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រក្សោសិទ�្ិរគប់យ៉ាង 
 
េយាបល់, តួេលខ, និងករប៉ាន់ស� នែដលបានបង� ញក�ុងឯកសរេបាះពុម�ផ្សោយេនះ គជឺាករទទលួខុស្រត�វ
របស់អ�កសរេសរ និងមិនគប្ប្ីរត�វចត់ទុកថាឆ�ុះប�� ងំទស្សនៈ ឬមានករគា្ំរទរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ
េទ។ កហុំសទងំឡាយ គជឺាករទទលួខុស្រត�វរបស់អ�កសរេសរ។  

ករកំណត់ប�� ក់ និងករបង� ញ ៃនខ�ឹមសរេនក�ុងឯកសរេបាះពុម�ផ្សោយេនះ មិនែមនមានន័យថា វជាមតិ
របស់អគ�េលខធកិរដ� នៃនអង�ករសហ្របជាជាតិេទ ចំេពះប�� ែដលពក់ព័ន�នងឹស� នភាពគតិយុត�របស់
្របេទស, ែដនដី, ទី្រក�ង ឬតំបន់ណាមួយ, ឬអជា� ធរៃន្របេទស, ឬ្រពំសមីា គំនូស្រពំែដនៃន្របេទសទងំេនាះ 
។ េនកែន�ងែដលមានករកណំត់ព ី“្របេទស ឬ តបំន់”, វសំេដ្រគបដណ� ប់ែតេលី្របេទស, ែដនដ,ី ទី្រក�ង, ឬ
តំបន់េនាះ ។   
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េសចក�ីែថ�ងអំណរគុណ 
 

របាយករណ៍េនះ ្រត�វបានេរៀបចំេដយ Mah Choong Kean (Alvin Mah), Donald Lewis និង ហួត ជា ែដលជាអ�ក

្របឹក្សោករងររបស់អង�ករ ESCAP េ្រកមករ្រត�តពិនិត្យផា� ល់របស់ Soo Hyun Kim ម�ន�ីទទួលបន�ុកកិច�ករេសដ�កិច� 

ែផ�កេគាលនេយាបាយនិងករស្រម�លពណិជ�កម� (TPFS) ៃននាយកដ� នពណិជ�កម� វនិិេយាគ និងនវនុវត�ន៍ (TIID) 

របស់អង�ករ ESCAP និងករ្រត�តពិនិត្យរមួរបស់ Yann Duval ្របធានែផ�កេគាលនេយាបាយនិងករស្រម�លពណិជ�កម� 

(TPFS) ៃននាយកដ� នពណិជ�កម� វនិិេយាគ និងនវនុវត�ន៍ (TIID) របស់អង�ករ ESCAP ។ Alvin Mah បានេរៀបចំករ

វយតំៃលភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ៃនែផ�កបេច�កេទស ខណៈែដល Donald Lewis បានរមួចំែណកដល់ករវយតំៃលភាព

េ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ៃនែផ�កច្បាប់ េហយី ហួត ជា ទទួលបន�ុកេលីករ្របមូលពត៌មាន និងទិន�ន័យ ក៏ដូចជាផ�ល់ធាតុចូល និង

ករពិនិត្យេមីលេឡងីវញិ េដយែផ�កេលីជំនាញឯកេទសរបស់េលកេលី្របធានបទ និងបរសិ� នេនកម�ុជា ។ Anthonin 

Levelu បានផ�ល់ជំនួយ្រសវ្រជាវសំរប់ករស្រម�លពណិជ�កម� និងករអនុវត�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មេនកម�ុ
ជា, ខណៈែដល Guillaume Bertrand Healy ក៏បានផ�ល់ផងែដរនូវជំនួយ្រសវ្រជាវ និងេធ�ីករពិនិត្យែកស្រម�លរបាយ

ករណ៍េនះ។ Danijel Bajt បានេធ�ីករពិនិត្យែកស្រម�ល និងពិនិត្យេមីលជាចុងេ្រកយេលីរបាយករណ៍េនះ។ របាយករណ៍

េនះ បានទទួលអត�្របេយាជន៍យ៉ាងេ្រចីនពីករពិនិត្យហ�ត់ចត់េឡងីវញិ, េយាបល់ និង ធាតុចូលពី Luca Castellani 

(UNCITRAL), Tahseen Ahmad Khan (អនុ្របធាន UN/CEFACT), Bryan Tan (Pinsent Masons) និង Hong 

Xue (Institute for the Internet Policy & Law)។  

របាយករណ៍េនះ ក៏បានទទួលអត�្របេយាជន៍ពីធាតុចូលពីស� ប័នរជរដ� ភិបាល និងែផ�កឯកជន តមរយៈករសមា� ស និង

សិក� សលករពិេ្រគាះេយាបល់ថា� ក់ជាតិ។ េយងីខ�ុ ំសូមអរគុណដល់បុគ�លទងំអស់ែដលបានចូលរមួក�ុងកិច�ដំេណីរករ

េនះ។ សូមអរគុណជាអេនកប្បករចំេពះករគា្ំរទរបស់្រកសួងពណិជ�កម�កម�ុជា េន្រគប់ទូទងំកិច�ដំេណីរករគេ្រមាង 

និង ករេរៀបចំសិក� សលពិេ្រគាះេយាបល់ថា� ក់ជាតិ។ 

សូមអរគុណចំេពះករគា្ំរទែផ�កហរិ��វត�ុែដលទទួលបានេដយអង�ករ ESCAP ពីភាពជាៃដគូៃន Enhanced 

Integrated Framework or EIF (ករព្រងឹង្រកបខ័ណ� សមាហរណកម�) សំរប់េធ�ីនិងផ្សព�ផ្សោយករសិក្សោេនះ។  
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េសចក�ីសេង�បរមួ 
 

របាយករណ៍េនះ ផ�ល់នូវករវយតំៃលមួយ អំពីភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់របស់កម�ុជាសំរប់ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយ

មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម េពលគឺ ករេធ�ីពណិជ�កម�អន�រជាតិ េដយែផ�កេលីមូលដ� នៃនទិន�ន័យនិងឯកសរេអឡចិ្រត�

និក ។ តមរយៈេពលពិនិត្យសិក្សោសេង�បមួយអំពីករអនុវត�ករស្រម�លពណិជ�កម�េនកម�ុជា ចំណុចគំេហញីពីករវយតំ

ៃលភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ៃនែផ�កបេច�កេទស និងែផ�កច្បាប់សំរប់ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដស

ស� ម ្រត�វបានបង� ញជូនខងេ្រកម។ បនា� ប់មក អនុសសន៍ស�ីពីទិដ�ភាពបេច�កេទសនិងច្បាប់ ៃនពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំ

ែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ក៏្រត�វបានផ�ល់ជូន, េហយីបនា� ប់មកេនាះ គឺជាែផនករសកម�ភាពសំរប់កម�ុជាេដីម្បី
ឈនេទមុខ ។  

កម�ុជាសេ្រមចបានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមា� ល់ក�ុងករអនុវត�វធិានករស្រម�លពណិជ�កម�ក�ុងរយៈេពលពីរឆា� កំន�ងេទេនះ 

។ ថ�ីេបីករអនុវត�វធិានករជារមួ មានលក�ណៈខ�ស់ជាងក្រមិតមធ្យមក�ុងតំបន់អសីុប៉ាសីុហ�កិក�ី ក៏ករអនុវត�ក�ុងវស័ិយ

ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម និងពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម េនែតមានលក�ណៈ

លំបាក េទះជាមានវឌ្ឍនភាពេ្រចីនសេ្រមចបានក�ុងរយៈេពលពីរឆា� កំន�ងេទក�ី។ េគេឃញីមានកលនុវត�ភាពេ្រចីនសំរប់

កម�ុជាក�ុងករកត់បន�យៃថ�ចំណាយពណិជ�កម� និងែកលម�ភាព្របកួត្របែជងរបស់ខ�ួន តមរយៈករបេង�ីនេល្ប�នៃនកិច�

្របឹងែ្របងរបស់ខ�ួនក�ុងករស្រម�ល និង េធ�ីឌីជីថលភាវូនីយកម�នីតិវធិីពណិជ�កម�។ ករសេ្រមចបានពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំ

ែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម អចជួយកម�ុជាសន្ស្ំរបាក់បានជាង 200 លនដុល� រអេមរកិក�ុងមួយឆា�  ំ េលីៃថ�

ចំណាយ្របតិបត�ិករពណិជ�កម�។ 
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េបាះជំហនេឆា� ះេទកន់ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្រប្រកដសស� ម: ពិន�ុអនុវត�សរបុៃន្រក�ម

សកម�ភាពស�ូល ៃនវធិានករស្រម�លពណិជ�កម�េនកម�ុជា ឆា� ំ 2019 

 
កំណត់សមា� លៈ់ ពិន�ុអនុវត�បានអតបិ្បរមាគ ឺ100។ សំរបវ់ធិានករ្រក�មសកម�ភាពនីមយួៗ, បនា� តម់ានចំេណាតេទជាងបនា� ត់្រពំ្របទល ់
ឬខ� ត ចង�ុលបង� ញពីករអនុវត�បានក្រមិតទបជាង។ 

្របភពៈ អេង�តពិភពេលករបសស់ហ្របជាជាត ិស�ីពកីរស្រម�លពណិជ�កម�ឌីជថីលនិងចីរភាព ឆា�  ំ2019, Untfsurvey.org 
 

ភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ែផ�កបេច�កេទសេនកម�ុជាសំរប់ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ស�ិតេន

ក�ុងក្រមិតមធ្យម។ កម�ុជាមានករតងំចិត�ចំេពះករអនុវត�្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ជាពិេសស ជាមួយ

ករអនុវត�្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (NSW) របស់ខ�ួន និងករេធ�ីសមាហរណកម�ចុងេ្រកយេទក�ុង្របព័ន�ប�� រែតមួយអ

ស៊ន (ASW)។ កម�ុជាបានអនុវត�្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មមួយចំនួនេនថា� ក់ស� ប័ន ែដលសំខន់

បំផុតេនាះគឺ ្របព័ន�គយេអឡចិ្រត�និក ASYCUDA និង ្របព័ន�្របតិេវទន៍ “គយេអឡចិ្រត�និក”។ ម្យោង៉េទៀត តងំពីែខ កក ្

កដ ឆា�  ំ2019 មក កម�ុជាបានឈនចូលេទក�ុងដំណាក់កលទី 2 ៃន្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (NSW)   ជាមួយស� ប័ន

រជរដ� ភិបាលចំនួន 6 េទៀត (OGAs) ែដលេ្រកពីគយ, ខណៈែដលស� ប័នរជរដ� ភិបាលេផ្សងេទៀតចំនួន 4 េនែតស�ិត

េនក�ុងដំណាក់កលទី 1 ៃន្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (NSW) ។ ្របព័ន�ទងំេនះ េ្រកយេពលតភា� ប់យ៉ាងេពញេលញេទ

នឹង្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (NSW) នឹងអចគា្ំរទ ករេដះដូរទិន�ន័យេអឡចិ្រត�និកឆ�ងកត់្រពែំដន។ កម�ុជា មានែខ្ស

កបអុបទិក (fiber optic) េល្ប�នេលឿនទូទងំ្របេទស េហយីមជ្ឈមណ� លទិន�ន័យច្រម�ះរមួមួយកំពុង្រត�វបានបេង�ីត ែដល

អចគា្ំរទយ៉ាង្រគប់្រគាន់នូវករេដះដូរ/ផា� ស់ប�ូរ ទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពែំដនតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក។ 
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ែផ�កេលីទស្សនៈច្បាប់, កម�ុជាមានវធិានច្បាប់តិចតួចណាស់ែដលពក់ព័ន�ជាក់លក់េទនឹងពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដន

េដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។ កម�ុជាក៏មានវធិានច្បាប់និងបទប្ប��ត�ិក�ុង្រស�កស�ួចេស�ីងផងែដរ ទក់ទិននឹង្របតិបត�ិ
ករេអឡចិ្រត�និក។ បទប��ត�ិសំខន់បំផុតែដលមានជាធរមានេនេពលេនះ គឺអនុ្រកឹត្យស�ីពីហត�េលខឌីជីថល (2017)។ 

េលីសពីេនះ ច្បាប់ស�ីពីគយ (2007) ្របកសមួយចំនួន និងវធិានេផ្សងេទៀតែដលបានេចញ។ េទះជាយ៉ាងណាក�ី កម�ុជា

បាននិងកំពុងមានសកម�ភាពជាងមួយទសវត្សរេ៍ហយី ក�ុងករតក់ែតងច្បាប់ជាតិរបស់ខ�ួនស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអ

ឡចិ្រត�និក ែដលបានឈនដល់ករអនុម័តច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកកម�ុជានាេពល ថ�ីៗេនះ។ ច្បាប់

ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកកម�ុជា គឺជាច្បាប់េជឿនេលឿនទំេនីបមួយ ែដល្រត�វបានេគសង្ឃមឹថានឹងបេង�ីតប

រសិ� នគតិយុត�េពញេលញថ�ីមួយសំរប់្របតិបត�ិករេអឡចិ្រត�និក និងពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មេនកម�ុជា។  

េ្រកពីភាពចបំាច់ៃនករព្រងឹងជាបន�នូវយន�ករស្រមបស្រម�លសំរប់ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម វស័ិយ

បេច�កេទសបី ត្រម�វឱ្យមានករែកលម�បែន�មេទៀតសំរប់ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។ ទី
មួយ, ស� ប័នរជរដ� ភិបាលទងំអស់ែដលពក់ព័ន�ក�ុងករេធ�ីនិយត័កម�្របតិបត�ិករពណិជ�កម�ក�ុងបរមិាណេ្រចីន គប្ប្ីរត�វ

បានជួយស្រម�លេដយព័ត៌មានវទិ្យោ និងសរគមនាគមន៍ (ICT) េដីម្បេីធ�ីឱ្យនីតិវធិីៃផ�ក�ុងពួកេគមានលក�ណៈមិនបាច់េ្របី
្រកដសស� ម។ ចំណុចេនះ រមួមានករព្រងីកេសវេផ�រ្របាក់តមេអឡចិ្រត�និក (EFT) សំរប់ករទូទត់ពន�គយ និង េសវ

េផ្សងេទៀតែដលពក់ព័ន�នឹងពណិជ�កម� និងៃថ�េសវ។ ទីពីរ, កម�ុជាគប្បបី�� ក់ពីែផនករយុទ�ស�ស�សំរប់ករបន� ធុរកិច�/

ដំេណីរករៃន្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ និងសរគមនាគមន៍ (ICT) សំរប់ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម និងេសវរដ� ភិ
បាលេអឡចិ្រត�និកែដលពក់ព័ន�។ ករេលីកកម�ស់យន�ករវ�ិ� តកម�អ�កេ្របី្របាស់ និងវធិានករសុវត�ិភាពទិន�ន័យ, ករែក

ស្រម�លរចនាសម�័ន�ៃនកិច�ដំេណីរករធុរកិច�, ករេធ�ីសុខុដុមនីយកម� និងស�ង់ដរនីយកម�ទិន�ន័យសំរប់ ស� ប័ននិយត័កម� 

គប្បជីាសមាសភាគៃនែផនករេនះ។ ទីបី, កម�ុជាគប្បកីសងបែន�មេទៀតនូវករយល់ដឹងនិងសមត�ភាពរបស់ភាគីពក់ព័ន�វ ិ
ស័យសធារណៈនិងែផ�កឯកជន េលីពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។ ចំណុចេនះ គប្បរីមួមានករពក់ព័ន�ជាបន�

ែបបសកម�ជាងមុនេនក�ុងគំនិតផ�ួចេផ�ីមតំបន់, អនុតំបន់, និងឧបេតភាគី ស�ីពីពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់

េ្របី្រកដសស� ម រមួមានជាអទិ៍ ្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន (ASW) េដីម្បធីានាឱ្យបាន្របាកដថា្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ 

(NSW)   និង គំនិតផ�ួចេផ�ីមថា� ក់ជាតិេផ្សងេទៀត ស�ីពីពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មែដលេនេ្រកមករអនុវត� នឹង

អចេធ�ីអន�រ្របតិបត�ិករបានយ៉ាងងយ្រស�លជាមួយ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (NSW)   និង គំនិតផ�ួចេផ�ីមពណិជ�កម�មិន

បាច់េ្របី្រកដសស� មរបស់្របេទសជិតខង និង ៃដគូពណិជ�កម�។ 

បរសិ� នគតិយុត�សំរប់ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ទងំក�ុង្រស�កនិងឆ�ងកត់្រពែំដន ក៏ទមទរកំែណទ្រមង់និង

ករែកលម�ខ�ះែដរ។ វស័ិយកំែណទ្រមង់ចំនួនបួន ្រត�វបានរកេឃញីថាមានលក�ណៈសំខន់ខ� ងំសំរប់កម�ុជា។ ទីមួយ, កម�ុ
ជាគប្បបីន�កិច�្របឹងែ្របងរបស់ខ�ួន ែដលបានបង� ញជាភស�ុតងនូវករអនុម័តច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�

និក េដីម្បេីធ�ីទំេនីបកម�ច្បាប់និងបទប្ប��ត�ិរបស់ខ�ួនែដល្រគប់្រគង ឬែដលទក់ទិននឹង្របតិបត�ិករេអឡចិ្រត�និក។ សំរប់

ទំេនីបភាវូបនីយកម� ករយកចិត�ទុកដក់គប្បេីផា� តេលីវស័ិយៃនសមមូលមុខងរ កិច�សន្យោេអឡចិ្រត�និក កររក្សោទុក

ទិន�ន័យ និង កររក្សោទុកឯកសរេអឡចិ្រត�និក និង ភាពអចទទួលយកបានៃនភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក។ ទីពីរ, កម�ុជាគប្បី
បេង�ីតច្បាប់ ឬបទប្ប��ត�ិនានាែដលគា្ំរទពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម និង្របព័ន�ប�� រែតមួយ។ ក�ុងន័យេនះ 

ច្បាប់ជាតិមួយឬេ្រចីនគប្បកីំណត់ឱ្យបានច្បាស់លស់នូវ្របេភទ មុខងរ និងចរតឹលក�ណៈនានាៃន្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ 

(NSW) ។ ម្យោង៉េទៀត កម�ុជាគប្បពីិចរណាឱ្យបានមធ្យត័ក�ុងករតក់ែតងនិងអនុម័តច្បាប់មួយស�ីពីករករពរទិន�ន័យ 

និងច្បាប់មួយស�ីពីឯកជនភាព។ ទីបី, ចំេពះទិដ�ភាពឆ�ងកត់្រពំែដន កម�ុជាគប្ប្ីរបកន់យកនូវតួនាទីកន់ែតមានលក�ណៈ

សកម�ជាងមុន ក�ុងករជំរុញនិងករចូលរមួក�ុងគំនិតផ�ួចេផ�ីមសហ្របតិបត�ិករ និងអន�រ្របតិបត�ិករពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំ

ែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។ កម�ុជា ក៏គប្បពីិចរណាក�ុងលក�ណៈសកម�ផងែដរនូវរេបៀបប��� បនិយាមច្បាប់ 

បទប្ប��ត�ិ និងេគាលករណ៍ែណនាអំន�រជាតិពក់ព័ន�េទក�ុង្រកបខ័ណ� គតិយុត�របស់ខ�ួន។ ទីបួន, កម�ុជាគប្បបីេង�ីតយ៉ាង
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ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មផងែដរ។ 
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ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� មេនតំបន់អសីុ និងប៉ាសីុហ�កិ ែដលកម�ុជាបានចុះហត�េលខរចួ

េហយីក�ុងឆា�  ំ2017 ឱ្យបានយ៉ាងឆាប់តមែដលអចេធ�ីេទបាន។ េធ�ីដូេច�ះ កម�ុជាអចេរៀបចំែផនករនិងអនុវត�កន់ែតមាន

្របសិទ�ភាពនូវយុទ�ស�ស�ឌីជីថលភាវូនីយកម�ពណិជ�កម�របស់ខ�ួន និងធានាឱ្យបាន្របាកដថាសកម�ភាពទងំឡាយែដល

បានកំណត់ជាអទិភាពេ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ្រត�វបានស្រមបយ៉ាងេពញេលញេទនឹងេសចក�ី្រត�វកររបស់ខ�ួន។ កិច�្រពម

េ្រពៀងរមួេនះ នឹងជួយឱ្យកម�ុជាអភិវឌ្ឍសមត�ភាពជាតិរបស់ខ�ួន េរៀបចែំផនកររយៈេពលែវង ចូលរមួក�ុងករសកល្បងេដះ

ដូរ/ផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យនិងឯកសរជាជេ្រមីសមួយចំនួន និងដឹងពីនិយាមស�ង់ដរនិងដំេណាះ្រសយគតិយុត�ថ�ីៗេនក�ុង វស័ិ

យពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។  

ករវយតំៃលភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ រមួជាមួយែផនករសកម�ភាពែដលបានដក់ប��ូ លក�ុងរបាយករណ៍េនះ ផ�ល់នូវ្រគឹះ

មួយសំរប់េរៀបចំសកម�ភាពលម�ិតេនក្រមិតជាតិនិងក្រមិតថា� ក់ស� ប័នក�ុងវស័ិយេនះ េដយមានកលវភិាគនិង្របភព

ថវកិែដលកំណត់។ របាយករណ៍េនះសង្ឃមឹថានឹងរមួចំែណកដល់កិច�្របឹងែ្របងរបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា ក�ុងករ       ព

េន��នវឌ្ឍនភាពេឆា� ះេទកន់ ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម រមួទងំតមរយៈករផ�ល់សច� ប័ន

េលីកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ។  
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អនុស�� ស�ីពីករជួញដូរសត� និងរុក�ជាតិជិតផុតពូជ

ជាអន�រជាតិ 

CO Certificate of Origin វ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភពេដីម 

CTIS Cambodia Trade Integration 

Strategy 

យុទ�ស�ស�សមាហរណកម�ពណិជ�កម�កម�ុជា 

DR Disaster Recovery ករស� រពីេ្រគាះមហន�រយ 

EDI Electronic Data Interchange ករប�ូរទិន�ន័យេអឡចិ្រត�និកេទវញិេទមក 

EFT Electronic Funds Transfer ករេផ�រ្របាក់តមេអឡចិ្រត�និក 

eIDAS electronic Identification, 

Authentication and trust Services 

េសវអត�ស�� ណកម� វ�ិ� តកម� និងទំនុកចិត�េអ

ឡចិ្រត�និក 

EIF Enhanced Integrated Framework ករព្រងឹង្រកបខណ� សមាហរណកម� 

ESCAP Economic and Social 

Commission for Asia and the 

Pacific 

គណៈកម�ករេសដ�កិច� និងសង�មសំរប់តំបន់អសីុ 

និងប៉ាសីុហ�កិ 

EU European Union សហភាពអឺរ ៉ុប 

e-B/E e-bills of exchange  របិយាណត�ិេអឡចិ្រត�និក 

e-CO e-Certificate of Origin វ�ិ� បនប្រតេអឡចិ្រត�និកប�� ក់្របភពេដីម 

e-L/C e-letters of credit  លិខិតឥណទនេអឡចិ្រត�និក 
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FA-PT Framework Agreement on 

Facilitation of Cross-border 

Paperless Trade 

កិច�្រពមេ្រពៀងរមួស�ីពកីរស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង

កត់្រពែំដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម 

GDCE General Department of Customs 

Excise 

អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ 

GDPR General Data Protection 

Regulation 

បទប��ត�សិ�ីពីកិច�ករពរទិន�ន័យទូេទ 

GMS Greater Mekong Subregion មហអនុតំបន់េមគង� 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol 

Secure 

សុវត�ិភាព្រប�តូកូលប��ូ នសរ 

ICC International Chamber of 

Commerce 

សភាពណិជ�កម�អន�រជាតិ 

ICT Information and Communication 

Technology 

ព័ត៌មានវទិ្យោ និងសរគមនាគមន៍ 

ISO International Organization for 

Standardization 

អង�ករអន�រជាតិសំរប់ស�ង់ដរនីយកម� 

IT Information Technology ព័ត៌មានវទិ្យោ 

LDC Least Developed Countries បណា� ្របេទសអភិវឌ្ឍទបបំផុត 

L/C Letters of Credit លិខិតឥណទន 

LWG Legal Working Group ្រក�មករងរែផ�កច្បាប់ 

MEF Ministry of Economy and Finance ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ 

MFI Micro-Finance Institutions ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ 

MoC Ministry of Commerce ្រកសួងពណិជ�កម� 

MoFAIC Ministry of Foreign Affairs and 

International Cooperation 

្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ 

MoJ Ministry of Justice ្រកសួងយុត�ិធម៌ 

MOU Memorandum of Understanding អនុស្សរណៈៃនករេយាគយល់ 

MPTC Ministry of Posts and 

Telecommunications 

្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ 

MPLS-IPVPN Multi-Protocol Label Switching - 

Internet Protocol Virtual Private 

Network 

្របព័ន�ប�ូរពហុស� ក្រប�តូកូល - បណា� ញ្រប�តូកូលអុីន

ធឺណិតឯកជន  

MRA Mutual Recognition Arrangement កិច�្រពមេ្រពៀងទទួលស� ល់គា� េទវញិេទមក 

MSDS Material Safety Data Sheet តរងសុវត�ិភាពទិន�ន័យសំខន់ 

MSME Micro, Small and Medium-sized 

Enterprise 

សហ្រគាសធុនមី្រក� តូច និងមធ្យម 

NSW National Single Window ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាត ិ
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NSWSC National Single Window Steering 

Committee 

គណៈកមា� ធិករដឹកនាគំេ្រមាងប�� រែតមួយជាត ិ

NTFC National Trade Facilitation 

Committee 

គណៈកមា� ធិករជាតសិ្រម�លពណិជ�កម� 

OGAs Other Government Agencies ស� ប័នរជរដ� ភិបាលេផ្សងេទៀត 

PKI Public Key Infrastructure េហដ� រចនាសម�័ន�សធារណៈសំខន់ៗ 

RCEP Regional Comprehensive 

Economic Partnership 

កិច�្រពមេ្រពៀងភាពជាៃដគូេសដ�កិច�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ

ថា� ក់តំបន់ 

RKC Revised Kyoto Convention អនុស�� ក្ូយតូែកស្រម�ល 

RTGS Real Time Gross Settlement ្របព័ន�ទូទត់ដុលភា� មៗ  

SAD Single Administrative Document ឯកសររដ�បាលែតមួយ 

SLA Service Level Agreement កិច�្រពមេ្រពៀងក្រមិតេសវ 

SME Small and Medium-sized 

Enterprise 

សហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម 

SOE State-Owned Enterprise សហ្រគាសរដ� 

SPS Sanitary and Phytosanitary អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ 

SSO Single Sign-on ្របព័ន�ករចុះេឈ� ះែតម�ង  

TFA Trade Facilitation Agreement កិច�្រពមេ្រពៀងស្រម�លពណិជ�កម� 

TGS Trusted Gateway System ្របព័ន�ផ�ូវចូលែដលទុកចិត� 

TIID Trade, Investment and 

Innovation Division 

នាយកដ� នពណិជ�កម� វនិិេយាគ និងនវនុវត�ន៍ 

TWG Technical Working Group ្រក�មករងរបេច�កេទស 

UCP Uniform Customs and Practice ករអនុវត�និង្របព័ន�គយឯកភាព 

UN/CEFACT United Nations Centre for Trade 

Facilitation and Electronic 

Business 

មជ្ឈមណ� លអង�ករសហ្របជាជាតសំិរប់ករស្រម�ល

ពណិជ�កម� និង ធុរកិច�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

UNCITRAL United Nations Commission on 

International Trade Law 

គណៈកម�ករអង�ករសហ្របជាជាតសិ�ីពីច្បាប់

ពណិជ�កម�អន�រជាតិ (UNCITRAL) 

UNNExT United Nations Network of 

Experts for Paperless Trade and 

Transport in Asia and the Pacific 

បណា� ញជំនាញករសហ្របជាជាតសំិរប់ពណិជ�

កម�និងករដឹកជ��ូ នមិនបាច់េ្របី្រកដសស� មេន

តំបន់អសីុ និងប៉ាសីុហ�កិ 

UNLK United Nations Layout Key ទ្រមង់គំរូសហ្របជាជាតិ 

VPN Virtual Private Network បណា� ញអុីនធឺណិតឯកជន 

WCO World Customs Organization អង�ករគយពិភពេលក 

WTO World Trade Organization អង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក 
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I. េសចក�ីេផ�ម

របាយករណ៍េនះផ�ល់ករវយតំៃលមួយេលី ភាពេ្រតៀម

ខ�ួនរចួរល់របស់កម�ុជាសំរប់ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដន

េដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម េពលគឺករេធ�ី្របតិបត�ិ
ករពណិជ�កម�អន�រជាតិ េដយែផ�កេលីមូលដ� នៃន

ទិន�ន័យនិងឯកសរេអឡចិ្រត�និក ផ�ុយពីទិន�ន័យនិងឯក

សរជា្រកដសស� ម។ អត�្របេយាជន៍ពីករអនុវត�

្របកបេដយេជាគជ័យនូវពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដន

េដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម គឺធំ ជាមួយសក� នុពល

កត់បន�យៃថ�ចំណាយ្របតិបត�ិករ 25% ក�ុងទូទងំតំបន់

អសីុ និងប៉ាសីុហ�កិ ក៏ដូចជាបេង�ីនអនុេលមភាពបទ     

ប្ប��ត�ិ កត់បន�យលំហូរហរិ��វត�ុខុសច្បាប់ និងស្រម�ល

ទំនាក់ទំនងេនក�ុងេសដ�កិច�ពិភពេលកែដលកន់ែតមាន

លក�ណៈឌីជីថល។0

1 

ករវយតំៃលេនះ ្រត�វបានេធ�ីេដយជំនាញករមួយ្រក�ម 

េដយអនុវត�តមតរងប�� ីវយតំៃលភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួ 

រល់ែដលេរៀបចំេដយ្រក�មអន�ររដ� ភិបាលបេណា� ះអសន� 

ដឹកនាកំរស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិន

បាច់េ្របី្រកដសស� មៃនអង�ករ ESCAP (ESCAP 

Interim Intergovernmental Steering Group on 

Cross-Border Paperless Trade Facilitation) ែដល

កម�ុជាគឺជាសមាជិកមួយ។1

2 ្រក�មេនះបានមកកម�ុជាក�ុងែខ 

ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 េដីម្បេីធ�ីករសមា� សជាមួយស� ប័នរជ

រដ� ភិបាលពក់ព័ន� និងភាគីពក់ព័ន�ែផ�កឯកជន។2

3 សិក�

សលពិេ្រគាះេយាបល់មួយស�ីពីករស្រម�លពណិជ�កម�

ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ្រត�វបាន

                                                           
1 ADB-ESCAP (2019)។ របាយករណ៍ស្រម�លពណិជ�កម�តំបនអ់សីុ
ប៉ាសីុហ�កិ ឆា�  ំ2019។ មានេនេលី 
https://www.unescap.org/resources/asia-pacific-trade-
facilitation-report-2019-bridging-trade-finance-gaps-through-
technology 
2 ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� មៈ ប�� ីេផ��ង
េមីលភាពេ្រតៀមខ�ួនជាេ្រសចែផ�កបេច�កេទស។ មានេនេលី 
https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_4_Eng
lish.pdf 

សហករេរៀបចំេដយ្រកសួងពណិជ�កម�កម�ុជា េនៃថ�ទី 5 

ែខក��  ឆា�  ំ2019 ែដលេនក�ុងេនាះ ចំណុចគំេហញីបឋម

ពីទស្សនកិច�េនាះ ្រត�វបានពិនិត្យេមីលេឡងីវញិបែន�ម

េទៀត រចួប��ូ លគា�  និង ប�� ក់សុពលភាពវជាេដីម។3

4 

ចំណុចគំេហញីនិងអនុសសន៍ចុងេ្រកយ បានដក់

ប��ូ លនូវធាតុចូល និងសំេណីរេយាបល់ ែដលទទួលបាន

ក�ុងអំឡុងេពល និងេ្រកយេពលពិេ្រគាះេយាបល់ ្រត�វបាន

បង� ញជូនក�ុងរបាយករណ៍េនះ។4

5 េដយែផ�កេលីចំណុច

គំេហញីនិងអនុសសន៍ទងំេនះ ែផនករសកម�ភាពេដយ

ែឡកមួយេឆា� ះេទកន់ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយ

មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មសំរប់កម�ុជា ្រត�វបានេរៀបចំ និង

បានបង� ញជូនផងែដរក�ុងរបាយករណ៍េនះ។ 

របាយករណ៍េនះ សង្ឃមឹថានឹងរមួចំែណកដល់កិច�្របឹង

ែ្របងរបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជាក�ុងករបេង�ីនេល្ប�នវឌ្ឍន

ភាពេឆា� ះេទកន់ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិន

បាច់េ្របី្រកដសស� ម រមួទងំតមរយៈករផ�ល់សច� ប័ន

របស់រជរដ� ភិបាលេលីកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ្របចតំំបន់ែដល

ពក់ព័ន� (សូមេមីល្របអប់ទី 1)។ 

 

 

 

 

 

 

ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម: a legal ភាព
េ្រតៀមខ�ួនជាេ្រសច checklist។ មានេនេលី 
https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_3_Eng
lish.pdf 
3 ប�� ីភាគីពក់ព័ន�ែដលបានសមា� ស មានេនក�ុងឧបសម�ន័�ទី I ។ 
4 ប�� ីអ�កចូលរមួក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល ់មានេនក�ុងឧបសម�័ន�ទី II ។ 
5 ចេម�ីយបូកសរុបចំេពះសំណួរេនក�ុងប�� ីេផ��ងែផ�កបេច�កេទស និង
ច្បាប ់មានេនក�ុងឧបសម�័ន�ទី 3 និងទី 5។ 

https://www.unescap.org/resources/asia-pacific-trade-facilitation-report-2019-bridging-trade-finance-gaps-through-technology
https://www.unescap.org/resources/asia-pacific-trade-facilitation-report-2019-bridging-trade-finance-gaps-through-technology
https://www.unescap.org/resources/asia-pacific-trade-facilitation-report-2019-bridging-trade-finance-gaps-through-technology
https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_4_English.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_4_English.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_3_English.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_3_English.pdf
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្របអប់ទ ី1.  កចិ�្រពមេ្រពៀងរមួស�ពីកីរស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម េនតបំន់អសីុ 

នងិប៉ាសីុហ�កិ 

កិច�្រពមេ្រពៀងរមួស�ីពីករស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� មេនតំបន់អសីុ និងប៉ាសីុ

ហ�កិ (“កិច�្រពមេ្រពៀងរមួ”) ្រត�វបានអនុម័តជាសន�ិស�� អង�ករសហ្របជាជាតិមួយ ែដល្រត�វបានតម�ល់ទុកជាមួយ

អគ�េលខធិករៃនអង�ករសហ្របជាជាតិេនទី្រក�ងញូវយក៉ក�ុងឆា�  ំ2016។ ្របេទសជាង 30 រមួទងំកម�ុជា បានចូលរមួ

យ៉ាងសកម�ក�ុងករេរៀបចំ និងករចរចរកិច�្រពមេ្រពៀងេនះ។ កិច�្រពមេ្រពៀងេនះ ្រត�វបានេរៀបចំជាេវទិកែបបបរយិាប័ន

និងអំេណាយផលមួយ ែដលនឹងផ�ល់អត�្របេយាជន៍ដល់្របេទសចូលរមួទងំអស់ េដយមិនគិតថាេតី្របេទសទងំេនាះ

ស�ិតេនកែន�ងណាេឡយី ែដលទក់ទិននឹងករស្រម�លពណិជ�កម� ឬ ករអនុវត�្របព័ន�ប�� រែតមួយ/ពណិជ�កម�មិន

បាច់េ្របី្រកដសស� ម។ កិច�្រពមេ្រពៀងរមួេនះ គា្ំរទករអនុវត�ឌីជីថលទងំ្រស�ងនូវកិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពី្រកបខ័ណ�

ស្រម�លពណិជ�កម�ៃនអង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក (WTO)។ វក៏គា្ំរទផងែដរនូវករអនុវត�ឱ្យកន់ែត្របកបេដយ

្របសិទ�ភាពនូវគំនិតផ�ួចេផ�ីម ជាលក�ណៈឧបេតភាគី និងជាលក�ណៈអនុតំបន់ ែដលកំពុងែតមានកន់ែតេ្រចីនេឡងី 

និងបណា� គេ្រមាងសកល្បងស�ីពីករេដះដូរ/ផា� ស់ប�ូរតមេអឡចិ្រត�និកនូវឯកសរទក់ទិននឹងពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដន។ 

េដីម្បព័ីត៌មានបែន�ម សូមេមីលៈ http://bit.ly/ESCAP_FA  

ករេរៀបចំរបាយករណ៍េនះ ្រត�វបានគា្ំរទេដយអង�ករ 

ESCAP តមរយៈគេ្រមាងមួយែដលមានេឈ� ះថា 

“ស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់េ្របី
្រកដសស� មេនបណា� ្របេទសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតសំរប់ 

សមាហរណកម�តំបន់ និងអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព 

(ដំណាក់កលទី I)”។ គេ្រមាងេនះ សំេដជួយរដ�ជា

សមាជិកេនតំបន់អសីុ និងប៉ាសីុហ�កិជាពិេសសបណា�

្របេទសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតឱ្យកន់ែតមានលក�ណៈសមា

ហរណកម� និងេ្របីពណិជ�កម�ឱ្យបានកន់ែត្របេសីរេឡងី 

ជាក្បាលម៉ាសីុនៃនករអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព។ 

គេ្រមាងេនះ សំេដអភិវឌ្ឍែផនករសកម�ភាពេដយស�័្រគ

ចិត�ៃនករស្រម�លពណិជ�កម� និង ពណិជ�កម�មិនបាច់

េ្របី្រកដសស� ម េដីម្បលុីបបំបាត់ឧបសគ� និងជំរុញ

ពណិជ�កម�េអឡចិ្រត�និកឆ�ងកត់្រពែំដន។ 

របាយករណ៍េនះ ្រត�វបានេរៀបចំែចកជាែផ�កៗដូចខង

េ្រកមៈ ែផ�កបនា� ប់ (ទី II) ផ�ល់នូវេសចក�ីសេង�បអំពីស� ន

ភាពៃនករស្រម�លពណិជ�កម� និង ករអនុវត�ពណិជ�កម�

មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មេនកម�ុជា េដយែផ�កេលីករជូន

ដំណឹងរបស់កម�ុជា អនុេលមតមកិច�្រពមេ្រពៀងស្រម�ល

ពណិជ�កម� (TFA) ៃនអង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក 

(WTO), និង ករអេង�តជាពិភពេលករបស់អង�ករសហ

្របជាជាតិស�ីពីករស្រម�លពណិជ�កម�ឌីជីថលនិងចីរភាព 

ឆា�  ំ2019។ ក�ុងែផ�កទី III និងទី IV ជាចំណុចគំេហញីមក

ពីករវយតំៃលភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ែផ�កបេច�កេទស និង

ែផ�កច្បាប់ សំរប់ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិន

បាច់េ្របី្រកដសស� ម ែដលនិង្រត�វបានបង� ញជូនតម

លំដប់េរៀង។ អនុសសន៍អំពីទិដ�ភាពបេច�កេទសនិង

ច្បាប់ៃនពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់េ្របី
្រកដសស� ម ែដលបានេលចេចញមកពីករវយតំៃល ្រត�វ

បានពិភាក្សោក�ុងែផ�កទី V, ែដលេនែផ�កបនា� ប់េនាះ គឺជា

េសចក�ីែណនាអំំពីែផនករសកម�ភាព,ែដលវែផ�កេលីអនុ

សសន៍ក�ុងែផ�កទី VI ។ របាយករណ៍េនះប�� ប់ជាមួយ

ករពិភាក្សោសេង�បអំពីមាគ៌ាេឆា� ះេទមុខក�ុងែផ�កទី VII ។

  

http://bit.ly/ESCAP_FA
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II. ករស្រម�លពណិជ�កម� និងករអនុវត�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្រប្រកដសស� មេន

កម�ុជា 
 

ែផ�កេនះ ពិនិត្យេមីលេដយសេង�ប នូវស� នភាពៃនករ

ស្រម�លពណិជ�កម� និងករអនុវត�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី
្រកដសស� មេដយែផ�កេលី្របភពទិន�ន័យទីពីរ

(secondary data sources), េពលគឺ្របព័ន�ទិន�ន័យ

មូលដ� នរបស់កិច�្រពមេ្រពៀងស្រម�លពណិជ�កម�ៃនអង�

ករពណិជ�កម�ពិភពេលក (WTO) 6  និង ករអេង�តជា

ពិភពេលករបស់សហ្របជាជាតិស�ីពីករស្រម�លពណិជ�

កម�ឌីជីថលនិងចីរភាព។6

7 

 

កម�ុជា នងិករអនុវត�កចិ�្រពមេ្រពៀងស្រម�លពណិជ�កម�ៃន

អង�ករពណិជ�កម�ពភិពេលក (WTO): ករពនិតិ្យេមលី

សេង�បេលីករជូនដណឹំង 

កម�ុជា បានជូនដំណឹងអំពីករអនុវត�នូវ 60,9% ៃនវធិាន

ករទងំអស់ែដលមានែចងេនក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀងស្រម�ល

ពណិជ�កម�ៃនអង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក (WTO) 

េ្រកម្របេភទ ក (Category A)។ ែផ�កេលីករជូនដំណឹង

េនះ វធិានករមួយចំនួនេ្រកម្របេភទ ខ (Category B) 

ក៏្រត�វបានអនុវត�ផងែដរក�ុង ឆា�  ំ2019 ែដលេនក�ុងេនាះ គឺ
ករអនុវត�កិច�្រពមេ្រពៀងស្រម�លពណិជ�កម� (TFA) េន

កម�ុជា ែដលេពលេនះបានឈនដល់ 71,4%។7

8 វធិានករ

ខងេ្រកមែដល្រត�វបានអនុវត�គឺៈ មា្រតរង 1.1 “ករេបាះ

ពុម�ផ្សោយ”, មា្រតរង 1.2 “ព័ត៌មានែដលមានតមអុីនធឺ
ណិត”, មា្រតរង 1.4 “ករជូនដំណឹង”, មា្រតរង 2.1 

“េយាបល់ និងព័ត៌មានមុនេពលចូលជាធរមាន”, និង 

មា្រតរង 7.4 “ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ”។ មា្រតរង 7.4 គឺ
ជាមា្រតរងែដល្រត�វបានជូនដំណឹងេ្រចីនជាងេគលំដប់ទី
បីក�ុង្របេភទ គ (Category C) ក�ុងចំេណាមសមាជិកអង�

ករ ESCAP ែដលវគូសបង� ញនូវភាពចបំាច់ 

 
                                                           
6 មូលដ� នទិន�ន័យស�ីពីករស្រម�លពណិជ�កម� WTO, មានេនេលីៈ 
https://www.tfadatabase.org/ 
7 អេង�តពិភពេលកៃនសហ្របជាជាតសិ�ីពកីរស្រម�លពណិជ�កម�ឌីជី
ថលនិងចីរភាព ឆា�  ំ2019។ ទនិ�នម័ានេនេលីៈ https://untfsurvey.org 
8 សំរបក់រវភិាគទូទងំតំបនអ់ំពកីរជូនដណឹំង WTO TFA សូមេមីល 
Levelu, A. និង Y. Duval (2019)។ ករអនុវត� WTO TFA េនតំបន់

 

ជាបនា� ន់ និងទមទរករែកលម�សំរប់បណា� ្របេទសក�ុង

តំបន់។ ្របករែដលកម�ុបានអនុវត�មា្រតរងេនះ បង� ញថា 

មានកិច�្របឹងែ្របងដ៏ហ�ងឺម៉ាត់េដីម្បែីកលម�ស័ក�ិសិទ�ិភាព

ៃនករ្រគប់្រគងហនិភ័យ េដយ្របមូលផ�ុ ំេលីករ្រគប់្រគង

របស់គយ េលីមុខទំនិញែដលមានហនិភ័យខ�ស់។  

វធិានករេសសសល់ែដល្រត�វបានជូនដំណឹងេ្រចីនបំផុត

េនក�ុង្របេភទ ខ និង គ ្រត�វបានកំណត់អនុវត�ឱ្យបានមុន

ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2020 េដយមានករណីេលីកែលងដូច

ខងេ្រកមៈ មា្រតរង 7.9 “ទំនិញែដលអចខូចស�ុយ”, 

មា្រតរង 8.2 ែដលទក់ទងនឹកិច�សហ្របតិបត�ិករស� ប័ន

្រពំែដនរវងសមាជិក”, មា្រតរង 11.5 ែដលទក់ទងនឹង

ករបេង�ីតេហដ� រចនាសម�័ន�រូបវន័�េដយែឡកសំរប់

ចរចរណ៍ឆ�ងកត់, និង មា្រតរង 10.4 “្របព័ន�ប�� រែត

មួយ” ែដល្រត�វអនុវត�ឱ្យបានមុនៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ ឆា�  ំ2020។ 

កលបរេិច�ទែដលផ�ល់េដយកម�ុជា មិនែមនដច់ណាត់េទ 

េហយី្របេភទជំនួយបេច�កេទសែដល្រត�វករសំរប់ករជូន

ដំណឹង្របេភទ គ េនមិនទន់បានដក់ជូនគណៈកមា� ធិ
ករេទ ។ 

 

កម�ុជាក�ុងករអេង�តជាពភិពេលករបស់សហ្របជាជាតសិ�ី
ពកីរស្រម�លពណិជ�កម�ឌជីថីលនងិចរីភាព ឆា�  ំ2019 

ទិន�ន័យថ�ីបំផុតពីករអេង�តជាពិភពេលករបស់សហ

្របជាជាតិស�ីពីករស្រម�លពណិជ�កម�ឌីជីថលនិងចីរភាព 

(ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019) បង� ញថាកម�ុជាសេ្រមចបានវឌ្ឍន

ភាពគួរឱ្យកត់សមា� ល់ក�ុងករអនុវត�វធិានករស្រម�ល

ពណិជ�កម� ក�ុងអំឡុងេពលពីរឆា� កំន�ងេទេនះ។ េយាង

តមករអេង�តឆា�  ំ2019 េនះ វឌ្ឍនភាពភាគេ្រចីន្រត�វបាន

សេ្រមចេនក�ុងករអនុវត�វធិានករនានាសំរប់ “ពណិជ�

កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម” និង 

អសីុ និងប៉ាសីុហ�កិ: 2 ឆា� េំ្រកយ។ ទស្សនាវដ�ី ESCAP Trade 
Insights No. 26។ មានេនេលីៈ 
https://www.unescap.org/resources/implementation-wto-
trade-facilitation-agreement-asia-and-pacific-2-years-escap-
trade 

https://www.tfadatabase.org/
https://untfsurvey.org/
https://www.unescap.org/resources/implementation-wto-trade-facilitation-agreement-asia-and-pacific-2-years-escap-trade
https://www.unescap.org/resources/implementation-wto-trade-facilitation-agreement-asia-and-pacific-2-years-escap-trade
https://www.unescap.org/resources/implementation-wto-trade-facilitation-agreement-asia-and-pacific-2-years-escap-trade
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“ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម” (រូបទី1)។ 

ជាមួយអ្រតអនុវត�រមួ 70,97% នូវវធិានករស�ូលែដល

មានេនក�ុងករអេង�តេនះ កម�ុជាបានសេ្រមចេលីសក្រមិត

មធ្យម្របចតំំបន់អសីុប៉ាសីុហ�កិ (រូបទី2)។ បុ៉ែន� ឱកស

េនែតមានសំរប់កម�ុជាែកលម�យន�ករស្រម�លពណិជ�

កម� ។

រូបទ ី1. ករអនុវត�វធិានករស្រម�លពណិជ�កម�របស់កម�ុជាឆា�  ំ2017 នងិ 2019 

 

្របភពៈករអេង�តជាពិភពេលករបសស់ហ្របជាជាតិស�ីពីករស្រម�លពណិជ�កម�ឌីជីថលនិងចីរភាព ឆា�  ំ2019។  

ក�ុងចំេណាមវធិានករស្រម�លពណិជ�កម�ទងំ្របា្ំរក�ម

សកម�ភាពស�ូល ករអនុវត�របស់កម�ុជានូវ “ករ្រពមេ្រពៀង

និង កិច�សហ្របតិបត�ិករស� ប័ន”, “តមា� ភាព” និង “ែបប

បទ” មានលក�ណៈខ�ស់ជាងក្រមិតមធ្យម្របចតំំបន់អសីុ

ប៉ាសីុហ�កិបន�ិច។ េទះបីជាមានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់

សមា� ល់ក�ី ក៏ “ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម” និង 

“ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដស

ស� ម” េនែតស�ិតេនជាវស័ិយ្របឈមពីរសំរប់កម�ុជា។ 

ករអនុវត�្រក�មទងំពីរេនះ មានលក�ណៈទបជាងក្រមិត

មធ្យម្របចតំំបន់អសីុប៉ាសីុហ�កិបន�ិច (រូបទី1)។ 
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រូបទ ី2. ករអនុវត�វធិានករស្រម�លពណិជ�កម�ជារមួក�ុង្របេទសចនំនួ 46 ក�ុងតបំន់អសីុប៉ាសីុហ�កិ ឆា�  ំ2019 

 

្របភពៈ ករអេង�តជាពិភពេលករបសស់ហ្របជាជាតិស�ីពីករស្រម�លពណិជ�កម�ឌីជីថលនិងចីរភាព ឆា�  ំ2019។  

េនក�ុង “ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម” កម�ុជា

បានដក់ឱ្យដំេណីរករយ៉ាងេពញេលញនូវវធិានករសំរប់
្របព័ន�គយស�័យ្របវត� ករតភា� ប់អុីនធឺណិតែដលមានេទ
ដល់គយ និង ស� ប័ន្រគប់្រគងពណិជ�កម�េផ្សងេទៀត ករ
ដក់្របតិេវទគយតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក និង ករសំុនិង
ករេចញវ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភពេដីមអនុេ្រគាះ (រូបទី
3)។ វឌ្ឍនភាពបែន�មេទៀតចបំាច់្រត�វសេ្រមចឱ្យបានេលី

្របព័ន�ប�� រែតមួយេអឡចិ្រត�និក ែដលគឺជាវធិានករមួយ

ែដល្រត�វបានែចងយ៉ាងច្បាស់េនក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀង

ស្រម�លពណិជ�កម� (TFA) ៃនអង�ករពណិជ�កម�ពិភព

េលក (WTO) 9  េដីម្បនីាេំទរកសេ្រមចបានករអនុវត�

េពញេលញ។ បុ៉ែន� ករសំុនិងករេចញតម្របព័ន�េអឡចិ

្រត�និកនូវលិខិតអនុ�� តនាចូំលនិងនាេំចញ និង ករ
ទូទត់ជាេអឡចិ្រត�និកនូវពន�និងៃថ�េសវគយ េនែត្រត�វ

បានអនុវត�ខ�ះៗបុ៉េណា� ះ (only partially 

implemented)។ វធិានករេផ្សងេទៀត ដូចជាករដក់ជូន

តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកនូវនិេវទន៍ប័ណ�ទំនិញតមផ�ូវ

អកស (air cargo manifests) និង ករសំុតម្របព័ន�

េអឡចិ្រត�និកនូវករសង្របាក់ពីគយវញិ (customs 

refunds)ក៏េនមិនទន់បានអនុវត�េនេឡយីេទេនកម�ុជា 

។ 

 

 

 

 

                                                           
9 មា្រត 10.4 ៃនកិច�្រពមេ្រពៀងស្រម�លពណិជ�កម� (TFA) ៃនអង�ករ
ពណិជ�កម�ពិភពេលក (WTO) អំពវនាវឲ្យរដ�ជាសមាជិកទងំអស ់
“ខិតខបំេង�ីតឬរក្សោប�� រែតមួយ ែដលអនុ�� តឲ្យពណិជ�ករអចដក់

ឯកសរ នងិ/ឬទិន�ន័យចបំាចន់ានាសំរប់ករនាចូំល ករនាេំចញ ឬ 
ករឆ�ងកតទ់ំនិញ តមរយៈ្រចកចូលែតមួយ ជូនដលអ់ជា� ធរឬស� ប័ន
ចូលរមួ។” 
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រូបទ ី3. ករអនុវត�វធិានករ “ពណិជ�កម�មនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម” េដយកម�ុជា ឆា�  ំ2019 

 

្របភពៈ ករអេង�តជាពិភពេលករបសស់ហ្របជាជាតិស�ីពីករស្រម�លពណិជ�កម�ឌីជីថលនិងចីរភាព ឆា�  ំ2019។

ករអនុវត�របស់កម�ុជានូវវធិានករ “ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំ

ែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម” េនមានលក�ណៈ

មានក្រមិតណាស់។ ករបេង�ីតបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន� និង

អជា� ធរេចញវ�ិ� បនប្រតប�� ក់ែដល្រត�វបានេគទទួល

ស� ល់, វនឹងផ�ល់នូវមូលដ� នគតិយុត� និង ស� ប័ន សំរប់

ជំរុញពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់េ្របី
្រកដសស� ម, េហយីវក៏និងធានាបាននូវករេដះដូរ

ទិន�ន័យនិងឯកសរទក់ទិនពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនយ៉ាង

ពិត្របាកដេនៃថ�អនាគត, េដីម្បសីេ្រមចបាននូវករផា� ស់

ប�ូរេទរកសមាហរណកម�ៃនករមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម

េដយេពញេលញមួយ។ កម�ុជាបានអនុវត�វធិានករសំរប់ 

ករេដះដូរតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកនូវ្របតិេវទន៍គយ, ករ

េដះដូរតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកនូវវ�ិ� បនប្រតប�� ក់

្របភពេដីម, និង ករេដះដូរតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកនូវ

វ�ិ� បនប្រតប�� ក់អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ េលី

មូលដ� នសកល្បង។ លទ�ផលអេង�តបង� ញថាកិច�្របឹង

ែ្របងមួយចំនួន្រត�វបានេធ�ីេលីករករទូទត់េដយមិនបាច់

េ្របី្រកដសស� មតមរយៈឯកសរលិខិតឥណទន។ 

វធិានករេផ្សងេទៀតដូចជា ច្បាប់និងបទប្ប��ត�ិសំរប់

្របតិបត�ិករេអឡចិ្រត�និក និង អជា� ធរេចញវ�ិ� បនប្រត

ប�� ក់ែដលេគទទួលស� ល់ េនមិនទន់បានអនុវត�េន

េឡយី គិត្រតឹមែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 (រូបទី 4)។ 
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រូបទ ី4. ករអនុវត�ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� មេដយកម�ុជាឆា�  ំ2019 

 

្របភពៈ អេង�តពិភពេលកៃនសហ្របជាជាតិស�ីពីករស្រម�លពណិជ�កម�ឌីជីថលនិងចីរភាព ឆា�  ំ2019 

ករស្រម�លពណិជ�កម�ឌីជីថល ផ�ល់នូវកលនុវត�ភាពដ៏

ធំេធងេដីម្បកីត់បន�យៃថ�ចំណាយពណិជ�កម� និងបេង�ីន

បរមិាណពណិជ�កម�។ ្របសិនេបីកម�ុជាអនុវត�វធិានករ

ស្រម�លពណិជ�កម�ែដលមានែចងេនក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀង

ស្រម�លពណិជ�កម� (TFA) ៃនអង�ករពណិជ�កម�ពិភព

េលក (WTO) រមួជាមួយវធិានករពណិជ�កម�ឆ�ងកត់

្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម, កម�ុជាអច

សេ្រមចបានករកត់បន�យៃថ�ចំណាយពណិជ�កម� 24% 

(រមឺួយែត្របែហល 5% េទ ្របសិនេបីកម�ុជាអនុវត�ែតកំរតិ

មូលដ� នៃនកិច�្រពមេ្រពៀងស្រម�លពណិជ�កម� (TFA)9

10

។ ចំណុចេនះ អចេធ�ីឱ្យមានករសន្សៃំថ�ចំណាយ្របតិបត�ិ
ករពណិជ�កម�ជាង 200 លនដុល� រអេមរកិ ក�ុងមួយ

ឆា� ។ំ តមរយៈពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម និង

ករេដះដូរតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកដ៏រលូនៃនទិន�ន័យនិង

ឯកសរពណិជ�កម� កម�ុជាអចេលីកកម�ស់ភាព្របកួត

្របែជងរបស់ខ�ួនេនក�ុងទីផ្សោរតំបន់និងពិភពេលក និងែក

លម�្របសិទ�ភាពៃនករចូលរមួរបស់ខ�ួនក�ុង ែខ្សសង� ក់    

តំៃលពិភពេលក។ ក�ុងន័យេនះ ករែកលម�ជា្របចនំិង

្របកបេដយគុណភាព កម�ុជាគប្បអីនុវត�មួយជំហនម�ង 

ៗ ។

  

                                                           
10 ESCAP (2017)។ ករស្រម�លពណិជ�កម�ឌីជីថលេនតំបនអ់សីុ 
និងប៉ាសីុហ�កិ។ ករសិក្សោអំពពីណិជ�កម� ករវនិិេយាគ និងនវនុវត�ន ៍
េលខ 87។ អចរកបានពី 
https://www.unescap.org/publications/digital-trade-facilitation-
asia-and-pacific-studies-trade-investment-and-innovation-87

។ សូមេមីល ADB (2017) “ករស្រម�លពណិជ�កម� និង ករតភា� ប់
កន់ែត្របេសីរេឡងីសំរបត់ំបន់អសីុ និងប៉ាសីុហ�កិ្របកបេដយបរយិាប័
ន” https://www.adb.org/publications/trade-facilitation-
connectivity-inclusive-asia-pacific 
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III. ភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរលែ់ផ�កបេច�កេទសសរំបព់ណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំែដនេដយ

មិនបាច់េ្រប្រកដសស� មៈ ចណុំចគំេហញគន�ះឹ 

 
កររកេឃញី ែដលជាចំណុចគន�ឹះៃនភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់

ែផ�កបេច�កេទសរបស់្របេទសកម�ុជាក�ុងករេធ�ីពណិជ�

កម�ឆ�ងកត់្រពំែដនេដយមិនេ្របី្រកដសស� ម ្រត�វបាន

សេង�បជូនខងេ្រកម។ របបគំេហញីនះ្រត�វបានបង� ញ

តមរចនាសម�័ន�តរងវយតំៃលភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ៃន

ទិដ�ភាពបេច�កេទស, ែដលដក់ឱ្យអនុវត�េដយ្រក�មដឹកនាំ

អន�ររដ� ភិបាលបេណា� ះអសន�ស�ីពីកិច�ស្រម�លពណិជ�

កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនេ្របី្របាស់្រកដសស� ម េនក�ុង

កិច�្របជុំេលីកទី5 របស់ខ�ួន, ក�ុងែខមិនា ឆា� 2ំ019 11 ។ 

តរងវយតំៃលែដលបានបំេពញេហយី, ែដលរមួមានេស

ចក�ីប�� ក់និងេសចក�ីេរៀបរប់លំអិត, អចេមីលេនក�ុង

ឧបសម�័ន� III ។ ពត៌មានៃនភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់របស់ស�

ប័នដ៏ៃទេទៀតរបស់រដ� ភិបាល (other government 

agencies) មានេនក�ុងឧបសម�័ន� IV ។ 

កម�ុជាស�ិតក�ុងកំរតិមធ្យម ៃនភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ែផ�ក

បេច�កេទសសំរប់ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំែដនេដយមិន

េ្របី្រកដសស� ម, ជាពិេសសករអនុវត�្របព័ន�ប�� រែត

មួយជាតិ និងករេធ�ីសមាហរណកម�េទជាមួយ្របព័ន�

ប�� រែតមួយរបស់អស៊ន (ASEAN Single Window) 

។ ករតងំចិត�ែផ�កនេយាបាយចំេពះករអនុវត�្របព័ន�

ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម ្រត�វបានបង� ញឱ្យេឃញី

ក�ុងយុទ�ស�ស�សមាហរណកម�ពណិជ�កម�របស់កម�ុជា 

(Cambodia Trade Integration Strategy or CTIS 

2019-2023), ជាមួយនិងអនុ្រកិត្យ   និង ឯកសរ្របកស 

គា្ំរទដល់ករអនុវត�្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ និងច្បាប់ស�ីពី
ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�, ែដលបានអនុម័តក�ុងឆា�  ំ

2019 និង្រត�វអនុវត�េពញេលញេនពក់កណា� លឆា�  ំ

2020 េនះ។ េលីសពីេនាះេទៀត, គណៈកមា� ធិករជាតិ
ស្រម�លពណិជ�កម� (National Trade Facilitation 

Committee  or NTFC) ក៏កំពុងែត្រត�វបេង�ីតេឡងី និង

ដឹកនាេំដយឧបនាយករដ�ម�ន�ី ជាមួយករគា្ំរទេដយ

                                                           
11 Cross-border paperless trade: a technical 
readiness checklist. Available from 

្រក�មករងរនិមួយៗ សំរប់្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ ទងំ

ក�ុងែផ�កបេច�កេទស និងែផ�កច្បាប់ ។ 

េនក�ុងកំរតិស� ប័ន កម�ុជាបានអនុវត�្របព័ន�ពណិជ�កម�

មិនេ្របី្រកដសស� មមួយចំនួនមកេហយី, ទងំេនាះនិង

គា្ំរទដល់កេដះដូរ/រផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដន។  

សំខន់បំផុតេនាះ, អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ បាន

អនុវត�្របព័ន� ASYCUDA e-Customs។ អគ�នាយកដ� ន

គយ និងរដ� ករ ក៏បានេរៀបចំេនៃផ�ក�ុង ឱ្យមាន្របព័ន�

្របតិេវទន៍គយ e-Customs បែន�ម, ែដលវគា្ំរទនិង       

បំពញបែន�មនូវករ្របឈមរបស់្របព័ន� ASYCUDA ។  

ជាមួយគា� េនះែដរ, ចប់តងំពីែខកក�ដ ឆា� 2ំ019 មក,   

កម�ុជាបានអនុវត�្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិរបស់ខ�ួនជំហន

ទីពីរ ជាមួយបណា� ស� ប័នរដ� ភិបាល 6 េផ្សងេទៀត, ែដល

ស� ប័ន 4 កំពុងស�ិតេនជំហនទីមួយេនេឡយី ។ តរង

ប�� ីស� ប័នចូលរមួក�ុង្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ ជាមួយ

ជំហនកំពុងអនុវត� មានេនក�ុងឧបសម�័ន� IV ។ ករអនុវត�

ទងំេនះ, េនេពលែដលបានភា� ប់េពញេលញេទ្របព័ន�

ប�� រែតមួយជាតិ, វនិងអចគា្ំរទដល់ករេដះដូរ/ផា� ស់ប�ូ
រទិន�ន័យឆ�ង្រពំែដន។ ជាមួយេនះែដរ, កិច�្រពមេ្រពៀង

ពណិជ�កម�ែផ�កទំនិញរបស់ASEAN ទំរង់ Form D  

(ASEAN Trade in Goods Agreement or ATIGA 

Form D) ក៏បានអនុវត�តងំពីែខកក�ដ ឆា� 2ំ019 មកែដរ។  

ចំេពះេហដ� រចនាសម�័ន� ICT (information and 

communication technology), ទូរគមនាគមន៍កម�ុជា 

(Telecom Cambodia) បានផ�ល់េហដ� រចនាសម�័ន�      

បណា� ញ្របព័ន�ជាឆ�ឹងខ�ងសំរប់្របេទស, ជាមួយ្រក�មហុ៊ន

ឯកជនពីរេផ្សងេទៀតក�ុងករផ�ល់េហដ� រចនាសម�័ន�          

បណា� ញទក់ទង ៃនឆ�ឹងខ�ងរបស់្របេទស។ កម�ុជាមាន

្របព័ន�ែខ្សកបអុបទិកេល្ប�នេលឿនពសេពញ្របេទស។ 

https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019
_4_English.pdf 

https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_4_English.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_4_English.pdf
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សំរប់សុវត�ិភាពទិន�ន័យ, មិនមានវធិានករសន�ិសុខ

ទិន�ន័យសធារណៈ/េហដ� រចនាសម�័ន�សធារណៈ តម  

រយៈករអនុវត�វធិានករ PKI (Public Key 

Infrastructure or PKI) េនេឡយីេទ, បុ៉ែន�មានែផនករ

និងអនុវត�វ េនេពលែដលេហដ� រចនាសម�័ន�រចួរល់។ 

ចំេពះគំនិតេផ�ីមៃនករសេ�ង� ះក�ុងករណីមានេ្រគាះ

មហន�រយ/រកឺរស� រពីេ្រគាះមហន�រយ (Disaster 

Recovery), អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករមានមជ្ឈម

ណ�ុ លទិន�ន័យផា� ល់របស់ខ�ួន ជាមួយនិងកែន�ងសេ�ង� ះ

ទិន�ន័យ បុ៉ែន� ស� ប័នរដ� ភិបាលដ៏ៃទេទៀតមិនមានែបប

េនះេទ។ េទះបីជាយ៉ាងណាក៏េដយ, មជ្ឈមណ�ុ ល

ទិន�ន័យរមួប��ូ លគា� កំរតិ  III (Tier III integrated data 

centre) សំរប់ករអនុវត�របស់រដ� ភិបាលទងំមូល កំពុង

ែតបេង�ីតេឡងី។ 

កម�ុជាបានចុះហត�េលខេលីកិច�្រពមេ្រពៀងរមួៃនកិច�

ស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំែដនេដយមិនេ្របី្របាស់

្រកដសស� មក�ុងតំបន់អសីុប៉ាសីុហ�កិក�ុងឆា�  ំ 2017 និង

កំពុងេនក�ុងដំេណីរៃនករផ�ល់សច� ប័ន។ ករចូលរមួ

យ៉ាងសកម� និង ភាពជាអ�កដឹកនា ំ ក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ 

និងបណា� សកម�ភាពពក់ព័ន�ដ៏ៃទេទៀត, អចជួយស្រម�ល

កម�ុជាេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីែថមេទៀត នូវបរយិាកសពណិជ�

កម�មិនេ្របី្រកដសស� មទងំមូល។  

 

A. ្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនេ្រប្រកដសស� ម េន

កំរតិថា� ក់ជាតិ 
 

អង�ភាពស� ប័ន នងិអភបិាលកចិ� (Institutional and 

governance bodies)  

កម�ុជាកំពុងែតព្យោយាមអនុវត�យ៉ាងសកម�នូវ្របព័ន�

ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម, ែដលជាែផ�កមួយៃន

យុទ�ស�ស�សមាហរណកម�ពណិជ�កម� 2019-2023 

របស់ខ�ួន (Cambodia Trade Integration Strategy or 

CTIS 2019-2023)។ ជាមួយគា� េនះែដរ, អនុ្រកិត្យ 

(ែដលចុះហត�េលខេដយនាយករដ�ម�ន�ី) ៃនករបេង�ីត

គណៈកមា� ធិករដឹកនាគំេ្រមាងប�� រែតមួយជាតិ ែដល

្រត�វបានអនុវត�ជាមួយ្របកសមួយចំនួនេដីម្បគីា្ំរទដល់

ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម, ជាពិេសសក�ុងករអនុ

វត�្របព័ន�ប�� រែតមយួជាតិ ។ េ្រកពីេនះេទៀត, ្រក�មផ�ល់

្របឹក្សោែផ�កច្បាប់និងេគាលនេយាបាយៃនគេ្រមាងប�� រែត

មួយជាតិ (ជា្រក�មករងរែផ�កច្បាប់) និង ្រក�មអនុវត�

គេ្រមាងប�� រែតមួយជាតិ (ជា្រក�មករងរបេច�កេទស) ក៏

បានបេង�ីតេឡងី។ ែដលជាសំខន់េនាះ, កម�ុជាបានអនុម័

ត ច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកេនក�ុង

ឆា�  ំ 2019 និង ្រត�វអនុវត�េពញេលញេនពក់កណា� លឆា�  ំ

2020 េនះ ។ បែន�មពីេនះេទៀត, គណៈកមា� ធិករជាតិ
ស្រម�លពណិជ�កម�និង្រត�វបេង�ីតេឡងី និងដឹកនាេំដយ

ឧបនាយករដ�ម�ន�ីនិងជារដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហរិ��វត�ុ ។ 

 

ករំតិស�យ័្របវត�កិម� (Level of Automation) 

អគ�នាយកដ� នគយនិងរដ� ករបានអនុវត�្របព័ន�្របតិេវទន៍

ស�័យ្របវត�ិកម� ASYCUDA e-Customs ។ អគ�នាយក    

ដ� នគយ និងរដ� ករ ក៏បានេរៀបចំៃផ�ក�ុង ឱ្យមាន្របព័ន�

្របតិេវទន៍គយ e-Customs បែន�មែដលវគា្ំរទនិងបំពញ

បែន�មនូវករ្របឈមនានារបស់្របព័ន� ASYCUDA ។  

្របព័ន�បំពញបែន�មេនះ្រត�វបានស� ល់ថា “E-Customs” 

ែដលជាចំបងសំរប់ពណិជ�កម�មានទំហតូំច/ពណិជ�កម�

តម្រពំែដន/ពណិជ�កម�ក�ុង្រស�ក/មិនផ�ូវករ។  ្របព័ន�

ស�័យ្របវត�ិកម�្របតិេវទន៍គយទងំពីរ កំពុងសមាហរណ

កម�បន�ិចម�ងៗជាមួយ្របព័ន�ទូទត់េអឡចិ្រត�និក (e-

Payment) ជាមយួនិងពណិជ�ករែដលមានគណនីក�ុង

ធនាគារមួយចំនួន ក�ុងករេ្របី្របាស់ េសវេផ�រ្របាក់តម

្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (Electronic Funds Transfer or 

EFT) ែដលជាជេ្រមីសក�ុងករបង់ពន�, េនេពលពណិជ�

ករែដលមានគណនីេនធនាគារេផ្សងពីេនាះ អចទទលួ

យកតមករដក់្របាក់េទក�ុងគណនីរបស់អគ�នាយក     

ដ� នគយនិងរដ� ករ។  

បែន�មពី្របព័ន�ស�័យ្របវត�ិកម�្របតិេវទន៍គយ, មាន្របព័ន�

ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� មខ�ះេទៀតែដលកំពុង

្របតិបត�ិដូចជាៈ វ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភពេដីមតម

្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (e-CO) ៃន្រកសួងពណិជ�កម� ែដល

ជាែផ�កមួយៃន្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិជំហនទិ1 និង

បច�ុប្បន�េនះស�ិតក�ុងជំហនទី2 និង ATIGA Form D ៃន

្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន។ 
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ចំេពះេពលខងមុខ, កម�ុជាក៏អនុវត�ផងែដរនូវករេចញ

អជា� ប័ណ�េអឡចិ្រត�និក (e-License), និង លិខិត

អនុ�� តេអឡចិ្រត�និក(e-Permit) េដយស� ប័ន មួយ

ចំនួន ែដលបាន្របតិបត�ិតងំពីែខកក�ដ ឆា� 2ំ019 មកេម�ះ

, វជាែផ�កជំហនៃនករអនុវត�្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ។ 

្រកសួងពណិជ�កម�បានអនុវត�វ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភព

េដីមតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (e-CO) ជាែផ�ករបស់

្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិជំហនទីមួយ និងកំពុង្របតិបត�ិ
អនុវត�ជំហនទីពីរ ។ ្រកសួង្របាេំផ្សងេទៀត ក៏ដំេណីរករ

្របព័ន�េចញអជា� ប័ណ� និងលិខិតអនុ�� តេអឡចិ្រត�និក

ែដរ, ែដលអនុវត�តងំពីែខកក�ដ ឆា� 2ំ019 មក, ជាែផ�កៃន

្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិជំហនទីពីរ។ ស� ប័នទងំេនាះគឺៈ 

(1) នាយកដ� ន្រគប់្រគងជំនួញករែស�ងរុករកែរ ៉ៃន

្រកសួងែរ ៉ និងថាមពល (អជា� ប័ណ�នាេំចញ),  (2) 

នាយកដ� នែរន៉ឹងសំភារៈសំណង់ៃន្រកសួងែរ ៉និងថាមពល 

(អជា� ប័ណ�ពណិជ�កម�), (3) នាយកដ� ននីតិកម�ៃន

វទិ្យោស� នស�ង់ដរកម�ុជា ៃន្រកសួងឧស្សោហកម�នឹងសិប្ប

កម� (អជា� ប័ណ�នាេំចញ នាចូំល),(4)នាយកដ� នឱសថ 

ចំណីអហរ និងបរកិ� រេពទ្យ ៃន្រកសួងសុខភិបាល 

(វ�ិ� បនប្រតអនុ�� តិឱសថ, ចំណីអហរ) និង (5) 

នាយកដ� នេសវមន�ីរេពទ្យ/សុខភិបាល ៃន្រកសួងសុខ

ភិបាល (វ�ិ� បនប្រត/អជា� ប័ណ�េសវមន�ីរេពទ្យ/សុខភិ
បាល)។ ស� ប័នរដ� ភិបាលេផ្សងេទៀតែដលេនអនុវត�

ជំហនទីមួយៃន្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ អចមានន័យថា

ស� ប័នេនាះភា� ប់េទ្របព័ន�សំរប់ែតេគាលបំណងអនុម័ត

េលីពត៌មានែដលបាន upload  េទ្របព័ន�ប�� រែតមួយ

ជាតិបុ៉េណា� ះ (for the purpose of approval 

information upload only)។ េហយី្របព័ន� e-

applications របស់ស� ប័នទងំេនាះអចកំពុងែតេរៀបចំ /

បេង�ីត។ ស� ប័នទងំេនាះរមួមានៈ  (1) អគ�នាយកដ� ន

កសិកម�ៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ នឹងេនសទ 

(វ�ិ� បនប្រតភូតគាមអនាម័យ), (2) រដ�បាលៃ្រពេឈី
ៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់នឹងេនសទ (អជា� ប័ណ�), 

(3) រដ�បាលជលផលៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ នឹង

េនសទ (អជា� ប័ណ�នាេំចញ) and (4) នាយកដ� ន

ផលិតកម�នឹងបសុព្យោបាលៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ 

នឹងេនសទ(វ�ិ� បនប្រតសុខភាព/ភូតគាមអនាម័យ)។ 

េសចក�ីរ៉យរប់លំអិតបែន�មអចេមីលក�ុងឧបសម�័ន� IV ។ 

េហដ� រចនាសម�័ន� នងិសុវត�ភិាព ICT  (ICT 

Infrastructure and Safety) 

