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េយើង ជ្មុញយ"#ងខ&#ំងក&#ដល់សហ្គសធុនតូចនិងមធ#8ម េអយអនុេលមតមច+,ប់   និងជំរុញឲ*+ 
រជរដ%&ភិបលបេង្ើតនូវ្កបខណ'េគលនេយបយ ែដលអចេអយសហ្គសទំងេនះអចអនុេលម 
តមច$%ប់។ អនុសសន៍លមិ្តេផ./ងៗ ្ត#វបនេលើកេឡើងជេគលៗក្#ងរបយករណ៍េនះ។ 
 
ខ្#ំសង'(ឹមថ ភគីពក់ព័ន្ ពីសំណក់រជរដ%&ភិបល សង្មសុីវ(ល និងធុរកិច្ ទំងអស ់ នឹងយល់េឃើញថ 
របយករណ៍េនះមនតៃម្ េហើយវនឹងបេង្ើតនូវកិច្ជែជកពិភក,-ែដលមនែផ្ផ)* ែដលនឹងជំរុញឲ-.មន 
បរ#យកសក្)ងករេធ្ើជំនួញក្.ង្បេទសកម្$ជមនភពងយ្សួល និង ល្ជងមុនបែន្មេទៀត។ 
 

 
្ពប កុល 
នយក្បតិបតិ្ 
អង្ករតម()ភពកម្/ជ 
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េសចក្ីែថ្ងអំណរគុណ 
 
 
ករ្សវ្ជវេនះ នឹងមិនអច្ត*វបនប.្ប់េឡើយ ្បសិនេបើពំ មុនកិច្សហករដ៏ល្ពីសំណក់ នយក 
្បតិបតិ្ទំងអសរ់បសស់ហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម រល់រូបវន្បុគ្ល និងរល់ស()ប័ននន ែដលបន 
យល់្ពមទទួលយកកិច្សម+,ស។ 
 
េយើងសូមែថ្ងអំណរគុណ ដល់្កុម្បឹក*+្ស្ជវរបស់េយើង និងអ្កនិពន្ដ៏សំខន់ៃនរបយករណ៍ពី 
អង្ករេគលេដយុតិ្ធម៌ ជពិេសស អ្កនង ពុធ ថរ#នដ និង អ្កនង លឹម រដ#$ ចំេពះករងរដ៏លំបក 
និង ករលះបង់របស់ពួកេគ។ 
 
េយើងសូមែថ្ងអំណរគុណផងែដរ ចំេពះ្កុម្បឹក'(ភិបល្បឹក'(េយបល់ៃនករយល់េឃើញអំពីអំេពើ 
ពុករលួយក្)ងសហ្គសធុនតូច និងមធ'(ម ែ ដលជ្កុមអ្កជំនញវ)ជ+,ជីវៈេផ#$ងៗ ែដលបនផ្ល ់
នូវករចូលរួម និងករែណនំដ៏មនតៃម្ ក្#ងដំេណើរករ្សវ្ជវេនះ េដ ាយក្'ងេនះរួមមន េលក លី 
វ"សល ្បធន្បតិបតិ្ៃនសម័្ន្សមគមសហ្គសធុនតូច និងមធ;<មកម្>ជ េលក ហុក វ"ចិ%ត'( 
ម"នី្្បតិបតិ្ករ,យល័យៃនសមគមសហ្គិនវ័យេក្ងកម្1ជ េលក្ស ី ហ្#សធ&'ឹរ ្គីស្ីន 
្កុម្បឹក'(ភិបលៃនសមគមសហ្គិន)ស្ីកម្.ជ និង េលក េសៀង សុន្រ ្បធនែផ្កទីផ+,រ 
និងនំេចញៃនសមគមសិប'(ករកម្,ជ។ 
 
េលើសពីេនះេទៀត េយើងសូមែថ្ងអំណរគុណដល ់ េលក លឹម សុកលី អ្កជំនញែផ្ក្ត,តពិនិត01 
និងវយតៃម្ របស់អង្ករតម+,ភពកម្2ជ ែដលបនផ្ល់ករគំ្ទែផ្កបេច្កេទសេលើករវ8ភគនីតិវ8ធី 
និងទិន្ន័យគំរូ។ 
 
អ្ក្គប់្គងជន់ខ្ស់របស់អង្ករតម34ភពកម្8ជ េលក ្ពប កុល នយក្បតិបតិ្ និង េលក បិ ុច ពិសី 
នយកកម្វ'ធី បនផ្ល់ករែណន ំ និងករគំ្ទេនរល់ជំហនៃនគេ្មងេនះ េហើយបនែចករ+ែលក 
េពលេវលខ្ះ ពីកររវល់ខ)*ំងរបស់ពួកគត់េដើម%&ីពិនិត%,្សវ្ជវ និងបនផ្ល់នូវនីតិវ-ធីែដលមនសរៈ 
សំខន់បំផុត។ 
 
េយើងក៏សូមេធ្ើករែថ្ងអំណរគុណផងែដរដល ់ េលក តុប វ"សលឡ" ជំនួយកម្វ*ធីរបស់អង្ករតម78ភព 
កម្$ជ ក្#ងករគំ្ទដ៏ល្ឥតេខ01ះ និងស្មប់ករែដលែតងែតស្ិតេនចំនុចកំពូលចំេពះរល់កិច្ករ។ 



 

iv  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

សូមអរគុណដល ់្កុមករងរៃនអង្ករតម/0ភពអន្រជតិកម្7ជ ជពិេសសគឺ េលក េសៀង េម៉ងអូន និង 
អ្ក្ស ី ជ សុគន%& ែដលដឹកនំេដយ េលក ស៊ុន ឡ"ង ក្#ងករធនថ អី្ៗ្គប់យ&'ង 
នឹងដំេណើរករបនយ,-ងរលូន និង អរគុណស្មប់រល់ករផ្ល់នូវករែណនំែផ្កបេច្កេទស។ 
 
ជចុងេ្កយេនះ េយើងមិនអចេធ្ើករ្សវ្ជវេនះ ឬ នំយកមកនូវកររកេឃើញេនះេអយេលចេចញ 
ជរូបរងបនេឡើង ្បសិនេបើគ)*នករគំ្ទែផ្កហិរ45វត្9 ពីសំណក់ម)*ស់ជំនួយរបស់េយើង គឺ្កសួង 
ករបរេទស និងពណិជ្កម្របស់្បេទសអូ4ស67ល ី (DFAT) និងទីភ'(ក់ងរសហ្បតិបតិ្ករអភិវឌ(8ន៍ 
អន្រជតិស៊ុយែអដ (SIDA)។ 
 
ជថី្ម្ងេទៀត េយើងសូមសំែដងនូវករដឹងគុណេដយេស45ះ ដល់បុគ្លទំងអស់ែដលបនចូលរួមេនក្9ង 
គេ្មងេនះ ែដលបនជួយពួកេយើងក្/ងករបំភឺ្អំពីប9:;្បឈមនឹងអំេពើពុករលួយ របសស់ហ្គសធ ុន 
តូច និងមធ&'ម និងរួមចំែណកដល់ករតស៊ូមតិឱ23មនបរ7យកសល្ក្;ងវ7ស័យអជីវកម្។ ករប$្ប់នូវ 
ភពេស្&មស)*ត់ ចំេពះអំេពើពុករលួយរបស់វ3ស័យឯកជន គឺជគនឹ្ះសំខន់ក្.ងករសេ្មចបននូវកំេណើន 
េសដ្កិច្្បកបេដយនិរន្រភព។ 
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អរមភកថ 
 
 
េសដ្កិច្របស់្បេទសកម្0ជមនករេកើនេឡើងក្0ងរយៈេពលបុ៉ន"#នឆ&#ំកន្ងមកេនះ។ េនក្%ងរយៈេពល 
មួយទសវត()កន្ះកន្ងេទេនះ ្បេទសមនកររ#កចំេរ#នែផ្កេសដ្កិច្ដ៏សំខន់មួយ ែដលមនកំេណើន 
េសដ្កិច្ជមធ,-ម ៨% ជេរៀងរល់ឆ*+ ំ (KPMG ឆ"#ំ ២០១៣ ទំព័រ ៣)។ េលើសពីេនះេទៀត 
្កសួងេសដ្កិច្ និងហិរ&'វត្+ បនបង#$ញថ ្បេទសកម្)ជមនកំេណើនពី ៧,៣% ក្#ងឆ&' ំ២០១២ ដល ់
៧,៦% ក្#ងឆ"#ំ២០១៣ (េគហទំព័រ្កសួងេសដ្កិច្ និងហិរ&'វត្+)។ េបើេយងតមរបយករណ៍របស ់
ធនគរពិភពេលកស្ីពី្បេទសកម្$ជ ចុះែខតុល ឆ"#ំ២០១៤ កំេណើនពិត្បកដរបស់្បេទសកម្4ជ 
ស្មប់ ឆ"#២ំ០១៤ ្ត#វបនេគប)*ន់្បមណថមនចំនួន ៧,២% េហើយអ្តពិត្បកដៃនករកំេណើន 
េសដ្កិច្របស់្បេទសកម្0ជស្មប់ឆ45ំេនះ ្ត#វបនេគរ*ពឹងថនឹងឈនដល ់ ៧,៥% (េគហទំព័រ 
ធនគរពិភពេលក)។1

 

 
េទះបីជ្បេទសកម្-ជ បនជួប្បទះនូវកំេណើនដ៏សនឹ្កសន67ប់េនះក៏េដយ ែតកំេណើនេនះ ្ត#វបន 
រំងស្ះេដយមនករ្បឈមមួយចំនួន ែដល្បេទសេនះកំពុងជួប្បទះ ក្#ងេនះរួមមនករគំ្ទេន 
មនក្មិតដល់វ,ស័យធុរកិច្ និងកង្ះៃន្បសិទិ្ភពពីស12ប័នរបស់ខ្8ន។ 
 
ជករពិតណស ់ វ"ស័យធុរកិច្ បន្បឈមនឹងអំេពើពុករលួយ ែដលេធ្ើឲ)*សហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម 
មនភពយឺតយ)*វក្.ងករលូតលស ់និងដំេណើរករករងរេដយ្បសិទិ្ភព។ 
 

របយករណ៍របស់ធនគរពិភពេលក ស្ីអំពីភពងយ្សួលក្*ងករេធ្ើធុរកិច្ ឆ"#២ំ០១៥ បនេធ្ើ 
ចំណត់ថ'(ក់្បេទសកម្)ជ េនលំដប់ទី១៣៥ ក្#ងចំេណម្បេទសចំនួន ១៨៩ េពលគឺធ"#ក់ចុះមួយ 
ចំណត់ថ'(ក់ពីចំណត់ថ'(ក់ឆ"#ំមុន (ធនគរពិភពេលក ឆ"#ំ២០១៥) ។ េដយែផ្កេលើរបយករណ៍ 
ដែដលេនះ តងរងទី១ េធ្ើករេ្បៀបេធៀបអំពីភពងយ្សួលៃនករចប់េផ្ើមអជីវកម្េនកម្Bជជមួយ 
នឹងតំបន់អសុីបូព ៌ និងតំបន់អសុីប-.សុីហ្ិក េហើយតរងេនះ បនបង%&ញឲ&)េឃើញថ រយៈេពលក្)ងករ 
បេង្ើតអជីវកម្មួយេន្បេទសកម្,ជគឺ មនចំនួនបីដងេ្ចើនជងេន្បេទសដ៏ៃទេទៀតក្#ងតំបន់េនះ។ 
េលើសពីេនះេទេទៀត វមនតៃម្ដល់េទ ១៤០% ៃន្បក់ចំណ*លក្-ងម"#ក់ ចំេពះនីតិវ+ធី ខណៈែដល 
                                                
 
 
1 សូមេមើលផងែដរនូវ “Cambodia: Entering a New Phase of Growth” (្បេទសកម្)ជចូលក្)ងដំណក់កលរ*កចេ្មើនថ្)ី, 

មូលនិធិរូបិយវត្+អន្រជត ិែដលមនេនេលើេគហទំព័រ http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40878.0. 



 

vi  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

តៃម្មធ#$មេនក្)ងតំបន់េនះ គឺមនចំនួន្តឹមែត ២៧,៧%បុ៉េណ&'ះ ។ េនទូទំងពិភពេលក 
្បេទសកម្$ជ ជប់ចំណត់ថ)*ក់ទី១៨៤ ក្#ងចំេណម្បេទសចំនួន ១៨៩ េនក្%ងភពងយ្សួល 
ក្#ងករចប់េផ្ើមអជីវកម្ (ធនគរពិភពេលក ឆ"#២ំ០១៥)។ 
 
តរងទី១៖ ករចប់េផ្ើមអជីវកម្េនក្3ង្បេទសកម្3ជេ្បៀបេធៀបនឹង្បេទសដៃទេទៀត  
(ធនគរពិភពេលក ឆ"#២ំ០១៥) 

សូចនករ ្បេទសកម្$ជ 
តំបន់អសុីបូព,- 
និងអសុីប)*សុីភិច 

សមជិកអង្ករ 
OECD* 

នីតិវ&ធី (ចំនួន) ១១.00 ៧.៣ ៤.៨ 
េពលេវល (ៃថ្) ១0១.0 ៣៤.៤ ៩.២ 
ករចំណយ (% ៃន្បក់ចំណ*លក្-ងម"#ក់) ១៣៩.៥ ២៧.៧ ៣.៤ 
ករចំណយអប)*បរមេនក្0ងេដើមទុន 
(% ៃន្បក់ចំណ*លក្-ងម01ក់) 

២៦.១ ២៥៦.៤ ៨.៨ 

 * អង្ករស្មប់កិច្សហ្បតិបតិ្ករ និងអភិវឌ()ន៍េសដ្កិច្ (OECD) 
 
េលើសពីេនះេទេទៀត វ"ស័យធុរកិច្ ក៏មនករ្បឈមនឹងករ្ប្ពឹត្អំេពើពុករលួយផងែដរ ែដលេធ្ើឲ)* 
សហ្គសធុនតូច និងមធ&'មជេ្ចើន មនភពយឺតយ)*វក្.ងករលូតលស់និងដំេណើរករងរមន 
្បសិទិ្ភព េបើេទះបីជ សហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម ្ត#វបនេគទទួលស-.ល់ថជឆឹ្ងខ្ងក្#ង 
ករអភិវឌ()េសដ្កិច្របស់្បេទសកំពុងអភិវឌ()ន៍ ដូចជ្បេទសកម្-ជ (Raynard និង Forstater ឆ"#ំ 
២០០២) និង (OECD ២០០៤)។ 
 
សន្ស$%ន៍ស្ីពីករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយ ឆ"#២ំ០១៤ ែដលេរៀបចំេដយអង្ករតម23ភពអន្រជតិ 
បនចត់ចំណត់ថ*+ក់្បេទសកម្4ជក្4ងេលខេរៀងទី ១៥៦ ក្#ងចំេណម្បេទសចំនួន ១៧៥ េដយមន 
ពិន្%ចំនួន ២១ េលើ ១០០ េដយពិន្%េនះ ទទួលបនេកើនេឡើងមួយពិន្-េ្បៀបេធៀបនឹងឆ"#ំមុន។ 
្បេទសកម្)ជ មនចំណត់ថ)*ក់ដូចគ)*ជមួយនឹង្បេទសភូម ែដលជ្បេទសែដលមនលំដប់ថ01ក់ 
ទបបំផុតេនក្+ងតំបន់អស12ន។2 សន្ស$%ន៍េនះ បនវស់ែវងអំពីអំេពើពុករលួយេនក្7ងវ8ស័យសធរណៈ 
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 អង្ករតម()ភពអន្រជត,ិ Corruption Perceptions Index 2014 (សន្ស$%ន៍ស្ីពីករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយ 
២០១៤)– លទ្ផលអចរកបនេនេលើេគហទំព័រ ៖ [https://www.transparency.org/cpi2014 [បនចូលេធ្ើករ្សវ្ជវ 
េនៃថ្ទ១ី១ ែខមីន ឆ"#២ំ០១៥]។ 



 

ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ  vii 

 

និងបនបង'(ញថ វ"ស័យសធរណៈរបស់្បេទសកម្1ជ គឺជែផ្កមួយៃនករ្ប្ពឹត្អំេពើពុករលួយេ្ចើន 
ជងេគបំផុតេនក្-ងតំបន់អស23ន។ េទះបីជមនកររ+កចេ្មើនដ៏តិចតួចស្8ចេស្ើងេនះកី្ ្បេទសកម្)ជ 
េន្ត%វជំនះេលើប)*+្បឈមជេ្ចើនែដលពក់ព័ន្ជមួយនឹងអំេពើពុករលួយ។ 
 
េលើសពីេនះេទេទៀត េដយែផ្កេលើសន្ស"#ន៍េគលនេយបយសហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម េន 
អស#$ន ្បចំឆ&'២ំ០១៤ ្បេទសកម្$ជ គឺជ្បេទសសមជិកអស-.នមួយែដលមនករ្បតិបតិ្ករ 
និងករអនុវត្ដ៏អ្កក់បំផុត។ ្បេទសកម្)ជ រួមជមួយនឹង្បេទស្ពុយេណ និង្បេទសឡវ គឺជ 
្បេទសក្(ងតំបន់អស01នែដលទទួលបនពិន្(សរុបទបបំផុតស្មប់្កបខណ#ស"#ប័នជតិ (វ"ទ$%ស'$ន 
្សវ្ជវេសដ្កិច្អសុីអេគ្យ ៍និងអសុីបូព (៌ERIA) ឆ"#ំ២០១៤ ទំព័រ១៧)។ 
 
ក្#ងរបយករណ៍សុចរ.តភពជសកល្បចំឆ9: ំ២០១២ ្បេទសកម្)ជទទួលបនពិន្)សរុបចំនួន ៤២ េលើ 
១០០ ែដលជពិន្)េខ,-យបំផុត ជមួយនឹង្កបខណ'គតិយុតិ្ទន់េខ&'យ  (៦០ ពិន្%) និងភពទន់េខ*+យ 
ខ"#ំងក្#ងករដក់េអយអនុវត្ (២៣ពិន្%)។ 3  ទក់ទងេទនឹង្កបខ័ណ/គតិយុតិ្ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើពុក 
រលួយ ភពអនគតិៃន្បព័ន្តុលករ និងករអនុវត្ច"#ប់េដយវ"ជ$%ជីវៈ ្បេទសកម្$ជ ទទួលបនពិន្) 
សរុបចំនួន ៥៩ ែដលក្&ងេនះ ៣៨ ពិន្#ស្មប់ករអនុវត្ច*+ប់ ៖ ករធនអំពីទំនស់ផល្បេយជន៍ 
និងភពមនវ"ជ$%ជីវៈ។ 4  ចំណត់ថ'(ក់េនះ បង#$ញឲ$'េឃើញថ ្បេទសកម្$ជ  និងសហ្គសធុនតូច 
និងមធ&'មរបស់ខ្.ន នឹង្ត&វ្បឈមជមួយនឹងប)*+ដ៏សំខន់ េនេពលែដល្បេទសកម្.ជ ចូលរួមជមួយ 
សហគមន៍េសដ្កិច្អស01នេនចុងឆ#$ំេនះ។ 
 

េដើម%&ីធនឱ%+បនថ សហ្គសធនុតូច និងមធ&'ម េនែតបន្េដើរតួនទីយ01ងសកម្េនក្8ងកំេណើនលូតលស ់
របស់្បេទសកម្+ជ សហ្គសទំងេនះ ្ត,វែត្ត,វបនផ្ល់េអយនូវសេម្ងក្<ងករអភិវឌ&'នូវរល ់
្កបខណ" និងេគលនេយបយ ែដលពក់ព័ន្នឹងពួកេគ។ េគលនេយបយសមរម+, ្ត#វែតអភិវឌ&' 
េឡើងេន្គប់ក្មិតទំងអស់៖ សង្ម នេយបយ និងេសដ្កិច្ (OECD ឆ"#ំ២០០៤) េហើយវ"ធនករ 
ែដលមន្បសិទិ្ភព ្ត#វែតដក់ឲ*+អនុវត្េដើម*4ីធនឱ*+បនថ អំេពើពុករលួយ នឹងមិនបនក()យជជំងឺ 
មហរ$កែដលប*+,ប់នូវករអភិវឌ+6របស់សហ្គសធុនតូច និងមធ&'មចស់ និងថី្។ 
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 2012 Global Intergrety Report (របយករណ៍សុចរ*តភពជសកល្បចំឆ67 ំ ២០១២), ែដលអចរកបនេនេលើ 
េគហទំព័រ https://www.globalintegrity.org/global_year/2012/ [បនចូលេធ្ើករ្សវ្ជវេនៃថ្ទ១ី៣ ែខមីន 
ឆ"#២ំ០១៥]។ 
4 ដូចខងេលើ។ 
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វក#$ស័ព្េ្បើេនក្,ងករសិក12េនះ 
 
 
វក#$ស័ព្ ែដលបនេ្បើ្បសេ់នក្%ងករសិក+,េនះ ្ត#វបនកំណត់ក្,ងែផ្កេនះ។ ចំេពះវក#$ស័ព្ ែដល 
ពក់ព័ន្េទនឹងកម្សិទិ្ៃនសហ្គស វក#$ស័ព្ទំងេនះ ្ត#វបនកំណត់េនក្.ងជំេរឿនេសដ្កិច្កម្0ជ។5 
 

វក#$សព្័ទក់ទងនឹងច+,ប់និងបទប!"#េផ#$ងៗ 
 
១ - ច"#ប់ (្កម) ៖ គឺជេសចកី្្ពងច+,ប់ ែដលបនអនុម័តេដយរដ្សភ និង្ពឹទ្សភ និងឡយ 
្ពះហត្េលខេដយ្ពះមហក/0្ត ឬ ្បមុខរដ្ស្ីទី ក្=ងករណីែដល្ពះមហក$%្ត្ទង់អវត្មន។ ្កម 
្ត#វអនុេលម េទតមរដ្ធម្នុ,-។ 6 
 
២ - ្ពះរជ្កឹត)* ៖ គឺជបទប#$!"តិ្ែដលបនដក់េចញេដយអំណចនីតិ្បតិបតិ្ េដើម*+ីេរៀបចំដំេណើរករ 
្ប្ពឹត្េទរបស់ស-.ប័នណមួយ ឬបេង្ើតនូវស/0ប័នរដ40ភិបលថី្មួយ ឬែតងតំងម"នី្រជករ ឯកអគ្រដ្ទូត 
និងេច្កម។ ្ពះរជ្កឹត-. ្ត#វបនចុះ្ពះហត្េលខេដយ្ពះមហក56្ត ឬ ្បមុខរដ្ស្ីទី ក្Bងករណី 
ែដល្ពះមហក*+្ត្ទង់អវត្មន េហើយ្ពះរជ្កឹត)*្ត#វអនុេលមេទតមរដ្ធម្នុ23។7  
 
៣ - អនុ្កឹត() ៖ គឺជបទប"#!"តិ្ៃនអង្នីតិ្បតិបតិ្ ែដលបនអនុម័តេដយនយករដ្ម(នី្ និងមនករចុះ 
ហត្េលខេដយរដ្ម%នី្ៃន្កសួងែដលពក់ព័ន្។ អនុ្កឹត45 ្ត#វបនេ្បើ្បស់សំរប់េធ្ើករប)*+ក់នូវ 
បទប#$!"តិ្ៃនច)*ប់ បេង្ើតនូវតួនទីនិងកតព្កិច្របស់ស01ប័នរដ41ភិបល ឬែតងតំងម"នី្រដ()ភិបល។  

                                                
 
 
5
 Economic Census of Cambodia 2011 Analysis of the Census Results Report No.4 Analysis on Large, Medium & 

Small, and Micro industry (ជំេរឿនេសដ្កិច្កម្0ជ ២០១១៖ ករវ$ភគេលើលទ្ផលជំេរឿន, របយករណ៍ទ ី ៤ ករវ$ភគេលើ 
ឧស#$ហកម្ធុនមី្ក. តូច មធ#$ម និង ធំ) http://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/c11ana04.pdf. 

[បនចូលេធ្ើករ្សវ្ជវេនៃថ្ទ១ី៥ ែខេមស ឆ"#២ំ០១៥] ។ 
6
 រដ្ធម្នុ)* ម្ត ២៨ ១១៣ និង ១៥០ ថ្ី (១៩៩៣)។ សូមេមើលផងែដរនូវម្ត ៣៣ ៨៥ ៨៨ ៩១ ៩៣ ១១១ និង 
១៥៨ ៃនរដ្ធម្នុ*+។ 
7 រដ្ធម្នុ)* ម្ត ២៨ថ្ី និង ១១៣ (១៩៩៣ ដូចវ%េសធនកម្ឆ./ ំ ១៩៩៤ និង ១៩៩៩) និងច%&ប់ស្ីពីករេរៀបច ំ
និងករ្ប្ពឹត្ិេទៃនទីស្ីករគណៈរដ្ម8ន្ ីម្ត ៦ និង១៤ (១៩៩៤)។ 



 

3  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

អនុ្កឹត() គឺជេសចកី្សេ្មចទូេទបំផុតរបស់រដ&'ភិបល។  អនុ្កឹត'4 ្ត5វអនុេលមេទ តមរដ្ធម្នុ*+ 
និង ច"#ប់ទំងឡយណែដលអនុ្កឹត()េនះបនេធ្ើករេយងេលើ។8 
 

៤ - ្បកស ៖ គឺជបទប#$!"តិ្ៃនអង្នីតិ្បតិបតិ្ ែដល្ត&វបនអនុម័តក្0ងកំរ4ត្កសួងេដយរដ្ម;នី្ 
ឬេដយនយកដ%&ន េដើម%&ីអនុវត្ ប/0%ក់ពីបទប%&56តិ្ជក់លក់ណមួយ ែដលមនកំណត់ក្#ងច&'ប់ 
(រួមទំងច()ប់ និងអនុ្កឹត()) និងផ្ល់ករែណនំ។ ្បកស ្ត#វែតអនុេលមេទតមរដ្ធម្នុ12 និងច"#ប់ 
ឬអនុ្កឹត)* ែដល្បកសេនះ សំេដេទេលើ។9 
 
៥ - េសចកី្សេ្មច ៖ ជទូេទ្ត(វបនេចញេដយនយករដ្ម6នី្ ឬរដ្ម&នី្្កសួងែដលពក់ព័ន្ េហើយ  
្ត#វបនេ្បើេដើម,-ីផ្ល់ព័ត៌មនលមិ្តចំេពះវ(ធនច+,ប់ (រួមទំង្កឹត+, និងអនុ្កឹត+,)។10  េនេពលែដល 
េសចកី្សេ្មចមួយ្ត,វបនេចញផ23យេដយ្កុម្បឹក"#ធម្នុ)* េនះវគឺជេសចកី្សេ្មចចុងេ្កយ 
ែដល្ត&វែតេគរព  និងមនលក្ណៈកំពូលក្7ង្បព័ន្ច<=ប់ មនន័យថរល់ច<=ប់ និងបទប<CDEតិ្ទំងអស ់
្ត#វែតអនុេលមយ-.ងតឹងរុ2ងតមេសចកី្សេ្មចេនះ។ 
 
៦ - សរចរ ៖ ជលិខិត ែដលនយកដ%&នមួយ ឬអជ-&ធរមនសមត្កិច្ជន់ខ្ស់ េ្បើ្បស់េដើម&@ី 
ប"#$ក់ចំណ*ចមួយជក់លក់ៃនច$2ប់ ឬេដើម$7ីផ្ល់នូវេសចកី្ែណនំ។ សរ ាចរ មនមុខងរែតមួយគត់ 
គឺេដើម'(ីេធ្ើករផ្ល់្បឹក'6 េហើយវមិនមនលក្ណៈចប់បងំ្តមផ្Eវច'Hប់េឡើយ។11 
 

វក#$សព្័ទក់ទងនឹងកម្សិទិ្របស់សហ្គស 
 

១. ្កុមហ៊ុនឯកកម្សិទិ្ (មិនបនចុះប)្)ី គឺសំេដដល់្ កុមហ៊ុនឯកកម្សិទិ្េ្កពី ្កុមហ៊ុនឯកកម្សិទិ្ 
ែដលបនបង#$ញដូចខងេ្កម។ 
 

                                                
 
 
8 
ច"#ប់ស្ីពីករេរៀបច ំនិងករ្ប្ពឹត្ិេទៃនទីស្ីករគណៈរដ្ម8ន9ី ម្ត ១៣ ១៥ ២៨ និង៣០ (១៩៩៤)។ 

9 
ច"#ប់ស្ីពីករេរៀបច ំនិងករ្ប្ពឹត្ិេទៃនទីស្ីករគណៈរដ្ម8ន9ី ម្ត ១៥ ២៨ ២៩ និង៣០ (១៩៩៤)។ 

10 
ច"#ប់ស្ីពីករេរៀបច ំ និងករ្ប្ពឹត្ិេទៃនទីស្ីករគណៈរដ្ម8ន9ី ម្ត ១៣ (១៩៩៤)។ សូមេមើលផងែដរនូវអនុ្កឹត45ស្ីពីករេរៀបចំ 

និងករ្ប្ពឹត្ិេទៃនទីស្ីករគណៈរដ្ម8ន9ី ម្ត ១៣ (១៩៩៤) និងអនុ្កឹត*+ស្ីពីករេរៀបច ំនិងករ្ប្ពឹត្ិេទៃន្កសួង។ 
11

 ច"#ប់ស្ីពីករេរៀបច ំនិងករ្ប្ពឹត្ិេទៃនទីស្ីករគណៈរដ្ម8ន9ី ម្ត ២៩ (១៩៩៤)។ 
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២. ្កុមហ៊ុនឯកកម្សិទិ្ (បនចុះប'្ី)គឺសំេដេទេលើរូបវន្បុគ្លែដលជម/0ស់កម្សិទ្ិ ឬសហ្គិន 
ែដលបនចុះប'្េីន្កសួងពណិជ្កម្ ឬមនី្រពណិជ្កម្ ្សបតមច$%ប់ស្ីពីសរេពើពន្ (ឬច#$ប់ស្ីពី 
វ"ធនពណិជ្កម្ និងប%្ពីណិជ្កម្) ។ 
 
៣. ្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទ  គឺសំេដេទដល់រចនសម័្ន្េសដ្កិច្មួយ ែដល្បតិបតិ្ករេ្កម 
កិច្សន'(មួយ ែដលេធ្ើេឡើងរវងបុគ្លពីរ ឬេ្ចើននក់ េដើម%&ីដក់រួមគ()នូវ្ទព'(សម#$តិ្ ចំេណះដឹង 
ឬសកម្ភពរបស់ខ្'ន េដើម%&ី្បកបពណិជ្កិច្រួម ក្#ងេគលបំណងែស្ងរក្បក់ចំេណញ ដូចមនែចង 
ក្#ង ម្ត ៨ ៃនច$%ប់ស្ីពីសហ្គសពណិជ្កម្។ 
 

៤. ្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្មនក្មិត គឺសំេដេទដល់រចនសម័្ន្េសដ្កិច្មួយ ែដល្បតិបតិ្ករេ្កម 
កិច្សន'(មួយ រវងសហកម្សិទិ្ករម-.ក់ ឬេ្ចើននក់ ែដល្ត&វបនអនុ,-.តឲ.0្គប់្គង និងបេង្ើត 
្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ ក៏ដូចជរវងសហកម្សិទិ្ករមនក្មិតម)*ក់ ឬេ្ចើននក់ ែដលចូលភគទុន េទ 
ក្#ង្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្េនះ ដូចមនែចងក្*ង ម្ត ៦៤ ៃនច$%ប់ស្ីពីសហ្គសពណិជ្កម្។ 
 
៥. ្កុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុស្ត0វមនក្មិត គឺជទ្មង់ៃន្កុមហ៊នុទទួលខុស្ត*វមនក្មិតមួយ ែដល 
បនបំេពញនូវលក្័ខណ"ែដលបនកំណត់េនក្.ងម្ត ៨៥ ៃនច$%ប់ស្ីពីសហ្គសពណិជ្កម្ ដូចខង 
េ្កមេនះ ៖ 

ក. ្កុមហ៊ុនេនះអចមននូវសមជិកភគហ៊ុនពី ២ េទ ៣០ នក់។ បុ៉ែន្បុគ្លម+,ក់ក៏អចបេង្ើត 
ជ្កុមហ៊ុនមួយបនែដរ ែដលេគឲ"#េឈ&"ះថ សហ្គសឯកបុគ្លទទួលខុស្ត0វមនក្មិត។  
ខ. ្កុមហ៊ុនេនះមិនអចអនុ()*តឲ*-លក់ភគហ៊ុន ឬ មូលប្តដៃទេទៀតរបស់ខ្+ន ជសធរណៈ 
បនេឡើយ បុ៉ែន្អចអនុ*+,តឲ,/េធ្ើអនុប,4ទនេទសមជិកភគហ៊ុន សមជិក្គ(សរ និងអ្ក្គប់ 
្គងបន។ 
 

៦. ្កុមហ៊ុនមហជនទទួលខុស្ត)វមនក្មិត គឺជទ្មង់ៃន្កុមហ៊ុនទទួលខុស្ត4វមនក្មិតមួយ 
ែដល្ត&វបនអនុ,-.តេដយច%&ប់ស្ីពីសហ្គសពណិជ្កម្ េដើម%&ីេបះេចញនូវមូលប្តជសធរណៈ 
បន ដូចែដលមនែចងក្(ងម្ត ៨៧ ៃនច$%ប់ស្ីពីសហ្គសពណិជ្កម្។ 
 
៧. បុ្តសម័្ន្្កុមហ៊ុនបរេទស 
ក. គឺជ្កុមហ៊ុនមួយ ែដលបនបេង្ើតេឡើងេនក្%ង្ពះរជណច្កកម្%ជ េដយ្កុមហ៊ុនពណិជ្កម្ 

បរេទស និងែដលមនភគហ៊ុនយ./ងតិច ៥១ភគរយ កន់កប់េដយ្កុមហ៊ុនពណិជ្កម្បរេទស 
េនះ។ 
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ខ. េលើសពីេនះេទៀត បុ្តសម័្ន្្កុមហ៊ុនពណជ្ិកម្បរេទស អច្ត%វបនបេង្ើតេឡើងក្1ងទ្មង់ជ 
្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ ឬ ជ្កុមហ៊ុនទទួលខុស្ត/វមនក្មិត។ 

គ. បុ្តសម័្ន្្កុមហ៊ុនពណិជ្កម្បរេទស មននីតិបុគ្លិកលក្ណៈដច់េដយែឡកពី្កុមហ៊ុនេដើម 
ចប់ពីកលបរ'េច្ទៃនករចុះប0្ពីណិជ្កម្េដយអនុេលមតមច)*ប់ស្ពីីវ$ធនពណិជ្កម្ និង 
ប"្ីពណិជ្កម្។ 

ឃ. បុ្តសម័្ន្្កុមហ៊ុនពណិជ្កម្បរេទស អចេធ្ើ្គប់សកម្ភពពណិជ្កម្ជមុខរបរជ្បចំរបស ់
ខ្#នដូច្កុមហ៊ុនពណិជ្កម្ក្5ង្សុកែដរ េលើកែលងែតសកម្ភពណ ែដលច%&ប់ហមឃត់ 
ចំេពះរូបវន្បុគ្ល និងនីតិបុគ្លបរេទស។ 

ង.  ល័ក្ខណ'ទំងេនះ្ត)វបនែចងក្0ងម្ត ២៨៣ និង ២៨៦ ៃនច$%ប់ស្ីពីសហ្គសពណិជ្កម្។ 
 
៨. សខ្កុមហ៊ុនបរេទស 
ក.  គឺជសខរបស់្កុមហ៊ុនបរេទសមួយ។ នមករណ៍របស់សខគឺជនមករណ៍របស់្កុមហ៊ុនេដើម 

និង ្ត#វសរេសរពក*+ “សខ្កុមហ៊ុន”។ 
ខ.  សខ្កុមហ៊ុនអចេធ្ើសកម្ភពបន ដូចជអចទិញ លក់ ឬផ្ល់ ជ្បចំនូវទំនិញ និងេសវកម្ 

