នកលក់ា្មែនបែទានសិទ្ធភពីិកែមុ
ហ៊ុនផលិត ចែើនតែខកចិត្តដោយសរ

កង្វះគែឿងបនា្លែស់សមែែប់រថយន្តរបស់
គែ។ បែៀបនឹងសខាលក់មានបែទាន 
សិទ្ធភិ ដែលផ្តល់ការរ៉ែប់រងពែញលែញ 
និងសែាកម្មកែែយលក់ដល់អតិថិជន
ការធានាបែបនែះា្មែនទែៅតាមទីផែារ
លក់មិនផ្លូវការ។ លើសពីនែះ អ្នកបែើ
បែែស់ជាចែើនមិនបានដឹងទែថា 
រោងចកែរចនា និងផលិតរថយន្តមា៉ែក
ដដែលបុ៉ន្តែក្នងុទមែង់ខុសៗា្នែ សមែែប់
ទីផែារផែសែងៗា្នែលើពិភពលោក ដើមែបី
តមែូវទៅតាមស្ថែនភាពខុសៗា្នែដូចជា
អាកាសធាតុនិងគុណភាពបែែងឥន្ធភនៈ
ជាដើម។ ដូច្នែះ សូមែបីតែគែឿងបនា្លែស់
មានមា៉ែកតែឹមតែូវមួយ អាចមិនតែូវនឹង
រថយន្តដែលកំពុងបែើទែ ដែលអាច 
បណា្តែលឲែយាដំណើរការមិនបានពែញ
ទំហឹងឬក៏បង្កបញ្ហែជំនឿទុកចិត្តផែសែងៗ
ផងក៏មិនដឹង។ សរុបមក ការធ្វើឲែយមាន
សែាកម្មកែែយលក់ដែលគួរទុកចិត្ត
បាននិងមាននិយតកម្មតែឹមតែូវ ទាំង 
សមែែប់រថយន្តថ្មី និងរថយន្តបែើមួយ 
ទឹក ជាតមែូវការមួយសមែែប់កំណើន
យូរអង្វែងរបស់ទីផែារនែះ។ 

ជាមួយនឹងោលបំណងវែងឆ្ងែយ យើងខ្ញុំ
សូមស្នើដោយក្តីោរពដល់រជរដ្ឋែភិបាល 
ឲែយធ្វើការតែិះរិះ ពាិរណាលើអនុសសន៍ 
ខាងកែែមនែះ៖
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១៤.	បទបញ្ញត្តិនាំចូល

បច្ចុបែបន្ននែះមានបទបញ្ញត្តិមិនគែប់គែែន់ទែសមែែប់គែប់គែងបែភែទអាយុបែភព 

និង ឬលក្ខខណ្ឌយនយន្តដែលតែវូបាននំាចូលក្នងុបែទែស។ ជាលទ្ធភផល មានយនយន្ត

ចែើនបែភែទណាស់ដែលមិនសក្តិសមនឹងបរិស្ថែនកម្ពនុជាកំពុងធ្វើចរចរលើដងផ្លូវ 

ហើយក្នុងករណីខ្លះ បង្កហានិភ័យដល់អ្នកបើកបរ អ្នករួមដំណើរ និងអ្នកឯទៀត 

ៅកែបែរនោះដែរ។ ឧទាហរណ៍រថយន្តបែភែទនោះមាន៖ 

 � រថយន្តដែលបាត់ធានារ៉ែប់រង៖ រថយន្តជាចែើនកំពុងធ្វើចរចរៅលើដងផ្លវូសព្វ

ថ្ងែនែះ ធា្លែប់ពាក់ព័ន្ធភក្នងុគែែះថា្នែក់ចរចរណ៍ៅបែទែសផែសែងរួចមកហើយ តែវូ

បានកែុមហ៊ុនលុបចែញពីបញ្ជីធានារ៉ែប់រង លក់ចែញជាដែកអែតាយ ហើយ

នាំមកបែទែសកម្ពនុជាដែលគែជួសជុល ឬផ្គកុំាឲែយទៅជារថយន្តដំណើរការឡើង

វិញ។ កែុមហ៊ុនធានារ៉ែប់រងលុបការធានារ៉ែប់រងចែញមិនមែនពែែះតែរថយន្ត

បែភែទនែះតែវូចំណាយលុយចែើនសមែែប់ជួសជុលឡើងវិញនោះទែ បុ៉ន្តែដោយ

សរាអាចមានទែង់ទែែយដុនដបធ្ងន់ធ្ងរ ហើយា្មែនសុវត្ថភិាពក្នងុការបែើបែែស់

តទៅទៀត បើទោះជាគែអាចជួសជុលាបានឡើងវិញក៏ដោយ។ អ្នកទិញរថយន្ត

បែភែទនែះមិនអាចដឹងពីបែវត្តរិបស់ាឬក៏មានជំនាញមើលដឹងអំពីស្នែមជួសជុល

កន្លែងធា្លែប់មានគែែះថា្នែក់រួចមកហើយទែ។ 

 � រថយន្តមិនតមែវូសមែែប់បរិបទកម្ពនជុា៖ ភាគចែើននែរថយន្តនំាចូលកម្ពនជុាដោយ

អ្នកនំាចូលា្មែនបែទានសិទ្ធភ ិគឹចែញពីបែភពបែទែសបែើឥន្ធភនៈតមែវូតាមស្តង់ដ 

Euro 5និង Euro 6 ដែលជាបែភែទឥន្ធភនៈមានសរធាតុស៊ុលហ្វួរដែលមានកមែិត

ទាបនិងមិនបរិសុទ្ធភ។ រីឯឥន្ធភនៈមានៅកម្ពនុជាបច្ចុបែបន្ន សមតមែូវទៅនឹងរថយន្ត

មានមា៉ែសីុនបែភែទ Euro 3 និង Euro 4។ អ្នកនាំចូលមានបែទានសិទ្ធភិបែើចំណែះ

ដឹងនែះក្នុងការនាំចូលរថយន្ត ដែលតែូវតាមបរិស្ថែនកម្ពនុជាដោយបំពាក់មា៉ែសុីន

និងបែព័ន្ធភបង្ហយុផែសែងដែលអនុញ្ញែតឲែយាបំពែញមុខងារបានតែមឹតែវូកាលណា

នំាចូលដល់ក្នងុបែទែស។ ការកែសមែលួផែសែង ទៀតរួមមានបែព័ន្ធភម៉ាែសីុនតែជាក់

និងបូម ដើមែបីតម្លើងកម្ពនស់រថយន្ត។ អ្វគួីរឲែយបារម្ភនោះគឺ បើសិនជារថយន្តផលិត

តមែវូឥន្ធភនៈបែភែទEuro 5និង Euro 6 ាអាចបំពែញមុខងារមិនបានពែញលែញ 

ហើយមា៉ែសុីនអាចាំងក្នុងពែលបើកបរក្នុងបែទែសកម្ពនុជា។ មា៉ែសុីនដែលបំពាក់

ដោយបែព័ន្ធភកាត់បន្ថយផែសែង ពុល (បែព័ន្ធភបែើសធាតុរវជំនួយការមា៉ែស៊ូត 

ដូចជា AdBlue ដើមែបីកាត់បន្ថយការបញ្ចែញជាតិពុល)នឹងាំងទែងឹតែម្តងបើមិន

បែើឥន្ធភនៈតែមឹតែវូ។ ជាទូទៅ អតិថិជនអត់បានជែែបអំពីបញ្ហែនែះទែហើយចែើន

ការនាំចូលរថយន្តដែលមិនសក្តិសមនឹងបរិស្ថែនកម្ពនុជា 

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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តែភា្ញែក់ផ្អើលខឹងកែែវកែែធៅពែលតែូវបែឈមនឹងតម្លែខ្ពនស់ក្នុងការជួសជុល

មា៉ែសុីនបែភែទ Euro 5 និង Euro 6 ឲែយដំណើរការឡើងវិញ។ 

 � រថយន្តលួច៖ តាមធម្មតាអ្នកលក់មានបែទានសិទ្ធភិជាបែភពតែមួយគត់សមែែប់

ធ្វើសោរបមែុងនិងមើលបែព័ន្ធភមា៉ែសុីនដោយកុំពែយូទ័រ។ ពួកគែផ្ទៀងផ្ទែត់បែវត្តិ 

កម្មសិទ្ធភិរថយន្តសិន មុននឹងផ្លែស់ប្តូរគែឿងបនា្លែស់ការពារចោរកម្មណាមួយ។  

បែសិនបើអតិថិជនណាមា្នែក់ចូលទៅរោងជាងមានបែទានសិទ្ធភិសុំឲែយគែធ្វើសោរ

ថ្មី ជននោះអាចមិនតែូវបានគែបមែើសែាទែ បើសិនជាកំណត់បែវត្តិរថយន្ត 

បងា្ហែញថាាជារថយន្តលួច។ ជាថ្មមី្តងទៀតដោយសរតែា្មែនការផ្ទៀងផ្ទែត់ឆែកឆែរ

ម៉ត់ចតៅ់ចែកនាំចូលអ្នកបែើបែែស់ដែលទិញពីអ្នកនំាចូលា្មែនបែទានសិទ្ធភិ  

តែឹមតែូវ ា្មែនផ្លូវនឹងដឹងបានថារថយន្តមយួនោះជារថយន្តលួចទែ។ មិនថាតែ 

អ្នកទិញទែ សូមែបីតែអ្នកនាំចូលរថយន្តបែភែទនោះក៏មិនអាចមានមធែយាបាយ

ផ្ទៀងផ្ទែត់បានថាតើរថយន្តតែូវបានគែរយការណ៍ថាជារបស់ចោរកម្មឬយ៉ែង

ណាទែ។

កង្វះវិធានការហាមបែែមការនាំចូលរថយន្តដែលមិនសក្តិសមនឹងបរិស្ថែនកម្ពនុជា 

ធ្វើឲែយរថយន្តនិងដងផ្លវូក្នងុបែទែសមិនសូវមានសុវត្ថភិាពទែ។ ថែមទៅលើហានិភ័យ

សុវត្ថិភាពភា្ជែប់ជាមួយនោះសែែប់អ្នកបែើបែែស់ទិញរថយន្តដែលមិនបានឆ្លងកាត់ 

និយ័តភាពគែប់គែែន់ៅចែកចូលក្នុងបែទែស ទំនងជានឹងតែូវបែឈមបញ្ហែចែើន

ជាមួយម៉ាែសីុនដែលដំណើរការមិនសែលួលែខចមា្ងែយក្លែងបន្លនិំងកង្វះការាំទែផ្នែក

សែា ជាដើម។

ដោយកម្ពនុជាា្មែនឧសែាហកម្មផលិតរថយន្តក្នុងសែុក ការដក់ចែញនិងអនុវត្តវិធាន

ការមានបែសិទ្ធភ ភាពដើមែបីទប់ស្កែត់ការនាំចូលយនយន្តមិនសក្តិសមនឹងបរិស្ថែន 

កម្ពនុជា នឹងជួយធានាបានថាមានតែរថយន្តមានសុវត្ថិភាពនិងគួរឲែយទុកចិត្តបានទែ

ដែលអាចលក់បានក្នុងបែទែសកម្ពនុជា។ អ្នកបែើបែែស់ នឹងៅតែមានលទ្ធភភាពទិញ

រថយន្តនាំចូលមកបែើ ប៉ុន្តែាជារថយន្តដែលសក្តិសមសមែែប់កម្ពនុជា ហើយនិងមិន 

សូវមានបញ្ហែសុវត្ថិភាព និងដំណើរការមា៉ែសីុនដូចបានរៀបរប់ខាងលើទែ។ 

អ្នកបែើបែែស់នឹងទទួលបានការការពារពីការបើករថយន្តដោយមិនបានដឹងថា ា

តែូវបានគែាត់ទុកថាខ្វះសុវត្ថិភាពៅបែទែសដើមរបស់ារួចហើយ។ អ្នករកទិញ 

រថយន្តនឹងស្ងប់ចិត្តដោយដឹងថារថយន្តកំពុងដក់លក់ៅកម្ពនុជាមិនបានជាប់ក្នុង 

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា
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បញ្ជីឈ្មែះថាជារថយន្តលួច ហើយក៏នឹងមិនតមែូវឲែយចំណាយលុយចែើនដែរ 

សមែែប់ការជួសជុលដោយសរតែភាពមិនសមសែបនែម៉ាែសីុនរបស់ា ជាមួយកមែតិ

គុណភាពឥន្ធភនៈបែើៅកម្ពនុជាក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ន។ 

រថយន្តកាន់តែមានសុវត្ថិភាពៅលើដងផ្លូវ នឹងរួមចំណែកដលោ់លបំណងរបស់

គណៈកមា្មែធិការសុវត្ថភិាពផ្លវូជាតិកម្ពនជុា ក្នងុការកាត់បន្ថយគែែះថា្នែក់លើដងផ្លវូដល់

ឆ្នែំ២០២០។ បន្ថែមលើនែះទៀតផែាររថយន្តមួយដែលមាននិយតភាព និងបរិបទ 

សមសែបបែសើរជាងមុនសមែែប់កម្ពនុជា នឹងបង្កើនភាពជឿជាក់ក្នុងឧសែាហកម្ម

នែះ ទាំងសមែែប់អ្នកបែើបែែស់ ទាំងសមែែប់វិនិោគិន។ 

ដើមែបីឈានទៅសមែែចបានអត្ថបែោជន៍ទំាងនែះ យើងខ្ញុសូំមស្នើឲែយរជរដ្ឋែភិបាល

តែិះរិះពាិរណាអនុវត្តវិធានការដូចខាងកែែមនែះ៖ 

 � សមែែប់ការនាំចូលរថយន្តថ្មី សូមតមែូវឲែយមាន “វិញ្ញែបនបតែបញ្ជែក់លក្ខណៈ

តែឹមតែូវ” ពីកែុមហ៊ុនផលិត។ ធ្វើដូច្នែះនឹងធានាបានថារថយន្តថ្មីទាំងអស់មាន

លក្ខណៈគែប់គែែន់សមែែប់បែើក្នុងបែទែសកម្ពនុជា។ 

1. សមែែប់ការនាំចូលរថយន្តជជុះ សូមដក់កំហិតលើការនាំចូលរថយន្តដែល

ផលិតសមែែប់បែើជាមួយឥន្ធភនៈមានគុណភាព Euro 3 និង Euro 4។ ការកែ

សមែួលឲែយបែសើរនូវស្តង់ដគុណភាពឥន្ធភនៈរបស់កម្ពនុជា អាចនឹងនាំដល់

ការពិនិតែយសើរីបទបញ្ញត្តិនែះឡើងវិញទៅថ្ងែមុខ។ 

2. សូមដក់ចែញហើយអនុវត្តឲែយមានបែសិទ្ធភភិាពនូវបមែែមនំាចូលរថយន្តដែល

ខូចខាតរួចមកហើយដោយសរទឹកជំនន់ រថយន្តលួច រថយន្តអស់ការ 

ធានារ៉ែប់រង និងរថយន្តស្ថតិក្នងុលក្ខខណ្ឌផែសែងទៀតដែលនំាឲែយមានរថយន្ត

ខ្វះសុវត្ថិភាពធ្វើចរចរលើដងផ្លូវ។ 

អនុសសន៍

99ស្នើសូមអនុវត្តវិធានការ 
ទប់ស្កែត់ការនំាចូលរថយន្ត 

ដែលមានលក្ខណៈមិនសម 
សែបសមែែប់បរិស្ថែន 

កម្ពនជុា។

១៤.	បទបញ្ញត្តិនាំចូល	(បន្ត)
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ផ្តល់សិទ្ធភិឲែយសខាមានបែទានសិទ្ធភិផ្តល់សែាកម្ម 
និងបែមូលរថយន្តតែឡប់មកវិញ

កែមុហុ៊នផលិតរថយន្តលំដប់សកលណាមួយក៏ដោយ ក៏មានរបបតាមដនគុណភាព

ផលិតផលតឹងរឹុងដែលរួមមានការតាមដនបញ្ហែពាក់ព័ន្ធភនឹងសុវត្ថភិាពកែែយផលិត

និងការលក់។ ាជាការអនុវត្តទូទៅទៅហើយសមែែប់រោងចកែផលិតចែញបែកាស 

“បែមូលផលិតផលមកវិញ” ដែលមានន័យថា បែកាសបញ្ហែពាក់ព័ន្ធភនឹងសុវត្ថិភាព 

ធ្វើអត្តសញ្ញែណបណា្តែរថយន្តដែលមានបញ្ហែ ហើយជូនដំណឹងដល់អ្នកបែើបែែស់ 

ឲែយ យករថយន្តទៅរោងជាងមានបែទានសិទ្ធភិ ដើមែបីធ្វើការជួសជុល។ ជាការអនុវត្ត

ស្តង់ដដែរសខាលក់មានបែទាន សិទ្ធភិតែូវឆែកមើលរថយន្តនីមួយៗដែលគែយក

ទៅរោងជាងមានបែទានសិទ្ធភិ ដើមែបីបញ្ជែក់ឲែយចែបាស់ថាកែែងមានវិធានការសែាកម្ម

បនា្ទែន់ណាមួយដែលតែវូធ្វើភា្លែមៗ។ រីឯថ្លែជួសជុលទំាងថ្លែពលកម្មនិងគែឿងបនា្លែស់

ជាទូទៅជាបន្ទុករ៉ែប់រងរបស់ឧសែាហករដោយមា្ចែស់រថយន្តមិនតែូវបង់ចំណាយអ្វី

ទំាងអស់។ បុ៉ន្តែ ដោយសរតែមានកមែតិនិយតភាពទាបសមែែប់ការនំាចូលរថយន្ត

ដែលក្នុងនោះមួយចំនួនធំតែូវបាននាំចូលដោយអ្នកលកា់្មែនបែទានសិទ្ធភិអ្នកលក់

មានបែទានសិទ្ធភមិិនអាចដឹងបានទែថា មានរថយន្តអ្វខី្លះៅក្នងុបែទែសកម្ពនជុាហើយ  

ដូច្នែះមិនអាចផ្តល់ការជូនដំណឹងឲែយបានទាន់ពែលវែលាដល់អ្នកបែើបែែស់ទែ ក្នុង

ករណីរថយន្តមា៉ែកណាមួយតែូវបានស្ថិតក្នុងចំណោមការបែកាសរបស់រោងចកែឲែយ

បែមូលយកមកផ្តល់សែាជួសជុល។ ការខកខានមិនបានាត់វិធានការសែាតាមការ

បែកាសរបស់ផលិតករ មានន័យថារថយន្តមានបញ្ហែអាចៅតែបន្តធ្វើចរចរលើដង

ផ្លូវ ដែលជាហានិភ័យមួយ។

 

ៅក្នងុទីផែារដែលមាននិយតភាពបែសើរជាងនែះ អ្នកលក់មានបែទានសិទ្ធភនឹិងមាន

ចំណែះដឹងកាន់តែចែើនអំពីរថយន្តកំពុងធ្វើចរចរៅកម្ពនុជា ដើមែបីគែអាចអនុវត្ត

បានវិធានការសែាកម្មរបស់ឧសែាហករ និងបែមូលរថយន្តតែលប់មកវិញឲែយបាន

ទាន់ពែលវែលា។ ធ្វើដូច្នែះនឹងរួមចំណែកដល់ការធានាឲែយមានសុវត្ថភិាពកាន់បែសើរ

លើដងផ្លូវកម្ពនុជាជាមួយនឹងអត្ថបែោជន៍នានា ដូចបានរៀបរប់ក្នុងអនុសសន៍ទី

មួយក្នុងផ្នែកនែះរួចហើយ។

 

យើងខ្ញុំសូមស្នើដល់នាយកដ្ឋែនដឹកជញ្ជូនផ្លូវោក ឲែយធ្វើការជូនដំណឹងដល់សខា

ចែកាយមានបែទានសិទ្ធភទំិាងអស់ក្នងុមួយតែមីាសម្តង អំពីព័ត៌មានស្តពីីបញ្ជរីថយន្ត

ថ្មីឬការផ្ទែររថយន្តដែលបែើរួចហើយ។ ព័ត៌មានដែលតែូវផ្តល់គួរមាន៖មា៉ែករថយន្ត 

ម៉ូដែល ឆ្នែំម៉ូដែល លែខអត្តសញ្ញែណរថយន្ត ឈ្មែះអតិថិជន អាសយដ្ឋែន និង 

លែខទូរសព្ទ។

១៥.	ការពារអ្នកប្ើប្្ស់

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

អនសុសន៍

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

99 ស្នើសូមឲែយនាយកដ្ឋែន 
ដឹកជញ្ជនូផ្លវូោកធ្វើការ 
ជូនដំណឹងដល់សខា 
ចែកាយមានបែទាន 
សិទ្ធភទំិាងអស់ក្នងុមួយ 
តែមីាសម្តង អំពីព័ត៌មាន 
ស្តពីីបញ្ជរីថយន្តថ្មឬីការ 
ផ្ទែររថយន្តដែលបែើរួច 
ហើយសមែែប់បែើក្នងុ 
ករណីាំបាច់តែវូហៅ 
បែមូលរថយន្តតែលប់ 
មកវិញ។
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ការតមែូវឲែយរថយន្តឆ្លងកាត់ការតែួតពិនិតែយបច្ចែកទែស

មាតែែ៤៨ នែចែបាប់ចរចរផ្លវូោក (ឆ្នែ២ំ០០៧) បានផ្តល់ការណែនំាចែបាស់លាស់អំពី

ចនោ្លែះពែលសមែែប់រថយន្តបែភែទខុសៗា្នែ តែូវឆ្លងកាត់ការតែួតពិនិតែយលក្ខខណ្ឌ

បច្ចែកទែសដែលាត់ចែងដោយកែសួងសធារណការ និងដឹកជញ្ជូន។ បែភែទនែ

ការតែួតពិនិតែយបច្ចែកទែសតែូវបានកំណត់ដោយបែកាស។ 

បុ៉ន្តែរថយន្តជាចែើនដែលគែឃើញរត់លើដងផ្លវូ ឬក៏ចូលទៅទទួលសែាៅរោងជាង

មានបែទានសិទ្ធភិ មិនតែូវបានដក់ឲែយចំណុះកែែមការតែួតពិនិតែយបច្ចែកទែសដូចោ្នែះ

ទែ។ នែះមួយផ្នែកដោយសរកង្វះខាត ដូចបានរៀបរប់ខាង់លើ នូវបទបញ្ញត្តិ 

សមែែប់ការនាំចូលរថយន្ត ដែលធ្វើឲែយលំបាកក្នុងការចុះឯកសរថារថយន្តណាខ្លះ

កំពុងធ្វើចរចរលើផ្លូវ ហើយតាមដនមើលថាតើពែលណាាតែូវឆ្លងកាត់ការតែួត 

ពិនិតែយបច្ចែកទែស។ មួយផ្នែកទៀតបណា្តែលមកពីកង្វះការយល់ដឹងក្នុងចំណោម

សធារណជន អំពីតមែូវការឲែយរថយន្ត ដែលផុតអាយុកាលណាមួយ តែូវតែឆ្លង 

កាត់ការតែួតពិនិតែយបច្ចែកទែស។

 

ការអនុវត្តបែកបដោយបែសិទ្ធភភាពនូវតមែូវការតែួតពិនិតែយបច្ចែកទែសរថយន្តជជុះ 

បនា្ទែប់ពីាផុតអាយុ កាលកំណត់មួយនឹងផ្តល់ឲែយកែសួងសធារណការ និងដឹកជញ្ជនូ

នូវលទ្ធភភាពពិនិតែយតាមដនកាន់តែទូលំ ទូលាយថែមទៀតថាតើមានបែភែទរថយន្ត

ណាខ្លះទៀតៅលើដងផ្លូវ ហើយនឹងជួយធានាថា គែអាចធ្វើអត្តសញ្ញែណរថយន្ត

ខ្វះសុវត្ថិភាពបានឆប់រហ័សដើមែបីតមែូវដក់ឲែយជួសជុល ឬបើជួសជុលលែងបាន 

ដកាចែញពីការធ្វើចរចរលើដងផ្លូវ។ ធ្វើដូច្នែះនឹងរួមចំណែកក្នងុការធានាឲែយមាន

សុវត្ថភិាពកាន់តែបែសើរលើផ្លវូកម្ពនជុាជាមួយនឹងអត្ថបែោជន៍នានាដូចបានរៀបរប់

ក្នុងអនសុសន៍ទីមួយក្នុងផ្នែកនែះរួចហើយ។

តមែូវឲែយមាន “វិញ្ញែបនបតែគែប់លក្ខណៈធ្វើចរចរ” ជាការបងា្ហែញថារថយន្តមួយ

គែឿងនោះបានឆ្លងកាត់ការពិនិតែយបច្ចែកទែសហើយ ដែលតមែវូការនែះជាលក្ខខណ្ឌ

ដែលតែូវបំពែញឲែយបានមុននឹងទទួលបានវិញ្ញែបនបតែពន្ធភរថយន្ត។ វិញ្ញែបនបតែ

ពន្ធភរថយន្តតែូវបិទលើកញ្ចក់មុខនែរថយន្តដើមែបីផ្តល់ភាពងាយសែួលឲែយនគរបាល

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

អនសុសន៍

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

១៤.	បទបញ្ញត្តិនាំចូល	(បន្ត)
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ចរចរអាចធ្វើអត្តសញ្ញែណរថយន្តណាដែលកំពុងធ្វើដំណើរដោយា្មែនវិញ្ញែបនបតែ

បែបនោះ។ អ្នកបើកបរតែងយល់ឃើញថាមានការតែតួពិនិតែយកមែតិខ្ពនស់លើវិញ្ញែបនបតែ

ពន្ធភពីសំណាក់នគរបាលចរចរ ដូច្នែះពួកគែភាគចែើនស្វះស្វែងធ្វើពាកែយសុំវិញ្ញែប

នបតែនោះមកបិទលើរថយន្ត។ ជាបច្ច័យបើសិនជាអ្នកបើកបរមិនអាចជាវវិញ្ញែបន

បតែពន្ធភបានដោយា្មែន “វិញ្ញែបនបតែគែប់លក្ខណៈធ្វើចរចរ” ជាមុនសិនទែពួក

គែទំនងជាចៀសមិនផុតពីសុខចិត្តយករថយន្តទៅធ្វើការតែួតពិនិតែយបច្ចែកទែស

ឡើយ។ 

ក្នងុបែទែសជាចែើន គែយកថ្លែសែាសមែែប់ការតែតួពិនិតែយបច្ចែកទែសបែបនែះ ដូច្នែះ

ការកើនចំនួនការតែួតពិនិតែយបច្ចែកទែសដែលតែូវបានអនុវត្តមនិាំបាច់ថា នាំឲែយ

មានការចំណាយធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់កែសួងសធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថែម

ទៀតទែ។

99 ស្នើសូមធ្វើឲែយកាន់តែបែសើរ
ថែមទៀតនូវវិធានការតែតួ-
ពិនិតែយបច្ចែកទែសរថយន្ត 
ដែលកំពុងមានជាធរមាន។
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បច្ចុបែបន្ននែះវិស័យរថយន្តកម្ពនុជាមានសមាសភាពអ្នកលក់បីបែភែទ៖

1. អ្នកចែកាយមានបែទានសិទ្ធភិដែលបង់ពន្ធភនំាចូលតាមតារងពន្ធភ នងិអាករលើ

តម្លែបន្ថែមហើយលក់តែរថយន្តដែលមានលក្ខណៈសមែបត្តិសមទៅនឹងទីផែារ 

កម្ពនុជាតែប៉ុណោ្ណែះ។ 

2. អ្នកលក់រថយន្តជជុះ ដែលជារថយន្តនាំចូលសែបចែបាប់ ឬជារថយន្តនាំចូលថ្មី

សែឡាងប៉ុន្តែ តែូវបានមា្ចែស់ដំបូងគែលក់បន្តទៅទៀត។ការបង់អាករលើតម្លែ 

បន្ថែមរបស់អ្នកលក់ទាំងនែះមានកមែិតខុសៗា្នែ។

3. បែតិបត្តិករ “ទីផែារពាក់កណា្តែលសែបចែបាប់” ដែលរកសីុលក់មិនផ្លូវការនូវ 

រថយន្តបែើមួយទឹកហើយនាំចូលពីកែែ ឬរថយន្តដែលផ្គកុំពីគែឿងបនា្លែស់ 

ាស់ៗ។ អ្នកលក់បែភែទទាំងនែះរួមចំណែកតិចតួចណាស់ដល់ការបង់ពន្ធភជូន

រជរដ្ឋែភិបាល ហើយលើសពីនែះ បញ្ចែញរថយន្តខ្វះសុវត្ថិភាពទៅលើដងផ្លូវ

កម្ពនុជាទៀតផង។ 

តាមការបា៉ែន់បែមាណ “ទីផែារពាក់កណា្តែលសែបចែបាប់” តំណាងឲែយមួយភាគធំលើ

សលប់នែទីផែាររថយន្តទំាងមូលៅកម្ពនជុា។ មានរថយន្តបែហែលជា៥៥០០០គែឿង 

តែូវបានបញ្ចែញទៅលើដងផ្លូវកម្ពនុជាជារៀងរល់ឆ្នែំហើយៅឆ្នែំ២០១៥ រថយន្តថ្មី 

បែហែល៤០០០គែឿង តែូវបាននាំចូលជាផ្លវូការដែលចំនួននែះតំណាងឲែយមិនដល់ 

១០% ផងនែចំនួនរថយន្តដែលតែូវបានបញ្ចែញឲែយធ្វើចរចរលើផ្លូវ។ 

ការដែលថារថយន្តថ្មមីានមិនដល់១០% ផងនែទីផែារគឺមួយផ្នែកដោយសរតែកមែតិ

ពន្ធភខ្ពនស់លើរថយន្តនាំចូលថ្មី។ កាលណាគែគណនាថ្លែសែាផែសែងៗចូលា្នែអស់គែ

ឃើញថាកមែិតអតែែពន្ធភសមែែប់ការនាំចូលរថយន្តថ្មីពីកែែតំបន់អាស៊ែនចូលក្នុង

កម្ពនុជាមានរហូតដល់ទៅ១២២,៧៥% នែតម្លែរបស់រថយន្តមួយ។ អតែែនែះនឹងកាន់ 

តែកើនខ្ពនស់ថែមទៀត កាលណាគែអនុវត្តអតែែពិសែសដែលកំណត់ដោយអនុកែតឹែយ

លែខ ១៩២ អនកែ.បក ស្តពីីការកែសមែលួពន្ធភគយនិងរដ្ឋែករ។រថយន្តថ្មតំីណាងឲែយ

បរិមាណមួយផ្នែកធំលើសលប់នែពន្ធភសរុបដែលបែមូលបានពីការលក់រថយន្ត គឺ

ស្មើនឹងមួយភាគបីនែការបែមូលពន្ធភរបស់រដ្ឋែភិបាលបើទោះជាាមានតែ១០% 

នែទីផែាររថយន្តក៏ដោយ។ 

ោលនោបាយយកពន្ធភ
ជាឧបករណ៍សមែែប់អភិវឌែឍន៍វិស័យរថយន្ត 

១៦.	គោលនយោបាយយកពន្ធ

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

តម្លែ



ផ្នែករថយន្ត  |  93

ៅកែែមបែព័ន្ធភយកពន្ធភបច្ចុបែបន្ន អតែែពន្ធភខ្ពនស់លើរថយន្តជាចំណែកមួយបង្កជា 

បញ្ហែដល់លទ្ធភភាពជាវរថយន្តបែើបែែស់ក្នុងបែទែស។ កែែហ្វិកៅខាងកែែម 

បែៀបធៀបតម្លែរថយន្ត Toyota Camry ថ្មីមួយគែឿងៅកម្ពនុជា ជាមួយតម្លែៅក្នុង

បែទែសដទែទៀតក្នុងតំបន់ ហើយាបងា្ហែញថា បើទោះជាផលចំណូលសរុប 

(ផសស) សមែែប់ពលរដ្ឋភមា្នែក់មានកមែតិទាបជាងគែក្នងុចំណោមបែទែសមានរយ

នាមទីនែះក្តី ក៏តម្លែរលក់រយរថយន្តមួយគែឿងៅកម្ពនុជាខ្ពនស់ជាងគែទាំងអស់

ដែរ។ ដូច្នែះ តម្លែបែហាក់បែហែលរបស់រថយន្ត (មានន័យថា  ផលធៀបនែតម្លែ 

ជាមួយ ផសស សមែែប់ពលរដ្ឋភមា្នែក់) គឺៅកម្ពនុជាខ្ពនស់ជាងបែទែសណាផែសែងទៅ

ទៀត។ 

 

ដូច្នែះថ្វីបើពន្ធភលើរថយន្តថ្មីដើរតួជាបែភពសំខាន់មួយសមែែប់បមែើដល់មូលនិធិ

សធារណៈ ាក៏ធ្វើឲែយរថយន្តថ្មៅីហួសពីលទ្ធភភាពជាវបានសមែែប់បែជាជនកម្ពនជុា

ភាគចែើនដែរ។ តាមរយៈនែះភាគចែើននែរថយន្តលក់ក្នងុបែទែសកម្ពនជុា គឺមានក្នងុ

ទីផែារពាក់កណា្តែលសែបចែបាប់ដែលនំាមកនូវចំណូលពន្ធភបន្តចិបន្តចួ ឬា្មែនបានបង់

ពន្ធភសោះតែម្តងដលរ់ជរដ្ឋែភិបាល។

តម្លែរថយន្ត Toyota Camry ថ្មីមួយគែឿងធៀបទៅ
នឹងផសសសមែែប់ពលរដ្ឋភមា្នែក់

ចំនួនឆ្នែំ
រកចំណូលតម្លែ
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ការធ្វើឲែយោលនោបាយយកពន្ធភរថយន្ត កាន់តែបង្កើនបែសិទ្ធភភាពរបស់បានាំបាច់

តែូវតែមានការយល់ដឹងជាងមុនអំពីឧសែាហកម្មនែះ និងកតា្តែផែសែងៗទៀតដែលជះ

ឥទ្ធភិពលលើគំរូទិញរបស់អ្នកបែើបែែស់។ ពន្ធភខ្ពនស់មិនមែនចែះតែជាឧបករណ៍មាន

បែសិទ្ធភភាពគែប់ពែលសមែែប់បង្កើនចំណូលពន្ធភនោះទែ ដូចគែធា្លែប់បានឃើញៅ

បែទែសវៀតណាមកាលពីឆ្នែំ២០១១ ដែលកាលនោះរដ្ឋែភិបាលបង្កើនពន្ធភ៥% លើ 

អតែែពន្ធភចុះបញ្ជីរថយន្ត ដែលបណា្តែលឲែយការលក់រថយន្តថ្មីធា្លែក់ចុះ៣០% ហើយ

ចំណូលពន្ធភរបស់រដ្ឋភដែលបានមកពីការលក់រថយន្តក៏ធា្លក់ចុះតាមនោះដែរ។ ប៉ុន្តែ 

ទីផែាររថយន្តថ្មីរបស់វៀតណាមពែលនែះកំពុងមានសន្ទុះឡើង ខា្លែំងដោយកើន 

៤៣% រាងឆ្នែំ២០១៣ និង ឆ្នែំ២០១៤បើោងតាមការឲែយដឹងរបស់សមាគមផលិត

រថយន្តវៀតណាម13 ។ កំណើននែះបានមកមិនមែនដោយសរតែកំណើនសែដ្ឋភកិច្ច

និងកំណើននគរូបនីយកម្មយ៉ែងរហ័សរបស់វៀតណាមទែប៉ុន្តែគឺដោយសរមួយ 

ចំណែកធំ បែទែសនោះមានបទបញ្ញត្តតឹិងរឹុងសមែែប់ការនំាចូលរថយន្តបែើមួយទឹក

ហើយ។

ោលដៅរបស់យើង គឺបន្តសហការយ៉ែងជិតស្នទិ្ធភជាមួយរជរដ្ឋែភិបាលក្នងុការរៀប

ចំឲែយមានរចនាសម្ពន័ន្ធភពន្ធភគយនិងពន្ធភដរមានស្តង់ដនិងតមា្លែភាពមួយ ដែលបង្ខំឲែយ

ភាគីទាំងអស់ោរពតាមវិធានដូចា្នែ ហើយាត់វិធានការបែឆំងអ្នកណាក្នុងវិស័យ

រថយន្តទាំងមូលដែលបំពានចែបាប់កម្ពនុជា ដើមែបីរួមចំណែកក្នងុការនាំមកនូវចំណូល

រដ្ឋភឲែយបានកាន់តែចែើនថែមទៀត។

ោលនោបាយឧសែាហកម្មរបស់រជរដ្ឋែភិបាល ទទួលស្គែល់ថា បែព័ន្ធភពន្ធភមួយ

ដែលតែូវបានបង្កើនបែសិទ្ធភភាព នឹងនាំមកនូវអត្ថបែោជន៍ចែើនយ៉ែង ដោយតាម

រយៈនោះរជរដ្ឋែភិបាលបានសម្តែងការតំាងចិត្ត “ពិនិតែយឡើងវិញនូវបែព័ន្ធភពន្ធភអាករ 

និងពន្ធភគយដោយបែែកា្លែយាឲែយទៅជាឧបករណ៍មួយមិនមែនសមែែប់តែការបែមូ

លចំណូលបុ៉ណោ្ណែះទែបុ៉ន្តែសមែែប់លើកកម្ពនស់ការអភិវឌែឍឧសែាហកម្មផងដែរ14 ” ។

ោលការណ៍ដដែលនែះនឹងអនុវត្តដូចា្នែចំោះទីផែារបែើបែែស់ ដូចជាទីផែារក្នុង

វិស័យរថយន្តជាដើម។យើងខ្ញុំជឿថា បែព័ន្ធភពន្ធភសមែែប់រថយន្តអាចតែូវបានបង្កើន

បែសិទ្ធភភាពថែមទៀតដើមែបីធ្វើអន្តរកម្មពីស្ថែនភាពបច្ចុបែបន្នទៅកាន់សែណារីោ

មួយ ដែលមិនតែមឹតែមានរថយន្តសុវត្ថភិាពហើយមានលក្ខណៈសមសែបនឹងបរិបទ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

អនសុសន៍

១៦.	គោលនយោបាយយកពន្ធ		(បន្ត)
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កម្ពនុជាប៉ុណោ្ណែះទែ ប៉ុន្តែានឹងនាំមកនូវការោរពចែបាប់ពន្ធភបានកាន់តែខ្ពនស់ ហើយ 

ទន្ទឹមនឹងនោះ កែបខ័ណ្ឌោលនោបាយមួយ នឹងតែូវបានដក់ចែញសមែែប់ឲែយ

ឧសែាហកម្មមួយនែះលូតលាស់ហើយរួមចំណែកកាន់តែធំទៀតដល់សែដ្ឋភកិច្ចកម្ពនជុា។

ក្នុងន័យការបែមូលចំណូល រជរដ្ឋែភិបាលនឹងបានចំណែញពីការលក់រថយន្តកាន់

តែចែើនដោយអ្នករកសុីោរពការបង់ពន្ធភតែឹមតែូវ។ កែែមសែណារីោបច្ចុបែបន្ន 

ជាង ៩០% នែរថយន្តដែលតែូវបានលកៅ់កម្ពនុជា សុទ្ធភតែជារថយន្តបែើមួយទឹក

ហើយនំាែចូលពីបរទែស ឬជារថយន្តដែលតែវូបានផ្គកុឡំើងដោយបំណែកគែឿងាស់ៗ 

ហើយលក់ចែញដោយអ្នកលក់ដែលមិនោរពការបង់ពន្ធភ។ បែសិនបើមាននិយតភាព

ខា្លែំងជាងនែះសមែែប់ទប់ស្កែត់ការលក់រថយន្តផ្គកុំបែបនែះ រថយន្តលក់ក្នុងចំនួនកាន់

តែចែើននឹងតែូវបានដក់ឲែយជាប់បនា្ទែត់កែិតពន្ធភមួយកាន់តែខ្ពនស់ជាងសព្វថ្ងែនែះ។ 

សូមពិារណាលើឧទាហរណ៍ខាងកែែម ដែលបែៀបធៀបចំណូលពន្ធភរជរដ្ឋែភិបាល

បែមូលបានក្នុងពែលបច្ចុបែបន្នពីរថយន្ត ពិកអឹប (pickup) ទម្ងន់២,២តោន ដែលផ្គកុំ 

ចែញពីបំណែកគែឿងាស់ៗ ជាមួយនឹងចំណូលដែលគែអាចបែមូលបានពីរថយន្ត

ដូចា្នែដែរប៉ុន្តែជារថយន្តថ្មី ហើយនាំចូលសែបចែបាប់៖ 

សែណារីោ អតែែពន្ធភបូកបញ្ចូលា្នែ ការាយតម្លែគយ ពន្ធភនាំចូលដែលតែូវបង់ 

បំណែករថយន្តនាំចូល 
(code ៧២០៤.៣០.០០) ១៧.៧% ថ្លែសន្មត ៣៦០ ដុលា្លែរ 

ក្នុងមួយតោន ១៤០.១៨ ដលុា្លែរ

រថយន្តនាំចូលថ្មី 
(code ៨៧០៤.១០.១៣) ៦៤.៤៥% ២៨.៥០០ ដុលា្លែរ ១៨.៣៦៨.២៥ ដលុា្លែរ

ក្នុងសែណារីោបែបនែះ រថយន្តពិកអឹបដែលតែូវបាននាំចូលថ្មីនាំមកមកឲែយរដ្ឋភ នូ

វចំណូល១៣១ដងចែើនជាងរថយន្តផ្គកុំពីបំណែកដែកាស់។ ដូច្នែះាបងា្ហែញឲែយឃើ

ញនូវឱកាសបែមូលចំណូលដោយមានភស្តុតាងជាក់ស្តែងសមែែប់យកទៅអនុវត្ត

បែជាផ្លូវការក្នុងវិស័យរថយន្ត។

ដើមែបីឲែយមានការោរពការបង់ពន្ធភកាន់តែខ្ពនស់ថែមទៀត បែមូលចំណូលបានកាន់ 

តែចែើន និងមានរថយន្តកាន់តែមានសុវត្ថភិាពលើដងផ្លវូ យើងខ្ញុសូំមផ្តល់អនុសសន៍

ឲែយអនុវត្តពែមា្នែនូវបណា្តែវិធានការខាងកែែមនែះ៖
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សែណារីោ ក៖
កែលម្អបទបញ្ញត្តិការ 

