
សេ�ចកី្តី��សេ�េបពិិសេ��

ចាប់�ី�ពិ�វិិនិិសេ�គ



អី្វី�ដែ�លអ្វីនក្តីត្រូ�ូវិ�ឹ�
កមុ្ពុ�ជាបានអនុម្ពុ័តច្បាាប់់សី្តី�ពី�វិិនិយោ�គ យោ�ថ្ងៃ�ៃទី�១៥ ខែ�តុលា ឆំ្នាំ�២០២១ កំ�ងយោ�លប់�ណង
ប់យោងើ�តនូវិក្រកប់�័ណឌ គតិយុុតីខែ�លយោប់�កច្បា�ហ  មានតមាា ភាពី អាច្បាបាា ន់ក្រប់មាណជាម្ពុុនបាន 
យោ��ម្ពុី�ទាក់ទាញ និងយោល�កកមុ្ពុស្តី់គុណភាពី ក្រប់ស្តីិទីធភាពី និងក្រប់ស្តីិទីធផល ថ្ងៃនការវិិនិយោ�គ
យោ�យុប់ុគគលស្តីញ្ជាា តិខែ�ែរឬប់រយោទីស្តី កំ�ងក្រប់យោទីស្តីកមុ្ពុ�ជា។

ច្បាាប់់សី្តី�ពី�វិិនិយោ�គមានវិិសាលភាពីអនុវិតីច្បា�យោ�ះរាល់គយោក្រមាងវិិនិយោ�គខែ�លមានលកខណៈ
ស្តីម្ពុីតិីក្រគប់់ក្រ�ន់យោ�កាត់ថា "គ.ល.គ." គយោក្រមាងពីក្រង�កថ្ងៃនគយោក្រមាងវិិនិយោ�គមានលកខណៈ
ស្តីម្ពុីតិីក្រគប់់ក្រ�ន់យោ�កាត់ថា "គ.ពី.គ.ល.គ." និង គយោក្រមាងវិិនិយោ�គខែ�លទីទីួលបាន
ក្រតឹម្ពុខែតការធានាយោល�ការវិិនិយោ�គយោ�កាត់ថា "គ.ធ.វិ." ខែ�លបានច្បាុះប់ញ្ជីា �យោ�ក្រក�ម្ពុក្រប់ឹកា
អភិិវិឌ្ឍឍន៍កមុ្ពុ�ជា ឬ យោ�អនុគណ:កមាែ ធិការវិិនិយោ�គរាជធាន� យោ�តី។

ការសេលើក្តីទឹឹក្តីចិ�ីវិិនិិសេ�គ

ច្បាាប់់យោនះផីល់ការយោល�កទីឹកច្បាិតីវិិនិយោ�គ
យោល� វិិស្តី័យុ និងស្តីកម្ពុែភាពីស្តី�ខាន់ៗ 
តាម្ពុរយុៈយុនីការថ្ងៃនការយោល�កទីឹកច្បាិតីខែផំក
ពីនធជាម្ពុូល�ា ន ការយោល�កទីឹកច្បាិតីប់ខែនែម្ពុ 
និងការយោល�កទីឹកច្បាិតីពីិយោស្តីស្តី។
�ូមអានិបដែនិែមសេ�ទឹំពិ័រទឹ� ៣

ការធានាវិិនិិសេ�គ

កញ្ជីចប់់ម្ពុួយុថ្ងៃនវិិធានការការ�រ 
(ការធានា) ក្រតូវិបានផដល់ជូនវិិនិយោ�គិន 
និងក្រទីពីយស្តីម្ពុីតីិរប់ស្តី់ពីួកយោគយោ�កំ�ង
ច្បាាប់់ យោ��ម្ពុី�ធានាស្តីុវិតែិភាពីនិង
ស្តីែ ិរភាពី។
�ូមអានិបដែនិែមសេ�ទឹំពិ័រទឹ� ៨

ដែបបបទឹនិ��ិវិិធី�

ការខែណនា�ជាម្ពុូល�ា នច្បា�យោ�ះទីិ�ាភាពី
ប់យោច្បាចកយោទីស្តីខែ�លមានខែច្បាងក�ំងច្បាាប់់�ែ�
រួម្ពុមាន�ូច្បាជា ការយោសំ្តី�ស្តីុ�ច្បាុះប់ញ្ជីា � និង
ការយោផេរនូវិគយោក្រមាងវិិនិយោ�គជាយោ��ម្ពុ។
�ូមអានិបដែនិែមសេ�ទឹំពិ័រទឹ� ១១

ទី�ពី័រ ១



វាក្តីយ�័ពិទគនិះឹ�

គសេត្រូ��វិិនិិសេ�គ ស្តី�យោ��ល់គយោក្រមាង
មានលកខណៈស្តីម្ពុីតីិក្រគប់់ក្រ�ន់ គយោក្រមាង
ពីក្រង�កថ្ងៃនគយោក្រមាងវិិនិយោ�គមានលកខណៈ
ស្តីម្ពុីតិីក្រគប់់ក្រ�ន់ និងគយោក្រមាងវិិនិយោ�គ
ខែ�លទីទីួលបានក្រតឹម្ពុខែតការធានាយោល�ការ
វិិនិយោ�គ។

គសេត្រូ��វិិនិិសេ�គ�និលក្តីេណៈៈ�មប�ិី
ត្រូគប់ត្រូ�និ ់ស្តីរយោស្តីរជាអកសរកាត់ គ.ល.គ 
ស្តី�យោ��ល់គយោក្រមាងវិិនិយោ�គខែ�លទីទីួល
បានវិិញ្ជាា ប់នប់ក្រតច្បាុះប់ញ្ជីា �ពី�ក្រក�ម្ពុក្រប់ឹកា
អភិិវិឌ្ឍឍន៍កមុ្ពុ�ជា ឬអនុគណៈកមាែ ធិការ
វិិនិយោ�គរាជធាន� យោ�តី។

គសេត្រូ��វិិនិិសេ�គ�និលក្តីេណៈៈ�មប�ិី
ត្រូគប់ត្រូ�និ់បសេត្រូមើឱ្យយការនាសំេចញ ស្តី�យោ�
�ល់ គ.ល.គ ខែ�លបានលក់ឬបានយោផេរ
ស្តីមាមាក្រតណាម្ពុួយុថ្ងៃនផលិតផលរប់ស្តី់�ា�ន

យោ�ឱ្យយអំកទីិញ ឬអំកទីទីួលយោ�យោក្រ�
ក្រពីះរាជាណាច្បាក្រកកមុ្ពុ�ជា។

គសេត្រូ��វិិនិិសេ�គ�និលក្តីេណៈៈ�មប�ិី
ត្រូគប់ត្រូ�និ់ដែ�លជាត្រូបសេ�ទឹឧ�ាហក្តីមម
�តំ្រូទឹ ស្តី�យោ��ល់ គ.ល.គ ខែ�ល
ផលិតផលរប់ស្តី់�ា�នកំ�ងស្តីមាមាក្រតណាម្ពុួយុ 
ក្រតូវិផគត់ផគង់�ល់ឧស្តីាហកម្ពុែនា�យោច្បាញ។

គសេត្រូ��វិិនិិសេ�គ�និលក្តីេណៈៈ�មប�ិី
ត្រូគប់ត្រូ�និ់បសេត្រូមើទឹ�ផ្សាារក្តីន��ត្រូ��ក្តី ស្តី�យោ�
�ល់ គ.ល.គ ខែ�លម្ពុិនប់យោក្រម្ពុ�ឱ្យយ
ការនា�យោច្បាញ។

វាក្តីយ�័ពិទ�ំខានិ់ៗ
ដែ�លសេត្រូបើសេ�ក្តីន��ចាប់�ី�ពិ�វិិនិិសេ�គ

ទី�ពី័រ ២



�ត្រូ�២៤នៃនិចាប់�ី�ពិ�វិិនិិសេ�គ 
វិិ�័យនិិ��ក្តីមមភាពិវិិនិិសេ�គ�ូចខា�សេត្រូកាម ត្រូ�ូវិទឹទឹួលការសេលើក្តីទឹឹក្តីចិ�ី៖

