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កររេំ ភបំពនេលតួីនទី្រគបដណ្ដ ប់៖ េតី ជអ្វ ីេហយីេតីេគ យតៃម្ល យ៉ងដូចេម្តច? 
 
 

1. េសចក្ដេីផ្ដមី 
 

1.1 េសៀវេភមូល ្ឋ នេនះ មនេគលបណំងេដីមប៖ី 

a. េធ្វីជឯក រែផ្អកេលីេគលករណ៍ស្រមប់ករេ្របី្របស់េ យសមជិកតុ ករ កនុងរដ្ឋជសមជិកនមួីយៗរបស់សមគម 
្របជជតិ សីុ េគនយ ៍( ៊ ន) (Association of Southeast Asian Nations)  (‘ASEAN’)។ 

b. ផ្តល់នូវមគគុេទសក៍ជក់ែស្តង នងិផ្តល់ព័ត៌មនដល់េច្រកមេ យេផ្ត តេលីករ្របឈម និងបញ្ហ ែដលជួប្របទះេនកនុងករ 
យតៃម្លភ័ស្តុ ងសមុគ ម ញពីអនកជនំញកនុងេពលេធ្វកីរ និងពិនតិយេសចក្តីសេ្រមចននេ្រកមចបប់្របកួត្របែជងេនកនុង 
រដ្ឋជសមជិក ៊ ន និង 

c. ជួយកនុងករអភវិឌ ចបប់្របកួត្របែជងពីមុន ែដលបេងកនីភពចបស់ ស់ែផនកចបប់ េលីកកមពស់្របសិទធភព និងជំរុញ 
សងគតិភព នងិភព ចពយករណ៍បនេនកនុងប ្ដ រដ្ឋជសមជិក ៊ ន និងចុងេ្រកយ ចូលរមួចំែណកកនុងករកំណត់ 
េគលនេយបយករ្របកួត្របែជងមនលកខណៈល្អ្របេសីរ។ 

1.2 េសៀវេភមូល ្ឋ ន្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនកនុងបរបិទៃនភពេផ ងគន  នងិដំ ក់កលខុសៗគន ៃនករេរៀបចចំបប់្របកួត្របែជងេន 
កនុងរដ្ឋជសមជិក ៊ ន។ េសៀវេភេនះមិនមនបណំងផ្តល់ព័ត៌មនជក់ ក់េទ ម្របេទសនីមួយៗេទ។ 

1.3 េសៀវេភមូល ្ឋ នេនះ្រតវូបនបេងកតីេឡងីេ យេច្រកមៃនតុ ករសហព័នធអូ្រ ្ត លី ស្រមប់េច្រកមេនកនុងរដ្ឋជសមជិក 
៊ ន េ យសហករយ៉ងជតិសនិទធជមួយ OECD។ េនះគឺជេសៀវេភមួយេនកនុងចំេ មេសៀវេភមូល ្ឋ នស្តីពីចបប់្របកួត 

្របែជងជបន្តបនទ ប់ ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងី មគំនតិផ្តួចេផ្តមីរបស់គណៈកមមករ្របកួត្របែជងតំបន់ពណិជជកមមេសរ ី ៊ ន 
អូ្រ ្ត លីនូែវលេសឡង់ (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area Competition Committee) 
ែដលជែផនកមួយៃនកមមវធិអីនុវត្តចបប់្របកួត្របែជង (Competition Law Implementation Program) (‘CLIP’)។ 

  

េសៀវេភមូល ្ឋ នស្រមប់េច្រកម ៊ នស្តពីកីរ្របកតួ្របែជង 
បេងកីតេឡងីជែផនកៃនកមមវធីិអនុវត្តចបប្់របកួត្របែជងរបស់ AANZFTA  
(AANZFTA Competition Law Implementation Program) 
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2. ទស នទនៃន ‘តួនទី្រគបដណ្ដ ប’់ ឬ ‘អំ ចទីផ រដខ៏្ល ងំ’ 
 

2.1 របប្របកួត្របែជងេនជុំវញិពភិពេ កបនសំេ េទរកសញញ ណថ ករ មឃត់េទេលីករ្រប្រពឹត្តជឯកេ ភគគួីរអនុវត្ត 
ចំេពះែត្រកុមហុ៊នែដលមន “អំ ចទផី រដ៏ខ្ល ងំ” បុ៉េ ្ណ ះ។ សកមមភពឯកេ ភគីរបស់្រកុមហុ៊នមួយែដលមនអំ ចទ ី
ផ រក្រមិតខពស់កន់ែតងយេធ្វីឱយខូចដល់ដំេណីរករ្របកួត្របែជង េហយីមនឥទធពិលែដល្របឆងំនងឹករ្របកួត្របែជង ជងករ 
្រប្រពឹត្ដរបស់្រកមុហុ៊នមួយែដលគម ន ឬមនអំ ចទីផ រតិចតួច។ កនុងែផនកេសដ្ឋកិចច អំ ចទផី រ ជធមម  ្រតវូបនកណំត់ 
ថជសមតថភពរបស់្រកុមហុ៊នមួយេនកនុងកររក តៃម្លផលិតផលមួយរបស់ខ្លួន (ឬផលិតផលេ្រចីន) ែដលទទួលបន្របក់ 
ចំេណញខពស់ជងតៃម្ល្របកួត្របែជងកនុងរយៈេពលយូរអែង្វង។ 

2.2 ទស នទន និងភ េផ ងៗគន ្រតូវបនេ្របេីនជុវំញិពិភពេ កេដមីបកីំណត់ក្រមិតអំ ចទផី រ ែដលកនុងករណីមនករ 
្រប្រពឹត្តហួសពីេនះ ករ្រប្រពឹត្តជឯកេ ភគីនងឹ្រតវូបនចត់ទុកថបងករករខូចខតដល់ករ្របកួត្របែជង និង ចរេំ ភបពំន 
េលីចបប់្របកួត្របែជង។ េនអឺរ ៉ុប នងិកនុងែដនយុ ្ត ធកិរជេ្រចនីេផ ងេទៀតេនជុំវញិពិភពេ ក ក្រមិតេនះគឺ ‘តួនទី្រគប 
ដណ្ដ ប់’។ ចបប់សហព័នធសហរដ្ឋ េមរកិេ្របីក្រមតិៃន ‘ភពផ្ត ច់មុខែដលខុសចបប់ ឬភពផ្ត ច់មុខែដលបុ៉នប៉ង’។ ក្រមិតរបស់ 
្របេទសអូ្រ ្ត លីគឺ ‘អំ ចទផី រដ៏ខ្ល ងំ’។ េនកនុងយុ ្ត ធិករភគេ្រចីនេនកនុងប ្ត ្របេទស ៊ ន ក្រមិតេនះគឺ ‘តួនទ្ីរគប 
ដណ្ដ ប់’។ េទះបជីមនភពខុសគន ទងំេនះក៏េ យ ក៏របប្របកួត្របែជងេនជុំវញិពភិពេ កបនសំេ េទរកសញញ ណថករ 
មឃត់េលីករ្រប្រពឹត្តឯកេ ភគី គួរែតអនុវត្តចេំពះែត្រកុមហុ៊នែដលមនអំ ចទីផ រដ៏ខ្ល ងំបុ៉េ ្ណ ះ - េដីមបងីយ្រសួល 

កនុងករយល់ ក្រមតិេនះនងឹ្រតូវេ ថ ‘តួនទី្រគបដណ្ដ ប់’ ឬ ‘អំ ចទីផ រដ៏ខ្ល ងំ’ េនកនុងេសៀវេភមូល ្ឋ នេនះទងំមូល។ 

2.3 េដីមបី យតៃម្លក្រមិតៃនអំ ចែដល្រកុមហុ៊នមួយកន់កប់កនុងទផី រ ចបំច់្រតវូកំណត់ទីផ រពក់ព័នធជមុនសិន។ និយមន័យ 
ទីផ រេផ្ត តេលីតបំន់ៃនករ្របកួត្របែជងជតិសនិទធ ភព ចជនួំសគន បនរ ងផលិតផល ឬវស័ិយៃនករ្របកួត្របែជងគន រ ងៃដគូ 
្របកួត្របែជង េ យេផ្ត តេលីទងំគនំិតេសដ្ឋកិចច និងភពជក់ែស្ដងែផនកពណិជជកមម។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបី ងភីហ ែតមួយ 
គត់េនទី្របជុំជនដំេឡងីៃថ្លរបស់ខ្លួន េនះអតថិិជន ចប្តូរេទេបី៊េហគ៊ីវញិ ឬ ងភីហ មួយេនទី្របជុជំនជិតខង ចព្រងកីតំបន់ 
ែចកចយរបស់ខ្លួន។ ្របសិនេបីករជំនួសេទេបី៊េហគ៊ី និង/ឬអនកលក់ភហី េនទី្របជុំជនេផ ងេទៀត ងំមច ស់ ងភីហ េនះព ី
ករដំេឡងីៃថ្លែដលផ្តល់ផលចំេណញេ្រចនី េនះផលិតផល និងអនកលក់ទងំេនះមុខជនឹង្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុងទីផ រ 
ពក់ព័នធេនះ។ 

2.4 េយង មឧទហរណ៍េនះ និយមន័យទីផ រ ជេរឿយៗនឹងត្រមូវឱយេច្រកមពិចរ េទេលីផលិតផល (ឧទហរណ៍ ភីហ  និង 
រចម្អនិរហ័ស) និងភូមិ ្រស្ត (ឧទហរណ៍ ទី្រកងុមួយ ទល់នងឹទី្រកុងេ្រចីន) វមិ្រត ក់បញចូ លេ យអនុវត្តេគល 

ករណ៍ៃន៖ 

a. ករជំនួសែផនកខងត្រមូវករ ែដលជករជំនួសរ ងទំនិញ ឬេស កមមេយង មករយល់េឃញីរបស់អនកេ្រប្ីរបស់ និង 

b. េនកនុងយុ ្ត ធិករមួយចំនួន ករជនួំសែផនកខងផគត់ផគង់ េពលគឺករជនួំសរ ងទំនិញ ឬេស កមមេយង មករយល់េឃញី 
របស់អនកផគត់ផគង់។ ករជំនួសែផនកខងផគត់ផគង់ ច្រតូវបនពិចរ េនកនុងយុ ្ត ធិករមួយចំនួនស្រមប់នយិមន័យទផី រ 
ជពិេសស ្របសិនេបីឥទធិពលរបស់ េលីឥរយិបថ្របកួត្របែជងរបស់អនកកន់កប់ េសមីនឹងឥទធិពលៃនករជនួំសែផនកខងត្រមវូ 
ករ។ យុ ្ត ធិករេផ ងេទៀតពិចរ ែតេទេលីករជំនួសែផនកខងផគត់ផគង់បុ៉េ ្ណ ះ េនេពល យតៃម្លេលីឥទធិពលៃនករ 
្របកួត្របែជង។ 
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2.5 ្រស័យេលីចបប់្របកួត្របែជងពក់ព័នធ ភ័ស្តុ ងៃនចណុំចខងេ្រកម ចេលីកយកមកពិចរ េ យេច្រកមេនកនុងករ 
យតៃម្លតួនទី្រគបដណ្ដ ប់៖ 

a. ចំែណកទផី រ រមួមនសថិរភព នងិភពរងឹមៃំនទផី រ 

b. ឧបសគគចេំពះករចូល ឬករព្រងកី 

c. លទធភពរបស់អនកទិញេនកនុងករជះឥទធពិលេលីលកខខណ្ឌ  (អំ ចអនកទិញែដល្របឆងំតប) 

d. លកខណៈចរតិទីផ រ រមួមនករេបកីចំហចេំពះករនចូំល និង 

e. លកខណៈចរតិ្រកមុហុ៊ន រមួមនទំហពំក់ព័នធ ក្រមិត្របក់ចំេណញ ករេធ្វីសមហរណកមមបញឈរ ធនធនែដល ចរកបន  
និងេសដ្ឋកិចចម្រត ្ឋ ន។ 

2.6 ករកន់កប់តួនទី្រគបដណ្ដ ប់ ឬអំ ចទផី រដ៏ខ្ល ងំ មិន្រតវូបន មឃត់ែតចំេពះករកន់កប់េនះបុ៉េ ្ណ ះេឡយី។ ចបប់ករ 
្របកួត្របែជង ជទូេទ្របកស មឃត់ែតករ្រប្រពឹត្ដឯកេ ភគែីដល ចបងកអន្ត យដល់ករ្របកួត្របែជងែតបុ៉េ ្ណ ះ ពីេ្រពះ  
នឱំយមនកររេំ ភបំពនេលីតួនទី្រគបដណ្ដ ប់។ 

 

3. កររេំ ភបំពនេល ី‘តួនទី្រគបដណ្ដ ប’់ ឬ ‘អំ ចទីផ រដខ៏្ល ងំ’ 
 

3.1 កររេំ ភបំពនេលីតួនទី្រគបដណ្ដ ប់ ្រតូវបនសមគ ល់េ យករ្រប្រពឹត្ដែដលផលប៉ះពល់ ឬឥទធិពលរបស់ ប៉ះពល់ ឬ ចនឹង 
ប៉ះពល់ដល់ករ្របកួត្របែជង។ 

3.2 ខណៈេពលមនភពផទុយគន គួរឱយកត់សមគ ល់េនទូទងំយុ ្ត ធិករ អំពីវ ិ លភពៃនករ្រប្រពឹត្តែដល ចចត់ទុកថជកររេំ ភ 
បំពនេលីតួនទ្ីរគបដណ្ដ ប់ ឧទហរណ៍ រមួមន៖ 

a. ករកំណត់តៃម្លែដលេកង្របវញ័ច  - តៃម្លទបែដលមិនមននិរន្តរភព មនេគលបំណងេដមីបលុីបបំបត់ ឬេធ្វីឱយៃដគូ្របកួត 
្របែជងចុះេខ យ។ 

b. ករបដេិសធកនុងកររកសីុ ឬកររកសីុផ្ត ច់មុខ - ករេរៀបចំែដលមនេគលបំណងរតឹតបតិេសរភីពរបស់ភគី កនុងករសេ្រមច 
ចិត្តថេតីពួកេគ្រតវូលក់ដូរជមួយអនក  លក់ដូរអ្វី ឬលក់ដូរេនកែន្លង ។ 

c. គេ្រមងចងភជ ប់ ចងជដុំ និងភពេ ម ះ្រតង់ - ករភជ ប់ករលក់ទនំិញ ឬេស កមម ច់េ យែឡកពីគន កនុងេគលបំណងមនិ 
ចង់ឱយមនករ្របកួត្របែជង។ 

d. ករគបយកក្រមតិចំេណញ - សហ្រគសរមួបញចូ លគន បញឈរ ែដលលក់វតថុធតុចូលសំខន់ៗេទគូ្របែជង ែដលេធ្វឱីយតៃម្លេន 
ក្រមតិលក់ យចុះទប និង/ឬែដលេធ្វីឱយតៃម្លេនក្រមតិទីផ រេឡងីៃថ្លេដីមប ី‘គបយក’ ក្រមតិចេំណញេនក្រមតិមន 
្របេយជន៍ មទផី រជក់ ក់ នងិ 

e. ករ្រប្រពឹត្តែដលេកង្របវញច ន៍ - កិចច្រពមេ្រពៀងមិនយុត្តិធម៌  ករេរសីេអងីតៃម្ល ករកត់បនថយផលិតកមម ករៃចន្របឌិត 
ឬគុណភព។ 
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4. ករេធ្វេីតស្តផ្លូវចបបចំ់េពះកររេំ ភបំពនៃនតួនទី្រគបដណ្ដ ប ់
 

4.1 េន មប ្ត ្របេទសជេ្រចនី មនវធិី ្រស្តែផ្អកេលីផលប៉ះពល់ េ យេផ្ត តេលីផលប៉ះពល់េសដ្ឋកិចចែដលករ្រប្រពតឹ្តែដលបន 
ពិនិតយមនេលីអនកេ្រប្ីរបស់ និងករ្របកួត្របែជង។ ្របេទសមួយចំនួនេទៀតេ្របី្របស់វធិី ្រស្តែផ្អកេលីទ្រមង់ែដលេផ្ត តេលីរេបៀប 
ែដលករ្រប្រពតឹ្តេនះ ច្រតូវបនចត់ថន ក់ មចបប់ពក់ព័នធ។ កនុងករណីែបបេនះ ករវភិគេសដ្ឋកចិចេនែតេដរីតួយ៉ងសំខន់េន 
កនុងយុ ្ត ធិករទងំេនះ ក៏បុ៉ែន្ត មនិចបំច់េដីមបអីះ ងថ ករ្រប្រពតឹ្តេនះបនរតឹតបតិករ្របកួត្របែជងេដមីបែីស្វងរកកររេំ ភ 
ចបប់េនះេទ។ 