្ពមទំងេធ្ើសកម្ភពែដលទក់ទងេទនឹងករផលិត ករែកៃឆ្ និងករស'(បនដូចសហ្គសក្4ង 
្សុកែដរ េលើកែលងែតសកម្ភពណែដលច01ប់ហមឃត់ចំេពះរូបវន្បុគ្ល និងនីតិបុគ្ល 
បរេទស ដូចមនែចងក្*ងម្ត ២៧៨ និង ២៨២ ៃនច$%ប់ស្ីពីសហ្គសពណិជ្កម្។ 
សកម្ភព ែដលអចេធ្ើបនេនះមនដូចជ៖ 
ក) ទំនក់ទំនងជមួយអតិថិជននន ក្#ងេគលេដែណនអំតិថិជនទំងេនះឲ"#្កុមហ៊ុនេដើម 

របស់ខ្'ន។ 
ខ)  ្សវ្ជវអំពីព័ត៌មនពណិជ្កម្ និងផ្ល់ពត៌មនទំងេនះជូនេទ្កុមហ៊ុនេដើមេនបរេទស។ 
គ)  េធ្ើករ្សវ្ជវែផ្កទីផ'(រ។ 
ឃ) េឃសនផលិតផល េនក្%ងពិពណព៌ណិជ្កម្ និងបង#$ញផលិតផលេនករ#យល័យរបស ់

ខ្#ន ឬេនកែន្ងតំងពិពណដ៌ៃទេទៀត ។ល។ 
ង)  ទិញ និងរក&'ទុកទំនិញមួយចំនួន ស្មប់េគលេដបេ្មើឲ+,ករៃនករតំងពិពណព៌ណិជ្កម្។ 
ច)  ជួលករ&យល័យ និងជួលបុគ្លិកក្#ង្សុក។  
ង)  ចុះកិច្សន#$ជមួយអតិថិជនក្0ង្សុក ក្#ងនមរបស់្កុមហ៊ុនេដើម។ 
 

៩. ករ#យល័យតំណង្កុមហ៊ុនបរេទស 
ក.  ករ#យល័យតំណងេនះ រួមប%្'លទំង “ករ#យល័យទំនក់ទំនងពណិជ្កម្" របស់្កុមហ៊ុន 

បរេទស។ 
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ខ.  នមករណ៍្ត)វជនមករណ៍របស់្កុមហ៊ុនេដើមេនឯបរេទស េហើយនមករណេ៍នះ្ត&វសរេសរដក់ 
ថ “ករ#យល័យតំណងពណិជ្កម្” ឬ “ករ#យល័យទំនក់ទំនងពណិជ្កម្”។ 

គ. ករ#យល័យេនះ អច្បតិបតិ្ករសកម្ភពពណិជ្កម្េន្ពះរជណច្កកម្-ជដូចខងេ្កម 
បុ៉ែន្ពំុអចទិញ លក់ ឬផ្ល ់ជ្បចំនូវទំនិញ ឬេសវកម្ ឬេធ្ើករផលិត ករែកៃឆ្ និងករស'(បន 
ដូចមនែចងក្*ងម្ត ២៧៤ និង ២៧៧ ៃនច$%ប់ស្ីពីសហ្គសពណិជ្កម្។ សកម្ភព 
ែដលអចេធ្ើបនេនះមនដូចជ៖ 
ក) ទំនក់ទំនងជមួយអតិថិជននន ក្#ងេគលេដែណនអំតិថិជនទំងេនះឲ"#្កុមហ៊ុនេដើម 

របស់ខ្'ន។ 
ខ)  ្សវ្ជវអំពីព័ត៌មនពណិជ្កម្ និងផ្ល់ពត៌មនទំងេនះជូនេទ្កុមហ៊ុនេដើមេនបរេទស។ 
គ)  េធ្ើករ្សវ្ជវែផ្កទីផ12រ។ 
ឃ) េឃសនផលិតផល េនក្%ងពិពណព៌ណិជ្កម្ និងបង#$ញផលិតផលេនករ#យល័យរបស ់

ខ្#ន ឬេនកែន្ងតំងពិពណ៌ដៃទេទៀត ។ល។ 
ង)  ទិញ និងរក&'ទុកទំនិញមួយចំនួន ស្មប់េគលេដបេ្មើឲ+,ករៃនករតំងពិពណព៌ណិជ្កម្។ 
ច)  ជួលករ&យល័យ និងជួលបុគ្លិកក្#ង្សុក។  
ង)  ចុះកិច្សន'(ជមួយអតិថិជនក្2ង្សុក ក្#ងនមរបស់្កុមហ៊ុនេដើម។ 

 

វក#$សព្័េផ%&ងេទៀត 
 
សង#$ត់ សំេដដលរ់ដ្បលថ"#ក់េ្កមៃនសលរជធនី/្កុង។ 
 
  



 

7  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

១. េសចក្ីសេង្បរួម 
 
 

បរ#បទ 
 
អំេពើពុករលួយ បនេធ្ើេអយមនករខតបង់យ&'ងធ្ន់ធ្រដល់េ សដ្កិច្ ្ពមទំ#ងប៉ះពល់ដល់េគល 
នេយបយ និងករ្បកួត្បែជងរបស់សហ្គសធុនតូចនិងមធ12មផងែដរ។ 
 
ករសិក$%្សវ្ជវេនះ ្ត#វបនែផ្កេលើករ្សវ្ជវេលើឯកសរ និងបទសម#$សន៍ជមួយនយក្បតិបតិ្ 
១០០ នក់ របសស់ហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម។ របយករណ៍េនះ (i)ពិពណ៌នអំពីបរ*ស,-ន 
ែដលអជីវកម្េធ្ើ្បតិបតិ្ករេនក្%ងេនះ ជពិេសស្កបខណ"គតិយុតិ្ និងករ្ប្ពឹត្េទៃនស01ប័នែដល 
ពក់ព័ន្េទនឹងអជីវកម្ (ii)កំណត់អត្ស)*+ណ និងវ%ភគអំពីស-.នភពេផ.1ងៗគ4. ែដលសហ្គស 
ធ"#ប់មនបទពិេសធន៍ជួប្បទះអំពីអំេពើពុករលួយ និងផលប៉ះពល់ៃនអំេពើពុករលួយទំងេនះេទេលើ 
សហ្គស (iii)វយតៃម្ពី្បតិកម្ និងករេឆ្ើយតប របសវ់"ស័យអជីវកម្ េទនឹងអំេពើពុករលួយ 
និងអតិ្ភពៃនេគលនេយបយ ឬ ករអនុវត្ជក់លក់េផ#$ងៗ េហើយចុងប)្ប់ (iv) ផ្ល់អនុសសន៍ 
េគលនេយបយថេតើសហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម និងរដ&'ភិបលអចេដះ្សយប34'អំេពើពុករលួយ 
បនយ"#ងដូចេម្ច។ 
 

កររកេឃើញសំខន់ៗ 
 
ករ្សវ្ជវេនះ បនបង%&ញេអយេឃើញថ អំេពើពុករលួយ គឺជកត&'ែដលររំងដល់កររ1កលូតលស ់
របសស់ហ្គសធុនតូចនិងមធ./មជេ្ចើនេនក្*ង្បេទសកម្*ជ។ េបើេទះជភគេ្ចើនៃនអ្កចូលរួមក្5ង 
ករសិក&'េនះ បនយល់ថអី្េទគឺជអំេពើពុករលួយេនក្%ង្ទឹស្ ី ក៏បុ៉ែន្វមនភពខុសគ#$េនក្)ង 
ករអនុវត្ េហើយភគេ្ចើនៃនអ្កចូលរួមទំងេនះ មិនអច ឬមិនដឹងថ េតើេធ្ើដូចេម្ចេដើម+,ីេអយមន 
ករ្បកបអជីវកម្ស()តស្ំ និងមិនចំបច់បង់្បក់សំណ/ក។ 
 
អំេពើពុករលួយក្-ងសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ្ត#វបនេកើតេឡើង េនក្#ងចំេណមធតុដៃទេទៀត េដយ 
កង្ះនូវចំេណះដឹងពីសំណក់វ%ស័យឯកជន ក៏ដូចជកង្ះៃនករអនុវត្ដ៏មន្បសិទិ្ភពរបស់ច;<ប់ែដល 
មន្សប់ែដរ។ ម"#ស់អជីវកម្មួយចំនួន ែថមទំងមនភពស&'ក់េស្ើរក្0ងករចុះប"្ី្កុមហ៊ុនរបស់ពួកេគ 
េដយសរែតករចំណយេ្កផ្0វករ ែដលអចេកើតមនេដយសរនីតិវ&ធីេនះ។ 



 

ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ  8 
 

 
េហតុដូេច្ះ សហ្គសធុនតូចនិងមធ"#មេនក្%ង្បេទសកម្%ជ ្ត#វ្បឈមមុខជមួយនឹងករ្ប្ពឹត្អំេពើ 
ពុករលួយេន្គប់ដំណក់កល េដយរប់ប'្)លក្-ងអំឡ$ងេពលៃននីតិវ&ធីចុះប,្ីពណិជ្កម្ និងករេធ្ើ 
ពណិជ្កម្របស់ខ្'ន្បចៃំថ្។ ដូចបង&'ញក្+ងតរងទី ២ អ្កចូលរួមបទសម%&សន៍ចំនួន៥៥% បនែចក 
រ"ែលកឲ'(េយើងដឹងថ អំេពើពុករលួយមនផលប៉ះពល់េទេលើអជីវកម្របស់ពួកេគ។ 
 
តរងទី ២៖ អ្តផល់ប៉ះពល់ៃនអំេពើពុករលួយេលើអជីវកម្សហ្គសធុនតូចនិងមធDEម 

 ១ 
ផលប៉ះពល់ 
តិចតួចបំផុត 

២ ៣ ៤ ៥ 
ផល់ប៉ះពល់ខ()ំង  

គ"#នេយបល់ គ"#នពត៌មន 
 

ភគរយៃនអ្កចូលរួម ៣% ៣% ៣% ១៥% ១៦% ១៦% ២៩% 

 
េលើសពីេនះេទេទៀត ៥៧% ៃនអ្កចូលរួម បនេឆ្ើយថ អំេពើពុករលួយគឺជឧបសគ្ែផ្កខងេ្កមួយ 
ៃនកររ"កចំេរ"នរបស់្កុមហ៊ុនរបស់ពួកេគ។ ម"#សស់ហ្គសធុនតូចនិងមធ./ម មិនបនដឹង ឬមននូវ 
ចំេណះដឹងែដលមនកំណត់ អំពី្កបខណ*អនុវត្ ែដលទក់ទងនឹងនីតិវ/ធីចុះប5្ី្កុមហ៊ុន នីតិវ&ធី 
អធិករកិច្ ឬកតព្កិច្េផ+,ងេទៀតែដលពួកេគមន។ េហតុដូចេនះេហើយ បនជពួកេគឆ្ងកត់តមរយៈ 
ភគីទីបីែដលអន្រករ& (ជទូេទគឺ ជម#នី្ែដល េធ្ើករេន្កសួងេនះ) ។ ករណ៍េនះេធ្ើឱ()ម+(ស់អជីវកម្ 
ងយរងេ្គះចំេពះករេស្ើរសុំករចំណយេ្កផ្5វកររបស់ម:នី្។ ទឹក្បក់េនះ មិនមនចំនួនេ្ចើនេនះ 
េទ បុ៉ែន្វអចមនលក្ណៈសនឹ្កសន./ប់ស្មប់សហ្គសធុនតូចនិងមធ)*ម ក្#ងរយៈេពលែវង។ 
េលើសពីេនះេទៀត ្កុមហ៊ុនជេ្ចើនមិនេធ្ើករចុះប"្ីពណិជ្កម្េទ បុ៉ែន្នឹងជួប្បទះជមួយនឹងប-./ 
ជេ្ចើន េនេពលែដលពួកេគ្ត,វបំេពញនូវកតព្កិច្ែដលអនុេលមតមច=>ប់ ឬេនេពលែដលពួកេគចង់ 
េស្ើរសុំករផ្ល់ឥណទន មូលនិធិវ(និេយគ ឬករចូលរួមជៃដគូអជីវកម្ណមួយ។ 
 

ច"#ប់ និងធនធននន ្ត#វបនដក់េចញេដយរជរដ)*ភិបល េដើម*2ី្បឆំងនឹងអំេពើពុករលួយ។ បុ៉ែន្ កត#$ 
ែដលករអនុវត្ច"#ប់េនមនកំរ ិត និងកង្ះចំេណះដឹងពីសំណក់សហ្គសធុនតូចនិងមធ./ម ក្#ងចំេណម 
កត#$ដៃទេទៀត គឺជលទ្ផលៃនតថភពែដលវ1ធនទំងេនះមិន្ត&វបនេ្បើ្បស់។ េលើសពីេនះេទៀត 
អ្កចូលរួមបទសម%&សន៍ជេ្ចើនបន្បប់យ+,ងច,.ស់ថ ពួកេគនឹងមិនបឹ្ងេទកន់អង្ភព្បឆំងអំេពើពុក 
រលួយេទ េហើយក៏មិនទំនក់ទំនងេទេលខទូរស័ព្រហ័ស្បឆំងអំេពើពុករលួយែដរ ្បសិនេបើមនករ្បឈម 
មុខជមួយនឹងករ្ប្ពឹត្អំេពើពុករលួយ េ្ពះថពួកេគមិនេជឿជក់េទេលើវ"ធនទំងេនះ។ 
 
បែន្មពីេលើកង្ះនូវចំេណះដឹងៃនវ7ធនែដលមន្សប់ ទក់ទងេទនឹងរេបៀបេដះ្សយៃនអំេពើពុករលួយ 
សហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម ជេ្ចើន មិនបនអនុម័តនូវវ"ធន ឬនីតិវ'ធីៃផ្ក្&ងេដើម,-ីេ្បើ្បស់េនេពល 
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្បឈមមុខនឹងប()*េនះេទ។ ក្#ងករណភីគេ្ចើន ម"#ស ់ឬ អ្ក្គប់្គងទូេទ របស់សហ្គស នឹងេដះ្សយ 
ជមួយនឹងប)*+ទំងេនះ។ 
 

អនុសសន៍គនឹ្ះ 
 
អនុសសន៍ទូេទ 

• ធនឲ$%មនសកម្ភព និងកិច្សហកររួមគ./ រវងភគីពក់ព័ន្ទំងអស ់ េដើម%&ីសេ្មចបននូវ 
ករអនុវត្ដ៏មន្បសិទិ្ភពៃន្កបខ័ណ$ និងេគលនេយបយ ស្មប់សហ្គសធុនតូច និង 
មធ#$ម។ 

• ផ្ល់ជំនួយដល់សហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម េដយែផ្កេលើេគលនេយបយ ែដលមន 
លក្ណៈយូរអែង្ង ពិស$%រ សុីសង%&ក់គ*& និងមនសង្តិភព េដើម%&ីធនេអយបននូវភពេស្ើគ5% 
ស្មប់ម&'ស់អជីវកម្ទំងអស់។ 

 

ចំេពះវ"ស័យឯកជន 
• េធ្ើករេលើកទឹកចិត្ដល់ម,-ស់អជីវកម្ ក្#ងករេផ្ើមគំនិតសិក23បែន្មអំពីច+,ប់ បទប#$% និង នីតិវ&ធី 
ែដលអនុវត្ចំេពះអជីវកម្របស់ខ្;ន និងចត់វ(ធនករេដើម01ីធនឱ05មនសុចរ(តភពអជីវកម្េន 
ក្#ង្កុមហ៊ុនរបស់ខ្1ន។ 

• ផ្ល់សិទិ្អំណចដល់ម/0ស់អជីវកម្ ក្#ងករេធ្ើករបដិេសធយ#$ងសកម្េលើករបង់្បក់សូកប ៉ន់ 
និងក្&ងករេ្បើ្បស់វ1ធនករែដលបនដក់េចញេដយរដ:;ភិបល នេពលែដលពួកេគ្បឈម 
នឹងប%&'អំេពើពុករលួយ។ 
 

ចំេពះរដ#$ភិបល និងស%&ប័នសធរណៈ 
• េធើ្សុខដុមនីយកម្នូវរល់ច56ប់ និង្កបខ័ណ*នន ែដល្ត&វអនុវត្ចំេពះសហ្គសធុនតូច 
និងមធ&'ម េដើម"#ីេជៀសវងនូវភពផ្2យគ5"ណមួយេនក្2ងច"<ប់ទំងេនះ។ 

• បេង្ើន និងេធ្ើឱ)*្បេសើរេឡើងនូវករទទួលបនព័ត៌មន និងបេង្ើនចំេណះដឹងេលើេគលនេយបយ 
និងច%&ប់នន របស់ភគីពក់ព័ន្ទំងអស ់ឲ"#កន់ែតល្្បេសើរ។ 

• េធ្ើកំែណទ្មង់េលើករចុះប5្ីពណិជ្កម្ ករផ្ល់អជ)*ប័ណ ្និងនីតិវ'ធីជធរមនេផ)*ងេទៀត 
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២. វិធីស&ស្គំរូ 
 
 

អំពីករសិក*+្សវ្ជវ 
 
ករសិក$%េនះ បង#$ញពីកររកេឃើញៃនសមសភគបរ#មណ និងសមសភគគុណភព ៃនករសិក() 
្សវ្ជវេលើករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតូច និងមធ$%ម េន្បេទសកម្)ជ ែដល 
រួមមននូវករសិក,-្សវ្ជវជឯកសរ និងករសម#$សសុីជេ្មជមួយនយក្បតិបតិ្សហ្គសធុនតូច 
និងមធ#$មចំនួន១០០រូប។ 
 
មូលេហតុពីេ្កយសមសភគបរ3មណ និងសមសភគគុណភព ៃនករសិក()្សវ្ជវេនះ គឺេដើម)*ី 
ផ្ល់នូវករយល់ដឹង និងបរ+បទលមិ្តេលើប%&'ថ េតើនយក្បតិបតិ្ៃនសហ្គសទំងអស់េនះ មនករ 
យលេ់ឃើញពីប()*អំេពើពុករលួយទក់ទងនឹងសហ្គសរបស់ពួកគត់ក្-ង្បេទសកម្)ជយ,-ងណែដរ។ 
ខណៈែដលករស*+បស្ង់មតិផ្ល់នូវទិន្ន័យស្ិតិ ែដលពក់ព័ន្េលើករយល់េឃើញរបសន់យក្បតិបតិ្ 
េទេលើស"#នទម្ន់ែដលអំេពើពុករលួយអចមនមកេលើអជីវកម្របស់ពួកេគ កិច្សម#$សគុណភពនឹង 
ផ្លនូ់វព័ត៌មនយ"#ងេ្ចើនថេតើប'()ៃនអំេពើពុករលួយេនះមនន័យយ&'ងដូចេម្ចចំេពះពួកេគ។ េលើសពី 
េនះេទេទៀត តមរយៈជំហនៃនកិច្សម'(សេនះ នយក្បតិបតិ្សហ្គសទំងេនះ អចេធ្ើករែចក 
រ"ែលក នូវបទពិេសធន៍ផ-.ល់ខ្3ន ឬ របស់អ្កេផ#$ងេទៀត ែដលពក់ព័ន្េទនឹងអំេពើពុករលួយ ក៏ដូចជែចក 
រ"ែលកនូវវ)ធនពិេសសៗណ ែដលពួកេគ្បកន់យកេដើម/0ីកំចត់ និង/ឬ េជៀសវងនូវករ្ប្ពឹតិ្ 
អំេពើពុករលួយ។ 
 
ទិន្ន័យៃនបទសម#$សន៍ ្ត#វបនចត់ទុកតមរយៈករវ(ភគជបណ$%ំទិន្ន័យែតមួយ ែដលបនឆ្ងកត់ 
ករវ$ភគ្បទក់គ'(ជមួយនឹងបណ12វំ"ម្តរួម។ 
 

េដើម%&ីទទួលបននូវទស%0នៈពីភគីទំងអស ់សភពណិជ្កម្ និង សមគមពណិជ្កម្ ក៏្ត%វបនសម#$ស 
ផងែដរេលើ្បធនបទេនះ។ ករេធ្ើបទសម#$សន៍ជមួយភគីពក់ព័ន្េផ-.ងៗគ2- អនុ56-តេអយ្កុមសិក$% 
្សវ្ជវមនករយល់ដឹងទូលយេលើប%&'េនះ។  
 
 
 



 

11  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

ករ្បមូលទិន្ន័យ 
  
ជេ្មើសគំរូ និងនីតិវ'ធីគំរូ ្ត#វបនបេង្ើតេឡើងេដយឆ្ងកត់ករពិភក/0 និងតមករសំណ$មពរ 
ពីអ្កជំនញេលើករេធ្ើករសិក12ជគំរូ និងពីអង្ករតម#$ភពកម្*ជ។ 
 

អ្កែដល្ត)វសម#$សទំង ១០០ នក់ ្ត#វបនេ្ជើសេរ,ស្ពវ េដយឆ្ងកត់ករពិចរណេលើចំនុចដូច 
តេទ12 ៖ 

១. វ"ស័យពណិជ្កម្ ្ត#វបនេ្ជើសេរ,សេដយែផ្កេលើករវ5ភគេលើទិន្ន័យៃនជំេរឿនេសដ្កិច្ 
កម្$ជ២០១១ ែដលបនបេង្ើតេឡើងក្/ងឆ12 ំ ២០១១ និង ្ត#វបនេបះពុម្ផ./យក្3ងឆ6.ំ 
២០១៣។13

 

២. អ្តចំនួនអ្កែដល្ត.វសម23សក្4ងតំបន់នីមួយៗ្ត#វបនកំណត់េដយែផ្កេលើ៖ ជេ្មើសគំរូ 
ែដល្ត#វបនេធ្ើេឡើង េដយែផ្កេលើតំបន់ែដលមនសហ្គសធុនតូច និងមធ*+មេ្ចើនជង 
េគក្#ង្បេទសកម្#ជ េដយេហតុថ ្កុម្សវ្ជវមិនអចេធ្ើដំេណើរេទកន់្គប់តំបន់បន 
េ្ពះេពលេវល និង ហិរ$%វត្)មនក្មិត។ 14 

 

េដយែផ្កេលើនីតិវ&ធីខងេលើ ខងេ្កមេនះជតួេលខចំនួននយក្បតិបតិ្ ែដល្ត&វបនសម#$សក្#ង 
តំបន់ និង វ)ស័យសំខន់ៗបំផុត។  

                                                
 
 
12 ្កុម្សវ្ជវចង់េធ្ើករេ្ជើសេរ3សគំរេូដយែផ្កេលើប+្ីេឈ/0ះសហ្គសធុនតូច និងមធ0?មទំងអស ់ ប៉ុែនក្រណ៍េនះ មិន 
អចេធ្ើេទរួចេទ េដយសរែតប*្េីឈ#$ះសហ្គសធុនតូចនិងមធ*+មទំងអស់ក្)ង្បេទសកម្)ជ មិនអចទទួលបនជ 
សធរណៈេនះេទ។ េនក្#ងកិច្ជំនួបឯកជនមួយជមួយរដ្េលខធិករទទួលបន្6កសហ្គសធុនតូចនិងមធ*+មេន្កសួង 
ឧស#$ហកម្ និងសិប#-កម្  ្កុម្សវ្ជវ្ត)វបន្បប់ឲ/0ដឹងថ ្កសួងកំពុងែតដំេណើរករបេង្ើតនូវ្បព័នទ្ិន្ន័យមួយ ែដល 
មននូវព័ត៌មនរបស់សហ្គសទំងអស់ េហើយទិន្ន័យេនះនឹងដកជ់ូនជសធរណៈនេពលខ្ីខងមុខ។  
13  ករែបងែចកអ្ក ែដល្ត.វបនសម45សទំងអសត់មវ$ស័យពណិជ្កមគ្ឺ្ត%វបនពឹកែផ្កេលើទិន្ន័យៃនរបយករណ ៍
ទំងអស់េនះ េដយ គិត្តឹមឆ+,២ំ០១១៖ (១) ជំេរឿនេសដ្កិច្កម្0ជ ២០១១៖ ករវ$ភគេលើលទ្ផលជំេរឿន, របយករណ៍ទ ី
១ ករវ$ភគេលើវ$ស័យឧស./ហកមច្ំនួន១៧ អចែស្ងរកបនតមរយៈេគហទំព័រ  
 http://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/c11ana01.pdf   នងិ (២) ជេំរឿនេសដក្ចិក្ម្0ជ ២០១១៖ ករវ$ភគេលើលទផ្លជេំរឿន, 
របយករណ៍ទ ី ៤ ករវ$ភគេលើឧស,-ហកម្ធុនមី្ក7 តូច មធ#$ម និង ធំ អចែស្ងរកបនតមរយៈេគហទំព័រ 
http://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/c11ana04.pdf.។ កំណត់ចំណំ៖ ព័ត៌មនសំរប់ ឆ23ំ ២០១៤ នឹង្ត&វេចញក្-ង 
ែខកក្ដឆ'(ំ ២០១៥។  
14 េមើលរបយករណ៍ែដលបនេរៀបរប់ខងេលើ។ 
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តរងទី៣៖ ចំនួននយក្បតិបតិ្ែដល្ត$វបនសម#$សតមតំបន់និងវ"ស័យអជីវកម្ 

វ"ស័យ ភ្ំេពញ េសៀមរប កំពង់ចម កណ#$ល បត់ដំបង សរុប 

អប់រ% ៩ ៣ ៦ ៥ ៥ ២៨ 

េសវកម្ ស"#ក់េន និងម្#បអហរ ១៧ ៦ ២ ១ ២ ២៨ 

កម្ន្សល ៩ ១ ៣ ៤ ២ ១៩ 

អជីវកមល្ក់ដុំនិងរយ  
ជួសជុលយនយនន្ិងេទច្កយនយន ្

១៤ ២ ១ ១ ១ ១៩ 

ហិរ!"វត្$ និង ធនរ+,ប់រ0ង ២ ១ ១ ១ ១ ៦ 

សរុប ៥១ ១៣ ១៣ ១២ ១១ ១០០ 
 

េសៀវេភេលឿង (េយលឡ"េផចស)៍ ្ត#វបនេ្បើ្បស់េដើម./ីស្ម$លដល់ករ្សវ្ជវ និងេធ្ើករណត់ 
ជួបជមួយអ្កែដល្ត/វសម#$ស មុនេពល្កុម្សវ្ជវចុះេទតំបន់នីមួយៗ។ េដើម&'ីធននូវភពៃចដន'( 
ៃនគំរូ ្កុម្សវ្ជវបនេធ្ើករទក់ទងេទកន់្កុមហ៊ុន រវងលំដប់េលខេរៀងទី១០ម្ងក្#ងប&្ីេឈ+,ះ 
េសៀវេភេលឿង េដយចប់េផ្ើមពីេលខៃចដន34 ដូចជេផ្ើមពីេលខ ៣ (គឺ្កុមហ៊ុនបន,-ប់នឹងជេលខ ១៣ 
២៣ ។ល។)។ ក្$ងករណីែដលសហ្គសទំងអស់ក្$ងប5្េីឈ#$ះស្មប់សម#$សេលើវ)ស័យ និងតំបន់ 
ពក់ព័ន្នីមួយៗ ែដល្កុម្សវ្ជវបនទក់ទងេទ បុ៉ែន្ចំនួនអ្កែដល្ត1វសម#$សមិនទន់រកបន្គប់ 
ចំនួនេនះ ្កុម្សវ្ជវនឹងចប់ដំេណើរករសរជថី្ េដយេធ្ើករទក់ទងេទ្កុមហ៊នុណែដលស្ិត 
ក្#ងលំដប់េលខេរៀងទី៥ ក្#ងប"្ីេសៀវេភេលឿង។ េដយមនករែបងែចកវ"ស័យពណិជ្កម្ខុសៗគ)* 
ក្#ងេសៀវេភេលឿង ជមួយនឹងវ#ស័យពណិជ្កម្គំរូ ែដល្ត&វបនេ្ជើសេរ/សេដើម"#ីេធ្ើករសម#$សេនះ 
អនុវ%ស័យពណិជ្កម្ ែដល្ត&វបនេ្បើ្បស់ក្1ងជំេរឿនេសដ្កិច្ឆ<=ំ ២០១១ និង ភគរយសមម្ត 
ៃនអនុវ&ស័យពណិជ្កម្េនះ (ឧទហរណ៍ដូចជ វ/ស័យអប់រ6 ្ត#វបនែបងែចកេទជអនុវ%ស័យ 
ថ"#ក់មធ#(មសិក#+ទូេទ ថ"#ក់ឧត្មសិក#,ជេដើម ។ល។)  ្ត#វបនយកមកេ្បើ្បស់េដើម+,ីធនថ្គប់ 
សហ្គសធុនតូច និងកណ#$លទំងអស់ែដល្ត0វបនទក់ទងស្មប់សម#$ស តំណងេអយគំរូទិន្ន័យ។ 
េនេពលណែដលមនអនុវ)ស័យេ្ចើនដូចជែផ្កេរងច្កផលិត េពលេនះមនែតអនុវ)ស័យែដល 
តំណងេអយគំរូចំនួនខ្ស់បំផុតេទ ែដល្ត#វបនេ្បើ្បស ់ េដយេហតុថចំនួនអ្ក្ត#វសម#$សសរុបមន 



 

13  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

ចំនួនក្មិត។ ចំនួនសមម្តតំណងៃនអនុវ/ស័យ បនបង#$ញពីចំនួនថ-$ក់ជតិ េដយេហតុថគ9$ន 
ទិន្ន័យអំពីចំនួនតំណង្បចតំំបន់ៃនអនុវ*ស័យនីមួយៗ ្ត#វអចែស្ងរកបនជសធរណៈ។  
 
តរងទី៤៖ ចំនួននយក្បតិបតិ្ែដល្ត&វបនសម#$សតមតំបន់និងអនុវ%ស័យអជីវកម្ 

វ"ស័យ និងអនុវ"ស័យ ភ្ំេពញ េសៀមរប កំពង់ចម កណ#$ល បត់ដំបង 

១. អប់រ% ៩ ៣ ៦ ៥ ៥ 
ែផ្កថ"#ក់មេត្យ#+និងថ"#ក់បឋម ៧ ២ ៤ ៣ ៣ 

ែផ្កមធ'(មសិក'+ ១ ១ ១ ១ ១ 

ែផ្កអប់រ)េផ+,ងេទៀត ១  ១ ១ ១ 
២. េសវកម្ស"#ក់េននិងេសវម្/បអហរ ១៧ ៦ ២ ១ ២ 
ែផ្កស&'ក់េនរយៈេពលខ្ ី ១     

ែផ្កេភជនីយដ,-ន និងេសវកម្ម្#បអហរចល័ត ១១ ៤ ១ ១ ២ 

ែផ្កេសវកមេ្ភសជ្ៈ ៥ ២ ១   

៣. កម្ន្សល ៩ ១ 3 ៤ ២ 
ែផ្កេរងកិនផលិតផល្គប់ធ*+ជត ិ ៤ ១ ២ ២ ១ 

ែផ្កសំេលៀកបំពក ់ ៣  ១ ១ ១ 

ែផ្កតម'(ញ ១   ១  

ែផ្កផលតិស្រ ១     

៤. អជីវកមល្ក់ដុំនិងរយ ១៤ ២ ១ ១ ១ 
ែផ្កលក់រយេផ*+ងៗ ក្#ងវ&ស័យមិនតមែផ្ក ៨ ២ ១ ១ ១ 

ែផ្កលក់រយតមស្ង់ និងផ"#រលក់ម្*បអហរ 
េភសជ្ៈ និង ផលិតផលថ./ំជក ់

៣     

ែផ្កលក់រយេលើម្-បអហរតមែផ្ក ២     

ែផ្កលក់រយតមស្ង់ និងផ01រ្កណត់ 
សំេលៀកបំពក ់និង ្ទនប់េជើង 

១     

៥. េសវកម្ហិរ$%វត្) ២ ១ ១ ១ ១ 
េសវកម្ហិរ'(វត្,េផ/0ងៗ េលើកែលងធនរ$%ប់រ)ង 
និង មូលនិធិ្បក់េសធនវត្ 

២ ១ ១ ១ ១ 

 

្កុម្សវ្ជវទំងអស ់ បនទទួលនូវករែណនំច&'ស់លសនិ់ងលមិ្ត េលើក្មងសំណ$រស្ង់មតិ និង 
េសចកី្ែណនក្ំ#ងករេធ្ើបទសម#$សន៍។ េលើសពីេនះេទេទៀត ក្មងសំណ$រស្ង់មតិ ្ត#វបនបេង្ើតេឡើង 
េដយមនករសហករគ+,រវង្កុម្សវ្ជវ និង្កុមករងររបស់អង្ករតម01ភពកម្5ជ េ្កមករ 



 

ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ  14 
 

ទទួលខុស្ត&វរបស់្បធនទី្បឹក,- ្ពមទំងចងចំជនិច្នូវសរៈសំខន់ៃនករទទួលបននូវចេម្ើយពី 
នយក្បតិបតិ្ក្#ងទំរង់ដូចគ-. ែដល្ត3វបនអនុវត្ចំេពះពួកេគ។  
 
ក្មងសំណ(រស្ង់មតិេនះ េផ#$តេលើ្កុមហ៊ុនផ/$ល ់ ក៏ដូចជេលើករយល់េឃើញរបសន់យក្បតិបតិ្ទំងអស ់
េលើបរ#ស%&នអជីវកម្ក្)ង្បេទសកម្)ជ និងជពិេសសេលើប)*+ពុករលួយ។ សំណ%របែន្មេផ)*ងៗេទៀត 
អច្ត%វបនេលើកេឡើង្បសិនេបើមនភពចំបច់។ ជទូេទ អ្កសម#$សអចេធ្ើករបែន្ម ឬែកសំរួល 
ឃ"#សំណ'រ ឬមិនបច់សួរសំណ$រខ្ះក៏បន (ឧទហរណ ៍ ្បសិនេបើចំេលើយ្ត-វបនផ្ល់ក្5ងសំណ8រមុន 
េដយឯកឯងរួចេហើយ)។ ជរួម អ្កសម#$សជទូេទ ្ត#វេគរព និងអនុវត្េទតមទំរង់ែបបបទៃនក្មង 
សំណ$រ និងករែណនំែដលបនផ្ល់ជូន។ 
 
កិច្សម#$ស ្ត#វបនេធ្ើេឡើងជបឋម េដយជំនួបផ45ល ់ ឬ តមទូរសព្័ (ែផ្កតមករេស្ើសុរំបសអ្់ក 
ែដលទទួលយកបទសម#$សន៍) េហើយកិច្សម#$ស អចមនរយៈេពលចេន,-ះពី ២០ េទ ១២០ នទី។ 
្គប់សំណ&រទំងអស ់ ្ត#វបនសួរក្#ងភសណែដលអ្កទទួលយកបទសម+,សន៍ងយ្សួលក្#ងករេឆ្ើយ 
េដយអចេ្ជើសេរ#សរវង ភសែខ្រ ភសអង់េគ្ស និងភសបរំ&ង។ កំណត់្តចេម្ើយ ្ត#វេធ្ើភ"#មៗ 
ក្#ងភសេដើមេដើម%&ីធននូវករបត់ព័ត៌មនតិចតួចបំផុត។ 
 