១ ឧស្តីាហកម្ពុែខែ�លមានប់យោច្បាចកវិិទីា�ុស្តី់ ក្រប់កប់យោ�យុនវានុវិតីន៍ និងការក្រសាវិក្រជាវិ
និងអភិិវិឌ្ឍឍន៍

២ ឧស្តីាហកម្ពុែ ឬកម្ពុែនីសាល�ែ�ៗ  ផីល់តថ្ងៃម្ពុាប់ខែនែម្ពុ�ុស្តី ់មាននវានុវិតីន ៍នងិភាពី
ក្រប់កតួក្រប់ខែជង�ុស្តី់

៣ ឧស្តីាហកម្ពុែប់យោក្រម្ពុ�ឱ្យយខែ�សក្រច្បាវាកផ់លិតកម្ពុែត�ប់ន់និងស្តីកលយោលាក

៤
ឧស្តីាហកម្ពុែ��ក្រទី�កព់ីន័ធនងឹវិសិ្តីយ័ុកសិ្តីកម្ពុែ យោទីស្តីច្បារណ ៍កម្ពុែនីសាល ឧស្តីាហកម្ពុែ
ប់យោក្រម្ពុ�ឱ្យយខែ�សក្រច្បាវាកផ់លិតកម្ពុែត�ប់ន់និងស្តីកលយោលាក នងិឧស្តីាហកម្ពុែតភាា ប់ប់់ណីាញ
ផគតផ់គង់

៥ ឧស្តីាហកម្ពុែយោក្រគឿងអគគសិ្តីន�និងយោអឡិចិ្បាក្រតនិូក

៦ ឧស្តីាហកម្ពុែយោក្រគឿងប់នាា ស្តី ់ប់ងគ�� នងិតយោម្ពុា�ង

៧ ឧស្តីាហកម្ពុែយោម្ពុកានិកនិងយោក្រគឿងមាាស្តីុ�ន

៨ កស្តីកិម្ពុែ កសិ្តីឧស្តីាហកម្ពុែ ឧស្តីាហកម្ពុែខែកថ្ងៃចំ្បាផលិតផលកសិ្តីកម្ពុែ ឧស្តីាហកម្ពុែខែកថ្ងៃចំ្បា
ច្បា�ណ�អាហារខែ�លប់យោក្រម្ពុ�ទី�ផារកំ�ងក្រស្តី�ក ឬការនា�យោច្បាញ

គសេត្រូ��ពិត្រូ��ក្តីនៃនិគសេត្រូ��វិិនិិសេ�គ
�និលក្តីេណៈៈ�មប�ិីត្រូគប់ត្រូ�និ ់
ស្តីរយោស្តីរជាអកសរកាត់ គ.ពី.គ.ល.គ ស្តី�យោ�
�ល់ការពីក្រង�កថ្ងៃន គ.ល.គ ខែ�លយោធើ�យោឡិ�ង
តាម្ពុរូប់ភាពីណាម្ពុួយុ មានជាអាទី៍ 
ការពីក្រង�កផលិតកម្ពុែខែ�លមានក្រសាប់់ 
ការពីក្រង�កតាម្ពុរយុៈការយោធើ�ពីិពីិធកម្ពុែ
ម្ពុុ�ស្តីញ្ជាា ផលិតកម្ពុែខែ�លស្តីែ ិតកំ�ង
ខែស្តីក្រស្តីឡាយុផលិតផលជាម្ពុួយុ�ំ 
ការពីក្រង�កតាម្ពុរយុៈការប់��ក់ប់យោច្បាចកវិិទីា
ទី�យោន�ប់�ែ�ខែ�លយោល�កកមុ្ពុស្តី់ផលិតភាពី ឬ
ការ�រប់រិសាែ ន ការពីក្រង�ក
យោហ�ា រច្បានាស្តីមុ្ពុ័នធប់យោក្រម្ពុ�ឱ្យយយោស្តីវា

ទីូរគម្ពុនាគម្ពុន៍ម្ពុូល�ា ន ឬការពីក្រង�កយោក្រកាម្ពុ
រូប់ភាពីយោផសងយោទីៀតខែ�លនឹងក្រតូវិក�ណត់
យោ�យុអនុក្រកឹតយ។

គសេត្រូ��វិិនិិសេ�គដែ�លទឹទឹួលបានិ
ត្រូ�ឹមដែ�ការធានាសេលើការវិិនិិសេ�គ 
ស្តីរយោស្តីរជាអកសរកាត់ គ.ធ.វិ. ស្តី�យោ��ល់
គយោក្រមាងវិិនិយោ�គខែ�លបានច្បាុះប់ញ្ជីា �យោ�
ក្រក�ម្ពុក្រប់ឹកាអភិិវិឌ្ឍឍន៍កមុ្ពុ�ជា ឬយោ�អនុ
គណៈកមាែ ធិការវិិនិយោ�គរាជធាន� យោ�តី
យោ�យុមានប់ញ្ជាា ក់ច្បាាស្តី់ថាជា គ.ធ.វិ. ប់ាុខែនដ
ពីុ�ទីទីួលបានការយោល�កទីឹកច្បាិតីខែផំក
សារយោពី�ពីនធ។

ទី�ពី័រ ៣



ុ

៩ ស្តីហក្រ�ស្តីធនុតូច្បានងិម្ពុធយម្ពុក�ំងវិសិ្តីយ័ុអាទីភិាពី នងិការអភិវិិឌ្ឍឍប់ណី� �ស្តីហក្រ�ស្តី
ធនុតូច្បា នងិម្ពុធយម្ពុ ស្តីនួឧស្តីាហកម្ពុែ នងិស្តីនួវិទិីាសាស្ត្រសី្តី  ប់យោច្បាចកវិិទីា នងិនវានវុិតីន៍

១០ ឧស្តីាហកម្ពុែយោទីស្តីច្បារណ៍និងស្តីកម្ពុែភាពី�កព់ីន័ធនងឹយោទីស្តីច្បារណ៍

១១ ការអភិវិិឌ្ឍឍត�ប់ន់យោស្តី�ាកិច្បាចពីយិោស្តីស្តី

១២ ឧស្តីាហកម្ពុែឌ្ឍ�ជ��ល

១៣ ការវិិនយិោ�គកំ�ងវិសិ្តីយ័ុអប់រ់ ំការប់ណី� ះប់ណីាលវិិជាា ជ�វិៈ នងិការជ�រុញផលតិភាពី

១៤ ការវិិនយិោ�គកំ�ងវិសិ្តីយ័ុសុ្តីខាភិបិាល

១៥ ការអភិវិិឌ្ឍឍយោហ�ា រច្បានាស្តីមុ្ពុន័ធរបូ់វិនី

១៦ ការវិិនយិោ�គកំ�ងវិសិ្តីយ័ុឡិជូ�ស្តីេ �ក

១៧ ការវិិនយិោ�គកំ�ងការក្រគប់ក់្រគង ការការ�រប់រិសាែ ន នងិការអភិរិកសជ�វិៈច្បាក្រម្ពុ�ះ នងិ
យោស្តី�ាកិច្បាចច្បាក្រកា

១៨ ការវិិនយិោ�គកំ�ងវិសិ្តីយ័ុថាម្ពុពីលថ្ងៃប់តង ប់យោច្បាចកវិិទីាខែ�លរមួ្ពុច្បា�ខែណក�លក់ារប់នា� នងិ
ការកាត់ប់នែយុការខែក្រប់ក្រប់�លអាកាស្តីធាតុ

១៩ វិសិ្តីយ័ុនងិស្តីកម្ពុែភាពីវិនិយិោ�គយោផសងយោទីៀតខែ�លម្ពុនិមានខែច្បាងក�ំងច្បាាប់យ់ោនះ កំ�ងករណ�
ខែ�លរាជរ�ា ភិបិាលយុល់យោ��ញថាមានស្តីកីានពុីល�ល់ការអភិវិិឌ្ឍឍស្តីងគម្ពុ-យោស្តី�ាកចិ្បាច។

