សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបពិិសេ�ស

ច្បាាប់់ស្តីី�ពីី វិិនិិយោ�គ

អ្វីី�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវដឹឹង

កម្ពុុ�ជាបានអនុុម័័តច្បាាប់់ស្តីី�ពីី វិិនិិយោ�គ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០២១ ក្នុុ�ងគោ�លបំំណង
បង្កើ�ើ�តនូូវក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគតិិយុុត្តតដែ�លបើ�ើកចំំហ មានតម្លាាភាព អាចប៉ាា ន់់ប្រ�មាណជាមុុនបាន
ដើ�ើម្បីី�ទាក់់ទាញ និិងលើ�ើកកម្ពពស់់គុុណភាព ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព និិងប្រ�សិិទ្ធផ
ធ ល នៃ�ការវិិនិិយោ�គ
ដោ�យបុុគ្គគលសញ្ជាាតិិខ្មែ�ែរឬបរទេ�ស ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ច្បាាប់់ស្តីី�ពីី វិិនិិយោ�គមានវិិសាលភាពអនុុវត្តតចំំពោះ�ះរាល់់គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គដែ�លមានលក្ខខណៈៈ
សម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ហៅ�កាត់់ថា "គ.ល.គ." គម្រោ��ងពង្រី�ីកនៃ�គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គមានលក្ខខណៈៈ
សម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ហៅ�កាត់់ថា "គ.ព.គ.ល.គ." និិង គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គដែ�លទទួួលបាន
ត្រឹ�ឹមតែ�ការធានាលើ�ើការវិិនិិយោ�គហៅ�កាត់់ថា "គ.ធ.វ." ដែ�លបានចុះះ�បញ្ជីី �នៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា
អភិិវឌ្ឍឍន៍៍កម្ពុុ�ជា ឬ នៅ�អនុុគណ:កម្មាាធិិការវិិនិិយោ�គរាជធានីី ខេ�ត្តត។
ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត វិិនិិយោ�គ
ច្បាាប់់នេះ�ះផ្តតល់់ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត វិិនិិយោ�គ
លើ�ើ វិិស័័យ និិងសកម្មមភាពសំំខាន់់ៗ
តាមរយៈៈយន្តតការនៃ�ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតផ្នែ�ែក
ពន្ធធជាមូូលដ្ឋាាន ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតបន្ថែ�ែម
និិងការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតពិិសេ�ស។
សូូមអានបន្ថែ�ែ មនៅ�ទំំព័័រទីី ៣
ការធានាវិិនិិយោ�គ

បែ�បបទនីីតិិ វិិធីី

កញ្ចច ប់់មួួយនៃ� វិិធានការការពារ
(ការធានា) ត្រូ�ូវបានផ្ដដល់់ជូូន វិិនិិយោ�គិិន
និិងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�របស់់ពួួកគេ�នៅ�ក្នុុ�ង
ច្បាាប់់ ដើ�ើម្បីី�ធានាសុុវត្ថិិ�ភាពនិិង
ស្ថិិ�រភាព។
សូូមអានបន្ថែ�ែ មនៅ�ទំំព័័រទីី ៨

ការណែ�នាំំជាមូូលដ្ឋាានចំំពោះ�ះទិិដ្ឋឋភាព
បច្ចេ�េកទេ�សដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងច្បាាប់់ថ្មីី�
រួួមមានដូូចជា ការស្នើ�ើ �សុំំ�ចុះះ�បញ្ជីី � និិង
ការផ្ទេ�េរនូូវគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គជាដើ�ើម។
សូូមអានបន្ថែ�ែ មនៅ�ទំំព័័រទីី ១១
ទំំព័័រ ១

វាក្យយស័័ព្ទសំ
ទ ំខាន់់ៗ
ដែ�លប្រើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់ស្តីី�ពីី វិិនិិយោ�គ
វាក្យយស័័ព្ទគ
ទ ន្លឹះះ ��
គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គ សំំដៅ�ដល់់គម្រោ��ង
មានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ គម្រោ��ង
ពង្រី�ីកនៃ�គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គមានលក្ខខណៈៈ
សម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គ
ដែ�លទទួួលបានត្រឹ�ឹមតែ�ការធានាលើ�ើការ
វិិនិិយោ�គ។
គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ សរសេ�រជាអក្សសរកាត់់ គ.ល.គ
សំំដៅ�ដល់់គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គដែ�លទទួួល
បានវិិញ្ញាាបនបត្រ�ចុះះ�បញ្ជីី �ពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា
អភិិវឌ្ឍឍន៍៍កម្ពុុ�ជា ឬអនុុគណៈៈកម្មាាធិិការ
វិិនិិយោ�គរាជធានីី ខេ�ត្តត។

ទៅ�ឱ្យយអ្ននកទិិញ ឬអ្ននកទទួួលនៅ�ក្រៅ��
ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។
គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ដែ�លជាប្រ�ភេ�ទឧស្សាាហកម្មម
គាំំទ្រ� សំំដៅ�ដល់់ គ.ល.គ ដែ�ល
ផលិិតផលរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងសមាមាត្រ�ណាមួួយ
ត្រូ�ូវផ្គគត់់ផ្គគង់់ដល់់ឧស្សាាហកម្មមនាំំចេ�ញ។
គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់បម្រើ�ើ�ទីីផ្សាារក្នុុ�ងស្រុ�ុក សំំដៅ�
ដល់់ គ.ល.គ ដែ�លមិិនបម្រើ�ើ�ឱ្យយ
ការនាំំចេ�ញ។

គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់បម្រើ�ើ�ឱ្យយការនាំំចេ�ញ សំំដៅ�
ដល់់ គ.ល.គ ដែ�លបានលក់់ឬបានផ្ទេ�េរ
សមាមាត្រ�ណាមួួយនៃ�ផលិិតផលរបស់់ខ្លួួ�ន

ទំំព័័រ ២

គម្រោ��ងពង្រី�ីកនៃ�គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គ
មានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់
សរសេ�រជាអក្សសរកាត់់ គ.ព.គ.ល.គ សំំដៅ�
ដល់់ការពង្រី�ីកនៃ� គ.ល.គ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
តាមរូូបភាពណាមួួយ មានជាអាទិ៍៍
ការពង្រី�ីកផលិិតកម្មមដែ�លមានស្រា�ប់់
ការពង្រី�ីកតាមរយៈៈការធ្វើ�ើ�ពិិពិិធកម្មម
មុុខសញ្ញាាផលិិតកម្មមដែ�លស្ថិិ�តក្នុុ�ង
សែ�ស្រ�ឡាយផលិិតផលជាមួួយគ្នាា
ការពង្រី�ីកតាមរយៈៈការបំំពាក់់បច្ចេ�េកវិិទ្យាា
ទំំនើ�ើបថ្មីី�ដែ�លលើ�ើកកម្ពពស់់ផលិិតភាព ឬ
ការពារបរិិស្ថាា ន ការពង្រី�ីក
ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធបម្រើ�ើ�ឱ្យយសេ�វា

ទូូរគមនាគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន ឬការពង្រី�ីកក្រោ��ម
រូូបភាពផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវកំំណត់់
ដោ�យអនុុក្រឹ�ឹត្យយ។
គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គដែ�លទទួួលបាន
ត្រឹ�ឹមតែ�ការធានាលើ�ើការវិិនិិយោ�គ
សរសេ�រជាអក្សសរកាត់់ គ.ធ.វ. សំំដៅ�ដល់់
គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គដែ�លបានចុះះ�បញ្ជីី �នៅ�
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាអភិិវឌ្ឍឍន៍៍កម្ពុុ�ជា ឬនៅ�អនុុ
គណៈៈកម្មាាធិិការវិិនិិយោ�គរាជធានីី ខេ�ត្តត
ដោ�យមានបញ្ជាាក់់ច្បាាស់់ថាជា គ.ធ.វ. ប៉ុុ�ន្ដែ�ែ
ពុំំ�ទទួួលបានការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតផ្នែ�ែក
សារពើ�ើពន្ធធ។

មាត្រា�២៤នៃ�ច្បាាប់់ស្តីី�ពីី វិិនិិយោ�គ

វិិស័័យនិិងសកម្មមភាពវិិនិិយោ�គដូូចខាងក្រោ��ម ត្រូ�ូវទទួួលការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត៖
១

ិ ាខ្ពពស់់ ប្រ�កបដោ�យនវានុុវត្តតន៍៍ និិងការស្រា�វជ្រា�វ
ឧស្សាាហកម្មមដែ�លមានបច្ចេ�េកវិទ្យា
និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍

២

ឧស្សាាហកម្មម ឬកម្មមន្តតសាលថ្មីី�ៗ ផ្តតល់់តម្លៃ�ៃបន្ថែ�ែមខ្ពពស់់ មាននវានុុវត្តតន៍៍ និិងភាព
ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងខ្ពពស់់

៣

ឧស្សាាហកម្មមបម្រើ�ើ�ឱ្យយខ្សែ�ែច្រ�វាក់់ផលិិតកម្មមតំំបន់់និង
ិ សកលលោ�ក

៤
៥

៦

៧
៨

ិ យ
ឧស្សាាហកម្មមគាំំទ្រ�ពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ វិស័
័ កសិិកម្មម ទេ�សចរណ៍៍ កម្មមន្តតសាល ឧស្សាាហកម្មម
បម្រើ�ើ�ឱ្យយខ្សែ�ែច្រ�វាក់់ផលិិតកម្មមតំំបន់់និង
ិ សកលលោ�ក និិងឧស្សាាហកម្មមតភ្ជាាប់់បណ្តាា ញ
ផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់
ឧស្សាាហកម្មមគ្រឿ��ឿងអគ្គិិ�សនីីនិិងអេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ក
ិ
ឧស្សាាហកម្មមគ្រឿ��ឿងបន្លាាស់់ បង្គុំំ� និិងតម្លើ�ើ�ង
ឧស្សាាហកម្មមមេ�កានិិកនិិងគ្រឿ��ឿងម៉ាា ស៊ីី�ន

កសិិកម្មម កសិិឧស្សាាហកម្មម ឧស្សាាហកម្មមកែ�ច្នៃ�ៃផលិិតផលកសិិកម្មម ឧស្សាាហកម្មមកែ�ច្នៃ�ៃ
ចំំណីីអាហារដែ�លបម្រើ�ើ�ទីីផ្សាារក្នុុ�ងស្រុ�ុក ឬការនាំំចេ�ញ
ទំំព័័រ ៣

៩

ិ យ
សហគ្រា�សធុុនតូូចនិង
ិ មធ្យយមក្នុុ�ងវិស័
័ អាទិិភាព និិងការអភិិវឌ្ឍឍបណ្តុំំ� ស
� ហគ្រា�ស
ិ
ិ
ធុុនតូូច និិងមធ្យយម សួួនឧស្សាាហកម្មម និិងសួួនវិទ្យាាសាស្ត្រ�រ បច្ចេ�េកវិទ្យាា និិងនវានុុវត្តតន៍៍

១០

ឧស្សាាហកម្មមទេ�សចរណ៍៍និង
ិ សកម្មមភាពពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ទេ�សចរណ៍៍

១២

ឧស្សាាហកម្មមឌីីជីីថល

១១

១៣
១៤

១៥

១៦

ការអភិិវឌ្ឍឍតំំបន់់សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ពិ
ច សេ�ស
ិ

ិ យោិ �គក្នុុ�ងវិស័
ិ យ
ិ ា ជីីវៈ� និិងការជំំរុុញផលិិតភាព
ការវិនិ
័ អប់់រំំ ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លវិជ្ជា
ិ យោិ �គក្នុុ�ងវិស័
ិ យសុ
ការវិនិ
័
ខា
ុ ភិិបាល
ការអភិិវឌ្ឍឍហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធរូបវន្តត
ូ
ិ យោិ �គក្នុុ�ងវិស័
ិ យឡូ
ការវិនិ
័
ជីីស្ទីី
ូ
ក
�

១៧

ិ យោិ �គក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ការការពារបរិិស្ថាា ន និិងការអភិិរក្សសជីីវៈៈចម្រុះ�ះ� និិង
ការវិនិ
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចក្រា�
ច

១៨

ិ យោិ �គក្នុុ�ងវិស័
ិ យ
ិ ាដែ�លរួួមចំំណែ�កដល់់ការបន្សាំំ� និិង
ការវិនិ
័ ថាមពលបៃ�តង បច្ចេ�េកវិទ្យា
ការកាត់់បន្ថថយការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ

១៩

ិ យនិ
ិ យោិ �គផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមិិនមានចែ�ងក្នុុ�ងច្បាាប់់នេះ�ះ ក្នុុ�ងករណីី
វិស័
័
ង
ិ សកម្មមភាពវិនិ
ដែ�លរាជរដ្ឋាាភិិបាលយល់់ឃើ�ញ
ើ ថាមានសក្តាានុុពលដល់់ការអភិិវឌ្ឍឍសង្គគម-សេ�ដ្ឋឋកិិច្ច។
ច

ុ

ទំំព័័រ ៤

ការលើ�ើកទឹឹកចិត្តត
ិ ជាមូូលដ្ឋាាន

សកម្មមភាពវិិនិិយោ�គដែ�លបានចុះះ�បញ្ជីី �ជា គ.ល.គ. មានសិិទ្ធិិ�ជ្រើ�ើ�សរើើ�សកញ្ចច ប់់លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត
ជាមូូលដ្ឋាានជា ០២ ជម្រើ�ើ�សដូូចខាងក្រោ��ម៖