នាំចូលដោយមិនបាច់ 

កែទមែង់អតែែពន្ធភនិង 

ការយកទៅអនុវត្ត

1. សូមដក់កំហិតលើការនាំចូលរថយន្តដែលមិនសមសែបសមែែប់បរិស្ថែនកម្ពនុជា 

(សូមអាន ‘បទបញ្ញត្តិនាំចូល’) ដែលនឹងជួយបង្កើនសុវត្ថិភាព និងគុណភាពឲែយ 

កាន់តែបែសើរ ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយឱកាសសមែែប់អ្នកលក់ដែលមិនោរព

តាមការបង់ពន្ធភ។

2. សូមធ្វើវាិរណកម្មបែព័ន្ធភអតែែពន្ធភលើរថយន្តថ្មីដើមែបីឲែយសខាចែកាយមាន

បែទានសិទ្ធភិ អាចបែកួតបែជែងបានជាមួយតម្លែលក់រយទាបជាង ដែលនឹងធ្វើ

ឲែយរថយន្តថ្មីស្ថិតក្នុងតម្លែមួយអាចជាវបានសមែែប់អ្នកបែើបែែស់ចែើនថែម

ទៀត។ វិធានការនែះគួរតែវូបានអមដោយការអនុវត្តកាន់តែមានបែសិទ្ធភភាពនែ 

តមែូវការអាករលើតម្លែបន្ថែម ចំោះអ្នកលក់រថយន្ត រួមទាំងអ្នកលក់រថយន្ត

បែើមួយទឹកហើយ ដែលនឹងលុបបំបាត់ភាពមានបែៀបមិនស្មើភាពដែលអ្នកលក់

មិនោរពតាមរបបពន្ធភទទួលបានកន្លងមក។

ាជារឿងសំខាន់ណាស់ក្នងុការបញ្ជែក់ឡើងវិញថាវិធានការទំាងនែះមានបែសិទ្ធភភាព

បាន តែកាលណាាតែវូបានអនុវត្តពែមា្នែក្នងុពែលតែមួយ ដូចបងា្ហែញក្នងុសែណារីោ

ខាងកែែមនែះ៖ 

ឥទ្ធភិពលលើទីផែារ
នឹងបង្កើនសុវត្ថិភាព និងភាពជឿជាក់នែរថយន្តដែលចូលទីផែារកម្ពនុជា ប៉ុន្តែនឹងធ្វើ

ឲែយរថយន្តជជុះមានតម្លែខ្ពនស់ជាងមុន ៅពែលដែលា្មែនផលប៉ះពាល់ណាមួយទៅ

លើតម្លែលករ់យរបស់រថយន្តថ្មីទែ។ នឹងមានគមា្លែតតម្លែតូចជាងមុនរាងអ្នកលក់

មានបែទានសិទ្ធភិនិងអ្នកលក់រថយន្តជជុះ (សែបចែបាប់ឬមិនសែបចែបាប់)។ តែង់នែះ

បែហែលជាអាចបង្កើនចំនួនលក់រថយន្តថ្ម ីដែលនឹងនំាមកនូវចំណូលចែើនជាងមុន

ដលរ់ជរដ្ឋែភិបាល។ ប៉ុន្តែ ជារួម លទ្ធភភាពជាវបាននឹងរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន 

(ថ្លែរថយន្តថ្មីនឹងៅថែរ ប៉ុន្តែថ្លែរថយន្តជជុះនឹងឡើង)។ 

ឥទ្ធភិពលលើចំណូលពន្ធភ
វិធានការនែះ បែហែលជានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់បុ៉នា្មែនទែទៅលើចំណូលពន្ធភ

ដោយសរថារថយន្តលក់ក្នុងផែារពាក់កណា្តែលសែបចែបាប់ កែែមបែព័ន្ធភបច្ចុបែបន្ន 

នែះ មិនបាននាំចំណូលពន្ធភចែើនដល់រដ្ឋភប៉ុនា្មែនទែ។ យ៉ែងណាក្ត ីការថមថយក្នុង 

១៦.	គោលនយោបាយយកពន្ធ		(បន្ត)
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លទ្ធភភាពជាវបានមិនមែនជាការអភិវឌែឍមួយមានវិជ្ជមានទែសមែែប់ទាំងអ្នកបែើ 

និងឧសែាហកម្មរថយន្តទាំងមូល។ 

ឥទ្ធភិពលលើទីផែារ
នងឹអនាុតឲែយអ្នកចែកាយមានបែទានសទិ្ធភ ិដករ់ថយន្តរបសគ់ែលកក់្នងុតម្លែទាប

ជាងមុន ដែលទាំងអ្នកបែើបែែស់ និងអ្នកចែកាយមានបែទានសិទ្ធភិ ពតិជានឹង 

ស្វែគមន៍ ហើយនឹងនាំឲែយមានឥទ្ធភិពលវិជ្ជមានខ្លះលើការលក់រថយន្តថ្មី។ ប៉ុន្តែអ្នក 

លក់ឯទៀត នឹងបន្តលក់រថយន្តនំាចូលមិនផ្លវូការនិងរថយន្តផ្គកុពីំបំណែកដែកាស់ៗ

ក្នុងតម្លែកាន់តែទាបដែលមានន័យថាទោះជាមានការកាត់បន្ថយអតែែពន្ធភនាំចូល  

ហើយអ្នកលក់រថយន្តជជុះបង់ពន្ធភតម្លែបន្ថែមតែ១០%ក្តី អ្នកចែកាយមានបែទាន

សិទ្ធភិនឹងៅតែតែដបតែដួសរកែាភាពបែកួតបែជែងតម្លែ ហើយរថយន្តដែលខ្វះ  

សុវត្ថិភាពនឹងៅតែតែូវបានគែលក់បញ្ចែញទៅលើផ្លូវរបស់កម្ពនុជាដដែល។

ឥទ្ធភិពលលើចំណូលពន្ធភ
ក្នុងពែលដែលនឹងមានចំនួនរថយន្តថ្មីលក់បានកាន់តែចែើនជាងមុន ចំណូលពន្ធភ 

លើរថយន្តថ្មីនីមួយៗ នឹងធា្លែក់ចុះដោយសរការកាត់បន្ថយអតែែពន្ធភ។ ដោយអ្នក 

លក់តាមផែារពាក់កណា្តែលផ្លវូការៅតែរកែាបានបែៀបមិនស្មើភាពដែលគែមាន 

កន្លងមក ាមិនបែែកដទែថា កំណើនចំនួនរថយន្តថ្មីលក់បាននឹងជួយប៉ះប៉ូវឲែយ     

ចំណូលដែលបាតបង់ដោយសរការបនា្ទែបអតែែពន្ធភ។ 

ឥទ្ធភិពលលើទីផែារ
ដូចក្នុងសែណារីោ ខ អ្នកចែកាយមានបែទានសិទ្ធភិនឹងមានលទ្ធភភាពដក់លក់ 

រថយន្តក្នុងតម្លែទាបជាងមុន ដែលទាំងអ្នកបែើបែែស់និងអ្នកចែកាយមានបែទាន

សិទ្ធភិពិតជានឹងស្វែគមន៍។ ដោយសរថានឹងមានបទបញ្ញត្តិលើបែភទរថយន្តដែល

តែូវបាននាំចូលហើយ អ្នកលក់រថយន្តជជុះដែលបាននាំចូលសែបចែបាប់នឹងតែូវបង់

សែាអតែែពន្ធភនាំចូល និងអាករលើតម្លែបន្ថែមដែរទីផែារនឹងមានលម្អៀងតម្លែតិច

ជាងមុនរាងរថយន្តថ្មីនិងរថយន្តជជុះ។ រថយន្តបែើមួយទឹកហើយនឹងបន្តៅជា 

ជមែើសោកសមែែប់អ្នកបែើបែែស់ដែលមានធនធានល្មម ប៉ុន្តែរថយន្តជជះុទាំង

នែះនឹងមានលក្ខណៈសក្តសិមសមែែប់បរិស្ថែនកម្ពនជុា ហើយរួមចំណែកដល់ចំណូល

ពន្ធភជាតិទៀតផង។ រថយន្តថ្មីដែលមានការធានារ៉ែប់រង និងការថែទាំកែែយលក់  

សែណារីោ ខ៖
កាត់បន្ថយអតែែពន្ធភ

ដោយមិនបាច់កែលម្អ 

បទបញ្ញត្តិនែការនាំចូល

សែណារីោ គ៖
កែលម្អបទបញ្ញត្តិនាំចូល 

និងធ្វើវិារណកម្មបែព័ន្ធភ 

ពន្ធភពែមា្នែក្នុងពែល 

តែមួយ 
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នឹងតំណាងឲែយជមែើសសែដ្ឋភកិច្ចគួរឲែយទាក់ទាញមួយ ហើយការលក់របសា់ក៏អាច 

នឹងកើនចំនួនដែរ។ 

ឥទ្ធភិពលលើចំណូលពន្ធភ
ៅពែលដែលរថយន្តោកបំផុត (រថយន្តដែលនាំចូលមិនផ្លូវការ ឬដែលផ្គកុំដោយ 

បំណែកដែកាស់ៗ) លែងមានវត្តមានលើទីផែារទៀតហើយនោះ ជំហានដំបូងគែ

នឹងអាចឃើញចំនួនរថយន្តលក់ៅកម្ពនជុាធា្លែក់ចុះបន្តចិម្តងៗ។ បុ៉ន្តែរថយន្តក្នងុទីផែារ

ពាក់កណា្តែលផ្លូវការ ដែលតំណាងឲែយការលក់ចែើនជាងគែបំផុតៅកម្ពនុជាបច្ចុបែបន្ន

នែះ រួមចំណែកតិចតួចណាស់ដល់ការបែមូលពន្ធភជាតិ ដូច្នែះការធា្លែក់ចុះចំនួនលក់

របស់ានឹងមិនបណា្តែលឲែយបាត់ចំណូលទែ។ គមា្លែតតម្លែដែលនឹងតែវូបានបងែញួមក

វិញរាងរថយន្តថ្មនិីងរថយន្តជជុះ អាចនឹងជមែញុទឹកចិត្តអ្នកបែើបែែស់ឲែយវិនិោគ

លើរថយន្តថ្មីរយៈពែលយូរវិញ ដែលពែលនែះជាជមែើសសែដ្ឋភកិច្ចគួរឲែយទាក់ទាញ

មួយ។ដូច្នែះ វិស័យរថយន្តទាំងមូលនឹងបង្កើតឲែយមានតមែូវការសមល្មមសមែែប់ 

រថយន្តថ្មី រហូតដល់មានបរិមាណលក់មួយដែលនឹងជួយប៉ះប៉ូវឲែយការធា្លែក់ចុះការ

បែមូលពន្ធភក្នុងរថយន្តនីមួយៗ។ ការធ្វើទៅផ្លូវការនូវទីផែាររថយន្តជជុះ នឹងជួយរួម

ចំណែកថែមទៀតដល់កំណើនសរុបក្នុងការបមែមូលពន្ធភពីវិស័យនែះ។

រជរដ្ឋែភិបាលកម្ពនុជា ពិតជាមានក្តីកង្វល់យ៉ែងតែឹមតែូវក្នុងការធ្វើយ៉ែងណាឲែយមាន

រថយន្តក្នងុតម្លែអាចជាវបានសមែែបម់យួភាគធនំែចនំនួបែជាជនតាមតែអាចធ្វើទៅ

បាន ដែលខាងវិស័យឯកជនក៏មានជាកង្វល់ដូចា្នែដែរ។ ថ្វបីើសំណើរបស់យើងចង់

ឃើញការយករថយន្តតម្លែទាបមែនទែន (រថយន្តផ្គកុំពីបំណែកដែកាស់ៗដែល 

រជរដ្ឋែភិបាលទទួលស្គែល់រួចហើយថា មានហានិភ័យសុវត្ថភិាពហើយគែចវែសពន្ធភ)

ចែញពីលើផ្លូវ យើងៅតែជឿថារថយន្ត នឹងៅតែស្ថិតក្នុងតម្លែមួយសមរមែយអាច

ជាវបានក្នុងទីផែារដែលមាននិយតភាពគែែន់បើជាងនែះ។ ដូចរូបខាងលើបងា្ហែញ 

រួចហើយ ា្មែនភាពខុសា្នែដច់សែឡះប៉ុនា្មែនទែរាង រថយន្តថ្មី “ថ្លែ” និងរថយន្ត 

ជជុះ “ោក”។ ក្នុងចំណោមសមាជិកសហព័ន្ធភឧសែាហកម្មរថយន្តកម្ពនុជា មានអ្នក

លក់មានបែទានសិទ្ធភដិែលលក់រថយន្តថ្មកី្នងុបែោះតម្លែខុសៗា្នែ ហើយសូមែបីតែក្នងុ

ចំណោមរថយន្តមា៉ែកតែមួយក៏មានជមែើសបែភែទរថយន្តចែើន ដក់លក់ក្នុងតម្លែ

ផែសែងៗា្នែតមែូវទៅតាមតមែូវការខុសៗា្នែរបស់ទីផែារដែរ។ ក្នុងសែណារោី គ 

យើងនឹងឃើញថារថយន្តថ្មីដក់លក់ក្នុងតម្លែទាបបន្តិចជាងតម្លែសព្វថ្ងែនែះ ហើយ

១៦.	គោលនយោបាយយកពន្ធ		(បន្ត)
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ក្នងុភាពបែកួតបែជែងជាមួយទីផែាររថយន្តជជុះ ដែលោរពតាមការបង់ពន្ធភតែមឹតែវូ

ទៀតផង។ ោលនោបាយយកពន្ធភមួយដែលតែវូបានកែសមែលួ នឹងធ្វើឲែយបែជាជន

កាន់តែចែើនថែមទៀតអាចជាវរថយន្តថ្មបីានកាន់តែងាយ ហើយក៏អាចតែវូបានាត់

ទុកថាបំពែញបង្គកែប់ឲែយយុទ្ធភសស្តែរដ្ឋែភិបាលក្នុងការជមែុញលើកទឹកចិត្តឲែយអ្នក

បែើបែែស់វិនិោគទៅលើរថយន្តដែលមានសុវត្ថភិាពមានបែសិទ្ធភភាពនិងមិនបំផ្លែញ

បរិស្ថែន។ សែបពែលជាមួយា្នែនែះ គែនឹងឃើញមានជមែើសកាន់តែចែើនទៀត 

សមែែប់អ្នកបែើបែែស់ ហើយអ្នកបែើបែែស់ខ្លះអាចជែើសយករថយន្ត ជជុះ ដើមែបី

ឈានទៅរថយន្តចំណាត់ខ្ពនស់បន្តចិ ឬក៏ដើមែបីសនែសំសំចែធនធាន។ បើទោះជារថយន្ត

ផ្គកុំពីបំណែកដែកាស់ៗ (ដែលពិតជាោកជាងគែមែន) តែវូបានគែដកចែញពី 

ទីផែារក្ត ីលទ្ធភភាពជាវបានរថយន្តជជុះបុ៉ន្តែមានសុវត្ថភិាពក្នងុតម្លែោក នឹងមិនមាន 

ផលប៉ះពាល់អាកែក់ទែ ពែែះថាតម្លែរថយន្តនឹងធា្លែក់ចុះដោយឯកឯង បនា្ទែប់ពីាតែូវ

បានបែើមួយរយៈពែលមក មិនថាាជារថយន្តដែលតែូវបាននាំចូលកែែមរបបពន្ធភ

ផ្លូវការឬក៏អត់នោះទែ។
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Prince តម្លែ

New Car price range ចនោ្លែះតម្លែឡានថ្មី

Used car price range ចនោ្លែះតម្លែឡានជជុះ

Budget carsឡានតម្លែោក

Mid range carsឡានតម្លែមធែយម

Luxury carsឡានទំនើប

ដូច្នែះក្នុងសែណារីោ គ ផលជារួមដែលនឹងកើតមាន គឺចំនួនរថយន្តដក់លក់

ៅកម្ពនុជាតែូវបានទាញចូលក្នុងបែព័ន្ធភសែដ្ឋភកិច្ចផ្លូវការក្នុងសមាមាតែមួយកាន់តែធំ

ឡើងជាងបច្ចុបែបន្ន។ ការលក់រថយន្តថ្មីនឹងកើនចំនួន ដែលនឹងប៉ះប៉ូវដល់ការធា្លែក់ 

ចំណូលពន្ធភក្នុងរថយន្តមួយគែឿងៗ ហើយទីផែាររថយន្តជជុះនឹងផ្តល់ជមែើសតម្លែ

ទាបជាងមុនដល់អ្នកបែើបែែស់ហើយៅតែអាចរួមចំណែកដល់ចំណូលរបស់រដ្ឋភ 

ដដែល។ ដូច្នែះ យើងរំពឹងថានឹងមានកំណើនចំណូលសរុបសមែែប់រជរដ្ឋែភិបាល 

លើការយកពន្ធភពីឧសែាហកម្មរថយន្ត ដែលនឹងរួមចំណែដល់ការបែងចែកផល 

សែដ្ឋភកិច្ចបន្ត និងការអភិវឌែឍហែដ្ឋែរចនាសម្ពនន័្ធភ ដែលៅទីបំផុតនឹងនំាអត្ថបែោជន៍

ដល់វិស័យរថយន្តវិញដែរ។ 

បន្ថែមលើអត្ថបែោន៍ដោយផ្ទែល់ដល់ថវិកា កម្ពនជុានឹងទទួលបានអត្ថបែោជន៍

ពីការដែលមានរថយន្តបែកបដោយសុវត្ថិភាពជាងមុនធ្វើចរចរលើផ្លូវ ហើយនិង

ការថយចុះគែែះថា្នែក់ដែលចែើនតែបង្កដោយរថយន្តខ្វះសុវត្ថិភាព។ ការ 

វិនិោគលើរថយន្តថ្ម ីនិងលើបទបញ្ញត្តនំិាចូលសមែែប់រថយន្តា្មែនលក្ខណៈសមរមែយ 

នឹងជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរយិកាសដល់បរិស្ថែនក្នុងសែុក។ កែុមហ៊ុនរថយន្ត 

ទំាងអ្នកដែលកំពុងមានវត្តមានក្នងុបែទែស និងអ្នកនឹងបមែងុចូលមក នឹងយល់ឃើញ

ថាមានទីលានបែកួតស្មើភាពមួយ ដែលនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិោគ និងការ 

បង្កើតការងារជំនាញថែមទៀត។ 

ដូច្នែះយើងខ្ញុសំងែឃឹមថាបានធ្វើការបងា្ហែញអំពីថា តើតែវូទប់ស្កែត់ដូចម្តែចបាននូវការ

លក់រថយន្តផ្គកុំពីបំណែកដែកាស់ៗ និងថាតើធ្វើដូចម្តែចបង្កើនសមាមាតែការលក់ 

រថយន្តថ្មនិីងរថយន្តបែើហើយបុ៉ន្តែនំាចូលសែបចែបាប់ៅលើទីផែារ ដែលជាមធែយាបាយ

កាន់តែមានបែសិទ្ធភភាពសមែែប់បង្កើនចំណូលពន្ធភ ជាជាងការបង្កើនពន្ធភនាំចូល

99 ស្នើសូមធ្វើវិារណកម្ម        
ោលនោបាយយកពន្ធភលើ
រថយន្តដើមែបីជួយាំទែដល់ការ
លូតលាស់របស់វិស័យនំាចូល 

រថយន្តផ្លវូការ។

១៦.	គោលនយោបាយយកពន្ធ		(បន្ត)
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លើរថយន្តថ្មី។ ការបង្កើនពន្ធភពិសែសលើរថយន្តថ្មី ដូចបានកំណត់ដោយ 

អនុកែឹតែយលែខ ១៩២អនកែ.បក ស្តីពីការកែសមែួលពន្ធភគយនិងរដ្ឋែករនឹងធ្វើឲែយ  

រថយន្តថ្មីបែបនែះកាន់តែលែងមានលទ្ធភភាពគួរឲែយជាវបានហើយអាចមានផល   

អវិជ្ជមានដលោ់លបំណងក្នុងការបែមូលពន្ធភទៅវិញទែ។ 
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បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល	
និងបច្ច្កវិទ្យាថ្មី

ក្នុងអំឡុងពែលធ្វើកិច្ចពិគែែះោបល់ជា
មួយសមាជិករបស់យើងខ្ញុំ អំពីការាប់យក
បច្ចែកវិទែយាឌីជីថលនិងបច្ចែកវិទែយាថ្មីៗមក
បែើក្នុងបែទែសកម្ពនុជា យើងឃើញថាមាន
ការលំបាកក្នុងការកំណត់អនុសសន៍ជាក់
លាក់សមែែប់យកមកអនុវត្តក្នុងរយៈពែលខ្លី 
ដើមែបីបង្កើនបែពលភាពឧសែាហកម្មនែះ 
ទាំងមូល ដែលៅមានទំហំតូចៅឡើយបើ
បែៀបធៀបជាមួយបែទែសជិតខាងក្នុង 
តំបន់។ ឥទ្ធភិពលរបស់បច្ចែកវិទែយាថ្មីៗមាន 
វិសលភាពវែងឆ្ងែយណាស់ ហើយមាន 
ផលប៉ះពាល់ចែើនផ្នែកនែបែតិបត្តិការ 
ធុរកិច្ច ដូច្នែះដើមែបីយកាមកបែើឲែយបានជា
បែោជន៍ដល់សែដ្ឋភកិច្ច ាំបាច់តែូវមាន 
ធាតុផែសំ បែទាក់កែឡាា្នែចែើនក្នុងនោះមាន
គំនិតផ្តចួផ្តើមនានាពីខាងស្ថែប័នសធារណៈ 
និងពីខាងវិស័យឯកជនគែបដណ្តប់ទៅលើ
ទិដ្ឋភភាពទូលំទូលាយ ក្នុងផ្នែកចែបាប់បទដ្ឋែន
គត្តយុិត្តផិែសែងៗបច្ចែកវិទែយានិងការសិកែាអប់រំ ។

ដូច្នែះអនុសសន៍ពីរដំបូងក្នុងជំពូកនែះ 
មានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងបណា្តែ  
អនុសសន៍ឯទៀតដែលបានលើកឡើងក្នុង 
សៀវភៅសនែះ។ ទីមួយដោយផ្តែតទៅលើ
ការអភិវឌែឍឧសែាហកម្មពាក់ព័ន្ធភនឹងបច្ចែក- 
វិទែយាព័ត៌មាន និងសរគមនាគមនៅ៍កម្ពនុជា 
យើងខ្ញុំសូមរំលែចភាពាំបាច់ដែលនាំែឲែយ 
មានសកា្តែនុពលទាញផលចំណែញពីកិច្ច 
សហការកាន់តែសុីជមែែថែមទៀត រាង 
រជរដ្ឋែភិបាលវិស័យឯកជន និងបណា្តែស្ថែប័ន
អប់រំនានាហើយទន្ទឹមា្នែនែះសូមស្នើជា 
អនុសសន៍ស្នូលមួយ ឲែយពាិរណាឡើងវិញ 
លើការបង្កើតវែទិកាមួយសមែែប់ធ្វើការ 
សមែបសមែួលជាយុទ្ធភសស្តែជាមួយា្នែ។

អនុសសន៍ទីពីររបស់យើងខ្ញុំគឺផ្តែតលើ
ពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិត ដែលជា 
វិស័យមួយកំពុងមានសន្ទះុលឿនៅ កម្ពនជុា។ 
វិស័យនែះមិនតែមឹតែតមែវូឲែយមានកែបខ័ណ្ឌ 
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ចែបាប់និងនិយតកម្មពីរជរដ្ឋែភិបាលសមែែប់
គែប់គែងប៉ុណោ្ណែះទែ ប៉ុន្តែក៏តមែូវឲែយមានកិច្ច 
សហការផងដែររាងភាគីពាក់ព័ន្ធភក្នុងវិស័យ
ឯកជនដើមែបីរួមា្នែជួយអភិវឌែឍឲែយមាន 
កាលានុវត្តភាព ទីផែារថ្មីៗថែមទៀត។ ក្នុង 
ទិសដៅនែះ សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបបាននិង 
កំពុងចូលរួមក្នុងកែុមការងារធុរកិច្ចកម្ពនុជា 
តាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិត ដែលមានសភា 
ពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លែសជាអ្នកសមែប សមែលួ ។ 
យើងខ្ញុសូំមឆ្លៀតឱកាសនែះរំលែចសកម្មភាព 
មួយចំនួនដែលកែមុការងារនែះកំពុងធ្វើហើយ 
បងា្ហែញជូននូវរបកគំហើញបឋមនែការ 
សែែវជែែវក្នងុវិស័យឯកជន អំពីបញ្ហែ  បែឈម 
ចំោះមុខធំបំផុតជំុវិញការអភិវឌែឍ   ពាណិជ្ជកម្ម
តាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិតៅ កម្ពនុជា។ ជាក្តី 
សងែឃឹមរបស់យើងខ្ញុំដែរថាកែុម ការងារនែះ 
អាចធ្វើជាសែនាធកិារដល ់រជរដ្ឋែភិបាលក្នងុ
ការអភិវឌែឍពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភអិ៊នធឺណិត 
ៅ ដើមែបីជាអត្ថបែោជន៍ដល់សែដ្ឋភកិច្ច 
ជាតិទាំងមូល។

ៅចុងបញ្ចប់ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់អនសុសន៍
មួយសំណុំដែលមានភាពជាក់លាក់សមែែប់
វិស័យទូរគមនាគមន៍ជាមួយនឹងការទទួល
ស្គែល់ថា អត្ថបែោជន៍សែដ្ឋភកិច្ចដែលនឹង 
ទទួលបានពីគំរូធុរកិច្ចបែើបច្ចែកវិទែយាថ្មីៗា 
នឹងអាសែ័យទៅលើកមែិតកំណើននែការ 
តភា្ជែប់បណា្តែញអិ៊នធឺណិតៅកម្ពនជុា។ ដូច្នែះ
យើងខ្ញុំសូមរំលែចបញ្ហែមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធភ 
នឹងចែបាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ ដែលទើបនឹង
តែូវបានអនុម័តកាលពីពែលថ្មីៗនែះនិង 
សំណើធ្វើកំណែទមែង់ មួយចំនួនពីកែសួង 
បែែសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងពីនិយតករ 
ទូរគមនាគមន៍កម្ពនុជាជូនរជរដ្ឋែភិបាលរក 
ដំណោះសែែយ ដើមែបីធានាបន្តរកែាកំណើន
បែកបដោយនិរន្តរភាពៅក្នុងវិស័យនែះ។
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១៧.	គាំទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មបច្ច្កវិទ្យាថ្មី

លើកទឹកចិត្តឲែយមានទិដ្ឋភភាពបែកួតបែជែងអន្តរជាតិ

ដើមែបីាំទែដល់ការអភិវឌែឍវិស័យឧសែាហកម្មពាក់ព័ន្ធភនឹងបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាន និង

សរគមនាគមន៍មួយដែលមានកំណើនលូតលាស់បាន គែាំបាច់តែូវមានកមែិត 

សមែបសមែួលខ្ពនស់រាងរដ្ឋែភិបាលវិស័យឯកជននិងបណា្តែស្ថែប័នអប់រំ។ 

ក្នងុការសម្លងឹទៅអនាគតរបស់វិស័យនែះ បែទែសកម្ពនជុាមានឧត្តមភាពបែៀបធៀប

គរួសមដែលគែអាចបែើឧត្ដមភាពនែះឲែយបានកានត់ែបែសើរជាងនែះ សមែែប់បង្កើត

ការងារនិងនាំអត្ថបែោជន៍ដល់សែដ្ឋភកិច្ចជាតិ។ ដោយសរកំណើនសែដ្ឋភកិច្ចខា្លែំង  

និងការវិនោិគល្អរបស់វិស័យសធារណៈនិងឯកជនទៅលើហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភ 

ទូរគមនាគមន៍កន្លងមក កម្ពនុជាមានអតែែកំណើននែការភា្ជែប់បណា្តែញអ៊ិនធឺណិត 

ខ្ពនស់ជាងគែៅតំបន់អាសុី-បា៉ែសុីហ្វិក។ បើបែៀបធៀបទៅ១៥ឆ្នែំមុនពែលហែដ្ឋែ 

រចនាសម្ពន័ន្ធភៅមានកមែិតៅឡើង ដែលរុញថ្លែបែើអ៊ិនធឺណិតា្មែនកំណត់រហូត 

ដល់ទៅជិត២០០ដុលា្លែក្នុងមួយខែ ពែលនែះបច្ចែកវិទែយាឌីជីថលកាន់តែបានជែែប 

ចូលកាន់តែខា្លែំងទៅក្នុងសែទាប់យុវជនកម្ពនុជា ដែលបែការនែះតែូវបានគែរំពឹងទុក

ថា អាចជួយសមែួលដល់ការពងែីកជំនាញជាមូលដ្ឋែនៅប៉នុា្មែនឆ្នែំខាងមុខទៀត។ 

ដោយសរកំណើននែការភា្ជែប់បណា្តែញអិ៊នធឺណិតខ្ពនស់ និងការាប់យកបច្ចែកវិទែយា 

ថ្មីៗ មានកែុមហ៊ុនកាន់តែចែើនកំពុងរកសុីផ្តល់សែាកម្មពាក់ព័ន្ធភនឹងវិស័យនែះដូច

ជាការបង្កើតកម្មវិធីសមែែប់កុំពែយូទ័រ និងសមែែប់ឧបករណ៍វែឆ្លែតពែមទំាងការផ្តល់

សែាកម្មបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាននិងសរគមនាគមន៍ជូនអតិថិជនបរទែសជាដើម។

សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប និងបណា្តែសមាគមជាដែគូរបស់ខ្លួនបែែថា្នែចង់ធ្វើការសមែប

សមែួលឲែយមានកិច្ចសន្ទនារាងសមាសភាគធំៗទាំងបីនែះ ដើមែបាីំទែជួយឲែយមាន

ការអភិវឌែឍកាន់តែខា្លែំងថែមទៀតនែវិស័យបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាននិងសរគមនាគមន៍

ៅកម្ពនុជា។ ដើមែបីរំលែចអំពីអ្វីដែលគែអាចសមែែចបានតាមរយៈកិច្ចសហការមាន

បែសិទ្ធភភាពរាងរដ្ឋភនិងឯកជន យើងខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍មួយអំពីទីកែុង 

គ័ងជុងសុហ្វវែរ (Quang Trung Software City) ៅបែទែសវៀតណាម ដែលមាន 

អង្គកភាពរដ្ឋែភិបាលមួយចំនួនកែុមហ៊ុនឯកជននិងស្ថែប័នអប់រំចំនួនបែែំមួយ 

(ទាំងរដ្ឋភនិងឯកជន) ស្ថិតក្នុងកន្លែងតែមួយ ហើយមាននិសែសិត៩០០០នាក់រៀនក្នុង

មួយជំនាន់ៗ តាមកម្មវិធីសិកែាដែលតែូវបានគែរៀបរៀងឡើងដោយធ្វើការជាមួយ

និោជកៅនឹងកន្លែងតែម្តងដើមែបីបំពែញទៅតាមតមែូវការរបស់ពួកគែ។

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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បន្ថែមលើការបង្កើតការងារមុខរបរ និងលើការរួមចំណែកដល់ការបែមូលចំណូល

ពន្ធភ វិស័យបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាននិងសរគមនាគមន៍មួយរឹងមាំនឹងនាំមកនូវឥទ្ធភិពល 

វិជ្ជមានចែើនដល់សែដ្ឋភកិច្ចទាំងមូល។ ការរីកដុះដលកាន់តែចែើនឡើងនូវអ្នកផ្គកត់

ផ្គកង់សែាកម្មក្នុងវិស័យនែះ អមដោយការបែកួតបែជែងកាន់តែខា្លែំងក្នុងចំណោម 

ពួកគែ នឹងនាំឲែយកែុមហ៊ុនកាន់តែចែើនាប់យកឧបករណ៍បែបនែះសមែែប់បង្កើន

ផលិតភាព ហើយសនែសំសំចែពែលវែលា និងកាត់បន្ថយចំណាយដូច្នែះ ៅទីបំផុត 

គែនឹងបង្កើនបែសិទ្ធភភាពផ្តល់សែាកម្មនិងបែសិទ្ធភភាពបែតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 

ពួកគែទៀតផង។

អនុសសន៍ស្នូលរបស់យើងសមែែប់ការអភិវឌែឍវិស័យបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាន និង 

សរគមនាគមន៍ គឺគួរពិនិតែយឡើងវិញលើទមែង់នែកិច្ចពិគែែះោបល់រាង 

ស្ថែប័នរដ្ឋភ និងឯកជនក្នុងវិស័យនែះ។ បច្ចុបែបន្ន មិនទាន់មានកែបខ័ណ្ឌផ្លវូការណា

មួយសមែែប់ធ្វើកិច្ចពិគែែះោបល់បែបនែះៅឡើយទែ បើទោះជាថារជរដ្ឋែភិបាល 

ម្តងមា្កែល នឹងស្នើឲែយមានកិច្ចបែជុំជាមួយតំណាងវិស័យឯកជនដើមែបីពិនិតែយឡើង 

វិញលើពងែែងចែបាប់ ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យនែះក៏ដោយ។ តាមការយល់ឃើញ 

របស់យើងខ្ញុ ំកាលណាតែវូបានគែកោះបែជំុដើមែបីពិនិតែយពងែែងចែបាប់តំណាងវិស័យ 

ឯកជនទទួលបានពងែែងនោះតែៅពែលហៀបនឹងចូលបែជំុទៅហើយ បែការនែះ 

មិនបានផ្តល់ពែលវែលាគែប់គែែន់ឲែយពួកគែពិនិតែយខ្លឹមសរពងែែងនោះឲែយបាន 

ម៉ត់ចត់ហើយ/ឬពិភាកែា ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធភក្នុងវិស័យឯកជនជាមុនសិនទែ។

ដោយសរភាពាំបាច់តែូវធ្វើការសមែបសមែួលរាងរជរដ្ឋែភិបាល វិស័យឯកជន 

និងបណា្តែស្ថែប័នអប់រំដូចបានលើកឡើងខាងលើរួចមកហើយ យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយ 

មាន "វែទិកាោលនោបាយព័ត៌មានវិទែយា " បែាំឆ្នែំសមែែប់ផ្តល់ឱកាសឲែយ 

តំណាងមកពីសសរស្តម្ភទាំងបីនែះ ធ្វើការបនែសីុា្នែរាងោលបំណងនែការអភិវឌែឍ 

និងយុទ្ធភសស្តែ របស់ពួកគែសមែែប់វិស័យនែះ។

បែធានបទគន្លឹះមួយចំនួនដែលនឹងាំបាច់តែូវពិនិតែយរកដំណោះសែែយតាមរយៈ

វែទិកានែះ មាន៖

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

អនសុសន៍
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 � ការអប់រំ៖ មានភាពាំបាច់តែវូពិារណាឡើងវិញថាតើគួរកសងធនធានមនុសែស 

របស់កម្ពនុជាក្នុងវិស័យបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាននិងសរគមនាគមន៍ដោយរបៀប

ណា។ កម្ពនុជាបច្ចុបែបន្នបណ្តុះបណា្តែលនិសែសិតរៀនចប់ផ្នែកនែះបាន ៤០០០ ទៅ 

៥០០០នាក់ ក្នុងមួយឆ្នែំៗ។ ពួកគែចែញពីសកលវិទែយាល័យរដ្ឋភនិងឯកជន 

ប៉ុន្តែតាមការយល់ឃើញរបស់យើងខ្ញុំ គុណភាពនែកម្មវិធីសិកែាផ្នែកនែះមាន 

កមែិតខុសៗា្នែ ហើយមានតែអ្នករៀនចប់មួយចំនួនតូចប៉ណុោ្ណែះដែលមាន 

ជំនាញ និងសមត្ថភាពគែប់គែែន់អាចបំពែញតាមតមែូវការរបស់វិស័យឯកជន

បាន។ ដោយសរតែអ្នកជំនាញអាជីពផ្នែកនែះមានចំនួនតិចនែះហើយ ទើបធ្វើ

ឲែយគែរំពឹងទាមទារចង់បានបែែក់បៀវតែសរ៍ខ្ពនស់ហើយ ចលនាប្ដូរទីកន្លែងធ្វើការ 

របស់នោិជិតក៏ចែើនដែរ ដោយសរតែកែុមហ៊ុនបែជែងា្នែទាក់ទាញបុគ្គកលិក

ល្អៗពីចំណោមអ្នកចែះដ៏កមែទាំងនែះ។ បញ្ហែមួយដែលាំបាច់តែូវតែមានការ

ពិភាកែាក្នងុវែទិការនែះ គឺយន្តការរបស់កែសួងអប់រំក្នងុការអនុម័តកម្មវិធីសិកែា។ 

តាមការយល់ឃើញរបស់យើងខ្ញុំ កែសួងបែកាន់អភិកែមបែបអភិរកែសមួយដែល

អាចបង្កការលំបាកដល់បណា្តែស្ថែប័នអប់រំ ដែលមានបំណងស្នើកម្មវិធីសិកែា 

បែបនវកម្មនិងទំនើបឲែយកែសួងពិនិតែយអនុម័ត។ យើងរំពឹងទុកថាវែទិកាបែបនែះ

នឹងផ្តល់ឱកាសឲែយវិស័យឯកជនផ្តល់ការណែនាំថែមទៀត អំពីបែភែទនែជំនាញ 

ដែលពួកគែតែូវការាំបាច់សមែែប់ការងារក្នុងវិស័យបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាននិង 

សរគមនាគមន៍នាសម័យបច្ចុបែបន្ននែះ។

 � សិទ្ធភកិម្មសិទ្ធភបិញ្ញែ៖ ការអនុវត្តឲែយមានបែសិទ្ធភភាពនូវចែបាប់សិទ្ធភផលិតករនិងវិធានការ 

ការពារកម្មសិទ្ធភបិញ្ញែផែសែងៗទៀតជាធាតុផែសំមានសរៈសំខាន់មួយទៀត សមែែប់ 

ជមែុញលើកទឹកចិត្តឲែយមាននវកម្មចែើនក្នុងវិស័យបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាននិង 

សរគមនាគមន៍។ ក្នុងពែលធ្វើការពិគែែះោបល់ជាមួយវិស័យឯកជន យើង

ខ្ញុំបានដឹងថាកែុមហ៊ុនមួយចំនួនមានភាពររែកក្នងុការបង្កើតកូដនិងកម្មវិធីទន់

ថ្មីៗដោយសរតែពួកគែមានបទពិសោធន៍កន្លងមកថា ផលិតផលរបស់ពួកគែ

តែូវបានកែុមហ៊ុនគូបែជែងយកទៅចម្លងតាម។ ដូច្នែះការវិនោិគតែូវបានផ្អែក

ទៅវិញដោយសរកង្វះកិច្ចការពារផ្នែកចែបាប់បែកបដោយបែសិទ្ធភភាព។ ខ្លមឹសរ 

នែចែបាប់ស្តពីីកម្មសិទ្ធភបញ្ញែរបស់កម្ពនជុា ភាគចែើនមានលក្ខណៈស្តង់ដអន្តរជាតិ 

ថ្វីបើៅមានវិសលភាពធំទៀតសមែែប់ធ្វើឲែយមានការជែួតជែែបយល់ដឹង អំពី

ចែបាប់ទាំងនោះដើមែបីយកមកបែើឲែយចំនឹងវិស័យបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាន 

និងសរគមនាគមន៍។

អនសុសន៍

99ស្នើសូមពិនិតែយឡើងវិញ 
លើទមែង់បច្ចបុែបន្ននែកិច្ច 

ពិគែែះោបល់រាង 
ស្ថែប័នសធារណៈ 

និងឯកជនក្នងុវិស័យ 
បច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាន 

និងសរគមនាគមន៍។

១៧.	គាំទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មបច្ច្កវិទ្យាថ្មី		(បន្ត)
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 � ពន្ធភដរ៖ ដោយកែឡែកមើលឃើញភាពជោគជ័យដែលមានកន្លងមកៅ 