ទី�ពី័រ ៤



ការសេលើក្តីទឹឹក្តីច�ីិជាមលូដ្ឋាា និ
ស្តីកម្ពុែភាពីវិិនិយោ�គខែ�លបានច្បាុះប់ញ្ជីា �ជា គ.ល.គ. មានស្តីិទីធិយោក្រជ�ស្តីយោរ�ស្តីកញ្ជីចប់់យោល�កទីឹកច្បាិតី
ជាម្ពុូល�ា នជា ០២ ជយោក្រម្ពុ�ស្តី�ូច្បាខាងយោក្រកាម្ពុ៖

ជយោក្រម្ពុ�ស្តីទី�១៖ ការយោល�កខែលងពីនធយោល�ក្របាក់ច្បា�ណូល៖ ការយោល�កខែលងពីនធយោល�ក្របាក់ច្បា�ណូល
ស្តីក្រមាប់់រយុៈយោពីលពី� ៣ យោ� ៩ ឆំ្នាំ� យោ�តាម្ពុវិិស្តី័យុនិងស្តីកម្ពុែភាពីវិិនិយោ�គ គិតចាប់់ពី�យោពីល
ទីទីួលបានក្របាក់ច្បា�ណូលយោល�ក��ប់ូង។ វិិស្តី័យុ និងស្តីកម្ពុែភាពីវិិនិយោ�គ ក្រពីម្ពុទា�ងរយុៈយោពីល
យោល�កខែលងពីនធយោល�ក្របាក់ច្បា�ណូល នឹងក្រតូវិក�ណត់កំ�ងច្បាាប់់សី្តី�ពី�ហិរញ្ជីាវិតែ�ស្តីក្រមាប់់ការក្រគប់់ក្រគង 
និង/ឬអនុក្រកឹតយ។

ប់នាេ ប់់ពី�ផុតរយុៈយោពីលយោល�កខែលងពីនធយោល�ក្របាក់ច្បា�ណូល គ.ល.គ. មានស្តីិទីធិទីទីួលបានការ
យោល�កទីឹកច្បាិតីឱ្យយប់ង់ពីនធយោល�ក្របាក់ច្បា�ណូលតាម្ពុអក្រតាក�យោណ�នតាម្ពុយោពីលយោធៀប់យោ�នឹងក្របាក់ពីនធ
ក្រតូវិប់ង់ស្តីរុប់�ូច្បាតយោ�៖ ២៥% ស្តីក្រមាប់់ ២ ឆំ្នាំ���ប់ូង, ៥០% ស្តីក្រមាប់់ ២ ឆំ្នាំ�ប់នាេ ប់់, និង 
៧៥% ស្តីក្រមាប់់ ២ ឆំ្នាំ�ច្បាុងយោក្រកាយុ។

យោល�ស្តីពី�យោនះយោទីៀតជយោក្រម្ពុ�ស្តីយោនះរួម្ពុប់ញ្ជីចូល៖
µ ការយោល�កខែលងក្របាក់រំយោ�ះពីនធយោល�ក្របាក់ច្បា�ណូលកំ�ងអ�ឡិ�ងយោពីលយោល�កខែលងពីនធយោល�ក្របាក់
  ច្បា�ណូល
µ ការយោល�កខែលងពីនធអប់ីប់រមា យោ�យុក្រតូវិមានរបាយុការណ៍ស្តីវិនកម្ពុែឯករាជយ
µ ការយោល�កខែលងអាករនា�យោច្បាញ យោល�កខែលងខែតមានខែច្បាងយោ�យុខែឡិកយោ�កំ�ងច្បាាប់់និងលិ�ិត   
  ប់ទី�ា នគតិយុុតីយោផសងយោទីៀត

ជយោក្រម្ពុ�ស្តីទី�២៖ ការរំលស្តី់ពីិយោស្តីស្តី៖
µ ស្តីិទីធិកាត់កងច្បា�ណាយុម្ពុូលធនតាម្ពុរយុៈការរំលស្តី់ពីិយោស្តីស្តីខែ�លមានខែច្បាងក�ំងប់ទីប់ីញ្ជីាតិី
  សី្តី�ពី�ពីនធ�រជាធរមាន
µ ស្តីិទីធិកាត់កងរហូត�ល់ ២០០% យោល�ច្បា�ណាយុជាក់លាក់យោផសងយោទីៀតស្តីក្រមាប់់រយុៈយោពីល
  រហូត�ល់ ៩ ឆំ្នាំ�។ វិិស្តី័យុ និង ស្តីកម្ពុែភាពីវិិនិយោ�គ និងច្បា�ណាយុជាក់លាក់ ក្រពីម្ពុទា�ង   
  រយុៈយោពីលកាត់កងច្បា�ណាយុ ក្រតូវិក�ណត់កំ�ងច្បាាប់់សី្តី�ពី�ហិរញ្ជីាវិតែ� ស្តីក្រមាប់់ការក្រគប់់ក្រគង និង/
  ឬអនុក្រកឹតយ

ទី�ពី័រ ៥



ការសេលើក្តីទឹឹក្តីចិ�ីបដែនិែម

µ ការយោល�កខែលងក្របាក់រំយោ�ះពីនធយោល�ក្របាក់ច្បា�ណូលកំ�ងរយុៈយោពីលជាក់លាក់ណាម្ពុួយុយោ�តាម្ពុ
  វិិស្តី័យុនិងស្តីកម្ពុែភាពីវិិនិយោ�គខែ�លក្រតូវិក�ណត់កំ�ងច្បាាប់់សី្តី�ពី�ហិរញ្ជីាវិតែ�ស្តីក្រមាប់់ការក្រគប់់ក្រគង
  និង/ឬអនុក្រកឹតយ
µ ការយោល�កខែលងពីនធអប់ីប់រមាយោ�យុក្រតូវិមានរបាយុការណ៍ស្តីវិនកម្ពុែឯករាជយ
µ ការយោល�កខែលងអាករនា�យោច្បាញ យោល�កខែលងខែតមានខែច្បាងយោ�យុខែឡិកយោ�កំ�ងច្បាាប់់ និងលិ�ិត
   ប់ទី�ា នគតិយុុតីយោផសងយោទីៀត។

ប់ខែនែម្ពុពី�យោល�ការយោល�កទីឹកច្បាិតីក�ំងជយោក្រម្ពុ�ស្តីទី�១ ឬជយោក្រម្ពុ�ស្តីទី�២៖
ក. គ.ល.គ. ខែ�លប់យោក្រម្ពុ�ឱ្យយការនា�យោច្បាញ និង គ.ល.គ. ខែ�លជាក្រប់យោភិទីឧស្តីាហកម្ពុែ��ក្រទី  
    �ល់ គ.ល.គ ប់យោក្រម្ពុ�ឱ្យយការនា�យោច្បាញ មានស្តីិទីធិនា�ច្បាូលយោ�យុពីនធគយុ អាករពីិយោស្តីស្តី និង
    អាករយោល�តថ្ងៃម្ពុាប់ខែនែម្ពុជាប់នេ�ករប់ស្តី់រ�ានូវិស្តីមាា រៈសាងស្តីង់ ប់រិកាខ រស្តី�ណង់ ស្តីមាា រៈប់រិកាខ រ
    ផលិតកម្ពុែ និងធាតុច្បាូលផលិតកម្ពុែ
�. គ.ល.គ. ប់យោក្រម្ពុ�ទី�ផារកំ�ងក្រស្តី�កមានស្តីិទីធិនា�ច្បាូលយោ�យុពីនធគយុ អាករពីិយោស្តីស្តី និងអាករ
    យោល�តថ្ងៃម្ពុាប់ខែនែម្ពុស្តីក្រមាប់់ការនា�ច្បាូលស្តីមាា រៈសាងស្តីង់ ប់រិកាខ រស្តី�ណង់ និងស្តីមាា រៈប់រិកាខ រ
    ផលិតកម្ពុែ ។ ការយោល�កទីឹកច្បាិតីច្បា�យោ�ះធាតុច្បាូលផលិតកម្ពុែក្រតូវិក�ណត់កំ�ងច្បាាប់់សី្តី�ពី�
    ហិរញ្ជីាវិតែ�ស្តីក្រមាប់់ការក្រគប់់ក្រគង និង/ឬអនុក្រកឹតយ។