ជម្រើ�ើ�សទីី១៖ ការលើ�ើកលែ�ងពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល៖ ការលើ�ើកលែ�ងពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល

សម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លពីី ៣ ទៅ� ៩ ឆ្នាំំ� ទៅ�តាមវិិស័័យនិិងសកម្មមភាពវិិនិិយោ�គ គិិតចាប់់ពីីពេ�ល
ទទួួលបានប្រា�ក់់ចំំណូូលលើ�ើកដំំបូូង។ វិិស័័យ និិងសកម្មមភាពវិិនិិយោ�គ ព្រ�មទាំំងរយៈៈពេ�ល

លើ�ើកលែ�ងពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល នឹឹងត្រូ�ូវកំំណត់់ក្នុុ�ងច្បាាប់់ស្តីី�ពីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
និិង/ឬអនុុក្រឹ�ឹត្យយ។

បន្ទាា ប់់ពីីផុុតរយៈៈពេ�លលើ�ើកលែ�ងពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល គ.ល.គ. មានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានការ

លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយបង់់ពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលតាមអត្រា�កំំណើ�ើនតាមពេ�លធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងប្រា�ក់់ពន្ធធ
ត្រូ�ូវបង់់សរុុបដូូចតទៅ�៖ ២៥% សម្រា�ប់់ ២ ឆ្នាំំ�ដំំបូូង, ៥០% សម្រា�ប់់ ២ ឆ្នាំំ�បន្ទាា ប់់, និិង
៧៥% សម្រា�ប់់ ២ ឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យ។

លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀតជម្រើ�ើ�សនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ� ល៖

µ ការលើ�ើកលែ�ងប្រា�ក់់រំំដោះ�ះពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លលើ�ើកលែ�ងពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់
ចំំណូូល

µ ការលើ�ើកលែ�ងពន្ធធអប្បបបរមា ដោ�យត្រូ�ូវមានរបាយការណ៍៍សវនកម្មមឯករាជ្យយ

µ ការលើ�ើកលែ�ងអាករនាំំចេ�ញ លើ�ើកលែ�ងតែ�មានចែ�ងដោ�យឡែ�កនៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់និិងលិិខិិត
បទដ្ឋាានគតិិយុុត្តតផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ជម្រើ�ើ�សទីី២៖ ការរំំលស់់ពិិសេ�ស៖

µ សិិទ្ធិិ�កាត់់កងចំំណាយមូូលធនតាមរយៈៈការរំំលស់់ពិិសេ�សដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�
ស្តីី �ពីីពន្ធធដារជាធរមាន

µ សិិទ្ធិិ�កាត់់កងរហូូតដល់់ ២០០% លើ�ើចំំណាយជាក់់លាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�ល
រហូូតដល់់ ៩ ឆ្នាំំ�។ វិិស័័យ និិង សកម្មមភាពវិិនិិយោ�គ និិងចំំណាយជាក់់លាក់់ ព្រ�មទាំំង

រយៈៈពេ�លកាត់់កងចំំណាយ ត្រូ�ូវកំំណត់់ក្នុុ�ងច្បាាប់់ស្តីី�ពីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ� សម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិង/
ឬអនុុក្រឹ�ឹត្យយ

ទំំព័័រ ៥

µ ការលើ�ើកលែ�ងប្រា�ក់់រំំដោះ�ះពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លជាក់់លាក់់ណាមួួយទៅ�តាម

វិិស័័យនិិងសកម្មមភាពវិិនិិយោ�គដែ�លត្រូ�ូវកំំណត់់ក្នុុ�ងច្បាាប់់ស្តីី�ពីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

និិង/ឬអនុុក្រឹ�ឹត្យយ

µ ការលើ�ើកលែ�ងពន្ធធអប្បបបរមាដោ�យត្រូ�ូវមានរបាយការណ៍៍សវនកម្មមឯករាជ្យយ

µ ការលើ�ើកលែ�ងអាករនាំំចេ�ញ លើ�ើកលែ�ងតែ�មានចែ�ងដោ�យឡែ�កនៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់ និិងលិិខិិត
បទដ្ឋាានគតិិយុុត្តតផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតក្នុុ�ងជម្រើ�ើ�សទីី១ ឬជម្រើ�ើ�សទីី២៖

ក. គ.ល.គ. ដែ�លបម្រើ�ើ�ឱ្យយការនាំំចេ�ញ និិង គ.ល.គ. ដែ�លជាប្រ�ភេ�ទឧស្សាាហកម្មមគាំំទ្រ�

ដល់់ គ.ល.គ បម្រើ�ើ�ឱ្យយការនាំំចេ�ញ មានសិិទ្ធិិ�នាំំចូូលដោ�យពន្ធធគយ អាករពិិសេ�ស និិង

អាករលើ�ើតម្លៃ�ៃបន្ថែ�ែមជាបន្ទុុ�ករបស់់រដ្ឋឋនូូវសម្ភាារៈ�សាងសង់់ បរិិក្ខាា រសំំណង់់ សម្ភាារៈៈបរិិក្ខាា រ
ផលិិតកម្មម និិងធាតុុចូូលផលិិតកម្មម

ខ. គ.ល.គ. បម្រើ�ើ�ទីីផ្សាារក្នុុ�ងស្រុ�ុកមានសិិទ្ធិិ�នាំំចូូលដោ�យពន្ធធគយ អាករពិិសេ�ស និិងអាករ
លើ�ើតម្លៃ�ៃបន្ថែ�ែមសម្រា�ប់់ការនាំំចូូលសម្ភាារៈៈសាងសង់់ បរិិក្ខាា រសំំណង់់ និិងសម្ភាារៈ�បរិិក្ខាា រ
ផលិិតកម្មម ។ ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតចំំពោះ�ះធាតុុចូូលផលិិតកម្មមត្រូ�ូវកំំណត់់ក្នុុ�ងច្បាាប់់ស្តីី�ពីី
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិង/ឬអនុុក្រឹ�ឹត្យយ។

ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត បន្ថែ�ែ ម

ិ ិយោ�គដែ�លបានចុះះ�បញ្ជីី �ជា គ.ល.គ.
ក្រៅ��ពីីការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតជាមូូលដ្ឋាាន សកម្មមភាពវិនិ
ទទួួលបានការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតបន្ថែ�ែម ដូូចខាងក្រោ��ម៖
µ ការលើ�ើកលែ�ងអាករលើ�ើតម្លៃ�ៃបន្ថែ�ែមចំំពោះ�ះការទិិញធាតុុចូូលផលិិតកម្មមដែ�លផលិិតក្នុុ�ង
ស្រុ�ុកសម្រា�ប់់បម្រើ�ើ�ដល់់ការអនុុវត្តត គ.ល.គ.