បែទែសនានាក្នុងពិភពលោក ដូចជាៅបែទែសឥណា្ឌែ និងបែទែសថែជាដើម 

ឧសែាហកម្មបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាននិងសរគមនាគមន៍រឹងមាំ តែូវបានកសងៅ

លើរចនាសម្ពន័ន្ធភពន្ធភដរដែលបានធ្វើអាទិភាពវិស័យនែះថាជាកែបាលមា៉ែសុីន

ទាញ ឲែយមានកំណើនសែដ្ឋភកិច្ច និងជួយសមែួលការអភិវឌែឍរបស់ាដោយមិន

មែនគែែន់តែមានកម្មវិធីអប់រំល្អប៉ណុោ្ណែះទែប៉ុន្តែថែមទាំងតែូវមានរចនាសម្ពន័ន្ធភ 

ពន្ធភដរជួយាំទែផងដែរ។ វែទិកាដែលយើងខ្ញុកំំពុងនិយយនែះ នឹងផ្តល់ឱកាស 

លើកទឹកចិត្តដល់រជរដ្ឋែភិបាល ក្នងុការធ្វើឲែយមានោលនោបាយពន្ធភដរមួយ 

ដែលទែទែង់ដល់វិស័យបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាន និងសរគមនាគមន៍ៅកម្ពនុជា។  

វិស័យធំៗដំបូងដែលគែតែូវផ្តែតការយកចិត្តទុកដក់លើនោះ រួមមាន៖

 ¾  អតែែពន្ធភនាំចូលដែលគែដក់ទៅលើបរិកា្ខែបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាន និងសរ- 

គមនាគមន៍ ជាពិសែសទាក់ទិនទៅនឹងបច្ចែកវិទែយាទើបនឹងចែញថ្មី ដែល

អាចផ្ដល់ជូននូវលក្ខខណ្ឌលើកទឹកចិត្តតាមដំណាក់កាល ដូច្នែះ ានឹង 

ជមែុញឲែយមានការរីកសយភាយទូលំទូលាយនូវសែាកម្មឌីជីថលថ្មីៗ។

 ¾  ភាពសែពែចសែពិលមួយចំនួនក្នុងចែបាប់របស់កម្ពនុជា ឧទាហរណ៍ដូចជា 

អលទ្ធភភាពរបស់កែុមហ៊ុនផ្ដល់សែាពីខាងកែែក្នុងការបញ្ជែក់ថា តើពួក

គែនឹងតែូវជាប់កាតព្វកិច្ចបង់អាករលើតម្លែបន្ថែមលើសែារបស់ពួកគែ 

ឬអត់ (សូមអាន "អាករលើតម្លែបន្ថែមពែលនាំចែញសែា " ក្នុងជំពូក 

ពន្ធភដរ)។ 
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លទ្ធភភាពទទួលបាន និងលទ្ធភភាពជាវបានអិ៊នធឺណិតយកមកបែើកំពុងតែកើនឡើង 

យ៉ែងរហ័សៅកម្ពនុជា – កែសួងបែែសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍រំពឹងទុកថាចំនួន 

ពលរដ្ឋភភា្ជែប់អ៊ិនធឺណិតបានទៀងទាត់ នឹងកើនសឹងតែទ្វែដងដល់ទៅ៩លាន៥សែន 

នាក់ដល់ឆ្នែ២ំ០២០។ ៅបុ៉នា្មែនឆ្នែខំាងមុខការភា្ជែប់បណា្តែញអិ៊នធឺណិតកាន់តែពងែកី

បាននឹងបន្តបង្កើតកាលានុវត្តភាពនិងវែទិកាថ្មីៗ សមែែប់បណា្តែធុរកិច្ចកម្ពនុជាឲែយ

ឈងាប់អតិថិជនបានកាន់តែចែើនថែមទៀត។ បើគែចែះទាញយកចំណែញពី

ាបែកបដោយបែសិទ្ធភភាពកាលានុវត្តភាពទំាងនោះ អាចជួយឲែយបែតិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថុ 

កាន់តែមានភាពបែសើរឡើងហើយនឹងរួមវិភាគទានដល់កំណើនសែដ្ឋភកិច្ចទៀត

ផង។

កម្ពនជុាមានទីផែារពាណិជ្ជកម្មតាមអិ៊នធឺណិតមួយដែលៅក្មែងខ្ចៅីឡើយ ក្នងុនោះ  

មានគែហទំព័រទិញលក់ទំនិញតាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិតមួយចំនួន កំពុងសកម្មក្នុងរបរ

រកសីុរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែវិស័យនែះៅមានកមែិតៅឡើយ បើបែៀបជាមួយបណា្តែ 

បែទែសអាស៊ែនដទែទៀត ដោយសរតែឧបសគ្គកមួយចំនួន ដែលគែអាចបែងចែក

ជាបីផ្នែកដូចតទៅនែះ៖

 � កតា្តែបច្ចែកទែស និងបែតិបត្តិការ៖  ក្នុងនែះរួមមានលទ្ធភភាពជាវបាន និងតម្លែ 

ទូរគមនាគមន៍និងហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភអ៊ិនធឺណិតលទ្ធភភាពទទួលបានសែាកម្ម 

ហិរញ្ញវត្ថបុញ្ហែបែឈមផ្នែកភ័ស្តភុារ ពាក់ព័ន្ធភនឹងការបញ្ជនូទំនិញ។ បញ្ហែបែឈម 

ធំមួយក្នងុចំណោមបញ្ហែបែឈមធំៗទំាងឡាយ គឺការបង្កើតឲែយមានចែកទា្វែរមាន 

សន្តិសុខមួយសមែែប់ការទូទាត់អនឡាញ ដោយមានការការពារផ្នែក 

បច្ចែកទែស និងចែបាប់គែប់គែែន់ – បច្ចុបែបន្ននែះការទូទាត់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

តាមអ៊ិនធឺណិតៅកម្ពនុជា បែពែឹត្តិទៅលើមូលដ្ឋែនការ បង់ជាសច់បែែក់ពែល 

ទំនិញតែូវបានបញ្ជូនដល់ដែអតិថិជន។

 � កតា្តែសង្គកមសែដ្ឋភកិច្ចនិងវបែបធម៌៖ មានភាពាំបាច់តែូវលើកកម្ពនស់ការយល់ដឹង 

និងការអប់រំបែជាជនអំពីការបែើអិ៊នធឺណិតក្នងុការទិញដូរហើយ ជាពិសែសអំពី 

ការកសងទំនុកចិត្តលើការទិញដូរបែបនែះក្នុងចំណោមអតិថិជន។ សមែែប់ 

បណា្តែធុរកិច្ចការវិនិោគអាចតែូវបានលើកទឹកចិត្តថែមទៀតតាមរយៈការ 

ផ្តល់ព័ត៌មានឲែយបានជាក់ចែបាស់ អំពីសកា្តែនុពលនែទំហំទីផែារសមែែប់យកជា 

ការបង្កើតកែបខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិត

១៨.	ពាណិជ្ជកម្មតាមប្ព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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មូលដ្ឋែនធ្វើការសមែែចធុរកិច្ច និងផ្តល់ហែតុផល ជូនអ្នកឯទៀតយកទៅគិត 

មុននឹងសមែែចធ្វើធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធឺណិតៅកម្ពនុជា។

 � កតា្តែចែបាប់និងនិយតកម្ម៖ ការអភិវឌែឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធឺណិត តមែូវ

ឲែយមានអង្គកភាពាំទែផ្នែកចែបាប់និងនិយតកម្មមួយដើមែបីធ្វើជាកែបខ័ណ្ឌមួយ 

សមែែប់ធ្វើការទូទាត់ តាមរបៀបមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងការការពារគែប់

គែែន់ទាំងអតិថិជនទាំងធុរជន។ ក្នងុនោះគួរមានការណែនាំអំពីយន្តការការ

ដោះសែែយវិាទ និងការអនុវត្តចែបាប់និងការណែនំាស្តពីីការការពារអ្នកបែើបែែស់ 

និងចែបាប់ឯកជនភាពដែលាំបាច់តែូវតែរឹងមាំ ប៉ុន្តែងាយបែើបែែស់សមែែប់ 

ឧសែាហកម្មបែបនែះ។ ក្នងុោលដៅនែះរជរដ្ឋែភិបាល បច្ចបុែបន្នកំពុងតែស្ថតិក្នងុ

ដំណើរការធ្វើពងែែងចែបាប់មួយស្តពីីពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភអិ៊នធឺណិតហើយ។

ក្នងុោលដៅជយួរកដណំោះសែែយដលឧ់បសគ្គកទំាងនែះ កែមុការងារធរុកចិ្ចកម្ពនុជា

តាមបែព័ន្ធភអិ៊នធឺណិត តែវូបានបង្កើតឡើងក្នងុឆ្នែ២ំ០១៥ដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភ 

ពីសំណាក់សភាពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លែស និងមានធាតុចូលមួយចំនួនពីសភាពាណិជ្ជកម្ម

អឺរ៉ុប។ កែុមនែះបើកទា្វែរចំហចោំះភាគីពាក់ព័ន្ធភទាំងអស់ដែលមានចំណាប់ 

អារម្មណ៍លើបែធានបទនែះ ផ្តល់វែទិកាសមែែប់ចែករំលែកព័ត៌មាន ហើយធ្វើការរួម 

ា្នែលើគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងឡាយក្នុងវិស័យឯកជន ដែលាំទែដល់ការអភិវឌែឍធុរកិច្ច

តាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិតនិងពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិតៅកម្ពនុជា។

បែសកកម្មរបស់កែុមនែះគឺដើមែបី៖

 � ផ្តល់វែទិកាជូនភាគីពាក់ព័ន្ធភដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចសហការា្នែ 

និងជមែុញ ឲែយមានធុរកិច្ចតាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិតនិងពាណិជ្ជកម្មតាម  

បែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិតៅកម្ពនុជា។

 � ជមែុញនិងកសងការយល់ដឹងអំពីបញ្ហែបែឈមនិងកាលានុវត្តភាពនានា

ក្នុងវិស័យនែះ។

 � ធ្វើការសមែបសមែលួជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធភដទែទៀតរួមមានរជរដ្ឋែភិបាល 

ស្ថែប័នមិនរកផលចំណែញនិងវិស័យឯកជន។

 � ផ្តល់ធាតុចូលក្នុងការតាក់តែងពងែែងចែបាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភ 

អ៊ិនធឺណិតនិង

 � បង្កើតធនធានព័ត៌មាន។
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កែុមការងារនែះ បានបែជុំា្នែបំពែញកិច្ចការជាចែើនមកហើយាប់ពីចុងឆ្នែំ២០១៥

មកដល់ដើមឆ្នែំ២០១៦ ហើយបានទទួលធាតុចូលនានាពថីា្នែក់ដឹកនាំជាង១០០នាក់

ក្នុងវិស័យឯកជន ធ្វើឲែយគែកាន់តែយល់បានបែសើរជាងមុន អំពីបញ្ហែបែឈមនិង

កាលានុវត្តភាពទាំងឡាយជុំវិញពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិតៅកម្ពនុជា។  

កែុមនែះមានចែតនាដើរតួនាទីជាសម្លែងរួមមួយសមែែប់វិស័យឯកជនហើយសូម

ស្វែគមន៍ឱកាសនានាក្នងុការផ្តល់ជាធាតុចូលទំាងឡាយសំដៅទៅជួយរជរដ្ឋែភិបាល 

ក្នុងការអភិវឌែឍវិស័យនែះ។

សមែែប់បែទែសកំពុងអភិវឌែឍដូចកម្ពនុជា ការធ្វើធុរកិច្ចតាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិត និង 

ពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភអិ៊នធឺណិត អាចជារូបបរិវត្តសមែែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធភទំាងអស់រួម 

ទាំងរជរដ្ឋែភិបាលនិងវិស័យឯកជនផងដែរ។ រជរដ្ឋែភិបាលបានទទួលស្គែល់លើ

សកា្តែនុពលកំណើនសែដ្ឋភកិច្ច ដែលអាចទទួលបានពីពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភអិ៊នធឺណិត 

ហើយដែលកែសួងពាណិជ្ជកម្មបានាត់ទុកថាជា "វិស័យធំមួយទៀតសមែែប់ 

សែដ្ឋភកិច្ចរបស់យើងនាពែលខាងមុខ15 " ។

ការអភិវឌែឍបែកបដោយជោគជ័យនែវិស័យនែះ នឹងនាំផលចំណែញដល់អ្នកបែើ

បែែស់ដែលនឹងមានជមែើស និងការបែកួតបែជែងខា្លែំងជាងមុនក្នុងការផ្តល់ផលិត 

ផលនិងសែាកម្ម។សមែែប់វិស័យឯកជនការបែកាន់យកយុទ្ធភសស្តែពាណិជ្ជកម្ម 

តាមបែព័ន្ធភអិ៊នធឺណិតបែកបដោយបែសិទ្ធភភាព នឹងនំាមកនូវការរំពឹងថាការលក់និង 

ចំណូលនឹងកើនជមែុញការផែសព្វផែាយទីផែារ និងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនឲែយកាន់តែ 

បែសើរឡើងហើយជួយកាត់បន្ថយចំណាយក្នងុការទូទាត់ និងបែតិបត្តកិារ។ ក្នងុការ 

សមែែចឲែយបានោលបំណងទាំងនែះបណា្តែកែុមហ៊ុន នឹងកា្លែយជាបែភពចំណូល 

ពន្ធភកាន់តែធំជាងមុនសមែែបរ់ជរដ្ឋែភិបាល ពែមទាំងផ្តល់អត្ថបែោជន៍សែដ្ឋភកិច្ច

បន្ថែមទៀតដូចជាការបង្កើតការងារថ្មីៗ ជាដើម។

កែមុការងារនែះសងែឃឹមថានឹងមានឱកាសធ្វើការជាមួយរជរដ្ឋែភិបាល ដើមែបីបងា្ហែញ 

ជូននូវតមែូវការទាំងឡាយរបស់វិស័យឯកជន សមែែប់ជួយជែែមជែែងដល់ការរីក

ចមែើនទីផែារពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិត ៅកម្ពនុជា។

យើងខ្ញុំសូមផ្តល់អនុសសន៍ជូនរជរដ្ឋែភិបាល ឲែយទទួលស្គែល់អត្ថបែោជន៍ដែល  

អាចនឹងទទួលបានដោយបញ្ចូលទសែសនៈទាំងឡាយរបស់កែុមការងារនែះ ទៅក្នុង

យុទ្ធភសស្តែរបស់ខ្លនួស្តពីីពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភអិ៊នធឺណិត ហើយជាពិសែសទាញ 

យកអត្ថបែោជន៍ពីជំនាញឯកទែសនិងបទពិសោធន៍របស់កែមុនែះទៅបែើបែែស់។

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

អនសុសន៍

១៨.	ពាណិជ្ជកម្មតាមប្ព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត		(បន្ត)
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កែុមការងារនែះ បានធ្វើអត្តសញ្ញែណគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនរបស់វិស័យឯកជន

ដែលគែបមែងុនឹងអនុវត្តៅបុ៉នា្មែនខែខាងមុខនែះ។ យើងខ្ញុសូំមស្នើឲែយរជរដ្ឋែភិបាល 

ាំទែដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនោះដោយផ្តល់ជាព័ត៌មាន ឬជំនួយកន្លែងណាដែល

អាចធ្វើទៅបានហើយយករបកគំហើញរបស់កែមុការងារនែះទៅធ្វើការពិារណា។ 

តាមការគែែងទុកគមែែងនីមួយៗដូចមានរយនាមខាងកែែមនែះនឹងមានឥទ្ធភពិល 

ភា្លែមៗទៅលើការតែៀមលក្ខណៈធ្វើធុរកិច្ចតាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិត និងពាណិជ្ជកម្ម

តាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិតក៏ដូចជាការវិនោិគៅកម្ពនុជា៖ 

 � ការសិកែាាយតម្លែទីផែារ លើចរន្តពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភអ៊ិនធឺណិត  

និងសកា្តែនុពល ទំហំទីផែារការតែៀមលក្ខណៈនិងកាលានុវត្តភាពៅកម្ពនុជា។

 � របាយការណ៍មួយស្តពីី "ស្ថែនភាពពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភអិ៊នធឺណិតៅកម្ពនជុា 

២០១៥៖ទំហំទីផែារការតែៀមលក្ខណៈនិងកាលានុវត្តភាព " ដោយផ្អែកលើរបក

គំហើញរបស់ការសិកែាាយតម្លែទីផែារ។

 � "កែមបែតិបត្ត ិ" ស្វយ័អភិបាលកិច្ចឧសែាហកម្ម ដើមែបីធ្វើឲែយកាន់តែបែសើរឡើងនូវ 

ជំនឿទុកចិត្តពីសំណាក់ធុរកិច្ច និងអ្នកបែើបែែស់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភ 

អិ៊នធឺណិត និងធុរកិច្ចតាមបែព័ន្ធភអិ៊នធឺណិតជាពិសែស សំដៅទៅគែបដណ្តប់ 

ផ្នែកមានសរៈសំខាន់នានា ក្នងុការបែតិបត្តដូិចជាោលនោបាយផលរបរជា 

ដើមដែលមិនទាន់មានក្នងុចែបាប់កម្ពនជុាៅឡើយទែ។

 � គមែែង "លែខកូដទីតាំងគែហដ្ឋែនសមែែប់បញ្ជូនឥា៉ែន់ " ក្នងុការបង្កើតបែភព

មូលទិន្នន័យចំហមួយ នែមែតាព័ត៌មាន(បានន័យថាព័ត៌មានអំពីព័ត៌មាន) ដើមែបី 

បង្កភាពងាយសែលួក្នងុការកំណត់អត្តសញ្ញែណ និងរកឲែយឃើញទីតំាងសមែែប់ 

បញ្ជូនឥា៉ែន់ដែលវិស័យឯកជនជាអ្នកបង្កើតនិងរកែាទុកសមែែប់បែើបែែស់ទាំង

អស់ា្នែ។

 � "ការស្ទែបស្ទង់មតិអំពីការបណ្តះុបណា្តែលនិងការអប់រំ "ដើមែបីផ្តល់ជូនផ្នែកធុរកិច្ច 

នូវព័ត៌មានអំពីថា តើកន្លែងណា និងដោយរបៀបណា ដែលគែតែូវបង្កើន 

សមត្ថភាព របស់បុគ្គកលិកលើជំនាញធុរកិច្ចតាមអ៊ិនធឺណិត និងពាណិជ្ជកម្ម 

តាមអ៊ិនធឺណិត ដែលវិស័យឯកជនរកឃើញថាជាឧបសគ្គកសំខាន់មួយដល់ការ

ពន្លឿនពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធឺណិតៅកម្ពនុជា។

99 ស្នើសូមបន្តសហការជា
មួយកែមុការងារធុរកិច្ច 
កម្ពនជុាតាមបែព័ន្ធភអិ៊នធឺ-
ណិតដើមែបីជួយឲែយមាន 
ការរីកលូតលាស់ 
ពាណិជ្ជកម្មតាមបែព័ន្ធភ 
អិ៊នធឺណិតៅកម្ពនជុា។
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រជរដ្ឋែភិបាលបានអនុម័តចែបាប់ទូរគមនាគមន៍ថ្មីកាលពីខែធ្នូ២០១៥ ដែលក្នងុនោះ

មានតមែូវការឲែយធុរកិច្ចទាំងអស់ក្នុងវិស័យទូរគមនាគមនដ៍ក់ពាកែយឡើងវិញសុំ 

អាជា្ញែប័ណ្ណបែតិបត្តិការរកសុី។ សែចក្តីពិស្តែរនែដំណើរការដក់ពាកែយឡើងវិញនែះ

មិនទាន់តែូវបានគែកំណតៅ់ឡើយទែ ប៉ុន្តែានឹងតែូវចែញតាមរយៈបែកាសទំនង

ជាៅមុនដំណាច់ឆ្នែ២ំ០១៦។ កែមុហុ៊នភាគចែើនក្នងុវិស័យនែះកំពុងបែើអាជា្ញែប័ណ្ណ 

រយៈពែលយូរអង្វែង ប៉ុន្តែពែលនែះតែូវស្ថិតក្នុងភាពបែឈមទៅនឹងហានិភ័យ 

និយតភាពមួយចំនួន ដោយពួកគែមិនបែែកដថាតើសិទ្ធភិ និងកាតព្វកិច្ចទំាងឡាយ

នែអាជា្ញែប័ណ្ណរបស់ពួកគែបច្ចបុែបន្ននែះ នឹងតែវូបានគែោរពកែែមបែព័ន្ធភអាជា្ញែប័ណ្ណ 

ថ្មីដែរឬអត់។

ដើមែបីទាក់ទាញការវិនិោគក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ និងជាទូទៅក្នុងបែទែសកម្ពនុជា

ាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលរជរដ្ឋែភិបាលតែូវផ្តល់ឲែយវិនិោគិន នូវស្ថរិភាព 

និយតកម្ម និងភាពទសែសន៍ទាយបានក្នុងកមែិតខ្ពនស់មួយ។ បែសិនបើបែការចែបាប់ៅ

ក្នុងបែព័ន្ធភចែញអាជា្ញែប័ណ្ណថ្មីនែះ មានអំណោយផលដល់បែតិបត្តិករបច្ចុបែបន្ននែះ

ទាបជាងលក្ខខណ្ឌដែលពួកគែធា្លែប់ទទួលបានក្នុងការរកសុីរបស់ពួកគែកន្លងមក ា

នឹងនាំឲែយមានឥទ្ធភិពលមិនល្អដល់មុខមាត់របស់កម្ពនុជាក្នុងនាមជាោលដៅវិនិោគ

មួយ ហើយឥទ្ធភិពលនឹងជះទៅលើគែប់វិស័យទាំងអស់ដោយវិនិោគិនដែលបមែុង

មកដក់ទុន នឹងយល់ឃើញថាមានហានិភ័យខ្ពនស់ដោយសរតែការបែែបែលួនិយតភាព 

មិនអំណោយផលដល់ការរកសុីរបស់គែ។

យើងខ្ញុំសូមផ្តល់ជាអនសុសន៍ដល់កែសួងបែែសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ឲែយធ្វើការ

ពិគែែះោបល់ខ្លមឹសរសីុជមែែជាមួយវិស័យឯកជនសិនមុននឹងអនុវត្តដំណើការ 

ចែញអាជា្ញែប័ណ្ណឡើងវិញ។ ក្នុងការរៀបចំបែការនានានែបែព័ន្ធភអាជា្ញែប័ណ្ណថ្មីនែះ

កែសួងគួរតែបែកាន់យកោលការណ៍ដែលថា លក្ខខណ្ឌថ្មីគួរតែោរពលក្ខខណ្ឌ

ដែលបានពែមពែៀងរួចមកហើយជាមួយវិនោិគិនបច្ចុបែបន្ន ដូច្នែះបែសិទ្ធភភាពរួម 

របសា់មិនគួរបន្ថែមអមែែកនិយតភាពនិងការចំណាយផែសែងទៀតទៅលើពួកគែ

ទែ។ បែសិនបើពន្ធភ និងចំណាយផ្នែកបទបញ្ញត្តិតែូវបាន់ដំឡើងចែើនថែមទៀតនោះ

ានឹងធ្វើឲែយសែាកម្មទូរគមនាគមន៍កាន់តែទៅហួសលទ្ធភភាពជាវបានរបស់អ្នកបែើ

បែែស់ ហើយជះឥទ្ធភិពលអវិជ្ជមានលើនិរន្តរភាពក្នុងវិស័យនែះទៀតផង។

ធានាស្ថិរភាពនិយតកម្មដើមែបីទែទែង់ដល់ការវិនិោគ
ក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍

១៩.	ទូរគមនាគមន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

អនសុសន៍

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

99 ស្នើសូមធ្វើការពិគែែះ- 
ោបល់ខ្លមឹសរ 

សីុជមែែជាមួយវិស័យ 
ឯកជនសិន មុននឹងអនុវត្ត 

ដំណើការចែញអាជា្ញែប័ណ្ណ 
ទូរគមនាគមន៍ឡើងវិញ។
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រដ្ឋភបាលកិច្ចកាតព្វកិច្ចសែាកម្មសកលដែលបានស្នើឡើង
និងមូលនិធិសមែែប់ការកសងសមត្ថភាព

កែសួងបែែសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍តែូវបានគែយល់ថាកំពុងពិារណាដក់ឲែយ 

អនុវត្ត "កាតព្វកិច្ចសែាកម្មសកល " (Universal Service Obligation/USO) ដែលតមែវូ 

ឲែយធុរកិច្ចទូរគមនាគមន៍ផ្ទែរទៅឲែយរជរដ្ឋែភិបាលចំនួន២%នែចំណូលសរុបពាក់ព័ន្ធភ

នឹងសកម្មភាពសែាទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ (ដោយមានបែការសមែែប់កាត់បន្ថយ

ខ្លះ)។មូលនិធិដែលបែមូលបានពី USO ជាោលការណ៍គួរតែតែវូយកមកបែើសមែែប់ 

ពងែងឹគែះឹធានាកំណើនក្នងុវិស័យនែះទៅថ្ងែមុខទៀត តាមរយៈការធ្វើហិរញ្ញបែបទាន 

អភិវឌែឍន៍ហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភថែមទៀតនិងពងែីកបណា្តែញបែព័ន្ធភទៅដល់តំបន់ដច់

សែយល ដែលបើមិនដូចោ្នែះទែ ានឹងមានតម្លែសែដ្ឋភកិច្ចតិចតួចពែកសមែែប់អ្នកផ្គកត់ 

ផ្គកង់សែាទូរគមនាគមន៍ទៅដំឡើងសែាៅតំបន់ដច់សែយលទំាងនោះ ដោយសរ 

តែចំណាយលើសងសង់ដំបូងខ្ពនស់ពែក ក្នុងពែលដែលអ្នកបែើបែែស់មានលទ្ធភភាព

ទាបក្នុងការចំណាយជាវសែានោះមកបែើ។ ចែបាប់ថ្មីនែះក៏តមែូវឲែយគែបង់ ចំនួន១% 

ថែមទៀតនែចំណូលដុលពាក់ព័ន្ធភសកម្មភាពទូរគមនាគមន៍សមែែប់ការកសង 

សមត្ថភាពការងារសែែវជែែវនិងការងារអភិវឌែឍន៍។

ក្នុងពែលនែះវិស័យឯកជនមិនដឹងសូមែបីតែបន្តិចឡើយថាតើ បែព័ន្ធភ USO និងការ 

កសងសមត្ថភាពនឹងតែូវបានគែគែប់គែងាត់ចែងដោយរបៀបណា ហើយថាតើ

គែអាចនឹងបែើបែែស់ាសមែែប់ពងែីកឧសែាហកម្មទូរគមនាគមន៍ ៅកម្ពនុជាដូចម្តែច 

ទែ។ សែចក្តីពិស្តែរនឹងមានៅក្នុងអនុកែឹតែយ ដែលទំនងជានឹងចែញៅមុនចុង 

ឆ្នែំ២០១៦។

បែព័ន្ធភាត់ចែង USO នែះបែសិនបើាត់ចែងនិងគែប់គែងបែកបដោយបែសិទ្ធភភាព

អាចដើរតួនាទីជាឧបករណ៍មានសរៈបែោជន៍មួយ ក្នងុការកៀងគរមូលនិធិ 

សមែែប់គមែែងបមែើបែោជន៍សមូហភាព ដូចជាបង្កើនគុណភាពបែព័ន្ធភទូរគម-

នាគមនៅ៍តាមតំបន់ជនបទ និងបង្កើនលែបឿនអ៊ិនធឺណិតតាមរយៈការធ្វើវិសិដ្ឋភកម្ម

ហែដ្ឋភរចនាសម្ពនន័្ធភ។ ធ្វើដូច្នែះានឹងជួយសមែបសមែលួគំនិតផ្តចួផ្តើមនានារាងវិស័យ 

សធារណៈ និងវិស័យឯកជនក្នុងោលដៅអភិវឌែឍន៍តំបន់ដែលមានសែាទូរគម- 

នាគមន៍តិចតួច។ ក្នុងបែទែសជាចែើនកែុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មានសិទ្ធភិទារថ្លែសែា 

កាតព្វកិច្ច USO ទាំងអស់ដែលខ្លួនបានបង់តែឡប់មកវិញៅលើមូលដ្ឋែននែការរួម

ចំណែករបស់ពួកគែ ដើមែបីពងែីកសែានិងអភិវឌែឍន៍វិស័យនែះ។

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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ប៉ុន្តែបើសិនជាបែែក់ដែលបែមូលបានពីបែព័ន្ធភាត់ចែង USO នែះតែូវបានគែបង្វែរ

ចែញពីវិស័យទូរគមនាគមន៍ទៅបែើសមែែប់កិច្ចការដទែទៀតរបស់រជរដ្ឋែភិបាល 

វិញធុរកិច្ចទូរគមនាគមន៍ នឹងទទួលអមែែកចំណាយថែមទៀតដោយមិនទទួលបាន 

ផលបែោជន៍បន្ថែមឬឱកាសលូតលាស់បន្តទៀតឡើយ។ សម្មតិកម្មបែបនែះនឹង

ទំនងជាបង្កឧបសគ្គកដល់ការវិនិោគថែមទៀត ហើយជះឥទ្ធភិពលអវិជ្ជមានដល់ 

កំណើន បែកបដោយចីរភាពៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍នែះតែម្តង។

វិស័យឯកជនសូមស្វែគមន៍ឱកាសចូលរួមចំណែកតែមឹតែវូរបស់ខ្លនួ ដល់ការអភិវឌែឍ 

សែដ្ឋភកិច្ចៅកម្ពនុជាដែរ។ ៅក្នុងន័យនែះាមានសរៈសំខាន់ណាស់ដែលបែព័ន្ធភ 

USO និងកម្មវិធីកសងសមត្ថភាពដែលទើបនឹងតែវូបានស្នើឡើង តែវូដក់ឲែយមានការ 

ពិគែែះោបល់សីុជមែែជាមួយវិស័យឯកជន ដើមែបីធានាឲែយបានថា ាតែវូបានតាក់ 

តែងឡើងសមែែបា់ំទែដល់កំណើនបែកបដោយចីរភាពរបស់ឧសែាហកម្មនែះ 

កែលម្អការអភិវឌែឍ បច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ បងែួមគមា្លែតឌីជីថលក្នុង

ចំណោមបែជាជន និងបង្កើនកមែិតតភា្ជែប់បណា្តែញអ៊ិធឺណិតៅតាមទីជនបទឲែយ

កាន់តែបែសើរឡើងថែមទៀត។

ដើមែបីាំទែដល់ោលដៅអភិវឌែឍន៍ទំាងនែះ គមែែងនីមួយៗតែវូតែបង្កើតឡើងជំុវិញ 

ោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អដែលគែបដណ្តប់លើការគែប់គែងមូលនិធិបែកបដោយ 

តមា្លែភាព ការធ្វើសែចក្តរីយការណ៍ និងសវនកម្មតាមកាលវិភាគជាក់លាក់ និងមាន 

យន្តការចែបាស់លាស់សមែែប់បែតិបត្តិការបែើមូលនិធិនោះ។ បើមូលនិធិទាំងពីរ 

គមែែងនែះ - USO និងកម្មវិធីកសងសមត្ថភាព - តែវូបានរៀបចំរបៀបដូចបានលើក 

ឡើងខាងលើបណា្តែធុរកិច្ចទូរគមានគមន៍ នឹងតែូវរងបន្ទុកចំណាយថែមទៀតតាម 

រយៈថ្លែឈ្នួលដែលរដ្ឋភបានដក់លើកែុមហ៊ុនៅពែលដែលការចំណាយទាំងនោះ 

គួរតែវូបានប៉ះបូ៉វមកវិញយ៉ែងហោចណាស់ក៏មួយផ្នែកណាមួយដែរ តាមរយៈឱកាស 

ថ្មីៗ សមែែប់បង្កើតចំណូលពីការបង្កើតគមែែងថ្មីៗ ដែលបែើមូលនិធិពីបែភពដូចបាន 

រៀបរប់ខាងលើនែះ។

អនសុសន៍

99  ស្នើសូមរៀបចំរចនាសម្ពនន័្ធភ 
បែើបែែស់ចំណូលពី 

កាតព្វកិច្ចសែាកម្ម សកល 
(Universal Service Obligation 

/ USO)មួយដែលបមែើឲែយ 
ការរីកចមែើនដល់វិស័យ 

នែះទៅថ្ងែអនាគត។

១៩.	ទូរគមនាគមន	៍	(បន្ត)



បច្ចែកវិទែយាឌីជីថល និងបច្ចែកវិទែយាថ្មី  |  115

អនសុសន៍

ការផ្ដល់វិសលគម

រជរដ្ឋែភិបាលរកែាសិទ្ធភរិបស់ខ្លនួក្នងុការផ្ដល់វិសលគម (ឬហែ្វេកង់ស៍) ទៅឲែយកែមុហុ៊ន

ទូរគមនាគមនៅ៍កម្ពនុជា។ បច្ចុបែបន្ននែះមានអង្គកភាពឯកជនជាចែើនកាន់កាប់ 

វិសលគមៅកម្ពនជុា ហើយក្នងុចំណោមនោះមានកែមុហុ៊នខ្លះទទួលបានវិសលគម 

ក៏ពិតមែនបុ៉ន្តែអត់មានផ្តល់សែាអ្វទំីាងអស់។ វិសលគមា្មែនខែសែជាធនធានធម្មជាតិ 

ដ៏កមែមួយ ហើយមានតែដែនចង្អៀតនែវិសលគមនែះប៉ុណោ្ណែះដែលសមរមែយ 

សមែែប់បញ្ជូនសីុា៉ែល់ទូរគមនាគមន៍អត់ខែសែក្នុងគុណភាពមួយគួរទុកចិត្តបាន។ 

ដូច្នែះ បែព័ន្ធភចែកាយវសិលគមមួយដែលមិនធានាឲែយមានការបែើបែែស់ាបែកប

ដោយបែសិទ្ធភភាព អាចបង្កឧបសគ្គកដល់ការអភិវឌែឍសែាកម្មទូរគមនាគមន៍ទៅវិញ

ទែ។ ចែបាប់ទូរគមនាគមន៍ថ្មី តមែូវឲែយមានអនុកែឹតែយថ្មីមួយដែលតែូវគែប់ដណ្តប់លើ

ការធ្វើផែនការការបែងចែកការាត់តាំងនិងការតាមដនការបែើបែែស់វិសលគម។

ាជាការយល់ឃើញរបស់យើងខ្ញុំ ដែលថារជរដ្ឋែភិបាលកំពុងពិារណាដក់ចែញ

នូវវិធីសស្តែដែញថ្លែទិញ វិសលគមដែលនឹងបែងចែកមា៉ែកវសិលគម ទៅតាម 

ដំណើរការបែកួតបែជែង កែែមរូបភាពដែញថ្លែ។ នែះជាវិធីសស្តែបែងចែកដែល

គែបែើជាទូទៅៅក្នងុបែទែសដទែទៀត។ បុ៉ន្តែវិធីដក់ឲែយដែញថ្លែនែះ គួរតែតែវូបាន 

ដក់កែែមការកាន់កាប់គែប់គែងសមហែតុផល ដើមែបីចៀសាងការបំប៉ោែងតម្លែដោយ 

អ្នកដែញថ្លែដែលអត់មានសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុដើមែបីបង់ថ្លែវិសលគមដែលគែដែញ

បាន ឬក៏អត់សមត្ថភាពផ្តល់សែាដែលបែើបែែស់វិសលគមនោះ។

វិស័យទូរគមនាគមនៅ៍កម្ពនុជានឹងទទួលបានអត្ថបែោជន៍ពីការធានារបស់  

រជរដ្ឋែភិបាល ដោយធ្វើយ៉ែងណាឲែយវិសលគមស្ថិតៅក្នុងដែរបស់អ្នកផ្តល់សែា

ដែលនឹងបែើបែែស់ាពិតបែែកដ ដោយសរថាកែុមហ៊ុនទាំងនែះហើយដែលរួម 

ចំណែកបង់ពន្ធភជូនរដ្ឋភបង្កើតការងារ និងបង្កើនការតភា្ជែប់បណា្តែញទូរគមនាគមន៍

ថែមទៀតជូនអ្នកបែើបែែស់។ ផ្ទុយមកវិញ ការជាវវសិលគមយកទៅស្តុកទុកដោយ

ា្មែនផ្តល់សែាអី្វសោះនោះ គឺជាការបាត់ឱកាសសមែែប់រជរដ្ឋែភិបាលក្នុងពែយាយម

ធ្វើឲែយសមែែចោលបំណងអភិវឌែឍន៍សែដ្ឋភកិច្ចរបស់ខ្លួន។

ក្នុងករណីដែលរជរដ្ឋែភិបាលសមែែចដក់ចែញនូវបែព័ន្ធភដែញថ្លែជាវវិសលគម 

យើងខ្ញុំសូមផ្តល់អនុសសន៍ឲែយអ្នកដែញថ្លែគួរឆ្លងកាត់នីតិវិធីមុនដែញថ្លែមួយសិន 

មុននឹងចូលរួមក្នុងការដែញថ្លែដែលនឹងតែូវរៀបចំឡើងដោយកែសួងបែែសណីយ៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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និងទូរគមនាគមន៍។ មានតែកែមុហុ៊នដែលមានលទ្ធភភាព និងបងា្ហែញចែតនាមឹុងម៉ាែត់ 

ក្នុងការផ្តល់សែាកម្មដោយបែើវិសលគមដែលពួកគែកំពុងដែញថ្លែប៉ុណោ្ណែះទែ 

- ឧទាហរណ៍ ដោយបងា្ហែញការដក់ចែញនូវផែនការបែតិបត្តនិិងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

- ដែលគួរតែវូបានអនុញ្ញែតឲែយចូលរួមក្នងុដំណើរការដែញថ្លែ។ បន្ថែមពីលើនែះទៀត 

ជាផ្នែកមួយនែការពិគែែះោបល់អំពីអនុកែតឹែយកាតព្វកិច្ចផែនការបែតិបត្តអិបែបបរមា 

ឬក៏របៀបគែប់គែងបែហាក់បែហែលា្នែនែះ គួរតែូវបានគែយកទៅពិារណាដែរ 

ដើមែបីទប់ស្កែត់អ្នកមិនបែែកដបែជាកុំឲែយចូលរួមហើយការបញ្ចែញវិសលគមនែះ

ទៀតសោតទៅឲែយអ្នកផ្តល់សែា គួរតែតែូវមានការសមែបសមែួលដើមែបីាំទែដល់ 

របៀបារៈជមែុញបរិយប័ន្នផ្នែកឌីជីថល ដែលជាផ្នែកមួយនែការអភិវឌែឍរបស់ 

កម្ពនុជា។

99 ស្នើសូមដក់ចែញចំណាត់
ការតែតួពិនិតែយអ្នកដក់ដែញ

ថ្លែឲែយបានល្អតិល្អន់ ក្នងុ      
ដំណើរបែកាសលក់ដែញ

ថ្លែវិសលគមទូរគមនាគមន៍
នាពែលអនាគត។

១៩.	ទូរគមនាគមន	៍	(បន្ត)
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វិធីគណនាចំណូលជាប់ពន្ធភក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍

បច្ចបុែបន្ននែះ ៅកម្ពនជុាវិធីតែមួយគត់សមែែប់បញ្ចលូលុយក្នងុទូរសព្ទបានគឺតាមរយៈ 

ការកោសកាតហើយតម្លែលក់កាតទាំងនោះ តែូវបានអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរបែើ

ជាមូលដ្ឋែនសមែែប់គណនាពន្ធភទូរគមនាគមន៍។

វិធីគណនានែះដូចជាមិនសមសែបសមែែប់បែភែទខ្លះនែសកម្មភាព ដែលធុរកិច្ច 

ទូរគមនាគមន៍បច្ចបុែបន្ន មានការពាក់ព័ន្ធភជាមួយជាពិសែសបែភែទធុរកិច្ចដែលធ្វើការ 

ចែកាយផលិតផល និងផ្តល់សែាកម្មតាមឧបករណ៍ចល័ត។ ឧទាហរណ៍បើកែមុហុ៊ន

ផ្គកត់ផ្គកង់សែាទូរគមនាគមន៍កម្ពនុជាមួយាប់ដែគូជាមួយកែុមហ៊ុនទៀតដែលធ្វើការ

ចែកាយផលិតផលតាមបែព័ន្ធភឌីជីថល ដើមែបីឲែយអតិថិជនខ្មែរបែើម៉ែងភា្ជែប់ បណា្តែញ

ក្នុងបែព័ន្ធភរបស់គែសមែែប់ធ្វើការបង់ថ្លែតាមកម្មវិធីទូរសព្ទចល័ត កែុមហ៊ុនផ្គកត់ផ្គកង់   