កម�ុជាមាន្របព័ន�បណា� ញេសវេន្រគប់ចំណុច្រពំែដន

ទងំអស់។ ទូរគមនាគមន៍កម�ុជាបានផ�ល់េហដ� រចនា    

សម�័ន�្របព័ន�បណា� ញជាឆ�ឹងខ�ងសំរប់្របេទស, ជាមួយ

្រក�មហុ៊នឯកជនពីរេផ្សងេទៀត, (i) Cambodia Fiber 

Optic Network (CFOCN) និង (ii) Viettel 

(MetFone-Cambodia)។ រមួទងំអស់េនះ កម�ុជាមាន

្របព័ន�ែខ្សកបអុបទិចេល្ប�នេលឿនែដល្រគបដណ� ប់ េស�ីរ

ែត 100% ៃនចំនួន្របជាជន (រ្ឺរបែហល 90% ៃនៃផ�ដី 

សរុប)។  

ក�ុងេពលខងមុខ, ្របេទសកម�ុជាេដយមូលដ� នេលី

េគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយទូរគមនាគមន៍បេច�ក

វទិ្យោគមនាគមន៍ នឹងពត៌មាន ឆា� 2ំ020 របស់ខ�ួន (the 

ICT Master Plan 2020), និងេធ�ីឱ្យ្របេសីេឡងីបណា� ញ 

ភា� ប់ និងភាពេ្រតៀមខ�ួនសំរប់រល់ប�� េហដ� រចនាសម�័ន� 

ICT ។ កម�ុជាក៏បេង�ីតមជ្ឍមណ�ុ លទិន�ន័យរមួសំរប់រដ� ភិ
បាលទងំមូល ែដលទក់ទងនិង ករអនុវត�កំរតិទី III 

(Tier III)។ បច�ុប្បន�េនះ, អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ

មាននិង្រគប់្រគងមជ្ឈមណ�ុ លទិន�ន័យផា� ល់របស់ខ�ួន 

ែដលស�ិតេនក�ុងករយិាល័យផា� ល់ខ�ួន និងមានកែន�ង   

សេ�ង� ះទិន�ន័យផងែដរ។កម�ុជាមិនមានែផនករនិរន�ភាព 

ករងរ (business continuity plan) ៃន្របព័ន�ពណិជ�

កម�មិនេ្របី្រកដសស� មេទ ែតមានែផនករនិងេធ�ីវ េន

េពលែដល្របព័ន�ស�័យ្របវត�ិកម�គយ្រត�វបាន upgrade 

េហយី និងេពលែដលទំ្រមង្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិរចួ 

រល់េពញេលញ ។  

ករចូលេទក�ុង្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ, ្របព័ន�ស�័យ្របវត�ិ
កម�្របតិេវទន៍គយ ASYCUDA និង  e-Customs, េ្របី
យន�ករប�� ក់អត�ស�� ញៃផ�ក�ុងតម   រយៈេលខសំងត់ 

និង ID។ ្របព័ន�ករចុះេឈ� ះែតម�ង (Single Sign-On រ ឺ

SSO) ក៏្រត�វបានេរៀបចំ, េដយស� ប័នខ�ួនឯង, និង សំរប់

េ្របី្របាស់ក�ុង្របព័ន� ASYCUDA និង  e-Customs។ 

វធិានសន�ិសុខទិន�ន័យសធារណៈ/េហដ� រចនាសម�័ន�ស

ធារណៈសំខន់ៗ តមរយៈករអនុវត�វធិានករ PKI 

(Public Key Infrastructure) និងពិចរណាេនេពល

ែដលេហដ� រចនាសម�័ន�រចួរល់។ 
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ករសិក្សោេរៀបចដំេំណីរធុរកចិ�/ករងរេឡងីវញិ, សុខុដុមនី
យកម� នងិមា្រតដ� នទនិ�ន័យ (Business process re-

engineering, data harmonization and 

standardization) 

ករសិក្សោេរៀបចំដំេណីរករងរេឡងីវញិ, សុខុដុមនីយកម�

និងមា្រតដ� នទិន�ន័យ ្រត�វបានេធ�ីសំរប់ែតពណិជ�កម�

មិនេ្របី្រកដសស� មក�ុងស� ប័នមួយចំនួនមានកំរតិែត

បុ៉េណា� ះ។ ដូចជាអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ, និង

នាយកដ� ននាេំចញនាចូំលៃន្រកសួងពណិជ�កម� ែដល

បានេធ�ីករសិក្សោេរៀបចំេនះ ែដលជាែផ�កៃនករអនុវត�្រប 

ព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ។ សុខុដុមនីយកម� និង មា្រតដ� ន

ទិន�ន័យគឺយកតមមូលដ� នអង�ករគយពិភពេលក, មូ៉

ែដលទិន�ន័យ 2 (WCO Data Model 2) និងកំពុង 

upgrade េទមូ៉ែដលទិន�ន័យ3.7 ។ ស� ប័នចូលរមួរដ� ភិ
បាលឯេទៀតមិនទន់បានសិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/

ករងរេឡងីវញិេនេឡយីេទ ទងំករេធ�ីសុខុដុមនីយកម�

និងមា្រតដ� នទិន�ន័យរបស់ខ�ួន។  

 

ករកសងសមត�ភាព (Capacity building) 

កម�វធិីករយល់ដឹង, សិក� សលករកសងសមត�ភាពៃន

ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម្រត�វបានេធ�ី, ែដលជាចំ

បងេនាះគឺ ពក់ព័ន�េទនិងករអនុវត�្របព័ន�្របតិេវទន៍គយ

េអឡចិ្រត�និក។ ែតយ៉ាងណាក៏េដយ, វ្រត�វបានេគ

ប�� ក់ថា សកម�ភាពទងំេនះមិនទន់្រគប់្រគាន់ក�ុងករ

េលីកកម�ស់ករយល់ដឹង និងសមត�ភាពយល់ដឹងអំពី
េគាលបំណង និង ចំណុចផលចំេនញរមួ ៃនពណិជ�កម�

មិនេ្របី្រកដសស� ម។  

 

B. លក�ណៈស� នភាពជាតិេទរកករផា� សប់�ូរ

ទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដន 

 

ករអនុវត�្របព័ន�េអឡចិ្រត�នកិ នងិ្របព័ន�ប�� រែតមយួ

(Electronic application & single window system) 

្របព័ន�្របតិេវទន៍គយេអឡចិ្រត�និក (ទងំ ASYCUDA 

and e-Customs) និង ្របព័ន�វ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភព

េដីមទំនិញ(e-CO) ៃន្រកសួងពណិជ�កម� សុទ�ែតគា្ំរទ

ដល់ករេដះដូរ/ផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដន។ ក៏ដូច

គា� ែដរ ចំេពះ្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊នសំរប់ទំនិញៃន

ទំរង់ Form D (ASW’s ATIGA Form D) ែដល្របតិបត�ិ
ដំេណីរករតងំពីែខកក�ដ ឆា� 2ំ019 មកម�ះ។ មានកម�វធិី
្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកដ៏ៃទេទៀតែដលបានភា� ប់េទ្របព័ន�

ប�� រែតមួយជាតិ ដូចែដលបានេរៀបរប់ក�ុងែផ�ក  “កំរតិ

ស�័យ្របវត�ិកម�”។ ្របព័ន�កម�វធិីទងំេនះ, េនេពលែដលត

ភា� ប់េពញេលញេទ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ វនិងអចគាំ

្រទដល់ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដន។   

 

ករសិក្សោេរៀបចដំេំណីរធុរកចិ�/ករងរេឡងីវញិ, សុខុដុមនី
យកម� នងិមា្រតដ� នទនិ�ន័យ (Business process re-

engineering, data harmonization and 

standardization) 

ករេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរេឡងីវញិ, សុខុដុមនីយ

កម�និងមា្រតដ� នទិន�ន័យ, ដូចែដលបានេរៀបរប់ខងេលី, 

គឺកំពុងដំេណីរករេទមុខ តមមូលដ� នែផនករេដីម ៃន

ករសមាហរណកម�េទក�ុង្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន 

(ASEAN Single Window)។ ករភា� ប់េទ្របព័ន� 

ASYCUDA របស់បណា� ស� ប័នរដ� ភិបាលដ៏ៃទេទៀតគឺ   

សំរប់ែត update នូវពត៌មានែដលអនុម័តបុ៉េណា� ះ 

(current OGAs connected to ASYCUDA is purely 

for update of approval information only)។ ស� ប័ន  

រដ� ភិបាលដ៏ៃទេទៀត2 (ប��ូ លទងំអគ�នាយកដ� នគយ) 

បានបំេពញជាែផ�កនូវករេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរ

េឡងីវញិរបស់ខ�ួន ចំែណកឯស� ប័នរដ� ភិបាលេផ្សងេទៀត 

កំពុងែតេរៀបចំេធ�ីកិច�ករទងំេនះ។  

 

កម�វធិយីល់ដងឹ នងិសមត�ភាព (Awareness program 

and capacity)  

ដូចែដលបានេរៀបរប់ខងេលី, មានករកសងសមត�ភាព

ខ�ះេទេលីែផ�កពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម បុ៉ែន�វ្រត�វ

បានអ�កចូលរមួអនុវត�គិតថាមិនទន់្រគប់្រគាន់, ក៏ដូចគា�

ែដរ ចំេពះែផ�កពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដន។ សមត�ភាព

បេច�កេទសមានេនក�ុងស� ប័នអគ�នាយដ� នគយនិងរដ�

ករ បុ៉ែន�សមត�ភាពមិនមាន្រគប់្រគាន់េទេនក�ុងស� ប័នដ៏

ៃទេទៀតេនាះ។ េនះត្រម�វឱ្យមានធនធានខ�ះ, ែដលអច

បំេពញេដយភាគីទីបី។ ចំេពះអ�កចូលរមួអនុវត�ខងវស័ិ

យឯកជនទងំអស់ សំណូមពរេអយមានកម�វធិីយល់ដឹង

បែន�ម។  
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បណា� ប�� េផ្សងៗេទៀត (Other matters) 

កម�ុជាមានចំណុចដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ពីរ (two transits) 

មួយគឺករដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ក�ុង្របេទស (េដបូ៉កុងទីណឺ

េនេលីដី, រេឺន ែផស�ួត) នឹងមួយេទៀតគឺករដឹកជ��ូ នឆ�ង

កត់អន�រជាតិ ែដលេនាះវជាករដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ៃនែផ

តម្របេទស ឧ.ដូចជាពី្របេទសៃថ េទ្របេទសេវៀតណាម 

។ ករធានាគឺត្រម�វសំរប់ែផ�កទីមួយ (ករដឹកជ��ូ នឆ�ង

កត់ក�ុង្របេទស) ចំែណកឯករធានាមិនត្រម�វេទសំរប់

ែផ�កទីពីរ (ដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់អន�រជាតិ)។ មិនទន់មាន

ដំេណីរករណាមួយៃនែផ�កទងំេនះែដលមិនេ្របី្រកដស

ស� មេទ។  

េនេពលែដលកម�ុជាកំពុងផ�ល់អទិភាពដល់ករេដះ

្រសយប�� ្របឈមៃន្របព័ន�ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ 

(Risk Management System), ្របតិបត�ិករេសដ�កិច�

ែដលបានទទួលករអនុ�� ត (Authorized Economic 

Operator or AEO) មិនទន់បានពិចរណាេដីម្បអីនុវត�

េទ (Authorized Economic Operator is not 

considered to be implemented yet)។ 
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IV. ភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរលែ់ផ�កច្បាបស់រំបព់ណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិនបាច់

េ្រប្រកដសស� មៈ ចំណុចគំេហញគន�ះឹ

ចំណុចគំេហញីគន�ឹះស�ីពីភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ែផ�កច្បាប់

របស់កម�ុជា សំរប់ពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដនេដយមិន

បាច់េ្របី្រកដសស� ម ្រត�វបានសេង�បេនខងេ្រកម។ 

ចំណុចគំេហញី ្រត�វបានបង� ញតមរយៈតរងប�� ីវយតំ

ៃលភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ែផ�កច្បាប់ ែដលអនុម័តឱ្យេ្របី
េដយ្រក�មអន�ររដ� ភិបាលបេណា� ះអសន�ដឹកនាកំរ

ស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី
្រកដសស� ម េនក�ុងកិច�្របជុំេលីកទី5 របស់ខ�ួន។ តរង

ប�� ីវយតំៃលែដលបានបំេពញ ែដលមានព័ត៌មាននិងករ

ពន្យល់លម�ិតែថមេទៀត មានេនក�ុងឧបសម�័ន�ទី V។  

េគអចកត់សមា� ល់ថាកម�ុជាមានវធិានគតិយុត�ិតិចតួច

ណាស់ែដលពក់ព័ន�នឹងពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដន

េដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។ ករណីេលីកែលងរមួ

មាន មា្រតមួយចំនួនរបស់អនុស�� អន�រជាតិខ�ះ ែដល

កម�ុជាគឺជាភាគីមួយ, ជាពិេសស តមរយៈអង�ករពណិជ�

កម�ពិភពេលក (WTO) និង អង�ករគយពិភពេលក 

(WCO) និងតមរយៈគំនិតផ�ួចេផ�ីម្របព័ន�ប�� រែតមួយ

អស៊ន (ASW)។ កម�ុជាក៏មានវធិានច្បាប់ និងបទ         

ប្ប��ត�ិក�ុង្រស�កស�ួចេស�ីងផងែដរទក់ទិននឹង្របតិបត�ិករ

េអឡចិ្រត�និក។ បទប��ត�ិសំខន់បំផុតែដលមានជា

ធរមាន េនេពលេនះ គឺអនុ្រកឹត្យស�ីពីហត�េលខឌីជីថល 

(2017)។ បែន�មេលីអនុ្រកឹត្យេនះ ច្បាប់ស�ីពីគយ 

(2007), ្របកសមួយចំនួន និងវធិានេផ្សងេទៀត្រត�វបាន

េចញ, ែដលេដះ្រសយទិដ�ភាពពណិជ�កម�េអឡចិ្រត�និក

ក�ុង្រស�ក និង ្របតិបត�ិករ្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកគយ។ 

េទះជាយ៉ាងណាក�ី កម�ុជាបាននិងកំពុងមានសកម�ភាព

ជាងមួយទសវត្សរម៍កេហយី ក�ុងករតក់ែតងច្បាប់ជាតិ
របស់ខ�ួនស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ែដល

បានឈនដល់ករអនុម័តច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម

្របព័ន�េអឡចិ្រត�និករបស់កម�ុជានាេពលថ�ីៗេនះ។ ច្បាប់

ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកកម�ុជា ្រត�វបាន

អនុម័តេដយរដ�សភាេនៃថ�ទី 8 ែខ តុល ឆា�  ំ2019 យល់

្រពមេដយ្រពឹទ�សភាកម�ុជាេនៃថ�ទី 18 ែខ តុល ឆា�  ំ2019 

្រត�វបានឡាយ្រពហស�េលខេទជាច្បាប់េដយ្រពះមហ

ក្ស្រតកម�ុជាេនៃថ�ទី 2 ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ2019។ ច្បាប់េនះនឹង

ចូលជាធរមានក�ុងរយៈេពល្របាមំួយែខ េ្រកយេពល 

“ផ្សព�ផ្សោយ”។ ក�ុងរបាយករណ៍េនះ េយងីពិនិត្យេមីលេស

ចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

(ែដលេនក�ុងឯកសរេនះ េហថាេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពី
ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 2019), វជាេសចក�ី
្រពងច្បាប់ចុងេ្រកយៃនច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�

េអឡចិ្រត�និកកម�ុជា ែដល្រត�វបានផ�ល់ជូនអង�ករ UN-

ESCAP េដយ្រកសួងពណិជ�កម� រមួជាមួយច្បាប់ក�ុង

្រស�កពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត។    

ច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកកម�ុជា គឺ
ជាច្បាប់េជឿនេលឿនទំេនីបមួយ ែដល្រត�វបានេគសង្ឃមឹថា

នឹងបេង�ីតបរសិ� នគតិយុត�េពញេលញថ�ីមួយសំរប់

្របតិបត�ិករេអឡចិ្រត�និក និង ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី
្រកដសស� មេនកម�ុជា។ កម�ុជាក៏កំពុងសេ្រមចបានវឌ្ឍន

ភាពេ្រចីនផងែដរក�ុងករអនុវត�ដំបូងៃន្របព័ន�ប�� រែត

មួយជាតិ (NSW)  របស់ខ�ួន និងករសងសង់្របព័ន�ជាតិ
ទូទត់តមេអឡចិ្រត�និក។ វឌ្ឍនាករដ៏សំខន់ៗទងំេនះ 

ជាអទិ៍ នឹងបេង�ីតល័ក�ខ័ណ� អំេណាយផលសំរប់ពណិជ�

កម�អន�រជាតិ និង ករឈនេទកន់្របតិបត�ិករនិង នីតិ
វធិីពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មេនកម�ុជា ។  

 

A. ្របតិបត�ិករេអឡចិ្រត�និក និងច្បាប់ស�ពីី

ហត�េលខេអឡចិ្រត�និក 

 

្របតបិត�កិរេអឡចិ្រត�នកិ 

្របព័ន�គតិយុត�សំរប់្របតិបត�ិករនិងហត�េលខេអឡចិ្រត�

និកេនកម�ុជា បច�ុប្បន�េនះ កំពុងស�ិតេ្រកមករកសង ។ 

របបគតិយុត�ថ�ីេថា� ងេនះ នឹង្រត�វបានជំរុញ្របកបេដយ

និរន�រភាពយ៉ាងេ្រចីន ជាមួយករចូលជាធរមានៃនច្បាប់ស�ី
ពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកកម�ុជា, 6ែខេ្រកយ

េពលអនុម័តេនៃថ�ទី 2 ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ2019 ។  
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បច�ុប្បន�, អនុ្រកឹត្យស�ីពីហត�េលខឌីជីថល (2017)12 ៃន

្រកសួងៃ្របសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ.) គឺជា

បទប��ត�ិដ៏សំខន់បំផុតែដលពក់ព័ន�នឹងទំនាក់ទំនងេអ

ឡចិ្រត�និកេនកម�ុជា។ បុ៉ែន� ច្បាប់េនះមានវសិលភាព

មានក្រមិត។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ អនុ្រកឹត្យេនះ 

ែដលបច�ុប្បន�្រត�វអនុវត�ចំេពះរល់្របតិបត�ិករែដល

ទក់ទិននឹងហត�េលខឌីជីថលេនកម�ុជា12

13  ទទួលស� ល់

សមមូលមុខងរៃនទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និកជាមួយហត�

េលខឌីជីថល ែដលមានករប�� ក់ េទនឹងឯកសរជា

្រកដសស� ម។13

14  

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�

និក (េសចក�ី្រពងចុះៃថ�ទី 3 ែខ េមស ឆា�  ំ2019) (ែដល

េនក�ុងឯកសររបាយករណ៍ខងេ្រកមេនះ េហថាេសច

ក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

2019) គឺជាមូលដ� ន, សំរប់ច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម

្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកកម�ុជាែដលមិនទន់អនុម័ត, ផ�ល់

ចំណុចលម�ិតេ្រចីនជាង ពក់ព័ន�នឹងច្បាប់ស�ីពី្របតិបត�ិករ

និង ហត�េលខេអឡចិ្រត�និក។ េនក�ុងេសចក�ី្រពងច្បាប់

េនះ សមមូលមុខងរៃនកំណត់្រត/ឯកសរេអឡចិ្រត�និក 

និងហត�េលខឌីជីថល េទនឹងកំណត់្រត/ឯកសរជា

្រកដសស� ម និង ហត�េលខជាលយលក�ណ៍អក្សរ ្រត�វ

បានទទួលស� ល់យ៉ាងច្បាស់ និងយ៉ាងដច់ណាត់។14

15 

បុ៉ែន� ភាពមិនសីុសង� ក់គា� មួយចំនួនពក់ព័ន�នឹងសមមូល

មុខងរ េឃញីមានេនក�ុងបទប្ប��ត�ិេផ្សងេទៀត។ ជា

ពិេសស, សមមូលមុខងរ ៃន កំណត់្រតេអឡចិ្រត�និក 

(ឧ. ក�ុងទ្រមង់ៃន្របតិេវទន៍គយេអឡចិ្រត�និក) មិន្រត�វ

                                                           
12 អនុ្រកឹត្យស�ីពហីត�េលខឌីជីថល (េលខ 246 ចុះៃថ�ទ ី29 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ
2017) 
13 មា្រត 3, អនុ្រកតឹ្យស�ីពហីត�េលខឌីជថីល (2017)  
14 មា្រត 10, អនុ្រកតឹ្យស�ីពហីត�េលខឌីជថីល (2017)  
15 មា្រត 5 និង 6, េសចក�ី្រពងច្បាបស់�ីពីពណិជ�កម�តម្របពន័�េអេឡ
ច្រត�នកិ (2019) ទទួលស� លស់មមូលមុខងរៃនទំនាកទ់ំនងេអេឡច
្រត�និក និងកំណត់្រតេអេឡច្រត�នកិ តមលំដប់េរៀង, មា្រត 7 ទទួល
ស� លដូ់ចគា� ចំេពះហត�េលខេអេឡច្រត�និក។ បទប្ប��ត�ទិងំេនះ យក
លំនាតំមមា្រត 5, 6 និង 7 ៃនច្បាបគ់្រម�ស�ីពពីណិជ�កម�េអេឡច្រត�
និកៃន UNCITRAL (1996)។   
16 សូមេមីលមា្រត 51, ច្បាបស់�ីពីគយ (2007), សូមេមីលផងែដរនូវ 
្របកសេលខ 1447 (26 ធ�ូ 2007), ្រកសួងេសដ�កិច� នងិហរិ��វត�ុ, ស�ី
ពីបទប្ប��ត�និិងនីតិវធិសី�ីពី្របតិេវទនគ៍យ, និង េសចក�ីែណនា ំេលខ 

បានទទួលស� ល់ច្បាស់លស់េដយច្បាប់ស�ីពីគយ 

(2007) និងបទប្ប��ត�ិគយពក់ព័ន�េទ។15

16 េលីសពីេនាះ

េទៀត, បទប្ប��ត�ិគយកម�ុជា បន�យអនុភាពៃនហត�

េលខឌីជីថលឬេអឡចិ្រត�និក និង េ្របីជំនួសវញិនូវ្របព័ន�

ប�� ក់ និង ្របព័ន�្រគប់្រគងអត�ស�� ណេផ្សងៈ គឺអ�កេ្របី
្របាស់ែដលបានចុះប�� ី (ដូចជា, េឈ� ះអ�កេ្របី្របាស់/

េលខសមា� ត់)។ ជាលទ�ផល, បទប្ប��ត�ិនិងករអនុវត�

បច�ុប្បន�ៃនអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ ហក់បីដូចជា

កត់បន�យសមមូលមុខងរៃនហត�េលខឌីជីថល ឬ ហត�

េលខេអឡចិ្រត�និក។ វហក់ដូចជាមិន្របាកដ, ថាេតីេន

ដំណាក់កលេនះ ហត�េលខឌីជីថល (ឬ ហត�េលខេអ

ឡចិ្រត�និក) ដំេណីរករកំរតិបុ៉ណា� េនក�ុងបរសិ� ន្របព័ន�

ប�� រែតមួយជាតិ (NSW) កម�ុជា។16

17  

អនុ្រកឹត្យស�ីពីហត�េលខឌីជីថល (2017) ែចងពី្របព័ន�

មួយៃនវ�ិ� បនប្រតឌីជីថល និងហត�េលខឌីជីថលែដល

្រត�វបានេ្របីេដីម្បបី�� ក់និងធានាឱ្យបាននូវទំនុកចិត�េលី

ករេ្របីកំណត់្រតេអឡចិ្រត�និក។ អនុ្រកឹត្យ និយាយ

េយាងដល់ករបេង�ីត្របព័ន�េហដ� រចនាសម�័ន�សធារណៈ

សំខន់ៗ (PKI) មួយសំរប់េគាលបំណងេនះ។17

18  តម

អនុ្រកឹត្យេនះ, វ�ិ� តធរ/សមត�កិច�ប�� ក់វ�ិ� បនប្រត 

(CAs) នឹង្រត�វបានអនុវ�� តឱ្យេចញវ�ិ� បនប្រត

ប�� ក់ហត�េលខឌីជីថលជូនអ�កជាវ ែដលេ្របីសំរប់ហត�

េលខឌីជីថលេនកម�ុជា។18

19  ក�ុងករណីែដលកម�ុជាពឹង

ែផ�កទងំ្រស�ងេលី្របព័ន�េហដ� រចនាសម�័ន�សធារណៈសំ

ខន់ៗ (PKI) មួយ ែដល្រគប់្រគងេដយរដ� ភិបាលសំរប់

1308 អគ�នាយកដ� នគយ នងិរដ� ករ (24 វចិ�ិក 2009) ពនីីតិវធិី
លំអិត និងភារកិច�ទទួលខុស្រត�វ ក�ុងកិច�ដំេណីរករ្របតិេវទន៍គយ (ឯក
សររដ�បាលែតមួយ) តមមេធ្យោបាយេអេឡច្រត�នកិ។ 
17 អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ បានប�� កថ់ាខ�ួនទទួលស� លស់រៈ
សំខនៃ់នហត�េលខឌីជីថល/េអេឡច្រត�និក េហយីចំេពះែត្របតិេវទន៍
គយេអឡកិ្រត�នកិែដលដកជូ់នតម្របពន័� ASYCUDA ប៉ុេណា� ះ 
(េពលគឺ ឯកសររដ�បាលែតមួយ) ែដលហត�េលខ្របេភទេនះមិន
កំពុង្រត�វបានេគេ្របី។   
18 មា្រត 5, អនុ្រកឹត្យស�ពីហីត�េលខឌីជថីល (2017) 
19 ឯកសរដែដល។ ប៉ុែន� បច�ុប្បន� ពុមំានវ�ិ� តធរ/សមត�កចិ�ប�� ក់
វ�ិ� បនប្រត (CAs) េនកម�ុជាេទ។  
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ករេចញវ�ិ� បនប្រតនិងហត�េលខឌីជីថល, ្របករេនះ

អចប៉ះពល់ដល់អព្យោ្រកឹតភាពបេច�កវទិ្យោ។  

 

កររក្សោទុកទនិ�ន័យ នងិ កររក្សោទុកឯកសរេអឡចិ្រត�នកិ 

(ឯកសរ-កលប្បវត� ិេអឡចិ្រត�នកិ) 

កររក្សោទុកទិន�ន័យ ្រត�វបានកំណត់េនក�ុងច្បាប់ស�ីពីគយ 

(2007) ែដលែចងថាពណិជ�ករ និងស� ប័នរដ� ភិបាល

្រត�វែតរក្សោឯកសរ ប�� ីកំណត់្រតនិងព័ត៌មានេផ្សងេទៀត 

ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ, រប់ប��ូ លទងំព័ត៌មានជា្របេភទេអឡចិ

្រត�និក ែដលពក់ព័ន�នឹងករនាេំចញ ឬ នាចូំលេនាះ។19

20 

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�

និក (2019) ក៏កំណត់ផងែដរនូវល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វមួយ

ចំនួនទក់ទិននឹងកររក្សោទុកទិន�ន័យ – ជាពិេសស, 

ព័ត៌មានែដលភា� ប់ជាទ្រមង់ទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក គួរ

្រត�វអចចូលយកេ្របី្របាស់ជាករបាន េនេពលអនាគត ។

20

21 គប្បកីត់សមា� ល់ថា កម�ុជាបច�ុប្បន�កំពុងតក់ែតងច្បាប់

មួយ ស�ីពីអភិបាលកិច�ទិន�ន័យ ែដលនឹងេរៀបបទ     ប ្

ប��ត�ិ អំពីមជ្ឈមណ� លទិន�ន័យេនកម�ុជា ក៏ដូចជា ល័ក�ខ័

ណ�  និងរយៈេពល សំរប់កររក្សោទុកទិន�ន័យ។21

22 

 

ភស�ុតងេអឡចិ្រត�នកិ 

បច�ុប្បន�េនះ, ពុមំានច្បាប់ជាតិេនកម�ុជាែដលអនុ�� ត

យ៉ាងច្បាស់លស់នូវភាពអចទទួលយកបាន ៃនភស�ុតង

េអឡចិ្រត�និកេនក�ុងតុលករកម�ុជា ឬ ក�ុងចំណាត់កររដ�

បាល/និយត័កម�េទ។ បុ៉ែន� ករអនុវត�របស់តុលករ គឺ
ទទួលយកភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក តមវធិីដូចគា� និងេយាង

តមវធិានដូចគា�  ែដលអនុវត�េលី្របេភទឯកសរភស�ុតង

េផ្សងេទៀត - េយាងតមច្បាប់ស�ីពីនីតិវធិី្រពហ�ទណ�  ឬ 

ច្បាប់ស�ីពី្រកមនីតិវធិី្រពហ�ទណ� ។ េនក�ុងចំណាត់ករ

្រពហ�ទណ�  ភស�ុតងេអឡចិ្រត�និកអចទទួលយកបាន 

                                                           
20 មា្រត 51, ច្បាបស់�ីពីគយ (2007) 
21 មា្រត 10, េសចក�ី្រពងច្បាបស់�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអេឡច្រត�
និក (2019)  
22 េយាងតម្រកសួងពណិជ�កម� និង្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ.)  
23 ជំពូកទី 8, េសចក�ី្រពងច្បាបស់�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអេឡច្រត�
និក (2019)។ មា្រត 31 េដយែឡក កណំតក់រទទួលយកជាទូេទៃន

“េដយភាព្រសេដៀងគា� ” េទនឹងមា្រត 317 ៃនច្បាប់ស�ីពី
្រកមនីតិវធិី្រពហ�ទណ� ។  

្រកម្រពហ�ទណ�  ទទួលស� ល់បទេល�ីសមួយចំនួនពក់ព័ន�

នឹងករេ្រជៀតែ្រជកចូលទូរគមនាគមន៍ ដូចជាករលួចចូល

្របព័ន� (cyber-hacking) ែដលមិនអចបង� ញភស�ុតង

ណាបាន េ្រកែតពីករដក់បង� ញភស�ុតងជា្របេភទេអ

ឡចិ្រត�និកេនាះ។ កម�ុជាក៏កំពុងតក់ែតងច្បាប់មួយផង

ែដរស�ីពី្របឆាងំបទឧ្រកិដ�កម�តម្របព័ន�អុិនធឺណិត 

(Cybercrime law)  ែដលនឹងផ�ល់បទប្ប��ត�ិបំេពញ

បែន�មេទៀត ស�ីពីករទទួលយកភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក។  

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�

និក (2019) មានមួយជំពូកេពញែដលែចងពីភស�ុតងេអ

ឡចិ្រត�និក ែដលេនក�ុងេនាះគឺ េគាលករណ៍ៃនករមិន

េរសីេអីង្រត�វបានអនុវត�ចំេពះកំណត់្រតេអឡចិ្រត�និក 

ទក់ទិននឹងភាពអចទទួលយកបានៃនភស�ុតង។22

23  វធិី
ប�� ក់កំណត់្រតេអឡចិ្រត�និកក៏្រត�វបានកំណត់ផងែដ

រ។ គួរឱ្យកត់សមា� ល់ថា, េសចក�ី្រពងច្បាប់ឆា�  ំ2019 េនះ 

ទទួលស� ល់ករទមទរឯកសរជាភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក
េដយតុលករ។23

24  េគក៏េឃញីមានផងែដរនូវបទប្ប��ត�ិ
ែដលមានលក�ណៈវវិត� េនក�ុងជំពូកែដលពក់ព័ន�នឹងករ

ទទួលស� ល់ភស�ុតងេអឡចិ្រត�និកបរេទស។24

25  

 

B. ្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្រប្រកដស

ស� ម និង្របព័ន�ប��រែតមួយ 

 

្របព័ន�ប�� រែតមយួ/្របព័ន�ពណិជ�កម�មនិបាច់េ្រប្ីរកដស

ស� ម 

ក�ុងឆា�  ំ 2015 កម�ុជាបានេចញអនុ្រកឹត្យមួយ (ែដលចុះ

ហត�េលខេដយនាយករដ�ម�ន�ី) ស�ីពីករបេង�ីតគណៈ   

កមា� ធិករដឹកនាគំេ្រមាងប�� រែតមួយជាតិ (NSWSC) 

ភស�ុតងេអឡកិ្រត�និក។ មា្រត 31 យកលំនាតំមមា្រត 9 (1)(ក) ៃន
ច្បាប់គ្រម�ស�ីពពីណិជ�កម�េអេឡច្រត�និកៃន UNCITRAL។  
24 មា្រត 38, េសចក�ី្រពងច្បាបស់�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអេឡច្រត�
និក (2019) 
25 មា្រត 39 និង 40, េសចក�ី្រពងច្បាបស់�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអ
េឡច្រត�នកិ (2019)។ មា្រត 40 េដយែឡកគឺែផ�កេលីគ្រម� 
UNCITRAL។ 
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កម�ុជា។ អនុ្រកឹត្យេនះ ្រត�វបានអមជាមួយ េដយ្របកស

អនុវត�មួយចំនួន រមួទងំករបេង�ីត្រក�មពិេ្រគាះេយាបល់

ែផ�កច្បាប់ និង េគាលនេយាបាយៃនគេ្រមាងប�� រែតមួយ

ជាតិ (េពលគឺ ្រក�មករងរែផ�កច្បាប់) និង ្រក�មអនុវត�

គេ្រមាងប�� រែតមួយជាតិ(េពលគឺ្រក�មករងរ

បេច�កេទស)។25

26 

 

សុវត�ភិាពព័ត៌មាន 

បច�ុប្បន�េនះ, កម�ុជាមិនមាន្របព័ន�សុវត�ិភាពព័ត៌មាន

ដំេណីរករេពញេលញមួយេទ េទះបីជា្របព័ន�ែបបេនះ

្រត�វបានេ្រគាង និង កំពុង្រត�វបានអនុវត�ក�ី។ អនុ្រកឹត្យស�ីពី
ហត�េលខឌីជីថល (2017) ែចងពីករបេង�ីត្របព័ន�

វ�ិ� បនប្រតនិងហត�េលខឌីជីថលមួយ ែដលគា្ំរទេដយ 

PKI (េហដ� រចនាសម�័ន�សធារណៈសំខន់ៗ) េដីម្បផី�ល់

សុវត�ិភាពព័ត៌មានដល់អ�កេ្របី្របាស់ពណិជ�កម�មិនបាច់

េ្របី្រកដសស� ម។ ស� បត្យកម�េនះ ្រត�វបានព្រងឹង និង

នឹង្រត�វបានព្រងឹងបែន�មេទៀត េដយបណា� បទេល�ីសអុីន

ធឺណិតមួយចំនួន។  បុ៉ែន� ស�ង់ដរសុវត�ិភាពព័ត៌មានគឺជា

គមា� តចម្បងមួយ េនក�ុង្រកបខ័ណ� គតិយុត�ព័ត៌មានវទិ្យោ 

និងសរគមនាគមន៍ (ICT) ជាតិកម�ុជាបច�ុប្បន�។ 

តមេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ

្រត�និក (2019), ច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ

្រត�និកកម�ុជា ្រត�វបានរពំឹងថានឹងជួយព្រងឹងយ៉ាងេ្រចីននូវ

ក្រមិតសុវត�ិភាពព័ត៌មានេនក�ុង្របេទស។ េសចក�ី្រពង

ច្បាប់ស�ីពីករ្របឆាងំបទេល�ីស/បទឧ្រកិដ�កម�តម្របព័ន�អុិ
នធឺណិត ក៏នឹងមានអនុភាពដូចគា� ែដរ េ្រកយេពល    

អនុម័ត ។ 

មា្រត 28 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម

្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) ផ�ល់នូវករករពរទិន�ន័យ

មួយក្រមិត, រមួទងំករេយាងដល់វធិានករសុវត�ិភាព

ព័ត៌មាន និងករហមឃាត់ករេ្របី្របាស់ព័ត៌មានឯកជន

េដយគា� នករយល់្រពម។  

                                                           
26 េនៃថ�ទ ី17 ែខ សីហ ឆា�  ំ2015 ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ បាន
េចញ្របកសេលខ 958 ែដលបេង�ីត “្រក�មពិេ្រគាះេយាបលែ់ផ�កច្បាប ់
និងេគាលនេយាបាយៃនគេ្រមាងប�� រែតមួយជាតិ” និង ្របកសេលខ 
959 ែដលបេង�ីត “្រក�មអនុវត�គេ្រមាងប�� រែតមួយជាតិ”។ 

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីករ្របឆាងំបទេល�ីស/បទឧ្រកិដ�កម�

តម្របព័ន�អុិនធឺណិត កំពុង្រត�វបានេរៀបចំ ែដល្រត�វបាន

េគនិយាយថាែផ�កេលីអនុស�� បុ៊យដេប៉ស�។  

េសចក�ី្រពងច្បាប់េនះ កំណត់បទេល�ីសជាេ្រចីន រមួមាន

ចរកម�ទិន�ន័យ, ករស� ក់ចប់េដយខុសច្បាប់ (illegal 

interception), ករេ្រជៀតែ្រជកទិន�ន័យ, ករេផ�រទិន�ន័យ

េដយគា� នករអនុ�� ត, ករេ្រជៀតែ្រជក្របព័ន� និងករ

បំពនេលីករេ្របី្របាស់ឧបករណ៍ រមួមានកម�វធិីកុំព្ូយទ័រ ឬ

ចូលេ្របី្របាស់កូដ (access codes) េដីម្បេីគាលបំណង

ឧ្រកិដ�។ ជំពូកទី 10 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�

តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) ែដល្រត�វបានតក់ែតង

េដយ្រកសួងយុត�ិធម៌ កំណត់បែន�មេទៀតនូវបទឧ្រកិដ� 

តម្របព័ន�អុីនធឺណិត និងេទសប��ត�ិពក់ព័ន�។26

27 

 

កចិ�្រពមេ្រពៀងក្រមតិេសវ (SLA) នងិ អនុស្សរណៈៃនករ

េយាគយល់ (MOUs) 

បច�ុប្បន� ពុមំានកិច�្រពមេ្រពៀងក្រមិតេសវ (SLAs) ក�ុង

ចំេណាមសមុី្រកសួង/ស� ប័នែដលពក់ព័ន�្របព័ន�ប�� រែត

មួយជាតិ (NSW) សំរប់ករែចករែំលកទិន�ន័យ ឬករ

េដះដូរទិន�ន័យគា� េទ។ ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍ និង

ទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ.) បានប�� ក់ថាករ្រពមេ្រពៀង

ែចករែំលកទិន�ន័យនឹងមានែចងេនក�ុងច្បាប់ស�ីពី
អភិបាលកិច�ទិន�ន័យ។ 

្រកសួងៃ្របសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ.) មាន

កិច�្រពមេ្រពៀងក្រមិតេសវ (SLAs) ជាមួយអ�កផ�ល់េសវ

បណា� ញទងំបី។ អ�កផ�ល់េសវបណា� ញទងំបី ក៏ដូចជា

អ�កផ�ល់េសវ្រសេដៀងគា� ដ៏ៃទេទៀតែដរេនកម�ុជា មាន

កតព�កិច�្រត�វេគារពតមខសន្យោ, ល័ក�ខ័ណ� , និងស�ង់ដរ

ៃនកិច�្រពមេ្រពៀងក្រមិតេសវ (SLA),  ដូេច�ះ អច្រត�វ

ទទួលខុស្រត�វេលីកររេំលភខសន្យោៃនកិច�សន្យោទងំ

េនាះ។ គួកត់សមា� ល់ថា អ�កផ�ល់េសវបណា� ញ ក៏ដូចជា 

្របតិបត�ិករេសវពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម 

អច្រត�វទទួលខុស្រត�វមិន្រតឹមែតតមកិច�សន្យោបុ៉េណា� ះ

27 ជំពូកទី 10 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាបស់�ីពីពណិជ�កម�តម្របពន័�េអេឡច
្រត�និក (2019) កំណតប់ទេល�ីសបែន�ម មានជាអទិ៍ ករលួចចូល
្របព័ន� អំេពលួីចអត�ស�� ណ ករេបាកបេ�� ត ករបន�ំ និងកររេំលភ 
(ករេ្របីបំពន) ឯកជនភាព។ 
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េទ បុ៉ែន�ែថមទងំករទទួលខុស្រត�វតមច្បាប់ជា “អន�រ

ករ”ី ឬ “អ�កផ�ល់េសវពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�

និក” អនុេលមតមជំពូកទី 5 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពី
ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) េទៀតផង 

(សំរប់ករពិភាក្សោបែន�ម សូមេមីលករទទួលខុស្រត�វ

របស់ភាគី ជាអទិ៍)។ 

 

C. ទិដ�ភាពឆ�ងកត់្រពំែដន 

 

កចិ�្រពមេ្រពៀងឧបេតភាគឬី្របចតំបំន់ែដលមាន្រសប់ 

កម�ុជា ក�ុងឋនៈជាសមាជិកអស៊នមួយ និងជាសមាជិក

្របេទសមហអនុតំបន់េមគង� (GMS) កំពុងចូលរមួយ៉ាង

សកម�េនក�ុងគំនិតផ�ួេផ�ីមពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពែំដន

េដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� មមួយចំនួន៖  

• កម�ុជាកំពុងចូលរមួក�ុង្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន 

(ASW) និងគំនិតផ�ួចេផ�ីមពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំ

ែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម និង គំនិតផ�ួច

េផ�ីមេដះដូរទិន�ន័យពណិជ�កម�េផ្សងៗៃន្របព័ន�

ប�� រែតមួយអស៊ន (ASW) ្រសបតមែផនទី
បង� ញផ�ូវ្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន (ASW) និង

ឯកសរេផ្សងៗេទៀត។ 

• បច�ុប្បន� កម�ុជាទទួលបាន្របេយាជន៍ពីករអនុេ្រគាះ

ៃន្របេទសអភិវឌ្ឍទប (LDC) ក�ុងករចូលទីផ្សោរ

សហភាពអឺរ ៉ុបេ្រកមកម�វធិីអ�ីៗទងំអស់េលីកែលង

ែតអវុធ (EBA)។ ពណិជ�ករកម�ុជា បានេ្របី្របព័ន� 

REX សំរប់ករចុះប�� ី GSP អនឡាញៃនសហភាព

អឺរ ៉ុប សំរប់ករនាេំចញរបស់ពួកេគ។ 

• កម�ុជាបានចុះហត�េលខកិច�្រពមេ្រពៀងពណិជ�កម�

តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកអស៊ន និង គេ្រមាងសហ

ករកសងសមត�ភាពសំរប់្របេទសកម�ុជា សធារ

ណៈរដ�្របជាធិបេតយ្យ្របជាមានិតឡាវ និងមីយ៉ាន់

ម៉ា ្រត�វបានេ្រគាង។ 

• កម�ុជា តមរយៈអស៊ន ក៏បានចូលរមួផងែដរក�ុង

ករចរចរកិច�្រពមេ្រពៀងភាពជាៃដគូេសដ�កិច�្រគប់

្រជ�ងេ្រជាយថា� ក់តំបន់ (RCEP) ែដលេនក�ុងេនាះ 

ែផ�កទងំឡាយៃនជំពូកស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�

េអឡចិ្រត�និកៃនកិច�្រពមេ្រពៀងភាពជាៃដគូេសដ�កិច�

្រគប់្រជ�ងេ្រជាយថា� ក់តំបន់ (RCEP) ្រត�វបានឯក

ភាព ។ 

• ក�ុងឋនៈជាសមាជិកមួយៃនមហអនុតំបន់េមគង� 

(GMS) កម�ុជាបានចុះហត�េលខក�ុងឆា�  ំ2001 េលី

កិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពីករស្រម�លករដឹកជ��ូ នឆ�ង្រពំ

ែដន (CBTA)។ បណា� ្របេទសមហអនុតំបន់េម  

គង� (GMS) បានឯកភាពគា� េលីករេ្របីលិខិត

អនុ�� តដឹកជ��ូ នតមផ�ូវេគាកអនុតំបន់ និង

្របតិបត�ិករសកល្បងៃន្របព័ន�ឆ�ងកត់គយ និង

អនុ�� តគយបេណា� ះអសន� (Customs Transit 

and Temporary Admission System) និង

្របព័ន�លិខិតអនុ�� តផ�ូវេគាកមហអនុតំបន់េមគង� 

(GMS) រមួមានកិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពី “្រចកេលឿន” 

ៃនករស្រម�លករដឹកជ��ូ នឆ�ង្រពំែដន (CBTA) 

េនចំណុច្រត�តពិនិត្យ្រពំែដន ្រចករេបៀងេកីត-លិច 

(East-West Corridor) ៃនមហអនុតំបន់េមគង� 

(GMS)។ ចប់ពីែខមិថុនា ឆា�  ំ 2018 អនុស្សរណៈ

ៃនករេយាគយល់ (MOU) មួយស�ីពីករអនុវត� 

“ករ្របមូលផលឆាប់ៗ (early harvest)” ៃនកិច�

្រពមេ្រពៀងស�ីពីករស្រម�លករដឹកជ��ូ នឆ�ង្រពំែដន 

(CBTA) ្រត�វបានចុះហត�េលខែដលអនុ�� តឱ្យ

ចប់េផ�ីម េ្របីលិខិតអនុ�� តករដឹកជ��ូ នផ�ូវេគាក

មហអនុតំបន់េមគង� (GMS) និងករទទួលយក

ឯកសរជាបេណា� ះអសន�សំរប់យានយន�ពណិជ�

កម�។ 

 

ស�ង់ដរ/េគាលករណ៍ែណនាអំន�រជាត ិ

កម�ុជា គឺជាភាគីឬហត�េលខីៃនសន�ិស�� អន�រជាតិមួយ

ចំនួន ែដលរប់ប��ូ ល ឬ អនុ�� តឱ្យេ្របី ឯកសរនិង

ទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក។ សន�ិស�� អន�រជាតិសំខន់ៗ

ពក់ព័ន�ែដលកម�ុជាគឺជាភាគីឬហត�េលខីមួយ រមួមាន៖ 

• អង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក (WTO) និង កិច�

្រពមេ្រពៀងស្រម�លពណិជ�កម� (TFA) ៃនអង�ករ

េនះ,  

• អនុស�� ក្ូយតូែកស្រម�លស�ីពីសុខុដុមនីយកម� និង

ករស្រម�លករអនុវត�ែផ�កគយ (RKC) 
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• កិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពីអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ

ៃនអង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក (WTO) 

• កិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពីករកំណត់តំៃលគយៃនអង�ករ

ពណិជ�កម�ពិភពេលក (WTO) 

កម�ុជាបានេយាងដល់គុំរូអន�រជាតិក�ុងករតក់ែតងច្បាប់

ជាតិរបស់ខ�ួនស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក។ 

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�

និក យកលំនាតំមច្បាប់គំរូស�ីពីពណិជ�កម�េអឡចិ្រត�និក

របស់គណៈកម�ករអង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីច្បាប់

ពណិជ�កម�អន�រជាតិ (UNCITRAL, 1996) និង អនុ

ស�� សហ្របជាជាតិស�ីពីករេ្របីទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�

និក េនក�ុងកិច�សន្យោអន�រជាតិ (2005)។ 

កម�ុជាកំពុងស�ិតក�ុងកិច�ដំេណីរករៃនករអនុវត�តម

អនុេលមអនុស�� តក្ូយតូែកស្រម�ល(RKC)។ អគ�

នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ កំពុងេ្របីគំរូទិនន័យៃនអង�ករ

គយពិភពេលក (WCO) ទ្រមង់គំរូសហ្របជាជាតិ 

(UNLK) ពក់ព័ន�នឹង្របព័ន� ASYCUDA World និងករ

អភិវឌ្ឍ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (NSW)  ។ 

េដយសរតួនាទីរបស់ខ�ួនេនក�ុង គំនិតផ�ួចេផ�ីមដឹកជ��ូ ន

និងឆ�ងកត់្រពំែដនតំបន់អស៊ន និង មហអនុតំបន់េមគ

ង� (GMS) កម�ុជាគប្បពីិចរណាយ៉ាងមធ្យត័ផងែដរអំពី
ករចូលរមួក�ុងអនុស�� ខងេ្រកម៖ 

• អនុស�� អង�ករគយពិភពេលក (WCO) ស�ីពីករ

្រគប់្រគង្រពំែដន្របកបេដយសុខុមនីយកម�27

28 

                                                           
28 មានេនេលី: http://tfig.unece.org/contents/Harmonized-
frontier-controls-convention.htm េហយីអត�បទមានេនទីេនះ: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/ECE-
TRANS-55r2e.pdf 
29 មានេនេលី: 
https://uncitral.un.org/en/texts/transportgoods/conventions/ro
tterdam_rules េហយីអត�បទមានេនទេីនះ: 
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/en/rotterdam-rules-e.pdf 
30 មានេនេលី: http://tfig.unece.org/contents/TIR-
convention.htm េហយីអត�បទេនះមានេនក�ុងែផ�កទីពីរៃនេសៀវេភ
ែណនា ំTIR: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tir/handbook/english/ne
wtirhand/TIR-6Rev11e.pdf 

• អនុស�� អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីកិច�សន្យោសំ

រប់ករដឹកទំនិញអន�រជាតិទងំមូលឬមួយែផ�កតម

ផ�ូវសមុ្រទ - វធិាន្រក�ងរ ៉ូធ័រដម (Rotterdam 

Rules)29 

• អនុស�� ស�ីពីករដឹកជ��ូ នអន�រជាតិតមកប៉ាល់នូវ

ទំនិញេ្រកមគ្រមបៃន TIR Carnets (Convention 

on International Shipping of Goods under 

Cover of TIR Carnets), (សូម្រជាបថាកម�វធិី e-

TIR េទីបែត្រត�វបានសេមា� ធនាេពលថ�ីៗេនះ)29

30  

• អនុស�� ស�ីពីកិច�សន្យោសំរប់ដឹកជ��ូ នទំនិញតម

ផ�ូវេគាគ (Convention on the Contract for the 

Shipping of Goods by Road (CMR 

Convention))30

31  និងពិធីសរបែន�មមួយចំេពះ

អនុស�� េនះ ែដល្រត�វបានអនុម័តក�ុងឆា�  ំ 2008 

ែដលែចងពីករេ្របី្របាស់ឯកសទំនិញរ្របេភទេអ

ឡចិ្រត�និកប�� ក់ពីករទទួលទំនិញ (CMR 

electronic consignment notes)32 

• អនុស�� ស�ីពីករដឹកអន�រជាតិតមផ�ូវែដក 

(Convention on the International Carriage 

by Rail (COTIF)) ែដលបានដក់ឱ្យេ្របី្របាស់នូវ

ឯកសរេអឡចិ្រត�និកប�� ក់ពីករទទួលទំនិញសំ

រប់ដឹកជ��ូ នតមផ�ូវែដក (CIM Electronic 

consignment notes)33 

31 អនុស��  CMR មានេនេលី: 
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1961/07/19610702%2001-
56%20AM/Ch_XI_B_11.pdf. 
32 ពិធសីរេនះមានេនេលី: 
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2008/03/20080303%2006
-53%20PM/CTC-xi-B-11b.pdf េហយីេសចក�ីអធិប្បាយអំពីគេ្រមាង  
“e-CMR” មានេនទីេនះ:  http://www.eu-
gate.eu/system/files/ppmo_attachments/UNCEFACT%20eCM
R%20project_DTLF_30AUG2017_v3.pdf 
33 ព័តម៌ានស�ីព ីCOTIF មានេនេលី: https://www.cit-
rail.org/en/rail-transport-law/cotif/ នងិេនទីេនះ: 
http://otif.org/en/ អង�ករ ESCAP ក៏បានផ�លេ់សចក�ីពន្យលឆ់ា�  ំ2015 
ដ៏ល�អំព ីCOTIF និងកំណតស់មា� លអ់ំពីទំនិញ:  

http://tfig.unece.org/contents/Harmonized-frontier-controls-convention.htm
http://tfig.unece.org/contents/Harmonized-frontier-controls-convention.htm
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2008/03/20080303%2006-53%20PM/CTC-xi-B-11b.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2008/03/20080303%2006-53%20PM/CTC-xi-B-11b.pdf
https://www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/
https://www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/
http://otif.org/en/


19 
 

D. ចំណុចពិចរណាេផ្សងេទៀត  

 

ប�� ទទលួខុស្រត�វ 

ជំពូកទី 5 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម

្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) ដក់ប��ូ លបទប្ប��ត�ិថ�ី
ពក់ព័ន�នឹងករទទួលខុស្រត�វតមច្បាប់របស់ “អន�រករ”ី 

និង “អ�កផ�ល់េសវពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក” 

– ែដលរប់ប��ូ លអ�កផ�ល់េសវបណា� ញ និង ្របតិបត�ិករ

ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។33

34  ជំពូកទី 5 

កំណត់មូលដ� នសំរប់បេង�ីតករទទួលខុស្រត�វៃនបណា�

ភាគីទងំេនាះ េទះបីជាមានករេលីកែលងយ៉ាងទូលយ

ពីករទទួលខុស្រត�វខ�ះផងែដរ។34

35  បទប្ប��ត�ិថ�ីទងំេនះ

អចនាេំទដល់ស� នភាពមួយ ែដលេនក�ុងេនាះ ស� ប័ន

រជរដ� ភិបាលកម�ុជា អច្រត�វទទួលខុស្រត�វ េលីករ

បាត់បង់ឬករខូចខតទិន�ន័យ, ករយតឺយ៉ាវ ឬ ករេ្របី
បំពន្របព័ន�កុំព្ូយទ័រ ឬ េសវបណា� ញ រមួទងំករពក់ព័ន�

នឹង្របតិបត�ិករ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (NSW) នាេពល

អនាគត។ មូលដ� នមួយេទៀតសំរប់ករទទួលខុស្រត�វ

របស់ភាគីទងំេនាះ គឺកររេំលភបទដ� នសុវត�ិភាព

ព័ត៌មាន, ្រកមសីលធម៌ ឬ បទប្ប��ត�ិេផ្សេទៀតែដលនាេំទ

ដល់េទសប��ត�ិេផ្សងៗ។35

36  េលីសពីេនះ ជំពូកទី 9 ៃន  

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�

និក (2019) ផ�ល់នូវវធិានថ�ីស�ីពីករទទួលខុស្រត�វរបស់

អ�កផ�ល់េសវទូទត់តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក េនក�ុង       

បរបិទ្របតិបត�ិករមួយចំនួន។36

37   

អនុ្រកឹត្យស�ីពីហត�េលខឌីជីថល (2017) ែចងពីករ

បេង�ីត្របព័ន�សុវត�ិភាព PKI និង ្របព័ន�វ�ិ� តកម� 

(authentication)ពក់ព័ន�នឹងករេ្របីហត�េលខឌីជីថល 

។ បុ៉ែន� េនមានត្រម�វករបទប្ប��ត�ិពីរជរដ� ភិបាល

                                                           
https://www.unescap.org/sites/default/files/CIT%20-
%20Common%20consignment%20note.pdf 
34 សូមេមីលឧបសម�ន័� (ែដល្រត�វបានដក់ប��ូ លក�ុងមា្រត 4) ៃនេស
ចក�ី្រពងច្បាបស់�ីពីពណិជ�កម�តម្របពន័�េអេឡច្រត�និក (2019) ែដល
កំណតន់ិយមន័យភាគទីងំេនះ។  
35 មា្រត 23(3), េសចក�ី្រពងច្បាបស់�ីពីពណិជ�កម�តម្របពន័�េអេឡច
្រត�និក (2019) សំរប់ជាមូលដ� នៃនករទទលួខុស្រត�វ, មា្រត 23(1) 
និង (2) េសចក�ី្រពងច្បាបស់�ីពីពណិជ�កម�តម្របពន័�េអេឡច្រត�នកិ 
(2019) កណំតក់រេលីកែលងពីករទទលួខុស្រត�វ។  

បែន�មេទៀតៃនករកំណត់មុខងរ អំណាច និង ភារកិច�

របស់្រកសួងៃ្របសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ.) 

ែដលជាស� ប័ន្រគប់្រគងរបស់រជរដ� ភិបាល/វ�ិ� តធរ

ហត�េលខឌីជីថលឫស (Root CA), ក៏ដូចជាវ�ិ� តធរែដ

ល្រត�វបានផ�ល់អជា� ប័ណ�ឱ្យនាេពលអនាគត (future 

licensed CA) ។ េនេពលមានបទប្ប��ត�ិទងំេនះ ភាគី
ទងំេនាះទំនងជានឹង្រត�វមានករទទួលខុស្រត�វ។ 

 

ករពចិរណាអពំកីរេដះ្រសយវវិទ 

ច្បាប់ស�ីពីមជ្ឈត�ិករែផ�កពណិជ�កម�កម�ុជា 

(Commercial Arbitration law of Cambodia) ្រត�វបាន

អនុម័តក�ុងឆា�  ំ2006។ មជ្ឈត�វនិិច�័យក�ុង្រស�ក ្រត�វបានបង�ំ

ឱ្យេយាងេទច្បាប់ស�ីពីមជ្ឈត�ករែផ�កពណិជ�កម� ែដលគឺ
ជាប��ត�ិច្បាប់មួយៃនច្បាប់គំរូ UNCITRAL ស�ីពីមជ្ឈត�ករ

អន�រជាតិែផ�កពណិជ�កម�។ មជ្ឈត�វនិិច�័យបរេទស ្រត�វ

បានទទួលស� ល់ និងបង�ំឱ្យអនុវត�អនុេលមតមអនុ

ស�� ញូវយក៉ែដលកម�ុជាគឺជាភាគីមួយ ថ�ីេបីេគមិនដឹង

អំពីករណីៃនករអនុវត�មជ្ឈត�វនិិច�័យបរេទសេនកម�ុជាក�ី 

។ យ៉ាងណាក៏េដយ ភាពល្បលី្បាញៃនមជ្ឈត�ិករពណិជ�

កម�អន�រជាតិេនះ គួរបំេពញចិត�ដល់ៃដគូពណិជ�កម�អន�រ

ជាតិែដលជួប្របទះវវិទពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដស

ស� មនាេពលអនាគតេនកម�ុជា។ 

បុ៉ែន� េគហក់បីដូចជាេឃញីមានគមា� តគតិយុត�មួយចំនួន

ពក់ព័ន�នឹងជេ្រមីសសលជំនុំជ្រមះក�ី និងជេ្រមីសច្បាប់

សំរប់កិច�សន្យោពណិជ�កម�អន�រជាតិេនកម�ុជា។ ជា

ពិេសស វធិានៃនភាពទំនាស់ច្បាប់ (specific conflict of 

laws rules) ែដល្រគប់្រគងកិច�សន្យោអន�រជាតិ ហក់

បីដូចជាមិនមានែចងេនក�ុង្រកមរដ�ប្បេវណី (2011) និង

្រកមនីតិវធិីរដ�ប្បេវណី (2006)។ មានករកត់សមា� ល់ថា

36 មា្រត 25 ែចងបែន�មេទៀតនូវមូលដ� នៃនករទទួលខុស្រត�វៈ ករ
រេំលភបទដ� នសុវត�ិភាពព័ត៌មាន ្រកមសីលធម៌ ឬបទប្ប��ត�េិផ្សេទៀត
ែដលបានអនុមត័ ែដលអចនាេំទដលេ់ទសប��ត�េិ្រកមក�ុងមា្រត 54
។ 
37 ជំពូកទី 9: ករទូទតត់មេអេឡច្រត�និក និង/ឬករេផ�រ្របាកត់មេអ
េឡច្រត�នកិ, េសចក�ី្រពងច្បាបស់�ីពពីណិជ�កម�តម្របពន័�េអេឡច្រត�
និក (2019), សូមេមីល េដយែឡក មា្រត 42។  

https://www.unescap.org/sites/default/files/CIT%20-%20Common%20consignment%20note.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/CIT%20-%20Common%20consignment%20note.pdf
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មានេសចក�ី្រពងច្បាប់មួយស�ីពីកិច�សន្យោពណិជ�កម� 

ែដលស�ិតេនេ្រកមករពិនិត្យេដយរដ�សភា។ បុ៉ែន� េគមិន

ដឹងេទេនេពលេនះថាេតីច្បាប់េនះមានដក់ប��ូ លទំនាស់

វធិានច្បាប់ឬេទ។ 

 

កម�សិទ�បិ��  នងិកម�សិទ�េិលី្របព័ន�មូលដ� នទនិ�ន័យ 

កម�ុជាបាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍរបបច្បាប់ស�ីពីកម�សិទ�ិប��

របស់ខ�ួនក�ុងលក�ណៈសកម�ជាងមុន ក�ុងអំឡុងេពល ដប់

្របាពំីរឆា�  ំកន�ងមកេនះ។ កម�ុជាបានអនុម័តច្បាប់ស�ីពីកម�

សិទ�ិប�� ធំៗមួយចំនួន រមួមានច្បាប់ស�ីពីម៉ាក ពណិជ�

នាម និង ករ្របកួត្របែជងមិនេស� ះ្រតង់ (2002), ច្បាប់

ស�ីពីសិទ�ិអ�កនិពន� (2003), ច្បាប់ប៉ាតង់ (2003) និង 

ច្បាប់ស�ីពីបទដ� ន (2007)។ កម�ុជាកំពុងពិចរណាអនុ 

ម័តច្បាប់ស�ីពីករសមា� ត់ពណិជ�កម� និង ច្បាប់ស�ីពីករ

ករពររចនាបថេសៀគ�ីច្រម�ះ (Protection of IC Layout 

Design)។ កម�ុជាគឺជាសមាជិកមួយៃនអង�ករ WIPO 

និង អង�ករ WTO េហយីបច�ុប្បន�េនះ កំពុងធានាឱ្យបាន

នូវករេគារពតមកិច�្រពមេ្រពៀង WTO TRIPS 

Agreement។ រហូតទល់ែតកម�ុជាអចសេ្រមចអនុវត�

បានទងំ្រស�ងនូវកតព�កិច� TRIPS (មុនៃថ�ទី 1 ែខ កក�ដ 

ឆា�  ំ 2021), េបីមិនដូេច�ះេទ នឹងបន� មានភាពមិន្របាកដ

្របជាជុំវញិករករពរស� ៃដអ�កនិពន�បរេទស រមួទងំសូ

ែហ�រ (software) បរេទស។37

38 កម�សិទ�ិេលីទិន�ន័យ និង

ព័ត៌មាន ក៏េនមិនទន់បានកំណត់ច្បាស់លស់ែដរេន

េពលេនះ។ បុ៉ែន� ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 

(ក.ប.ទ.) បានផ�ល់ករធានាថាប�� ៃនកម�សិទ�ិេលី

ទិន�ន័យ រមួទងំកម�សិទ�ិេលី្របព័ន�មូលដ� នទិន�ន័យ នឹង 

្រត�វបានដក់ប��ូ លក�ុងច្បាប់ស�ីពីអភិបាលកិច�ទិន�ន័យ 

ែដលបច�ុប្បន�សិ�តក�ុងទ្រមង់ជាេសចក�ី្រពង។  

 

ករទូទត់តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�នកិ  

បច�ុប្បន� កម�ុជាកំពុងដក់ឱ្យដំេណីរករ្របព័ន�ជាតិទូទត់

េអឡចិ្រត�និក ែដលទិដ�ភាពរបស់វនឹងតភា� ប់ជាមួយ

                                                           
38 កម�ុជាកគ៏ប្បពីិចរណាឲ្យមធ្យត័ផងែដរអំពកីរចូលរមួអនុស�� ្រក�ង
ែប៊នស�ីពកីរករពរស� ៃដអក្សរសិល្ប ៍នងិស� ៃដសិល្បៈ។ 
39 ្របកសស�ីពីករ្រគប់្រគងអ�កផ�លេ់សវទូទត ់(2017) 
40 ្របកសស�ីពីអ�កដំេណីរករតតិយភាគ ី(2010) 

្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិកម�ុជា និង្របព័ន�ទូទត់តម

្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកៃនពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដស

ស� ម។ ចំណុចសំខន់ៗៃន្របព័ន�ជាតិទូទត់េអឡចិ្រត�និក

េនះ រមួមានៈ Central Shared Switch (CSS System) 

គេ្រមាង KOIKA (RTGS) និង គេ្រមាងបាគងរបស់

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

សមាសភាគគតិយុត�ៃន្របព័ន�ជាតិទូទត់េអឡចិ្រត�និក ក៏

កំពុងេលចរូបរងែដរ។ ក�ុងន័យេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

បានេចញ្របកសសំខន់ពីរ 1) ប��ត�ិៃនេសវទូទត់តម

រយៈគណនី្របតិបត�ិករទូទត់ (ឧទហរណ៍ ្របព័ន�េផ�រ

ឥណពន� និង ្របព័ន�ទូទត់តមេអឡចិ្រត�និក) ជា

សកម�ភាព្រត�វមានអជា� ប័ណ� ែដលត្រម�វឱ្យសំុករយល់

្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិ38

39  និង 2) អនុ�� តឱ្យអ�ក

ដំេណីរករភាគីទីពីបំេពញមុខងរជំនួសឱ្យធនាគារ ក�ុង

ករផ�ល់េសវអន�រករទូីទត់េអឡចិ្រត�និក។39

40  អនុ្រកឹត្យ

ស�ីពីហត�េលខឌីជីថល (2017) ក៏មានលក�ណៈពក់ព័ន�

ផងែដរ ពីេ្រពះវត្រម�វឱ្យេ្របីហត�េលខឌីជីថលសំរប់

្របតិបត�ិករហរិ��វត�ុអនឡាញទងំអស់ េលីកែលងែត

មានវធិានករកំណត់ផ�ុយពីេនះ។40

41 

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�

និក (2019) មានសរៈសំខន់ណាស់េនេពលេនះ។ គប្បី
រឭំកថា អនុេលមតមជំពូកទី 5 “អន�រករ”ី អច្រត�វរងករ

ទទួលខុស្រត�វតមច្បាប់ក�ុងកលៈេទសៈមួយចំនួន។ 

“អន�រករ”ី រមួមាន “អ�កផ�ល់េសវទូទត់អនឡាញ”។ ជាក់

ច្បាស់ជាងេនះេទៀតគឺ ជំពូកទី 9 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពី
ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក(2019) ែចងពីវធិាន

ថ�ីស�ីពីករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កផ�ល់េសវទូទត់តម

្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកេនកម�ុជា។41

42 

 

ច្បាប់ស�ពីកីរ្របកតួ្របែជង 

េនេពលេនះ កម�ុជាមិនមានច្បាប់ស�ីពីករ្របកួត្របែជង

េទ។ េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីករ្របកួត្របែជងេនះ ្រត�វបាន

រយករណ៍ថាបានដក់ជូនគណៈរដ�ម�ន�ី និង្រក�ម្របឹក្សោ

41 មា្រត 11, អនុ្រកតឹ្យស�ីពហីត�េលខឌីជីថល (2017)  
42 ជំពូកទី 9: ករទូទតត់មេអេឡច្រត�និក និង/ឬករេផ�រ្របាកត់មេអ
េឡច្រត�នកិ, េសចក�ី្រពងច្បាបស់�ីពពីណិជ�កម�តម្របពន័�េអេឡច្រត�
និក (2019) 
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អ�កច្បាប់។ េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីករ្របកួត្របែជង េន

េពល្រត�វអនុម័ត គប្ប្ីរត�វអនុវត�ចំេពះអ�កផ�ល់េសវ

ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម េទះបីជាអ�កផ�ល់

េសវទងំេនះគឺជា្រក�មហុ៊នឯកជន ឬជាសហ្រគាសរដ�ក�ី។ 

អ�កផ�ល់េសវពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ទំនង

ជានឹងរមួមាន ជាអទិ៍ ធនាគារ អ�កផ�ល់េសវបណា� ញ 

(រមួទងំ ISPs) ្រក�មហុ៊នទូរគមនាគមន៍ វ�ិ� តធរ/សមត�

កិច�ប�� ក់វ�ិ� បនប្រត និង ្រក�មហុ៊នព័ត៌មានវទិ្យោ និង

សរគមនាគមន៍ (ICT) ។  
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V. អនុសសន៍សរំបឈ់នេឆា� ះេទកនព់ណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាចេ់្រប

្រកដសស� ម 

ែផ�កេលីរបកគំេហញី (ពីករសិក្សោ) អំពីភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ៃនែផ�កបេច�កេទសនិងែផ�កច្បាប់របស់្របេទសកម�ុជាសំរប់

ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម េនក�ុងែផ�កទី III និងទី IV ៃនរបាយករណ៍េនះ អនុសសន៍ែផ�ក

បេច�កេទសនិងែផ�កច្បាប់មួយចំនួនសំរប់ជំរុញឱ្យកម�ុជាពេន��នវឌ្ឍនភាពេឆា� ះេទកន់ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិន

បាច់េ្របី្រកដសស� ម ្រត�វបានបង� ញជូនក�ុងែផ�កេនះ។ 

A. អនុសសន៍បានមកពីករវយតំៃលេលករេ្រតៀមខ�ួនជាេ្រសចែផ�កបេច�កេទស 

អនុសសន៍ទ ី០: (អទភិាពខ�ស់) េដីម្បែីកលម�បរយិាកសពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មក�ុង្របេទសរបស់ខ�ួន និង

ករេ្រតៀមខ�ួនជាេ្រសចរបស់ខ�ួនេដីម្បចូីលរមួក�ុងពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម កម�ុជាគប្បអីភិវឌ្ឍ

ជាបេណ�ី រៗ នូវ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ និង ្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មដ៏ៃទេទៀតែដលអចេធ�ីអន�រ

្របតិបត�ិករបានេនក�ុងកំរតិ្រពំែដន និងឆ�ង្រពំែដន រមួទងំករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពជាតិែផ�កបេច�កេទសរបស់ខ�ួនក�ុងវស័ិយ

េនះ, អភិវឌ្ឍែផនកររយៈេពលែវងមួយ និងចូលរមួក�ុងករសកល្បងគេ្រមាងផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យនិងឯកសរមួយចំនួន 

(េ្រជីសយកមកអនុវត�) ។ េដីម្បគីា្ំរទកិច�ដំេណីរករេនះ កម�ុជា្រត�វបានផ�ល់អនុសសន៍ឱ្យផ�ល់សច� ប័នេលីកិច�្រពមេ្រពៀង

រមួស�ីពីករស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� មក�ុងតំបន់អសីុ និងប៉ាសីុហ�កិ។ កិច�្រពមេ្រពៀងរមួ

េនះអចជួយកម�ុជាយ៉ាងេ្រចីន ក�ុងករកត់បន�យគមា� តបេច�កេទសេនក�ុងពណិជ�កម�(ឆ�ង្រពំែដន)េដយមិនបាច់េ្របី
្រកដសស� ម និង គា្ំរទដំេណីររបស់្របេទសេឆា� ះេទកន់េសដ�កិច�មួយែដលែផ�កេលីពុទ�ិចំេណាះដឹង (knowledge-

based economy) ។ (សូមេមីលឧបសម�័ន� VI សំរប់េសចក�ីអធិប្បាយសេង�បអំពីកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ)។  

អង�ភាពស� ប័ននងិអភបិាលកចិ� (Institutional and Governance Bodies) 

អនុសសន៍ទ ី 1: (អទភិាពមធ្យម) កម�ុជាគប្បពី្រងឹងជា្របចនូំវយន�ករស� ប័នែដលស្រមបស្រម�លភាគីពក់ព័ន�ៃន

ពណិជ�កម� (ឆ�ង្រពំែដន) េដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម េដយកសងេលីគណៈកមា� ធិករជាតិស្រម�លពណិជ�កម� 

(NTFC) មាន្រសប់។ គណៈកមា� ធិករជាតិស្រម�លពណិជ�កម� ក៏គប្បេីលីកកម�ស់ផងែដរនូវភាពជាតំណាងៃនភាគីពក់

ព័ន�ែផ�កឯកជន ែដលមកពីសហគមន៍ពណិជ�កម� េដីម្បធីានាឱ្យបាន្របាកដថាពួកេគបានទទួលព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់ េហយី

សកម�ភាពពួកេគ្រត�វបានស្រមបតមទិសេដនិងេគាលនេយាបាយរមួ។ 

អនុសសន៍ទ ី 2: (អទភិាពមធ្យម) កម�ុជាគប្បបីេង�ីត្រក�មករងរបេច�កេទសមួយែដលេរៀបចំកម�វធិីកសងសមត�ភាព 

យុទ�នាករជំរុញករយល់ដឹង និងែផនករទំនាក់ទំនង េដីម្បធីានាឱ្យបានថាភាគីពក់ព័ន�ទងំអស់ដឹងអំពីអត�្របេយាជន៍ 

និងេគាលបំណងៃនពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម និង ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ង្រពំែដន។ 

 

ករំតិស�យ័្របវត�កិម� (Level of Automation) 

អនុសសន៍ទ ី3: (អទភិាពខ�ស់) កម�ុជាគប្បពីេន��នករជំរុញឱ្យស� ប័ននិយតកពក់ព័ន� អចដំេណីរករ្របព័ន�បេច�កវទិ្យោ

ព័ត៌មាន និងសរគមនាគមន៍ (ICT) ឱ្យបានយ៉ាងឆាប់តមែដលអចេធ�ីេទបាន េដីម្បជីួយជុំរុញឱ្យពួកេគអចចូលរមួេន

ក�ុងពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម (paperless trade) ។ ថ�ីេបីមានករទទួលស� ល់កិច�្របឹងែ្របងបច�ុប្បន�ក�ុងករ

អនុវត�្របព័ន�ពណិជ�កម�ឌីជីថលតមរយៈដំណាក់កលេផ្សងៗៃន្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (NSW) ក�ី ក៏មានករកត់

សមា� ល់េឃញីថាេនមានស� ប័នជាេ្រចីនេនេឡយី ែដលេនេ្របីមូលដ� ន្រកដសស� ម។ េទះបីជាស�័យ្របវត�ិកម�ៃននីតិវធិី
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គយជួយស្រម�លពណិជ�កម�យ៉ាងេ្រចីនក៏េដយ ក៏ធុរកិច�មិនអចេធ�ីឱ្យ្របតិបត�ិករពួកេគមាន្របសិទ�ភាពបំផុតបានេទ 

្របសិនេបីពួកេគ្រត�វឆ�ងកត់នីតិវធិីេធ�ីករេដយៃដ ក�ុងករបំេពញែបបបទនិយត័កម�ដ៏ៃទេទៀតទក់ទិននឹងពណិជ�កម�។  