µ ការកាត់់កងចំំណាយក្នុុ�ងអត្រា� ១៥០% ពីីមូូលដ្ឋាានគិិតពន្ធធចំំពោះ�ះសកម្មមភាពណាមួួយដូូច
ខាងក្រោ��ម៖

ក. ការស្រា�វជ្រា�វ អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ និិងនវានុុវត្តតន៍៍

	ខ. ការអភិិវឌ្ឍឍធនធានមនុុស្សស តាមរយៈៈការផ្តតល់់ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លវិិជ្ជាាជីីវៈៈ និិង
ជំំនាញដល់់កម្មមករនិិយោ�ជិិតខ្មែ�ែរ

គ. ការសាងសង់់កន្លែ�ែងស្នាាក់់នៅ� កន្លែ�ែងបរិិភោ�គអាហារ ឬអាហារដ្ឋាានតម្លៃ�ៃ

សមរម្យយ ទារកដ្ឋាាន និិងសុុខូូបត្ថថម្ភភវត្ថុុ� ដទៃ�ទៀ�ៀតសម្រា�ប់់កម្មមករ/និិយោ�ជិិត
ទំំព័័រ ៦

	ឃ. ការធ្វើ�ើ�ទំំនើ�ើបកម្មមលើ�ើគ្រឿ��ឿងម៉ាា ស៊ីី�នដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើ�ខ្សែ�ែច្រ�វាក់់ផលិិតកម្មម និិង

ង. ការផ្តតល់់ការលើ�ើកកម្ពពស់់សុុខុុមាលភាពដល់់កម្មមករនិិយោ�ជិិតខ្មែ�ែរ ដូូចជាការផ្តតល់់
មធ្យោ�ោបាយដឹឹកជញ្ជូូ�នប្រ�កបដោ�យផាសុុកភាពដល់់កម្មមករនិិយោ�ជិិតក្នុុ�ងការ
ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�មកពីីកន្លែ�ែងស្នាាក់់នៅ�ទៅ�រោ�ងចក្រ� កន្លែ�ែងស្នាាក់់នៅ� កន្លែ�ែង
បរិិភោ�គអាហារ ឬអាហារដ្ឋាានដែ�លមានតម្លៃ�ៃសមរម្យយ ទារកដ្ឋាាន
និិងសុុខូូបត្ថថម្ភភវត្ថុុ�ដទៃ�ទៀ�ៀត

µ ការលើ�ើកលែ�ងពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលចំំពោះ�ះការពង្រី�ីក គ.ល.គ. ដែ�លត្រូ�ូវកំំណត់់ដោ�យ
អនុុក្រឹ�ឹត្យយ។

ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ពិិសេ�ស
វិិស័័យ និិងសកម្មមភាពវិិនិិយោ�គជាក់់លាក់់ណាមួួយដែ�លមានសក្តាានុុពលខ្ពពស់់ក្នុុ�ងការ
រួួមចំំណែ�កដល់់ការអភិិវឌ្ឍឍសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជាតិិ អាចទទួួលការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតពិិសេ�សដោ�យឡែ�ក
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់ស្តីី�ពីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង។

ទំំព័័រ ៧

“ការផ្តតល់់ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតគ្រ�ប់់ជ្រុ�ុងជ្រោ��យដល់់
ការវិិនិិយោ�គក្នុុ�ង វិិស័័យដែ�លប្រ�កបដោ�យ
នវានុុវត្តតន៍៍ និិងចីីរភាពគឺឺជាការវិិវឌ្ឍឍដ៏៏ វិិជ្ជជមាន”

ការធានាវិិនិយោិ �គ
ជំំពូូកទីី៥ នៃ�ច្បាាប់់នេះ�ះ ចែ�ងអំំពីីការធានា

ប្រ�ដាប់់អាវុុធ ឬកលិិយុុគស៊ីី� វិិល ឬការដាក់់

សំំដៅ�ដល់់បុុគ្គគលអនុុវត្តតគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គ

មានច្បាាប់់ និិងគោ�លនយោ�បាយរបស់់

និិងការការពារវិិនិិយោ�គ។ “ វិិនិិយោ�គិិន”

ប្រ�ទេ�សជាតិិនៅ�ក្នុុ�ងភាពអាសន្នន ប្រ�សិិនបើ�ើ
រាជរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា ស្តីី �ពីីការធ្វើ�ើ�បដិិទានឬ

ដែ�លបានចុះះ�បញ្ជីី �នៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាអភិិវឌ្ឍឍន៍៍

កម្ពុុ�ជា ឬ នៅ�អនុុគណៈៈកម្មាាធិិការវិិនិិយោ�គ

ផ្តតល់់សំំណងសមរម្យយណាមួួយនោះ�ះ។

រាជធានីី ខេ�ត្តត។

ការមិិនរើើ�សអើ�ើងក្នុុ�ងករណីីដែ�លមានការ
ខូូចខាតការវិិនិិយោ�គ៖ វិិនិិយោ�គិិននឹឹង
ទទួួលបាននូូវប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកម្មមមិិនរើើ�សអើ�ើង
ទាក់់ទងនឹឹងបដិិទាន សំំណង ឬ

ដំំណោះ�ះស្រា�យជាតម្លៃ�ៃសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ក្នុុ�ងករណីីដែ�លការវិិនិិយោ�គរបស់់ខ្លួួ�នបាន
ទទួួលរងនូូវការខូូចខាតដោ�យសារជម្លោះ�ះ�

ការមិិនរើើ�សអើ�ើងចំំពោះ�ះសញ្ជា
ា តិិ

បរទេ�ស៖ វិិនិិយោ�គិិនបរទេ�សមិិនត្រូ�ូវជា

កម្មមវត្ថុុ�នៃ�ការរើ�ើសអើ�ើងដោ�យសារមូូលហេ�តុុ
សញ្ជាាតិិបរទេ�ស លើ�ើកលែ�ងតែ�កម្មមសិិទ្ធិិ�លើ�ើ
ដីីធ្លីី�ដូូចដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�
ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�
ទាំំងឡាយជាធរមាន។

ទំំព័័រ ៨

ការមិិនធ្វើ�ើ�ជាតូូបនីីយកម្មម៖ រដ្ឋឋមិិនត្រូ�ូវ

ទៅ�បរទេ�សនូូវរូូបិិយបណ្ណណបរទេ�សទាំំងអស់់

ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�របស់់ វិិនិិយោ�គិិន ក្នុុ�ង

ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការវិិនិិយោ�គរបស់់ខ្លួួ�ន

ធ្វើ�ើ�ជាតូូបនីីយកម្មម ដែ�លនាំំឱ្យយប៉ះះ�ពាល់់ដល់់

នោះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ទូូទាត់់កាតព្វវកិិច្ចចខាងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជាឡើ�ើយ។