នឹងតែវូបង់ពន្ធភតម្លែសរុបនែម៉ែងភា្ជែប់បណា្តែញ បើទោះជាកែមុហុ៊ននោះទទួលបាន 

កមែែជើងសរតែមួយភាគតូចពីកែុមហ៊ុនដែគូនោះក៏ដោយ។

ៅពែលដែលទីផែារកំពុងរីកលូតលាស់ បរិមាណនែការទូទាត់ក្នុងការរកសុីបែប

នែះក៏កើនដែរកមែតិចំណែញនែការទូទាត់នីមួយៗក៏ទំនងជានឹងធា្លែក់ចុះដែរ។ដូច្នែះ 

វិធីសស្តែគណនាពន្ធភបច្ចបុែបន្ននែះ អាចនឹងធ្វើឲែយបែភែទាប់ដែគូធុរកិច្ចដែលជាការ 

អនុវត្តទូទៅៅបែទែសដទែ មិនអាចបែើការបានទែៅកម្ពនុជា។

ដោយសរវិធសីស្តែគណនាពន្ធភរបស់អគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរ ជាឧបសគ្គកដល់កែុម

ហុ៊នទូរគមនាគមន៍កម្ពនជុា ក្នងុការបុ៉នប៉ងាប់ដែគូជាមួយកែមុហុ៊នដទែសមែែប់រកសីុ 

ផ្ដល់សែា និងចែកាយផលិតផលបែការនែះនឹងកាត់បន្ថយលទ្ធភភាពរបស់អ្នកបែើបែែស់  

ក្នុងការទទួលបានផលិតផលនិងសែា ហើយដូច្នែះ ាជាឧបសគ្គកដល់កំណើន 

សែដ្ឋភកិច្ចដែរ។

កម្ពនុជាកំពុងតែឃើញផ្ទែល់ហើយ នូវអត្ថបែោជន៍មួយចំនួនដែលការចែកាយ 

ផលិតផលនិងសែាតាមបែព័ន្ធភទូរសព្ទចល័តអាចនំាមកបាន។ ឧទាហរណ៍កែមុហុ៊ន

ទូរគមនាគមន៍បានដើរតួនាទីធំមួយក្នងុការជាវកញ្ចប់ធានារ៉ែប់រងជីវិត និងធានា 

រ៉ែប់រងគែែះថា្នែក់បុគ្គកល ក្នុងចំណោមបែជាជនកម្ពនុជា ហើយដូច្នែះាបានរួមចំណែក

ក្នុងការបង្កើនកមែិតសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុ សមែែប់គែួសរខ្មែរជាចែើន។

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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ដូចបានពិភាកែាក្នុងអនុជំពូកស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធឺណិតរួចហើយ ការតភា្ជែប់  

បែព័ន្ធភទូរគមនាគមន៍កាន់តែកើន ហើយានឹងបង្កើតបានជាកាលានុវត្តភាពធុរកិច្ច

ឲែយកាន់តែសមែបូរបែបថែមទៀតៅឆ្នែខំាងមុខៗ។ ជាមួយា្នែនែះ របបពន្ធភរបស់កម្ពនជុា 

ាំបាច់តែូវតែឆ្លុះបញ្ចែំងតថភាពនែការអនុវត្តធុរកិច្ចនាពែលបច្ចុបែបន្នដើមែបីាអាច

តែវូបានតមែង់ទិសទៅជាឧបករណ៍មួយ ដើមែបីជមែញុលើកទឹកចិត្តជាជាងបង្កឧបសគ្គក 

ដល់ការធ្វើនវកម្មសែាកម្មសមែែប់ជួយដល់កំណើនសែដ្ឋភកិច្ច។

យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយអគ្គកនាយកដ្ឋែនពន្ធភដរធ្វើការពិគែែះោបល់ជាមួយវិស័យ 

ឯកជន ដើមែបីកំណត់វិធីមួយមានលក្ខណៈសមសែបជាងនែះបន្តិច សមែែប់យកទៅ 

គណនាចំណូលជាប់ពន្ធភ របស់កែុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នានាៅកម្ពនុជា។

អនុសសន៍

99ស្នើសូមពិនិតែយឡើងវិញនូវ   
វិធីសស្តែនែការគណនា 

ចំណូលជាប់ពន្ធភរបស់ 
បណា្តែកែមុហុ៊ន 
ទូរគមនាគមន៍។

១៩.	ទូរគមនាគមន	៍	(បន្ត)
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ធុរកិច្ចប្តង

សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបមានមទនភាព
ដោយ ក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ខ្លួន មាន
អ្នកឈានមុខផ្នែកធុរកិច្ចបែតងដែលកំពុង
នាំមុខគែក្នុងការជមែុញផលិតកម្ម និងការ
បែើបែែស់ថាមពលដែលមិនបំពុលបរិស្ថែន 
អមជាមួយការធ្វើធុរកិច្ចល្អៗឯទៀតៅក្នុង
បែទែសកម្ពនជុា។ យើងខ្ញុសូំមស្វែគមន៍អភិកែម 
សម្លឹងទៅមុខ និងការទទួលស្គែល់របស់រជ 
រដ្ឋែភិបាលលើអត្ថបែោជន៍ដែលបែភពថា
មពលកកើតឡើងវិញ និងទង្វើធុរកិច្ចបែកប
ដោយចីរភាពអាចផ្តល់ចំោះការអភិវឌែឍ 
និង កំណើនសែដ្ឋភកិច្ចបែកបដោយចីរភាព 
របស់កម្ពនុជា សមែែប់រយៈ ពែលយូរអង្វែង 
ទៅអនាគត។

 ផ្ដើមចែញពីពីទសែសនវិស័យោល 
នោបាយរជរដ្ឋែភិបាលកម្ពនុជាបានទទួល
ស្គែល់រួចមកហើយ លើសរៈសំខាន់របស់ 
ថាមពលបែកបដោយចីរភាព និងការអនុវត្ត
ល្អៗក្នុងអភិបាលកិច្ចវិស័យឯកជន។ផែនការ 
យុទ្ធភសស្តែអភិវឌែឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ 
ដែលតែវូបានរចនាឡើងដើមែបីសមែែចោល
បំណងយុទ្ធភសស្ត្រក្នុងដំណាក់កាលទីបីនែ 
"យុទ្ធភសស្តែចតុកោណ " ដើមែបីកំណើន 
ការងារ សមធម៌ និងបែសិទ្ធភភាព បានគូស 
បញ្ជែក់ឡើងវិញ អំពីចែតនារជរដ្ឋែភិបាល

ក្នុងការពងែឹងអភិបាលកិច្ចធុរកិច្ច សំដៅ 
ជមែញុលើកស្ទយួសុខភាពនិងកំណើន ពែម 
ទំាងទំនួលខុសតែវូរបស់ធុរកិច្ចចំោះសង្គកម16 ។ 
លើសពីនែះ យុទ្ធភសស្តែចតុកោណទទួល
ស្គែល់ោលនោបាយដែលមានការយល់
ដឹងអំពីសរៈសំខាន់បរិស្ថែនថា ជាបុរែ 
លក្ខខណ្ឌ នែកំណើនសែដ្ឋភកិច្ច និងការអភិវឌែឍ 
សង្គកមបែកបដោយចីរភាព17  ហើយសម្តែងឲែយ
ឃើញការប្តែជា្ញែចិត្តធានាឲែយបានការគែប់គែង 
ធនធានធម្មជាតិបែកបដោយចីរភាព18  ាំទែ
ឲែយមានការអភិវឌែឍនូវបែភពថាមពលថ្មហីើយ 
ស្អែត19 ។ ជាងនែះទៅទៀត ោលនោបាយ 
ថាមពលជាតិ តែូវបានតមែង់ទិសឆ្ពែះទៅ 
រកការផ្តល់សែាកម្មថាមពលដែលអាចជឿ
ទុកចិត្ត បាន និងក្នុងតម្លែសមរមែយដល់អ្នក
បែើបែែស់ទាំងអស់តាមរបៀបបែកបដោយ
ចីរភាពមួយ ដែលនឹងជួយលើកកម្ពនស់ស្តង់
ដជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋភ ធ្វើឲែយសែដ្ឋភកិច្ចកាន់
តែមានសមត្ថភាពបែកួតបែជែងឡើង កាត់
បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនំាចូលបែែងឥន្ធភនៈ 
មកពីបរទែស ហើយការពារសោភ័ណភាព
សមែបត្តិធម្មជាតិរបស់បែទែសទៀតផង។

 សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបសូមាំទែរជ 
រដ្ឋែភិបាលក្នុងការអនុវត្តោលនោបាយ
ទំាងនែះ។ តាមរយៈគណៈកមា្មែធិការតសូ៊មតិ 
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ផ្នែកធុរកិច្ចបែតងរបស់យើង កន្លងមកយើង
ខ្ញុធំា្លែប់បានធ្វើការពិភាកែាបែកបដោយខ្លមឹសរ
សំខាន់ៗជាមួយរជរដ្ឋែភិបាល អំពី 
មធែយាបាយដែលចែបាប់ និងកែបខ័ណ្ឌ 
បទបញ្ញត្តិរបស់បែទែស អាចយកទៅបែើ 
សមែែប់ទែទែង់ដល់ការអភិវឌែឍវិស័យថាមពល 
មានចីរភាព ហើយជមែុញឲែយមានការ 
បែកាន់យក និង អនុវត្តទង្វើធុរកិច្ចបែតង។ 
យើងខ្ញុទំាងំអសា់្នែមានទសែសនវិសយ័វជិ្ជមាន 
មួយ ឆ្ពែះទៅរកការអភិវឌែឍធុរកិច្ចបែតងៅ
កម្ពនុជា។ក្នុងន័យនែះរជរដ្ឋែភិបាលបាន 
បងា្ហែញរួចហើយនូវឥរិយបទគំរូនិងអភិកែម 
ជាក់ស្តែង ដោយតែៀមខ្លនួស្តែប់ហើយធ្វើការ 
ពិារណាសមសែបលើសំណើជាក់ស្តែងទំាង 
ឡាយ សំដៅសំុឲែយដកចែញឧបសគ្គកនានាដែល 
សមាជិករបស់យើងធា្លែប់ជួបបែទះកន្លង
មក។ ក្នុងពែលដែលកម្ពនុជាកំពុងបន្តអភិវឌែឍ
ហែដ្ឋែរចនាសម្ពនន័្ធភ របស់ខ្លនួ បែទែសនែះមាន 
កាលានុវត្តភាព និងសកា្តែនុពលកា្លែយខ្លនួជា
គំរូមួយក្នុងផ្នែកទង្វើធុរកិច្ចបែតងក្នុងតំបន់
អាសុីអាគ្នែយ៍។

 ក្នុងវិស័យនែះអនុសសន៍របស់យើង
ចំោះរជរដ្ឋែភិបាល ផ្តែតលើបែធានបទ 
ស្នូលចំនួនបួន៖

 � បែភពថាមពលកកើតឡើងវិញ៖ វិស័យ 
ឯកជនមានការពាក់ព័ន្ធភខា្លែំងរួចមក 
ហើយក្នុងការងារបែភពថាមពល 
កកើត ឡើងវិញជាពិសែសក្នងុផ្នែក 
ថាមពល ពន្លឺ ពែះអាទិតែយ និង 
ជីវមា៉ែសបែកប ដោយ ចីរភាព។ ប៉ុន្តែ 
បើគែចង់ឲែយាលូតលាស់ទៅមុខទៀត
បានវិស័យថាមពលទំាងនែះ ាំបាច់ តែវូ 
តែស្ថិតក្នុងតម្លែបែកួតបែជែងមួយទល់ 
នឹងបែភពថាមពលដែលមិនសូវមាន 
និរន្តរភាព។ ជាពិសែសយើងខ្ញុំសូម 
ស្វែគមន៍ ទសែសនាទានរបស់កែសួងរ៉ែ 
និងថាមពល និងកែសួងសែដ្ឋភកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការ ឯកភាពផ្តល់ការ
លើកទឹកចិត្តសរពើពន្ធភ ដើមែបីាំទែ 
ដល់ការអភិវឌែឍ និងការបង្កើត វិស័យ 
ជីវម៉ាែសមាននិរន្តរភាព ដែលសមាជិក 
របស់យើងធា្លែប់បានទទួលអត្ថបែោជន៍ 
កន្លងមក។

 � ទង្វើធុរកិច្ចមានចីរភាព៖ ការអភិវឌែឍ 
បែកបដោយចីរភាពពិតបែែកដតែូវតែ
ទទួលស្គែល់អំពីទំនាក់ទំនងបែទាក់ 
កែឡា រាងហានិភ័យបរិស្ថែននិង 
សង្គកម។ ការសិកែាសែែវជែែវអំពី 
និរន្តរភាពថ្មីៗ នែះ បានរកឃើញថា ការ 



122  |  EuroCham សៀវភៅស ២០១៦

ទទួលខុសតែូវផ្នែកសង្គកមនិងការទទួល
ខុសតែូវផ្នែកបរិស្ថែន ដើរទន្ទឹមា្នែ។ 
ឧទាហរណ៍ បញ្ហែសង្គកមជាចែើន (ទាក់ទិន
ជាមួយការចិញ្ចឹមជីវិតសុខភាពនិង 
សិកែាអប់រំ) កើតចែញមកពីកង្វះការ 
ទទួលខុសតែូវផ្នែកបរិស្ថែន (ការគែប់
គែងការបែើបែែស់ដីមិនបានល្អកង្វះ 
បែពែឹត្តិកម្មទឹកស្អុយគមែែងប៉ះពាល់ 
ដល់មា្ឆែជាតិ និងបែភពសែបៀងផែសែង 
ទៀត) ហើយផ្ទុយទៅវិញក៏ដូចា្នែដែរ។ 
ដូច្នែះយើងសូមស្វែគមន៍ការរៀបចំឲែយ
មានចែបាប់គែប់ជែងុជែែយមួយ ស្តពីីការ 
ាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែនៅកម្ពនជុា 
ហើយបែែថា្នែចង់ឃើញាតែវូបានអនុវត្ត
ឲែយបានតែឹមតែូវ បែកបដោយយុត្តិធម៌ 
និងមានតមា្លែភាព។

 � ្របសិទ្ធភភាពថាមពល៖ ជាមួយការធានា
ឲែយមានបែភពថាមពលមាននិរន្តរភាព 
បង្កើនបែសិទ្ធភភាពថាមពលជាសមាស-
ភាគសំខាន់មួយនែរយៈពែលអន្តរកាល
របស់កម្ពនជុាកា្លែយជាសង្គកមមួយ មាន  
បែភព ថាមពលបែកបដោយនិរន្តរភាព
និងឯករជែយជាងមុន។ ពិតហើយ 
បែសិទ្ធភភាព ថាមពលតមែវូឲែយមានការ
ផ្លែស់ប្តរូឥរិយបថក្នងុចំណោមអ្នកបែើ

បែែស់និងធុរកិច្ចជាមួយា្នែនែះ មានកិច្ចការ 
ជាចែើនទៀតដែលរជរដ្ឋែភិបាលអាច
ធ្វើបាន ដើមែបីសមែបសមែលួនិងលើកទឹក 
ចិត្តឲែយមានការបែើបែែស់ថាមពលឲែយ 
មានបែសិទ្ធភភាព។

 � សំណង់បែតង៖ ៅទូទំាងសកលលោក 
ការអភិវឌែឍនិងការរកែាថែទាំបរិស្ថែន 
សំណង់ ទទួលខុសតែូវចំោះការ 
បញ្ចែញពី ៤០% ទៅ ៦០% នែឧស្ម័ន 
ផ្ទះកញ្ចក់។ ហែតុនែះ ការអនុវត្តោល
នោបាយទំាងឡាយដែលសំដៅលើក
ទឹកចិត្តឲែយមានការថែរកែាបរិស្ថែនល្អៗ
ក្នុងវិស័យសំណង់ នឹងធ្វើឲែយកមែិត  
និរន្តរភាព របស់កម្ពនុជាកាន់តែមានភាព 
បែសើរថែមទៀត។
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២០.	ថាមពលកកើតឡើងវិញ

ជីវមា៉ែស ពិសែសអុសជាបែភពថាមពលចមែបងៅកម្ពនុជា (តែូវនឹង៧១%នែការផ្គកត់

ផ្គកង់ថាមពលសរុបក្នងុឆ្នែ២ំ០០៩)20 ។ លំៅដ្ឋែនរហូតដល់ ៨០% បែើបែែស់អុស និង 

ធែយូងសមែែប់តមែូវការធ្វើម្ហូបបែាំថ្ងែ ហើយគែឹះស្ថែនឧសែាហកម្មមួយចំនួនក៏បែើ

បែភពថាមពលទាំងនែះដែរសមែែប់ផលិតអគ្គកិសនី និងកម្តែៅក្នុងដំណើរការ 

ផលិតកម្មរបស់ពួកគែ។

ដោយតមែូវការថាមពលជាតិតែូវបានពែយាករណ៍ថានឹងកើនឡើងថែមទៀត ការបែើ

បែែស់ជីវម៉ាែសៅកម្ពនជុាក៏តែវូបានគែរំពឹងថានឹងមានកំណើនដែរ សមែែប់លំៅដ្ឋែន 

រហូតដល់ឆ្នែំ២០៣០21 ។ បច្ចែកវិទែយាធ្វើឧស្ម័នកម្មជីវម៉ាែសបច្ចុបែបន្ន តែូវបានគែាប់ 

យកមកបែើកាន់តែចែើនឡើងៅតាមគែឹស្ថែនឧសែាហកម្ម ដើមែបីធ្វើការផ្គកត់ផ្គកង់ 

ថាមពលជឿទុកចិត្តបាន និងមានតម្លែទាបជាងថាមពលផ្តល់ដោយបណា្តែញ 

អគ្គកិសនីហើយក្នុងទែង់ទែែយតូច បច្ចែកវិទែយាបែបនែះជាដំណោះសែែយសមសែប

សមែែប់ការធ្វើអគ្គកិសនីភាវូបនីយកម្មតំបន់ជនបទដែលបណា្តែញអគ្គកិសនីមែទៅមិន

ទាន់ដល់។

 

ក្នុងបរិបទនែះជីវមា៉ែស ជាបែភពថាមពលមានតម្លែមួយសមែែប់កម្ពនុជា។ ប៉ុន្តែ 

វិស័យជីវម៉ាែសបច្ចុបែបន្ននែះ ភាគចែើនមិនទាន់មាននិយតភាពហើយមិនសូវមាន 

ចីរភាពទែក្នុងបែទែសកម្ពនុជា។ ជាទូទៅ គែចែើនតែមិនដឹងផងថាជីវមា៉ែសបែើៅ 

តាមគែឹះស្ថែនឧសែាហកម្មមានបែភពមកពីណាខ្លះ រឯីៅតាមគែហដ្ឋែនវិញអុស 

និងធែយូង ១០០% គឺតែូវបានយកចែញដោយផ្ទែល់ពីពែែរបស់កម្ពនុជាតាមរបបៀប 

អនាធិបតែយែយមួយ។

 បណា្តែកែុមហ៊ុនដែលផ្តល់ដំណោះសែែយជីវម៉ាែសមានចីរភាពៅកម្ពនុជា 

តែងតែតែដបតែដួសរកសីុ ក្នុងតម្លែមួយមានលក្ខណៈបែកួតបែជែង បើបែៀបទៅ

នឹងវិស័យមិនផ្លូវការដែលងាយចំណែញដោយសរពួកគែអាចលក់បានក្នុងតម្លែ

ោកជាង នូវអុសនិងធែយូង ដែលពួកគែរកបានមកតាមរបៀបា្មែននិរន្តរភាព។ 

វិស័យមិនផ្លូវការនែះ ផលិតអុសពីពែែកម្ពនុជាផ្ទែល់តាមរបៀបា្មែននិរន្តរភាព បង់ 

កមែែទាបណាស់ទៅឲែយកមា្លែងំពលកម្ម ហើយលក់ផលិតផលរបស់ខ្លនួៅតាមទីបែជំុ 

ជនដោយា្មែនជាប់កាតព្វកិច្ចរបបពន្ធភអ្វីទាំងអស់។ បែៀបទាំងអមែបាលម៉ាែនដែល 

ពួកគែមាន អនុញ្ញែតឲែយវិស័យជីវម៉ាែសកែែផ្លវូការលក់អុសនិងធែយូងក្នងុតម្លែទាបជាង

ាំទែដល់ភាពបែកួតបែជែងនែនិរន្តរភាពជីវម៉ាែស

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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វិស័យផ្លវូការ ដែលលក់ផលិតផលរបស់ខ្លនួចែញពីបែភពមាននិរន្តរភាពហើយោរព

តាមចែបាប់ការងារ និងបង់ពន្ធភគែប់បែភែទកែែមបញ្ញត្តចិែបាប់។

ការាំទែដល់អ្នកផ្គកត់ផ្គកង់ជីវមា៉ែស ដែលបែតិបត្តិក្នុងរង្វង់សែដ្ឋភកិច្ចផ្លូវការ ហើយ 

បែើបែភពមានចីរភាព នឹងនំាមកនូវផលចំណែញដល់កម្ពនជុា។ ដោយឃើញថា 

សមាមាតែដ៏ធំធែងមួយនែការបែើបែែស់ថាមពលសរុបក្នុងបែទែសមានបែភពពី 

ជីវមា៉ែស ការធ្វើឲែយវិស័យនែះមាននិរន្តរភាព គឺជាឱកាសមហាសលមួយក្នុងការ 

ឈានទៅសមែែចោលដៅឯករជែយភាពថាមពលយូរអង្វែង។ ជីវម៉ាែសកា្លែយជា 

បែភពមានតម្លែមួយ សមែែប់ថាមពលកកើតឡើងវិញបាន តែកាលណាបែភព 

របស់ា (ពែែឈើអុសចមា្កែរនិងកាកសំណល់ជីវម៉ាែសកសិកម្មឬឧសែាហកម្ម) តែវូ 

បានគែគែប់គែង បែមូលផលនិងបែើបែែស់ឲែយមាននិរន្តរភាព ប៉ុណោ្ណែះ។ រឯីការ 

ផលិតជីវមា៉ែសតាម របៀបមិនផ្លវូការវិញ បែសិនបើា្មែនការគែប់គែងតែមឹតែវូ ានឹង 

បង្កការគមែែមកំហែង ធ្វើឲែយបែភពធម្មជាតិកម្ពនុជា ហើយបែព័ន្ធភអែកូសស្តែរបស់ា

ធា្លែក់ដុនដបខា្លែំងរហូតដល់មិនអាចស្តែរឡើងវិញបាន។

យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយរជដ្ឋែភិបាលបន្តលើការងារដែលបានធ្វើកន្លងមក ដើមែបីឈាន

ទៅអនុវត្តោលនោបាយសំដៅទៅាំទែដល់ការអភិវឌែឍឲែយមានវិស័យជីវមា៉ែស 

ផ្លូវការ និងមាននិរន្តរភាពមួយ។ ជាពិសែស យើងខ្ញុំសូមស្វែគមន៍ដល់ការផ្តួចផ្តើម 

របស់កែសួងរ៉ែ និងថាមពល និងកែសួងសែដ្ឋភកិច្ច និងហរញ្ញវត្ថុ ដែលបានធ្វើកិច្ច 

សហបែតិបត្តិការអន្តរកែសួង ហើយលើកស្ទួយទសែសនៈរួមមួយឈានទៅផ្តល់ការ

លើកលែងអាករលើតម្លែបន្ថែមដល់បណា្តែសហគែែសឥន្ធភនៈបែតងមានចីរភាព ដែល 

ជាសមាជិករបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបលើមូលដ្ឋែនសកម្មភាពរបស់ពួកគែដែលនាំ

អត្ថបែោជន៍ដល់បរិស្ថែននិងសង្គកម។ យើងខ្ញុំសូមជូនជាអនុសសន៍ថា គួរបន្តតាម

ដនដំណើរការគំនិតផ្តចួផ្តើមនែះតទៅទៀត ហើយស្នើឲែយរជរដ្ឋែភិបាលបើកទូលាយ 

ក្នុងការពងែីកវិធានការលើកទឹកចិត្តសរពើពន្ធភដល់កែុមហ៊ុនឯទៀតក្នុងវិស័យ 

ជីវមា៉ែស ដែលអាចបងា្ហែញស្នែដែថា តើបែតិបត្តិការរបស់ពួកគែអាចរួមចំណែកដល់

ោលបំណងរបសរ់ជរដ្ឋែភិបាលបានដូចម្តែចខ្លះ។

អនសុសន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

99  ស្នើសូមជួយាំទែដល់ 
កែមុហុ៊នជីវម៉ាែសមាន 
ចីរភាព ដែលកំពុងធ្វើ 

អាជីវកម្មក្នងុ វិស័យផ្លវូការ 
ឲែយមានលក្ខណៈបែកួត 
បែជែងបានផ្នែកតម្លែ។

២០.	ថាមពលកកើតឡើងវិញ	(បន្ត)
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ការាំទែបន្តទៀតនិងការពងែីកគំនិតផ្តួចផ្តើមបែបនែះ ជួយកាត់បន្ថយភាពខុស

ា្នែនែតម្លែរាងវិស័យផ្លូវការ និងកែែផ្លូវការជួយធុរកិច្ចមាននិរន្តរភាពឲែយកាន់តែ 

បង្កើនសមត្ថភាពបែកួតបែជែងរបស់ខ្លួន ហើយជួយកម្ពនុជាក្នុងរយៈពែលអន្តរកាល

ឆ្ពែះទៅការបែើបែែស់ថាមពលកាន់តែមាននិរន្តរភាពបែសើរឡើងដែរ។ បន្ថែម 

លើនែះ គួរធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ដែរថា ការាប់យកអនុសសន៍នែះមិនកំណត់ថានឹង

បណា្តែលឲែយរជរដ្ឋែភិបាលបាត់បង់ចំណូលពន្ធភដរទែ។ តាមពិតការបែកួតបែជែង

កាន់តែខា្លែំងដែលបណា្តែលមកពីការលើកលែងអាករលើតម្លែបន្ថែមនឹងជមែុញលើ

កស្ទួយធ្វើឲែយវិស័យនែះទៅជាផ្លូវការ ហើយបណា្តែធុរកិច្ចមិនផ្លូវការនឹងអាចចុះបញ្ជី

ជាធុរកិច្ចផ្លូវការវិញ ៅពែលដែលពួកគែលែងអាចយកចំណែញពីការគែចវែស 

ពន្ធភបានទៀតហើយនោះ។ ការធ្វើឲែយទៅជាផ្លវូការការអភិវឌែឍ និងការលូតលាស់ 

វិស័យជីវម៉ាែសមានចីរភាព នឹងបង្កើនចំណូលពីបែភពពន្ធភសែបចែបាប់ដទែទៀត 

(ពន្ធភលើបែែក់ចំណែញពន្ធភលើបែែក់បៀវតែសរ៍) ដែលនឹងធ្វើឲែយស្ថែនភាពកាន់តែ 

បែសើរជាងក្នងុពែលបច្ចបុែបន្ន ដែលវិស័យជីវម៉ាែសមានចីរភាពនែះមានសមាសភាគ 

ភាគចែើនជាកែុមហ៊ុនមិនផ្លវូការ ដែលអត់បង់ពន្ធភអ្វីទាល់តែសោះ។ ៅទីបំផុតការ

លើកទឹកចិត្តសរពើពន្ធភនិងឧសែាហកម្មមួយដែលផ្លូវការជាងមុននឹងទំនងជាកាន់

តែលើកទឹកចិត្តឲែយមានការវិនោិគមួយកមែិតថែមទៀត។ 
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ថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយ ជាបែភពថាមពលមួយទៀតដែលបំពែញបន្ថែមដល់ការ

ប្តែជា្ញែចិត្តរបសរ់ជរដ្ឋែភិបាលក្នុងផ្តល់បែភពថាមពលគួរទុកចិត្តបានសមែែប់ពល 

រដ្ឋភបែើបែែស់ ជមែញុឲែយមានថាមពលបែកបដោយនិរន្តរភាព និងធ្វើអន្តរកាលឈាន 

ទៅរកឯករជែយភាពផ្នែកថាមពលនាថ្ងែអនាគត។ ផ្ទែដីរបស់បែទែសកម្ពនុជាទទួល 

កំារស្មពីន្លពឺែះអាទិតែយ (Global Horizontal Irradiation/GHI) ក្នងុកមែតិមួយខា្លែងំ22  ដែល

អំណោយផលល្អសមែែប់បែែកា្លែយថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយជាដំណោះសែែយ 

បច្ចែកវិទែយា និងពាណិជ្ជកម្មសមែែប់បំពែញតមែវូការបានមួយភាគធំក្នងុបែទែស។ 

ថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយ ក៏អាចជួយរជរដ្ឋែភិបាលឲែយសមែែចោលដៅក្នុងការ 

កាត់បន្ថយ ការបញ្ចែញឧស្ម័នកាបូនិកផងដែរ។

មានសែណារីោពីរ ដែលថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយអាចដើរតួជំនួសឲែយបែភព 

ថាមពលធម្មតាផែសែងទៀត៖

១. តំបន់ជនបទ

ក្នុងស្ថែនភាពដែលថាមពលអគ្គកិសនីរបស់កម្ពនុជាមានតម្លែខ្ពនស់ ហើយខ្វះបណា្តែញ 

ចែកាយទៅតាមទីជនបទ បែព័ន្ធភថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយសមែែប់លំៅដ្ឋែនក្នុង

តំបន់ទាំងនោះអាចនាំមកនូវអត្ថបែោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុយូរអង្វែងសមែែប់អ្នកដែល

វិនិោគលើវិស័យបែបនែះ។ ាអាចមានបែសិទ្ធភភាពតម្លែជាងមុខរបរសកអាគុយ

បែើមា៉ែសុីនភ្លើងដើរដោយបែែងម៉ាែស៊ូតមានតម្លែខ្ពនស់ ដែលជាបែភពអគ្គកិសនីតែមួយ

គត់សមែែប់គែហដ្ឋែនភាគចែើនៅជនបទក្នងុពែលបច្ចបុែបន្ន។ បុ៉ន្តែតំបន់ជនបទទំាង 

នោះក៏ចែើនតែជាអ្នកមានចំណូលទាបដែរដែលពិបាកនឹងឲែយគែហា៊ែនបែថុយបោះ

ជំហានដំបូងធ្វើការវិនោិគលើថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយ ហើយាក៏ជាឧបសគ្គកមួយ

ដែរដល់ការាប់យកថាមពលពែះអាទិតែយឲែយបានទូលំទូលាយៅកម្ពនុជា។ បញ្ហែ 

បែឈមធំមួយទៀតៅតំបន់ជនបទគឺ បែព័ន្ធភពន្លពឺែះអាទិតែយតាមផ្ទះមានគុណភាព 

ទាប។ មានកែុមហ៊ុនមិនផ្លូវការចែើនកំពុងលក់សមា្ភែរៈអន់ៗដែលនាំឲែយខូចមុខមាត់ 

របស់បច្ចែកវិទែយាពន្លឺពែះអាទិតែយ។ បន្ថែមលើនែះទៀតកែុមហ៊ុនទាំងនោះអតោ់រព

តាមការបង់ពន្ធភទែ ហើយដូច្នែះគែបង្កើតឲែយមានការបែកួតបែជែងមួយមិនស្មើភាព

ដល់កែុមហ៊ុនថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយដែលោរពចែបាប់បង់ពន្ធភ។

ាំទែភាពបែកួតបែជែងរបស់វិស័យ
ថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយ

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

២០.	ថាមពលកកើតឡើងវិញ	(បន្ត)
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២. តំបន់ទីបែជុំជននិងឧសែាហកម្ម

ដូចា្នែដែរ សមែែប់វិស័យឧសែាហកម្មធុរកិច្ចនានានឹងវិនិោគលើថាមពលពន្លឺពែះ

អាទិតែយតែល្គកឹកណាពួកគែរំពឹងថានឹងទទួលបានចំណែញពីការវិនោិគនោះមក

វិញ ក្នុងរយៈពែលណាមួយសមហែតុផលតែ ប៉ុណោ្ណែះ។ សមែែប់តំបន់ដែលា្មែន 

បណា្តែញអគ្គកិសនីជាតិទៅដល់បែព័ន្ធភថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយទំហំប៉ុណា្ណែក៏ដោយក៏

អាចផ្តល់ភាពងាយសែួលក្នងុការតភា្ជែប់សមែែប់បែើដែរ។ មិនដូចា្នែនឹងបែព័ន្ធភដច់

ដោយឡែកបែព័ន្ធភបណា្តែញខែសែមែមិនាំបាច់តែូវមានអាគុយចែើន ដូច្នែះាក៏ោក

ហើយមានបែសិទ្ធភភាពតម្លែជាងក្នងុការដំឡើងបែើបែែស់ដែរ។ បែព័ន្ធភភា្ជែប់ជាមួយ 

បណា្តែញខែសែមែដែលមានឧបករណ៍ "អាំងវែរទ័រ " (សមែែប់បម្លែងថាមពលពន្លឺ 

ពែះអាទិតែយ DC ឲែយទៅជាថាមពល AC) អាចអនុញ្ញែតឲែយអតិថិជនបែើអគ្គកិសនីតាម

បែព័ន្ធភពន្លឺពែះអាទិតែយ ក៏បាន ឬបែើអគ្គកិសនីតចែញពីបណា្តែញខែសែមែក៏បាន។

ជារួម គែអាចទាញយកថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយថ្ងែណាក៏បានក្នុងមួយឆ្នែំៗ។ មាន

ពែលខ្លះបែព័ន្ធភថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយមានវិសលភាពលើសតមែូវការអគ្គកិសនី 

របស់អ្នកបែើបែែស់ទៅទៀត។ ឧទាហរណ៍ល្អបំផុត គឺរោងចកែឧសែាហកម្មដែល 

បំពាក់ដោយ បែព័ន្ធភថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយ ដែលបិទទា្វែរៅថ្ងែអាទិតែយនិងថ្ងែ 

ឈប់សមែែកបុណែយជាតិ។ រោងចកែបែភែទនែះផលិតបរិមាណថាមពលដូចថ្ងែធ្វើ

ការដែរប៉ុន្តែអត់បែើបែែស់ាទែ។ បច្ចុបែបន្នអតិរែកថាមពលនែះបានតែឹមតែគែទុកឲែយ

ខាតបង់អាសរឥតការ ដោយមិនបាននាំអត្ថបែោជន៍អ្វីដល់អ្នកបែើបែែស់ឬ

បណា្តែញខែសែអគ្គកិសនីមែថា្នែក់ជាតិទាល់តែសោះ។

យើងសូមគូសបញ្ជែក់ជាថ្មីម្តងទៀតថាថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយ អាចដើរតួបំពែញ 

បន្ថែម ប៉ុន្តែមិនមែនបែកួតបែជែងផ្ទែល់ជាមួយបែភពថាមពលដទែ ដែលកម្ពនុជា 

កំពុងធ្វើការវិនោិគលើនោះឡើយ។ ក្នុងតួនាទីបំពែញបន្ថែមនែះ ថាមពលពន្លឺ 

ពែះអាទិតែយនឹងនំាមកនូវឧត្តមភាពចែើនទៀតដល់ហែដ្ឋែរចនាសម្ពនន័្ធភថាមពលរបស់  

ពែះរជាណាចកែដោយសរថា៖ 

 � កម្ពនជុាៅតែមានការពឹងផ្អែកកខា្លែងំៅឡើយទៅលើការនំាចូលអគ្គកសិនីពីបែទែស

ជិតខាង ដើមែបីបំពែញតមែូវការរបស់ខ្លួន។ កំណើនក្នុងសមាមាតែណាមួយនែ

ការបែើបែែស់ថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយក្នុងបែទែសកម្ពនុជា នឹងពិតជាជួយកាត់ 

បន្ថយសែចក្តីតែូវការនាំចូលអគ្គកិសនីពីបរទែស។

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា
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 � ប៉ុនា្មែនឆ្នែំកន្លងមកនែះឃើញមានការវិនោិគខា្លែំងទៅលើគមែែងារីអគ្គកិសនី

ខា្នែតធំជាចែើន ក្នុងបែទែសកម្ពនុជា។ គមែែងទាំងនែះមានផលិតភាពតិចណាស់

ក្នងុរដូវក្តែរដូវរំងស្ងតួដែលជួនា្នែនឹងពែលដែលបែភពថាមពលពន្លពឺែះអាទិតែយ 

កំពុងបញ្ចែញអានុភាពខ្ពនស់បំផុត។

 � បែភពថាមពលពន្លពឺែះអាទិតែយមានផលិតភាពខា្លែងំៅពែលថ្ងែ គឺចំពែលដែល 

តមែវូការអគ្គកសិនីតាមបែព័ន្ធភបណា្តែញខែសែមែកំពុងឡើងដល់កំពូល។ តែង់ចំណុច 

នែះការផលិតអគ្គកិសនីកាន់តែមានតម្លែថ្លែក្នុងដំណាក់កាលតមែូវការឡើងដល់

កំពូលហែតុដូច្នែះបែភពពន្លឺពែះអាទិតែយ ជាជមែើសមួយគួរឲែយាប់អារម្មណ៍ 

ដើមែបីជួយសមែែលភាពតានតឹង នែសមត្ថភាពម៉ាែសុីនក្នងុការផលិតអគ្គកិសនី 

បំពែញសែចក្តីតែូវការ។

 � ពន្លឺពែះអាទិតែយជាបែភពថាមពលឯករជែយមួយ ដែលអាចជួយរជរដ្ឋែភិបាល 

ក្នុងការឈានទៅសមែែចោលដៅ ធ្វើអគ្គកិសនីភាវូបនីយកម្មតំបន់ជនបទៅ 

ទីណា ដែលមិនមានផលចំណែញសែដ្ឋភកិច្ចក្នុងការវិនោិគលើហែដ្ឋែរចនា- 

សម្ពន័ន្ធភរូបវន្តាំបាច់សមែែប់ភា្ជែប់ជាមួយបណា្តែញខែសែមែ។ ការបនា្លែយបណា្តែញ

ខែសែមែទៅភូមិឆ្ងែយដច់សែយលអាចតែូវចំណាយថវិកាសធារណៈអស់រប់

ពាន់ដុលា្លែរ ៅពែលដែលបែព័ន្ធភថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយតាមផ្ទះ អាចមាន 

ចំណាយតិចជាងឆ្ងែយណាស់ ដែលអ្នកបែើបែែស់អាចរ៉ែប់រងបាន។

ដើមែបីធ្វើឲែយបែភពថាមពលកកើតឡើងវិញៅកម្ពនុជាទទួលបានជោគជ័យ ាក៏តែូវ 

តែនាំមកនូវផល ចំណែញសែដ្ឋភកិច្ចដែរ។ គែអាចសមែែចាបានតាមរយៈោល 

នោបាយាំទែរបស់រដ្ឋែភិបាលចោំះថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយ។ យើងជឿជាក់

ថាាជាបែោជន៍របស់រជរដ្ឋែភិបាលក្នុងការធ្វើការជាមួយវិស័យឯកជន ដើមែបី 

សមែួលឲែយមានការបែកួតបែជែងស្មើភាពា្នែរាងដំណោះសែែយដោយថាមពល 

ពន្លឺពែះអាទិតែយ និងបែភពថាមពលផែសែងទៀត។ ធ្វើដូច្នែះនឹងជួយាំទែដល់ការ 

អភិវឌែឍថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយៅកម្ពនុជា ថាជាផ្នែកមួយនែគមែែងទូលំទូលាយ

សមែែប់ធានាឲែយមានចមែុះភាពនែបែភពថាមពល ដើមែបីបំពែញឲែយកំណើនសែចក្តី

តែូវការរបស់បែទែស និងធ្វើឲែយបែភពថាមពលគួរពឹងផ្អែកបានមានគែប់គែែន់ 

សមែែប់បែជាជនទូទាំងបែទែស។

២០.	ថាមពលកកើតឡើងវិញ	(បន្ត)
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1. យើងខ្ញុសូំមាំទែដល់ការអភិវឌែឍវិស័យថាមពលពន្លពឺែះអាទិតែយៅកម្ពនជុា ដោយ 

អនុញ្ញែតឲែយអ្នកផ្គកត់ផ្គកង់ថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយដក់ពាកែយសុំរួចការបង់អាករលើ

តម្លែបន្ថែម បែសិនបើពួកគែអាចបងា្ហែញឲែយឃើញការចូលរួមចំណែកចែើនដល់

ោលដៅរបស់រជរដ្ឋែភិបាល ក្នុងការផលិតថាមពលមានចីរភាព និង 

អគ្គកិសនីភាវូបនីយកម្មតំបន់ជនបទ។ ធ្វើដូច្នែះនឹងជួយដោះសែែយបញ្ហែ 

លទ្ធភភាពបង់ថ្លែ សមែែប់បែព័ន្ធភថាមពលតាមលំៅដ្ឋែន ក្នុងតំបន់មានចំណូល

ទាបហើយជួយដល់វិស័យថាមពលពន្លពឺែះអាទិតែយឲែយមានភាពបែកួតបែជែងផ្នែក

សែដ្ឋភកិច្ចជាមួយវិស័យផលិតកម្មថាមពលពីបែភពមិនសូវមានចីរភាព។ 

ម៉ែយាងទៀត ធ្វើដូច្នែះក៏ជាការជមែុញលើកទឹកចិត្តតួអង្គកមិនផ្លវូការក្នុងការផ្គកត់ 

ផ្គកង់ថាមពល ឲែយងាកមករកសីុជាលក្ខណៈផ្លូវការវិញ។

2. យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយពិារណាធ្វើគមែែងសកលែបងមួយ ដែលតាមរយៈនោះកែុម