សមសធតុចុងេ្កយៃនអ្កទទួលយកបទសម#$សន៍ មិនស្ិតេ្កមករ្គប់្គងទំង្សុងរបស់្កុម 
្សវ្ជវេនះេទ េដយេហតុថករែស្ងរកនូវចំនួនអ្កផ្ល់ចេម្ើយ្គប់្គន់ មនករពិបកយ()ងខ"#ំង។ 
ពិតណស់ អ្កផ្ល់ចេម្ើយជេ្ចើន មិនចង់ចូលរួមេធ្ើបទសម#$សន៍េនះេទ េដយសរែត្បធនបទ 
ៃនករសិក() (ឧទហរណ៍ដូចជអ្កខ្ះមិន្ពមេលើកទូរស័ព្ ឬេឆ្ើយតបសរេអឡិច្ត0និច ែដលអេ&្ើញ 
ពួកគត់េអយចូលរួមេធ្ើបទសម#$សន៍េនះេទ។)។ អ្កែដលបនយល់្ពមេអយេធ្ើបទសម#$សន៍ពីដំបូង 
ខ្ះ ែបរជមិនមនេពលេវលផ្ល់េអយនេពលសម&'សេទវ$ញ (ឧទហរណ៍ដូចជពួកគត់បដិេសធមិន 
េធ្ើសម#$សន៍េននទីចុងេ្កយ  ឬេធ្ើ្បតិភូកម្េអយបុគ្លិកែដលេធ្ើករក្#ងស"#ប័នគត់េធ្ើបទសម#$សន៍ 
េទវ"ញ)។ ដូចេនះេហើយ ក្0ងករណី ែដលយុទ្ស)សេ្ធ្ើបទសម)*សន៍តមេគលេដ15  មិនទទួលបន 
េជគជ័យេនះ ្កុម្សវ្ជវ្ត0វបនបងំ្េអយេ្បើយុទ្ស.ស្ឱកសនិយមវ7ញ16។ 
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 យុទ្ស&ស្គំរូទូេទរបស់េយើង អចពិពណ៌នថជយុទ្ស&ស្តមេគលេដ។  
16 ឱកសនិយម ក្*ងន័យថេឆ្1តយកឱកសែដលមនេនេពលចុះសម+,ស  (ឧទហរណ៍ដូចជករេធ្ើបទសម45សន៍ដល់អ្ក 
ែដលមនករេពញចិត ្ នឹងផ្ល់បទសម,-សន៍េនតមតំបន ់ និងតម្បេភទៃនវ1ស័យ ខណៈេពលែដល្កុមសម?@សកំពុងចុះ 
អនុវត្ករងរ)។  
 



 

15  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

 

សីលធម៌ៃនករសិក-.្សវ្ជវ 
 
មុនេពលចប់េផ្ើមេធ្ើករសម34សន៍ ្កុម្សវ្ជវបនពន#$ល់េទកន់អ្កទទួលយកបទសម%&សន៍នូវ 
ព័ត៌មនៃនករសិក&'្សវ្ជវ ក៏ដូចជករេ្បើ្បសែ់ដលអចមនចំេពះទិន្ន័យ និងចេម្ើយែដល 
គត់បនេឆ្ើយ។ បទសម&'សន៍េនះមិន្ត1វបនថតទុកេនះេទ េដើម'9ីធនថ អ្កែដលផ្ល់បទសម&'សន៍ 
មនអរម្ណ៍ថមនេសរ,ភពក្1ងករែចករ6ែលកនូវករគិតរបស់គត់េដយេបើកចំហក្&ងអំឡ&ងេពលសម/0សន៍។ 
 
អ្កែដលផ្ល់បទសម)*សន៍ បនផ្ល់នូវករយល់្ពមយ"#ងច#&ស់លស់ក្&ងករទទួលយកនូវបទសម,-សន៍ 
េហើយក៏្ត)វបន្បប់េអយដឹងែដរថ ពួកគត់មនសិទិ្អចមិនេឆ្ើយសំណ-រណមួយក៏បន ែដល 
ពួកគត់មិនចង់េឆ្ើយ ឬប()*ប់បទសម/)សន៍នេពលណក៏បន េនក្#ងអំឡ$ងេពលផ្ល់បទសម01សន៍។ 
 
ទិន្ន័យបទសម*+សន៍្ត/វបនកត់្តទុកេដយឈរេលើមូលដ*+នអនមិកភព េដើម%&ីធនថអ្កផ្ល ់
បទសម%&សន៍ខ្#នឯងផ()ល ់ ឬអង្ភព ឬបុគ្លេផ)*ងៗ ែដលអ្កផ្ល់បទសម7)សន៍បនេលើកេឡើងេនក្,ង 
កិច្សម'(ស មិនអចកំណត់អត្ស./0ណបន។ 
 

បទវ$ភគទិន្ន័យ និង របយករណ៍លទ្ផល 
 
សមជិក្កុម្សវ្ជវម"#ក់ៗ ែដលេធ្ើបទសម1#សន៍ មនតួនទីក្)ងករេធ្ើកំណត់្តជលយលក្ណ៍ 
អក#$រៃនបទសម%&សន៍របស់ខ្'ន។ េនៃថ្ដែដល ឬៃថ្បន'(ប់ពីករជួបរួចេហើយេនះ ្គប់កំណត់្តេន 
អំឡ$ងេពលេធ្ើបទសម01សន៍េនះ េទះសរេសរជភសែខ្រកី្ ឬជភសបរំងកី្ ្ត#វបនបកែ្បេទជ 
ភសអង់េគ្ស បន#$ប់មក្ត*វបនេផ្ើជូនេទ្បធនទី្បឹក%&សំរប់េធ្ើករចង្កងទុក។ ករបកែ្បភ)*មៗ 
បន#$ប់ពីករេធ្ើបទសម1$សន៍េនះ គឺេដើម'(ីកត់បន្យនូវភពែដលអចេភ្ចភ&'ំង ឬបត់បង់ព័ត៌មន ែដល 
បនសម#$ស។ ក្$ងករណីែដលបទសម#$សន៍ ្ត#វបនេធ្ើេឡើងជភសអង់េគ្ស គឺមនែតកំណត់្តជ 
លយលក្ណ៍អក'(របុ៉េណ/'ះែដល្ត5វបនេធ្ើេឡើង។ បន,-ប់មក ្បធនទី្បឹក-6 នឹងេធ្ើករពិនិត+,េឡើងវ0ញ 
នូវកំណត់្តទំងេនះ។ 
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្គប់ព័ត៌មនពីបទសម./សន៍ទំងអស ់ នឹង្ត&វបនកំណត់្តជលយលក្ណអ៍ក#$រក្'ងទំរង់ហ្#ដេហ'(ល 
(Google) ែដលអចអនុ$%&តេអយ ព័ត៌មនទំងអសេ់នះចង្កងេចញជទិន្ន័យេដយស្័យ្បវតិ្។ 
 
ទិន្ន័យៃនបទសម%&សន៍ ្ត#វបនវ'ភគេដយែបកែចងព័ត៌មនេទតមករអនុវត្ និងែផ្ក្ទឹស្ី។ វ"ស័យ 
និង្បធបទែដលសំខន់បំផុតែដលរកេឃើញ ្ត#វបនបក្សយប"#$ក់ក្(ងរបយករណ៍េនះ។ 

 
សុពលភព ភពអចេជឿជក់ និង ឧភសកម្ៃនលទ្ផល 
 
នីតិវ&ធីេ្ចើនែបប ្ត.វបនអនុវត្េនក្#ងអំឡ$ងេពលៃនករសិក&'េនះ េដើម%&ីធននូវសុពលភព និងភព 
អចេជឿជក់បនៃនកររកេឃើញ េហើយជទូេទគឺេដើម12ីធននូវតម#$ភពៃនដំេណើរករសិក$%្សវ្ជវ 
ទំងអស់។ 

 
សុពលភព ្ត#វបនធនេដយ៖ 

• ករផ្ល់នូវសំណ-រស្ង់មតិដូចៗគ-.េទកន់អ្កទទួលយកបទសម%&សន៍ 
• ករផ្ល់នូវករែណនំដល់សមជិក្កុម្សវ្ជវទំងអស់ ន្គប់ជំហនៃនករ្បមូលទិន្ន័យ  
• ករកត់្តជលយលក្ណ៍អក01រ និងករវ'ភគ យ"#ងរហ័សេលើកំណត់្តបទសម)*សន៍ និង 
• ករពិនិត'(េដយស្័យ្បវតិ្ៃនទិន្ន័យបទសម+,សន៍ទំងអសេ់ដយ្បធនទី្បឹក)*។ 

 
នីតិវ&ធីទំងេនះ បនធននូវភព្ត#តសុីគ"# និងសង្តភពក្#ងករ្បមូលទិន្ន័យ។ 
 
េដើម%&ីធនបននូវភពអចេជឿជក់បន េ្កពីករ្បមូលទិន្ន័យ ករព្ងងនូវរបយករណគុ៍ណភព 
និងផ្ល់ជអនុសសន៍ដំបូង (ែដលជទំនួលខុស្ត.វរបស់្ កុម្សវ្ជវ) វ"ធីស&ស្្បឹក%&ជមួយ 
អង្ករតម()ភពកម្/ជ ្ត#វបនអនុម័ត េដើម%&ីធននូវករពិនិត+,េ្ចើនដំណក់កល និងសុពលភពៃន 
កររកេឃើញ។ ដរបណករផ្ល់េយបល់តបពី្កុមករងរអង្ករតម()ភពកម្/ជ ្ត#វបនប"្$លក្(ង 
េសចកី្ព្ងងរបយករណ៍េដយ្កុម្សវ្ជវេហើយេនះ របយករណ៍្ត<វបនេផ្ើេទកន់្កុម្បឹកDE 
េយបលរ់បស់ករសកិ"#េនះ។ ្កុម្បឹក()េយបល់េនះ ែដលមនអ្កជំនញ៥រូបពីែផ្កធុរកិច្ អប់រ% 
និងសង្មសុីវ(លក្#ង្បេទសកម្#ជ បនផ្ល់នូវេយបលត់បលំអិតេលើរបយករណ៍ តមរយៈកិច្្បជុ ំ 
្បឹក%& និងតមរយៈករប$្&នឯកសរជលយលក្អក+,រ។ ្កុម្សវ្ជវ បនប"្$លនូវេយបលត់ប 
តមែដលអចេធ្ើេទបន េទក្%ងេសចកី្ព្ងងចុងេ្កយ េហើយរបយករណែ៍ដលបនប#្ប់រួច 
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្ត#វបនេផ្ើេចញេទកន់អង្ករតម()ភពកម្/ជជថី្ម្ងេទៀត សំរប់មតិេយបលត់បចុងេ្កយមុនេពល 
េធ្ើករេបះពុម្ផ./យ។  
 
ចំេពះឧភសកម្ៃនកររកេឃើញវ"ញ េយើងអចសនិ្ដ,-នបនថ កររកេឃើញតមលក្ណៈគុណភព 
របស់េយើង ភគេ្ចើនមនភព្តឹម្ត-វជងទិន្ន័យគំរូរបស់េយើងេទេទៀត េដយេហតុថមនភពដូច 
គ្ ្ ាខ្ស់ ក្*ងចំេណមចេម្ើយពីសំណក់អ្កផ្ល់ចេម្ើយ។ េទះបីជយ()ងណក៏េដយ េយើងមិនអចស្ិត 
ក្#ងជំហរមួយែដលសន្ត់ថចេម្ើយែដលេយើងទទួលបនពីអ្កែដលេយើងបនសម#$សទំង១០០នក់េនះ 
អចយកេទអនុវត្ជទូេទេលើសហ្គសធុនតូច និងមធ*+មទំងអស ់ ក្&ងន័យៃនកររកេឃើញតមែបប 
បរ#មណេនះេទ េដយេហតុថសហ្គសធុនតូចនិងមធ#$មេន្បេទសកម្-ជ មនចំនួនរហូតដលេ់ទ 
ជង ១០ ០០០ សហ្គសឯេណះ។ េដយសរែតឧបសគ្េពលេវល និងហិរ+,វត្/ េយើងចំបច់ 
ក្មិតនូវករ្សវ្ជវរបស់េយើង េន្តឹមតមតំបន់ និង វ%ស័យពណិជ្កម្សំខន់ៗក្)ង្បេទសកម្)ជ 
ែតបុ៉េណ()ះ។  
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៣. ទិដ្ភពទូេទៃនសហ្គសធុនតូច 
និងមធ&'មេនក្,ង្បេទសកម្,ជ 

 
 

ក. គុណវុឌ&'ិៃនសហ្គសធុនតូច និងមធ)*មេនក្/ង្បទសកម្$ជ 
 
មកទល់នឹងឆ*+ំ ២០០៥ ្បេទសកម្)ជេនមិនទន់មននិយមន័យផ្#វករណមួយៃនសហ្គសធុនតូច 
និងមធ&'មេនេឡើយេទ។ ពិតណស់ ្កសួងែដលពក់ព័ន្នីមួយៗរបស់រជរដ()ភិបល មននូវនិយមន័យ 
អំពីសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម េដយែឡកពីគ*+តមករកំណត់របស់ខ្.ន េហើយក៏គ"#នចំណត់កររួម 
ណមួយែដរ។ ឧទហរណ៍៖ ្កសួងឧស./ហកម្ ែរ3 និងថមពល បនឲ$%និយមន័យ សហ្គសធុនតូច 
និងមធ&'មថ ជសហ្គសែដលមនបុគ្លិកតិចជង ៥០នក់ ខណៈែដល្កសួងពក់ព័ន្ដែទេទៀត 
បនកំណត់និយមន័យរបស់ខ្1នេដយឈរេលើមូលដ)*ន្ទព*/សកម្បស់្កុមហ៊ុនែតបុ៉េណ&'ះ។ េដយែឡក 
វ"ទ$%ស'នជតិស្ិតិ ចត់ទុកថសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ជសហ្គស ែដលមននិេយជិតតិចជង 
១១នក់ និងសហ្គសធុនធំ ជសហ្គស ែដលមននិេយជិតេ្ចើនជង ១១នក់ (Baily 

ឆ"#២ំ០០៧)។ េហតុដូចេនះេហើយ វពិតជពិបកក្#ងករេធ្ើករសិក-.្សវ្ជវណមួយ ជមួយទិន្ន័យ 
ែដលមនបច្$ប%&ន្ភពរបស់សហ្គសធុនតូច និងមធ)*ម ។ 
 
េនឆ$%ំ ២០០៥ អនុគណៈកម)*ធិករសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មៃនរជរដ-&ភិបលកម្3ជ ្ត7វបនបេង្ើត 
េឡើង និងបនេស្ើ េនក្%ង្កបខណ'អភិវឌ-.ន៍សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ែដល្ត&វបនេរៀបចំេឡើង 
ស្មប់េគលេដស្ិតិនិងករអភិវឌ*+នក៏ដូចជករអនុវត្េគលនេយបយ នូវនិយមន័យដូចខងេ្កម 
ស្មប់្កសួងនិងស)*ប័នទំងអសេ់្បើ្បស ់។ និយមន័យេនះ គឺជនិយមន័យ ែដល្ត0វបនេ្បើ្បស ់
ក្#ងករសិក)*្សវ្ជវេនះ។  
 
តរងទី៥ ៖ និយមន័យៃនសហ្គសធុនតូចនិងមធ12មក្5ង្បេទសកម្5ជ 

្បេភទ្គឹះស*+ន 
និយមន័យស្ិតិឈរេលើមូលដ01ន 

ៃនចំនួននិេយជិត 

និយមន័យស្ិតិឈរេលើមូលដ01ន 
ហិរ$%វត្)ស្មប់្ទព$%សកម្ 
(គិតជដុល()រ ស.រ.អ) 
េដយមិនរប់ប*្,ល “ដី” 

មី្ក% ១០ នក់ ឬតិចជងេនះ តិចជង ៥០.០០០ 
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តូច រវង ១១ នក់ េទ ៥០ នក់ ៥០.០០០ ដល ់២៥០.០០០ 

មធ#$ម រវង ៥១ នក់ េទ ១០០ នក់ ២៥០.០០០ ដល ់៥០០.០០០ 

ធំ េ្ចើនជង ១០០ នក់ េ្ចើនជង ៥០០.០០០ 
 
ជំេរឿនេនក្*ង្បេទសកម្)ជ បនែផ្កមូលដ%&នទិន្ន័យរបសខ្់#នេលើនិយមន័យស្ិតិៃនសហ្គសធុនតូច 
និងមធ$%ម ែដលតំណងេដយចំនួនៃននិេយជិតេពញេម%&ង (រជរដ&'ភិបលកម្/ជ ២០០៥, ទំព័រ ១៣)។ 
និយមន័យេដយឈរេលើមូលដ*+នហិរ/0វត្4សំរប់្ទព+=សកម្ ្ត#វបនេ្បើ្បស់ជេរឿយៗ េនក្%ងករណ ី
ែដលចំនួននិេយជិតេពញេម%&ង មិនមនេស្រភពឬមិនអចរកបន។ 
 

ខ. ចំែណកៃនសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មក្#ងទីផ()រកម្$ជ 
 
សហ្គសធុនតូចនិងមធ)*ម បេង្ើតបនជ្កុមវ/សភសមួយ េហើយេធ្ើករេនក្,ងវ/ស័យអជីកម្េផ)*ងៗ 
គ"#។ េយងតមជំេរឿនេសដ្កិច្កម្+ជ 17

 គិត្តឹមឆ"# ំ ២០១១ សហ្គសេនក្%ង្បេទសកម្%ជ 
មនចំនួនសរុប ៥០៥ ១៣៤ ្គឹះស&'ន18 ែដលក្&ងេនះ ១០ ៨០៩ ្គឹះស&'ន គឺជសហ្គសធុតូច 
និងមធ&'ម។ ជិតបីភគបួន ៃនចំនួនសហ្គសធុនតូចនិងមធ./ម បនចុះប'្ីពណិជ្កម្ 
េហើយចំនួនេនេ សសសល់ ជ្កុមហ៊ុនេ្កផ្&វករ។ ជរួម សហ្គសធុនតូចនិងមធ./ម បនផ្ល់នូវ 
ករងរចំនួន្បមណ ២៤៥ ៦៧១ ករងរេនក្#ង្បេទស។ ចំនួននិេយជិត ែដល្ត&វបនជួលេអយេធ្ើ 
ករងរេដយសហ្គសធុនតូចនិងមធ45មនីមួយៗ មនលក្ណៈតិចតួច េពលគឺ ភគេ្ចើនបំផុតមន 
និេយជិតចំនួនពី ១១ នក់ ដល ់ ៣០ នក់ (៨០.៧%) ខណៈេពលែដល្បេភទធំបំផុតទីពីរ 
មនចំនួននិេយជិតពី ២១ នក់ ដល ់ ៣០ នក់ (េស្ើនឹង ១៧.៦%)។ េលើសពីេនះេទេទៀត 
ពក់កណ%&លៃនសហ្គសធុនតូច និងមធ)*ម (៥៤.៣%) ្ត#វបនបេង្ើតេឡើងេនទសវត01ចុងេ្កយ 

                                                
 
 
17 រល់ចំនួនតួេលខទំងអស់្ត0វបនយកេចញពជីំេរឿនេសដ្កិច្កម្0ជ ២០១១, ករវ$ភគេលើលទ្ផលជំេរឿន, របយករណ៍ទ ី
៤ ករវ$ភគេលើឧស,-ហកម្ធុនមី្ក7 តូច មធ#$ម និង ធំ ែដលអចែស្ងរកបនេនេលើេគហទំពរ័៖ 
http://www.stat.go.jp/info/meeting/cambodia/pdf/c11ana.pdf [បនចូលេធ្ើករ្សវ្ជវេនៃថ្ទ០ី៣ ែខកុម្ៈ ឆ"#២ំ០១៥]។ 
18

 េនឆ$%ំ ២០១៤ សហ្គសេនក្)ងកម្)ជ មនចំនួន ៥១៣.៧៥៩ ្គឹះស&'ន ែដល្ត'វចត់ទុកថបនេកើនេឡើងពីឆ*+ំ 
២០១១ (វ"ទ$%ស'$នសិ្តិជតិ ឆ'(២ំ០១៥)។ 



 

ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ  20 
 

េនះ ែដលករណ៍េនះបង#$ញថស($នភពពណិជ្កម្េន្បេទសកម្:ជ មនករេកើនេឡើងេនបុ៉នE$នឆG$ំចុង 
េ្កយេនះ។ 
 

តរងទី ៦៖ ចំនួន្គឹះស+,នេនកម្2ជជមួយនឹងចំនួន្កុមហ៊ុនចុះប)្ី និងចំនួននិេយជិត 
 សរុប មី្ក% តូច និង មធ#$ម ធំ 

ចំនួន្គឹះស*+ន ៥០៥ ១៣៤ ៤៩៣ ៥៤៤ ១០ ៨០៩ ៧៨១ 

ចំនួន្គឹះស"#នចុះប)្ ី ៣៩ ២១២ ៣០ ៧៨០ ៧៦៨៨ ៧៤៤ 

ភគរយៃន្គឹះស+,នចុះប0្ ី ៧.៧៦ % ៦.២៤% ៧១.១២% ៩៥.២៦% 

ចំនួននិេយជិតតមម្តដ%&ន ១ ៦៧៣ ៣៩០ ៩៧៥ ៩៨០ ២៤៥ ៦៧១ ៤៥១.៧៣៩ 

 
រូបភពទី១ បង#$ញថ ករអប់រ+គឺជវ"ស័យអជីវកម្សំខន់បំផុតរបសស់ហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មរបស ់
្បេទសកម្)ជ េដយបន$%ប់មកមន វ,ស័យេសវស2%ក់េន និងម្&បអហរ (ែដលក្#ងេនះរួមប,្.ល 
នូវេសវសុរនិងេភសជ្ៈផងែដរ)។ វ&ស័យកម្ន្សល និងអជីវកម្លក់ដំុនិងរយ គឺស្ិតេនក្Aងចំណត់ 
ថ"#ក់ទី ៣ និងទី ៤ ក្#ងចំេណមវ+ស័យអជីវកម្សំខន់ជងេគរបស់សហ្គសធុនតូចនិងមធBCមេនក្#ង 
្បេទសកម្)ជ។ 
 
ករែចករ&ែលកទីផ+,ធំរបសវ់"ស័យអប់រ* អច្ត%វបនពន*+ល់េដយេហតុែដលសមម្តភគេ្ចើនៃនចំនួន 
្បជជនកម្)ជគឺមនវ័យេក្ង។ ចំេពះវ%ស័យេសវស+,ក់េន និងម្5បអហរវ"ញ ករេកើនេឡើងៃន 
សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មេនក្,ងវ.ស័យេនះ ជប់ពក់ព័ន្នឹងករេកើនេឡើងៃនចំនួនេទសចរណ៍េនក្;ង 
្បេទសកម្$ជ។ 
 
រូបភពទី ១៖ វ#ស័យសកម្ភពពណិជ្កម្ៃនសហ្គសធុនតូច និងមធ)*មក្-ង្បេទសកម្*ជ 

អប់រ9:

៣១.៥០%:

;<វស?<ក់@ និងម្EបអហរH :
១៨.៩០%:

កម្ន្សល:

១៣.១០%:

អជីវកម្លក់ដំុ:

 និងរយ:
១១.៧០%:

ហិរSTវត្W និងធនរZ<ប់រង:
៥.២០%:

[<\<ង :ៗ

១៩.៦០%:
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សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មភគេ្ចើន មនទីតំងេនទី្កុងភំ្េពញ េខត្កណ56ល េខត្េសៀមរប 
េខត្កំពង់ចម និងេខត្បត់ដំបង ែដលជតំបន់ែដលករស្ង់មតិ្ត9វបនេធ្ើេឡើងសំរប់ករ្សវ្ជវ 
េនះ។ (រូបភពទី ២) 
 
រូបភពទី ២៖ ទីតំងភូមិស+ស្ៃនសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មេនក្,ង្បេទសកម្,ជ 

 
 

គ. គំនិតផ្(ចេផ្ើមស្មប់ករអភិវឌ-.ៃនសហ្គសធុនតូច និងមធ)*ម 
េន្បេទសកម្)ជ 

េគលនេយបយ និងយុទ្ស)ស្ថ-.ក់ជត ិ
 
ចប់តំងពីឆ*+ំ ២០០៤ រជរដ%&ភិបលកម្.ជបនទទួលស()ល់ថ សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម មន 
សក#$នុពលខ*$ំងចំេពះករដឹកនំេសដ្កិច្្បេទសេទរកភពរ>កចំេរ>ន និងបេង្ើតករងរសំរប់្បជជន។ 
េដយសរេហតុផលេនះ ករអភិវឌ34សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ្ត*វបនចត់ទុកជកត$%អទិភពក្'ង 
េគលនេយបយនិងយុទ្ស'ស្អភិវឌ/0ន៍ធំៗ ែដលេរៀបេរៀងេឡើងេដយរជរដ'(ភិបលកម្$ជ ដូចជ 
យុទ្ស&ស្ចតុេកណ (យុទ្ស)ស្ចតុេកណ ដំណក់កលទី១ ដលទី់៣)  និងែផនករយុទ្ស&ស ្
អភិវឌ&'ន៍ជតិ (គំេរងអភិវឌ+,ន៍យុទ្ស4ស្ជតិ ១, ២ និង ៣)។ 
 
ខណៈែដល យុទ្ស,ស្ចតុេកណដំណក់កលទី៣ ចត់ទុកករេលើកស្)យរបស់សហ្គសធុនតូចនិង 
មធ#$ម ជសសរ្គឹះសំខន់សំរប់ករអភិវឌ-.វ/ស័យឯកជន េហើយប9:-ក់ថ "ហិរ$%ប'(ទន ករ្គប់្គង 

ភំ្`<ញ, ៣៥.១០%:

;ៀមរប, ៨.២០%:
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និងបេច្កវ"ទ$% គឺជប"#$្បឈមដ៏ធំចំេពះសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មេនក្%ង្បេទសកម្%ជ” ែផនករ 
យុទ្ស&ស្អភិវឌ./ន៍ជតិដំណក់កលទី៣ ទទួលស%&ល់ថ ករអភិវឌ&0បែន្មេលើវ"ស័យ សហ្គសធុន 
តូចនិងមធ&'ម ផ្ល់នូវអត្្បេយជន៍ជេ្ចើនដល់សហគមន៍តមជនបទ ក្#ងទំរង់ជករែកៃច្ និងករ 
បែន្មតំៃលេលើផលិតផល ក៏ដូចជបេង្ើនករងរ។ េគលេដមួយរបស់ែផនករេនះ គឺបេង្ើនករភ,-ប់ 
ទំនក់ទំនងដ៏សំខន់ជមួយនឹងវ2ស័យពណិជ្កម្ ក៏ដូចជជមួយនឹងសហ្គសធុនធំែដរ។ 
 
េ្កពីយុទ្ស+ស្ និងេគលនេយបយខងេលើេនះ អនុគណៈកម>?ករអន្រ្កសួងទទួលបន្'ក 
សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ែដលបនបេង្ើតេឡើងេនឆ4&ំ ២០០៤ េដយរជរដ'(ភិបលកម្0ជ េដើម%&ី 
គំ្ទសហ្គសធុនតូចនិងមធ01ម បនអនុម័តេលើ្កបខណ0អភិវឌ"#ន៍សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មដំបូង 
បង្ស ់ េនឆ$%ំ ២០០៥ (២០០៥-២០១០) 19 ។ ្កបខណ'េនះ បនទទួលស'(លនូ់វចំនុចសំខន់ ៤ 
ែដលជឧបសគ្ចំេពះករអភិវឌ67សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម៖ ្កបខណ'គតិយុតិ្ និងបទប&'!"តិ្ 
ករទទួលបននូវហិរ,-វត្$ សកម្ភពគំ្ទសហ្គសធុនតូចនិងមធ23ម និងដំេណើរករអនុវត្្កបខណ& 
េគលនេយបយសហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម។ 
 
ទក់ទងេទនឹង្កបខណ)គតិយុតិ្និងបទប&'!"តិ្ ប"#$ធំៗចំនួន៣ ្ត#វបនេលើកេឡើង៖ (i) ត្ម$វករេធ្ើ 
ឲ"#្បេសើរនូវនីតិវ-ធី និងកត់បន្យនូវករចំណយេលើករចុះប!្ី្កុមហ៊ុន (ែដលេនែតជធតុគនឹ្ះមួយ 
្ត#វ ែតេដះ្សយ)។ (ii) ត្ម$វករបេង្ើតដំេណើរករ្ត-តពិនិត12បទប"#!"តិ្ និងយន្ករ ែដលេផ&'ត 
សំខន់េលើករកត់បន្យចំនួនអជ34ប័ណ្ែដលេចញជន់គ<4េដយ្កសួងពក់ព័ន្ (សE4នភពែដលដក់ 
បន្$កបែន្មេលើសហ្គសធុនតូច និងមធ)*ម) និង (iii) ត្ម$វករបេង្ើត្កបខណ-គតិយុតិ្ និងពណិជ្កម្។ 
 
ប"#$សំខន់ទី ២ គឺករទទួលបននូវហិរ,-វត្0។ ករណ៍េនះ ជប#$%សំខន់ស្មប់អជីវកម្ទំងអស ់
េហើយវេនែតបន្ជប%&' ជពិេសសចំេពះសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម។ ប*+&សំខន់៥យ"#ង ែដល 
្ត#វេដះ្សយេនក្-ងប012ទី ២ េនះ រួមមន (១) ករដក់្ទព)*ធន និងករេធ្ើប័ណ្កម្សិទិ្ (២) 
ករជួល (៣) ករែចករ&ែលកព័ត៌មនឥណទន (៤) ករបេង្ើនភពងយ្សួលដល់គណនីសំរប់ 
សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម និង (៥) វ"ទ$%ស'$នហិរ,-វត្0ែដលមិនែមនជធនគរ។ 
 

                                                
 
 
19 សូមេយងេទេគហទំព័រកំែណទ្មង់ករ្គប់្គងហិរ%&វត្*សធរណៈ សំរប់ព័តប៌ែន្ម៖  
http://www.mef.gov.kh/documents/PFM/7cg_documents/draft_outline_sme.htm [បនចូលេធ្ើករ្សវ្ជវេនៃថទ្ី ០៣ 
ែខកុម្ៈ ឆ)* ំ២០១៥] ។ 
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ប"#$សំខន់ទី៣ គឺករេធ្ើេអយ្បេសើរនូវសកម្ភពគំ្ទចំេពះសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម តមរយៈ 
េសវកម្អភិវឌ,-ន៍អជីវកម្ ករទទួលបននូវទីផ,;រ បេច្កវ?ទ,@ និងករបេង្ើនធនធនមនុស./ និងករ 
ទំនក់ទំនងគ"#។ េដើម&'ីអនុវត្នូវសកម្ភពទំងេនះ រជរដ>&ភិបលកម្Dជបនដក់េចញនូវវ'ធនមួយចំនួន 
ែដលនឹង្ត)វេរៀបរប់លមិ្តេនក្%ងែផ្កខងេ្កម។ េទះបីជសកម្ភពគំ្ទមួយចំនួន្ត+វបនអភិវឌ23 
បុ៉ែន្ត្ម*វករបែន្មេទៀត្ត.វែតេធ្ើ េដយេហតុថ្បេទសកម្,ជេនែតស្ិតេនលំដប់ថ67ក់េ្កមបំផុត 
េនក្%ងចំេណម្បេទសននរបស់អស()ន និងមនចំណត់ថ3)ក់េលើសែត្បេទសឡវមួយគត់ (ERIA 
ឆ"# ំ២០១៤ ទំព័រ)។ 
 
ប"#$ទី ៤ គឺទក់ទងេទនឹងដំេណើរករអនុវត្ៃន្កបខណ(េគលនេយបយសហ្គសធុនតូចនិងមធ9:ម 
ែដលេនក្%ង្កបខណ+េនះ រដ#$ភិបលកម្&ជ ្ត#វករេធ្ើករអភិវឌ,-នូវករស្មបស្ម4លស7,ប័នមួយរវង 
ភ"#ក់ងរសំខន់ៗរបសរ់ដ#$ភិបល េដើម%&ីបេង្ើតនិងអនុវត្ នូវេគលនេយបយ ែដលមនករសំរបសំរួល 
និងមន្បសិទិ្ភព េហើយ្ពមទំងេលើកកម្ស់ករសហករៃដគូវ"ស័យឯកជននិងសធរណៈ ជមួយ 
នឹងករអភិវឌ&'នូវដំេណើរករ្បឹក"#េយបលជ់មួយសមគមពណិជ្កម្និងភគីពក់ព័ន្ដៃទេទៀត។ 
 
េនឆ$%២ំ០១០ ្កបខណ&អភិវឌ"#ន៍សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មដំណក់កលទី២ (២០១០-២០១៥) 
្ត#វបនបេង្ើតេឡើង េដើម%&ីេធ្ើពិពិធកម្ឧស#$ហកម្ ករបេង្ើតថី្ ករេ្បើ្បស់បេច្កវ4ទ67 និងកំេណើន 
ផលិតផល ក៏ដូចជេដើម*+ីភ.*ប់ទំនក់ទំនងសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ជមួយនិងសហ្គសពហុជតិ 
ដៃទេទៀតែដរ។ េទះបីជប"#$ ែដល្ត&វបនេលើកេឡើងេនក្(ង្កបខណ-េគលនេយបយឆ)*ំ ២០០៥ 
េនែតជប'()នេពលបច្'ប()ន្សំរប់សហ្គសធុនតូចនិងមធ(:មក្#ង្បេទសកម្#ជ ្កបខណ/េគលនេយបយ 
ឆ"#២ំ០១០ មនលក្ណៈធំទូលយ និងមិនដក់េចញនូវេគលនេយបយ ឬមេធ+,បយ េដើម%&ី 
េដះ្សយប"#$ជក់ែស្ងដែដល។ ជក់ែស្ង េទះបីជរដ)*ភិបលបនេធ្ើេអយមនកររ+កចំេរ+នខង 
ែផ្កេលើកកម្ស់ករផ,-ព្ផ,0យបេច្កវ"ទ$%ក៏េដយ ែតប"#$្បឈមេនែតមនេនក្%ងវ"ស័យ្សវ្ជវនិង 
អភិវឌ&'ន៍ ចេង$%មបេច្កវ+ទ%- និងហិរ34វត្7និងបេច្កវ"ទ"#។ ឧទហរណ៍៖ វ-ទ"#ស/"នបេច្កវ"ទ$%កម្)ជ 
មនែតមជ#$មណ&លបេច្កវ"ទ$%ដ៏តូចមួយបុ៉េណ&'ះ សំរប់សិស'(្បតិបតិ្ករ្សវ្ជវ និងតំរង់ករសក 
ល"#ងរបស់ខ្+ន ក៏ដូចជករផ្ល់នូវេសវសំរប់្កុមហ៊ុនឯកជនដៃទេទៀត ្បសិនេបើមនករេស្ើសុំ។ 

ស"#ប័ន្គប់្គងសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម 
 

ក្#ងករបេង្ើនកិច្សហ្បតិបតិ្ករជមួយវ#ស័យឯកជន រជរដ-.ភិបលកម្5ជបនបេង្ើតឲ"#មននូវេវទិក  
រដ#$ភិបល-ែផ្កឯកជន ែដលមនសមសភគ្កុមករងរបេច្កេទស ៨ ្កុម។  ្កុមករងរបេច្កេទស 
ែផ្កកម្ន្សល និងសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម មន្កសួងឧស'(ហកម្ ែរ. និងថមពល និងអ្ក 
តំណងៃនសភពណិជ្កម្កម្.ជម"#ក់ជសហអធិបតី។ អនុគណៈកម*+ករអន្រ្កសួងសហ្គសធុនតូច 
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និងមធ&'ម ្ត*វបនបេង្ើតេឡើងេដើម-.ីេលើកកម្ស់ករអភិវឌ-;សហ្បតិបតិ្ករក្#ងចំេណមស+,ប័នេផ#$ងៗ 
នន តមរយៈករតំណងរបសវ់"ស័យឯកជន។ េលខធិករដ34នរបស់គណៈកម*+ករ ែដលមនទីតំងេន 
ក្#ងបរ#េវណ្កសួងឧស"#ហកម្ ែរ* និងថមពល មនតួនទីទទួលបន្9កេលើករងរេលខធិករដA"នេនះ 
និងស្មបស្ម(លសកម្ភពនន។ 
 