តាមរយៈៈប្រ�ព័័ន្ធធធនាគារដែ�លជាអន្តតរការីី
ប្រ�តិិស្រុ�ុតិិ។

ការមិិនធ្វើ�ើ�អស្សាាមិិករណ៍៍៖ រដ្ឋឋមិិនត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�
អស្សាាមិិករណ៍៍ដែ�លនាំំឱ្យយប៉ះះ�ពាល់់ដល់់

ការការពារកម្មមសិិទ្ធិិ�បញ្ញាា៖ កម្មមសិិទ្ធិិ�បញ្ញាា

អនុុម័័តនោះ�ះឡើ�ើយ ទោះ�ះបីីដោ�យផ្ទាាល់់ឬ

អនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ និិងលិិខិិតបទដ្ឋាានគតិិ

គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គដែ�លបានទទួួលការ

ដោ�យប្រ�យោ�ល ឬតាមរយៈៈវិិធានការ

របស់់ វិិនិិយោ�គិិនត្រូ�ូវបានការពារដោ�យ

ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងការធ្វើ�ើ�អស្សាាមិិករណ៍៍ក្ដីី�
លើ�ើកលែ�ងតែ�ក្នុុ�ងករណីីបម្រើ�ើ�ប្រ�យោ�ជន៍៍

សាធារណៈៈ ដែ�លការធ្វើ�ើ�អស្សាាមិិករណ៍៍នេះ�ះ
ត្រូ�ូវអនុុវត្តតតាមលក្ខខខណ្ឌឌដូូចខាងក្រោ��ម៖
១. ភាពមិិនរើើ�សអើ�ើង

២. សំំណងដោ�យសមរម្យយនិិងយុុត្តិិ�ធម៌៌ និិង
៣. អនុុលោ�មតាមច្បាាប់់និិងនីីតិិ វិិធីី
អស្សាាមិិករណ៍៍ជាធរមាន។

ការមិិនកំំណត់់ថ្លៃ�ៃ៖ រាជរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា
មិិនត្រូ�ូវកំំណត់់ថ្លៃ�ៃលើ�ើផលិិតផល ឬសេ�វា

នានាដែ�លបង្កើ�ើ�តដោ�យគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គ

យុុត្តតពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកម្មមសិិទ្ធិិ�បញ្ញាានៃ�
ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។

កម្មមសិិទ្ធិិ�ដីីធ្លីី �៖ កម្មមសិិទ្ធិិ�លើ�ើដីីធ្លីី�របស់់

វិិនិិយោ�គិិនសម្រា�ប់់បម្រើ�ើ�ឱ្យយគោ�លដៅ�

អនុុវត្តតគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាត
ចំំពោះ�ះតែ�បុុគ្គគលដែ�លមានសញ្ជាាតិិខ្មែ�ែរ

ស្រ�បតាមច្បាាប់់ និិងលិិខិិតបទដ្ឋាានគតិិយុុត្តត
ជាធរមាន។ វិិនិិយោ�គិិនមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ដីីធ្លីី�តាមរយៈៈជាអាទិ៍៍សម្បបទានដីីសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ឬ
សិិទ្ធិិ�ជួួលអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍ និិងការជួួលដែ�លមាន
អំំឡុុងពេ�លកំំណត់់ស្រ�បតាមច្បាាប់់ និិង
លិិខិិតបទដ្ឋាានគតិិយុុត្តតជាធរមាន។

នោះ�ះទេ�។

ផ្សេ�េងៗ៖ វិិនិិយោ�គិិនក៏៏មានសិិទ្ធិិ�ដូូច

ការទិិញ និិងបង្វិិ�លទៅ�បរទេ�សនៃ�

ិ បរទេ�សដើ�ើម្បីី�
១. សិិទ្ធិិ�ជួល
ួ និិយោ�ជិត

រូូបិិយបណ្ណណ បរទេ�សដោ�យសេ�រីី៖

អនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�

ជាធរមាន វិិនិិយោ�គិិនមានសិិទ្ធិិ�ទិិញរូូបិិយ

បណ្ណណ បរទេ�សដោ�យសេ�រីី និិងធ្វើ�ើ�ការបង្វិិ�ល

ខាងក្រោ��ម៖

គ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬប្រ�តិិបត្តិិ�ការគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គ
ក្នុុ�ងចំំនួួនមិិនលើ�ើសពីីចំំនួួនដែ�ល

កំំណត់់ដោ�យច្បាាប់់ និិងលិិខិិតបទដ្ឋាាន
ទំំព័័រ ៩

គតិិយុុត្តតជាធរមាន ក្នុុ�ងករណីីដែ�លពុំំ�អាចរក
និិយោ�ជិិតខ្មែ�ែរដែ�លមានជំំនាញដើ�ើម្បីី�

គ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬប្រ�តិិបត្តិិ�ការគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គ
នោះ�ះ។ ការអនុុញ្ញាាត ឱ្យយជួួលនិិយោ�ជិិត
បរទេ�សគឺឺត្រូ�ូវពិិនិិត្យយទៅ�តាមស្ថាា នភាព

ជាក់់ស្តែ�ែ ង និិងពុំំ�មានលក្ខខណៈៈអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍
ទេ�។

២. សិិទ្ធិិ�ទទួួលបានការអនុុញ្ញាាតស្នាាក់់នៅ�
បណ្តោះ�ះ�អាសន្ននរយៈៈពេ�លវែ�ង សម្រា�ប់់

ខ្លួួ�នឯងផ្ទាាល់់ សហព័័ទ្ធធ និិងកូូន ដែ�លជា
អនីីតិិជនក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដែ�លគម្រោ��ង
វិិនិិយោ�គរបស់់ខ្លួួ�នមានប្រ�តិិបត្តិិ�ការ។

ជាអនីីតិិជនក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លកិិច្ចចសន្យាា
ការងារនៅ�មានសុុពលភាព។

៤. សិិទ្ធិិ�ទទួួលបានបណ្ណណ ការងារ និិង

សៀ�ៀវភៅ�ការងារសម្រា�ប់់ខ្លួួ�នឯងផ្ទាាល់់ និិង
និិយោ�ជិិតបរទេ�សរបស់់ខ្លួួ�ន។
ក.អ.ក. ឬអនុុគណៈៈកម្មាាធិិការវិិនិិយោ�គ
រាជធានីី ខេ�ត្តត ត្រូ�ូវចេ�ញលិិខិិតបញ្ជាាក់់អំំពីី
ឋានៈៈជាវិិនិិយោ�គិិនជូូនបុុគ្គគលពាក់់ព័័ន្ធធក្នុុ�ង
គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គ ទៅ�តាមការស្នើ�ើ �សុំំ�របស់់
វិិនិិយោ�គិិន ដើ�ើម្បីី�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់ការ
ស្នើ�ើ �សុំំ�ការអនុុញ្ញាាតស្នាាក់់នៅ�បណ្តោះ�ះ�អាសន្នន
រយៈៈពេ�លវែែង បណ្ណណ ការងារនិិងសៀ�ៀវភៅ�
ការងារ និិងគោ�លបំំណងចាំំបាច់់ដទៃ�ទៀ�ៀត
ស្រ�បតាមនីីតិិ វិិធីីជាធរមាន។