ហុ៊នផលិតអគ្គកសិនីពន្លពឺែះអាទិតែយអាចដក់ពាកែយសំុការអនុញ្ញែតចុះបញ្ជអីតិថិជន 

ក្នុងចំនួនមួយមានកមែិត សមែែប់ទទួលសែាកម្មទូទាត់ណិតមីធឺរិង (net-

metering scheme) កែែមលក្ខខណ្ឌដូចតទៅនែះ៖

(ណិតមីធឺរិង ជាបែព័ន្ធភទូទាត់ការបែើបែែស់ថាមពលអគ្គកិសនីរាងអ្នកបែើ

បែែស់ដែលផលិតបានថាមពលពីពន្លឺពែះអាទិតែយ ឬកងា្ហែរបង្វិលទួរប៊ីន 

ជាមួយកែុមហ៊ុនអគ្គកិសនី។ ក្នុងនែះកាលណាមា្ចែស់គែហដ្ឋែន ឬមា្ចែស់ 

សហគែែសមានថាមពល បែបនែះៅសល់ពីការបែើបែែស់ គែអាចបង្វិលា

លក់ទៅឲែយកែុមហ៊ុនអគ្គកិសនីវិញ។ ដល់ពែលទូទាត់ចំណាយបែាំខែ អ្នក

បែើបែែស់បង់បែែក់តែទៅលើបរិមាណសរុបដែលជាសំណល់ពីការយក

បរិមាណថាមពលទទួលបានតាមបណា្តែញអគ្គកិសនីផ្គកត់ផ្គកង់ដោយកែុមហ៊ុន

ឯកជនឬរដ្ឋភ ដកចែញបរិមាណថាមពលកកើតឡើងវិញដែលអ្នកបែើបែែស់ 

បានផ្ទែរតាមខែសែបណា្តែញទៅឲែយស្ថែប័នផលិតអគ្គកិសនីវិញ។ សូមអានបន្ថែម 

http://instituteforenergyresearch.org/analysis/net-metering-101/)

 � សំណើ គឺថាកែសួងរ៉ែ និងថាមពល អាជា្ញែធរអគ្គកិសនីកម្ពនុជា និងអង្គកភាពអគ្គកិសនី 

កម្ពនុជា នឹងអនុញ្ញែតឲែយបុគ្គកលបែើបែែស់នីមួយៗដំឡើងបែព័ន្ធភថាមពលពន្លឺពែះ

អាទិតែយ ភា្ជែប់បណា្តែញខែសែអគ្គកិសនីមែជាមួយបែអប់កុងតាក់មែ (main 

switchboard) ៅក្នុងបរិវែណរបស់អតិថិជន។ នែះមានន័យថាក្នុងរយៈពែល

អនសុសន៍
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ណាមួយដែលអ្នកបែើបែែស់មិនបានបែើ ថាមពលទាំងអស់ដែលផលិតដោយ

បែព័ន្ធភពន្លឺពែះអាទិតែយរបស់ពួកគែ អតិរែកចរន្តអគ្គកិសនីនោះនឹងហូរតែឡប់ចូល

ទៅក្នុងបណា្តែញខែសែមែវិញ។ ជាថ្នូរតែឡប់មកវិញ អ្នកបែើបែែស់ទទួលបានជា 

រងា្វែន់នូវការទូទាត់កាត់បន្ថយក្នុងវិក្កយបតែបែើបែែស់បែាំខែរបស់គែដែលក្នុង

នោះពួកគែទទួលបានតម្លែថាមពល ដែលពួកគែបានរួមចំណែកធ្វើវិភាគទាន

ទៅឲែយបែព័ន្ធភខែសែមែ។ 

 � គមែែងបែបនែះ នឹងមិនមែូវឲែយអង្គកភាពអគ្គកិសនីកម្ពនុជាបង់បែែក់ឲែយលំៅដ្ឋែន

ដែលផលិតអតិរែកថាមពលនោះទែ។ បែសិនបើអ្នកបែើបែែស់ផ្តល់ថាមពល

ទៅឲែយបណា្តែញខែសែមែចែើនជាងបរិមាណដែលគែបែើអ្នកផ្គកត់ផ្គកង់អគ្គកិសនីនឹង 

ទទួលបានផលចំណែញពីអតិរែកនែះ ប៉ុន្តែនឹងមិនតែូវបង់បែែក់អ្វីទំាងអស់ទៅ

ឲែយអ្នកបែើបែែស់។ កន្លែងណាដែលលំៅដ្ឋែនផ្តល់អគ្គកសិនីលើសពីការបែើបែែស់ 

របស់ខ្លួនទៅឲែយបណា្តែញខែសែមែជាការលើកទឹកចិត្តដោយបង់ថ្លែសែាថែទាំ និង

ថ្លែសែារដ្ឋភបាលទៅឲែយអង្គកភាពអគ្គកិសនីកម្ពនុជាក្នុងកមែិតមួយទាបជាងធម្មតា។  

 � សំណើនែះមិនតមែូវឲែយអង្គកភាពអគ្គកិសនីកម្ពនុជាឬអ្នកផ្គកត់ផ្គកង់អគ្គកិសនីណាមួយ 

វិនិោគលើសមា្ភែរៈ ឬ ហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភថែមទៀតឡើយ។

សែាកម្មទូទាត់ណិតមីធឺរិងនែះ តែូវបានគែយកមកបែើបែែស់ក្នុងបែទែសអាស៊ែន 

មួយចំនួនរួចមកហើយ រួមមានបែទែសឥណ្ឌូនែសុីនិងថែ ដែលបែទែសនីមួយៗបាន 

ទទួលស្គែល់សកា្តែនុពលរបស់ាក្នុងការជួយកាត់បន្ថយបានចែើននូវតមែូវការ 

វិនិោគ លើបែព័ន្ធភថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយ។ ការដក់ចែញបែព័ន្ធភសែាកម្មទូទាត់

ណិតមីធឺរិងៅកម្ពនុជា អាចធ្វើឲែយការបំពាក់បែព័ន្ធភថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយកា្លែយជា

សំណើសែដ្ឋភកិច្ចគួរឲែយទាក់ទាញមួយដែលនឹងបង្កើនការបែកាន់យកបែភពថាមពល 

មានចីរភាពៅក្នុងពែះរជាណាចកកម្ពនុជា បានកាន់តែចែើនជាងមុន។ 

99 ស្នើសូមពិារណាលើកលែង
អាករលើតម្លែបន្ថែម ហើយ 

ពិារណាធ្វើគមែែង 
សកលែបងសែាកម្មទូទាត់ 

ណិតមីធឺរិង ដើមែបីជួយាំទែ 
ដល់ការអភិវឌែឍឧសែាហកម្ម 

ថ ាមពលពន្លពឺែះអាទិតែយ 
ៅកម្ពនជុា។ 

២០.	ថាមពលកកើតឡើងវិញ	(បន្ត)
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បើទោះជាមានសកា្តែនុពលខ្ពនស់សមែែប់ការអភិវឌែឍថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយៅ 

កម្ពនុជាក្តី មានកិច្ចការដែលគែគួរតែធ្វើឲែយបានចែើនទៀត ដើមែបីជួយលើកកម្ពនស់ការ

យល់ដឹងនិងជំនឿទុកចិត្តលើថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយក្នុងចំណោមអ្នកបែើបែែស់។ 

បែជាជនកម្ពនុជាភាគចែើនមិនមានការយល់ដឹងអំពីថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយ និង 

អត្ថបែោជន៍ដែលាអាចផ្តល់ដល់ពួកគែ ៅពែលដែលអ្នកឯទៀតមានការយល់

ដឹងអំពីបច្ចែកវិទែយានែះដែរ បុ៉ន្តែបងា្ហែញការជឿជាក់ទាបលើាដោយសរតែធា្លែប់មាន 

បទពិសោធន៍មិនល្អជាមួយផលិតផលមានគុណភាពអន់។

ការបង្កើតកម្មវិធីធានាគុណភាពមួយសមែែប់ផលិតផលថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយ 

ជាសមាសភាគមួយមានសរៈសំខាន់សមែែប់ដោះសែែយឧបសគ្គកទំាងពីរគឺកង្វះការ

យល់ដឹង និងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកបែើទៅលើផលិតផលនែះ។ Good Solar Initiative 

(GSI) ជាអង្គកភាពមានការទទួលស្គែល់ផ្លវូការថាជាគមែែងគែប់គែងគុណភាពផលិតផល

ថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយៅកម្ពនុជា។ ាតែូវបានរៀបចំឡើងក្នងុោលដៅផ្តល់ 

របៀបងាយ និងមានបែសិទ្ធភភាពបំផុតដល់អ្នកបែើបែែស់ ឲែយចែះបែងចែងរាងផលិតផល

ថាមពលពន្លពឺែះអាទិតែយមានការធានាគុណភាពនិងផលិតផលដែលា្មែនការធានា 

គុណភាព។ អ្នកផ្គកត់ផ្គកង់សមា្ភែរៈថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយអាចដក់ពាកែយសុំឲែយអ្នក 

អនុវត្តន៍កម្មវិធីនែះ ធ្វើការាយតម្លែបច្ចែកទែសលើផលិតផលរបស់ខ្លួនហើយបើ 

កាលណាាតែូវបានរកឃើញថាមានស្តង់ដតែឹមតែូវហើយគែអាចសុំការបញ្ជែក់ 

ធានាគុណភាពហើយបែើស្លែកសញ្ញែ Good Solar Initiative លើផលិតផលដែលគែ

បាននាំចូលក្នុងការធ្វើការផែសព្វផែាយទីផែារ។ កម្មវិធីនែះក៏មានរួមបញ្ចូលផងដែរនូវ

ការបន្តធ្វើអធិការកិច្ចលើគុណភាព ដើមែបីធានាឲែយបានថាស្តង់ដមានការថែទាំតែឹម

តែូវក្នុងចំណោមអ្នកផ្គកត់ផ្គកង់ដែលបែើស្លែកសញ្ញែ Good Solar Initiative។ សែបា្នែ

នោះដែរកម្មវិធីនែះធ្វើការជាមួយដែគូក្នុងសែុកក្នុងសកម្មភាពនានាសំដៅទៅលើក

កម្ពនស់ការយល់ដឹង ដើមែបីបង្កើនការទទួលស្គែល់របស់ស្លែកសញ្ញែថាជាផលិតផល

ថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយមានគុណភាពខ្ពនស់។

មានតែកែមុហុ៊នដែលបានចុះបញ្ជហីើយោរពការបង់ពន្ធភតែមឹតែវូទែ ទើបសក្តសិម 

នឹងដក់ពាកែយសុំបែើស្លែកសញ្ញែGSIបាន។ ដូច្នែះ ស្លែកសញ្ញែ GSI មិនមែនគែែន់តែ

ជាការធានាគុណភាពបច្ចែកទែសប៉ណុោ្ណែះទែប៉ុន្តែក៏តំណាងឲែយទង្វើធុរកិច្ចមានការ

ទំនួលខុសតែូវផងដែរ។ កម្មវិធ ីGSI នែះទទួលបានការាំទែពីគមែែងមា្ចែស់ជំនួយ

ការធានាគុណភាពសមែែប់វិស័យ 
ថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយ

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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មួយ ដែលមានអាយុកាលដំណើរការរហូតដល់ថ្ងែទី៣១ ខែតុលា ឆ្នែំ២០១៨ 

ប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលនែះ គែមិនទាន់ដឹងចែបាស់ៅឡើយទែថាតើាសនារបស់ 

Good Solar Initiative កែែយពែលនោះនឹងទៅជាយ៉ែងណាថ្វីបើមានការជជែកា្នែ 

ខ្លះៗរួចមកហើយក្តី អំពីលទ្ធភភាពដែលរជរដ្ឋែភិបាលអាចយកស្លែកសញ្ញែ GSI 

នែះទៅគែប់គែងបន្តទៀត។

Good Solar Initiative ជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមានបែោជន៍មួយក្នុងវិស័យថាមពលពន្លឺ

ពែះអាទិតែយៅកម្ពនុជា។ ាជួយបង្កើតមូលដ្ឋែនគែឹះសមែែប់ការលូតលាស់នែវិស័យ

ថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយហើយធានាថាការលូតលាស់នែះនឹងតែូវបានធ្វើឡើងតាម 

របៀបមួយមានចីរភាព ដោយកែមុហុ៊នផ្គកត់ផ្គកង់ផលិតផលមានគុណភាពខ្ពនស់ហើយ 

មានទង្វើធុរកិច្ចបែកបដោយការទទួលខុសតែូវ។ ជាមួយា្នែនែះគែមានកង្វល់មួយ 

អំពីហានិភ័យដែលថា អត្ថបែោជន៍ដែលគមែែង Good Solar Initiative 

បានផ្តល់ឲែយ នឹងអាចតែូវបាត់បង់អស់រលីងទៅវិញជាមិនខាន ៅពែលដែលា្មែន

ផែនការចែបាស់លាស់សមែែប់អនុវត្តន៍គមែែងនែះកែែយឆ្នែំ២០១៨ បន្តទៀត។

1. យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយទទួលស្គែល់ ហើយអនុម័តជាផ្លូវការយក Good Solar 

Initiative ធ្វើជាកម្មវិធីជាតិធានាគុណភាពសមែែប់ថាមពលពន្លឺពែះអាទិតែយ។ 

2. យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយមានការសហការជាមួយអ្នកអនុវត្តន៍កម្មវិធីនែះ ក្នងុការលើក 

កម្ពនស់ការយល់ដឹងអំពី Good Solar Initiative ក្នុងចំណោមបែជាជនកម្ពនុជា។

3. សូមឲែយមានការសហការជាមួយមា្ចែស់ជំនួយ និងអ្នកអនុវត្តន៍កម្មវិធី ដើមែបីបង្កើត

ផែនការអន្តរកាលមួយដែលតាមរយៈនោះរជរដ្ឋែភិបាលនឹងាប់យកការទទួល 

ខុសតែូវក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី Good Solar Initiative ដើមែបីធានាឲែយមាននិរន្តរភាព

របសា់យូរងង្វែងទៅអនាគត។

អនុសសន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

99  ស្នើសូមអនុម័តជាផ្លវូការ 
យកGood Solar Initiative 

ធ្វើជាកម្មវិធីជាតិធានា 
គុណភាពសមែែប់ថាមពល 
ពន្លពឺែះអាទិតែយ ហើយបង្កើត 

ផែនការអន្តរកាលមួយ 
សមែែប់ាប់យកការទទួល 

ខុសតែវូក្នងុការគែប់គែងាត់ 
ាត់ចែងកម្មវិធីឲែយមាន 

និរន្តរភាពទៅអនាគត។

២០.	ថាមពលកកើតឡើងវិញ	(បន្ត)
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ការអនុវត្តចែបាប់ាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន

២១.	ការវាយតម្ល្ផលប៉ះពាល់បរិសា្ថ្ន

ជាមួយការប្តែជា្ញែចិត្តក្នុងការជមែុញលើកទឹកចិត្តឲែយមានទង្វើធុរកិច្ចបែកបដោយការ

ទទួលខុសតែវូ ក្នងុចំណោមសមាជិករបស់យើង សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បសូមស្វែគមន៍ 

កិច្ចខិតខំបែឹងបែែងរបសរ់ជរដ្ឋែភិបាលក្នងុការដក់ចែញនូវកែមបរិស្ថែនមួយចែបាស់

លាស់ហើយគែប់ជែងុជែែយ។ ជាពិសែសយើងទទួលស្គែល់ភាពាំបាច់ឲែយមានចែបាប់ 

បែកបដោយបែសិទ្ធភភាពតមែូវឲែយធ្វើការាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែនលើគមែែង 

ដែលអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អាកែក់លើបរិស្ថែននិងសហគមន៍ ដោយចែបាប់នែះនឹង

ជួយធានាថាគមែែងអភិវឌែឍន៍តែូវបានធ្វើតាមរបៀបមួយមាននិរន្តរភាព។ យើងនឹង

ស្វែគមន៍កាលានុវត្តភាពក្នងុការទាញយកជំនាញបច្ចែកទែសពីសមាជិករបស់យើង 

ដើមែបីរួមចំណែកដល់គមែែងដ៏មានសរៈសំខាន់មួយនែះ។

មានភាពសែពែចសែពិលចែើនណាស់លើកែបខ័ណ្ឌចែបាប់សព្វថ្ងែ និងទៅអនាគត 

ជំុវិញចែបាប់ាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន។ ជំពូក៣នែចែបាប់ស្តពីីការការពារបរិស្ថែន 

និងការគែប់គែងធនធានធម្មជាតិ (ឆ្នែ១ំ៩៩៦) តមែវូឲែយធ្វើការាយតម្លែផលប៉ះពាល់ 

បរិស្ថែនលើគមែែងទាំងឡាយណា ដែលទំនងជាមានផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថែន មិន

ថាាជាគមែែងដែលផ្គកត់ផ្គកង់ដោយមូលនិធសិធារណៈឬឯកជនទែ ហើយអនុកែឹតែយ 

ឆ្នែំ១៩៩៩ លែខ៧២អនកែ.បក ស្តីពីដំណើរការាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន ធ្វើ

ការណែនាំអំពីជំហាននីតិវិធាីំបាច់ពែលធ្វើការាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន។

ចែបាប់ថ្មមួីយទៀត ជាពិសែសសមែែប់ការាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែនតែវូបានស្ថតិ 

ក្នុងដំណាក់កាលតាក់តែងតាំងពីឆ្នែំ២០១២ មកម៉្លែះទន្ទឹមពែលដែលមាន "ពងែែង 

ចែបាប់ " ជាចែើនតែូវបានគែផែសព្វផែាយជាសធារណៈលើអ៊ិនធឺណិត។តាមការយល់

ឃើញរបស់យើង ចែបាប់ស្ដីពីការាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែននែះតែូវបានផ្អែក 

ហើយសំណើចែបាប់នែះ នឹងតែូវបានចែបាច់បញ្ចូលទៅក្នុងចែបាប់បរិស្ថែនមួយទូលំ 

ទូលាយជាងនែះ ដែលនឹងអាចសីុពែលបែហែលពីរឆ្នែំទៀតទមែែំនឹងារួចរល់ជាផ្លូវ

ការសមែែប់យកមកអនុវត្ត។

សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបយល់ថា កាលណាមានចែបាប់បរិស្ថែននែះានឹងតែូវបានគែ

បែើមិនមែនតែទៅលើគមែែងអនាគតទែ ប៉ុន្តែជាបែតិសកម្មផងដែរទៅលើគមែែង

បច្ចុបែបន្នទាំងឡាយណាដែលមិនបានោរពតាម តមែូវការរបស់ចែបាប់នែះ23 ។ ក្នុង 

បរិការណ៍នែះ សមាជិករបស់យើងកំពុងស្វះស្វែងរកការណែនាំថាតើវិធានការអ្វី 

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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ខ្លះដែលគែតែូវាត់ឡើងៅពែលនែះ ដើមែបីបំពែញតាមការរំពឹងទុករបសរ់ជ 

រដ្ឋែភិបាល ហើយចៀសាងនីតិវិធីកែតមែូវដែលអាចចំណាយអស់ចែើនៅពែល

ដែលចែបាប់បរិស្ថែននែះចែញជាធរមាន។

ក្នុងសភាពការណ៍ដែលមានកិច្ចខិតខំចែើនកំពុងដំណើរការ ដើមែបីធ្វើឲែយចែបាប់ាយ

តម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែនកាន់តែមានភាពបែសើរជាងមុន និងការវិវត្តរបស់ាទៅ

ជាចែបាប់បរិស្ថែនគែឃើញមានកង្វះខាតភាពចែបាស់លាស់សមែែប់កែុមហ៊ុនថា តើ 

អត្ថបទចែបាប់ណាមួយដែលពួកគែគួរបែតិបត្តិតាមសមែែប់គមែែងដែលទើបនឹង 

បានស្នើឡើង និងគមែែងដែលកំពុងតែដំណើរការហើយថាតើអ្វីខ្លះជាការរំពឹងទុក

ទៅមុខរបសរ់ជរដ្ឋែភិបាលសមែែប់ការាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន។

កង្វះខាតភាពចែបាស់លាស់លើអ្វីដែលរជរដ្ឋែភិបាលរំពឹងទុក និងអ្វីដែលជាតមែូវ

ការសមែែប់វិស័យឯកជនបំពែញររំងបណា្តែធុរកិច្ចមិនឲែយដឹងថា តើវិធានការអ្វីខ្លះ

ដែលពួកគែគួរធ្វើដើមែបីឈានទៅោរពឲែយបានពែញលែញ។សភាពបែបនែះ 

បង្កើតជាហានិភ័យចែបាប់ និងបទបញ្ញត្តិថែមទៀតដល់វិនោិគិនបច្ចុបែបន្ននិង 

អនាគត ដែលតែូវយកទៅគិតគូរបញ្ចូលក្នុងការគណនារបស់ពួកគែៅពែលពួក

គែគិតអំពីកម្ពនុជាថាជាោលដៅសមែែប់វិនោិគឬទែបើបែៀបទៅនឹងបែទែស 

ដទែទៀត។

1. យើងខ្ញុសូំមស្នើឲែយផ្តល់ការណែនំាចែបាស់លាស់ និងជាសធារណៈអំពីថាតើចែបាប់ 

ាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន នឹងតែវូបានអនុវត្តរបៀបណាទមែែនឹំងមានចែបាប់ 

បរិស្ថែនឬចែបាប់ាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែនថ្មី ចែញជាធរមាន។

2. យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយមានការផ្តល់ការសនែយាដល់វិស័យឯកជនថា ការអនុវត្តជា 

បែតិសកម្មណាមួយនែកែមបរិស្ថែន នឹងរួមបញ្ចលូបែការដំណាក់កាលអន្តរកាល 

ទុកឲែយបណា្តែធុរកិច្ចមានពែលវែលាសមល្មម និង សមហែតុផលមួយ ដើមែបីាត់

វិធានការាំបាច់នានាក្នងុការបំពែញលក្ខខណ្ឌចែបាប់មុននឹងមានវិធានការទណ្ឌកម្ម

ណាមួយមកដល់។

អនុសសន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

99 ស្នើសូមផ្តល់ការណែនំា 
ចែបាស់លាស់និងជា 

សធារណៈអំពីថាតើចែបាប់ 
ាយតម្លែផលប៉ះពាល់ 

បរិស្ថែន នឹងតែវូបានអនុវត្ត 
របៀបណាទមែែនឹំងមាន 

ចែបាប់បរិស្ថែនឬចែបាប់ ាយ 
តម្លែផលប៉ះពាល់ បរិស្ថែនថ្មី 

ចែញជាធរមាន។

២១.	ការវាយតម្ល្ផលប៉ះពាល់បរិសា្ថ្ន		(បន្ត)
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ៅក្នុងសំណៅមួយនែពងែែងចែបាប់ស្តីពីការាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន24  

មាតែែទី២០ ចែងថា របាយការណ៍ាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែនមួយមានសុពលភាព 

បានតែពែលណាដែល "របាយការណ៍នោះតែូវបានធ្វើឡើងដោយអង្គកភាពសែប 

ចែបាប់មួយ ដែលមានការទទួលស្គែល់ពីកែសួងបរិស្ថែនថា ជាកែុមហ៊ុនពិគែែះ 

ោបល់ ាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន " ។

បនា្ទែប់មកទៀតមាតែែទី២១ ចែងថា "បែធានកែុមគមែែងរបស់កែុមហ៊ុនពិគែែះ

ោបល់ាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែនគួរមានសញ្ជែតិខ្មែរ ដែលជាអ្នកពិគែែះ 

បោបល់មានការទទួលស្គែល់ដោយ [កែសួងបរិស្ថែន]”។ 

ក្នុងន័យនែះ ចែបាប់ដែលបានស្នើឡើងតមែូវឲែយគមែែងអភិវឌែឍន៍ណាក៏ដោយធ្វើការ

ាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែនតាមរយៈកែុមហ៊ុនដែលមានការទទួលស្គែល់ ហើយ

ដែលតែូវមានជនជាតិខ្មែរជាអ្នកដឹកនាំទៀត។ ដូចបានលើកឡើងខាងលើរួចហើយ 

អពំីការពែយាយមរបស់សមាជិកយើងក្នុងការោរពតាមចែបាប់ាយតម្លែផលប៉ះពាល់

បរិស្ថែនភាគចែើននែកែុមហ៊ុនទាំងនោះ កំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយអនុលោមតាម

បែការនែះ។ ប៉ុន្តែ បែការនែះមានបញ្ហែតែង់ថា ាបង្កើតឱកាសឲែយមួយកែុមតូចនែ

កែុមហ៊ុនាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន ដែលមានការទទួលស្គែល់មានការរកសីុ 

ផ្តែច់មុខ ដោយជួនកាលទាមទារថ្លែសែាខ្ពនស់ហួសហែតុផង។ ម៉ែយាងវិញទៀត 

កែុមហ៊ុនខ្លះ ដែលមានការទទួលស្គែល់ មិនបែែកដជាធ្វើការាយតម្លែផលប៉ះពាល់

បរិស្ថែនតាមស្តង់ដអន្តរជាតិទែ។ ពែលខ្លះ យើងខ្ញុំទទួលបានសែចក្តីរយការណ៍ 

អពំភីាពមនិចែបាសល់ាសអ់ពំថី្លែឈ្នលួដែលតែវូបង់ទៅឲែយកែមុហ៊នុនិងការលបំាកក្នងុ

ការទារមកវិញនូវឯកសរទាក់ទងនឹងសោហ៊ុយដែលបង់រួចហើយនោះ។

បញ្ហែនែះបង្កើតការចំណាយ និងបន្ទកុរដ្ឋភបាលចែើនថែមទៀតដល់វិនិោគិនហើយ 

ជះឥទ្ធភិពលអវិជ្ជមានដល់ភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពនុជាថាជាទិសដៅវិនិោគមួយ។

ការបែកួតបែជែងមានកមែិត ក្នុងចំណោមកែុមហ៊ុន 
ាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា
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សមាជិកជាចែើនរបស់យើងតមែូវឲែយមានការាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន ពីកែុម

ហ៊ុនពិគែែះោបល់អន្តរជាតិដើមែបីបំពែញតាមនីតិវិធីអភិបាលកិច្ចផ្ទែក្នុងរបស់ 

ពួកគែ។ សមែែប់កែមុហុ៊នទំាងនោះតមែវូការ ចែបាប់ឲែយមានការាយតម្លែផលប៉ះពាល់ 

បរិស្ថែនដោយកែុមហ៊ុនទទួលស្គែល់ក្នុងបែទែសកម្ពនុជា គឺជាការបន្ថែមចំណាយ 

ដោយមិនបាននាំមកនូវតម្លែបន្ថែមអ្វីទែក្នុងការាយតម្លែនោះ។ លើសពីនោះទង្វើ

ា្មែនតមា្លែភាពរបស់កែុមហ៊ុនាយតម្លែបរិស្ថែនមានការទទួលស្គែល់ក្នុងសែុកមួយ 

ចំនួន ដោយសរតែពួកគែមានឱកាសរកសីុផ្តែច់មុខ បន្ថែមចំណាយា្មែនក្នុងខ្ទង់ 

ថវិកាទៅលើគមែែងវិនិោគថែមទៀត ហើយបង្កើតការលំបាកចែើនផ្នែកអភិបាល 

កិច្ចដល់ពួកគែៅពែលតែូវធ្វើរបាយការណ៍ទៅឲែយវិនិោគិនបរទែសផ្ទែល់។

យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយដកចែញពីចែបាប់បរិស្ថែនថ្មី នូវតមែូវការសញ្ជែតិក្នុងការបែើបែែស់

សែាពិគែែះោបល់សមែែប់ធ្វើការាយតម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន ហើយសូមធ្វើ

ការពិារណាលើពាកែយសំុការទទួលស្គែល់ផ្លវូការដោយផ្អែកលើសមត្ថភាពជាក់ស្តែង 

របស់កែុមហ៊ុនដែលដក់ពាកែយ។ យើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲែយមានការដក់ពាកែយសុំ

ការទទួលស្គែល់ពីកែមុហុ៊នពិគែែះោបល់ឲែយបានចែើន ដើមែបីជមែញុលើកទឹកចិត្ត 

ឲែយមានការបែកួតបែជែងស្មើភាពក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សែា។

អនុសសន៍

99 ស្នើសូមឲែយលុបតមែវូការ 
សញ្ជែតិក្នងុការផ្តល់សែា    

ពិគែែះោបល់សមែែប់ធ្វើ
ការាយតម្លែផលប៉ះពាល់ 
បរិស្ថែនចែញពីចែបាប់ាយ 

តម្លែផលប៉ះពាល់បរិស្ថែនថ្មី
ៅថ្ងែអនាគត។

២១.	ការវាយតម្ល្ផលប៉ះពាល់បរិសា្ថ្ន		(បន្ត)
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អនសុសន៍

ស្លែកព័ត៌មានផលិតផល

២២.		ប្សិទ្ធភាពថាមពល

បច្ចុបែបន្ននែះគែមិនឃើញមានតមែូវការឲែយផលិតផលដែលកំពុងធ្វើការផែសព្វផែាយ 

ទីផែារ និងលក់ក្នុងបែទែសកម្ពនុជា ភា្ជែប់ស្លែកព័ត៌មានលម្អិតពនែយល់អំពីបែសិទ្ធភភាព

ថាមពលទែ។ កែុមហ៊ុនខ្លះស្ម័គែចិត្តបងា្ហែញព័ត៌មានអំពីកមែិតបែសិទ្ធភភាពថាមពល

ផលិតផលរបស់គែ ដោយផ្អែកលើកែបខ័ណ្ឌពីបែទែសដទែៅពែលដែលផលិតផល 

ជាចែើនដែលកំពុងលក់ក្នងុបែទែសកម្ពនជុា អត់មានស្លែកព័ត៌មានបែសិទ្ធភភាពថាមពល 

ៅពីលើទាល់តែសោះ។ ដូច្នែះ ាលំបាកសមែែប់អ្នកបែើបែែស់ក្នុងការរកមើលភាព

ខុសា្នែរាងផលិតផលមានបែសិទ្ធភ ភាពថាមពល និងផលិតផលមិនសូវមាន 

បែសិទ្ធភភាពថាមពល។ ផលិតផលមានបែសិទ្ធភភាពថាមពល តែងបងា្ហែញបច្ចែកវិទែយា 

ជឿនលឿនស្មុគស្មែញបន្តិច ហើយលក់ក្នុងតម្លែខ្ពនស់ដែលលំបាកសមែែប់ពនែយល់

អះអាងបែែប់អ្នកបែើបែែស់ ដែលអត់មានព័ត៌មានគែប់គែែន់អំពីបែសិទ្ធភភាពរបស់ 

ផលិតផលបែៀបធៀបទៅនឹងគំរូផែសែង ទៀត។ សែដៀងា្នែនែះដែរ គែក៏មិនឃើញ

មានតមែវូការឲែយបងា្ហែញព័ត័មានបែសិទ្ធភភាពថាមពលសមែែប់ផលិតផលឧសែាហកម្ម 

ដទែទៀតដូចជាគែឿងចកែធ្ងន់ៗជាដើម។

ការលើកទឹកចិត្តឲែយអ្នកបែើបែែស់ និងបែតិបត្តកិរឧសែាហកម្មវិនិោគក្នងុផលិតផល 

មានបែសទិ្ធភភាពថាមពល នងឹមានសរៈសខំានខ់ា្លែងំណាសក់្នងុការឈានទៅសមែែច

ោលបំណងបែសិទ្ធភភាពថាមពលរបស់កម្ពនុជា ដូចដែលបានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធភ-

សស្តែបមែែបមែួលអាកាសធាតុ២០១៣-២០២៤ ក្នុងចំណោមឯកសរយុទ្ធភសស្តែ

ោលនោបាយជាចែើនផែសែងទៀត។ ជាពិសែស អនសុសន៍នែះទាក់ទិនទៅនឹង 

ោល បំណងយុទ្ធភសស្តែទី៤ ដែលសង្កត់ធ្ងន់លើការជមែុញឲែយមានការធ្វើផែនការ 

និងបច្ចែកវិទែយាបញ្ចែញកាបោនតិច ដើមែបីាំទែដល់ការអភិវឌែឍបែកបដោយចីរភាព។

លើសពីនែះ ការាប់យកផលិតផលមានបែសិទ្ធភភាពថាមពលកាន់តែចែើនឡើង នឹង 

ជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់កម្ពនុជាលើការនាំចូលឥន្ធភនៈមកពីបរទែស ជាផ្នែក

មួយនែអន្តរកាលឆ្ពែះទៅរកឯករជែយភាពផ្នែកថាមពល។

បង្កើតកែមុការងារបច្ចែកទែស ដើមែបីាប់ផ្តើមរៀបចំតាក់តែងោលគំនិតធ្វើស្លែក ព័ត៌មាន 

ថាមពលមានបែសិទ្ធភភាពជាតមែវូការលក្ខណៈបែព័ន្ធភសមែែប់ផលិតផលដែលកំពុងដក់

លក់ក្នងុបែទែសកម្ពនជុា។ សិកែាបទបញ្ញត្តពីិទីផែារដទែទៀត ដូចជាោលការណ៍ណែនំា

ស្លែកព័ត៌មានថាមពលរបស់សហភាពអឺរុ៉ប (European Commission’s Energy Labeling 

Directive) ជាដើមដើមែបីយកជាព័ត៌មានសមែែប់រចនា រៀបចំកែមុការងារនែះឡើង។

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

99 ស្នើសូមធ្វើការរៀបចំឲែយ 
មានតមែវូការថាតែវូតែបែើ 
ស្លែកព័ត៌មានថាមពល 
លើផលិតផលដែលកំពុង 
ដក់លក់ក្នងុបែទែសកម្ពនជុា។
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ការយល់ដឹងអំពីបែសិទ្ធភភាពថាមពល គួរតែតែូវបានពងែីកថែមទៀតក្នុងចំណោម 

វិស័យឯកជន។ ធុរកិច្ចជាចែើន មិនគែែន់តែអាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន 

ពីបែតិបត្តិការរបស់គែប៉ុណោ្ណែះទែ ប៉ុន្តែអាចធ្វើការសនែសំសំចែបានចែើនទៀតផង 

ដោយផ្ទែរទៅបែើបែែស់បរិកា្ខែ និងដំណើរការការងារដែលមានបែសិទ្ធភភាពថាមពល

ថ្វីបើការយល់ដឹងអំពីរឿងនែះៅមានកមែិតៅឡើយក្តី។

ដូចរៀបរប់រួចមកហើយ ការបង្កើនបានកមែិតបែសិទ្ធភភាពថាមពលក្នុងចំណោម 

ឧសែាហកម្ម ជា សមាសភាគដ៏សំខាន់មួយក្នងុការឈានទៅសមែែចោលដៅបែសិទ្ធភភាព

ថាមពលរបស់កម្ពនជុា ដូចមានចែងក្នងុផែនការយុទ្ធភសស្តែបមែែបមែលួអាកាសធាតុ 

២០១៣-២០២៤ ក្នុងចំណោមឯកសរយុទ្ធភសស្តែោលនោបាយជាចែើនផែសែង  

ទៀត។ ជាពិសែសអនុសសន៍នែះ ទាក់ទិនទៅនឹងោលបំណងយុទ្ធភសស្តែទី៥ ដែល

និយយអំពីការបង្កើនសមត្ថភាពចំណែះដឹង និងការយល់ដឹងសមែែប់ការឆ្លើយតប

ទៅនឹងការបែែបែួលអាកាសធាតុ។

បន្ថែមទៅនឹងការរួមចំណែកដល់កម្ពនុជាសមែែចឲែយបានឯករជែយភាពថាមពលរបស់

ខ្លួន ដូចបានលើកឡើងខាងលើតម្លែដែលអាចសនែសំបានពីការបែើបែែស់បរិកា្ខែ និង 

ដំណើរការមានបែសិទ្ធភភាពថាមពលក្នុងឧសែាហកម្ម នឹងជួយធុរកិច្ចកម្ពនុជាឲែយកាន់

តែមានភាពបែកួតបែជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយនាំមកនូវផលវិជ្ជមានដល់ 

កំណើនសែដ្ឋភកិច្ចផង។

សូមពាិរណាដក់ចែញកម្មវិធី “រងា្វែន់ឧសែាហកម្មបែតង” ដើមែបីទទួលស្គែល់ធុរកិច្ច 

ដែលបានបងា្ហែញទង្វើបែតិបត្តលិ្អឥតខ្ចែះក្នងុផ្នែកបែសិទ្ធភភាពថាមពល។ ោលបំណង 

របស់ាគឺសមែែប់លើកកម្ពនស់ការយល់ដឹងអំពីទង្វើបែតិបត្តលិ្អមានបែសិទ្ធភភាពថាមពល  

ហើយផ្តល់ឱកាសដល់បណា្តែធុរកិច្ចឲែយបានរៀនសូតែអំពីជមែើសបែសិទ្ធភភាពថាមពល 

ដែលមានសមែែប់ពួកគែយកទៅបែើបែែស់។ ទមែង់បែបបទរបស់កម្មវិធីនែះ អាច 

យកលំនាំតាម “កម្មវិធីរងា្វែន់ធុរកិច្ចបែតងសមែែប់វិស័យទែសចរណ៍របស់សម្តែច 

តែជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋភមន្តែី” ។

ការយល់ដឹងអំពីបែសិទ្ធភភាពថាមពល

អនសុសន៍

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

99  ស្នើសូមពិារណាដក់ចែញ 
កម្មវិធី “រងា្វែន់ឧសែាហកម្ម 
បែតង” ដើមែបីទទួលស្គែល់ 

ធុរកិច្ចដែលបានបងា្ហែញ 
ទង្វើបែតិបត្តលិ្អឥតខ្ចែះក្នងុ 
ផ្នែកបែសិទ្ធភភាពថាមពល។

២២.		ប្សិទ្ធភាពថាមពល		(បន្ត)
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ពិពណ៌នាបញ្ហែ

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

ពិារណាបង្កើតកែុមបែឹកែាសំណង់អារបែតង

២៣.	សំណង់អគារប្តង

បច្ចុបែបន្ន បែទែសកម្ពនុជាកំពុងមានកំណើនខា្លែំងក្នុងវិស័យសំណង់ ហើយអាចរំពឹង

ថានឹងមានការវិនោិគខា្លែំងទៀតក្នុងវិស័យសំណង់ ក្នុងរយៈពែល១០ទៅ១៥ឆ្នែំ 

ខាងមុខ។ ការទសែសទាយបែបនែះនឹងកាន់តែមានសរៈសំខាន់ថែមទៀតចំោះការ

ដែលថារជរដ្ឋែភិបាលដក់ចែញនូវទិសដៅោលនោបាយ ដែលនឹងលើកទឹកចិត្ត 

ដល់ទង្វើអនុវត្តល្អៗក្នុងផ្នែកស្ថែបតែយកម្មនិងសំណង់ ដើមែបីធានាឲែយបាននូវចីរភាព

យូរអង្វែងសមែែប់ឧសែាហកម្មសំណង់និងតំបន់ទីបែជុំជនរបស់កម្ពនុជា។ ការអភិវឌែឍ

នគរូបនីយកម្មៅកម្ពនុជាដែលៅមានកមែិតទាបៅឡើយ បើបែៀបជាមួយ 

បែទែសអាស៊ែនដទែទៀត ជាកាលានុវត្តភាពសមែែប់ពែះរជាណាចកែនែះចៀស

ឲែយផុតពីបញ្ហែផែនការរៀបចំកែុង ដែលធា្លែប់មានៅបែទែសដទែកន្លងមក ហើយ

ាប់យកតួនាទីដឹកនាំបែែកា្លែយជាគំរូមានកែរ្តិ៍ឈ្មែះមួយក្នុងចំណោមអាស៊ែន និង

សហគមន៍អន្តរជាតិខាងផ្នែកសំណង់បែតងមានចីរភាព។

កម្ពនុជាៅស្ថិតក្នុងចំណោមបែទែសចុងកែែយមួយចំនួនក្នុងអាស៊ែន ដែលមិនទាន់

មានោលការណ៍ណែនាំនិងបទបញ្ញត្តិស្តីពីសំណង់អារមានចីរភាពៅឡើយ។ 

ការបង្កើតឲែយមានអង្គកភាពជាតិ ទទួលខុសតែូវផ្នែកសំណង់អារមានចីរភាពដែល 

នឹងមានអាជា្ញែសិទ្ធភកិ្នងុការឲែយពិន្ទ ុនិងរងា្វែន់ដល់សំណង់អារដោយផ្អែកលើគុណភាព 

ចីរភាពរបស់ានឹងជាការបោះជំហានធំមួយក្នងុទិសដៅតែមឹតែវូ ហើយធ្វើជាការលើក 

ទឹកចិត្តឲែយមានការបែកាន់យកទង្វើអនុវត្តន៍សំណង់អារមាននិរន្តរភាពមកបែើថែម 

ទៀតផង។

"សំណង់អារបែតង " ជួនកាលតែូវបានគែយល់ឃើញថាតែូវចំណាយលុយចែើន

ក្នុងការសងសង់ជាងគមែែងសំណង់ធម្មតាទៅទៀតប៉ុន្តែាមិនពិតដូចោ្នែះទែ។ ក្នុង

ចំណោមសមាជិករបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបមានកែុមហ៊ុនរចនាស្ថែបតែយកម្មមួយ 