ទី�ពី័រ ៦

យោក្រ�ពី�ការយោល�កទីឹកច្បាិតីជាម្ពុូល�ា ន ស្តីកម្ពុែភាពីវិិនិយោ�គខែ�លបានច្បាុះប់ញ្ជីា �ជា  គ.ល.គ.  
ទីទីួលបានការយោល�កទីឹកច្បាិតីប់ខែនែម្ពុ �ូច្បាខាងយោក្រកាម្ពុ៖
µ ការយោល�កខែលងអាករយោល�តថ្ងៃម្ពុាប់ខែនែម្ពុច្បា�យោ�ះការទីិញធាតុច្បាូលផលិតកម្ពុែខែ�លផលិតកំ�ង
  ក្រស្តី�កស្តីក្រមាប់់ប់យោក្រម្ពុ��ល់ការអនុវិតី គ.ល.គ.
µ ការកាត់កងច្បា�ណាយុកំ�ងអក្រតា ១៥០% ពី�ម្ពុូល�ា នគិតពីនធច្បា�យោ�ះស្តីកម្ពុែភាពីណាម្ពុួយុ�ូច្បា
  ខាងយោក្រកាម្ពុ៖
 ក. ការក្រសាវិក្រជាវិ អភិិវិឌ្ឍឍន៍ និងនវានុវិតីន៍
 �. ការអភិិវិឌ្ឍឍធនធានម្ពុនុស្តីស តាម្ពុរយុៈការផីល់ការប់ណី� ះប់ណីាលវិិជាា ជ�វិៈ និង
               ជ�នាញ�ល់កម្ពុែករនិយោ�ជិតខែ�ែរ
 គ. ការសាងស្តីង់កខែនាងសំាក់យោ� កខែនាងប់រិយោភាគអាហារ ឬអាហារ�ា នតថ្ងៃម្ពុា
               ស្តីម្ពុរម្ពុយ ទារក�ា ន និងស្តីុ�ូប់តែម្ពុាវិតែ� �ថ្ងៃទីយោទីៀតស្តីក្រមាប់់កម្ពុែករ/និយោ�ជិត



ការសេលើក្តីទឹឹក្តីចិ�ីពិិសេ��

វិិស្តី័យុ និងស្តីកម្ពុែភាពីវិិនិយោ�គជាក់លាក់ណាម្ពុួយុខែ�លមានស្តីកីានុពីល�ុស្តី់កំ�ងការ

រួម្ពុច្បា�ខែណក�ល់ការអភិិវិឌ្ឍឍយោស្តី�ាកិច្បាចជាតិ អាច្បាទីទីួលការយោល�កទីឹកច្បាិតីពីិយោស្តីស្តីយោ�យុខែឡិក

យោផសងយោទីៀតខែ�លក្រតូវិក�ណត់យោ�កំ�ងច្បាាប់់សី្តី�ពី�ហិរញ្ជីាវិតែ�ស្តីក្រមាប់់ការក្រគប់់ក្រគង។

ទី�ពី័រ ៧

 �. ការយោធើ�ទី�យោន�ប់កម្ពុែយោល�យោក្រគឿងមាា ស្តីុ�នយោ��ម្ពុី�ប់យោក្រម្ពុ�ខែ�សក្រច្បាវាក់ផលិតកម្ពុែ និង
 ង. ការផីល់ការយោល�កកមុ្ពុស្តី់ស្តីុ�ុមាលភាពី�ល់កម្ពុែករនិយោ�ជិតខែ�ែរ �ូច្បាជាការផីល់
               ម្ពុយោធាបាយុ�ឹកជញ្ជីាូនក្រប់កប់យោ�យុផាស្តីុកភាពី�ល់កម្ពុែករនិយោ�ជិតកំ�ងការ
               យោធើ���យោណ�រយោ�ម្ពុកពី�កខែនាងសំាក់យោ�យោ�យោរាងច្បាក្រក កខែនាងសំាក់យោ� កខែនាង
               ប់រិយោភាគអាហារ ឬអាហារ�ា នខែ�លមានតថ្ងៃម្ពុាស្តីម្ពុរម្ពុយ ទារក�ា ន
               និងស្តីុ�ូប់តែម្ពុាវិតែ��ថ្ងៃទីយោទីៀត
µ ការយោល�កខែលងពីនធយោល�ក្របាក់ច្បា�ណូលច្បា�យោ�ះការពីក្រង�ក គ.ល.គ. ខែ�លក្រតូវិក�ណត់យោ�យុ
  អនុក្រកឹតយ។



ការធានាវិនិិសិេ�គ

ជ�ពីូកទី�៥ ថ្ងៃនច្បាាប់់យោនះ ខែច្បាងអ�ពី�ការធានា 
និងការការ�រវិិនិយោ�គ។ “ វិិនិយោ�គិន” 
ស្តី�យោ��ល់ប់ុគគលអនុវិតីគយោក្រមាងវិិនិយោ�គ
ខែ�លបានច្បាុះប់ញ្ជីា �យោ�ក្រក�ម្ពុក្រប់ឹកាអភិិវិឌ្ឍឍន៍
កមុ្ពុ�ជា ឬ យោ�អនុគណៈកមាែ ធិការវិិនិយោ�គ
រាជធាន� យោ�តី។

ការមិនិសេរ��សេអ្វីើ�ក្តីន��ក្តីរណៈ�ដែ�ល�និការ
ខូូចខា�ការវិិនិិសេ�គ៖ វិិនិយោ�គិននឹង
ទីទីួលបាននូវិក្រប់ក្រពីឹតីកម្ពុែម្ពុិនយោរ�ស្តីយោអ�ង
ទាក់ទីងនឹងប់�ិទាន  ស្តី�ណង ឬ
��យោណាះក្រសាយុជាតថ្ងៃម្ពុាយោស្តី�ាកិច្បាចយោផសងយោទីៀត 
កំ�ងករណ�ខែ�លការវិិនិយោ�គរប់ស្តី់�ា�នបាន
ទីទីួលរងនូវិការ�ូច្បាខាតយោ�យុសារជយោមាា ះ

ក្រប់�ប់់អាវិុធ ឬកលិយុុគស្តីុ�វិិល ឬការ�ក់
ក្រប់យោទីស្តីជាតិយោ�កំ�ងភាពីអាស្តីនំ ក្រប់ស្តីិនយោប់�
មានច្បាាប់់ និងយោ�លនយោ�បាយុរប់ស្តី់
រាជរ�ា ភិិបាលកមុ្ពុ�ជា សី្តី�ពី�ការយោធើ�ប់�ិទានឬ
ផីល់ស្តី�ណងស្តីម្ពុរម្ពុយណាម្ពុួយុយោនាះ។

ការមិនិសេរ��សេអ្វីើ�ចំសេ���ញ្ជាា �ិ
បរសេទឹ�៖ វិិនិយោ�គិនប់រយោទីស្តីម្ពុិនក្រតូវិជា
កម្ពុែវិតែ�ថ្ងៃនការយោរ�ស្តីយោអ�ងយោ�យុសារម្ពុូលយោហតុ
ស្តីញ្ជាា តិប់រយោទីស្តី យោល�កខែលងខែតកម្ពុែស្តីិទីធិយោល�
��ធា��ូច្បាខែ�លមានខែច្បាងក�ំងរ�ាធម្ពុែនុញ្ជីាថ្ងៃន
ក្រពីះរាជាណាច្បាក្រកកមុ្ពុ�ជា និងប់ទីប់ីញ្ជីាតិី
ទា�ងឡាយុជាធរមាន។