ក្#ងនមជស)*ប័ន និងភ0*ក់ងររដ5*ភិបល្គប់្គងប*+,សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម េនក្%ង្បេទស 
កម្$ជ ្កសួងឧស%&ហកម្ ែរ- និងថមពល បនេរៀបចំនូវ្ចកេចញចូលែតមួយេដើម/0ីេធ្ើេអយមន 
្បសិទិ្ភពនូវនីតិវ&ធីរដ្បលរបស់សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម។ ម៉&*ងវ,ញេទៀត មជ&3មណ5លអភិវឌ&:ន៍ 
អជីវកម្្ចកេចញចូលែតមួយស្មប់សហ្គសធុនតូចនិងមធ89ម ្ត:វបនបេង្ើតេឡើងផងែដរេដើម%&ី 
ផ្ល់នូវេសវ្បឹក/0ខ្ះៗ ដូចជករបណ;<ះបណ#$ល ករផ្ល់ករ្បឹក%& និងករផ្ល់េយបល់េលើករចុះ 
ប"្ពីណិជ្កម្របស់សហ្គសធុនតូចនិងមធ78ម និងេលើប<=7ច7>ប់និងប%&តិ្ដៃទេទៀត។ ទូរស័ព្ទំនក់ 
ទំនងក៏្ត)វេរៀងចំផងែដរ េដើម45ីទទួលនូវបណ#ឹងពីម)*ស់សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ចំេពះករ្ប្ពឹត្ 
ខុសរបស់ម(នី្រដ-.ភិបល។ េសវកម្េនះ ្ត#វបនកំណត់េនក្+ងតំបន់ភំ្េពញ េហើយមិនផ%&ព្ផ%)យទូល ំ
ទូលយេទ។ េដើម&'ីផ&*ព្ផ&-យព័ត៌មនពក់ព័ន្នឹងសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ដូចជវ-ធន និងនីតិវ'ធី 
ជេដើម េគហទំព័របណ#$ញអី ុនធឺែណតមួយ ក៏្ត%វបនបេង្ើតេឡើងែដរ។ 
 
បន#$ប់ពីករេបះេឆ.$តចុងេ្កយេនឆ"#ំ ២០១៣ រដ#$ភិបលបនសំេរចបេង្ើត្កសួងឧស,-ហកម្ និង 
សិប$%កម្ ែដលេកើតេចញពី្កសួងឧស12ហកម្ ែរ7 និងថមពល20។ ក្$ងចំេណមទំនួលខុស្ត&វទំងអស ់
របស់្កសួង គឺមនករេលើកម្ស់សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មេនក្,ងេគលនេយបយឧស&4ហកម្ថី្ 
ែដលនឹង្ត)វអភិវឌ#$េដយ្កសួង21។ 

កិច្សហ្បតិបត្ិករក្#ងវ&ស័យឯកជន 
 
សមគមជេ្ចើន ្ត#វបនបេង្ើតេឡើងេនក្0ងវ"ស័យឧស#$ហកម្េផ#$ងៗគ(#េនក្%ងវ(ស័យឯកជន េដើម%&ី 
េលើកតេម្ើងករអភិវឌ01សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម និងែចករ,ែលកព័ត៌មននិងសំរួលករេដះ្សយ 
                                                
 
 
20 រជ្កឹត'(េលខ នស/រកម/១២១៣/០៨ ចុះៃថ្ទី ០៩ ែខ ធ្% ឆ'( ំ២០១៣ ស្ីពីករបេង្ើត្កសួងឧស12ហកម្ និងសិប18កម្ 
(រជកិច ្ឆ()ំ២០១៣ េលខ ៩៤ ចុះៃថ្ទី ២៣ ធ្# ២០១៣)។ 
21 អនុ្កឹត()េលខ ៥៧៥ ចុះៃថ្ទី ២៤ ែខធ្% ឆ'(២ំ០១៣ ស្ីពីករេរៀបចំ នងិករ្ប្ពឹត្ិេទៃន្កសួងឧស34ហកម្ និងសិប38កម ្
(រជកិច ្ឆ() ំ២០១៤ េលខ ០១ ចុះៃថ្ទី ០៤ មករ ២០១៤)។ 



 

25  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

ប"#$។ េលើសពីេនះេទេទៀត ក៏មនសភពណិជ្កម្តមបណ01េខត្នន និងសភពណិជ្កម្បរេទស 
ជេ្ចើនផងែដរ ែដលចូលរួមេនក្)ងករេធ្ើឲ01រ"កចំេរ"នសហ្គសធុនតូច និងមធ)*មេនក្/ង្បេទស 
កម្$ជ។ 
 
ក្#ងចំេណមសមគមែដលធំៗនិងមនឥទិ្ពលជងេគ គឺមនសម័្ន្សមគមសហ្គសធុនតូចនិង 
មធ#$មកម្'ជ (បេង្ើតេឡើងក្*ងឆ,- ំ ២០១០) សមគមសហ្គសធុនតូចនិងមធ01មកម្$ជ (បេង្ើតេឡើង 
ក្#ងឆ"#ំ ២០០៦) សមគមឧស#$ហកម្ធុនតូច និងមធ)*មភំ្េពញ (បេង្ើតេឡើងឆ&'ំ ២០០៤) សហគម 
សហ្គិន'ស្ីកម្-ជ (បេង្ើតេឡើងឆ78ំ ២០១១) ។ល។ សមគមនីមួយៗ មនចំនួនសមជិក្បមណ 
១០០ សមជិក។ សមគមទំងេនះ មនកម្វត្'េដើម+,ីេដើរតួនទីជក់លក់ េនក្(ងចំេណមធតុផ23ំដៃទ 
េទៀត េពលគឹផ្ល់ព័ត៌មននិងបណ'(ះបណ+,លសមជិករបស់ខ្5ន ែដលជ្កុមហ៊ុនអន្រជតិ ឬសហ្គស 
ក្#ង្សកុ។ បុ៉ែន្ សមគមទំងអស់េនះ មិនែមនសុទ្ែតសកម្ និងេធ្ើករយ()ង្បសិទិ្ភពចំេពះសមជិក 
របស់ខ្'នទំងអស់េនះេទ េដយេហតុថេសវែដលបនផ្ល់ឲ()េទសមជិកេនមនក្មិត  ទំនក់ទំនង 
ជបណ"#ញរវងសមគមននក៏េនមនក្មិត និងសមត្ភពបេច្កេទសនិង្សវ្ជវក៏េនមនក្មិត 
ផងែដរ។ សម័្ន្សមគមសហ្គសធុនតូចនិងមធ34មកម្6ជ គឺជគំនិតផ្*ចេផ្ើមថី្ និង្ត&វបនបេង្ើត 
េដយពណិជ្ករ២រូប េដយមនករគំ្ទពី្កសួងឧស./ហកម្ ែរ4 និងថមពល។ តួនទីរបសស់ម័្ន្    
សមគមសហ្គសធុនតូចនិងមធ01មកម្4ជ រួមមនករ្បមួលផ្,ំសមគមពណិជ្កម្ និងសហ្គស 
ពណិជ្កម្េផ#$ងៗគ(#េនទូទំង្បេទស។ សមជិកែចករ#ែលកនូវទស+,នៈដូចគ1+ េហើយសមគមេនះ គឺជ 
សមគមែដលសកម្ជងេគស្មប់សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម។ 
 
សមគមនិងសភពណិជ្កម្ទំងអសេ់នះ កំពុងេដើរតួនទីយ+,ងសំខន់តមរយៈករតំណងេអយវ"ស័យ 
ឯកជនេនក្%ងេវទិករដ#$ភិបល-ែផ្កឯកជន េហើយនិងតមរយៈករេលើកេឡើងនូវប%&'និងករ្បឈម 
ែដល្ត&វបនជួប្បទះេដយសហ្គសធុនតូចនិងមធ78ម ជូនដលស់"#ប័នរដ"#ភិបល ឬនយករដ្ម0នី្ 
ក្#ងករណីចំបច់។ 
 

ឃ. វ"ធននិង្កបខណ#គតិយតិ្ុអនុវត្ចំេពះសហ្គសធុនតូច និង 
មធ#$ម 
 
េន្បេទសកម្'ជ គ*+ន្កបខណ1គតិយុតិ្ ឬបទប$%!"តិ្ណមួយ ចំេពះសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម 
ជពិេសសេនះេទ។ ដូចេនះ សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ្ត*វបន្គប់្គងេដយ្កបខណ&ច()ប់ 
ពណិជ្កម្ទូេទ ែដលមនជធរមនេនក្#ង្បេទស។ ក្#ងចំេណម្កបខណ)ច"#ប់ទំងេនះ ច"#ប់ និង 
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បទប#$!"តិ្ធំៗ ែដលពក់ព័ន្នឹងសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម រួមមន ច&,ប់ស្ីពីវ&ធនពណិជ្កម្និងប"្ី 
ពណិជ្កម្ ច"#ប់ស្ីពីករ្គប់្គងគុណភពនិងសុវតិ្ភពផលិតផលនិងេសវកម្ ច+,ប់ស្ីពីពណិជ្ 
ស"#$ ពណិជ្នម និងករ្បកួត្បែជងមិនេស)*ះ្តង់ ច*0ប់ស្ីពីសហ្គសពណិជកម្ ច*0ប់ស្ីពី 
ករ្គប់្គងេរងច្កនិងសិប+,កម្ ច+/ប់ស្ីពីមជ+5ត្ករពណិជ្កម្ ច%&ប់ស្ីពី្បតិបតិ្ករែដលមនកិច្ 
ធន និងច'(ប់ក',័យធន។ 
 
មុននឹងសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម អច្បតិបតិ្ករេដយ្សបច"#ប់ េដយអនុេលមតម្កបខណ' 
គតិយុតិ្និងបទប"#!"តិ្របស់្បេទសកម្+ជ សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ្ត*វែតេគរពតមនីតិវ&ធី និង 
កតព្កិច្មួយចំនួន ដូចជករបំេពញករចុះប'្ពីណិជ្កម្ជមួយនឹងអជ01ប័ណនិ្ងលិខិតអនុ)*+ត 
ែដលពក់ព័ន្នឹងសកម្ភពអជីវកម្ និងរក#$នូវករអនុេលមតមច-.ប់្កុមហ៊ុន ែដលជកម្វត្+ៃន 
អធិករកិច្។ ដំេណើរករដូចគ,-េនះ ក៏្ត(វអនុវត្ផងែដរចំេពះករបិទអជីវកម្។ ែផ្កខងេ្កមេនះ និង 
ផ្ល់នូវទិដ្ភពទូេទៃននីតិវ'ធី និងកតព្កិច្ទំងេនះ។ 

ករចុះប'្ីពណិជ្កម ្
 
េយងតមច'(ប់និងបទប&'!"តិ្របស់្បេទសកម្$ជ រល់អជីវកម្ទំងអស់្ត)វចុះប/្ីពណិជ្កម្េន 
្កសួងពណិជ្កម្ ឬតមរយៈមនី្ពណិជ្កម្េខត្ឬ្កុង ឬទីតំងដៃទេទៀតែដល្ត1វកំណត់េដយ 
្កសួង។ ចប់តំងពីមនករអនុម័ត្កបខណ)អភិវឌ/0ន៍សហ្គសធុនតូចនិងមធ/;ម េនឆ?/ំ ២០០៥ មក 
ចំនួនៃន្កុមហ៊ុនែដលបនចុះប%្ ីមនករេកើនេឡើងជេរៀងរល់ឆ01។ំ រហូតដល់ឆ*+ំ ២០១១ ៧១.១២% 
ៃនចំនួនសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មេន្បេទសកម្0ជទំងអស ់បនចុះប"្ីពណិជ្កម្ (វ"ទ$%ស'$នជតិ 
ស្ិតិ ឆ"#២ំ០១៣)22។ កក#$េនះេកើតេឡើងេដយេហតុថ រជរដ&'ភិបលកម្/ជបនកត់បន្យរយៈេពល 
ចុះប%្ ី តំរូវករឯកសរសំរប់ចុះប"្ីពណិជ្កម្របស់សហ្គសធុនតូចនិងមធ./ម និងតៃម្ៃនករ 
ចុះប%្ ី េដើម%&ីជករេលើកទឹកចិត្ដល់សហ្គ ិនទំងអស់ ជពិេសសម,-ស់សហ្គសធុនតូចនិងមធ#$ម 
ក្#ងករចុះប%្ីពណិជ្កម្្កុមហ៊ុនពួកេគ េហើយនិងប្#រសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មរបស់ពួកេគពីវ"ស័យ 
េ្កផ្&វករមកជវ'ស័យផ្#វករ។  កំែណទំរង់ៃននីតិវ"ធីពក់ព័ន្នឹងករចុះប"្ីពណិជ្កម្របស់សហ្គស 
ធុនតូចនិងមធ&'ម ្ត*វបនេធ្ើេឡើងនេពលថី្ៗេនះ បន#$ប់ពីករ្បជំុេលើកទី ១៧ របស់េវទិករដ+,ភិបល�
ែផ្កឯកជន ែដលេធ្ើេឡើងេន ែខ មីន ឆ#$ំ ២០១៤។ ្កសួងឧស()ហកម្ និងសិប(0កម្ ្ត2វបន្បគល ់
ករទទួលខុស្ត+វផ./ច់មុខេលើករសំរបសំរួលជមួយនឹង្កសួងនិងស%&ប័នពក់ព័ន្ េដើម&2ីេរៀបចំនីតិវ:ធី 
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 កំណត់ចំណំ៖ ព័ត៌មនសំរប់ឆ23ំ ២០១៤ នឹងអចចូលេមើលបនេនែខកក្ដ ឆ34ំ ២០១៥។ 



 

27  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

េអយមនលក្ណៈសម-. និងបន្យនូវផលលំបកែដល្បឈមេដយសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម។ 
ជមួយនឹងកំែណទំរង់េនះ រយៈេពលៃនករចុះប2្ីពណជ្ិកម្្ត(វបនកត់បន្យជមធ34មមក្តឹម 
្បែហលជ ៣ េទ ៥ ៃថ្ៃនៃថ្េធ្ើករ បន"#ប់ពីដក់នូវឯកសរតំរូវទំងអស់។ នេពលបច្$ប%&ន្េនះ ្កសួង 
ក៏កំពុងេធ្ើករដក់េចញនូវនីតិវ&ធីចុះប,្ីពណិជ្កម្តម្បព័ន្អ៊;នេធើេណតផងែដរ។ ឯកសរ ែដលតំរូវ 
សំរប់ចុះប%្ីសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ក៏្ត%វបនកត់បន្យផងែដរ។ បែន្មពីេនះេទៀត តំរូវករៃន 
លិខិតេថ'(លេទស និងលិខិតប()*ក់អសយ័ដ#$នរបស់្កុមហ៊ុន មិនតំរូវឲ*+មនេទៀតេទ។ េដើមទុនតំរូវឲ/0 
មនក្#ងទ្មង់ជលិខិតបេ01ើ្បក់េនធនគរសំរប់ចុះប)្សីហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ក៏្ត%វបនកត់ 
បន្យពី ២០លនេរៀល មក្តឹម ៤លនេរៀលែដរ។ នេពលបច្(ប)*ន្ តៃម្រដ្បលសំរប់ករចុះប"្ី 
ពណិជ្កម្ មនចំនួន ១.៨លន េរៀល និងតៃម្រដ្បលសំរប់្កុមហ៊ុនឯកកម្សិទិ្គឺ ៣០មឺុនេរៀល។ 

អជ#$ប័ណ ្និងលិខិតអនុ$%&ត 
 

វជករលំបកណស់សំរប់ពណិជ្កម្ថី្ េដើម:;ីឲ:=ដឹងថេតើអជ#$ប័ណ្អី្ែដលតំរូវឲ$5មន។ ពិតណស់ 
អជ#$ប័ណ្ មនជង ៧៥ ្បេភទ និងអចអនុវត្ចំេពះសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មេន្បេទសកម្0ជ 
េហើយអជ'(ប័ណ្ទំងេនះ ្ត4វបនេចញេដយ្កសួងេផ&'ងៗគ*& េទតមវ/ស័យពណិជ្កម្។ េគហទំព័រ 
អនុគណៈកម)*ករៃនសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ែដលមនផ្.កព័ត៌មនទំងអស់ ែដលពក់ព័ន្នឹងករ 
េចញអជ&'ប័ណចំ្េពះសហ្គសធុនតូចនិងមធ23ម ្ត4វបនរយនមជប#្ី។ 
 
នេពលថី្ៗេនះ រដ*+ភិបលកំពុងែតមនភពសកម្េនក្%ងករេលើកកំពសេ់សវកម្តម្បព័ន្អ៊0នេធើេណត 
េដើម%&ីសំរួល និងបេង្ើនេល()*ន ៃននីតិវ'ធីរដ្បលសំរប់ករេស្ើសុំអជ01ប័ណ្ និងលិខិតអនុ!"#ត។ 
ឧទហរណ៍៖ េនែខេមស ឆ/0២ំ០១៥ ្កសួងេទសចរណ៍ បនដក់ឲ12ដំេណើរករចុះប,្េីដើម%&ីសុ ំ
អជ#$ប័ណ្េទសចរណ៍តមរយៈ្បព័ន្អ៊9នេធើេណត23។ េលើសពីេលើេនះេទៀត ្កសួងពក់ព័ន្ បនដក់ 
េចញរួមគ()ជមួយនឹង្កសួងេសដ្កិច្និងហិរ&'វត្+ នូវ្បកសអន្រ្កសួងស្ីពីតៃម្េសវសធរណៈ 
សំរប់ករចុះប+្ីេស្ើសុំអជ34ប័ណ្ និងលិខិតអនុ?@4ត ក៏ដូចជរយៈេពលសំរប់ចុះប%្ីផងែដរ។ េដើម12ី 
ធននូវតម()ភព ្បកសទំងេនះ ្ត#វបនដក់ជសធរណៈ និងអចចូលេមើលបនេនេលើេគហទំព័រ 
របស់អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលូយ �www.acu.gov.kh�។ 
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 េគហទំព័រផ្+វកររបស់្កសួងេទសចរណ៖៍ http://www.cambodiatourismindustry.org/។ 



 

ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ  28 
 

ករចុះប'្ីពនដ្រ និងកតព្កិច្ចុះប.្ីេផ34ងៗេទៀត 
 

បន#$ប់ពីចុះប'្ីេន្កសួងពណិជ្កម្ ឬ ទទួលបនករចុះប"្ីពណិជ្កម្ពី្កសួងឧស23ហកម្ ែរ7 
និងថមពល ែដលធននូវដំេណើរករចុះប*្ីសំរប់សហ្គសធុនតូចនិងមធ;<ម សហ្គសធុនតូច 
និងមធ&'ម មនរយៈេពល ១៤ ៃថ្េដើម()ីចុះប/្ីពន្របស់ខ្9ន។ នីតិវ>ធីអចខុសគB(េទតមទំហំ ចំណ"ល 
និងរបរពន្ ែដលសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម មនអតិ្ភព។ 
 
្សបតមច%&ប់ករងរ សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ែដលជួលបុគ្លិកឲ'(បំេរ-ករេន្បេទសកម្5ជ ្ត8វ 
ចុះប%្ីជមួយនឹង្កសួងករងរ និងបណ78ះបណ:;លវ>ជ?;ជីវៈ មុននឹងចប់េផ្ើម្បតិបតិ្ករអជីវកម្របស ់
ខ្#ន។ 

អធិករកិច ្
 
េនេពលចុះប)្ីពណិជ្កម្េដើម%&ី្បតិបតិ្ករេន្បេទសកម្#ជរួច ដូចជអជីវកម្េផ./ងេទៀតែដរ សហ្គស 
ធុនតូចនិងមធ&'ម ្ត#វេគរពេទតមដំណក់កលខងេ្កមៃនបទប%&!"តិ្កម្)ជ ែដលពក់ព័ន្នឹងករ 
អនុេលមតមច)*ប់របស់្កុមហ៊ុន៖ 

• ករ្បកស្បតិេវទ៍្បចឆំ"#ំ៖ វជករ្បកស្បតិេវទ៍ចុងឆ"#ំៃនឆ"#ំសរេពើពន្េលើស%&នភពៃដគូ 
អជីវកម្របស់្កុមហ៊ុនេទដលន់យកដ%&នចុះប,្ីពណិជ្កម្ៃន្កសួងពណិជ្កម្ ែដលេនទី 
េនះ គំរូៃនែបបបទ្បកស្បតិេវទ៍្បចំឆ./ំអច្ត2វទទួលយកបន។ 

• ករែថរក&'្បព័ន្គណេនយ&2ឲ"#្តឹម្ត(វ៖ សហ្គសទំងអស ់ ្ត#វបនតំរូវឲ'(ែថរក', និងេរៀបចំ 
នូវកំណត់្តហិរ$%វត្$ និងរបយករណ៍ហិរ'(វត្,្ បចំឆ&' ំ(ចប់េផ្ើមពីៃថ្ទី ០១ មករ នឹងប(្ប់ 
ៃថ្ទី ៣១ ធ្# ជេរៀងរល់ឆ-.ំ)។ កំណត់្ត ្ត#វេធ្ើជ្បក់េរៀលែខ្រ និងជភសែខ្រ េហើយ្ត#វេផ្ើ 
េទ្កសួងេសដ្កិច្និងហិរ&'វត្+ េនក្%ងរយៈេពល ៣ ែខ បន%&ប់ពីករបិទឆ"#ំសរេពើពន្។ េទះជ 
យ"#ងណក៏េដយ សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម មិនជប់កតព្កិច្ក្#ងករេធ្ើរបយករណ៍ហិរ12 
វត្$តមែបបស្ង់ដរ្បេទសកម្+ជ ដូចជអី្ែដលបនត្ម8វសំរប់្កុមហ៊ុនធំេឡើយ។ 

• ករបង់ពន្៖ ជទូេទមនពន្ធំៗបួនែដលសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ្ត*វែតបង់ េពលគឺពន្ 
េលើ្បក់េបៀវត,- ពន្កត់ទុក (តំរូវឲ()អ្កបង់កត់ទុកភគរយៃនករបង់្បក់ពីអ្កទទួលបង់ 
ពីេ្ពះ្បព័ន្្បមូលពន្នេពលបច្'ប()ន្េនះ មិនមនយន្ករេដើម%&ី្បមូលេដយផ/%ល់ពីបុគ្ល 
េទ) ពន្េលើតំៃលអករបែន្ម និងពន្េលើ្បក់ចំណ8ល។ 



 

29  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

• ករសំ ុបន្អជ#$ប័ណ្ និងលខិិតអនុ'()តជថី្៖ សហ្គសធុនតូចនិងមធ"#ម ្ត'វេស្ើសុំអជ1"ប័ណ្ 
និងលិខិតអនុ)*+តជថី្។ នីតិវ2ធី ្ត#វេធ្ើេឡើងេន្កសួង និស23ប័នពក់ព័ន្ ដូចេនេពលដំេណើរករ 
ចុះប%្ីែដរ។ 

• ករេផ្&ងផ)*ត់ភព្តឹម្ត2វៃនករផ6*ស់ប្:ររចនសម័្ន្្កុមហ៊ុន៖ ករេនះជកតព្កិច្ ែដល 
សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ្ត#វជូនដំណងឹដល់្កសួងពណិជ្កម្ េនេពលែដលមនករផ9:ស ់
ប្#ររចនសម្័ន្េនក្'ង្កុមហ៊ុន ដូចជវ"េសធនកម្លក្និ្កៈ្កុមហ៊ុន ឬក្5ងករណី្កុមហ៊ុនប;្=ល 
គ"# ឬករទិញ្កុមហ៊ុន។ 
 

េដើម%&ីធនករអនុេលមតមច&'ប់្កុមហ៊ុនទំងអសេ់នះ ភ"#ក់ងររដ)#ភិបល្ត0វេធ្ើអធិករកិច្ពីេ្ពះ 
ករបរជ័យក្#ងករអនុេលមតមកតព្កិច្ទំងេនះ អចនំឲ$%សហ្គសធុនតូចនិងមធ$%ម្បឈមនឹង 
ករផកពិន័យ និងករទទួលខុស្ត3វែផ្ក្ពហ្ទណ;។  
 
េ្កពីអធិករកិច្ទំងេនះ សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មខ្ះ ក៏្ត%វជកម្វត្(ៃនករេធ្ើអធិករកិច្ពក់ព័ន្នឹង 
សកម្ភពអជីវកម្របសខ្់#នែដរ។ ឧទហរណ៍៖ សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម េនក្%ងវ(ស័យេសវកម្ម្#ប 
អហរនិងេភសជ្ៈ ឬកម្ន្សល ជធម្ត ែតងែតមនករេធ្ើអធិករកិច្ែផ្កអនម័យពី្កសួង 
សុខភិបល។ 

ករបិទ្កុមហ៊ុន 
 
ម"#ស់សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម អចរ$លយ្កុមហ៊ុនរបស់ខ្0នជផ្3វករ (មនន័យថ្កុមហ៊ុនអច 
ប"#$ប់ភពជនីតិបុគ្ល) េដយេស្ើសុំេទ្កសួងពណិជ្កម្។ សំេណើរ ្ត#វបនេផ្ើរេទម./ស់បំណ5ល 
និងម%&ស់ភគហ៊ុនទំងអស់សំរប់ទូទត់បំណ7លខ្ះៗ ឬបំណ$លទំង្សុងរបស់្កុមហ៊ុន ក្#ងរយៈេពល 
ជក់លក់ណមួយ។ កត+,េនះ អនុ$%&តជញឹកញប់ ឲ"#្កុមហ៊ុនបន្សកម្ភពពណិជ្កម្របស់ខ្*ន 
បន។ េហើយវក៏អចឲ./្កុមហ៊ុនេជៀសវងនូវតំរូវករដំេណើរករបិទ្កុមហ៊ុនតមរយៈករជ្មះប"្ី។ 
ដំេណើរករេនះ ្ត#វចំណយេពល ៥ ៃថ្ៃនៃថ្េធ្ើករ េដើម-.ីដក់ឯកសរ និងេចញនូវលិខិតលប់េឈ#$ះពី 
ករចុះប'្ពីណិជ្កម្។ 
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៤. កររកេឃើញ៖ សហ្គសធុនតូច និងមធ./ម 
និងប"#$អំេពើពុករលួយក្-ង្បេទសកម្-ជ 

 
 

ក. អត្ស%&'ណរបស់អ្កផ្ល់ចេម្ើយ 
 
ក្#ងចំេណមអ្កែដល្ត0វបនសម67សទំង១០០នក់ ៥២នក់ ជម"#ស់្កុមហ៊ុន (េហើយក៏បំេពញតួនទី 
ជនយក្បតិបតិ្ផងែដរ)  ១៦នក់ ជនយក្បតិបតិ្ឬនយក និង៣២នក់ ជនយក្គប់្គងទូេទ 
ឬមនមុខនទីេផ#$ងេទៀតក្#ងសហ្គសរបស់ខ្.ន។ េទះបីជេគលេដដំបូង គឺេធ្ើករសម+,សែតនយក 
្បតិបតិ្ក៏េដយ ក៏ករេធ្ើែបបេនះេនែតមិនអចេធ្ើេទរួចេដយសរេហតុផលជេ្ចើន។ េនក្#ងសហ្គស 
ជេ្ចើន នយក្បតិបតិ្ ឬម"#ស់្កុមហ៊ុន េដើរតួនទីមិនសូវសកម្េនក្,ងករងរ្បចំៃថ្ េហើយនយក 
្គប់្គងទូេទ  ស្ិតក្'ងស*+នភព្បេសើរជងេនក្#ងករចូលរួមក្#ងករ្សវ្ជវេនះ។ បែន្មេលើេនះ 
េទេទៀត នយក្បតិបតិ្ ឬម"#ស់្កុមហ៊ុន េ្ចើនែតមនភពមមញឹកខ01ំង េហើយមិនចង់ចូលរួមក្=ង 
ករ្សវ្ជវែបបេនះេទ ដូចេនះេហើយពួកេគបនេធ្ើ្បតិភូកម្េអយអ្កតំណងម"#ក់េចញមុខជំនួស 
ពីស$%ប័នរបស់ពួកគត់។ ករេនះ បនេធ្ើេអយមនផលប៉ះពល់ដល់ករ្បមូលទិន្ន័យ េដយេហតុថ 
អ្កតំណង ែដលផ្ល់បទសម)*សន៍េនះ ពំុែមនជអ្ក ែដលអចេឆ្ើយតបេទសំណ1រទំងអស់បនេទ។ 
េនេពលែដលអ្កផ្ល់បទសម,-សន៍មិនអចេឆ្ើយសំណ$របន ្កុម្សវ្ជវបនកត់ចំេលើយថ “គ"#ន 
ព័ត៌មន”។ េនេពលែដលអ្កផ្ល់បទសម*+សន៍មិនមនេយបល់ណមួយ ឬសំេរចចិត្ថមិនេឆ្ើយ េ្ពះ 
ពួកគត់គិតថគត់មិនមនព័ត៌មនេដើម23ីេឆ្ើយេទនឹងសំណ-រ ឬសំេរចចិត្ថេនេស្(មមិនេឆ្ើយនឹងសំណ4រ 
េនះ ្កុម្សវ្ជវបនេធ្ើករកត់ចំេលើយថ “គ"#នេយបល់”។  
 
េដយេគរពតមនិយមន័យៃនសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ែដលបនេ្បើ្ បស់េនក្#ងករ្សវ្ជវេនះ  
២២ សហ្គស ែដលមននិេយជិត ១០ នក់ និងតិចជងេនះ ្ពមទំង ៥ សហ្គស ែដលមន 
និេយជិតេ្ចើនជង ១០០ នក់ ្ត&វបនរក+,ទុកក្%ងគេ្មងេនះ េ្ពះតំរូវករទុនេដើមរបស់ពួកេគ 
េឆ្ើយតបនឹងលក្ណៈរបសស់ហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម (េមើលតរងទី ៧)។ ករេនះ ក៏្ត*វបនអនុវត្ 
ដូចគ#$ចំេពះ ២៨ សហ្គស   ែដលមនទុនេដើមតិចជង ៥០០០០ ដុល$%រសហរដ្អេមរ-ច និង   ៤ 
សហ្គសេទៀត ែដលមនទុនេដើមេ្ចើនជង ៥០០០០០ ដុល$%រសហរដ្អេមរ-ច។ េហតុផលេនះ 
បង#$ញថ ក្)ងស,$នភពេសដ្កិច្កម្$ជបច្$ប)*ន្ លក្ណៈវ'និច័្យែផ្កេលើចំណ+ល គួរែត្ត#វយកមក 
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ពិចរណផងែដរសំរប់ករែបកែចកចំណត់ថ"#ក់របសស់ហ្គសធុនតូចនិងមធ*+ម ែដលវ0ធីស3សេ្នះ 
្ត#វបនេ្បើ្បសផ់ងែដរេដយធនគរពិភពេលក។ ចំណ$លគឺជរង+,សមួ់យ ែដលមនភពជក់លក់ 
បំផុតរវងវ%ស័យពណិជ្កម្េផ./ងៗ េហើយជួយកត់បន្យភពមិនច.>ស់លសនិ់ងភពមិនជក់លក់ ក្#ង 
ករកំណត់និយមន័យសហ្គសធុនតូចនិងមធ#$ម។ 
 
តរងទី ៧៖ ្បេភទសហ្គសែដលនយក្បតិបតិ្ឬអ្កតំណង្ត#វបនសម#$ស 

្បេភទសហ្គស  

ចំនួន 

ទុនតិចជង ៥០ ០០០ ដុល$%រអេមរ%ក ២៨ 

ទុនចេន'(ះពី ៥០ ០០០ េទ ២៥០ ០០០ 
ដុល$%រអេមរ%ក 

៣៨ 

ទុនចេន'(ះពី ២៥០ ០០០ ដល ់៥០០ ០០០ 
ដុល$%រអេមរ%ក 

១២ 

ទុនេ្ចើនជង ៥០០ ០០០ ដុល$%រអេមរ%ក ៤ 

គ"#នព័ត៌មន ១៨ 

សរុប ១០០ 

 
េ្ចើនជងេនះេទេទៀត ក្$ងចំេណមសហ្គសទំង ១០០ ែដលនយក្បតិបតិ្ ឬអ្កតំណងេអយ 
សហ្គស ្ត#វបនសម)*សេនះ សហ្គសចំនួន ៨៤ ្ត#វបនបេង្ើតេឡើងក្/ងអំឡ/ងេពល ១០ ឆ"#ំកន្ង 
េទេនះ។ ករេនះ ប"#$ក់ថ សហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មដ៏េ្ចើន េនក្#ង្បេទសកម្#ជ នេពលបច្(ប)*ន្ 
េទើបែត្ត(វបនបេង្ើតេឡើងថី្ៗបុ៉េណ./ះ ដូចែដលបនបក្សយក្=ងែផ្កទី៣ ស្ីពីបរ#ស%&នៃនសហ្គស 
ធុនតូចនិងមធ&'មេនក្#ន្បេទសកម្#ជេនះ។  តថភព ែដលសហ្គសធុនតូចនិងមធ*+មេន្បេទស 
កម្$ជ ភគេ្ចើនជសហ្គសវ័យេក្ង េហើយនឹងមននូវ្កុមហ៊ុនមួយចំនួនធំ ែដលមិនបនចុះប,្ ី
ពណិជ្កម្េនះ  េធ្ើេអយ្បេទសកម្*ជមនភពទន់េខ23យក្*ងករ្បកួត្បែជងជមួយ្បេទសដៃទ។  
 
េលើសពីេនះេទេទៀត ភគេ្ចើន (៧០%) ៃនសហ្គស ែដលនយក្បតិបតិ្ ឬបុគ្លិក ្ត(វបន 
សម#$ស គឺជសហ្គសេគល េហើយមន្កុមហ៊ុនែត ៣៤ បុ៉េណ&'ះ ែដលមនសខេផ*+ងៗេទៀតក្3ង 
្បេទសកម្$ជ។ ពំុមនអ្កផ្ល់បទសម12សន៍ណម&'ក់ មនសកម្ភពអជីកម្អហរ័ណនីហរ័ណេនះ 
េទ។  

្បេភទសហ្គស ចំនួន 

បុគ្លិកតិចជង៥នក់ ៣ 

បុគ្លិកពី ៥ េទ ១០ នក់ ១៩ 

បុគ្លិកពី ១១ េទ ៥០ នក់ ៦៣ 

បុគ្លិកពី ៥១ េទ ១០០ នក់ ១៥ 

បុគ្លិកេ្ចើនជង ១០០ នក់ ៥ 

សរុប  ១០០ 
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បុរស:

៦១%:

o<្ី:

២៦%:

ទំងពីរq<ទ:

១៣%:

 
ដូចែដលបនបង#$ញេនក្%ងរូបភពខងេ្កមេនះ ម"#ស់សហ្គសភគេ្ចើនគឺជបុរស។ េទះបីជមន 
ករសិក&'្សវ្ជវកលពីមុនបនបង5&ញថ នយក្បតិបតិ្ែដលជ"ស្ភីគេ្ចើន ជួបប$%&្បឈម 
េ្ចើនជងនយក្បតិបតិ្ែដលជបុរសេពលេធ្ើជំនួញ បងហញេនះមិន្ត#វបនបង#$ញេទេនក្&ង 
ករសិក&'េនះ។  
 
រូបភពទី ៣៖ េភទៃនម$%ស់សហ្គស 

ខ. ករយល់េឃើញនិងចំេណះដឹងអំពីអំេពើពុករលួយរបស់សហ្គស 
ធុនតូច និងមធ&'ម 

និយមន័យៃនអំេពើពុករលួយ 
 

ច"#ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើពុករលួយឆ01 ំ២០១១ និង្កម្ពហ្ទណ,ឆ"# ំ២០០៩ ៃន្បេទសកម្)ជ មិនបន 
ផ្លនិ់យមន័យេលើអំេពើពុករលួយេទ។ អង្ករតម()ភពអន្រជតិ កំណត់និយមន័យអំេពើពុករលួយថ ជ 
“កររ#េលភេលើអំណចែដលបនផ្ល់ឲ./ស្មប់្បេយជន៍ឯកជន”។.