ចំនួនដែលអាចផ្តល់សែាដំណោះសែែយសមញ្ញ ហើយក្នុងតម្លែមួយមានបែសិទ្ធភ-

ភាពសមែែប់សំណង់អារមាននិរន្តរភាពដែលសក្តិសមនឹងបរិស្ថែនរបស់កម្ពនុជា។  

ដំណោះសែែយទាំងនោះមិនាំបាច់ថាតែូវតែមាន "បច្ចែកវិទែយាខ្ពនស់ " ទែប៉ុន្តែាអាច

សមញ្ញដូចជាការគិតគូរអំពីស្ថែនភាពរបស់អារក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយកាំរស្មីពន្លឺ

ពែះអាទិតែយពែលថ្ងែ ឬក៏ស្ថែនភាពចំហសមែែប់បញ្ចែញកម្តែហើយកាត់បន្ថយតមែូវ

ការបែើបែែស់មា៉ែសុីនតែជាក់ក្នងុអាកាសធាតុតែូពិក ដូចៅកម្ពនុជា។
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ការជមែុញលើកទឹកចិត្តឲែយមានទង្វើអនុវត្តន៍សំណង់អារមានចីរភាព នឹងនាំមក 

នូវអត្ថបែោជន៍ដល់កម្ពនុជាដូចខាងកែែមនែះ៖

 �  គុណភាពនែវិនិោគិន៖ សំណង់អារបែតង ផ្តល់នូវអត្ថបែោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុ  

ធំធែងសមែែប់ការវិនិោគរយៈពែលវែងមួយ។ បន្ថែមលើការសនែសំចំណាយ

ដោយផ្ទែល់ពីការកាត់បន្ថយលើការបែើ បែែស់ថាមពលសំណង់អារបែតង

ចែើនតែអាចរកែាតម្លែសមែបត្តិរបស់គែបានចែើន ជាងដោយសរតែទាំង 

វិនិោគិន និងអ្នកជួលកាន់តែមានការអប់រំចែើន និងខ្វលខ់ា្វែយចែះគិតគូរ 

អំពីកែរ្តិ៍ឈ្មែះនិរន្តរភាព និងបែសិទ្ធភភាពថាមពល។ ដូច្នែះ ោលនោបាយ

ជាតិដែលលើកស្ទួយនិងតមែូវឲែយមានទង្វើអនុវត្តន៍សំណង់មានចីរភាពនឹង 

កាន់តែលើកទឹកចិត្តដល់វិនិោគិនរយៈពែលខ្ល ីនិងមធែយមដែលកម្ពនជុាតែវូការ 

សមែែប់បន្តកំណើនសែដ្ឋភកិច្ចរបស់ខ្លួន។

 �  ផលិតភាពនិង ភាពបែកួតបែជែង៖ ការសិកែាជាចែើន25 បានរកឃើញថា 

បុគ្គកលិកធ្វើការក្នងុអារ មានចីរភាពទំនងជាមានផលិតភាពចែើនជាង ហើយ 

មិនសូវសុំឈប់សមែែកដោយសរជំងឺទែដោយសរតែបរិស្ថែនការងារមាន

ផសុខភាពដែលជួយពងែីកភាពបែកួតបែជែង និងអត្ថបែោជន៍របស់ 

សែដ្ឋភកិច្ចជាតិ។

 �  ឧសែាហកម្មទែទែង់៖ សំណង់អារបែតង បែើបែែស់សមា្ភែរៈទំាងឡាយដែល

គែអាចរកបានក្នងុសែកុដូច្នែះារួមចំណែកដល់ការអភិវឌែឍឧសែាហកម្មទែទែង់ 

សមែែប់វិស័យសំណង់ ក្នុងបែទែសកម្ពនុជាដែរ។

 �  ផលប៉ះពាល់បរិស្ថែន៖ ទង្វើអនុវត្តន៍ល្អៗក្នុងសំណង់និងការសងសង់ នឹងធ្វើ

ការរួមចំណែកមួយភាគធំដល់ោលដៅរបស់រជរដ្ឋែភិបាលក្នងុការកាត់បន្ថយ 

ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។ ទូទាំងសកលលោក វិស័យសំណង់ទទួលខុសតែូវចំោះ

ការបញ្ចែញឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ពី៤០% ទៅ ៦០% នែការបញ្ចែញឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ 

របស់បែទែសមួយចំនួនធំបូកចូលា្នែ។ 

២៣.	សំណង់អគារប្តង	(បន្ត)
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 � ភាពគែប់គែែន់នែធនធាន៖ បែសិទ្ធភភាពថាមពលនឹងតែវូបានពងែកីថែមទៀត 

ដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់កម្ពនុជាលើការនាំចូលឥន្ធភនៈពី 

បរទែស និងសមែែលបញ្ហែបែឈមនានាក្នុងការអភិវឌែឍទីបែជុំជនដូចជាការ

បែើបែែស់ទឹកហួសសមត្ថភាពផ្ទត់ផ្គកង់ជាដើម។

យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយបង្កើតកែុមការងារមួយ ដែលអាចមានកែុមបែឹកែាជាតិសមែែប់

ការអភិវឌែឍដោយចីរភាពជាបែធាន និងមានការចូលរួមពីតំណាងវិស័យឯកជន

ណាដែលពាក់ព័ន្ធភឲែយាប់ផ្តើមសិកែាលទ្ធភភាពបង្កើតកែុមបែឹកែាជាតិកម្ពនុជាសមែែប់

សំណង់អារបែតង និងរៀបចំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើមែបីយកទៅបែើសមែែប់ការចែញ

លិខិតទទួលស្គែល់ដល់កែុមហ៊ុន។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនោះាំបាច់តែូវផ្អែកលើ

ការយល់ដឹងទូទៅមួយដោយឆ្លុះបញ្ចែំងអំពីភាពជាក់ស្តែងក្នុងសែុក ហើយផ្តល់ 

ោលដៅជាក់ស្តែងអាចយកទៅអនុវត្តបានសមែែប់អារបច្ចបុែបន្ននិងទៅអនាគត។

យើងខ្ញុំសូមស្នើថាកែុមការងារនែះ ពែលបង្កើតរួចហើយនឹងដក់ោលដៅសមែែប់

ខ្លនួឯងក្នងុការកា្លែយខ្លនួជាសមាជិករបស់កែមុបែកឹែាសំណង់អារបែតងពិភពលោក 

(World Green Building Council)(http://www.worldgbc.org/worldgbc/become-

member/) ឲែយបានមុនឆ្នែ២ំ០១៧។ បន្ថែមលើនែះទៀត ឯកទែសរបស់កែមុ ការងារ

នែះអាចតែវូបានដក់បញ្ចលូទៅក្នងុផែនការនគរូបនីយកម្មជាតិរយៈពែល វែងហើយ

និងគមែែងពាក់ព័ន្ធភផែសែងទៀត មានចែបាប់បរិស្ថែននិងគំនិតផ្តចួផ្តើមទីកែងុមានចីរភាព

បរិស្ថែនជាដើម។ ការធ្វើសមាហរណកម្មការងាររបស់កែុមនែះទៅក្នុងគមែែងមាន

សរៈសំខាន់ទំាងនែះ នឹងជួយបង្កើនអត្ថបែោជន៍ជាអតិបរមាដែលសំណង់អារ

បែតងអាចនាំមកជូនសែដ្ឋភកិច្ចជាតិ។

អនុសសន៍

99 ស្នើសូមពិារណាាប់ 
ផ្តើមរកមើលលទ្ធភភាព 
សមែែប់បង្កើតកែមុបែកឹែា 
ជាតិកម្ពនជុាសមែែប់ 
សំណង់អារបែតង។ 
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ថ្ទាំសុខភាព

មា៉ែកផលិតផលថែទាំសុខភាពរបស់ 
សហភាពអឺរ៉ុប តែងតែូវបានការទទួលស្គែល់
ខ្ពនស់ៅកម្ពនជុា ហើយផលិតផលឱសថជាមុខ 
ទំនិញដ៏ធំបំផុតដែលសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការ
នាំចូលមកកម្ពនុជា ដែលមានតម្លែទឹកបែែក់ 
សរុបបែមាណជាង ៣៥លានអឺរ៉ូ ក្នុងឆ្នែំ 
២០១៤។ សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបបែាំកម្ពនុជា 
តំណាងឲែយកែុមហ៊ុនមួយចំនួនផ្នែកឱសថ-
ស្ថែន និងបរិកា្ខែពែទែយ ដូច្នែះយើងខ្ញុសូំមស្វែគមន៍ 
កំណែទមែង់របស់កែសួងសុខាភិបាល 
ហើយតាមតែអាចធ្វើទៅបាន ស្វែងឱកាស
ធ្វើការសហការជាមួយកែសួង និងអង្គកភាព
សធារណៈពាក់ព័ន្ធភផែសែងទៀត ដើមែបីជួយ
ទែទែង់ដល់កំណើននែវិស័យសុខាភិបាល
ៅកម្ពនុជាតទៅទៀត។ ជាពិសែស យើងខ្ញុំ
សូមស្វែគមន៍ការដែលកែសួងបានាប់ផ្តើម
ពិារណាអនុវត្តន៍បែព័ន្ធភចុះបញ្ជីអនឡាញ
សមែែប់ផលិតផលថែទាំសុខភាព។ ដោយ 
ឆ្លុះបញ្ចែំងឲែយឃើញនូវការធ្វើទំនើបកម្ម និង
គំនិតផ្តួចផ្តើមធ្វើស្វ័យបែវត្តកម្មៅតាម 
បណា្តែស្ថែប័នមួយចំនួនកន្លងមក 

ដូចជាកែសួងពាណិជ្ជកម្ម និងអគ្គកនាយកដ្ឋែន 
គយនិងរដ្ឋែករជាដើម ការបង្កើតបែព័ន្ធភអន-
ឡាញសមែែប់ចុះបញ្ជីផលិតផលថែទាំសុខ
ភាព នឹងជួយសមែួលដល់ការធ្វើធុរកិច្ចផ្នែក
នែះឲែយកាន់តែបែសើរឡើងថែមទៀត។ តាម
រយៈគណៈកមា្មែធិការសុខាភិបាលរបស់ 
សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប យើងខ្ញុំសងែឃឹមថានឹង
បានរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើម
នែះឲែយបានជោគជ័យ ដែលយើងខ្ញុំទទួល
ស្គែល់ថាជាមហិច្ឆតិាវែងឆ្ងែយមួយដែលកំពុង 
ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងរបសា់ៅ
ឡើយ។ ដូច្នែះ ៅក្នុងជំពូកនែះយើងខ្ញុំសូម
ផ្តល់អនុសសន៍មួយចំនួន សមែែប់យកទៅ
អនុវត្តក្នុងរយៈពែលខ្លី ដើមែបីជួយជំនះបញ្ហែ
បែឈមមួយចំនួនដែលធុរកិច្ចក្នងុវិស័យថែទំា 
សុខភាពកំពុងជួបបែទះៅក្នងុបែទែសកម្ពនជុា។

មានបញ្ហែពីរដែលបានលែចធ្លែជាងគែក្នងុ 
កិច្ចពិភាកែាជាមួយសមាជិករបស់យើង។ ទី
មួយយើងខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហែធ្ងន់
ធ្ងរក្នុងការនាំចូលលួចលាក់នូវផលិតផល 
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ឱសថ ដែលមានទែង់ទែែយធំក្នុងបែទែស 
កម្ពនុជា។ កាលបើនិយយអំពីវិស័យ 
សុខាភិបាលកម្ពនជុា មានចែបាប់ល្ៗអ ចែើនណាស់ 
បុ៉ន្តែកមែតិទាបក្នងុការអនុវត្តចែបាប់ដែលមាន 
ហើយអាចបង្កហានិភ័យចែើនដល់អ្នកជំងឺ។
យើងខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់ថា ការអនុវត្តបែបនែះ
អាចបង្កើតហានិភ័យសុខភាពខា្លែំងដល់អ្នក
បែើបែែស់ ពីពែែះថាាមិនមែនគែែន់តែ 
បញ្ហែកម្មសិទ្ធភិបញ្ញែប៉ុណោ្ណែះទែ ប៉ុន្តែាគឺរឿង 
កង្វល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយអំពីគុណភាពនិងសុវត្ថភិាព 
ផលិតផលឱសថដែលបែជាពលរដ្ឋភកម្ពនុជា 
កំពុងបែើសព្វថ្ងែនែះ។ ដូច្នែះយើងខ្ញុំបែែថា្នែ
បន្តធ្វើការជាមួយរជរដ្ឋែភិបាលកម្ពនជុាហើយ 
ផ្តល់អនុសសន៍មួយចំនួន ដែលមានទិស
ដៅជមែញុឲែយកាន់តែខា្លែងំថែមទៀត នូវស្មែរតី 
អនុលោមភាពក្នុងចំណោមឧសែាហកម្ម 
សុខាភិបាល ដើមែបីបង្កើនសុវត្ថិភាពជូនអ្នក 
ជំងឺ។ទីពីរបញ្ហែយឺតយ៉ែវក្នុងការចុះបញ្ជី 
ផលិតផលនិងការបន្តសុពលភាពការចុះ 
បញ្ជីអាចនាំឲែយមានភាពរអាក់រអួលខា្លែំងក្នុង
ខែសែចងា្វែក់ផ្គកត់ផ្គកង់។ អនុសសន៍របស់យើងខ្ញុំ

លើបែធានបទនែះ គឺស្នើឲែយរកដំណោះសែែយ 
ជាបនា្ទែន់ចំោះបញ្ហែនែះហើយក៏ស្នើផងដែរ 
ឲែយធ្វើការកែសមែួលដំណើរការចុះបញ្ជីនោះ
តែម្តងសំដៅទៅជួយធ្វើឲែយាកាន់តែរលូន
ហើយកាន់តែមានបែសិទ្ធភភាពដើមែបីកាត់បន្ថយ 
ពែលវែលាដែលតែូវចំណាយលើការចុះ 
បញ្ជីនិងបន្តសុពលភាពបញ្ជី។
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២៤.	ការនាំចូលលួចលាក់

កម្ពនជុាមានដំណើរការរួចជាសែែចហើយសមែែប់ធ្វើការចុះបញ្ជផីលិតផលឱសថ ក្នងុ

នោះរួមមានការផ្តល់សៀវភៅបន្ទកុបច្ចែកទែសលម្អតិសមែែប់ផលិតផលនិងការវែច

ខ្ចប់។រដ្ឋែភិបាលកម្ពនុជា បច្ចុបែបន្ននែះមិនអនុញ្ញែតឲែយកែុមហ៊ុនឬបុគ្គកលណា មានសិទ្ធភិ

ផ្តែច់មុខក្នងុការនំាចូលផលិតផលឱសថណាមួយនោះទែ។ តាមចែបាប់ មានតែផលិត-

ផលដែលមានៅក្នុងសៀវភៅបន្ទុក និងមានចុះបញ្ជីជាមួយកែសួងសុខាភិបាល 

ប៉ុណោ្ណែះ ដែលគែអាចនាំចូលក្នុងបែទែសកម្ពនុជាបាន។

ៅកម្ពនជុា គែឃើញមានផលិតផលឱសថនំាចូលលួចលាក់ក្នងុបរិមាណចែើនសន្ធភកឹ

សនា្ធែប់ និងតែវូបានគែដក់លក់ៅតាមឱសថស្ថែនដែលជាសញ្ញែនែភាពាំបាច់មួយ

តែូវពងែឹងការអនុវត្តចែបាប់ថែមទៀត។

ដើមែបីឲែយចែបាស់ផលិតផលឱសថនាំចូលលួចលាក់ គឺខុសា្នែនឹងឱសថក្លែងកា្លែយ។ 

ឱសថក្លែងកា្លែយជាផលិតផល “ក្លែងកា្លែយ ” ដែលយកឈ្មែះ និងស្លែកសញ្ញែផលិតផល

ចុះបញ្ជតីែមឹតែវូទៅបែើ រីឯផលិតផលនំាចូលលួចលាក់ អាចមានបែភពចែញពីរោង

ចកែផលិតមានការអនុញ្ញែតតែឹមតែូវ ហើយបំពែញទៅតាមសៀវភៅបន្ទុក របស់ 

ផលិតផលៅក្នងុបែទែសផលិតនោះរួចហើយ។ បុ៉ន្តែផលិតនំាចូលលួចលាក់នែះ ក៏

ៅតែអាចបង្កហានិភ័យដែរកាលណាាតែវូបានដឹកជញ្ជនូដោយកែមុហុ៊នមិនមាន 

ជំនាញ។ កែមុហុ៊នផលិតឱសថអន្តរជាតិ ធំៗពិតជាគិតគូរខា្លែងំណាស់ អំពីលក្ខខណ្ឌ

អាកាសធាតុកាលណាគែរចនាការវែចខ្ចប់របស់គែហើយពួកគែជាទៀងទាត់តែងតែ

កែសមែួលការវែចខ្ចប់តមែូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់របស់បែទែសនីមួយៗ  

ដើមែបីការពារផលិតផលឱសថឲែយទៅដល់បែទែសោលដៅ។ កម្ពនជុាមានអាកាសធាតុ

តែពិូកហើយភាគចែើននែឱស្ថែនា្មែនបែព័ន្ធភទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុឲែយបានតែមឹតែវូ

ទែ ដែលមានន័យថាផលិតផលឱសថតមែូវឲែយមានការវែចខ្ចប់បនែា៊ែំថែមទៀតដើមែបី

ការពារាកុំឲែយាឆប់ខូចគុណភាពកែែមកម្តែ។ ផលិតផលឱសថនាំចូលលួចលាក់ 

ពីអឺរ៉ុប នឹងមានការវែចខ្ចប់តែឹមតែូវតាមបរិស្ថែនអាកាសធាតុៅអឺរ៉ុប ដែលអាចមិន

គែប់លក្ខណៈសមសែបជាមួយបរិស្ថែនៅកម្ពនុជាទែ។

ទប់ស្កែត់ការនាំចូលលួចលាក់នូវផលិតផលឱសថ

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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ថែមលើនែះ ផលិតផលនំាចូលកម្ពនជុាដោយអ្នកនំាចូលលួចលាក់អាចខូចគុណភាព

ដោយសរបែពែឹត្តកម្មមិនបានតែឹមតែូវក្នុងអំឡុងពែលដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់បែទែស។ 

សមាជិកមួយរបស់យើងបានលើកឧទាហរណ៍ថា អ្នកនាំចូលលួចលាក់សរធាតុ 

អំាងសូ៊លីន (insulin) មានស្លែកសញ្ញែកែមុហុ៊នដែលតាមពិតាជាឱសថមានគុណភាព

មិនល្អដែលនែះនឹងនាំឲែយមានហានិភ័យដល់សុខភាពរបស់អ្នកបែើបែែស់ និងអាច

ធ្វើឲែយខូចកែរ្តិឈ៍្មែះរបស់ម៉ាែកផលិតផលនោះផង។ ការសុើបអង្កែតបានរកឃើញថា

សរធាតុអាំងស៊ូលីននោះតែូវបានដឹកជញ្ជូនមកកាន់កម្ពនុជាកែែមលក្ខខណ្ឌ 

អាកាសធាតុមិនសមសែបមួយ ពីពែែះថាថា្នែំបែភែទនែះតែូវការការទុកដក់កែែម

សីតុណ្ហភាពតែជាក់ (បានន័យថាគែតែូវទុកដក់ាក្នុងហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភចែកាយ

មួយដែលតែូវបានរៀបចំឡើងដោយរកែាសីតុណ្ហភាពសមសែបពីដើមដល់ចប់) 

ដើមែបីកុំឲែយាខូចគុណភាព។  

សមែែប់យើងខ្ញុំ កង្វល់ដំបូងគែបំផុតគឺទាក់ទិននឹងសុវត្ថិភាពចែើនជាងចំណូល។ 

ពិតហើយក្នុងករណី ភាគចែើននែផលិតផលនាំចូលលួចលាក់ កែុមហ៊ុនផលិតបាន

ចុះបញ្ជីលក់ឱសថទាំងនោះៅក្នុងបែទែសមួយទៀតរួចហើយ ដូច្នែះជារួមគែមិន

ទទួលការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុដោយសរតែការនាំចូលលួចលាក់បន្តនោះទែ។ ប៉ុន្តែ 

ផលិតផលឱសថនំាចូលលួចលាក់បង្កហានិភ័យសុខភាពដល់ពលរដ្ឋភកម្ពនជុា និងអ្នក

ស្នែក់ៅឯទៀតដោយសរតែកង្វះមធែយាបាយធានាគុណភាពផលិតផល។

គែមិនអាចរំពឹងឲែយអ្នកបែើបែែស់ទូទៅមានចំណែះដឹងបច្ចែកទែសកំណត់បានថា 

ផលិតផលឱសថណាមួយខូចឬមិនខូចគុណភាពបានទែដូច្នែះ ទំនួលខុសតែូវ គឺជា

បន្ទុករបស់និយតករក្នុងការផ្តល់ការធានាគុណភាពតាមរយៈការគែប់គែងបែកប

ដោយបែសិទ្ធភភាពនូវផលិតផលនាំចូល។

ដើមែបីលែលករកដំណោះសែែយដល់បញ្ហែការនាំចូលផលិតផលឱសថលួចលាក់

នែះ យើងខ្ញុំសូមផ្តល់អនុសសន៍ដូចខាងកែែមនែះ៖

អនុសសន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា
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1. បើកលទ្ធភភាពឲែយមន្តែីគយពិនិតែយមើលសៀវភៅបន្ទុកដែលបានចុះបញ្ជីសមែែប់

ផលិតផលឱសថ រួមទាំងការវែចខ្ចប់និងការរចនាការវែចខ្ចប់នោះ ដើមែបីឲែយពួក

គែអាចរកមើលផ្ទៀងផ្ទែត់ភាពមិនសុីា្នែណាមួយរាងសៀវភៅបន្ទុកដែលបាន

ចុះបញ្ជី និងកញ្ចប់មុខទំនិញឱសថដែលបាននាំចូលមកកម្ពនុជា។

2. អនុវត្តោលការណ៍ដែលថា ផលិតផលឱសថណាដែលមានលក្ខណៈមិនតែូវ

តាមសៀវភៅបន្ទុកដែលចុះបញ្ជីរួចហើយ នឹងមិនអាចទទួលបានអាជា្ញែប័ណ្ណនាំ

ចូលពីកែសួងសុខាភិបាលទែ។ ការធ្វើអន្តរកម្មរបស់កែសួងឆ្ពែះទៅរកការចុះ 

បញ្ជីជាលក្ខណៈអែឡិចតែូនិក នឹងជួយសមែួលដល់ការអនុវត្តឲែយកាន់តែមាន

បែសិទ្ធភភាពថែមទៀត។

3. បង្កើតបែព័ន្ធភ “ហត់ឡាញ” (hotline) មួយដែលអ្នកមានអាជា្ញែប័ណ្ណនំាចូលផលិផល

ឱសថមានចុះបញ្ជតីែមឹតែវូៅកម្ពនជុា អាចបែើសមែែប់ទាក់ទងដើមែបីរយការណ៍

ជូនអាជា្ញែធរពាក់ព័ន្ធភអំពីភ័ស្តតុាងនែការនំាចូលផលិផលឱសថលួចលាក់និងការ

ពែួយបារម្ភផែសែងទៀតអំពីគុណភាព។ សូមធានាផងដែរធ្វើយ៉ែងណាឲែយអាជា្ញែធរ

ពាក់ព័ន្ធភធ្វើការសុើបអង្កែតលើសែចក្តរីយការណ៍ទំាងនោះ ហើយាត់វិធានការ

អនុវត្តន៍សមសែបដើមែបីបញែឈប់សកម្មភាពចនាំចូល ឬលក់ផលិតផល ដោយ 

ា្មែន ការអនុញ្ញែតឲែយបានទាន់ពែលវែលា។

4. ធ្វើអធិការកិច្ចទៀងទាត់លើឱសថស្ថែនតាមរយៈអង្គកភាពមានសមត្ថកិច្ច ហើយ 

រឹបអូសយកផលិតផលឱសថទាំងឡាយណា ដែលមិនតែូវទៅតាមសៀវភៅ 

បន្ទុកចុះបញ្ជី ដើមែបីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ឱសថស្ថែនឲែយមានការបែុងបែយ័ត្ន

ខ្ពនស់ជាងមុន ក្នុងការជាវផលិតផលយកមកលក់។

99 ស្នើសូមឲែយអនុវត្តវិធានការ 
បន្ថែមដើមែបីទប់ស្កែត់ការ 
នំាចូលផលិតផលឱសថ 

លួចលាក់។ 

២៤.	ការនាំចូលលួចលាក់	(បន្ត)
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ផលិតផលឱសថដែលកំពុងស្ថិតកែែមនីតិវិធីសុំសិទ្ធភសរជាថ្មី មិនមែនបានន័យថា

អាចមានសិទ្ធភិស្វ័យបែវត្តិទទួលបានអាជា្ញែប័ណ្ណនាំចូលបន្តទៀតទែ។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌ

ធម្មតាគែតមែវូឲែយមានវិញ្ញែបនបតែចុះបញ្ជផីលិតផលសិន មុននឹងទទួលបានអាជា្ញែប័ណ្ណ

សមែែប់ការនំាចូលពីកែសួងសុខាភិបាល។ ដោយសរតែមានការយឺតយ៉ែវក្នងុដំណើរ

ការចុះបញ្ជីផលិតផល(ដូចបានលើកឡើងខាងលើរួចហើយថាជួនកាលាអាចបែើ

ពែលដល់ទៅពីរឆ្នែឯំណោះ) បែការនែះររំងមិនឲែយកែមុហុ៊នធ្វើការនំាចូលផលិតផល

មកបែទែសកម្ពនុជាក្នុងអំឡុងពែលនែះបានទែ។

កែសួងសុខាភិបាលកន្លងមកបានជួយជែែមជែែងលើបញ្ហែនែះដែរ ហើយបាន 

ឯកភាពថា នឹងពិារណាលើសំណើសុំអាជា្ញែប័ណ្ណនាំចូលពិសែស ដោយផ្អែកលើ 

មូលដ្ឋែនករណីជាក់ស្តែងនីមួយៗ។ សមាជិករបស់យើងខ្ញុំសូមាយតម្លែខ្ពនស់ចំោះ

ការខិតខំបែងឹបែែងរបស់កែសួង បុ៉ន្តែពួកយើងយល់ឃើញថាាកាន់តែមានបែោជន៍

ក្នងុការធ្វើឲែយដំណើរការនែះទៅជាផ្លវូការ ដើមែបីឲែយពួកកែមុហុ៊ននំាចូលអាចដក់ពាកែយ

សុំអាជា្ញែប័ណ្ណនំាចូលពិសែសក្នុងពែលដែលការចុះបញ្ជីផលិតផល មានការយឺត

យ៉ែវបណា្តែលមកពីកតា្តែដែលហួសពីសមត្ថភាពគែប់គែងរបស់កែុមហ៊ុន។ 

ភាពយឺតយ៉ែវក្នុងការចុះបញ្ជីផលិតផល និងក្នុងការបន្តសុពលភាពឡើងវិញជា 

ឧបសគ្គកដល់ការនំាចូលហើយក្នងុករណីខ្លះទៀតាររំងមិនឲែយឱសថសមែែប់សង្គែែះ

ជីវិតនិងបរកិា្ខែាំបាច់នានា អាចតែូវបានចូលក្នុងបែទែសបានទាន់ពែលវែលា ដែល

ធ្វើឲែយគុណភាពនែការថែទំាសុខភាពដល់ពលរដ្ឋភកម្ពនជុា និងអ្នកស្នែក់ៅឯទៀតមាន

ការធា្លែក់ចុះ (ន័យនែះសំដៅលើការររំងដល់ការនាំចូលលើទីផែារនូវផលិតផល

ដែលជាលទ្ធភផលនែការសែែវជែែវនិងអភិវឌែឍន៍វែជ្ជសស្ត្រថ្មីៗ បំផុត ដោយទុកឱកាស

កាន់តែធំដល់ការធ្វើចរចរផលិតផលក្លែងកា្លែយទៅវិញ)។ ទន្ទឹមនឹងនែះាក៏បង្កើត

ជាឧបសគ្គកធំធែងដល់បែតិបត្តកិារធុរកិច្ចរបស់កែមុហុ៊នថែទំាសុខភាពដែរ ដែលានឹង

ជះឥទ្ធភិពលអវិជ្ជមានដល់ភាពទាក់ទាញរបស់បែទែសក្នុងវិស័យនែះ។

ដំណើរការដើមែបីទទួលបានអាជា្ញែប័ណ្ណនំាចូលពិសែស

២៥.	ការចុះបញ្ជី	និងការបន្តសុពលភាព

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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បង្កើតដំណើរការដក់ពាកែយសុំមួយដែលតាមរយៈនោះ កែុមហ៊ុនថែទាំសុខភាពៅ

កម្ពនជុាអាចដក់ពាកែយសំុអាជា្ញែប័ណ្ណនំាចូលពិសែស សមែែប់ផលិតផលដែលកំពុងឆ្លង

កាត់ដំណើរការចុះបញ្ជីឬក៏ដំណើរការបន្តសុពលភាពឡើងវិញ។

ដើមែបីធានាឲែយដំណើរការនែះអាចបែពែតឹ្តទិៅបាន គែាំបាច់តែវូបោះពុម្ពនផែាយ

ោលការណ៍ណែនាំ ដើមែបីកមែិតសែណារោីក្នុងការផ្តល់អាជា្ញែប័ណ្ណនាំចូល

ពិសែសសមែែប់ផលិតផលដែលមានលក្ខណៈសមែបត្តិ នឹងទទួលការលើកលែង 

បែប នែះ ឧទាហរណ៍ក្នងុករណីមានតមែវូការបនា្ទែន់ផ្នែកពែទែយដើមែបីជួយឲែយផលិតផល

នោះទៅដល់អ្នកជំងឺ ឬក៏ក្នុងករណីដែលកែុមហ៊ុនអាចបងា្ហែញវិញ្ញែបនបតែចុះបញ្ជី

មានសុពលភាពពីបែទែស ដែលបានអនុម័តឲែយនាំចែញផលិតផលបាន។

អនុសសន៍

99 ស្នើសូមបង្កើតដំណើរការ 
ដក់ពាកែយសំុមួយដែលតាម 

រយៈនោះ កែមុហុ៊នថែទំា 
សុខភាពអាចដក់ពាកែយសំុ 
អាជា្ញែប័ណ្ណនំាចូលពិសែស 

សមែែប់ផលិតផលដែលមាន 
ក្នងុបញ្ជហីើយ ឬកំពុងឆ្លងកាត់ 

ដំណើរការសំុបន្តសុពលភាព 
ឡើងវិញ។

២៥.	ការចុះបញ្ជ	ីនិងការបន្តសុពលភាព	(បន្ត)
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ដំណើរការៅកម្ពនជុាក្នងុការចុះបញ្ជផីលិតផលសុខាភិបាល និងឱសថគឺយកគំរូតាម

បែព័ន្ធភបារំង។ ថ្វបីើជាោលការណ៍រួម ាជាបែព័ន្ធភល្អមួយដែលគួរធ្វើការតែតួពិនិតែយ

និងអភិបាលកិច្ចាំបាច់លើផលិតផលថែទាំ សុខភាពដែលកំពុងបែើបែែស់ក្នុង 

បែទែសកម្ពនុជាក្តី ជាក់ស្តែងបែព័ន្ធភនែះអាចបង្កឲែយមានការយឺតយ៉ែវស្មុគស្មែញដែរ

សមែែប់ការចុះបញ្ជនិីងបន្តសុពលភាពឡើងវិញ ដោយសរកម្ពនជុាមិនមានហែដ្ឋែរចនា-

សម្ពន័ន្ធភគែប់គែែន់ដូចៅបែទែសបារំងទែ។ ជាបច្ច័យ ដំណើរការចុះបញ្ជី និងបន្ត 

សុពលភាពឡើងវិញតែូវសីុពែលចែើនហួស។ សមាជិករបស់យើងបានរយការណ៍

ឲែយដឹងថា ការចុះបញ្ជីផលិតផលថែទាំសុខភាពថ្មីអាចសុីពែលរហូតដល់ទៅពីរឆ្នែំ 

ដូចា្នែនឹងដំណើរការសុំបន្តសុពលភាពឡើងវិញដែរ ដែលតាមធម្មតាគួរតែូវការ 

ចំណាយពែលតែបែែំមួយខែ គឺគែប់គែែន់ណាស់ទៅហើយ។

ជាមួយនឹងការទទួលស្គែល់ និងការអនុលោមតាមភាពាំបាច់ដើមែបីធានាគុណភាព

ផលិតផលសុខាភិបាលដែលតែូវបានចុះបញ្ជីហើយនាំចូលមកកម្ពនុជា យើងខ្ញុំជឿ

ថាជំហានមួយចំនួនក្នុងដំណើរការបច្ចុបែបន្នគួរតែូវបានដកចែញឬកាត់បន្ថយ ដើមែបី

សមែួលការចុះបញ្ជីនិងការសុំបន្តសុពលភាពឡើងវិញឲែយរលូនជាងមុន។

ការអូសបនា្លែយក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជី និងបន្តសុពលភាពឡើងវិញកាន់តែធ្វើឲែយ 

កែុមហ៊ុនថែទាំសុខភាពពិបាកក្នងុការធ្វើធុរកិច្ចក្នុងបែទែសកម្ពនុជា ហើយធ្វើឲែយមាន

ផលអវិជ្ជមានទៅលើការយល់ឃើញរបស់វិនិោគិនថ្មីៗ  អំពីកម្ពនជុា ថាជាោលដៅ  

មួយសមែែប់ធ្វើការវិនិោគ។ លើសពីនែះទៀតដូចបានលើកឡើងខាងលើរួចហើយ

ការអូសបនា្លែយក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជី និងបន្តសុពលភាពឡើងវិញជាឧបសគ្គកដល់

ការនាំចូលហើយក្នុងករណីខ្លះទៀតាររំងមិនឲែយឱសថសង្គែែះជីវិត និងបរកិា្ខែ 

ាំបាច់ ចូលក្នុងបែទែសបានដែលធ្វើឲែយថមថយគុណភាពការថែទាំសុខភាពដល់ 

ពលរដ្ឋភកម្ពនុជានិងអ្នកស្នែកៅ់ឯទៀត។

តមែូវការឲែយមានការធ្វើតែស្តដោយមន្ទីរពិសោធន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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ក្នុងចំណោមសមាជិករបស់យើង មានកែុមហ៊ុនឱសថអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនដែល 

រកសីុក្នងុវិស័យថែទំាសុខភាព ពួកគែសុទ្ធភតែបែកាន់ខា្ជែប់នូវស្តង់ដគុណភាពសកល។

ផលិតផលឱសថនិងផលិតផលសុខាភិបាលអត់មានផលិតៅកម្ពនជុាទែ ហើយផលិត-

ផលណាមួយដែលតែវូនំាចូលសុទ្ធភតែបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតែស្តដោយមន្ទរីពិសោធន៍  

ក្នុងបែទែសដើមរួចជាសែែចហើយ។ ដូច្នែះ កាលណាផលិតផលមួយដែលតែូវដក់

ឲែយឆ្លងកាត់តែស្តមន្ទីរពីសោធន៍ដោយអាជា្ញែធរមានសមត្ថកិច្ចបែទែសដើមរួចហើយ 

ាមិនគួរមានភាពាំបាច់ឲែយដកា់ឆ្លងកាត់តែស្តមន្ទីរពិសោធន៍ៅកម្ពនុជាទៀតទែ។ 

យើងខ្ញុំយល់ថាក្នុងករណីខ្លះកែសួងបានតែៀមខ្លួនទទួលយកលទ្ធភផលតែស្តរបស់ 

មន្ទីរពិសោធន៍ពីបែទែសដើមដូចជាបែទែសបារំង មកធ្វើជាភ័ស្តុតាងអំពីគុណភាព

ផលិតផលរួចទៅហើយប៉ុន្តែការទទួលយកបែបនែះមិនមានលក្ខណៈស្វ័យបែវត្តិ

នោះទែ។ ដូច្នែះយើងខ្ញុំសូមឲែយកែសួងសុខាភិបាលចុះផែាយបញ្ជីបែទែសឬស្ថែប័ន 

ដែលកែសួងយល់ពែមទទួលយកនូវលទ្ធភផលតែស្តលើផលិតផលសុខាភិបាលពី 

មន្ទរីពិសោធន៍របស់បែទែស ឬស្ថែប័ននោះ ជំនួសឲែយការធ្វើតែស្តដោយមន្ទរីពិសោធន៍

ៅកម្ពនុជា។

លើសពីនែះទៀត យើងខ្ញុសូំមស្នើឲែយកែសួងពិារណាដកចែញតមែវូការឲែយមានការ

ធ្វើតែស្តដោយមន្ទីរពិសោធន៍សមែែប់ករណីផលិតផលដែលស្ថិតក្នុងដំណើរការសុំ

បន្តសុពលភាពការចុះបញ្ជី។ ករណីមិនមានការបែែបែួលដុំកំភួនចំោះផលិតផល

នោះទែ ា្មែនហែតុផលណាមួយដែលគុណភាពឬសុវត្ថិភាពរបស់ផលិតផល នោះ

តែូវមានការផ្លែស់ប្តូរដែរទែាប់តាំងពីពែលចុះបញ្ជី ឬពែលបន្តសុពលភាពរបស់ា។

អនសុសន៍

99ស្នើសូមចុះផែាយបញ្ជី 
ឈ្មែះបែទែសឬស្ថែប័ន 
ដែលលទ្ធភផលតែស្តលើ 
ផលិតផលសុខាភិបាល 

ពីមន្ទរីពិសោធន៍របស់ បែទែស 
ឬស្ថែប័នទំាងនោះអាច 

តែវូទទួលយកបានជំនួសឲែយ 
ការធ្វើតែស្តដោយមន្ទរី 
ពិសោធន៍ៅកម្ពនជុា។

២៥.	ការចុះបញ្ជ	ីនិងការបន្តសុពលភាព	(បន្ត)
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កាលវិភាគកិច្ចបែជុំរបស់គណៈកមា្មែធិការចុះបញ្ជី
និងបន្តសុពលភាព

រល់សែចក្តសីមែែចលើការចុះបញ្ជនិីងបន្តសុពលភាព តែវូបានធ្វើក្នងុកិច្ចបែជំុរបស់

គណៈកមា្មែធិការកែសួងសុខាភិបាល។ គណៈកមា្មែធិការនែះទទួលឯកសរពាក់ព័ន្ធភ

ទាំងអស់ពីអ្នកដក់ពាកែយយកមកពិនិតែយមុននឹងធ្វើសែចក្តីសមែែច។ តាមការយល់

ឃើញរបស់យើងខ្ញុំគណៈកមា្មែធិការនែះមានោលបំណងជួបបែជុំបួនដងក្នុងមួយ

ឆ្នែំប៉ុន្តែក្នុងពែលបច្ចុបែបន្ននែះ មិនឃើញមានកាលវិភាគចែបាស់លាស់សោះថាពែល

ណាគណៈកមា្មែធិការចុះបញ្ជនិីងបន្តសុពលភាពនឹងមានកិច្ចបែជំុ។ ជារឿយៗសមាជិក 

របស់យើងចែើនតែមិនបានដឹងជាមុនថាពែលណាកិច្ចបែជំុគណៈកមា្មែធិការនឹងរៀប

បែពែឹត្តិទៅ ឬមួយដឹងដែរប៉ុន្តែដឹងក្នុងចនា្លែះពែលខ្លីពែក។

ការផែសព្វផែាយឲែយបានទូលំទូលាយជាងមុនអំពីកាលបរិច្ឆែទកិច្ចបែជំុគណៈកមា្មែធិការ

ចុះបញ្ជី និងបន្តសុពលភាព នឹងជួយសមែួលដល់កែុមហ៊ុនថែទាំសុខភាពក្នុងការ 

សមែបសមែួលបែមូលឯកសរាំបាច់ ដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយផងដែរនូវការអូស

បនា្លែយពែលវែលាដូចបានរៀបរប់ខាងលើ ពីពែែះាជាបញ្ហែទូទៅពែកទៅហើយ

ក្នុងការចុះបញ្ជី និងបន្តសុពលភាពផលិតផលថែទាំសុខភាពៅកម្ពនុជា។

យើងខ្ញុសូំមស្នើឲែយកែសួងសុខាភិបាល ចុះផែាយកាលវិភាគចែបាស់លាស់មួយនែកិច្ចបែជំុ 

របស់គណៈកមា្មែធិការចុះបញ្ជីនិងបន្តសុពលភាពៅលើវុិបសយរបស់កែសួង 

តែម្តង។ 

អនុសសន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

99 ស្នើសូមចុះផែាយកាលវិភាគ 
ចែបាស់លាស់នែកិច្ចបែជំុ 
របស់គណៈកមា្មែធិការចុះ 
បញ្ជនិីងបន្តសុពលភាព 
បញ្ជ ីរបស់កែសួង 
សុខាភិបាល។
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នីតិវិធិនិងឯកសរាំបាច់សមែែប់ចុះបញ្ជីបរកិា្ខែពែទែយៅកម្ពនុជា គឺអាសែ័យលើការ