4.2 ខណៈែដលវធិី ្រស្តែផ្អកេលីទ្រមង់ ចផ្តល់នូវភព្របកដ្របជែផនកចបប់ និងដំេ ះ្រ យេលឿនជងវធិី ្រស្តែផ្អកេលីផល 
ប៉ះពល់ក្តី ចបេងកតីលទធផលមនិសម្រសប េបីគតិពីផលប៉ះពល់ទីផ រជក់ែស្តងេនះ។ ជករពតិ ករអនុវត្តភគេ្រចនី ែដល 
កនុងកលៈេទសៈជក់ ក់ ចជកររេំ ភបំពនេលីតួនទី្រគបដណ្ដ ប់ែដល្របឆងំនឹងករ្របកួត្របែជង កនុងកលៈេទសៈេផ ង 
េទៀតេនះ ក៏ ចមនឥទធពិល ឬ្របសិទធិភពគ្ំរទករ្របកួត្របែជងជទូេទផងែដរ។ 

4.3 ឧបករណ៍េ្របី្របស់េដីមបកីំណត់េ្រគះថន ក់ែដល ចេកីតមនដល់ករ្របកួត្របែជង គឺករវភិគេធ្វីេឡងីេ យេយងេទេលីករេធ្វ ី
េតស្តែដលផទុយនងឹករពតិ។ 

4.4 ករេធ្វេីតស្តផទុយករពិត ពក់ព័នធនងឹករេ្របៀបេធៀបៃន ថ នភពករ្របកួត្របែជងែដលទនំងជេកីតមនេនកនុងទផី រ េ យមន 
ឬគម នករ្រប្រពឹត្តជក់ ក់ មួយ ែដលបនេចទ្របកន់ថជកររេំ ភបំពនេលីតួនទី្រគបដណ្ដ ប់។ ករេធ្វេីតស្តេនះក៏ ច 
មន្របេយជន៍ផងែដរកនុងករ យតៃម្លករបត់បង់ ឬករខូចខត។ ករេធ្វេីតស្តេផ ងៗេទៀតែដលទីភន ក់ងរ នងិតុ ករ ច 
អនុវត្តកនុងកររេំ ភបំពនេលីតួនទី្រគបដណ្ដ ប់ែដលមន្រ ប់៖ ទងំេនះរមួមនករេធ្វេីតស្តករលះបង់្របក់ចំេណញ ករេធ្វ ី
េតស្តេសដ្ឋកចិចសមេហតុផល ករេធ្វីេតស្ត្រកុមហុ៊នែដលមន្របសិទធភិពេសមីភពគន  នងិករេធ្វីេតស្តតុលយភពសុខុមលភពអនក 
េ្រប្ីរបស់េផ ងៗ។ មនករ្រពមេ្រពៀងជទូេទថ គម នករេធ្វេីតស្ត មួយែដលសម្រសបស្រមប់្រគប់ករណីទងំអស់េឡយី។ 

4.5 ករវភិគផទុយករពិត មនិែមនជវទិយ ្រស្តពិត្របកដេឡយី។ កនុងករណីមួយចំនួន េយងី ចសននិ ្ឋ នថ ថ នភពៃនករ្របកួត 
្របែជងេនកនុងទីផ រមួយ មុខជនឹង្រតូវបនរក ទុក ក៏បុ៉ែន្តស្រមប់ករ្រប្រពឹត្ដែដលកំពុង្រតូវពិចរ ។ កនុងករណីេផ ងេទៀត 
ឧទហរណ៍ កែន្លងែដលករ្រប្រពឹត្ត្រតវូបនេចទ្របកន់ថបន ងំគូ្របែជងថមី ចពិបកកនុងករទស ទយទុកជមុនែដលគួរ 
ឱយេជឿបន ថេតគូី្របែជងថមមុីខជនឹងចូលកនុងទផី រេ យគម នករ្រប្រពឹត្តែដលកំពុង្រតូវពិចរ ឬក៏អត់ េហយីេបីដូេចនះែមន 
េតីអនកចូលថមេីនះនឹងមនឥទធពិលអ្វ ីដល់ ថ នភព្របកួត្របែជងេនកនុងទីផ រពក់ព័នធេនះ។ 

4.6 មិនថេតស្ត ឬស្តង់ រ ្រតូវបនេ្របេីដីមបកីំណត់ថករ្រប្រពតឹ្ដេនះជទេង្វីខុសចបប់ មនយុ ្ត ធិករជេ្រចនីបនបញច ប់ករវភិគ 
េ យពិចរ េលីផលចំេណញែដលមន្របសិទធភព ឬយុត្តកិមមមនិលេម្អ ងែដលគួរឱយសរេសីរ ដូចមនេពលខ្លះ មនមូលេហតុ 
្រតឹម្រតវូ ឬែថមមូលេហតុគ្ំរទករ្របកួត្របែជង ពមូីលេហតុែដល្រកមុហុ៊នមនតួនទ្ីរគបដណ្ដ ប់ចូលរមួកនុងករ្រប្រពតឹ្តេនះ។ 
យុត្តិកមមមិនលេម្អ ងគឺ កលៈេទសៈពិេសសចបំច់មួយែដលេលីកែលងករ្រប្រពតឹ្ដខុសចបប់េ្រកពីេនះ ដូចជករពិចរ ជ 
ធរណៈ (ឧទហរណ៍ មូលេហតុពក់ព័នធនងឹសុខភព និងសុវតថិភព)។ ្របសិទធភពរមួមន ឧទហរណ៍ េសដ្ឋកិចច ម្រត ្ឋ ន 

ឬករេលីកទឹកចតិ្តៃនករៃចន្របឌតិ។ ក៏ ចមនកចិចករពរករ្រប្រពតឹ្ដែដលមនបទបបញញត្តិែដរ ែដលអនុញញ តឱយមនអភ័យឯក 
សិទធិ្របឆងំនឹងេសចក្តីទុកចិត្ត ែដលករ្រប្រពតឹ្ដ្រតូវបនកំណត់េ យបទបបញញត្តិសហព័នធ ឬរដ្ឋ។ 
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កិចចករពរករ្រប្រពឹត្ដែដលមនបទបបញញត្តេិធ្វឱីយ្របកដថ រដ្ឋ ចេ្របីអំ ចអធិបេតយយភពរបស់ខ្លួនេដមីបអីនុវត្តបទបបញញត្ត ិ
ែដលខ្លួនយល់ថសមេហតុផល ចេំពះេហតុផលេសដ្ឋកិចច និង/ឬេហតុផលសងគម េទះបជីបទបញញត្តិេនះ ចផទុយនងឹេគលនេយ 
បយ្របកួត្របែជងក៏េ យ។ ជធមម  េនកនុងយុ ្ត ធិករែបបេនះ បនទុកភ័ស្តុ ង ផ្ល ស់ប្តូរ ដូេចនះ ្រស័យេទេលី្រកុមហុ៊នែដល 
កំពុងសថិតេ្រកមករេសីុបអេងកត េដីមបបីង្ហ ញពីអតថភិពៃន្របសិទធិភព ឬយុត្តកិមមមិនលេម្អ ងទងំេនះ េដីមបបីង្ហ ញថករ្រប្រពឹត្ត 
ែដលកំពុង្រតូវពចិរ គឺចបំច់ និងមនសមម្រត េហយី្របសិទធភពែបបេនះមនិ ចសេ្រមចបន មរយៈមេធយបយ្របឆងំ 
នឹងករ្របកួត្របែជងែដលតិចជងេនះេឡយី។ 

 

5. ្របភព និងបញ្ហ អំពីភស័្តុ ង 
 

5.1 ដូច ល់ករណី្របកួត្របែជងែដរ តុ ករនឹងអនុវត្តចបប់ៃនយុ ្ត ធិកររបស់ខ្លួន នងិវធិនៃនភ័ស្តុ ងរបស់ខ្លួនេដមីបកីំណត់ពី 
លកខណៈ និងទំហៃំនភ័ស្តុ ងែដលត្រមវូេដីមបអីះ ងពីកររេំ ភបពំនៃនតួនទី្រគបដណ្ដ ប់។ ្របភពភ័ស្តុ ងែដល ចជួយដល់ 
តុ ករ រមួមន៖ 

a. ភ័ស្តុ ងពីអនកចូលរមួ និងអនកសេងកតករណ៍ទផី រ រមួទងំភ័ស្តុ ងពអីនក្របកួត្របែជង អនកចូលទផី រសក្ត នុពល 
អនកផគត់ផគង់ នងិអតិថិជន។ 

b. ឯក រៃផទកនុង នងិកំណត់្រ ជីវកមម ដូចជគណន ីនិង្រក ស ន មរបស់្រកមុ្របឹក  និង 

c. ភ័ស្តុ ងអនកជំនញ រមួមនអនកជនំញេសដ្ឋកិចច នងិឧស ហកមម។ ភ័ស្តុ ងអនកជំនញ្រតូវបនពិភក លម្អិតបែនថមេទៀត 
េនកនុងេសៀវេភមូល ្ឋ នស្តីពីករ្របកួត្របែជងរបស់ CLIP  (CLIP Competition Primer) ស្តីពី ‘ភ័ស្តុ ងអនក 
ជំនញ’។ 

5.2 កនុងករ យតៃម្លអពំីតួនទ្ីរគបដណ្ដ ប់ តុ ករែតងែតពឹងែផ្អកជចមបងេលីភ័ស្តុ ង្របេយលទក់ទងនងឹរចនសមព័នធទីផ រែដល 
ពក់ព័នធ ដូចជភ័ស្តុ ងៃនចែំណកទីផ រ ឧបសគគកនុងករចូល នងិព្រងីក េហយីនិងអំ ច្របឆងំ។ ភ័ស្តុ ងផទ ល់ ចពឹងែផ្អក 
េទេលីករបែនថមភ័ស្តុ ង្របេយល ក៏បុ៉ែន្ត ទំនងជមិនអះ ងចបស់អំពីតួនទ្ីរគបដណ្ដ ប់េឡយី។ ឧទហរណ៍ ភ័ស្តុ ងៃន 
្របក់ចេំណញរបស់្រកុមហុ៊ន គឺមន្របេយជន៍ែតេនកនុងបរបិទបុ៉េ ្ណ ះ េហយី ចមនសមតថភពបក្រ យខុសៗគន ។ ករេ្របី 
្របស់ភ័ស្តុ ង្របេយល/ែដលសំ ងេទេលីេហតុករណ៍ ្រតូវបនពភិក លម្អិតបែនថមេទៀតេនកនុង CLIP Competition 
Primer) ស្តីពី ‘ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍’។ 

5.3 កនុងករណីខ្លះ ឥទធពិលែដល្របឆងំនឹងករ្របកួត្របែជង ឬឥទធពិលែដលទំនងេនះ្រតវូបនបេងកីតេឡងីេ យភ័ស្តុ ងផទ ល់ែដល 
ចទុកចិត្តបន។ េនេពលែដលមនិមនភ័ស្តុ ងែបបេនះ េច្រកម ចពឹងែផ្អកេលីភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ និងដេំណីរ 

ករៃនករទញេសចកី្តសននិ ្ឋ ន។ មិនែមនជេរឿងចែម្លកេទែដលករ្រតួតសីុគន ដ៏សំខន់រ ងភ័ស្តុ ង្រតវូបនេ្របីេដីមបអីះ ងពី 
តួនទី្រគបដណ្ដ ប់ េហយីែដលធ្ល ប់បនេ្របីេដមីបអីះ ងពីេគលបំណង ឬផលប៉ះពល់ែដលទំនងជេកតីេឡងី។ 

5.4 ្របសិនេបី ច ករ្រគប់្រគងករណីែបបសកមម ចផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់េច្រកម ែដលេ ះ្រ យភ័ស្តុ ងសមុគ ម ញ និងេ្រចនី 
េនកនុងករណីករ្រប្រពតឹ្តឯកេ ភគ។ី េច្រកមគួរពិចរ ថេតីមនឧបករណ៍្រគប់្រគងករណីអ្វីខ្លះេដីមបបី្រងមួបញ្ហ េនកនុងវ ិ ទ 
្រគប់្រគងវ ិ លភព និងទ្រមង់ៃនភ័ស្តុ ង និងជួយកនុងករ្របតិបត្តិ មលំ ប់លំេ យៃនករជំនជំ្រមះក្ត។ី 
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6. ករសនមតេ យែផ្អកេលចំីែណកទីផ រ 
 

6.1 េនកនុងយុ ្ត ធិករមួយចំនួន ក្រមតិៃនចំែណកទីផ រេនចុងទងំពីរៃនវ ិ លគម ចេ្រប្ីរបស់េនកនុងករវភិគ ថេតី្រកុមហុ៊ន 
មួយកន់កប់តួនទី្រគបដណ្ដ ប់ ឬអំ ចទផី រដ៏ខ្ល ងំឬអត់។ 

6.2 ចំែណកទផី រ្រជកេកនែដលមនសុវតថិភព ច្រតូវបនកំណត់ថ ្រកមុហុ៊ន មួយែដលមនចំែណកទផី រេនេ្រកមទ្ីរជក 
េកនែដលមនសុវតថិភព នឹង្រតូវបនសនមតថមនិកន់កប់តួនទី្រគបដណ្ដ ប់ ឬអំ ចទីផ រដ៏េ្រចីនេនះេទ។ 

6.3 ក្រមតិចែំណកទផី រក៏ ច្រតូវបនកំណត់េនខងេលីែដរ ែដល្រកមុហុ៊នមួយនងឹ្រតវូបនសនមតថកន់កប់តួនទ្ីរគបដណ្ដ ប់ 
ឬអំ ចទផី រដ៏ខ្ល ងំ។ 

6.4 ទីផ រ្រជកេកនែដលមនសុវតថិភព និងក្រមិតតួនទី្រគបដណ្ដ ប់េ យែផ្អកេលីចំែណកទីផ រ ចបេងកតីករសនមតែដល ច 
សននិ ្ឋ ន ឬេឆ្លីយបដិេសធបន។ ជទូេទ ករសនមតែបបេនះេនកនុងយុ ្ត ធិករភគេ្រចីន គឺ ចេឆ្លីយបដិេសធបន។ េនះជករណី 
ពិេសសស្រមប់ករសនមតែដលបេងកីតតួនទី្រគបដណ្ដ ប់ ពីេ្រពះចែំណកទីផ រគឺជឧបករណ៍រលិែដលមិនមនលទធភពបង្ហ ញពី 
អំ ចទីផ រែដលេធ្វីឱយេជឿបនេនះេឡយី។ ដូេចនះ ចំែណកទីផ រខពស់ែតមន ក់ឯងមនិគួរជភ័ស្តុ ងចបស់ ស់ ែដលថ្រកុម 
ហុ៊នមួយមនអំ ចទផី រដ៏ខ្ល ងំេនះេទ េទះបកីរវភិគចែំណកទីផ រ ចជជំ នដបូំងដ៏មនអតថ្របេយជន៍កនុងករវភិគ  
ករ្របកួត្របែជងក៏េ យ។ ឧទហរណ៍ ករេលីសពីក្រមតិចែំណកទផី រ ចបេងកីតករសនមតែដលមនិ ចបដេិសធបនៃន 
តួនទី្រគបដណ្ដ ប់ េ យផ្ល ស់ប្តូរបនទុកភ័ស្តុ ងពីនយិតករ េទ្រកមុហុ៊ន្រប្រពតឹ្ដែដលកំពុង្រតវូពិចរ ។ 

 

7. ករ្រប្រពតឹ្តែដល្រតូវបនចតទុ់កថជកររេំ ភបំពនៃនតួនទី្រគបដណ្ដ ប ់
 

7.1 េន្របេទសអូ្រ ្ត លី ករ្រប្រពឹត្តដូចតេទេនះ្រតូវបនរកេឃញីេ យតុ ករថជ កររេំ ភបំពនេលីតួនទី្រគបដណ្ដ ប់៖ 

a. អនកលក់ យេ្រគឿងេទសធមួំយបនបដិេសធមិន្រពមរកសីុជមួយអនកផគត់ផគង់នំប័ុង ្របសិនេបនីំប័ុងរបស់ពួកេគក៏្រតូវបន 
ក់លក់ែដរេន ម ងអនកលក់ យេ្រគឿងេទសឯក ជយេនែកបរេនះកនុងតៃម្លបញចុ ះៃថ្ល។ ករ្រប្រពតឹ្តេនះបនបងកកន់ែត 