24 
 
                                                
 
 
24 អង្ករតម()ភពអន្រជត,ិ េគហទំព័រស*+ប័ន, សំណ$រចេម្ើយស្ីអំេពើពុករលួយ ែដលអចែស្ងរកបនេនេលើេគហទំព័រ៖ 
http://www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_on_corruption [បនចូលេធ្ើករ្សវ្ជវេនៃថ្ទ១ី១ ែខមីន 
ឆ"#២ំ០១៥]។ 
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េដយេហតុថករ្សវ្ជវេនះេផ+,តេលើករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយ គ"#ននិយមន័យេលើអំេពើពុក 
រលួយជក់លក់ណមួយ្ត#វបនបេង្ើតេនះេទ។ េគលបំណង គឺេដើម'(ីែស្ងយល់ថ េតើនយក្បតិបតិ្ 
គិត និងយលអំ់ពីអំេពើពុករលួយយ./ងណែដរ។ េទះបីជករេអយនិយមន័យផ*+ល់ខ្0នរបស់អ្កែដល 
្ត#វបនសម#$សេលើអំេពើពុករលួយ អចនឹងខុសៗគ+,ពីម+,ក់េទម+,ក់ េដយែផ្កេលើសវតនិងតៃម្របស ់
ពួកគត់ និងកែន្ងែដលពួកគត់ធ$%ប់រស់េននិងបទពិេសធន៍របស់ពួកគត់ក៏េដយ ក៏មនធតុខ្ះបន 
េលចេឡើងជេរឿយៗក្.ងនិយមន័យ េហើយវអចកំណត់ពីនិន./ករខ្ះេនក្8ងនិយមន័យ ែដលបនផ្ល់ 
ឲ"#។ 
 
អំេពើពុករលួយ ជពក$%មួយែដលម-$សជំ់នួញជេ្ចើន មនករខ&'ចរអ េហើយពួកគត់ភគេ្ចើនមិនចង់ 
ពិភក%&អំពីប$%&េនះេទ។ ពិតណស ់ ្បែហលជ១ភគ៤ ៃនមនុស&'ែដលបនទក់ទងទំងអស់បុ៉េណ&'ះ 
ែដលបនយល់្ពមផ្ល់បទសម#$សន៍េនក្#ងគេ្មងេនះ។ ករេនះ អចេដយសរពួកគត់មិនមន 
អរម្ណ៍្ សួលក្'ងករនិយយអំពីអំេពើពុករលួយ។ េលើសពីេនះេទេទៀត អ្កចូលរួមជេ្ចើន មិនចង់ែចក 
រ"ែលកពីមតិេយបល់របស់ពួកគត់េលើប)*+អំេពើពុករលួយ ឬក៏បដិេសធក្+ងករេឆ្ើយសំណ$រភគេ្ចើន 
ែដលបនសួរេទកន់ពួកគត់ែតម្ង។ េនេពលែដល្ត&វបនសួរឲ./កំណត់ន័យរបស ់ “អំេពើពុករលួយ” 
អ្កចូលរួម២២នក់ មិនចង់និយយអំពីអំេពើពុករលួយ ឬនិយយថពួកគត់មិនអចកំណត់ន័យៃនអំេពើ 
ពុករលួយេទ។ អ្កចូលរួម ៤ នក់ បននិយយថ អំេពើពុករលួយគឺជ្បក់េ្កមតុ េហើយ ៦ នក់ េទៀត 
េអយនិយមន័យថជករសូកប01ន់ ្ពមទំង ៧ នក់ េទៀតថជអី្ែដល្បឆំងនឹងច"#ប់។ 
 
អ្កចូលរួមខ្ះពិពណ៌នថ អំេពើពុករលួយជអី្ែដលអ្ក្ត4វែតេធ្ើេដើម89ីសេ្មចករងរមួយ ឬេដើម&'ីសេ្មច 
ករងរណមួយឲ)*បនេលឿនជងមុន។ ចេម្ើយមួយ ែដលដូចគ-.បំផុតអំពីនិយមន័យៃនអំេពើពុករលួយ 
េនះគឺ ជអី្ែដល្ត&វបង់ េហើយជអី្ែដល្បឆំងនឹងច%&ប់ មនន័យថវជករចំណយបែន្ម ែដលមិន 
្ត#វបនទមទរេដយច"#ប់េនះេទ។ េទះបីជអ្កចូលរួមភគេ្ចើន យល់្សបគ()េលើស,-)ណេនះ 
ក៏េដយ ក៏ភគេ្ចើនបនសរភពថ ពួកគត់មិនបនដឹងអំពីច23ប់ែដលអនុវត្ស្មប់សហ្គសធុនតូច 
និងមធ&'មដូចជសហ្គសរបស់ពួកគត់េនះេទ។ អ្កែដល្ត)វបនសម#$ស េ្ចើនែតគិតថច+,ប់មន 
ភពស្$គស'(ញ និងពិបកក្&ងករយល ់ េហើយមនអរម្ណថ៍ពំ ុមនឯកសរែដលពក់ព័ន្ និងែដលអច 
រកបនយ&'ងងយ្សួលណស្ីពីច&'ប់អនុវត្េនះេទ។ នយក្បតិបតិ្មួយចំនួន ែដល្ត&វបនសម&'ស 
ក្#ងករ្សវ្ជវេនះ បនេអយនិយមន័យអំេពើពុករលួយថជអី្ែដលពួកេគ្ត4វបនបងំ្េអយេធ្ើ េហើយ 
ជអី្ែដល្បឆំងនឹងច01ប់េទៀត។ េលើសពីេនះេទេទៀត ពួកេគគិតថ អំេពើពុករលួយ គឺជអី្ែដលពក់ព័ន្ 
ជមួយនិងទឹក្បក់ចំនួនេ្ចើន ជជង “្បក់ទឹកែត”។ 
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េយងតមមតិេយបល់របស់នយក្បតិបតិ្ ែដលបនេរៀបរប់ខងេលើ អំេពើពុករលួយអចមនទំងករ 
សូកប%&ន់ ករចំណយេ្កផ្&វករ ឬ ករបង់្បក់េផ'(ងៗ។ វអចជ “ករយកលុយេ្កផ្,វករ” 
(ឧទហរណ៖៍ ស"#នភពជំនួញ ែដលម%&ស់ជំនួញេនះ ្ត#វបនទមទរេអយបង់េ្ចើនជងចំនួនទឹក 
្បក់ែដល្ត&វបង់េដើម%&ីទទួលបនេសវសធរណៈ ដូចជនីតិវ-ធីរដ្បល ឬច"#ប់ ឬឯកសរេផ()ងៗ ជ 
េដើម) ឬ “ករបង់្បក់េ្កផ្-វករ” (ឧទហរណ៖៍ ករបង់្បក់ ែដល្ត-វបនេធ្ើេឡើងេ្កផ្8វករ 
តមទ្មង់ជសច់្បក់ ឬតមរូបភពេផ#$ងេទៀត េទកន់បុគ្ល ឬស"#ប័ន ែដលផ្ល់េសវកម្ 
េដើម%&ីទទួលបនជគុណ្បេយជន៍ពីម/ន្ ីសធរណៈ ដូចជករេជៀសវងករបង់ពន្ជេដើម)។ 

មូលេហតុៃនអំេពើពុករលួយ 
 
វអចមនមូលេហតុជេ្ចើនែដលបណ&'លេអយមនអំេពើពុករលួយេកើតេឡើង។ ក្#ងចំេណមសហ្គស 
ទំង ១០០ ែដលនយក្បតិបតិ្ ឬបុគ្លិក ្ត#វបនសម#$សេនះ ៨៦សហ្គស ជសហ្គសែដល 
មនម"#ស់ជែខ្រ។ ករេនះ អនុ!"#តេអយយល់ដឹងពីមូលេហតុពិត្បកដ ែដលបណ&'លេអយមនអំេពើ 
ពុករលួយក្)ងចំេណមសហ្គសធុនតូចនិងមធ*+មកម្.ជទំងអស់។ ខងេ្កមេនះជមូលេហតុចំបងៗ 
ៃនអំេពើពុករលួយ ែដលបនេលើកេឡើងេដយអ្កចូលរួម។  
 

រូបភពទី ៤៖ េតើអី្ជកត$%ែដលបណ&'លេអយមនករបង់់កៃ្មេសវេ្កផ្(វករក្.ងវ0ស័យឯកជន? 
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វប#$ធម៌ៃនអំេពើពុករលួយ 
 
អ្កចូលរួម៤៧នក់ បនចត់ទុកវប#$ធម៌ពុករលួយថជមូលេហតុដ៏ធំមួយៃនករបង់កំៃរេសវេ្កផ្Cវករ។ 
េលើសពីេនះេទេទៀត េនេពលែដល្ត&វបនសួរេអយកំណត់ពីនិយមន័យៃនអំេពើពុករលួយ អ្កចូលរួម ៦ 
នក់ បនបក្សយថមនវប#$ធម៌ទូេទៃនករ្ប្ពឹត្អំេពើពុករលួយក្>ង្បេទសកម្>ជ។ ក្#ងចំេនម 
អ្កចូលរួមទំងេនះ មនែតអ្កចូលរួម ២ នក់ បុ៉េណ&'ះ ែដលបននិយយយ)*ងច*-ស់ថ វជេរឿង 
សម#$ក្'ងករេអយ “្បក់ទឹកែត”

25
  េហើយករបង់កំៃរេ្កផ្*វករេនះមិនចែមនជអំេពើពុករលួយេនះ 

េទ។ អ្កចូលរួមម+,ក់ ក៏បនិយយែដរថ កំៃរេ្កផ្&វករេនះ ្គន់ែតជអំេណយដល់ម%នី្សធរណៈែត 
បុ៉េណ&'ះ។ នេពលែដ្ត(វសួរេអយកំណត់និយមន័យៃនកំៃរេ្កផ្*វករ អ្កចូលរួមែតចំនួន ២៣ នក់ 
បុ៉េណ&'ះ ែដលយល់្ពមថករេអយកំៃរេ្កផ្4វករ គឺជអំេពើពុករលួយ ឬជ “្បក់ទឹកែត”។ អ្កចូលរួម 
១៤ នក់ េផ#$ងេទៀត មិនអច ឬមិនចង់ផ្លនិ់យមន័យណមួយេនះេទ ខណៈែដលអ្កចូលរួម ៧ នក់ 
េទៀត ឯកភពថ វជកំៃរបែន្ម ែដល្ត&វបង់េដើម%&ីទទួលបនករងររួចរលេ់លឿនជងមុន ជមួយនិង 
ដំេណើរកររដ្បលមិនសូវពិបក។ អ្កចូលរួមមួយចំនួន បនេអយទឹក្បក់តិចល្មេទអធិករេដយ 
មិនចំបច់្ត#វបនទមទរេអយេធ្ើដូេច*+ះ ្បសិនេបើអធិករចិត្ល ្ និងអធិករកិច្ដំេណើរករេទល្។ 
អ្កចូលរួមខ្ះ បនេលើកឧទហរណ៍ពីករជូនអំេណយេទម8នី្សធរណៈេនេពលែដលពួកេគេទជួប 
ម"នី្ទំងេនះេដើម./ីសួរសំណ4រេផ$%ងៗ។ ពួកេគនិយយថ្បក់សគុណេនះយ()ងតិចបំផុតអចកតេកស 
ប"្$លលុយទូស័ព្ពី ៥ដុល$%រេឡើងេទ។ អំេណយ ែដលបនេលើកេឡើងេនះ អចតិចតួចដូចជ 
ករេអយកតប(្*លទូរស័ព្ៃដ ចំនួន ៥ ដុល$%សហរដ្អេមរ-ក ជេដើម ។ ក្3ងករណីេនះ ទឹក្បក់ប?្Aល 
ទូរស័ព្ ្ត*វបនេអយេទម3នី្សធរណៈក្#ងន័យែថ្ងអំណរគុណចំេពះពួកេគ។ ្បជជនកម្)ជ យល់ 
េឃើញថ ករេនះជេរឿងធម្ត ខណៈេពលែដលជនបរេទសចត់ទុកថ ករេនះជ្ទង់្ទយមួយៃនអំេពើ 
ពុករលួយ។ 
 
អ្កែដល្ត$វបនសម*+សម"#ក់ បនេ្បើភសិតែខ្រេដើម)*ីេធ្ើករអត1)ធិប$%យនូវមូលេហតុែដលម3$ស់ជំនួញ 
ចំបច់្ត(វែតបង់្បក់ទឹកែត (ជពិេសសក្(ងបរ,បទៃន “ករយកលុយេ្កផ្,វករ”) ៖ “ ៉អរសច់ជូនខ+, 
េទើបេន្សុកបន” (ករបកែ្បន័យ្តង់)។ េដយែផ្កតមករសម'(សន៍ ករបង់ និង ករទទួលយក 
ករសូកប%&ន់ ហក់ដូចជេរឿងធម្តេនក្,ងវ.ស័យជំនួញ។ 

                                                
 
 
25 េនក្%ង្បេទសកម្%ជ ្បក់ទឺកែត គឺសំេដដល់កៃ្មេ្កផ្1វករ ែដល្ត&វបនផ្ល់េអយម1ន្ីសធរណៈក្:ងករផ>?ស់ប្Bរ 
នូវេសវកម្។ 
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ច"#ប់ និង បទប#$%&តិ្ មិនច%&ស់លស ់
 

េបើេទះជច()ប់ និងវ#ធនករមួយចំនួន ្ត#វបនដក់េចញេនក្#ងឆ&'ំថី្ៗកន្ងេទេនះេដើម'5ីបេង្ើននូវ 
បរ#យកសអជីវកម្របស់សហ្គសធុនតូច និងមធ12មក៏េដយ  ក៏េនមនករងរជេ្ចើនេទៀត ែដល្ត&វ 
សេ្មច េហើយសហ្គសធុនតូចនិងមធ*+មរបស់កម្2ជ េនែតជួប្បទះជមួយប&'(្បឈមជេ្ចើន 
េនក្#ងករបេង្ើត្កុមហ៊ុន និងជទូេទេនក្%ងករេធ្ើជំនួញ្បចំៃថ្។ 
 
ភគេ្ចើនៃនម*+សស់ហ្គសធុនតូចនិងមធ*+ម មិនយល់ច()ស់ពីច()ប់ និងបទប&'()តិ្ ែដលអនុវត្េលើ 
ពួកេគេនះេទ។ េនេពលែដលចុះប"្ីពណិជ្កម្សហ្គសធុនតូចនិងមធ"#មរបស់ពួកេគ ម/"ស់ 
អជីវកម្ភគេ្ចើនេជឿថ ច&'ប់មនភពស្#គស&'ញ េហើយចូលចិត្េអយតតិយជនជួយសំរប់ដំេណើរករ 
ចុះប%្ីពណិជ្ ្កម្។ 
 
នយក្បតិបតិ្បរេទសម'(ក់ បនែចករ'ែលកថ គត់ចង់បំេពញដំេណើរករចុះប0្ីពណិជ្កម្េដយខ្#ន 
ឯងែដរ ែតគត់បនដឹងយ%&ងឆប់រហ័សថ ករេនះវមនភពស្,គស/0ញណស់សំរប់ជនបរេទសដូចជ 
រូបគត់។ ដូចេនះគត់ ក៏បនជួលេមធវ,ម./ក់េអយជួយដលដំ់េណើរករចុះប,្ីពណិជ្កម្ េហើយេមធវ% 
េនះ បន្បប់គត់ថ កំៃរេ្កផ្&វករ គឺ្ត%វែតបង់។ គត់បែន្មេទៀតថ ្បសិនេបើគត់ចុះប!្ី 
ពណិជ្កម្សហ្គសេដយខ្&នឯង េនះគត់នឹង្ត&វបង់កំៃរេ្កផ្&វករេនះេ្ចើនជងធម្តេទេទៀត 
េ្ពះថកត#$មួយក្&ងចំេណមកត#$ជេ្ចើនេទៀត គឺគត់ជជនបរេទស។ 
 
រេបៀបែដលអធិករកិច្្ប្ពឹតេទ ដូចែដលបនបក្សយេដយអ្កចូលរួម គឺជឧទហរណ៍យ+,ងច,/ស ់
ថេតើច&'ប់ និងបទប&./0តិ្ មនភពមិនច()ស់លស់យ.(ងដូចេម្ចខ្ះ។ េបើេទះជអធិករកិច្ខ្ះ ជកតព្ 
កិច្  និងប!"តិ្េដយច%&ប់ក៏េដយ ក៏អ្កែដល្ត)វបនសម#$សជេ្ចើន បនែចករ'ែលកនូវបទពិេសធន៍ 
របស់ពួកេគ ទក់ទងនឹងអធិករកិច្ ែដលពួកេគមិនែដល្ត)វបនេស្ើេអយបង់កំៃរេ្កផ្*វករេនះេទ។ 
 
អ្កែដល្ត)វបនសម&'សជេ្ចើន បនទទួលនូវករចុះទស./នៈកិច្ពី្កសួងេផ./ងៗ េដយអ្ស័យេលើ 
វ"ស័យជំនួញ និងទីតំងែដលពួកេគបនចុះប/្ពីណិជ្កម្។ ៤០% ៃនអ្កចូលរួម បនបង់កំៃរេ្កផ្/វករ 
ជមួយនឹងអធិករកិច្ ខណៈែដលអ្កចូលរួម ៣០% មិនបនបង់អី្េសះេឡើយ។ អ្កចូលរួម ១២ នក់ 
មិនបនដឹងថេតើពួកេគ្ត(វបង់កំៃរេនះឬេទ េហើយ ១៨ នក់េទៀត មិនបនេឆ្ើយសំណ-រេនះេទ។ 
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អធិករកិច្ទូេទបំផុត គឺេធ្ើេឡើងេដយម"នី្មកពី្កសួងអប់រ%ស្មប់សលឯកជន ្កសួងពណិជ្កម្ 
នយកដ%&នពន្ដរ និងតំណងមកពីសង-.ត់។ 
 
អ្កែដល្ត)វបនសម/0សខ្ះ បននិយយថ ពួកេគបនទទួលករចុះទស12នៈកិច្ពីនគរបលនិងអ្ក 
តំណងេអយសង#$ត់េ្ចើនជងធម្ត គឺក្%ងអំឡ%ងេពលបុណ$%ចូលឆ*$ំែខ្រ។ េគលេដេនក្(ងទស,-នៈកិច្ 
ទំងេនះ គឺេដើម%&ីសួររកអំេណយបែន្ម េដយេហតុថជបុណ$%ចូលឆ*$ំថី្។ ម"#សជំ់នួញមួយចំនួន 
បនជូនជក'្ប់្សេបៀរ ឬេភសជ្ៈេផ)*ងេទៀត។ 
 
បនីយដ&'ន និងេភជនីយដ*+ន ែដល្ត&វបនសម,-សេនក្2ងគេ្មងេនះ បនទទួលនូវករចុះអធិករកិច្ 
ម្ង ឬពីរដង ក្#ង១ឆ"#ំ េដើម%&ីចុះពិនិត%/ឧបករណ៍បំពង់ពន្ត់អគី្ភ័យ។ េលើសពីេនះេទេទៀត បនីយដ&'ន 
និងេភជនីយដ*+នភគេ្ចើន ្ត#វបន្បប់ថពួកេគ្ត(វែតទិញឧបករណ៍ពន្ត់អគី្ភ័យពីម"នី្នគរបល 
េដយផ%&ល ់េដយសរច"#ប់ត្ម$វ េហើយែដលតំៃលៃថ្ជងតៃម្ធម្តរហូតដលេ់ទ ៣ ដង។ 
 
សលឯកជនជេ្ចើន បនទទួលនូវអធិករកិច្ពី្កសួងអប់រ,ទក់ទងករបេ្ងៀនរបស់្គ,។ េយងតម 
ចេម្ើយរបស់នយកសល និងម"#ស់សល អធិករកិច្របស់្កសួងអប់រ* ជធម្ត្ត(វបនេធ្ើេឡើងេដយ 
្កុមមនុស%&ែដលមនសមជិកពី ៤ េទ ៦ នក់ ែដលេពលខ្ះអ្កទំងេនះ បនសួររក “្បក់ទឹកែត” 
សំរប់ករេធ្ើដំេណើររបស់ពួកេគ ែដលមនចំនួនទឹក្បក់ជធម្តបនិ្ចបន្+ចែដរ។ 
 
ម"#សស់លម$%ក់ ែដលជួល្គ#បរេទសជេ្ចើនេនះ បននិយយថ ពួកគត់បនទទួលទស#$នៈកិច្ ជ 
េរឿយៗពីនយកដ'(នអេន,(្បេវសន៍ ទក់ទងនឹងលិខិតអនុ()*តករងរសំរប់្គ+បរេទស។ សល 
ទំងអស់េនះ មននូវកូតស្មប់្គ#បរេទស ែដលពួកេគអចជួល េហើយក្'ងករណ ី ែដលមនចំនួន 
េលើសកូត ទឹក្បក់ផកពិន័យនឹង្ត/វេស្ើេអយបង់ ឬពួកេគអចបង់្បក់បែន្មេដើម%&ីទទួលបន 
ករអនុ&'(តពិេសស។ ក្#ងករណីទំងេនះ នយកសលបននិយយថ គត់មិនបនទទួលវ,ក័យប័្ត 
ទទួល្បក់ផ្*វករណមួយេនះេទ េហើយគត់ចត់ទុកថ េនះជករ “ចរចរ” េដយផ%&ល់ែតម្ងជមួយ 
អធិករ។ ភគេ្ចើនៃនអ្កែដល្ត/វបនសម45ស ែដលបនបង់្បក់អធិករកិច្ មិនបនទទួលវ)ក័យប័្ត 
ណមួយេទ េទះបីជពួកគត់បនេស្ើស ំុក៏េដយ។ 
 
េនេពលែដលសួរថេតើនិេយជិតរបសពួ់កគត់ដឹងថេតើ្ត)វេធ្ើយ./ងណឬអត់នេពលពួកេគជួបនឹងប)*+
ណមួយ អ្កទទួលសម,-សភគេ្ចើនបនប$%&ក់ថ និេយជិតភគេ្ចើនរបស់ពួកគត់ ែតងរុញប%&' 
េនះ េអយេទម&'សឬ់ នយក្បតិបតិ្ែតម្ង។ ជក់ែស្ង អ្កចូលរួម ៤៨ នក់ បននិយយថ ម"#ស ់
ឬនយក្បតិបតិ្្កុមហ៊ុនគឺជបុគ្លែដល្ត(វរ+,ប់រ0ងេលើអធិករកិច្ទំងអស់ក្)ងសហ្គសរបស់ខ្1ន។ 
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្កសួងឧស'(ហកម្ និងសិប&'កម្ នឹងេបះផ()យនូវករែណនំស្ីពីអធិករកិច្សំរប់សហ្គសធុនតូច 
និងមធ&'ម។26 ករែណនំេនះ ្ត#វបនរ(ពឹងថនឹងេចញអនុវត្ក្5ងឆ78២ំ០១៤ ែតេដយសរប"#$មូលនិធិ 
ករែណនំទំងេនះ មិនទន់្ត&វបនេបះពុម្ផ01យេនះេទ េបើេទះជ្កសួងបននិយយថ ឯកសរ 
ទំងអសេ់នះ បនេធ្ើរួចរល់េហើយកី្។ ករែណនំទំងេនះ នឹងក%&យជឧបករណ៍ដ៏មន្បេយជន៍ 
សំរប់សហ្គសធុនតូចនិងមធ*+ម េដយសរែតវ ្ត$វបនសន្ត់ថបន្គបដណ0ប់ យ23ងទូលំទូលយ 
េលើអធិករកិច្ពណិជ្កម្ ។ 
 
កង្ះករអនុវត្ច"#ប់ 
 
អ្កចូលរួម ៥៣ នក់ គិតថ កង្ះៃនករអនុវត្ច+,ប់ គឺជកត&'មួយែដលេធ្ើេអយមនករបង់កំៃរ 
េ្កផ្&វករ។ កង្ះៃនករអនុវត្ច+,ប់ បេង្ើតេអយមននូវករបង់្បក់េ្កផ្2វករក្4ងអជីវកម្ពីមួយៃថ្ 
េទមួយៃថ្ ឧទហរណ៍ដូចជជមួយនឹងអធិករកិច្ និង ដំេណើរករចុះប'្ីជេដើម។ កង្ះៃនករអនុវត្ 
ច"#ប់ បនចូលរួមយ()ងខ,)ំងផងែដរេនក្5ងេហតុ ែដល្កុមហ៊ុនមួយចំនួនធំមិនបនចុះប/្ ី និងមិនបន 
បង់ពន្។ ក្#ងចំេណមអ្កចូលរួមទំង ១០០ នក់ េនក្#ងករ្សវ្ជវេនះ ្កុមហ៊ុន ៦១ បនចុះប'្ ី
ជមួយ្កសួងពណិជ្កម្ ឬនយកដ%&នពណិជ្កម្េខត្។ អ្កចូលរួមភគេ្ចើន ែដលមិនបនចុះប,្ ី
្កុមហ៊ុនបនបក្សយថករចុះប1្ីេនះមនភពស្;គស"#ញ ឬៃថ្េពកេលើសពីករនំ្បេយជន៍ែដល 
ករចុះប'្ីេនះនំេអយពួកគត់អចទទួលបន។ ជករពិតណស ់ សហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម 
ជេ្ចើន កំពុងដំេណើរករេ្កផ្&វករ ែដល្ត#វបនេយគយល់េដយម*នី្។ េលើសពីេនះ ក្#ងចំេណមអ្ក 
ចូលរួមទំងអស ់ មន្កុមហ៊ុនែត៣១បុ៉េណ&'ះ បនចុះប,្ជីមួយ្កសួងករងរ និងបណ&'ះបណ*+ល 
វ"ជ$%ជីវៈ។ ្កុមហ៊ុនជេ្ចើន មិនបនចុះប)្េីនះេទ េ្ពះជំនួញែដលពួកេគេធ្ើជជំនួញ្គ4សរ ឬ 
និេយជិតរបស់ពួកេគ ជេរឿយៗមិនេធ្ើករក្,ងរយៈេពលយូរជមួយពួកេគេទ។ 
 
នយក្បតិបតិ្ជេ្ចើន េធ្ើករជមួយអ្កតំណង្កសួងពក់ព័ន្ ឬករ/យល័យក្4ង្សុក េហើយេពល 
ែដល្ត#វបនសួរពីដំេណើរករចុះប"្ី ពួកគត់មិនអចេឆ្ើយេដយច"#ស់លសប់នេនះេទ។ អ្កែដល 
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រង់ចំករផ្លម់ូលនិធិ) កែសតភ្ំេពញប៉ុស្ ិ ចុះៃថ្ទ ី ១០ ែខមីន ឆ"#២ំ០១៥ អចចូលេមើលបនេនេលើទំព័រ៖ 
http://www.phnompenhpost.com/inspection-guide-smes-waits-funding [បនចូលេធ្ើករ្សវ្ជវេនៃថ្ទ២ី០ ែខមីន 
ឆ"#២ំ០១៥]។ 
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្ត#វបនសម)*ស ែដលបនេ្បើ្បស់េសវកម្អន្រករ4េនះ បនឯកភពថ កំៃរេ្កផ្&វករ ្ត#វបនរប់ 
ប"្$លក្#ងចំនួនទឹក្បក់សរុប ែដលពួកេគបនបង់ ែតបនប&'(ក់ថ ពួកេគមិនអចដឹងពីចំនួនពិត 
្បកដជក់ែស្ងថេតើពួកេគចំណយេលើកំៃរផ្2វករ ឬេ្កផ្2វករបុ៉ន<=នេនះេទ។ ករេ្បើ្បស់េសវកម្ 
អន្រករ& ែដលេធ្ើករេន្កសួង គឺជភពទូេទរបសអ្់កែដល្ត#វបនសម)*ស។ 
 
េលើសពីេនះេទេទៀត អ្កែដល្ត)វបនសម/0សជេ្ចើន បនែចករ#ែលកនូវបទពិេសធន៍ក្2ងករចរច 
ករបង់ពន្របស់ពួកគត់ជមួយអ្កតំណងពីនយកដ01នពន្ដរ។ ក្#ងករណីខ្ះ ពួកគត់អចសេ្មច 
បននូវករចរចេដើម%&ីទទួលបនករបង់ពន្ក្6ងតំៃលេថរ មនន័យថពួកេគ ្ត#វបង់ពន្នូវតំៃលមួយេថរ 
ជេរៀងរល់ែខ េដយមិនគិតពីចំនួនៃន្បក់ចំេណញេនះេទ។  
 
កង្ះឯករជ%&ភព និង្បសិទិ្ភព្បព័ន្តុលករ 
 
អ្កែដល្ត)វបនសម/0ស ៥៣ នក់ មនមតិេយបល់ថ ្បព័ន្តុលករទុនេខ&'យក្+ង្បេទសេនះ 
គឺជេហតុផលសំខន់មួយែដលេធ្ើេអយមនករបង់កំៃរេ្កផ្&វករ។ េលើសពីេនះ ១ភគ៣ ៃនអ្ក 
ចូលរួមែតបុ៉េណ&'ះ ែដលបននិយយថ ពួកគត់នឹងេ្បើ្បព័ន្តុលករ ្បសិនេបើពួកគត់ជួបប)*+អំេពើ 
ពុករលួយធំ។ ដូេច្ះ កង្ះ្បសិទិ្ភព្បព័ន្តុលករ បណ#$លេអយមនកង្ះខតគណេនយ&'ភព 
របស់មនុស()ជេ្ចើន។ 
 
ប"#$្បក់េបៀវត$-ន៍វ$ស័យសធរណៈទប 
 
អ្កែដល្ត)វបនសម&'ស ៥៣ នក់ បនគិតថ ្បក់េបៀវត*+ន៍ទបរបស់ម2នី្សធរណៈ គឺជកត#$ 
ែដលបណ#$លេអយេកើតមនករបង់កំៃរេ្កផ្&វករយ"#ងេ្ចើន។ អ្កែដល្ត)វបនសម/0សខ្ះ បន 
និយយថ ករេអយ្បក់ទឹកែតេទម0នី្ គឺជករជួយគត់ ឬករអនុេ្គះ េដយសរែត្បក់ 
េបៀវត&'ន៍របស់ម&នី្ទងំេនះទប។ ករបង់ករចំណយេលើអធិករ ្ត#វបនចត់ទុកថជេរឿងសម45។ 
អ្កចូលរួមជេ្ចើន ្ត#វបនេស្ើេអយបង់ “្បក់ទឹកែត” េដើម%&ី្គប់្គងដល់ករចំណយទក់ទងនឹង 
ទស#$នៈកិច្របស់អធិករ ដូចជមេធ()បយេធ្ើដំេណើរ និងករចំណយេលើអហរេពល្ពឹកឬេពលៃថ្ 
ជេដើម។ 
 

កង្ះតម'(ភពនិងគណេនយ"#ភព 
 
អ្កែដល្ត)វបនសម/0ស ៤៨ នក់ បនគិតថ ពួកគត់្ត-វែតបង់កំៃរេ្កផ្-វករេនអំឡ3ងេពលដំេណើរ 
ករចុះប%្ ី េហើយ ២២ នក់ ក្#ងចំេណមពួកេគេនះ គិតថ ពួកេគមិនចំបច់េធ្ើដូចេនះេទ ខណៈែដល 
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អ្កែដលេនសល់មិនដឹងអំពីដំេណើរករៃនករចុះប%្ីេនះេទ។ អ្កែដល្ត)វបនសម/0សមួយចំនួន បន 
ប"#$ក់ថ ពួកគត់ នឹងេធ្ើករចុះប2្ីពណិជ្កម្ េនេពលណែដលដំេណើរករចុះប,្ីេលើអី ុនេធើែណត 
្ត#វបនដក់េចញេអយេ្បើ្បស។់ អ្កែដល្ត)វបនសម/0សម10ក់ ក្3ងចំេណមអ្កែដល្ត*វបន 
សម#$សទំងអសេ់នះ បនេធ្ើករចុះប+្ីពណិជ្កម្្កុមហ៊ុនរបស់ខ្'នេដយខ្'នឯង េដយបំេពញទំរង់ 
ែបបបទតមរយៈ្បព័ន្អី ុនេធើែណត ែតបនប$%&ក់ថវមិនដំេណើរករេទ។ ករអនុវត្អំេពើពុករលួយ 
ជេ្ចើន ែដល្ត&វបនែចករ-ែលកជមួយនឹង្កុម្សវ្ជវេនះ គឺបនេកើតេឡើងេនក្-ងដំេណើរករចុះប7្ី 
ពណិជ្កម្ េហើយេនដំណក់កលខុសៗគ/0។ ករអនុវត្ទំងេនះ មនភពខុសគ"#អ្ស័យេលើថ េតើ 
ម"#ស់្កុមហ៊ុន េ្បើ្បស់េសវកម្អន្រករ1 (េមធវ% ឬអន្រករ&ពីខងរជរដ)*ភិបល) ែដលេនក្(ងករណ ី
ទំងេនះ ម()ស់សហ្គសអចនឹងមិនមនព័ត៌មនណមួយទក់ទងនឹងករបង់កំៃរេ្កផ្&វករ។ តំៃលៃន 
ករចុះប'្េីនះ ក៏ខុសៗគ&'ផងែដរ អ្ស័យេលើបុគ្លពីនយកដ23ន ែដលសហ្គសទក់ទង 
េហើយក៏អ្ស័យេលើមុខតំែណងរបស់បុគ្លេនះផងែដរ។ អ្កែដល្ត)វបនសម/0ស បននិយយថ 
បុគ្លមួយចំនួន ែដលបំេរ(ករងរមនមុខនទីតូចតច អចនឹងសុកំរសូកប ៉ន់តិចតួច ស្មប់នីតិវ-ធីណ 
មួយ ែតេនេពលសួរថេតើច/0ប់ត្ម4វេអយេធ្ើដូចេនះជចំបច់ែដរេទ ពួកេគមិនអចេឆ្ើយបនេឡើយ។ 
ករស$%ល់អ្កែដលមនអំណចមុននទីធំក៏ជគុណ្បេយជន៍សំខន់សំរប់្កុមហ៊ុនេដើម)*ីេធ្ើជំនួញ្បចំ
ៃថ្ផងែដរ។ ទេង្ើែបបេនះ នំេអយមនភពលំបកក្.ងករមនក្មឹតទីលន្បកួតមួយ ស្មប់ 
សហ្គសធុនតូចនិមធ)*មក្#ង្បេទសកម្#ជ។ អវត្មនៃនទីលន្បកួតេនះ បនបេង្ើតេអយមននូវ 
ទ្មង់ៃនករ្បកួត្បែជងមិនេស34ះ្តង់ដល់ម94ស់ពណិជ្កម្  ែដលចង់េគរពតមករទមទរទំងឡយ 
របស់ច&'ប់  េហើយវក៏មនផលប៉ះពល់យ+,ងខ/,ំងដលប់រ#ស%&នពណិជ្កម្ផងែដរ។ 
 

កង្ះនូវ្បព័ន្ចុះប%្ីមន្បសិទិ្ភព	
 
អ្កែដល្ត)វបនសម/0ស ១៩ នក់ បនេធ្ើករជមួយបុគ្លម34ក់េធ្ើករេន្កសួង េដើម%&ីចុះប,្ី 
ពណិជ្កម្្កុមហ៊ុនរបស់ខ្'ន។ អ្កែដល្ត)វបនសម/0សភគេ្ចើន េហបុគ្លេនះថជអ្ករត់ករ 
(អន្រករ&) ែដលបំេ ពញែបបបទឯកសរជូនដល់ពួកេគ។ េបើេទះជកំៃរេ្កផ្/វករ្ត3វែតបង់ក៏េដយ 
ពួកេគបនឯកភពថ វសមរម$%នឹងបង់ េ្ពះថករចុះប(្េីដយខ្&នឯង នឹងេធ្ើេអយពួកេគខតបង់ 
េពលេវល និងកំលំងេ្ចើន។ អ្កចូលរួម ១៣ នក់ បនចុះប'្ី្កុមហ៊ុនរបស់ពួកេគេដយខ្4នឯង។ 
អ្កែដលបនចុះប-្េីដយខ្&នឯងេនះ បនែចករ'ែលកថ ពួកេគ្ត(វេទករ-យល័យេ្ចើនកែន្ងេដើម:;ី 
ទទួលបននូវឯកសរពក់ព័ន្ េហើយេនក្7ងករណីខ្ះ ពួកេគ្តAវបនសំ េុអយបង់កំៃរបែន្ម ្បសិនេបើ 
ពួកេគចង់េអយដំេណើរករេនះេទបនេលឿន។ 
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អ្កែដល្ត)វបនសម/0សែត ១៤ នក់ បុ៉េណ&'ះ ែដលបនេ្បើ្បស់េសវកម្ករ#យល័យេមធវ, ឬ 
ករ#យល័យគណេនយ,- ស្មប់ដំេណើរករចុះប9្ីពណិជ្កម្។ ករេ្បើ្បស់េសវកម្វ/ជ12ជីវៈសំរប់ 
ករចុះប'្ ី អចនឹងបេង្ើតេអយមនករចំណយបែន្ម ែតអ្កែដល្ត6វបនសម:;ស ែដលបនេធ្ើែបប 
េនះ ហក់ដូចជទទួលស%&លទ់ំងអស់គ()ថករេធ្ើែបបេនះសមនឹងតៃម្របស់វ។ 
 
រូបភពទី ៥៖ េតើអ្កចូលរួមបទសម12សន៍ បនចុះប'្ី្ កុមហ៊ុនរបស់ពួកេគ េដយរេបៀបណ? 