“ការផី្សាល់ការសេលើក្តីទឹឹក្តីចិ�ីត្រូគប់ត្រូ���សេត្រូជាយ�ល់
ការវិិនិិសេ�គក្តីន��វិិ�័យដែ�លត្រូបក្តីបសេដ្ឋាយ
និវានិុវិ�ីនិ៍ និិ�ច�រភាពិគឺជាការវិិវិឌ្ឍឍ�៏វិិ�ា�និ” 

ទី�ពី័រ ៨



ការមិនិសេធីីើជា�ូបនិ�យក្តីមម៖ រ�ាម្ពុិនក្រតូវិ
យោធើ�ជាតូប់ន�យុកម្ពុែ ខែ�លនា�ឱ្យយប់ាះ�ល់�ល់
ក្រទីពីយស្តីម្ពុីតីិរប់ស្តី់វិិនិយោ�គិន កំ�ង
ក្រពីះរាជាណាច្បាក្រកកមុ្ពុ�ជាយោឡិ�យុ។

ការមិនិសេធីីើអ្វី�ាមិក្តីរណៈ៍៖ រ�ាម្ពុិនក្រតូវិយោធើ�
អស្តីាម្ពុិករណ៍ខែ�លនា�ឱ្យយប់ាះ�ល់�ល់
គយោក្រមាងវិិនិយោ�គខែ�លបានទីទីួលការ
អនុម្ពុ័តយោនាះយោឡិ�យុ យោទាះប់�យោ�យុផាេ ល់ឬ
យោ�យុក្រប់យោ�ល ឬតាម្ពុរយុៈវិិធានការ
ក្រប់ហាក់ក្រប់ខែហលនឹងការយោធើ�អស្តីាម្ពុិករណ៍កដ� 
យោល�កខែលងខែតកំ�ងករណ�ប់យោក្រម្ពុ�ក្រប់យោ�ជន៍
សាធារណៈ ខែ�លការយោធើ�អស្តីាម្ពុិករណ៍យោនះ
ក្រតូវិអនុវិតីតាម្ពុលកខ�ណឌ �ូច្បាខាងយោក្រកាម្ពុ៖ 

១. ភាពីម្ពុិនយោរ�ស្តីយោអ�ង
២. ស្តី�ណងយោ�យុស្តីម្ពុរម្ពុយនិងយុុតិីធម្ពុ៌ និង
៣. អនុយោលាម្ពុតាម្ពុច្បាាប់់និងន�តិវិិធ�
អស្តីាម្ពុិករណ៍ជាធរមាន។ 

ការមិនិក្តីំណៈ�់នៃ�ះ៖ រាជរ�ា ភិិបាលកមុ្ពុ�ជា
ម្ពុិនក្រតូវិក�ណត់ថ្ងៃ�ាយោល�ផលិតផល ឬយោស្តីវា
នានាខែ�លប់យោងើ�តយោ�យុគយោក្រមាងវិិនិយោ�គ
យោនាះយោទី។

ការទឹិញ និិ�ប�ិីលសេ�បរសេទឹ�នៃនិ
រូបិយបណៈណ បរសេទឹ�សេដ្ឋាយសេ�រ�៖ 
អនុយោលាម្ពុតាម្ពុច្បាាប់់ និងប់ទីប់ីញ្ជីាតិី
ជាធរមាន វិិនិយោ�គិនមានស្តីិទីធិទីិញរូប់ិយុ
ប់ណណប់រយោទីស្តីយោ�យុយោស្តីរ� និងយោធើ�ការប់ងើិល

យោ�ប់រយោទីស្តីនូវិរូប់ិយុប់ណណប់រយោទីស្តីទា�ងអស្តី់
យោនាះ យោ��ម្ពុី�ទីូទាត់កាតពីើកិច្បាចខាងហិរញ្ជីាវិតែ�
ខែ�ល�ក់ពី័នធនឹងការវិិនិយោ�គរប់ស្តី់�ា�ន
តាម្ពុរយុៈក្រប់ពី័នធធនា�រខែ�លជាអនីរការ�
ក្រប់តិក្រស្តី�តិ។

ការការ�រក្តីមម�ិទិិឹបញ្ជាា ៖ កម្ពុែស្តីិទីធិប់ញ្ជាា
រប់ស្តី់វិិនិយោ�គិនក្រតូវិបានការ�រយោ�យុ
អនុយោលាម្ពុតាម្ពុច្បាាប់់ និងលិ�ិតប់ទី�ា នគតិ
យុុតី�ក់ពី័នធនឹងកម្ពុែស្តីិទីធិប់ញ្ជាា ថ្ងៃន
ក្រពីះរាជាណាច្បាក្រកកមុ្ពុ�ជា។

ក្តីមម�ិទិិឹ��ធីះ �៖ កម្ពុែស្តីិទីធិយោល���ធា�រប់ស្តី់
វិិនិយោ�គិនស្តីក្រមាប់់ប់យោក្រម្ពុ�ឱ្យយយោ�លយោ�
អនុវិតីគយោក្រមាងវិិនិយោ�គក្រតូវិបានអនុញ្ជាា ត
ច្បា�យោ�ះខែតប់ុគគលខែ�លមានស្តីញ្ជាា តិខែ�ែរ
ក្រស្តីប់តាម្ពុច្បាាប់់ និងលិ�ិតប់ទី�ា នគតិយុុតី
ជាធរមាន។ វិិនិយោ�គិនមានស្តីិទីធិយោក្រប់�ក្របាស្តី់
��ធា�តាម្ពុរយុៈជាអាទី៍ស្តីម្ពុីទាន��យោស្តី�ាកិច្បាច ឬ
ស្តីិទីធិជួលអច្បាិថ្ងៃស្ត្រនីយុ៍ និងការជួលខែ�លមាន
អ�ឡិ�ងយោពីលក�ណត់ក្រស្តីប់តាម្ពុច្បាាប់់ និង
លិ�ិតប់ទី�ា នគតិយុុតីជាធរមាន។

សេផ្សាេ�ៗ៖  វិិនិយោ�គិនក៏មានស្តីិទីធិ�ូច្បា
ខាងយោក្រកាម្ពុ៖
១. ស្តីទិីធជិលួនយិោ�ជិតប់រយោទីស្តីយោ��ម្ពុ �ី
ក្រគប់ក់្រគង ឬក្រប់តបិ់តិីការគយោក្រមាងវិិនិយោ�គ
កំ�ងច្បា�នួនម្ពុិនយោល�ស្តីពី�ច្បា�នួនខែ�ល
ក�ណត់យោ�យុច្បាាប់់ និងលិ�ិតប់ទី�ា ន   

ទី�ពី័រ ៩



គតិយុុតីជាធរមាន កំ�ងករណ�ខែ�លពីុ�អាច្បារក
និយោ�ជិតខែ�ែរខែ�លមានជ�នាញយោ��ម្ពុី�
ក្រគប់់ក្រគង ឬក្រប់តិប់តិីការគយោក្រមាងវិិនិយោ�គ
យោនាះ។ ការអនុញ្ជាា ត ឱ្យយជួលនិយោ�ជិត
ប់រយោទីស្តីគឺក្រតូវិពីិនិតយយោ�តាម្ពុសាែ នភាពី
ជាក់ខែសី្តីង និងពីុ�មានលកខណៈអច្បាិថ្ងៃស្ត្រនីយុ៍
យោទី។

២. ស្តីិទីធិទីទីួលបានការអនុញ្ជាា តសំាក់យោ�
ប់យោណីាះអាស្តីនំរយុៈយោពីលខែវិង ស្តីក្រមាប់់
�ា�នឯងផាេ ល់ ស្តីហពី័ទីធ និងកូន ខែ�លជា
អន�តិជនកំ�ងអ�ឡិ�ងយោពីលខែ�លគយោក្រមាង
វិិនិយោ�គរប់ស្តី់�ា�នមានក្រប់តិប់តិីការ។