ាត់ចំណាត់ថា្នែក់ផលិតផលរបស់កែសួង។ បច្ចបុែបន្ននែះអ្នកចែកាយបរិកា្ខែពែទែយមួយ

ចំនួន យល់ឃើញថាមានកង្វះខាតបញ្ញត្តិចែបាប់ចែបាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធភការចុះបញ្ជី 

បរិកា្ខែពែទែយ។ ោលការណ៍ណែនំាដែលមានកន្លងមកនែះហាក់ដូចជាផ្អែកលើបែព័ន្ធភ

និយតកម្មចមែុះពីបែទែសជាចែើន។ ោលការណ៍ណែនាំខ្លះអាចតែួតសុីា្នែ ហើយ 

បង្កើតភាពសែពែចសែពិលថាតើ នីតីវិធីនិងឯកសរអ្វខី្លះពិតបែែកដដែលគែាំបាច់

តែូវមានសមែែប់យកទៅធ្វើការចុះបញ្ជីផលិតផលមួយ។

ភាពសែពែចសែពិលនែះ ក៏ជាចំណែកមួយនាំទៅដល់ការអូសបនា្លែយពែលក្នុង 

ដំណើរការចុះបញ្ជី សមែែប់ផលិតផលថែទាំសុខភាពៅកម្ពនុជាដែរដោយកែុមហ៊ុន

ា្មែនលទ្ធភភាពកំណត់ឲែយបានទែថា អ្វីខ្លះជាតមែូវការរបស់កែសួង សមែែប់ 

ផលិតផលបរិកា្ខែពែទែយមួយ។ ការកែលម្អស្ថែនភាពនែះឲែយបែសើរឡើងវិញនឹងជួយ 

សមែែលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋភបាលឲែយៅតិច ទាំងសមែែប់កែសួង ទាំងសមែែប់វិស័យ 

ឯកជន។

ដោយក្តោីរព យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយកែសួងសុខាភិបាលកំណត់ឲែយបានចែបាស់នូវបញ្ជី

ចំណាត់ថា្នែក់ផលិតផលសមែែប់បរិកា្ខែពែទែយជាមួយសែចក្តីអធិបែបាយលម្អិតនែនីតិវិធី

និងឯកសរ ដែលជាតមែូវការាំបាច់សមែែប់ផលិតផលនីមួយៗ។ បញ្ជីនែះគួរតែូវ

បានផែាយលើវិុបសយរបស់កែសួងសុខាភិបាលជាមួយោលការណ៍ណែនាំអំពី 

របៀបសែែយបំភ្លឺការធ្វើចំណាតថ់ា្នែក់នែផលិតផល។

សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប រីករយនឹងជួយសមែបសមែួលឲែយមានកិច្ចពិគែែះោបល់

ជាមួយវិស័យឯកជន ដើមែបីពិភាកែាបញ្ហែបច្ចែកទែសនានាពាក់ព័ន្ធភការាត់ចំណាត់

ថា្នែក់បរកិា្ខែពែទែយ។ 

ការាត់ចំណាត់ថា្នែក់បរិកា្ខែពែទែយសមែែប់ការចុះបញ្ជី

អនសុសន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

99ស្នើសូមកំណត់ឲែយបានចែបាស់នូវ 
បញ្ជចំីណាត់ថា្នែក់ផលិតផល 

សមែែប់បរិកា្ខែពែទែយជាមួយសែចក្តី
អធិបែបាយលម្អតិនែនីតិវិធីនិង   

ឯកសរដែលជាតមែវូការាំបាច់
សមែែប់ផលិតផលនីមួយៗ។

២៥.	ការចុះបញ្ជ	ីនិងការបន្តសុពលភាព	(បន្ត)
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ចំណាត់ថា្នែក់ឱសថមិនាំបាច់មានវែជ្ជបញ្ជែ

កម្ពនុជាមានបញ្ជីផលិតផលឱសថ ដែលតែូវបានអនុញ្ញែតឲែយដក់លក់ដោយមិនបាច់

តមែវូឲែយមានវែជ្ជបញ្ជែឡើយ។ បណា្តែកែមុហុ៊នតែវូបានគែអនុញ្ញែតឲែយធ្វើការផែសព្វផែាយ

ទីផែារនិងផែសព្វផែាយផលិតផលទាំងនោះដោយសែរី។

បញ្ជីនែះតែូវបានធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពចុងកែែយៅឆ្នែំ២០០៩ ហើយាប់តាំងពីពែល

នោះមកផលិតផលឱសថថ្មីៗជាចែើនតែូវបានផលិតឡើង ដែលបែទែសផែសែងទៀត

ាត់ទុកថាសមសែបអាចដក់លក់បានដោយមិនបាច់មានវែជ្ជបញ្ជែ។ ផលិតផល 

ឱសថដែលមិនមានចុះក្នុងបញ្ជីឱសថា្មែនវែជ្ជបញ្ជែតែូវបានគែាត់ទុកថាជាឱសថ

សមធម៌ (មានន័យថាគែអាចលក់ាឲែយអ្នកជំងឺបានតែកាលណាមានវែជ្ជបញ្ជែបុ៉ណោ្ណែះ) 

ហើយគែមានការដក់កំហិតលើសកម្មភាពផែសព្វផែាយទីផែារពាក់ព័ន្ធភនឹងផលិតផល

ទាំងនោះ។

បញ្ជីផលិតផលឱសថា្មែនវែជ្ជបញ្ជែដែលគែកំពុងបែើៅកម្ពនុជា មិនបានធ្វើបច្ចុបែបន្ន

ភាពឲែយទាន់សភាពការណ៍ទែ ដូច្នែះាដក់កមែិតឥតបែោជន៍ទៅលើសកម្មភាព

ផែសព្វផែាយទីផែារនែផលិតផលដែលៅបែទែសឯទៀតតែូវបានគែាត់ទុកថាជា 

ផលិតផលឱសថមិនាំបាច់មានវែជ្ជបញ្ជែ។

ក្នុងសភាពបែបនែះ កែុមហ៊ុនឱសថដែលោរពតាមបទបញ្ញត្តិរបស់កម្ពនុជាតែូវរង

ការហាមបែែមលើសកម្មភាពផែសព្វផែាយទីផែារនែផលិតផលថ្មីៗមួយចំនួន។ ដូច្នែះ

ពួកគែតែូវជួបឧបសគ្គកក្នុងការចង់បញ្ចែញផលិតផលឱសថថ្មីៗទៅលើទីផែារកម្ពនុជា 

ដែលជាហែតុនាឲំែយមានផលប៉ះពាលអ់វជិ្ជមានដលក់ារលកន់ងិការបែមលូពន្ធភហើយ

ជាមួយា្នែនោះ ាមិនឲែយសធារណៈជនកម្ពនជុាអាចមានលទ្ធភភាពទទួលបានផលិតផល

ឱសថចុងកែែយយកទៅបែើបែែស់ទៀតផង។

យើងខ្ញុសូំមស្នើឲែយកែសួងសុខាភិបាលពិនិតែយឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចបុែបន្នភាពបញ្ជផីលិផល

ឱសថមិនាំបាច់មានាវែជ្ជបញ្ជែឲែយសែបទៅតាមបែព័ន្ធភចំណាត់ថា្នែក់របស់បណា្តែ 

បែទែសអាស៊ែនផែសែងទៀត។

២៦.		ឱសថមិនចាំបាច់មានវ្ជ្ជបញ្ជ្

អនុសសន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

99 ស្នើសូមពិនិតែយឡើងវិញ និង
ធ្វើបច្ចបុែបន្នភាពបញ្ជផីលិផល
ឱសថមិនាំបាច់មានវែជ្ជ-
បញ្ជែឲែយសែបទៅតាមបែព័ន្ធភ
ចំណាត់ថា្នែក់របស់បណា្តែ 
បែទែសអាស៊ែនផែសែងទៀត។
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២៧.	ការដាក់ដ្ញថ្ល្ាសាធារណៈ

បុ៉នា្មែនឆ្នែមុំននែះ មានកែមុហុ៊នផ្គកត់ផ្គកង់បរិកា្ខែពែទែយមិនជាចែើនបុ៉នា្មែនទែៅកម្ពនជុាខុស

ពីឥឡូវដែលមានដល់ទៅជាង ១៥០កែុមហ៊ុន ឯណោះ នែះបើយើងមើលក្នុងទំព័រ 

សៀវភៅលឿង។ ជាមួយា្នែនែះក៏មានកង្វល់ ដែរថាមិនមែនកែុមហ៊ុនទាំងអស់សុទ្ធភ

តែមានឯកទែស និងបច្ចែកទែសក្នុងការផ្តល់សែាផ្គកត់ផ្គកង់បរិកា្ខែពែទែយដែលពួកគែនាំ

ចូលហើយលក់ទៅឲែយអតិថិជននោះទែ។ ពួកគែមានលទ្ធភភាពដក់ថ្លែទាបក្នុងការ 

បែជែងដែញថ្លែជាសធារណៈពីពែែះថា ពួកគែវិនោិគតិចណាស់ទៅលើហែដ្ឋែ- 

រចនាសម្ពន័ន្ធភនិងធនធានមនុសែសរបស់ពួកគែ។ ប៉ុន្តែ ពួកគែា្មែនសមត្ថភាពនឹងផ្តល់

សែាថែទាំបរិកា្ខែដែលពួកគែបានលក់បាត់ទៅហើយនោះទែ។

ការជែើសយកកែុមហ៊ុនផ្គកត់ផ្គកង់បរកិា្ខែពែទែយ ដែលមិនអាចផ្តល់ការថែទាំកែែយពែល

លក់ផលិតផលរបស់ពួកគែរួចហើយនោះគឺជាការខ្ជះខា្ជែយធនធានសធារណៈ។ 

កាលណាបញ្ហែកើតឡើងចំោះគែឿងបរិកា្ខែណាមួយហើយាតែូវការជួសជុលឬ 

ថែទាំបរិកា្ខែនោះពិតជានឹងបែើការលែងកើត បើសិនជាអ្នកផ្គកត់ផ្គកងា់្មែនឯកទែស 

និងបច្ចែកទែសថែទាំ ឬជួសជុលទែនោះ។

យើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយដកចែញនូវកែុមហ៊ុនណា ដែលកែែយពីលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួន 

រួច ា្មែនសមត្ថភាពផ្តល់ការថែទាំទៀងទាត់លើបរកិា្ខែពែទែយដែលបានមកពីការដែញ

ថ្លែជាសធារណៈ។ អ្នកដក់ដែញថ្លែ គួរតែវូបានគែតមែវូឲែយរីសបុគ្គកលិកបច្ចែកទែស

ក្នុងបែទែសកម្ពនុជាយកទៅបមែើការ។

លក្ខណៈសមែបត្តិដែលអាចចូលរួមដែញថ្លែជាសធារណៈ
ដើមែបីផ្គកត់ផ្គកង់បរិកា្ខែពែទែយ

អនុសសន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

99ស្នើសូមឲែយដកនូវកែមុហុ៊នណា 
ដែលា្មែនសមត្ថភាពផ្តល់ការ
ថែទំាទៀងទាត់លើបរិកា្ខែពែទែយ 

ចែញពីការដែញថ្លែជា 
សធារណៈ។
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វែទិកាផ្លូវការមួយសមែែប់កិច្ចសន្ទនារាង
វិស័យសធារណៈ និងឯកជន

វិស័យឯកជនកំពុងស្វែងរកឱកាសឲែយបានកាន់តែចែើន ដើមែបីធ្វើការជាមួយកែសួង

សុខាភិបាលលើគំនិតផ្តួចផ្តើមនានាដែលទទួលបានការស្វែគមន៍ក្នុងោលដៅកែ 

ទមែង់ដំណើរការ និងធ្វើឲែយការអនុវត្តចែបាប់ និងបទបញ្ញត្តិនានាដែលមានសែែប់ឲែយ

កាន់តែបែសើរថែមទៀត។

ដោយកែសួងសុខាភិបាលកំពុងបន្តអនុវត្តរបៀបារៈកំណែទមែង់ និងពិនិតែយពិច័យ

ចង់ធ្វើឲែយវិស័យសុខាភិបាលមានរបៀបរៀបរយសមាជិករបស់យើងខ្ញុំពែលខ្លះមាន

អារម្មណ៍ថា កំណែទមែង់ ឬោលការណ៍ណែនាំថ្មីៗតែូវបានដក់ចែញដោយមិន

បានជូនដំណឹងជាមុនឲែយបានគែប់គែែន់ ហើយចែើនតែខ្វះព័ត៌មានាំបាច់សមែែប់

ពួកគែយកទៅអនុវត្តតាម។ ឧទាហរណ៍មួយគឺថាសែចក្តបីែកាសកែសួងសុខាភិបាល

កាលពីខែកក្កដឆ្នែំ២០១៥ បាននិយយម្តងហើយម្តងទៀតថាកែុមហ៊ុនចែកាយ 

ឱសថនឹងតែូវទទួលពិន័យបើសិនជាកែុមហ៊ុននោះតែូវបានគែរកឃើញថាបានផ្គកត់

ផ្គកង់ថា្នែំទៅឲែយឱសថស្ថែន ដែលា្មែនអាជា្ញែប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មតែឹមតែូវ។ ជាមួយនឹងការ

ទទួលស្គែល់នូវសរៈសំខាន់ក្នងុការធ្វើនិយតកម្មឲែយមានបែសិទ្ធភភាពលើបណា្តែឱសស្ថែន 

កែមុហុ៊នចែកាយខ្លះតែវូជួបបែទះឧបសគ្គកក្នងុការធានាថា ពួកគែបានោរពតាម 

បទបែបញ្ញត្តទំិាងនោះដោយសរតែា្មែនបញ្ជផី្លវូការណាមួយបញ្ចែក់ពីឱសថស្ថែនដែល

មានអាជា្ញែប័ណ្ណតែឹមតែូវ សមែែប់ពួកគែយកទៅបែើធ្វើជាសំណៅោងទែ។ ដូច្នែះ

ាលំបាកនឹងបញ្ជែក់ឲែយចែបាស់ថាឱសថស្ថែនណាមួយសែបចែបាប់ឱសថស្ថែនណា 

មួយមិនសែបចែបាប់។ សមាជិករបស់យើងក្នុងពែលនែះកំពុងតែសុំឲែយអ្នកចែកាយ 

របស់ពួកគែបែមូលចែបាប់ចម្លងអាជា្ញែប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មពីអតិថិជនរបស់ពួកគែ ប៉ុន្តែ

ាក៏មានការលំបាកដែរក្នងុការបញ្ជែក់យថាភូតរបស់ឯកសរទំាងនោះ។ ដូច្នែះធុរកិច្ច

សុខាភិបាលដែលមានចែតនាល្អ និងកំពុងបែកបរបរក្នុងវិស័យនែះអាចតែូវបែឹង  

តែដបតែដួសក្នុងការធ្វើតាមចែបាប់ អាចជួបបែទះហានិភ័យនិយតកម្ម និង បន្ទកុ 

រដ្ឋភបាលចែើន ដោយពួកគែតែវូបែងឹពែយាយមបែមូលឯកសរាំបាច់នានាដោយខ្លួន 

ឯងសមែែប់បែតិបត្តិឲែយសែបចែបាប់។

លើសពីនែះទៀតសមាជិកជាចែើនយល់ឃើញថាៅមានកង្វះភាពចែបាស់លាស់

ចែើនក្នុងដំណាក់កាលនានានែដំណើរការចុះបញ្ជីនងិការបន្តសុពលភាពឡើងវិញ

និងក្នុងការបកសែែយចែបាប់ និងបទបញ្ញត្តិដែលមានសែែប់។ ពិតហើយសមាជិកខ្លះ

២៨.	ការប្្ស្័យទាក់ទងរវាងវិស័យសាធារណៈនិង
ឯកជន

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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បានរកឃើញថាមន្តែីសធារណៈពីររូបរបស់កែសួងសុខាភិបាលអាចមានការយល់

ឃើញខុសា្នែ ឬបកសែែយខុសា្នែអំពោីលការណ៍ណែនាំដែលនាំឲែយមានភាព 

សែពែចសែពិល និងធ្វើឲែយកែុមហ៊ុនា្មែនសុវត្ថិភាពក្នុងការបែឹងបែែងោរពតាមបទ

បញ្ញត្តិ។  

ការខិតខំបែឹងបែែងរបស់រដ្ឋភ និងឯកជន ដើមែបីធ្វើឲែយបែសើរឡើង នូវការបែែសែ័យ 

ទាក់ទងា្នែអំពីបញ្ហែនិយតភាពនឹងជួយដល់បណា្តែកែុមហ៊ុន ឲែយបែតិបត្តិតាមចែបាប់ 

កម្ពនុជាបានពែញលែញ។ វែទិកាផ្លូវការមួយ ដែលធុរកិច្ចសុខាភិបាលអាចពិភាកែា 

អំពីបញ្ហែបទបញ្ញត្តិជាមួយកែសួងសុខាភិបាល និងទទួលបានចម្លើយចំៗទៅនឹង 

សំណួររបស់ពួកគែ ដើមែបីជមែះភាពសែពែចសែពិលដែលពួកគែមានកន្លងមកពិត

ជាមានបែោជន៍ ហើយនឹងជួយដល់កែសួងក្នងុការផ្តល់ោលការណ៍ណែនំាដែល

នឹងឆ្លុះបញ្ចែំងបានពែញលែញ នូវបរិបទបែតិបត្តិដែលតែូវបានបែើក្នងុការអនុវត្ត 

បទបញ្ញត្តិ។ ធ្វើដូច្នែះនឹងជួយបង្កើនអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពផ្លូវចែបាប់ទាំងសមែែប់ 

វិនិោគិន បច្ចុបែបន្នទាំងសមែែប់អនាគតវិនោិគិន។

ភាពសែពែចសែពិលលើបញ្ហែបទបញ្ញត្តិ បង្កើតចនោ្លែះបែហោងឲែយមន្តែីសធារណៈ

ខ្លះបែើឆនា្ទែនុសិទ្ធភតិាមទំនើងចិត្តដែលជាទែសឹ្តអីាចនំាឲែយមានការអនុវត្តា្មែនតមា្លែភាព

ទៀតផង។ វែទិកាផ្លូវការមួយដែលវិស័យសធារណៈនិងឯកជនអាចធ្វើការពិភាកែា

ជាមួយា្នែបាន នឹងជួយបង្កើនតមា្លែភាពសមែែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធភទាំងអស់។

ដើមែបីធ្វើឲែយការបែែសែ័យទាក់ទងា្នែកាន់តែបែសើរជាងមុនរាងវិស័យសធារណៈ 

និងវិស័យឯកជន យើងខ្ញុសូំមលើកទឹកចិត្តឲែយមានការពិារណាលើអនុសសន៍ខាង

កែែមនែះ៖

1. បង្កើតវែទិកាវិស័យសធារណៈ និងវិស័យឯកជនជាលក្ខណៈផ្លវូការមួយសមែែប់

ផ្នែកសុខាភិបាលដែលអាចយកគំរូតាមកែមុការងាររដ្ឋែភិបាល និងវិស័យឯកជន 

ដែលមានសែែប់។

2. ផែសព្វផែាយបែកាសទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធភនឹងវិស័យសុខាភិបាល ៅលើវុិបសយ 

របស់កែសួងសុខាភិបាល ដោយមានការបកបែែជាភាសអង់គ្លែសជាផ្លូវការផង

បើសិនជាអាចធ្វើទៅបាន។

អនសុសន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

99 ស្នើសូមបង្កើតវែទិកាវិស័យ 
សធារណៈ និងវិស័យឯកជន 

ជាលក្ខណៈផ្លវូការមួយ 
សមែែប់ផ្នែកថែទំាសុខភាព 

ហើយផែសព្វផែាយបែកាស 
ទំាងអស់ពាក់ព័ន្ធភនឹងវិស័យ 
សុខាភិបាលដោយមានការ 
បកបែែជ ាភាសអង់គ្លែសជា 

ផ្លវូការផងៅលើវិុបសយ 
របស់កែសួងសុខាភិបាល។

២៨.	ការប្្ស្័យទាក់ទងរវាងវិស័យសាធារណៈនិង
ឯកជន	(បន្ត)
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អចលនទ្ព្យ	
និងសំណង់

ការអភិវឌែឍអចលនទែពែយនិងសំណង់ រួមា្នែ
ជាវិស័យមួយដែលបាននិងកំពុងមានការវិវត្ត
យ៉ែងឆប់រហ័សក្នុងប៉នុា្មែនឆ្នែំកន្លងមកនែះ
ហើយបច្ចបុែបន្ននែះជាបែភពកំណើនដ៏ស្វែហាប់
មួយ26របស់កម្ពនុជា។ ៅក្នុងឆ្នែំ២០១៥ ទំហំ 
វិនិោគមានរហូតដល់ទៅ ៣ពាន់លាន 
ដុលា្លែអាមែរិក ទៅក្នុងវិស័យអចលនទែពែយ 
និងសំណង់ដែលចំនួននែះស្មើនឹងពីរភាគ 
រយនែកំណើនផលទុនសរុបក្នុងសែុក 
(ផសស)។ ក្នុងខណៈដែលកម្ពនុជាកំពុងធ្វើ 
អន្តរកម្មកា្លែយជាបែទែសមួយមានចំណូល 
មធែយមគែបានរំពឹងថា នឹងមានតមែូវការខា្លែំង
ថែមទៀតឲែយមានហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភរូបវន្តរួម
មានហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភសមែែប់ស្នែក់ៅ និង
សមែែប់ធ្វើការិយល័យពាណិជ្ជកម្ម ដែល 
កតា្តែនែះនឹងផ្តល់កាលានុវត្តភាពចែើនទៀត
ដល់វិស័យនែះ ក្នុងការបន្តរួមចំណែកដល់ 
កំណើនសែដ្ឋភកិច្ចរបស់កម្ពនុជា។ ប៉ុន្តែដើមែបី 
ទាញចំណែញពីកាលានុវត្តភាពទាំងនែះ
បាន គែាំបាច់តែូវមានការតែួតពិនិតែយ និង
ភាពដឹកនាំពីសំណាក់វិស័យសធារណៈ  
ក្នុងកមែិតកាន់តែខ្ពនស់ ហើយទៀងទាត់ជាង 
មុន។ ៅសែសសល់ភាពបែឈមមួយចំនួន
ក្នងុឧសែាហកម្មនែះដែលរជរដ្ឋែភិបាលបាន
ទទួលស្គែល់ និងក៏ាប់ផ្តើមលែលករក 
ដំណោះសែែយហើយដែរ។ ជាមួយា្នែនែះ
សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរុ៉បសូមស្វែគមន៍នូវឱកាស

ធ្វើការសហការជាមួយអាជា្ញែធរលើបញ្ហែទំាង
នោះ ជាពិសែសកែសួងរៀបចំដែនដី នគរ- 
រូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដែលកន្លងមកយើង
បានចុះហត្ថលែខាលើអនុសែសរណៈោគយល់
ា្នែមួយកាលពីខែកក្កដ ឆ្នែំ២០១៥ ដោយ 
ផ្តែតលើ៖

 y ការអភិវឌែឍសុរិោដីនិងអចលនទែពែយ
 y ការរៀបចំដែនដី និងនគរូបនីយកម្ម និង
 y សំណង់

ៅឆ្នែំខាងមុខៗ យើងខ្ញុំសងែឃឹមថានឹងបន្ត
ពាក់ព័ន្ធភក្នុងកិច្ចសន្ទនាបែបស្ថែបនាជាមួយ
កែសួង និងភាគីពាក់ព័ន្ធភឯទៀតហើយផ្តល់
ការបែឹកែាផ្នែកចែបាប់ និងបច្ចែកទសតាម 
លទ្ធភភាពដែលអាចធ្វើបាន។ ក្នុងន័យនែះ
យើងខ្ញុំមានបំណងរួមចំណែកធ្វើយ៉ែងណា
ឲែយវិស័យអចលនទែពែយនិងសំណង់ អាចដើរ
តួនាទីខា្លែំងហើយរឹងមាំក្នុងការអភិវឌែឍរបស់
ពែះរជាណាចកែកម្ពនុជា។

ក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ខ្លួន សភា- 
ពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប មានកែុមហ៊ុនអភិវឌែឍន៍ 
កែមុហុ៊នផ្តល់សែា និងកែមុហុ៊នផ្គកត់ផ្គកង់មួយ
ចំនួនដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនាំមុខគែក្នុង 
វិស័យអចលនទែពែយ និងឧសែាហកម្មសំណង់
ក្នុងបែទែសកម្ពនុជា ហើយពួកគែទាំងអស់ា្នែ
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បានផ្តល់វិភាគទានឯកទែសរបស់ពួកគែលើ
វិស័យចំនួនបីដែលតែវូបានគែប់ដណ្តប់ដោយ
អនុសែសរណៈជាមួយកែសួង ៅក្នុងសៀវភៅ 
សនែះ។ ៅក្នុងផ្នែកអភិវឌែឍន៍សុរោិដី និង
អចលនទែពែយកង្វល់បនា្ទែន់ជាងគែនោះគឺ 
តមែូវការឲែយមានបញ្ញត្តិសរពើពន្ធភកមែិត 
ខ្ពនស់ជាងមុន ដើមែបីទប់ស្កែត់ការទិញអចលន
ទែពែយទុកលក់ដើមែបីយកចំណែញទាំងពី 
សំណាក់កែុមហ៊ុនអភិវឌែឍន៍ និងមា្ចែស់លំៅ 
ដ្ឋែន។ បន្ថែមលើនោះកំណែទមែង់ផ្តល់សិទ្ធភិ
កាន់កាប់អចលនទែពែយជាន់លើ (freehold 
strata process) អាចផ្តល់អត្ថបែោជន៍ 
ចែើនថែមទៀត ទំាងក្នងុន័យបែសិទ្ធភភាព និង
ទំាងដើមែបីបង្កើនការបែមូលពន្ធភ តាមរយៈការ
អនុម័តជាផ្លូវការនូវបែព័ន្ធភកាន់កាប់ពែញ 
សិទ្ធភិ។ ៅទីបញ្ចប់ ក្នុងជំពូកនែះយើងខ្ញុំសូម
លើកយកមកពាិរណានូវតមែូវការឲែយមាន
វិធីសសែ្តជាផ្លូវការមួយ សមែែប់ពិពណ៌នា
ទំហំខា្នែតាស់វែងអារៅកម្ពនជុាដែលបច្ចបុែបន្ន
នែះជាបែភពមួយនាំឲែយមានបង្កភាពចែបូក
ចែបល់ជាចែើនសមែែប់ភាគីភតិកៈ(ឬអ្នក
ជួល)។

រីឯក្នុងផ្នែករៀបចំដែនដី និងនគរូបនីយក
ម្មវិញបច្ចុបែបន្នយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការសមែប 
សមែលួផ្តល់ការាំទែផ្នែកចែបាប់និងបច្ចែកទែស 
តាមរយៈគណៈកមា្មែធិការវិស័យអចលនទែពែយ

និងសំណង់របស់យើងខ្ញុំហើយជាមួយា្នែ
នែះ យើងខ្ញុសូំមលើកទឹកចិត្តឲែយរជរដ្ឋែភិបាល
ជមែុញទៅមុខនូវយុទ្ធភសស្តែអភិវឌែឍន៍តំបន់
ឆ្នែរដោយផ្តើមពិារណាលើគមែែងគមែូ 
ដែលបានអនុវត្តតាមកែបខ័ណ្ឌនិយតកម្មថ្មី 
ដែលទើបនឹងតែូវបានស្នើឡើង។

សមែែប់វិស័យសំណង់ រជរដ្ឋែភិបាលកំពុង
ស្ថតិក្នងុដំណើរការធ្វើពងែែងចែបាប់សងសង់
មួយ ដែលមានោលបំណងពិនិតែយមើលរក
ដំណោះសែែយដល់បញ្ហែពាក់ព័ន្ធភនឹងសុវត្ថភិាព 
ក៏ដូចជាគុណភាពក្នងុផ្នែកនែះ។ យើងខ្ញុសូំម
ាំទែដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមនែះដើមែបីធ្វើយ៉ែង
ណាឲែយចែបាប់នែះផ្តល់ការតែួតពិនិតែយ 
និយតកម្មឲែយបានគែប់គែែន់ ហើយសែបា្នែ
នោះនឹងបញ្ចៀសការបង្កឧបសគ្គកចែើនដល់
ការធ្វើធុរកិច្ចផងដែរ។ បន្ថែមលើនែះ យើង
ខ្ញូំសូមរំលែចនូវតមែូវការឲែយមានវិធានការ 
រយៈពែលខ្លីសមែែប់សុវត្ថិភាពអគ្គកីភ័យ និង
ការសែែយបំភ្លឺអំពីដំណើរការសមែែប់កែុម
ហ៊ុនផ្គកត់ផ្គកង់ ក្នុងពែលគែទទួលបានចំណាត់
ថា្នែក់ជាគមែែងវិនិោគមានលក្ខណៈសមែបត្តិ
គែប់គែែន់ (ហៅកាត់ថា QIP) ទៅបែើឲែយមាន
អត្ថបែោជន៍ៅពែលនាំទំនិញចូលមកពី
កែែ។
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២៩.	ការអភិវឌ្ឍសុរិយោដីនិងអចលនទ្ព្យ

បច្ចបុែបន្ននែះៅកម្ពនជុា មានបញ្ញត្តតិិចតួចណាស់សមែែប់បែើក្នងុការគែប់គែងសរ-

ពើពន្ធភលើកែុមហ៊ុនអភិវឌែឍន៍អចលនទែពែយ។ ជាបច្ចយ័មានកែុមហ៊ុនអភិវឌែឍន៍មួយ

ចំនួនកំពុងអនុវត្តគមែែងរំពឹងលក់យកចំណែញដោយបែថុយបែថានខ្ពនស់។

ដើមែបីកាត់បន្ថយហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថកុ្នងុវិស័យអចលនទែពែយ និងសំណង់ ឲែយៅទាប

បំផុតបែទែសជាចែើនបានតមែូវឲែយមានការតម្កល់មូលធនអបែបបរមាជាមុនសិន មុន

នឹងអាជា្ញែធរចែញលិខិតអនុញ្ញែតលើគមែែងណាមួយ។ កែុមហ៊ុនអភិវឌែឍន៍តែូវតែ

មានលទ្ធភភាពបងា្ហែញថាពួកគែមានមូលធនក្នុងដែក្នុងចំនួនមួយសមមូលទៅនឹង 

ភាគរយណាមួយនែតម្លែរបស់គមែែងនោះ។ ពិតណាស់ បញ្ញត្តបិែបនែះ នឹងបង្កើន

ថ្លែក្នងុការាប់ផ្តើមគមែែង បុ៉ន្តែាជួយទប់ស្កែត់អ្នកអភិវឌែឍន៍មិនឲែយផ្តើម គែែងដែល

ពឹងផ្អែកហិញ្ញវត្ថខុា្លែំងពែកលើលុយបានមកពីការលក់មុនដំណើរការសងសង់ពី

ពែែះថា គមែែងបែបនែះមានហានិភ័យខ្ពនស់ ោលគឺអាចឆប់អស់លុយមុននឹង

សងសង់រួចទាំងសែុងទៅទៀត។

កែុមហ៊ុនអភិវឌែឍន៍អចលនទែពែយដែលអនុវត្តគមែែងដោយា្មែនទុនាប់ផ្តើមគែប់

គែែន់ អាចបង្កហានិភ័យធំមួយដល់ទីផែារអចលនទែពែយកម្ពនុជា ហើយជាបច្ច័យ ា

អាចប៉ះពាល់ដល់សែដ្ឋភកិច្ចជាតិទាំងមូលតែម្តង។ ឧបមាថាគមែែងមួយជួបបញ្ហែ 

អស់ថវិកាមុននឹងកាសសងសង់ចប់សព្វគែប់ានឹងធ្វើឲែយប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តលើ

ទីផែារក្នុងវិស័យនែះ ហើយចំហាយរបស់ានឹងធ្វើឲែយការលក់មុនពែលសង់សង់ 

សមែែប់គមែែងដទែទៀតនឹងធា្លែក់ចុះឬក៏តែូវគែដកថយឈប់ទិញទាំងសែុងតែ 

ម្តង។ បែសិនបើាកើតដចូោ្នែះ មែន ានឹងបង្កឲែយមានផលប៉ះពាល់បន្តបនា្ទែប់ា្នែលើ 

ផែារអចលនទែពែយកម្ពនុជានិងការដួលរលំទីផែារទាំងមូល តែម្តង។

ដូច្នែះ ាជាបែោជន៍របស់រជរដ្ឋែភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធភទាំងអស់ដែលចង់ឲែយ

សែដ្ឋភកិច្ចកម្ពនុជាមានកំណើនដោយចីរភាព ដោយដក់ចែញនូវវិធានការគែប់គែង

សរពើពន្ធភរឹងមាំសំដៅទៅធ្វើនិយតកម្មបណា្តែគមែែងអភិវឌែឍន៍អចលនទែពែយទាំង

អស់។

ការគែប់គែងសរពើពន្ធភក្នុងអំឡុងពែលអភិវឌែឍន៍គមែែង

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

ពិពណ៌នាបញ្ហែ



អចលនទែពែយ និងសំណង់  |  161

យើងខ្ញុសូំមផ្តល់អនុសសន៍ដល់រជរដ្ឋែភិបាល ឲែយបន្តពងែកីការគែប់គែងសរពើពន្ធភ

ថែមទៀតក្នុងវិស័យអចលនទែពែយ និងសំណង់ដោយតមែូវឲែយមានការតម្កល់ទុន 

អបែបបរមាសមែែប់គមែែងអភិវឌែឍន៍ ហើយកំណត់ដំណាក់កាលដែលថវិកាអាចតែូវ

បានគែបញ្ចែញយកទៅអនុវត្តន៍គមែែង។

ក្នងុការកំណត់បញ្ញត្តទំិាងនោះ គែគួរតែពែយាយមរកតុលែយភាពរាងតមែវូការឲែយមាន

ការតែតួពិនិតែយនិយតកម្ម និងោលបំណងបង្កើតោលនោបាយរដ្ឋែភិបាលមួយ

ដែលផ្ដល់អំណោយផលជូនវិនោិគិនផងដែរ។ ដូច្នែះយើងខ្ញុំសូមស្នើឲែយមានការ

បែកឹែាោបល់ជាមួយវិស័យឯកជនដើមែបីបមែលូទិន្នន័យនិងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធភនានា

សមែែប់យកទៅកំណត់កមែតិទុនតម្កល់សមសែបមួយ។ កាលណាកម្ពនជុាមាននិយត-

កម្មគែប់គែងបែកបដោយបែសិទ្ធភភាព ា្មែនហែតុផលអ្វីដែលកម្ពនុជាមិនអាចបន្ត 

អនុញ្ញែតឲែយមាន លំហូរសច់បែែក់ដោយសែរី ហើយធ្វើឲែយបរិយកាសធុរកិច្ចកាន់

តែមានភាពងាយសែួលនោះទែ។ 

អនសុសន៍

99  ស្នើសូមកំណត់ការគែប់គែង
សរពើពន្ធភក្នងុអំឡុងពែល 
អនុវត្តន៍គមែែងអចលន-
ទែពែយ និងសំណង់។ 
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មួយភាគធំនែកម្មសិទ្ធភិកាន់កាប់ជាន់លើ (បានន័យថា អចលនទែពែយដែលមិនៅ 

ជាន់ផ្ទែល់ដី) មិនតែូវបានចុះបញ្ជីជាមួយការយិល័យសុរិោដីនែកែសួងរៀបចំ

ដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ទែ។ ថ្វីបើមានដំណើរការដែលបានកំណត់ចែបាស់

លាស់ហើយក្តកី្នងុការទទួលបានកម្មសិទ្ធភកិាន់កាប់ជាន់លើពីកែសួង បច្ចបុែបន្ននែះភាគ

ចែើននែអ្នកទិញមិនបានបែើបែែស់ដំណើរការនែះដើមែបីសុំកម្មសិទ្ធភិកាន់កាប់ផ្លូវការ

ពីកែសួងឡើយ។

ៅកែែមបែព័ន្ធភបច្ចុបែបន្នកាលណាការសងសង់សមែែចបាន ៨០% ហើយលុយ 

តែូវបានបង់ ១០០%ទៅឲែយអ្នកអភិវឌែឍន៍គមែែង រួចហើយអ្នកអភិវឌែឍន៍គមែែង 

នឹងចែញ “កិច្ចពែមពែៀងទិញលក់” មួយទៅឲែយអ្នកទិញ។ បនា្ទែប់មកទៀត ាជាការ

ទទួលខុសតែវូរបស់អ្នកទិញដែលតែវូឆ្លងកាត់ដំណើរការសំុធ្វើលិខិតបញ្ជែក់កម្មសិទ្ធភិ

ជាមួយការិយល័យសុរិោដីរបស់កែសួង។ ក្នុងន័យជាក់ស្តែងអ្នកទិញចែើននាក់

ណាស់មិនបានដឹងអំពីដំណើរការនែះទែ ហើយក៏មិនបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល 

ាំបាច់នានានែដំណើរការនែះដែរ។ ាជារឿងពិតមួយជាពិសែសក្នុងចំណោម 

វិនិោគិនបរទែស ដែលតែវូបានគែពែយាករណ៍ថាមានដល់ទៅ៧០%នែការទិញក្នងុ

ចំណោមខុនដូថ្មីៗបែមាណជា ១៤០០០ផ្ទះ ដែលកំពុងស្ថិតក្នងុការសង់សង់ក្នុង 

ទីកែុងភ្នំពែញ រហូតដល់ឆ្នែំ២០១៨។

ៅពែលដែលអ្នកទិញមិនបានឆ្លងកាត់ដំណើរការសុំធ្វើលិខិតបញ្ជែក់កម្មសិទ្ធភិ ពួក 

គែរកែា “កិច្ចពែមពែៀងទិញលក់” ជាមួយអ្នកអភិវឌែឍន៍អចលនទែពែយធ្វើជាសំណៅ

ភ័ស្តតុាងកម្មសិទ្ធភ ិហើយថែមទំាងអាចលក់ខុនដូនោះបន្តទៅឲែយកម្មសិទ្ធភកិរទីពីរ ដោយ

គែែន់តែផ្ទែរឯកសរដក់ឈ្មែះអ្នកទិញថ្មីនែះវិញតែប៉ុណោ្ណែះ។ ក៏ប៉ុន្តែ ក្នងុការធ្វើ

បែបនែះកម្មសិទ្ធភិរបស់ពួកគែលើខុនដូមិនតែូវបានការពារដោយចែបាប់ពែញលែញ

ទែ – ពីពែែះកាលណាា្មែនវិញ្ញែបនបតែបញ្ជែក់កម្មសិទ្ធភិពីកែសួង ខុនដូនោះ ក្នុង 

ន័យបច្ចែកទែស ៅតែស្ថតិកែែម “ប្លង់មែ” របស់មា្ចែស់អភិវឌែឍន៍អចលនទែពែយដដែល 

ដែលគែអាចផ្ទែរទៅឲែយមា្ចែស់បំណុលបានបើសិនជាអ្នកអភិវឌែឍន៍អចលនទែពែយនោះ

កែស័យធន់។

ដំណើរការសុំសិទ្ធភិកាន់កាប់អចលនទែពែយជាន់លើ

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

២៩.	ការអភិវឌ្ឍសុរិយោដីនិងអចលនទ្ព្យ	(បន្ត)
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ៅពែលដែលគែទទួលស្គែល់ថាទាំងអ្នកអភិវឌែឍន៍អចលនទែពែយ និងវិនោិគិនគួរ

តែធ្វើតាមដំណើរការដែលមានសែែប់ ស្ថែនភាពដដែលនែះក៏បង្កើតផងដែរនូវហានិ-  

ភ័យបន្ថែមទៀតដល់ទីផែារអចលនទែពែយកម្ពនុជា។ បើសិនជាអ្នកអភិវឌែឍន៍អចលន-

ទែពែយណាមា្នែក់តែូវកែស័យធន់ដូចក្នុងសែណារីោខាងលើហើយ “ប្លង់មែ” តែូវបាន 

ផ្ទែរទៅឲែយមា្ចែស់បំណុល បែការនែះនឹងនាំឲែយមានផលប៉ះពាល់ធំមួយទៅលើជំនឿ 

ទុកចិត្តនែវិនោិគិននិងជះឥទ្ធភិពលអវិជ្ជមានទៅលើទីផែារទាំងមូលផងដែរ។

លើសពីនែះទៀតៅពែលដែលលិខិត “កម្មសិទ្ធភ”ិ តែវូបានធ្វើកែែដំណើរការផ្លវូការ

រជរដ្ឋែភិបាលបានបាត់បង់ឱកាសសមែែប់ការយកពន្ធភផ្ទែរទែពែយសមែបត្តលិើការលក់

ដូរអចលនទែពែយទាំងនោះ។ ដូច្នែះការាត់វិធានការកែលម្អឲែយតែូវនឹងដំណើរការផ្លូវ

ការសមែែប់ការចែញលិខិតកម្មសិទ្ធភ ិនឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថនិុងចូល 

រួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំបែឹងបែែងដែលរជរដ្ឋែភិបាលកំពុងធ្វើ ដើមែបីបង្កើន 