អនុសសន៍ទ ី 4: (អទភិាពខ�ស់) កម�ុជាគប្បពី្រងីកេសវេផ�រ្របាក់តមេអឡចិ្រត�និក (Electronic Funds Transfer or 

EFT) សំរប់ករបង់ពន�គយ ក៏ដូចជាករទូទត់សំរប់េសវកម�ទក់ទិននឹងពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មេផ្សងៗ

េទៀត។  

អនុសសន៍ទ ី 5: (អទភិាពមធ្យម) កម�ុជាគប្បចូីលរមួក�ុងករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យក�ុង្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊នសំរប់

ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ជាពិេសសេនក�ុងទ្រមង់ ATIGA-Form D។ កម�ុជាក៏្រត�វបានជំរុញ

ឱ្យបេង�ីតករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ង្រពំែដនជាឧបេតភាគី និង/ឬជាពហុភាគី េ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ ជាមួយបណា� ្របេទស

ជាសមាជិកអង�ករ ESCAP, ឧទហរណ៍េលីព័ត៌មានអំពីករនាេំចញ ព័ត៌មានអំពីអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យ 

(SPS)...។ល។ 

 

េហដ� រចនាសម�័ន�បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន នងិសរគមនាគមន៍ (Information and Communication Technology 

Infrastructure)  

អនុសសន៍ទ ី 6: (អទភិាពមធ្យម) កម�ុជាគប្បកីំណត់និងប�� ក់ឱ្យបានច្បាស់លស់នូវែផនករយុទ�ស�ស� និងេគាល

ករណ៍ែណនាសំ�ីពីនិរន�រភាពធុរកិច�ៃន្របព័ន�បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន និងសរគមនាគមន៍ (ICT) (រមួទងំ្របព័ន�ពណិជ�កម�

មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម) ដូចជាែផនករសេ�ង� ះ្របព័ន�ក�ុងករណីមានេ្រគាះមហន�រយជាេដីម េដីម្បធីានានិរន�ភាពេសវ 

និងចីរភាពៃន្របព័ន�េនះ។ ែផនករយុទ�ស�ស�េនះ ក៏គប្បឆី�ុះប�� ងំនូវភាពត្រម�វករចបំាច់នាេពលអនាគត ដូចជាករេធ�ី
ឱ្យ្របេសីរេឡងី/េធ�ីបច�ុប្បន�ភាព (upgrades) ៃនឧបករណ៍និងបេច�កវទិ្យោ។ មជ្ឈមណ� លទិន�ន័យែដលេ្រគាង ក៏គប្ប្ីរត�វ

បានសងសង់ឱ្យបាន្រសបតមែផនករយុទ�ស�ស� និងេគាលករណ៍ែណនាទំងំេនះផងែដរ។  

អនុសសន៍ទ ី 7: (អទភិាពមធ្យម) កម�ុជាគប្បែីកលម�យ៉ាងេលឿននូវយន�ករប�� ក់ស�� ណអ�កេ្របី (users’ 

authentication mechanism) និង វធិានករសន�ិសុខទិន�ន័យ តមរយៈករអនុវត�វធិានករ PKI និង ហត�េលខឌីជីថល 

ឬ វធិានករសន�ិសុខនិងែកលម�ចុងេ្រកយេគណាមួយដ៏ៃទេទៀត។ ចំណុចេនះនឹងព្រងឹងវធិីស�ស�េលខសមា� ល់អ�កេ្របី 

(User ID) និងេលខសមា� ត់ (password) ែដលបច�ុប្បន�្រត�វបានេ្របីសំរប់្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកគយ (e-Customs)។ 

អនុសសន៍ទ ី 8: (អទភិាពមធ្យម) កម�ុជាគប្បពីិនិត្យេឡងីវញិនូវែផនករេមស�ីពីេគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយ

ទូរគមនាគមន៍-បេច�កវទិ្យោគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានឆា�  ំ2020 និងវយតំៃលករេ្រតៀមខ�ួនជាេ្រសច និងអនុេលមភាពេឆា� ះ

េទកន់េគាលេដៃនែផនករេនះ។ 

 

ករសិក្សោេរៀបចដំេំណីរធុរកចិ�/ករងរេឡងីវញិ (Business Process Re-engineering or BPR) 

អនុសសន៍ទ ី9: (អទភិាពមធ្យម) កម�ុជាគប្បអីនុវត�ករសិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរេឡងីវញិ (BPR) ក�ុងករអនុ

វត� ឬក�ុងករេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីនូវ្របព័ន�បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន និងសរគមនាគមន៍ (ICT) របស់ស� ប័ននិយត័កម�ពក់ព័ន�នឹង

ពណិជ�កម�។ តមវធិីេនះ នីតិវធិីធុរកិច� និងនីតិវធិី្របតិបត�ិករ អចដំេណីរករ្របកេដយ្របសិទ�ិភាពបំផុត ជាជាង

ស�័យ្របវត�ិកម�សម��ៃនកិច�ដំេណីរករែដលកំពុងមាន្រសប់។ បទពិេសធន៍របស់អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  អច

េ្របីសំរប់អនុវត�ករសិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរេឡងីវញិ (BPR)  ៃនស� ប័នដ៏ៃទេទៀត និងេនថា� ក់ជាតិ។ 
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សុខុដុមនយីកម� នងិមា្រតដ� នទនិ�ន័យ (េធ�ីឱ្យទិន�ន័យទងំអស់សីុចង� ក់រមួជាមួយគា� , Data Harmonization and 

Standardization) 

អនុសសន៍ទ ី10: (អទភិាពមធ្យម) កម�ុជាគប្បេីធ�ីសុខុដុមនីយកម�ទិន�ន័យ(េធ�ីឱ្យទិន�ន័យទងំអស់សីុចង� ក់រមួគា� )   េន

ក�ុងករអនុវត� ឬ ក�ុងករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពៃន្របព័ន�បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន និងសរគមនាគមន៍ (ICT) របស់ស� ប័ននិយត័កម�

ពក់ព័ន�នឹងពណិជ�កម� េដយេ្របីស�ង់ដរអន�រជាតិែដលមាន។ ្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មកម�ុជាបេង�ីន

លទ�ភាពអន�រ្របតិបត�ិករៃន្របព័ន� នឹងអចផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យេអឡចិ្រត�និកបានកន់ែតេលឿនេទវញិេទមកជាមួយ្របព័ន�

របស់្របេទសេផ្សងេទៀត។ សូមផ�ល់អនុសសន៍ សូមឱ្យអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ, ែដលបានេធ�ីសុខុដុមនីយកម�

ទិន�ន័យរចួេហយី រមួគា� ជាមួយជំនួយពីភាគីទីបី, ផ�ួចេផ�ីមនូវកិច�ករមួយេដីម្បធីានាឱ្យបាននូវអនុេលមភាពតមស�ង់ដរ

អន�រជាតិសំរប់សុខុដុមនីយកម�ទិន�ន័យ។ 

 

ករយល់ដងឹ នងិ ករកសងសមត�ភាព (Awarenness and Capacity Building) 

អនុសសន៍ទ ី11: (អទភិាពខ�ស់) កម�ុជាគប្បកីសងករយល់ដឹង និងសមត�ភាពស�ីពីពណិជ�កម� (ឆ�ង្រពំែដន) េដយមិន

បាច់េ្របី្រកដសស� មដល់ភាគីពក់ព័ន�របស់ខ�ួន។ កម�ុជាអចែស�ងរកករជួយគា្ំរទពីទីភា� ក់ងរអង�ករសហ្របជាជាតិ និង

ទីភា� ក់ងរអភិវឌ្ឍន៍អន�រជាតិដ៏ៃទេទៀត ក�ុងលក�ណៈស្រមបស្រម�លគា�  េដីម្បេីជៀសវងជំនួយគា្ំរទ្រត�តគា�  េនក�ុងករេធ�ី
ែផនករ និងករអនុវត�សកម�ភាពកសងសមត�ភាព។ ចំណុចេនះអច្រត�វបានជួយស្រម�លតមរយៈកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ 

(មា្រត 14 ករកសងសមត�ភាព) េ្រកយេពលែដលកិច�្រពមេ្រពៀងេនះចូលជាធរមាន។ 

 

ប�� េផ្សងៗេទៀត (Other Matters) 

អនុសសន៍ទ ី 12: (អទភិាពខ�ស់) កម�ុជាគប្បេីរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�មួយេដីម្បទីទួលបាននូវថវកិសំរប់ករអនុវត�

្របព័ន�បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន និងសរគមនាគមន៍ (ICT) របស់ស� ប័ននិយត័កម�ទក់ទិននឹងពណិជ�កម� រមួមានករវយតំៃល

ត្រម�វកររបស់ស� ប័នទងំេនាះ ករស្រមបស្រម�ល្របភពថវកិែដលអចមាន និងករេស�ីសំុជំនួយពីទីភា� ក់ងរអភិវឌ្ឍន៍

អន�រជាតិេផ្សងេទៀត។  

 

ករស្រម�លករផា� ស់ប�ូរទនិ�ន័យេអឡចិ្រត�នកិឆ�ង្រពែំដន (Facilitation of Cross-border Data Exchange) 

អនុសសន៍ទ ី13: (អទភិាពខ�ស់) ក�ុងករអនុវត� ឬករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព្របព័ន�ស�័យ្របវត�ិកម�របស់ស� ប័នពក់ព័ន�និយត័កម� 

ែដលភា� ប់េនក�ុងអនុសសន៍ទី 5, កម�ុជាគប្បេីធ�ីឱ្យ្របព័ន�ទងំេនាះដំេណីរករ ទងំពណិជ�កម�ក�ុង្រស�ក និងទងំពណិជ�

កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ក�ុងេពលែតមួយ េដីម្បបីេង�ីនភាពេធ�ីឱ្យ្របេសីេឡងីៃនករេ្រតៀមខ�ួនជា

េ្រសច និងភាព្របកួត្របែជងរបស់ខ�ួន េដយមិនបាច់្របឹងែ្របងេធ�ីកិច�ករេនះ្រត�តគា� ពីរដង។ កម�ុជាគប្បបីន�ចូលរមួយ៉ាង

សកម�ក�ុងគំនិតផ�ួចេផ�ីមក្រមិតតំបន់ អនុតំបន់ និងឧបេតភាគីស�ីពីពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម 

ដូចជាគេ្រមាងឆ�ងកត់/ដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ពីៃថឡង់ដ៍េទេវៀតណាមជាេដីម។ េគគប្បកីត់សមា� ល់ថាករផ�ល់សច� ប័នេលី

កិច�្រពមេ្រពៀងរមួ អចជួយកម�ុជាឱ្យចូលរមួបានកន់ែត្របេសីរេឡងីក�ុងបណា� គំនិតផ�ួចេផ�ីមពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយ

មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មែដលពក់ព័ន� (មា្រត 13 គេ្រមាងសកល្បង និងករែចករែំលកេមេរៀនែដលបានទទួល)។  

អនុសសន៍ទ ី14: (អទភិាពខ�ស់) កម�ុជាគប្បចូីលរមួក�ុងលក�ណៈសកម�មក�ុងករេធ�ីអធិករកិច�រមួ និងករែចករែំលក (ករ

ទទួលស� ល់) លទ�ផលតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកក�ុងចំេណាមស� ប័ននិយត័កម�ពក់ព័ន� ក៏ដូចជាជាមួយ្របេទសៃដគូ

ពណិជ�កម�។ សំរប់ករែចករែំលក និងករទទួលស� ល់េទវញិេទមកនូវលទ�ផលអនុេលមភាពជាមួយ្របេទសៃដគូ

ពណិជ�កម� ករផ�ល់សច� ប័នេលីកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ (មា្រត 8 ករទទួលស� ល់េទវញិេទមកនូវទិន�ន័យពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំ
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ែដន និងឯកសរក�ុងទ្រមង់េអឡចិ្រត�និក) នឹងជួយកម�ុជាក�ុងករផ�ួចេផ�ីម និង្របតិបត�ិៃនដំេណាះ្រសយនានាជាមួយៃដគូ

ពណិជ�កម�ក�ុងតំបន់។ 

អនុសសន៍ទ ី15: (អទភិាពមធ្យម) កម�ុជាគប្បពីេន��នដំេណីរករសកល្បង ៃនករដក់អនុវត�នូវកម�វធិី “្របតិបត�ិករេសដ�

កិច�ែដលបានទទួលករអនុ�� ត” (AEO or Authorized Economic Operator) និង សំេរចឱ្យបាននូវកិច�្រពមេ្រពៀង

ទទួលស� ល់គា� េទវញិេទមក ជាមួយបណា� ្របេទសជាៃដគូពណិជ�កម�ចំបង េដីម្បេីលីកស�ួយក្រមិតទំនុកចិត�ដល់ពណិជ�

ករកម�ុជា ែដលអចជួយផ�ួចេផ�ីមគំនិតសំរប់ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។  

 

B. អនុសសន៍បានមកពីករវយតំៃលេលភាពេ្រតៀមខ�ួនជាេ្រសចែផ�កច្បាប់  

 

អនុសសន៍ទ ី ០: (អទភិាពខ�ស់) េដីម្បែីកលម�បរយិាកសច្បាប់ក�ុង្រស�កសំរប់ពណិជ�កម�េដយមិនបាច់េ្របី្រកដស

ស� ម និងករេ្រតៀមខ�ួនជាេ្រសចែផ�កច្បាប់របស់ខ�ួន ក�ុងករចូលរមួក�ុងពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដស

ស� ម សូមផ�ល់អនុសសន៍ថាកម�ុជាចូលរមួក�ុងលក�ណៈសកម� ក�ុងបណា� កិច�្រពមេ្រពៀងអន�រជាតិពក់ព័ន�នានា, ចូលរមួ

ក�ុងគំនិតផ�ួចេផ�ីមក្រមិតតំបន់ និងដក់ប��ូ លស�ង់ដរច្បាប់អន�រជាតិ/បទប្ប��ត�ិ/េគាលករណ៍ែណនាពំក់ព័ន�េទក�ុង

្រកបខ័ណ� ច្បាប់របស់ខ�ួន។ កម�ុជាក៏គប្បផី�ល់សច� ប័នផងែដរេលីកិច�្រពមេ្រពៀងរមួស�ីពីករស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដន

េដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ក�ុងតំបន់អសីុ និងប៉ាសីុហ�កិ ឱ្យបានយ៉ាងឆាប់តមែដលអចេធ�ីេទបាន សំេដជួយ

ស្រម�លពណិជ�កម�អន�រជាតិ។ កិច�្រពមេ្រពៀងរមួ អចជួយកម�ុជាយ៉ាងេ្រចីនក�ុងករកត់បន�យគមា� តែផ�កច្បាប់េនក�ុង

ពណិជ�កម� (ឆ�ង្រពំែដន) េដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម និងរមួចំែណកយ៉ាងេ្រចីនដល់ករអនុវត�្របព័ន�ប�� រែតមួយ

ជាតិរបស់ខ�ួន។ (សូមេមីលឧបសម�័ន� VI សំរប់េសចក�ីអធិប្បបាយសេង�បស�ីពីកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ)។ 

 

ច្បាប់ស�ពី្ីរបតបិត�កិរនងិហត�េលខតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�នកិ (Electronics Transactions and Signature Law) 

អនុសសន៍ទ ី1: (អទភិាពខ�ស់) កម�ុជាគប្ប ីបន�កិច�្របឹងែ្របងរបស់ខ�ួនេដីម្បេីធ�ីទំេនីបកម� និងអភិវឌ្ឍលក�ន�ិកៈនិង 

បទប្ប��ត�ិនានាែដល្រគប់្រគង ឬទក់ទិននឹង្របតិបត�ិករតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក។  

ចំេពះមុខ, ្របេភទមុខងរ ៃនឯកសរ/កំណត់្រតេអឡចិ្រត�និក និងហត�េលខឌីជីថល គប្ប្ីរត�វកំណត់ឱ្យបានច្បាស់ល

ស់។ ច្បាប់ពក់ព័ន�នានា ដូចជាច្បាប់គយ (ឆា� 2ំ០០7) ជាេដីម គប្បមីានភាពសីុចង� ក់គា�  (សង�តិភាព) នឹងគា្ំរទជាមួយ

នឹង្របេភទមុខងរទងំេនាះ។ អព្យោ្រកឹត្យភាពែផ�កបេច�កវទិ្យោគប្ប្ីរត�វរក្សោ េដយមិនមានភាពលេម��ងពីបេច�កវទិ្យោមួយ 

េទបេច�កវទិ្យោជាក់លក់ណាមួយេទៀត ជាពិេសសចំេពះ្របព័ន�ដំេណីរករេដយរដ� ភិបាល (especially as regards 

government-operated systems)។ ករពិចរណាអំពីជេ្រមីសេផ្សងៃនហត�េលខឌីជីថល អចមានលក�ណៈសម្រសប

ក�ុងកលៈេទសៈខ�ះ ែត្រត�វ្រសបេទ (សង�តិភាព) និងេគាលករណ៍អព្យោ្រកឹត្យភាពៃនបេច�កវទិ្យោ។ 

ជេ្រមីសៃន្របព័ន�ប�� ក់អត�ស�� ណ (authentication system) ែដល្របេសីរបំផុតសំរប់្របតិបត�ិករតម្របព័ន�េអ

ឡចិ្រត�និក គឺមានលក�ណៈសំខន់បំផុតសំរប់្របតិបត�ិករេអយរលូននិងមានសុវត�ិភាពរបស់្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ និង

បណា� ្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មដ៏ៃទេទៀត។ ហត�េលខឌីជីថល និង្របព័ន�ប�� ក់អត�ស�� ណេផ្សងៗ

េទៀត អច្រត�វបានេគេពញចិត�ជាង្របព័ន�ចុះប�� ីអ�កេ្របី្របាស់ ែដលបច�ុប្បន�្រត�វបានេ្របីេដយអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ ្

ឋករ េដយសរមូលេហតុសន�ិសុខនិងសុចរតិភាពទិន�ន័យ។  គំរូេផ្សងថ�ីមួយ ែដលគួរគប្បសិីក្សោបែន�ម គឺ្របព័ន� eIDAS 

(េសវប�� ក់អត�ស�� ណ, អត�ស�� ណកម� និង ទំនុកចិត�េអឡចិ្រត�និក (Electronic Identification, Authentication 

and Trust Services)) ែដល្រត�វបានបេង�ីតេដយបទប��ត�ិសហភាពអឺរ ៉ុប (EU Regulation) េលខ 910/2014។  
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អនុសសន៍ទ ី2: (អទភិាពមធ្យម) ច្បាប់និងបទប្ប��ត�ិស�ីពី្របតិបត�ិករតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកកម�ុជា, ទងំច្បាប់និងបទ

ប្ប��ត�ិគយពក់ព័ន�, គប្បពី្យោយាមទទួលស� ល់នូវ្របេភទឯកសរេអឡចិ្រត�និកជាក់លក់មួយចំនួន ែដលជាែផ�កៃនករ

អភិវឌ្ឍរមួនូវបរយិាកសពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� មេនកម�ុជា។ មុខងរនិងចរតឹលក�ណៈផ�ូវ

ច្បាប់របស់វ ក៏ដូចជាសមមូលមុខងររបស់វៃនឯកសរេ្របី្រកដស, គប្ប្ីរត�វកំណត់ឱ្យបានសម្រសបេនក�ុងវធិានករផ�ូវ

ច្បាប់េនះ។  

ច្បាប់គំរូស�ីពីកំណត់្រតឯកសរេអឡចិ្រត�និកែដលអចេផ�របាន (2017) ៃនគណៈកម�ករអង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពី
ច្បាប់ពណិជ�កម�អន�រជាតិ (The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model 

Law on Electronic Transferable Records 2017) និង អនុស�� អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីកិច�សន្យោសំរប់ករដឹក

ទំនិញអន�រជាតិទងំមូលឬមួយែផ�កតមផ�ូវសមុ្រទ (វធិាន្រក�ងរ ៉ូធ័រដម, 2008),  (the United Nations Convention on 

Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, Rotterdam Rules, 2008) គឺជា

្របភពឯកសរេយាងដ៏្របេសីរបំផុតទក់ទិននឹងឯកសរេអឡចិ្រត�និក។  

 

អនុសសន៍ទ ី3: (អទភិាពមធ្យម) ករពិចរណាគប្ប្ីរត�វបានផ�ល់េលីករអភិវឌ្ឍច្បាប់េពញេលញមួយសំរប់កិច�សន្យោេអ

ឡចិ្រត�និក និងករដក់ប��ូ លវធិានសម្រសបនានាែដលមិន្រតឹមែតទក់ទិននឹងករបេង�ីតនិងសុពលភាពបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�

ែថមទងំករបំេពញមុខងរ និងកតព�កិច�ទូទត់តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ៃនកិច�សន្យោេអឡចិ្រត�និកេទៀតផង។ ករតភា� ប់

រវងកិច�សន្យោេអឡចិ្រត�និក និងឯកសរេអឡចិ្រត�និកពណិជ�កម� (ឧទហរណ៍ កិច�សន្យោលក់ជាឯកសរេអឡចិ្រត�និក) 

គប្ប្ីរត�វបានពិចរណា។  

ឯកសរអន�រជាតិមាន្របេយាជន៍ែដលពក់ព័ន� រមួមាន៖  

• អនុស�� អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីករេ្របីទំទក់ទំទងតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកេនក�ុងកិច�សន្យោអន�រជាតិ 

(The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International 

Contracts)។ 

• អនុស�� អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីកិច�សន្យោសំរប់ករលក់ទំនិញអន�រជាតិ (និង មតិេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោ 

CISG), (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (and 

Opinions of the CISG Advisory Council))។ 

• សភាពណិជ�កម�អន�រជាតិ – ទក់ទិននឹងករទទួលយក ករេ្របីឯកសរេអឡចិ្រត�និក រមួប��ូ លជាមួយល័ក�ខ័

ណ� ពណិជ�កម�អន�រជាតិ (International Chamber of Commerce (ICC Incoterms 2០1០) – regarding 

the accepted use of e-documents in combination with international trade terms) ។ 

 

អនុសសន៍ទ ី 4: (អទភិាពខ�ស់) កម�ុជាគប្បពី្យោយាមអនុម័តច្បាប់ស�ីពីអភិបាលកិច�ទិន�ន័យែដលបានេស�ីេឡងី ឱ្យបាន

យ៉ាងឆាប់តមែដលអចេធ�ីេទបាន។ ច្បាប់ែដលបានេស�ីេឡងីេនះ គប្បែីចងបទប្ប��ត�ិលម�ិតស�ីពីកររក្សោទុកទិន�ន័យ និង 

ឯកសរ-កលប្បវត�ិេអឡចិ្រត�និក ជាពិេសសទក់ទិននឹង្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ និង គប្បកីំណត់ករទទួលខុស្រត�វរបស់

ម�ន�ីរដ� ភិបាលែដលែថរក្សោឯកសរកំណត់្រតេអឡចិ្រត�និកពណិជ�កម�ែដលមិនេ្របី្រកដសស� ម និងព័ត៌មានដ៏ៃទេទៀត 

ដូចជាមជ្ឈមណ� លទិន�ន័យរដ� ភិបាលជាេដីម។ ករស្រមបស្រម�លក�ុងករែចករែំលកទិន�ន័យក�ុងចំេណាមស� ប័នរដ� ភិបា

លនានា (ដូចជាOGAs) គឺជាប់ទក់ទងគា� េទនឹងករ្របមូល, រក្សោទុក, និងកម�សិទ�ិ ៃនទិន�ន័យ ។ ប�� ទងំអស់េនះ គប្បី
្រត�វអធិប្បាយឱ្យបានសម្រសបេនក�ុងច្បាប់ស�ីពីអភិបាលកិច�ទិន�ន័យែដលបានេស�ីេឡងី។ 
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អនុសសន៍ទ ី5: (អទភិាពខ�ស់) ច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និករបស់កម�ុជា (និងយុត�ិករច្បាប់និងបទប ្

ប��ត�ិសំរប់ករអនុវត�វេនក�ុងៃថ�អនាគត)គប្បដីក់ប��ូ លបទប្ប��ត�ិេពញេលញស�ីពីករទទួលយកៃនភស�ុតងេអឡចិ

្រត�និក េនក�ុងចំណាត់ករតុលករ និងចំណាត់ករៃនដំេណីរកររដ�បាល/និយត័កម�េផ្សងៗ។ វធិានពិេសសសំរប់ករ

្របមូលនិងករផលិតភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក ក៏ដូចជាករប�� ឱ្យបង� ញភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក គប្ប្ីរត�វប�� ក់ឱ្យបាន

ច្បាស់លស់។ អ្រស័យេលីវធិានៃនភស�ុតង និងល័ក�ខ័ណ� ប�� ក់អត�ស�� ណ ភស�ុតងេអឡចិ្រត�និកបរេទស ក៏គប្ប្ីរត�វ

ទទួលយកជាបានករផងែដរ។ ម្យោង៉េទៀត ្រកមនីតិវធិីរដ�ប្បេវណី និង្រកមនីតិវធិី្រពហ�ទណ�  គប្ប្ីរត�វេធ�ីវេិសធនកម�េដីម្បី
អនុ�� តឱ្យបានច្បាស់លស់ នូវករទទួលយកៃនភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក។  

 

ច្បាប់ស�ពីពីណិជ�កម�មនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម នងិ ច្បាប់ស�ពី្ីរបព័ន�ប�� រែតមយួ (Paperless Trade and Single 

Window Laws) 

អនុសសន៍ទ ី6: (អទភិាពខ�ស់) ច្បាប់និង/ឬអនុ្រកឹត្យជាតិមួយឬេ្រចីន គប្បកីំណត់ឱ្យបានច្បាស់នូវ្របេភទ មុខងរ និងច

រតឹលក�ណៈៃន្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ។ រចនាសម�័ន� មុខងរ និងអំណាចៃន “ស� ប័ន្រគប់្រគងតំណាង” មួយែដលទទួល

បន�ុកេលីករេធ�ីែផនកររមួៃន្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ និងករអនុវត� គប្ប្ីរត�វបានកំណត់េនក�ុងច្បាប់ប��ត�ិែបបែតមួយ។ 

ស� ប័នរជរដ� ភិបាល (េពលគឺ អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ) នឹងបំេពញមុខងរជា្របតិបត�ិករែដលបានអនុ�� តក�ុង

្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ គប្ប្ីរត�វបានកំណត់ពីអំណាចនិងករទទួលខុស្រត�វរបស់្របតិបត�ិករប�� រែតមួយជាតិេនះ ក៏ដូច

ជាអំណាចនិងករទទួលខុស្រត�វរបស់ស� ប័នរដ� ភិបាលែដលចូលរមួដ៏ៃទេទៀត (OGAs) គប្ប្ីរត�វប�� ក់ឱ្យបានច្បាស់។ 

ករពិចរណាគួរ្រត�វបាន  ផ�ល់េលីករព្រងងច្បាប់ស�ីពី្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ ។  

 

អនុសសន៍ទ ី7: (អទភិាពខ�ស់): េដយមិនគិតដល់ច្បាប់ឬបទប្ប��ត�ិេផ្សងៗេទៀត កម�ុជាគប្បផី�ល់ករពិចរណាដ៏មធ្យត័

េលីករតក់ែតងព្រងងនិងអនុម័តច្បាប់មួយ ស�ីពីកិច�ករពរទិន�ន័យ និងមួយេទៀតស�ីពី ច្បាប់ឯកជនភាព។ ច្បាប់ស�ីពីកិច�

ករពរទិន�ន័យ គប្បដីក់ប��ូ លបទប្ប��ត�ិលម�ិតនានាស�ីពីសន�ិសុខព័ត៌មាន និង សន�ិសុខតម្របព័ន�អុីនធឺណិត 

(cybersecurity)។ កររក្សោករសមា� ត់ទិន�ន័យ រមួទងំករសមា� ត់ពណិជ�កម� គប្ប្ីរត�វបានករពរយ៉ាងេពញេលញ។ 

េដយែឡក ទិន�ន័យផា� ល់ខ�ួនមិនគប្ប្ីរត�វ្របមូល ឬរក្សោទុកេដយមិនមានករយល់្រពមជាក់លក់េឡយី ។ ករែបងែចក

គប្ប្ីរត�វបានកំណត់រវងទិន�ន័យពណិជ�កម� និងទិន�ន័យផា� ល់ខ�ួន េនក�ុងបរបិទ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ ។ ភាពទទួល

ខុស្រត�វរបស់អ�ក្រគប់្រគងទិន�ន័យ គប្ប្ីរត�វប�� ក់ឱ្យបានច្បាស់លស់។ បទប��ត�ិទូេទសហភាពអឺរ ៉ុបស�ីពីកិច�ករពរ

ទិន�ន័យ (EU General Data Protection Regulation (GDPR, 2០16) ផ�ល់នូវគំរូដ៏ល�បំផុតមួយសំរប់ទងំករ ករពរ

ទិន�ន័យ និងករ ករពរឯកជនភាព េនក�ុងបរបិទអុីនធឺេណត។  

 

ទដិ�ភាពឆ�ង្រពែំដន (Cross-border Aspects) 

អនុសសន៍ទ ី8: (អទភិាពមធ្យម) កម�ុជាគប្ប្ីរបកន់យកតួនាទីកន់ែតសកម�ជាមុន ក�ុងករជំរុញ និងករចូលរមួក�ុងកិច�

សហ្របតបិត�ិករពណិជ�កម�ឆ�ង្រពែំដនេដយមនិបាច់េ្របី្រកដសស� ម នងិ បណា� គនំតិផ�ួចេផ�មីអន�រ្របតបិត�កិរ ។ កម�ុ
ជា គប្បចូីលរមួយ៉ាងេពញេលញក�ុងគំនិតផ�ួចេផ�ីម្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន (ASW) ទងំបច�ុប្បន�និងេនអនាគត រមួ

ទងំគំនិតផ�ួចេផ�ីមទក់ទិននឹងវ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភពេដីមតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ATIGA-D (ATIGA-D e-

certificates of origin or e-C/Os) និង កម�វធិីភូតគាមអនាម័យតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (e-Phyto or SPS)។ កម�ុជា

គប្បបីន�ចូលរមួ ក�ុងលក�ណៈសកម�ជាមុន ក�ុងករចរចរៃន កិច�្រពមេ្រពៀងភាពជាៃដគូេសដ�កិច�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយថា� ក់តំបន់ 
(Regional Comprehensive Economic Partnership or RCEP) ែដលរមួមានជំពូកពក់ព័ន�ស�ីពីករស្រម�លពណិជ�

កម� និងពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក និង គប្បចូីលរមួអនុវត�កិច�្រពមេ្រពៀង RCEP េនេពលែដលករចរចរ្រត�វ
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បានប�� ប់។ ជាែផ�កមួយៃនមហអនុតំបន់េមគង� (GMS) ្របេទសកម�ុជា រមួជាមួយៃដគូរបស់ខ�ួន ស�ិតក�ុងស� នភាពល�ៃន

ករដក់ឱ្យមានករេ្របី្របាស់ឯកសរេអឡចិ្រត�និក ែដលជាែផ�កមួយៃនករដឹកជ��ូ ននិងឆ�ងកត់ េនេ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀង

ស្រម�លករដឹកជ��ូ នឆ�ង្រពំែដន (CBTA)  ែដលអច្រត�វបានចត់ែចងអនុវត�តមរយៈ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ។ ពណិជ�

កម�េទ�ភាគី និង្រតីភាគី, ករេរៀបចំឱ្យមានដឹកជ��ូ ននិងករឆ�ងកត់ រវងកម�ុជានិងៃថ, សធារណៈរដ�្របជាធិបេតយ្យ្របជា

មានិតឡាវ និងេវៀតណាម ក៏ផ�ល់ផងែដរនូវកលនុវត�ភាពដ៏សំខន់សំរប់អន�រ្របតិបត�ិករៃនពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយ

មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ែដលកម�ុជាគប្បអីភិវឌ្ឍនិងគា្ំរទយ៉ាងសកម�។ កិច�្រពមេ្រពៀងរមួ អចបំេពញមុខងរជាយន�ករ

ដ៏មានតំៃលមួយក�ុងករគា្ំរទដល់បណា� កិច�្រពមេ្រពៀមៃនករទទួលស� ល់គា� េទវញិេទមក (Mutual Recognition 

Arrangements) សំរប់ករេផ�ីសរេអឡចិ្រត�និក និង ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យពណិជ�កម�េនក�ុងរល់បរបិទទងំអស់ខង

េលី។  

 

អនុសសន៍ទ ី9: (អទភិាពមធ្យម) កម�ុជាគប្បពីិចរណា ក�ុងលក�ណៈយ៉ាងសកម� អំពីរេបៀបដក់ប��ូ លស�ង់ដរច្បាប់/បទ

ប្ប��ត�ិ/េគាលករណ៍ែណនាអំន�រជាតិពក់ព័ន�េទក�ុង្រកបខ័ណ� ច្បាប់របស់ខ�ួន។ េដីម្បេីធ�ីដូេច�ះ, កម�ុជាគប្បេីឆ��តឱកស

ែចករែំលកចំេណះដឹងអំពីអត�្របេយាជន៍ៃនស�ង់ដរេនះ េនក�ុងបណា� វស័ិយសធារណៈខ�ួន។  

ក�ុងចំេណាមស�ង់ដរច្បាប់អន�រជាតិ/បទប្ប��ត�ិ/េគាលករណ៍ែណនានំានា ែដលកម�ុជាេនមិនទន់បានដក់ប��ូ ល

(ច្បាស់លស់) េនេឡយី បុ៉ែន�ែដលអចមាន្របេយាជន៍ រមួមាន៖ 

• អនុសសន៍ UN/CEFACT ទី 33 ស�ីពីករបេង�ីត្របព័ន�ប�� រែតមួយ 

• អនុសសន៍ UN/CEFACT ទី 35 ស�ីពីស� នភាពផ�ូវច្បាប់ៃន្របព័ន�ប�� រែតមួយ   

• អនុសសន៍ UN/CEFACT ទី 36 ស�ីពីអន�រ្របតិបត�ិករៃន្របព័ន�ឆ�ង្រពំែដន 

• េគាលករណ៍ែណនាែំផ�កច្បាប់ UNNExT សំរប់្របព័ន�ប�� រែតមួយ និងពណិជ�កម�េដយមិនបាច់េ្របី្រកដស

ស� ម 

 

ចណុំចពចិរណាេផ្សងៗេទៀត 

អនុសសន៍ទ ី 1០: (អទភិាពខ�ស់) កម�ុជាគប្បកីំណត់ឱ្យបានច្បាស់លស់នូវលក�ណៈវនិិច�័យសំរប់ភាពទទួលខុស្រត�វ

របស់ភាគីពក់ព័ន�នានា េនក�ុងពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម និងសំរប់ភាពទទួលខុស្រត�វរបស់

អន�រករនីានា ទក់ទិននឹងព័ត៌មាននិងទិន�ន័យែដលឆ�ងកត់្របព័ន�ពួកេគ។ ច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

និង/រ ឺ អនុ្រកឹត្យគា្ំរទករអនុវត� គប្បផី�ល់ករទទួលស� ល់ដ៏ច្បាស់លស់និងជាក់លក់ និង បទប��ត�ិទងំឡាយ ស�ីពីកិច�

្រពមេ្រពៀងក្រមិតេសវកម� (Service Level Agreements)។ ភាពទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កផ�ល់    បណា� ញេសវ និង អ�ក

ផ�ល់េសវពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម គប្ប្ីរត�វបានអភិវឌ្ឍបែន�មេទៀត ជាពិេសស ភាពទទួលខុស្រត�វែផ�កសីុវ ិ
ល។ ច្បាប់គយ និង/ឬ ច្បាប់ស�ីពី្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (NSW Law) គប្បែីចងពីភាពទទួលខុស្រត�វ និង ករេលីកែលង

ពីភាពទទួលខុស្រត�វ របស់្របតិបត�ិករ្របព័ន�ប�� រែតមួយ (ឧទហរណ៍ អគ�នាយក ដ� នគយ និងរដ� ករ) ក៏ដូចជាស� ប័នរ

ដ� ភិបាលេផ្សងៗេទៀត (Other Government Agencies) ក�ុងសមត�កិច�ជាអជា� ធរសធារណៈ សំរប់កំហុសឬករេភ�ច

ភា� ងំភាន់្រចឡនំានា (errors or omissions) េនក�ុង្របតិបត�ិករ្របព័ន�ប�� រែតមួយ ែដលនាឱំ្យមានករបាត់បង់ឬករខូច

ខតែផ�កេសដ�កិច�របស់ពណិជ�ករ។ ករេលីកែលងតមកិច�សន្យោនិងតមផ�ូវច្បាប់ពីភាពទទួលខុស្រត�វ គប្ប្ីរត�វបាន

សិក្សោ – ែដលគប្ប្ីរត�វមានតុល្យភាពទល់នឹងេគាលនេយាបាយសធារណៈ និង កត� ផល្របេយាជន៍សធារណៈនានា។  

អនុសសន៍ទ ី11: (អទភិាពខ�ស់) ្រសបតមែផនករសហគមន៍េសដ�កិច�អស៊ន (AEC Blueprint) េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ី
ពីករ្របកួត្របែជងគប្ប្ីរត�វអនុម័តេដយរដ�សភាជាតិេដយគា� នករបង�ង់ េដីម្បផី�ល់ឱកសេស�ីៗគា� សំរប់ទងំធុរកិច�ក�ុង

្រស�កនិងធុរកិច�បរេទស រមួមានសហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) និងសហ្រគាសធុនមី្រក� តូច និងមធ្យម  
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(MSMEs)។ ជាែផ�កមួយៃនករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ជាតិឱ្យមានភាពរងឹមាជំារមួ និងេដយគិតគូរដល់ទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស�ិទ�

ែដលមាន រវងរជរដ� ភិបាល និងសហ្រគាសឯកជន ឬសហ្រគាសរដ�មួយចំនួន វគឺជា្របករចបំាច់ែដលកម�ុជា្រត�វជំរុញ 

និងផ�ល់ល័ក�ខ័ណ� នានាៃនករ្របកួត្របែជង្រតឹម្រត�វនិង្របកបេដយតមា� ភាព សំរប់រល់ធុរកិច�ទងំអស់ែដលេធ�ី្របតិបត�ិ
ករក�ុង្របេទស និងែដលរមួចំែណកដល់្របេទស រមួទងំតមរយៈសកម�ភាពបង�ំអនុវត�ច្បាប់ដ៏មុឺងម៉ាត់ េ្រកយេពលែដល

ច្បាប់ស�ីពីករ្របកួត្របែជងចូលជាធរមាន។ 

អនុសសន៍ទ ី 12: (អទភិាពខ�ស់) កម�ុជាគប្បកីំណត់ឱ្យបានច្បាស់លស់នូវវធិាន្រគប់្រគងែដលទក់ទិនេទនឹងជំេរសីៃន

ច្បាប់ រ ឺ ជំេរសីេវទិកេដះ្រសយ ក៏ដូចជាវធិានេដះ្រសយចំេពះច្បាប់ែដលមានលក�ណៈមិនសីុចង� ក់គា�  (conflict of 

laws rules) ែដល្រត�វអនុវត�ចំេពះកិច�សន្យោពណិជ�កម�អន�រជាតិេនក�ុង្រកមរដ�ប្បេវណីរបស់ខ�ួន និងជាពិេសស សំរប់

ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកឆ�ង្រពំែដន និងពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។ គប្បេីយាងដល់គំរូនិងបទ

ពិេសធន៍អនុវត�ែដលល�បផុំត (ឧត�មានុវត�) របស់អន�រជាតិបច�ុប្បន� ក�ុងករតក់ែតងបទប្ប��ត�ិច្បាប់ែបបេនះ រមួមានជា

អទិ៍ េគាលករណ៏្រក�ងឡាេអស�ីពីជេ្រមីសច្បាប់េនក�ុងកិច�សន្យោពណិជ�កម�អន�រជាតិ (2015)។  

អនុសសន៍ទ ី 13: (អទភិាពមធ្យម) កម�ុជាគប្បធីានាឱ្យបាន្របាកដថាច្បាប់របស់ខ�ួនអនុ�� តករទូទត់តម្របព័ន�េអ

ឡចិ្រត�និក សំរប់្រគប់េគាលបំណងទងំអស់ និងក�ុងចំេណាមអ�កចូលរមួទងំអស់េនក�ុង្របតិបត�ិករពណិជ�កម�អន�រជា

តិ។ ច្បាប់ធនាគារ គប្បធីានាឱ្យបាន្របាកដថា្រគឹះស� នហរិ��វត�ុេ្របី្របព័ន�សុវត�ិភាពនិង្របព័ន�ប�� ក់ស�� ណ ឱ្យ្រតឹម

្រត�វ ។  

បណា� ធនាគារកម�ុជា ែដលដឹកនាេំដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា គប្បពី្រងីកទិដ�ភាពៃនករទូទត់ជាតិតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�

និកបាគង េដីម្បដីក់ប��ូ ល្របតិបត�ិករពណិជ�កម�អន�រជាតិ ជាពិេសស្របព័ន�ទូទត់ដុលតមេពលេវលពិតជាក់ែស�ង 

KOIKA (KOIKA Real Time Gross Settlement (RTGS)) ក៏ដូចជាអនុ�� តករចូលរមួរបស់សខធនាគារបរេទសេន

ក�ុង្របព័ន�ទូទត់ជាតិតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក។ ករខិតខំែថមេទៀតគួែតេធ�ី េលីករអភិវឌ្ឍនិងករគា្ំរទដល់ ្រកបខណ�័

ច្បាប់ែដលេចញថ�ីៗ និងភាពទទលួខុស្រត�វរបស់អ�កផ�ល់េសវទូទត់តមេអឡចិ្រត�និក។ ករទូទត់ៃនពណិជ�កម�អន�រ

ជាតិ គប្បងីកេចញពីករេ្របីឯកសរនិងនីតិវធិីេ្របី្រកដសស� ម ដូចជា ឯកសរ្រកដសលិខិតឥណទន (letters of 

credit) រូបិយាណត�ិ (bills of exchange) និង ករទរបំណុលតមឯកសរ និងទទួលយកដំេណាះ្រសយទូទត់តម

្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក រមួមានជាអទិ៍ ករេផ�រ្របាក់តមេអឡចិ្រត�និក (EFT) ក៏ដូចជាឯកសរេអឡចិ្រត�និក។ ករផា� ស់ប�ូរ

ទងំេនះ អច្រត�វបានដក់ប��ូ លេនក�ុងករេធ�ីវេិសធនកម�បទប្ប��ត�ិធនាគារនិងហរិ��វត�ុ, ច្បាប់ស�ីពីព័ត៌មានវទិ្យោ, 

ច្បាប់ពណិជ�កម�, និង ច្បាប់ស�ីពីឧបករណ៍អចជួញដូរបានៃនកម�ុជា។ 

បណា� ឯកសរេយាងែដលមាន្របេយាជន៍មួយចំនួន រមួមាន៖  

• ច្បាប់គំរូស�ីពីឯកសរេអឡចិ្រត�និកែដលអចេផ�របាន (2០17) ៃនគណៈកម�ករអង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពី
ច្បាប់ពណិជ�កម�អន�រជាតិ (UNCITRAL) – ែដលមានលក�ណៈសម្រសបចំេពះករអភិវឌ្ឍបេច�កវទិ្យោហរិ��

វត�ុ (Fintech) (រមួទងំ Blockchain) និងករទទួលស� ល់រូបិយាណត�ិេអឡចិ្រត�និក (e-bills of exchange) 

និងលិខិតសន្យោសងេអឡចិ្រត�និក (e-promissory notes) និង 

• eUCP V1.1 បំេពញបែន�មេលីទំរងដូចគា� គយនិងករអនុវត�ឯកភាពៃន ICC (UCP) 6០០ (eUCP V1.1 

Supplement to ICC Uniform Customs and Practice (UCP) 600) – ែដលែចងពីវធិានស�ីពីលិខិតឥណ

ទនេអឡចិ្រត�និក (e-letters of credit)។ 

 

អនុសសន៍ទ ី14: (អទភិាពខ�ស់) េដយសរករពឹងែផ�កជាបន�េលីពណិជ�កម�េ្របី្រកដសស� ម ជាពិេសសេដយែផ�កឯក

ជន រជរដ� ភិបាលកម�ុជាគប្បកីសងករយល់ដឹងនិងសមត�ភាព ពីប�� ទក់ទិននិងច្បាប់របស់ពណិជ�កម� (ឆ�ង្រពំែដន) 
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េដយមិនេ្របី្រកដសស� ម ក�ុងចំេណាមភាគីពក់ព័ន�េផ្សងៗរបស់ខ�ួន។ េដយែឡក សភាពណិជ�កម�កម�ុជា និងគណៈ

េមធាវកីម�ុជា មានតួនាទីដ៏សំខន់េនក�ុងករផ�ួចេផ�ីមគំនិតៃនករកសងសមត�ភាពេនះ។ កម�ុជាអចែស�ងរកករជួយគា្ំរទ

ពីទីភា� ក់ងរអង�ករសហ្របជាជាតិ និងទីភា� ក់ងរអភិវឌ្ឍន៍អន�រជាតិដ៏ៃទេទៀត ក�ុងលក�ណៈស្រមបស្រម�លគា�  សំរប់ករេធ�ី
ែផនករ និងករអនុវត�សកម�ភាពកសងសមត�ភាពេនះ។ 
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VI. ែផនករសកម�ភាព សរំបព់ណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្រប្រកដសស� ម  
 
ែផ�កេនះេរៀបរប់អំពីែផនករសកម�ភាពជាតិេផ�ីមដំបូង, 

ែដលបានមកពីគំរូមូលដ� នៃនែផនករសកម�ភាពរបស់

្របេទសនិមួយៗ, ែដលេរៀបរងេដយ្រក�មករងរ ៃន

្រក�មដឹកនាកំរងរអន�ររដ� ភិបាលបេណា� ះអសន�ៃនករ

ស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី
្រកដសស� ម។ ែផនករនះរ៉យរ៉ប់អំពីសកម�ភាពចង�ុល

បង� ញមួយចំនួន ែដល្របេទសកម�ុជាអចេធ�ីនឹងអនុវត�

េទតមអនុសសន៍ទក់ទងនិងកិច�ករផ�ូវច្បាប់ នឹង

បេច�កេទស ែដលបានបង� ញេនែផ�កទី(V) ។ ែផនករ

សកម�ភាពេនះរមួប��ូ លទងំសកម�ភាពកំរតិអទិភាព, 

េពលេវល, ត្រម�វករៃនករកសងសមត�ភាពនឹងស� ប័ន 

សំខន់ៗ ែដលជាសក� នុពលក�ុងករអនុវត�ពក់ពន�័នឹង

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញនិមួយៗ, ែដលេនះជាមូលដ� ន

បានមកពីករពិភាក្សោក�ុងសិក� សលថា� ក់ជាតិស�ីពីករ

ស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី

្រកដសស� ម, ែដលេធ�ីេឡងីេនៃថ�ទី 5 ក��  2019 េន

ទី្រក�ងភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា, ក៏ដូចជាមូលដ� នចំេណះ 

ដឹងែដលទទួលបាន នឺងបទពិេសធន៏របស់្រក�មអ�កជំនា

ញ។ សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ, ក៏ដូចជាពត័មានេផ្សង

េទៀតមានេនក�ុងែផនករសកម�ភាពដំបូង អច្រត�វ

េរៀបរប់លំអិតែថមេទៀត, ឧទហរណ៍ដូចជា សកម�ភាព

ទងំេនាះ អច្រត�វបំែបកេទជា អនុសកម�ភាព នឹង 

ករងរលំអិត, ជាមួយនឹង្របេភទៃនករកសងសមត�

ភាពែដលជាត្រម�វករ – និងករប��ូ លវេទក�ុងែផនករ

អភិវឌ្ឍន៍របស់ជាតិ ែដលពក់ពន�័េផ្សងៗេទៀត (ដូចជា

ែផនករសកម�ភាពស្រមបស្រម�លពណិជ�កម�ជាតិ, 

យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៏ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�

និក, រ ឺែផនករអភិវឌ្ឍន៏រដ� ភិបាលែបបេអឡចិ្រត�និកជា

េដីម)។ 

 
ែផ�កទី 1: ទិដ�ភាពបេច�កេទស (Technical Aspect) 

កំរតិអទិភាព: ខ�ស់, មធ្យម, ទប 

សកម�ភាពរមួ (Overall) 

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

កំរតិ 

អទិភាព 
Priority 
level 

េពលេវល
Time-line 

ត្រម�វករៃនករ 

កសងសមត�

ភាព Capacity 
building needs 

ស� ប័នសំខន់ៗ ែដលជា

សក� នុពល 
Potential key agencies 

0. ផ�ល់សច� ប័នេលីកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ 

(FA) ៃនករស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំ

ែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម

ក�ុងតំបន់អសីុ និងប៉ាសីុហ�កិ 

ខ�ស់ រហ័ស

បំផុតែដល

ងចេធ�ី
បាន 

 ្រកសួងពណិជ�កម�, ្រកសួង

េសដ�កិច�និងហរិ��វត�ុ, 

្រកសួងករបរេទសនិងសហ

្របតិបត�ិករអន�រជាតិ  
អង�ភាពស� ប័ន និងអភិបាលកចិ� សរំប់ករផា� សប់�ូរទនិ�ន័យេអឡចិ្រត�និក ក�ងុបរយិាកសមិន

បាច់មាន្រកដសស� ម (Institutional and governance bodies for electronic data exchange in 

paperless environment) 

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

កំរតិ 

អទិភាព 
Priority 
level 

េពលេវល
Time-line 

ត្រម�វករៃនករក

សងសមត�ភាព 
Capacity 

building needs 

ស� ប័នសំខន់ៗ ែដលជា

សក� នុពល 
Potential key agencies 

1. ព្រងឹងយន�ករស� ប័នែដលស្រមប

ស្រម�លភាគីពក់ព័ន�នានាៃន ពណិជ�

មធ្យម កំពុងអនុ

វត� 

្រត�វករ។ េដីម្ប ី 

េធ�ីឱ្យ្របសិទ�ិភាព

ដល់ស� ប័ន និង

គណៈកមា� ធិករជាតិ
ស្រម�លពណិជ�កម�, ្រកសួង
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កម� (ឆ�ង្រពំែដន) េដយមិនេ្របី
្រកដសស� ម 

គណៈកមា� ធិករ

ជាតិស្រម�ល

ពណិជ�កម�, អនុ

គណៈកមា� ធិករ 

និង្រក�មករងរ

ទងំអស់  

ពណិជ�កម�, អគ�នាយក    

ដ� នគយនិងរដ� ករ 

   1.1. បេង�ីនឱ្យមានតំណាងកន់ែត

្របេសីរៃនអ�កចូលរមួវស័ិយឯកជន

ែដលមកពីសហគមន៍ជំនួញ 

មធ្យម កំពុងអនុវត�  គណៈកមា� ធិករជាតិ
ស្រម�លពណិជ�កម�, ្រកសួង

ពណិជ�កម�, អគ�នាយក    

ដ� នគយនិងរដ� ករ 
2. បេង�ីត្រក�មករងរែដលេរៀបចំកម�វធិី
ករកសងសមត�ភាព, យុទ�នាករកម�

វធិីករយល់ដឹង, និងែផនករទំនាក់

ទំនង 

មធ្យម កំពុងអនុវត� ្រត�វករ។េដីម្បកី

សង្របសិទ�ិភាព

ករសហករគា�

រវង  គណៈកមា�

ធិករជាតិ
ស្រម�លពណិជ�

កម�, នឹងស� ប័ន 

និងអ�កពក់ព័ន�

េផ្សងេទៀត, មាន

ទងំវស័ិយឯក

ជនផងែដរ 

គណៈកមា� ធិករជាតិ
ស្រម�លពណិជ�កម�, ្រកសួង

ពណិជ�កម�, អគ�នាយក    

ដ� នគយនិងរដ� ករ , សភា

ពណិជ�កម�កម�ុជា, 

សមាគមភា� ក់ងរប��ូ ន

ទំនិញកម�ុជា 

ស�យ័្របវត�ិកម� (Automation) 

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

កំរតិ 

អទិភាព 
Priority 
level 

េពលេវល
Time-line 

ត្រម�វករៃនករក

សងសមត�ភាព 
Capacity 

building needs 

ស� ប័នសំខន់ៗ ែដលជា

សក� នុពល 
Potential key agencies 

3. េធ�ីឱ្យស� ប័ននិយតកពក់ព័ន� អច

ដំេណីរករ្របព័ន�បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន 

និងសរគមនាគមន៍ (ICT)  

ខ�ស់ កំពុងអនុ

វត�, តម 

រយៈ្របព័ន�

បព� រែត

មួយជាតិ 

្រត�វករ។ ្រកសួងពណិជ�កម�, អគ�

នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ, 

4. ព្រងីកេសវករេផ�រ្របាក់តមេអឡចិ

្រត�និក (EFT) សំរប់ករបង់ពន�គយ 

ក៏ដូចជាករទូទត់សំរប់េសវកម�

ទក់ទិននឹងពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី
្រកដសស� មេផ្សងៗេទៀត 

ខ�ស់ អនុវត�ភា� ម 

ៗែដល

អចេធ�ី
បាន 

 ្រកសួងពណិជ�កម�, អគ�

នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ, 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

5. ចូលរមួក�ុងករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យ

្របព័ន�ប�� រែតមួយ ASEAN សំរប់

មធ្យម កំពុងអនុ

វត�ជាមួយ

 ្រកសួងពណិជ�កម�, អគ�

នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ, 
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ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់

េ្របី្រកដសស� ម ជាពិេសសេនក�ុង

ទ្រមង់ ATIGA-Form D (កិច�្រពម

េ្រពៀងពណិជ�កម�ែផ�កទំនិញរបស់ 

ASEAN-Form D) 
 

និង

ASEAN  
 

្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ 

និងេនសទ 

   5.1. េលីកទឹកចិត�ករបេង�ីតឱ្យមាន

ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ង្រពំែដនជាឧប

េតភាគី និង/ឬជាពហុភាគី េ្រកមកិច�

្រពមេ្រពៀងរមួ (Framework 

Agreement) 
េហដ� រចនាសម�័ន� ICT សរំប់ពណិជ�កម�មិនេ្រប្រកដសស់� ម  

(ICT Infrastructure for Paperless Trade) 

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

កំរតិ 

អទិភាព 
Priority 
level 

េពលេវល
Time-line 

ត្រម�វករៃនករក

សងសមត�ភាព 
Capacity 

building needs 

ស� ប័នសំខន់ៗ ែដលជា

សក� នុពល 
Potential key agencies 

6. កំណត់និងប�� ក់ឱ្យបានច្បាស់ 

លស់នូវែផនករយុទ�ស�ស� និងេគាល

ករណ៍ែណនាសំ�ីពីនិរន�រភាពធុរកិច�ៃន

្របព័ន�បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន និងសរ

គមនាគមន៍ (ICT) (រមួទងំ្របព័ន�

ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម) 

មធ្យម កំពុងអនុវត� 
។ ពិភាក្សោ
ជាមយួស� ប័
នពកព់ន័� 

 គណៈកមា� ធិករជាតិ
ស្រម�លពណិជ�កម�, ្រកសួង

ៃ្របសណីយន៍ិង

ទូរគមនាគមន៍ 
 

7. េធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីនូវយន�ករប�� ក់

ស�� ណអ�កេ្របី (users’ 

authentication mechanism) និង 

វធិានករសន�ិសុខទិន�ន័យ តមរយៈ

ករអនុវត�វធិាន PKI និង ហត�េលខឌី
ជីថល ឬ វធិានសន�ិសុខចុងេ្រកយណា

មួយ និងបណា� វធិានព្រងឹងសុវត�ិភាពដ៏

ៃទេទៀត ។  

មធ្យម កំពុងអនុវត� 
។ ៃនដំេណីរ
កររចនា 
សម�ន័� PKI 

 គណៈកមា� ធិករជាតិ
ស្រម�លពណិជ�កម�,្រកសួង

ពណិជ�កម�, អគ�នាយក    

ដ� នគយនិងរដ� ករ , ្រកសូង

មហៃផ�, ្រកសួងយុត�ិធម៍ 
 

8. ្រត�តពិនិត្យេឡងីវញិនូវែផនករេមស�ី
ពីេគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយ

ទូរគមនាគមន៍-បេច�កវទិ្យោគមនាគមន៍ 

និងព័ត៌មានឆា� 2ំ០2០ និងវយតំៃលករ

េ្រតៀមខ�ួនជាេ្រសច និងអនុេលមភាព 

េឆា� ះេទកន់េគាលេដៃនែផនករេនះ 

មធ្យម កំពុងអនុវត� 
។ មុនេនះរង់

ចកំរអនុម័
តច្បាបស់�ីពី
ពណិជ�កម�
តម្របពន័�
េអឡចិ្រត�
និក, ែដល
បច�ុប្បន�េនះ

 គណៈកមា� ធិករជាតិ
ស្រម�លពណិជ�កម�, 
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អនុមត័រចួ 
េហយី 

សកិ្សោេរៀបចំដំេណ រធុរកិច�/ករងរេឡងវិញ 

(Business Process Re-Engineering)  

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

កំរតិ 

អទិភាព 
Priority 
level 

េពលេវល
Time-line 

ត្រម�វករៃនករក

សងសមត�ភាព 
Capacity 

building needs 

ស� ប័នសំខន់ៗ ែដលជា

សក� នុពល 
Potential key agencies 

9. អនុវត�នូវករសិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរ

កិច�/ករងរេឡងីវញិ (BPR) រ ឺេធ�ី

បច�ុប្បន�ភាព្របព័ន� ICT របស់បណា�   

ស� ប័នពក់ពន័�នឹងនិយតកម�ពណិជ�

កម� (trade related-regulatory 

agencies) 

មធ្យម កំពុងអនុវត� ្រត�វករ។  

ែស�ងរកជំនួយ

បេច�កេទសពីអង�

ករ UN-ESCAP 

រ ឺស� ប័នអភិវឌ្ឍ

ន៍អន�រជាតិេផ្សង

េទៀត 

គណៈកមា� ធិករជាតិ

ស្រម�លពណិជ�កម�, ្រកសួង

ពណិជ�កម�, អគ�នាយក    

ដ� នគយនិងរដ� ករ , 

សខុុដុមនីយកម�ទិន�ន័យ (ករេធ�ឱ្យទិន�ន័យទងំអសស់ុចីង� ក់រមួគា� ) 

(Data Harmonization)  

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

កំរតិ 

អទិភាព 
Priority 
level 

េពលេវល
Time-line 

ត្រម�វករៃនករក

សងសមត�ភាព 
Capacity 

building needs 

ស� ប័នសំខន់ៗ ែដលជា

សក� នុពល 
Potential key agencies 

10. េធ�ីឱ្យទិន�ន័យទងំអស់សីុចង� ក់រមួ

គា� (េធ�ីសុខុដុមនីយកម�ទិន�ន័យ)  ក�ុង

ករអនុវត� រ ឺក�ុងករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព

្របព័ន� ICT របស់បណា� ស� ប័នពក់ពន័�

នឹងនិយតកម�ពណិជ�កម� (trade 

related-regulatory agencies)

េដយេ្របីស�ង់ដរអន�រជាតិែដលមាន។ 

មធ្យម កំពុងអនុវត� ្រត�វករ។  

េសចក�ីែណនា/ំ

អនុសសន៍របស់

អង�ករគយពិភព

េលកនិងអង�ករ 

UN/CEFACT 

(WCO Data 

Model 

Guidelines and 

UN/CEFACT) 
ែស�ងរកជំនួយ

បេច�កេទសពីអង�

ករ UN-ESCAP 

រ ឺស� ប័នអភិវឌ្ឍ

គណៈកមា� ធិករជាតិ

ស្រម�លពណិជ�កម�, អគ�

នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ , 
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ន៍អន�រជាតិេផ្សង

េទៀត 

ករយលដ់ឹង និងករកសងសមត�ភាព (Awareness and Capacity-Building)  

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

កំរតិ 

អទិភាព 
Priority 
level 

េពលេវល
Time-line 

ត្រម�វករៃនករក

សងសមត�ភាព 
Capacity 

building needs 

ស� ប័នសំខន់ៗ ែដលជា

សក� នុពល 
Potential key agencies 

11. ព្រងឹងករយល់ដឹង និងករកសង

សមត�ភាពដល់ភាគីពក់ព័ន�និង

ពណិជ�កម�(ឆ�ង្រពំែដន)េដយមិនេ្របី
្រកដសស� ម  

ខ�ស់ បន� ្រត�វករ។  

ែស�ងរកជំនួយ

បេច�កេទសពីអង�

ករ UN-ESCAP 

រ ឺស� ប័នអភិវឌ្ឍ

ន៍អន�រជាតិេផ្សង

េទៀត 

គណៈកមា� ធិករជាតិ
ស្រម�លពណិជ�កម�,  

ប�� ពក់ពន័�េផ្សងៗេទៀត (Other issues) 

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

កំរតិ 

អទិភាព 
Priority 
level 

េពលេវល
Time-line 

ត្រម�វករៃនករក

សងសមត�ភាព 
Capacity 

building needs 

ស� ប័នសំខន់ៗ ែដលជា

សក� នុពល 
Potential key agencies 

12. េរៀបចំកណំត់ែផនករយុទ�ស�ស�

េដីម្បធីានាបាននូវថវកិរក�ុងករអនុវត�

្របព័ន� ICT របស់បណា� ស� ប័នពក់ពន័�

នឹងនិយតកម�ពណិជ�កម� (trade 

related -regulatory agencies) 

ខ�ស់ រហ័ស

បំផុតែដល

អចេធ�ី
បាន 

 គណៈកមា� ធិករជាតិ
ស្រម�លពណិជ�កម�, ្រកសួង

ពណិជ�កម�, ្រកសួងេសដ�

កិច�និងហរិ��វត�ុ, 

12.1 វយតំៃលត្រម�វកររបស់ស� ប័ន

ទងំេនាះ  
ខ�ស់ រហ័ស

បំផុតែដល

អចេធ�ី
បាន 

 គណៈកមា� ធិករជាតិ
ស្រម�លពណិជ�កម�, 

12.2 ស្រមបស្រម�លនូវ្របភពធនធាន

ថវកិរែដលអចមាន និង ករទក់ទង

េទបណា� ស� ប័នអភិវឌ្ឍន៍អន�រជាតិ
េផ្សងេទៀត 

ខ�ស់ រហ័ស

បំផុតែដល

អចេធ�ី
បាន 

 ្រកសួងេសដ�កិច�និងហរិ��

វត�ុ, 

ស្រមបស្រម�លករផា� សប់�ូរទិន�ន័យេអឡចិ្រត�និកឆ�ង្រពំែដន (Facilitation of Cross-Border 

Electronic Data Exchange)  

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

កំរតិ 

អទិភាព 
Priority 
level 

េពលេវល
Time-line 

ត្រម�វករៃនករក

សងសមត�ភាព 
Capacity 

building needs 

ស� ប័នសំខន់ៗ ែដលជា

សក� នុពល 
Potential key agencies 
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13. េធ�ី្របព័ន�ស�័យ្របវត�ិកម� ៃន 

បណា� ស� ប័នពក់ពន័�នឹងនិយតកម�, 

ទងំពណិជ�កម�េនក�ុង្រស�ក និង

ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនេ្របី 

្រកដសស� ម (េធ�ីេនេពលជាមូយគា� ) 

ខ�ស់ រហ័ស

បំផុតែដល

អចេធ�ី
បាន 

 គណៈកមា� ធិករជាតិ
ស្រម�លពណិជ�កម�, ្រកសួង

ពណិជ�កម�, អគ�នាយក    

ដ� នគយនិងរដ� ករ , 

14. ចូលរមួក�ុងករេធ�អីធិករកិច�រមួគា�  

និងែចករែំលក (ករទទួលស� ល់) លទ�

ផល តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកក�ុង

ចំេណាមស� ប័ននិយត័កម�ពក់ព័ន� ក៏

ដូចជាជាមួយ្របេទសៃដគូពណិជ�កម�  

ខ�ស់ រហ័ស

បំផុតែដល

អចេធ�ី
បាន 

 គណៈកមា� ធិករជាតិ
ស្រម�លពណិជ�កម�, ្រកសួង

ពណិជ�កម�, អគ�នាយក    

ដ� នគយនិងរដ� ករ  

15. ពេន��នដំេណីរករសកល្បង ៃន

ករដក់អនុវត�នូវកម�វធិី “្របតិបត�ិករ

េសដ�កិច�ែដលបានទទួលករអនុ�� ត” 

(AEO or Authorized Economic 

Operator) និង សំេរចនូវកិច�្រពម

េ្រពៀងទទួលស� ល់គា� េទវញិេទមក 

ជាមួយបណា� ្របេទសជាៃដគូពណិជ�

កម�ចំបង(conclude mutual 

recognition agreement with main 

trading partner countries) 

មធ្យម កំពុងអនុវត� 
។ រងច់កំរ
ប�� បៃ់ន
្របពន័�
្រគប្់រគងហ
និភយ័ 

 ្រកសួងពណិជ�កម�, អគ�

នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ  

 

 

ែផ�កទី 2: ទិដ�ភាពបែផ�កច្បាប់ (Legal Aspect) 

កំរតិអទិភាព: ខ�ស់, មធ្យម, ទប 

សកម�ភាពរមួ (Overall) 

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

សកម�ភាព

ចង�ុល

បង� ញ 
Indicative 

action 

សកម�ភាព

ចង�ុល

បង� ញ 
Indicative 

action 

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

សកម�ភាពចង�ុល

បង� ញ 
Indicative action 

0. ផ�ល់សច� ប័នេលីកិច�្រពម

េ្រពៀងរមួ (FA) ៃនករស្រម�ល

ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយ

មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មក�ុង

តំបន់អសីុ និងប៉ាសីុហ�កិ 

ខ�ស់ រហ័ស

បំផុតែដល

អចេធ�ី
បាន 

្រត�វករ។  

បេង�ីនករយល់ដឹងៃនកិច�្រពម

េ្រពៀងរមួ(FA) ទងំក�ុងអត�បទ 

និង ករអនុវត�ន៍។ បេង�ីនករយល់

ដឹងៃនកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ(FA) ៃន

ចំណុចទក់ទងនឹងកិច�្រពមេ្រពៀង

ករស្រមបស្រម�លពណិជ�កម� 

អង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក 

្រកសួងពណិជ�កម�, 

្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហរិ��វត�ុ, អគ�

នាយកដ� នគយនិង

រដ� ករ, ្រកសួងករ

បរេទសនិងសហ

្របតិបត�ិករអន�រ

ជាត ិ
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(TFA-WTO),្របព័ន�្របព័ន�្របព័ន�

ប�� រែតមួយជាតិ (NSW)នឹងករ

បេង�ីតឱ្យមានបរយិាកសពណិជ�

កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី
្រកដសស� ម  

ច្បាប់ស�ពីី្របតិបត�ិករនិងហត�េលខតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (Electronics transaction and 

signature law) 

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

សកម�ភាព

ចង�ុល

បង� ញ 
Indicative 

action 

សកម�ភាព

ចង�ុល

បង� ញ 
Indicative 

action 

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

សកម�ភាពចង�ុល

បង� ញ 
Indicative action 

1. អនុម័តលក�ន�ិកៈ និងបទ

ប��ត�ិ្រគប់្រគង រ ឺពក់ព័ន�និង

្របតិបត�ិករតមេអឡចិ្រត�និក 

ខ�ស់ រងច់ ំនិង
កំពុងអនុវត� 

្រត�វករ។  

អភិវឌ្ឍមូលដ� នចំេណះដឹងពក់ 

ព័ន�នឹងច្បាប់ UNCITRAL Model 

(UNCITRAL Model Law) និង 

អនុស��  UN ស�ីអំពី the Use of 

Electronic Communications 

in International Contracts; 

Rotterdam Rules; និង UN 

Convention on Contracts for 

the International Sale of 

Goods; eIDAS; EU General 

Data Protection Regulation 

(GDPR); UN/CEFACT 

Recommendations and other 

national e-commerce law 

models  

្រកសួងពណិជ�កម�, 

្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហរិ��វត�ុ, អគ�

នាយកដ� នគយនិង

រដ� ករ , ្រកសួងករ

បរេទសនិងសហ

្របតិបត�ិករអន�រ

ជាតិ, ្រកសួង

ៃ្របសណីយន៍ិង

ទូរគមនាគមន៍,

្រកសួងយុត�ិធម៌, 

្រកសួងសធារណ

ករ និងដឹកជ��ូ ន, 

្រកសួងមហៃផ� 
 

1.1 អនុម័តច្បាប់ស�ីពីពណិជ�

កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 
1.2 អនុម័តច្បាប់ស�ីពីករ

្រគប់្រគងទិន�ន័យ  
1.3 ព្រងងច្បាប់ស�ីព្ីរបព័ន�

ប�� រែតមួយជាតិ  
1.4 វេិសធនកម�្រកម 

រដ�ប្បេវណី 
1.5 វេិសធនកម�្រកមនីតិវធិី 

រដ�ប្បេវណី   
1.6 វេិសធនកម�្រកមនីតិវធិី 

្រពហ�ទណ�   
1.7 ព្រងឹងច្បាប់ស�ីពីករ

្រគប់្រគងកម�សិទ�ិប��  
1.8 អនុម័តច្បាប់ស�ីពីករ

ករពរទិន�ន័យ 
1.9 អនុម័តច្បាប់ស�ីពីឯកជន

ភាព (Privacy Law)  
1.10 អនុម័តច្បាប់ស�ីពីបទ

េល�ីសតម្របព័ន�បេច�កវទិ្យោ 
1.11 អនុម័តច្បាប់ស�ីពីករ

្របកួត្របែជង 
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1.12 ព្រងងច្បាប់ស�ីពីកិច�

សន្យោតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 
2. ទទួលស� ល់្របេភទឯកសរ

េអឡចិ្រត�និកមួយចំនួន ែដល

ជាែផ�កមួយៃនករអភិវឌ្ឍរមួ

េដីម្បឈីនេទរកបរយិាកស

ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនមិនេ្របី
្រកដសស� ម េនកម�ុជា 

មធ្យម កំពុងអនុវត� ្រត�វករ។  

ចំេណះដឹងែផ�កផ�ូវច្បាប់ៃនករ

ទទួលស� ល់ ឯកសរេអឡចិ្រត�

និក រមួទងំ UNCITRAL Model 

Law on Electronic 

Transferable Records 

(MLETR) (2017) និង UN 

Convention on Contracts for 

the International Carriage of 

Goods Wholly or Partly by 

Sea (Rotterdam Rules) 

(2008)  

្រកសួងពណិជ�កម�, 

្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហរិ��វត�ុ, អគ�

នាយកដ� នគយនិង

រដ� ករ ,្រកសួង

ៃ្របសណីយន៍ិង

ទូរគមនាគមន៍, 
្រកសួងសធារណ

ករ និងដឹកជ��ូ ន, 
្រកសួងឧស្សោហកម� 

និងសិប្បកម� 

3. ទទួលស� ល់កិច�សន្យោេអ

ឡចិ្រត�និក និងពិចរណា

ប��ូ លច្បាប់ពក់ព័ន�, មិន្រតឹម

ែតច្បាប់ពក់ព័ន�និងករបេង�ីត 

នឹងសុពលភាពបុ៉េណា� ះេទ, 

ែថមទងំកតព�កិច�អនុវត�នឹង 

ករទូរទត់តមែបបេអឡចិ្រត�

និក ៃនកិច�សន្យោេអឡចិ្រត�និក

ផងែដរ (Ref 1.9)  

មធ្យម កំពុងអនុវត� ្រត�វករ។  

ចំេណះដឹងពីអនុស��  UN 

Convention on the Use of 

Electronic Communications 

in International Contracts; 

UN Convention on Contracts 

for the International Sale of 

Goods; International 

Chamber of Commerce 

(ICC) publications  

្រកសួងពណិជ�កម�, 

អគ�នាយកដ� នគយ

និងរដ� ករ ,ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា, 
្រកសួងយុត�ិធម៌, 
  

4. ច្បាប់ស�ីពីករ្រគប់្រគង

ទិន�ន័យមានប្ប��តិ�ែចងលំអិត

អំពីករ្របមូលទិន�ន័យ, កររក្សោ

ទិន�ន័យ, ឯកសរកលប្បវត�ិជា

េអឡចិ្រត�និក, មា� ស់កម�សិទ�ិ
ទិន�ន័យ, លក�ណៈៃនករែចក

ចយទិន�ន័យ និង ភាពទទួល

ខុស្រត�វៃនអ�ក្រគប់្រគងទិន�ន័យ 

(Ref 1.2)  

ខ�ស់ កំពុងអនុវត� ្រត�វករ។ 

ស្រមបស្រម�លឱ្យមានករយល់

ដឹងក�ុងចំេណាមស� ប័នរដ� ភិបាល

ែដលពក់ព័ន� អំពីករទទួលខុស

្រត�វែផ�កច្បាប់របស់ខ�ួន េនេ្រកម

ច្បាប់ស�ីពីករ្រគប់្រគងទិន�ន័យ  
  

្រកសួងៃ្របសណីយ៍

និងទូរគមនាគមន៍,

្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហរិ��វត�ុ, អគ�

នាយកដ� នគយនិង

រដ� ករ , 
 

5. ច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម

្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកមានប��ូ ល

ប្ប��តិ�លំអិតអំពីករទទួលយក

នូវភស�ុតងេអឡចិ្រត�និកេន

ក�ុងដំេណីរនីតិវធិីផ�ូវច្បាប់ និង

ខ�ស់ រងច់ ំនិង
កំពុងអនុវត� 

្រត�វករ។  

ស្រមបស្រម�លឱ្យមានទំនាក់ទំនង

សីុគា� េទវញិេទមកៃនច្បាប់ស�ីពី
ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�

និក ជាមួយនឹង ្រកមនីតិវធិី 

្រកសួងយុត�ិធម៌, 
្រកសួងពណិជ�កម�,   
្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហរិ��វត�ុ, 
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រដ�បាល, គា្ំរទេដយ្រកមនីតិវធិី
្រពហ�ទណ�  នឹង្រកមនីតិវធិីរដ�ប ្

បេវណី (Ref 1.1, 1.4 & 1.5) 

្រពហ�ទណ�  នឹង្រកមនីតិវធិី 

រដ�ប្បេវណី, និងភាពជាប់ពក់ព័ន�

គា� ៃនកំែណទំរង់ពីក�ីវវិត និងករ

កត់ក�ី េនកម�ុជា (implications 

of reforms for litigation and 

arbitration in Cambodia) 
ច្បាប់ស�ពីីពណិជ�កម�មិនេ្រប្រកដសស� ម និង ច្បាប់្របព័ន�ប��រែតមួយ  

(Paperless trade and Single Window Laws)  

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

សកម�ភាព

ចង�ុល

បង� ញ 
Indicative 

action 

សកម�ភាព

ចង�ុល

បង� ញ 
Indicative 

action 

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

សកម�ភាពចង�ុល

បង� ញ 
Indicative action 

6. ផ�ល់មូលដ� នផ�ូវច្បាប់សំរប់

បេង�ីននូវ ្របេភទ, មុខងរ និង

្រទង់្រទយៃន្របព័ន�ប�� រែត

មួយ (Ref 1.3) 

ខ�ស់ រហ័សបំផុត
ែដលអចេធ�ី
បាន 

្រត�វករ។  

ចំេណាះដឹងពីប្ប��តិ�េនក�ុងច្បាប់

្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ េដយ

េយាងេទនិងបណា� គំរូមូ៉ែដលជាតិ
េផ្សងេទៀត  

(knowledge of provisions in 

a National Single Window 

law by reference to other 

national models)  

គណៈកមា� ធីករ

ដឹកនាគំេ្រមាងបព� រ

ជាតិែតមួយ

(NSWSC), ្រក�ម

ផ�ល់្របឹក្សោែផ�ក

ច្បាប់និងេគាល

នេយាបាយគេ្រមាង

បព� រែតមួយជាតិ,   
្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហរិ��វត�ុ, អគ�

នាយកដ� នគយនិង

រដ� ករ , ្រកសួង

ពណិជ�កម�,   
 

7. អនុម័តច្បាប់ស�ីពីករករពរ

ទិន�ន័យ, ច្បាប់ស�ីពីសន�ិសុខ

្របព័ន�បេច�កវទិ្យោ, ច្បាប់ស�ីពី
ឯកជនភាព (Ref 1.7, 1.8, 

and 1.9)  

ខ�ស់ រហ័សបំផុត
ែដលអចេធ�ី
បាន និង
កំពុងអនុវត� 

្រត�វករ។  

កសងចំេណះដឹងក�ុងចំេណាមស�

ប័នរដ� ភិបាលេដយេយាងេទគំរូ

មូ៉ែដលរបស់អន�រជាតិ: OECD 

Guidelines on the Protection 

of Privacy and Trans-border 

Flows of Personal Data 

(1980) and EU General Data 

Protection Regulation 2016 

(GDPR); and by reference to 

other national models.   