៣. ស្តីិទីធិយោសំ្តី�ស្តីុ�ការអនុញ្ជាា តសំាក់យោ�
ប់យោណីាះអាស្តីនំរយុៈយោពីលខែវិងស្តីក្រមាប់់
និយោ�ជិតប់រយោទីស្តី ស្តីហពី័ទីធ និងកូនខែ�ល

ជាអន�តិជនកំ�ងអ�ឡិ�ងយោពីលកិច្បាចស្តីនា
ការងារយោ�មានស្តីុពីលភាពី។

៤. ស្តីិទីធិទីទីួលបានប់ណណការងារ និង
យោស្តីៀវិយោ�ការងារស្តីក្រមាប់់�ា�នឯងផាេ ល់ និង
និយោ�ជិតប់រយោទីស្តីរប់ស្តី់�ា�ន។
ក.អ.ក. ឬអនុគណៈកមាែ ធិការវិិនិយោ�គ
រាជធាន� យោ�តី ក្រតូវិយោច្បាញលិ�ិតប់ញ្ជាា ក់អ�ពី�
ឋានៈជាវិិនិយោ�គិនជូនប់ុគគល�ក់ពី័នធកំ�ង
គយោក្រមាងវិិនិយោ�គ យោ�តាម្ពុការយោសំ្តី�ស្តីុ�រប់ស្តី់
វិិនិយោ�គិន យោ��ម្ពុី�យោក្រប់�ក្របាស្តី់ស្តីក្រមាប់់ការ
យោសំ្តី�ស្តីុ�ការអនុញ្ជាា តសំាក់យោ�ប់យោណីាះអាស្តីនំ
រយុៈយោពីលខែវិង ប់ណណការងារនិងយោស្តីៀវិយោ�
ការងារ និងយោ�លប់�ណងចា�បាច្បា់�ថ្ងៃទីយោទីៀត 
ក្រស្តីប់តាម្ពុន�តិវិិធ�ជាធរមាន។

ទី�ពី័រ ១០



និ��ិវិិធី�នៃនិការចុ�បញ្ជីា � និិ�ការអ្វីនិុវិ�ីគសេត្រូ��វិិនិិសេ�គ
ប់ុគគលខែ�លមានប់�ណងអនុវិតី គ.ល.គ. ឬ គ.ពី.គ.ល.គ. ឬ គ.ធ.វិ. ក្រតូវិ�ក់ស្តី�យោណ�ស្តីុ�
ច្បាុះប់ញ្ជីា �ជាលាយុលកខណ៍អកសរយោ� ក.អ.ក ឬអនុគណៈកមាែ ធិការវិិនិយោ�គរាជធាន� យោ�តី។ 
យោ�ងតាម្ពុច្បាាប់់�ែ� ស្តី�យោណ�ស្តីុ�ច្បាុះប់ញ្ជីា �គយោក្រមាងវិិនិយោ�គអាច្បាក្រតូវិបានយោធើ�យោឡិ�ងតាម្ពុអនឡាញ។ 
ស្តី�យោណ�ស្តីុ�ច្បាុះប់ញ្ជីា �គយោក្រមាងវិិនិយោ�គក្រតូវិភាា ប់់ម្ពុកជាម្ពុួយុនូវិព័ីត៌មានខែ�លនឹងក�ណត់យោ�កំ�ង
អនុក្រកឹតយ។ ក.អ.ក. ក្រតូវិពីិនិតយ និងស្តីយោក្រម្ពុច្បាយោល�ស្តី�យោណ�តាម្ពុរយុៈយុនីការក្រច្បាកយោច្បាញ-ច្បាូល
ខែតម្ពុួយុ ខែ�លជាយុនីការពីិនិតយ និងស្តីយោក្រម្ពុច្បាក�ំងការច្បាុះប់ញ្ជីា �គយោក្រមាងវិិនិយោ�គយោ�យុត�ណាង
ក្រកស្តីួង សាែ ប់័ន�ក់ពី័នធ ខែ�លក្រប់ចា�ការយោ� ក.អ.ក. យោ�តាម្ពុការចាត់តា�ងនិងក្រប់តិភិូកម្ពុែស្តីិទីធិ
អ�ណាច្បាពី�ក្រប់ធានក្រកស្តីួង សាែ ប់័ន យោក្រកាម្ពុការស្តីក្រម្ពុប់ស្តីក្រម្ពុ�លរប់ស្តី់ ក.អ.ក.។ ក្រប់ស្តីិនយោប់�
គយោក្រមាងវិិនិយោ�គខែ�លក្រតូវិបានយោសំ្តី�ស្តីុ�យោនាះ ម្ពុិនស្តីែ ិតកំ�ងប់ញ្ជីា �អវិិជាមានខែ�លនឹងក្រតូវិក�ណត់
យោ�យុខែឡិកកំ�ងអនុក្រកឹតយ ក.អ.ក. នឹងយោច្បាញវិិញ្ជាា ប់នប់ក្រតច្បាុះប់ញ្ជីា �ជូនអំក�ក់�កយស្តីុ�
កំ�ងអ�ឡិ�ងយោពីលម្ពុិនយោល�ស្តីពី� ២០ ថ្ងៃ�ៃថ្ងៃនថ្ងៃ�ៃយោធើ�ការ។ 

ពី័ត៌មានប់ខែនែម្ពុអាច្បារកបានតាម្ពុរយុៈ៖  www.cdc.gov.kh 
ស្តី�រាប់់ការច្បាុះប់ញ្ជីា �តាម្ពុក្រប់ពី័នធប់យោច្បាចកវិិទីាពី័ត៌មាន៖ https://qip.cdc.gov.kh/login

គយោក្រមាង វិិនិ យោ�គខែ�លទីទីួលបាន វិិញ្ជាា ប់នប់ក្រតច្បាុះប់ញ្ជីា �អាច្បាក្រតូ វិបានអនុ វិ តី យោ�យុ
ស្តីើ ័យុក្រប់វិតិី។ ការទីទីួលបានវិិញ្ជាា ប់នប់ក្រតច្បាុះប់ញ្ជីា �ម្ពុិនខែម្ពុនជាការយោល�កខែលងឱ្យយគយោក្រមាង
វិិនិយោ�គរួច្បាផុតពី�ការទីទីួលនូវិលិ�ិតអនុញ្ជាា តតាម្ពុការក�ណត់យោ�យុច្បាាប់់ និងប់ទីប់ីញ្ជីាតិី
នានាយោឡិ�យុ។ រាល់គយោក្រមាងវិិនិយោ�គជាកម្ពុែវិតែ�ថ្ងៃនការតាម្ពុ�ននិងក្រត�តពីិនិតយ តាម្ពុរយុៈ
យុនីការក្រច្បាកយោច្បាញ-ច្បាលូខែតម្ពុយួុ ខែ�លស្តីក្រម្ពុប់ស្តីក្រម្ពុ�លយោ�យុ ក.អ.ក. យោ��ម្ពុ �ីធានាបាននវូិ
អនយុោលាម្ពុភាពីគតយិុតីុ និងលកខ�ណឌ នានាខែ�លជាម្ពុូលយោហតុថ្ងៃនការទីទីួលបានវិិញ្ជាា ប់នប់ក្រត
ច្បាះុប់ញ្ជីា �។ អំកអនុវិតីគយោក្រមាងវិនិយិោ�គក្រតវូិផីល់របាយុការណ៍សី្តី�ពី�ការអនវុិតីគយោក្រមាងវិនិយិោ�គ
តាម្ពុកាលវិិភាគជាក់លាក់ខែ�លក�ណត់យោ�យុ ក.អ.ក.។ ទីក្រម្ពុង់និងខែប់ប់ប់ទីលមិ្ពុិតថ្ងៃនគ�រូ
របាយុការណ៍ក្រតូវិក�ណត់យោ�យុយោស្តីច្បាកី�ខែណនា�រប់ស្តី់ ក.អ.ក.។