លំបកដល់អនកលក់ យឯក ជយេដមីប្ីរបកួត្របែជងជមួយអនកលក់ យធំៗ េដមីបលីក់នំប័ុងដល់អនកេ្របី្របស់។ 

b. អនកផគត់ផគង់េស កមមលក់សំបុ្រតស្រមប់្រពតឹ្តិករណ៍សែម្តងកម ន្តផទ ល់បនបិទ ឬបដេិសធមិន្រពមេធ្វកីចិច្រពមេ្រពៀងលក់ 
សំបុ្រតបញចុ ះតៃម្លនទីចុងេ្រកយ មសំេណីរបស់អនកេរៀបច្ំរពឹត្តិករណ៍ ពីេ្រពះសំបុ្រតែដលបញចុ ះតៃម្ល្រតវូបនផ ព្វផ យ 
េ យអនក្របកួត្របែជងមួយេផ ងេទៀត។ ករ្រប្រពតឹ្តេនះបនបងកករលំបកកន់ែតខ្ល ងំស្រមប់គូ្របកួត្របែជងេដីមបលីក់ 
សំបុ្រតបញចុ ះតៃម្លនទីចុងេ្រកយដល់អតិថិជន។ 

c. អនកផលិតមួយែដលតួនទី្រគបដណ្ដ ប់េនកនុងទីផ រលក់វតថុ វគម នេមេ គ ក៏បុ៉ែន្តមិនែមនេនកនុងទផី រលក់វតថុ វ ងឈម 
បនផ្តល់ករបញចុ ះតៃម្លដល់មនទរីេពទយែដលបន្រពមេ្រពៀងទិញវតថុទងំពរីមុខរបស់ពួកេគ េ យ ក់លក់ជដុំកញច ប់។ ករ 
្រប្រពឹត្តេនះបនបងកកន់ែតលំបកស្រមប់អនកលក់វតថុ វ ងឈមេផ ងេទៀត េដីមប្ីរបកួត្របែជងករលក់េនមនទរីេពទយ។ 
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8. ករ កទ់ណ្ឌ កមម និងដំេ ះ្រ យ 
 

8.1 មនភពខុសគន ដ៏សំខន់រ ងទណ្ឌ កមម នងិដេំ ះ្រ យ។ ករ ក់ទណ្ឌ កមម ជធមម មនបំណងេដមីបី ងំដល់ករ្រប្រពតឹ្ដ 
ខុសចបប់កនុងេពលអនគត េហយីេនកនុងយុ ្ត ធិករមួយចំនួនក៏បងខឱំយអនករេំ ភបំពន េចញសងនូវផលចំេណញខុសចបប់របស់ 
ខ្លួន នងិទូទត់សងដល់ជនរងេ្រគះផងែដរ។ ដំេ ះ្រ យគឺេដមីបប៉ីះបូ៉វ ែកត្រមូវ ឬករពរករ្រប្រពតឹ្ដខុសចបប់ ចំែណកឯទណ្ឌ  
កមម វញិគឺ ក់ពន័ិយ ឬ ក់េទស។ ជធមម  ដេំ ះ្រ យចបប់ករ្របកួត្របែជង មនេគលបំណងបញឈប់ករ្រប្រពឹត្តខុស 
ចបប់របស់អនករេំ ភ ឥទធពិលែដល្របឆងំនងឹករ្របកួត្របែជង នងិករេកតីេឡងីវញិៃនករ្រប្រពតឹ្តេនះ  េហយី ចពយយម ្ត រ 
េឡងីវញិនូវដេំណីរករ្របកួត្របែជង។ 

8.2 ករ ក់ទណ្ឌ កមម និងដេំ ះ្រ យ ចេ្របីបនកនុងករណីមនកររេំ ភបំពនេលីតួនទី្រគបដណ្ដ ប់ នឹង ្រស័យេទេលីចបប់ 
្របកួត្របែជងរបស់យុ ្ត ធិករពក់ព័នធ។ ចមន្របេភទៃនករ ក់ទណ្ឌ កមម នងិដំេ ះ្រ យដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 

a. ដំេ ះ្រ យ មែបបរចនសមព័នធ - ករបញជ ឱយលះបង់េចលទងំមូល ឬែផនក មួយៃន ជីវកមម ឬ្រទពយសមបត្តិជក់ 
ក់េដមីបី ្ត រទផី រឱយមន ថ នភព្របកួត្របែជងេឡងីវញិ។ 

b. ដំេ ះ្រ យខងឥរយិបថ - ករេចញបញជ មឃត់ ឬករបងខឱំយមនករ្រប្រពតឹ្តជក់ ក់ េដីមបទីប់ទល់នឹងករ្រប្រពតឹ្ត 
ែដល្របឆងំនឹងករ្របកួត្របែជង និងេដីមបផី្ដល់ករែណនសំ្រមប់ឥរយិបថនេពលអនគត។ 

c. ករ ក់ពន័ិយ - ករ ក់ទណ្ឌ កមមខងរូបិយវតថុ ឬ្រពហមទណ្ឌ  េហយីសំេ េទេលីអងគភព្រសបចបប់ ឬបុគគលែដលទទួល 
ខុស្រតូវ និង 

d. ្របក់សំណងជំងចឺិត្តចេំពះករខតបង់ - ករទូទត់សំណងចំេពះករខតបង់ ឬករខូចខតែដលបនេកតីេឡងីេ យ រ 
ករ្រប្រពឹត្ដេចញសងនូវផលចេំណញែដលទទួលបនពីករ្រប្រពឹត្ដែដលកំពុង្រតូវពិចរ ។ 

8.3 ចំ ត់ករែដល ក់េចញ ចគិតពិចរ ពីភពធងន់ធងរ ភពខ្ល ងំក្ល  េហយីកនុងករណីខ្លះ គឺផលប៉ះពល់ខងេសដ្ឋកចិចៃនករ 
បំពនផងែដរ។ េនកនុងយុ ្ត ធិករមួយចំនួន សញញ ណៃនសមម្រត្រតូវបនេ្របេីដមីបធីនថ ចំ ត់ករែដល ក់េចញេ យ 
ជញ ធរ្របកួត្របែជង នងិតុ ករ នឹងមនិឈ្ល នពនហួសេហតុេទកនុងដំេណីរករ្របកួត្របែជងេនកនុងទផី រ ឬេធ្វីឱយខូចទីផ រ 

េនះេទ។ វ ិ លភព និងទ្រមង់ៃនករបនធូរបនថយសមម្រត មនិគួរេលីសពីអ្វីែដលចបំច់េដមីបសីេ្រមចបននូវេគលបំណងៃន 
ចបប់្របកួត្របែជងេនះេឡយី។ 

8.4 យុ ្ត ធិករភគេ្រចីនអនុញញ តឱយតុ ករ និង/ឬភន ក់ងរ្របកួត្របែជង ក់បងខំឱយមនទងំដំេ ះ្រ យ មែបបរចនសមព័នធ 
និងដេំ ះ្រ យខងឥរយិបថ ក៏បុ៉ែន្តខ្លះអនុញញ តឱយមនដេំ ះ្រ យ មែបបរចនសមព័នធ ែតេនេពលគម នដេំ ះ្រ យ 
ខងឥរយិបថ្របកបេ យ្របសិទធភពេសមីគន បុ៉េ ្ណ ះ ឬេនេពលែដលដំេ ះ្រ យដូចេនះ មួយ ចជបនទុកធងន់ធងរេនកនុង 
ករអនុវត្ត ម ជងដំេ ះ្រ យខងឥរយិបថ ។ កនុងករណីជេ្រចនី ដំេ ះ្រ យខងឥរយិបថនឹង្រគប់្រគន់េដីមបបីញច ប់ 
េ យ្របសិទធភពៃនកររេំ ភបំពនេលីករ្របកួត្របែជង។ េទះយ៉ង ក៏េ យ កនុងករណីមួយចនួំន ដំេ ះ្រ យែដល 
មន្របសិទធភព ឬមនបនទុកធងន់ធងរតចិជង គឺដេំ ះ្រ យ មែបបរចនសមព័នធ។ 
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9. ្របភពពត័ម៌នពកព់ន័ធ 
 

9.1 ធនធនខងេ្រកមផ្តល់នូវព័ត៌មនបែនថមទក់ទងនឹងកររេំ ភបំពនេលីតួនទី្រគបដណ្ដ ប់។ ឯក រេនះេ្របីជឯក រេយង 
ទូេទដ៏មន្របេយជន៍ ស្រមប់េច្រកមេនកនុងរដ្ឋជសមជិក ៊ ន៖ 

a. េគលនេយបយតុមូលរបស់ OECD ស្តីពីករ្របកួត្របែជង (OECD Competition Policy Roundtables) 
បញ្ហ អពំភ័ីស្តុ ងកនុងករផ្តល់តួនទ្ីរគបដណ្ដ ប់  ឆន ២ំ០០៦ 

b. OECD Competition Policy Roundtables  
ដេំ ះ្រ យ នងិករ ក់ទណ្ឌ កមមកនុងករណីរេំ ភេលីតួនទ្ីរគបដណ្ដ ប់  ឆន ២ំ០០៦ 

c. OECD Competition Policy Roundtables  
ករ្រជកេកនែដលមនសុវតថភិព នងិករសនមត្រសបចបប់ កនុងចបប់្របកួត្របែជង  ឆន ២ំ០១៧ 

d. ប ្ត ញករ្របកួត្របែជងអន្តរជត ិ(International Competition Network)  
ករអនុវត្តែដលបនអនុ សន៍ េលីករ យតៃម្លៃនអំ ចទផី រផ្ត ច់មុខ/អំ ចទផី រដ៏ខ្ល ងំ 

e. International Competition Network េសៀវេភករងរករ្រប្រពតឹ្តឯកេ ភគី 



September 2018 Page 1 of 6 

 

 

 
 

 
 

ភ័ស្តុ ងសំ ងេលេីហតុករណ៍េនកនុងបរបិទៃនចបប់្របកួត្របែជង 
 
 

1. េសចក្ដេីផ្ដមី 
 

1.1 េសៀវេភមូល ្ឋ នេនះ មនេគលបណំងេដីមប៖ី 

a. េធ្វីជឯក រែផ្អកេលីេគលករណ៍ស្រមប់ករេ្របី្របស់េ យសមជិកតុ ករ កនុងរដ្ឋជសមជិកនមួីយៗរបស់សមគម 
្របជជតិ សីុ េគនយ ៍( ៊ ន) (Association of Southeast Asian Nations)  (‘ASEAN’)។ 

b. ផ្តល់នូវមគគុេទសក៍ជក់ែស្តង នងិផ្តល់ព័ត៌មនដល់េច្រកមេ យេផ្ត តេលីករ្របឈម និងបញ្ហ ែដលជួប្របទះេនកនុងករ 
យតៃម្លភ័ស្តុ ងសមុគ ម ញពីអនកជនំញកនុងេពលេធ្វកីរ និងពិនតិយេសចក្តីសេ្រមចននេ្រកមចបប់្របកួត្របែជងេនកនុង 
រដ្ឋជសមជិក ៊ ន និង 

c. ជួយកនុងករអភវិឌ ចបប់្របកួត្របែជងពីមុន ែដលបេងកនីភពចបស់ ស់ែផនកចបប់ េលីកកមពស់្របសិទធភព និងជំរុញ 
សងគតិភព នងិភព ចពយករណ៍បនេនកនុងប ្ដ រដ្ឋជសមជិក ៊ ន និងចុងេ្រកយ ចូលរមួចែំណកកនុងករកំណត់ 
េគលនេយបយករ្របកួត្របែជងមនលកខណៈល្អ្របេសីរ។ 

1.2 េសៀវេភមូល ្ឋ ន្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនកនុងបរបិទៃនភពេផ ងគន  នងិដំ ក់កលខុសៗគន ៃនករេរៀបចចំបប់្របកួត្របែជងេន 
កនុងរដ្ឋជសមជិក ៊ ន។ េសៀវេភេនះមិនមនបណំងផ្តល់ព័ត៌មនជក់ ក់េទ ម្របេទសនីមួយៗេទ។ 

1.3 េសៀវេភមូល ្ឋ នេនះ្រតវូបនបេងកតីេឡងីេ យេច្រកមៃនតុ ករសហព័នធអូ្រ ្ត លី ស្រមប់េច្រកមេនកនុងរដ្ឋជសមជិក 
៊ ន េ យសហករយ៉ងជតិសនិទធជមួយ OECD។ េនះគឺជេសៀវេភមួយេនកនុងចំេ មេសៀវេភមូល ្ឋ នស្តីពីចបប់្របកួត 

្របែជងជបន្តបនទ ប់ ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងី មគំនតិផ្តួចេផ្តមីរបស់គណៈកមមករ្របកួត្របែជងតបំន់ពណិជជកមមេសរ ី ៊ ន 
អូ្រ ្ត លីនូែវលេសឡង់ (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area Competition Committee) 
ែដលជែផនកមួយៃនកមមវធិអីនុវត្តចបប់្របកួត្របែជង (Competition Law Implementation Program) (‘CLIP’)។

េសៀវេភមូល ្ឋ នស្រមប់េច្រកម ៊ នស្តពីកីរ្របកតួ្របែជង 
បេងកីតេឡងីជែផនកៃនកមមវធីិអនុវត្តចបប្់របកួត្របែជងរបស់ AANZFTA  
(AANZFTA Competition Law Implementation Program) 
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2. េតីអ្វជីភស័្តុ ងសំ ងេលេីហតុករណ៍? 
 

2.1 ភគីមួយ ចបង្ហ ញភ័ស្តុ ងពីអងគេហតុេនកនុងដំេណីរករនតីិវធិី៖ 

a. េ យមនភ័ស្តុ ងផទ ល់ េ យករនេំទរកភ័ស្តុ ងៃនអងគេហតុេនះ ឬ 

b. េ យមនភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ េ យនេំទរកភ័ស្តុ ងៃនអងគេហតុមួយ ឬអងគេហតុេផ ងេទៀតែដលតុ ករ 
ច្រតវូបនេ ឱយទញេសចក្ដីសននិ ្ឋ នអពំីអងគេហតុជក់ ក់េនកនុងេរឿងេហតុ។ 

2.2 ភពខុសគន រ ងភ័ស្តុ ងផទ ល់ និងភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ គថឺភ័ស្តុ ងផទ ល់មិនត្រមវូឱយមនដេំណីរករៃនករសននិ ្ឋ ន 
េហតុផលសមេហតុផលេឡយី។ កនុងករណីកែតល (្រកុមហុ៊នអន្តរជតិផ្ដ ច់មុខ) ភ័ស្តុ ងផទ ល់នឹងកណំត់ករ្របជុំ ឬករ្រប្រស័យ 
ទក់ទងគន រ ង្របធនបទនន នងិពិពណ៌នពីខ្លមឹ រៃនកិចច្រពមេ្រពៀងរបស់ពួកេគ។ ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ នងឹមិន 
កំណត់ជក់ ក់ពីធតុផ ទំងំេនះេទ ក៏បុ៉ែន្តនងឹអនុញញ តឱយតុ ករសននិ ្ឋ នថកិចច្រពមេ្រពៀងបនេកីតេឡងីចំេពះភគពីក់ព័នធ 
និងខ្លមឹ រៃនកចិច្រពមេ្រពៀងេនះ។ ឧទហរណ៍ អនកបេ្រម្ីរសីេនេភជនយី ្ឋ នមន ក់ េនកនុងករ្របជុំ រៃថង្រតង់រ ងអនក្របកួត 
្របែជងបីនក់ ចផ្តល់ភស្ដុ ងថនងបន ្ត ប់ឮសូរអនក្របកួត្របែជងពរីនក់ឈនដល់កិចច្រពមេ្រពៀងកែតល េហយីបនេឃញី 
ពួកេគទងំបីនក់យកៃដទះបេនថរីៗពីេ្រកយខនងគន េនចុងបញច ប់ៃនកចិច្របជុំ។ េទះបី ្រគន់ែតផ្តល់ភ័ស្តុ ងផទ ល់អំពីកចិច្រពមេ្រពៀង 
រ ងអនក្របកួត្របែជងពរីនក់ក៏េ យ េច្រកម ចមនលទធភពេធ្វកីរសននិ ្ឋ នពីកចិច្រពមេ្រពៀងកែតលរបស់្រតីភគីេនះេចញព ី
កលៈេទសៈនន។ 

 

3. តួនទីៃន ភស័្តុ ងសំ ងេលេីហតុករណ៍ េនកនុងសណំុំេរឿងចបប្់របកួត្របែជង 
 

3.1 សំណំុេរឿងចបប់្របកួត្របែជងក្រមនឹងែផ្អកេលីភ័ស្តុ ងផទ ល់ទងំ្រសុង ស់។ ផទុយេទវញិ សំណំុេរឿងចបប់្របកួត្របែជង ជទូេទ 
ែផ្អកេលីភ័ស្តុ ង រមួទងំភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ និងភ័ស្តុ ងផទ ល់ ឬភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ទងំមូល។ កែន្លង 

មនភ័ស្តុ ងផទ ល់ ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ ចជួយេច្រកមកនុងករ យតៃម្លភពេជឿជក់ៃនភ័ស្តុ ងេនះ។ 
ឧទហរណ៍ ភ័ស្តុ ងផទ ល់ទក់ទងនឹងករ្របជុំរ ងអនក្របកួត្របែជង ច្រតវូបនអះ ងបែនថម ឬផទុយគន ពីភ័ស្តុ ងសំ ងេលី 
េហតុករណ៍ ដូចជកំណត់្រ េធ្វដីេំណីរជេដមី។ 