្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហរិ��វត�ុ, អគ�

នាយកដ� នគយនិង

រដ� ករ , ្រកសួង

យុត�ិធម៌, ្រកសួង

ៃ្របសណីយន៍ិង

ទូរគមនាគមន៍ 
្រកសួងពណិជ�កម�,   
 
 

7.1 អនុម័តច្បាប់ស�ីពីករ

ករពរទិន�ន័យ 
7.2 អនុម័តច្បាប់ស�ីពីឯកជន

ភាព 

7.3 អនុម័តច្បាប់ស�ីពីបទេល�ីស

តម្របព័ន�បេច�កវទិ្យោ 
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ែផ�កឆ�ងកត់្រពំែដន (Cross-border aspects)  

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

សកម�ភាព

ចង�ុល

បង� ញ 
Indicative 

action 

សកម�ភាព

ចង�ុល

បង� ញ 
Indicative 

action 

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

សកម�ភាពចង�ុល

បង� ញ 
Indicative action 

8. ចប់េផ�ីម និងចូលរមួក�ុង

គំនិតផ�ួចេផ�ីមៃន្របតិបត�ិករ

ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយ

មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ជា

លក�ណៈេទ�ភាគី និងលក�ណៈព

ហុភាគី  

មធ្យម កំពុងបន� ្រត�វករ។  

ព្រងឹងសមត�ភាពចូលរមួយ៉ាង

សកម�ក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀងតំបន់ដូច

ជា RCEP, ASEAN, GMS 

(CBTA); and trade, transport 

and transit initiatives with 

Thailand, Lao People's 

Democratic Republic, and 

Viet Nam  

្រកសួងករបរេទស

និងសហ្របតិបត�ិ
ករអន�រជាតិ, 

្រកសួងពណិជ�កម�,   
អគ�នាយកដ� នគយ

និងរដ� ករ , 
្រកសួងៃ្របសណីយ៍

និងទូរគមនាគមន៍, 
ធនាគារជាតិៃនកម�ុ
ជា, ្រកសួង

សធារណករ និង

ដឹកជ��ូ ន, 
9. ពិចរណាឱ្យបានខ� ងំក� ពី 

ករប��ូ លស�ង់ដរផ�ូវច្បាប់,  

បទប្ប��ត�ិ, េសចក�ីែណនា,ំ 

របស់អន�រជាតិែដលពក់ព័ន� 

េទក�ុង្រកបខ័ណ� ច្បាប់របស់

្របេទស 

មធ្យម កំពុងបន� ្រត�វករ។  

(ពក់ព័ន�និង្រកបខ័ណ� ច្បាប់ែដល

បានេរៀបរប់េនក�ុងអនុសសន៍

ែផ�កច្បាប់ 1.) កសងចំេណះដឹង

ពីប្ប��ត�ិច្បាប់  និង េសចក�ី
ែណនាសំ�ង់ដរអន�រជាតិ ែដល

ពក់ព័ន�េទនឹង្របព័ន�ប�� រជាតិែត

មួយ និងពណិជ�កម�មិនេ្របី
្រកដសស� ម (including WCO 

instruments, UN/CEFACT 

Recommendations and 

UNNExT Legal Guide for 

Single Windows and 

Paperless Trade).  

្រកសួងពណិជ�កម�,  
្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហរិ��វត�ុ, អគ�

នាយកដ� នគយនិង

រដ� ករ , ្រកសួងករ

បរេទសនិងសហ

្របតិបត�ិករអន�រ

ជាតិ, ្រកសួង

ៃ្របសណីយន៍ិង

ទូរគមនាគមន៍, 
្រកសួងពណិជ�កម�,   
 

ករពិចរណាេផ្សងេទៀត (Other considerations)  

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

សកម�ភាព

ចង�ុល

បង� ញ 
Indicative 

action 

សកម�ភាព

ចង�ុល

បង� ញ 
Indicative 

action 

សកម�ភាពចង�ុលបង� ញ 
Indicative action 

សកម�ភាពចង�ុល

បង� ញ 
Indicative action 
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10. បេង�ីតឱ្យបានេពញេលញ

នូវ្របព័ន�សមត�កិច�ប�� ក់

វ�ិ� បនប្រត រ ឺវ�ិ� តធរ 

(Certifying Authorities or 

CAs) េដីម្បសុីវត�ិភាព និង ករ

េផ��ងផា� ត់ហត�េលខឌីជីថល, 

េដយ 

ប��ូ លទងំមុខងរ, កតព�កិច�, 

និងអំណាច ៃន “Controller” 

របស់រដ� ភិបាល/ Root CA និង 

authorized CAs, ក៏ដូចជាមូល

ដ� នៃនករទទួលខុស្រត�វ នឹង

េលីកែលងពីករទទួលខុស្រត�វ

ៃនបណា� ភាគីទងំេនាះ   
(Fully establish the 

system of Certifying 

Authorities (CAs) for 

security and verification of 

digital signatures, 

including the functions, 

duties, and powers of the 

government 

“Controller”/Root CA and 

authorized CAs as well as 

the grounds for liability and 

exemptions from liability of 

such parties) 

ខ�ស់ រហ័សបំផុត
ែដលអចេធ�ី
បាន 

្រត�វករ។  

នូវគំរូបទពិេសធន៍ល�ៗ  (បំផុត) 

ពី្របេទសែដលេជឿនេលឿនេន

ែផ�កេនះ។ ជំរុញឱ្យមានករេ្របី
ហត�េលខឌីជីថលក�ុងវស័ិយឯក

ជន និងវស័ិយសធារណៈេន 

កម�ុជា   

្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហរិ��វត�ុ, ្រកសួង

ៃ្របសណីយន៍ិង

ទូរគមនាគមន៍,  
្រកសួងពណិជ�កម�,   

11. អនុម័តព្រងងច្បាប់ស�ីពី
ករ្របកួត្របែជង, េដយមិន 

ពន្យោេពល, េដីម្បអីនុវត�នូវ 

លក�ខ័ណ� ្របកួត្របែជងេដយ

ចំហនិង េស�ីភាព សំរប់្រគប់

្របតិបត�ិករជំនួញទងំអស់េន

កម�ុជា ប��ូ លទងំបណា�

ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដស

ស� មែដលពក់ព័ន�ទងំអស់ 

(Ref 1.11)  
 

ខ�ស់ រហ័សបំផុត
ែដលអចេធ�ី
បាន 

្រត�វករ។  

កសងចំេណះដឹងក�ុងរដ� ភិបាល

ពក់ព័ន�និងច្បាប់្របកួត្របែជង 

និងបទពិេសធន៍អនុវត�ល�ៗ ពី 

បណា� ្របេទសេផ្សងៗ រមួទងំពី 

បណា� ្របេទស ASEAN, ជា 

ពិេសសពក់ព័ន�និងករ្របតិបត�ិៃន 

គណៈកមា� ធិករអគ�េលខធិករ

្របកួត្របែជង, ជំរុញច្បាប់្របកួត

្របែជង (ឱ្យអនុវត�) ក�ុង្រគប់វស័ិ

យេសដ�កិច�ទងំអស់, និងអ�ីជាករ

្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហរិ��វត�ុ, ្រកសួង

ពណិជ�កម�,    
្រកសួងយុត�ិធម៌, 

្រកសួងៃ្របសណីយ៍

និងទូរគមនាគមន៍,   
ធនាគារជាតិៃនកម�ុ
ជា, ្រកសួងករ

បរេទសនិងសហ

្របតិបត�ិករអន�រ

ជាត,ិ  
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អនុវត�ន៍្របឆាងំករ្របកួត្របែជង, 

ពិចរណាករសហ្របតិបត�ិករគា�

េទវញិេទមករវងកម�ូជា និងស�

ប័ន្របកួត្របែជងជាតិដ៏ៃទេទៀត      
12. បេង�ីតវធិាន្រគប់្រគងែដល

ទក់ទិនេទនឹងជំេរសីៃនច្បាប់ រ ឺ

ជំេរសីេវទិកេដះ្រសយ ក៏ដូច

ជាវធិានេដះ្រសយចំេពះច្បាប់

ែដលមានលក�ណៈមិនសីុចង� ក់

គា�  (conflict of laws rules) 

ែដលជាពិេសសពក់ព័ន�និងកិច�

សន្យោពណិជ�កម�អន�រជាតិ, 

ក�ុងច្បាប់រដ�ប្បេវណីកម�ុជា, និង

ពិេសសផងែដរពក់ព័ន�ចំេពះ

ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដស

ស� ម នឹងពណិជ�កម�េអឡចិ្រត�

និក ឆ�ង្រពែំដន (Ref 1.4)   

ខ�ស់ រហ័សបំផុត
ែដលអចេធ�ី
បាន 

្រត�វករ។  

ព្រងងវធិាន្រគប់្រគងទេំនះ 

េដយេយាងេទគំរូមូ៉ែដលអន�រ

ជាតិ និងបទពិេសធន៍ល�ៗ ៃនករ

អនុវត�ជាអន�រជាតិបច�ុប្បន�  

្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហរិ��វត�ុ, ្រកសួង

យុត�ិធម៌, ្រកសួង

ពណិជ�កម�,    

13. ធានាថាច្បាប់ទងំេនាះ

អនុ�� តឱ្យមានករទូទត់ែបប

េអឡចិ្រត�និក សំរប់្រគប់េគាល

បំណងទងំអស់ និងក�ុង

ចំេណាមបណា� អ�កេធ�ី្របតិបត�ិ
ករពណិជ�កម�អន�រជាតិទងំ

អស់  

មធ្យម កំពុងអនុវត� ្រត�វករ។ 

អភិវឌ្ឍនិងប��ូ លរមួគា� នូវ្របព័ន�

ទូទត់េអឡចិ្រត�និកជាតិ (គំេ្រមា

ងបាគង) ជាមួយនិង្របព័ន�ប�� រ

ែតមួយជាតិ, ព្រងីកផ�ូវ

(មេធ្យោបាយ)ទូទត់េអឡចិ្រត�និក

ជាតិ េទជាលក�ណៈអន�រជាតិ, 

ដក់ឱ្យមានករេ្របីឯកសរេអឡចិ

្រត�និកសំរប់បណា� េគាលបំណង

និងដំេណាះ្រសយៃនករទូតត់ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុ
ជា, ្រកសួងេសដ�

កិច�និងហរិ��វត�ុ, 

អគ�នាយកដ� នគយ

និងរដ� ករ , ្រកសួង

ៃ្របសណីយន៍ិង

ទូរគមនាគមន៍,   
្រកសួងពណិជ�កម�,    

14. កសងករយល់ដឹង និង

សមត�ភាពពក់ព័ន�និងប��

ច្បាប់ពណិជ�កម�(ឆ�ង្រពំែដន)

មិនេ្របី្រកដសស� ម សំរប់អ�ក

ពក់ព័ន�ទងំអស់  

ខ�ស់ រហ័សបំផុត
ែដលអចេធ�ី
បាន 

្រត�វករ។  

េរៀបចំ និងដក់េចញនូវកម�វធិីអប់រ ំ

និងសិក� សលែបបជំនាញ ដល់វ ិ
ស័យឯកជន េដីម្បជីំរុញឱ្យមាន

ករផា� ស់ប�ូរពីពណិជ�កម�េ្របី
្រកដសស� ម េទជាពណិជ�កម�រ

មិនេ្របី្រកដសស� ម និងនាមំកនូវ

បរយិាកសពណិជ�កម�ជាលក�

ណៈេអឡចិ្រត�និក 

្រកសួងេសដ�កិច�និង

ហរិ��វត�ុ, អគ�

នាយកដ� នគយនិង

រដ� ករ , ្រកសួង

ពណិជ�កម�, គណៈ 

េមធាវកីម�ុជា, វស័ិ

យឯកជនពក់ព័ន� 

(សភាពណិជ�កម�

កម�ុជា, សមាគម

ភា� ក់ងរប��ូ ន

ទំនិញកម�ុជា 
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(CAMFFA) និង

សមាគមេជីងសរ

គយកម�ុជា

(CAMCBA), 

តំណាង MSMEs. 
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VII. េសចក�ីសន�ិដ� ន និង មេធ្យោបាយេទមុខ (Conclusion and way forward) 
 

កម�ុជាបានេធ�ីឱ្យមានករេជឿនេលឿនរកីចំេរនីក�ុងករអនុ

វត�ដល់ ករស្រម�លពណិជ�កម� និងពណិជ�កម�មិនេ្របី
្រកដសស� ម។ បុ៉ែន� េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ, េនមាន

ប�� េ្រចីនេទៀតែដល្រត�វេធ�ី េដីម្បបីេង�ីន្របសិទ�ិភាព

ពណិជ�កម�ឱ្យ្របេសីរេឡងីែថមេទៀតេនកម�ុជា, ជា

ពិេសស, ករយល់្រពមអនុវត�ឌីជីថលភាវូនីយកម�ក�ុង

នីតិវធិីពណិជ�កម�។ េនក�ុងរបាយករណ៍េនះ, បាន

បង� ញពីកររកេឃញីបានមកពីករវយតំៃលែផ�ក

បេច�កេទសនិងែផ�កផ�ូវច្បាប់ៃនករេ្រតៀមខ�ួនរបស់កម�ុជា 

ក�ុងពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនមិនេ្របី្រកដសស� ម, ជាមួយ

និងអនុសសន៍មយួចំនួនែដលទញេចញមកពីកររក

េឃញីេនះ។ ែផនករសកម�ភាពដំបូងមួយ្រត�វបានផ�ុ ំ

េឡងី េដយមូលដ� នេលីអនុសសន៍របស់អ�កជំនាញ 

និងេយាបល់ធាតុចូល្របមូលបានក�ុងអំឡុងេពលសិក�

សលពិភាក្សោថា� ក់ជាតិ, ែដលទងំេនះបានផ�ល់ជាមូល

ដ� នសំខន់ ក�ុងករេរៀបចសំំរប់្របេទសកម�ុជានូវ

ែផនករសកម�ភាពរបស់ខ�ួន េ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀងរមួៃន

កិច�ស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំែដនេដយមិនេ្របី
្របាស់្រកដសស� មក�ុងតំបន់អសីុប៉ាសីុហ�កិ។ 

សិក� សលថា� ក់តបំន់មួយ្រត�វបានេរៀបចំេឡងី ែដល

្របេទសចូលរមួបានែចករែំលកពីប��  និងប�� ្របឈម

របស់ពួកេគក�ុងកិច�ស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំែដន

េដយមិនេ្របី្រកដសស� ម និងបណា� សកម�ភាពអទិ
ភាពែដល្រត�វេរៀបចំេដះ្រសយនូវប�� ្របឈមទងំ

េនះ42

43  ។ េនអំឡុងសិក� សលេនាះ, ្របេទសកម�ុជា

បានកំណត់បណា� អទិភាពសំខន់ចំបងទងំេនះ។ សំ

រប់ែផ�កបេច�កេទស, អទិភាពសំខន់ចំបងរបស់កម�ុជា

គឺ៖  (1) បេង�ីតយន�ករស� ប័នខ� ងំមួយេដីម្បសី្រមប

ស្រម�លជាមួយៃដគូចូលរូមទងំអស់, (2) េធ�ីឱ្យស� ប័ន

ែដលពក់ព័ន�និងនិយតកម� (relevant regulatory 

agencies) អចដំេណីរករ្របព័ន�ពណិជ�កម�ឌីជីថល, 

និង (3) បេង�ីនករយល់ដឹងនិងសមត�ភាពៃនពណិជ�

                                                           
43 សិក� សលៃនករកសងសមត�ភាពេលីករស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង
្រពំែដនេដយមិនេ្របី្រកដសស� ម, 19 ក��  2019, ញូែដលី, 
្របេទសឥណា� . ពតម៌ានបែន�មសូមមេលី: 

កម� (ឆ�ង្រពំែដន) មិនេ្របី្រកដសស� មដល់ៃដគូចូលរមួ

ទងំអស់។ សំរប់ែផ�កផ�ូវច្បាប់, អទិភាពសំខន់ចំបង

របស់កម�ុជាគឺបេង�ីត៖ (1) ច្បាប់ហត�េលខ និង្របតិបត�ិ
ករេអឡចិ្រត�និក, (2) បទប្ប��តិ និងច្បាប់ សំរប់

ទទួលនិងែចកចយទិន�ន័យនិងពត៌មាន, និង (3) 

្រកបខ័ណ� ច្បាប់េផ្សងេទៀតេដីម្បគីា្ំរទដល់ករអនុវត�ករ

ស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំែដនមិនេ្របី្រកដសស�

ម។ វក៏្រត�វបានប�� ក់ផងែដរថា ថវកិរសំរប់អនុវត�

្របព័ន� ICT ៃនបណា� ស� ប័នពក់ពន័�នឹងនិយតកម�

ពណិជ�កម� និងករបេង�ីនសមត�ភាពនិងករយល់ដឹង

របស់បណា� ៃដគូចូលរមួ គឺមានសរៈសំខន់ក�ុងករេដះ

្រសយប�� អទិភាពទងំេនះ។ កម�ុជាបានេធ�ីឱ្យមាន

ករវវិឌ្ឍន៍យ៉ាងធំេធងេដយបានអនុម័តច្បាប់ស�ីពី
ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក, ែដលបានចុះហត�

េលខេនៃថ�ទី 2 ែខវចិ�ិក ឆា�  ំ2019, និងចូលជាធរមាន

អនុវត�េពញេលញេនៃថ�ទី 2 ែខឧសភា ឆា�  ំ 2020,  គឺ
បនា� ប់ពីច្បាប់េនះត្រម�វឱ្យផ្សព�ផ្សោយរយៈេពល 6 ែខ 

(េទីបអនុវត�)។ 

របាយករណ៍ក៏បានរេំលចផងែដរថា កម�ុជាមិនមាន

ឧបសគ�ផ�ូវច្បាប់និងបេច�កេទសេទ ក�ុងករចូលរមួក�ុង

កិច�្រពមេ្រពៀងរមួ (the Framework Agreement) 

េហយីកម�ុជាគួែតចូលរមួយ៉ាងរហ័សតមែដលអចេធ�ី
េទបានេដីម្បកីម�ុជាអចចប់េផ�ីមនូវែផនករ និងករអនុ

វត�យុទ�ស�ស�ពណិជ�កម�ឌីជីថលភាវូនីយកម�របស់ខ�ួន

ឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ិភាពែថមេទៀត។ ករវយតំៃលៃន

ភាពេ្រតៀមរចួរល់របស់ខ�ួន រមួជាមួយនិងែផនករ

សកម�ភាពែដលបានរេំលចក�ុងរបាយករណ៍េនះ អច

េ្របីជា្រគិះក�ុងករបរយិាយលំអិតបែន�មសំរប់

សកម�ភាពកំរតិថា� ក់ស� ប័ននិងកំរតិថា� ក់ជាតិ, ជាមួយ

និង្របភពថវកិនិងករកំណត់េពលេវល។ ករពិភាក្សោ 

និង្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់បែន�ម ជាមួយបណា� ៃដគូចូល

រមួទងំអស់អចជាករសំខន់េដីម្បកីំណត់និងប�� ក់ ពី

https://www.unescap.org/events/aptff-capacity-
building-workshop-cross-border-paperless-trade-
facilitation 

https://www.unescap.org/events/aptff-capacity-building-workshop-cross-border-paperless-trade-facilitation
https://www.unescap.org/events/aptff-capacity-building-workshop-cross-border-paperless-trade-facilitation
https://www.unescap.org/events/aptff-capacity-building-workshop-cross-border-paperless-trade-facilitation
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សកម�ភាពបែន�ម និងករដក់កំរតិលំដប់ករងរក�ុងករ

ឈនេទរកសំេរចេគាលេដរយៈេពលែវងៃនពណិជ�

កម�ឆ�ងកត់្រពំែដនមិនេ្របី្រកដសស� ម – និងកំណត់

គេ្រមាងសកល្បងច្បាស់លស់ណាមួយ ជាមួយត្រម�វ

ករ ករកសងសមត�ភាពនិងជំនួយបេច�កេទស។  

េនេពលកំពុងរង់ចកំរផ�ល់សច� ប័នេដីម្បចូីលរមួេពញ

សិទ�ិក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ (the Framework 

Agreement), កម�ុជាអចបន�ចូលរមួក�ុង្រក�មដឹកនាអំន�

ររដ� ភិបាលបេណា� ះអសន�ស�ីពីកិច�ស្រម�លពណិជ�កម�

ឆ�ងកត់្រពំែដនេដយមិនេ្របី្របាស់្រកដសស� ម (the 

Interim Intergovernmental Steering Group on 

Cross-border Paperless Trade Facilitation) េដីម្បី
្របមូលនិងផា� ស់ប�ូរពត៌មានៃនបទពិេសធន៍ល�ៗ  ែដល

អចជួយកម�ុជាកន់ែត្របេសីរេឡងីនូវករេ្រតៀមខ�ួនសំ

រប់ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនមិនេ្របី្រកដសស� ម។  
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ឧបសម�័ន�  
ឧបសម�័ន� I. ប�� េីឈ� ះម�ន�ីពក់ព័ន�ែដល្រត�វបានសមា� សន៍ 
 

ស� ប័ន េឈ� ះ មុខងរករងរ 

ធនាគារេអសីុលីដ 

បណ�ិ ត សូ ផនណារ ី
អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិ នឹងជាគណៈ្របធាន 

នាយកិរ្របតិបត�ិ្របតិបត�ិករ 

េលក សរ សុភាព 
អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិ នឹងជា្របធានអភិវឌ្ឍ

ផលិតផល 

គណៈេមធាវៃីន្រពះរជា

ណាច្រកកម�ុជា 

ឯកឧត�ម សួន វសិល ្របធាន 

េលក បុ៊ន ណាវណីា េមធាវ ី

សភាពណិជ�កម�កម�ុជា 

ឧកញ៉ា លឹម េហង អនុ្របធាន 

េលក្រសី នួន េព្រជសុផល អគ�នាយករងជាន់ខ�ស់ 

េលក ែកវ វសនា ្របធាននាយកដ� នអភិវឌ្ឍន៍ និងសហ្របតិបត�ិករ 

េលក្រសី ឈតឹ សីុឡូរណីា អ�កស្រមបស្រម�ល 

សមាគមេជីងសរគយ

កម�ុជា 
េលក អុឹម ផល ្របធាន 

សមាគមភា� ក់ងរប��ូ ន

ទំនិញកម�ុជា 

េលក មាស វរីៈ សមាជិក 

េលក ែកប កុម�ៈ សមាជិក 

េលក ប៉ាង ឆាយា សមាជិក 

អគ�នាយកដ� នគយ 

និង រដ� ករ  

េលក ផា េអងេវង៉ អគ�នាយករង 

េលក បុ៊ន ជីវ ្របធាន នាយកដ� ន របបគយ 

េលក ឈន េវឿន ្របធាន នាយកដ� ន ICT  

េលក ជួន ចន់សុភា អនុ្របធាន នាយកដ� ន ICT 

េលក េមាក ភក�ី 
្របធានករយិាល័យ ៃននាយកដ� នសហ្របតិបត�ិករ

គយអន�រជាតិ 

េលក ម៉ក់ វសិល 
អនុ្របធានករយិាល័យ ៃននាយកដ� ន ែផនករនឹង 

កិច�ករបេច�កេទស 

្រកសួងពណិជ�កម� 

េលកជំទវ តឹកេរត៉ កំរង រដ�េលខធិករ (EIF focal point) 

ឯកឧត�ម សុខ សុភ័�ក� រដ�េលខធិករ (FA-PT focal point) 

េលក ផាន អូន  អគ�នាយករង កកុំង្រត�ល  

េលក េភឿង វរីៈ ម�ន�ី កកុំង្រត�ល  

េលក ឡុង ែកមវចិិ្រត អគ�នាយករង ពណិជ�កម�អន�រជាតិ 

េលក អុ៊ន ចន់ថា ម�ន�ី នាយកដ� ននាេំចញ នាចូំល 

េលក សេម៉ង មុនី 
្របធាន នាយកដ� នកិច�ករពរអ�កេ្របី្របាស់ នឹង 

ប�ង� បករែក�ងបន�ំ 
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េលក គិម លីែដធ  ្របធាននាយកដ� នស�ីទី សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ 

Mr. Sven Callebaut  Team Leader, Formulation 
of Cambodia Trade Integration Strategy  

េលក ពុត េហមុ៉ណា�  អគ�នាយករង េសវពណិជ�កម� 

 
្រកសួងេសដ�កិច� នឹង 

ហរិ��វត�ុ 

េលក េគឿន បុ៊នេធឿន 
នាយកដ� ននីតិកម� (េលខធិករដ� ន) ៃន្រក�ម

្របឹក្សោនីតិកម� 

េលក ឈន ចន់ណា 
នាយកដ� ននីតិកម� (េលខធិករដ� ន) ៃន្រក�ម

្របឹក្សោនីតិកម� 

្រកសួងឧស្សោហកម� នឹង 

សិប្បកម� 

េលក ជា ថារក្ស អនុ្របធាន នាយកដ� ន 

េលក េខៀវ វចិិ្រត អនុ្របធាន នាយកដ� ន 

េលក នាក់ សម្បត�ិរតនៈ  ម�ន�ី នាយកដ� ន DCA 

្រកសួងយុត�ិធម៌ 

(េមធាវ)ី 

ឯកឧត�ម សូរ ចន់ធី អនុរដ�េលខធិករ 

េលកជំទវ េខៀវ សុផានី អនុរដ�េលខធិករ 

េលក្រសី ែសម េសងេវៃថ ្របធាននាយកដ� នកិច�ករច្បាប់នឹងស�ិតិ រដ�ប្បេវណី 

្រកសួងែរន៉ឹង ថាមពល 

េលក នូវ បូរ ី អនុ្របធាននាយកដ� នរដ�បាល នឹង ព័ត៌មានវទិ្យោ 

េលក ម៉ក់ សុចិ�ត�   អនុ្របធាននាយកដ� ន 

េលក សុក សុខ ្របធានករយិាល័យ 

េលក វ៉ង វបុិល  ម�ន� ី

្រកសួងៃ្របសណីយន៍ឹង

ទូរគមនាគមន៍ 

ឯកឧត�ម ជុន វ៉ត អគ�នាយក (អនុរដ�េលខធិករ) 

េលក្រសី តន់ សូដនី ្របធាន នាយកដ� នេគាលនេយាបាយ ICT 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េលក ឃូ វុទ�ី 
អនុ្របធានបេច�កេទស នឹង ្របធាននាយកដ� ន

្រសវ្រជាវេសដ�កិច� នឹងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ 

េលក្រសី រដ� និមល នាយកដ� ន ជ�� ីងទូទត់ 

េលក្រសី បុ៉ន ដលីន អនុ្របធាននាយកដ� ន 
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ឧបសម�័ន� II.  ប�� េីឈ� ះម�ន�ីចូលរមួសកិ� សលជាតិៃនករពិេ្រគាះេយាបល ់
 

ស� ប័ន េឈ� ះ មុខងរករងរ 

ធនាគារេអសីុលីដ 
េលក សរ សុភាព អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិ 

េលក េសង សុកមាន អនុ្របធាននាយក 

្រកសួងពណិជ�កម� 
េលក លង េហង  ទី្របឹក្សោសរពត៌មានរបស់គេ្រមាង 

“Accelerating Inclusive Markets for 
Smallholders (AIMS)” 

គណៈេមធាវៃីន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

េលក្រសី តន់ ចរៃណ េមធាវ ី

េលក វ សំរតិ ្របធានករយិាល័យ 

េលក ្រពំ វចិិ្រតអក�រ អគ�េលខធិករ 

 

សភាពណិជ�កម�កម�ុជា 

េលក្រសី ែកវ វសនា ្របធាននាយកដ� ន 

េលក ឆំ រតនៈ ម�ន�ីស្រមបស្រម�ល 

ឧកញ៉ា លឹម េហង អនុ្របធាន 

េលក្រសី នួន េព្រជសុផល អគ�នាយករងជាន់ខ�ស់ 

សមាគមេជីងសរគយកម�ុជា េលក អុឹម ផល ្របធាន 

សមាគមភា� ក់ងរប��ូ នទំនិញកម�ុជា 
េលក មាស វរីៈ សមាជិក (នឹងជា្របធាន្រក�មហុ៊ន) 

េលក្រសី ញឹម ចន់វយ៉ីា ែផ�ក្របតិបត�ិករ 

អគ�នាយកដ� នគយ 

និង រដ� ករ  

េលក ផា េអងេវង៉ អគ�នាយករង 

េលក េមាក ហួត អនុ្របធាននាយកដ� ន 

េលក តន់ សំេនៀង ម�ន� ី

េលក ជួន ចន់សុភា អនុ្របធាន នាយកដ� ន ICT 

្រកសួងពណិជ�កម� 

េលកជំទវ តឹកេរត៉ កំរង រដ�េលខធិករ 

េលកជំទវ សូ ្រសីមុិច អនុរដ�េលខធិករ 

េលក សួន ្របសិទ� អគ�នាយករង 

េលក ឡុង ែកមវចិិ្រត អគ�នាយករង 

េលក ផាន អូន  អគ�នាយករង កកុំង្រត�ល  

ក��  ឯក េសររីត�័ ្របធានករយិាល័យ/DICO 

េលក គង់ សុកេខង អនុ្របធាននាយកដ� ន 

េលក គង់ ែកវមុនី អនុ្របធាននាយកដ� ន 

ក��  យង់៉ ម៉ារយ៉ីា ម�ន� ី

បណ�ិ ត ែញ៉ម សេរត៉ ្របធានកម�វធិីគេ្រមាង EIF 

េលក ឈន បូ៉្រទី អនុ្របធាននាយកដ� ន 

េលក គិម លីែដធ  ្របធានស�ីទី ន. សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ 

េលក េហៀប វ៉ន់ដ ម�ន� ី

េលក ហង់ សុធារ៉ ្របធានករយិាល័យ 

េលក េឃ��ង ដូរ៉ ្របធានករយិាល័យ 
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េលក សម សីហ ម�ន� ី

េលក តូ រទិ� អនុ្របធាននាយកដ� ន 

េលក្រសី េ្រគឿន ធុនគាហុ ី ម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ 

្រកសួងេសដ�កិច� នឹង ហរិ��វត�ុ េលក េគឿន បុ៊នេធឿន ម�ន� ី

្រកសួងឧស្សោហកម� នឹង សិប្បកម� 
េលក ជា ថារក្ស អនុ្របធាន នាយកដ� ន 

េលក រ៉ រដ�  អនុ្របធានករយិាល័យ 

្រកសួងែរន៉ឹង ថាមពល 
េលក នូវ បូរ ី អនុ្របធាននាយកដ� ន 

េលក វ៉ង វបុិល  ម�ន� ី

្រកសួងយុត�ិធម៌ េលក្រសី ែសម េសងេវៃថ ្របធាននាយកដ� ន 

្រកសួងៃ្របសណីយន៍ឹងទូរគមនាគមន៍ េលក ផល�  ចន់ពិសិដ� អនុ្របធាននាយកដ� ន 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលក្រសី បុ៉ន ដលីន អនុ្របធាននាយកដ� ន 
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ឧបសម�័ន� III. ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្រប្រកដសស� ម៖ តរងវយតំៃលភាព

េ្រតៀមខ�ួនរចួរលៃ់នទដិ�ភាពបេច�កេទស )Technical Readiness Checklist): កម�ុជា 
 

វសិលភាព នងឹ រចនាសម�ន័�ៃនតរងវយតៃំល (Scope and structure of the checklist) 

តរងៃនករវយតំៃល (the checklist) គឺជាករវយតំៃលេលីចំណុចខ�ះខតែផ�កបេច�កេទស ក�ុងករអនុវត�្របព័ន�

ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។ ករវយតំៃលក៏ពិនិត្យផងែដរពីប�� របស់ជាតិដូចជា ករអនុវត�

្របតិបត�ិករេអឡចិ្រត�និក និងភាពមិនេ្របី្រកដសស� មេនកំរតិថា� ក់ជាតិ នឹង ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ, និងកត� ត្រម�វករ

ចបំាច់ជាមុនៃនករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនេ្របី្រកដសស� ម។  
តរងៃនករវយតំៃល (the checklist) ្រត�វបានេរៀបចំជាពីរែផ�ក ដូចខងេ្រកម៖ 

ែផ�ក A - ្របព័ន�ពណិជ�កម�មនិេ្រប្ីរកដសស� ម េនថា� ក់ជាត ិ

ែផ�កេនះេផា� តេទេលីប��បេច�កេទសែដលទក់ទងេទនិងករអនុវត�្របព័ន�ពណិជ�កម�េអឡចិ្រត�និក ក�ុងបរយិាកសមិន

េ្របី្រកដសស� មេនថា� ក់ជាតិ។  ប��បេច�កេទសនិង្រត�វបានដក់ជា្រក�ម េទតម្របេភទដូចខងេ្រកម៖  

1. អង�ភាពស� ប័ន និងអភិបាលកិច� សំរប់ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យេអឡចិ្រត�និក ក�ុងបរយិាកសមិនបាច់មាន្រកដស់

ស� ម(Institutional and governance bodies for electronic data exchange in paperless 

environment) 

a. ករេប�ជា� ខ�ស់ខងនេយាបាយ (strong political commitment) 

b. ករស្រមបស្រម�ល (Coordination) 

c. រចនាសម�័ន�្រគប់្រគងអន�រ្រកសួង (Inter-agencies governance structure) 

2. កំរតិស�័យ្របវត�ិកម� (Level of Automation) 

a. ្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (Electronic Systems) 

b. ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (Single Window System) 

3. េហដ� រចនាសម�័ន� ICT សំរប់ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដស់ស� ម (Information and Communication 
Technology (ICT) Infrastructure for Paperless Trade) 

a. ភាពមាន្របព័ន�បណា� ញេសវ (Network service availability) 

b. បណា� ញេសវរមួ/ែតមួយ (Common/single network (E-Systems))  

c. ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ ែដលបានប��ូ លជាមួយបណា� ្របព័ន�េផ្សងេទៀត (Single Window System 

– integrate/interoperate with other systems)  

d. ែផនករយុទ�ស�ស�សំរប់េហដ� រចនាសម�័ន� ICT (Strategic plan for ICT infrastructure 

issues)  

e. ករស� រពីេ្រគាះមហន�រយ/ករសេ�ង� ះក�ុងករណីមានេ្រគាះមហន�រយ (Disaster Recovery) 

f. ែផនករនិរន�រភាពរបស់កិច�ករ/ករងរ ( Business Continuity Plan) 

4. សុវត�ិភាព (Security) 

a. េគាលនេយាបាយសុវត�ិភាព IT (IT security policy) 

b. វធិានករសុវត�ិភាព (្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក, E-Systems)  
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c. យន�ករេផ��ងផា� ត់នូវភាព្រតឹម្រត�វ (Authentication mechanism) 

d. ្របព័ន�វធិានទំនាក់ទំនង (Communication protocol) 

5. សិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរេឡងីវញិ (Business process re-engineering) 
a. សិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរេឡងីវញិសំរប់ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម (BPR for 

paperless trade) 

b. អនុវត�្របតិបត�ិករពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម (Implementation of paperless trade 

transactions) 

6. សុខុដុមនីយកម� និងមា្រតដ� នទិន�ន័យ (ករេធ�ីទិន�ន័យ/មា្រតដ� នទងំអស់ឱ្យសីុចង� ក់រមួគា� , Data 
harmonization and standardization) 

7. ករកសងសមត�ភាព (Capacity building) 

8. ប�� េផ្សងៗ (Other matters) 

c. ចំេណះដឹងែផ�កកុំព្ូយទ័រ (Computer literacy) 

d. ប�� កំរតិៃនថវកិរ (Budget constraints) 

 

ែផ�ក B – ស� នភាពជាតៃិនករេឆា� ះេទរកករផា� ស់ប�ូរទនិ�ន័យឆ�ងកត់្រពែំដន 

ែផ�កេនះមានេគាលេដវយតំៃលពីស� នភាពៃន្របេទសមួយ រ ឺ ស� ប័នមួយែដលចប់េផ�ីមគេ្រមាងផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យពណិជ�

កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនេ្របី្រកដសស� ម។   

1. ្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (Electronic systems)  

2. ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (Single Window System)  

3. សិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរេឡងីវញិ (Business process re-engineering)  

4. សុខុដុមនីយកម� និងមា្រតដ� នទិន�ន័យ (Data Harmonization and standardization)  

5. ករដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ជាអន�រជាតិ (International Transit) 

6. កម�វធិីយល់ដឹង (Awareness Program)  

7. ប�� ពក់ពន័�េផ្សងៗេទៀត (Other matters) 

a. ្របតិបត�ិករេសដ�កិច�ែដលបានទទួលករអនុ�� ត Authorized Economic Operator  

b. សហគមន៍ពណិជ�កម� និងអ�កមានចំែណកពក់ព័ន� (Stakeholders and trade community) 

c. ថវកិរបស់រដ� ភិបាល (Government budget)  

d. ឯកសរត្រម�វសំរប់ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ង្រពំែដន និងអទិភាព (Documents being considered 

for cross-border data exchange & Prioritization) 

e. ពត៌មានបែន�ម (Further information) 
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សរបុចេម�យែដលបាន្របមលូ - ពភីាពេ្រតៀមខ�នួរចួរលៃ់នទដិ�ភាពបេច�កេទស  

(CONSOLIDATED RESPONSE TO TECHNICAL READINESS CHECKLIST) 
 

ែផ�ក A: ្របព័ន�ពណិជ�កម�មនិេ្រប្ីរកដសស� មេនថា� ក់ជាតិ (Paperless Trade System at the National Level)  

េលខ

េរៀង 
(No. ) 

សំណួរ (Questions)  ករេឆ�ីយតប (Response) 

1. អង�ភាពស� ប័ន នងិអភបិាលកចិ� សំរប់ករផា� ស់ប�ូរទនិ�ន័យេអឡចិ្រត�នកិ ក�ុងបរយិាកសមនិបាច់មាន្រកដស់ស�

មៈ 

កត� េជាគជ័យសំខន់មួយក�ុងករ្របតិបត�ិ្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� មគឺករេប�ជា� ខ�ស់ពីថា� ក់ដឹកនារំដ�

ភិបាល, េបីមិនដូេច� ះេទ ្របេភទគេ្រមាងែដលមានទំហធំំែបបេនះនិងជួបកររអក់រអួល។ េនេពលែដលថា� ក់

ដឹកនាខំ�ស់បំផុតេប�ជា� ដឹកនាគំេ្រមាងមួយ បព� ករគា្ំរទែផ�កហរិ��វត�ុ និងធនធានេផ្សងៗេទៀត នឹងអចេដះ

្រសយយ៉ាងងយ្រស�ល។ ករស្រមបស្រម�លក�ុងចំេណាមភាគីចូលរមួ មិនែមនជាករងរងយ្រស�លេទ (ដូចជា

ករស្រមបស្រម�លក�ុងចំេណាមស� ប័នរដ� ភិបាល, រវងរដ� ភិបាលនិងែផ�កឯកជន) បុ៉ែន�វអចអនុវត�េដយមាន

្របសិទ�ិភាព និងសមិទ�ិផល ជាមួយករបេង�ីតស� ប័នមួយែដលបំពក់េដយរចនាសម�័ន�្រគប់្រគងដ៏ខ� ងំមួយ។ 

ករបេង�ីតស� ប័នេនះនិងផ�ល់នូវវថិីមួយសំរប់ម�ន�ីពក់ព័ន�ចូលរមួគា�  មកពិភាក្សោពីមុខងរដំេណីរករ និងបព�

បេច�កេទសេផ្សងេទៀត និងក៏ដូចជាបព� ពក់ព័ន�ែផ�កច្បាប់។ រចនាសម�័ន�្រគប់្រគងែដលមានរ៉យរ៉ប់អំពីតួនាទី 

និងករទទួលខុស្រត�វរបស់្រក�មនិមួយៗ ក៏ដូចជាយន�កររយករណ៍ និងនាេំទដល់ករជំរុញេល្ប�នៃនករអនុវត�

នូវ្របព័ន�ពណិជ�កម�ែដលមិនេ្របី្រកដសស� ម។ 
1.1 េតីមានករេប�ជា� ខ�ស់ខងនេយាបាល

ក�ុង្របេទសរបស់អ�កេទក�ុងករអនុវត�

នូវ្របព័ន�ពណិជ�កម�ែដលមិនេ្របី
្រកដសស� ម េដីម្បបីេង�ីនេល្ប�ន

ចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់ពណិជ�កម�អន�រជាតិ?  

មាន. ពណិជ�កម�ែដលមិនេ្របី្រកដសស� មជាែផ�កមួយៃន យុទ�ស�ស�

សមាហរណកម�ពណិជ�កម�កម�ុជា (Cambodia Trade Integration 

Strategy or CTIS 2019-2023). 

េតីមានេសចក�ីែណនាផំ�ូវកររបស់រដ�

ភិបាល រ ឺរជ្រកឹត្យេទ? េតីមានម�ន�ីកំ

រតិថា� ក់្រកសួង្រត�វបានែតងតងំសំរប់

កិច�ករផ�ួចេផ�ីមេនះេទ? 

មាន. អនុ្រកឹត្យ (ចុះហត�េលខេដយនាយករដ�ម�ន�ី) ពីករបេង�ីតគ

ណៈកមា� ធិករដឹកនាគំេ្រមាង្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ ែដល្រត�វបានអនុ

វត�ជាមួយនិង ្របកសមួយចំនួន េដីម្បគីា្ំរទពណិជ�កម�មិនេ្របី
្រកដសស� ម, ជាពិេសសគឺករអនុវត�្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ។ េ្រកពី
េនះ, ្រក�មផ�ល់្របឹក្សោែផ�កច្បាប់នឹងេគាលនេយាបាយៃនគេ្រមាង្របព័ន�

ប�� រែតមួយជាតិ (ជា្រក�មករងរែផ�កច្បាប់) នឹង ្រក�មអនុវត�គេ្រមាង

្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (ជា្រក�មករងរបេច�កេទស) ក៏្រត�វបានបេង�ីត

េឡងី។ 

ជាមួយគា� េនះផងែដរ, គណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�លពណិជ�កម�ជាតិ 

(NTFC) ក៏នឹង្រត�វបេង�ីតេឡងីផងែដរ េហយីនឹង្រត�វដឹកនាេំដយេទស

រដ�ម�ន�ី នឹងជារដ�ម�ន�ីេសដ�កិច�នឹងហរិ��វត�ុ។ េលីសពីេនះ, ច្បាប់ស�ីពី
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ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកក៏្រត�វបានឡាយ្រពះហស�េលខ

អនុម័ត េនៃថ�ទី 2 វចិ�ិករ 2019 ផងែដរ។ 
1.2 េតីគំនិតផ�ួចេផ�ីមពណិជ�កម�មិនេ្របី

្រកដសស� មមានប��ូ លៃដគូសហ

គមន៍ទងំអស់ េហយីនិងមានករ

ជំរុញេដយថា� ក់ដឹកនាកំំពូលរបស់រដ�

ភិបាលែដររេឺទ?  

មាន.  ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ ជំហនទីពីរ (NSW Phase 2) ពក់

ព័ន�នឹងបណា� ស� ប័នរដ� ភិបាល ែដលភា� ប់េទគេ្រមាងេនះ និងបានអនុ

វត�តមទ្រមង់  e-application េរៀងៗខ�ួន។ (1) e-Customs 

Declarations របស់អគ�នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ  កំពុងអនុវត�េន

ជំហនទីពីរៃន្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ បុ៉ែន�ក៏េនែត្របឈមនិងប��

ខ�ះពី្របព័ន� ASYCUDA ។ (2) ករេចញវ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភព

េដីមទំនិញ េដយ្រកសួងពណិជ�កម� ក៏បានអនុវត�ក�ុង្របព័ន�ប�� រែត

មួយជាតិ ជំហនទីពីរែដរ(NSW Phase 2) ។ ស� ប័នរដ� ភិបាលដ៏ៃទ

េទៀត ែដល្រត�វអនុវត�នឹងភា� ប់គេ្រមាង្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិជំហនទី
ពីរេនែខកក�ដ2019ែដរេនាះគឺមាន (3) នាយកដ� ន្រគប់្រគងជំនួញ

ករែស�ងរុករកែរ ៉ៃន្រកសួងែរ ៉និងថាមពល (អជា� ប័ណ�នាេំចញ),  (4) 

នាយកដ� នែរ ៉នឹងសំភារៈសំណង់ ៃន្រកសួងែរ ៉និងថាមពល (អជា� ប័

ណ�ពណិជ�កម�), (5) នាយកដ� ននីតិកម�ៃនវទិ្យោស� នស�ង់ដរកម�ុជា

ៃន្រកសួងឧស្សោហកម�នឹងសិប្បកម� (អជា� ប័ណ�នាេំចញ នាចូំល); (6) 

នាយកដ� នឱសថ, ចំណីអហរ, បរកិ� រេពទ្យៃន្រកសួងសុខភិបាល 

(វ�ិ� បនប្រតឱសថ, ចំណីអហរ) (7) នាយកដ� នេសវមន�ីរេពទ្យ/ 

សុខភិបាលៃន្រកសួងសុខភិបាល (វ�ិ� បនប្រត/អជា� ប័ណ� េសវ

មន�ីរេពទ្យ/សុខភិបាល)។ ស� ប័នេផ្សងេទៀតែដលេនជំហនទីមួយៃន

្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ អចមានន័យថាស� ប័នេនាះភា� ប់េទ្របព័ន�សំ

រប់ែតេគាលបំណងអនុម័តេលីពត៌មានែដលបាន upload  េទ្របព័ន�

ប�� រែតមួយជាតិបុ៉េណា� ះ (for the purpose of approval 

information upload only), េហយី្របព័ន� e-applications របស់ស�

ប័នទងំេនាះអចកំពុងែតេរៀបចំ/បេង�ីត, ស� ប័នទងំេនះរមួមាន (1) 

អគ�នាយកដ� នកសិកម�ៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ នឹងេនសទ 

(វ�ិ� បនប្រតភូតគាមអនាម័យ), (2) រដ�បាលៃ្រពេឈៃីន្រកសួង

កសិកម� រុក� ្របមាញ់ នឹងេនសទ (អជា� ប័ណ�),  (3) រដ�បាលជលផល

ៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ នឹងេនសទ (អជា� ប័ណ�នាេំចញ) នឹង 

(4) នាយកដ� នផលិតកម�នឹងបសុព្យោបាលៃន្រកសួងកសិកម� រុក�

្របមាញ់ នឹងេនសទ(វ�ិ� បនប្រតសុខភាព/ភូតគាមអនាម័យ)។  

េតីស� ប័នរដ� ភិបាលមួយណាែដល

ទទួលខុស្រត�វ?  

អគ�នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ ទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�។ ក�ុងឆា�  ំ

2015, កម�ុជាបានេចញអនុ្រកឹត្យមួយ (ែដលចុះហត�លខេដយ

នាយករដ�ម�ន�ី) ស�ីអំពីករបេង�ីតគណៈកមា� ធិករដឹកនាគំេ្រមាងប�� រ

ែតមួយជាតិ។  អនុ្រកឹត្យេនះែដល្រត�វបានអនុវត�ជាមួយនិង ្របកស

មួយចំនួន ដូចជាករបេង�ីត ្រក�មផ�ល់្របឹក្សោែផ�កច្បាប់នឹងេគាល

នេយាបាយៃនគេ្រមាង្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (ជា្រក�មករងរែផ�ក
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ច្បាប់) នឹង ្រក�មអនុវត�គេ្រមាង្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (ជា្រក�ម

ករងរបេច�កេទស) ។  
1.3 េតីមានរចនាសម�័ន�្រគប់្រគងជាលក�

ណៈអន�រស� ប័នែដលបានបេង�ីតេឡងី 

េដីម្បេីមីលេលី្របព័ន�ពណិជ�កម�មិន

េ្របី្រកដសស� ម, ែដលស្រមប

ស្រម�លេដយរដ� ភិបាលែដររេឺទ?  

មាន. មានគណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�លពណិជ�កម�ជាតិ (NTFC) 
ែដលនឹងដឹកនាេំដយេទសរដ�ម�ន�ី នឹងជារដ�ម�ន�ីេសដ�កិច�នឹងហរិ��វត�ុ 

។ ចំេពះែផ�កអនុវត�, ្រក�មករងរែផ�កបេច�កេទស នឹង ្រក�មករងរែផ�ក

ច្បាប់ៃន្របព័ន�្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ មានរមួប��ូ លេដយបណា�

តំណាងអ�កពក់ព័ន�េផ្សងៗែដរ។  

េបីមាន, សូមផ�ល់ទ្រមង់ឌីយ៉ា្រកម 

តំណាងរបស់រចនាសម�័ន�េនាះ នឹង

ប�� ក់ពីស� ប័នែដលដឹកនា?ំ រចនា

សម�័ន�េនះ អចរមួប��ូ លែផ�កឯកជន 

របឺណា� តំណាងសហគមន៍។ 

 

2. ករំតិស�យ័្របវត�កិម�ៈ 

វមិនអចេទរចួេទ េបីស� ប័នមួយគិតថានិងអនុវត�្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម េដយគា� នសមត�

ភាពក�ុងករេធ�ី្របតិបត�ិទិន�ន័យ/ពត៌មាន/ឯកសរ, េហយីឱ្យករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដនេកីតេឡងីេដយ

ឯកឯងេ្រកយមក។  
2.1 ្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម 

2.1. 
(a) 

េតី្របេទសរបស់អ�កមានអនុវត�្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកម�គយ (e-Customs) ែដររេឺទ? (និងបណា� េសវេផ្សងេទៀត

ែដលស្រម�លនីតិវធិី្របតិេវទន៍គយេដយក�ុងទ្រមង់េអឡចិ្រត�និក)  

េតី្របព័ន�មានសមត�ភាពក�ុងករទទួល

, ដំេណីរករ នឹង េចញឯកសរជាេអ

ឡចិ្រត�និកែដររេឺទ?  

មាន.  អគ�នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ បានអនុវត�្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក

នីតិវធិី្របតិេវទន៍គយ ASYCUDA។  អគ�នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ ក៏

បានបេង�ីតបែន�មនូវ្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកៃននីតិវធិី្របតិេវទន៍គយ (e-

Customs) េដីម្បគីា្ំរទបែន�មនូវប�� ែដលជួបករ្របឈមជាមួយ

្របព័ន� ASYCUDA។ ្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក e-Customs េនះគឺជា

ពិេសសសំរប់ពណិជ�កម�ែដលមានទំហតូំចតច/ពណិជ�កម�ក�ុង្រស�ក

មិនផ�ូវករ/ឆ�ងកត់្រពំែដន 

េតី្របព័ន�មានភា� ប់ជាមួយករទូទត់

ែបបេអឡចិ្រត�និកែដររេឺទ?  
(E-Payment)?  

មានខ�ះ. មានែតពណិជ�ករែដលមានគណនីធនាគារេនកណាឌីយ៉ា 

និង ធនាគារអសីុលីដបុ៉េណា� ះ ែដលអចេ្របី្របាស់្របព័ន�ប��ូ ន្របាក់

តមេអឡចិ្រត�និក រកឺរេផ�រ្របាក់តមេអឡចិ្រត�និក (Electronic 

Funds Transfer or EFT) ជាជេ្រមីសសំរប់ទូទត់្របាក់ពន�។ អ�ក

េផ្សងេទៀតអនុវត�ករទូទត់េដយករដក់្របាក់បេ��ីេទក�ុងគណនី
របស់អគ�នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ េនេពលែដលឯកសររដ�បាលែត

មួយៃន្របតិេវទន៍គយរបស់េគបានអនុម័ត (bank deposits into the 
GDCE account once the SAD is approved). 

េតី្របព័ន�មានសមត�ភាពក�ុងករ

ប�� ក់ពីអត�ស�� ណរបស់អ�កេ្របី
្របាស់ែបបេអឡចិ្រត�និកែដររេឺទ? 

មាន. ជាមួយ្របព័ន�េ្របី្របាស់ ID និង password ែដលបានេចញឱ្យ

តមរយៈ្របព័ន� ASYCUDA។ ែតករអនុវត�្របព័ន�ករពរសុវត�ិភាពក�ុង

ករទំនាក់ទំនងសធារណៈ/េហដ� រចនាសម�័ន�សធារណៈសំខន់ៗ 
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(PKI រ ឺPublic Key Infrastructure) មិនទន់្រត�វបានេ្របី្របាស់េទ 

ពីេ្រពះ្របព័ន�េនះមិនទន់េធ�ីរចួរល់។ អគ�នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ  

អចពិចរណាេ្របី្របាស់្របព័ន� PKI េនះេនេពលេធ�ីរចួរល់។ ្របព័ន�ៃន

ករចុះេឈ� ះែតម�ង (Single Sign-On រ ឺSSO) ក៏្រត�វបានេ្របីផងែដរ 

ក�ុងករប�� ក់អត�ស�� ណរបស់អ�កេ្របី្របាស់។ 

េតី្របព័ន�អចធានាពីសុវត�ិភាពឯក

សរ/ទិន�ន័យែដររែឺទ?  

អចធានា 

េតី្របព័ន�េនះ្រគបដណ� ប់េលីពណិជ�

កម�បុ៉នា� នភាគរយ?  

្របព័ន�េនះអនុវត�ទូទងំ្របេទសែតម�ង 

េតីបណា� ែដគូសហគមន៍ ្រត�វបានភា� ប់

េទ្របព័ន�េនះជាេអឡចិ្រត�និកែដររ ឺ
េទ?  

បណា� ្របតិេវទករ ្រត�វបានភា� ប់េទ្របព័ន�េនះជាេអឡចិ្រត�និក 

(Declarants are connected to it electronically)  

2.1. 
(b) 

េតី្របេទសរបស់អ�កមានអនុវត�កំពុងែផេអឡចិ្រត�និករេឺទ (e-Port)? (ប��ូ លទងំកំពង់ែផេលីដី, ផ�ូវែដក,សមុ្រទ

, អកស) 

េតី្របព័ន�មានសមត�ភាពក�ុងករទទួល

, ដំេណីរករ,និងេចញឯកសរជាេអ

ឡចិ្រត�និកែដររេឺទ? 

េទ. ករផា� ស់ទិន�ន័យេអឡចិ្រត�និក (Electronic Data Interchange 

or EDI) រពំឹងថានឹងអនុវត�េន្រគប់ែផចំបងៗទងំអស់េនែខ េមស ឆា�  ំ

2021។ តំៃលព្យោករណ៍សំរប់ករអនុវត�េនះគឺ 14 លនដុល� រអេមរកិ 

។ 

េតី្របព័ន�កំពង់ែផេនះនិងប��ូ លនូវ

ករទូទត់ជាេអឡចិ្រត�និកេទ (e-

Payment)?  

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

េតី្របព័ន�កំពង់ែផមានសមត�ភាពក�ុង

ករប�� ក់ពីអត�ស�� ណរបស់អ�ក

េ្របី្របាស់ែបបេអឡចិ្រត�និកែដររេឺទ។  

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

េតី្របព័ន�កំពង់ែផអចធានាពីសុវត�ិ
ភាពឯកសរ/ទិន�ន័យែដររែឺទ? 

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

េតី្របព័ន�កំពង់ែផ្រគបដណ� ប់េលី

ពណិជ�កម�បុ៉នា� នភាគរយ? 

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

េតីបណា� ែដគូសហគមន៍ ្រត�វបានភា� ប់

េទ្របព័ន�េនះជាេអឡចិ្រត�និកែដររ ឺ
េទ? 

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

2.1. 
(c) 

 

 

េតី្របេទសរបស់អ�កមានអនុវត�អជា� ប័

ណ�េអឡចិ្រត�និក (e-License), 

លិខិតអនុ�� តេអឡចិ្រត�និក (e-

Permit) រ ឺវ�ិ� បនប្រតេអឡចិ្រត�និក

(e-Certificate)...។ល។ែដររេឺទ? 

មានខ�ះ (PARTIAL). ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិជំហនទី2 ែដលចប់ េផ�ី
មេនែខកក�ដ ឆា� 2ំ019 ជាមួយស� ប័នរបស់រដ� ភិបាល6, បានអនុវត�

នូវ្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកៃនករេចញវ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភពេដីម

ទំនិញ/អជា� ប័ណ�េអឡចិ្រត�និក/លិខិតអនុ�� តេអឡចិ្រត�និក (ដូចជា

វ�ិ� បនប្រតភូតគាមអនាម័យ)។ ្របព័ន�សំរប់ស� ប័នរដ� ភិបាល 4
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េផ្សងេទៀតកំពុងែតេរៀបចំអនុវត� េហយីស� ប័ន4 េនះហក់ដូចជាកំពុង

េនជំហនទី1 េនេឡយី។ 

េតី្របព័ន�មានសមត�ភាពក�ុងករទទួល

, ដំេណីរករ,និងេចញឯកសរជាេអ

ឡចិ្រត�និកែដររេឺទ? 

មាន. 

េតី្របព័ន�េនះប��ូ លនូវករទូទត់ជាេអ

ឡចិ្រត�និកេទ(e-Payment)? 

េទ. ករទូទត់បច�ុប្បន�រពំឹងថានិងេធ�ីតមរយៈ សច់្របាក់/ប័ណ�ឥណ

ទន/្របាក់កក់េនក�ុងគណនីធនាគារ (cash/credit cards/bank 

deposits)។ 

េតី្របព័ន�មានសមត�ភាពក�ុងករ

ប�� ក់ពីអត�ស�� ណរបស់អ�កេ្របី
្របាស់ែបបេអឡចិ្រត�និកែដររេឺទ? 

មាន. យន�ករ�� ក់ពីអត�ស�� ណ្របព័ន�ខងក�ុង េ្របី ID and 

passwords។ េហយី្របព័ន�ៃនករចុះេឈ� ះែតម�ង (Single Sign-On 

រ ឺSSO) ក៏្រត�វបានអភិវឌ្ឍ (ៃផ�ក�ុងែដរ) និងេ្របីសំរប់្របព័ន�

ASYCUDA and e-Customs។ 

េតី្របព័ន�អចធានាពីសុវត�ិភាពឯក

សរ/ទិន�ន័យែដររែឺទ? 

អច (Yes). តមរយៈេគាលនេយាបាយ និងយន�ករសុវត�ិភាពៃផ�ក�ុង.  
្របព័ន�ករពរសុវត�ិភាពក�ុងករទំនាក់ទំនងសធារណៈ/េហដ� រចនាស

ម�័ន�សធារណៈសំខន់ៗ (PKI) និងពិចរណា េពលែដលករេរៀបចំ

រចនាសម�័ន�វរចួរល់។ 

េតី្របព័ន�្រគបដណ� ប់េលីពណិជ�កម�

បុ៉នា� នភាគរយ? 

បច�ុប្បន�េនះ 1០០% ៃនពណិជ�កម�ត្រម�វឱ្យមានវ�ិ� បនប្រតប�� ក់

្របភពេដីមទំនិញ (COs)។ 
2.1. 
(d) 

េតី្របេទសរបស់អ�កមានអនុវត�្របព័ន�

ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនអ�ីេផ្សងពីករ

ែដលបានេរៀបរប់ប�� ក់ខងេលីែដររ ឺ
េទ។ 

មាន.  ្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន ទំរង់ Form D (ASW’s ATIGA 

Form D) ្រត�វបានដំេណីរករតងំពីែខ កក�ដ ឆា� 2ំ019 មកេម�ះ។  

េតី្របព័ន�មានសមត�ភាពក�ុងករទទួល

, ដំេណីរករ,និងេចញឯកសរជាេអ

ឡចិ្រត�និកែដររេឺទ? 

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

េតី្របព័ន�េនះប��ូ លនូវករទូទត់ជាេអ

ឡចិ្រត�និកេទ(e-Payment)? 

េតីវមានសមត�ភាពក�ុងករប�� ក់ពី
អត�ស�� ណរបស់អ�កេ្របី្របាស់ែបប

េអឡចិ្រត�និកែដររេឺទ? 

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

េតី្របព័ន�អចធានាពីសុវត�ិភាពឯក

សរ/ទិន�ន័យែដររែឺទ? 

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

េតីពណិជ�កម�បុ៉នា� នភាគរយ្រគប    

ដណ� ប់េ្រកម្របព័ន�េនះ? 

េនេពលដំេណីរករ វរពំឹងថា្រគបដណ� ប់ 1០០% ៃន ATIGA Form D 

ទងំអស់ែដលពក់ព័ន�និងករនាេំចញ។ 
2.1. 
(e) 

េតីេពលណាជាេពលេវលកំណត់

របស់្របេទសអ�ក ក�ុងករអនុវត�

្របតិបត�ិករពណិជ�កម�ទងំអស់តម 

តមរយៈៃនមូលដ� នេគាលនេយាបាយ CTIS រពំឹងថាេនឆា�  ំ2023  
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រយៈ្របព័ន�ទងំេនះ េដីម្បឈីនេទរក

បរយិាករែដលមិនេ្របី្រកដសស� ម។ 
2.2 េតី្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ ្រត�វបាន

អនុវត�េន្របេទសរបស់អ�កក�ុងករ   

បេង�ីនេល្ប�នចរន�ទំនិញ/ករបេ��ញ

ទំនិញ/និងករស្រម�លចង� ក់ផ�ត់ផ�ង់

ពណិជ�កម�អន�រជាតិែដររេឺទ?  

េបីមាន, សូមចូលេទបណា� សំណួរ 
2.2 (a) to 2.2 (d)។  
េបីគា� ន,សូមចូលេទ 2.2 (e) 

មាន. ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិជំហនទី1 បានដំេណីរករេហយី។ េហយី

្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិជំហនទី2 ក៏ចប់េផ�ីមដំេណីរករតងំពីែខកក ្

កដ ឆា� 2ំ019 មកែដរ គិតទងំស� ប័នខ�ះែដលមិនទន់បានអនុវត�េពញ

េលញ(សរុបទងំគេ្រមាងករអនុវត� e-Port/Port EDI េនឆា� 2ំ021 

នឹងអនុវត�េពញេលញេនឆា�  ំ2023)  

 

2.2. 
(a) 

េតី្របព័ន�ទទួលទិន�ន័យេអឡចិ្រត�និក

យ៉ាងដូចេម�ច ឧ. េតីបណា� ញទំនាក់ទ

នង នឹងដំេណីរ្របទក់គា� ៃនអ�កេ្របី
្របាស់ ដំេណីរយ៉ាងេម៉ចែដរ (ដូចជា 

internet-based network or 

dedicated/secured private 

network)? 

្របព័ន� ASYCUDA ជាបរយិាកសែដលេ្របី Server សំរប់អតិថិជន, រ ី
ឯ e-Customs and e-CO ជា្របព័ន�េ្របីេលី Website ។ 

(ASYCUDA is client server environment while e-Customs 

and e-CO is on web-based network).  

2.2. 
(b) 

េតី្របព័ន�្រទ្រទង់ បរយិាកសមិនេ្របី
្រកដសស� មេទ?  

្រទ្រទង់ 

2.2. 
(c) 

េតីស� ប័នបុ៉នា� នែដល្រត�វបានភា� ប់េទ

្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ? សូម

េរៀបរប់ 

្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិជំហនទី2 ពក់ព័ន�និងបណា� ស� ប័នរដ� ភិបា

លែដលបានភា� ប់ និងអនុវត� e-Application េរៀងៗខ�ួន។ (1) អគ�

នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ  អនុវត�្របព័ន�្របតិេវទន៍គយេអឡចិ្រត�និក

េនក�ុង្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិជំហនទី2 បុ៉ែន�េនែត្របឈមនិងប��

ខ�ះពី្របព័ន� ASYCUDA, (2) ករេចញវ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភព

េដីមទំនិញ េដយ្រកសួងពណិជ�កម� ក៏េនក�ុងដំណាក់កលជំហនទី2 

ៃន្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិែដរ។ ស� ប័នដ៏ៃទេទៀតែដលេនក�ុងដំណាក់

កលទី2 ៃន្របព័ន� ែដល្រត�វចប់េផ�ីមេនែខកក�ដ ឆា�  ំ2019 េនាះរមួ

មាន (3) នាយកដ� ន្រគប់្រគងជំនួញករែស�ងរុករកែរ ៉ៃន្រកសួងែរ ៉និង

ថាមពល (អជា� ប័ណ�នាេំចញ), (4) នាយកដ� នែរ ៉នឹងសំភារៈ

សំណង់ ៃន្រកសួងែរ ៉និងថាមពល (អជា� ប័ណ�ពណិជ�កម�), (5) 

នាយកដ� ននីតិកម�ៃនវទិ្យោស� នស�ង់ដរកម�ុជាៃន្រកសួងឧស្សោហកម�

នឹងសិប្បកម� (អជា� ប័ណ�នាេំចញ នាចូំល), (6) នាយកដ� នឱសថ, 

ចំណីអហរ, បរកិ� រេពទ្យៃន្រកសួងសុខភិបាល (វ�ិ� បនប្រតអនុញ្

ញាតិឱសថ, ចំណីអហរ), (7) នាយកដ� នេសវមន�ីរេពទ្យ/សុខភិ
បាលៃន្រកសួងសុខភិបាល (វ�ិ� បនប្រត/អជា� ប័ណ� េសវមន�ីរេពទ្យ/

សុខភិបាល)។ ស� ប័នេផ្សងេទៀតែដលេនជំហនទីមួយៃន្របព័ន�

ប�� រែតមួយជាតិ អចមានន័យថាស� ប័នេនាះភា� ប់េទ្របព័ន�សំរប់ែត
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េគាលបំណងអនុម័តេលីពត៌មានែដលបាន upload  េទ្របព័ន�ប�� រ

ែតមួយជាតិបុ៉េណា� ះ (for the purpose of approval information 

upload only), េហយី្របព័ន� e-applications របស់ស� ប័នទងំេនាះ

អចកំពុងែតេរៀបច/ំបេង�ីត។ ស� ប័នទងំេនះរមួមាន (1) 

អគ�នាយកដ� នកសិកម�ៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ នឹងេនសទ 

(វ�ិ� បនប្រតភូតគាមអនាម័យ), (2) រដ�បាលៃ្រពេឈៃីន្រកសួង

កសិកម� រុក� ្របមាញ់ នឹងេនសទ (អជា� ប័ណ�), (3) រដ�បាលជល

ផលៃន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ នឹងេនសទ (អជា� ប័ណ�នាេំចញ) 

នឹង (4) នាយកដ� នផលិតកម�នឹងបសុព្យោបាលៃន្រកសួងកសិកម� រុក�

្របមាញ់ នឹងេនសទ(វ�ិ� បនប្រតសុខភាព/ភូតគាមអនាម័យ)។  
2.2. 
(d) 

េតីនរណាដឹកនា្ំរបតិបត�ិ្របព័ន�េនះ? អគ�នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ  

2.2. 
(e) 

េបីមិនមានេទ, េតី្របេទសរបស់អ�ក

មានែផនករអនាគត និងមានកំណត់

េពលេវលថាេតីេនេពលណានិងអនុ

វត�្របតិបត�ិករេអឡចិ្រត�និកេទរក

បរយិាកសមិនេ្របី្រកដសស� មេទ?  

 

3. េហដ� រចនាសម�័ន� ICT សំរប់ពណិជ�កម�មនិេ្រប្ីរកដស់ស� មៈ  

(Information and Communication Technology (ICT) Infrastructure for Paperless Trade) 

មានេហដ� រចនាសម�័ន� ICT ល�មួយ គឺជាសមាសធាតុដ៏សំខន់សំរប់្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម។

មុខងរចំបងៃនបណា� ញ្របព័ន� គឺវបំេរជីា្រចកធានាសុវត�ិភាពៃនករផា� ស់ប�ូរពត៌មានដល់ភាគីែដលចូលរមួ។  ករ

ខ�ះ្របព័ន�េសវអុីនធឺណិតអចជាឧបសគ�មួយ ក�ុងករអនុវត�េដយេពញេលញនូវ្របព័ន�ស្រមបស្រម�លពណិជ�

កម�េនេពលែដលដំេណីរករជំនួញ្រត�វអក់ខនេដយបាត់ភាគីមា� ងេទៀតេនក�ុង្របព័ន�ភា� ប់របស់ network ។ 

មានជេ្រមីសេផ្សងៗសំរប់្របព័ន� network ដូចជា Multi-Protocol Label Switching - Internet Protocol 

Virtual Private Network (MPLS-IPVPN), HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure 

Socket Layer)។ មិនថាជេ្រមីសមយួណាក៏េដយ, ្របព័ន� network គួែតអចផ�ល់នូវករភា� ប់ និងករ្របតិបត�ិ
រវងគា� និងគា� េនក�ុងទ្រមង់េផ្សងៗ នឹងគា្ំរទដល់ទំនាក់ទំនង និងករផា� ស់ប�ូរគំរូែបបេផ្សងៗេនះេនក�ុង

បរយិាកស្របតិបត�ិករែដលធានាសុវត�ិភាព។ វមិនចែម�កេទ ែដលភាគីចូលរមួេផ្សងៗគា�  មានកំរតិ្របព័ន�កុំព្ូយទ័

រេផ្សងគា� ។ េដីម្បសី្រម�លដល់សមាហរណកម�/ភាពអច្របទក់គា� /ភាពអច្របតិបត�ិជាមួយគា�  រវង្របព័ន�ទងំ

េនះ, វ្រត�វករមាន្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិេដីម្បភីា� ប់និងគា្ំរទដល់ដំេណីរ្របទក់គា� ជាមួយនិង្របព័ន�េផ្សងៗ 

(interface with heterogeneous systems)។ ករដក់ឱ្យមានែផនករយុទ�ស�ស�េដីម្បេីដះ្រសយប�� េហ

ដ� រចនាសម�័ន� ICT ជាមួយមជ្ឈមណ�ុ លែដលអចសេ�ង� ះទិន�ន័យេនេពលែដលមានេ្រគាះមហន�រយណាមួយ, 

ែដលទងំអស់េនះគួរែតជាែផ�កៃន ែផនករ្របតិបត�ិេដយេស�រភាព។ វចបំាច់េដីម្បធីានាថា ផលប៉ះពល់ៃនករ

រខំនៃន្របតិបត�ិករ្រត�វបានកត់បន�យ។  
3.1 េតី្របេទសអ�កមាន្របព័ន�េសវ 

network េន្រគប់បណា� បុ៉ស�្រពំែដនរ ឺ
េទ, បូកប��ូ លទងំេនកំពង់ែផ/្រព

មាន. ទូរគមនាគមន៍កម�ុជាផ�ល់េហដ� រចនាសម�័ន�បណា� ញ្រទ្រទង់សំ

រប់្របេទស, ជាមួយ្រក�មហុ៊នឯកជនពីរៈ (1) ្រក�មហុ៊នបណា� ញែខ្ស

កបអុបទិកកម�ុជា (Cambodia Fiber Optic Network or 

CFOCN) ែដលផ�ល់េហដ� រចនាសម�័ន�បណា� ញ្រទ្រទង់ 13,031 គ.ម. 
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លនយន�េហះ/នឹងកែន�ងទីតងំ

បេ��ញទំនិញ  
 

នឹង (2) ្រក�មហុ៊ន េវៀតែតល មិត�ិហ�ូន (Viettel, MetFone-

Cambodia) ផ�ល់េហដ� រចនាសម�័ន�បណា� ញ្រទ្រទង់ 22,០០០ គ.ម 

និងទូរគមនាគមន៍កម�ុជាផ�ល់េហដ� រចនាសម�័ន�បណា� ញ្រទ្រទង់      

1,6០០ គ.ម។ ដូច�ះកម�ុជាមាន្របព័ន�ែខ្សកបអុបទិចេល្ប�នេលឿន 

36,631 គ.ម េលីៃផ�្របេទស, ែដល្រគបដណ� ប់េស�ីរែត 1០០% ៃន

ចំនួន្របជាជន (រ្ឺរបែហល 9០% ៃនៃផ�ដីសរុប)។   

េបីមិនមានេទ, េតី្របេទសរបស់អ�ក

មានែផនករអនាគត និងមានកំណត់

េពលេវលថាេតីេនេពលណានិងភា� ប់

បណា� អ�ក្របតិបត�ិចង� ក់ផ�ត់ផ�ងនិងភ

ស�ុភារ, រមួទងំបណា� ស� ប័ន្រត�តពិនិ
ត្យផង? 