ចំណូលពន្ធភ។

ដើមែបីធ្វើឲែយកាន់តែបែសើរឡើងនូវការោរពដំណើរការសុំសិទ្ធភិកាន់កាប់ជាន់លើ 

យើងខ្ញុំសូមស្នើថាកាតព្វកិច្ចធ្វើកម្មសិទ្ធភិនែះគួរតែូវបានដក់ទៅលើអ្នកអភិវឌែឍន៍ 

អចលនទែពែយវិញ។ យើងខ្ញុំជឿថា ដំណើរការធ្វើបែបបទមានលក្ខណៈសីុសងា្វែក់ 

មួយដែលក្នងុនោះ - ដល់ពែលណាមួយនែការអភិវឌែឍគមែែង(អាចថាដំណាក់កាល

ដែលបញ្ចប់ការសងសង់ឬដំណាក់កាលលក់បានមួយចំនួនណានោះ) - វិធានការ 

នឹងតមែូវឲែយអ្នក អភិវឌែឍន៍អចលនទែពែយនាំយកកិច្ចពែមពែៀងទិញលក់ រួមនឹងប្លង់ 

ជាន់លើទំាងមូល ទៅកាន់ការិយល័យសុរិោដីរបស់កែសួងដើមែបីធ្វើលិខិតកម្មសិទ្ធភិ 

ហើយបែគល់ាទៅឲែយអ្នកទិញ។ ធ្វើដូច្នែះនឹងជួយបង្កើនលែបឿនការដក់ពាកែយសុំធ្វើ

កម្មសិទ្ធភជិាន់លើ ហើយកាន់តែធ្វើឲែយងាយសែលួដល់ការតាមដនកមែតិនែការោរព

ដំណើរការនែះទៀតផង។

អនសុសន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

99 ស្នើសូមកំណត់កាតព្វកិច្ច 
ឲែយអ្នកអភិវឌែឍន៍អចលន- 
ទែពែយ ដក់ពាកែយធ្វើកម្មសិទ្ធភិ 
សំុសិទ្ធភកិាន់កាប់ជាន់លើ 
ជំនួសមុខឲែយអ្នកទិញ 
អចលនទែពែយ។
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បច្ចុបែបន្ននែះ មានព័ត៌មានតិចតួចណាស់អំពីវសិលភាពនែបញ្ហែពាក់ព័ន្ធភនឹងការ 

វិនិោគ ដោយទិញអចលនទែពែយទុកលក់យកចំណែញៅកម្ពនុជា។ កង្វះព័ត៌មាន

នែះមួយផ្នែកបណា្តែលមកពីកង្វះការអនុលោមតាមដំណើរការធ្វើពាកែយសុំកម្មសិទ្ធភិ 

ដូចដែលពិពណ៌នាខាងលើរួចមកហើយ។ ក្នងុករណីនែះកែសួងសែដ្ឋភកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

បានសម្តែងកង្វល់រួចហើយអំពីសកា្តែនុពលនែអាកបែបកិរិយបែបនះ ដែលអាចបំប៉ោែង

តម្លែក្នងុវិស័យអចលទែពែយកម្ពនជុា ហើយោបល់ឆ្លើយតបមកវិញដែលយើងខ្ញុទំទួល

បានពីសមាជិករបស់យើងខ្ញុំ ក៏សែបនឹងកង្វល់នែះដែរ។

 

ការវិនិោគដោយទិញអចលនទែពែយទុកលក់យកចំណែញរយៈពែលខ្ល ីជារឿងមួយ

មិនល្អទែសមែែប់ទីផែារដោយាបំបោ៉ែងតមែូវការ ហើយធ្វើឲែយទីផែារសម្តែងខ្លួនថា

មានសុខភាពរឹងមាំលើសពីការពិត។ ដល់ចំណុចមួយដែលបែព័ន្ធភទីផែាររលំគែែង 

មនុសែសជាចែើននឹងលង់ខ្លនួទៅក្នងុបំណុលធ្ងន់ៗដែលជាហានិភ័យមួយដល់សែដ្ឋភកិច្ច

ជាតិទាំងមូល។

ទីផែារអចលនទែពែយបែបបទិញទុកលក់បង្កើតភាពផុយសែួយមួយ ដែលផ្ទុយា្នែទៅ

នឹងអន្តរកម្មទៅរកទីផែារមានកម្មសិទ្ធភកិរកាន់កាប់តែមឹតែវូដែលនឹងធានាឲែយមានស្ថរិភាព

បែសើរជាងៅក្នុងវិស័យនែះ។

យើងខ្ញុំសូមផ្តល់អនុសសន៍ដល់រជរដ្ឋែភិបាលឲែយធ្វើការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុ ដើមែបី 

កមែិតការវិនោិគ ដោយទិញអចលនទែពែយទុកលក់យកចំណែញ។ យើងសូមស្នើ

ឲែយមានារពិគែែះោបល់ជាមួយវិស័យឯកជន ដើមែបីពិភាកែារកមធែយាបាយមាន

បែសិទ្ធភភាពបំផុតសមែែប់ការគែប់គែង – មធែយាបាយអាចមានការដក់កំហិតពែល

ណាដែលអចលនទែពែយមួយអាចលក់បន្តបាន ឬក៏ការបន្ថែមពន្ធភលើអចលនទែពែយ

ដែលតែវូបានលក់បន្តក្នងុចនោ្លែះពែលជាក់លាក់ណាមួយ ដែលអាចជួយបន្ទចុបងា្អែក់

កុំឲែយមានការទិញទុកលក់ចែើនពែក។សូមកត់សមា្គែល់ថាឧបករណ៍និយតកម្មបែប

នែះនឹងមានបែសិទ្ធភភាពទៅបាន លុះតែែណាមានការពងែងឹការោរពដំណើរការក្នងុ

បែព័ន្ធភធ្វើកម្មសិទ្ធភិតែប៉ុណោ្ណែះ(សូមអានខាងលើ)។

កមែិតហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុបណា្តែលមកពីការវិនិោគ 
ដោយទិញអចលនទែពែយទុកលក់យកចំណែញ

អនសុសន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន

សមែែប់កម្ពនុជា

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

99 ស្នើសូមដក់ចែញវិធាន 
ការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុ 

ដើមែបីកំហិតការវិនិោគ 
ដោយទិញអចលនទែពែយ 

ទុកលក់យកចំណែញ 
ៅកម្ពនជុា។

២៩.	ការអភិវឌ្ឍសុរិយោដីនិងអចលនទ្ព្យ	(បន្ត)
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បច្ចុបែបន្ននែះ មិនមានមធែយាបាយស្តងដ់ណាមួយសមែែប់បែើក្នងុការពិពណ៌នាទំហំផ្ទះ

ៅកម្ពនជុាទែ ហើយអាចមានបមែែបមែលួចែើនក្នងុវិធីសស្តែដែលគែបែើសមែែប់បងា្ហែញ

ព័ត៌មាន អំពីអចលនទែពែយលៅំដ្ឋែននិងពាណិជ្ជកម្ម។ ឧទាហរណ៍កែុមហ៊ុនអភិវឌែឍន៍ 

អចលនទែពែយឬ ភា្នែក់ងារជួញដូរអចលនទែពែយខ្លះគិតកន្លែងរួម ដូចជាទីតាំងជណ្តើរយន្ត

ផ្លូវដើររួមក្នុងអារឬទីលានចតរថយន្តជាដើមបញ្ចូលក្នុងការាស់វែង ទំហំអចលនទែពែយ 

ដែរ។និយយរួម ាពិបាកនឹងកំណត់ឲែយបានចែបាស់ថាតើវិធីសស្តែមួយណាដែលតែូវបាន

គែបែើដើមែបីធ្វើការាស់វែងទំហំអចលនទែពែយណាមួយដែលអាចនាំឲែយមានការចែបូក- 

ចែបល់ធ្វើឲែយបុគ្គកលឬ ធុរកិច្ចនានាជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើការបែៀបធៀបទំហំឲែយបាន 

តែឹមតែូវ ហើយជាមួយា្នែនោះអ្នកផ្តល់សែាអចលនទែពែយក៏ពិបាកនឹងផ្តល់ការបែឹកែា

ោបល់គួរឲែយទុកចិត្តបានដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែរ។ 

ៅបែទែសជាចែើន អង្គកភាពនិយតកម្មធ្វើការកំណត់ខា្នែតទំហំស្តង់ដដែលអាចបែើបែែស់

បានលើអចលនទែពែយទាំងអស់។

អវត្តមានរបៀបាស់វែងស្តង់ដ អាចបង្កើតភាពចែបូកចែបល់ហើយក្នុងករណីអាកែក់

ទៀតនោះអាចផ្តល់ឱកាសដល់ការអនុវត្តបំភ័ន្តការពិតទៀតផង។ ៅទីបំផុតគឺអ្នកបែើ

បែែស់(អ្នកទិញ)ទែដែលជាអ្នករងការខាតបង់ដោយសរតែភាពសែពែចសែពិលនែះា

ជាបច្ចយ័មិនល្អសមែែប់ទំនុកចិត្តទៅលើទីផែារ។ ជមែើសក្នងុការទិញ ឬជួល អចលនទែពែយ 

ជាចំណុចតែិះរិះពិារណាសំខាន់មួយសមែែប់វិនិោគិនបរទែសហើយបទ ពិសោធន៍

អាកែក់ណាមួយក្នុងទីផែារអចលនទែពែយ អាចបង្កើតអារម្មណ៍ អាកែក់ និងប៉ះពាល់ទៅ

លើការយល់ឃើញអំពីបរិយកាសវិនោិគទូទៅៅកម្ពនុជាផងដែរ។

 

ការពិពណ៌នាជាផ្លវូការមួយអំពីស្តង់ដទូទៅនែការាស់វែង នឹងជមែុញលើកទឹកចិត្តឲែយ

គែបែកាន់យកវិធសីស្តែជាក់លាក់មួយ ហើយជួយបង្កើនតមា្លែភាពក្នុងចំណោមទីផែារ 

អចលនទែពែយកម្ពនុជា។

 

ថ្វីបើាសែែចលើរជរដ្ឋែភិបាលក្នងុការសមែែចថាតើ វិធីសស្តែាស់វែងណាមួយដែល

សមសែបបំផុតសមែែប់កម្ពនជុាគែគួរសកពិគែែះោបល់ជាមួយស្ថែប័នអន្តរជាតិាស់វែង

អចលនទែពែយ ដែលហៅកាត់ជាភាសអង់គ្លែសថា IPMSC ជាកែុមអន្តរជាតិមួយបែមូលផ្តុំ

ដោយស្ថែប័នអាជីពនិងអង្គកការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល ធ្វើការរួមា្នែបង្កើតស្តង់ដាស់វែង 

អចលនទែពែយមួយសមែែប់ដក់ឲែយបែើទូទៅ។ ព័ត៌មានទាក់ទិននឹងគំនិតផ្តចួផ្តើមនែះ អាច

ស្វែងរកបានតាមរយៈវុិបសយhttp://ipmsc.org។

ការាស់វែងឲែយមានស្តង់ដ

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

អនុសសន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

99 ស្នើសូមកំណត់ការ 
ពិពណ៌នាជាផ្លវូការ 
មួយអំពីស្តង់ដ 
ទូទៅសមែែប់ខា្នែត 
ាស់វែង អចលនទែពែយ។ 
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៣០.	ការរៀបចំដ្នដីនិងនគរូបនីយកម្ម

រជរដ្ឋែភិបាលទទួលស្គែល់ផលបែោជន៍សង្គកម និងសែដ្ឋភកិច្ចដែលអាចទទួលបាន

តាមរយៈគមែែងអភិវឌែឍន៍មានបែសិទ្ធភភាព ក្នងុខែត្តចំនួនបួនជាប់ឆ្នែរសមុទែ គឺខែត្ត

កែបខែត្តកំពតខែត្តពែះសីហនុនិងខែត្តកោះកុង។ ក៏បុ៉ន្តែ ដើមែបីសមែែចកាលានុវត្តភាព

ទាំងនោះបានាំបាច់តែូវមានអង្គកភាពាំទែផ្នែកចែបាប់និងតែូវមានបញ្ញត្តិនានាពាក់

ព័ន្ធភនឹងការអភិវឌែឍតំបន់ឆ្នែរ។

 

បច្ចុបែបន្ននែះកែបខ័ណ្ឌចែបាប់សមែែប់គមែែងអភិវឌែឍន៍តាមតំបន់ឆ្នែរ គឺផែ្អកលើ 

អនុកែតឹែយឆ្នែ១ំ៩៩៧ ដែលរៀបរប់អំពីបែភែទគមែែងសងសង់ ដោយគែែន់តែតមែវូ

ឲែយមានអាជា្ញែប័ណ្ណអនុញ្ញែតសងសង់ ពីកែសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម 

និងសំណង់ ឬពីអាជា្ញែធរខែត្តឬកែងុតែបុ៉ណោ្ណែះ។ ាផ្តល់ការណែនំាផងដែរអំពីព័ត៌មាន

ដែលតែូវការាំបាច់ក្នុងការដក់ពាកែយសុំការអនុញ្ញែតនោះ។ អនុកែឹតែយនែះតែូវបាន

ចែញៅក្នុងពែលមួយដែលកម្ពនុជាៅមានកមែិតអភិវឌែឍន៍សែដ្ឋភកិច្ចទាបៅឡើយ 

ដែលកាលនោះមិនមានការសម្លងឹឃើញបែែកដនិយមអំពីបែភែទគមែែងខា្នែតធំ ដែល

ជាចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទាញដល់អ្នកអភិវឌែឍន៍អចលនទែពែយនិងវិនិោគិនដូចក្នងុ

ពែលនែះទែ។ ដូច្នែះចែបាប់នានាគួរតែូវបានធ្វើការពិនិតែយឡើងវិញហើយធ្វើបច្ចុបែបន្ន

ភាពដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការាំបាច់សព្វថ្ងែនែះ។

 

ការវិនិោគសធារណៈ និងឯកជនអាចតែវូបានសមែបសមែលួកាន់តែបែសើរថែម

ទៀត ដើមែបីធានាផ្ដល់អត្ថបែោជន៍ដល់ា្នែទៅវិញទៅមក និងការអភិវឌែឍបែកប

ដោយបែសិទ្ធភភាពនូវតំបន់ដែលតែូវបានកំណត់រួចហើយ។ តែង់នែះតមែូវឲែយរជ 

រដ្ឋែភិបាលបែកាន់យកតួនាទីដឹកនាំកាន់តែខា្លែំងជាងមុនដោយដក់ចែញជា 

“ផែនការមែ” នែបែភែទគមែែងដែលគែចង់ឃើញមានការអភិវឌែឍ ហើយថាតើ 

ហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភអ្វីខ្លះ ដែលាំបាច់តែូវសង់ឡើង ដើមែបីទែទែង់គមែែងទាំងនោះ។ 

រចនាសម្ពន័ន្ធភលើកទឹកចិត្តមួយគួរតែូវបានតែៀមជាសែែចដែរ ដើមែបីលើកទឹកចិត្តការ

អនុវត្តដោយវិស័យឯកជននូវ “ផែនការមែ” ដែលក្នុងនោះវិនោិគិនក្នុងគមែែង 

ឯកជននឹងទទួលបានសមែបទានពន្ធភ និងអត្ថបែោជន៍ឯទៀតជាថ្នូរទៅនឹងការចូល

រួមរបស់ពួកគែក្នុងការអភិវឌែឍហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភសធារណៈក្នុងតំបន់ដែលបាន 

កំណត់ទុក។

ការសមែបសមែួលការវិនោិគសធារណៈនិងឯកជន 
ក្នុងការអភិវឌែឍតំបន់ឆ្នែរ

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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ដើមែបីសមែែចដូច្នែះបាន ាំបាច់តែវូមានវែទិកាមួយបែកបដោយបែសិទ្ធភភាពជាងមុន  

ដែលតាមរយៈនោះកែុមហ៊ុនអភិវឌែឍន៍អចលនទែពែយអាចស្វែងយល់បានពីអាទិភាព

អភិវឌែឍន៍របស់រជរដ្ឋែភិបាល និងពីលិខិតូបករណ៍ចែបាប់ធ្វើនិយតកម្មដំណើរការដែញ

ថ្លែ និងកំណត់លក្ខខណ្ឌនែភាពជាដែគូរដ្ឋភនិងឯកជនផងដែរ។ កែបខ័ណ្ឌបែបនែះ

នឹងនាំឲែយមានការតែួតពិនិតែយរបស់រដ្ឋែភិបាលលើបណា្តែគមែែងអភិវឌែឍន៍ និង 

សមត្ថភាពធានាថា ដែគូវិស័យឯកជនបែតិបត្តិតាមការសនែយាចូលរួមក្នុងការអភិវឌែឍ

ហែដ្ឋែរចនាសម្ពនន័្ធភឯកជនហើយសែបពែលជាមួយា្នែនែះដែរ កែបខ័ណ្ឌនែះនឹងផ្តល់

ជូនវិនិោគិននូវការធានាឲែយបានគែប់គែែន់ដើមែបីឲែយពួកគែទទួលអារម្មណ៍មាន 

សុវត្ថភិាព ក្នងុការវិនិោគរបស់ពួកគែ។ ការដែលា្មែនកែបខ័ណ្ឌចែបាប់បែបនែះធ្វើឲែយ

អ្នកអភិវឌែឍន៍មានការអល់អែករុញរមិនចង់វិនោិគគមែែងធំៗៅកម្ពនុជាទែ។

 

សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប តាមរយៈគណៈកមា្មែធិការវិស័យអចលនទែពែយ និងសំណង ់

របស់ខ្លួន ហើយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌនែអនុសែសរណៈោគយល់ា្នែជាមួយកែសួង 

បច្ចុបែបន្នកំពុងតែផ្តល់ការាំទែផ្នែកចែបាប់ និងបច្ចែកទែសដល់គណៈកមា្មែធិការជាតិ

សមែែប់ការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្ម និងដល់គណៈកមា្មែធិការជាតិសមែែប់ 

របៀចំ និងអភិវឌែឍន៍តំបន់ឆ្នែរកម្ពនជុា ក្នងុការធ្វើកែបខ័ណ្ឌចែបាប់មួយសមែែប់ការអភិវឌែឍ

តំបន់ឆ្នែរ។ កែបខ័ណ្ឌបែបនែះ មានោលបំណងធ្វើការសមែបសមែួលការអភិវឌែឍ

និងផ្តល់សែាកម្មនានាជូន “ការអភិវឌែឍតំបន់ឆ្នែរ” ដោយាដើរតួនាទីជាឧបករណ ៍

មួយ ដែលតាមរយៈនោះ ផែនការវិស័យសធារណៈអាចតែវូបានអាចតែវូបានធ្វើឲែយ

សែបទៅនឹងការអនុវត្តគមែែងដោយវិស័យឯកជន។ យើងខ្ញុសូំមស្វែគមន៍ការទទួល

ស្គែល់របស់រជរដ្ឋែភិបាលលើសរៈសំខាន់នែគមែែងនែះ និងលើវិធសីស្តែ ផ្តែត

លើការអនុវត្តជាក់ស្តែងក្នុងការបង្កើតមូលដ្ឋែនចែបាប់បែបនែះឡើង។

កែុមហ៊ុនអភិវឌែឍន៍ហើយសំខាន់ដូចា្នែដែរ ធនាារអន្តរជាតិធំៗយល់ឃើញថាមាន

ភាពសែពែចសែពិលចែើនក្នុងកែបខ័ណ្ឌចែបាប់បច្ចុបែបន្នសមែែប់ការអភិវឌែឍគមែែង

ៅកម្ពនជុា។ ឧទាហរណ៍សមែែប់គមែែងអភិវឌែឍន៍មួយដែលបានស្នើឡើងដើមែបីសង

សង់លើដីរដ្ឋភតាមការជួលរយៈពែលវែង ា្មែនការធានាណាមួយឲែយបានចែបាស់លាស់

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា
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លើដីនោះទែ ហើយាក៏មិនចែបាស់ដែរថាតើអ្នកណាជាមា្ចែស់គមែែង។ ភាពសែពែច

សែពិលបែបនែះកាត់បន្ថយចំនួនការវិនោិគផ្ទែល់ដែលគែអាចធ្វើលើគមែែង 

អភិវឌែឍន៍តំបន់ឆ្នែរកម្ពនុជា ដោយសរតែធនាារយល់ឃើញថាមានហានិភ័យផ្នែក 

ចែបាប់ និងនិយតភាពចែើនពែកក្នងុគមែែងបែបនែះដែលជាហែតុធ្វើឲែយពួកគែញញើត

មិនហ៊ាែនផ្តល់កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នកអភិវឌែឍន៍។ កាលណាអ្នកវិនោិគមិនអាចរក 

ហិរញ្ញបែទានពីបែភពបែបនោះបាន ាកាន់តែពិបាកថែមទៀតក្នងុការរកដែគូវិស័យ

ឯកជនសក្តិសមមកចូលរួមក្នុងការអភិវឌែឍហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័ន្ធភ។

 

ការបង្កើតចែបាប់ដែលនឹងសមែលួដល់ការអភិវឌែឍតំបន់ឆ្នែរ និងឲែយមានកែបខ័ណ្ឌមួយ

សមែែប់ភាពជាដែគូរដ្ឋភនិងឯកជនក្នុងគមែែងបែបនោះបាន នឹងនាំមកនូវអត្ថ- 

បែោជន៍ចែើនដល់សែដ្ឋភកិច្ច ពីពែែះាមិននាំឲែយមានតែឹមតែការវិនិោគកមែិត 

ខ្ពនស់ប៉ុណោ្ណែះទែ ប៉ុន្តែគមែែងអភិវឌែឍន៍អាចតែូវបានសមែបសមែួលកាន់តែបែសើរ

ថែមទៀតដើមែបីបង្កើនអត្ថបែោជន៍ឲែយបានជាអតិបរមាដល់តំបន់ក្នុងមូលដ្ឋែន 

ទៀតផង។

 

បន្ថែមលើនែះទៀត អភិកែមដែលកាន់តែមានការសមែបសមែលួក្នងុការអភិវឌែឍតំបន់

ឆ្នែរ នឹងពងែកីផលទៅដល់វិស័យទែសចរណ៍ បដិសណា្ឋែរកិច្ចរបស់កម្ពនជុាថែមទៀត

ក្នុងន័យគុណភាពចមែុះភាពនិងសមត្ថភាព។ ានឹងជួយបង្កើតតំបន់ទែសចរណ៍ថ្មីៗ

ថែមទៀត (បច្ចុបែបន្នមានកោះតំបន់ឆ្នែររបស់កម្ពនុជាតិចតួចណាស់ដែលទទួលបាន

ការអភិវឌែឍ) បង្កើនចំនួនទែសចរជាតិនិងលើកទឹកចិត្តភ្ញៀវទែសចរឲែយបន្តរយៈពែល

ស្នែក់ៅរបស់ពួកគែឲែយទៅហួសពីោលដៅជាបែពែណី ដែលធម្មតាៅតែឹមខែត្ត 

សៀមរបជាដើម។ សមត្ថភាពដែលអាចផ្តល់បាននូវជមែើសបដិសណា្ឋែរកិច្ចបែកប

គុណភាពខ្ពនស់ ក៏ជាកាលានុវត្តភាពមួយសមែែប់ទាក់ទាញទែសចរអ្នកមាន ហើយ

បង្កើនការចំណាយមធែយមរបស់ភ្ញៀវទែសចរមា្នែក់ៗផងដែរ។

៣០.	ការរៀបចំដ្នដីនិងនគរូបនីយកម្ម	(បន្ត)
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ក្នុងពែលដែលរជរដ្ឋែភិបាលកំពុងតែស្វែងរក និងវិភាគមើលថាតើធ្វើនីតិកម្មបែប

ណាដែលបែសើរ បំផុតលើការអភិវឌែឍតំបន់ឆ្នែរ សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបសូមស្នើថា

គែគួរផ្តល់ការពិារណាដល់ការធ្វើ “គមែែងគំរូ” ដែលតាមរយៈនោះតំបន់មួយ 

កន្លែងៅលើកោះមួយតែូវបានអនុញ្ញែតឲែយមានការអភិវឌែឍ សែបតាមបញ្ញត្តិអនុវត្ត

បែសើរបំផុតរបស់អន្តរជាតិ។ កម្មវិធីគំរូបែបនែះនឹងបងា្ហែញថាកម្ពនជុាអាចស្នើ និងតែតួ-

ពិនិតែយការអនុវត្តនែបណា្តែគមែែងខា្នែតស្តង់ដអន្តរជាតិបានហើយតាមរយៈនែះ ា

នឹងបង្កើតកាលានុវត្តភាពដើមែបីបងា្ហែញដល់វិនិោគិនដទែទៀតដែលាប់អារម្មណ៍

ឲែយបានឃើញថាការអភិវឌែឍតំបន់ឆ្នែរកែែមស្តង់ដអន្តរជាតិ ពិតជាលទ្ធភភាពដែល

អាចធ្វើទៅបានៅក្នុងបែទែសកម្ពនុជា។

 

ផលបែៀបនែគមែែងបែបនោះ គៅឺតែង់ថាាមិនតមែូវឲែយមានការធ្វើការផ្លែស់ប្តូរ

ផ្នែកចែបាប់ភា្លែមៗទែ។ ស្តង់ដនិយតភាពកំណត់តួនាទីភាគីពាក់ព័ន្ធភនីមួយៗក្នុង 

ដំណាក់កាលនីមួយៗនែគមែែង និងស្តង់ដនិងតមែវូការសមែែប់ការអនុវត្ត គែអាច

អាចដកា់បញ្ចលូទៅក្នុងកិច្ចសនែយាចងរាងអាជា្ញែធរសធារណៈនិងអ្នកអភិវឌែឍន៍ 

វិស័យឯកជនបាន។ សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប នឹងមានសែចក្តីរីករយក្នងុការជួយរៀប

ចំដំណើរការដែញថ្លែសមែែប់គមែែងបែបនោះ ហើយកំណត់កិច្ចការដែលអាច 

សមែែចបានដែលដែគូវិស័យឯកជនតែវូតែបំពែញ ដើមែបីមានសិទ្ធភទិទួលបានសមែបទាន

ពន្ធភនិងរងា្វែន់លើកទឹកចិត្តផែសែងទៀត។ បនា្ទែប់ពីគមែែងតែូវបានបញ្ចប់គែនឹងមាន 

ឱកាសវិភាគស្តង់ដនិយតភាពសមែែប់បែើក្នុងសែណារីោវិនិោគជាក់ស្តែង 

ហើយបញ្ចូលមែរៀនដែលបានដកពិសោធន៍ពីគមែែងគំរូទៅក្នុងកែបខ័ណ្ឌចែបាប់

សមែែប់អភិវឌែឍន៍តំបន់ឆ្នែរទៅថ្ងែអនាគតទៀត។

អនសុសន៍

99 ស្នើសូមពិារណា 
អនុញ្ញែតឲែយមាន “គមែែង 
គំរូ” សមែែប់បងា្ហែញដល់ 
វិនិោគិនដែលាប់ 
អារម្មណ៍ ឲែយឃើញថា 
កម្ពនជុាក៏មានលទ្ធភភាព 
អភិវឌែឍសុរិោដីជា 
ស្តង់ដអន្តរជាតិដែរ។ 
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៣១.	សំណង់

បច្ចុបែបន្ននែះ មានស្តង់ដសុវត្ថិភាពក្នុងសែុកតិចតួចណាស់ដែលតែូវបានគែោរព

តាមក្នុងវិស័យសំណង់។ ៅពែលដែលអ្នកអភិវឌែឍន៍អចលនទែពែយធ្វើសំណង់ធំៗ 

អនុវត្តតាមស្តងដ់អន្តរជាតិដោយស្ម័គែចិត្តក្តី គែក៏ដឹងដែរថាមានអ្នកអភិវឌែឍន៍ 

គមែែងសំណង់តូចៗជាចែើនដែលលែងផ្លវូកាត់ផ្នែកសុវត្ថិភាព ដើមែបីកែងលទ្ធភភាព

យកចំណែញក្នុងរបររកសុីរបស់ខ្លួន។ ជាលទ្ធភផលគែសង្កែតឃើញមានគែែះថា្នែក់ 

មួយចំនួនបានកើតឡើងក្នុងរយៈពែលប៉ុនា្មែនឆ្នែំកន្លងមកនែះដោយសរតែស្តង់ដ

សំណង់អន់។

ក្នុងពែលនែះ រជរដ្ឋែភិបាលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការតាក់តែងចែបាប់សង់សង់មួយ

ដែលនឹងបញ្ចូលកូដសំណង់អារសមែែប់កំណត់ស្តងដ់សុវត្ថិភាព និងគុណភាព

សមែែប់គមែែងសំណង់ទាំងអស់។ សភាពាណិជ្ជ កម្មអឺរ៉ុបសូមស្វែគមន៍គំនិតផ្តួច

ផ្តើមនែះ ហើយដោយផ្អែកលើអនុសែសរណៈោគយល់ា្នែជាមួយកែសួងរៀបចំ 

ដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបតែៀមខ្លួននឹងជួយដល់ការ

ធ្វើកូដនែះតាមរយៈការផ្តល់ជំនាញផ្លវូចែបាប់ និងបច្ចែកទែស។ ជាពិសែស យើងខ្ញុចំង់

ជួយសមែបសមែួលកិច្ចសន្ទនារាងរជរដ្ឋែភិបាលនិងវិស័យឯកជន ដើមែបីធានាថា 

ស្តងដ់ថ្មីនែះនឹងមានលក្ខណៈមឹុងមា៉ែត់ប៉ុន្តែងាយសែួលសមែែប់ការអនុវត្តមិនធ្វើឲែយ

ផ្នែកវិនោិគធា្លែក់ទឹកចិត្តទែ។

ជាមួយា្នែនែះ គែាំបាច់តែវូពិារណាមើលថា តើតែវូធ្វើដូចម្តែចដើមែបីអនុវត្តន៍ចែបាប់

នែះឲែយមានបែសិទ្ធភភាពៅពែលដែលាតែូវបានតាក់តែងចប់ចែញជារូបរង។ ដើមែបី 

តែួតពិនិតែយលើការោរពតាម តមែូវឲែយមានបុគ្គកលិកដែលទទួលបាននូវការបណ្តុះ 

បណា្តែលតែមឹតែវូ ដែលអាចឆែក និងផ្ទៀងផ្ទែត់មើលការអនុវត្តស្តង់ដសំណង់អារ

ៅតាមការដ្ឋែនគមែែងសងសង់។ ក្នុងន័យជាក់ស្តែងាអាចជាភាពបែឈមមួយ

ដែរសមែែប់រជរដ្ឋែភិបាលក្នុងការអភិវឌែឍន៍សមត្ថភាពសមែែប់យកទៅធ្វើការផ្ទៀង

ផ្ទែត់បែបនែះ ហើយរដ្ឋែភិបាលៅក្នុងបែទែសមួយចំនួនបានយកជមែើសផ្តល់សិទ្ធភិ

ដល់អង្គកភាពចែញវិញ្ញែបនបតែឯករជែយពីវិស័យឯកជន ឲែយបំពែញកិច្ចការនែះ 

ជំនួសវិញ។

ធានាឲែយមានស្តង់ដអារងាយអនុវត្តន៍

ពិពណ៌នាបញ្ហែ
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សម្តែចនាយករដ្ឋភមន្តែី ហ៊ុន សែន ធា្លែប់មានបែសសន៍ជាសធារណៈហើយអំពី 

ហានិភ័យ ដែលស្តង់ដធូររលុងសមែែប់សំណង់អារអាចបង្កទៅលើកំណើន និង

ស្ថិរភាពទីផែារអចលនទែពែយរបស់កម្ពនុជា ហើយរជរដ្ឋែភិបាលយល់យ៉ែងចែបាស់ 

អំពីសរៈសំខាន់ នែការដក់ចែញនូវកូដសំណង់អារបែកបដោយបែសិទ្ធភភាពមួយ  

ដើមែបីកាត់បន្ថយហានិភ័យឲែយៅកមែិតអបែបបរមា សំដៅការពារបែជាជនកម្ពនុជានិង

លើកកម្ពនស់ទំនុកចិត្តវិនោិគិន។

ចំោះខ្លឹមសរស្តង់ដវិញ ាំបាច់តែូវមានការគិតគូរពិារណាឲែយបានដិតដល់ថា

តើស្តង់ដមួយនែះបែៀបបានដូចម្តែចទៅនឹងស្តង់ដក្នងុបែទែសផែសែងទៀត ពីពែែះ

ថាបើបង្កើតសំណុំស្តង់ដមួយខុសសែឡះពីអ្វីដែលវិនិោគិនកំពុងតែធា្លែប់ធ្វើតាម

ទៅហើយនោះ ានឹងបង្កើតឲែយមានភាពាំបាច់ធ្វើតាមលំនំាថ្មនិីងការបង់ថ្លែវិញ្ញែបនបតែ

បន្ថែម ដែលបែការនែះអាចធ្វើឲែយវិនោិគិនបាក់ទឹកចិត្តនាំា្នែដកខ្លួនថយពី 

ពែះរជាណាចកែកម្ពនជុាវិញ។ ផ្ទយុទៅវិញសំណំុស្តង់ដអារសំណង់មួយដែលមឹុង

ម៉ាែត់ប៉ុន្តែងាយបែើ នឹងជួយបង្កើនទំនុក ចិត្តរបស់វិនោិគិនដោយមិនបាច់បង្កើន 

បន្ទុកថ្លែចំណាយចែើនថែមទៀត។

ការអនុវត្តចែបាប់គឺជាគន្លឹះដើមែបីធានាជោគជ័យនែកូដសំណង់អារ និងពងែីកការ

យល់ដឹងរបស់វិនោិគិនអំពីការបែកួតបែជែងបែកបដោយភាពតែឹមតែូវ 

និងយុត្តិធមៅ៌កម្ពនុជា។

1. មូលដ្ឋែនសមែែប់កូដសំណង់អារគួរផ្អែកលើសំណុំស្តងដ់អន្តរជាតិដែលមាន

សែែប់ ដែលវិនោិគិនបច្ចុបែបន្ន និងទៅថ្ងែខាងមុខធា្លែប់ស្គែល់រួចមកហើយ។ 

ផ្តើមចែញពីមូលដ្ឋែននែះ គែអាចយកលំនាំតាមស្តង់ដអន្តរជាតិ ដើមែបីតមែូវឲែយ

សក្តិសមបំផុតទៅតាមសភាពជាក់ស្តែងក្នុងបរិបទកម្ពនុជា។ ឧទាហរណ៍ សមែែប់

ស្តង់ដអឺរ៉ុបកមា្លែំងទែដំបូលតែូវតែមានភាពរឹងមាំអាចធន់នឹងទម្ងន់ពែិលទឹកកក

បាន បុ៉ន្តែស្តង់ដបែបនែះមិនាំបាច់ទែៅកម្ពនជុា។ ក៏បុ៉ន្តែគែអាចយកមកគិតគូរ

លើគែែះផែសែងទៀតដែលមិនទាន់រប់បញ្ចលូក្នងុមូលដ្ឋែនសំណំុស្តង់ដ។ លទ្ធភផល

សមែែចចុងកែែយនែដំណើរការនែះគឺការចងកែង “ស្តង់ដកម្ពនុជា” ប៉ុន្តែយើង 

ខ្ញុំសូមផ្តល់ជាអនសុសន៍ថា ាគួរតែមានលក្ខណៈសែដៀងា្នែឲែយបានចែើនទៅ

នឹងស្តង់ដអន្តរជាតិ។

អនសុសន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា
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2. យើងខ្ញុំសូមផ្តល់ជាអនសុសន៍ ឲែយមានការបែឹកែាោបល់ជាមួយវិស័យឯកជន

ដើមែបីកំណត់ថាតើ អ្វីជាវិធសីស្តែមានបែសិទ្ធភភាពបំផុតសមែែប់ការអនុវត្តកូដ  

សំណង់អារថ្មីនែះ។ ការផ្តល់សិទ្ធភិឲែយអង្គកភាពផ្តល់វិញ្ញែបនបតែឯករជែយពី 

វិស័យឯកជនបំពែញកិច្ចការនែះ អាចជាជមែើសមួយយកទៅពិារណាដែរ។

3. ដើមែបីជួយក្នុងការអនុវត្ត គួរពាិរណាបញ្ចូលក្នុងកូដសំណង់អារនូវតមែូវការ

ាំបាច់ឲែយគមែែងអភិវឌែឍន៍ទាំងអស់ បងា្ហែញតារងរយនាមឈ្មែះកែុមហ៊ុន 

សំណង់ទាំងអស់ ដែលកំពុងធ្វើការជាមួយគមែែងនីមួយៗ។ ធ្វើដូច្នែះានឹង 

បង្កើនតមា្លែភាពនិងឲែយគែអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទែត់មើលដើមែបីធានាបានថា មានតែ 

កែមុហុ៊នមានអាជា្ញែប័ណ្ណ និងការអនុាតតែមឹតែវូទែដែលកំពុងបែតិបត្តកិារក្នងុ

គមែែងសងសង់។ 

99 ស្នើសូមឲែយមានការពិគែែះ 
ោបល់ជាមួយវិស័យ 

ឯកជន ដើមែបីធានាឲែយមាន 
សំណំុស្តង់ដអារ មាន 
សភាពជាក់ស្តែងសមែប 

តាមបរិបទកម្ពនជុា។

៣១.	សំណង	់(បន្ត)



អចលនទែពែយ និងសំណង់  |  173

ចែបាប់ទប់ស្កែត់អគ្គកិភ័យកម្ពនុជាដែលតែូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នែំ២០១៣ ៅខ្វះបញ្ញត្តិ

លម្អិតនិងយន្តការអនុលោមភាពចែើនទៀត។ ជាមួយនឹងការទទួលស្គែល់ថាកូដ 

សំណង់អារដែលបានលើកឡើងមុននែះ នឹងរួមបញ្ចូលបែការលម្អិតពាក់ព័ន្ធភ 

សុវត្ថភិាពអគ្គកភ័ិយផងនោះ ក៏យើងខ្ញុៅំតែយល់ឃើញដែរថា កូដសំណង់អារ នឹង

មិនអាចតែូវបានដក់ចែញឲែយអនុវត្តមុនឆ្នែំ២០១៨ បានទែ។ ដោយោងទៅលើ

សោកនាដកម្មមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងដោយសរអគ្គកិភ័យក្នុងបែទែសកម្ពនុជា

ក្នុងពែលថ្មីៗកន្លងទៅនែះ យើងខ្ញុំជឿថាាមានសរៈសំខាន់ ក្នងុការាត់វិធានការ

លែលករកដំណោះសែែយបញ្ហែសុវត្ថិភាពអគ្គកិភ័យឲែយបានឆប់តាមតែអាចធ្វើទៅ

បានទមែែំនឹងមានកូដសំណង់អារយកមកអនវុត្តន៍។

បើរង់ាំឲែយមានកូដសំណង់អារសិនទើបដោះសែែយបញ្ហែសុវត្ថិភាពអគ្គកិភ័យ 

សោកនាដែយកម្មថ្មីៗទៀត អាចនឹងកើតមានឡើងៅបណា្តែឆ្នែំខាងមុខៗមុននឹងមាន

កូដនោះយកមកបែើទៅទៀត។ ថែមលើសោកនាដែយកម្ម និងការលំបាកដែលបណា្តែល

មកពីអគ្គកិភ័យឧបទ្ទវហែតុបែបនោះអាចបង្កបច្ច័យអវិជ្ជមានដល់សែដ្ឋភកិច្ច តាមរយៈ

ការធ្វើឲែយប៉ះពាល់លើជំនឿទុកចិត្តរបស់វិនោិគិនៅកម្ពនុជា។

ជាអនសុសន៍ គែគួរធ្វើបញ្ជីអត្តសញ្ញែណអារទាំងឡាយដែលគួរតែូវបានដក់ឲែយ

ធ្វើការាយតម្លែហានិភ័យដោយឯករជែយមួយ។ គែគួរធ្វើអាទិភាពទៅលើអារោល

ដៅមួយចំនួនដែលមានទំហំធំគួរសមដែលអាចមានផលប៉ះពាល់លើមនុសែសចែើន

នាក់បើក្នុងករណីមានអគ្គកិភ័យកើតឡើង។ ចំណាតថ់ា្នែក់បែបនែះ គួររប់បញ្ចូល 

ហែដ្ឋែរចនាសម្ពនន័្ធភសធារណៈផងដែរ ដូចជាផែារជាដើម។ បនា្ទែប់ពីមានការាយតម្លែ

ហានិភ័យឯករជែយរួចហើយគួរតមែវូឲែយអារោលដៅអនុវត្តន៍តាមអនុសសន៍របស់

កែុមអ្នកាយតម្លែ។ 

វិធានការរយៈពែលខ្លីសមែែប់ដោះសែែយ
បញ្ហែសុវត្ថិភាពអគ្គកិភ័យ

ពិពណ៌នាបញ្ហែ

អនុសសន៍

ផលចំណែញ
ឬកង្វល់ដែល
អាចកើតមាន
សមែែប់កម្ពនុជា

99 ស្នើសូមអនុវត្តវិធានការ 
រយៈពែលខ្លមួីយសមែែប់ 
លែលករកដំណោះសែែយ 
ដល់បញ្ហែសុវត្ថភិាពក្នងុ 
ពែលអគ្គកភ័ិយ មុននឹង 
ធ្វើការអនុម័តកូដ 
សំណង់អារ។ 
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