3.2 ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍្រតវូបនទទួលយកេន្រគប់ប ្ត ្របេទស OECD និងេនកនុងែដនយុ ្ត ធិករេផ ងៗេទៀតជ 
េ្រចនី។ ក ្ត េនះឆ្លុះបញច ងំអពំី រៈសំខន់ៃនភស្ដុ ង្របេភទេនះ ស្រមប់ករអនុវត្តចបប់្របកួត្របែជងឱយទទួលបនេជគជ័យ។ 

3.3 កនុងករណីកែតល ្របតបិត្តកិរកែតលែដលេជឿនេលឿន ដឹងថករ្រប្រពតឹ្ដរបស់ខ្លួនគខុឺសចបប់ េហយីអតិថជិនរបស់ពួកេគនងឹ 
បដិេសធចំេពះករ្រប្រពតឹ្ដេនះ ្របសិនេបីពួកេគដងឹអំពីករណីេនះ។ ពួកេគ ចចត់វធិនករេដីមបី ក់បងំករ្រប្រពតឹ្តរបស់ខ្លួន 
និងេចៀស ងចូលេទកនុងករេរៀបចជំផ្លូវករ នងិេរៀបចំជឯក រ។ ជករពិត ជទូេទេនទូទងំយុ ្ត ធកិរ កែតល ក់បញចូ ល 
កិចច្រពមេ្រពៀងេ្រកផ្លូវករ ករយល់ដឹង “ករ្របសប់គំនតិ” ឬ “ករេប្តជញ ចិត្ត្របកបេ យឆនទៈចំេពះេ្រគងករណ៍រមួ”។ ករបុ៉ន 
ប៉ង ក់បងំេនះមនន័យថ ភ័ស្តុ ងផទ ល់ៃនកិចច្រពមេ្រពៀងរបស់កែតលេនះ ្របែហលជមិនមនេទ។ កនុងករណីែបបេនះ 
ភ័ស្ដុ ងល្អបំផុតែដល្របែហលជ ចមនអពំីកចិច្រពមេ្រពៀងរ ងអនក្របកួត្របែជង គភ័ឺស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ៃនករ 
្រប្រស័យទក់ទងគន រ ងពួកេគ។ 
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3.4 ្របេទសមួយែដលមនរបបអនុវត្តចបប់ថមី នងិ/ឬកខ្វះវបបធម៌្របកួត្របែជងខ្ល ងំ ច្របឈមនឹងឧបសគគជពេិសសកនុងករទទួល 
បនភ័ស្តុ ង េហយីជពិេសសភ័ស្តុ ងផទ ល់ៃនករ្រប្រពតឹ្តែដល្របឆងំនឹងករ្របកួត្របែជង។ ្របេទសេនះ្របែហលជមិនមន 
កមមវធិីេសចក្ដីអត់ឱនដ៏មន្របសិទធភពេឡយី (ែដលជ្របភពេដីមៃនភ័ស្តុ ងផទ ល់) េហយីក៏មនិ ចបេងកតីកចិចសហ្របតិបត្តិករ 
ជមួយបុគគល ឬ ជីវកមមែដលចូលរមួកនុងសកមមភពេសដ្ឋកចិច ែដល ចជួយស្រមួលដល់ករ្របមូលភ័ស្តុ ងេនះែដរ។ េលីសពី 
េនះេទៀត ករទទួលបនភ័ស្តុ ងផទ ល់ៃនកិចច្រពមេ្រពៀងរបស់កែតល ចត្រមូវឱយមនអំ ចករេសីុបអេងកតពេិសស ឧបករណ៍ 
និងបេចចកេទសែដល ចេធ្វីេឡងីបន្រតមឹែតពី ជញ ធរែដលមនិសូវមនបទពេិ ធន៍ ឬ ជញ ធរថមីែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ចំណុចេនះ ច 
មនន័យថទីភន ក់ងរ្របកួត្របែជងេនកនុងយុ ្ត ធិករែបបេនះ នឹងមនករលំបកកន់ែតខ្ល ងំកនុងករបេងកីតភ័ស្តុ ងផទ ល់េនកនុង 
ករណីកែតល េហយី្រតូវពងឹែផ្អកកន់ែតខ្ល ងំេលីភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍។ 

3.5 ករភន់្រចឡជំទូេទគឺថ ករណីែដលែផ្អកេលីភ័ស្តុ ងផទ ល់ ចបំច់្រតវូែតខ្ល ងំជងករណីែដលែផ្អកេលីភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុ 
ករណ៍។ ចំណុចេនះមនិ្រតឹម្រតូវរហូតេទ។ ករណីែដលែផ្អកេលីភ័ស្តុ ងផទ ល់ទងំមូលរបស់ ក មីន ក់ ឬេ្រចនីនក់នងឹ្រតូវប ជ័យ 
្របសិនេបីតុ កររកេឃញីភ័ស្តុ ងរបស់ពួកេគថខ្វះករេជឿទុកចតិ្ត។ ទនទឹមកនុងេពលជមួយគន េនះ ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុ 
ករណ៍ ចចង្អុលបង្ហ ញយ៉ងខ្ល ងំ សំេ េទករ្រប្រពឹត្តបទេលមីសែដលគម នករសននិ ្ឋ នសមេហតុផល មួយេផ ងេទៀត្រតវូ 
បនទុកចំហេឡយី។ 

3.6 ្រស័យេលីស្តង់ រៃនភ័ស្តុ ងែដល្រតូវមនេនកនុងករណីជក់ ក់មួយ េសចក្ដីសននិ ្ឋ នែដលតុ ករ្រតូវបនេ ឱយទញេចញ 
ពីភ័ស្តុ ងេនះ ចបំច់្រតូវែតជករសននិ ្ឋ នែដលសមេហតុផលែតមួយគត់ែដល ចរកបន ឬ្រគន់ែតជករសននិ ្ឋ នែដលទំនង 
បំផុតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 

4. ្របេភទេផ ងគន ៃនភស័្តុ ងសំ ងេលេីហតុករណ៍ 
 

4.1 មនភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍្របេភទេផ ងៗគន  ែដល ចជជនួំយដល់តុ ករ។ ឧទហរណ៍ េនកនុងករណីកែតល 
ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ ជទូេទ ច្រតូវបនែបងែចកជភ័ស្តុ ង្រប្រស័យទក់ទងគន  និងភ័ស្តុ ងេសដ្ឋកិចច។ 

4.2 ភ័ស្តុ ង្រប្រស័យទក់ទងគន ែដលសំ ងេលីេហតុករណ៍ គឺជភ័ស្តុ ងែដលបង្ហ ញថករ្រប្រស័យទក់ទងគន រ ងអនក្របកួត 
្របែជងបនេកតីេឡងី េទះបីជមិនមនខ្លឹម រក៏េ យ។ ភ័ស្តុ ង្រប្រស័យទក់ទងគន ែដលសំ ងេលីេហតុករណ៍ ចរមួមន៖ 

a. កំណត់្រ ទូរស័ពទ ដូចជកំណត់េហតុករេ ទូរស័ពទ និងទនិនន័យ ម នទី ងំ 

b. កំណត់េហតុ ឬ្របតិទិន្របចៃំថង 

c. កំណត់្រ ហរិញញវតថុ ដូចជបងក ន់ៃដ រ ឬកែន្លង ន ក់េន ករ ក់អនក្របកួត្របែជងេនទី ងំែតមួយ កនុងេពលែតមួយ។ 

d. កំណត់ចំ ពំីករ្របជុំ ែដល ចកត់្រ ពីករចូលរមួ និង្របធនបទធំៗ ៃនករពិភក  និង 

e. ឯក រៃផទកនុង បង្ហ ញពីករ្រប្រស័យទក់ទងគន ែដលបនេកីតេឡងីរ ងអនក្របកួត្របែជង។ 
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4.3 ភ័ស្តុ ងេសដ្ឋកចិចែដលសំ ងេទេលីេហតុករណ៍ មនរមួមនភ័ស្តុ ងករ្រប្រពតឹ្ត នងិភ័ស្តុ ងរចនសមព័នធ។ គួរពិចរ េទេលី 
ភ័ស្តុ ងទងំពីរ្របេភទ។ 

4.4 ភ័ស្តុ ងករ្រប្រពតឹ្ត គឺជភស្ដុ ងែដលបញជ ក់ថ អនក្របកួត្របែជងមនឥរយិបថជប់ ប់ ជមួយនងឹអតថិភពៃនកិចច្រពមេ្រពៀង 
កែតលែដលបនេចទ្របកន់។ ភ័ស្តុ ងករ្រប្រពឹត្តនឹងមនលកខណៈេជឿជក់បំផុត្របសិនេបី មិន ចពនយល់បនេ យកម្ល ងំ 
ទីផ រធមម  ឬ កបបកិរយិ ជីវកមមែដលមនករ្របកួត្របែជង។ េច្រកមគួរពិចរ ថេតី កបបករិយិជក់ ក់ មួយ 
មុខជបនេកីតេឡងីកនុងករណីគម នកែតល ទក់ទងនឹងផល្របេយជន៍ពណិជជកមម នងិេសដ្ឋកចិចឯកេ ភគីរបស់អនក្របកួត 
្របែជង។ ភ័ស្តុ ងករ្រប្រពតឹ្ត ចរមួមនភ័ស្តុ ងៃនករ្រប្រពតឹ្ត្រសបគន  លំនេំដញៃថ្ល ករេផ្ត ះប្តូរព័ត៌មនរ ងអនក្របកួត្របែជង 
្របក់ចេំណញែដលមននិរន្តរភពខពស់មិនធមម  នងិកររេំ ភបំពនេលីចបប់្របកួត្របែជងកន្លងមក។ 

4.5 ភ័ស្តុ ងរចនសមព័នធ គឺជភ័ស្តុ ងែដលពនយល់ពីមូលេហតុែដលលកខណៈពិេសសៃនរចនសមព័នធជក់ ក់េធ្វឱីយទីផ រជក់ ក់ 
ងយនឹងទទួលរងពីករ្រប្រពតឹ្តរបស់កែតល។ ភ័ស្តុ ងរចនសមព័នធែតឯងេនះគឺមនិ្រគប់្រគន់េដមីបបីង្ហ ញពីអតថិភពៃន កបប 
កិរយិរបស់កែតលេទ ក៏បុ៉ែន្ត ចប៉ះពល់ដល់ករ យតៃម្លរបស់េច្រកមអពំីភព ចមនេឡងីៃនករ្រប្រពតឹ្ដែបបេនះ េនកនុងទី 
ផ រជក់ ក់មួយ។ ភ័ស្តុ ងរចនសមព័ន រមួមនភ័ស្តុ ងអំពចីំនួនអនក្របកួត្របែជង ករ្របមូល ផ្តុ ំទផី រ ឧបសគគកនុងករចូល 
ករេធ្វីសមហរណកមមបញឈរ តម្ល ភពតៃម្ល និងភពដូចគន ៃនផលិតផល។ គឺជតួយ៉ងឧទហរណ៍ធមម ៃនភស្ដុ ងេសដ្ឋកិចច 
ែដល្រតវូបនពិភក លម្អិតបែនថមេទៀតេនកនុងេសៀវេភមូល ្ឋ នរបស់ CLIP ស្តីពីករ្របកួត្របែជង (CLIP Competition 
Primer) ស្តីពី ‘ភ័ស្តុ ងេសដ្ឋកចិច’ និង ‘ភ័ស្តុ ងអនកជំនញ’។ 

 

5. ករ យតៃម្លភស័្តុ ងទងំមូល 
 

5.1 ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍មួយចំែណក ចមនសមតថភព្រទ្រទង់េសចក្ដីសននិ ្ឋ នមួយចំនួន ែដលមនខ្លះ ច្របទងំនឹងគន  
(សូមេមីល 5.2 et seq. េនកនុង CLIP Competition Primer ស្តីពី ‘កររេំ ភបំពនតួនទី្រគបដណ្ដ ប់’)។ ឧទហរណ៍ 
ករកត់បនថយតៃម្ល ចផ្តល់ករសននិ ្ឋ នសមរមយថជករកំណត់តៃម្លែដលេកង្របវញ័ច  ឬជេសចក្ដីសននិ ្ឋ នថករ្រប្រពតឹ្ដែដល 
មនករ្របកួត្របែជង។ េ យេហតុផលេនះ ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍មិនគួរ្រតវូបន យតៃម្ល ច់េ យែឡកពេីគេទ។ 

5.2 េសចក្ដីសននិ ្ឋ នែដល្រតូវេធ្វីេឡងី េចញពីភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ គួរែត្រតវូបន យតៃម្លទងំមូលេ យេច្រកមេ យគិត 
ពិចរ ពីភ័ស្តុ ងែដលមនទងំអស់។ េ យេលីកយកករណីកែតល ែដលមនភ័ស្តុ ងបង្ហ ញពី៖ 

a. ករេ ទូរស័ពទរ ងអនក្របកួត្របែជង េនកលបរេិចឆទបីេផ ងគន ។ 

b. ករេកនីតៃម្ល្រសបគន េធ្វីេឡងីេ យអនក្របកួត្របែជងទងំេនះ ពីរបៃីថងបនទ ប់ពីករេ ទូរស័ពទនីមួយៗ នងិ 

c. រចនសមព័នទីផ រែដលមនចនួំនអនកលក់តិច ចលក់តៃម្លេថក ឬៃថ្ល។ 
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5.3 េនកនុងឧទហរណ៍ខងេលី េហយី្របសិនេបី្រតវូបនពិចរ ច់េ យែឡកពីគន  គម នភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ មួយ 
ែដល ចផ្តល់ជមូល ្ឋ ន្រគប់្រគន់េដមីបសីននិ ្ឋ នពកីរឃុបឃតិគន េនះេទ។ េទះយ៉ង ក្តី ករ យតៃម្លទងំបរីមួេលីគន  ចេធ្វី 
ឱយមនករសននិ ្ឋ នសមេហតុផលពកីរ្រប្រពឹត្តរបស់កែតល។ ករពចិរ េនះ ចអនុវត្តបនចំេពះករណីជេ្រចីនែដលភ័ស្តុ ង 
សំ ងេលីេហតុករណ៍្រតូវបនពងឹែផ្អកេលី ដបតិអជីទូេទ ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ែតមួយគត់ ចមិនផ្តល់នូវករសននិ ្ឋ ន 
េពញេលញៃនករ្រប្រពឹត្តែដល្របឆងំនឹងករ្របកួត្របែជងេឡយី។ 

 

6. ឧទហរណ៍ៃនភស័្តុ ងសខំនេ់នកនុងករណីកែតល 
 

6.1 េន្របេទសអូ្រ ្ត លី ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍មួយចំនួនពីករណីកែតល ែដលភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍បនេដីរតួ 
យ៉ងសំខន់៖ 

a. ភ័ស្តុ ងផទ ល់ៃនកិចច្រពមេ្រពៀងរ ងមច ស់ស ្ឋ គរ េដីមបបីញឈប់ករបញចុ ះៃថ្ល្រ េបៀរកនុងកញច ប់របស់ពួកេគ ្រតវូបន 
បដិេសធេនកនុងករជំនុជំ្រមះក្ត ីបនទ ប់ពី ក សំីខន់មិនបនេគរព មេសចក្តែីថ្លងមុនរបស់គត់។ អតថភិពៃនកិចច្រពម 
េ្រពៀងែដលបនេចទ្របកន់េនែត ចសននិ ្ឋ នបន ប់បញចូ លទងំពភ័ីស្តុ ងករ្រប្រស័យទក់ទងែដលសំ ងេលី 
េហតុករណ៍ នងិភ័ស្តុ ងករ្រប្រពតឹ្ត។ 

b. ្រកុមហុ៊ន ងសង់ែដលេដញៃថ្លគេ្រមងរ ្ឋ ភិបល ្រតូវេគរកេឃញីថបនឃុបឃតិគន កនុងអំឡុងដំេណីរករេដញៃថ្ល។ 
្រកុមហុ៊នែដលមិនចង់ឈនះករេដញៃថ្ល បនែស្វងរក “ៃថ្ល្រគប (cover price)” ស្រមប់គេ្រមង។ មនករសននិ ្ឋ នថ 
មនករ្រពមេ្រពៀងមួយែដល្រកុមហុ៊នែស្វងរកៃថ្ល្រគប នឹងេដញៃថ្លខពស់ជងតៃម្លេនះ ខណៈ្រកមុហុ៊នែដលផ្តល់ឱយ 
នឹងេដញៃថ្លេនខងេ្រកមៃថ្ល្រគបេនះ។ 

c. ្រកុមហុ៊នផលិតែខ កបមួយ្រតូវេគរកេឃញីថ បនចូលរមួេដញៃថ្លេ យេ្របមីេធយបយមិនសុចចរតិ េនកនុងករេដញៃថ្ល 
ស្រមប់ករផគត់ផគង់ែខ កបដីកម្ល ងំវ ៉ុលខពស់ជូនគេ្រមង រអីគគិសនីមួយ។ មនករសននិ ្ឋ នថ ្រកមុហុ៊នផលិតែដលកំពុង្រតវូ 
ពិចរ បនេសនីសំុ “ ទិភព” កនុងករេដញៃថ្លគេ្រមងេនះ ែដលផ្តល់នូវ្របសិទធិភពដល់ករេរៀបចបំ ្ត ញកែតលពភិព 
េ ក រ ងអនកផគត់ផគង់ែខ កបអុរឺ ៉ុប និងជបុ៉ន ស្រមប់ករែបងែចកៃនគេ្រមងេនជុវំញិពិភពេ ក។
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7. ្របភពពត័ម៌នពកព់ន័ធ 
 