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

3.2 េតី្របព័ន�ែដលេលីកេឡងីេនចំណុច 

2.1 ភា� ប់តមរយៈ្របព័ន� network 
ែតមួយ/រមួ រ?ឺ េបីដូច�ះែមន សូមេឆ�ីយ

សំណួរ 3.2. (a) to 3.2. (e).) 

េទ. អ្រស័យេលីទីតងំ, អចេ្របី្របាស់អ�កផ�ល់េសវ network មួយ 

ៃនអ�កអ�កផ�ល់េសវ network ទងំបី។  

3.2. 
(a) 

េតីមានភា� ប់ប��ូ ល្របព័ន�បណា� ញ 

network សុវត�ិភាពេទ?  

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

3.2. 
(b) 

េតី្របព័ន�អចផ�ល់េសវផ�ត់ផ�ងែដល

មានដល់ 99,9% េទ, តមកិច�្រពម

េ្រពៀងផ�ល់េសវផ�ត់ផ�ង សំរប់ករ

ផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យពណិជ�កម�ក�ុង

បរយិាកសមិនេ្របី្រកដសស� ម? 

មាន. កិច�្រពមេ្រពៀងផ�ល់េសវផ�ត់ផ�ង្រត�វបានចុះហត�េលខរវង្រកសួង

ៃ្របសណីយន៍ិងទូរគមនាគមន៍ នឹងបណា� ្រក�មហុ៊នអ�កផ�ល់េសវបណា�

ញ្របព័ន� network។   

3.2. 
(c) 

េតី្របព័ន�អចគា្ំរទ/េដីរជាមួយ្របព័ន�

ទំនាក់ទំនងកុំព្ូយទ័រេផ្សងៗេទៀតរេឺទ?  

អច. ្របព័ន� ASYCUDA េ្របី Java Webstar ចំែណកឯ្របព័ន� e-

Customs េដីរេដយ្របព័ន� web-based។ 
3.2. 
(d) 

េតី្របព័ន�្រត�វបានេធ�ីេឡងីេដយបាន

គិតគូរពីត្រម�វករេនេពលអនាគត 

ដូចជាករ upgrade បេច�កវទិ្យោ រ ឺ
ឧបករណ៍ ែដររែឺទ?  

មិនទទួលបានពត៌មាន  

3.2. 
(e) 

េបីចំណុចណាមយួខងេលីខ�ះខត 

(a~ e), េតី្របេទសរបស់អ�កមាន

ែផនករអនាគតនិង upgrade វេទ, 

េហយីេតីមានេពលេវលកំណត់រេឺទ?  

កម�ុជាមាន (ែផនករេម) េគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយ 

ទូរគមនាគមន៍ បេច�កវទិ្យោគមនាគមន៍ នឹងពត៌មាន ឆា� 2ំ០2០ េដយផ ្

េតតេលីករតភា� ប់ នឹងករេ្រតៀមខ�ួន (សន�ិភាព នឹង កម�ញភាព, 

connectivity and readiness)។ 
3.3.  េបី្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ្រត�វបាន

ដំេណីរករ, េតីវអចសមាហរណកម�/

្របា្រស័យទក់ទងគា� /្របតិបត�ិេទវញិ

អច. ទំរង់សមាហរណកម�/ភាពអច្របា្រស័យទក់ទងគា� ៃន្របព័ន�្រត�វ

បានេរៀបចំេធ�ីេឡងី េហយីស� ប័នរដ� ភិបាលចំនួន11 (អគ�នាយកដ� ន

គយនិងរដ� ករ  នឹងស� ប័នរដ� ភិបាល 1០ េផ្សងេទៀត) កំពុងផា� ស់ប�ូរ
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េទមកជាមួយនិង្របព័ន�េផ្សងៗេទៀត

ែដររេឺទ(integrate/interface/ 

interoperate with other existing 

heterogeneous systems) ដូចជា

ជាមួយ្របព័ន�ែដលមានទំរង់កម�វធិីេផ្ស

ងៗរេឺទ (i.e with systems on 

different platform)? 

 

េបីវមិនអច្របតិបត�ិជាមួយបណា�

្របព័ន�េផ្សងៗ, េតីមានវធិីអ�ីែដលអច

េធ�ីឱ្យវសមាហរណកម�/្របា្រស័យ

ទក់ទងគា� បានរេឺទ? 

ទិន�ន័យ, អនុម័តពត៌មាន, េ្របី្របាស់ទំរង់្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ 

(NSW platform) តងំពីែខកក�ដ ឆា� 2ំ019 មកេម�ះ។ 

3.4 េតី្របេទសរបស់អ�កមានែផនករយុទ�

ស�ស�េដីម្បេីដះ្រសយប�� េហថា

រចនាសម�័ន� ICT ែដររេឺទ (សំរប់

ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម)?  

មាន. កម�ុជាមាន (ែផនករេម) េគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយ 

ទូរគមនាគមន៍ បេច�កវទិ្យោគមនាគមន៍ នឹងពត៌មាន ឆា� 2ំ020 េដយេផា�

តេលីករតភា� ប់ នឹងករេ្រតៀមខ�ួន (សន�ិភាព នឹង កម�ញភាព, 

connectivity and readiness)។ 

្របសិនេបីគា� ន, េតី្របេទសរបស់អ�ក

មានែផនករអនាគត និងមានកំណត់

េពលេវលថាេតីេនេពលណានិង

េរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�េនះេទ?  

មនិពក់ព័ន� (N/A) 

3.5 េតីមានេគាលនេយាបាយសំរប់េរៀបចំ

ករសេ�ង� ះក�ុងករណីមានេ្រគាះ

មហន�រយ/ករស� រពីេ្រគាះមហន�រយ 

(Disaster Recovery) េនកំរតិថា� ក់

ស� ប័ន? រកឺំរតិថា� ក់ជាតិែដរេទ?  

មាន. ្រកសួងៃ្របសណីយន៍ិងទូរគមនាគមន៍ កំពុងេរៀបចំបេង�ីតមជ្ឍម

ណ�ុ លទិន�ន័យរមួ(ប��ូ លគា� ) សំរប់រដ� ភិបាលទងំមូល ពក់ព័ន�និង

ករអនុវត�កំរតិ Tier III។    

សូមរ៉យរ៉ប់ពីករអនុវត�ករសេ�ង� ះ

ក�ុងករណីមានេ្រគាះមហន�រយ/ករ

ស� រពីេ្រគាះមហន�រយ (Disaster 

Recovery) េនកំរតិថា� ក់ស� ប័ន 

(ប�� ក់ពីភាគរយ%)និង ពីករអនុ

វត�េនកំរតិថា� ក់ជាតិ។  

្របព័ន�របស់អគ�នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ  ្រត�វបាន្រគប់្រគងេនក�ុង    

មជ្ឍមណ�ុ លទិន�ន័យរបស់ខ�ួន ែដលស�ិតេនក�ុងករយិាល័យខ�ួនឯងេន

ជិត្រពលនយន�េហះភ�ំេពញ។ ឯ្របព័ន�ករសេ�ង� ះ គឺេនេខត�្រពះ

សីហនុ។ 

្របសិនេបីគា� ន, េតី្របេទសរបស់អ�ក

មានែផនករអនាគត និងមានកំណត់

េពលេវលថាេតីេនេពលណានិង

េរៀបចំឱ្យមានករអនុវត�ករសេ�ង� ះ

ក�ុងករណីមានេ្រគាះមហន�រយ/ករ

ស� រពីេ្រគាះមហន�រយ (Disaster 

Recovery)? 

មិនពក់ព័ន� (N/A) 
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3.6 េតី្របេទសរបស់អ�កមានែផនករនិរន�

ភាពៃន្របតិបត�ិករករងររបស់ខ�ួន 

(business continuity plan) សំ

រប់្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដស

ស� មរេឺទ? េបីមាន, េតីបានេធ�ីករេត

ស�សកល្បងេទៀងទត់ែដររេឺទ។  

មនិមានេទ. ែតមានែផនករេធ�ី េនេពលែដលករែកសំរលួ/Upgrade 

្របព័ន� e-Customs Declarations systems េធ�ីេហយី, ឧ. េនេពល

ែដល ASYCUDA, and e-Customs រចួរល់។ េសចក�ីប�� ក់ពី
ែផនករេនះក៏រមួប��ូ ល្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិផងែដរ។   

 

 ្របសិនេបីមិនមានេទ, េតី្របេទស

របស់អ�កមានែផនករអនាគត និង

មានកំណត់េពលេវលថាេតីេនេពល

ណានិងេរៀបចំឱ្យមានែផនករនិរន�

ភាពៃន្របតិបត�ិករករងររបស់ខ�ួន? 

មិនបានផ�ល់េពលេវលកំណត់ 

4.  សុវត�ភិាព (Security) 

ទំនុកចិត�របស់អ�កេ្របី្របាស់ក�ុងករជំនួសឯកសរជា្រកដសមកជាពត៌មាននិងទិន�ន័យេអឡចិ្រត�និក គឺអ្រស័យ
េទេលីថាេតី្របព័ន� IT អច្រគប់្រគងសុវត�ិភាពទិន�ន័យេអឡចិ្រត�និកបានកំរតិណា។  

4.1 េតី្របេទសអ�កមានេគាលនេយាបាយ

សុវត�ិភាព្របព័ន�ពត៌មានបេច�កវទិ្យោរ ឺ
េទ? េបីមាន, សូមប�� ក់ 

មាន. វ្រគប់្រគងេដយ្រកសួងមហៃផ�។ ្របព័ន�ករពរសុវត�ិភាពក�ុង

ករទំនាក់ទំនងសធារណៈ/េហដ� រចនាសម�័ន�សធារណៈសំខន់ៗ 

(PKI), ច្បាប់សន�ិសុខតម្របព័ន�អុីនធឺណិត (Cyber security 

Law), ច្បាប់្របឆាងំបទេល�ីសតម្របព័ន�អុីនធឺណិត (Cybercrime 

Law), ច្បាប់ករពរទិន�ន័យ (Data Protection Law) (្រកសួង

យុត�ិធម៌)។ 
4.2 េតីវធិានករសុវត�ិភាព្របេភទអ�ីខ�ះ

ែដលបានអនុវត�ករពរបណា� ្របព័ន�

េរៀបរប់ក�ុង 2.1 (្របសិនេបីមានអនុ

វត�) ពីករចូលេដយគា� នករអនុ�� ត 

(from unauthorized access)? 

្របព័ន� ASYCUDA និង e-Customs – េ្របី (ID), និងេលខសំងត់

(Password) និង្របព័ន�ៃនករចុះេឈ� ះែតម�ង (Single Sign-On រ ឺ

SSO)។ 

4.3 េតី្របេភទយន�ករេផ��ងផា� ត់នូវភាព

្រតឹម្រត�វ (Authentication 

mechanism) អ�ីែដលបានេ្របីេដីម្បី
ធានាសុវត�ិភាពពត៌មានែដលបាន

ប��ូ នតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក? 

បច�ុប្បន�េនះ, តមរយៈ្របព័ន�សុវត�ិភាពៃផ�ក�ុង, ្របព័ន�ករពរសុវត�ិភាព

ក�ុងករទំនាក់ទំនងសធារណៈ/េហដ� រចនាសម�័ន�សធារណៈសំខន់ៗ 

(PKI), ហត�េលខឌីជីផល(Digital Signature) និងពិចរណាអនុវត�

េនេពលែដលរចួរល់។  

4.4 េតីបច�ុប្បន�េនះ្របព័ន�វធិានទំនាក់

ទំនង (communication protocol) 

្របេភទអ�ី្រត�វបានេ្របីសំរប់ករផា� ស់ប�ូ
រ ទិន�ន័យេអឡចិ្រត�និក? 

្របព័ន� Java WebStar សំរប់ ASYCUDA និង web-based 

(HTTPS) សំរប់ e-Customs។ 

4.5 េតី្របេទសរបស់អ�កមានែផនករ

អនាគតេដីម្បេីធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីនូវកំ

រតិសុវត�ិភាពែដលបានេរៀបរប់េនក�ុង 

4.1 and 4.2 ែដររេឺទ, េហយីេតីមាន

មានេនក�ុងែផ�កៃនេគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយ ទូរគមនាគមន៍ ប

េច�កវទិ្យោគមនាគមន៍ នឹងពត៌មាន ឆា� 2ំ០2០ (the ICT Master Plan 

2020)។ 
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កំណត់េពលេវលណាមួយ

ច្បាស់លស់ែដររេឺទ? 
5.  សិក្សោេរៀបចដំេំណីរធុរកចិ�/ករងរេឡងីវញិ (Business process re-engineering)  

បរជ័យក�ុងករ្រត�តពិនិត្យេឡងីវញិ និងករប�ូរដំេណីរករងរេដយៃដេទជាករអភិវឌ្ឍន៍ែបបេអឡចិ្រត�និក និង

ែតងែតនាឱំ្យខ�ះសមិទ�ិផលេនក�ុងអនុវត�្របព័ន�  េហយីវនិងេធ�ីឱ្យរងេ្រគាះដល់ករសមាហរណ៍កម�/ភាព្របទក់

សីុគា� ជាមួយ្របព័ន�េផ្សងេទៀត ្របសិនេបីដំេណីរករ្របតិបត�ិករងរទងំអស់មិនបានេរៀបចំឱ្យរលូន (if not 

streamlined) េដីម្បធីានាលំហូរៃនពត៌មាន។ ករអនុវត�្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ែតងែតចប់េផ�ីម្រសបគា� ជាមួយ

ដំេណីរករៃនឯកសរ្រកដស បុ៉ែន�េគាលេដចុងេ្រកយបំផុតគឺករលុបបំបាត់ឯកសរ្រកដស

(Implementation of an electronic system often begins with parallel processing of paper 

document, but the ultimate goal is to discontinue the usage of paper document)  
5.1 េតីៃដគូចូលរមួដ៏ៃទេទៀត 

(stakeholders) ក�ុង្របេទសរបស់

អ�កបានេរៀចំដំេណីរករងរនិងសិក្សោ

េដីម្បេីធ�ីឱ្យរលូន ៃនចង� ក់ករងរ

របស់ខ�ួន ក�ុងករគា្ំរទដល់ពណិជ�

កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម/្របព័ន�ប�� រ

ែតមួយជាតិែដររេឺទ? 

 (a) េនកំរតិថា� ក់ស� ប័ន(េរៀបរប់) 

 (b) េនកំរតិថា� ក់ជាតិ? 

បានេធ�ីខ�ះ(PARTIALLY), ស� ប័នពីរ (ប��ូ លទងំអគ�នាយកដ� ន

គយផង)បានេធ�ីបំេពញរចួរល់ែផ�កខ�ះេហយី, េហយីស� ប័នដ៏ៃទេទៀត

កំពុងេរៀបចំអនុវត�ៃនករសិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងររបស់េគ

េឡងីវញិ (other OGAs in the midst of preparing for BPR)។ 

 

5.2 េតី្របេទសរបស់អ�កមាន្របតិបត�ិករ

អនុវត�នូវពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដស

ស� មេទ? 

មាន.  

េបីមាន, េតី្របេភទ្របតិបត�ិករអ�ីែដល

បានអនុវត� និង្របេភទឯកសរេអឡចិ

្រត�និកអ�ីែដលបានផា� ស់ប�ូរ? 

្របតិេវទន៍គយ (ពីរ្របេភទ-dual mode) – េអឡចិ្រត�និក នឹង្រកដស

េដយសរករ្របឈមក�ុង្របព័ន� ASYCUDA system។ ឯកសរេអ

ឡចិ្រត�និក CO (E-CO). 

េបីមិនមាន, េតី្របេទសរបស់អ�កមាន

ែផនករអនាគត និងមានកំណត់េពល

េវលថាេតីេនេពលណានិងលុប

បំបាត់ឯកសរ្រកដស?  

2021 

6.  សុខុដុមនយីកម� នងិមា្រតដ� នទនិ�ន័យ (Data Harmonization and standardization)  

ភាពេធ�ីឱ្យសីុសង� ក់គា� ៃនទិន�ន័យគឺជាបព� ចំបងមួយែដល្រត�វែតេដះ្រសយេនក�ុងគេ្រមាងបណា� ញភា� ប់ ទងំ

េនក�ុង និងេនេ្រកតំបន់។ ដូេច�ះេហយី ្របសិនេបីសុខុដុមនីយកម� និងមា្រតដ� នទិន�ន័យ (data 

harmonization and standardization) អចអនុវត�យ៉ាង្រស�លេហយី, ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យនិងេទេដយរលូន 

េដយមិនមានប�� េលីភាពសីុសង� ក់គា� េទ ជាពិេសសេបីវ្រត�វតមមា្រតដ� នស�ង់ដរអន�រជាតិ (international 

standards)។  
6.1 េតីសុខុដុមនីយកម� និងមា្រតដ� ន

ទិន�ន័យ (data harmonization 

បានអនុវត�ខ�ះ (PARTIALLY). បានេធ�ីជាមួយបណា� ្រកសួងែដល

កំពុងសិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងររបស់េគេឡងីវញិ (BPR) គឺ
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and standardization) បានអនុវត�

ក�ុងទំរង់ទិន�ន័យពណិជ�កម�មិនេ្របី
្រកដសស� មេទ? 

(a) េនកំរតិថា� ក់ស� ប័ន(េរៀបរប់) 

(b) េនកំរតិថា� ក់ជាតិ? 

អគ�នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ  និងគណៈកមា� ធិករវនិិេយាគកម�ុជា

(CIB) ៃន្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា (CDC)។ 

េបីមាន, េតីមូ៉ែដលទិន�ន័យយកតម

ករអនុម័ត និងមា្រតដ� ន/លំនាអំន�រ

ជាតិែដររេឺទ (international 

standards /guidelines) ដូចជាត

មច្បាប់អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីករ

ផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យេអឡចិ្រត�និក សំរប់

ករ្រគប់្រគង, ពណិជ�កម� និងករដឹក

ជ��ូ ន (UN/EDIFACT), ច្បាប់អង�

ករសហ្របជាជាតិសំរប់ពណិជ�កម�

និងទីតងំដឹកជ��ូ ន 

(UN/LOCODE), សមាសភាពចំបង

ៃនគំរូបេច�កេទស (CCTS), បណា� ល័

យសមាសភាពចំបងៃនមូ៉ែដល

ទិន�ន័យ (Core Component 

Library), មូ៉ែដលទិន�ន័យអង�ករគយ

ពិភពេលក(WCO Data Model)...

។ល។  

បច�ុប្បន�យកតមមូ៉ែដលទិន�ន័យអង�ករគយពិភពេលក 2 (WCO 

Data Model 2) ែដលកំពុង upgrade េទ មូ៉ែដលទិន�ន័យ 3.7 

(Data Model 3.7)។ 

 

7. ករកសងសមត�ភាព (Capacity building) 

ករកសងសមត�ភាពគឺជាសកម�ភាពបន�ជានិច� េស�ីរែតសំរប់្រគប់គេ្រមាងទងំអស់ បុ៉ែន�ករសំខន់បំផុតេនាះគឺ
េនេពលគេ្រមាងចប់េផ�ីមមានចំណុច្របឈម េហយី្រត�វធានាថាអ�កចូលរមួទងំអស់អចយល់នូវបព� រមួទងំ

េនះ ជាមួយនិងតួនាទីនិងករទទួលខុស្រត�វរបស់ពួកេគក�ុងករេធ�ីឱ្យគេ្រមាងេនះេជាគជ័យ។  
7.1 េតី្របេទសរបស់អ�កមាន្របតិបត�ិករ

អនុវត�នូវកម�វធិីយល់ដឹង និង/រ ឺសិក�

សលេដីម្បធីានាថាៃដគូចូលរមួអនុ

វត�ទងំអស់ (ស� ប័នរដ� ភិបាល និង

ពណិជ�ករ) មានករយល់ដឹងរមួអំពី
ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម និង 

មានទស្សនៈេ្រជ្រជះអំពីត្រម�វករ

របស់ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម 

ក៏ដូចជាតួនាទីេរៀងៗខ�ួនរបស់េគក�ុង

ករជួយឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យ

ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនមិនេ្របី្រកដស

ស� ម ?  

មាន្របតិបត�ិករអនុវត�ខ�ះ (PARTIALLY). មានកម�វធិីនិងសិក� សល

ខ�ះ បុ៉ែន�ៃដគូចូលរមួអនុវត�មានេយាបល់ថា ទងំេនះមិនទន់្រគប់្រគាន់

េទក�ុងករេផា� តេលីករងរពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� មេនះ។   
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7.2 េតីៃដគូអ�កចូលរមួ(stakeholders) 

ក�ុងពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនមិនេ្របី
្រកដសស� មេន្របេទសអ�ក យល់

ដឹងេពញេលញអំពីទំនាក់ទំនង្របព័ន�

ប�� រែតមួយជាតិរេឺទ? 

មានករយល់ដឹងខ�ះ (PARTIALLY). ពត៌មានបែន�មត្រម�វឱ្យមានសំ

រប់ៃដគូអ�កចូលរមួ (stakeholders)។ 

7.3 េតី្របេទសរបស់អ�កមានេរៀបចំអនុវត�

នូវកម�វធិីយល់ដឹងណាមួយ រសិឺក�

សលអំពី្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិែដរ

រេឺទ?  

មាន. មានករេរៀបចំខ�ះ ែតមិនបានេទៀងទត់ 

7.4 េតី្របេទសរបស់អ�កមានែផនករ

អនាគត និងមានកំណត់េពលេវល 

អំពីករេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីក�ុងករក

សងសមត�ភាពចំេពះករផា� ស់ប�ូរ

ទិន�ន័យពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនមិនេ្របី
្រកដសស� មែដររេឺទ? 

មិនមានេពលេវលកំណត់ ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យ 

8. ប�� េផ្សងៗេទៀត (Others) 

8.1. 
(a) 

េតីចំេណះដឹងែផ�កកុំព្ូយទ័រក�ុងសហ

គមន៍ពណិជ�កម�េន្របេទសរបស់អ�ក

មានកំរតិបុ៉ណា�  ជារមួក�ុងករគា្ំរទ

ដល់្របតិបត�ិករេអឡចិ្រត�និក? 

(>75%=ខ�ស់, 50%=មធ្យម,  

25%=ទប) 

ខ�ស់ 

8.1. 
(b) 

េតីេគបានេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ក�ុងករ

ទទួលករផា� ស់ប�ូរ ែដលេកីតេចញពី
ករសិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរ

េឡងីវញិ (re-engineered 

business processes) ៃនករអនុ

វត�្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដស

ស� មេហយីរេឺន?  

េគមានករគា្ំរទ បុ៉ែន�េស�ីសំុករកសងសមត�ភាពបែន�ម និង បណា�

សកម�ភាពផ�ល់ចំេណះដឹង។  

8.2 

 

េតី្របេទសរបស់អ�កមានជួបប��

ថវកិរក�ុងករអនុវត�្របព័ន�ពណិជ�កម�

មិនេ្របី្រកដសស� មរេឺទ? 

មិនមានពត៌មាន ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យ 

េបីមាន, េតីែផនករអនាគតៃន

្របេទសរបស់អ�ក ក�ុងករជំនះនូវប��

ថវកិរេនះយ៉ាងដូចេម�ចែដរ េហយីេតី
មានទិសេដកំណត់េពលេវលរេឺទ? 

មិនមានពត៌មាន ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យ 
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ែផ�ក B – ស� នភាពជាតេិឆា� ះេទរកករផា� ស់ប�ូរទនិ�ន័យឆ�ងកត់្រពែំដន (National Status Towards Cross-Border 
Data Exchange) 

េលខ

េរៀង 

(No.) 

សំណួរ (Questions) ករេឆ�ីយតប (Response) 

ជាករល�, ែដលៃដគូចូលរមួេនក�ុងពណិជ�កម�ឆ�ងកត់្រពំែដនទងំអស់ គួរែតរមួគា� ក�ុងករអនុវត�គេ្រមាងផា� ស់ប�ូរ

ទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដនេដីម្បនីាេំទរកផលចំេនញេពញេលញ។ ជាមួយគា� េនះែដរ, វជាករសំខន់ែដល្របព័ន� IT របស់

ពួកេគគា្ំរទដល់ករអនុវត�ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដន។ ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិគឺមានន័យថា វភា� ប់្របព័ន�

របស់ៃដគូចូលរមួទងំអស់តមរយៈចំណុចភា� ប់រមួមួយ េហយីវផ�ល់សមាហរណកម�/ករ្របទក់េឆ�ីយឆ�ងគា� យ៉ាងមាន

្របសិទ�ិភាព។ ដូចគា� េនះែដរ, ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិវេដីរតួនាទីជាចំណុចរមួែតមួយរបស់ជាតិក�ុងករតភា� ប់ទងំអស់ 

េហយីវនិងស្រម�លដល់សមាហរណកម�/ករ្របទក់េឆ�ីយឆ�ងគា� ដល់ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដនជាមួយៃដគូ

សន�នាទងំអស់។  
1. េតី្របព័ន�ែដលបានេរៀបរប់េនក�ុងែផ�ក A 2.1 

មានបុ៉ន�នាភាគរយ (្របសិនេបីបានអនុវត�) 

ែដលគា្ំរទដល់ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំ

ែដន?  

100%. ្របព័ន�្របតិេវទន៍គយ e-Customs, ដូចជា 

ASYCUDA នឹង e-Customs គា្ំរទដល់ករផា� ស់ប�ូរ

ទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដនតមរយៈេវទិក្របព័ន�ប�� រែតមួយ

ជាតិ (NSW platform) ែដលប��ូ លទងំ្របព័ន�ប�� រែត

មួយជាតិអស៊នផងែដរ នូវកិច�្រពមេ្រពៀងផា� ស់ប�ូរពណិជ�

កម�ទំនិញអស៊ន Form D (ASW ATIGA Form D 

exchange module)។ ្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកក�ុងករេចញ

វ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភពេដីមទំនិញ (e-CO) ក៏ផា� ស់ប�ូរ

េដយេ្របី្របាស់េវទិកប�� រែតមួយជាតែិដរ។  
2. េបី្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិេរៀបរប់ក�ុងែផ�ក A 

2.2 ខងេលី្រត�វបានអនុវត�, េតី្របព័ន�េនាះគាំ

្រទដល់ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដនែដររ ឺ
េទ?  

គា្ំរទ. 

េបីគា្ំរទ, េតីវេដីរតួនាទីជា្របព័ន�ប�� រែតមួយ

ជាតិែដលបេ្រមីជាចំណុចរមួែតមួយក�ុងករភា� ប់

សំរប់ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដន

ជាមួយៃដគូសន�នាទងំអស់ែដររេឺទ?  

បច�ុប្បន�េនះ កំពុងសកល្បងៃនករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យ្របព័ន�

ប�� រែតមួយជាតិ និង្របព័ន�ឆ�ងកត់គយអស៊ន (ASEAN 

Customs Transit System or ACTS). 

េនេពលែដលករសិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរេឡងីវញិ េដយេផា� តេទេលីរេបៀប/នីតិវធិី (ក�ុង្របេទស) សំរប់ 

្របតិបត�ិករមិនេ្របី្រកដសស� មេនថា� ក់ជាតិ, េគ្រត�វែតពិចរណាដល់ត្រម�វករករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដន 

ែដលឯកសរ្រកដសនិងមិន្រត�វបានេគេ្របីផា� ស់ប�ូរេទ។  
3. េបី្របេទសរបស់អ�កបានអនុវត�នូវ្របតិបត�ិករ

មិនេ្របី្រកដសស� មេនថា� ក់ជាតិដូចបាន

េរៀបរប់េនែផ�ក Section A 5.2, េតីមានបាន

សិក្សោេរៀបចំដំេណីរករងរេឡងីវញិនិងករេធ�ី
ឱ្យចរន�ករងររលូនេទេដយ្របសិទិ�ភាព 

មនិទន់េទ, ែតកំពុងែតអនុវត� (NO, but in progress).

ករសិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរេឡងីវញិ 

(BPR)កពុំងែតអនុវត�តមែផនករែដលបានដក់. គឺករ

ប��ូ លេទក�ុង្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិអស៊ន តមទំរង់ករ

ផា� ស់ប�ូររបស់ប�� រែតមួយជាតិអស៊ន (ASW exchange 
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េលខ

េរៀង 

(No.) 

សំណួរ (Questions) ករេឆ�ីយតប (Response) 

ែដលនាេំទគា្ំរទដល់ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ង

កត់្រពំែដនែដរឬឺេទ?  

module) ែដលវនិងប��ូ លេទក�ុងប�� រែតមួយជាតិ។ស�

ប័នដ៏ៃទេទៀត (OGAs) បច�ុប្បន�េនះក៏កំពុងភា� ប់េទ្របព័ន� 

ASYCUDA ែដលសំរប់ែត update ៃនករអនុម័តពត៌មាន

បុ៉េណា� ះ។ ស� ប័នរដ� ភិបាលដ៏ៃទេទៀត(OGAs)េនែត

កំពុងអនុវត� េដីម្បេីធ�ីឱ្យស� ប័នរបស់ខ�ួនអចដំេណីរករជា

េអឡចិ្រត�និក (OGAs are still in progress of making 

their processes e-enabled). 

្របសិនេបមីិនទន់េទ, េតីអ�ីជាែផនករអនាគត

របស់្របេទសអ�ក និងេតីមានកំណត់េពលេវល

ណាមួយក�ុងករេរៀបចំពីរេបៀបករងរធុរកិច�

ក�ុងតំបន់សំរប់ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំ

ែដនែដររេឺទ? 

 

េបីសុខុដុមនីយកម� និងមា្រតដ� នទិន�ន័យ (data harmonization and standardization)េធ�ីតមមូលដ� នស�ង់ដរ

មា្រតដ� នអន�រជាតិែដលបានអនុវត�េដយេស�ីរែត្រគប់ស� ប័ន និង្រគប់្របេទសក�ុងតំបន់េនាះ, វនិងបន�យបំែរបំរលួេន

ក�ុង្របព័ន� និងរចនាសម�័ន�ទិន�ន័យជាតិេនេពលអនុវត�ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដនេដយេអឡចិ្រត�និក។ 
4. េតីសុខុដុមនីយកម� និងមា្រតដ� នទិន�ន័យបាន

េធ�ីតមស�ង់ដមា្រតដ� ននិងេសចក�ីែណនាអំន�រ

ជាតិែដររែឺទ ដូចជាច្បាប់អង�ករសហ្របជាជាតិ
ស�ីពីករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យេអឡចិ្រត�និក សំរប់

ករ្រគប់្រគង, ពណិជ�កម� និងករដឹកជ��ូ ន

(United Nations rules for Electronic 

Data Interchange for Administration, 

Commerce and Transport  or 

UN/EDIFACT), ច្បាប់អង�ករសហ្របជាជាតិ
ស�ីពីពណិជ�កម�និងទីតងំដឹកជ��ូ ន (United 

Nations Code for Trade and Transport 

Locations or UN/LOCODE), មជ្ឈមណ�ុ ល

អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីករស្រមបស្រម�ល

ពណិជ�កម�និងករងរេអឡចិ្រត�និក (United 

Nations Centre for Trade Facilitation 

and Electronic Business/UN/CEFACT),

អនុសសន៍ស�ីអំពីប�� រែតមួយជាតិ...។ល។ 

សំរប់គា្ំរទដល់ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យពណិជ�

កម�មិនេ្របី្រកដសស� មឆ�ងកត់្រពំែដន។  

បានេធ�ីតម (YES). េដយមូលដ� នេលី គំរូទិន�ន័យមូ៉ែដល

2 របស់អង�ករគយពិភពេលក (WCO Data Model 2), 

ែដលបាន upgraded េទគំរូទិន�ន័យមូ៉ែដល 3.7  (which 

is being upgraded to Data Model 3.7)។ 
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េលខ

េរៀង 

(No.) 

សំណួរ (Questions) ករេឆ�ីយតប (Response) 

េបីអត់េទ, េតីអ�ីជាែផនករអនាគតរបស់

្របេទសអ�កក�ុងករកត់បន�យករែ្រប្រប�ល

ដំេណីរ្របព័ន� និងរចនាសម�័ន�ទិន�ន័យរបស់អ�ក 

ក�ុងករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដនែបបេអ

ឡចិ្រត�និក? 

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

5 ករដកឹជ��ូ នឆ�ងកត់ជាអន�រជាត ិ(International Transit) 

ក�ុងចំេណាមប�� ្របឈមេដយពណិជ�ករដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ជាអន�រជាតិេនក�ុង្របេទសជាេ្រចីនក�ុងតំបន់, េ្រកមនីតិ
វធិីដឹកជ��ូ នអន�រជាតិបច�ុប្បន�, គឺ៖  
(i) ករដក់ឯកសរ្របតិេវទន៍គយសំរប់ដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ជាន់គា� ដែដលៗ េន្រចកចូលៃន្របេទសនិមួយៗ និង 
(ii) ឯកសរសុវត�ិភាពែដល្រត�វចុះប�� ី េន្រចកចូលៃន្របេទសនិមួយៗ (ៃនករដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់)។ 
េដីម្បេីដះ្រសយប�� ខងេលីេនះ, គួរពិចរណានូវចំណុចខងេ្រកម៖ 

(a) ឯកសរ្របតិេវទន៍គយសំរប់ដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ែតមួយ ែដលមានតៃលសំរប់ផ�ូវដឹកជ��ូ នទងំមូលៈ ទិន�ន័យ

និងពត៌មានៃនឯកសរ្របតិេវទន៍គយសំរប់ដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ ែដលដក់េស�ីរសំុ និងអនុម័តេន្របេទសេចញដំេណីរ 

្រត�វែចកចយជាមួយ្របេទសែដល្រត�វដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់្រពំែដន និង្របេទសចំណតេគាលេដ។  
(b) ករធានាែតមួយ មានតំៃលសុពលភាពសំរប់ផ�ូវដឹកជ��ូ នទងំមូលៈ ពត៌មាន/ទិន�ន័យែដលពក់ព័ន�ៃនករ

ធានាែដលបានចុះប�� ីេន្របេទសេចញដំេណីរ ្រត�វែចកចយេទបណា� ្របេទសដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ និង្របេទសចំណត

េគាលេដ។  
្របសិនេបីមានករអនុវត� “ ករ្រត�តពិនិត្យែតមួយ”  េដយ្រគប់ស� ប័នទងំអស់េន្របេទសនាេំចញ, ទិន�ន័យៃនលទ�ផល

ករ្រត�តពិនិត្យ ្រត�វែចកចយជាមួយ្របេទសនាចូំល, េនះ្របាកដណាស់និងបេង�ីនេល្ប�ននូវករបេ��ញទំនិញ (it will 
definitely expedite cargo clearance)។ 
5.1 េតី្របតិេវទន៍គយមិនេ្របី្រកដសស� មេន

្របេទសអ�ក អនុវត�សំរប់ៈ 

  (a) នីតិវធិីករដឹកជ��ូ នជាតិ (ករដឹក

ជ��ូ នឆ�ងកត់ក�ុង្របេទស, ករដឹកជ��ូ នឆ�ង

េទេ្រក្របេទស, ករដឹកជ��ូ នសំរប់េលីដី) 

នឹង  

េទ (NO), ករអនុវត�ទងំអស់គឺេនេ្របីមូលដ� ន្រកដស

ស� ម(They are currently paper based)។ 

  (b) ករដឹកជ��ូ នអន�រជាតិ? េទ (NO), ករអនុវត�ទងំអស់គឺេនេ្របីមូលដ� ន្រកដស

ស� ម(They are currently paper based)។ 

េបីដូេច�ះែមន, េតីរបបពន�គយ (Customs 

regime) េន្របេទសអ�ក អចគា្ំរទដល់ករ

អនុវត� ្របតិេវទន៍ដឹកជ��ូ នគយែតមួយ េហយី

និងសុពលភាពករធានាែតមួយ សំរប់ករដឹក

ជ��ូ នផ�ូវអន�រជាតិ េទ, េដយគិតពីចំណុចខង

េ្រកមទងំេនះ៖   

កម�ុជាមានចំណុចដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ពីរ (two transits), 

មួយគឺករដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ក�ុង្របេទស (េដបូ៉កុងទីណឺេលី

ដី, រេឺនែផស�ួត) នឹងមួយេទៀតគឺករដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់អន�រ

ជាតិ ែដលេនាះវជាករដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ែផតម្របេទស 

ឧ.ដូចជាពី្របេទសៃថ េទ្របេទសេវៀតណាម។ ករធានាគឺ
ត្រម�វសំរប់ែផ�កទីមួយ (ករដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ក�ុង
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េលខ

េរៀង 

(No.) 

សំណួរ (Questions) ករេឆ�ីយតប (Response) 

(a) យល់្រពមេលីករធានាមួយ ែដលបានចុះ

ប�� ីេន្របេទសនាេំចញ, េដយ្រគបដណ� ប់

េលីចំនួនពន�ខ�ស់បំផុត ែដលបានគណនាតម

មូលដ� នៃនអ្រតពន�គយ្របេទសនិមួយៗៃន

ផ�ូវ្រត�វដឹកជ��ូ ន, េហយីវមានសុពលភាពនិង

ទទួលយក សំរប់ផ�ូវដឹកជ��ូ នទងំមូល។ និង  

្របេទស) ចំែណកឯករធានាមិនត្រម�វសំរប់ែផ�កទីពីរ (ដឹក

ជ��ូ នឆ�ងកត់អន�រជាតិ)។   

(b) យល់្រពមេលីទំរង់ែបបបទតំបន់/អនុតំបន់ 

និងបរបិទៃនករធានាែតមួយ  

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

្របសិនេបីមិនេទ, េតីអ�ីជាែផនករអនាគតរបស់

្របេទសអ�ក និងេតីមានកំណត់េគាលេដេពល

េវលច្បាស់លស់ ក�ុងករេដះ្រសយប�� េនះ

ែដររេឺទ?  

មិនមានប�� ក់ពីែផនករ (No plans indicated) 

5.2 េតី្របេទសរបស់អ�កមានអនុវត�្របព័ន�្រត�តពិនិ
ត្យែតមួយ (one stop inspection system) 

េដយស� ប័ន្រត�តពិនិត្យទងំអស់េន្រចក្រពំ

ែដនេនេពលេចញ/នាេំចញែដររេឺទ?  

មាន(YES). ភូតគាមអនាម័យ/សុវត�ិភាពម�ូបអហរ/ករ

្រត�តពិនិត្យផា� ល់ េធ�ីេន្រចក្រពំែដនេដយស� ប័នពក់ព័ន�

ទងំអស់ េដយេ្របី្របាស់មន�ីរពិេសធន៍ចល័ត។ 

(SPS/Food Safety / Physical Examination 

conducted at BCPs by respective agencies 

utilizing mobile RAPID Assessment Laboratories) 

្របសិនេបីមាន, េតីលទ�ផល្រត�តពិនិត្យមាន

ែចកចយជាមួយ្របេទសនាចូំលរេឺទ?  

មិនេទ (NO). 

្របសិនេបីមិនមាន, េតីមានេគាលបំណងក�ុង

ករអនុវត�្របព័ន�្រត�តពិនិត្យែតម�ង (single 

stop inspection)េទ, េហយីេតីមានកំណត់

េពលេវលែដររេឺទ? 

មិនមានប�� ក់ពីែផនករ (No plans indicated) 

6. កម�វធិយីល់ដងឹ (Awareness Program)  

កម�វធិីយល់ដឹងមានសរៈសំខន់ចំេពះភាគីចូលរមួទងំអស់េដីម្បយីល់ពី ថាេតីករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំ

ែដនអចអនុវត�េទយ៉ាងដូចេម�ច េដីម្បកីត់បន�យេសចក�ីបារម�រណ៍របស់ខ�ួន េហយីេតីេគ្រត�វេ្រតៀមេរៀបចំ

យ៉ាងេម៉ចេដីម្បេីដះ្រសយប�� ែដលអចេកីតេឡងី។ េបី្របេទសមួយខ�ះជំនាញក�ុងករវភិាគពីដំេណីរៃនកិច�

ករ/ធុរកិច�, សុខុដុមនីយកម�ទិន�ន័យ និងករស្រម�លនីតិវធិីឱ្យសម��, ករអភិវឌ្ឍន៍្របព័ន�...។ល។ េគអច

ែស�ងរកជំនួយបេច�កេទសពីភាគីខងេ្រក។ 
6.1 េតី្របេទសរបស់អ�កមានកម�វធិីយល់ដឹង (ករ

កសងសមត�ភាព/ករបំពក់បំប៉ន/សិក�

សល...។ល។) សំរប់ភាគីចូលរមួទងំអស់

ក�ុងករបេង�ីនករយល់ដឹងែដររេឺទ, េនេលី៖ 

មាន(YES). យ៉ាងណាក៏េដយ ភាគីចូលរមួទងំអស់ឱ្យ

េយាបល់ថា សកម�ភាពទងំេនាះេនមិនទន់បានអនុវត�

េទៀងទត់។ េគេស�ីរសំុឱ្យមានករកសងសមត�ភាពបែន�ម 

និងមានសកម�ភាពយល់ដឹងឱ្យបានេទៀងទត់។  
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េលខ

េរៀង 

(No.) 

សំណួរ (Questions) ករេឆ�ីយតប (Response) 

 (a) េតីករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពែំដន

អច្រត�វអនុវត�យ៉ាងេម៉ច?  

(b) សក� នុពល្របតិបត�ិធុរកិច� និងឯកសរសំ

រប់ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដន?  

 

(c) រេបៀបៃនករែស�ងរកកត� ររងំែដល្រត�វ

េដះ្រសយ?  

 

្របសិនេបីមិនមានេទ, េតីអ�ីជាែផនករអនាគត

របស់្របេទសអ�ក និងេពលេវលកំណត់ក�ុងករ

អនុវត�កម�វធិីយល់ដឹង? 

 

6.2 េតី្របេទសរបស់អ�កមានសមត�ភាពក�ុងករេធ�ី 

(a) ករវភិាគដំេណីរករធុរកិច�ែដររេឺទ 

(business process analysis)? 

េទ (NO)  

(b) សុខុដុមនីយកម�ទិន�ន័យ និងករស្រម�ល

នីតិវធិីឱ្យសម�� (data harmonization 

and simplification)? 

េទ (NO)  

(c) ករអភិវឌ្ឍន៍្របព័ន� (system 

development)? 

េទ (NO), សមត�ភាពបេច�កេទសមានេនក�ុងអគ�នាយក  

ដ� នគយនិងរដ� ករ  បុ៉ែន�មិនទន់មាន្រគប់្រគាន់េនស� ប័នរ

ដ� ភិបាលដ៏ៃទេទៀត។ េនះត្រម�វឱ្យមានធនធានខ�ះ, រអឺច

រកករជួយអនុវត�ពីភាគីទីបី (require some resources, 

possibly outsourcing to third party)។ 

(d) ករ្រគប់្រគងគេ្រមាង (Project 

management)? 

េទ (NO), សមត�ភាពបេច�កេទសមានេនក�ុងអគ�នាយក  

ដ� នគយនិងរដ� ករ  បុ៉ែន�មិនទន់មាន្រគប់្រគាន់េនស� ប័នរ

ដ� ភិបាលដ៏ៃទេទៀត។ េនះត្រម�វឱ្យមានធនធានខ�ះ, រអឺច

រកករជួយអនុវត�ពីភាគីទីបី (require some resources, 

possibly outsourcing to third party)។ 
7. ប�� ពក់ពន័�េផ្សងៗេទៀត (other matters) 

្របេទសខ�ះែដលបានេ្រតៀមខ�ួនរចួរល់សំរប់ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដន អចនិងមិនចង់ចូលរមួក�ុងគេ្រមាងស

កល្បង។ េហតុផលមួយគឺករខ�ះទំនុកចិត�េលី្របតិបត�ិករសដ�កិច�ៃនៃដគូសន�នាររបស់ពួកេគ។ ្របសិនេបី្របតិបត�ិករសដ� 

កិច�របស់អ�កអច្របតិបត�ិតម “គំេរង្របតិបត�ិករេសដ�កិច�ែដលបានទទួលករអនុ�� ត” (Authorized Economic 

Operator) និងទទួលស� ល់គា� េទវញិេទមកេដយៃដគូសន�នាររបស់ខ�ួនេនាះ វនិងបេង�ីនេល្ប�នក�ុងករករផា� ស់ប�ូរ

ទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដន។ 
7.1 ្របតិបត�ិករេសដ�កិច�ែដលបានទទួលករអនុ�� ត” (Authorized Economic Operator or AEO) 

7.1. 
(a) 

េតីគេ្រមាង”្របតិបត�ិករេសដ�កិច�ែដលបាន

ទទួលករអនុ�� ត” ្រត�វបានអនុវត�េន្របេទស

េទ (NO). អទិភាពគឺេដះ្រសយ្របព័ន�្រគប់្រគងហនិភ័យ

ែដលកំពុង្របឈម មុននិងចប់េផ�ីមអនុវត� ”្របតិបត�ិករ
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េលខ

េរៀង 

(No.) 

សំណួរ (Questions) ករេឆ�ីយតប (Response) 

របស់អ�កេទ? Is the Authorized 

Economic Operator scheme 

implemented in your country? 

េសដ�កិច�ែដលបានទទួលករអនុ�� ត” (Priority is to 

resolve existing Risk Management System 

challenges before moving into implementation of 

AEO)។ 

េបីបានអនុវត�, េតីវអនុវត�ទំហកំំរតិបុ៉នា� នភាគ

រយៃន្របតិបត�ិករេសដ�កិច�ែដលបានទទួលករ

អនុ�� ត ែដលបានចុះប�� ីក�ុងគេ្រមាង?  

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

7.1. 
(b) 

ជារមួ, េតីករអនុវត�តម របស់ពណិជ�ករមាន

កំរតិបុ៉ណា�  េនក�ុង្របេទសរបស់អ�ក(ខ�ស់, 

មធ្យម, ទប)?  

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

7.1. 
(c) 

េតី្របេទសរបស់អ�កបានេ្រតៀមរចួរល់ក�ុងករ

ចុះហត�េលខនូវ កិច�្រពមេ្រពៀងទទួលស� ល់គា�

េទវញិេទមកសំរប់្របតិបត�ិករេសដ�កិច�ែដល

បានទទួលករអនុ�� ត (AEO) ជាមួយនិង  

បណា� ៃដគូសន�នាេហយីរេឺន? 

េនេទ (NO) 

ក�ុងដំណាក់កលេរៀបចំ, វជាករសំខន់ចំេពះ ករវយតំៃលភាពេ្រតៀមខ�ួនរបស់ៃដគូចូលរមួទងំអស់ក�ុងករទទួលករ

ផា� ស់ប�ូរែដលេកីតេចញពីករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដន, និងករមានថវកិរ្រគប់្រគាន់ក�ុងករអនុវត�គេ្រមាង

ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនមិនេ្របី្រកដសស� មែដលមានសក� នុពលណាមួយេនាះ។  

7.2 េតីៃដគូចូលរមួទងំអស់ និងសហគមន៍ពណិជ�

កម� េ្រតៀមខ�ួនរចួរល់ក�ុងករទទួលករផា� ស់ប�ូ
រែដលេកីតេចញពីដំេណីរសិក្សោេរៀបចំេឡងីវញិ

េទរកករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដន

េហយីរេឺន? 

• ស� ប័នបទប��ត�ិកម�  

• ភា� ក់ងរេជីងសរគយ 

• ពណិជ�ករ 

• សហគមន័កំពង់ែផ 

• ស� ប័នហរិ��វត�ុ 

• េផ្សងេទៀត (សូមប�� ក់) 

េ្រតៀមខ�ួនេហយី (YES). អ�កទងំអស់មានករគា្ំរទ ជារមួ 

។ អ�កទងំអស់េស�ីរសំុករកសងសមត�ភាព និងបណា�

សកម�ភាពយល់ដឹងបែន�ម។  

7.3 េតីរដ� ភិបាលៃន្របេទសរបស់អ�កមានផ�ត់ផ�ត់

ថវកិរសំរប់េពលអន�រកលៃនករប�ូរេទ 

ដំណាក់កល ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យពណិជ�កម�

ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនេ្របី្រកដស់ស� ម ែដររ ឺ
េទ?  

មិនមានពត៌មានផ�ល់ឱ្យ (No information provided) 
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េលខ

េរៀង 

(No.) 

សំណួរ (Questions) ករេឆ�ីយតប (Response) 

េបីមិនមានេទ, េតីមានកំណត់វេនេពលេវល

ណាមួយេទ?  

មិនពក់ព័ន� (N/A) 

ករែចកចយពត៌មានរបស់្របេទសនូវឯកសរអទិភាព សំរប់ករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនេ្របី
្រកដស់ស� ម អចជួយប�� ក់ពីអ�កចូលរមួសក� នុពលទងំឡាយថាេតីេគចង់/មានចំណង់្រសេដៀងគា�  ក�ុងករេធ�ីកររមួ

គា� េលីគេ្រមាងសកល្បងែដលអចនាេំទរកអ�ីែដលេគរមួគា� ចង់បាន។   
7.4 េតី្របេទសរបស់អ�កពិចរណាអនុវត�ករផា� ស់ប�ូ

រទិន�ន័យឆ�ងកត់្រពំែដន នូវបណា� ឯកសរទងំ

េនះនិងវធិីពក់ព័ន�របស់វេទ? 

(Y=មាន, N=មិនមានNo) 

(សូមេ្រជីេរសីឯកសរអទិភាពបំផុតចំនួន

្របា)ំ 

(i) ឯកសរផ�ូវសមុ្រទ (Sea Way Bill) 

(ii) និេវទន៍ប័ណ�ទំនិញ (មុន),  

(Advance) Manifest 

(iii) ្របតិេវទន៍គយៃនករដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់ 

(Customs Transit Declaration) 

(iv) ប័ណ�ធានាករដឹកជ��ូ ន  

(Transit Bond) 

(v) វ�ិ� បនប្រតភូតគាមអនាម័យ 

(Phyto-Sanitary Certificate) 

(vi) វ�ិ� បនប្រតអនាម័យ (Sanitary 

Certificate) 

(vii) វ�ិ� បនប្រតថា� សំំមា� ប់សត�ល�ិត 

(Fumigation Certificate) 

(viii) វ�ិ� បនប្រតពណិជ�កម�អន�រជាតិស�ី
ពីសត�ងយរងេ្រគាះផុតពូជ)  

(CITES Certificate) 

(ix) វ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភពេដីម (្របព័ន�

អនុេ្រគាះ, Preferential) 

(x) វ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភពេដីម

Certification of Origin (មិនែមន្របព័ន�

អនុេ្រគាះ, non-preferential) 

(xi) វ�ិ� បនប្រតឱសថ (Pharmaceutical 

Certificate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(v) Y 
 
 
 
 
 
 
 
(ix) Y 
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េលខ

េរៀង 

(No.) 

សំណួរ (Questions) ករេឆ�ីយតប (Response) 

(xii) វ�ិ� បនប្រតមា្រតដ� ន និងគុណភាព

ជាតិ (National Standard and 

Quality Certificates) 

(xiii) អង�ករមា្រតដ� នអន�រជាតិនិង

វ�ិ� បនប្រតគុណភាពមា្រតដ� នអន�រ

ជាតិេផ្សងេទៀត (  International 

Organization for Standardization 

(ISO) and other international 

standards and quality certificates 

(xiv) វ�ិ� បនប្រតសំរប់ឧបករណ៍េពទ្យ 

(Certificate for medical devices) 

(xv) វ�ិ� បនប្រតេ្រគឿងបង�ំ, ឧបករណ៍

និងផលិតផលអគី�សនីនិងេអឡចិ្រត�និក   

(Certification of Electrical and 

Electronic Components, 

Equipment and Product) 

(xvi) មុខទំនិញេ្រគាះថា� ក់ (Dangerous 

Goods List) 

(xvii) ឯកសរទិន�ន័យពីសុវត�ិភាពសំរប់

ករេ្របី្របាស់ (Material Safety Data 

Sheet or MSDS) 

(xviii) លិខិតឥណទន(Letter of Credit) 

(xix) ប�� ីទំនិញកប៉ាល់(Bill of Lading) 

(xx) វក័ិយប្រត័ (Invoice)  

(xxi) ប�� ីក�� ប់មុខទំនិញ  

(Packing List) 

(xxii) លិខិតអនុ�� តនាចូំល  

(Import Permit) 

(xxiii) របស់េផ្សងេទៀត (សូមប�� ក់)  
7.5 សំរប់ឯកសរសំខន់បំផុត (5) ែដលបាន

េរៀបរប់ក�ុង 7.4 ខងេលី, សូមផ�ល់ពត៌មាន

បែន�មខងេ្រកម៖  

(a)  ស� ប័ន/ភាគីអនុវត�ៈ ឯកសររបស់ស� ប័

ន/ភាគីអនុវត�  

1. ភូតគាមអនាម័យ

(Phytosanitary) 

 

2. វ�ិ� បនប្រតប�� ក់

្របភពេដីម (្របព័ន�

អគ�នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ  

និង កកុំង្រត�ល (GDCE and 

CAMCONTROL) 

អគ�នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ  

និង ្រកសួងពណិជ�កម� 

(GDCE and MoC) 
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េលខ

េរៀង 

(No.) 

សំណួរ (Questions) ករេឆ�ីយតប (Response) 

អនុេ្រគាះ)

(Preferential CO) 
 (b) េតីឯកសរបុ៉នា� នភាគរយ (%) និង

ដំេណីរករពក់ព័ន� ែដលមិនេ្របី្រកដស់

ស� ម? ឯកសរ (%)  

99.9% គឺមិនេ្របី្រកដស

ស� ម, សំរប់ែត

្របតិេវទន៍គយេទ។ 

(99.9% paperless for 

Customs 

declarations only). 
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ឧបសម�័ន� IV.  ភាពេ្រតៀមខ�ួនរចួរលរ់បសស់� ប័ន សរំប់ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនេ្រប្រកដសស់� ម   

 

ខងេ្រកមេនះជាប�� ីស� ប័នពក់ព័ន� (Other Government Agencies/CLPIAs) និងលិខិតអនុ�� តពក់ព័ន�ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនេ្របី្រកដស់ស� មក�ុង្របេទសកម�ុជា, គិត

្រតឹមែខវចិ�ិក ឆា� 2ំ019។ ពត៌មានពក់ព័ន�បណា� ស� ប័ន និងស� នភាពៃន្របព័ន�ឌីជីថលភាវូនីយកម�បច�ុប្បន�របស់ស� ប័នទងំេនាះ ជាមួយនិង ករតភា� ប់េទ្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកជាតិរបស់ស�

ប័នទងំេនាះ, ែដលបាន្របមូលបំេពញបែន�មេលីរបកគំេហញីពីករសិក្សោេលីទិដ�ភាពបេច�កេទស (technical checklist Annex III)។ ជាពិេសសតរងខងេ្រកមេនះបង� ញ៖ 

• េឈ� ះៃនបណា� ស� ប័នេនាះ 

• លិខិតអនុ�� តៈ ្របេភទលិខិតអនុ�� ត, េឈ� ះ និង/រ ឺករពន្យល់េផ្សងៗ 

• ជំហនៃនករអនុវត�្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (NSW Phase):  លំដប់ជំហនែដលស� ប័ននិងចូលរមួអនុវត�្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (NSW) 

• ករអនុវត�្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (E-application): េតីស� ប័នមាន្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកសំរប់ពណិជ�ករ េ្របីសំរប់សំុលិខិតអនុ�� តេហយី រេឺន  

o Y: មាន, េបីស� ប័នមាន្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកសំរប់ពណិជ�ករ េ្របីេដីម្បេីស�ីរសំុលិខិតអនុ�� ត/អជា� ប័ណ�។ ចេម�ីយ “Yes” មានន័យថាពណិជ�ករអចេស�ីរសំុលិខិត

អនុ�� ត/អជា� ប័ណ�្រគប់ដំណាក់កល េដយមិនេ្របី្រកដសស� មទងំអស់ (completely paperless) 

o P: បានែផ�កខ�ះ, ្របសិនេបីដំណាក់កលៃនករេស�ីរសំុ េនមានេ្របី្រកដសស� មខ�ះ (partially paperless) 

o What: ្របសិនេបីេនមានេ្របីឯកសរ្រកដសស� មខ�ះ, េតីេនាះជា្រកដសស� មអ�ី ែដលេនេ្របីជាលក�ណៈ្រកដស? ជាឯកសរ្រកដសែដល្រត�វភា� ប់បែន�មរ?ឺ រមឺួយ

ដំណាក់កលៃនករេស�ីរ/ដក់ពក្យសំុេនាះមិនេ្របី្រកដសស� មេទ ែតេនែតត្រម�វឱ្យភា� ប់ឯកសរជា្រកដសបែន�ម (MSN: ឯកសរ្រកដសែដលត្រម�វឱ្យភា� ប់បែន�ម)   

o N: គា� ន, មានន័យថា ដំណាក់កលៃនករេស�ីរ/ដក់ពក្យសំុេនាះ េនជាលក�ណៈេ្របី្រកដសស� មទងំអស់ 

o When: េបីដំណាក់កលៃនករេស�ីរ/ដក់ពក្យសំុេនាះេនជាលក�ណៈេ្របី្រកដសស� មទងំអស់, េតីេនេពលណាែដលស� ប័នេនាះនឹងេ្រគាង/មានែផនករអនុវត�តម

្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក?  

• ករទូទត់: េតីពណិជ�ករទូទត់្របាក់ពន�គយ/រ្ឺរបាក់កំៃរៃនករដក់ពក្យយ៉ាងដូចេម�ច (EFT = ករេផ�រ្របាក់តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក), (CD = តមរយៈករដក់សច់្របាក់កក់), 

(CSH = តមរយៈករទូទត់សច់្របាក់សុទ�) 

• BPR – សិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរេឡងីវញិ (Business Process Re-engineering) 

o Y – Yes: មានន័យថា ស� ប័នេនាះបានសិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនេឡងីវញិ (internal business process re-engineering) 

o P – Partial: មានន័យថា ស� ប័នេនាះកំពុងសិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនេឡងីវញិ(the BPR is ongoing)  

o When: មានន័យថា េបីស� ប័នេនាះកំពុងេធ�ីករសិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនេឡងីវញិ េតីេពលណានឹងរចួរល់ 

o N – No: ស� ប័នេនាះមិនមានករសិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនេឡងីវញិេទ 
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o When: មានន័យថា េបីស� ប័នេនាះមិនេធ�ីករសិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនេឡងីវញិេទ េតីគាត់នឹងេ្រគាងេធ�ីេនេពលណា/រចួរល់េពលណា 

• NSW – េតីស� ប័នេនាះមានភា� ប់េទ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ/្របព័ន�គយរេឺទ នឹង េតីករភា� ប់េនាះេនកំរតិណា 

o C - Connected: ភា� ប់, ស� ប័នេនាះមានភា� ប់េទ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ/្របព័ន�គយ 

o A - Approval: ករអនុម័តសំេរចតម្របព័ន�,  ពត៌មានអនុម័តសំេរចរបស់ស� ប័ន្រត�វបានប��ូ នេទក�ុង្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ/្របព័ន�គយ តមលំដប់វគ�  

o F – Full: ករអនុម័តសំេរចតម្របព័ន�យ៉ាងេពញេលញ, ស� ប័នបានភា� ប់េទ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ/្របព័ន�គយយ៉ាងេពញេលញ ជាមួយ្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកៃផ�ក�ុងរបស់

ខ�ួន ។ 
 

Yes: Y, Partial: P, No: N 

េលខ
េរៀង 

េឈ� ះស� ប័ន 

្របេភទ

លិខិត

អនុ�� ត 

ដំណាក់

ករៃន

្របព័ន�

ប�� រែត

មួយជាតិ 

ករអនុវត�្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក  

(e-application) 
ករទូទត់
Payment 

សិក្សោេរៀបចំដំេណីរធុរកិច�/ករងរេឡងីវញិ 

(Business Process Re-engineering)  

្របពន័�
ប�� រែត
មយួជាតិ
NSW 

Y P What N When Y P When N When C A F 

1 

្រកសងួេសដ�កិច�និង
ហរិ��វត�ុ, អគ�នាយក  
ដ� នគយនិងរដ� ករ 
(MEF/GDCE) 

្របតិេវទន៍
គយ 

2   X 

Manual 
Support
ing Doc. 
គា្ំរទ
េដយ
ឯកសរ
េ្របីៃដ 

  

អនុវត�្របពន័�
ប�� រែតមយួ

ជាតិជំហនទី2
តងំពីែខកក�ដ 
2019 បន�រហូត

មក 

EFT  
ករេផ�រ្របាក់
តមេអឡចិ

្រត�និក 

  X 

E-
Commerce 

Law, IT 
Supports 

from ASEAN 
ច្បាបព់ណិជ�
កម�តម្របព័ន�
េអឡចិ្រត�និក, 
ករគា្ំរទែផ�ក 
IT ពី ASEAN 

  

Leading NSW 
Implement. 

Phase-2, from 
July 2019 
onwards 

ដឹកនាកំរអនុវត�
្របពន័�ប�� រែតមយួ

ជាតិជំហនទី2,
តងំពីែខកក�ដ 

2019មក 

X X   

2 
គណៈកមា� ធិករវនិិ 
េយាគកម�ុជា (CIB), 

គំេរងវនិិ
េយាគ 

1 & 2   X 

Manual 
Support

ing 
Doc.  

  

អនុវត�្របពន័�
ប�� រែតមយួ

ជាតិជំហនទី2
តងំពីែខកក�ដ 

CD 
ករដកស់ច់

្របាកក់ក ់
      X 

Follow the 
leading  

process by the 
GDCE 

X X  
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្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន ៍  
កម�ុជា (CDC)44 

គា្ំរទ
េដយ

ឯកសរ
េ្របីៃដ 

2019 បន�រហូត
មក 

តមករដឹកនារំបស់
អគ�នាយកដ� នគយ

និងរដ� ករ 

3 

នាយកដ� ននាេំចញ នាំ
ចូល ៃន្រកសងួពណិជ�
កម� (MoC) 

វ�ិ� បន   
ប្រត
ប�� ក់
្របភពេដីម
ទំនិញ 

2 X   

CO 
Certifica

te  
េនែតចុះ

ហត�
េលខ

េដយៃដ 

  

អនុវត�្របពន័�
ប�� រែតមយួ

ជាតិជំហនទី2
តងំពីែខកក�ដ 
2019 បន�រហូត

មក 

EFT  
(with 

ACLEDA 
Bank A/C 

only) 
ករេផ�រ្របាក់
តមេអឡចិ
្រត�និក (សំ

របែ់តគណនី
េនធនាគារ 
ACLEDA

េទ)  

X 

E-
Commerce 
Law to be 

promulgated 
soon 

ច្បាបព់ណិជ�
កម�តម្របព័ន�
េអឡចិ្រត�និក
និង្រត�វអនុវត�

ឆាប់ៗ េនះ 

  

Follow the 
leading  

process by the 
GDCE 

តមករដឹកនារំបស់
អគ�នាយកដ� នគយ

និងរដ� ករ 

X X   

4 

នាយកដ� នចុះប�� ី
ពណិជ�កម� ៃន្រកសងួ
ពណិជ�កម� (MoC) 

វ�ិ� បន   
ប្រតករចុះ
ប�� ី
ពណិជ�
កម� 

Separate 
from  
NSW 

System 

X       កំពុងអនុវត� 

EFT  
ករេផ�រ្របាក់
តមេអឡចិ
្រត�និក (សំ

របែ់តគណនី
េនធនាគារ 
ACLEDA

េទ) 

     X 

No clear timeline  
set 

មិនមានកល 
បរេិច�តច្បាសល់ស ់

      

                                                           
44 គណៈកមា� ធកិរវនិិេយាគកម�ុជា (CIB) និង គណៈកមា� ធកិរតំបន់េសដ�កចិ�ពិេសសកម�ុជា (CSEZB) គឺជាសខ្របតបិត�រិបស្់រក�ម្របកឹ្សោអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា (CDC) សំរប់ករវនិិេយាគវសិយ័ឯកជន។ គណៈកមា� ធិករវនិិេយាគកម�ុជា 
(CIB) ទទួលបន�ុកគេ្រមាងវនិិេយាគេ្រកតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស, េហយីគណៈកមា� ធិករតំបន់េសដ�កចិ�ពិេសសកម�ុជា (CSEZB) ទទួលបន�ុកេលីគេ្រមាងវនិិេយាគក�ុងតបំន់េសដ�កិច�ពិេសស។ ស� ប័នទងំេនាះ ពនិិត្យនងិអនុម័តសំេណីរ
គេ្រមាងវនិិេយាគ នងិ ផ�លរ់បបេលីកទឹកចិត�ចំេពះគេ្រមាងវនិិេយាគែដល្រសបតមលក�ខណ� ត្រម�វៃនច្បាប់វនិិេយាគកម�ុជាឆា�  ំ1994 ។ 
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5 

នាយកដ� នកម�សិទ�ិ
ប��  ៃន្រកសងួពណិជ�
កម� (MoC) 

វ�ិ� បន   
ប្រតករចុះ
ប�� ី
ពណិជ�
ស�� នឹង
េឈ� ះ 

Separate 
from  
NSW 

System 

  X 

Manual 
Support

ing 
Doc.  
គា្ំរទ
េដយ

ឯកសរ
េ្របីៃដ 

  កំពុងអនុវត� 
CD 

ករដកស់ច់
្របាកក់ក ់

      X 

No clear timeline  
set 

មិនមានកល 
បរេិច�តច្បាសល់ស ់

      

6 

នាយកដ� នែរ ៉នឹងសំភា
រៈសំណង ់ៃន្រកសងួែរ ៉
នឹងថាមពល (MME) 

អជា� បណ័�
ពណិជ�
កម� (េន
កម�ុជា) 

1 & 2       X វចិ�ិក 2019 

CD 
ករដកស់ច់

្របាកក់ក ់
      X 

Follow the 
leading  

process by the 
GDCE 

តមករដឹកនារំបស់
អគ�នាយកដ� នគយ

និងរដ� ករ 

45     

7 
នាយកដ� ន្រគប្់រគង
ករែស�ងរុករកែរ ៉
(MME) 

លិខិត
អនុ�� ត
ករនាំ
េចញ 

1 & 2       X វចិ�ិក 2019 

CD 
ករដកស់ច់

្របាកក់ក ់
      X 

Follow the 
leading  

process by the 
GDCE 

តមករដឹកនារំបស់
អគ�នាយកដ� នគយ

និងរដ� ករ 

46     

8 
នាយកដ� ននីតិកម�ៃន
វទិ្យោស� នស�ងដ់រកម�ុជា

ករនាំ
េចញ-នាំ
ចូលសរ
ធាតុ នឹង

1 & 2 X  

Export 
License 

and 
Import 
License 

  វចិ�ិក 2019 

CSH 
ករទូទត់
សច្់របាក់

សុទ� 

      

 
 
X  
 
 
 
 

Follow the 
leading  

process by the 
GDCE 

X X   

                                                           
45 ្របែហលអចភា� ប់េនែខវចិ�ិក ឆា�  ំ2019 
46 ្របែហលអចភា� ប់េនែខវចិ�ិក ឆា�  ំ2019 
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, ្រកសងួឧស្សោហកម�
នឹងសិប្បកម� (MIH)47 

ផលិតផល
គីមី  

េនែតចុះ
ហត�

េលខ
េដយៃដ 

តមករដឹកនារំបស់
អគ�នាយកដ� នគយ

និងរដ� ករ 

9 

អគ�នាយកដ� នកសិកម�
ៃន្រកសងួកសិកម� រុក�
្របមាញ់ នឹងេនសទ
(MAFF)48 

វ�ិ� បន   
ប្រតភូត
គាម 
អនាមយ័ 

1 

      

X វចិ�ិក 2019 

CD 
ករដកស់ច់

្របាកក់ក ់

      

X 

Follow the 
leading  

process by the 
GDCE 

តមករដឹកនារំបស់
អគ�នាយកដ� នគយ

និងរដ� ករ 

49 

    

10 

រដ�បាលៃ្រពេឈៃីន
្រកសងួកសិកម� រុក�
្របមាញ់ នឹងេនសទ
(MAFF)50 

អជា� បណ័� 
(សិប្បកម�
នឹងអជីវ
កម�អនុ
ផលៃ្រព
េឈ)ី  

1 

      

X វចិ�ិក 2019 

CD 
ករដកស់ច់

្របាកក់ក ់

      

X 

Follow the 
leading  

process by the 
GDCE 

តមករដឹកនារំបស់
អគ�នាយកដ� នគយ

និងរដ� ករ 

51 

    

                                                           
47 ជំេ្រមីសសំរប់ករដក់ពក្យសំុេដយៃដក៏បាន, នាយកដ� ននតីិកម�ៃនវទិ្យោស� នស�ង់ដរកម�ុជា, ្រកសួងឧស្សោហកម�នឹងសិប្បកម� (MIH)។ ស� ប័នកំពុងស�តិក�ុងដំេណីរករផ្សព�ផ្សោយពត៌មាន នងិករយលដ់ឹងដលអ់�កេ្របី្របាស ់(សិក�
សលសំរបក់រយលដ់ងឹ្រត�វបានេធ�ី)  
48 េយាងតមអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ (ែដលជាស� ប័នដឹកនា្ំរបពន័�ប�� រែតមួយជាតិ្របេទសកម�ុជា), ករភា� បេ់ទ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ នឹងេនសទ េនកំរតិជំហនដបូំងេនេឡយី, ែខវចិ�ិក 2019 ជាេគាលេដែផនករ. អគ�
នាយកដ� នគយ នងិរដ� ករ បច�ុប្បន�េនះកំពុងផ�លក់រហ�កឹហ�នឺបពំកប់ំប៉នក់រយលដ់ឹងេទដល្់រកសួង។ 
49 ្របែហលអចភា� ប់េនែខវចិ�ិក ឆា�  ំ2019 
50 េយាងតមអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ (ែដលជាស� ប័នដឹកនា្ំរបពន័�ប�� រែតមួយជាតិ្របេទសកម�ុជា), ករភា� ប់េទ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ នឹងេនសទ េនកំរតិជំហនដបូំងេនេឡយី, ែខវចិ�ិក 2019 ជាេគាលេដែផនករ. 
អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ បច�ុប្បន�េនះកំពុងផ�លក់រហ�កឹហ�នឺបំពក់បបំ៉ន់ករយលដ់ឹងេទដល្់រកសួង។ 
51 ្របែហលអចភា� ប់េនែខវចិ�ិក ឆា�  ំ2020 
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11 

រដ�បាលជលផលៃន
្រកសងួកសិកម� រុក�
្របមាញ់ នឹងេនសទ
(MAFF)52 

អជា� បណ័�
(នាេំចញ
ផលិតផល
ជលផល
និងករេធ�ី
វរវីប្បកម�) 

1 

      

X វចិ�ិក 2019 CD 

      

X 

Follow the 
leading  

process by the 
GDCE 

តមករដឹកនារំបស់
អគ�នាយកដ� នគយ

និងរដ� ករ 

53 

    

12 

នាយកដ� នផលិតកម�
នឹងបសុព្យោបាលៃន
្រកសងួកសិកម� រុក�
្របមាញ់ នឹងេនសទ
(MAFF)54 

វ�ិ� បន   
ប្រតភូត
គាម 
អនាមយ័ 

1 

      

X វចិ�ិក 2019 CD 

      

X 

Follow the 
leading  

process by the 
GDCE 

តមករដឹកនារំបស់
អគ�នាយកដ� នគយ

និងរដ� ករ 

55 

    

13 

នាយកដ� នឱសថ, 
ចំណីអហរ, បរកិ� រ
េពទ្យៃន្រកសងួសុខភិ
បាល(MoH) 

វ�ិ� បន   
ប្រត/អជា�
បណ័� (ឱ
សថ, ចំណី
អហរ) 

2 

  

X 
 
 

(MSD) 
គា្ំរទ
េដយ

ឯកសរ
េ្របីៃដ 

  

Impl. NSW  
Phase-2. 
From Jul 

2019 
onwards 

អនុវត�្របពន័�
ប�� រែតមយួ

ជាតិតងំពីែខក
ក�ដ 2019មក 

CD 

      

X 

Follow the 
leading  

process by the 
GDCE 

តមករដឹកនារំបស់
អគ�នាយកដ� នគយ

និងរដ� ករ 

X X   

                                                           
52 េយាងតមអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ (ែដលជាស� ប័នដឹកនា្ំរបពន័�ប�� រែតមួយជាតិ្របេទសកម�ុជា), ករភា� ប់េទ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ នឹងេនសទ េនកំរតិជំហនដបូំងេនេឡយី, ែខវចិ�ិក 2019 ជាេគាលេដែផនករ. អគ�
នាយកដ� នគយ នងិរដ� ករ បច�ុប្បន�េនះកំពុងផ�លក់រហ�កឹហ�នឺបពំកប់ំប៉នក់រយលដ់ឹងេទដល្់រកសួង។ 
53 ្របែហលអចភា� ប់េនែខវចិ�ិក ឆា�  ំ2021 
54 េយាងតមអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ (ែដលជាស� ប័នដឹកនា្ំរបពន័�ប�� រែតមួយជាតិ្របេទសកម�ុជា), ករភា� បេ់ទ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ នឹងេនសទ េនករំតិជំហនដបូំងេនេឡយី, ែខវចិ�ិក 2019 ជាេគាលេដែផនករ. អគ�
នាយកដ� នគយ នងិរដ� ករ បច�ុប្បន�េនះកំពុងផ�លក់រហ�កឹហ�នឺបពំកប់ំប៉នក់រយលដ់ឹងេទដល្់រកសួង។ 
55 ្របែហលអចភា� ប់េនែខវចិ�ិក ឆា�  ំ2022 
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14 

នាយកដ� នេសវមន�ីរ
េពទ្យ/សុខភិបាលៃន
្រកសងួសុខភិបាល
(MoH) 

វ�ិ� បន   
ប្រត/អជា�
បណ័� (េស
វមន�ីរ
េពទ្យ/សុខ
ភិបាល) 

1 & 2 

  

X 
 
 
 

(MSD) 
គា្ំរទ
េដយ

ឯកសរ
េ្របីៃដ 

  

Impl. NSW  
Phase-2. 
From Jul 

2019 
onwards 

អនុវត�្របពន័�
ប�� រែតមយួ

ជាតិតងំពីែខក
ក�ដ 2019មក 

CD 

      

X 

Follow the 
leading  

process by the 
GDCE 

តមករដឹកនារំបស់
អគ�នាយកដ� នគយ

និងរដ� ករ 
X     
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ឧបសម�័ន�ទី V.  ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមនិបាច់េ្រប្រកដសស� ម៖ តរងវយតំៃលភាព