៣. សិិទ្ធិិ�ស្នើ�ើ �សុំំ�ការអនុុញ្ញាាតស្នាាក់់នៅ�

បណ្តោះ�ះ�អាសន្ននរយៈៈពេ�លវែ�ងសម្រា�ប់់

និិយោ�ជិិតបរទេ�ស សហព័័ទ្ធធ និិងកូូនដែ�ល

ទំំព័័រ ១០

នីីតិិ វិិធីីនៃ�ការចុះះ�បញ្ជីី � និិងការអនុុវត្តត គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គ

បុុគ្គគលដែ�លមានបំំណងអនុុវត្តត គ.ល.គ. ឬ គ.ព.គ.ល.គ. ឬ គ.ធ.វ. ត្រូ�ូវដាក់់សំំណើ�ើសុំំ�
ចុះះ�បញ្ជីី �ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរនៅ� ក.អ.ក ឬអនុុគណៈៈកម្មាាធិិការវិិនិិយោ�គរាជធានីី ខេ�ត្តត។
យោ�ងតាមច្បាាប់់ថ្មីី� សំំណើ�ើសុំំ�ចុះះ�បញ្ជីី �គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គអាចត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាមអនឡាញ។
សំំណើ�ើសុំំ�ចុះះ�បញ្ជីី �គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គត្រូ�ូវភ្ជាាប់់មកជាមួួយនូូវព័័ត៌៌មានដែ�លនឹឹងកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ង

អនុុក្រឹ�ឹត្យយ។ ក.អ.ក. ត្រូ�ូវពិិនិិត្យយ និិងសម្រេ�េចលើ�ើសំំណើ�ើតាមរយៈៈយន្តតការច្រ�កចេ�ញ-ចូូល

តែ�មួួយ ដែ�លជាយន្តតការពិិនិិត្យយ និិងសម្រេ�េចក្នុុ�ងការចុះះ�បញ្ជីី �គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គដោ�យតំំណាង

ក្រ�សួួង ស្ថាាប័័នពាក់់ព័័ន្ធធ ដែ�លប្រ�ចាំំការនៅ� ក.អ.ក. ទៅ�តាមការចាត់់តាំំងនិិងប្រ�តិិភូូកម្មមសិិទ្ធិិ�
អំំណាចពីីប្រ�ធានក្រ�សួួង ស្ថាាប័័ន ក្រោ��មការសម្រ�បសម្រួ�ួលរបស់់ ក.អ.ក.។ ប្រ�សិិនបើ�ើ

គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គដែ�លត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ �សុំំ�នោះ�ះ មិិនស្ថិិ�តក្នុុ�ងបញ្ជីី �អ វិិជ្ជជមានដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវកំំណត់់
ដោ�យឡែ�កក្នុុ�ងអនុុក្រឹ�ឹត្យយ

ក.អ.ក.

នឹឹងចេ�ញវិិញ្ញាាបនបត្រ�ចុះះ�បញ្ជីី �ជូូនអ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ�

ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមិិនលើ�ើសពីី ២០ ថ្ងៃ�ៃនៃ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ។

ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអាចរកបានតាមរយៈៈ៖www.cdc.gov.kh

សំំរាប់់ការចុះះ�បញ្ជីី �តាមប្រ�ព័័ន្ធធបច្ចេ�េកវិិទ្យាាព័័ត៌៌មាន៖ https://qip.cdc.gov.kh/login
គ ម្រោ�� ង វិិ និិ យោ� គ ដែ� ល ទទួួ ល បា ន វិិ ញ្ញាា ប ន បត្រ�ចុះះ�ប ញ្ជីី � អា ចត្រូ�ូ វ បា ន អ នុុ វត្តតដោ� យ
ស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�។

ការទទួួលបានវិិញ្ញាាបនបត្រ�ចុះះ�បញ្ជីី �មិិនមែ�នជាការលើ�ើកលែ�ងឱ្យយគម្រោ��ង

នានាឡើ�ើយ។

រាល់់គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គជាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�ការតាមដាននិិងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

វិិនិិយោ�គរួួចផុុតពីីការទទួួលនូូវលិិខិិតអនុុញ្ញាាតតាមការកំំណត់់ដោ�យច្បាាប់់ និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�

យន្តតការច្រ�កចេ�ញ-ចូូលតែ�មួួយ

ដែ�លសម្រ�បសម្រួ�ួលដោ�យ

ក.អ.ក.

តាមរយៈៈ

ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវ

អនុុលោ�មភាពគតិិយុត្តត
ុ និិងលក្ខខខណ្ឌឌនានាដែ�លជាមូូលហេ�តុុនៃ�ការទទួួលបានវិិញ្ញាាបនបត្រ�

ិ យោិ �គត្រូ�ូវផ្តតល់រ់ បាយការណ៍៍ស្តីីពី
ិ យោិ �គ
ចុះះ�បញ្ជីី ។
� អ្ននកអនុុវត្តតគម្រោ��ងវិនិ
� កា
ី រអនុុវត្តតគម្រោ��ងវិនិ
តាមកាលវិិភាគជាក់់លាក់់ដែ�លកំំណត់់ដោ�យ

ក.អ.ក.។

ទម្រ�ង់់និិងបែ�បបទលម្អិិ�តនៃ�គំំរូូ

របាយការណ៍៍ត្រូ�ូវកំំណត់់ដោ�យសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំរបស់់ ក.អ.ក.។

ិ
ិ យោិ �គនៅ�អនុុគណៈៈកម្មាាធិិការវិនិ
ិ យោិ �គរាជធានីី ខេ�ត្តត ត្រូ�ូវកំំណត់់
នីីតិិ វិធីីចុះះ�ប
ញ្ជីី គ
� ម្រោ��ងវិនិ
ដោ�យអនុុក្រឹ�ត្យ
ឹ យដោ�យឡែ�ក។

ទំំព័័រ ១១

ការទិិញ ការលក់់ ឬការរួួមបញ្ចូូ� លគ្នាា នៃ�គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គ
សិិទ្ធិិ� បុុព្វវសិិទ្ធិិ� ឬសិិទ្ធិិ�ដទៃ�ទៀ�ៀត ដែ�ល គ.ល.គ. បានទទួួលមិិនអាចផ្ទេ�េរទៅ�តតិិយជនណាមួួយ
បានទេ� លើ�ើកលែ�ងតែ�ការផ្ទេ�េរតាមរយៈៈការទិិញ ការលក់់ និិងការរួួមបញ្ចូូ� លគ្នាានៃ�គម្រោ��ង