7.1 ធនធនខងេ្រកម ផ្តល់ព័ត៌មនបែនថមទក់ទងនឹងករេ្របី្របស់ៃនភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍េនកនុងសំណំុេរឿងចបប់្របកួត 
្របែជង។ ឯក រេនះេ្របីជឯក រេយងទូេទដ៏មន្របេយជន៍ ស្រមប់េច្រកមេនកនុងរដ្ឋជសមជិក ៊ ន៖ 

a. េគលនេយបយតុមូលរបស់ OECD ស្តីពីករ្របកួត្របែជង (OECD Competition Policy Roundtables) 
ករកត់េទសកែតលេ យគម នភ័ស្តុ ងផទ ល់ ឆន ២ំ០០៦ 

b. របយករណ៍សេងខបស្តីពីេគលនេយបយ OECD (OECD Policy Brief) 
ករកត់េទសកែតលេ យគម នភ័ស្តុ ងផទ ល់ៃនកចិច្រពមេ្រពៀង ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៧ 

c. េច្រកម Mansfield ឱកស នងិបញ្ហ ្របឈម៖ ភ័ស្តុ ងកនុងករណីែដលសថតិេ្រកមចបប់អនុវត្តពណិជជកមម ឆន ១ំ៩៧៤  
ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ 

d. គណៈកមម ធិករ្របកួត្របែជង នងិអនកេ្រប្ីរបស់អូ្រ ្ត លី (Australian Competition and Consumer 
Commission) ករសិក អពំកីរណីកែតល នងិសំណំុេរឿងចបប់ 

e. ប ្ត ញ្របកួត្របែជងអន្តរជតិ (International Competition Network)  
ករផ្តល់កចិច្រពមេ្រពៀង ឬករ្របតបិត្តកិរ្រពមេ្រពៀងគន េ យមនភ័ស្តុ ង្របេយល 
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ភ័ស្តុ ងអនកជំនញេនកនុងបរបិទៃនសំណំុេរឿងចបប់្របកួត្របែជង 
 

1. េសចក្ដេីផ្ដមី 
 

1.1 េសៀវេភមូល ្ឋ នេនះ មនេគលបណំងេដីមប៖ី 

a. េធ្វីជឯក រែផ្អកេលីេគលករណ៍ស្រមប់ករេ្របី្របស់េ យសមជិកតុ ករ កនុងរដ្ឋជសមជិកនមួីយៗរបស់សមគម 
្របជជតិ សីុ េគនយ ៍( ៊ ន) (Association of Southeast Asian Nations)  (‘ASEAN’)។ 

b. ផ្តល់នូវមគគុេទសក៍ជក់ែស្តង នងិផ្តល់ព័ត៌មនដល់េច្រកមេ យេផ្ត តេលីករ្របឈម និងបញ្ហ ែដលជួប្របទះេនកនុងករ 
យតៃម្លភ័ស្តុ ងសមុគ ម ញពីអនកជនំញកនុងេពលេធ្វកីរ និងពិនតិយេសចក្តីសេ្រមចននេ្រកមចបប់្របកួត្របែជងេនកនុង 
រដ្ឋជសមជិក ៊ ន និង 

c. ជួយកនុងករអភវិឌ ចបប់្របកួត្របែជងពីមុន ែដលបេងកនីភពចបស់ ស់ែផនកចបប់ េលីកកមពស់្របសិទធភព និងជំរុញ 
សងគតិភព នងិភព ចពយករណ៍បនេនកនុងប ្ដ រដ្ឋជសមជិក ៊ ន និងចុងេ្រកយ ចូលរមួចែំណកកនុងករកំណត់ 
េគលនេយបយករ្របកួត្របែជងមនលកខណៈល្អ្របេសីរ។ 

1.1 េសៀវេភមូល ្ឋ ន្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនកនុងបរបិទៃនភពេផ ងគន  នងិដំ ក់កលខុសៗគន ៃនករេរៀបចចំបប់្របកួត្របែជងេន 
កនុងរដ្ឋជសមជិក ៊ ន។ េសៀវេភេនះមិនមនបណំងផ្តល់ព័ត៌មនជក់ ក់េទ ម្របេទសនីមួយៗេទ។ 

1.2 េសៀវេភមូល ្ឋ នេនះ្រតវូបនបេងកតីេឡងីេ យេច្រកមៃនតុ ករសហព័នធអូ្រ ្ត លី ស្រមប់េច្រកមេនកនុងរដ្ឋជសមជិក 
៊ ន េ យសហករយ៉ងជតិសនិទធជមួយ OECD។ េនះគឺជេសៀវេភមួយេនកនុងចំេ មេសៀវេភមូល ្ឋ នស្តីពីចបប់្របកួត 

្របែជងជបន្តបនទ ប់ ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងី មគំនតិផ្តួចេផ្តមីរបស់គណៈកមមករ្របកួត្របែជងតបំន់ពណិជជកមមេសរ ី ៊ ន 
អូ្រ ្ត លីនូែវលេសឡង់ (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area Competition Committee) 
ែដលជែផនកមួយៃនកមមវធិអីនុវត្តចបប់្របកួត្របែជង (Competition Law Implementation Program) (‘CLIP’)។ 
 

2. តួនទីធមម ៃនភស័្តុ ងអនកជំនញកនុងសណំុំេរឿងចបប្់របកួត្របែជង 
 

2.1 េនកនុងយុ ្ត ធិករជេ្រចនី ប់បញចូ លទងំកនុងប ្ត ្របេទស ៊ ន តុ ករ្របឈមមុខនឹងបញ្ហ ចបប់្របកួត្របែជង ជចមបងេន 
កនុងបរបិទៃនករពនិិតយរបស់តុ ករ េទេលីេសចក្តសីេ្រមចែដលបនេធ្វីេឡងីេ យ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយករ្របកួត្របែជង។ មនករ 
ពិនិតយរបស់តុ ករចំនួនពរី្របេភទធំៗែដលតុ ករ ចនងឹ្រតវូចូលរមួ។ ្របេភទៃនករពិនតិយេឡងីវញិទីមួយ គឺពក់ព័នធនឹងថេតី 
េសចក្តីសេ្រមចេនះ្រតមឹ្រតវូឬអត់។ ចំណុចេនះ ចត្រមវូឱយមនករពនិិតយភព្រសបចបប់ៃនសកមមភពរបស់ ជញ ធរេ យែផ្អក  

េសៀវេភមូល ្ឋ នស្រមប់េច្រកម ៊ នស្តពីកីរ្របកតួ្របែជង 
បេងកីតេឡងីជែផនកៃនកមមវធីិអនុវត្តចបប្់របកួត្របែជងរបស់ AANZFTA  
(AANZFTA Competition Law Implementation Program) 
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េលីមូល ្ឋ នមនកំណត់ជក់ ក់ ែដលជធមម គភឺពផទុយនងឹចបប់ ភពមិនសមេហតុផល ឬនីតិវធិីមនិ្រតមឹ្រតូវៃនករ្រប្រពតឹ្តិ 
ែដលជំទស់។ ករពិនតិយេឡងីវញិេលីមូល ្ឋ នទងំេនះ េនែត ចមនករពនិិតយយ៉ងលម្អិតអំពអីងគេហតុ និងភ័ស្តុ ង េហយីនិង 
ភពសម្រសបៃនសកមមភពែដលបនេធ្វេីឡងីេលីមូល ្ឋ នៃនអងគេហតុ និងភ័ស្តុ ងទងំេនះ។ ករពនិិតយរបស់តុ ករក៏ ចមន 
េលីលកខណៈសមបត្តិផងែដរ េពលគេឺលីខ្លឹម រៃនសកមមភព ឬេសចក្តសីេ្រមចែដលពក់ព័នធនងឹករ យតៃម្លេពញេលញេឡងីវញិ 
េលីភព្រតមឹ្រតវូៃនេសចក្ដីសេ្រមចេនះ។ វ ិ លភពែដលករពិចរ េឡងីវញិៃនលកខណៈសមបត្តិែដល ចអនុញញ តបន គឺខុស 
គន ពីយុ ្ត ធិករមួយេទយុ ្ត ធិករមួយេទៀត។ 

2.2 ករពិនតិយរបស់តុ ករទងំពីរ្របេភទក៏ដូចជករណីេផ ងេទៀតែដរ ែដល ចពក់ព័នធនងឹបញ្ហ ចបប់្របកួត្របែជង ចត្រមូវឱយ 
តុ ករកំណត់ទផី រពក់ព័នធ ឬ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជង។ ជលទធផល ក ្ត េនះត្រមូវឱយតុ ករេ្របី្របស់ 
េសដ្ឋកិចច និងគំនតិេសដ្ឋកចិច ក៏ដូចជត្រមវូឱយេ្របី្របស់ចំេណះដឹងខងបេចចកេទស ឬឧស ហកមម េទះបជីមនករត្រមូវឱយមន 
ករវភិគភពសមុគ ម ញេផ ងៗគន ក្ត ី ្រស័យេលីេរឿងក្តីេនះក៏េ យ។ ចំណុចេនះ្របែហលជមិនត្រមូវឱយមនកនុង្រគប់ករណីេទ។ 
គំនិតេសដ្ឋកចិច ចជួយជូនដំណឹងអំពីករពិនតិយបញ្ហ ជក់ ក់េនកនុងេរឿងក្តីែដលបនផ្តល់ឱយ េហយីជួយបំភ្លឺេលីសំណំុៃនអងគេហតុ 
ែដលសមុគ ម ញជញឹកញប់។ ឧទហរណ៍ ចបប់្របកួត្របែជងរមួបញចូ លទងំគំនិតដូចជ "ទីផ រ", "កររតឹតបតិករ្របកួត 
្របែជង", "កររបឹអូសយកសិទធិជមច ស់", " កររេំ ភបំពនេលីតួនទី្រគបដណ្ដ ប់" និងអ្វេីផ ងេទៀតែដលេច្រកមមិនធ្ល ប់ដឹង 
ចបស់កនុងករេ ះ្រ យ្របេភទេរឿងក្តីេផ ងេទៀត។ គំនិតទងំេនះមនិ ចបក្រ យេ យ្រគន់ែតសម្លងឹេមីលអតថន័យធមម ៃន 
ពកយេនះេទ ក៏បុ៉ែន្តត្រមូវឱយមនករយល់ដឹងអំពេីសដ្ឋកិចចែដលបេងកីតជមូល ្ឋ ន និងផ្តល់ព័ត៌មនអំពគីំនតិទងំេនះផងែដរ។ 
េលីសពីេនះេទេទៀត គនំិតទងំេនះ ចវវិឌ ន៍េទ មេពលេវ  ែដលករ្រ វ្រជវខងេសដ្ឋកចិចបេងកនីករយល់ដឹងបែនថមេទៀត 
អំពីតួនទីៃនករ្របកួត្របែជងកនុងករជួយឱយទីផ រដំេណីរករ។ 

2.3 េហតុដូេចនះេហយីេទីបលកខណៈវនិិចឆ័យេសដ្ឋកិចចេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់េនកនុងេគលនេយបយ និងករអនុវត្តចបប់្របកួត្របែជង 
េហយីនិងេនកនុងករបក្រ យចបប់្របកួត្របែជង ដូេចនះេច្រកម ចទទួលបនជនួំយពីករពិចរ េលីគំនិត នងិេគលករណ៍ 
េសដ្ឋកិចចែដលពក់ព័នធ។ 

2.4 េច្រកម ចទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីករពនយល់របស់អនកជំនញមនិលេម្អ ង នងិករបក្រ យអំពីគនំតិេសដ្ឋកចិច នងិជនំញ 
ឧស ហកមម ពក់ព័នធនងឹសំណួរជក់ ក់ ឬបញ្ហ ែដលេកីតេឡងីេនកនុងសំណំុេរឿងចបប់្របកួត្របែជង។ 

2.5 តួនទីសំខន់របស់ ក ជីំនញកនុងសំណំុេរឿងចបប់្របកួត្របែជង គេឺដីមបជួីយដល់តុ ករេ យផ្តល់នូវេគលបំណង និងមតិមនិ 
លេម្អ ងទក់ទងនងឹសំណួរ ឬបញ្ហ ែដលសថិតេនកនុងវស័ិយៃនជំនញករេចះដងឹរបស់អនកជំនញ។ តួនទរីបស់តុ ករ គឺ យតៃម្ល 
ភ័ស្តុ ងអនកជំនញ និងេដីមបេីធ្វីករសននិ ្ឋ នេ យខ្លួនឯងេលីសំណួរៃនអងគេហតុ និងអងគចបប់។ េទះយ៉ង ក៏េ យ ករទទួល 
ខុស្រតូវចបស់ ស់របស់តុ ករ ខុសគន ពីយុ ្ត ធិករ េទយុ ្ត ធិករ េហយីមនភពខុសគន កនុងករេ្រប្ីរបស់អនកជំនញ និងទំ 
នក់ទំនងរ ងេច្រកម និងអនកជំនញេពញទូទងំយុ ្ត ធិករ។ េនកនុងយុ ្ត ធិករៃនចបប់ទូេទ (common law) និងចបប់រដ្ឋ 
បបេវណី េច្រកមជអនកទទួលខុស្រតូវចុងេ្រកយេដមីបី យតៃម្លភ័ស្តុ ងអនកជំនញ។ ភពខុសគន សំខន់ៗ ទក់ទងនឹងរេបៀបែដល 
ភ័ស្តុ ងអនកជំនញ្រតូវបនែណន ំនិងភពធំេធងៃនករ្រតតួពនិិតយែដលតុ ករមនេលីករផលិតភ័ស្តុ ងអនកជំនញ។ េនកនុង 
្របព័នធចបប់ទូេទ គឺស្រមប់ភគីែដល្រតូវបង្ហ ញ េហយីជំទស់នឹងភ័ស្តុ ង េហយីតួនទីរបស់េច្រកមេនដំ ក់កលេនះ  
ជចមបង គឺេដីមប្ីរគប់្រគងនូវអ្វីែដលភ័ស្តុ ងដឹកនេំ យភគី ចទទួលយកបន។ ម៉យងវញិេទៀត េនកនុងយុ ្ត ធិករៃនចបប់ 
រដ្ឋបបេវណី ជទូេទេច្រកមេធ្វីករសេ្រមចថេតីភ័ស្តុ ងអនកជំនញមួយ ែដលគួរបង្ហ ញ និងេ្រជីសេរសីអនកជំនញ។ 
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2.6 េនទូទងំពិភពេ ក តួនទរីបស់ ក ជីំនញគមឺនិ្រតវូេដីរតួជអនកគ្ំរទភគី មួយេឡយី។ េ យមិនគតិពអីនក ែដល 
រក េស កមមរបស់ពួកេគ កតព្វកចិចែដលសំខន់ជងេគរបស់ ក ជីនំញ គឺេដមីបជួីយដល់តុ ករ។ 

2.7 ភពសមុគ ម ញៃនភ័ស្តុ ងេសដ្ឋកចិច និងករ្រពួយបរមភអំពីភពមនិលេម្អ ងៃន ក ជីំនញ បេងកតីឱយមនបញ្ហ ្របឈមទក់ទង 
នឹងវធិី្រគប់្រគង នងិ យតៃម្លភ័ស្តុ ងទងំេនះ។ បញ្ហ ្របឈមទងំេនះ បននឱំយមនករអភវិឌ ៃនបេចចកេទស្រគប់្រគងករណី 
េនទូទងំែដនយុ ្ត ធិករជេ្រចីន រមួទងំវធិនស្តពីី៖ 

a. លកខណៈសមបត្តិរបស់អនកជំនញ 

b. ភព ចទទួលយកបនៃនភ័ស្តុ ងអនកជំនញ 

c. ករពិនតិយភ័ស្តុ ងអនកជំនញ និង 

d. ករែតង ងំអនកជនំញរមួ ឬអនកជនំញែតង ងំេ យតុ ករ។ 

2.8 ក៏បននេំទដល់ករផ្តល់ឱយតុ ករនូវ្របភពជនំញខងេសដ្ឋកចិច និងករខតិខំេដមីបអីភិវឌ សមតថភព និងជំនញបេចចកេទស 
របស់េច្រកមផងែដរ។ 