េ្រតៀមខ�ួនរចួរលៃ់នទិដ�ភាពច្បាប់ )Legal Readiness Checklist): កម�ុជា 

 
វសិលភាព នងឹ រចនាសម�ន័�ៃនតរងវយតៃំល (Scope and structure of the checklist) 

តរងៃនករវយតំៃលេនះ (the checklist) នឹងជួយវយតំៃលពីក្រមិតែដលច្បាប់បច�ុប្បន�្រទ្រទង់ដល់ឯកសរេអឡចិ្រត�

និក និងទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក ជាពិេសស ឯកសរេអឡចិ្រត�និក និងទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និកែដលមានសមាសភាគ

ឆ�ង្រពំែដន និង អ�ីែដលេគអចេធ�ីបានេដីម្បេីធ�ីឱ្យច្បាប់ទងំេនះមានលក�ណៈ្រសបគា� ជាមួយកិច�្រពមេ្រពៀងរមួស�ីពីករ

ស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម េនតំបន់អសីុនិងប៉ាសីុហ�កិ ែដលសំេដជួយរដ�សមាជិក

ក�ុងករអនុវត�ករផា� ស់ប�ូរទងំេនះ េដីម្បេីគាលបំណងៃនពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។ 

 
តរងៃនករវយតំៃល (the checklist) ្រត�វបានេរៀបចំជាបួនែផ�ក ដូចខងេ្រកម៖ 

Section A. ្របតបិត�កិរតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�នកិ នងិ ច្បាប់ហត�េលខតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�នកិ (Electronics 

transaction and signature laws) 

1. ្របតិបត�ិករតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (Electronic transactions) 

a. ទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក (Electronic communications) 

b. ករ្រគប់្រគងអត�ស�� ណ និង េសវកម�ទំនុកចិត� (Identity management and trust services) 

2. កររក្សោទុកទិន�ន័យ និង កររក្សោទុកឯកសរតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (Data retention and electronic 

archiving) 

3. ភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក (Electronic evidence) 

Section B. ច្បាប់ស�ពីពីណិជ�កម�មនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម នងិ ច្បាប់ស�ពីបី�� រែតមយួ (Paperless trade and Single 

Window Laws) 

1. ្របព័ន�ប�� រែតមួយ/្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម (Single Window system/paperless trade 

system) 

2. សុវត�ិភាពព័ត៌មាន (Information security) 

a. សុវត�ិភាពព័ត៌មាន និង កររក្សោករសមា� ត់ទិន�ន័យ (Information security and data 

confidentiality) 

b. សុ្រកឹតភាពនិងសុចរតឹភាពទិន�ន័យ (Data accuracy and integrity)  

c. ករែចករែំលកព័ត៌មាននិងទិន�ន័យ រវងនិងក�ុងចំេណាមស� ប័នរដ� ភិបាល (Sharing information 

and data between and among government agencies) 

3. កិច�្រពមេ្រពៀងក្រមិតេសវ (SLA) និង អនុស្សរណៈៃនករេយាគយល់ (MOUs) 

Section C. ទដិ�ភាឆ�ង្រពែំដន (Cross-border Aspects) 

1. កិច�្រពមេ្រពៀងេទ�ភាគី ឬកិច�្រពមេ្រពៀង្របចតំំបន់មាន្រសប់ (Existing bilateral or regional agreements) 

2. ស�ង់ដរ/េគាលករណ៍ែណនាអំន�រជាតិ (International standars/guidelines) 

3. កិច�្រពមេ្រពៀងែផ�កបេច�កេទស/ែផ�ក្របតិបត�ិករេទ�ភាគី ឬ្របចតំំបន់មាន្រសប់ (Existing bilateral or 

multilateral technical/operational arrangements) 
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4. លិខិតូបករណ៍ច្បាប់ បទប្ប��ត�ិ និងស�ង់ដរអន�រជាតិដ៏ៃទេទៀត (Other international legal instruments, 

regulations and standards) 

Section D. ចណុំចពចិរណាេផ្សងៗេទៀត (Other considerations) 

1. ប�� ទទួលខុស្រត�វ (Liability issues) 

2. ចំណុចពិចរណាអំពីករេដះ្រសយវវិទ (Dispute settlement considerations) 

3. សិទ�ិេលីកម�សិទ�ិប��  និង កម�សិទ�ិមូលដ� ន្របព័ន�ទិន�ន័យ (Intellectual property rights and database 

ownership) 

4. ករទូទត់តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (Electronic payments) 

5. ច្បាប់ស�ីពីករ្របកួត្របែជង (Competition law) 

 

កំណត់សមា� ល់េសចក�ីេផ�ីមៈ េនដំណាក់កលេនះ ច្បាប់ស�ពីពីណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�នកិកម�ុជា (ែដលេនក�ុងេនះ 

េហថាច្បាប់ស�ពីពីណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�នកិកម�ុជា) ្រត�វបានអនុម័តេដយរដ�សភាេនៃថ�ទី 8 ែខតុល ឆា�  ំ2019, 

្រត�វបានយល់្រពមេដយ្រពឹទ�សភាកម�ុជាេនៃថ�ទី 18 ែខតុល ឆា�  ំ 2019 និង្រត�វបានករឡាយ្រពហស�េលខេទជាច្បាប់

េដយ្រពះមហក្ស្រតកម�ុជា េនៃថ�ទី 2 ែខវចិ�ិក ឆា�  ំ 2019។ ច្បាប់េនះនឹងចូលជាធរមានក�ុងរយៈេពល្របាមំួយែខ េ្រកយ

េពល “ផ្សព�ផ្សោយ”។ អង�ករ UN-ESCAP បានទទួលេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ពីពីណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�នកិកម�ុជា 

(េពលគឺ េសចក�ី្រពងច្បាប់ចុះៃថ�ទី 3 ែខេមស ឆា�  ំ 2019) (ែដលេនក�ុងេនះ េហថាេសចក�្ីរពងច្បាប់ស�ពីពីណិជ�កម�

តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�នកិ (2019)) ពី្រកសួងពណិជ�កម� ែដលរមួមាន 11 ជំពូក។  

ជំពូកទងំេនះ មានដូចខងេ្រកម៖  

• ជំពូកទី 1: បទប្ប��ត�ិទូេទ  

• ជំពូកទី 2: សុពលភាពៃនទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក 

• ជំពូកទី 3: ដំេណីរករៃនទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក 

• ជំពូកទី 4: ហត�េលខេអឡចិ្រត�និក និងកំណត់្រតេអឡចិ្រត�និក 

• ជំពូកទី 5: អន�រករ ីនិងអ�កផ�ល់េសវពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

• ជំពូកទី 6: ករករពរអតិថិជន 

• ជំពូកទី 7: សកម�ភាព និង្របតិបត�ិកររបស់រដ�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

• ជំពូកទី 8: ភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក  

• ជំពូកទី 9: ករទូទត់ និង/ឬ ករេផ�រ្របាក់តមេអឡចិ្រត�និក 

• ជំពូកទី 1០: េទសប��ត�ិ  

• ជំពូកទី 11: អវសនប្ប��ត�ិ 

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) មានែតជាភាសែខ�រ។ ចេម�ីយខងេ្រកមែដលពក់

ព័ន�និងសំណួរៃនតរងវយតំៃលែផ�កច្បាប់ គឺែផ�កេលីឯកសរបកែ្របៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអ

ឡចិ្រត�និក (2019) (ឯកសរៃថ�ទី 3 ែខេមស ឆា� 2ំ019 ែដល្រត�វបានបកែ្របេ្រកផ�ូវករជាភាសអង់េគ�សេដយអ�ក

ពិេ្រគាះករជាតិ UN-ESCAP តមក្រមិតែដលមានេនេពលបច�ុប្បន�) – ក៏ដូចជា ែផ�កេលីមូលដ� នៃនព័ត៌មានែដលផ�ល់

េដយស� ប័នរជរដ� ភិបាលកម�ុជា និងភាគីពក់ព័ន�ដ៏ៃទេទៀតក�ុងអំឡុងេពលទស្សនកិច�របស់្រក�ម UN-ESCAP មកកម�ុជា 

។ ចេម�ីយពក់ព័ន�និងសំណួរៃនតរងវយតំៃលែផ�កច្បាប់ែដលែផ�កេលីឯកសរបកែ្របៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�

កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) ្រត�វបានចត់ទុកជា “វឌ្ឍនភាពេនេពលអនាគត/កំពុងរង់ចនូំវវឌ្ឍនភាព” 

(future/pending developments) ពីេ្រពះេសចក�ី្រពងច្បាប់ឆា�  ំ2019 ភាគេ្រចីន គឺដូចគា� នឹងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម
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្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកកម�ុជា ែដល្រត�វបានអនុម័តេដយរដ�សភា និងយល់្រពមេដយ្រពឹទ�សភា បុ៉ែន� មិនទន់ចូលជាធរមាន

េនេឡយី។ 

 
សរបុចេម�យែដលបាន្របមលូ - ពីភាពេ្រតៀមខ�នួរចួរលៃ់នទដិ�ភាពែផ�កច្បាប ់
(CONSOLIDATED RESPONSE TO LEGAL READINESS CHECKLIST) 

 

A. ្របតបិត�កិរតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�នកិ នងិ ច្បាប់ស�ពីហីត�េលខេអឡចិ្រត�នកិ  

ែផ�កទីមួយៃនតរងៃនករវយតំៃល (Checklist) េនះ ពក់ព័ន�ជាមួយច្បាប់ជាមូលដ� ន ែដល្រទ្រទង់ដល់្របតិបត�ិករ

តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក និងហត�េលខេអឡចិ្រត�និក។ កិច�្រពមេ្រពៀងរមួេឆ�ីយតបេទនឹងកង�ល់ទងំេនះ េដយផា� ល់ ឬ

េដយ្របេយាល េនក�ុងមា្រត 5, 6 និង 7។ ជាពិេសស េគាលករណ៍ដំបូងទងំបីែដលែចងេនក�ុងមា្រត 5 (េគាលករណ៍

ទូេទ) តំណាងឱ្យករ្រស�ះ្រស�លមតិជាអន�រជាតិអំពចី្បាប់្របតិបត�ិករតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក។55

56 ប�� គតិយុត�សំខន់ៗ

ៃន្របតិបត�ិករតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកេនក�ុងែផ�កេនះ រមួមានករទទួលស� ល់លក�ណៈគតិយុត�ៃនទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�

និក និង ប�� គតិយុត�ែដលពក់ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគងអត�ស�� ណ និងេសវៃនភាពទំនុកចិត� (េសវអណត�ិព្យោបាលភាព, 

trust services) រមួមានហត�េលខេអឡចិ្រត�និកជាេដីម។ ប�� ទក់ទិនសំខន់ៗេផ្សងេទៀតែដលបានរប់ប��ូ លផងែដរ 

គឺលក�ខណ� ត្រម�វៃនែផ�កបទប្ប��ត�ិ/ច្បាប់ សំរប់កររក្សោទុកទិន�ន័យ និងកររក្សោទុកឯកសរតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក និង

ករទទួលយកៃនភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក ឧទហរណ៍ េនក�ុងដំេណីរករនីតិវធិីតុលករ និងដំេណីរករនីតិវធិីអនុវត�ច្បាប់។ 

 

សំណួរេផា� ត ចេម�យី 

បទប្ប��ត�ពិក់ព័ន�ៃនកចិ�្រពមេ្រពៀងរមួ៖  

o មា្រត 5: េគាលករណ៍ទូេទ 

o មា្រត 6: ្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយជាតិ បរសិ� នច្បាប់ក�ុង្រស�កែដលមានលក�ណៈអំេណាយផល និង     

គណៈកមា� ធិករពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម 

o មា្រត 7: ករស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម និង ករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�ប�� រែតមួ

យៈ សំណួរជាក់លក់ជាងអំពីប�� រែតមួយ មានេនខងេ្រកមក�ុងភាគទី II។ 

បណ�ុ ំ សំណួរែផ�កទមីយួ (first block of the questions) សំេដសិក្សោេមលីច្បាប់ជាទូេទ េដយយកចតិ�ទុកដក់ជា

ពេិសសេលីច្បាប់ទងំឡាយែដលទក់ទនិដល់ករេរៀបច្ំរបព័ន�ប�� រែតមយួ (ជាត)ិ នងិ/ឬ ករអនុវត�ន៍ៃនករេរៀបចឯំក

សរពណិជ�កម�ឆ�ង្រពែំដន 

1. ប�� គតយុិត�ៃន្របតបិត�កិរតម្របព័ន�េអឡកិ្រត�នកិៈ 

a. ករទទលួស� ល់ជាផ�ូវច្បាប់ៃនទនំាក់ទនំងេអឡចិ្រត�នកិ។ 

េតីមានលក�ខណ� អ�ខី�ះសំរប់

ករទទួលស� ល់សុពលភាព

អនុ្រកឹត្យ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ.) ស�ីពហីត�េលខឌីជីថល 

(េលខ 246 ចុះៃថ�ទី 29 ែខធ�ូ ឆា�  ំ2017) បច�ុប្បន�េនះ គឺជាប��ត�ិច្បាប់សំខន់បំផុត

ែដលពក់ព័ន�នឹងទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និកេនកម�ុជា។ បុ៉ែន� ប��ត�ិច្បាប់េនះមាន

                                                           
56 កិច�្រពមេ្រពៀងរមួ កំណត់លក�ណៈវនិចិ�យ័ែដលេគទទួលស� លជ់ាអន�រជាតសំិរបច់្បាប់ែបបេនះ ដូចជាអព្យោ្រកិត្យភាពសរព័តម៌ាន (ច្បាប់េនះ្រត�វអនុ
វត�ដូចគា�  ឬេដយមាន្របសិទ�ភាពដូចគា�  េទនឹងឯកសរជា្រកដសស� ម និង ឯកសរេអឡកិ្រត�នកិ) អព្យោ្រកិត្យភាពបេច�កវទិ្យោ (ច្បាប់ទងំេនះមិន
មានប�� ក់ថា្រត�វេ្របីបេច�កវទិ្យោអ�េីទេដីម្បសីេ្រមចបាន្របសិទ�ភាពច្បាប់) និងសមមូលមុខងរ (ឯកសរេអឡកិ្រត�និក មាន្របសិទ�ភាពជាក់ែស�ង ឬ 
្របសិទ�ភាពច្បាបដូ់ចគា� នឹងឯកសរ្រកដសសមមូល េទះបជីាវមានចរតឹលក�ណៈខុសគា� ក�ី)។ 
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ច្បាប់ៃនទំនាក់ទំនងេអឡចិ

្រត�និក? 

វសិលភាពមានក្រមិតណាស់ៈ វអនុវត�ែតចំេពះទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និកែដលពក់

ព័ន�នឹងហត�េលខឌីជីថលបុ៉េណា� ះ។ អនុ្រកឹត្យេនះ មានបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�ដូចខង

េ្រកម៖  

មា្រត 3: អនុ្រកឹត្យេនះមានវសិលភាពអនុវត�ចំេពះរល់្របតិបត�ិករ ែដលពក់ព័ន�

នឹងហត�េលខឌីជីថលេនកម�ុជា។ 

មា្រត 4: ហត�េលខឌីជីថល សំេដដល់ទិន�ន័យែដលភា� ប់នឹងសរេអឡចិ្រត�និក 

េដីម្បបី�� ក់អត�ស�� ណៃនហត�េលខីឌីជីថល និងេផ��ងផា� ត់ស� នភាពេដីមៃនសរេអ

ឡចិ្រត�និកៃនរបស់ហត�េលខីឌីជីថល។ 

មា្រត 1០: សរេអឡចិ្រត�និកែដលមានភា� ប់ហត�េលខឌីជីថល ប�� ក់េដយវ�ិ� តធ

រហត�េលខឌីជីថល (Certifying Authority or CA) មានតំៃលគតិយុត�េស�ីនឹងលិខិត

លយលក�ណ៍អក្សរ ។ 

បុ៉ែន� េគគប្បកីត់សមា� ល់ថា អនុេលមេទតមមា្រត 58 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពី
ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក បទប្ប��ត�ិទងំឡាយណាែដលផ�ុយនឹងច្បាប់

េនះ ្រត�វចត់ទុកជានិរករណ៍ (េដយសន�តថាមា្រតេនះៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពី
ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) នឹង្រត�វបានដក់ប��ូ លក�ុងច្បាប់ស�ីពី
ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកកម�ុជា) និង រមឺួយ អនុ្រកឹត្យ្រត�វបានេចញជា

្របេភទ “បទប��ត�ិ” មួយ។  

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

មា្រត 4 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ទទួលស� ល់

និងកំណត់និយមន័យ (េដយេយាងដល់ឧបសម�័ន�ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់េនះ) “េអ

ឡចិ្រត�និក” “ទ្រមង់េអឡចិ្រត�និក” “ទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក” និង “កំណត់្រតេអ

ឡចិ្រត�និក” េនក�ុងបេច�កស័ព�ខងេ្រកម៖  

“េអឡចិ្រត�និក” សំេដដល់អ�ីែដលពក់ព័ន�នឹងបេច�កវទិ្យោែដលមានចរន�អគ�ិសនី ឌីជី
ថល ម៉ាេញទិច អុបទិក ជីវមា្រត ែអលិច្រត�គីមី វ៉យអឺេឡស (wireless) េអឡចិ្រត�

ម៉ាេញទិច ឬ បេច�កវទិ្យោែដលមានមុខងរ្របហក់្របែហលេផ្សងេទៀត។ 

“ទ្រមង់េអឡចិ្រត�និក” សំេដដល់ទ្រមង់ៃនព័ត៌មាន ទិន�ន័យ ឬ ឯកសរែដល្រត�វបាន

បេង�ីត ប��ូ ន ទទួលបាន ឬ រក្សោទុកក�ុង្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក។ 

“ទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក” មានន័យថាជាព័ត៌មានែដល្រត�វបានទក់ទង ដំេណីរករ 

កត់្រតទុក បង� ញេឡងី បេង�ីតេឡងី រក្សោទុក ទទួលបាន ឬ ប��ូ នេដយមេធ្យោបាយ

េអឡចិ្រត�និក។ 

“កំណត់្រតេអឡចិ្រត�និក” សំេដដល់កំណត់្រតែដលបេង�ីត, ទក់ទង ទទួល ឬ រក្សោ

ទុក េដយមេធ្យោបាយេអឡចិ្រត�និក េនក�ុង្របព័ន�ព័ត៌មានមួយ ឬសំរប់ប��ូ នពី
្របព័ន�ព័ត៌មានមួយេទ្របព័ន�ព័ត៌មានមួយេទៀត។ 

លក�ខណ� សំរប់ករទទួលស� ល់សុពលភាពគតិយុត�ៃនទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក ្រត�វ

បានែចងេនក�ុងជំពូកទី 2 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�

និក (2019)។ 
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ជំពូកទី 2 – សុពលភាពៃនទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក 

មា្រត 5: ករទទួលស� ល់លក�ណៈគតិយុត�ៃនទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក 

គា� នបុគ�លណាមា� ក់អចបដិេសធមិនទទួលស� ល់សុពលភាព អនុភាពគតិយុត�ិ ភាព

អចទទួលយកបាន ឬ ភាពែដលអចយកេទអនុវត�បាន(តតងំជាមួយតតីយជន

បាន) ៃនទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក េដយ្រគាន់ែតសមា� ងេលីមូលេហតុែដលថាវេធ�ី
េឡងីក�ុងទ្រមង់េអឡចិ្រត�និកេឡយី។ 

មា្រត 6: លក�ខណ� ត្រម�វៃនកំណត់្រតេអឡចិ្រត�និក/ជាលយលក�ណ៍អក្សរ 

1) េនេពលែដលព័ត៌មាន ឬកិច�ករអ�ីេផ្សងេទៀត ្រត�វបានត្រម�វេដយច្បាប់ឱ្យផ�ល់ឬ

េធ�ីជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬ កត់្រតទុកក�ុងទ្រមង់ជាលយលក�ណ៍អក្សរ 

លក�ខណ� ត្រម�វេនះ ឬ ករេរៀបរប់េនះ ្រត�វបានចត់ទុកថាបានបំេពញ ជាកំណត់

្រតេអឡចិ្រត�និកមួយ ្របសិនេបីព័ត៌មាន ឬកិច�ករេនះ ្រត�វបានេធ�ីេឡងី ឬ កត់

្រតទុក ឬ ផ្សព�ផ្សោយក�ុងទ្រមង់េអឡចិ្រត�និក និង អចចូលេ្របី្របាស់បាន េដយ

អ�កទទួល ែដលអចេ្របីបាន ឬ អចទញយកបានសំរប់េ្របី្របាស់េនេពលេ្រក

យ។ 

មា្រត 4 (ឧបសម�័ន�ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ឆា�  ំ2019) ផ�ល់និយមន័យៃនពក្យ “ករ
ចូលេ្របី្របាស់ (access):  
 1) “ករចូលេ្របី្របាស់/access” សំេដដល់ករចូលេទេ្របីកម�វធិីកុំព្ូយទ័រ ្របព័ន�កុំព្ូយ

ទ័រ ្របព័ន�ឬបណា� ញេអឡចិ្រត�និក េដីម្បទីក់ទង ប��ូ ន រក្សោទុក ឬ ទញយកនូវ
ទិន�ន័យ ព័ត៌មាន ឬ ឯកសរេផ្សងេទៀត តម្រគប់មេធ្យោបាយេអឡចិ្រត�និក។) 

េតីច្បាប់មានកំណត់

លក�ខណ� ត្រម�វសមមូលមុខ

ងររវងឯកសរជា្រកដស

ស� ម និង ទំនាក់ទំនងេអ

ឡចិ្រត�និកឬេទ? េតីច្បាប់

មានទទួលស� ល់ទំនាក់ទំនង

េអឡចិ្រត�និក ថាបានបំេពញ

េដយផា� ល់នូវលក�ខណ� ត្រម�វ

សំរប់ឯកសរ, ករសរេសរ, 

ហត�េលខ...។ល។ ឬេទ? 

 

េទ – មនិទងំ្រស�ងេទ។  

ដូចបានេលីកេឡងីខងេលី េយាងតមមា្រត 1០ ៃនអនុ្រកឹត្យ ក.ប.ទ. ស�ីពីហត�

េលខឌីជីថល ទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និកែដលមានហត�េលខឌីជីថល ែដលប�� ក់

េដយវ�ិ� តធរហត�េលខឌីជីថល ្រត�វបានចត់ទុកថាមានសុពលភាពគតិយុត� និង
មានសុពលភាពដូចឯកសរ្រកដសស� មជាលយល័ក�ណ៍អក្សរែដរ។  
បុ៉ែន� េគគប្បកីត់សមា� ល់ថាសមមូលមុខងរ ហក់មិនទន់បានដំេណីរករេពញេលញ

េទ ក�ុងករណីៃនច្បាប់ស�ីពីគយ, បទប្ប��ត�ិខ�ះេផ្សងេទៀត និងករអនុវត�បច�ុប្បន� ។ 

ចំេពះែផ�កនិយមន័យ (កំណត់និយមន័យ “ឯកសរ”) និង មា្រត 51 ៃនច្បាប់ស�ីពី
គយ ឆា�  ំ2០០7 មិនមានែចងឱ្យបានច្បាស់ និងកំណត់យ៉ាងច្បាស់នូវសមមូលមុខងរ

ៃនឯកសរេអឡចិ្រត�និក (ឧទហរណ៍ ្របតិេវទន៍គយេអឡចិ្រត�និក) ជាមួយឯកសរ

ជា្រកដសស� មគយេទ។ បទប្ប��ត�ិពីរបនា� ប់មកេទៀត ក៏ពក់ព័ន�ផងែដរក�ុងករណី

េនះ៖  

ក) ្របកសេលខ 1447 សហវ.្របក ចុះៃថ�ទី 26 ែខធ�ូ ឆា�  ំ2០០7 ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហរិ��វត�ុ ស�ីពីប��ត�ិ និងនីតិវធិី្របតិេវទន៍គយ និង  

ខ) េសចក�ីែណនាេំលខ 1308 អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  ចុះៃថ�ទី 24 ែខវចិ�ិក 

ឆា�  ំ2០០9 ស�ីពីនីតិវធិីលំអិត និងភារកិច�ទទួលខុស្រត�វ ក�ុងកិច�ដំេណីរករ្របតិេវទន៍

គយ (ឯកសររដ�បាលែតមួយ) តមមេធ្យោបាយេអឡចិ្រត�នីក។ 

្របកសេលខ 1447 សហវ.្របក (ចុះៃថ�ទី 26 ែខធ�ូ ឆា�  ំ2០០7) មានជាភាស

អង់េគ�ស បុ៉ែន�េសចក�ែីណនាេំលខ 1308 ៃនអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  (ចុះៃថ�ទី 
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24 ែខវចិ�ិក ឆា�  ំ2០០9) បច�ុប្បន� មានែតជាភាសែខ�រ។ បុ៉ែន� េសចក�ីសេង�បជាភាស

អង់េគ�សមួយ ្រត�វបានផ�ល់េនេលីេគហទំព័ររបស់អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ កម�ុ
ជា។ េសចក�ីសេង�បេលីេគហទំព័រអគ�នាយកដ� នគយេនះ និងេសចក�ីែថ�ងករណ៍ែដល

បានេធ�ីេដយអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  េនក�ុងកិច�្របជុំអង�ករ ESCAP ជាមួយ

ពួកេគេនៃថ�ទី 1០ ែខមិថុនា ឆា�  ំ2019 ប�� ក់ច្បាស់ថាសមមូលមុខងរមិនបាន

សេ្រមចទងំ្រស�ងេទ ពីេ្រពះឯកសររដ�បាលែតមួយែដល្រត�វបានបេង�ីតេដយេ្របី
្របព័ន� ASYCUDA World ក៏្រត�វដក់ជូនផងែដរជាឯកសររងឹក�ុងទ្រមង់ជា្រកដស

ស� ម សំរប់ករបេ�� ញទំនិញពីគយកម�ុជា។ 

នីតិវធិីេនះ មិនទំនងជាមានលក�ណៈ្រសបតមបទប្ប��ត�ិៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពី
ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកកម�ុជា (2019) េទ។ ចំណុចេនះមានលក�ណៈ

សំខន់តមផ�ូវច្បាប់ ពីេ្រពះបទប្ប��ត�ិនិងនីតិវធិីគយេនះអច្រត�វចត់ទុកជា“និរករ

ណ៍” េនេពលែដលច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកកម�ុជាចូលជា

ធរមាន អនុេលមតមមា្រត 58 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអ

ឡចិ្រត�និក (2019)។ 

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

ផ�ុយេទវញិ សមមូលមុខងរ្រត�វបានែចងយ៉ាងច្បាស់ េនេពលែដលេយងីអនមា្រត 

5 និង មា្រត 6 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

(2019) រមួគា� ។ មា្រត 6 ទទួលស� ល់ “កំណត់្រតេអឡចិ្រត�និក” ថាបានបំេពញ

លក�ខណ� ត្រម�វជា “លយលក�ណ៍អក្សរ” ្របសិនេបីវស�ិតក�ុងទ្រមង់េអឡចិ្រត�និក 

េហយីករចូលេទេ្របី/ទញយកបានេដយកុំព្ូយទ័រ  ។ 

មា្រត 7 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) 

ទទួលស� ល់សុពលភាពគតិយុត�ៃនហត�េលខឌីជីថល និងចត់ទុកហត�េលខែបប

េនះ ថាមានសមមូលមុខងរេទនឹងហត�េលខជាលយលក�ណ៍អក្សរ អ្រស័យេលី

លក�ខណ� ត្រម�វភាពអចេជឿជាក់បាន។  

មា្រត 7: លក�ខណ� ត្រម�វចំេពះហត�េលខ 

1)  េនេពលែដលច្បាប់ត្រម�វឱ្យមានហត�េលខរបស់បុគ�លណាមួយ លក�ខណ� ត្រម�វ

េនាះ្រត�វបានបំេពញ ែដលពក់ព័ន�នឹងទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក ្របសិនេបីហត�

េលខេអឡចិ្រត�និកែដលបានេ្របីេនាះ អចេជឿជាក់បាន និង្រសបតមេគាល
បំណងែដលទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និកេនាះ ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី ឬ្រត�វបាន
្របា្រស័យទក់ទង។ 

3)  ហត�េលខេអឡចិ្រត�និក ្រត�វបានសន�តថាអចេជឿជាក់បាន សំរប់េគាលបំណង

បំេពញលក�ខណ� ត្រម�វដូចមានកំណត់ក�ុងកថាខណ� (1) ្របសិនេបី៖ 

ក)  វអចផ្សោរភា� ប់េទនឹងហត�េលខីែតមា� ក់គត់។ 

ខ) វអចកំណត់បានអត�ស�� ណរបស់ហត�េលខី។ 

គ) វ្រត�វបានបេង�ីតេឡងីេដយេ្របី្របាស់មេធ្យោបាយែដលស�ិតកេនេ្រកមករ

្រគប់្រគងរបស់ហត�េលខីេនាះ និង 
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ឃ) វ្រត�វបានភា� ប់េទនឹងទិន�ន័យែដលពក់ព័ន�នឹងហត�េលខេអឡចិ្រត�និក

េនាះ ែដលអចឱ្យបុគ�លណាមួយកំណត់អំពីករែកែ្របទិន�ន័យេនាះនា

េពលេ្រកយបាន។ 

េសចក�ី្រពងច្បាប់ឆា�  ំ2019 េនាះ ក៏បានផ�ល់និយមន័យមួយផងែដរចំេពះពក្យ “ហត�

េលខេអឡចិ្រត�និក”៖  

19)  “ហត�េលខេអឡចិ្រត�និក” សំេដដល់ទិន�ន័យែដល្រត�វបានបេង�ីតេឡងីតម

មេធ្យោបាយេអឡចិ្រត�និក ទក់ទិននឹងទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក ែដលអចេ្របី្របាស់

សំរប់កំណត់អត�ស�� ណរបស់ហត�េលខី រមួមានហត�េលខេអឡចិ្រត�និក ហត�

េលខឌីជីថល និង ហត�េលខេផ្សងៗេទៀត។ 

ជំពូកទី 11: អវសនប្ប��ត�ិ 

មា្រត 58: បទប្ប��ត�ិទងំឡាយណាែដលខុសគា�  (េពលគឺ ផ�ុយនឹងច្បាប់េនះ)៖  

បទប្ប��ត�ិទងំឡាយណាែដលផ�ុយនឹងច្បាប់េនះ ្រត�វចត់ទុកជានិរករណ៍។ 

1. ប�� គតយុិត�្របតបិត�កិរតម្របព័ន�េអឡកិ្រត�នកិៈ 

b. ប�� គតយុិត�ែដលពក់ព័ន�នងឹករ្រគប់្រគងអត�ស�� ណ នងិ េសវៃនភាពទនុំកចតិ� (អណត�ពិ្យោបាលភាព) 

រមួទងំហត�េលខេអឡចិ្រត�នកិ 

េតីមានច្បាប់ររងំអព្យោ្រកឹត្យ 

ភាពៃនបេច�កវទិ្យោេដយ

ត្រម�វឱ្យ ឬេដយលំេអៀងេទ

េលីករេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោ

្របេភទណាមួយ ឬ ដំេណាះ

្រសយធុរកិច�ៃនទំនាក់ទំនង

េអឡចិ្រត�និកែដល្រត�វផ�ល់

អនុភាពគតិយុត�ឬេទ? 

មាន។  

ដូចែដល្រត�វបានពន្យល់េនក�ុងកិច�្របជុំអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  េនៃថ�ទី 1០ 

ែខមិថុនា ឆា�  ំ2019 អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ បច�ុប្បន�ពឹងែផ�កទងំ្រស�ងេលី

្របព័ន�អ�កេ្របីចុះប�� ី (េពលគឺ username/password) សំរប់េគាលបំណងកំណត់

អត�ស�� ណ និងេធ�ីវ�ិ� តកម� េដីម្បចូីលេ្របី្របព័ន� ASYCUDA World និង ្របែហល

ជាសំរប់នីតិវធិី e-Customs ថ�ីរបស់របស់អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករផងែដរ ។ ក៏

មានករប�� ក់ផងែដរ េនក�ុងកិច�្របជុំជាមួយអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ េនៃថ�ទី 

1០ ែខមិថុនា ឆា�  ំ2019 ថាអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  បច�ុប្បន�មិនមានគេ្រមាងផ�

ល់ហត�េលខឌីជីថល (េដយមានឬគា� នស� បត្យកម�ពក់ព័ន�) ឱ្យ ជំនួស្របព័ន�ចុះ

ប�� ីអ�កេ្របី្របាស់បច�ុប្បន�េនាះេទ។ េគហក់បីដូចជាេឃញីមានភាពមិន្រសបគា� ខ�ះ

រវងករអនុវត�្របព័ន� ASYCUDA World បច�ុប្បន�ៃនអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  

និងករគូសប�� ក់ៃនតួនាទីៃនហត�េលខឌីជីថលេនពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ

្រត�និកឆ�ង្រពែំដន េនក�ុងេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

(2019)។  

បុ៉ែន� េនក�ុងកិច�្របជុំជាមួយសភាពណិជ�កម�កម�ុជាេនៃថ�ទី 12 ែខមិថុនា ឆា�  ំ2019 

មានករប�� ក់ថា “ពក់ព័ន�នឹងហត�េលខេអឡចិ្រត�និក (e-signature) េពលេនះ វ

្រត�វបានទទួលស� ល់េដយអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  បុ៉ែន� ទ្រមង់្របតិេវទន៍គយ

ៃន្របព័ន� ASYCUDA (SAD) មិន្រត�វករហត�េលខេអឡចិ្រត�និកេនក�ុងទ្រមង់េនាះ

េទ”។  

កង�ល់អំពីអព្យោ្រកឹត្យភាពបេច�កវទិ្យោក៏េលចេឡងីែដរ េដយសរែតករពឹងែផ�កេលី 

្របព័ន�ករពរសុវត�ិភាពក�ុងករទំនាក់ទំនងសធារណៈ/េហដ� រចនាសម�័ន�សធារណៈ
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សំខន់ៗ (PKI) ែដលពក់ព័ន�នឹងគេ្រមាងេសវផ�ល់វ�ិ� បនប្រតែដល្រគប់្រគង

េដយរដ� ភិបាលកម�ុជា សំរប់វ�ិ� បនប្រតឌីជីថល និង ហត�េលខឌីជីថលជាេដីម ។ 

សូមេមីលខងេ្រកម។  

េតីច្បាប់មានែចងពរីេបៀបៃន

ករកំណត់អត�ស�� ណ, ករ

អនុ�� ត និង វ�ិ� តកម� ្រត�វ

អនុវត�េនក�ុងបរយិាកសេអ

ឡចិ្រត�និកយ៉ាងដូចេម�ចេទ? 

េទ - េដយមានែផ�កខ�ះបុ៉េណា� ះ (NO – ONLY PARTIALLY). 

េនក�ុងករពិភាក្សោជាមួយ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ.) េនៃថ�ទី 

11 ែខមិថុនា ឆា�  ំ2019 មានករប�� ក់ថាកម�ុជាមានរចួេហយីនូវរបបនិយត័កម�មួយ 

ែដលេនក�ុងេនាះវ�ិ� តធរហត�េលខឌីជីថល (Certifying Authorities or CAs) 

នឹង្រត�វបានអនុ�� តេដយ ក.ប.ទ. េដីម្បផី�ល់េសវផ�ល់វ�ិ� បនប្រតែដលពក់ព័ន�

នឹងករេចញវ�ិ� បនប្រតឌីជីថល និងហត�េលខឌីជីថល។  

េលីសពីេនះ ក.ប.ទ. ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យកំណត់អណត�ិ, លក�ខណ� , ក៏ដូចជាស�ង់

ដរែដល្រត�វេគារពអនុវត�េដយវ�ិ� តធរហត�េលខឌីជីថល។  

មូលដ� នគតិយុត�សំរប់្របព័ន�ផ�ល់វ�ិ� បនប្រតេនះ ្រត�វបានប�� ក់េដយ ក.ប.ទ. ថា

គឺជាអនុ្រកឹត្យ ក.ប.ទ.ស�ីពីហត�េលខឌីជីថល (ៃថ�ទី 29 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ017)។ ចំណុច

េនះ ្រត�វបានប�� ក់។ បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�ៃនអនុ្រកឹត្យេនះ មានដូចខងេ្រកម៖ 

មា្រត 3: អនុ្រកឹត្យេនះ មានវសិលភាពអនុវត�ចំេពះរល់្របតិបត�ិករ ែដលពក់ព័ន�

នឹងហត�េលខឌីជីថលេនកម�ុជា។ 

មា្រត 5: ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ ជាស� ប័នមានសមត�កិច�ក�ុងករ

្រគប់្រគងេលីហត�េលខឌីជីថល និងផ�ល់វ�ិ� បនប្រតហត�េលខឌីជីថលដល់្រកសួង 

ស� ប័ន និង អជា� ធរថា� ក់ជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិ។ 

មា្រត 9: េដីម្បចីត់ទុកថាជាហត�េលខឌីជីថល ហត�េលខឌីជីថល្រត�វបំេពញ

លក�ខណ� ដូចខងេ្រកម៖ 

ក. ប�� ក់អត�ស�� ណរបស់ហត�េលខឌីជីថលេដយ្រតឹម្រត�វនិងជាក់លក់ 

ខ. ប�� ក់អំពីស� នភាពេដីមៃនហត�េលខឌីជីថល 

គ. ប�� ក់អំពីេពលេវល និងកលបរេិច�ទៃនហត�េលខឌីជីថល 

ឃ. ចំណុចេផ្សងៗេទៀតែដលកំណត់េដយ ក.ប.ទ.។ 

េនក�ុងកិច�្របជុំៃថ�ទី 11 ែខមិថុនា ឆា�  ំ2019 ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ 

(ក.ប.ទ.) បានេលីកេឡងីក�ុងលក�ណៈវជិ�មានថា PKI នឹង្រត�វដក់ឱ្យ េ្របីេនកម�ុជា

សំរប់េគាលបំណងប�� ក់អត�ស�� ណៃនហត�េលខឌីជីថល។ េ្រកម្របព័ន�េនះ ក.

ប.ទ. នឹងបំេពញមុខងរជាវ�ិ� តធរហត�េលខឌីជីថលឫស (Root CA) និង

អនុ�� តឱ្យវ�ិ� តធរហត�េលខឌីជីថល (Certifying Authorities or CAs) េចញ

វ�ិ� បនប្រតឌីជីថល និងតមដនេមីលករេ្របី្របាស់ហត�េលខឌីជីថលេនកម�ុជា។ 

ក.ប.ទ. ប�� ក់ែថមេទៀតថាវធិានអនាគត នឹងែចងលម�ិតអំពីមុខងរ អំណាច និងករ

ទទួលខុស្រត�វរបស់វ�ិ� តធរហត�េលខឌីជីថលឫស (Root CA) និង វ�ិ� តធរហត�

េលខឌីជីថល (Certifying Authorities or CAs) រមួទងំប�� ៃនករទទួលខុស្រត�វ 

។ វ�ិ� តធរហត�េលខឌីជីថល (Certifying Authorities or CAs) នឹងរមួមាន្រក�ម

ហុ៊នឯកជន។ បុ៉ែន� បច�ុប្បន�េនះ មិនមានវ�ិ� តធរហត�េលខឌីជីថល (CA) េនកម�ុ
ជាេទ។ ពក់ព័ន�នឹងករទូទត់េអឡចិ្រត�និកេនកម�ុជា មា្រត 11 ៃនអនុ្រកឹត្យ ក.ប.ទ. 
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ស�ីពហីត�េលខឌីជីថល (2017) ែចងថាៈ “រល់្របតិបត�ិករហរិ��វត�ុតម្របព័ន�អន
ឡាញ ្រត�វេ្របីហត�េលខឌីជីថល ្រសបតមអនុ្រកឹត្យេនះ េលីកែលងែតមានកំណត់

េផ្សងេដយ្របកសរមួរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ និង ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍

និងទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ.)។” 

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) គូសប�� ក់ស

រៈ សំខន់ៃនហត�េលខេអឡចិ្រត�និក (ឧទហរណ៍ មា្រត 7: លក�ខណ� ត្រម�វសំរប់

ហត�េលខ និង មា្រត 2០: ហត�េលខេអឡចិ្រត�និកែដលមានសុវត�ិភាព) ថាជា

មេធ្យោបាយចម្បងមួយ ែដលេនក�ុងេនាះ ករកំណត់អត�ស�� ណ និង វ�ិ� តកម�

ទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក្រត�វសេ្រមចបានេនកម�ុជា។ សូមេមីលខងេលី។  

េនេពលនេនះ គឺមិនដឹងច្បាស់េទថាេតីចំណុចលម�ិតៃនប�� ទងំេនះមានែចងេនក�ុង

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកឆា�  ំ2019 ឬេទ េទះបីជា

វ�ិ� តធរហត�េលខឌីជីថលហក់បីដូចជា្រត�វបានែចងេនក�ុងជំពូកទី 4 ៃនេសចក�ី
្រពងច្បាប់ស�ីពពីណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) ក�ី។  

សំរប់សំណួរទងំអស់ខង

េលី, េតីច្បាប់ទងំេនាះអនុវត�

ចំេពះរល់ទំនាក់ទំនង ឬ 

្របតិបត�ិករេអឡចិ្រត�និក ឬ

មួយអនុវត�ែតចំេពះវស័ិយធុរ 

កិច�មួយចំនួន ឬ ្របេភទឯក

សរ ឬ អ�កេ្របី្របាស់ែតមួយ

ចំនួន? 

មា្រត 3 ៃនអនុ្រកឹត្យស�ីពហីត�េលខឌីជីថល (2017) ែចងថាអនុ្រកឹត្យេនះ មាន

វសិលភាពអនុវត�ចំេពះរល់្របតិបត�ិករ ែដលពក់ព័ន�នឹងហត�េលខឌីជីថលេនកម�ុ
ជា ។ 

អនុ្រកឹត្យស�ីពីហត�េលខឌីជីថល អចគឺជាករណីេលីកែលងមួយែដល្រត�វបានេរៀបចំ

យ៉ាងជាក់លក់សំរប់ហត�េលខឌីជីថល េចញពីេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�

តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) េទះបីជាមា្រត 58 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ ឆា�  ំ2019 

េនះ យ៉ាងេហចណាស់ អចនិរករណ៍បទប្ប��ត�ិមួយចំនួនៃនអនុ្រកឹត្យេនះក៏េដយ។ 

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) ្រត�វអនុវត�េលី

រល់ “ទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក” និង រល់ “កំណត់្រតេអឡចិ្រត�និក”។ េគពុំេឃញី

មានករណីេលីកែលងេទ បុ៉ែន� ករអនុវត�អចមានក្រមិតេដយរង់ចកំរអនុវត�េពញ

េលញៃនច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកកម�ុជា, េដយសរករមិនបាន

ដឹងរបស់វស័ិយែផ�កធុរកិច�ខ�ះ អំពីេគាលករណ៍ និងវធិាននានាៃនច្បាប់ជាតិថ�ីេនះ។ វ

ហក់បីដូចជាមានលក�ណៈច្បាស់, តមអនុ្រកឹត្យស�ីពីហត�េលខឌីជីថល, ករយកចិត�

ទុកដក់ជាពិេសសផ�ល់េទេលីករ េ្របីហត�េលខឌីជីថលនិង/ឬហត�េលខេអឡចិ្រត�

និក េនក�ុងវស័ិយេសវហរិ��វត�ុ។ 

េតីមានវធិានពិេសសេដយ

ែឡកណាមួយេទ សំរប់អនុ

វត�ចំេពះបណា� ឯកសរេអ

ឡចិ្រត�និកដូចជា ប�� ីទំនិញ

កប៉ាល់ (អ�� តប័ណ�ដឹក

មាន។ 

ច្បាប់ស�ីពីគយឆា�  ំ2០០7 ពិតជាបានេរៀបរប់ពីករេ្របីនិងករដក់ឯកសរនិងកំណត់

្រតេអឡចិ្រត�និកនាេំចញនាចូំល និងែចងពីវធិានច្បាប់មួយចំនួនសំរប់កររក្សោឯក

សរនិងកំណត់្រតទងំេនាះ (មា្រត 51)។ ជាពិេសស ដូចែដលមានេលីកេឡងីខង

េលី េគក៏េឃញីមានវធិានច្បាប់ពិេសសរបស់អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  
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ជ��ូ ន or bill of lading), 

និេវទន៍ប័ណ� (manifest), 

វ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភព

េដីម (certificate of 

origin) វ ិ  ក័យប្រត 

(invoice), វ�ិ� បនប្រតភូត

គាមអនាម័យ 

(phytosanitary 

certificate)….។ល។ ឬេទ? 

(ឧទហរណ៍ដូចជា ្របកស) សំរប់ករដក់្របតិេវទន៍គយេអឡចិ្រត�និកតម្របព័ន� 

ASYCUDA World អនឡាញ។ 

ក៏មាននូវវធិានច្បាប់របស់្រកសួងពណិជ�កម�ពក់ព័ន�ផងែដរ អំពីករដក់ពក្យសំុ និង

ករេចញវ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភពេដីម (C/Os) តមអនឡាញៈ ្របកសេលខ 112 

MOC/SM 2013 ស�ីពីករែកស្រម�លនីតិវធិីេចញវ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភពេដីម។ ករ

េចញវ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភពេដីមេនកម�ុជា គឺជាករទទួលខុស្រត�វទងំ្រស�ងៃន

នាយកដ� ននាេំចញនាចូំលរបស់្រកសួងពណិជ�កម� មិនែមនសភាពណិជ�កម�កម�ុជា

េទ។ ្របព័ន�ស�័យ្របវត�កម�េចញវ�ិ� បនប្រតប�� ក់្របភពេដីមរបស់្រកសួងពណិជ�

កម� បានតភា� ប់រចួេហយីេទអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ ។ ពីេ្រពះករចូលរមួរបស់

ខ�ួនេនក�ុងប�� រែតមួយអស៊ន (ASW) កម�ុជាបានចប់េផ�ីមចូលរមួក�ុងករេដះដូរ/

ផា� ស់ប�ូរ ឆ�ង្រពំែដននូវវ�ិ� បនប្រតេអឡចិ្រត�និកប�� ក់្របភពេដីមអនុេ្រគាះ ជាមួយ

រដ�សមាជិកអស៊នដ៏ៃទេទៀត អនុេលមតមកម�វធិី ATIGA-D គិត្រតឹមែខ កក�ដ ឆា�  ំ

2019។ ក៏មានែផនករចូលរមួក�ុងករេចញវ�ិ� បនប្រតេអឡចិ្រត�និកអនាម័យ និង

ភូតគាមអនាម័យ (e-Phyto)ផងែដរ, ជាែផ�កមួយៃនប�� រែតមួយអស៊ន (ASW) 

នាអនាគតដ៏ខ�ី។ 

េលីសពីេនះ ្រកសួងឧស្សហកម� និងសិប្បកម� ក�ុងឋនៈជា្រកសួងមួយក�ុងចំេណាម

្រកសួងទងំ្របា ំ(OGAs) ែដលពក់ព័ន�ក�ុងដំណាក់កលដំបូងៃនករអនុវត�ប�� រែត

មួយជាតិកម�ុជា េទីបបានចប់េផ�ីម (គិត្រតឹមពក់កណា� លែខមិថុនា ឆា�  ំ2019) ករ

េចញអជា� ប័ណ�េអឡចិ្រត�និកនាចូំលសំរប់សរធាតុគីមីមួយចំនួន (ករអនុ�� ត្រត�វ

បានផ�ល់េដយអនុ្រកឹត្យេលខ 11០ ចុះៃថ�ទី 21 ែខកក�ដ ឆា�  ំ2017 ស�ីពីករអនុ�� ត

បំេពញ្របតិបត�ិករេលីវស័ិយបេច�កវទិ្យោគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន)។ 

បណ�ុ ំ សំណួរែផ�កទពីរី (second block of the questions) ពនិតិ្យេមលីច្បាប់ែដលពក់ព័ន�នងឹកររក្សោទុកទនិ�ន័យ នងិ

កររក្សោទុកឯកសរ, េពលគសឺកម�ភាពមយួែដលមានទ្រមង់ជាពភិពេអឡចិ្រត�នកិ ែដលខុសពទី្រមង់ឯកសរជា្រកដ

ស។ 

2. លក�ខណ� ែដលត្រម�វតមបទប្ប��ត�/ិច្បាប់ សំរប់កររក្សោទុកទនិ�ន័យ នងិ កររក្សោទុកឯកសរតម្របព័ន�េអឡចិ

្រត�នកិ 

េតីមានច្បាប់ែដលត្រម�វឱ្យ

រក្សោ នូវព័ត៌មានែដលបាន

ទុកដក់ ែដរឬេទ? 

មាន។ កររក្សោទុកទិន�ន័យ ្រត�វបានែចងេនក�ុងមា្រត 51 ៃនច្បាប់ស�ីពគីយឆា�  ំ2007

។ 

 

មា្រត 51 ច្បាប់ស�ីពីគយ ឆា�  ំ2007 

ឯកសរ ប�� ីគណេនយ្យ កំណត់្រត និង បណា� ព័ត៌មានេផ្សងេទៀត ដូចមានែចងក�ុង

កថាខណ� ទីមួយៃនមា្រតេនះ ្រត�វរក្សោទុករយៈេពលដប់ (10) ឆា� េំនទីកែន�ងធុរកិច�

េនកម�ុជា។ 

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 
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បទប្ប��ត�ិស�ីពកីររក្សោទុកទិន�ន័យ ក៏មានែចងផងេនក�ុងមា្រត 10 ៃនេសចក�ី្រពង

ច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) ែដរ។  

មា្រត 10 េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) 

និយាយពី លក�ខណ� ត្រម�វេលីកររក្សោទុកកំណត់្រតៈ 

1) េនេពលច្បាប់ត្រម�វឱ្យរក្សោទុកនូវឯកសរ កំណត់្រត ឬ ព័ត៌មានណាមួយ 

លក�ខណ� ត្រម�វេនាះ្រត�វចត់ទុកថាបានបំេពញ េដយទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក

ែដលបានរក្សោទុក ្របសិនេបីលក�ខណ� ខងេ្រកម្រត�វបានបំេពញ៖ 

a) ពត៌មានែដលមានេនក�ុងទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និកេនាះ អចចូលេ្របី្របាស់

បាន សំរប់យកេទេ្របី្របាស់ជាឯកសរេយាងេនេពលេ្រកយ និង  

b) ទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក្រត�វបានរក្សោទុកក�ុងទ្រមង់េដីមែដល្រត�វបានបេង�ីត

េឡងី េផ�ី ឬ ទទួលបាន ឬ ក�ុងទ្រមង់ែដលអច្រត�វបានបង� ញពីសុ្រកិតភាព

ៃនព័ត៌មានេនាះ។  

c) ព័ត៌មានទេំនាះ ្រត�វរក្សោទុកេដីម្បឱី្យបុគ�លណាមា� ក់អចកំណត់បាននូវ

្របភពេដីម និងេគាលេដៃនទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និកេនាះ និងកលបរេិច�ទ 

និងេពលេវលែដលទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និកេនាះ្រត�វបានេផ�ី ឬទទួល។  

េយាងតម ្រកសួងពណិជ�កម� និង ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ

.) ច្បាប់ស�ីពីអភិបាលកិច�ទិន�ន័យកំពុង្រត�វបានេរៀបចំ ែដលនឹងកំណត់និយត័ភាពដូច

ជា េលីប�� មជ្ឈមណ� លទិន�ន័យេនកម�ុជា ក៏ដូចជាលក�ខណ�  និងរយៈេពលសំរប់

កររក្សោទុកទិន�ន័យ។  

េតីច្បាប់/បទប្ប��ត�ិទងំេនាះ 

មានែចងពីរយៈេពលអបប្បរ

មា ៃនកររក្សោទុកទិន�ន័យ ឬ 

រយៈេពលអតិប្បរមា ៃនករ

រក្សោទុកទិន�ន័យ ែដរឬេទ? 

មានខ�ះ(PARTIALLY)។ មានែតចំេពះឯកសរពក់ព័ន�និងគយ និងកំណត់្រតែដល

ពក់ព័ន�នឹងគយបុ៉េណា� ះ, គឺរយៈេពល 1០ ឆា� ។ំ 

េតីច្បាប់/បទប្ប��ត�ិទងំេនះ

អនុវត�ចំេពះទិន�ន័យែដល 

រក្សោទុកជា្របេភទ្របព័ន�េអ

ឡចិ្រត�និកឬ? ្របសិនេបី
ែមន េតីមានវធិានេដីម្បធីានា

សុចរតឹភាពវែដរឬេទ េន

េពលែដលេគរក្សោវទុក និង 

េនេពលចូលេទេ្របីទិន�ន័យ

េនាះេដយបុគ�លណាមា� ក់,

ែដលមានមូលេហតុ្រគប់

្រគាន់េដីម្ប្ីរត�តពិនិត្យេនាះ? 

មាន។ ដូចបានេលីកេឡងីខងេលី មា្រត 51 ៃនច្បាប់ស�ីពគីយ ឆា�  ំ2០០7 ្រត�វអនុវត�

យ៉ាងច្បាស់ចំេពះទិន�ន័យែដល្រត�វបានរក្សោទុកតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក។  

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

មា្រត 10 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) 

ែចងពីករទុកដក់ និងកររក្សោទុកទិន�ន័យ។  

ដូចែដលទទួលស� ល់េដយរជរដ� ភិបាលកម�ុជា មានភាពចបំាច់ត្រម�វឱ្យមានបទ   

ប្ប��ត�ិលម�ិតស�ីពីករទុកដក់/សុវត�ិភាពទិន�ន័យ, ដូេច�ះេហយីែដលនាឱំ្យមានករ

េរៀបចំតក់ែតងេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីអភិបាលកិច�ទិន�ន័យ។ 
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បណ�ុ ំ សំណួរែផ�កចុងេ្រកយ (final block of the questions)  ពនិតិ្យេមលីច្បាប់ស�ពីភីស�ុតង េពលគ ឺេតបីណា� ធុរកចិ� 

ឬ រដ� ភបិាលមានករលំបាកេទ ក�ុងករផ�ល់អណំះអណំាងរបស់ខ�ួនេនក�ុងតុលករ ឬេនចេំពះមុខស� ប័ននយិត័កម�

មយួ ពេី្រពះថាកណំត់្រតែដលពក់ព័ន�គមឺានជាទ្រមង់េអឡចិ្រត�នកិ។ 

3. ករទទលួយកភស�ុតងេអឡចិ្រត�នកិ ឧទហរណ៍េនក�ុងដេំណីរករនតីវិធិតុីលករ នងិនតីវិធិបីង�ឱំ្យអនុវត�ច្បាប់ 

េតីភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក

អចទទួលយកបានេទេន

ក�ុងដំេណីរករនីតិវធិី

តុលករ និងរដ�បាល/បទ   

ប្ប��ត�ិ? 

មានជាែផ�ក(PARTIALLY)។ បច�ុប្បន� ពុំមានច្បាប់ជាតេិនកម�ុជាែដលអនុ�� តយ៉ាង

ច្បាស់នូវភាពអចទទួលយកបានៃនភស�ុតងេអឡចិ្រត�និកេនក�ុងដំេណីរករនីតិវធិី
តុលករកម�ុជា ឬដំេណីរករនីតិវធិីរដ�បាល/បទប្ប��តិ�េទ។ បុ៉ែន� េយាងតមគណៈ

េមធាវកីម�ុជា ករអនុវត�ក�ុងផ�ូវច្បាប់ គឺទទួលយកភស�ុតងេអឡចិ្រត�និកតមវធិី និង 

វធិានដូចគា� នឹងករអនុវត�ចំេពះ្របេភទេផ្សងៗៃនភស�ុតងជាឯកសរ្រកដសែដរ, 

េដយេយាងេទច្បាប់ស�ីពី្រកមនីតិវធិីរដ�ប្បេវណី ឬ ច្បាប់ស�ីពី្រកមនីតិវធិី្រពហ�ទណ�  ។ 

េយាងតម្រកសួងយុត�ិធម៌កម�ុជា េនក�ុងដំេណីរករនីតិវធិី្រពហ�ទណ�  ភស�ុតងេអឡចិ

្រត�និកអចទទួលយកបាន “េដយភាព្រសេដៀងគា� ” េទនឹងមា្រត 317 ៃនច្បាប់ស�ីពី
្រកមនីតិវធិី្រពហ�ទណ� ។  

េលីសពីេនះ ្រកម្រពហ�ទណ� ទទួលស� ល់បទេល�ីសមួយចំនួនែដលពក់ព័ន�នឹងករ

េ្រជៀតែ្រជកក�ុងទូរគមនាគមន៍ រមួមានករលួចចូលគណនីអុីនធឺេណត (cyber-

hacking) ែដលមិនអចបង� ញភស�ុតងណាបាន េ្រកែតពីករបង� ញពីភស�ុតង

្របេភទេអឡចិ្រត�និកេនាះ។ េយាងតម្រកសួងយុត�ិធម៌ កម�ុជាកំពុងេរៀបចំេសចក�ី
្រពងច្បាប់ស�ីពីករ្របឆាងំបទេល�ីសតម្របព័ន�អុីនធឺណិត (Cybercrime Law) 

ែដលដឹកនាេំដយ្រកសួងមហៃផ� នឹងបែន�មនូវបទប្ប��ត�ិស�ីពីករទទួលយកភស�ុតង

្របេភទេអឡចិ្រត�និក។ 

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

មានករកត់សមា� ល់ែថមេទៀតថាេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ

្រត�និក (2019) មានមួយជំពូកេពញែដលែចងអំពីភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក(ជំពូកទី 8)

។ 

មា្រត 31 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019): 

ករទទួលយកជាទូេទៃនភស�ុតងេអឡកិ្រត�និកៈ  

គា� នបទប្ប��ត�ិៃនវធិានស�ីពីភស�ុតងណាមួយែដលយកមកអនុវត� េដីម្បបីដិេសធករ

ទទួលយកកំណត់្រតេអឡចិ្រត�និកេធ�ីជាភស�ុតង េដយេហតុផល្រគាន់ែតសមា� ងេលី

មូលដ� នថា វគឺជាកំណត់្រតេអឡចិ្រត�និកេនាះេឡយី។ 

មា្រត 32 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019): 

សុ្រកឹតភាពៃនភស�ុតងេអឡកិ្រត�និកៈ 

សុពលភាពៃនភស�ុតងេអឡចិ្រត�និកដំេណីរករនីតិវធិីតមផ�ូវច្បាប់ អច្រត�វបាន

ប�� ក់តមរយៈសុ្រកឹតភាពៃន្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ែដលេនក�ុងេនាះ ភស�ុតង្រត�វ

បានកត់្រតទុក ឬេដយមេធ្យោបាយៃនឯកសរជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ 

មា្រត 36 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) 

ករប�� ក់ឬគុណសម្បត�ិៃនករទទួលយកភស�ុតងេអឡកិ្រត�និកៈ 
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បទដ� នៃនករកត់្រត ឬកររក្សោទុកកំណត់្រតេអឡកិ្រត�និកៈ  

សំរប់េគាលបំណងៃនករកំណត់តមច្បាប់េផ្សងេទៀតណាមួយថាេតីកំណត់្រតេអ

ឡចិ្រត�និកមួយអចទទួលយកបានឬេទ ភស�ុតង្រត�វែត្រត�វបានបង� ញពក់ព័ន�នឹង 

បទដ� ន នីតិវធិី ករេ្របី ឬ ករអនុវត� អំពីរេបៀបែដលកំណត់្រតេអឡចិ្រត�និកេនាះ្រត�វ

កត់្រត ឬរក្សោទុក ក៏ដូចជាតមករពិចរណាអំពី្របេភទអជីវកម� ចរតិលក�ណៈនិង

េគាលបំណងៃនកំណត់្រតេអឡចិ្រត�និកទងំេនាះ។ 

េបីដូេច�ះ េតីមានវធិាន

ពិេសសណារ៉យរ៉ប់អំពីករ 

្របមូល ឬ ករបេង�ីតភស�ុតង

េអឡចិ្រត�និកែដរឬេទ, រ ឺករ

ប�� ឱ្យបង� ញភស�ុតងេអ

ឡចិ្រត�និក? 

េទ។ 

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

មា្រត 38 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) 

ែចងពីនីតិវធិីមួយចំនួនសំរប់បេង�ីតភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក និងជាពិេសស ទទលួ

ស� ល់កររកេឃញីែដលអនុ�� តេដយតុលករនូវភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក។ 

មា្រត 38: នីតិវធិីេផ្សងេទៀតក�ុងករបេង�ីតស�ុតងេអឡកិ្រត�និកៈ 

… ភស�ុតងេអឡចិ្រត�និកអច្រត�វបានបេង�ីតេឡងីពក់ព័ន�នឹងកំណត់្រតេអឡចិ្រត�

និក តមបេច�កេទសនិងនីតិវធិីេផ្សងេទៀត ដូចជាករប�� ក់េដយសរករ ីឬ ស� ប័ន

មានសមត�កិច�េផ្សងេទៀត កំណត់្រតក�ុងមេធ្យោបាយេអឡចិ្រត�និកែដលមិនអនុ�� ត

ឱ្យមានករែកែ្របបាន និងជាលទ�ផលៃនេកសល្យវចិ�័យេលី្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកតម

កររកេឃញីេដយសមត�កិច�ជ្រមះក�ីតុលករ។  

េតីមានករែបងែចករវងភស�ុ
តងសំរប់ដំេណីរករនីតិវធិី
្រពហ�ទណ�  និងសំរប់ដំេណីរ

ករនីតិវធិីរដ�ប្បេវណីឬេទ? 

មាន។  

េគហក់បីដូចជាេឃញីមានឆន�ៈខ�ស់េនកម�ុជាក�ុងករទទួលយកភស�ុតងេអឡចិ្រត�

និកេនក�ុងដំេណីរករនីតិវធិី្រពហ�ទណ�  – េដយេយាងតមមា្រត 317 ៃនច្បាប់ស�ីពី
្រកមនីតិវធិី្រពហ�ទណ�  និងតមេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីករ្របឆាងំបទេល�ីសតម្របព័ន�

អុីនធឺណិត (Cybercrime Law)។ 

េតីភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក

ែដល្រត�វបានបេង�ីត រក្សោទុក 

ឬ្របមូលេនបរេទសអច

ទទួលយកបានឬេទេនក�ុង

ដំេណីរករតុលករ និង

ដំេណីរកររដ�បាល/បទ      

ប្ប��ត�ិ? េតីវធិានៃនភស�ុ
តង ‘បរេទស’ េនះ មានលក�

ណៈខុសគា� ពីវធិានៃនបណា�

ភស�ុតង ‘បរេទស’ ែដលអនុ

វត�ចំេពះ្របេភទអ�ីេផ្សងេទៀត

ែដរឬេទ? 

េទ។ 

បច�ុប្បន�េនះ ពុំមានវធិានច្បាប់ណាពក់ព័ន�ពីភាពទទួលយកៃនភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក 

“បរេទស” េនកម�ុជា េនេឡយីេទ។ ែតយ៉ាងណាក៏េដយ ចំេពះទស្សនៈវជិ�មានអនុ

វត�ចំេពះភស�ុតងេអឡចិ្រត�និក, ភស�ុតងបរេទសអច្រត�វបានទទួលយកេនក�ុង

តុលករកម�ុជា អ្រស័យដូចតមករអនុវត�វធិានភស�ុតងធម�ត។  

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) េដះ្រសយ

ប�� ទងំេនះេនក�ុងមា្រត 39 និង 40 ។ 

មា្រត 39 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019): 

ករទទួលយកកំណត់្រតេអឡចិ្រត�និកពីបរេទសៈ  

ភស�ុតងេអឡចិ្រត�និកែដលប�� ក់េដយស� ប័នមានសមត�កិច�ៃនរដ�បរេទស/បរេទស

មួយ ្រត�វបានទទួលយកបានជាភស�ុតង ្របសិនេបី ភស�ុតងេអឡចិ្រត�និកេនាះ (ក�ុង

ទ្រមង់ជាកំណត់្រត ឬជាលយលក�ណ៍អក្សរ) េគារពតមលក�ខណ� ត្រម�វៃនជំពូកទី 8 

ៃនច្បាប់េនះ។ 
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មា្រត 4០ ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពពីណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019): 

ករទទួលស� ល់ព័ត៌មានេអឡចិ្រត�និកមកពីបរេទសៈ 

េដីម្បកីំណត់ថាេតីព័ត៌មានក�ុងទ្រមង់េអឡចិ្រត�និកមួយអចទទួលយកឬមិនអច

ទទួលយកបាន មិន្រត�វគិតពីទីតងំែដលព័ត៌មានេនាះ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី ឬ្រត�វបាន

េ្របី្របាស់ ឬទីតងំអជីវកម�ែដលបានបេង�ីតេឡងីេនបរេទសេនាះេឡយី ឱ្យែតកំណត់

្រតេអឡចិ្រត�និកេនាះ អចចូលនិងទញយកមកេ្របីបានេនក�ុងែដនសមត�កិច�កម�ុជា 

 

B. ពណិជ�កម�មនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម នងិ ច្បាប់ស�ពី្ីរបព័ន�ប�� រែតមយួ 

ែផ�កេនះពិនិត្យេមីលច្បាប់ែដលពក់ព័ន�នឹងករអនុវត� និងករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម (រមួទងំ, 

ែតមិនកំរតិែត, ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ េទ)។ កិច�ករទងំេនះ ទក់ទងជាពិេសសនឹងមា្រត 6 និង 7 ៃនកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ 

។ េដយសរវសិលភាពទូលយរបស់វ មា្រត 6 អច្រគបដណ� ប់េលីទិដ�ភាពគតិយុត�ជាេ្រចីនែដលពក់ព័ន�នឹងករបេង�ីត

្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយជាតិមួយែដលអំេណាយផលសំរប់ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។ ជាក់ែស�ង មា្រត 7 

ជំរុញឱ្យភាគីអនុវត� និងអភិវឌ្ឍ្របព័ន�ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� មមួយ ជាពិេសស គឺប�� រែត

មួយ ។56

57  ដូេច�ះ ែផ�កេនះៃនតរងប�� ីសំណួរវយតំៃល, ជាដំបូង, និងពិនិត្យេមីលប�� គតិយុត�ជាមូលដ� ននានាែដល

ពក់ព័ន�នឹងករអនុវត�្របព័ន�ប�� រែតមួយ និង/ឬ ្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មដ៏ៃទេទៀត។ បនា� ប់មក 

េដយសរសរៈសំខន់ៃនសុវត�ិភាពព័ត៌មាន និង កររក្សោករសមា� ត់ទិន�ន័យ េដីម្បេីលីកកម�ស់ដល់ជំេនឿនិងទំនុកចិត�របស់

អ�កេ្របី្របាស់ក�ុងករសេ្រមចេ្របី្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មមួយ វក៏្រត�វពិនិត្យេមីលប�� គតិយុត�នានា

ែដលពក់ព័ន�នឹងសុវត�ិភាពព័ត៌មាន រមួមាន (1) ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិស�ីពីសុវត�ិភាពព័ត៌មាន និង កររក្សោករសមា� ត់

ទិន�ន័យ, (2) ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិស�ីពីសុ្រកឹតភាពនិងសុចរតឹភាពទិន�ន័យ, និង (3) ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិស�ីពីករចូល

និងទញយកមកេ្របី្របាស់និងករែចករែំលកព័ត៌មាន។ វក៏មានប��ូ លសំណួរអំពីកិច�្រពមេ្រពៀងកំរតិេសវ និង អនុស្សរ

ណៈៃនករេយាគយល់ (MOUs) សំរប់ពណិជ�កម�មិនេ្របី្រកដសស� ម។ 

 

សំណួរេផា� ត ចេម�យី 

បទប្ប��ត�ពិក់ព័ន�ៃនកចិ�្រពមេ្រពៀងរមួ៖  

o មា្រត 6: ្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយជាតិ បរសិ� នច្បាប់ជាតិែដលមានលក�ណៈអំេណាយផល និង គណៈ 

កមា� ធិករពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។ 

o មា្រត 7: ករស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម និង ករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�ប�� រែត

មួយ ។ 

បណ�ុ ំ សំណួរដបូំង (first block of the questions) សំេដវយតៃំលភាពេ្រតៀមខ�ួនជាេ្រសចរបស់្របេទសមយួក�ុងករ

អនុវត�្របព័ន�ពណិជ�កម�មនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម /្របព័ន�ប�� រែតមយួ។ 

1. ច្បាប់ ែដលពក់ព័ន�នងឹករបេង�តី្របព័ន�ប�� រែតមយួ/្របព័ន�ពណិជ�កម�មនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម 

េតីមានឧបករណ៍គតិយុត�អ�ី
ខ�ះែដល្រត�វបានេ្របី ឬ

េនៃថ�ទី 11 ែខមីនា ឆា�  ំ2015 រជរដ� ភិបាលកម�ុជា បានេចញអនុ្រកឹត្យមួយ (ែដល

ចុះហត�េលខេដយនាយករដ�ម�ន�)ី ស�ីពកីរបេង�ីតគណៈកមា� ធិករដឹកនាបំ�� រែត

                                                           
57 មិនមានបទប��ត�ជិាកល់កេ់នក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀងរមួែដលពក់ព័ន�ជាមួយនឹងលក�ខណ� ត្រម�វែផ�កច្បាបស់�ីពីសុវត�ិភាពព័តម៌ាន និងកររក្សោករសមា� ត់
ទិន�នយ័។ 
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ចបំាច់្រត�វអនុម័តេដីម្បី
អនុ�� ត ឬ បេង�ីត្របព័ន� 

ប�� រែតមួយ និងបរសិ� នេធ�ី
ពណិជ�កម�េដយមិនបាច់

េ្របី្រកដសស� ម? 

មួយជាតិកម�ុជា (National Single Window Steering Committee or NSWSC)

។  

េនៃថ�ទី 17 ែខសីហ ឆា� 2ំ015 ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ បានេចញ្របកសេលខ 

958 (ចុះហត�េលខេដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ) ែដលបេង�ីត “្រក�ម

ពិេ្រគាះេយាបល់ែផ�កច្បាប់និងេគាលនេយាបាយៃនគេ្រមាងប�� រែតមួយជាតិ”។ ្រក�ម

ពិេ្រគាះេយាបល់ែផ�កច្បាប់និងេគាលនេយាបាយេនះ បំេពញមុខងរជាេលខធិករដ�  

ន ៃនគណៈកមា� ធិករដឹកនា្ំរបព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ ែដលមានេបសកកម�េរៀបចំវធិាន

និងបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន� និងផ�ល់ករពិេ្រគាះេយាបល់ែផ�កច្បាប់និងេគាលនេយាបាយ

ែដលពក់ព័ន�នឹង្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ។ 

េនៃថ�ទី 17 ែខសីហ ឆា� 2ំ015 ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ បានេចញ ្របកស

េលខ 957 (ចុះហត�េលខេដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ) ែដលបេង�ីត 

“្រក�មពិេ្រគាះេយាបល់ែផ�កច្បាប់និងេគាលនេយាបាយៃនគេ្រមាងប�� រែតមួយជាតិ”។ 

្រក�មពិេ្រគាះេយាបល់ែផ�កច្បាប់និងេគាលនេយាបាយេនះ បំេពញមុខងរជា

េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករដឹកនាបំ�� រែតមួយជាតិ និងមានេបសកកម�ផ�ល់

េសវ្របតិបត�ិករនិងរដ�បាលៃនគេ្រមាង និងស្រមបស្រម�លសកម�ភាពករងររវងគ

ណៈកមា� ធិករដឹកនាបំ�� រែតមួយជាតិ និង្រកសួង/ស� ប័នពក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត។  

េនៃថ�ទី 17 ែខសីហ ឆា� 2ំ015 ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ បានេចញ ្របកស

េលខ 959 (ចុះហត�េលខេដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ) ែដលបេង�ីត 

“្រក�មអនុវត�គេ្រមាងប�� រែតមួយជាតិ” េដីម្បបីំេពញមុខងរជាេលខធិករដ� នៃនគ

ណៈកមា� ធិករដឹកនាបំ�� រែតមួយជាតិ និងែដលមានេបសកកម�េរៀបចំនិងអភិវឌ្ឍ

រេបៀបវរៈករងរបេច�កេទសសំរប់ករអនុវត�ប�� រែតមួយជាតិ។  

េតីមានស� ប័នជាតិ ឬ ស� ប័ន

ស្រមបស្រម�លេដីម្បជីំរុញ

បរយិាកសេធ�ីពណិជ�កម�ក�ុង

្រស�កេដយមិនបាច់េ្របី
្រកដសស� ម (ឧទហរណ៍ 

គណៈកមា� ធិករ្របព័ន�ប�� រ

ែតមួយ) ឬេទ? ្របសិនេបី
មាន េតីគណៈកមា� ធិករេនះ

មានតំណារជរដ� ភិបាល និង

ែផ�កឯកជនចូលរមួឬេទ? 