ន�តិវិិធ�ច្បាះុប់ញ្ជីា �គយោក្រមាងវិិនយិោ�គយោ�អនុគណៈកមាែ ធិការវិិនយិោ�គរាជធាន� យោ�តី ក្រតវូិក�ណត់
យោ�យុអនុក្រកតឹយយោ�យុខែឡិក។

ទី�ពី័រ ១១



ការទឹិញ ការលក្តី់ ឬការរួមបញូូ្ជីល�ន នៃនិគសេត្រូ��វិិនិិសេ�គ

ស្តីិទីធិ ប់ុពីើស្តីិទីធិ ឬស្តីិទីធិ�ថ្ងៃទីយោទីៀត ខែ�ល គ.ល.គ. បានទីទីួលម្ពុិនអាច្បាយោផេរយោ�តតិយុជនណាម្ពុួយុ
បានយោទី យោល�កខែលងខែតការយោផេរតាម្ពុរយុៈការទីិញ ការលក់ និងការរួម្ពុប់ញ្ជីចូល�ំថ្ងៃនគយោក្រមាង
វិិនិយោ�គ។ គយោក្រមាងវិិនិយោ�គអាច្បាក្រតូវិបានទីិញ លក់ ឬរួម្ពុប់ញ្ជីចូល�ំយោ�យុម្ពុិនបាត់ប់ង់ការ
យោល�កទីឹកច្បាិតី ការធានាយោល�ការវិិនិយោ�គ និងកាតពីើកិច្បាចទា�ងឡាយុខែ�លយោ�មានប់នី ក្រប់ស្តីិនយោប់�
ការទីិញ ការលក់ ឬការរួម្ពុប់ញ្ជីចូល�ំយោនាះ ក្រស្តីប់តាម្ពុច្បាាប់់និងលិ�ិតប់ទី�ា នគតិយុុតី
ជាធរមានយោហ�យុក្រតូវិបានយោធើ�យោឡិ�ងតាម្ពុរយុៈការយោសំ្តី�ស្តីុ�ជាលាយុលកខណ៍អកសរយោ�ក.អ.ក. 
ឬយោ�អនុគណៈកមាែ ធិការវិិនិយោ�គរាជធាន� យោ�តី ខែ�លន�តិវិិធ�លមិ្ពុិតក្រតូវិក�ណត់យោ�យុ
អនុក្រកឹតយ។

ការលុបគសេត្រូ��វិិនិិសេ�គ

គយោក្រមាងវិិនិយោ�គអាច្បាក្រតូវិបានលុប់កំ�ងករណ�ណាម្ពុួយុ�ូច្បាខាងយោក្រកាម្ពុ៖
១. អលទីធភាពីក�ំងការអនុវិតី គ.ល.គ. ប់នីយោទីៀត។
២. ន�តិប់ុគគលខែ�លអនុវិតី គ.ល.គ. ក្រតូវិបានរំលាយុ។
៣. ការ�កខានអនុវិតីកាតពីើកិច្បាចខែ�លបានក�ណត់កំ�ងច្បាាប់់និងលិ�ិតប់ទី�ា នគតិយុុតី 
     ជាធរមាន។
៤. តាម្ពុស្តី�យោណ�រប់ស្តី់ក្រកស្តីួង សាែ ប់័ន�ក់ពី័នធ យោល�គយោក្រមាងខែ�លមានផលប់ាះ�ល់ធៃន់ធៃរ
     ជាអាទី៍�ល់ប់រិសាែ ន ឬស្តីនិីស្តីុ�ជាតិ ឬផលក្រប់យោ�ជន៍សាធារណៈ ឬស្តីុ�ុមាលភាពី
     ក្រប់ជាពីលរ�ា ឬតាម្ពុស្តី�យោណ�រប់ស្តី់វិិនិយោ�គិន។

ន�តិវិិធ�លមិ្ពុិតសី្តី�ពី�ការលុប់គយោក្រមាងវិិនិយោ�គក្រតូវិក�ណត់យោ�យុអនុក្រកឹតយ។

យោទាះប់�ជាគយោក្រមាងវិិនិយោ�គក្រតូវិបានលុប់ក៏យោ�យុ វិិនិយោ�គិនម្ពុិនអាច្បារួច្បាផុតពី�កាតពីើកិច្បាច
សារយោពី�ពីនធ និងកាតពីើកិច្បាច�ថ្ងៃទីយោផសងៗយោទីៀតយោឡិ�យុ។ វិិនិយោ�គិនអាច្បាយោធើ�ការតវាាច្បា�យោ�ះការ
លុប់គយោក្រមាងវិិនិយោ�គបាន តាម្ពុរយុៈការ�ក់�កយតវាាជាលាយុលកខណ៍អកសរយោ�ក.អ.ក.
ឬយោ�អនុគណៈកមាែ ធិការវិិនិយោ�គរាជធាន� យោ�តី ក្រស្តីប់តាម្ពុន�តិវិិធ�ជាធរមាន។

កំ�ងករណ�មានការតវាា  ក.អ.ក.ឬអនុគណៈកមាែ ធិការវិិនិយោ�គរាជធាន� យោ�តី ក្រតូវិយោធើ�
យោស្តីច្បាកដ�ស្តីយោក្រម្ពុច្បាច្បា�យោ�ះការតវាាខាងយោល�។ កំ�ងករណ�ម្ពុិនយោពីញច្បាិតីនឹងយោស្តីច្បាកដ�ស្តីយោក្រម្ពុច្បាច្បា�យោ�ះ
ការតវាាខាងយោល� វិិនិយោ�គិនខែ�លបានតវាា  អាច្បា�ក់�កយប់ណដ ឹងយោ�តុលាការមានស្តីម្ពុតែកិច្បាច
ថ្ងៃនក្រពីះរាជាណាច្បាក្រកកមុ្ពុ�ជា។

ទី�ពី័រ ១២



វិិវាទីរវាង វិិនិ យោ�គិននិង វិិនិ យោ�គិន�ក់ពី័នធ យោ�នឹងគយោក្រមាងវិិនិ យោ�គអាច្បាក្រតូវិបាន
យោ�ះក្រសាយុតាម្ពុយុនីការស្តីក្រម្ពុប់ស្តីក្រម្ពុ�លយោ�យុ ក.អ.ក. ឬ យោ�យុអនុគណៈកមាែ ធិការ
វិិនិយោ�គរាជធាន� យោ�តី តាម្ពុន�តិវិិធ�ជាធរមាន តាម្ពុការយោសំ្តី�ស្តីុ�ជាលាយុលកខណ៍អកសរយោ� 
ក.អ.ក. ឬ អនុគណៈកមាែ ធិការវិិនិយោ�គរាជធាន� យោ�តី យោ�យុភាគ�វិិវាទីណាម្ពុួយុ។

កំ�ងរយុៈយោពីល៣០(សាម្ពុស្តីិប់)ថ្ងៃ�ៃ ប់នាេ ប់់ពី�ទីទីួលបានស្តី�យោណ�ស្តីុ�ជាលាយុលកខណ៍អកសរខែ�ល
យោសំ្តី�ស្តីុ�ស្តីក្រម្ពុប់ស្តីក្រម្ពុ�ល ក.អ.ក.ឬអនុគណៈកមាែ ធិការវិិនិយោ�គរាជធាន� យោ�តី ក្រតូវិចាត់ខែច្បាង
យោរៀប់ច្បា�ការស្តីក្រម្ពុប់ស្តីក្រម្ពុ�លជាម្ពុួយុវិិនិយោ�គិននិងអងគ�ក់ព័ីនធ�ថ្ងៃទីយោទីៀតយោ�តាម្ពុការចា�បាច្បា់ 
ស្តី�យោ�ទីទីួលបាន��យោណាះក្រសាយុស្តីម្ពុរម្ពុយម្ពុួយុ។