2.9 យុ ្ត ធិករេផ ងគន បនអនុវត្តវធិី ្រស្តេផ ងៗគន  កនុងករ្រគប់្រគងករណីៃនភ័ស្តុ ងអនកជំនញ។ េសៀវេភមូល ្ឋ នេនះ ពភិក  
អំពីករយល់ដឹងមួយចំនួន ែដលេកតីេឡងីភគេ្រចីនពីបទពិេ ធន៍របស់េច្រកមេន្របេទសអូ្រ ្ត លីែដល ចពក់ព័នធ ស្រមប់ 
សមជិកតុ ករេនកនុងរដ្ឋជសមជិក ៊ ន។ 

2.10 េ យ រតួនទរីបស់ ក ជីំនញគឺេដមីបជួីយដល់តុ ករ ជទូេទេនជុំវញិពភិព េ កតុ ករ ចបញជ ឱយែតង ងំ ក  ី
ជំនញឯក ជយ មសំេណីរបស់ខ្លួន។ េនកនុង្របព័នធមួយចំនួន មនែតអនកជំនញែដលបនែតង ងំេ យតុ ករបុ៉េ ្ណ ះែដល 
្រតូវបនអនុញញ ត េហយី មន រសំខន់ ស់ែដលករែតង ងំអនកជំនញែបបដូចេនះគមឺិនលេម្អ ង និង្រតូវមនតម្ល ភព។ 
ចំណុចខ្វះខតសំខន់ៃនវធិី ្រស្តេនះគឺថ ច ងំតុ ករពីករទទួលបននូវទស នៈ្រតឹម្រតូវជេ្រចនី េទះបីជបញ្ហ េនះ 
ច្រតវូបនកត់បនថយេ យករែតង ងំ្រកមុអនកជនំញ ឬ មរយៈករអន្ត គមន៍របស់ភគីកនុងដំ ក់កលជ្រមះក្តី។ 

 
 

 

3. លកខខណ្ឌ ស្រមបភ់ព ចទទួលយកបនៃនភស័្តុ ងេយបលអ់នកជំនញ 
 

3.1 េនេពលែដលចបប់ៃនយុ ្ត ធិករ មួយអនុញញ តឱយគូភគីដកឹនភ័ំស្តុ ងអនកជំនញ តុ ករ ចបដេិសធ ឬ ក់ក្រមតិេលី 
ករេ្របី្របស់ភ័ស្តុ ងេនះ េយងេទ មវធិនៃនភ័ស្តុ ងផទ ល់របស់តុ ករ។ អនកជនំញេសដ្ឋកិចចែដលរក ទុកេដីមបបីង្ហ ញ 
ភ័ស្តុ ងេសដ្ឋកចិចេនកនុងតុ ករ ទំនងជ្រតវូបនេគទទួលដងឹថជ ក ែីដល ចេជឿទុកចតិ្តបន នងិមិនលេម្អ ង ្របសិនេបីពួក 
គត់្រតវូបនេសនសំុីឱយពនយល់ពីមូលេហតុែដល្រទសឹ្តីេសដ្ឋកិចចជក់ ក់មនេហតុផល និងមូលេហតុែដល គួរ្រតវូបនអនុវត្តចេំពះ 
អងគេហតុៃនករណីេនះ ជជងករេឆ្លីយតបបទេចទចំេពះករអនុវត្ត្រទឹស្តី មួយ ែដលមនេគលបំណងែតមួយគត់គេឺដីមបបីេ្រមី 
្របេយជន៍របស់អតិថិជន។ ពួកេគក៏ ចនមំកនូវទស នៈថមីៗែដលមន្របេយជន៍ផងែដរ។ 

3.2 តុ ករ ចរកភ័ស្តុ ងែដលមិន ចទទួលយកបន ឬមនទមងន់តចិតួច ្រស័យេលីវធិនពក់ព័នធៃនភ័ស្តុ ងេនះ។ គួរកត់ 
សមគ ល់ថមនភពខុសគន េនទូទងំយុ ្ត ធិករ ទក់ទងនងឹវ ិ លភពែដលវធិន នងិទ្រមង់ករែដល ក់បទបបញញត្តិដល់ ក  ី
ជំនញេសដ្ឋកិចច េនកនុងដេំណីរករនីតិវធិីរបស់តុ ករែដលបនបេងកតីេឡងី។ 



September 2018 Page 4 of 7 

 

 

 

 

3.3 េន្របេទសអូ្រ ្ត លី ភ័ស្តុ ងអនកជនំញែដលបន ក់ជូនេ យភគី ច្រតវូបនេគរកេឃញីថមិន ចទទួលយកបន 
ឬមនទមងន់តិចតួច ្របសិនេបី៖ 

a. សំណួរ ឬបញ្ហ ជក់ ក់ែដលអនកជនំញគិតេឃញីេនះ សថិតេនខងេ្រកវស័ិយជំនញរបស់អនកជំនញ។ 

b. ករែណនែំដលបនផ្តល់ឱយអនកជនំញមិនបន ត្រត ងឱយដឹង។ 

c. ករសនមត ឬអងគេហតុសំខន់ចបំច់ែដលគ្ំរទគំនតិ មិនបន ត្រត ងឱយដឹង ឬែកត្រមូវេ យភស្ដុ ងេផ ងេទៀត។ 

d. អនកជំនញមិន ចេធ្វីករ កសួរទងំអស់ ែដលអនកជំនញេជឿជក់ថគួរឱយចង់បន និងសមរមយ ឬ 

e. មូលេហតុមនិ្រតវូបនបញជ ក់ចបស់ ស់។ 

3.4 កនុងយុ ្ត ធិករខ្លះ តុ ករយល់ថ មន្របេយជន៍កនុងករបេងកីតបញជ ីសំណួរជក់ែស្តងស្រមប់េច្រកម េដីមបី កសួរអនកជំនញ 
កនុងេគលបំណង យតៃម្លភពេជឿជក់របស់ពួកេគ។ សំណួរទងំេនះ ចេផ្ត តេលីបញ្ហ ៃនភព ចេជឿជក់បន ភពជប់ទក់ទង 
និងភពសថិតេសថរៃផទកនុង ក៏ដូចជថេតី្រទឹស្តេីជឿនេលឿន្រតវូបនេគេបះពុមព េនកនុងករេបះពុមពផ យស្រមប់ករពនិិតយេឡងីវញិ 
របស់អនកមន នៈេសមីគន ឬអត់។ 

4. អនកជំនញែដលមនលកខណៈសមបត្ត្ិរតឹម្រតូវ 
 

4.1 ភ័ស្តុ ងមតរិបស់អនកជំនញនឹងមនែតជំនួយដល់តុ ករបុ៉េ ្ណ ះ ្របសិនេបី ែផ្អកទងំ្រសុង ឬមួយែផនកធំេទេលីចំេណះដឹង 
ែដលមនជំនញែដលេកីតេឡងីពកីរបណ្តុ ះប ្ត ល ករសិក  ឬបទពិេ ធន៍របស់អនកជំនញ។ 

4.2 កនុងករ យតៃម្លទមងន់ែដលបនផ្តល់ជូនភ័ស្តុ ងអនកជនំញែដលបន ក់េ យភគី ឬេនេពលេ្រជីសេរសីអនកជំនញែដលែតង 
ងំេ យតុ ករ េច្រកមគួរែតពិចរ ពីលកខណៈសមបត្តិរបស់អនកជំនញ កនុងករឱយេយបល់េលីសំណួរជក់ ក់ ឬបញ្ហ  

ែដលេកតីេឡងីេនកនុងករណីេនះ។ ឧទហរណ៍ អនកសិក េនកនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចច ្របែហលជមិនមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ 
េដីមបឱីយេយបល់ពីករ្របតបិត្ដិករៃនឧស ហកមមជក់ ក់ មួយ ែដលអនកសិក មនិបនសិក  ឬេធ្វីករេនកនុងវស័ិយេនះេទ។ 

4.3 ភពេជឿជក់របស់ ក ជីំនញែដលបនេ្រជីសេរសីេ យគូភគី ចជ្របធនបទៃនករ យតៃម្លអវជិជមនេ យេច្រកម 
្របសិនេបីលកខណៈសមបត្តរិបស់អនកជំនញមិនរងឹម ំេហយីមនែចងយ៉ងចបស់ ស់េនកនុងភ័ស្តុ ង ឬ្របសិនេបីេយបល់របស់ 
អនកជំនញ ក់ដូចជខ្វះលកខណៈ្រសប មករពិត ឬមនករ្របកន់បក ពួក។ 

 

5. របយករណ៍អនកជំនញ 
 

5.1 ជករអនុវត្តទូេទេនកនុងពិភពេ ក ស្រមប់ភ័ស្តុ ងអនកជំនញកនុងបញ្ហ ករ្របកួត្របែជង្រតូវបន ក់ជទ្រមង់ៃនរបយករណ៍ 
អនកជំនញ។ ខ្លឹម រៃនរបយករណ៍ទងំេនះ ច្រតូវបនជំទស់ ្រសប មវធិនភ័ស្តុ ងៃនយុ ្ត ធកិរនីមួយៗ ឧទហរណ៍ 
មរយៈករ កសួរចេម្លីយ ក េីនកនុងតុ ករ ឬ មរយៈករ ក់របយករណ៍អនកជនំញពីភគីេផ ងេទៀត។ 

5.2 របយករណ៍អនកជំនញនឹងបនជជំនួយភគេ្រចនីដល់តុ ករ ្របសិនេបរីបយករណ៍េនះ៖ 



September 2018 Page 5 of 7 

 

 

 

 

a. បង្ហ ញយ៉ងចបស់ េ យរមួបញចូ លទងំករសេងខបខ្លីៗេនេដមីដបូំង និងករបេងកីតេហតុផលស្រមប់មតនិីមួយៗ 
េហយីេចៀស ងពកីរេ្របីពកយបេចចកេទសភ មនិចបស់ ស់ កនុងករណីែដល ចេធ្វីេទបន។ 

b. ករជប់ទក់ទនិែដលសំខន់បំផុត េដីមបបីង្ហ ញពមីតេិលីសំណួរ ឬបញ្ហ ែដលបនកណំត់ចបស់ ស់ ជជងករនិយយ 
ឥតចុងឥតេដីម ឬករផ្តល់្រទឹស្តីទូេទ និង 

c. មិនេ្របីសំេឡងតទល់គន  ឬរកេរឿងគន ។ 

5.3 ជពិេសសកនុងករណីៃនអនកជំនញែដលបនែតង ងំេ យភគី មួយ តុ ករ ចពិចរ ផងែដរថ េតីរបយករណ៍េនះ 
មន ក់បញចូ ល៖ 

a. លកខណៈសមបត្តិរបស់អនកជំនញែដលបនេរៀបចំ ឬអត់។ 

b. ករែណនែំដលបនផ្តល់ឱយអនកជនំញ រមួទងំសំណួរជក់ ក់ មួយែដលអនកជំនញ្រតូវបនេសនីសំុឱយេ ះ្រ យ។ 

c. ល់ករសនមត នងិអងគេហតុសំខន់ចបំច់ែដលមតនិមួីយៗមនជមូល ្ឋ ន។ 

d. មូលេហតុ នងិអក រ ្រស្តពក់ព័នធ ឬសមភ រៈេផ ងេទៀតែដល្រតូវបនេ្របី្របស់កនុងករគ្ំរទមតិនមួីយៗ។ 

e. ល់ករពិនិតយ េធ្វេីតស្ត ឬករេសីុបអេងកតេផ ងេទៀតែដលអនកជំនញបនពឹងែផ្អក រមួមនអត្តសញញ ណ និងលកខណៈសមបត្តិ 
របស់បុគគលែដលបនេរៀបច ំ

f. លកខណៈពិេសសៗៃនមតិ មួយែដលបនបេញចញេ យមនុស មន ក់េទៀត ែដលេយបល់របស់អនកជំនញបនទទួលយក 
និងពងឹែផ្អកេលី។ 

g. ករបដេិសធែដលសមរមយ ្របសិនេបីមនបញ្ហ មួយសថិតេនខងេ្រកវស័ិយជំនញរបស់អនកជំនញ ឬ្របសិនេបី   
េយបល់បញច ប់មនិ ចបង្ហ ញបន េ យ រែតទិននន័យមិន្រគប់្រគន់ ឬស្រមប់េហតុផលេផ ងេទៀត នងិ 

h. លកខណៈសមបត្តសិម្រសបេផ ងេទៀតេលីេយបល់ែដលបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ ែដល្របសិនេបីគម នលកខណៈសមបត្តិ
ទងំេនះេទ េនះរបយករណ៍ ចមិនេពញេលញ ឬមិន្រតឹម្រតវូេឡយី។ 

  

6. ករេ្រប្ីរបសស់ម្រសបៃនភស័្តុ ងអនកជំនញ និង ក ជំីនញ 
 

6.1 ករ្រគប់្រគងភ័ស្តុ ងអនកជំនញគចឺបំច់កនុងករណីៃនករ្របកួត្របែជងភគេ្រចនី។ ដូចែដលបនកត់សមគ ល់ខងេលី យន្តករ 
និងអំ ចែដលមនស្រមប់តុ ករេដមីប្ីរគប់្រគងភ័ស្តុ ងអនកជំនញ មនភពខុសគន េទ មយុ ្ត ធកិរនីមួយៗ។ 

6.2 េដីមបសី្រមបស្រមលួករេ្របី្របស់ភ័ស្តុ ងអនកជំនញ្របកបេ យ្របសិទធភពេន្របេទសអូ្រ ្ត លី តុ ករ ចែស្វងរកករ 
កំណត់ជមុន េទេលី៖ 

a. ចំនួន ក ជីំនញែដល្រតូវបន ក់េសនីស្រមប់ភគីនីមួយៗពងឹែផ្អកេលី 

b. ែផនកជំនញេរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកេគ 

c. បញ្ហ ែដល្រតូវបន ក់េសនីអនកជំនញមន ក់ៗនឹង្រតូវេ ះ្រ យ និង 

d. រេបៀបែដលភ័ស្តុ ងអនកជំនញ ចមនករ្រគប់្រគងបនល្អបំផុត។ 
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6.3 ជញឹកញប់ ជករ្របេសីរែដលភគីននគួរពយយមេដីមបយីល់្រពមជមុនេលីសំណួរ ឬបញ្ហ ែដលបន ក់េសនីេដមីបជីកមមវតថុ 
ៃនភ័ស្តុ ងអនកជនំញ ក៏ដូចជអងគេហតុពក់ព័នធ នងិករសនមតផងែដរ។ តុ ករ ចពចិរ េធ្វីករេចញេសចក្ដីបងគ ប់េដីមប ី
ជួយស្រមួលដល់បញ្ហ េនះ។ 

6.4 ្របសិនេបី ច ករចូលរមួដំបូងរបស់តុ ករកនុងករ្រគប់្រគងភ័ស្តុ ងអនកជំនញ ចធនថ ល់សំណួរ ឬករសនមតែដលបន 
ផ្តល់ជូនអនកជំនញ ្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យមនិលេម្អ ង និង មរេបៀបែដលអនកជំនញមនិ្រតវូបនកំណត់ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ  
ែដលេ្រជីសេរសី មិនពក់ព័នធ ឬមនិសំខន់។ ក៏ ចធនផងែដរថ ភ័ស្តុ ងអនកជំនញមិន្រតឹមែតពនយល់ពី្រទឹស្តីេសដ្ឋកិចច 
បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទងំវធិែីដល ចអនុវត្តបនេនកនុងកលៈេទសៈជក់ ក់ៃនេរឿងក្តីេនចេំពះតុ ករផងែដរ។ 

6.5 ករ្រគប់្រគងករណីល្អ ក៏ ចជំនះេលី និភ័យជេ្រចីនៃនករេ្រប្ីរបស់ភ័ស្តុ ងអនកជនំញផងែដរ រមួមនករ្រគប់្រគង បរមិណ 
េពលេវ ៃនករេរៀបចំ នងិៃថ្លេដមីរបស់ ។ 

6.6 ទូេទជងេនះេទេទៀត េគលករណ៍សំខន់ៗមួយចំនួន្រតវូបនកណំត់េ យ OECD ែដល ចជួយដល់តុ ករេនេពល 
អនកជំនញមនជប់ពក់ព័នធនងឹករជំនុំជ្រមះក្តៃីនចបប់្របកួត្របែជង។ អនកជំនញខងេសដ្ឋកិចច មនិគួរពងឹែផ្អកថជ ក ពីិត 
េនះេឡយី ផទុយេទវញិពួកេគគួរែតេផ្ត តេលីករវភិគេសដ្ឋកិចច ឬេសដ្ឋកិចចម្រត ្រស្តៃនអងគេហតុែដលបនែណន ំនិងបេងកីត 
រចួេហយី មរយៈ ក ដីៃទេទៀត។ ្រទឹស្តីេសដ្ឋកចិច នងិវធិី ្រស្តែដលេជឿនេលឿន គួរែត្រតូវេធ្វីេតស្តឱយបន្រគប់្រគន់េនកនុង 
សហគមន៍េសដ្ឋកចិច។ អនកជំនញមនិគួរ្រតវូបនកំណត់ឱយចេង្អ តេនកនុងទិននន័យែដលពួកេគវភិគេនះេទ។ អនកជំនញេសដ្ឋកិចច 
មិនគួរ្រតូវបន ក់េសនីថជអនកជនំញកនុងវស័ិយេទ េបមីនិដូេចនះេទ ភពេជឿជក់របស់ពួកេគ ចនឹងរងករប៉ះពល់ខ្ល ងំកនុងេពល 
ជំនុំជ្រមះ។ ជចុងបញច ប់ ជករសំខន់ែដល្រតូវចងចថំ អនកជំនញ ចមនទងំតួនទី យលុក និងករពរេដមីបេីដីរតួកនុង 
ករណីែដលបនផ្តល់ឱយ។ 
 