មាន។  

ដូចែដលបានេរៀបរប់ខងេលី េគេឃញីមានគណៈកមា� ធិករជាតិប�� រែតមួយជាតិ  

េផ្សងៗ រមួមានគណៈកមា� ធិករដឹកនា្ំរបព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (NSWSC) ្រក�ម

ពិេ្រគាះេយាបល់ែផ�កច្បាប់និងេគាលនេយាបាយៃនគេ្រមាងប�� រែតមួយជាតិ (្រក�ម

ករងរនីតិកម�) និង ្រក�មអនុវត�គេ្រមាងប�� រែតមួយជាតិ (្រក�មករងរបេច�កេទស)

។ 

ថា� ក់ដឹកនាចំំបងៃនគណៈកមា� ធិករដឹកនា្ំរបព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ រមួមានរដ�ម�ន�ី
្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ (្របធាន) រដ�េលខធិករ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��

វត�ុ (អនុ្របធាន) រដ�េលខធិករ្រកសួងពណិជ�កម� (អនុ្របធាន) និង អគ�នាយកៃន

អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  (អនុ្របធានអចិៃ�ន�យ)៍។ តំណាងៃនបណា� ស� ប័នរ

ដ� ភិបាល (OGAs) សំខន់ៗៃន្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ ក៏ជាសមាជិកៃនគណៈកមា�

ធិករដឹកនា្ំរបព័ន�ប�� រែតមួយជាតិផងែដរ។ េគក៏េឃញីមានតំណាភាគីពក់ព័ន�ឯក

ជនផងែដរ រមួមានសភាពណិជ�កម�កម�ុជា សមាគមភា� ក់ងរប��ូ នទំនិញកម�ុជា 

(CAMFFA) និង the សមាគមេជីងសរគយកម�ុជា។ 

អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  និង ្រកសួងពណិជ�កម� (តមលំដប់លំេដយេនាះ) 

និងផ�ល់ករដឹកនាជំាក់ែស�ងេលីគំនិតផ�ួចេផ�ីម្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតកិម�ុជា។ អគ�
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នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  គឺជាស� ប័នរជរដ� ភិបាលមួយេ្រកម្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហរិ��វត�ុ។ អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  មានអង�ភាពមួយទទួលបន�ុកេលីករ

ដក់ឱ្យដំេណីរករ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ ែដលបច�ុប្បន�ស�ិតក�ុងដំណាក់កលទី 2។ 

អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  និង ្រកសួងពណិជ�កម� បានេស�ីេឡងីថាគណៈកមា�

ធិករជាតិស្រម�លពណិជ�កម� (NTFC) មួយ នឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡងី ែដលជាយន�

ករកន់ែតមាន្របសិទ�ភាពមួយ េដីម្បពីេន��ន ករអនុវត�្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ។ 

ឧបនាយករដ�ម�ន�ី ទំនងជានឹងដឹកនាគំណៈកមា� ធិករជាតិស្រម�លពណិជ�កម� 

(NTFC) ពីេ្រពះបច�ុប្បន�ឯកឧត�មដឹកនាគំណៈកមា� ធិករដឹកនា្ំរបព័ន�ប�� រែតមួយ

ជាតិ។ 

េតីមានថវកិសំរប់បេង�ីត

្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ (ឬ

កម�វធិីេធ�ីពណិជ�កម�េដយ

មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម 

ឬេទ)? 

មាន។  

ចំណាយ្របតិបត�ិកររបស់គណៈកមា� ធិករដឹកនា្ំរបព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ និងករអនុ

វត�្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ ្រត�វបានគា្ំរទ/ផ�ល់ថវកិេដយថវកិជាតិ (េ្រកមក�� ប់

ថវកិរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ) និងេដយ្របភពថវកិ្រសបច្បាប់ដ៏ៃទេទៀត 

។ អនុេលមតមច្បាប់និងបទប្ប��ត�ិជាធរមាន គណៈកមា� ធិករដឹកនា្ំរបព័ន�ប�� រែត

មួយជាតិមានសិទ�ិទទួល វភិាជន៍ េ្របីមូលនិធិែដលទទួលបានពី្របភពេផ្សងៗេទៀតសំ

រប់ករងររបស់ខ�ួន និង្របតិបត�ិករៃន្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ រមួទងំពី្របភពអ�កផ�

ល់ជំនួយពីខងេ្រក។ មានករកត់សំគាល់េដយអង�ករ USAID, ក�ុងចំេណាមអង�

ករេផ្សងៗេទៀត, ថាកម�ុជាមានកង�ះមូលនិធិសំរប់្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិរបស់ខ�ួន 

និង្រត�វករមូលនិធិេ្រចីនពី្របភពអ�កផ�ល់ជំនួយ េដីម្បដីំេណីរករ្របព័ន�ប�� រែតមួយ

ជាតរិបស់ខ�ួនឱ្យបានេពញេលញ។  

បណ�ុ ំ សំណួរែផ�កទពីរី (second block of the questions) សំេដពនិតិ្យេមលីច្បាប់ែដលពក់ព័ន�នងឹសុវត�ភិាពព័ត៌មាន 

នងិ កររក្សោករសមា� ត់ទនិ�ន័យ េដយយកចតិ�ទុកដក់ជាពេិសសេលីច្បាប់ទងំឡាយែដលមានអនុភាពេលីប�� រែតមយួ 

នងិ/ឬឯកសរពណិជ�កម�ឆ�ង្រពែំដន។ 

2. ទដិ�ភាពគតយុិត�ែដលពក់ព័ន�នងឹសុវត�ភិាពព័ត៌មានៈ 

a. ច្បាប់នងិបទប្ប��ត�សិ�ពីសុីវត�ភិាពព័ត៌មាន នងិកររក្សោករសមា� ត់ទនិ�ន័យ 

េតីច្បាប់ជាតិមានកំណត់ស�ង់

ដរសុវត�ិភាពព័ត៌មានឬេទ?  

េទ។ 

្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ.) បានប�� ក់ថាស�ង់ដរសុវត�ិភាព

ព័ត៌មានគឺជាកង�ះខតដ៏សំខន់មួយ េនក�ុង្រកបខ័ណ� គតិយុត�ជាតិកម�ុជាស�ីពី ICT 

និងពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក។ បច�ុប្បន� េយាងតម ក.ប.ទ. កម�ុជាមិន

មានច្បាប់ឬបទប្ប��ត�ិស�ីពីសុវត�ិភាពទិន�ន័យ ឬសុវត�ិភាពអុិនធឺែណតេទ។ ជា

ពិេសស េគេឃញីមានត្រម�វករច្បាប់ស�ីពីករករពរទិន�ន័យ។  

ជាលទ�ផល ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ.) ស� ក់េស�ីរក�ុងករ

េចញអជា� ប័ណ� វ�ិ� តធរ រហូតដល់េពលមាននិយាមនិងបទប្ប��ត�ិបេច�កេទសសម

្រសប។ 

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 
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ជំពូកទី 5 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពពីណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) 

ែចងពីករេ្របី្រកមសីលធម៌ស�ីពីសុវត�ិភាពព័ត៌មាន និង និយាមស�ង់ដរសំរប់អន�រករ ី

និងអ�កផ�ល់េសវពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក។ 

េលីសពីេនះ មា្រត 54 ែចងពីករដក់ទណ� កម�ចំេពះកររេំលភ/ករមិនេគារពតមនិ
យាមស�ង់ដរសុវត�ិភាពព័ត៌មាន ្រកមសីលធម៌ និងបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�។  

េតីច្បាប់ជាតិមានករពរករ

សមា� ត់ៃន្របតិបត�ិករតម

្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក/ព័ត៌មាន

េអឡចិ្រត�និកឬេទ? 

ករករពរតចិតចួនាេពលបច�ុប្បន�។ 

េគេឃញីមានភាពចបំាច់្រត�វមានច្បាប់ស�ីពីភាពជាឯកជន ែដលអចករពរយ៉ាង

្រគប់្រគាន់នូវ្របតិបត�ិករតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក/ព័ត៌មានេអឡចិ្រត�និក ក៏ដូចជា

សកម�ភាពអនឡាញ។  

េយាងតម្រកសួងយុត�ិធម៌ មានករករពរតិចតួចេលីភាពជាឯកជន និង ករសមា� ត់

ៃនទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក ដូចជាអុីេម៉លជាេដីម ្រត�វបានផ�ល់េដយ្រកម្រពហ�ទណ�  

ែដលកំណត់ថាជាអំេពីខុសច្បាប់ចំេពះករស� ក់ចប់ទូរគមនាគមន៍ រមួទងំតម

មេធ្យោបាយលួចចូលគណនីអុីនធឺេណត (cyber-hacking)។ 

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

េយាងតម្រកសួងយុត�ិធម៌ េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីឧ្រកិដ�កម�/្របឆាងំបទេល�ីសតម

្របព័ន�អុិនធឺែណត (Cybercrime) សន្យោផ�ល់ករករពរេ្រចីនដល់ភាពជាឯកជន 

និងករសមា� ត់។ 

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) មានបទប��ត�ិដ៏

ចេង��តមួយបុ៉េណា� ះស�ីពីកររេំលភភាពជាឯកជន (មា្រត 52) ែដលពក់ព័ន�នឹង

ភាពជាឯកជនបុគ�ល និង ករប��ូ នរូបភាពេដយគា� នករអនុ�� ត។ 

សំខន់ជាងេនះ មា្រត 28 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�

និក (2019) ែចងពីករករពរទិន�ន័យ រមួមានវធិានករសុវត�ិភាពសំរប់ករពរ

ព័ត៌មាន និងករហមឃាត់េលីករេ្របីព័ត៌មានេដយគា� នករយល់្រពម។ 

មា្រត 28 ែចងថាៈ បុគ�លណាែដលរក្សោព័ត៌មានជាលក�ណៈឯកជនេ្រកមទ្រមង់េអ

ឡចិ្រត�និក ្រត�វធានាធា៖ 

1. ព័ត៌មានេនាះ្រត�វបានករពរ្របកបេដយសុវត�ិភាព្រគប់កលៈេទសៈ េដីម្បី
េជៀសវង៖ 

a) ករបាត់បង់ 

b) ករចូល ករេ្របី្របាស់ ករែកែ្រប ឬករែបកធា� យ េលីកែលងែតមានករ

អនុ�� តពីមា� ស់ៃនព័ត៌មានេនាះ ឬភាគីេផ្សងេទៀត ែដលអនុ�� តេដយ

ច្បាប់។ 

2. បុគ�លែដលរក្សោព័ត៌មានេនាះ ្រត�វេ្របី្រគប់មេធ្យោបាយក�ុងករករពរសុវត�ិភាព

ព័ត៌មានែដលផ�ល់ឱ្យ … និងេដីម្បេីជៀសវងករេ្របី្របាស់ ឬករលត្រតដង

ព័ត៌មានេនាះ េដយគា� នករអនុ�� ត ឬេលីសពីករអនុ�� ត។ 

េតីមានច្បាប់ស�ីពឧី្រកិដ�កម�/

បទេល�ីសតមអុិនធឺែណត 

េទ។ 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 
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(cyber-crimes) េពលគឺ
បទេល�ីសេដយេ្របីកុំព្ូយទ័រ 

(ឬ បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន និង

សរគមនាគមន៍េផ្សងេទៀត) 

ឬករេផា� តេលីកុំព្ូយទ័រមួយ ឬ

បណា� ញមួយ ដូចជាករចូល

េ្របីកុំព្ូយទ័រេដយគា� នករ

អនុ�� ត ករដក់ប��ូ លេម

េរគ ករេ្រជៀតែ្រជកេលី

្របតិបត�ិករសម្រសបណា

មួយ ។ល។ ឬេទ? 

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីឧ្រកិដ�កម�/្របឆាងំបទេល�ីសតម្របព័ន�អុិនធឺែណត (េសចក�ី
្រពងទី1) ែដលដឹកនាេំដយ្រកសួងមហៃផ� ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ។ 

េយាងតម ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ.) េសចក�ី្រពងច្បាប់េនះ 

គឺែផ�កេលីអនុស�� ្រក�ងបុ៊យដេប៉ស�។ េសចក�ី្រពងច្បាប់េនះ កំណត់បទេល�ីសជា

េ្រចីន រមួមានចរកម�ទិន�ន័យ, ករស� ក់ចប់េដយខុសច្បាប់, ករេ្រជៀតែ្រជកទិន�ន័យ

, ករេផ�រទិន�ន័យេដយគា� នករអនុ�� ត, ករេ្រជៀតែ្រជក្របព័ន�, សកម�ភាពអនឡាញ

, ករផ្សោយ និង េគហទំព័រែដល្រត�វបានចត់ទុកថាប៉ះពល់កម�ុជា ឬ រជរដ� ភិបាល

កម�ុជា ឬប៉ះពល់េស�រភាពនិងសន�ិសុខជាតិ, និងករេ្របីបំពនឧបករណ៍ រមួមាន កម�

វធិីកុំព្ូយទ័រ ឬកូដចូលេ្របី េដីម្បេីគាលបំណងឧ្រកិដ�។ 

េលីសពីេនះ េគគប្បកីត់សមា� ល់ថាជំពូកទី 1០ ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�

តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) ែចងពីេទសប��ត�ិ (និង េទសប��ត�ិ្រពហ�

ទណ� )។ ជពូំកទី 1០ ្រត�វបានតក់ែតងេដយ្រកសួងយុត�ិធម៌។ 

b. ច្បាប់នងិបទប្ប��ត�ែិដលពក់ព័ន�នងឹសុ្រកតឹភាពនងិសុចរតឹភាពទនិ�ន័យ េនេពលែដលទនិ�ន័យេនះ្រត�វបាន

ែចករែំលកសំរប់្របព័ន�ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពែំដនេដយមនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម 

េតីមានច្បាប់/បទប្ប��ត�ិជាតិ
ែដលកំណត់លក�ខណ� ត្រម�វ

ៃនសុ្រកឹតភាពនិងសុចរតឹភាព

ៃនទិន�ន័យែដលបានដក់ជូន

និងពិនិត្យសំរប់ពណិជ�កម�

មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម

ឬេទ? េតីច្បាប់ទងំេនះគឺសំ

រប់ករអនុវត�ទូេទ ឬេផា� ត 

យ៉ាងជាក់លក់េលីពណិជ�

កម�មិនបាច់េ្របី្រកដស

ស� ម? 

េដយអេន�ីៗ  (PARTIALLY)  

ច្បាប់ស�ីពីគយឆា�  ំ2០០7 ត្រម�វឱ្យមានសុ្រកឹតភាពនិងសុចរតឹភាពទិន�ន័យសំរប់ឯក

សរែដលបានេ្របីសំរប់េគាលបំណងៃនពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដន និងែបបបទបេ�� ញ

ទំនិញពីគយ េទះបីជាករបេ�� ញទំនិញេដយេ្របី្រកដសស� ម និង/ឬ មិនបាច់េ្របី
្រកដសស� មក�ី។  

មា្រត 51 ៃនច្បាប់ស�ីពីគយឆា�  ំ2០០7:  

បុគ�លែដលចូលរមួ ឬ ពក់ព័ន�នឹងករនាេំចញ និងនាចូំល ្រត�វែតរក្សោឯកសរ ប�� ី
គណេនយ្យ កំណត់្រត និងព័ត៌មានេផ្សងេទៀត រប់ប��ូ លទងំព័ត៌មានជាសណា� ន

េអឡចិ្រត�និកែដល្រតឹម្រត�វ និង្រគប់្រគាន់ ែដលពក់ព័ន�នឹងករនាេំចញ ឬ នាចូំល

េនាះ។ 

ឯកសរេអឡចិ្រត�និក ឬឯកសរជា្រកដសស� មនាចូំល-នាេំចញទងំេនះ ្រត�វរក្សោ

ទុក្របកបេដយសុវត�ិភាពរយៈេពល 10 ឆា� ។ំ  

មា្រត 30 ៃនច្បាប់ស�ីពីគយឆា�  ំ2០០7:  

រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ ្រត�វេចញ្របកសពក់ព័ន�នឹង៖ 

-  ទ្រមង់ ខ�ឹមសរ និង សុពលភាពៃន្របតិេវទន៍គយ និង ឯកសរគយ។ 

េយាងតមមា្រត 74 ៃនជំពូកេទសប��ត�ិៃនច្បាប់ស�ីពីគយឆា�  ំ2០០7 ករដក់ពិន័យ

រដ�បាល និង េទសប��ត�ិ្រពហ�ទណ� េផ្សងៗសំរប់កររេំលភប��ត�ិៃនច្បាប់ស�ីពីគយ 

្រត�វបានកំណត់ ែដលរមួមានៈ  

មា្រត 74 ច. ច្បាប់ស�ីពីគយឆា�  ំ2០០7: ករខកខនបំេពញតមប��ត�ិៃនមា្រត 30 

ៃនច្បាប់េនះ។ 

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 
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មា្រត 33 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពពីណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) ក៏

ែចងផងែដរអំពីសុ្រកឹតភាពៃនព័តមាន និងេផា� តយ៉ាងជាក់លក់េលីពណិជ�កម�មិន

បាច់េ្របី្រកដសស� ម។ 

ជំពូកទី 8: ភស�ុតងេអឡចិ្រត�និកៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអ

ឡចិ្រត�និក (2019):  

មា្រត 33: សុ្រកឹតភាពៃនព័តមាន 

1) េលីកែលងែតមានភស�ុតងផ�ុយពីេនះ កំណត់្រតេអឡចិ្រត�និកែដលបានកត់្រត 

ឬ រក្សោទុកេនក�ុង្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ្រត�វបានសន�តថាមានសុ្រកឹតភាពេនក�ុង

ដំេណីករនីតិវធិីតមផ�ូវច្បាប់ ្របសិនេបីកំណត់្រតេអឡចិ្រត�និកេនាះ៖  

a) េនេពញេលញនិងគា� នករែកែ្រប ឬ ករផា� ស់ប�ូរែដលមិនសំខន់ណាមួយ

ែដលេកីតេឡងីេនក�ុងដំេណីរករ្រប្រកតីៃនទំនាក់ទំនង កររក្សោទុក ឬ ករ

បង� ញ។ 

b) ្រត�វបានប�� ក់ ឬចុះហត�េលខេនក�ុងទ្រមង់េអឡចិ្រត�និក តមរយៈ

មេធ្យោបាយែដលផ�ល់េដយអ�កផ�ល់នីតិវធិីសុវត�ិភាពែដលមានអជា� ប័ណ�

្រតឹម្រត�វ។  

c) មានសុ្រកឹតភាព និងមានខ�ឹមសរែដល្រត�វបានប�� ក់េដយ ្រកសួង ឬស�

ប័នមានសមត�កិច�។ 

d) ្រត�វបានកត់្រតទុកេនក�ុងឧបករណ៍រក្សោទុក ឬតមមេធ្យោបាយេអឡចិ្រត�

និកេផ្សងេទៀត ែដលមិនអនុ�� តឱ្យមានករែកែ្របេទេលីកំណត់្រតេអ

ឡចិ្រត�និក។  

e) ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និងប�� ក់ពីសុ្រកឹតភាពពីអ�កជំនាញែដល្រត�វបាន

ែតងតងំេដយតុលករ។ 

f) េនេពលមានភស�ុតងគា្ំរទដល់អង�េហតុណាមួយែដលប�� ក់ថា្របព័ន�េអ

ឡចិ្រត�និក ឬឧបករណ៍្រសេដៀងគា� េផ្សងេទៀត បានដំេណីរករជា្រប្រកតី
េន្រគប់រយៈេពលសំខន់ៗ ឬ ក�ុងករណីែដល្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ឬ

ឧបករណ៍្រសេដៀងគា� េផ្សងេទៀតេនាះ មិនបានដំេណីរករជា្រប្រកតី ឬឈប់

ដំេណីរករទងំ្រស�ង ែតសុ្រកឹតភាពៃនកំណត់្រត មិនរងករប៉ះពល់េដយ

សរស� នភាពេនាះេទ េហយីគា� នមូលេហតុសម្រសបណាេផ្សងេទៀតែដល

េចទជាមន�ិលសង្សយ័េលីសុ្រកឹតភាពៃនកំណត់្រតេនាះេឡយី ឬ 

g) េនេពលែដលមានភស�ុតងអចបង� ញថា កំណត់្រតេអឡចិ្រត�និក្រត�វ

បានកត់្រត ឬរក្សោទុក េដយភាគីែដលចូលរមួក�ុងដំេណីរករនីតិវធិីតមផ�ូវ

ច្បាប់េនាះ េហយីែដលភាគីមានទំនាស់ផល្របេយាជន៍ផ�ុយគា� េទនឹងភាគី
មា� ងេទៀត ែដលមានបំណងេ្របី្របាស់កំណត់្រតេអឡចិ្រត�និកេនាះ។ 

េតីច្បាប់ទងំេនះមានដក់

កតព�កិច�េលីបុគ�លែដលដក់

ព័ត៌មានេនះ និងត្រម�វឱ្យកិច�

ដំេណីរករ្រត�វធានាឱ្យបាននូវ

្របភព (attribution) ្រតឹម

មាន។  

ច្បាប់ស�ីពីគយឆា�  ំ2០០7 និង្របកសពក់ព័ន�, ដក់កតព�កិច�េលីអ�កនាចូំល អ�កនាំ

េចញ ឬ េជីងសរគយ តមករណីជាក់ែស�ង ឱ្យផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វជូនគយកម�ុជា 

េនេពលដក់្របតិេវទន៍គយ និង ឯកសរទក់ទិនពណិជ�កម�េផ្សងេទៀត េទះបីជា

ឯកសរេនះ្រត�វបានដក់តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ឬតមមេធ្យោបាយឯកសរជា
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្រត�វឬេទ? េតីវអនុវត�េដយ

េស�ីភាពចំេពះទំនាក់ទំនង

ក�ុងទ្រមង់ជា្រកដសស� ម 

និងទំនាក់ទំនងជាេអឡចិ្រត�

និកឬេទ? េតីវមាន្រសបគា�

ជាមួយនឹងវធិានវ�ិ� តកម� 

(authentication) និងវធិាន

្រគប់្រគងអត�ស�� ណ 

(identify management)

ែដលបានេលីកេឡងីខងេលី

ែដរឬេទ? 

្រកដសស� មក�ី។ ករខកខនមិនបានេធ�ីដូចេនះ នឹងនាឱំ្យមានេទសប��ត�ិដូចមាន

ែចងក�ុងជំពូកទី 11: េទសប��ត�ិៃនច្បាប់ស�ីពីគយ។ 

បុ៉ែន� ច្បាប់ទងំេនះហក់បីដូចជាមិនមានែចងពីប�� ៃន្របភព (attribution) ្រតឹម

្រត�វ ក៏ដូចជាមិនបានពិចរណាអំពីប�� វ�ិ� តកម� (authentication) និង ករ

្រគប់្រគងអត�ស�� ណ (identify management), (ឧទហរណ៍ មិនមានប��ត�ិស�ី
ពីករេ្របីហត�េលខឌីជីថល ឬ ហត�េលខេអឡចិ្រត�និក េដយអ�កនាចូំល, អ�កនាំ

េចញ, ភា� ក់ងរគយ ឬ អ�កបេង�ីតឯកសរេដីមៃនឯកសរពណិជ�កម�េផ្សងេទៀត) 

េឡយី ។ 

បុ៉ែន� េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) ហក់

បីដូចជាមានលក�ណៈសម្រសប និង្របែហលជាអចអនុវត�បានពក់ព័ន�នឹង្របភព 

(attribution) វ�ិ� តកម� (authentication) និង ករ្រគប់្រគងអត�ស�� ណ 

(identify management) េនក�ុងបរបិទទងំេនះ។ ្របសិនេបីហត�េលខឌីជីថល  

បច�ុប្បន�្រត�វបានេ្របីេនក�ុងបរបិទគយ (ែដលជាក់ែស�ងមិន្រត�វបានេ្របី) អនុ្រកឹត្យស�ី
ពីហត�េលខឌីជីថល (2017) មុខជាអចអនុវត�បានផងែដរ។ 

បទប្ប��ត�ិគយខងេលី ទំនងជាមានភាព្រសបគា� (សង�តិភាព) ជាមួយបទប្ប��ត�ិ
គយបច�ុប្បន�ចំេពះវ�ិ� តកម� និងករ្រគប់្រគងអត�ស�� ណ ែដលទក់ទិននឹង្របព័ន�

អ�កេ្របីចុះប�� ី។ 

c. ច្បាប់នងិបទប្ប��ត�សំិរប់ករចូលេ្របនីងិករែចករែំលក ព័ត៌មាន នងិ ទនិ�ន័យ, រវងនងិក�ុងចេំណាម     ស� ប័

នរដ� ភបិាល។ 

េតីមានកិច�្រពមេ្រពៀងេគាល

នេយាបាយសំរប់ែចករែំលក

ទិន�ន័យរវងស� ប័នរដ� ភិបា

លេនក�ុង្របេទសឬេទ? េតី
មានករកំណត់ក្រមិត េលីករ

ែចករែំលកេនះ េដយែផ�កេលី

ភាពជាឯកជនបុគ�ល ឬ ភាព

សមា� ត់ពណិជ�កម� ឬ? 

េទ។ 

គំនិតផ�ួចេផ�ីម្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ រប់ប��ូ លទងំកិច�សហ្របតិបត�ិករ រមួមាន

ករែចករែំលកទិន�ន័យ្របចៃំថ� រវងនិងក�ុងចំេណាមស� ប័នរដ� ភិបាល ឬ OGAs 

ជាមួយអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ ជា្រចកនិងមណ� លចូលែតមួយសំរប់្របព័ន�

ប�� រែតមួយជាតិ។ បុ៉ែន� េនក�ុងករពិភាក្សោជាមួយ្រកសួងពណិជ�កម�េនៃថ�ទី 10 

ែខមិថុនា ឆា�  ំ2019 មានករប�� ក់ច្បាស់ថាបច�ុប្បន�មិនទន់មាន “កិច�្រពមេ្រពៀង

ក្រមិតេសវ” (SLAs) េនេឡយីេទ ក�ុងចំេណាម្រកសួង/ស� ប័នពក់ព័ន�សំរប់ករ

ែចករែំលកទិន�ន័យ ឬ ករេដះដូរទិន�ន័យ។ ក.ប.ទ. ប�� ក់ែថមេទៀតថាចំណាត់ករ

ែចករែំលកទិន�ន័យនឹងមានែចងេនក�ុងអនាគតៃនច្បាប់ស�ីពអីភិបាលកិច�ទិន�ន័យ។ 

បណ�ុ ំ សំណួរែផ�កទបី ី(third block of the questions) សំេដពនិតិ្យេមលីយន�ករគតយុិត�េដមី្ប្ីរគប់្រគងទនំាក់ទនំង

រវងពណិជ�កម�មនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម អ�កផ�ល់េសវ នងិ អ�កេ្របេីសវ េដមី្បជីយួស្រម�ល្របតបិត�កិរែដលពក់ព័ន�

នងឹពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�នកិ។ 

3. កចិ�្រពមេ្រពៀងក្រមតិេសវ (SLA) នងិ អនុស្សរណៈៃនករេយាគយល់ (MOUs) ស�ពី្ីរបតបិត�កិរពណិជ�កម�មនិ

បាច់េ្រប្ីរកដសស� ម, ឧទហរណ៍ កចិ�្របតបិត�កិរៃន្របព័ន�ប�� រែតមយួ។ (ក្រមតិេសវកម� អចអនុវត�បានសំរប់

កចិ�ករនានា ដូចជាេពលមានសកម�ភាព, េពល្របតកិម�, េពលពនិតិ្យ...។ល។) 

េតីមានកិច�្រពមេ្រពៀងក្រមិត

េសវកម� ឬ អនុស្សរណៈៃន

មាន។ 
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ករេយាគយល់ែដល្រគប់្រគង

្របតិបត�ិករពណិជ�កម�មិន

បាច់េ្របី្រកដសស� មឬេទ? 

េតីស� ប័នណាខ�ះជាភាគី និង

េតីស� ប័នទងំេនះមានសមត�

កិច�្រសបច្បាប់អ�ីសំរប់ចុះកិច�

្រពមេ្រពៀង ឬ អនុស្សរណៈៃន

ករេយាគយល់ (MOUs) 

ទងំេនះ? 

េយាងតម ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ (ក.ប.ទ.) មជ្ឈមណ� លជាតិ
ទិន�ន័យកម�ុជាដំេណីរករេ្រកមទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី េដយផ�ល់េសវជាមូលដ� ន

ដល់្រកសួងេផ្សងេទៀត ដូចជាេគហទំព័រ និង ដំេណីរករកម�វធិីអនឡាញ។ 

មជ្ឈមណ� លទិន�ន័យេនះទិញក្រមិតប��ូ នអុិនធឺែណត (Internet bandwidth) ពី
អ�កផ�ល់េសវបណា� ញបី ្រក�មហុ៊នឯកជនពីៈ (i) Cambodia Fiber Optic Network 

(CFOCN) និង (ii) Viettel (MetFone-Cambodia) ក៏ដូចជា ទូរគមនាគមន៍  

កម�ុជា (Telecom Cambodia)។ ក.ប.ទ. មានកិច�្រពមេ្រពៀងក្រមិតេសវ (SLAs) 

ជាមួយ្រក�មហុ៊ននីមួយៗៃន្រក�មហុ៊នផ�ល់េសវទងំេនះ ែដលរក្សោក្រមិតជាក់លក់

មួយៃនស�ង់ដរ/លក�ខណ� ត្រម�វ។ កិច�្រពមេ្រពៀងក្រមិតេសវ (SLAs) ទងំេនះ មាន

លក�ណៈសំខន់ ពីេ្រពះ ក.ប.ទ. ទទួលបន�ុកេលីករផ�ល់េសវអុិនធឺែណត/Telecom

ជូនដល់្រកសួងរជរដ� ភិបាលកម�ុជា។ ក.ប.ទ. ក�ុងឋនៈជានិយត័ករទូរគមនាគមន៍ 

ៃនរជរដ� ភិបាលកម�ុជា មានសមត�កិច�្រសបច្បាប់ក�ុងករចុះកិច�្រពមេ្រពៀងក្រមិតេស

វ (SLAs) ទងំេនះ។ 

្របសិនេបីមាន េតីេសវក្រមិត

ណារពំឹងថានឹងបានទទួលពី
អ�កផ�ល់េសវពណិជ�កម�មិន

បាច់េ្របី្រកដសស� ម? 

អ�កផ�ល់េសវបណា� ញទងំបី ក៏ដូចជាអ�កផ�ល់េសវេផ្សងេទៀតេនកម�ុជា ្រត�វេគារព

តមកិច�សន្យោ្រសបតមលក�ន�ិកៈ, លក�ខណ�  និង និយាមស�ង់ដ ៃនកិច�្រពមេ្រពៀង

ក្រមិតេសវ (SLA) និងេដយេហតុេនះ អចទទួលខុស្រត�វេលីកររេំលភលក�ន�ិកៈ

កិច�សន្យោទងំេនះ។  

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

ជំពូកទី 5 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019): 

អន�រករ ីនិងអ�កផ�ល់េសវពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ែចងពីសក� នុពល

ទទួលខុស្រត�វៃនភាគីទងំេនះ (សូមេមីលខងេ្រកម)  

ជាពិេសស ឧបសម�័ន�ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

(2019) (ដូចមានែចងក�ុងមា្រត 4) ផ�ល់និយមន័យសំខន់ៗៃនភាគីទងំេនះ៖  

18.” អ�កផ�ល់េសវពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ” សំេដដល់បុគ�លែដលេ្របី
្របាស់មេធ្យោបាយេអឡចិ្រត�និក េដីម្បផី�ត់ផ�ង់ទំនិញ ឬេសវវ ឬ ទងំទនំិញទងំេស

វ។ 

22. ”អន�រករ”ី ែដលសំេដដល់ទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និក មានន័យថាជាបុគ�លមួយ 

ែដលរមួមានបុគ�លមួយែដលតំណាងឱ្យបុគ�លមួយេទៀត េផ�ី ទទួល ប��ូ ន ឬ រក្សោទុក

ជាបេណា� ះអសន� ឬជាអចិៃ�ន�យនូ៍វទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និកេនាះ ឬផ�ល់េសវេផ្សង

េទៀតែដលពក់ព័ន�នឹងទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និកេនាះ និងរមួប��ូ លបុគ�លដូចខង

េ្រកម៖ 

1) បុគ�លែដលតំណាងឱ្យអ�កេផ�ី អ�កទទួល អ�កប��ូ ន ឬអ�ករក្សោទុក 

2) បុគ�លផ�ល់េសវទូរគមនាគមន៍  

3) បុគ�លផ�ល់េសវបណា� ញនានា 

4) បុគ�លផ�ល់េសវអុិនធឺែណត 

5) អ�កផ�ល់មេធ្យោបាយែស�ងរកទិន�ន័យណាមួយតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 
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6) អ�កផ�ល់េសវទូទត់តមអនឡាញ 

7) អ�កផ�ល់េសវេដញៃថ�តមអនឡាញ 

8) អ�កផ�ល់េសវទីផ្សោរអនឡាញ និងពណិជ�កម�តមបណា� ញអុិនធឺែណត។ 

ដូេច�ះ ្រសបតមនិយមន័យខងេលី អ�កផ�ល់េសវបណា� ញទងំបីខងេលីេនកម�ុជា 

្រត�វស�ិតេនេ្រកមប��ត�ិៃនជំពូកទី 5 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម

្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) េហយីចំណុចេនះក៏មានលក�ណៈដូចគា� ែដរចំេពះ

្របតិបត�ិករេសវពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម រមួមាន ្របតិបត�ិករប�� រែត

មួយជាតិកម�ុជានាេពលអនាគត អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  និង OGAs។ (សូម

េមីលករពិភាក្សោបែន�មេនខងេ្រកមអំពីករទទួលខុស្រត�វរបស់ភាគ)ី 

េតីេសវក្រមិតណា្រត�វបាន

រពំឹងថានឹងបានទទួលពី
្របតិបត�ិករ្របព័ន�ប�� រែត

មួយ? 

េដយសរ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតកិម�ុជា កំពុងស�ិតក�ុងដំណាក់កលអភិវឌ្ឍន៍េន

េឡយី (បច�ុប្បន� ក�ុងដំណាក់កលទី 2) ពុមំាន្របតិបត�ិករ្របព័ន�ប�� រែតមួយែដល

ចត់តងំេដយផ�ូវច្បាប់េនក�ុង្របេទសេទ ថ�ីេបី្របតិបត�ិករ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ 

កម�ុជា នឹងគឺជាអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ ក�ី។ េហតុដូេច�ះ ប��ត�ិស�ីពីអន�រករ ី

និង អ�កផ�ល់េសវតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក និងករទទួលខុស្រត�វ ឬករដកេចញពី
ករទទួលខុស្រត�វ របស់ភាគីទងំេនះ (ែដល្រត�វបានែចងយ៉ាងេ្រចីនេនក�ុងេសចក�ី
្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019)) ទំនងជានឹងអច   

អនុវត�បានចំេពះអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ ។  

 
C. ទដិ�ភាពឆ�ង្រពែំដន 

ែផ�កេនះ ពិនិត្យេមីលទិដ�ភាពឆ�ង្រពំែដនៃនពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ែដលគឺជាេគាលេដចម្បងៃនកិច�្រពម

េ្រពៀងរមួ។ សំណួរទងំេនះ ្រត�វបានជំរុញេដយមា្រត 8, 9 និង 10 ៃនកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ ែដលេផា� តេលីៈ ករទទួលស� ល់

គា� េទវញិេទមកនូវករឆ�ង្រពំែដនៃនទិន�ន័យនិងឯកសរែដលពក់ព័ន�នឹងពណិជ�កម�ក�ុងទ្រមង់េអឡចិ្រត�និក ស�ង់ដរ

អន�រជាតិសំរប់ករេដះដូរឯកសរែដលពក់ព័ន�នឹងពណិជ�កម�ក�ុងទ្រមង់េអឡចិ្រត�និក និង ទំនាក់ទំនងេទនឹងឧបករណ៍

គតិយុត� ែដលស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។ 

ប�� គន�ឹះមួយក�ុងករសេ្រមចបាននូវពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនដ៏រលូនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម គឺករទទួលស� ល់

ភាព្រសបច្បាប់ៃនទិន�ន័យនិងឯកសរែដលពក់ព័ន�នឹងពណិជ�កម�េនក�ុង្របេទសមួយេដយ្របេទសមួយេទៀត។ ករ

ទទួលស� ល់េនះ រមួមានស� នភាពផ�ូវច្បាប់ពក់ព័ន�្របេភទសរេអឡចិ្រត�និកមួយចំនួនែដល្រត�វបានេដះដូរឆ�ងកត់្រពំ

ែដន ។ យន�ករគតិយុត�េផ្សងៗ អចនាឱំ្យសេ្រមចបានេគាលេដេនះ។ ែផ�កខ�ះៗៃនយន�ករគតិយុត�ទងំេនាះ នឹង្រត�វអនុ

វត� ចំេពះ្របេភទ្របតិបត�ិករមួយចំនួន (ឧទហរណ៍ ធុរកិច�េទធុរកិច� (B2B) ឬ ធុរកិច�េទរដ� ភិបាល (B2G)) ខណៈ

ែដលយន�ករគតិយុត�េផ្សងេទៀតនឹង្រត�វអនុវត�ចំេពះ្របេភទឯកសរឬទិន�ន័យជាក់លក់ណាមួយែតបុ៉េណា� ះ ឬ ្រត�វអនុវត�

ចំេពះ្របេភទែតេសវៃនភាពទំនុកចិត� (ឧទហរណ៍ដូចជា ហត�េលខេអឡចិ្រត�និក)។ យន�ករគតិយុត�ខ�ះ នឹងបេង�ីតករ

ទទួលស� ល់្រសបច្បាប់ េដយមិនគិតពីវធិីស�ស�ឬបេច�កវទិ្យោែដល្រត�វបានេ្របី ខណៈែដលយន�ករគតិយុត�េផ្សងេទៀត

មានលក�ណៈបេច�កវទិ្យោជាក់លក់។ ចំេពះទ្រមង់ផ�ូវច្បាប់ យន�ករខ�ះមានលក�ណៈែផ�កេលីសន�ិស��  និងេដយេហតុ

េនះ អចមានចំណងសុពលភាព្រសបច្បាប់េដយផា� ល់។ យន�ករេផ្សងេទៀត គា្ំរទករេធ�ីសុខុដុមនីកម�ៃន្របព័ន�គតិយុត� 

តមរយៈករអនុម័តនូវច្បាប់ឯកភាពរមួ (adoption of uniform laws)។  បុ៉ែន� យន�ករខ�ះេផ្សងេទៀត គឺែផ�កេលីអនុស្សរ

ណៈៃនករេយាគយល់ និង កិច�្រពមេ្រពៀងកំរតិបេច�កេទស្រសេដៀងគា� ណាមួយ។ 
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មា្រត 8 ៃនកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ ជំរុញករទទួលស� ល់េទវញិេទមក្រសបច្បាប់េលីទិន�ន័យនិងឯកសរែដលពក់ព័ន�នឹង

ពណិជ�កម�ទ្រមង់េអឡចិ្រត�និក។ មា្រតេនះេលីកពីស�� ណៃន “ក្រមិតសមមូលខ�ស់ៃនភាពអចទុកចិត�បាន” េដីម្បី
បង� ញថាករទទួលស� ល់គា� េទវញិេទមក្រសបច្បាប់គប្បែីផ�កេលីេគាលករណ៍ទូេទៃនអព្យោ្រកិត្យភាពបេច�កវទិ្យោ។ 

េទះជាយ៉ាងណាក�ី វមិនបេង�ីតយន�ករទទួលស� ល់្រសបច្បាប់ជាក់លក់ណាមួយេទ បុ៉ែន� វមានលក�ណៈេបីកទូលយ

ចំេពះជេ្រមីសេផ្សងៗ។ ក�ុងន័យេនះ សំណួរជាេ្រចីនៃនបណា� សំណួរេនក�ុងែផ�កេនះគឺ សំេដជាពិេសសកំណត់ថា េតី
ច្បាប់និងកិច�្រពមេ្រពៀងបេច�កេទសណាខ�ះែដលអចមានអនុភាពេលីករសេ្រមចបាននូវករទទួលស� ល់គនាេទវញិេទ

មក្រសបច្បាប់េនាះ។ សំណួរ ក៏េផា� តផងែដរេលីមា្រត 9 និង 10: ច្បាប់ និងកិច�្រពមេ្រពៀងពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតែដលហម

ឃាត់ រតឹត្បតិ ឬ ជួយស្រម�លលំហូរទិន�ន័យឆ�ង្រពំែដនសំរប់ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម និងសកម�ភាពពក់ព័ន ្

ធ។ ប�� ីមួយៃនលិខិតូបករណ៍អន�រជាតិពក់ព័ន� ក៏្រត�វបានផ�ល់ជូនផងែដរេនខងចុងប�� ប់ៃនែផ�កេនះេដីម្បជីួយស្រម�ល

ជាឯកសរេយាង ។ 

 

សំណួរេផា� ត ចេម�យី 

បទប្ប��ត�ពិក់ព័ន�ៃនកចិ�្រពមេ្រពៀងរមួ៖ 

○ មា្រត 8: ករទទួលស� ល់េទវញិេទមកឆ�ង្រពំែដននូវឯកសរែដលពក់ព័ន�នឹងពណិជ�កម�ក�ុងទ្រមង់េអឡចិ្រត�

និក 

○ មា្រត 9: ស�ង់ដរអន�រជាតិសំរប់ករេដះដូរឯកសរែដលពក់ព័ន�នឹងពណិជ�កម�ក�ុងទ្រមង់េអឡចិ្រត�និក 

○ មា្រត 10: ទំនាក់ទំនងេទនឹងឧបករណ៍គតិយុត�េផ្សងេទៀតែដលស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់

េ្របី្រកដសស� ម 

1. កចិ�្រពមេ្រពៀងេទ�ភាគ ីឬកចិ�្រពមេ្រពៀង្របចតំបំន់ែដលមាន្រសប់ សំរប់ករេដះដូរ/ផា� ស់ប�ូរទនិ�ន័យពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំ

ែដនេដយមនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម រមួមានពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�នកិ នងិ ប��ត�សិ�ពីកីរស្រម�លពណិជ�

កម�មនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� មេនក�ុងកចិ�្រពមេ្រពៀងពណិជ�កម�្របចតំបំន់ 

េតី្របេទសគឺជាភាគីមួយៃនកិច�្រពមេ្រពៀងអន�រ

ជាតិមួយ, ដូចជាកិច�្រពមេ្រពៀងពណិជ�កម�

្របចតំំបន់ ឬកិច�្រពមេ្រពៀងឧបេតភាគីស�ីពី
ករស្រម�លពណិជ�កម� ែដលត្រម�វឬជំរុញករ

ទទួលស� ល់ជាផ�ូវករនូវករេដះដូរសរេអឡចិ

្រត�និកឆ�ងកត់្រពំែដន ែដរឬេទ? 

ែមន។ 

កម�ុជាគឺជារដ�សមាជិកអស៊នមួយ។ ដូេច�ះ កម�ុជាកំពុងចូលរមួក�ុង

្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន (ASW) និងគំនិតផ�ួចេផ�ីមពណិជ�កម�ឆ�ង

្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម និង គំនិតផ�ួចេផ�ីមេដះដូរ

ទិន�ន័យពណិជ�កម�េផ្សងៗៃន្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន (ASW) 

្រសបតមែផនទីបង� ញផ�ូវ្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន (ASW) និងឯក

សរេផ្សងៗេទៀត ឧទហរណ៍កម�វធិីេអឡចិ្រត�និកប�� ក់្របភពេដីម 

ATIGA-D e-C/O តងំពីែខ កក�ដ ឆា�  ំ2019។ កម�ុជាក៏េ្រគាងចូលរមួផង

ែដរនាអនាគតក�ុងករេចញវ�ិ� បនប្រតេអឡចិ្រត�និកអនាម័យ និងភូត

គាមអនាម័យ (e-Phyto) និង គំនិតផ�ួចេផ�ីមឯកសររដ�បាលែតមួយ 

(ASAD) អស៊ន។ 

បច�ុប្បន� កម�ុជាទទួលបាន្របេយាជន៍ពីករអនុេ្រគាះៃន្របេទសអភិវឌ្ឍ

ទប (LDC) ក�ុងករចូលទីផ្សោរសហភាពអឺរ ៉ុបេ្រកមកម�វធិីអ�ីៗទងំអស់

េលីកែលងែតអវុធ (EBA)។ ពណិជ�ករកម�ុជា បានេ្របី្របព័ន� REX សំ

រប់ករចុះប�� ី GSP អនឡាញៃនសហភាពអឺរ ៉ុប សំរប់ករនាេំចញ

របស់ពួកេគ ែដលភាគេ្រចីនរមួមានសេម��កបំពក់ និងវយណ ភណ� ។ 
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េយាងតម្រកសួងពណិជ�កម� កម�ុជាបានចុះហត�េលខកិច�្រពមេ្រពៀង

ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកអស៊ន និង បណា� គេ្រមាងសហ

ករកសងសមត�ភាពែដលបានេ្រគាង សំរប់្របេទសកម�ុជា, សធារ

ណៈរដ�្របជាធិបេតយ្យ្របជាមានិតឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា ។ 

កម�ុជា តមរយៈអស៊ន ក៏បានចូលរមួផងែដរក�ុងករចរចរកិច�្រពម

េ្រពៀងភាពជាៃដគូេសដ�កិច�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយថា� ក់តំបន់(RCEP) ែដល

េនក�ុងេនាះ ែផ�កទងំឡាយៃនជំពូកស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ

្រត�និកៃនភាពជាៃដគូេសដ�កិច�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយថា� ក់តំបន់(RCEP) ្រត�វ

បានឯកភាព។ ករពិភាក្សោស�ីពីចំណាត់ករពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេផ្សង

េទៀត កំពុងដំេណីរករជាមួយ្របេទសចូលរមួមិនែមនអស៊ន េនក�ុង

ករចរចរភាពជាៃដគូេសដ�កិច�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយថា� ក់តំបន់(RCEP)។  

អនុេលមតម្របព័ន�ឆ�ងកត់គយអស៊ន (ASEAN Customs 

Transit System or ACTS) េ្រកមពិធីសរអស៊ន ៃថឡង់ដ៍ ម៉ាេឡសីុ 

និងសឹង�បុរ ីបច�ុប្បន�កំពុងអនុវត�ករសកល្បងមួយ និងេ្រគាងព្រងីកករ

សកល្បងេនះេទដល់្រចករេបៀងៃនទិសខងេកីត-លិច (East-West 

Corridor) ែដលនឹងរប់ប��ូ លទងំកម�ុជា, សធារណៈរដ�្របជាធិបេត

យ្យ្របជាមានិតឡាវ និង េវៀតណាម។ ក�ុងន័យេនះ សំរប់កម�ុជា ករឆ�ង

កត់អន�រជាតិ (រមួទងំករដឹកជ��ូ នឆ�ងកត់) េកីតេឡងីេនតម្រចក

រេបៀងៃនទិសខងេកីត-លិច (East-West Corridor) ឧទហរណ៍ដូច

ជាពី ៃថឡង់ដ៍ េទេវៀតណាម។ 

ជាែផ�កមួយៃនមហអនុតំបន់េមគង� (GMS) កម�ុជាបានចុះហត�េលខ

ក�ុងឆា�  ំ2០០1 េលីកិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពីករស្រម�លករដឹកជ��ូ នឆ�ង្រពំ

ែដន (CBTA)។ កិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពីករស្រម�លករដឹកជ��ូ នឆ�ង្រពំ

ែដន (CBTA) េនះ គឺជាឧបករណ៍គតិយុត�េពញេលញែតមួយ ែដលរប់

ប��ូ លរល់វធិានករអរូបវន័�សំរប់ករដឹកជ��ូ នតមផ�ូវេគាកឆ�ង្រពំែដន 

។ អនុេលមតមកិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពីករស្រម�លករដឹកជ��ូ នឆ�ង្រពំែដន 

(CBTA) ្របេទសមហអនុតំបន់េមគង� (GMS) ទងំ្របាមំួយ បានឯក

ភាពគា� េលីករេ្របីលិខិតអនុ�� តដឹកជ��ូ នតមផ�ូវេគាកអនុតំបន់ និង 

្របតិបត�ិករសកល្បងៃន ្របព័ន�គយសំរប់ករអនុ�� តជាបេណា� ះ

អសន� និងករឆ�ងកត់ (Customs Transit and Temporary 

Admission System) និង្របព័ន�លិខិតអនុ�� តផ�ូវេគាកមហអនុ

តំបន់េមគង� (GMS) រមួមានកិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពី “្រចកេលឿន រ ឺFast 

TRacks” េនចំណុច្រត�តពិនិត្យ្រពំែដន តម្រចករេបៀងទិសខងេកីត-

លិច (East-West Corridor) ៃនមហអនុតំបន់េមគង� (GMS)។ ចប់

ពីៃថ�ទី 1 ែខមិថុនា ឆា�  ំ2018, អនុស្សរណៈៃនករេយាគយល់ (MOU) 

មួយស�ីពីករអនុវត� “ករ្របមូលផលឆាប់ៗ (early harvest)” ៃនកិច�

្រពមេ្រពៀងស�ីពីករស្រម�លករដឹកជ��ូ នឆ�ង្រពំែដន (CBTA) ្រត�វបាន

ចុះហត�េលខេដយរដ�ម�ន�ៃីន្របេទសមហអនុតំបន់េមគង� (GMS) 
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ទងំ្របាមំួយ ែដលអនុ�� តឱ្យចប់េផ�ីមេ្របីលិខិតអនុ�� តករដឹក

ជ��ូ នផ�ូវេគាកតមមហអនុតំបន់េមគង� (GMS) និងករទទលួយកឯក

សរជាបេណា� ះអសន�សំរប់យានយន�ពណិជ�កម�។  

ក�ុងឆា�  ំ2013 កម�ុជាបានចុះហត�េលខអនុស្សរណៈៃនករេយាគយល់ 

(MOU) មួយជាមួយេវៀតណាម, សធារណៈរដ�្របជាធិបេតយ្យ្របជាមា

និតឡាវ ស�ីពីកិច�សហ្របតិបត�ិករដឹកជ��ូ នតមផ�ូវេគាកឆ�ង្រពំែដន។ 

កម�ុជាក៏បានចូលរមួក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀងពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដន និងដឹក

ជ��ូ ន ផងែដរជាមួយេវៀតណាម និង ៃថឡង់ដ៍។ បុ៉ែន� បច�ុប្បន� ពុំមាន

ឯកសរេអឡចិ្រត�និកឆ�ង្រពំែដន ឬដំេណីករែដលពក់ព័ន�, ជាមួយនឹង

កិច�្រពមេ្រពៀងឧបេតភាគីឬ្រតីភាគេីនាះេទ។  

េតី្របេទសគឺជាភាគមីួយៃនកិច�្រពមេ្រពៀងអន�រ

ជាតិមួយែដលផ�ល់ករទទួលស� ល់ជាផ�ូវករនូវ

ករេដះដូរសរេអឡចិ្រត�និកឆ�ងកត់្រពំែដន

ែដរឬេទ?  

ែមន។  

កម�ុជា ជា្របេទសសមាជិកអស៊នមួយ កំពុងចូលរមួក�ុងករអនុវត�

្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន (ASW)។ 

េតីមានកិច�្រពមេ្រពៀងែដលអនុ�� តឱ្យមានករ

ទទួលស� ល់េទវញិេទមកនូវសរេអឡចិ្រត�និក 

និងព័ត៌មានែដលបានប��ូ នឬេទ? ្របសិនេបី
មាន ករទទួលស� ល់េទវញិេទមក្រត�វបាន   

ផ�ល់េលីមូលដ� នឧបេតភាគីឬពហុភាគី?  

មាន។ 

ពក់ព័ន�នឹង្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន (ASW) ករទទួលស� ល់េទ

វញិេទមកនូវវ�ិ� បនប្រតេអឡចិ្រត�និកប�� ក់្របភពេដីម ក�ុងចំេណាម

រដ�សមាជិកអស៊ន អនុេលមតមកម�វធិី ATIGA-D កំពុងដំេណីរកររចួ

េហយី។ កម�ុជាបានចូលរមួកម�វធិី ATIGA-D កម�វធិីក�ុងែខ កក�ដ ឆា�  ំ

2019 ។  

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

អនុេលមតមែផនទីបង� ញផ�ូវ្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន (ASW) ករ

ទទួលស� ល់េទវញិេទមកនូវវ�ិ� បនប្រតេអឡចិ្រត�និកអនាម័យ និង

ភូតគាមអនាម័យ (e-Phyto) ្រត�វបានេ្រគាងក�ុងអនាគតដ៏ខ�ី េហយី 

កម�ុជាមានបំណងចូលរមួ។ ឯកសរទងំេនះ គឺជាគំនិតផ�ួចេផ�ីមទទួល

ស� ល់ពហុភាគីៃនអស៊ន។ 

េតី្របេទសមានទទួលស� ល់ហត�េលខេអឡចិ

្រត�និក និងវ�ិ� បនប្រតេអឡចិ្រត�និកបរេទស

ឬេទ? ្របសិនេបីមាន េតីែផ�កេលីមូលដ� នអ�ី?  

អចមាន (Potentially Yes) ។  

េយាងតម្រកសួងយុត�ិធម៌ តុលករកម�ុជាអចទទួលស� ល់ហត�េលខឌី
ជីថល និងវ�ិ� បនប្រតបរេទស ្របសិនេបី្រត�វបានប�� ក់យ៉ាងសម

្រសប ្រសបតមវធិានភស�ុតងធម�ត អនុេលមតមច្បាប់ស�ីពីនីតិវធិីរដ�

ប្បេវណី។  

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) ក៏

ដក់ប��ូ លប�� េនះែដរ។ មា្រត 39 ែចងពីករទទួលយកកំណត់្រត

េអឡចិ្រត�និកពីបរេទស។  
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មា្រត 39 ែចងថាភស�ុតងេអឡចិ្រត�និកែដលប�� ក់េដយស� ប័នមាន

សមត�កិច�មួយៃនរដ�បរេទស/បរេទស អចទទួលយកបានជាភស�ុតង 

្របសិនេបីភស�ុតងេអឡចិ្រត�និកេនាះ (ក�ុងទ្រមង់ជាកំណត់្រតទុក ឬ

លយលក�ណ៍អក្សរ) ្រសបតមបទដ� នដូចមានែចងក�ុងជំពូកទី 8 ៃន

ច្បាប់េនះ។ 

េតីច្បាប់ជាតិមានលក�ណៈសម្រសបេទនឹងករ

ស្រម�លពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម 

ែផ�កេលីគំរូអន�រជាតិឬេទ? (ឧទហរណ៍ គណៈ

កម�ករអង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីច្បាប់ពណិជ�

កម�អន�រជាតិ (UNCITRAL), ្រក�ម្របឹក្សោអឺរ ៉ុប, 

អង�ករ្របតិបត�ិករេសដ�កិច� និងអភិវឌ្ឍន៍ 

(OECD)...។ល។), (សូមកត់សមា� ល់ផងែដរ

នូវសំណួរខងេ្រកមអំពីបទដ� ននិងកិច�្រពម

េ្រពៀងអន�រជាតិ ែដលអចអនុវត�ចំេពះទំនាក់

ទំនងខ�ះ ឬទំនាក់ទំនងទងំអស់)។ 

មាន។  

រជរដ� ភិបាលកម�ុជា បានេយាងដល់គំរូអន�រជាតិ េនក�ុងករតក់ែតង

ច្បាប់របស់ខ�ួនស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក។ េសចក�ី្រពង

ច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកដំបូង (2012) បង� ញ

យ៉ាងច្បាស់នូវឥទ�ិពលៃនច្បាប់គំរូ UNCITRAL ស�ីពីពណិជ�កម�តម

្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (1996) និង ជាពិេសស អនុស�� អង�ករសហ

្របជាជាតិស�ីពីករេ្របីទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និកក�ុងកិច�សន្យោអន�រជាតិ 

(UN Convention on the Use of Electronic Communications in 

International Contracts, 2005)។ 

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019), 

េទះបីវេនរក្សោទុកករបន�មួយក្រមិតពីេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�

កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2012) ក�ី ក៏វចកេចញមួយក្រមិតេ្រចីន

ពេីសចក�ី្រពងច្បាប់ឆា�  ំ2012 េនាះែដរ។ 

2. មា្រតដ� ន/េគាលករណ៍ែណនាអំន�រជាត ិ(International standards/guidelines) 

េតីអ�កចូលរមួក�ុងពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនមាន

េ្របី ឬែផ�កេលីបទដ� ន/បទប្ប��ត�ិ/េគាល

ករណ៍ែណនា ំសំរប់ករេដះដូរសរេអឡចិ្រត�

និកឬេទ? ៃនអនុសសន៍ 35 និង 36 ស�ីពី
ប�� គតិយុត�របស់មជ្ឈមណ� លអង�ករសហ

្របជាជាតិសំរប់ករស្រម�លពណិជ�កម� និង ធុ

រកិច�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និ (UN/CEFACT), 

ែដល្រត�វបានេលីកេឡងីេដយអន�រ្របតិបត�ិករ

ឆ�ង្រពំែដន, គឺជាឧទហរណ៍ៃនេគាលករណ៍

ែណនាទំងំេនះ។57

58 

មាន។  

មានករយល់ដឹងអំពីបទដ� ន/បទប្ប��ត�ិ/េគាលករណ៍ែណនារំបស់អង�

ករគយពិភពេលក (WCO)។ ទំហមំួយហក់ដូចជាមិនទន់ច្បាស់គឺថា

, េតី្រកសួងពណិជ�កម� និង អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ យល់ដឹង

ក្រមិតណាអពំី និងកំពុង អនុវត�អនុសសន៍ UN/CEFACT (រមួទងំ 

អនុសសន៍ទី 35 និង 36) នូវក្រមិតណា។ អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ�

ករ  កំពុងេ្របីគំរូទិន�ន័យៃនអង�ករគយពិភពេលក (WCO) និង 

UNLK ទន�ឹមគា� នឹង្របព័ន� ASYCUDA World េដីម្បដីំេណីរករ្របព័ន�

ប�� រែតមួយជាតិកម�ុជា។ កម�ុជា ក៏គឺជាភាគីមួយផងែដរៃនអនុស��    

ក្ូយតូែកស្រម�ល (Revised Kyoto Convention or RKC)) េហយីអគ�

នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  ទទួលបន�ុកេលីករអនុវត�ឱ្យេពញេលញ

តមអនុស�� ក្ូយតូែកស្រម�លេនះ (Revised Kyoto Convention 

compliance or RKC compliance)។ 

េតីបទដ� នអន�រជាតិ/បទប្ប��ត�ិ/េគាលករណ៍

ែណនាអំន�រជាតិ ្រត�វបានដក់ប��ូ លក�ុង

្រកបខ័ណ� គតិយុត�របស់្របេទសសំរប់ពណិជ�

មាន។  

 

មួយក្រមិត – សូមេមីលខងេលី។ 

                                                           
58 អនុស�ស� UNECE អចរកបានពីៈ https://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-
uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/trade-facilitation-recommendations.htm 

https://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/trade-facilitation-recommendations.htm
https://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/trade-facilitation-recommendations.htm
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កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម

ឬេទ? ្របសិនេបីមាន យ៉ាងដូចេម�ច? េតីករ

ដក់ប��ូ លវធិានទងំេនះេនក្រមិតក�ុង្រស�ក

មានអនុភាពេលីសកម�ភាពឆ�ង្រពំែដនែដរ

ឬេទ? 

3. កចិ�្រពមេ្រពៀងៃផ�កបេច�កេទស/ែផ�ក្របតបិត�កិរ េទ�ភាគ ីឬ ពហុភាគែីដលមាន្រសប់ 

េតីមានកិច�្រពមេ្រពៀងែផ�កបេច�កេទស ឬកិច�

្រពមេ្រពៀងែផ�ក្របតិបត�ិករ ែដលផ�ល់នូវករ

ទទួលស� ល់គា� ជាឯកេតភាគីឬពហុភាគី នូវ

សរេអឡចិ្រត�និកឬេទ? ឧទហរណ៍ ដូចជា

កិច�្រពមេ្រពៀងេដះដូរ (អនាម័យនិងភូតគាមអ

នាម័យ រ ឺSPS) រវង្របេទសចិន និងហូឡង់ 

និងសមាគមេអឡចិ្រត�និកៃនសមាគម្របជា

ជាតិអសីុអេគ�យ ៍(ASEAN) េលីែផ�កកម�វធិី
កិច� e-ATIGA ។  

សូមេមីលខងេលី។ 

4. លិខតូិបករណ៍ច្បាប់, បទប្ប��ត�,ិ នងិបទដ� នអន�រជាតេិផ្សងេទៀតែដលពក់ព័ន�នងឹទនិ�ន័យពណិជ�កម�ឆ�ង្រពែំដន

េដយមនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម 

េតីមានច្បាប់េផ្សងអ�េីទៀតែដលអចពក់ព័ន�នឹង

ករស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិន

បាច់េ្របី្រកដសស� ម? ឧទហរណ៍កិច�្រពម

េ្រពៀងឧបេតភាគី ឬពហុភាគីស�ីពីឧ្រកិដ�កម�/

បទេល�ីសតម្របព័ន�អុិនធឺែណត 

(Cybercrime) និង ករទទួលយកភស�ុតងេអ

ឡចិ្រត�និកេនបរេទស ជាេដីម។ 

មនិដងឹេនេពលេនះ។  

ច្បាប់ស�ីពីករ្របឆាងំបទេល�ីសតម្របព័ន�អុីនធឺណិត (Cybercrime 

Law) កម�ុជា កំពុងស�ិតក�ុងករេរៀបចំ។ េហតុដូេច�ះ កម�ុជាមិនទំនងជា

នឹងមានកិច�្រពមេ្រពៀងឧបេតភាគី ឬពហុភាគីណាមួយេទស�ីពីឧ្រកិដ�

កម�/្របឆាងំបទេល�ីសតម្របព័ន�អុិនធឺែណត (Cybercrime) និង ករ

យកភស�ុតងេអឡចិ្រត�និកេនបរេទស។  
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ប�� ីៃនខ�មឹសរែផ�កច្បាប់មយួចនំនួ ែដលពក់ព័ន�នងិករទទលួស� ល់ករឆ�ងកត់្រពែំដនៃនសរេអឡចិ្រត�នកិ* 

សន�សិ��  / ច្បាប់គរូំ ស� នភាពៃនករអនុវត� 

កិច�្រពមេ្រពៀងរមួស�ីពីករស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម 

េនតំបន់អសីុនិងប៉ាសីុហ�កិ (2016) 

កម�ុជា បានចុះហត�េលខ 

បុ៉ែន� េនមិនទន់បានផ�ល់

សច� ប័ន។  

កិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពី្របព័ន�ប�� រែតមួយ (2005) និង ពិធីសរច្បាប់ (2017) ៃនសមាគម

្របជាជាតិអសីុអេគ�យ ៍(ASEAN) 

កម�ុជា គឺជាភាគីមួយៃនកិច�

្រពមេ្រពៀងស�ីពី្របព័ន�ប�� រែត

មួយអស៊ន (ASW)។  

វេិសធនកម�របស់អង�ករផ�ូវសមុ្រទអន�រជាតិេនឧបសម�័ន�ៃន អនុស�� ស�ីពីករស្រម�ល

ចរចរណ៍តមផ�ូវសមុ្រទអន�រជាតិ ឆា� 1ំ965, ដូចែដលបានេធ�ីវេិសធនកម� (2005)  
េទ 

េគាលករណ៍ែណនាអំង�ករផ�ូវសមុ្រទអន�រជាតិស�ីពីករេ្របីវ�ិ� បនប្រតេអឡចិ្រត�និក 

(2016)  
េទ 

អនុសសន៍របស់មជ្ឈមណ� លអង�ករសហ្របជាជាតិសំរប់ករស្រម�លពណិជ�កម� និង ធុ

រកិច�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (UN/CEFACT) ស�ីពីករបេង�ីត្រកបខ័ណ� គតិយុត�មួយសំ

រប់្របព័ន�ប�� រែតមួយពណិជ�កម�អន�រជាតិ (អនុសសន៍ទី 35) 

មាន 

គណៈកម�ករអង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីច្បាប់ពណិជ�កម�អន�រជាតិ (UNCITRAL), 

ច្បាប់គំរូស�ីពីហត�េលខេអឡចិ្រត�និក (2001) 

ច្បាប់គំរូេនះ បានជះឥទ�ិពល

េលីករតក់ែតងច្បាប់ស�ីពី
ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ

្រត�និកកម�ុជា។ 

គណៈកម�ករអង�ករសហ្របជាជាតសិ�ីពីច្បាប់ពណិជ�កម�អន�រជាតិ (UNCITRAL), 

ច្បាប់គំរូស�ីពីកំណត់្រតែដលអចេផ�របានតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2017) 

កម�ុជា បាននិងកំពុងសិក្សោ 

MLETR 

គណៈកម�ករអង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីច្បាប់ពណិជ�កម�អន�រជាតិ (UNCITRAL), 

ច្បាប់គំរូស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (1996) 

ច្បាប់គំរូេនះ បានជះឥទ�ិពល

េលីករតក់ែតងច្បាប់ស�ីពី
ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ

្រត�និកកម�ុជា។ 

អនុស�� អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីករេ្របី្របាស់ទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និកេនក�ុងកិច�

សន្យោអន�រជាតិ (2005) 

អនុស�� អង�ករសហ្របជា

ជាតិេនះ បានជះឥទ�ិពលេលី

ករតក់ែតងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�

កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក

កម�ុជា។ 

អនុស�� អន�រជាតិៃនអង�ករគយពិភពេលកស�ីពីករស្រម�ល និងសុខុដុមនីកម�នីតិវធិី
គយ (អនុស�� ក្ូយតូែកស្រម�ល (Revised Kyoto Convention or RKC 2006)) 

កម�ុជា បានចូលរមួអនុស��  

ក្ូយតូែកស្រម�ល (Revised 

Kyoto Convention or RKC) 
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កិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពីករស្រម�លពណិជ�កម�ៃនអង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក (2013) 

កម�ុជា បានផ�ល់សច� ប័នកិច�

្រពមេ្រពៀងស�ីពីករស្រម�ល

ពណិជ�កម�េនះ 

លិខិតូបករណ៍េផ្សងៗេទៀត (សូមប�� ក់):   

* កំណត់សមា� ល់ៈ អ�កេ្របអចបែន�មឬលុបេចញពីប�� ីេនះបាន អ�ស័យេល្របេទស (េសដ�កិច�) ែដល្រត�វពិចរណា។   
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D. ចណុំចពចិរណាេផ្សងៗេទៀត 

េដីម្បឱី្យពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មអចដំេណីករបានក�ុងលក�ណៈ្របេសីរបំផុត កិច�្រពមេ្រពៀងរមួត្រម�វឱ្យភាគី
នានាបេង�ីត្រកបខ័ណ� គតិយុត�ជាតិែដលមានលក�ណៈអំេណាយផលមយួ (មា្រត 6) និងលុបបំបាត់រល់របាងំច្បាប់ពក់

ព័ន�។ េហតុដូេច�ះ ភាគី្រត�វបានផ�ល់ជាអនុសសន៍ឱ្យកសង្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយជាតិមួយសំរប់ករអនុវត�កិច�្រពម

េ្រពៀងរមួ ែដលមានលក�ណៈេពញេលញ្រគប់្រគាន់េដីម្បេីដះ្រសយរល់ប�� គតិយុត�ពក់ព័ន� និងែដលមានសង�តិភាព

ជាមួយនឹង(្រសបតម)ឧបករណ៍និងបទដ� នគតិយុត�អន�រជាតិពក់ព័ន� សំរប់ករផា� ស់ប�ូរឱ្យរលូននូវទិន�ន័យនិងឯកសរ

េអឡចិ្រត�និកឆ�ង្រពែំដន។ េហតុដូេច�ះ េ្រកពី្របធានបទែដល្រត�វបានេលីកេឡងីេនក�ុងប��ត�ិៃនកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ ភាគីក៏

អចមានបំណងេដះ្រសយប�� ពក់ព័ន�នានា ដូចជាករទទួលខុស្រត�វ ករេដះ្រសយវវិទ កម�សិទ�ិប��  ករទូទត់

តមេអឡចិ្រត�និក និង ករ្របកួត្របែជង ែដលក�ុងករណីខ�ះអច្រត�វបានេដះ្រសយរចួេហយីេនក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀងច្បាប់

េផ្សងេទៀត (សូមេមីលមា្រត 10)។ កិច�ករទងំេនះ អចប៉ះពល់ដល់កិច�្របតិបត�ិករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃន្របព័ន�

ប�� រែតមួយ និង្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មេផ្សងេទៀត ជាពិេសសេនក�ុងបរសិ� នឆ�ង្រពំែដន។  

ប�� គតិយុត�ទងំេនះ អច្រត�វចត់ែចងេដយ្របេភទឬ្របភពេផ្សងៗគា� ៃនវធិានច្បាប់។ េហតុដូេច�ះ ពុំមានដំេណាះ្រសយ

ឬអភិ្រកមែតមួយែដលអចេ្របីបានក�ុង្រគប់ស� នភាពេទ។ ្រកបខ័ណ� គតិយុត�, ែផនករសកម�ភាព និង កម�វធិីកសង

សមត�ភាព អចនិងគប្ប្ីរត�វែកស្រម�លេនថា� ក់ជាតិ អ្រស័យេលីក្រមិតេផ្សងៗៃនករយល់ដឹង និងភាពេ្រតៀមខ�ួនជាេ្រសច

របស់រដ�សមាជិកេផ្សងៗ ដូចែដល្រត�វបានែចងរចួេហយីក�ុងមា្រត 6, 12 និង 14 ៃនកិច�្រពមេ្រពៀងរមួ។ 

េហតុដូេច�ះ សំណួរែដលរប់ប��ូ លេនក�ុងែផ�កេនះៃនតរងប�� ីវយតំៃល សំេដសិក្សោេមីលថា េតីមានអភិ្រកមនិងអទិ
ភាពអ�ីខ�ះេនក�ុងរបបច្បាប់ៃន្របេទសនីមួយៗ ស�ីពី (1) ករទទួលខុស្រត�វ, (2) ករេដះ្រសយវវិទ, (3) កម�សិទ�ិប��

, (4) ករទូទត់តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក និង (5) ប�� ្របកួត្របែជង ែដលអចេកីតេឡងីពក់ព័ន�នឹងករអនុវត�ពណិជ�

កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ។ សំណួរទងំេនះមិនមានលក�ណៈេពញេលញេទ េហយីអចេលចេឡងី

ប�� គតិយុត�េផ្សងៗេទៀត ។ 

 

សំណួរេផា� ត ចេម�យី 

បទប្ប��ត�ពិក់ព័ន�ៃនកចិ�្រពមេ្រពៀងរមួ៖ 

o មា្រត 6: ្រកបខ័ណ� េគាលនេយាបាយជាតិ, បរសិ� នគតិយុត�ិក�ុង្រស�ែដលកអេំណាយផល និង គណៈកមា� ធិ
ករពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម 

o មា្រត 10: ទំនាក់ទំនងេទនឹងឧបករណ៍គតិយុត�េផ្សងេទៀតែដលស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិន

បាច់េ្របី្រកដសស� ម 

o មា្រត 12: ែផនករសកម�ភាព  

o មា្រត 14: ករកសងសមត�ភាព 

បណ�ុ ំ សំណួរែផ�កទមីយួ (first block of questions)សំេដប�� ក់ឱ្យបាន្របាកដនូវករទទលួខុស្រត�វ្រសបច្បាប់ៃន ភា

គដីេំណីរករេនក�ុង្របព័ន�ប�� រែតមយួ ឬ ្របព័ន�ពណិជ�កម�មនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� មេផ្សងៗេទៀត 

1. ប�� ទទលួខុស្រត�វ ែដលពក់ព័ន�នងឹ ្របតបិត�កិរៃន្របព័ន�ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពែំដនេដយមនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម 

រមួមាន ្របតបិត�កិរពណិជ�កម�ឆ�ង្រពែំដនេដយមនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម (ករទទលួខុស្រត�វ រមួមានករទទលួ

ខុស្រត�វេលីទនិ�ន័យមនិ្រតមឹ្រត�វ, ករបាត់បង់ទនិ�ន័យ, ករយតឺយ៉ាវ, កហុំសកម�វធិ,ី នងិ កហុំសម៉ាសីុនេរៀន) 

េតីអជា� ធរសធារណៈ 

(ឧទហរណ៍ ស� ប័នរ

េទ – មិនមានែចងច្បាស់េទេនក�ុងច្បាប់បច�ុប្បន�។  
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ដ� ភិបាល) អចទទួល

យកករទទួលខុស្រត�វ 

ពក់ព័ន�នឹងតួនាទី
របស់ខ�ួនេនក�ុង

្របតិបត�ិករឆ�ង្រពំែដន

េដយមិនបាច់េ្របី
្រកដសស� មឬេទ? 

្របសិនេបីអ�� ឹងែមន 

េតីមានែដនកំណត់េលី

ករទទួលខុស្រត�វរបស់

ពួកេគឬេទ? េតីែដន

កំណត់បេង�ីតេឡងី

េដយច្បាប់ ឬតមកិច�

សន្យោ? 