 
*េ្កពី្កុមហ៊ុនែដលបនចុះប3្ីទំង ៥៤ 
 
្បព័ន្ចុះប"្ ី ែដលមិនមន្បសិទិ្ភព េហើយគួបផ%&ំនឹងកង្ះៃនករអនុវត្ច+,ប់ អចនំេអយដំេណើរករ 
ៃនករចុះប)្សីំរប់្កុមហ៊ុនមួយ មនភពខុសគ%&យ"#ងខ&#ំង ដូចែដលបនបង#$ញក្(ងតរងទី ៨។ 
 
តរងទី ៨៖ េពលេវល្ត#វករសំរប់ដំេណើរករចុះប"្ ី

រយៈេពល ចំនួន្កុមហ៊ុន 

តិចជង១សប#$ហ ៍ ៥ 
ចេន$%ះពី ១ េទ ២ សប#$ហ ៍ ២ 
ចេន$%ះពី ២ សប#$ហ៍េទ ១ ែខ ៩ 

ចេន$%ះពី១ែខេទ២ែខ ១៥ 
ចេន$%ះពី២ែខេទ៣ែខ ១១ 
េ្ចើនជង៣ែខ ៨ 

 

១៣	

១៩	

១៤	

៨	

sយខ្uនឯងផh<ល់:

sយអន្រករy (ពីz<សួង):

sយជំនួយរបស់|<ធវy ឬ ទី~<ឹក<Ä:

sយជំនួយពីតតិយជន បុ៉Ç្<មិនច<Ñស់ថអ្កណ:
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ផលប៉ះពល់ៃនអំេពើពុករលួយេលើសហ្គសធុនតូចនិងមធ#$ម 
 
េ្កពីភពជក់ែស្ងែដលអ្ក្ត3វបនសម89ស បនែចករ<ែលកថពួកគត់ធ"#ប់បនបង់្បក់កំៃរេ្កផ្&វករ 
ក៏េដយ (េបើេទះជ្បក់កំៃរេនះតិចយ%&ងណក៏េដយ) ក៏ភគេ្ចើនៃនអ្ក្ត.វបនសម#$ស បនគិតថ 
ពួកគត់មិនបនជួបករអនុវត្អំេពើពុករលួយក្-ងករេធ្ើជំនួញរបស់ពួកេគេទ។ 
 
អ្កចូលរួម ៤៧ នក់ បននិយយថ ពួកេគធ-.ប់បនឮ ឬ ធ"#ប់បនឆ្ងកត់បទពិេសធន៍ប-./អំេពើ 
ពុករលួយក្#ងជំនួញរបស់ពួកគត់ ែតពួកគត់ភគេ្ចើនមិនមនអរម្ណ៍្សួលក្/ងករផ្ល់នូវឧទហរណ ៍
ជក់ែស្ងេលើអំេពើពុករលួយេទ េលើកែលងែតទក់ទងេទនឹងអធិករកិច្ ដូចែដលបនពិភក%&ខងេលើ 
ក្#ងែផ្កបទសម)*សន៍។ អ្កចូលរួម ៥៧ នក់ បនេឆ្ើយថអំេពើពុករលួយ គឺជកត78ខងេ្កមួយ 
ែដលមនផលប៉ះពល់ដល់ភពរ"កចេ្មើន្កុមហ៊ុនរបស់ពួកេគ។ ភពមិនសុីគ*+រវងសំណ1រពីេនះ អច 
បណ#$លមកពីកត%&ែដលេគមិនចង់និយយពីប+,-អំេពើពុករលួយ។ 
 
វមនសរៈសំខន់ណស់ក្-ងករកត់សម12លថ់ េបើេទះជអ្កចូលរួមបនផ្ល់នូវនិយមន័យពីអំេពើពុក 
រលួយ និងកំៃរេ្កផ្-វករ បនល្យ&'ងណក៏េដយ ពួកេគភគេ្ចើនមិនអចយកនិយមន័យេនះេទ 
អនុវត្ក្)ងជីវ-តពិតបនេនះេទ េពលគឺមនន័យថេនេពលែដលសួរថពួកេគធ23ប់ជួប្បទះប:;3អំេពើ 
ពុករលួយក៏អត់ ភគេ្ចើនពួកេគេឆ្ើយថអត់ ែតេបើសួរថពួកេគធ./ប់បង់្បក់ “ទឹកែត” ឬក៏អត់ ពួកេគ 
នឹងេអយចំេលើយវ,ជ្មនភ12ម។ 
 
តរងទី៩ ៖ ចំនួនអ្កេឆ្ើយតប ែដលមននូវបទពិេសធន៍ជួបនឹងប%&'អំេពើពុករលួយ និងផលប៉ះពល ់
េលើសហ្គសធុនតូចនិងមធ*+ម 

សំណ$រ បទ/ចស េទ 
គ"#នចំេលើយ 

ឬមិនអចេ្បើករបន 

េតើ្កុមហ៊ុនរបស់អ្ក 
ធ"#ប់បនល ឺឬមនបទពិេសធន៍ទក់ 

ទងេទនឹងអំេពើពុករលួយ 
ក្#ងអជីវកម្របស់អ្កេនក្#ង្បេទសកម្#ជ 

ែដរេទ? 

៤៧ ៣១ ២២ 

េតើអំេពើពុករលយួគឺជកត'(េ្ក 
ែដលបង&'ក់កររ#កចេ្មើនរបស់្ កុមហ៊ុន 

អ្កឬេទ? 

៥៧ ២៥ ១៨ 



 

43  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

 
អ្កជំនួញ'ស្ីម,-ក់ បនែចករ'ែលកជមួយពួកេយើងថ គត់ស%&ល់ម)&សជំ់នួញមួយចំនួនែដលមនតូបេន 
ផ"#រ េហើយែដល្ត*វបនេស្ើេអយបង់ពន្ក្*ងតំៃលមួយដ៏េ្ចើនេលើសលប់ េហើយគត់ពិពណ៌នថ 
ពណិជ្ករមួយចំនួនមិនអចបន្អជីវកម្របស់ពួកគត់បនេដយសរ្ទំ្ទនឹងកំៃរទំងេនះបន។ 
 
តរងទី១០៖ កំរ$តៃនភពប៉ះពល់េលើជំនួញរបស់ពួកេគ 
អ្កែដល្ត)វបនសម/0ស បនកំណត់ក្មិតប៉ះពល់របស់អំេពើពុករលួយមកេលើ្កុមហ៊ុនរបស់ពួកេគដូច 
ខងេ្កម។ 
 

 ១ 

ផលប៉ះពល ់
តិចបំផុត 

 

២ ៣ ៤ ៥ 

ផលប៉ះពល់
ធំ 

គ"#ន 
មតិេយបល ់

គ"#ន 
ព័ត៌មន 

 %ៃន្កុមហ៊ុន ៣% ៣% ១៨% ១៥% ១៦% ១៦% ២៩% 
 
េនក្#ងរយៈេពលែវង អំេពើពុករលួយអចមនផលប៉ពល់យ67ងធ្ន់ធ្រេលើសហ្គសធុនតូច និងមធ#$ម។ 
្កុមហ៊នុ ែដលចង់ស្ិតេនវ/ស័យេ្កផ្&វករ េហើយនិង្កុមហ៊ុនែដលបនបង់ករសូកប ៉ន់តំងពីករ 
បេង្ើតមក េបើេទះជទំហំកំៃរែដល្ត$វបង់េនះតូចយ/0ងណក៏េដយ ក៏នឹងជួបករលំបកក្/ងករក01យ 
ខ្#នជ្កុមហ៊ុនអនុេលមតមច)*ប់ េដើម)/ីរ2កធំធត់ជងមុន។ េលើសពីេនះេទេទៀត វនឹងមិនមន 
លទ្ភពែតម្ងសំរប់្កុមហ៊ុនែដលមិនអនុេលមតមច*+ប់ ក្#ងករទទួលបនឥណទន ឬេដើមទុន 
ឬេដើមទុនវ*និេយគពីេ្ក្បេទស។ ករេនះអចជឧបសគ្ដ៏ធំេលើករលូតលស់េសដ្កិច្ និង ករ្បកួត 
្បែជងរបស់កម្(ជ ជពិេសសេ្កយសមហរណកម្សហគមន៍េសដ្កិច្អស9:ន។ 
 

សុច្រ&តភព និងសីលធម៌ធុរកិច្ 
 
ករកំណត់និយមន័យេអយស./0ណ សុច្រ5តភពធុរកិច្ ឬធុរកិច្ស"#តស្ំ មនភពលំបកស្#គស&'ញ 
សំរប់អ្កែដល្ត.វបនសម#$សភគេ្ចើន។ 
 
ែផ្កតមបទសម#$សន៍ វមនភពច&'ស់ណស់ែដលថស/0&ណៃនសុច្រ&តភពធុរកិច្ ឬធុរកិច្ស"#តស្ ំ
មិនទន់្ត(វបនយល់ដឹងក្2ងចំេណមនយក្បតិបតិ្ែខ្រេនះេទ។ ជក់ែស្ង អ្កចូលរួម ៦៣ មិនធ%&ប់ 
េធ្ើករពិភក+,េលើស"#$ណេនះក្&ង្កុមហ៊ុនរបស់ខ្3នេឡើយ។ ក្#ងចំេណមចំេលើយែដល្សេដៀងគ./បំផុត 
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េនះ អ្កចូលរួម ២៣ នក់ បននិយយថ ធុរកិច្ស)*តស្ំគឺជធុរកិច្មួយែដលេធ្ើេឡើងេទតមច./ប់ 
េហើយ៦នក់េទៀតបនេអយនិយមន័យសុច្រ&តភពធុរកិច្ថជធុរកិច្មួយែដលមិនមនភពពុករលួយ 
្ពមទំង១៩នក់េទៀត មិនបនដឹងថធុរកិច្ស"#តស្ជំអី្េនះេទ ឬក៏មិនចង់េឆ្ើយែតម្ង។ អ្កែដល 
្ត#វបនសម#$សមួយចំនួន ក៏បននិយយែដរថ ធុរកិច្ស"#តស្ ំ គឺជអី្ែដលពួកេគកំពុងែតអនុវត្ក្2ង 
សហ្គសរបស់ពួកេគ។ 
 
ខងេ្កមេនះគឺជវ-ធនករែដលមនែចងក្*ងច+,ប់របស់កម្*ជ េដើម%&ីសំេរចបននូវសុច្រ&តភពធុរកិច្។ 
 
បទេល្ើស 
 
េនេ្កមច&'ប់របស់កម្.ជ ករសូកប%&ន់ជអំេពើខុសច&2ប់  េហើយ្កម្ពហ្ទណ)ឆ"#ំ២០០៩ បេង្ើត 
េអយមនបទេល្ើសទំងសំរប់រូបវន្បុគ្ល និងនីតិបុគ្ល។ ភគេ្ចើនៃនបទេល្ើសសូកប%&ន់  ែដល្ត&វ 
បនែចងក្#ង្កម្ពហ្ទណ)ឆ"#ំ២០០៩ គឺទក់ទងនឹងរូបវន្បុគ្ល។ េទសទំងេនះ ្ត#វបនែចងក្#ង 
ម្តដូចតេទេនះ៖ ម្ត ២៧៨ (ករទមទរ ឬករទទួល ករសូកប'(ន់េដយនិេយជិតម"#ក់) ម្ត 
២៧៩ (ករសូកប#$ន់េទនិេយជិត) ម្ត ២៨០ (ករសូកប%&ន់េដយអភិបល) ម្ត ២៨១ 
(ករបុ៉នប៉ងក្*ងករេអយសំណ1ក) ម្ត ២៨២ (ទណ#កម្បែន្មសំរប់ករសូកប/0ន់) និង ម្ត ៣០៥ 
(បទបរ#ហរេករ')្។ 
 
េ្កមម្ត ៤២ ៃន្កម្ពហ្ទណ)ឆ"# ំ ២០០៩ នីតិបុគ្លដូចជ្កុមហ៊ុន អចទទួលខុស្ត)វេលើបទ 
្ពហ្ទណ'ចំេពះសកម្ភពរបស់តំណងរបស់ខ្9ន ែដលបំេពញករងរក្Bងនមរបស់ខ្9ន។ និយយេអយ 
ច"#ស់េទ នីតិបុគ្លអចនឹង្ត(វផ្ន-.េទស្ពហ្ទណ'ពីបទរ+េលភបំពនេលើម្ត ២៧៩ (ករេអយ 
សំណ$កេទនិេយជិត)។ 
 
ម្ត ៤៦ ៃនច$%ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើពុករលួយ បនែចងថ ្កុមហ៊ុននឹងទទួលករផ្ន01េទសសំរប់ 
ករទទួលផលបន្ពីបទេល្ើសពុករលួយ ែដល្ត6វបនកំណត់និយមន័យថជអំេពើលក់បំបំង  រក#$ទុក ឬ 
ជ"្$នរបស់អី្មួយ េដយដឹងថរបស់េនះជផលបន្ពីបទេល្ើសពុករលួយ។ ដូចេនះ្កុមហ៊ុនមួយ 
អចនឹងទទួលខុស្ត)វ ស្មប់សកម្ភពរបស់និេយជិត បុ្តសម័្ន្ ឬភ#$ក់ងររបស់ខ្-ន ្បសិនេបើមន 
ករណទីទួលផលបន្ពីបទេល្ើសពុករលួយ ែដលបនហមឃត់េដយច/0ប់្បឆំងអំេពើពុករលួយ។ 
េលើសជងេនះេទេទៀត េយងតមស'()ណទូេទៃនច$%ប់សំរប់ភ,$ក់ងរេនក្#ង្បេទសកម្#ជ ្គឹះស"#ន 
េដើម្ត#វទទួលខុស្ត#វស្មប់អី្ៗែដលទទួលបនករអនុ,-.តរបស់ភ4.ក់ងរខ្9ន។ ម"#$"ងេទៀតេ្កម 
ម្ត៣៦៩ ៃន្កមរដ្ប()េវណ ី ្គឹះស&'នេដើម ្ត#វទទួលខុស្ត#វស្មប់អី្ៗែដលមិនទទួលបន 
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ករអនុ&'(តរបស់ភ&'ក់ងរខ្,ន ្បសិនេបើស)*ប័នេដើមបនផ្ល់សច*+នុម័តេលើអី្ៗទងំេនះ។ ដូចេនះ 
ករទទួលយកផលលភពីអំេពើពុកលុយ អចេអយ្កុមហ៊ុនមួយទទួលខុស្ត)វេ្កម្កមរដ្ប34េវណ ី
ផងែដរ។ ពំុទន់មនច"#ប់ក្(ង្បេទសកម្(ជមួយណ ែដលែចងជពិេសសពីករទទួលខុស្ត4វរបស ់
អភិបលេនះេទ។ បុ៉ែន្ ម្ត ៣៩១ ៃន្កម្ពហ្ទណ) បនែចងពីករទទួលខុស្ត)វ្ពហ្ទណ/ 
ចំេពះកររ"េលភេលើទំនុកចិត្។ កររ"េលភេលើទំនុកចិត្ ្ត#វបនេអយនិយមន័យថ ជអំេពើៃគបំបត់ 
មូលនិធិ តៃម្ ឬ្ទព%&សម%)តិ្អី្មួយ ែដលេគបន្បគល់ឱ'( និងរបស់ែដលទទួលបន េដយមនលក្ខណ) 
្បគល ់ សងវ$ញ បង#$ញ ឬយកមូលនិធិ តៃម្ ឬ្ទព%&សម%)តិ្េនះ េទេធ្ើករេ្បើ្បស់ជកំណត់។ 
េលើសពីេនះេទេទៀត អភិបលជនជតិបរេទស ឬសហ្គសធុនតូចនិងមធ*+មរបស់បរេទស 
ែដលកំពុងែតេធ្ើករ និងដំេណើរករក្*ង្បេទសកម្*ជ ក៏្ត%វេគរពច,-ប់នីតិវ3ធីក្6ង្បេទសរបស់ពួកេគ 
ផងែដរ។ 
 
េ្ចើនជងេនះេទេទៀត ទំង្កម្ពហ្ទណ)ឆ"#ំ២០០៩ និងច%&ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើពុករលួយ ក៏អចយក 
េទេ្បើ្បស់េលើវ+ស័យសធរណៈផងែដរ។ ម្ត ៣០ ៃន្កម្ពហ្ទណ)ឆ"#ំ ២០០៩ បនេអយ 
និយមន័យដល ់ “ម"នី្សធរណៈ” ថជ៖ (ក) បុគ្ល ែដល្ត&វែតងតំងេដយលិខិតបទដ()នគតិយុតិ្ 
េទះជបេណ'(ះអសន្ឬអចិៃ&ន្យ៍កី្ េទះជបនទទួល ឬមិនបនទទួល្បក់ឈ្.លក   ្ ី េដយមិនគិត 
ពីឋនៈ អយុ និងករបេ្មើករេនក្.ង ស"#ប័ននីតិប&'តិ្ នីតិ្បតិបតិ្ ឬតុលករដ៏េដយ (ខ)បុគ្ល 
ឯេទៀត ែដលេធ្ើករក្,ងមុខងរសធរណៈ រួមទំងទីភ*+ក់ងរសធរណៈ ឬសហ្គសសធរណៈ 
ឬស"#ប័នសធរណៈដៃទេទៀត ែដលមនែចងេនក្,ងច-.ប់ៃន្ពះរជណច្កកម្,ជ។ 
 
ម្ត ៤ ៃនច"#ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើពុករលួយ បនេអយនិយមន័យេលើម+នី្សធរណៈ ថជបុគ្ល 
ែដលបេ្មើករងរេនក្/ងស23ប័ននីតិប39:;ត  ្ ិ ស"#ប័ននីតិ្បតិបត  ្ ិ ឬស#$ប័នតុលករ ែដល្ត&វបនែតងតំង 
េដយលិខិតគតិយុតិ្ េទះជអចិៃ្ន  ្យ៍ ឬជបេណ&'ះអសន្ក  ្ ី េទះជបនទទួល ឬមិនបនទទួល្បក់ 
ឈ្#លក   ្ ី េដយមិនគិតពីឋនៈ ឬអយុរបស់បុគ្លេនះេឡើយ។ ករេនះ ក៏អនុវត្ផងែដរចំេពះ 
បុគ្លឯេទៀត ែដលេធ្ើករក្,ងមុខងរសធរណៈ រួមទំងទីភ*+ក់ងរសធរណៈ ឬសហ្គសសធរណៈ 
្ពមទំងស()ប័នសធរណៈដៃទេទៀត ែដលមនែចងេនក្,ងច-.ប់ៃន្ពះរជណច្កកម្,ជ។ 
 
ច"#ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើពុករលួយ ក៏បនេអយនិយមន័យដលម់"នី្សធរណៈបរេទស និងេច្កម 
ផងែដរ។ ម"នី្សធរណៈបរេទស ្ត1វបនេអយនិយមន័យក្:ងម្ត៤ ថ ជបុគ្លែដលកន់តំែណង 
ក្#ងស"#ប័ននីតិប&'តិ្ ស"#ប័ននីតិ្បតិបតិ្ ឬស"#ប័នតុលករ របស់្ បេទសេ្ក េទះជ្ត'វបនែតងតំងឬ 
េបះេឆ%&តក៏េដយ និងជនបរេទសណ ែដលអនុវត្មុខងរសធរណៈស្មប់្បេទសេ្កណមួយ 
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រួមមនទីភ"#ក់ងរសធរណៈ ឬសហ្គសសធរណៈ។ េច្កម ្ត'វបនេអយនិយមន័យថជ 
េច្កមអសនៈ និង េច្កមអយ()ករ។ 
 
្កម្ពហ្ទណ) ឆ"#ំ២០០៩ មនអនុភពអនុវត្េ្កែដនដី េដយែផ្កេលើ ស"#$តិ បទេល្ើស្បឆំងនឹង 
បុគ្លស"#$តិកម្$ជ េហើយនឹងបទេល្ើសែដលេធ្ើេឡើង្បឆំងនឹង្ពះរជណច្កកម្9ជ ឧទហរណ៍ 
ដូចជករែក្ងបនំ្្កដស្បក់ជេដើម។ 
 
ពំុមនបទប#$%&តិ្ណមួយជក់លក់ ទក់ទងនឹងករករពរៃនករអនុេលមតមច#?ប់ េនក្Bងច"#ប់របស ់
្បេទសកម្)ជេនះេទ។ យ"#ងណមិញ ជំពូក២ៃន្កម្ពហ្ទណ)ឆ"#ំ២០០៩ ែដលែចង្គប់្គងេលើ 
មូលេហតុៃនករមិនទទួលខុស្ត,វែផ្ក្ពហ្ទណ6 ឬករបន្យនូវករទទួលខុស្ត2វែផ្ក្ពហ្ទណ, ផ្ល់ 
នូវកលៈេទសៈ ែដលរូបវន្បុគ្លម,-ក់អចកត់បន្យនូវករទទួលខុស្ត/វ្ពហ្ទណ4របស់ខ្'នបន។ 
កលៈេទសៈទំងេនះ អចជវ"បល%&សស)&រតី ករអនុ&'(តេដយច&'ប់ ករករពរខ្&ន ករករពរ 
េដយភពចំបច់ និងករបងិ្តបងំ្។ េ្ចើនជងេនះ េគលករណ៍ “គ"#នេទស្បសិនេបើគ"#នេចតនបង្” 
្ត#វបនែចកេ្កមម្ត ៤ ៃន្កម្ពហ្ទណ+ ក៏អចេមឃៈ ឬ ស្មលករទទួលខុស្ត+វ 
្ពហ្ទណ'ផងែដរ។ 
 
្កម្ពហ្ទណ) និង ច"#ប់ស្ីពីករ្បឆងំអំេពើពុករលួយ ហមឃត់យ'(ងតឹងរុ-ងចំេពះ 
ករបង់្បក់ៃថ្រត់ករដល់ម+នី្សធរណៈ (បរេទសឬក្)ង្សុក) ឬម#នី្ៃនអង្ករអន្រជតិសធរណៈ។ 
េ្កមច"#ប់កម្)ជ ករជូនអំេណយ មិនថស្ិតក្*ងទំហំទឹក្បក់បុ៉ណ78េនះេទ ស្មប់េគលេដអំេពើ 
ពុករលួយ ្ត#វបនហមឃត់ជដច់ខត។ ច"#ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើពូករលួយ េអយនិយមន័យ 
អំេណយថជ្ទព&'សម&*តិ្ ឬ ជេសវកម្ ែដលបនផ្ល់េអយឬសំរប់ផល្បេយជន៍របស់បុគ្ល 
ណម#$ក់ ែដលមិនែមនជអំេណយតមទំេនៀមទំលប់ ឬ្បៃពណ។ី េលើពីេនះ ច"#ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើ 
ពុករលួយ ក៏បនរួមប)្+លនូវប)/តិ្ជេ្ចើនពី្កម្ពហ្ទណ) ែដលេធ្ើករហមឃត់េអយអំេណយេទ 
កន់ម%នី្រដ#$ភិបល េដើម%&ីជះឥទិ្ពលេលើករបំេពញករងររបស់ពួកេគ។ ដូចេនះេហើយ េគលបំណងៃន 
ករជូនអំេណយេទកន់ម'នី្រដ#$ភិបល មនសរៈសំខន់ជងតៃម្ៃនអំេណយេនះ។ 
 
ទំេនៀមទំលប់ៃនករជូនអំេណយ គឺជេរឿងទូេទេនក្#ង្បេទសកម្#ជ េហើយ្ត#វបនចត់ទុកថអច 
ទទួលយកបនក្&ងកំរ*តជក់លក់មួយ។ វក៏ជេរឿងទូេទផងែដរក្(ងករអេ,្ើញម#នី្រដ#$ភិបលេទ 
បរ#េភគអហរល*+ច ឬពិធីជប់េលៀង ជពិេសសករេធ្ើពិធីជប់េលៀងេនៃថ្ឈប់សំរក ឬពីធីបុណ$%ទន 
ណមួយ។ ទក់ទងនឹងករេអយ្ទព'(សម'+តិ្ផ0'ល់ខ្5ន វជេរឿងសម)*សំរប់ជនបរេទសក្&ងករេអយ 
ជអំេណយពី្បេទសពួកេគេរៀងៗខ្6ន ឬ ្បជជនកម្)ជជូនអំេណយេ្កយពី្តឡប់មកពីដំេណើរ 
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ទស#$នកិច្េនបរេទស។ ក្#ងករណេីនះ អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយបនេរៀបចំនូវករែណនំសំរប់ 
ម"នី្សធរណៈរបស់ខ្+ន។ 
 

េទសពិន័យ 
 
ខងេ្កមេនះជេទសពិន័យមួយចំនួនែដល្ត7វបនបេង្ើតេឡើងេដយអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ និង 
្កម្ពហ្ទណ)ឆ"#២ំ០០៩។ 
 
ទំងច%&ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើពុករលួយ និង្កម្ពហ្ទណ) េធ្ើករផ្ន*+េទស េលើករទទួលយកករ 
សូកប%&ន់ េដយម"នី្សធរណៈបរេទស ឬម#នី្ៃនអង្ករអន្រជតិសធរណៈ េដយករជប់ពន្នគរពី 
៧ េទ ១៥ឆ"#ំ។ 
 
េ្កមច&'ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើពុករលួយ កររ#េលភបំពនេដយេ្បើអំណច េកើតេឡើងនូវេពលម"នី្ 
សធរណៈម'(ក់ ក្#ងេពលបំេពញមុខនទី មនបំណងចង់េកងផលចំេនខុសច%&ប់ណមួយ។ កររ#េលភ 
បំពនេដយអំណចេនះ ជបទេល្ើសែដលអចផ្ន/0េទសជប់ពន្នគរពី ២ ដល ់ ៥ឆ"#ំ និង ករ 
ពិន័យជទឹក្បក់ផងែដរ។ ្បសិនេបើមនភពធ្ន់ធ្រជងេនះ គឺអច្ត'វជប់ពន្នគរពី ៥ េទ ១០ ឆ"#ំ។ 
 
ករមនបនេដយមិន្សបច()ប់ គឺអចផ្ន&'េទសជមួយនឹងករដកហូត្ទព23សម25តិ្ែដលមិនអច 
ពន#$ល់ពី្បភពបន។ ្បសិនេបើមនុស*+ម-*ក់ ្ត#វបនទមទរេអយ្បកសអំពី្ទព23សម24ត្ិរបស់ខ្;ន 
េ្កមច#$ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើពុករលួយ ែតមិនអចេធ្ើបនេនះ ជនេនះអចនឹង្ត,វផ្ន01េទសពី ១ ែខ 
េទ១ ឆ"# ំជមួយនឹងទឹក្បក់ពិន័យផងែដរ។ 
 
បទេល្ើសពុករលួយតូចតច អច្ត%វផ្ន%&េទសតមច&-ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើពុករលួយេដយជប់ 
ពន្នគរ ពី ១ សប#$ហ ៍េទ ៥ឆ"#ំ ។ 
 
េ្កម្កម្ពហ្ទណ( ករសូកប%&ន់េទម,នី្សធរណៈ អច្ត#វផ្ន()េទសេអយជប់ពន្នគរពី ៥ ឆ"#ំ 
េទ ១០ ឆ"#ំ។ 
 
ករេអយសំណ)កេទនិេយជិត ឬ និេយជិតែដលេស្ើ ឬ ទទួលយកសំណ)ក ្ត#វមនេទសជប់ 
ពន្នគរពី ៦ ែខ ដល ់ ២ឆ"#ំ ្ពមទំង្បក់ពិន័យផងែដរ។ ករសុីសំណ(ករបស់េច្កម ្ត#វជប់ 
ពន្នគរពី ៧ េទ ១០ឆ"#ំ េហើយករសុីសំណ/ករបស់សក#4 ីអច្ត9វផ្ន>#េទសពី ៥ េទ  ១០ ឆ"#ំ។ 
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កររយករណ៍ព័ត៌មន 
 
្បេទសកម្)ជមិនទន់មនច12ប់ជក់ណមួយ ស្ីពីកររយករណ៍ព័ត៌មនេនេឡើយេទ េហើយច&'ប់ស្ីពី 
ករ្បឆំងអំេពើពុករលួយផ្ល់នូវករករពរែដលេនមនកំរ+តេនេឡើយសំរប់អ្ករយករណ៍ព័ត៌មន។ 
េ្កមម្ត ១៣ ៃនច$%ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើពុករលួយ អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ មនតួនទីក្*ងករ 
អនុវត្វ"ធនករេដើម%&ីធននូវសុវតិ្ភពរបស់អ្ករយករណ៍ព័ត៌មន។ បុ៉ែន្ ច"#ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើ 
ពុករលួយ បនែចងក្(ងម្ត ៤១ ថ ពក#$បណ'ឹងបរ"ហរេករ&' ឬមិនពិត េលើអំេពើពុករលួយ ែដលដក់បឹ្ង 
េទអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ ឬេទេច្កម ែដលនំេអយមនករេសុើបអេង្តេដយឥត្បេយជន៍ 
នឹង្ត&វផ្ន+,េទសេអយជប់ពន្នគរពី ១ែខ េទ ៦ែខ ជមួយនឹងពិន័យចប់ពី ១លនេរៀល េទ 
១០លនេរៀល (្បែហល ២៥០ េទ២៥០០ ដុល$%រសហរដ្អេមរ-ច)។ ម្ត ៣០៥ បនចត់ទុក 
ករបរ$ហរេករ(ថ្ ជករេចទ្បកន់ ឬករដក់បន្)កណមួយ  ែដលេធ្ើេឡើងក្#ងេគលបំណងមិនល្ 
េដើម%&ីចង់បង-%ច់បង្/ចេករ2្េឈ5%ះ ឬកិតិ្នមរបស់បុគ្លមួយរូប ឬស#$ប័នមួយ េហើយករពិន័យជសច់្បក់ 
ស្មប់ករបរ(ហរេនះ មនចប់ពី ១ែសនេរៀល េទ ១០លនេរៀល (្បែហល ២៥០០ ដុល$%រសហរដ្ 
អេមរ%ច)។ 
 

គ. វ"ធីស&សេ្្បើេដយសហ្គសធុនតូចនិងមធ#$ម ក្#ងករតទល់នឹង 
អំេពើពុករលួយ 
 
េនេពលែដល្ត&វបនសួរថេតើសហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម អចតទល់នឹងអំេពើពុករលួយយ:&ងដូចេម្ច 
េនះ ភគេ្ចើនៃនអ្កែដល្ត+វបនសម01ស មិនបនផ្ល់មតិេយបល់អី្េនះេឡើយ។ ពួកគត់ជេ្ចើន 
បនេឆ្ើយថ គត់មិនអចេធ្ើអី្បនេទ ឬនិយយយ&'ងសម+,ថ មិនែដលធ()ប់គិតពីេរឿងេនះពីមុនមក 
េទ។ េលើសពីេនះេទេទៀត មនែតអ្កចូលរួមមួយចំនួនែតបុ៉េណ56ះ ែដលនិយយថ ភគីពក់ព័ន្ 
ទំងអស ់្ត#វែតសហករគ+,។ 
 

ករអនុម័តនូវវ+ធនៃផ្ក្&ង 
 
ភគេ្ចើនៃនអ្កែដល្ត/វបនសម#$ស គឺជអ្កែដលទទួលខុសក្)ងករតទល់ជមួយនឹងអធិករកិច្ និង 
ប"#$ពុករលួយេផ$.ងៗេទៀតេនក្%ងសហ្គសធុនតូចនិងមធ34មរបស់ពួកេគ។ អ្កែដល្ត)វបនសម/0ស 



 

49  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

ចំនួន ២៦ នក់ មននូវវ%ធី ឬវ"ធនក្#ងករទប់ទល់នឹងអំេពើពុករលួយ ែដលភគេ្ចើនជកររយករណ៍ 
របស់និេយជិតេទម-.ស់សហ្គសផ"#ល់ ឬចរចរតំៃលជមួយនឹងអធិករ ឬម"នី្រដ#$ភិបល។ 
 
ករមននូវ្កម្បតិបតិ្ជមួយនឹងវ"ធនករជក់លក់េលើរេបៀបតទល់នឹងអំេពើពុករលួយ គឺជមេធ'(បយ 
ដ៏ល្មួយក្*ងករបង01រមិនេអយមនអំេពើពុករលួយេកើតមនក្.ង្កុមហ៊ុន។ ែតគួរេអយេសកស+,យ ែដល 
ក្#ងចំេណមអ្កែដល្ត&វបនសម,-សទំង ១០០ នក់ មនែត ២៥ នក់ បុ៉េណ&'ះ ែដលមននូវ្កម 
្បតិបតិ្ជលយលក្ណ៍អក/0រ។ អ្កែដល្ត&វបនសម,-សខ្ះ បនេលើកយកនូវលក្ខណ'បំេពញករងរ 
ែដលនិេយជិតរបស់ពួកគត់បនចុះហត្េលខ ែដលេនក្%ងលក្ខណ+េនះពួកេគមនវ"ធនករខ្ះចំេពះ 
ករអនុវត្ៃនអំេពើពុករលួយ ជពិេសសគឺសំរប់្គ-បេ្ងៀនក្)ងសលឯកជនែតម្ង។ អ្កចូលរួមែត ១២ 
នក់បុ៉េណ#$ះ ែដលមននូវ្កម្បតិបតិ្ ឬ្កមសីលធម៌ ែដលមនែចងពីអំេពើពុករលួយ។ អ្កចូលរួម ៤៨ 
នក់ មិនមននូវ្កម្បតិបតិ្ េហើយ ២៧ នក់េទៀតមិនបនេឆ្ើយសំណ3រែដលបនសួរេនះេទ។ 
 
ករមននូវ្កម្បតិបតិ្ ្ត#វបនយល់េឃើញេដយអ្កែដល្ត#វបនសម)*សជេ្ចើនថ មិនែមនជវ'ធីល ្
េដយសរេហតុផលជេ្ចើនដូចជ៖ នយក្បតិបតិ្ ឬនយក្គប់្គងទូេទ េ្ចើនែតជបុគ្លែដល 
ទទួលខុស្ត)វក្-ងករតទលនឹ់ងករទមទរពីអំេពើពុករលួយ េហើយេពលែដលជួបប"#$ និេយជិតែតងែត 
រុញេទេអយនយក្បតិបតិ្ ឬនយក្គប់្គងទូេទរបស់ខ្5ន ែដលជេហតុេធ្ើេអយមនភពមិនចំបច់ 
ក្#ងករមន្កម្បតិបតិ្ែដលែចងពីអំេពើពុករលួយ (េនះេបើេយងេទតមអ្កចូលរួមជេ្ចើន)។ 
វហក់បីដូចជច+,ស់លស ់ ែដលភគេ្ចើនៃននិេយជិតបំេរ%ករក្)ងសហ្គសធុនតូចនិងមធ&'ម ែដល 
្ត#វបនសម)*ស មិនេដះ្សយប+,-អំេពើពុករលួយេដយខ្9នឯងេទ េហើយក៏មិនមនសមត្ភពអច 
េដះ្សយប()*េនះបនែដរ។ 
 