វិិនិិយោ�គ។ គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គអាចត្រូ�ូវបានទិិញ លក់់ ឬរួួមបញ្ចូូ� លគ្នាាដោ�យមិិនបាត់់បង់់ការ

លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ការធានាលើ�ើការវិិនិិយោ�គ និិងកាតព្វវកិិច្ចចទាំំងឡាយដែ�លនៅ�មានបន្តត ប្រ�សិិនបើ�ើ
ការទិិញ

ការលក់់

ឬការរួួមបញ្ចូូ� លគ្នាានោះ�ះ

ស្រ�បតាមច្បាាប់់និិងលិិខិិតបទដ្ឋាានគតិិយុុត្តត

ជាធរមានហើ�ើយត្រូ�ូ វ បានធ្វើ�ើ� ឡើ�ើ ងតាមរយៈៈការស្នើ�ើ � សុំំ� ជា លាយលក្ខខ ណ៍៍ អ ក្សសរទៅ�ក.អ.ក.
ឬទៅ�អនុុគណៈៈកម្មាាធិិការវិិនិិយោ�គរាជធានីី
អនុុក្រឹ�ឹត្យយ។

ខេ�ត្តត

ដែ�លនីីតិិ វិិធីីលម្អិិ�តត្រូ�ូវកំំណត់់ដោ�យ

ការលុុបគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គ
គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គអាចត្រូ�ូវបានលុុបក្នុុ�ងករណីីណាមួួយដូូចខាងក្រោ��ម៖
១. អលទ្ធធភាពក្នុុ�ងការអនុុវត្តត គ.ល.គ. បន្តតទៀ�ៀត។

២. នីីតិិបុុគ្គគលដែ�លអនុុវត្តត គ.ល.គ. ត្រូ�ូវបានរំំលាយ។

៣. ការខកខានអនុុវត្តតកាតព្វវកិិច្ចចដែ�លបានកំំណត់់ក្នុុ�ងច្បាាប់់និិងលិិខិិតបទដ្ឋាានគតិិយុុត្តត
ជាធរមាន។

៤. តាមសំំណើ�ើរបស់់ក្រ�សួួង ស្ថាាប័័នពាក់់ព័័ន្ធធ លើ�ើគម្រោ��ងដែ�លមានផលប៉ះះ�ពាល់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរ

ជាអាទិ៍៍ដល់់បរិិស្ថាា ន ឬសន្តិិ�សុុខជាតិិ ឬផលប្រ�យោ�ជន៍៍សាធារណៈៈ ឬសុុខុុមាលភាព
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ឬតាមសំំណើ�ើរបស់់ វិិនិិយោ�គិិន។

នីីតិិ វិិធីីលម្អិិ�តស្តីី �ពីីការលុុបគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គត្រូ�ូវកំំណត់់ដោ�យអនុុក្រឹ�ឹត្យយ។
ិ ិយោ�គត្រូ�ូវបានលុុបក៏៏ដោ�យ
ទោះ�ះបីីជាគម្រោ��ងវិនិ
វិិនិិយោ�គិិនមិិនអាចរួួចផុុតពីីកាតព្វវកិិច្ចច
សារពើ�ើពន្ធធ និិងកាតព្វវកិិច្ចចដទៃ�ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ វិិនិិយោ�គិិនអាចធ្វើ�ើ�ការតវ៉ាាចំំពោះ�ះការ
លុុបគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គបាន តាមរយៈៈការដាក់់ពាក្យយតវ៉ាាជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរទៅ�ក.អ.ក.
ឬទៅ�អនុុគណៈៈកម្មាាធិិការវិិនិិយោ�គរាជធានីី ខេ�ត្តត ស្រ�បតាមនីីតិិ វិិធីីជាធរមាន។
ក្នុុ�ងករណីីមានការតវ៉ាា ក.អ.ក.ឬអនុុគណៈៈកម្មាាធិិការវិិនិិយោ�គរាជធានីី ខេ�ត្តត ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�
សេ�ចក្ដីី�សម្រេ�េចចំំពោះ�ះការតវ៉ាាខាងលើ�ើ។ ក្នុុ�ងករណីីមិិនពេ�ញចិិត្តតនឹឹងសេ�ចក្ដីី�សម្រេ�េចចំំពោះ�ះ
ការតវ៉ាាខាងលើ�ើ វិិនិិយោ�គិិនដែ�លបានតវ៉ាា អាចដាក់់ពាក្យយបណ្ដឹឹ�ងទៅ�តុុលាការមានសមត្ថថកិិច្ចច
នៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។
ទំំព័័រ ១២

វិិវាទនិិងការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទ

វិិ វា ទរវាង វិិ និិ យោ�គិិ ន និិ ង វិិ និិ យោ�គិិ ន ពាក់់ ព័័ ន្ធធ ទៅ�នឹឹ ង គម្រោ��ង វិិ និិ យោ�គអាចត្រូ�ូ វ បាន

ដោះ�ះស្រា�យតាមយន្តតការសម្រ�បសម្រួ�ួលដោ�យ ក.អ.ក. ឬ ដោ�យអនុុគណៈៈកម្មាាធិិការ

ិ ជាធរមាន តាមការស្នើ�ើ �សុំំ�ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរទៅ�
វិិនិិយោ�គរាជធានីី ខេ�ត្តត តាមនីីតិិ វិធីី
ិ
ក.អ.ក. ឬ អនុុគណៈៈកម្មាាធិិការវិនិិយោ�គរាជធានីី ខេ�ត្តត ដោ�យភាគីីវិិវាទណាមួួយ។
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៣០(សាមសិិប)ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាា ប់់ពីីទទួួលបានសំំណើ�ើសុំំ�ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរដែ�ល

ស្នើ�ើ �សុំំ�សម្រ�បសម្រួ�ួល ក.អ.ក.ឬអនុុគណៈៈកម្មាាធិិការវិិនិិយោ�គរាជធានីី ខេ�ត្តត ត្រូ�ូវចាត់់ចែ�ង

រៀ�ៀបចំំការសម្រ�បសម្រួ�ួលជាមួួយ វិិនិិយោ�គិិននិិងអង្គគពាក់់ព័័ន្ធធដទៃ�ទៀ�ៀតទៅ�តាមការចាំំបាច់់
សំំដៅ�ទទួួលបានដំំណោះ�ះស្រា�យសមរម្យយមួួយ។
ប្រ�សិិនបើ�ើការដោះ�ះស្រា�យតាមយន្តតការសម្រ�បសម្រួ�ួលខាងលើ�ើពុំំ�ទទួួលបានជោ�គជ័័យ វិិវាទ
អាចត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យតាមរយៈៈ៖