ប�� ៃនករទទួលខុស្រត�វរបស់អជា� ធរសធារណៈ ្រត�វបានេលីកេឡងីជាមួយម�ន�ៃីនអគ�

នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  និង្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍(ក.ប.ទ.) ។ េដយ

ែឡក ម�ន�ីអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ ហក់បីដូចជាមិនបានពិចរណាឱ្យបានសីុជេ្រម

អំពីប�� ទទួលខុស្រត�វេនះេទ ជាពិេសសពក់ព័ន�នឹងតួនាទីរបស់អគ�នាយកដ� នគយ និងរ

ដ� ករ ជា្របតិបត�ិករបច�ុប្បន�េលី្របព័ន� ASYCUDA World និង ្របតិបត�ិករអនាគតៃន្របព័ន�

ប�� រែតមួយជាតិកម�ុជា។ ផ�ុយេទវញិ ក.ប.ទ. បានគិតអំពីប�� ទទួលខុស្រត�វេនះ ក�ុងបរបិ

ទយ៉ាងេហចណាស់ពីៈ i) វ�ិ� តធរហត�េលខឌីជីថលឫស (Root CA) សំរប់្របព័ន�ែផ�ក

េលី PKI ៃនហត�េលខឌីជីថល និង ii) ទក់ទិននឹងករទទួលខុស្រត�វជាអន�រករ ីនិង ករ

ទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កផ�ល់េសវ  បណា� ញ។  

សំណួរេនះ ្រត�វបានេចទសួរអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ រៈ េតីេគនឹងេធ�ីយ៉ាងដូចេម�ច

្របសិនេបីមានករខូចមិនដំេណីរករ ឬកររអក់រអួលេនក�ុង្របព័ន� ASYCUDA World ៃន

្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិែដលដំេណីរករេដយអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  ែដលបណា�

លឱ្យមាន ជាអទិ៍ ករបាត់បង់ឬករខូចខតទិន�ន័យ។ ពុំមានចេម�ីយជាេ្រសចែដលផ�ល់

េដយអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ ចំេពះសំណួរេនះ និងសំណួរអំពីករទទួលខុស្រត�វ

ពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតេទ។ អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  បានប�� ក់ថាប�� ទទួលខុស្រត�វ

របស់ស� ប័នរជរដ� ភិបាលេនះមិនមានែចងេនក�ុងច្បាប់ស�ីពីគយ និង បទប្ប��ត�ិគយេទ 

េហយី្របែហលជាមិនមានែចងេនក�ុងេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ

្រត�និក (2019) ែដរ។  

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

ជំពូកទី 5 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) បេង�ីត

មូលដ� ននានាៃនករទទួលខុស្រត�វសំរប់អន�រករ ីរមួមានអ�កផ�ល់េសវបណា� ញ ក៏ដូចជា

អ�កផ�ល់េសវពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក។ មូលដ� នៃនករទទួលខុស្រត�វទងំេនះ 

អចនាេំទដល់ស� នភាពនានា ែដលេនក�ុងេនាះ ស� ប័នរជរដ� ភិបាល្រត�វបានត្រម�វឱ្យ

ទទួលខុស្រត�វ ជាអទិ៍ េលីករបាត់បង់ ឬករខូចខតទិន�ន័យ ករយតឺយ៉ាវ ឬករេ្របីខុស

េសវ្របព័ន�កុំព្ូយទ័រ ឬបណា� ញពក់ព័ន�។ 

េដយែឡក ឧបសម�័ន�ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

(2019) (ដូចមានែចងក�ុងមា្រត 4) ផ�ល់និយមន័យសំខន់ៃនពក្យ “អន�រករ”ី និង “អ�កផ�

ល់េសវពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក”។ សូមេមីលខងេលីេដីម្បកីរែបងែចក្របេភទ

ៃន “អន�រករ”ី ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់េដយេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�

េអឡចិ្រត�និក (2019)។  

មា្រត 23 (3) ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) 

បេង�ីតមូលដ� នៃនករទទួលខុស្រត�វអន�រករ។ី  ករទទួលខុស្រត�វទងំេនះ រមួមាន៖  

a) កតព�កិច�ែដលមានែចងក�ុងច្បាប់ ឬនីតិវធិីគតិយុត�េផ្សងេទៀត  

b) កតព�កិច�អនុេលមតមបទប��  ឬេសចក�ីបង� ប់របស់តុលករ ឬ អជា� ធរមាន

សមត�កិច�េផ្សងេទៀត ឬ 

c) កតព�កិច�តមកិច�សន្យោ។ 
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មា្រត 23 (1) និង (2) ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពពីណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

(2019) កំណត់ករេលីកែលងពីករទទួលខុស្រត�វសំរប់អន�រករទីងំេនះ។  

ជាពិេសស មា្រត 23 (2) ែចងថា៖  

អន�រករ ី(ឬ អ�កផ�ល់េសវពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក) មិនត្រម�វឱ្យតមដនករពិ
និត្យកំណត់្រតេអឡចិ្រត�និកណាមួយ ែដលដំេណីរករេដយ្របព័ន�របស់ខ�ួន េដីម្បបី�� ក់

ថាេតីដំេណីរករេអឡចិ្រត�និកេនាះ អចបេង�ីតជាបទេល�ីស ឬនាឱំ្យមានករទទួលខុស្រត�វ

រដ�ប្បេវណីេឡយី េលីកែលងែតមានបទប្ប��ត�ិេផ្សងពីេនះ។ 

ម្យោង៉េទៀត មា្រត 25 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

(2019) កំណត់ឱ្យភាគីទងំេនះអចទទួលខុស្រត�វេលីកររេំលភ្រកមសីលធម៌ បទដ� ន ឬ

បទប្ប��ត�ិេផ្សេទៀតែដលបានអនុម័ត។ េទសប��ត�ិសំរប់កររេំលភទងំេនះ មានែចងក�ុង 

មា្រត 54: កររេំលភ (ករមិនអនុវត�តម) ្រកមសីលធម៌ និងបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�, េសចក�ី
្រពងច្បាប់ស�ីពពីណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019)។  

េតី្របតិបត�ិករ្របព័ន�

ប�� រែតមួយអចទទួល

ខុស្រត�វេលីេសវកម�

របស់ពួកេគឬេទ? 

ចំេពះអ�កណា? 

្របសិនេបីអ�� ឹងែមន 

េតីមានែដនកំណត់េលី

ករទទួលខុស្រត�វរបស់

ពួកេគឬេទ? េតីែដន

កំណត់បេង�ីតេឡងី

េដយច្បាប់ ឬតមកិច�

សន្យោ? 

េទ – មិនមានេនេពលបច�ុប្បន�។ 

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

្រសបតម ជំពូកទី 5 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

(2019) ្របតិបត�ិករ្របព័ន�ប�� រែតមួយកម�ុជា (និង អចរមួទងំស� ប័នរដ� ភិបាលដ៏ៃទ

េទៀត រ ឺOGAs) អច្រត�វទទួលខុស្រត�វជាអ�កផ�ល់េសវបណា� ញ ឬអន�រករេីផ្សងេទៀត។ ករ

ទទួលខុស្រត�វ តម្រទឹស�ីអចពនា� តដល់បុគ�លឬស� ប័នណាែដលរងផលវបិាកៃនករ

បាត់បង់ឬករខូចខតេសដ�កិច� ឧទហរណ៍ អ�កនាចូំល ឬអ�កនាេំចញ។  

ដូចែដលបានេលីកេឡងីខងេលី មានករណីេលីកែលងមួយចំនួនពីករទទួលខុស្រត�វ សំរប់

អ�កផ�ល់េសវបណា� ញ បុគ�លនិងអន�រករផី�ល់េសវពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

ដូចមានែចងក�ុងមា្រត 23 (1) និង (2) ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�

េអឡចិ្រត�និក (2019)។ 

េតីអ�កផ�ល់េសវ

ពណិជ�កម�មិនបាច់

េ្របី្រកដសស� ម 

ទទួលយកករទទួល

ខុស្រត�វែដលេកីតេចញ

ពី តួនាទីពួកេគេនក�ុង

្របតិបត�ិករមិនបាច់

េ្របី្រកដសស� មឆ�ង្រពំ

ែដនេទ? ្របសិនេបីអ

�� ឹងែមន េតីមានែដន

កំណត់េលីករទទួល

ខុស្រត�វរបស់ពួកេគ

ឬេទ? េតីែដនកំណត់

មាន – ក�ុងក្រមិតមានកំណត់មួយ ។  

 

បច�ុប្បន� អ�កផ�ល់េសវពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មេនកម�ុជា រពំឹងថាករទទួលខុស

្រត�វនឹងមាន អនុេលមែតតមកិច�្រពមេ្រពៀងកំរតិេសវ (Service Level Agreement or 

SLA) បុ៉េណា� ះ។ ដូេច�ះ និយាយតមករជាក់ែស�ង ករទទួលខុស្រត�វនឹងមានលក�ណៈតម

កិច�សន្យោ។  

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

មា្រត 23 (3) ៃនជំពូកទី 5 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក 

(2019) េលីកេឡងីនូវលទ�ភាពៃនករទទួលខុស្រត�វែដលបេង�ីតេឡងីេដយច្បាប់សំរប់អ�ក

ផ�ល់េសវពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។ ដូចបានេលីកេឡងីខងេលី មា្រត 54 ៃន

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) ក៏ែចងផងែដរពីករ

រេំលភ (ករមិនអនុវត�តម) ្រកមសីលធម៌ បទដ� ន និង បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន� (សូមេមីល

ខងេ្រកម)៖ 
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បេង�ីតេឡងីេដយច្បាប់ 

ឬតមកិច�សន្យោ? 

មា្រត 54: កររេំលភ (ករមិនអនុវត�តម) ្រកមសីលធម៌ និងបទប្ប��ត�ិពក់ព័ន� 

អន�រករ ីឬអ�កផ�ល់េសវពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ែដលមិនអនុវត�តមកថាខណ�

ទី 1 ៃនមា្រត 24 ៃនច្បាប់េនះ ្រត�វទទួលករ្រពមានជាលយល័ក�ណ៍អក្សរ ករព្ួយរ ឬករដក

ហូតអជា� ប័ណ� ឬលិខិតអនុ�� តឱ្យផ�ល់េសវពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក។ 

េតីសក� នុពលទទួល

ខុស្រត�វរបស់ភាគីេផ្សង

េទៀតែដលពក់ព័ន�ក�ុង

ករស្រម�លពណិជ�កម�

ឆ�ង្រពំែដនេដយមិន

បាច់េ្របី្រកដសស� ម 

្រត�វបានកំណត់យ៉ាង

ច្បាស់ឬេទ? 

េទ។ មិនេនេពលបច�ុប្បន�េនះេទ។  

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

បុ៉ែន� ជំពូកទី 5 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) 

ពនា� តករទទួលខុស្រត�វេទដល់អន�រករែីដរ។ 

េតីមានច្បាប់ច្បាស់

លស់ស�ីពីករទទួល

ខុស្រត�វរបស់អន�រករ ី

ពក់ព័ន�នឹងករទទួល

ខុស្រត�វរបស់ពួកេគេលី

ព័ត៌មាននិងទិន�ន័យ

ែដលឆ�ងកត់្របព័ន�

ពួកេគឬេទ? 

េទ។ មិនេនេពលបច�ុប្បន�េនះេទ។  

 

បុ៉ែន� ជំពូកទី 5 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) 

មានបទប្ប��ត�ិេ្រចីនស�ីពីករទទួលខុស្រត�វរបស់អន�រករ ីក៏ដូចជាបទ       ប្ប��ត�ិស�ីពីករ

រេំលភបទដ� ន ្រកមសីលធម៌ និង បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�។  

បណ�ុ ំ សំណួរែផ�កទពីរី (second block of questions)សំេដពនិតិ្យេមលីយន�ករេដះ្រសយវវិទ សំរប់្របតបិត�កិរ

្របព័ន�ប�� រែតមយួ ឬ ្របព័ន�ពណិជ�កម�មនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� មេផ្សងេទៀត។ 

2. ចណុំចពចិរណាអពំកីរេដះ្រសយវវិទសំរប់្របតបិត�កិរពណិជ�កម�ឆ�ង្រពែំដនេដយមនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម 

ប�� គតយុិត�ែដលពក់ព័ន�នងឹទនំាស់ច្បាប់េនក�ុង្របតបិត�កិរឆ�ង្រពែំដន 

េតីច្បាប់ជាតិមានែចង

យ៉ាងច្បាស់ឬេទថាេតី
ប�� ជេ្រមីសសល

ជំនុំជ្រមះក�ី និង

ជេ្រមីសច្បាប់ ែដល

ពក់ព័ន�ករស្រម�ល

ពណិជ�កម�មិនបាច់

េ្របី្រកដសស� ម ្រត�វ

បានកំណត់យ៉ាងដូចម ្

េតច? េតីច្បាប់ទងំ

េនះអនុវត�ចំេពះែត

ពណិជ�កម�មិនបាច់

េ្របី្រកដសស� ម ឬ 

មាន –បុ៉ែន� មានក្រមិត។ 

កម�ុជា គឺជា្របេទសេ្របី្របព័ន�ច្បាប់រដ�ប្បេវណី, េទះបីជាច្បាប់ស�ីពីនីតិវធិីរដ�ប្បេវណីេទីប

ចូលជាធរមានក�ុងឆា�  ំ2007 េហយី្រកមរដ�ប្បេវណីបច�ុប្បន� ក�ុងឆា�  ំ2011 ក�ី។ ច្បាប់រដ�ប ្

បេវណីទងំេនះ យកគំរូតមជបុ៉នយ៉ាងេ្រចីន។  

ក�ុងករពិភាក្សោជាមួយ្រកសួងយុត�ិធម៌ មានករប�� ក់ថាច្បាប់កម�ុជាទទួលស� ល់ និងអនុ

វត�ជេ្រមីសសលជំនុំជ្រមះក�ី និងជេ្រមីសមា្រតច្បាប់ េនក�ុងកិច�សន្យោអន�រជាតិ បានន័យ

ថាស�័យភាពរបស់ភាគ ី្រត�វបានេគារព។  

និយាយតមែបបម្យោង៉េទៀត រូបវន័�បុគ�ល និងនីតិបុគ�លអចេ្រជីសេរសីយកច្បាប់របស់

បរេទសមួយឱ្យ្រគប់្រគងទំនាក់ទំនងកិច�សន្យោពួកេគេនកម�ុជា សូម្បែីតេនក�ុងករណីៃន

្របតិបត�ិករក�ុង្រស�កសុទ�សធក៏េដយ អ្រស័យេលីករណីេលីកែលងមួយចំនួន។ ភាគីេធ�ី
្របតិបត�ិករ ជាទូេទរក្សោភាពទន់ភ�ន់ក្រមិតខ�ស់ក�ុងបេង�ីតទំនាក់ទំនងកិច�សន្យោពួកេគតម

ែដលពួកេគយល់ថាសម្រសប េដយមានករេ្រជៀតែ្រជកតិចតួចបំផុតពីរដ�។ ក�ុងករណីមិន

ធម�ត ច្បាប់ែចងថាក�ុងករណីែដលច្បាប់ឬករ្រពមេ្រពៀងណាមួយមានលក�ណៈមិនអច
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ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដន 

ឬ អនុវត�ទូេទ? េតីវ

មាន្រត�វបានអនុវត�

ជាក់ែស�ងក�ុងពណិជ�

កម�មិនបាច់េ្របី្រកដស

ស� មឬេទ? េតីវមាន

ែផ�កេលីគំរូអន�រជាតិ
ឬេទ? 

ទទួលយកបានចំេពះសណា� ប់ធា� ប់សធារណៈ (ordre public) ៃនកម�ុជា ជេ្រមីសច្បាប់

បរេទសអច្រត�វទុកជាេមាឃៈ ្របសិនេបីវវិទេនាះ្រត�វបានេធ�ីសវនាករេនកម�ុជា។ ដូចគា�

េនះែដរ “បទប្ប��ត�ិបង�ំ” (jus cogens) ដូចមានែចងក�ុង្រកមរដ�ប្បេវណីកម�ុជា (2011) 

ក៏្រចនេចល និងជំនួសជេ្រមីសប��ត�ិច្បាប់ែដលអនុវត�ច្បាប់បរេទស េដយផ�ល់អទិភាព

ដល់ច្បាប់កម�ុជា។ បុ៉ែន� ករណីេលីកែលងែបបេនះ ក្រម្រត�វបានេគយកមកេ្របី ឬ អនុវត�

ចំេពះ្របតិបត�ិករពណិជ�កម�អន�រជាតិ។ 

ជាពិេសស មា្រត 3 ៃន្រកមរដ�ប្បេវណីកម�ុជា (2011) េលីកស�ួយេគាលករណ៍ៃន

“ស�័យភាពៃនបុគ�លឯកជន”  េដយេគារពេចតនាេដយេសររីបស់ភាគីេធ�ី្របតិបត�ិករ រមួ

ទងំនីតិបុគ�ល។  

បុ៉ែន� មានករកត់សមា� ល់ថា មានភាពខ� ស់គា� ៃនវធិានច្បាប់ ែដល្រគប់្រគង ឧទហរណ៍ 

ច្បាប់ចំបងៃនកិច�សន្យោ ហក់បីដូចជាមិនមានវត�មានេនក�ុងទងំ្រកមរដ�ប្បេវណី (2011) 

ទងំ្រកមនីតិវធិីរដ�ប្បេវណី (2006)។ មានករអះអងថាវធិានសមត�កិច�ជ្រមះក�ី ដូចមាន

ែចងេនក�ុង្រកមនីតិវធិីរដ�ប្បេវណី (2006) មិនដូចគា� នឹងវធិានទំនាស់េទ។ អវត�មានៃន

វធិានេដះ្រសយ ចំេពះភាពខ� ស់គា� ៃនច្បាប់ េនក�ុង្រកមរដ�ប្បេវណី, ជាពិេសស, ហក់ដូច

ជាកង�ះខតដ៏សំខន់មួយៃនច្បាប់េនកម�ុជា ែដលគប្ប្ីរត�វែកត្រម�វជាបនា� ន់។ ក�ុងន័យេនះ 

េគេឃញីមានេសចក�ី្រពងច្បាប់មួយស�ីពីកិច�សន្យោពណិជ�កម� (2001) ែដលដក់ប��ូ ល

វធិានវវិទែដលពក់ព័ន�នឹងកិច�សន្យោពណិជ�កម�អន�រជាតិ បុ៉ែន� េសចក�ី្រពងច្បាប់េនះមិន

្រត�វបានអនុម័តេទ។  

តមករអនុវត�ទូេទេនក�ុង្របព័ន�តុលករកម�ុជា តុលករក�ុង្រស�កជាទូេទ មិនអនុវត�

ច្បាប់បរេទស សំរប់វនិិច�័យវវិទេទ។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ ច្បាប់កម�ុជាពិតជាមានែចង

ពីករទទួលស� ល់ឧបករណ៍គតិយុត�ែដល្រត�វបានេចញេដយរដ� ភិបាលបរេទស (មា្រត 

155 ៃន្រកមនីតិវធិី្រពហ�ទណ� ) និងេនេពលណាែដលចបំាច់ ចត់ទុកច្បាប់បរេទសជា 

“អង�េហតុ” មួយែដលត្រម�វឱ្យមាន តឹកតងេដីម្បបីេង�ីតភស�ុតង (មា្រត 199 ៃន្រកមនីតិ
វធិី្រពហ�ទណ� )។   

ចំេពះជេ្រមីសសលជំនុំជ្រមះក�ី មា្រត 13 ៃន្រកមនីតិវធិីរដ�ប្បេវណី (2006) ទទួលស� ល់ 

“សមត�កិច�ជ្រមះក�ីតមករ្រពមេ្រពៀង” ែផ�កេលីគុណវុឌ្ឍមិួយចំនួន (subject to certain 

qualifications)។ េគមិនដឹងច្បាស់េទថាេតីករ្រពមេ្រពៀងអំពីសមត�កិច�ជ្រមះក�ី យល់ពី
សមត�កិច�ជ្រមះក�ីបរេទស/ជេ្រមីសៃនេវទិកជំនុំជ្រមះក�ីឬេទ។ 

 មា្រត 13 ែចងថា៖  

1. ករ្រពមេ្រពៀងែដលកំណត់តុលករ ថាមានសមត�កិច�ជ្រមះក�ី នឹងមានអនុភាពលុះ

្រតែតមានករ្រពមេ្រពៀងរវងពណិជ�ករ (និងពណិជ�ករ)/ឬ រវងនីតិបុគ�ល (និង

នីតិបុគ�ល) ឬ ពណិជ�ករនិងនីតិបុគ�ល េនសលដំបូងសិន។  

2. ករ្រពមេ្រពៀងកំណត់ក�ុងកថាខណ� ទី 1 ខងេលីេនះ នឹងមានអនុភាព លុះ្រតែតករ

្រពមេ្រពៀងេនាះ ្រត�វបានេធ�ីេឡងីចំេពះបណ�ឹ ងែដលែផ�កេលីទំនាក់ទំនងគតិយុត� និង

្រត�វបានេធ�ីេឡងីជាលយល័ក�ណ៍អក្សរ។ 



115 
 

េយាងតម្រកសួងយុត�ិធម៌ ជេ្រមីសច្បាប់ ឬ ជេ្រមីសសលជំនុំជ្រមះក�ី (េបីមាន) គប្ប្ីរត�វ

អនុវត� េទះបីជា្របតិបត�ិករេនាះេ្របី្រកដសស� ម ឬមិនេ្របី្រកដសស� មក�ី េពលគឺវធិាន

ទងំេនះគឺជាវធិានៃនករអនុវត�ទូេទ។  

េគពុេំឃញីមានករណីេនះ ្រត�វបានអនុវត�ចំេពះ្របតិបត�ិករមិនបាច់េ្របី្រកដសស� មេនកម�ុ
ជាេទ េទះបីជាមានករេលីកេឡងីថា ក៏មានមួយករណីែដរ អំពីកិច�សន្យោេអឡចិ្រត�និកកម�ុ
ជា ែដលបានដក់ជូនមជ្ឈត�ករសឹង�បុរ ី(Singapore Arbitration) ែដលគឺជារដ�សលជំនុំ

ជ្រមះក�ីែដលេគចូលចិត� សំរប់ដំេណាះ្រសយវវិទកិច�សន្យោេអឡចិ្រត�និកែដលមានទំនាក់

ទំនងជាមួយកម�ុជា។ 

ចំេពះមុខស� នភាពបច�ុប្បន�ៃនច្បាប់ មជ្ឈមណ� លមជ្ឈត�ករអន�រជាតិ (International 

Commercial Arbitration), (ឧទហរណ៍ មជ្ឈមណ� លមជ្ឈត�ករ SIAC េនសឹង�បុរ)ី គប្បី
្រត�វេ្របីជាយន�ករចម្បងសំរប់ករេដះ្រសយវវិទ។ េទះបីជាខែចងពីសមត�កិច�ជ្រមះក�ី
បរេទស ែដលករេ្រជីសេរសីតុលករបរេទសជាសលជំនុំជ្រមះក�ីអចអនុវត�បានេ្រកម

ច្បាប់កម�ុជាក�ី (ែដលមានលក�ណមិនច្បាស់), ក៏ កម�ុជាមិនែមនជាភាគីមួយៃនកិច�្រពម

េ្រពៀងជំនួយតុលករេទវញិេទមកណាមួយេទ (Cambodia is not a party to any 

mutual judicial assistance agreements), េដយេហតុេនះេហយី េសចក�ីសេ្រមចរបស់

តុលករបរេទសនឹងមិនអចបង�ំអនុវត�បានេទេនក�ុងតុលករកម�ុជា។ 

  

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

មានេសចក�ី្រពងច្បាប់មួយស�ីពីកិច�សន្យោពណិជ�កម� ែដលស�ិតេ្រកមករពិនិត្យរបស់រដ�ស

ភា។ បុ៉ែន� េគមិនដឹងេទេនេពលេនះ ថាេតីេសចក�ី្រពងច្បាប់េនះ មានដក់ប��ូ លទំនាស់ៃន

វធិានច្បាប់ឬេទ (conflict of laws rules)។  

េតីមជ្ឈត�ករអចេធ�ី
បានឬេទ? េតីមជ្ឈត�

វនិិច�័យក�ុង្រស�កនិង

បរេទសអចអនុវត�បាន

ឬេទ? 

Is arbitration 

possible? Are 

domestic and 

foreign arbitral 

awards 

enforceable? 

មាន។ 

មជ្ឈត�ករ អចេធ�ីបាន។ ច្បាប់ស�ីពីមជ្ឈត�ករែផ�កពណិជ�កម�កម�ុជា ្រត�វបានអនុម័តក�ុងឆា�  ំ

2006។ េគក៏េឃញីមានមជ្ឈមណ� លមជ្ឈត�ករកម�ុជាមួយេនរជធានីភ�ំេពញ ែដលកំពុង

ទទួលបានបរមិាណសំណំុេរឿងែដលេកីនេឡងី បុ៉ែន�េនមានចំនួនតិច។    មជ្ឈត�ករេន

្របេទសទីបី ្រត�វបានេពញចិត�ជាងេដយភាគីបរេទសភាគេ្រចីន េដយ េផា� តជាចម្បងេន

្របេទសសឹង�បុរ ីនិងបនា� ប់មកេនាះគឺ េនហុងកុង។ មជ្ឈត�វនិិច�័យក�ុង្រស�ក ្រត�វបានបង�ំឱ្យ

អនុវត�េដយេយាងេទច្បាប់ស�ីពីមជ្ឈត�ករែផ�កពណិជ�កម� ែដលគឺជាប��ត�ិច្បាប់មួយៃន

ច្បាប់គំរូ UNCITRAL ស�ីពីមជ្ឈត�ករអន�រជាតិែផ�កពណិជ�កម�។ មជ្ឈត�វនិិច�័យបរេទស ្រត�វ

វបានទទួលស� ល់ និងបង�ំឱ្យអនុវត� (យ៉ាងេហចណាស់ តម្រទឹស�ី) អនុេលមតមអនុ

ស�� ញូវយក៉ែដលកម�ុជាគឺជាភាគីមួយ ។ 

បណ�ុ ំ សំណួរែផ�កទបី ី(third block of questions)សំេដពនិតិ្យេមលីប�� កម�សិទ�បិ�� ពក់ព័ន�នងឹ្របព័ន�ប�� រែតមយួ 

ឬ្របព័ន�ពណិជ�កម�មនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� មេផ្សងេទៀត។ 

3. ប�� សិទ�េិលីកម�សិទ�បិ��  នងិប�� កម�សិទ�េិលី្របព័ន�ទនិ�ន័យ រមួមានកម�សិទ�េិលីទនិ�ន័យនងិព័ត៌មានែដលរក្សោ

ទុក ឬទុកដក់ជាឯកសរេនក�ុង្របព័ន�ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពែំដនេដយមនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម។ 
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េតីច្បាប់ ឬកិច�្រពម

េ្រពៀងតមកិច�សន្យោ 

មានកំណត់ថាេតីអ�ក

ណាជាមា� ស់េលី

ទិន�ន័យេនក�ុង្របព័ន�

ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដន

មិនេ្របី្រកដសស� ម 

ែដរឬេទ និង េតីកម�

សិទ�ិប��  និងមូលដ� ន

្របព័ន�ទិន�ន័យអច្រត�វ

បានេ្របីយ៉ាងដូច    ម ្

េតច? 

ក�ុងរយៈេពល 17 ឆា� កំន�ងមក កម�ុជាបានអនុម័តច្បាប់ស�ីពកីម�សិទ�ិប�� ធំៗមួយចំនួន រមួ

មានច្បាប់ស�ីពីម៉ាក ពណិជ�នាម និង ករ្របកួត្របែជងមិនេស� ះ្រតង់ (2002) ច្បាប់ស�ពីី
កម�សិទ�បិ��  (2003) ច្បាប់ប៉ាតង់ (2003) និង ច្បាប់ស�ីពីបទដ� ន (2007)។ បច�ុប្បន� 

កម�ុជាកំពុងពិចរណាច្បាប់កម�សិទ�ិប�� ពក់ព័ន� សំរប់ ប��ត�ិច្បាប់ៈ ច្បាប់ស�ីពីករសមា� ត់

ពណិជ�កម� និង ច្បាប់ស�ីពីករករពររចនាបថេសៀគ�ីច្រម�ះ (Protection of IC Layout 

Design)។ កម�ុជាគឺជាសមាជិកមួយៃនអង�ករ WIPO និង អង�ករ WTO េហយីក�ុងករណី

អង�ករ WTO បច�ុប្បន�េនះ កំពុងធានាឱ្យមានករេគារពតមកិច�្រពមេ្រពៀង WTO TRIPS 

Agreement ែដល្រត�វបំេពញប�� ប់ឱ្យបានមុនៃថ�ទី 1 ែខ កក�ដ ឆា�  ំ2021។ បច�ុប្បន� កម�ុ
ជាមិនែមនជាភាគីៃនអនុស�� ្រក�ងែប៊នស�ីពីករករពរស� ៃដអក្សរសិល្ប ៍និងស� ៃដសិល្បៈ

េទ។ 

អនុេលមតមច្បាប់ស�ីពីសិទ�ិអ�កនិពន� (2003) ករករពរសិទ�ិ សិទ�ិអ�កនិពន�្រត�វបានពនា�

តេទដល់កម�វធិីកុំព្ូយទ័រ (េពលគឺ សូែហ�រ (software)) ។ បុ៉ែន� ពុំមានបទប្ប��ត�ិជាក់

លក់ ឬប��ត�ិជាក់លក់េនក�ុងច្បាប់កម�សិទ�ិប��  ែដលែចងពីប�� ករពរ software េទ។  

រហូតទល់ែតកតព�កិច� TRIPS ្រត�វបានបំេពញ, បុគ�លកន់សិទ�ិបរេទសគប្បយីល់ថាសិទ�ិ
ខ�ះមិន្រត�វបានករពរេទេនកម�ុជា លុះ្រតែតពួកេគបំេពញលក�ខណ� រតឹត្បតិមួយចំនួនក�ុង

មា្រត 3 ៃនច្បាប់កម�សិទ�ិប�� ។ ក�ុងន័យេនះ ស� ៃដបរេទសមិនទទួលបានករករពរជា

ស�័យ្របវត�ិេនកម�ុជា មិនដូចស� ៃដកម�ុជាេទ។ ស� ៃដបរេទសជាេ្រចីន រមួទងំ software 

មិន្រត�វបានករពរេទ លុះ្រតែតៈ (i) វ្រត�វបានផលិតេដយជនបរេទសែដលមាន

និេវសនដ� នស� ក់េនកម�ុជា (រមួទងំនីតិបុគ�លែដល្រត�វបានបេង�ីតអនុេលមតមច្បាប់កម�ុ
ជា និង មានទីស� ក់ករកណា� លេនកម�ុជា) ឬ (ii) ស� ៃដ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយដំបូងេនកម�ុ
ជា ឬ ្របសិនេបីវ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយដំបូងេនបរេទស, ្រត�វផ្សព�ផ្សោយេនកម�ុជាក�ុងរយៈ

េពល 3០ ៃថ� េ្រកយពីផ្សព�ផ្សោយដំបូងជាសធារណៈ ។ 

េលីសពីេនះ េដយសរ្រកបខ័ណ� គតិយុត�កម�សិទ�ិប�� កម�ុជា ស�ិតេនក�ុងដំណាក់កល

ដំបូងៃនករអភិវឌ្ឍេនេឡយី ករបង�ំអនុវត�សិទ�ិេលីកម�សិទ�ិប��  រមួទងំ software េនែត

ជាប�� ្របឈមមួយេនកម�ុជា។ ចំេពះមុខស� នភាពបច�ុប្បន�ៃនច្បាប់េនកម�ុជា ករ្រពម

េ្រពៀងកិច�សន្យោ គឺសំខន់េដីម្បកីំណត់ប�� កម�សិទ�ិេលីទិន�ន័យ និង កម�សិទ�ិប��  និងករ

េ្របី្របាស់្របព័ន�ទិន�ន័យ (ឧទហរណ៍ តមរយៈកិច�្រពមេ្រពៀងផ�ល់អជា� ប័ណ�)។  

 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

ចំេពះមុខករយកចិត�ទុកដក់និងករករពរតមផ�ូវច្បាប់ដ៏មានក្រមិតចំេពះេលី software, 

ភាពែដលអចយកេទតតងំៃនសិទ�ិេលីកម�សិទ�ិប�� ៃនមា� ស់កម�សិទ�ិ software គឺេនេចទ

ជាប�� ។ កម�សិទ�ិេលីទិន�ន័យនិងព័ត៌មាន តមផ�ូវច្បាប់ ក៏មានលក�ណៈមិន្របាកដ្របជា 

និងមិនទន់ប�� ក់ច្បាស់េនេឡយី។ បុ៉ែន� ករធានា្រត�វបានផ�ល់េដយ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍

និងទូរគមនាគមន៍(ក.ប.ទ.) ថា ប�� ៃនកម�សិទ�ិេលីទិន�ន័យ រមួទងំេលីមូលដ� ន្របព័ន�

ទិន�ន័យ នឹង្រត�វបានដក់ប��ូ លក�ុងច្បាប់ស�ីពីអភិបាលកិច�ទិន�ន័យ ែដលបច�ុប្បន�ស�ិតក�ុង

ទ្រមង់ជាេសចក�ី្រពង។  
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បណ�ុ ំ សំណួរែផ�កទបីនួ (fourth block of questions)សំេដពនិតិ្យេមលីេលីករេ្រប្ីរបាស់ករទូទត់េអឡចិ្រត�នកិេន

ក�ុង្របព័ន�ប�� រែតមយួ ឬ ្របព័ន�ពណិជ�កម�មនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� មេផ្សងេទៀត។ 

4. ករពនិតិ្យេមលីច្បាប់ស�ពីធីនាគារ/ករទូទត់ សំរប់ករទូទត់េអឡចិ្រត�នកិេនក�ុង្របព័ន�ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពែំដន

េដយមនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម 

េតី្របព័ន�ប�� រែតមួយ

ជាតិ ឬ ្របព័ន�ពណិជ�

កម�មិនបាច់េ្របី្រកដស

ស� មទទួលយកករ

ទូទត់ែបបេអឡចិ្រត�

និកឬេទ? េតីរជរដ� ភិ
បាល ឬស� ប័នរដ�

ទទួលយកករទូទត់

្របេភទេនះឬេទ? េបី
មាន េតីករទូទត់ែបប

េអឡចិ្រត�និក កំរតិែត

ក�ុងវធិីណាមួយ ឬ ែត

អ�កផ�ល់េសវណាមួយ

េទឬ (ឧទហរណ៍ សំ

រប់ែតប័ណ�ឥណទន 

ឬសំរប់ែតធនាគារផា� ច់

មុខមួយ) េទឬ? 

មាន។  

បច�ុប្បន� កម�ុជាកំពុងដក់ឱ្យដំេណីរករ្របព័ន�ជាតិទូទត់េអឡចិ្រត�និក ែដលទិដ�ភាពរបស់វ

នឹងតភា� ប់ជាមួយ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិកម�ុជា និង្របព័ន�ទូទត់តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកៃន

ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ែដលេទីបែតេលចេឡងី ។  

ចំណុចសំខន់ៗៃន្របព័ន�ជាតិទូទត់េអឡចិ្រត�និកេនះ រមួមានៈ Central Shared Switch 

(CSS System) គេ្រមាង KOIKA (RTGS) និង គេ្រមាងបាគងរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុ
ជា។ ធនាគារេអសីុលីដ ែដលជាធនាគារពណិជ�ធំជាងេគេន  កម�ុជា បំេពញតួនាទីដ៏

សំខន់មួយក�ុងគេ្រមាងទងំអស់េនះ។  

្របព័ន� CSS អនុ�� តឱ្យធនាគារែដលចូលរមួទងំ្របាមំួយ (6) េចញប័ណ� ATM។ អ�កកន់

ប័ណ� ATM អចចូលនិងដក្របាក់ពីទូ ATM ណាមួយៃនទូ ATM របស់ធនាគារចូលរមួទងំ

្របាមំួយេនះ។ ដូេច�ះ CSS អនុ�� តឱ្យ្របតិបត�ិករតមធនាគារអចដំេណីរករបានក�ុង

ចំេណាមធនាគារចូលរមួទងំ្របាមំួយ។ ប័ណ�ឥណពន�/ឥណទន ATM និង ្របតិបត�ិករ 

POS អចេធ�ីបានតមរយៈ្របព័ន� CSS េនះ។ 

ធនាគារេអសីុលីដ ក៏ឈនមុខផងែដរក�ុងករអនុវត�គេ្រមាង KOIKA ឬ ្របព័ន�ទូទត់ដុល

ភា� មៗ (Real Time Gross Settlement (RTGS)) ែដលអនុ�� តករេផ�រ្របាក់អន�រ

ធនាគារែដលជាធម�តមានលក�ណៈធំ “ភា� ម” េដយមិនចបំាច់រង់ចៃំនរយៈេពលមូលដ� ន 

24/7 ។  

គេ្រមាងបាគង គឺជាគំនិតផ�ួចេផ�ីមរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ គេ្រមាងបាគងមានលក�ណៈ

ជាប�� រែតមួយ ែដលេនក�ុងេនាះ រល់ធនាគារកម�ុជា អ�កផ�ល់េសវទូទត់ និង ្រគឹះស� នមី
្រក�ហរិ��វត�ុ (MFI) អចេធ�ី្របតិបត�ិករធនាគារតមរយៈ្របព័ន� (platform) េនះ។ ្របព័ន�

េនះ នឹងរមួមានករដក់ប��ូ លគា�  ឬករ្រចបាច់ប��ូ លគា� នូវ្របព័ន� gateway (TGS) និង

្របព័ន� CSS ែដលេគទុកចិត�។ គេ្រមាងបាគង ្រត�វបានរពំឹងថានឹង្រត�វបានចប់េផ�ីមជាផ�ូវករ

ក�ុងែខ ក��  ឆា�  ំ2019 និង គប្បនីាេំទដល់ករបេង�ីត្របព័ន�ជាតិទូទត់េអឡចិ្រត�និកកម�ុជា

មួយ។ ក�ុងដំណាក់កលដំបូងេនះ មានធនាគារែត្របា ំ(5) បុ៉េណា� ះែដលនឹងចូលរមួក�ុង

គេ្រមាងបាគងៈ ធនាគារេអសីុលីដ, ធនាគារពណិជ�កម�េ្រក្របេទស, ធនាគារពណិជ�កម�ុ
ជា, ធនាគារៃ្របសណីយក៍ម�ុជា, និង ធនាគារ ABA។ ធនាគារេផ្សងេទៀតជាេ្រចីរពំឹងថានឹង

ចូលរមួេនេពលេ្រកយ ។ េសវ app ចល័តរបស់ធនាគារេអសីុលីដ (រមួទងំករទូទត់

េដយេ្របី QR code, េសវទូទត់ចល័ត) ្រត�វបានតភា� ប់េទនឹងធនាគារទងំបួនេផ្សងេទៀត

ែដលចូលរមួក�ុងដំណាក់កលដំបូងៃនគេ្រមាងបាគង។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បានេឆ�ីយតបេទនឹងករអភិវឌ្ឍបេច�កវទិ្យោហរិ��វត�ុ (fintech) ទងំ

េនះ េដយេចញ្របកសស�ីពកីរ្រគប់្រគងអ�កផ�ល់េសវទូទត់ (2017)។ ្របកសេនះែចងពី
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ប��ត�ិៃនេសវទូទត់តមរយៈគណនី្របតិបត�ិករទូទត់ (ឧទហរណ៍ ្របព័ន�េផ�រឥណពន� 

និង ្របព័ន�ទូទត់តមេអឡចិ្រត�និក) ជាសកម�ភាពមានអជា� ប័ណ�មួយ។ អ�កផ�ល់េសវ

ទូទត់េអឡកិ្រត�និកទងំេនះ ្រត�វសំុករយល់្រពមពីធនាគារជាតិ មុនេពលផ�ល់េសវទងំ

េនះ។ សហ្រគាសែដលផ�ល់េសវទូទត់េអឡចិ្រត�និកអនឡាញ ្រត�វមានទុនចុះប�� ីយ៉ាង

តិចបំផុត 2 លនដុល� រអេមរកិ (8 បី៊លនេរៀល) ។ បទប្ប��ត�ិហរិ��វត�ុទងំេនះ សំេដ

្រគប់្រគងឱ្យបានកន់ែត្របេសីរេឡងីេលីអ�ីែដលេគេហថាជា អ�កដំេណីរករភាគីទីបី (Third-

Party Processors) ែដលបំេពញមុខងរជាអន�រករេីដីម្បបីំេពញ្របតិបត�ិករទូទត់េអឡចិ

្រត�និក។ ្របកសេនះ គឺជាបទប��ត�ិទីពីរស�ីពី្របព័ន�ទូទត់តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ែដល

បានេចញេដយធនាគារជាតិៈ បទប��ត�ិទីមួយ គឺ្របកសស�ីពី អ�កដំេណីរករភាគីទីបី 

(Third-Party Processors 2010) ែដលអនុ�� តឱ្យអ�កដំេណីរករភាគីទីបី បំេពញមុខ

ងរជំនួសឱ្យធនាគារ ក�ុងករផ�ល់េសវអន�រករទូីទត់េអឡចិ្រត�និកមួយចំនួន រមួមានករ

បំេពញមុខងរជា 1) ជាករស្រមបស្រម�លទំនាក់ទំនង ឬ communication facility, 2) 

ករស្រមបស្រម�លអន�រធនាគារ ឬ inter-back clearing facility, 3) ជាកែន�ងេផ�ី និង

ទទួល ប�� ទូទត់ែដល្រត�វបានេផ�រ ឬទទួលេដយធនាគារ ឬ sending and receiving 

point for paymebt orders sent or received by the bank, 4) ជាអ�ក ផ�ល់េសវេផ�រ

្របាក់តមទូរស័ព�ចល័ត ឬតមមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀត,  និង 5) ជាអ�កផ�ល់េសវទូទត់ និង

េដះ្រសយករទូទត់សង្របាក់េដយប័ណ�ឥណទន ឬ     ប័ណ�ឥណពន�។  

គប្បកីត់សមា� ល់ែថមេទៀតថាអនុ្រកឹត្យស�ីពីហត�េលខឌីជីថល (2017) ត្រម�វឱ្យេ្របីហត�

េលខឌីជីថលសំរប់្របតិបត�ិករហរិ��វត�ុតម្របព័ន�អនឡាញ េលីកែលងែតមានវធិានករ

កំណត់ផ�ុយពីេនះ។  

មា្រត 11 ៃនអនុ្រកឹត្យស�ីពីហត�េលខេអឡកិ្រត�និកៈ 

រល់្របតិបត�ិករហរិ��វត�ុតម្របព័ន�អនឡាញទងំអស់ ្រត�វេ្របីហត�េលខឌីជីថល ្រសប

តមអនុ្រកឹត្យេនះ េលីកែលងមានករកំណត់េផ្សង េដយ្របកសរមួរវង្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហរិ��វត�ុ និង ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍(ក.ប.ទ.) ។  

ពក់ព័ន�នឹង្របតិបត�ិករពណិជ�កម� ករទូទត់ពន�គយអចដក់េទក�ុងគណនីគយ (អគ�

នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ ) េនសខធនាគារេអសីុលីដក�ុងទូទងំ្របេទស កម�ុជា ។ 

សខធនាគារេអសីុលីដ នឹងេផ�រករទូទត់ពន�េនះេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងៃថ�ែតមួយ។ 

េដយផ�ល់េសវទូទត់េអឡចិ្រត�និក សំរប់ករទូទត់ពន�គយៃនអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ ្

ឋករ  ធនាគារេអសីុលីដនឹងក� យជាែផ�កមួយៃនប�� រែតមួយជាតិកម�ុជា។ ជាក់ែស�ង េនះ

គឺជាេសណារយី៉ូែដលទំនងជានឹងេកីតេឡងីសំរប់ធនាគារទងំ្របាែំដលចូលរមួក�ុងដំណាក់

កលដំបូងៃនគេ្រមាងបាគង។  

ទក់ទិននឹងករទូទត់ពន�គយតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក េយាងតមអគ�នាយកដ� នគយ និងរ

ដ� ករ  តពំីែខ ឧសភា ឆា�  ំ2018 ពណិជ�ករអចអចេ្របីជេ្រមីសពីៈ 1) បង់ពន�គយពួកេគ

េទក�ុងគណនីគយ េ្រកយេពលែដលឯកសររដ�បាលែតមួយពួកេគ្រត�វបានពិនិត្យរចួរល់ 

និង 2) អគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ  បានចុះកិច�្រពមេ្រពៀងមួយជាមួយធនាគារកណាឌី
យ៉ា និង ធនាគារេអសីុលីដ ែដលេនក�ុងេនាះ ពណិជ�ករអចចូលេទក�ុង្របព័ន� (portal) 

ធនាគារ និងេផ�រ្របាក់ពួកេគេទក�ុងគណនីគយ (ពីេ្រពះ្របព័ន�េនះ ្រត�វបានតភា� ប់ជាមួយ
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ធនាគារទងំពីរេនះ បុ៉ែន� ពណិជ�ករចបំាច់្រត�វមានគណនីមួយេនក�ុងធនាគារមួយៃន

ធនាគារទងំពីរេនះ)។ បច�ុប្បន� ពុំទន់មាន្របព័ន�ទូទត់េអឡចិ្រត�និកែដលតភា� ប់េទ្រគប់

ធនាគារទងំអស់េទ។ 

ធនាគារេអសីុលីដ េ្រគាងែ្របក� យខ�ួនេទជាមជ្ឈមណ� លធនាគារឯកជនសំរប់េសវទូទត់

េអឡចិ្រត�និកកម�ុជា។ កិច�ករេនះអចសេ្រមចបាន ពីេ្រពះអ�កផ�ល់េសវទូទត់កម�ុជាធំៗ

្របែហល 10 េនេពលេនះបានតភា� ប់ជាមួយ app ចល័តធនាគារេអសីុលីដ។ េហតុដូេច�ះ 

អ�កផ�ល់េសវទូទត់ទងំេនះអចេធ�ី្របតិបត�ិករទូទត់េអឡចិ្រត�និកទងំអស់របស់ខ�ួន តមរ

យៈធនាគារេអសីុលីដ។ 

ចំណាត់ករទូទត់ឆ�ង្រពែំដនជាមួយៃថឡង់ដ៍ កំពុង្រត�វបានចរចរ េទះបីជាមាន្របព័ន�រចួ

េ្រសចេហយី បុ៉ែន�ចបំាច់្រត�វតភា� ប់ក�ី េហយីៃដគូធនាគារេនកម�ុជានិងៃថឡង់ដ៍ចបំាច់្រត�វ

កំណត់ជាមួយគា� ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានេ្រជីសេរសីធនាគារបីរចួេហយីជាៃដគូជាមួយ

ៃថឡង់ដ៍ៈ ធនាគារេអសីុលីដ, ធានាគារពណិជ�កម�េ្រក្របេទស និង ធនាគារពណិជ�កម�ុ
ជា (េដយធនាគារៃថេនមិនទន់បានកំណត់េនេឡយី)។ ករទូទត់នឹង្រត�វេធ�ីតមរយៈ

្របព័ន�ទូទត់េ្របី QR code។ 

េយាងតមធនាគារេអសីុលីដ ករេផ�រ្របាក់ឆ�ង្របេទសជាធម�ត្រត�វបានេធ�ីេដយេ្របី្របព័ន� 

CSS និង API (Application Programming Interface)។ ចំេពះ្របព័ន� API ធនាគារេអ

សីុលីដបានសហករជាមួយ្រគឹះស� នផ�ល់េសវទូទត់អន�រជាតិជាេ្រចីន (ឧទហរណ៍ 

Visa/Master Card និង Western Union)។  

ករទូទត់ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនអន�រជាតិតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (េពលគឺ EFT) ្រត�វ

បានេធ�ីយ៉ាងញឹកញាប់េដយធនាគារេនកម�ុជា េដយេ្របី SWIFT។  

េនក�ុងេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019) មានែផ�កមួយ

ស�ីពីករទូទត់េអឡកិ្រត�និកៈ ជំពូកទី 9: ករទូទត់ និង/ឬ ករេផ�រ្របាក់តមមេធ្យោបាយេអ

ឡចិ្រត�និក (សូមេមីលខងេ្រកម)។ 

ក៏មានផងែដរនូវនិយមន័យពី “ករេផ�រ្របាក់តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក” និង “ឧបករណ៍ទូទត់

េអឡចិ្រត�និកេនក�ុងឧបសម�័ន�ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�

និក (2019): 

16.”ករេផ�រ្របាក់តមេអឡចិ្រត�និក” សំេដដល់្របតិបត�ិករទងំឡាយណាែដលបានេធ�ី ឬផ ្

តួចេផ�ីមតមរយៈប�� រេផ�រ្របាក់េអឡចិ្រត�និក ឬ តមឧបករណ៍េអឡចិ្រត�និកចល័តែដល

មានមុខងរ្រសេដៀងគា�  េដីម្បបី��  ែណនា ំឬ អនុ�� តឱ្យ្រគឹះស� នហរិ��វត�ុនិង ្រគឹះស� ន

ធនាគារេធ�ីករចុះឥណពន� ឬឥណទនក�ុងគណនី។  

11.”ឧបករណ៍ទូទត់េអឡចិ្រត�និក សំេដដល់ប័ណ�/កតទូទត់ ឬឧបករណ៍ទូទត់

ទងំឡាយណាែដលមានទ្រមង់ជាេអឡចិ្រត�និក េហយីមានមុខងរសំរប់ទូទត់សង្របាក់។ 

ជំពូកៃន 9 ៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក (2019): ករ

ទូទត់តមេអឡចិ្រត�និក និង/ឬ ករេផ�រ្របាក់តមេអឡចិ្រត�និក (ករទូទត់ និង/ឬករេផ�រ

្របាក់តមេអឡចិ្រត�និក)៖ 

មា្រត 42: ករទទួលខុស្រត�វ (កតព�កិច�) របស់អ�កផ�ល់េសវទូទត់៖ 
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1) អ�កផ�ល់េសវទូទត់មិន្រត�វផ�ល់ជូនអតិថិជននូវឧបករណ៍ទូទត់ែដលអតិថិជនមិនបាន

េស�ីសំុេនាះេទ េលីកែលងែតករណីែដលបណ�ទូទត់េនាះជាបណ�ទូទត់ហួសរយៈេពល

េ្របី្របាស់ ឬដល់េពល្រត�វផា� ស់ប�ូរ។ 

2) មុនេពលេធ�ី្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក់េអឡចិ្រត�និក អ�កផ�ល់េសវ្រត�វប�� ក់ឱ្យបានច្បាស់

ពីអត�ស�� ណរបស់អតិថិជន និងេផ��ងផា� ត់នូវភាព្រតឹម្រត�វៃនករេផ�រ្របាក់េអឡចិ្រត�

និក។  

អ�កផ�ល់េសវទូទត់្រត�វទទួលខុស្រត�វេលីករណីដូចខងេ្រកម៖  

a) ្របតិបត�ិករេកីតេឡងីេដយគា� នករអនុ�� តពីអតិថិជន  

b) ្របតិបត�ិករេកីតេឡងីបនា� ប់ពីដឹងថាមានករបន�ំ បាត់បង់ ឬេចរកម�ៃនឧបករណ៍

េផ�រ្របាក់េអឡចិ្រត�និក 

c) ្របតិបត�ិករេកីតេឡងី បនា� ប់ពីមានករជូនដំណឹងពីអតិថិជន ដូចមានែចងក�ុង

មា្រត 43 េនក�ុងច្បាប់េនះ 

d) ករខកខនមិនបាន្របតិបត�ិតមប�� របស់អតិថិជន ឬករ្របតិបត�ិខុសពីប��

របស់អតិថិជន និង  

e) ភាពមិន្រប្រកតីៃន្របព័ន�បេច�កេទស កំហុសក�ុងករេ្របី្របាស់្របព័ន�បេច�កេទស 

ឬ ភាពខ�ះខតៃនឧបករណ៍េផ�រ្របាក់េអឡចិ្រត�និក។ 

3) អ�កផ�ល់េសវទូទត់ អចរចួផុតពីករទទួលខុស្រត�វបាន ែតក�ុងករណី្របធានស័ក�ិ ឬ

ជាកំហុសរបស់អតិថិជនបុ៉េណា� ះ។ 

4) ក�ុងករណីែដលអ�កផ�ល់េសវទូទត់្រត�វទទួលខុស្រត�វ អ�កផ�ល់េសវទូទត់្រត�វសងៃថ�

ខូចខតជូនអតិថិជនមិនឱ្យេលីសពី 3០ ៃថ� គិតចប់ពីៃថ�បានទទួលករជូនដំណឹងពី
អតិថិជនដូចមានែចងក�ុងមា្រត 43 ៃនច្បាប់េនះ នូវកៃ្រម្របតិបត�ិករែដលបានខត

បង់េសហុ៊យ និងករពិន័យក�ុងករបង់ករ្របាក់យតឺយ៉ាវែដលេកីតេចញពី្របតិបត�ិករ

េណះ េដយមិនទន់គិតប��ូ លករសងៃថ�ខូចខតដ៏ៃទេទៀតែដលអចេកីតេឡងី

ចំេពះអតិថិជន។  

េលីសពីេនះ េគេឃញីមានករ កំណត់ក្រមិត េដយបទប��ត�ិកំណត់េលី្របតិបត�ិករ

ពណិជ�កម�តម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក ឬ ករទិញទំនិញអនឡាញ (ឧទហរណ៍ តម  រយៈ 

Alibaba ឬ Amazon) េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ករកំណត់ ក្រមិតបឋមគឺៈ 2,500 

ដុល� អរេមរកិក�ុងមួយ្របតិបត�ិករ ក�ុងមួយៃថ� អ្រស័យេលីករណីេលីកែលងេដយឆនា� នុ

សិទ�មិួយចំនួន ែដលេនក�ុងេនាះ ករេលីសក្រមិតកំណត់េនះអនុ�� តបាន។ 

បណ�ុ ំ សំណួរែផ�កទ្ីរបា ំ(fifth block of questions)សំេដពនិតិ្យេមលីប�� ច្បាប់ស�ពីកីរ្របកតួ្របែជងែដលពក់ព័ន�

នងឹ្របព័ន�ប�� រែតមយួ ឬ្របព័ន�ពណិជ�កម�មនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� មេផ្សងេទៀត។ 

5. ប�� ច្បាប់ស�ពីកីរ្របកតួ្របែជង រមួមាន សន�សិ�� នងិ អនុស��  នងិ កចិ�្រពមមេ្រពៀងទូេទស�ពីតីរងពន� នងិ

ពណិជ�កម� (GATT)/លក�ខណ� ត្រម�វរបស់អង�ករពណិជ�កម�ពភិពេលក (WTO) ែដល្រត�វអនុវត�ចេំពះ្របព័ន�

ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពែំដនេដយមនិបាច់េ្រប្ីរកដសស� ម 

េតីច្បាប់ស�ីពីករ្របកួត

្របែជងអចអនុវត�បាន

ចំេពះ្របតិបត�ិករ

េទ។  

េនេពលេនះ កម�ុជាមិនមានច្បាប់ស�ីពីករ្របកួត្របែជងេទ។ 
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្របព័ន�ប�� រែតមួយ ឬ 

អ�កផ�ល់េសវពណិជ�

កម�មិនបាច់េ្របី្រកដស

ស� មេផ្សងេទៀតឬេទ? 

វឌ្ឍនាភាពេនេពលអនាគត/កពុំងរង់ចវំឌ្ឍនាភាព 

ក�ុងឆា�  ំ2018 កម�ុជាបានផ្សព�ផ្សោយេសចក�ី្រពងចុងេ្រកយរបស់ខ�ួនៃនច្បាប់ស�ីពីករ្របកួត

្របែជង (2018 Version 5.7)។58

59 េយាងតម ែផនករ AEC Blueprint កម�ុជា្រត�វមាន

ច្បាប់មួយស�ីពីករ្របកួត្របែជងឱ្យបានមុនឆា�  ំ2015។ បច�ុប្បន� ្របេទសគឺជាសមាជិកអស៊

នែតមួយគត់ែដលេនខ�ះច្បាប់េនះ។  

េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីករ្របកួត្របែជង (2018) ពិចរណាឱ្យមានអង�ភាពនិយត័កម�ពីរៈ គ

ណៈកម�ករ្របកួត្របែជង និង អគ�នាយកដ� ន។ គណៈកម�ករនឹងមានសមាជិកដប់្របារូំប 

េដយមានតំណាងមកពីៈ ្រកសួងក�ុងប�� ីចំនួន្របាមំួយ, ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា, អតីត

េច្រកមមួយរូប, បុគ�លពីររូបែដលមានចំេណះដឹងខងច្បាប់, និងបុគ�លពីររូបែដលមាន

ចំេណះដឹងែផ�កេសដ�កិច�។ សមាជិកគណៈកម�ករបី្របេភទេទៀត នឹង្រត�វបានេ្រជីសេរសី

េដយ្រកសួងពណិជ�កម� េហយីរដ�ម�ន�ី្រកសួងពណិជ�កម�នឹងេធ�ីជា្របធាន។  

្រសេដៀងគា� និងច្បាប់េនកែន�ងេផ្សងេទៀតែដរ េសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីករ្របកួត្របែជង 

(2018) ែចងពីសកម�ភាព្របឆាងំភាព្របកួត្របែជងែដល្រត�វហមឃាត់ៈ 1) ករ្រពមេ្រពៀង

ែខ្សបេណា� យ (រមួមានករកំណត់តំៃល, កររក្សោតំៃល, ករែចកទីផ្សោរ និងករសុ៊�្រគលំក�ុង

ករេដញៃថ�), 2) ករ្រពមេ្រពៀងែខ្សទទឹង (រមួមាន កររក្សោតំៃលលក់បន�, កររតឹត្បតិនិង

ករហមឃាត់ករលក់បន�, និងករ្រពមេ្រពៀងចំណង (tying arrangements)), 3) 

បំពនច្បាប់េដយសកម�ភាពផា� ច់មុខ (រមួមាន ករបដិេសធមិន្រពមេ្រពៀង ករចងចំណង 

ករលក់ទំនិញ/េសវេ្រកមៃថ�ផលិតកម� ករបដិេសធមិនឱ្យចូលទីកែន�ងសំខន់ និងករ

េលីកែលង និង 4) ករប��ូ ល្រក�មហុ៊នជាមួយគា�  និង ករទិញយកផា� ច់មុខ្រក�មហុ៊ន។  

តមវសិលភាពៃនេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីករ្របកួត្របែជង (2018) ច្បាប់េនះនឹង្រត�វអនុវត�

ចំេពះអ�កផ�ល់េសវពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម េទះបីជា្រក�មហុ៊នឯកជន ឬ្រក�ម

ហុ៊នរដ�ក៏េដយ (បុ៉ែន� មិនអនុវត�ចំេពះ្របតិបត�ិករ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិកម�ុជា េពលគឺ
អគ�នាយកដ� នគយនិងរដ� ករ េទ ពីេ្រពះស� ប័នេនះគឺជាស� ប័នរជរដ� ភិបាល)។ អ�កផ�ល់

េសវពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ជាអទិ៍ រមួមាន ធនាគារ, អ�កផ�ល់េសវបណា� ញ 

(រមួមាន ISPs), ្រក�មហុ៊នទូរគមនាគមន៍, វ�ិ� តធរហត�េលខឌីជីថល និង្រក�មហុ៊ន ICT។ 

ក�ុងបរបិទទងំេនះ និងបរបិទេផ្សងេទៀត េដយទំនាក់ទំនងជិតដិតរវងរជរដ� ភិបាលកម�ុជា 

និងតួអង�ែផ�កឯកជន ឬតួអង�សហ្រគាសរដ� េគេឃញីមានឱកសសំរប់ករសុ៊�្រគលំគា� េដយ 

ករផាត់េចញអ�ក្របកួត្របែជងបរេទសនិងក�ុង្រស�ក, បដិេសធទងំ្រស�ងចំេពះកិច�្រពម

េ្រពៀង ឬបដិេសធផ�ល់អជា� ប័ណ�។59

60 

                                                           
59 េសចក�ី្រពងច្បាប់េនះ ្រត�វបានដក់ជូនគណៈរដ�ម�ន�ី និង្រក�ម្របឹក្សោអ�កច្បាប់ មុនេពលប��ូ នេទរដ�សភាេដីម្បសំុីករអនុមត័ និង្រត�វបានេគរយ
ករណ៍ថាអចមានករែកស្រម�លែថមេទៀត។ េហតុដូេច�ះ ច្បាបជ់ាក់ែស�ងេនេពល្រត�វបានអនុម័ត អចមានលក�ណៈខុសគា� យ៉ាងេ្រចីនពេីសចក�ី្រពង
ច្បាបែ់ដល្រត�វបានពិភាក្សោក�ុងឯកសរេនះ។  
60 េយាងតមអេង�តសហ្រគាសរបសធ់នាគារពិភពេលក (2018) ករ្របកួត្របែជងមិនេស� ះ្រតងេ់នកម�ុជា្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ាកង�លេ់លខ 1 ៃនធុរៈ
កិច�បរេទស។ េទះបជីាពកួេគបានកតប់ន�យក�ី ក៏សហ្រគាសរដ� ទងំមូលឬមួយែផ�ក បន�ដំេណីរករេនក�ុងវសិយ័ហរិ��វត�ុ ទូរគមនាគមន ៍និង ភស�ុភា
ៃនេសដ�កិច�កម�ុជាែដរ។ មានកររយករណ៍ផងែដរថាសកម�ភាពេសេដ�កិច�មួយចំនួន្រត�វបានដំេណីរករេនក�ុងវសិយ័រដ�ភបិាលទូេទ ឬ េដយ្រក�មហុ៊ន 
ែដលេទះបីជាមនិ្រត�វនបានចតថ់ា� កជ់ាសហ្រគាសរដ�ក៏ កម៏ានទំនាក់ទំនងជិតស�ិទ�ជាមួយរដ� ភិបាលែដរ។ 
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បច�ុប្បន� រជរដ� ភិបាលកម�ុជាទិញក្រមិតប��ូ ន (bandwidth) សំរប់េសវរជរដ� ភិបាល

អនឡាញរបស់ខ�ួន (ែដលពក់ព័ន�នឹង្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិកម�ុជាែដលបានេ្រគាង) ពី
អ�កផ�ល់េសវបណា� ញែតបីបុ៉េណា� ះ ែដលក�ុងេនាះមយួជាសហ្រគាសរដ�គឺ ទូរគមនាគមន៍

កម�ុជា (Telecom Cambodia)។ េលីសពីេនះ ្របព័ន� (gateway) ទូទត់េអឡចិ្រត�និកជា

ឆ�ឹងខ�ងជាតិកម�ុជា, េពលគឺគេ្រមាងបាគង, បច�ុប្បន� មានធនាគារចូលរមួែត្របាបុ៉ំេណា� ះ៖ 

ធនាគារេអសីុលីដ, ធនាគារពណិជ�កម�េ្រក្របេទសៃនកម�ុជា, ធនាគារពណិជ�កម�ុជា, 

ធនាគារៃ្របសណីយក៍ម�ុជា និងធនាគារ ABA។ ធនាគារេផ្សងេទៀត្រត�វបានរពំឹងថានឹងចូល

រមួេនេពលេ្រកយ។ េគមិនដឹងច្បាស់េទថាេតីសខធនាគារបរេទស ជាទូេទ នឹង្រត�វបាន

អនុ�� តឱ្យចូលរមួឬេទក�ុង្របព័ន�ជាតិទូទត់េអឡចិ្រត�និកនាអនាគត និងេ្រកមល័ក�ខ័ណ� អ�ី
ខ�ះ។ 

ធនាគារេអសីុលីដ េទះបីគឺជាធនាគារឯកជនក�ី ក៏្រត�វបានេ្រជីសេរសីឱ្យជំរុញរល់គំនិតផ�ួច

េផ�ីមសំខន់ៗពក់ព័ន� នឹង្របព័ន�ទូទត់េអឡចិ្រត�និកជាតិែដរ េហយីបច�ុប្បន�េនះ ទទួលបាន

ករផ�ល់េសវ app ចល័តផា� ច់មុខ ែដលតភា� ប់ជាមួយធនាគារបួនេផ្សងេទៀត។ ធនាគារេអ

សីុលីដ និង ធនាគារកណាឌីយ៉ា គឺជាធនាគារែតពីរ ែដលបច�ុប្បន�ផ�ល់ជូនពណិជ�ករនូវ

ករទូទត់េអឡកិ្រត�និកពន�គយ ជូនអគ�នាយកដ� នគយ និងរដ� ករ ។ ធនាគារពណិជ�កម�

េ្រក្របេទសៃនកម�ុជា កលពីមុនគឺជាធនាគាររដ�ទងំ្រស�ង េហយី្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហរិ��វត�ុ េនមានភាគហុ៊ន 10%។ ធនាគារៃ្របសណីយក៍ម�ុជា ែដលបានបេង�ីតេឡងីក�ុងឆា�  ំ

2013 គឺជាៃដគូយុទ�ស�ស�ែដលមានបីភាគីចូលរមួ, រមួទងំ ្រក�មហុ៊ន Canadia 

Investment Holding Plc និង ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍(ក.ប.ទ.)។     

ទំនាក់ទំនងរជរដ� ភិបាល/ទីផ្សោរែបបេនះ អចនាឱំ្យមានករអនុវត� ្របឆាងំនឹងករ្របកួត

្របែជងនាេពលអនាគត ជាពិេសសេនេពលែដលេសចក�ី្រពងច្បាប់ស�ីពីករ្របកួត្របែជង 

(2018) ្រត�វបានអនុម័តេដយរដ�សភា។ 
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ឧបសម�័ន�ទី VI.  កិច�្រពមេ្រពៀងរមួស�ពីីករស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្រប

្រកដសស� មេនតំបន់អសុនីិងប៉ាសុហី�កិ 

 

កិច�្រពមេ្រពៀងរមួស�ីពីករស្រម�លពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម េនតំបន់អសីុនិងប៉ាសីុហ�កិ 

(“កិច�្រពមេ្រពៀងរមួ”) ្រត�វបានអនុម័តេដយសន�ិស�� អង�ករសហ្របជាជាតិមួយេនៃថ�ទី 19 ែខ ឧសភា ឆា�  ំ2016 ែដល

្រត�វបានតម�ល់ទុកជាមួយអគ�េលខធិករៃនអង�ករសហ្របជាជាតិេន្រក�ងញូវយក៉។60

61  ្របេទសជាង 25 បានចូលរមួក�ុង

ករេរៀបចំនិងករចរចរកិច�្រពមេ្រពៀងេនះ។61

62 កិច�្រពមេ្រពៀងេនះ ្រត�វបានេរៀបចំជាេវទិកែបបបរយិាប័ននិងអំេណាយផល 

ែដលនឹងផ�ល់អត�្របេយាជន៍ដល់្របេទសចូលរមួទងំអស់ េដយមិនគិតថាេតី្របេទសទងំេនាះស�ិតេនកែន�ងណាេឡយី 

ទក់ទិននឹងករស្រម�លពណិជ�កម� ឬ ករអនុវត�្របព័ន�ប�� រែតមួយ/ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។ 

ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម េធ�ីឱ្យពណិជ�កម�អន�រជាតិកន់ែតមានស័ក�ិសិទ�ិភាព និងតមា� ភាព ទន�ឹមគា� នឹងករែក

លម�អនុេលមភាពបទប្ប��ត�ិ ជាពិេសស ្របសិនេបីឯកសរែដលពក់ព័ន�នឹងពណិជ�កម�ក�ុងទ្រមង់េអឡចិ្រត�និក ្រត�វករ

េដះដូរឆ�ងកត់្រពំែដន។ េដយគា្ំរទវឌ្ឍនភាពតំបន់េឆា� ះេទកន់ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម 

កិច�្រពមេ្រពៀងរមួេនះអចនាមំកនូវអត�្របេយាជន៍ជូនដល់ភាគីនានា ដូចជា៖ 

• វឌ្ឍនភាពកន់ែតេលឿនេឆា� ះេទកន់បរសិ� នពណិជ�កម�ឌីជីថលមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។ 

• ឱកសពិចរណាករេធ�ីសមាហរណកម�ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម និង ករអនុវត�ជា

ដំបូងយ៉ាងល� េនក�ុងករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�ប�� រែតមួយជាតិ និង្របព័ន�ពណិជ�កម�មិនបាច់េ្របី្រកដសស� មេផ្សង

េទៀត។ 

• លទ�ភាពកន់ែតងយ្រស�លក�ុងករទទួលបានព័ត៌មាន ចំេណះដឹង និងធនធានេដីម្បសីេ្រមចបាននូវករអនុវត�ឌី
ជីថលេពញេលញៃនកិច�្រពមេ្រពៀងស្រម�លពណិជ�កម� WTO។ 

• ករកត់បន�យក�ុងៃថ�ចំណាយវនិិេយាគទងំមូល និងករបេង�ីនផលចំេណញពីករវនិិេយាគេលី្របព័ន�ពណិជ�កម�

មិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម។  

• ឱកសកន់ែតេ្រចីនេឡងីសំរប់ករកសងសមត�ភាព តមរយៈករបណ�ុ ះបណា� ល សិក� សល និងេវទិកែចក

រែំលកចំេណះដឹង។ 

• ករេគារពតមករសន្យោែដលភាគីអចបានេធ�ី តមរយៈកិច�្រពមេ្រពៀងពណិជ�កម� ឧបេតភាគីនិងពហុភាគី 

េដីម្បសីហករគា� េលីករេដះដូរ (ផា� ស់ប�ូរ)ទិនុ�ន័យនិងឯកសរតម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក រមួទក់ទិននឹងកិច�្រពម

េ្រពៀងស�ីពី្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន (ASW)។  

• មានលទ�ភាពជាេ្រសចក�ុងករទក់ទងេទ្របេទសជាៃដគូែដលមានសក� នុពល ែដលអរម�ណ៍េលីករចរចរ និង

ករសេ្រមចករេដះដូរទិន�ន័យឆ�ង្រពំែដន។  

• ករចូលរមួេដយផា� ល់េទក�ុងករអភិវឌ្ឍៃនដំេណាះ្រសយជាក់ែស�ង សំរប់ករេដះដូរឯកសរពណិជ�កម�ឆ�ង

្រពំែដន។  

                                                           
61 អត�បទៃន FA-PT និងឯកសរពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត អចរកបានេនទីេនះ: https://www.unescap.org/resources/framework-agreement-
facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific 
62 សំរបប់�� ី្របេទសែដលបានែតងតងំម�ន�ីទំនាក់ទំនងជាផ�ូវករ សូមេមីលៈ http://communities.unescap.org/cross-border-paperless-trade-
facilitation/national-focal-points-resolutions-683-and-706  

https://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific
https://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific
http://communities.unescap.org/cross-border-paperless-trade-facilitation/national-focal-points-resolutions-683-and-706
http://communities.unescap.org/cross-border-paperless-trade-facilitation/national-focal-points-resolutions-683-and-706
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• ឱកសជំរុញ និង ទញយកអត�្របេយាជន៍ពីដំេណាះ្រសយពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដស

ស� ម ែដលបានអនុម័តជាែផ�កមួយៃនករអនុវត�្របព័ន�ប�� រែតមួយអស៊ន (ASW) ជាមួយៃដគូពណិជ�កម�

មិនែមនជាសមាជិកអស៊ន។ 

អត�្របេយាជន៍ជាសក� នុពលពីករសេ្រមចបាននូវពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� មេនតំបន់អសីុ

និងប៉ាសីុហ�កិ ្រត�វបានគណនាេឃញីពីករកត់បន�យៃថ�ចំណាយពណិជ�កម� និងផលចំេណញពណិជ�កម� ។ ករសិក្សោ

មួយេដយ េសហ�រឺដ (Shepherd et al.) បានប៉ាន់ស� នថា ករអនុវត�ពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដស

ស� មក�ុងទូទងំតំបន់ នឹងអនុ�� តឱ្យកម�ុជាបេង�ីនករនាេំចញដល់ជាង ០,7 បី៊លនដុល� រអេមរកិក�ុងមួយឆា� ។ំ62

63  ករ

សិក្សោថ�ីៗមួយេទៀតរកេឃញីថា ្របសិនេបីកម�ុជាអនុវត�កិច�្រពមេ្រពៀងស្រម�លពណិជ�កម� WTO TFA រមួជាមួយវធិានករ

ៃនពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមិនបាច់េ្របី្រកដសស� ម ្របេទសេនះអចសេ្រមចបានករកត់បន�យៃថ�ចំណាយពណិជ�

កម� 24% (ជាជាង្រតឹមែត្របែហល 5%) ្របសិនេបី្របេទសេ្រតៀមអនុវត�កំរតិមូលដ� ន, ជាមួយនិងកិច�្រពមេ្រពៀងស្រម�ល

ពណិជ�កម�េនះ។63

64 ចំណុចេនះ អចេធ�ីឱ្យមានករសន្សៃំថ�ចំណាយ្របតិបត�ិករពណិជ�កម�ជាង 200 លនដុល� រអេមរកិ

ក�ុងមួយឆា� ។ំ 

                                                           
63 ESCAP (2014)។ ប៉ាន់ស� នអត�្របេយាជនៃ៍នពណិជ�កម�ឆ�ង្រពំែដនេដយមនិបាចេ់្របី្រកដសស� ម។ អចរកបានពីៈ 
https://www.unescap.org/sites/default/files/Benefits%20of%20Cross-Border%20Paperless%20Trade.pdf 
64 ESCAP (2017)។ ករស្រម�លពណិជ�កម�ឌីជីថលេនតំបនអ់សីុ នងិប៉ាសីុហ�កិ។ ករសិក្សោអំពីពណិជ�កម� ករវនិិេយាគ និងនវនុវត�ន៍ េលខ 87។ 
អចរកបានពី https://www.unescap.org/publications/digital-trade-facilitation-asia-and-pacific-studies-trade-investment-and-
innovation-87។ សូមេមីល ADB (2017) “ករស្រម�លពណិជ�កម� និង ករតភា� បក់ន់ែត្របេសីរេឡងីសំរបត់ំបនអ់សីុ និងប៉ាសីុហ�កិ្របកបេដយបរ ិ
យាប័ន”, https://www.adb.org/publications/trade-facilitation-connectivity-inclusive-asia-pacific  

https://www.unescap.org/sites/default/files/Benefits%20of%20Cross-Border%20Paperless%20Trade.pdf
https://www.unescap.org/publications/digital-trade-facilitation-asia-and-pacific-studies-trade-investment-and-innovation-87
https://www.unescap.org/publications/digital-trade-facilitation-asia-and-pacific-studies-trade-investment-and-innovation-87
https://www.adb.org/publications/trade-facilitation-connectivity-inclusive-asia-pacific


 

 

 

 

 

 

ពណិជ�កម� ករវនិេិយាគ នងិនវនុវត�ន៍ គឺជាក្បាលម៉ាសីុនដ៏ខ� ងំក� សំរប់កំេណីន និងករអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

ករព្រងីកពណិជ�កម�ក�ុងតំបន់អសីុ-ប៉ាសីុហ�កិក�ុងបណា� ឆា� ថំ�ីៗេនះ គឺជាកត� ជំរុញគន�ឹះដល់ថាមពលេសដ�កិច� និងកំេណីន

វបុិលភាព។ ឧទហរណ៍ ពណិជ�កម� និងករវនិិេយាគ តមរយៈករចូលរមួក�ុងបណា� ញផលិតកម�ពិភពេលក បានបេង�ីត

ករងរ បានេលីកកម�ស់្របាក់ចំណូល និងបានជួយព្រងីកចំេណះដឹង និងបេច�កវទិ្យោក�ុងទូទងំតំបន់។ បុ៉ែន� មិនែមនរល់

បុគ�លនិងសហគមន៍ទងំអស់សុទ�ែតអចទទួលបានអត�្របេយាជន៍ពីកំេណីនេនះ ែដលបានមកពីករចូលរមួក�ុងទីផ្សោរអន�រ

ជាតិេឡយី េគេនេឃញីមានឧបសគ�េ្រចីនឥគណនាចំេពះបរយិាប័នេនះ។ 

េគាលេដរបស់អង�ករ ESCAP គឺសំេដជំរុញពណិជ�កម� ករវនិិេយាគ និង បេច�កវទិ្យោនិងនវនុវត�ន៍ េដីម្បកីរអភិវឌ្ឍែបបបរ ិ
យាប័ន និង្របកបេដយនិរន�រភាពក�ុងតំបន់អសីុ-ប៉ាសីុហ�កិ។ េយងីសហករជាមួយរដ�ជាសមាជិកេដីម្បធីានាឱ្យបានថាអត�

្របេយាជន៍ៃនពណិជ�កម� ករវនិិេយាគ និង បេច�កវទិ្យោនិងនវនុវត�ន៍្រត�វបានព្រងីកឱ្យបានដល់ទងំអស់គា� ។ 

សំរប់ព័ត៌មានបន�មអំពកីរងរ TIID: 
http://unescap.org/tii 
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