7. គំររូបសភ់ស័្តុ ងអនកជំនញ 
 

7.1 ្របេទសអូ្រ ្ត លីគឺជយុ ្ត ធិករៃនចបប់ common law មួយ ែដលមន្របព័នធចបប់ផ្តល់ឱយគូកី្តតទល់គន ។ ដូេចន ះ កនុងេរឿងក្តី 
ននេនចំេពះមុខតុ ករអូ្រ ្ត លី ភគីនីមួយៗៃនដំេណីរករនីតវិធិីែដលជំទស់ ចែស្វងរកភ័ស្តុ ងែដលសំខន់ជងេគពីអនក 
ជំនញមន ក់ ឬេ្រចនីនក់េដីមបគី្ំរទេរឿងក្តីរបស់ពួកេគ។ មទម្ល ប់ ភ័ស្តុ ងែបបេនះ្រតវូបនជំទស់េ យ ម ក្តីជំទស់កនុងអំឡុង 
េពលករ កសួរចេម្លីយ ក ។ី 

7.2 កនុងករណីខ្លះ វធិី ្រស្ត មទម្ល ប់េនះចំេពះភ័ស្តុ ងអនកជំនញ បនជគំរូសម្រសបបផុំតៃនករបង្ហ ញភ័ស្តុ ងអនកជំនញ។ 
្របព័នធេផ ងេទៀតមនវធិី ្រស្តេផ ងេទៀតចំេពះភ័ស្តុ ងអនកជំនញ ែដលនឹងអនុវត្តយ៉ងល្អចំេពះេរឿងក្តមួីយចំនួន។ ឧទហរណ៍ 
េនកនុងយុ ្ត ធិករៃនចបប់រដ្ឋបបេវណី អនកជំនញជទូេទ្រតូវបនែតង ងំរមួគន េ យគូភគី ឬេ យតុ ករែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

7.3 កនុងករណី ក៏េ យ វធិី ្រស្តេផ ងេទៀតចំេពះភ័ស្តុ ងអនកជំនញ ចជករ្របេសីរស្រមប់េរឿងក្តនីីមួយៗ។ េន្របេទស 
អូ្រ ្ត លី ែដលតុ ករមនអំ ច្រគប់្រគងេរឿងក្តយ៉ីងទូលំទូ យ តុ ករ ចពចិរ គំរជូេ្រមសីេផ ងេទៀតស្រមប់ករ 
បង្ហ ញភ័ស្តុ ងអនកជំនញ។ 

7.4 គំរូជេ្រមីសេផ ងមួយែដល ច្រតវូបនពិចរ  គកឺរផ្តល់ភ័ស្តុ ងអនកជំនញ្រសបេពលជមួយគន  ែដល្រតូវបនេគ គ ល់ 
េន្របេទសអូ្រ ្ត លីថ ‘ធុងងូតទឹកេក្ត ’។ វធិី ្រស្តេនះ្រតូវបនេគេ្របជីទូេទេនកនុងករណីៃនចបប់ករ្របកួត្របែជងរបស់  
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្របេទសអូ្រ ្ត លី ក៏ដូចជេនបរេទសនូែវលេសឡង់ េហយីម្តងមក លេនច្រកភពអង់េគ្លស។ ពក់ព័នធនងឹអនកជំនញេរៀបចំរបយ 
ករណ៍រមួមួយ ែដលកំណត់កែន្លងែដលពួកេគយល់្រសប និងកែន្លងែដលពួកេគមិនយល់្រសប។ អនកស្រមបស្រមួលឯក ជយមន ក់ 
ច្រតវូបនេគែតង ងំេដីមប្ីរតតួពនិិតយដំេណីរករេនះ។ េនេពលសវនករអនកជនំញ្រតូវបនេកះេ ឱយផ្តល់ភ័ស្តុ ងកនុងេពល 

ែតមួយ។ ដំេណីរករៃនករផ្តល់ភ័ស្តុ ង្រសបេពលជមួយគន  គួរែតអនុញញ តឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរែដលមនលំ ប់សមរមយ េហយីមន 
ស ្ត ប់ធន ប់រ ង ក ជីំនញស្រមប់ភគីនមួីយៗ ក៏ដូចជរ ង ក ជីំនញនមួីយៗ េមធវសី្រមប់ភគនីីមួយៗ នងិតុ ករ 
ែដរ។ េនកនុងសវនករ ក ជីំនញ ច្រតូវបនផ្តល់ឱកសេដីមបផី្តល់នូវេសចក្តីសេងខបៃនគំនតិរបស់ពួកេគ េហយីពនយល់ពីអ្វី 
ែដលពួកេគចត់ទុកថជបញ្ហ ចមបងៃនករមនិចុះស្រមុងគន រ ងអនកជនំញ ដូចែដលពួកេគបនេឃញី ជពកយរបស់ពួកេគផទ ល់។ 

 
 

 

8. ្របភពពត័ម៌នពកព់ន័ធ 
 

8.1 ធនធនខងេ្រកម ផ្តល់ព័ត៌មនបែនថមទក់ទងនឹងករេ្របី្របស់ៃនភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍េនកនុងសំណំុេរឿងចបប់្របកួត 
្របែជង។ ឯក រេនះេ្របីជឯក រេយងទូេទដ៏មន្របេយជន៍ ស្រមប់េច្រកមេនកនុងរដ្ឋជសមជិក ៊ ន៖ 

a. េច្រកម Middleton ភ័ស្តុ ងេសដ្ឋកចិចអនកជនំញ ៃថងទ១ី៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៧ 

b. OECD ករបង្ហ ញ្រទសឹ្តេីសដ្ឋកចិចសមុគ ម ញដល់េច្រកម  ឆន ២ំ០០៨ 

c. OECD យុត្តធិម៌នតីវិធិី៖ ជញ ធរ្របកួត្របែជង តុ ករ នងិករអភវិឌ ថមីៗ   ឆន ២ំ០១១ 

d. េច្រកម Rares ករេ្រប្ីរបស់ "ធុងងូតទកឹេក្ត " - រេបៀបែដលភ័ស្តុ ងអនកជនំញផ្តល់្រសបេពលជមួយគន   
ជួយដល់ករយល់ដងឹអពំបីញ្ហ "  ៃថងទី១២ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣ 

e. តុ ករសហព័នធអូ្រ ្ត លី (Federal Court of Australia) កណំត់សមគ ល់ករអនុវត្តភ័ស្តុ ងអនកជនំញ  
(GPN-EXPT)  ៃថងទី២៥ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៦ 

f. OECD ដេំ ះ្រ យៃនករណី្របកួត្របែជងេ យតុ ករអនកជនំញ នងិអនកឯកេទស៖ ករេធ្វី រេពភ័ីណ្ឌ  
បទពេិ ធអន្តរជត ិ ឆន ២ំ០១៦ 

g. Federal Court of Australia ករែណនភ័ំស្តុ ងអនកជនំញ នងិ ក ជីនំញ 
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េសដ្ឋកិចចស្រមប់េច្រកមេនកនុងបរបិទៃនចបប់្របកួត្របែជង 
 

1. េសចក្ដេីផ្ដមី 
 

1.1 េសៀវេភមូល ្ឋ នេនះ មនេគលបណំងេដីមប៖ី 

a. េធ្វីជឯក រែផ្អកេលីេគលករណ៍ស្រមប់ករេ្របី្របស់េ យសមជិកតុ ករ កនុងរដ្ឋជសមជិកនមួីយៗរបស់សមគម 
្របជជតិ សីុ េគនយ ៍( ៊ ន) (Association of Southeast Asian Nations)  (‘ASEAN’)។ 

b. ផ្តល់នូវមគគុេទសក៍ជក់ែស្តង នងិផ្តល់ព័ត៌មនដល់េច្រកម េ យេផ្ត តេលីករ្របឈម និងបញ្ហ ែដលជួប្របទះេនកនុងករ 
យតៃម្លភ័ស្តុ ងសមុគ ម ញពីអនកជនំញកនុងេពលេធ្វកីរ និងពិនតិយេសចក្តីសេ្រមចននេ្រកមចបប់្របកួត្របែជងេនកនុង 
រដ្ឋជសមជិក ៊ ន និង 

c. ជួយកនុងករអភវិឌ ចបប់្របកួត្របែជងពីមុន ែដលបេងកនីភពចបស់ ស់ែផនកចបប់ េលីកកមពស់្របសិទធភព និងជំរុញ 
សងគតិភព នងិភព ចពយករណ៍បនេនកនុងប ្ដ រដ្ឋជសមជិក ៊ ន និងចុងេ្រកយ ចូលរមួចែំណកកនុងករកំណត់ 
េគលនេយបយករ្របកួត្របែជងមនលកខណៈល្អ្របេសីរ។ 

1.2 េសៀវេភមូល ្ឋ ន្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនកនុងបរបិទៃនភពេផ ងគន  នងិដំ ក់កលខុសៗគន ៃនករេរៀបចចំបប់្របកួត្របែជងេន 
កនុងរដ្ឋជសមជិក ៊ ន។ េសៀវេភេនះមិនមនបណំងផ្តល់ព័ត៌មនជក់ ក់េទ ម្របេទសនីមួយៗេទ។ 

1.3 េសៀវេភមូល ្ឋ នេនះ្រតវូបនបេងកតីេឡងីេ យេច្រកមៃនតុ ករសហព័នធអូ្រ ្ត លី ស្រមប់េច្រកមេនកនុងរដ្ឋជសមជិក 
៊ ន េ យសហករយ៉ងជតិសនិទធជមួយ OECD។ េនះគឺជេសៀវេភមួយេនកនុងចំេ មេសៀវេភមូល ្ឋ នស្តីពីចបប់្របកួត 

្របែជងជបន្តបនទ ប់ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងី មគនំតិផ្តួចេផ្តមីរបស់គណៈកមមករ្របកួត្របែជងតំបន់ពណិជជកមមេសរ ី ៊ ន 
អូ្រ ្ត លីនូែវលេសឡង់ (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area Competition Committee) 
ែដលជែផនកមួយៃនកមមវធិអីនុវត្តចបប់្របកួត្របែជង (Competition Law Implementation Program) (‘CLIP’)។ 

  

េសៀវេភមូល ្ឋ នស្រមប់េច្រកម ៊ នស្តពីកីរ្របកតួ្របែជង 
បេងកីតេឡងីជែផនកៃនកមមវធីិអនុវត្តចបប្់របកួត្របែជងរបស់ AANZFTA  
(AANZFTA Competition Law Implementation Program) 
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2. េតីេសដ្ឋកិចចជអ្វ ីេហយីេហតុអ្វបីនជ សខំនក់នុងចបប្់របកួត្របែជង? 
 

2.1 េសដ្ឋកិចច ច្រតវូបនកំណត់ថជ “វទិយ ្រស្តសងគមទក់ទងនងឹផលិតកមម ករែចកចយ និងករេ្រប្ីរបស់ទំនិញ និងេស កមម”។ 
េសដ្ឋកិចច្រតវូបនេគចត់ទុកថជវទិយ ្រស្តសងគម ពេី្រពះ អនុវត្តវធិី ្រស្តវទិយ ្រស្តេដីមបសិីក ពីសងគម និងទំនក់ទំនង 
សងគម។ េសដ្ឋកិចចគឺជឧបករណ៍ដ៏មនឥទធពិលស្រមប់ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករ្រប្រពឹត្ដ នងិករេរៀបចេំនេលីទីផ រ។ 

2.2 ករ្របកួត្របែជងគឺជគំនតិេសដ្ឋកចិច ែដលកំណត់លកខណៈដំេណីរករទីផ រៃនករ្របែជងគន រ ងអនកលក់េដីមបបីេងកីន្របក់ចេំណញ 
របស់ខ្លួន េ យផ្តល់ជូនអនកទិញនូវកររមួបញចូ លគន នូវតៃម្ល គុណភព និងេស កមមល្អ ជងកររមួផ គំន ែដលផ្តល់េ យអនក្របកួត 
្របែជង។ 

2.3 ករ ក់ឱយអនុវត្តចបប់្របកួត្របែជងផ្តល់ជូនទីផ រនូវ “ចបប់ែលបង” ែដលករពរដល់ដេំណីរករ្របកួតេ យខ្លួន  ជជងករពរ 
គូ្របកួត្របែជងេនកនុងទផី រ។ មរេបៀបេនះ ករែស្វងរកករ្របកួត្របែជងេ យេសមភីព ឬ្របសិទធភព ចចូលរមួចែំណកកនុង 
ករេលីកកមពស់សុខុមលភពេសដ្ឋកិចច ្របសិទធភព និងកេំណីនេសដ្ឋកិចច នងិករអភិវឌ ។ 

2.4 សុខុមលភពគឺជគំនិតស្តង់ រមួយែដល្រតូវបនេ្របី្របស់េនកនុងេសដ្ឋកិចច ែដលរមួបញចូ លសុខុមលភព (ឬអតិេរក) ៃន្រកុម 
េផ ងៗគន េនកនុងេសដ្ឋកិចច។ េនកនុងឧស ហកមមមួយ សុខុមលភព ចេធ្វីករ ស់ែវងេ យអតិេរកសរុប ែដលជផលបូកៃន 
អតិេរកអតថិិជន (ភពខុសគន រ ងអ្វីែដលអតិថជិនទងំអស់ចង់ចំ យស្រមប់ផលិតផលមួយ និងតៃម្លពិត្របកដែដលពួកេគ្រតវូ 
ចំ យេលីផលិតផលេនះ) និងអតិេរកអនកផលិត (ផលបូកៃន្របក់ចំេណញទងំអស់ែដលអនកផលិតទទួលបនេនកនុងឧស  
ហកមម)។ វធិនករ ស់ែវងៃនសុខុមលភពែបបេនះ គឺជគំនតិស្តង់ រកនុងករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករ្រប្រពតឹ្ដ នងិករេរៀបចំ 
េនេលីទីផ រ។ 

2.5 េនកនុងបរបិទៃនចបប់្របកួត្របែជង េសដ្ឋកិចចផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ យ៉ងម៉ត់ចត់ស្រមប់វភិគទីផ រ និងឥទធិពលៃនករ្រប្រពតឹ្តេលីទីផ រ 
រមួមន (ផលប៉ះពល់ៃន) ករ្រប្រពឹត្តឯកេ ភគី ឬែដលមនករស្រមបស្រមួលរបស់អនកចូលរមួទផី រ (ផលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត 
្របែជង)។ ករវភិគេសដ្ឋកចិចក៏ ចជឧបករណ៍មន្របេយជន៍ផងែដរកនុងករកំណត់ និង យតៃម្លអងគេហតុពក់ព័នធកនុងករណី 
្របកួត្របែជង។ េនជុំវញិពភិពេ ក ភស្តុ ងេសដ្ឋកិចច ជញឹកញប់្រតូវបនផ្តល់ឱយេ យអនកជំនញេសដ្ឋកិចចកនុងនមគូភគីេន 
កនុងករណីចបប់្របកួត្របែជង។ 