ករេ្បើ្បស់ស+,ប័នសធរណៈ 
 
អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ 
 
រដ#$ភិបលបនបេង្ើតនូវវ"ធនច"#សល់ស់ននេដើម%&ី្បឆំងនឹងអំេពើពុករលួយ េដយក្&ងេនះរួមមន 
ច"#ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើពុករលួយ និង ករបេង្ើតអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ (្ត#វបនបេង្ើតេឡើង 
តំងពីឆ'( ំ ២០១០)។ េបើេទះជពំុមនអ្កែដល្ត/វបនសម34សណមួយ បនចុះហត្េលខេលើ 
អនុស%&រណៈេយគយល់ជមួយនឹងអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយក៏េដយ ក៏វមនភពចំបច់ក្(ងករ 
ប"#$ក់ថ រហូតដក់ៃថ្ ២៤ ែខកុម្ៈ ឆ"#២ំ០១៥ ្កុមហ៊ុនចំនួន ១៧ បនចុះហត្េលខេលើ 



 

ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ  50 
 

អនុស%&រណៈេយគយល់ជមួយអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ េដយក្&ងេនះរួមមន្កុមហ៊ុនកូកកូឡ  
ែដលជ្កុមហ៊ុនចុះហត្េលខដំបូងេគបង្ស់ក្;ងឆ=> ំ២០១៣។ 27 
 
េគលបំណងៃនអនុស-.រណៈេយគយល់ទំងអស់េនះ ្ត#វបនបក្សយថ េដើម%&ី្បឆំងនឹងអំេពើពុក 
រលួយ និងកសងនូវបរ#ស%&នតម#$ភព ែដល្កុមហ៊ុនទងំអស់អចវ"វត្។ ក្#ងអនុស)*រណៈេយគយល់ 
អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ និង ្កុមហ៊ុននន បនយល់្ពម េនក្%ងចំេណមធតុេផ/0ងៗ ថ៖ 
 
១.  ពួកេគេប្ជ)*នឹងមនភពស"#តស្ ំតម#$ភព និង េគរពតមច()ប់របស់្បេទសកម្1ជ។ 
២.  ពួកេគបដិេសធរលស់ំណ$ក និង ែណនំេអយសមជិកបុគ្លិករបសខ្់#នេជៀសវងសំណ&ក។ 
៣. ពួកេគ្ត(វចត់វ%ធនករេដយ្បយ័ត្ និង ផ្ល់ដំណឹងដល់អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ ្បសិន 

េបើេគជួប្បទះនូវប-./អំេពើពុករលួយ។ 
៤. អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ្ត3វរក56ទុកជសម$%ត់នូវ្បភព និងភស្'តងទំងអស ់ ែដលបនផ្ល ់

េដយភគីចុះហត្េលខ េហើយអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ ្ត#វមនបំណងេបើកករេសុើបអេង្ត 
េពលែដល្ត&វបនបង,-ញនូវមូលេហតុ្គប់្គន់។ េហើយ 

៥. េបើអចេទរួច អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ និង ្កុមហ៊ុន យល់្ពមក្)ងករបេង្ើតែខ45ទូរស័ព្ទំនក់ 
ទំនងរហ័សមួយសំរប់ករទក់ទងសម34ត់ និង បន#$ន់។  

 
អ្កចូលរួម ៧៨ នក់បនេឆ្ើយថ ពួកគត់ធ()ប់ឮអំពីអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយែដរ (តមរយៈកែសត 
វ"ទ$%& និងតមរយៈបណ+,ញទំនក់ទំនងសង្ម) េហើយ៩នក់និយយថពួកគត់មិនធ/0ប់បនឮពីអង្ភព 
្បឆំងអំេពើពុករលួយទល់ែតេសះ។ េទះបីជយ()ងណក៏េដយ អ្កចូលរួមមួយចំនួនធំ មនករយល់ 
ដឹងេនមនកំរ(តេនេឡើយពីអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ (អ្កេឆ្ើយតប ៤១ បនេអយកំរ)ត ពី ១ េទ ២ 
ក្#ងចំេណមកំរ%ត ៥ ែដល ១ ប"#$ក់ថមនករយល់ដឹងតិចបំផុត េហើយ ៥ គឺមនករយល់ដឹងេ្ចើន)។ 
េ្ចើនជងេនះេទេទៀត អ្កចូលរួមែត ៣២ នក់បុ៉េណ)*ះ ែដលបននិយយថ ពួកេគនឹងបឹ្ងេទ 
អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ ្បសិនេបើពួកេគជួប្បទះប'()អំេពើពុករលួយធំណមួយ។ ភពស$%ក់េស្ើរ 
ក្#ងករេ្បើ្បស់អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយេនះ គឺអចេដយសរករករពរេនមនកំរ1តទបេន 
                                                
 
 
27 អត្បទកែសត the Cambodia Herald (ឌឺេខមបូឌ េហរល)់, អចែស្ងរកបនេនេលើេគហទំព័រ  
http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/anti-corruption-unit-nine-companies-sign-mou-to-fight-corruption-8224 

[បនចូល្សវ្ជវេនៃថ្ទី ១៣ ែខមីន ឆ'(២ំ០១៥] ។ សូមេមើលផងែដរ http://www.phnompenhpost.com/business/five-

firms-sign-acu [[បនចលូ្សវ្ជវេនៃថទ្ ី២៣ ែខធ្% ឆ'(២ំ០១៤] នងិ http://www.phnompenhpost.com/anti-corruption-

unit-talks-business-association [បនចូល្សវ្ជវេនៃថ្ទ ី២៦ ែខកុម្ៈ ឆ)*ំ២០១៥] ។ 



 

51  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

េឡើយស្មប់េដើមបណ+ឹង េបើេយងេទតមច"#ប់ស្ីពីករ្បឆំងអំេពើពុករលួយ ដូចែដលបនបក្សយ 
ក្#ងែផ្កៃនកររយករណ៍ព័ត៌មនខងេលើ។ ម"#$"ងេទៀត ពំុមនច'(ប់ណទក់ទងេទនឹងភពឯកជន 
ឬកររក%&ករសម)%ត់ៃនទិន្ន័យក្3ង្បេទសកម្3ជេនះេទ។ អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ េ្ចើនែតបេង*+ះ 
ផ"#យតមេគហទំព័ររបស់ខ្4ននូវេឈ9"ះរបស់េដើមបណ>ឹង និងជនជប់េចទ ែដលអចបណ()លេអយមន 
ព"#សនកម្ផ"#ល់ខ្(ន។ កង្ះខតៃនភពេជឿជក់ក្1ងស#$ប័នេនះផ%&ល់ គឺជចំនុចមួយេទៀត ែដលេធ្ើេអយ 
អ្ក្គប់គ)*មិនចង់េ្បើ្បស់អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ ែដលនិេយជិតរបស់អង្ភពេនះ េទើបែត្ត(វ 
បនេចទ្បកន់ពីអំេពើពុករលួយនេពលថី្ៗេនះែដរ។ 
 
ក្#ងចំេណមអ្កចូលរួមទំងអស ់ ៣៧នក់បននិយយថ ពួកេគបនេឃើញនូវករែកែ្បវ"ជ្មនក្%ង 
បរ#ស%&នធុរកិច្ចប់តំងពីករបេង្ើតអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយមក ែត២២នក់េទៀតថពំុបនេឃើញអី្ 
ខុសែប្កេនះេទ េហើយអ្កេផ)*ងេទៀតមិនេឆ្ើយ ឬ មិនស្ិតក្)ងតួនទីមួយែដលអចេឆ្ើយសំណ5រេនះបន 
េទ។ 
 
ស"#ប័នតុលករ 
 
នយក្បតិបតិ្ជេ្ចើនែដល្ត.វបនសម34សសំរប់ករសិក*+្សវ្ជវេនះ មិនមនភពេជឿជក់េលើ 
្បព័ន្តុលករេនះេទ ខណៈែដលអ្កែដល្ត,វបនសម23សចំនួន ៣៤ នក់បនេឆ្ើយថ ពួកគត់នឹងេ្បើ 
្បព័ន្តុលករ្បសិនេបើជួបប234អំេពើពុករលួយ។ ករយល់េឃើញែបបេនះ គឺ្សបនឹងរបយករណ៍ខ្ះ 
ដូចជករវយតៃម្េលើសុច្រ)តភពថ%&ក់ជតិរបសអ់ង្ករតម#$ភពកម្&ជ 28  ែដលបនប'()ក់ថ្បព័ន្ 
តុលករជអង្ភពែដលមនអំេពើពុករលួយខ12ំងជងេគបំផុតក្:ង្បេទសកម្:ជ។ 
 
ករ#យលយ័្ចកេចញចូលែតមួយ 
 
ករ#យល័យ្ចកេចញចូលែតមួយ ្ត#វបនបេង្ើតេឡើងក្/ងឆ12 ំ២០០៩ ក្#ងេខត្បត់ដំបង និង េសៀមរប 
េហើយមននូវ “ករ#យល័យេទលមួយសំរប់ផ្ល់នូវេសវកម្រដ្បលទូេទ ែដលជតំរូវករពី្បជជន 

                                                
 
 
28 National Integrity System Assessment (ករវយតៃមេ្លើ្បព័ន្សុច្រ/តភពថ34ក់ជត)ិ, អង្ករតម%&ភពកម្,ជ, អចចូល 
េមើលេលើ  http://ticambodia.org/index.php/whatwedo/publication/nisa-report-2014 [ចលូ្សវ្ជវេនៃថទ្ ី២៣ ែខមនី ឆ'( ំ
២០១៥] ។ 



 

ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ  52 
 

និងពណិជ្កម្ធុនតូចេនក្#ងក្មិតតំបន់”។.
29

 “អី្ែដលេធ្ើេអយករ#យល័យ្ចកេចញចូលែតមួយខុស 
ែប្កពីេគក្*ង្បេទសកម្*ជេនះគឺេដយសរែតតំៃលៃនេសវកម្េផ#$ងៗ មនតម$%ភព េហើយ្ត'វបន 
បង#$ញជូនសធរណៈជនេអយបនដឹងេនក្%ងករ"យល័យ្ចកេចញចូលែតមួយ េហើយេសវកម្្ត,វ 
បនផ្ល់ជូនក្+ងលក្ណៈទន់េពលេវល និងសង្តភព”។

30
 ក្#ងឆ&' ំ ២០១៣ ករ#យល័យ្ចកេចញ 

ចូលែតមួយ មនករ%យល័យចំនួន ៨ក្#ងទី្កុងភំ្េពញ និង ២ េទៀតនឹង្ត)វបនេបើកេនឆ12ំេ្កយ។31
 

អ្កែដល្ត)វបនសម/0សភគេ្ចើន បូករួមទំងអ្កែដលមនទីតំងក្*ងេខត្បត់ដំបង និងេខត្េសៀមរប 
មិនែដលបនឮពីេសវេនះេនេឡើយេទ។ 
 
េលខទូរសព្ទំនក់ទំនងរហ័ស្បឆំងអំេពើពុករលួយ 
 
ចំេណះដឹងៃនអ្កចូលរួមអំពីវ&ធនេផ#$ងៗ ែដល្ត&វបនដក់េចញេដយរដ#$ភិបល សរំប់្បឆំងអំេពើពុក 
រលួយ គឺេនមនកំរ(តេនេឡើយ។ អ្កចូលរួមែត ២០ នក់ បុ៉េណ&'ះ ែដលបននិយយថ ពួកេគ ធ'(ប់ឮពី 
ករែណនំស្ីពីករ្បឆំងករសូកប,-ន់ ែតពំុមននរណម"#ក់អចនិយយេអយបនច#.ស់លមិ្តពីអី្ 
ែដលពួកេគដឹងេនះេទ។ 
 
៣៣ នក់ ៃនអ្កែដល្ត+វបនសម01សទំងអស់ បនឮនូវេលខទូរស័ព្ទំនក់ទំនងរហ័ស្បឆំង 
អំេពើពុករលួយ េហើយនេពលពួកគត់ទទួលបនករពន"#ល់ថវជអី្េនះ មនែត ៣៣នក់បុ៉េណ)*ះែដល 
េឆ្ើយថពួកគត់នឹងទូរស័ព្េទេលខេនះ្បសិនេបើចំបច់ ខណៈែដល៣៤នក់េទៀតេឆ្ើយថពួកគត់នឹង 
មិនទូរស័ព្េទេនះេទ។ 
 
 
 

                                                
 
 
29  េគហទំព័រករ'យល័យ្ចកេចញចូលែតមួយ៖ http://www.owso.gov.kh/?page_id=1843 [ចូល្សវ្ជវេនៃថ្ទ ី ២៤ 
ែខមីន ឆ'( ំ២០១៥] ។ 
30

 េគហទំព័រករ'យល័យ្ចកេចញចូលែតមួយ៖ http://www.owso.gov.kh/?page_id=1843 [ចូល្សវ្ជវេនៃថ្ទ ី ២៤ 
ែខមីន ឆ'( ំ២០១៥] ។ 
31  ព័ត៌មនទទួលបនពីម-ន្ីសធរណៈ ែដលេធ្ើករេនករ"យល័យ្ចកេចញចូលែតមួយេនភ្ំេពញ។ ស្មប់ព័ត៌មន 
ទក់ទងករ(យល័យេនទី្កុងភ្ំេពញមិនអចរកេឃើញេនក្>ងេគហទំព័រផ្Cវករេទ (www.owso.gov.kh)។ 



 

53  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

តរងទី១១៖ ករយល់ដឹងរបសម់"#ស់សហ្គសធុនតូចនិងមធ#$ម ពីវ"ធន្បឆំងអំេពើពុករលួយែដល 
បនដក់េចញេដយរជរដ'(ភិបល 

 ចំនួនសហ្គស 
ែដលបនដឹង 

សហ្គស 
ែដលមិនបនដឹង 

មិនទក់ទង 

ច"#ប់្បឆំងអំេពើពុករលួយ ៦៧ ១៩ ៦6 

េសចកី្ែណនំ្ បឆំងករសូកប,-ន់ ២០ ៥៨ ១៤ 

េលខទូរស័ព្រហ័ស្បឆំងអំេពើពុករលួយ  ៣៣ ៤៩ ៣ 

 
 

ទក់ទងនឹងករយល់ដឹងរបស់សហ្គសធុនតូច និងមធ#$ម េលើវ%ធនករ ែដលរដ&'ភិបលបនអនុម័ត 
េដើម%&ី្បឆំងអំេពើពុករលួយ អ្កចូលរួម ៣២ នក់គិតថ សហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម មនករយល់ដឹង 
ពីវ$ធនករទំងេនះ េហើយ៣៦នក់េទៀតគិតថ ពួកេគមិនបនយល់ដឹងអំពីវ&ធនករទំងេនះេទ រ"ឯ 
២២នក់េទៀតមិនបនេឆ្ើយសំណ3រេនះេទ។ 
 
ចំេណះដឹងរបស់សហ្គសធុនតូចនិងមធ#$មេលើវ"ធនករែដលបនអនុម័តេដយរជរដ%&ភិបល មននូវ 
អត្ន័យទូលំទូលយ៖ ដូចែដលបនបង()ញេនក្#ងែផ្កេនះ ម"#សស់ហ្គសធុនតូចនិងមធ&'មជេ្ចើន 
្បែហលជបនឮែតពីវ.ធករែតបុ៉េណ67ះ ែតមិនអច្បប់ព័ត៌មនបែន្មេនះេទ េហើយក៏មិនអចេចះ 
ពីរេបៀបេ្បើវ"ធនទំងេនះែដរ។  
 

ករេ្បើ្បស់គំនិតផ្1ចេផ្ើមរបស់តតិយជន 
 

សភពណិជ្កម្ និងសមគម 
 
អ្កចូលរួមែត ១៦នក់បុ៉េណ)*ះ ែដលជសមជិកសភពណិជ្កម្ ឬសមគម។ េបើេទះជអ្កចូលរួមខ្ះ 
ជពិេសសអ្កែដលេនេ្ករជធនីភំ្េពញ បនឯកភពថ ករចូលជសមជិកៃនសភពណិជ្កម្ 
ឬសមគម អចជួយេអយពួកគត់្បយុទ្្បឆំង ឬទទួលបននូវចំេណះដឹងបែន្មេទៀតអំពីច"#ប់ជ 
ធរមនក៏េដយ ក៏អ្កែដល្ត*វបនសម#$សមួយចំនួនធំ មិនបនគិតថ សភពណិជ្កម្និងសមគម អច 
ជួយពួកគត់ជ្បចំៃថ្ក្2ងករេជៀសវងពីអំេពើពុករលួយេនះែដរ។ 
 
សភពណិជ្កម្ និងសមគម អចេដើរតួនទីយ-.ងសំខន់ក្7ងករដឹកនសំហ្គសធុនតូច និងមធ#$ម 
េអយេធ្ើជំនួញរបស់ពួកគត់។ ក"#យជសមជិកសកម្មួយៃនសភពណិជ្កម្ ពិតជអចជួយដល ់
្កុមហ៊ុនក្)ងករតទលនឹ់ងប"#$អំេពើពុករលួយបន។ េបើេទះជភគេ្ចើនៃនសភពណិជ្កម្ មិនមននូវ 
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សកម្ភព ឬសនិ្សិទណមួយជក់លក់ស្ីពីអំេពើពុករលួយក៏េដយ ដ៏ភពេ្ចើនៃនសភទំងេនះ មន 
្កុមករងរេលើ្ បធនបទជក់លក់ េហើយពិភក&'េលើប,-&អំេពើពុករលួយេដយ្បេយល។ េ្ចើនជង 
េនះេទេទៀត នយក្បតិបតិ្ទំងអស់ អចែចករ&ែលកពីបទពិេសធន៍ផ34ល់ខ្8នេលើប:;4អំេពើពុករលួយេនះ 
ជមួយនឹងសមជិកដ៏ៃទេទៀតេនក្#ងអំឡ$ងេពល្ពឹតិ្ករណ៍បេង្ើនបណ*+ញទំនក់ទំនងគ3+។ េដយមន 
នូវករពិភក*+អំពីអំេពើពុករលួយ និង ែចករ%ែលកនូវបទពិេសធន៍គ"# អ្កជំនួញអចមនករយល់ដឹងេ្ចើន 
ជងមុនពីប)*+េនះ េហើយអចេរៀនពីវ$ធីក្(ងករេជៀសវងពីអំេពើពុករលួយផងែដរ។ 
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៥. េសចក្ីសន្ិដ+,ន 
 
 

សហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម េដើរតួនទីយ+,ងសំខន់េនក្6ងករអភិវឌ,=របស់្បេទសកម្6ជ។ ខណៈេពល 
ែដលទីផ'(ររបស់្បេទសេនះបនរ2កចំេរ%នធំជងមុន ជមួយនឹងសមហរណកម្សហគមន៍េសដ្កិច្អស45ន 
េនក្%ងឆ()ំេនះ សហ្គសធុនតូច និងមធ&'មេនកម្,ជ នឹង្ត&វ្បឈមនឹងប%&'ជេ្ចើន។ 
 
ករ្សវ្ជវេនះ បនបង%&ញថ សហ្គសធ ុនតូច និងមធ&'ម េន្បេទសកម្*ជមួយចំនួនធំ ្ត#វបនរង 
ផលប៉ះពលពី់អំេពើពុករលួយ។ េលើសពីេនះ អ្កផ្ល់កិច្សម-.ស ែដលបនចូលរួមក្-ងករ្សវ្ជវ េនះ 
មនភពងយ្សួលក្-ងករនិយយអំពី "្បក់ទឹកែត" ជជងនិយយអំពីអំេពើពុករលួយ េទះបីជ 
ភគេ្ចើនៃនអ្កចូលរួមេធ្ើកិច្សម23សេនះ អចឲ"#អត្ន័យអំពី "អំេពើពុករលួយ " ក៏េដយ ។ 
 
េទះបីជអ្កផ្ល់កិច្សម34សជេ្ចើន បនដឹងថ អី្ែដលជអំេពើពុករលួយ និងករចំណយេ្កផ្/វករ 
ក៏េដយ ក៏ភគេ្ចើនៃនអ្កទំងេនះ បនយល់្សបថ ករសូកប'(ន់ ្ត#វែតបង់ េដើម%&ីទទួលបនករងរ 
រួចរល់ចំសព្្គប់ ឬេដើម%&ីកំុឲ%,ខតេពលវលេ្ចើនេពក ស្មប់នីតិវ+ធីរដ្បល ដូចជករចុះប*្ ី
ពណិជ្កម្្កុមហ៊ុនជេដើម។ េលើសពីេនះេទេទៀត ករខ្ះខតនូវចំេណះដឹងែផ្កច)*ប់ និងវ%ធនច()ប់ 
ែដលអនុវត្ចំេពះសហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម របសន់យក្បតិបតិ្ គឺជកត$%មួយ ែដលរួមចំែណក 
យ"#ងសំខន់ដល់ករពិតែដលថ ពួកេគនឹងមនភពងយ្សួល ក្#ងករក"#យជេគលេដៃនអំេពើពុក 
រលួយ ដូេច្ះេហើយេទើបពួកេគអចក)*យជកម្វត្$េទនឹងករទមទរឱ/0មនករសូកប6/ន់េនះ។ 
 
េទះបីជមនយន្ករជេ្ចើន្ត1វបនដក់េចញេដយរជរដ#$ភិបល េដើម%&ីេដះ្សយអំពីប12%អំេពើពុក 
រលួយ ដូចជអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយក៏េដយ ក៏នយក្បតិបតិ្ជេ្ចើន េនែតមិនេជឿ ឬមិនទន់ 
ស"#លច់"#ស់អំពីយន្ករទំងេនះេទ េហើយ្ពមទងំមិនចង់អនុវត្នូវយន្ករទំងេនះេឡើយ្បសិនេបើ 
ពួកេគ្បឈមមុខនឹងប,-.ែដទក់ទងនឹងអំេពើពុករលួយ។ 
 
អំេពើពុករលួយ ជឧបសគ្ដល់ករអភិវឌ12 និងទប់ស()ត់នូវកររ/កចំេរ/នរបសស់ហ្គសធ ុនតូច និងមធ&'ម 
េនេលើក្មិតជេ្ចើន រួមប%្'លទំងកំេណើនេសដ្កិច្ទំងមូលរបស់កម្9ជផងែដរ។ េហតុេនះេហើយ 
វ"ធនករ ្ត#វែតអនុវត្េដយភគីពក់ព័ន្ទំងអស ់ េដើម%&ីកំណត់អំពីផលប៉ះពល់ែដលអចមនេន 
ក្#ងរយៈេពលែវង។ 
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៦. អនុសសន៍េគលនេយបយ 
 
 

ក. អនុសសន៍ទូេទ 
 
រួមប!្#លភគីពក់ព័ន្ទំងអស ់េនក្%ងកិច្ពិភក,-អំពីសុចរ4តភពអជីវកម្ និងអំេពើពុករលួយ។ 

• ធនឲ$%មនសកម្ភព និងកិច្សហកររួមគ%& រវងភគីពក់ព័ន្ទំងអស ់ េដើម%&ីសេ្មចបននូវ 
ករអនុវត្ដ៏មន្បសិទិ្ភពៃន្កបខ័ណ9 និងេគលនេយបយ ស្មប់សហ្គសធុនតូច និង 
មធ#$ម។ 
 

េធ្ើករកំណត់នូវភពេស្ើគ"#ស្មប់ភគីែដលពក់ព័ន្ទំងអស់ ដូេច្ះភគីទំងអស់េនះេគរពនូវច"#ប់ដូចគ)" 
ែដល អចកត់បន្យនូវករ្ប្ពឹត្អំេពើពុករលួយ។ 

• ផ្ល់ជំនួយដល់សហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម េដយែផ្កេលើេគលនេយបយ ែដលមន 
លក្ណៈយូរអែង្ង ពិស$%រ សុីសង%&ក់គ*& និងមនសង្តិភព េដើម%&ីធនេអយបននូវភពេស្ើគ,- 
ស្មប់ម&'ស់អជីវកម្ទំងអស់។ 

• អនុវត្ េលើកកំពស ់ និងអភិវឌ() នូវយន្ករ្ត(តពិនិត%& ្ពឹតិ្ករណ៍បេង្ើតបណ#$ញ និងករែចក 
រ"ែលកនូវករអនុវត្ល្ៗ េដើម%&ីធនេអយបនថ េគលនេយបយសហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម 
្ត#វបនដក់េអយអនុវត្្បកបេដយ្បសិទិ្ភព។ 
 

ខ. អនុសសន៍ចំេពះវ"ស័យឯកជន 
 
ផ្ល់ព័ត៌មន និងបេង្ើនចំណប់អរម្ណ៍ ដល់វ%ស័យឯកជន 

• េធ្ើករេលើកទឹកចិត្ដល់ម'(ស់អជីវកម្ ក្#ងករេផ្ើមគំនិតសិក$%របែន្មអំពីច+,ប់ បទប#$% និង នីតិវ&ធី 
ែដលអនុវត្ចំេពះអជីវកម្របស់ខ្8ន និងចត់វ%ធនករេដើម%&ីធនឱ%+មនសុចរ2តភពអជីវកម្េន 
ក្#ង្កុមហ៊ុនរបសខ្់#ន។ 

• េធ្ើករអភិវឌ,- េដយមនកិច្សហករជមួយរដ12ភិបល នូវកម្វ'ធីបណ,-ះបណ#$ល និង ខិត្ប័ណ ្
ព័ត៌មនេលើវ%ធនករ្បយុទ្្បឆំងនឹងអំេពើពុករលួយែដលមន្សប់ េដើម%&ីធននូវចំេណះដឹង 
ល្្បេសើរជងមុន ក្#ងចំេណមម+,ស់អជីវកម្ទំងអស់។ 



 

57  ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ 
 

• ផ្ល់សិទិ្អំណចដល់ម/0ស់អជីវកម្ ក្#ងករេធ្ើករបដិេសធយ#$ងសកម្េលើករបង់្បក់សូកប ៉ន់ 
និងក្&ងករេ្បើ្បសវ់"ធនករែដលបនដក់េចញេដយរដ%&ភិបល នេពលែដលពួកេគ្បឈម 
នឹងប%&'អំេពើពុករលួយ។ 

• េធ្ើករកសងសមត្ភពរបស់ម34ស់អជីវកម្ េនក្#ងករេ្បើ្បស់នូវឧបករណ៍បេច្កវ"ជ$%ព័ត៌មន 
វ"ទ$% ដូេច្ះម"#ស់អជីវកម្ អចេ្បើ្បសយ់"#ងមន្បសិទិ្ភពនូវ្បព័ន្ែដលបនបេង្ើតេឡើង 
េដយ រជរដ%&ភិបល ដូចជករចុះេឈ+,ះតម្បព័ន្េអឡិច្ត/និច និងេគលករណ៍ែណននំន 
ែដល អចរកបនេនេលើេគហទំព័រនន។ 

 
រួមប%្'លសភពណិជ្កម្ និងសមគមេផ*+ង  ៗេនក្%ងករ្ បយុទ្្បឆំងនឹងអំេពើពុករលួយ 

• បេង្ើតឲ()មនតំណងេន្គប់េខត្-្កុង េដើម%&ីប)្+ល្កុមហ៊ុនអជីវកម្ទំងអស់េនក្.ង្បេទស 
កម្$ជ េដយមិនែមនមនែត្កុមហ៊ុនអជីវកម្ែដលស្ិតេនក្,ងរជធនីេនះេឡើយ។ 

• បេង្ើតឲ()មន្កុមករងរជំនញេលើអំេពើពុករលួយេនក្%ងស()ប័នតំណងទំងេនះ េដើម%&ីេអយ 
រល់ប%&'ទក់ទងនឹងអំេពើពុករលួយ ្ត#វបនេធ្ើករពិភក12ជផ្$វករក្#ងចំេណមភគីពក់ព័ន្ 
ទំងអស់។ 
 

គ. អនុសសន៍ចំេពះរដ#$ភិបលនិងស,$ប័នសធរណៈ 
 

អនុម័ត និងអនុវត្ច()ប់ និង្កបខ័ណ*ក្,ងករគំ្ទឱ34មន្បសិទិ្ភពេទដល់ សហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម 
• េធើ្សុខដុមនីយកម្នូវរល់ច()ប់ និង្កបខ័ណ$នន ែដល្ត&វអនុវត្ចំេពះសហ្គសធុនតូច 
និងមធ&'ម េដើម%&ីេជៀសវងនូវភពផ្%យគ()ណមួយេនក្%ងច"#ប់ទំងេនះ។ 

• បេង្ើនសមត្ភពម"នី្រជករ េដយេរៀបចំនូវវគ្បណ/0ះបណ34លពក់ព័ន្នន ស្មប់ករអនុវត្ 
ច"#ប់ និង្កបខ័ណ* ែដលពក់ព័ន្នឹងសហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម ្បកបេដយ្បសិទិ្ភព។ 
 

បេង្ើន និង េធ្ើឱ&'្ បេសើរេឡើង នូវករទទួលបនព័ត៌មន និងបេង្ើនចំេណះដឹងេលើេគលនេយបយ 
និងច%&ប់នន របស់ភគីពក់ព័ន្ទំងអស ់ឲ"#កន់ែតល្្បេសើរ 

• បេង្ើតឲ()មននូវ្បព័ន្ទំនក់ទំនងបេច្កវ'ទ)* េដើម%&ីផ%)ព្ផ%,យនូវព័ត៌មនែដលពក់ព័ន្ទំងអស់។ 
រល់្បព័ន្ទំនក់ទំនងនិងព័ត៌មនពក់ព័ន្ទំងអស ់ គួរែតអចរកបនេនេលើេគហទំព័ររបស់រល ់
្កសួងែដលពក់ព័ន្។ ព័ត៌មនទំងេនះ គួរែតប'្)លនូវេគលករណ៍ែណន ំ ស្ីពីនីតិវ)ធីៃន 
ករចុះប'្ីពណិជ្កម្ និងេគលករណ៍ែណន ំ ែដលពក់ព័ន្ដៃទេទៀត ែដលអចជួយស្ម,ល 
ដលម់"#ស់អជីវកម្ក្#ងករ្បកបអជីវកម្្បចំៃថ្របសខ្់#ន។ 
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• ធន ករចូលែស្ងរកទិន្ន័យជសធរណៈ េលើទិន្ន័យសហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម និងក្មង 
ទិន្ន័យនន ែដលក្#ងេនះរួមមននូវមូលដ*+នទិន្ន័យសហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម ែដលបន 
ចុះប%្ីពណិជ្កម្ទំងអស់។ 

• បេង្ើតនិងអនុវត្្កបខ័ណ$េគលនេយបយ េដើម%&ីធនឱ%+មនករស្មបស្ម3លដ៏មន្បសិទិ្ 
ភពេលើសកម្ភពទងំអស់ែដលទក់ទងនឹងសហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម េន្គប់្កសួង 
ទំងអសេ់ដយរួមទំងយន្ករស,-ប័នស្មប់្ទ្ទង់ដល ់ ករអភិវឌ()សហ្គសធុនតូច 
និងមធ&'ម។ 

• ធនថ រល់អង្ករ និងស%&ប័ន ែដលេធ្ើករជមួយនឹងសហ្គសធុនតូច និងមធ&'មទំងអស់ 
មន្បសិទិ្ភព និងតម&'ភព េដយក្&ងេនះរួមមនអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ ្កុមករងរ 
បេច្កេទសេលើវ+ស័យសហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម និង្បព័ន្តុលករ។ 
 

េធ្ើកំែណទ្មង់េលើករចុះប*្ីពណិជ្កម្ ករផ្ល់អជ)*ប័ណ្ និងនីតិវ'ធីជធរមនេផ#$ងេទៀត 
• ធនឲ$%មនអភិបលកិច្ល ្ និងបរ#យកសច()ប់កន់ែត្បេសើរេឡើង តមរយៈ្បព័ន្ៃនករចុះ
ប"្ីពណិជ្កម្ និងករផ្ល់អជ,-ប័ណ្កន់្បេសើរជងមុន និងករេធ្ើករអភិវឌ&'េលើករស្ម0ល 
នូវរល់្បព័ន្ច+,ប់ ស"#ប័ន និងរដ្បលែដលពក់ព័ន្។ 

• េធ្ើឲ"#មនភពងយ្សួល នូវនីតិវ&ធីរដ្បល ែដលពក់ព័ន្ (ដូចជនីតិវ*ធីបង់ពន្)។ 
• បេង្ើតទ្មង់ែបបបទនិងគំរូទ្មង់ែបបបទ ែដលពក់ព័ន្ េហើយដក់េអយសធរណៈជនចូល 
េ្បើ្បស់ទ្មង់ែបបបទទំងេនះ តមរយៈេគហទំព័រ និងករ&យល័យរបស់្កសួង ែដលរួម 
ប"្$លទំងករ#យល័យេនតមេខត្ផងែដរ។ 
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និងមធ&'ម), ២០០៥។ 

អង្ករតម()ភពអន្រជត ិ “Corruption Perception Index.” (សន្ស$%ន៍ស្ីពីករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយ) 
២០១៤. https://www.transparency.org/cpi2014 (ចូល្សវ្ជវេនៃថ្ទី១១/០៣/២០១៥)។ 

ធនគរពិភពេលក. “Cambodia Overview.” (ទិដ្ភពទូេទៃន្បេទសកម្2ជ)  

http://www.worldbank.org/en/country/cambodia/overview (ចូល្សវ្ជវេនៃថ្ទ១ី៣/០៣/២០១៥)។ 

ធនគរពិភពេលក. “Ease in Doing Business 2015.” (ភពងយ្សួលក្+ងករេធ្ើធុរកិច២្០១៥) វ"#សុីនេតន 
២០១៥, ៣១៨ ទំព័រ។ 
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ឧបសម្័ន្ 
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ក្មងសំណ(រស្មប់នយក្បតិបត្ិ 
 

ក.ព័ត៌មនរបសេ់បកខជនរតូវសមភ ស 
 

១. េតើអ្កមនតំែណងអី្េនក្0ង្កុមហ៊ុន? 

ម"#ស់្កុមហ៊ុន  

នយក្បតិបតិ្ / នយក  

អ្ក្គប់្គងទូេទ  

េផ#$ងេទៀត ៖  

ខ. របវតតិរបសរ់កុមហ៊ុន 
 

២. េតើ្កុមហ៊ុនរបស់អ្កមននិេយជិតបុ៉ន%&នអ្ក? 

តិចជង ៥ នក់  

ពី ៥េទ ១០ នក់  

ពី ១១ េទ ៥០ នក់  

ពី ៥១ េទ ១០០ នក់  

េ្ចើនជង ១០០ នក់  

 

៣. េតើអជីវកម្របស់អ្ក្ត2វករេដើមទុនបុ៉ន:;ន(េដយមិនរប់ប*្,លដីធី្) េដើម%&ី្បតិបតិ្ករ? 

តិចជង ៥0 000 ដុល$%អេមរ*ក  

ពី ៥0 000 ដុល$%អេមរ*ក ដល ់២៥0 000 ដុល$%អេមរ*ក  

ពី ២៥0 000 ដុល$%អេមរ*ក ដល ់៥០0 000 ដុល$%អេមរ*ក  

េ្ចើនជង ៥០0 000 ដុល$%អេមរ*ក  
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៤.េតើសហ្គសរបសេ់លកអ្ក្ត&វបនបេង្ើតេឡើងតំ2ងពីេពលណ?  