១. មជ្ឈឈត្តតការជាតិិឬមជ្ឈឈត្តតការអន្តតរជាតិិដែ�លយល់់ព្រ�មដោ�យគូូ វិិវាទ
២. តុុលាការមានសមត្ថថកិិច្ចចនៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។

អន្តតរប្បបញ្ញញត្តិិ�

ការវិិនិិយោ�គដែ�លទទួួលបានការអនុុញ្ញាាត និិងទទួួលបានការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតក្រោ��មច្បាាប់់ស្តីី�ពីី

វិិនិិយោ�គឆ្នាំំ�១៩៩៤ និិងឆ្នាំំ�២០០៣ នឹឹងត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជា គ.ល.គ. ក្រោ��មច្បាាប់់នេះ�ះ។

ការវិិនិិយោ�គដែ�លពុំំ�បានទទួួលការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត
ក្រោ��មច្បាាប់់ស្ដីី �ពីី វិិនិិយោ�គឆ្នាំំ�១៩៩៤

និិងឆ្នាំំ�២០០៣

ប៉ុុ�ន្តែ�ែបានទទួួលការធានាការវិិនិិយោ�គ
នឹឹងត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកជា

គ.ធ.វ.។

គ.ល.គ. ដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាននូូវការលើ�ើកលែ�ងពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល មុុនពេ�លប្រ�កាស
ឱ្យយប្រើ�ើ�នូូវច្បាាប់់នេះ�ះ

ហើ�ើយដែ�លសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាននេះ�ះត្រូ�ូវបានអនុុម័័តជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ

ដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាអភិិវឌ្ឍឍន៍៍កម្ពុុ�ជាឬដោ�យអនុុគណៈៈកម្មាាធិិការវិិនិិយោ�គរាជធានីី ខេ�ត្តត ត្រូ�ូវ
បន្តតទទួួលបាននូូវសិិទ្ធិិ�និិងការលើ�ើកលែ�ងពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលត្រឹ�ឹមទំំហំំដែ�លនៅ�សេ�សសល់់
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

ក.អ.ក. នឹឹងបន្តតអនុុវត្តតភារកិិច្ចចរហូូតដល់់មានការប្រ�កាសឱ្យយប្រើ�ើ�ព្រះ�ះរាជក្រឹ�ឹត្យយស្តីី �ពីីការរៀ�ៀបចំំ
និិងការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាអភិិវឌ្ឍឍន៍៍កម្ពុុ�ជា (សូូមមើ�ើលមាត្រា� ៤-៨ នៃ�ច្បាាប់់ថ្មីី�សម្រា�ប់់
ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�ត)។

ទំំព័័រ ១៣

អ្វីី�ជាទិិសដៅ�បន្ទាាប់់?
ច្បាាប់់ ស្តីី� ពីី វិិ និិ យោ�គបង្កើ�ើ� ត ឱ្យយមាននូូ វ ក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌ ច្បាាប់់ ថ្មីី� ដែ�លមានលក្ខខ ណៈៈអំំណោ�យផល
ិ យោិ �គ ជាពិិសេ�សបង្កើ�ត
ិ យោិ �គដ៏៏សំំខាន់់មួយសម្រា�
ដល់់ការវិនិ
ើ� នូូវក្រ�បខ័័ណ្ឌឌលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត វិនិ
ួ
ប់់
វិិស័័យ

និិងសកម្មមភាពវិិនិិយោ�គចំំនួួន

១៩

រួួមទាំំងការវិិនិិយោ�គលើ�ើហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ

ឌីីជីីថល ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងការពារបរិិស្ថាា ន ប្រ�សិិទ្ធផ
ធ លថាមពល ទេ�សចរណ៍៍ ការបណ្តុះះ� �

បណ្តាា លវិិជ្ជាាជីីវៈៈ ឡូូជីីស្ទីី �ក និិងការស្រា�វជ្រា�វ និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ និិងហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ ។ល។
ច្បាាប់់នេះ�ះត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថានឹឹងបង្កើ�ើ�នសមត្ថថភាពប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង និិងភាពទាក់់ទាញរបស់់កម្ពុុ�ជា
ក្នុុ�ងស្មាា រតីីនៃ�ការធ្វើ�ើ�ពិិពិិធកម្មមមូូលដ្ឋាានសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច គាំំទ្រ�នវានុុវត្តតន៍៍ និិងជំំរុុញការស្ដាា រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
ឡើ�ើងវិិញ ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលនៃ�ការរាតត្បាាតរបស់់ជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩។

ទំំព័័រ ១៤

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាអភិិវឌ្ឍឍន៍៍កម្ពុុ�ជា

ិ
អាសយដ្ឋាាន៖ វិិមានរដ្ឋាាភិិបាល តីីរវិថីីព្រះ�
ះស៊ីី�សុុវត្ថិិ� សង្កាាត់់វត្តតភ្នំំ� ខណ្ឌឌដូូនពេ�ញ
		
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា
គេ�ហទំំព័័រ ៖www.cdc.gov.kh

គណៈៈកម្មាាធិិការវិិនិិយោ�គកម្ពុុ�ជា (CIB)

ទូូរស័័ព្ទទ៖ ០៩៩៧៩៩៦៧៩ / ០៩៨ ៧៩៩ ៦៧៩(Hotline)
អុីី�ម៉ែ�ែល៖ helpdesk@cdc.gov.kh
info@cdc.gov.kh
គេ�ហទំំព័័រ ៖www.cdc.gov.kh
តុុចិិន

អុីី�ម៉ែ�ែល៖ chinadesk@cdc.gov.kh

តុុអឺឺរ៉ុុ�ប	 អុីី�ម៉ែ�ែល៖ eudesk@cdc.gov.kh និិង CC to info@eurocham-cambodia.org
តុុជប៉ុុ�ន អុីី�ម៉ែ�ែល៖ japandesk@cdc.gov.kh
តុុកូូរ៉េេ�	 អុីី�ម៉ែ�ែល៖ koreadesk@cdc.gov.kh

ម៉ោ�ោងធ្វើ�ើ�ការ

ពីីថ្ងៃ�ៃ ចន្ទទ ដល់់ ថ្ងៃ�ៃ សុុក្រ�
ពេ�លព្រឹ�ឹក ៧:៣០-១១:៣០
ពេ�លរសៀ�ៀល ២:០០-៥:៣០
Facebook
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាអភិិវឌ្ឍឍន៍៍កម្ពុុ�ជា
Council for the Development of Cambodia

Telegram & WhatsApp
+855 99 799 679
+855 98 799 679