ក្រប់ស្តីិនយោប់�ការយោ�ះក្រសាយុតាម្ពុយុនីការស្តីក្រម្ពុប់ស្តីក្រម្ពុ�លខាងយោល�ពីុ�ទីទីួលបានយោជាគជ័យុ វិិវាទី
អាច្បាក្រតូវិបានយោ�ះក្រសាយុតាម្ពុរយុៈ៖
       ១. ម្ពុជឈតីការជាតិឬម្ពុជឈតីការអនីរជាតិខែ�លយុល់ក្រពីម្ពុយោ�យុគូវិិវាទី 
     ២. តុលាការមានស្តីម្ពុតែកិច្បាចថ្ងៃនក្រពីះរាជាណាច្បាក្រកកមុ្ពុ�ជា។

វិិវាទឹ  និិ�ការសេដ្ឋា�ត្រូ�យវិិវាទឹ

អ្វីនីិរបបញ្ជីា�ីិ
ការវិិនិយោ�គខែ�លទីទីួលបានការអនុញ្ជាា ត និងទីទីួលបានការយោល�កទីឹកច្បាិតីយោក្រកាម្ពុច្បាាប់់សី្តី�ពី�
វិិនិយោ�គឆំ្នាំ�១៩៩៤ និងឆំ្នាំ�២០០៣ នឹងក្រតូវិបានចាត់ទីុកថាជា គ.ល.គ. យោក្រកាម្ពុច្បាាប់់យោនះ។ 
ការវិិនិយោ�គខែ�លពីុ�បានទីទីួលការយោល�កទីឹកច្បាិតី ប់ាុខែនីបានទីទីួលការធានាការវិិនិយោ�គ
យោក្រកាម្ពុច្បាាប់់ស្តីដ �ពី�វិិនិយោ�គឆំ្នាំ�១៩៩៤ និងឆំ្នាំ�២០០៣ នឹងក្រតូវិបានចាត់ទីុកជា គ.ធ.វិ.។ 
គ.ល.គ. ខែ�លមានស្តីិទីធិទីទីួលបាននូវិការយោល�កខែលងពីនធយោល�ក្របាក់ច្បា�ណូល ម្ពុុនយោពីលក្រប់កាស្តី
ឱ្យយយោក្រប់�នូវិច្បាាប់់យោនះ យោហ�យុខែ�លស្តីិទីធិទីទីួលបានយោនះក្រតូវិបានអនុម្ពុ័តជាលាយុលកខណ៍អកសរ
យោ�យុក្រក�ម្ពុក្រប់ឹកាអភិិវិឌ្ឍឍន៍កមុ្ពុ�ជាឬយោ�យុអនុគណៈកមាែ ធិការវិិនិយោ�គរាជធាន� យោ�តី ក្រតូវិ
ប់នីទីទីួលបាននូវិស្តីិទីធិនិងការយោល�កខែលងពីនធយោល�ក្របាក់ច្បា�ណូលក្រតឹម្ពុទី�ហ�ខែ�លយោ�យោស្តីស្តីស្តីល់
ខែតប់ាុយោណាណ ះ។

ក.អ.ក. នឹងប់នីអនុវិតីភារកិច្បាចរហូត�ល់មានការក្រប់កាស្តីឱ្យយយោក្រប់�ក្រពីះរាជក្រកឹតយសី្តី�ពី�ការយោរៀប់ច្បា� 
និងការក្រប់ក្រពីឹតីយោ�ថ្ងៃនក្រក�ម្ពុក្រប់ឹកាអភិិវិឌ្ឍឍន៍កមុ្ពុ�ជា (ស្តីូម្ពុយោម្ពុ�លមាក្រតា ៤-៨ ថ្ងៃនច្បាាប់់�ែ�ស្តីក្រមាប់់
ពី័ត៌មានលមិិ្ពុត)។

ទី�ពី័រ ១៣



អី្វី�ជាទឹិ�សេ�បនាទ ប់?

ច្បាាប់់សី្តី�ពី� វិិនិយោ�គប់យោងើ�តឱ្យយមាននូវិក្រកប់�័ណឌ ច្បាាប់់�ែ�ខែ�លមានលកខណៈអ�យោណាយុផល

�លក់ារវិិនយិោ�គ ជាពិីយោស្តីស្តីប់យោងើ�តនូវិក្រកប់�ណ័ឌ យោល�កទីកឹច្បាតីិវិនិយិោ�គ�ស៏្តី�ខាន់ម្ពុយួុស្តីក្រមាប់់

វិិស្តី័យុ និងស្តីកម្ពុែភាពីវិិនិយោ�គច្បា�នួន ១៩ រួម្ពុទា�ងការវិិនិយោ�គយោល�យោហ�ា រច្បានាស្តីមុ្ពុ័នធ

ឌ្ឍ�ជ��ល ការក្រគប់់ក្រគងនិងការ�រប់រិសាែ ន ក្រប់ស្តីិទីធផលថាម្ពុពីល យោទីស្តីច្បារណ៍ ការប់ណី� ះ 

ប់ណីាលវិិជាា ជ�វិៈ  ឡិូជ�ស្តីេ �ក   និងការក្រសាវិក្រជាវិ និងអភិិវិឌ្ឍឍន៍ និងយោហ�ា រច្បានាស្តីមុ្ពុ័នធ ។ល។  

ច្បាាប់់យោនះក្រតូវិបានរំពីឹងថានឹងប់យោងើ�នស្តីម្ពុតែភាពីក្រប់កួតក្រប់ខែជង និងភាពីទាក់ទាញរប់ស្តី់កមុ្ពុ�ជា

កំ�ងសាែ រត�ថ្ងៃនការយោធើ�ពីិពីិធកម្ពុែម្ពុូល�ា នយោស្តី�ាកិច្បាច ��ក្រទីនវានុវិតីន៍ និងជ�រុញការសាដ រយោស្តី�ាកិច្បាច

យោឡិ�ងវិិញ កំ�ង��ណាក់កាលថ្ងៃនការរាតតាតរប់ស្តី់ជ�ងឺកូវិ��-១៩។

ទី�ពី័រ ១៤



ត្រូក្តី�មត្រូបឹក្តីាអ្វី�ិវិឌ្ឍឍនិ៍ក្តីមុ�ជា

គណៈៈក្តី�ម ធីិការវិិនិិសេ�គក្តីមុ�ជា (CIB)

សេ�ោ � សេធីីើការ

តុជប់ាុន អុ�ខែម្ពុាល៖ japandesk@cdc.gov.kh
តុកូយោរា អុ�ខែម្ពុាល៖ koreadesk@cdc.gov.kh

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

អាស្តីយុ�ា ន៖  វិិមានរ�ា ភិិបាល ត�រវិិ��ក្រពីះស្តីុ�ស្តីុវិតែិ ស្តីងាើ ត់វិតីភំិ� �ណឌ �ូនយោពីញ 
  រាជធាន�ភំិ�យោពីញ ក្រពីះរាជាណាច្បាក្រកកមុ្ពុ�ជា
យោគហទី�ពី័រ ៖  www.cdc.gov.kh

ទីូរស្តី័ពីេ៖ ០៩៩  ៧៩៩  ៦៧៩ / ០៩៨ ៧៩៩ ៦៧៩  (Hotline)
អុ�ខែម្ពុាល៖ helpdesk@cdc.gov.kh
   info@cdc.gov.kh
យោគហទី�ពី័រ ៖  www.cdc.gov.kh

ពី�ថ្ងៃ�ៃ ច្បានេ �ល់ ថ្ងៃ�ៃ ស្តីុក្រក
យោពីលក្រពីឹក ៧:៣០  -  ១១:៣០
យោពីលរយោស្តីៀល ២:០០  -  ៥:៣០

តុច្បាិន អុ�ខែម្ពុាល៖ chinadesk@cdc.gov.kh
តុអឺរាុប់ អុ�ខែម្ពុាល៖ eudesk@cdc.gov.kh និង CC to info@eurocham-cambodia.org

Facebook
ក្រក�ម្ពុក្រប់ឹកាអភិិវិឌ្ឍឍន៍កមុ្ពុ�ជា
Council for the Development of Cambodia