 

៥. េតើ្កុមហ៊ុនរបស់អ្កមននីតិបុគ្លភព្បេភទណ? 

្កុមហ៊ុនឯកកម្សិទិ្ (មិនបនចុះប)្)ី  

្កុមហ៊ុនឯកកម្សិទិ្ (បនចុះប'្)ី  

្កុមហ៊នុឯកជនទទួលខុស្ត-វមនកំរ2ត  

្កុមហ៊ុនមហជនទទួលខុស្ត0វមនកំរ5ត  

្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្ទូេទ  

្កុមហ៊ុនសហកម្សិទិ្មនកំរ0ត  

បុ្តសម័្ន្្កុមហ៊ុនបរេទស  

សខ្កុមហ៊ុនបរេទស  

ករ#យល័យតំណង្កុមហ៊ុនបរេទស  

សហ្គស្គប់្គងេដយរដ្  

សហករណ៍  

េផ#$ងេទៀត ៖  
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៦. េតើអ្កណខ្ះជអ្កកន់កប់ភគហ៊ុនរបស់្កុមហ៊ុនអ្ក? 

្កុមហ៊ុន្គប់្គងទំង្សុងេដយមនុស23ម52ក់  

ភគហ៊ុនេ្ចើនជង៥០%កន់កប់េដយម)*ស់ភគហ៊ុនស12*តិែខ្រ  

ភគហ៊ុនតិចជង៥០%កន់កប់េដយម)*ស់ភគហ៊ុនស12*តិែខ្រ  

េផ#$ងេទៀត ៖  

 

៧. េតើ្កុមហ៊ុនរបស់អ្កមនសខេផ$%ងេទៀតេនក្-ង្បេទសកម្-ជឬេទ? 

្បសិនេបើមន(េតើមនបុ៉ន*+ន និងេនទីណខ្ះ?) 

េតើមនបុ៉ន*+ន?   

េនទីណ?  
 

៨.េតើអី្ជកម្វត្-អជីវកម្របស់្កុមហ៊ុនអ្ក? 

េសវកម្ស()ក់េន  

ករអប់រ&  

ផលិតកម្ចំណអីហរ េភសជ្ៈ និងសំេលៀកបំពក់...  

េសវកម្េផ()ងៗ (្កុមហ៊នុេទសចរណ ៍ស"#ប័នមី្ក+ហិរ/0វត្4...)  

ករជួញដូរ  

មី្ក%ហិរ)*វត្. ហងប$%& ំនិង ស"#ប័នហិរ*+វត្/  

លក់ដំ  ុ  

េរងកិន្សូវ  

េផ#$ងេទៀត ៖  
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៩. អត្ស%&'ណេភទម-'ស់្កុមហ៊ុន 

្បុស  

្ស ី  

ទំងពីរេភទ (!ស្ីបុ៉ន)*ន និង បុរសបុ៉ន'(ន ?)  

 

១០. ស"#$តិរបស់ម+$ស់្កុមហ៊ុន 

ែខ្រ  

ចិន  

ជបុ៉ន  

កូេរ%  

ៃថ  

េវៀតណម  

អឺរ$ុប  

េផ#$ងេទៀត ៖  

 

១១. េតើនិេយជិតរបស់អ្កទំងអស ់មនចុះប%្ីេន្កសួងករងរែដរឬេទ? 

មនចុះប'្ ី  

មិនទន់មនចុះប+្ីេទ  

្បសិនេបើមិនទន់ចុះប'្ ីេហតុអី្?  



 

ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ  66 
 

គ. ករចុះបញជ រីបសរ់កុមហ៊ុន 
 

១២. េតើ្កុមហ៊ុនអ្កមននចុះប-្ីេន្កសួងពណិជ្កម្ ឬក៏េនមនី្រពណិជ្កម្ េនតម 
បណ#$េខត្ ែដរ ឬេទ? 
មនចុះប'្ ី  

មិនមនចុះប)្ីេទ  
 

១៣. េតើ្កុមហ៊ុនរបស់អ្ក បនចុះប'្ីេនស-.ប័នណេផ.2ងេទៀតណខ្ះ? 
(សូមេ្ជើសេរ)សចេម្ើយ ែដលពក់ព័ន្) 
្កសួងករងរនិងបណ-.ះបណ12លវ5ជ72ជីវៈ  

្កសួងេសដ្កិច្និងហិរ/0វត្4  

្កសួងឧស'(ហកម្និងសិប'/កម្  

្កសួងេទសចរណ ៍  

្កសួងសុខភិបល  

្កសួងកសិកម្ រុក$%្បមញ់ និង េនសទ  

្កសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ និងសំណង់  

អគ្នយកដ%&នពន្ដរ  

្កសួងអប់រ*  

េផ#$ងេទៀត ៖  
 

១៤. េតើអ្កបនចុះប-្ី្ កុមហ៊ុនរបស់អ្កជមួយនឹង្កសួងឬស56ប័នចំបច់នន ែដលត្ម'វ 
េអយមនេទតម្បេភទៃនអជីវកម្របស់អ្កែដរឬេទ? 
 
្បសិនេបើអ្កមិនបនចុះប0្ីេន្គប់្កសួងឬស:;ប័នចំបច់េទេនះ សូមពន&'ល់ថ េតើេហតុអី្ 
អ្កមិនបនចុះេឈ-.ះជមួយនឹង្កសួងឬស8.ប័នទំងេនះ? 
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១៥. េតើដំេណើរករចុះប*្ី្កុមហ៊ុនរបស់អ្ករហូតដល់េពលេបើកដំេណើរករបនមនរយៈេពល 
បុ៉ន%&ន? 

តិចជងមួយសប+,ហ ៍  

ចេន$%ះពីមួយេទពីរសប0%ហ ៍  

ចេន$%ះពីពីរសប,%ហ៍េទមួយែខ  

ចេន$%ះពីមួយែខេទពីរែខ  

ចេន$%ះពីពីរែខេទបីែខ  

េ្ចើនជងបីែខ  

េផ#$ងេទៀត ៖  

 

១៦.េតើអ្កធ()ប់បនទទួលករជួយពីកម្វ"ធីេផ'(ងៗរបស់រដ0'ភិបលឬអង្ករអន្រជតិណមួយ 
ក្#ងករបេង្ើត្កុមហ៊ុនរបស់អ្កែដរឬេទ? 

បទ/ច"ស ធ"#ប់  

េទ មិនធ%&ប់េទ  

 
១៧. េតើអ្កចុះប+្ី្កុមហ៊ុនរបស់អ្កេដយរេបៀបណ? (េតើមនេមធវ) ឬករ$យល័យេមធវ- 
ឬទី្បឹក()ណ ជួយក្&ងដំេណើរករចុះប3្ីេនះឬេទ?  
 
េតើអ្កគិតថវសំខន់ឬេទ ក្#ងករមនជំនួយ ទំងេនះ? េហតុអី្បនជអ្កគិតថសំខន់? 
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១៨.េតើអ្កដឹងអំពីតៃម្ផ្1វករក្5ងករចុះប:្ី្កុមហ៊ុនរបស់អ្ករហូតដល់្កុមហ៊ុនអ្កមន 
ដំេណើរករថអស់បុ៉ន01នែដរឬេទ? 
 

 
១៩.េតើអ្កមនឯកសរទំងអស់ែដលទក់ទងេទនឹងតៃម្េសវកម្សធរណៈែដរឬេទ? 
(វ"ក័យប័្ត និងកិច្សន()) 

មន  

អត់មន  

្បសិនេបើអ្កមនឯកសរទំងអស់េនះ េតើវជឯកសរអី្ខ្ះ? 
 

 
 

 
២១. េតើអ្កមនជួបឧបសគ្ក្0ងករចុះប7្ី្កុមហ៊ុនរបស់អ្កែដរឬេទ? 
មន  

អត់មន  
 

២២. េតើមនឧបសគ្ែបបណខ្ះែដលអ្កបនជួប? 
េតើអ្កគិតថអី្េទែដលជមូលេហតុៃនឧបសគ្ទំងេនះ? 
 

ឃ. របតិបតតិកររបសរ់កុមហ៊ុននិងឧបសគគ 
 
២៣.េតើ្កុមហ៊ុនរបស់អ្កទទួលបនករចុះេធ្ើអធិករកិច្េ្ចើនែដរឬេទ?  

ក).េតើករេធ្ើអធិករកិច្មនបុ៉ន34នដងក្8ងឆ:4ំដំបូងៃនដំេណើរករអជីវកម្របស ់
អ្ក? 

 

ខ). េតើករេធ្ើអធិករកិច្ទំងេនះមនមកពី្កសួងណែដរ?  
គ). េតើេគលបំណងៃនករេធ្ើអធិករកិច្ទំងេនះគឺជអី្?  

២០. េតើអ្កគិតថ អ្ក្ត&វែតបង់តៃម្េសវកម្ ែដលមិនផ្)វករែដរឬេទ? 
្ត#វបង់  
មិន្ត&វបង់  
្បសិនេបើអ្កគិតថ្ត.វបង់ េតើមកពីមូលេហតុអី្? េហើយចំនួនបុ៉ន-.នែដរ? 
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ឃ).េតើនរណេនក្*ង្កុមហ៊ុនរបស់អ្ក ជអ្កទទួលខុស្ត*វេលើករងរ 
ទក់ទងេទនឹងករេធ្ើអធិករកិច្ទំងេនះ? 

ខ្#នអ្កផ)*ល ់
បុគ្លិករដ្បល 
េផ#$ងេទៀត 

ង). េតើអ្កទទួលខុស្ត.វេនះជបុរស ឬជ#ស្?ី បុរស 
 !ស្ ី

ច). េតើអ្ក្ត(វបង់កំៃរ ក្#ងករទទួលករេធ្ើអធិករកិច្ទំងេនះេទ? ្ត#វបង់ 
មិន្ត&វបង់េទ 

 ្បសិនេបើមនករបង់្បក់ េតើបង់ៃថ្បុ៉ន-.នែដរ? េហើយេតើអ្កទទួលបន 
វ"ក័យប័្តែដរឬេទ? ឬ អ្កបនសួររកវ*ក័យប័្តែដរ ឬេទ? 

 

 
២៤. េតើ្កុមហ៊ុនរបស់អ្កមនសកម្ភពនំេចញឬនំចូលែដរឬេទ? 

មន  

អត់មន  

 
២៥. េបើមនសកម្ភពនំេចញឬនំចូល េតើអ្កបនទក់ទងជមួយអជ23ធរមនសមត្កិច្ណខ្ះ 
ស្មប់ករនំេចញ ឬនំចូលរបស់្កុមហ៊ុនអ្ក កលពីឆ&'ំមុន? 
 

 
២៦. េតើអ្កបនចំណយបុ៉ន12ន េដើម%&ីបំេពញនូវត្ម1វកររដ្បល ៃនករនំេចញឬនំចូលរបស ់
្កុមហ៊ុនអ្ក កលពីឆ&'ំមុន? 
 

ង. ករយលដ់ឹងអំពីអំេពពុករលយួ 
២៧.េតើអ្កគិតយ*+ងណអំពីបរ3យកសទូេទរបស់សហ្គសធុនតូច និងមធ&'មេនក្,ង្បេទស 
កម្$ជ? 
  

 



 

ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ  70 
 

២៨. េតើអ្កអចេអយចំណត់ថ./ក់ៃនអ្តកំេណើនរបស់្កុមហ៊ុនអ្កនេពលបច្4ប56ន្ េដយេ្បៀប 
េទនឹង៥ឆ"#ំខងមុខ ្ តឹមកំរ(តណែដរ? 
 

 
២៩. េតើកត&'អី្ែដលមនឥទិ្ពលេទេលើកររ8កចំេរ8នរបស់្កុមហ៊ុនអ្ក នេពល៥ឆ"#ំខងមុខ? 
 

 
៣០. េតើអ្កយល់េឃើញថ្កុមហ៊ុនអ្កនឹងរ6កចេ្មើន ឬ ចុះអន់ថយ នេពល៥ឆ"#ំខងមុខ?  
(សូមពន&'ល)់ 
 

 
៣១. េតើអី្េទជអត្ន័យៃនពក01   ៉ពុករលួយ  ៉ ស្មប់អ្ក?  
 

 
៣២. េតើអី្េទជអត្ន័យៃន   ៉ករចំណយេ្កផ្-វករ   ៉ ស្មប់អ្ក? 
 

 
៣៣. េតើអី្េទជអត្ន័យៃនពក01 "អជីវកម្ស)*តស្ំ" (សុចរ%តភពពណិជ្កម្) ស្មប់អ្ក? 
 

 
៣៤. េតើ្កុមហ៊ុនរបស់អ្ក ធ"#ប់ពិភក#*អំពីប./#អជីវកម្ស6#តស្ំេនះ ពីមុនមកែដរឬេទ?  
ធ"ប់ (ពិភក%&យ(%ងដូចេម្ច?)  

មិនធ%&ប់ (េហតុអី្?)  
 

៣៥. តមករដឹងរបស់អ្ក េតើ្កុមហ៊ុនអ្ក ធ"#ប់ឮ ឬធ#ប់ជួប ប"#$អំេពើពុករលួយេនក្+ង 
អជីវកម្ខ្*ន េនក្%ង្បេទសកម្%ជែដរឬេទ?  

ធ"ប់  

មិនធ%&ប់  
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៣៦. ្បសិនេបើ អ្កធ%&ប់ឮ ឬធ#$ប់ជួប េតើអំេពើពុករលួយ្បេភទណ ែដលអ្កធ()ប់ឮ ឬធ#$ប់ជួប 
េនក្%ងវ(ស័យសធរណៈ? េហើយេហតុអី្? (ឧទហរណ ៍ ករចំណយេ្កផ្,វករស្មប់ 
ករចុះប'្ ីឬ ស្មប់ករ្ត'តពិនិត+,្បចំឆ&'ំពីអជ,'ធរមនសមត្កិច្។ល។) 
 

 
៣៧. េតើអ្កគិតថ េហតុអី្បនជមនអំេពើពុករលួយទំងេនះេកើតេឡើង? (ឧទហរណ ៍
ករចំណយេ្កផ្,វករស្មប់ករចុះប4្ ី ឬ ស្មប់ករ្ត)តពិនិត-.្បចំឆ2-ំពីអជ6-ធរមន 
សមត្កិច្។ល។) 
 

 
៣៨. េតើអំេពើពុករលួយ្បេភទណ ែដលអ្កធ()ប់ឮ ឬធ#$ប់ជួប េនក្%ងវ(ស័យឯកជន? េតើអ្កគិតថ 
េហតុអី្ បនជវេកើតេឡើង? (ឧទរហណ ៍ករចំណយេ្កផ្,វករេនធនគរឯកជន េដើម%&ីទទួល 
បនឥណទន) 
 

 
៣៩. េតើអ្កណេនក្)ង្កុមហ៊ុនអ្ក ្ ត#វបនប(្*នេទេដះ្សយប123អំេពើពុករលួយ េដើម%&ី 
េជៀសវងនូវ ករ្ប្ពឹត្អំេពើេនះ? េតើអ្កនឹងប+្-នេមធវ1េទេដះ្សយឬេទ? េតើអ្កគិតថ 
មនុស%& ឬបុគ្ល ែដលបនប'្)នេទេដះ្សយ នឹងអចរកដំេណះ្សយបនែដរឬេទ? 

ខ្#នអ្កផ)*ល ់  

និេយជិត្ស ី  

និេយជិត្បុស  

េផ#$ងេទៀត ៖  

 
៤០.េតើអំេពើពុករលួយគឺជកត12ខងេ្កមួយែដលនំេអយមនផលប៉ះពល់ដល់កររEកចេ្មើន 
ៃនអជីវកម្អ្ក ែដរឬេទ? 

ប៉ះពល ់  

មិនប៉ះពល ់  
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៤១. ្ បសិនេបើមនផលប៉ះពល ់េតើអ្កេធ្ើចំណត់ថ'(ក់ៃនផលប៉ះពល់េនះក្មិតណ?  
(១ ស្មប់កំរ)តប៉ះពល់ទបបំផុត និង៥ស្មប់កំរ)តប៉ះពល់ខ្ស់បំផុត) 
 

 
៤២. េតើអ្កេធ្ើ ួយ+,ងណ េនេពលែដលអ្កជួប្បទះជមួយនឹងអំេពើពុករលួយ? 
 

 
៤៣. េតើអ្កមនដំេណះ្សយ ឬ វ"ធីណេដើម*+ីេដះ្សយអំេពើពុករលួយែដរឬេទ? 

មន  

អត់មន  

 
៤៤. ្ បសិនេបើអ្កមនដំេណះ្សយឬវ4ធីេដើម89ីេដះ្សយអំេពើពុករលួយ េតើអ្កមន វ"ធីអី្ខ្ះ 
ែដរ? សូមេមត&'ជួយេរៀបរប់ 
 

 
៤៥. េតើនិេយជិតរបស់អ្កដឹងថនឹង្ត/វេធ្ើដូចេម្ចែដរឬេទ េនេពលែដលពួលេគជួបប*+, 
អំេពើពុករលួយ? 
ដឹង  
អត់ដឹង  

 
៤៦. េតើ្កុមហ៊ុនរបស់អ្កមន ្ កម្បតិបតិ្ ឬ្កមសីលធម៌ែដរឬេទ? 
មន  

អត់មន  
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៤៧. ្ បសិនេបើ្កុមហ៊ុនរបស់អ្កមន្កម្បតិបតិ្ ឬ្កមសីលធម៌ េតើ្កមទំងេនះ 
មនែចងទក់ទងនឹងអំេពើពុករលួយែដរឬេទ?  

មន  

អត់មន  

្បសនិេបើមន សូមេមត&'ជួយេរៀបរប់   

 

៤៨. េតើ្កុមហ៊ុនអ្កមនចូលជសមជិក ក្#ងសមគម ឬ សភពណិជ្កម្ណមួយែដរឬេទ?  

មន  

អត់មន  

៤៩. ្ បសិនេបើ្កុមហ៊ុនអ្កមនចូលជសមជិកក្,ងសមគម ឬសភពណិជ្កម្ណមួយ 
េតើស%&ប័នទំងេនះ មនជួយ្កុមហ៊ុនរបស់អ្ក ក្#ងករបង)*រេលើប./*សកូប#$ន់ែដរឬេទ? 

 

 

៥០. េតើអ្ករយករណ ៍ករណីសូកប()ន់ ឬករគំរមយក្បក់ ែដលអ្កជួប្បទះ េទដល់សមគម 
ឬសភពណិជ្កម្ យ"#ងដូចេម្ចែដរ? 

 
 

៥១.េតើអ្កធ()ប់ទទួលបនករអន្ររគមន៍ែដលមនលក្ណៈវ"ជ្មនពីសមគមនឬសភពណិជ្កម្ 
ែដរឬេទ? (សូមពិពណ៌ន) 
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ច. ករយលដ់ឹងអំពីវធិនកររបសរ់ដឋ ភិបល 
 

៥២. េតើអ្កបនដឹងពីច/0ប់្បឆំងអំេពើពុករលួយែដរឬេទ? 
បនដឹង  

មិនបនដឹង  

 
៥៣. ្ បសិនេបើអ្កបនដឹង េតើអ្កដឹងអំពីច./ប់េនះដល់កំរ6តណ?  
(១ ស្មប់កំរ)តដឹងទបបំផុត និង៥ស្មប់កំរ)តដឹងខ្ស់បំផុត) 
 

 

៥៤. េតើអ្កដឹងពីេសចកី្ែណនំ្បឆំ6ងករសូកប ៉ន់ ស្មប់វ'ស័យឯកជន (ែដលបនបេង្ើត 
េឡើងេដយ អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ) ែដរឬេទ? 

បនដឹង  

មិនបនដឹង  

 
៥៥. ្ បសិនេបើអ្កបនដឹង េតើអ្កដឹងអី្ខ្ះអំពីេសចកី្ែណនំេនះ? (សូមេមត&'េរៀបរប់) 
 

 
៥៦. េតើអ្កស()ល់អំពីអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយែដលមនេនក្>ង្បេទសកម្>ជែដរ ឬេទ? 
ស"#ល ់  

មិនស%&ល ់  

៥៧. ្ បសិនេបើអ្កស"#ល ់េតើអ្កបនស*+ល់មកពីណែដរ អំពីអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ? 
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៥៨. េតើអ្កេធ្ើចំណត់ថ./ក់យ1/ងណ ចំេពះលទ្ផលករងរ ែដលអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ 
កំពុងែតបំេពញេដើម./ីកំចត់អំេពើពុករលួយ?  
 

ឆ. មតិេយបល ់និង អនសុសន៍ 
 

៥៩. តមមតិអ្ក េតើអ្កគិតថ អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយគួរែតេធ្ើអី្បែន្មេទៀត េដើម%&ីលុបបំបត់ 
អំេពើពុករលួយ? 
 

 
៦០.េតើអ្កេធ្ើចំណត់ថ./ក់យ1/ងណចំេពះករេពញចិត្របស់អ្កជមួយនឹងសកម្ភពននរបស ់
រដ#$ភិបលក្+ងករេដះ្សយប45$អំេពើពុករលួយ? 
(១ ស្មប់កំរ)តេពញចិត្ទបបំផុត និង៥ស្មប់កំរ)តេពញចិត្ខ្ស់បំផុត) 
 

 
៦១. េតើអ្កដឹងអំពីសកម្ភព និង គំនិតផ្(ចេផ្ើមរបស់រដ23ភិបល េដើម%&ីកត់បន្យអំេពើពុករលួយ 
េនក្%ងវ(ស័យឯកជនែដរឬេទ? ្ បសិនេបើដឹង េតើអ្កដឹងអំពីអី្ខ្ះ?  
 

 
៦២. េយងតមគំនិតរបស់អ្ក េតើរដ&'ភិបលគួរេធ្ើអី្េដើម"#ីេធ្ើឲ"*ច",ប់្បឆំ"ងអំេពើពុករលួយកន់ែត 
មន្បសិទិ្ភព បែន្មេទៀត និងេដើម()ី្បឆំងអំេពើពុករលួយ? 
 

 
៦៣.េតើអ្កបនេឃើញករផ./ស់ប្4រវ#ជ្មនេនក្%ងបរ)យកសអជីវកម្ែដរឬេទ តំងពីករបេង្ើត 
អង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយមក? 
បនេឃើញករផ*+ស់ប្0រ (យ"#ងដូចេម្ចែដរ?)  

មិនបនេឃើញមនករផ-.ស់ប្3រេទ (េហតុអី្)  

្បសិនេបើបនេឃើញករផ./ស់ប្2រ េតើយ"#ងដូចេម្ចែដរ? 
េហើយ្បសិនមិនបនេឃើញករផ12ស់ប្5រេទ េហតុអី្? 
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៦៤. េតើអ្កគិតថ សហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម ដឹងពីវ'ធនករែដលរដ/0ភិបលបនអនុម័ត 
េដើម%&ី្បឆំងអំេពើពុករលួយែដរឬេទ? េហតុអី្? 
ដឹង  

មិនដឹងេទ  

 
៦៥. េតើអ្កគិតថ រដ#$ភិបលគួរែតេធ្ើអី្ េដើម%&ីលុបបំបត់អំេពើពុករលួយ? 
 

 
៦៦. ែផ្កតមទស)*នៈអ្ក េតើអី្េទជេហតុផលស្មប់ករចំណយេ្កផ្:វករេនក្?ងវAស័យឯកជន 
េនក្%ង្បេទសកម្%ជ? (សូមេឆ្ើយេដយដក់ចំណត់ថ12ក់ពីេលខ១ ដល់េលខ៥ តមក្មិត 
អទិភៃនករប៉ះពល)់ 
ក). ្បក់ែខទបរបស់និេយជិត   

ខ). វប#$ធម៌ៃនអំេពើពុករលួយ   

គ). ករអនុវត្ច*+ប់េនទន់េខ*2យ  

ឃ).កង្ះឯករជ()ភព និង ្បសិទិ្ភពៃន្បពន្័យុត,-ធិករ   

ង). កង្ះករ្គប់្គង និង គណេនយ"#ភពរបស់សហ្គស   

ច). កង្ះ្បព័ន្កត់្តឯកសរមន្បសិទិ្ភព  

ឆ). កង្ះ្កមសីលធម៌  

 
៦៧. េតើអ្កគិតថអី្ជមេធ/0បយដ៏ល្បំផុត េដើម%&ីកត់បន្យអំេពើពុករលួយ េនក្%ងវ(ស័យឯកជន 
ៃន្បេទសកម្)ជ? 
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៦៨. េតើអ្កគិតថ សហ្គសដូច្កុមហ៊ុនអ្កអចេធ្ើអី្បនេដើម67ី្បឆំងអំេពើពុករលួយ? 
 

 
៦៩. េតើនរណ ឬ អង្ភពណមួយ ែដលអចជួយអ្កេនក្%ងករកត់បន្យករអនុវត្អំេពើ 
ពុករលួយ? 
 

 
៧០.េតើអ្កមនមតិេយបល ់ ឬអនុសសន៍អី្ខ្ះ េលើវ%ធីស)ស្េជៀសវងករអនុវត្អំេពើពុករលួយ 
ជូនដល ់សហ្គសធុនតូច និងមធ&'ម? 
 

 
៧១. េតើអ្កដឹងអំពីេលខទូរស័ព្បន78ន់ស្មប់ទំនក់ទំនងក្=ងករណីមនអំេពើពុករលួយែដរឬេទ? 
ដឹង  
មិនដឹង  

 
៧២. េតើអ្កនឹងទូរស័ព្េទេលខេនះែដរឬេទ ្ បសិនេបើអ្កជួប្បទះប/01អំេពើពុករលួយ? 
ទូរស័ព្  
មិនទូរស័ព្េទ  

 
៧៣. េតើអ្កនឹងបឹ្ងេទអង្ភពេនះេទ ្ បសិនេបើ្កុមហ៊ុនរបស់អ្កជួប្បទះប567អំេពើពុករលួយ? 
បឹ្ង  
មិនបឹ្ងេទ  

 
៧៤. េតើអ្កនឹងបឹ្ងេទ្បព័ន្តុលករែដរឬេទ ្បសិនេបើ្កុមហ៊ុនរបស់អ្កជួប្បទះប567 
អំេពើពុករលួយ? 
 បឹ្ង  
មិនបឹ្ងេទ  

 
៧៥. េយងតមទស()នៈរបស់អ្ក េតើដំេណះ្សយនិងសកម្ភពខងេ្កមេនះ មន្បសិទិ្ភព 
កំរ$តណ ស្មប់្បឆំងអំេពើពុករលួយ េនក្%ងវ(ស័យឯកជនេនក្%ង្បេទសកម្%ជ?  
(សូមេឆ្ើយេដយដក់ចំណត់ថ12ក់ ពីេលខ១កំរ$ត្បសិទ្ភពទបដល់េលខ៥ក្មិត្បសិទិ្ភពខ្ស)់ 
ក). ករតេម្ើង្បក់េបៀវវត01រ2ជូនម%នី្រជករ  
ខ). ករបង់្បក់េបៀរវត-.ន៍ និងករតេម្ើងតួរនទី េដយែផ្កេលើស+,ៃដ 
របស់ម&នី្រជករ 

 

គ). ករបេង្ើតអជ+,ធរឯករជ,2េដើម,5ី្បឆំងអំេពើពុករលួយ  
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ឃ). ករបេង្ើត្បព័ន្ឬបណ*+ញរយយករណអំ៍េពើពុករលួយ   

ង). ករ្បកស្ទព()សម(+តិ្របស់ម0នី្រជករ  

ច). េសវ្ចកេចញចូលែតមួយស្មប់អជីវកម្  

ឆ).សមគមអជីវកម្ដ៏សកម្ជេ្ចើនែដលអចចរចជមួយរដ'(ភិបល   
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ក្មងសំណ(រស្មប់សភពណិជ្កម្និងសមគម 
ក.សណួំរសរមប់សភពណិជជកមម និងសមគមពណិជជកមម 

 
១. សូម្បប់េយើងអំពីអង្កររបស់េលកអ្ក 
ក. េតើអង្ករេនះ ្ត#វបនបេង្ើតេឡើងេនេពលណ?  
ខ. េតើអង្ករេលកអ្ក មនសមជិកចំនួនបុ៉ន./ន?  
គ. េតើេលកអ្កមនតួនទីជអី្? េតើេលកអ្កផ្ល់នូវ 
េសវអី្ខ្ះ ដល់សមជិករបស់េលកអ្ក? 

 

 
២. េតើេលកអ្កមនេយបលអី្់ខ្ះ អំពីបរ'យកសអជីវកម្េនក្4ង្បេទសកម្$ជ? 

 
 
៣. េតើអី្ជប)*+្បឈមស្មប់សមគមរបស់េលកអ្ក? 

 
 
៤. 
េតើប%&'្បឈមអី្ខ្ះែដលសមជិករបស់េលកអ្កជួប្បទះេនក្%ងករេធ្ើអជីវកម្របស់ពួកេគ? 

 
 
៥. េតើសមជិករបស់េលកអ្ក េធ្ើករពិភក+,ជមួយេលកអ្ក អំពីប"#$្ បឈមរបស់ពួកេគែដរ 
ឬេទ? 

 
 
៦. េតើេលកអ្កបនេធ្ើករពិភក12អំពីករចំណយេដយ្បេយល 
និងរេបៀបេដើម+,ីកត់បន្យករចំណយ េដយ្បេយលេនះជមួយសមជិករបស់ែដរ ឬេទ? 

 
 
៧. េតើករណីណខ្ះែដលមនលក្ណៈេលចេធ-. ចំេពះករចំណយេដយ្បេយលេនះ? 
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៨. េតើអី្េទជវ*ធនករែដល្ត3វបនអនុវត្េដយសមគមរបស់េលកអ្កេដើម12ី្បយុទ្្បឆំងនឹង 
អំេពើពុករលួយ? េតើមនករែណនំអី្ខ្ះ? ឬ្កមសីលធម៌ឬេទ? 

 
 
៩. េតើេលកអ្កធ)*ប់បនេឃើញភពខុសគ'(អំពីករ្គប់្គងនូវករចំណយេដយ្បេយលរបស ់
សមជិករបស់េលកអ្ក ក្#ងអំឡ$ងេពលបុ៉ន%&នឆ)&ំចុងេ្កយេនះ ែដរ ឬេទ? 

 
 
១០. េហតុអី្បនជេលកអ្កគិតថ 
សមជិករបស់េលកអ្កបនេធ្ើករបង់តៃម្េសវេដយ្បេយល? 

 
 
១១. េតើសមជិករបស់េលកអ្កេធ្ើយ"#ងដូចេម្ចេដើម()ី្បយុទ្្បឆំងនឹងអំេពើពុករលួយ? 

 
 

១២. េតើេលកអ្កធ)*ប់មនករពិភក*4ណមួយអំពីវ"ធនករែដលបនអនុវត្េដយរដ23ភិបល 
េដើម%&ី្បយុទ្្បឆំងនឹងអំេពើពុករលួយែដរ ឬេទ? 

 
 
១៣. េតើេលកអ្កគិតដូចេម្ចចំេពះអង្ភព្បឆំងអំេពើពុករលួយ 
និងច%&ប់ស្ីអំពីករ្បឆងំអំេពើពុក រលួយ? 
េតើេលកអ្កគិតថវនឹងអចជួយចំេពះករ្បឆំអំេពើពុករលួយែដរ ឬេទ? 

 

ខ.សណួំរសរមប់សភពណិជជកមម “អនតរជត ិ
 

១. េតើមនករេលើកទឹកចិត្ណមួយស្មប់េអយពណិជ្កម្អន្រជតិចូលមកកន់្បេទសកម្:ជ 
ែដរ ឬេទ? 
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២. េហតុអី្បនជេលកអ្កគិតថ ្កុមហ៊ុនអន្រជតិចង់មកេធ្ើអជីវកម្េនក្<ង្បេទសកម្<ជ? 
 

 
៣. េតើេលកអ្កបនេឃើញអំពីករេកើនេឡើងៃនពណិជ្កម្អន្រជតិ ែដលចូលមកកន់្បេទស 
កម្$ជ េនក្%ងអំឡ%ងេពលបុ៉ន%&នឆ"#ំែដលកន្ងេទេនះ ែដរ ឬេទ? 

 
 

៤. េតើេលកអ្កគិតថមនភពងយ្សួលជងមុនស្មប់ពណិជ្កម្អន្រជតិក្*ងករចូលមកកន់ 
្បេទសកម្)ជែដរ ឬេទ?  
(ជមួយនឹងទ្មង់ែបបបទេអឡិច្ត3និច និងេសវកម្្ចកេចញចូលែតមួយ។ល។) 

 
 
៥. េតើេលកអ្កដឹងថ ្កុមហ៊ុនបនេធ្ើករបង់ចំេពះករចំណយេដយ្បេយលចំនួនបុ៉ន)*ន 
ភគរយ ្បសិនេបើេធ្ើករេ្បៀបេធៀបេទនឹង្បក់ចំេណញ្បចំឆ9:ំរបស់ពួកេគ? 
 

 
៦. េតើសមជិករបស់េលកអ្កភគេ្ចើន បនេធ្ើករ្បឹក-.េយបល់ជមួយ េមធវ% ឬ 
អ្ក្បឹក'(េយបល់ ក្#ងករេបើកអជីវកម្ េនក្%ង្បេទសកម្%ជែដរ ឬេទ? 

 
 
៧ េតើេលកអ្កគិតថ អី្ជវ"ធនករែដល្ត&វយកមកអនុវត្ េដើម%&ី្បយុទ្្បឆំងនឹងអំេពើពុក 
រលួយ? 

 
 

៨. េនេពលែដលមន្កុមហ៊ុនមួយ ែដលមនចំណប់អរម្ណម៍ក្បេទសកម្)ជ េហើយពួកេគ 
បនសកសួរេលកអ្កអំពីករអនុវត្ទក់ទងនឹងអំេពើពុករលួយ េតើេលកអ្កផ្ល់នូវចេម្ើយយ45ង 
ដូចេម្ចែដរ? 
 

  



 

ករយល់េឃើញអំពីអំេពើពុករលួយក្'ងសហ្គសធុនតចូនិងមធ'(មេន្បេទសកម្1ជ  82 
 

ប"្ីេឈ'(ះសមជិក្កុម្បឹក'(ភិបល្បឹក'(េយបល់ 
 
 េឈ#ះ មុខងរ 

អង្ករ 
១ េលក្ស ីហ្#សធ&'ឹរ ្គីស្ីន ្កុម្បឹក'(ភិបល 

សមគមសហ្គិន'ស្ីកម្-ជ 
២ េលក ហុក វ"ចិ%ត'( 

 
ម"នី្្បតិបតិ្ករ,យល័យ 
សមគមសហ្គិនវ័យេក្ងកម្1ជ 

៣ េលក លឹម សុកលី អ្កជំនញែផ្ក្ត,តពិនិត01 និងវយតៃម្/្គ#បេ្ងៀន 
៤ េលក លី វ"សល ្បធន្បតិបតិ្ 

សម័្ន្សមគមសហ្គសធុនតូច និងមធ&'មកម្$ជ 
៥ េលក េសៀង សុន្រ សមជិក (្បធនែផ្កទីផ+,រ និងនំេចញ) 

សមគមសិប'(ករកម្,ជ 



 

 

 



  



 

 

 
 
 
 
 

អង្ករតម()ភពកម្/ជ 
ផ្ះេលខ ៩េប ផ្#វេលខ ៤៦៦ សង#$ត់ទេន្បសក់ 
ខណ#ចំករមន ១២៣០១ រជធនីភំ្េពញ 
្ពះរជណច្កកម្+ជ 
 
ទូរសព្៖ (+៨៥៥) ២៣ ២១ ៤៤ ៣០ / ២៣ ២១ ៤២ ១១ 
 
info@ticambodia.org 
www.ticambodia.org 
www.facebook.com/ticambodia 
www.twitter.com/ticambodia 
www.youtube/ticambodia.com 