2.6 ភស្តុ ងេសដ្ឋកចិច ចជួយដល់តុ ករ េ យពនយល់ និងអនុវត្តគនំតិេសដ្ឋកចិចែដល ច្រតវូបនបងកប់េនកនុងចបប់្របកួត្របែជង 
ដូចជ៖ 

a. ករ្របកួត្របែជង េពលគឺករ្របែជងគន េទេលីតៃម្ល គុណភព េស កមម និងអេថរេផ ងៗេទៀតៃនតៃម្ល ជូនអនកេ្របី្របស់ 
េដីមបសីេ្រមចេគលបំណង ជីវកមម ដូចជកររក្របក់ចំេណញឱយបនេ្រចីនបំផុត។ 

b. សុខុមលភព រមួទងំតៃម្ល មករចូលចិត្ត សុខុមលភព និងចំណូលចិត្ត-ករេពញចតិ្ត និង 

c. ្របសិទធភព គឺ្របសិទធភពមិនែ្រប្របួល (ក្រមតិ្របសិទធភពេនេពល មួយ េ យេផ្ត តេលីផលិតផល ដំេណីរករ ឬសមតថ 
ភពែដលមន្រ ប់) និង្របសិទធភព ្វ ប់ (ក្រមតិ្របសិទធភព មេពលកន្លងេទ េនេពលករផ្ល ស់ប្តូរេនះ ឆ្លងកត់ករ 
បញចូ លរេបៀបថម ីែដលនឱំយមនផលិតផលថមី ដំេណីរករ ឬសមតថភព្របេសីរជង)។ ្របសិទធភពមិនែ្រប្របួលទងំពីរ្របេភទ 
េនះ គឺករែបងែចកធនធនែដលមន ដល់តៃម្លខពស់បផុំតរបស់ខ្លួន (្របសិទធភពែបងែចក) និងករបេងកីនលទធផលពីធនធន 
ែដលមនឱយបនេ្រចីនបំផុតេនកនុងតៃម្លទបបផុំត (្របសិទធភពផលិតភព)។ 
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2.7 ករ្របកួត្របែជង ចេលីកកមពស់ទងំសុខុមលភព និង្របសិទធភព មរយៈករបេងកនីតៃម្ល នងិេលីកទកឹចិត្តដល់ករែបងែចក 
និងករេ្រប្ីរបស់ធនធន។ គំនតិេសដ្ឋកិចចទងំេនះ ជទូេទគ្ំរទ និងជូនដំណឹងអំពេីគលបំណងៃនចបប់្របកួត្របែជង។ 

 

3. នយ័ៃនេសដ្ឋកិចច និងគំនិតស្រមប់ យតៃម្លករ្របកួត្របែជង 
 

3.1 េនកនុងទីផ រមនអនកទិញ និងអនកលក់ែដលេធ្វ្ីរបតបិត្តិករទំនិញ នងិេស កមម។ ទីផ រគឺជទី ន្របែជងគន  ឬទី នសក្ត នុពល 
ៃនករ្របែជងគន រ ងអនកលក់ និងអនកលក់េដមីបលីក់ផលិតផល ឬេស កមមរបស់ខ្លួន។ ្របសិនេបីអនកលក់ដេំឡងីតៃម្ល (ទក់ទងនឹង 
ៃថ្លេដីម) ៃនផលិតផល ឬេស កមម ្របក់ចេំណញស្រមប់ ល់េ្រគឿងែដលបនលក់នឹងេកីនេឡងី ក៏បុ៉ែន្តករលក់េទឱយអតថិិជន 
ជក់ ក់ ចនងឹបត់បង់ ្របសិនេបីពួកេគមិនមនបណំងកនុងករទិញផលិតផល ឬេស កមមេនះកនុងតៃម្លែដលបនដំេឡងី 
េហយីែបរជប្តូរេទអនកលក់ផលិតផល ឬេស កមមេផ ងេទៀត។ 

3.2 ករអនុវត្តៃនករបេងកីតទីផ រពក់ព័នធ ែដលេគេ ថនិយមន័យទីផ រ ផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ វភិគស្រមប់ករ កសួរចុងេ្រកយថេតី 
ករ្រប្រពឹត្ត ឬ្របតបិត្តិករជក់ ក់ មួយ ទនំងជបេងកតីផលប៉ះពល់្របឆងំនងឹករ្របកួត្របែជងែដរឬេទ។ 

3.3 ទីផ រ ច្រតវូបនកំណត់ថមនជប់ទក់ទងនងឹផលិតផល និងវមិ្រតភូមិ ្រស្ត រមួទងំករពិចរ េលីករជំនួសែផនកេសដ្ឋកិចច 
មនកនុងករផគត់ផគង់ និងត្រមូវករ។ វមិ្រតផលិតផល កំណត់ផលិតផល្របកួត្របែជងខុសគន ែដលគួរ្រតូវបនេគចត់ទុកថមនេន 
កនុងទផី រដូចគន ។ ឧទហរណ៍ ទី្របជុំជនមួយ ចមន ងភីហ ែតមួយបុ៉េ ្ណ ះ ក៏បុ៉ែន្តេនះទំនងជមិនមនភពផ្ត ច់មុខេទ 
ពីេ្រពះ្របសិនេបី ងេនះដេំឡងីៃថ្លរបស់ខ្លួន េនះអតិថិជន ចប្តូរេទេបី៊េហគ៊ីរ ឬ ងភហី របស់ទី្រកងុជតិខង ចព្រងកីតំបន់ 
ែចកចយរបស់ខ្លួន។ ្របសិនេបីករជំនួសេបី៊េហគ៊ីរ នងិ/ឬអនកលក់ភីហ េន មទី្របជុំជនេផ ងេទៀត ងំមច ស់ ងភីហ ពីករ 
ដំេឡងីៃថ្លគួរឱយកត់សមគ ល់ ផលិតផល េហយីអនកលក់ទងំេនះនឹង្រតវូ ក់បញចូ លេទកនុងទីផ រ ែដលេគេ ថទីផ រពក់ព័នធ។ 

3.4 អំ ចទីផ រ គជឺេគលគំនិតសនូលមួយេទៀតេនកនុងចបប់្របកួត្របែជង នងិែផនកេសដ្ឋកិចច។ ជទូេទ អំ ចទផី រ្រតូវបន 
កំណត់ថជសមតថភពរបស់្រកុមហុ៊នកនុងករ្រទ្រទង់តៃម្លពេីលី ឬក្រមិតគុណភពពីេ្រកមក្រមិត្របកួត្របែជង។ អតថ្របេយជន៍ៃន 
អំ ចទីផ រ ផ្តល់នូវករេលីកទកឹចិត្តដ៏រងឹមសំ្រមប់្រកមុហុ៊នេដីមប្ីរបកួត្របែជងទទួលបន ។ អំ ចទីផ ចទទួលបន 
ែថរក  និងេ្របី្របស់េ យមិនបពំនេលីចបប់្របកួត្របែជង។ ចបប់្របកួត្របែជង ជទូេទមនជប់ពក់ព័នធែតេនេពលែដល 
អំ ចទីផ រ្រតវូបនទទួល រក  និង/ឬ្រតូវបនេ្របកីនុងវធិី្របឆងំនងឹករ្របកួត្របែជងបុ៉េ ្ណ ះ។ 

3.5 ក្រមតិៃនអំ ចទីផ ររបស់្រកមុហុ៊ន មិនងយ្រសួលេនកនុងករ ស់ែវងេ យគម នភពលេម្អ ងេទ។ ចំែណកទីផ រ ជញឹកញប់ 
មនភពងយ្រសួលកនុងករ ស់ែវង េហតុដូេចនះេហយី េពលខ្លះ្រតវូបនេ្របីជសូចនករ ឬករផ្តល់សិទធិស្រមប់អំ ចទផី រ។ 
េទះយ៉ង ក៏េ យ គួរយកចតិ្តទុក ក់េទេលីវធិី ្រស្តេនះ េ យេហតុថ ចំែណកទីផ រ ចផ្តល់ជរូបភពមិនេពញេលញ 
ឬបេ ្ត ះ សននែតបុ៉េ ្ណ ះ អំពអីំ ចទផី ររបស់្រកុមហុ៊ន។ ក ្ត ពក់ព័នធេផ ងេទៀត រមួមន៖ 

a. ឧបសគគចេំពះករចូល និង/ឬករព្រងីក េពលគឺភពងយ្រសួលែដលៃដគូ្របកួត្របែជងថមី ចចូល ឬគូ្របែជងែដលមន 
្រ ប់ ចព្រងកីចូលេទកនុងទីផ រ ្របសិនេបីតៃម្លេនកនុងទផី រេកីនេឡងីខពស់ជងក្រមតិ្របកួត្របែជង។ លទធភពៃន្រកុម 
ហុ៊នថមីចូលកនុងទផី រេនះ ឬករព្រងកីគូ្របែជងបចចុបបននកំពុង ងំ ឬេធ្វឱីយមនករលំបកស្រមប់្រកមុហុ៊នកនុងករគិតៃថ្ល 
ខពស់ជងក្រមិត្របកួត្របែជង។ េហតុដូេចនះេហយី ្របសិនេបីឧបសគគចេំពះករចូល នងិករព្រងីកមនក្រមិតទប េនះ្រកុម 
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ហុ៊នែដលកពុំងកន់អំ ចនងឹមនិ ចអនុវត្តអំ ចទីផ រ្របកបេ យនិរន្តរភពបនេទ េបេីទះបីជពួកេគមនចំែណក 
ទីផ រធំក៏េ យ។ 

b. អំ ចជំទស់របស់ (អនកទិញ) គឺជកម្ល ងំចរចររបស់អនកទិញកនុងករចរចរជមួយអនកលក់។ សមតថភពរបស់អនកទិញ 
កនុងករចរចជមួយអនកលក់ ឧទហរណ៍ េ យ រទំហរំបស់អនកទញិ រៈសំខន់ពណិជជកមមរបស់អនកលក់ ឬសមតថភព 
ផគត់ផគង់ខ្លួនឯង ឬឧបតថមភករចូលថមីរបស់អនកលក់េផ ងេទៀត េដីរតួជកម្ល ងំ ក់វន័ិយ នងិេលីកកមពស់ឥរយិបថ្របកួត្របែជង 
េនខងអនកលក់។  

c. បទបបញញត្តេិសដ្ឋកចិច ចជក ្ត ពក់ព័នធេនកនុងវស័ិយ ជឧទហរណ៍ តៃម្ល និង/ឬក្រមិតគុណភពសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគង 
េ យនិយតកររ ្ឋ ភិបល។ តក្ត េនះ ចកំណត់វ ិ លភពែដល្រកុមហុ៊ន ចទញយកផលចំេណញពីទីផ ររបស់ខ្លួន និង 

d. ចរតិលកខណៈរបស់្រកុមហុ៊ន និងទផី រជក់ ក់ រមួទងំករទក់ទងនងឹរចនសមព័នធទផី រសម្រសបផងែដរ។ 
 

4. គំរេូសដ្ឋកិចចស្រមបក់រ យតៃម្លផលបះ៉ពលៃ់នករ្របកួត្របែជង 
 

4.1 អនកេសដ្ឋកិចចែតងែតេ្របីគរំូេសដ្ឋកចិច េដីមបពីនយល់អំពពីភិពពតិ្របកដ មរយៈករេធ្វឱីយ មញញ និងករេធ្វីអរបូិយកមមមួយចំនួន។ 
មនគំរទូីផ រេសដ្ឋកិចចេផ ងៗគន ែដល ចយកេ្របី ស្រមប់ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជង។ គំរូែដលសមរមយនឹង 
ពឹងែផ្អកេលីអងគេហតុៃនករណីជក់ ក់។ គំរូទីផ រេសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ នចំនួនបួន ែដលខុសគន ទក់ទងនងឹចំនួនៃនករ្របកួត្របែជង 
ែដលេកតីេឡងីេនកនុងទផី រ មនពិពណ៌នលម្អិតបែនថមេទៀតខងេ្រកម។ 

4.2 គំរូៃនករ្របកួត្របែជងដ៏ល្អឥតេខច ះ (សមមតិកមម) ពិពណ៌នអំពីរចនសមពនធ័ទផី រមួយ ែដលករ្របកួត្របែជងសថិតេនកនុងក្រមតិ 
ខពស់បំផុតែដល ចេធ្វេីទបន។ ្រតូវបនកំណត់េ យលកខខណ្ឌ ទីផ រឧត្តមគតិជេ្រចីន ឧទហរណ៍ រមួមនព័ត៌មនល្អឥតេខច ះ 
ចរកបនស្រមប់អតថិិជន នងិអនកផលិតទងំអស់ មិនមនឧបសគគចូល ឬេចញ េហយីមនអនកទិញ នងិអនកលក់ទនំិញ 

ឬេស កមមែដលមនលកខណៈដូចគន  ែដលទងំអស់គន េធ្វីសកមមភពសមេហតុផលល្អឥតេខច ះ។ េនកនុងគំរូេនះ មិនមន្រកមុហុ៊ន 
មួយែដលមនអំ ចទផី រដ៏ខ្ល ងំ ឬសមតថភពកនុងករ ក់ឥទធពិលេលីតៃម្លេទ។ គរំូេនះបេងកីតលទធផលល្អ្របេសីរ ទក់ទង 

នឹងសុខុមលភព និង្របសិទធភព េហយីជេគលស្រមប់ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករ្រប្រពតឹ្ដេនកនុងរចនសមព័នធ ទីផ រែដល 
មនករ្របកួត្របែជងមនិល្អឥតេខច ះ។ 

4.3 គំរូៃនករ្របកួត្របែជងផ្ត ច់មុខ ក៏ទទួលបនអនកទិញ និងអនកលក់មួយចនួំនធែំដរ ែដល ចចូល និងេចញបនយ៉ងងយ្រសួល 
ក៏បុ៉ែន្តផលិតផលកនុងគរំូេនះមិនមនលកខណៈដូចគន េទ។ ភពខុសគន ៃនផលិតផល អនុញញ តឱយ្រកមុហុ៊នអនុវត្តអំ ចទីផ រមួយ 
ចំនួន និងេធ្វីករសេ្រមចចិត្តតៃម្លឯក ជយ ែដល ចនឱំយេឡងីតៃម្លខពស់ ឬសមតថភពមនិដំេណីរករ េបេី្របៀបេធៀបនឹង ថ នភព 
ៃនករ្របកួត្របែជងដ៏ល្អឥតេខច ះ។ 

4.4 េនកនុងគំរពូហុធភិព ែដលមនែតអនកលក់ែតពរីបីនក់ែដលមនទំហធំបុ៉ំេ ្ណ ះ។ ្រកុមហុ៊នទងំេនះដឹង េហយីគិតពីសកមមភព 
និង្របតកិមមរពំងឹទុករបស់ខ្លួនមន ក់ៗ េនេពលេធ្វីករកណំត់តៃម្ល និងករសេ្រមចចិត្ត្របកួត្របែជងេផ ងេទៀត។ ្រកមុហុ៊នេនកនុង 
ទីផ រពហុធិភព គឺពឹងែផ្អកគន េទវញិេទមក។ េនកនុង ថ នភពពហុធភិព ក្រមិតៃនករ្របកួត្របែជង ចមនភពខុសគន េ្រចីន 
្រស័យសំខន់េលីកលៈេទសៈជក់ ក់ៃនទផី រ។ អនកលក់ ច្របកួត្របែជងខ្ល ងំ ឬ្រកុមហុ៊ននីមួយៗ ចមន 
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អំ ចទីផ រយ៉ងេ្រចីន និងមនសមតថភពកនុងករ្រប្រស័យទក់ទងគន េ យសីុសង្វ ក់គន យ៉ង ង ត់េសង ម េ យរមួបញចូ លគន  
រ ងអំ ចទផី រេដមីបជីំរុញតៃម្លឱយេឡងីៃថ្ល នងិ្របក់ចំេណញរហូតដល់មនករបំផ្ល ញដល់្របសិទធភព និងសុខុមលភព 
(និងអនកេ្រប្ីរបស់)។ ជលទធផល លទធផលពហុធភិព ចេមីលេទ្រសេដៀងគន នឹងករ្របកួត្របែជងផ្ត ច់មុខែដរ។ 

4.5 េនកនុងគំរូផ្ត ច់មុខ មនែតអនកលក់មន ក់បុ៉េ ្ណ ះែដលមនករ្រគប់្រគង្របកបេ យ្របសិទធភពេលីទផី រទងំមូល។ អនកលក់េនះ 
ចេ្របីអំ ចទផី រផ្ត ច់មុខរបស់ខ្លួនេដីមបរីក តៃម្ល និង្របក់ចេំណញេលីសពីក្រមតិែដលមន្របសិទធភិព េហយីេដមីបផីលិត 

តិចជងចំនួនដ៏្របេសីរបំផុត។ ចបប់្របកួត្របែជង ជទូេទមនិ មឃត់ភពផ្ត ច់មុខេ យខ្លួនឯងេនះេទ គឺ មឃត់ែតករេ្របី 
្របស់តួនទី្រគបដណ្ដ ប់េដមីបេីធ្វឱីយអន្ត យដល់ករ្របកួត្របែជងបុ៉េ ្ណ ះ។ ចបប់្របកួត្របែជងក៏ ច ងំករេធ្វី ជីវកមមផ្ត ច់មុខ 
ពីករបេងកតីលទធផលៃន្របតិបត្តិករ (កររមួបញចូ លគន  ឬករទិញយក) ឬករ្រប្រពតឹ្ត្របឆងំនឹងករ្របកួត្របែជងផងែដរ។ 

4.6 ចបប់្របកួត្របែជងេផ្ត តសំខន់េលីករ្រប្រពឹត្ដរបស់្រកុមហុ៊នែដល្របកប ជីវកមមកនុងទីផ រពហុធិភព ឬទផី រផ្ត ច់មុខ។ េនះគឺ 
េ យ រែត្រកមុហុ៊នែដល្របតិបតិ្តករេនកនុងទីផ រ្របេភទេនះ មនសក្ត នុពលខពស់បំផុតកនុងករេ្របី្របស់អំ ចទផី ររបស់ 
ខ្លួនេដីមបេីធ្វីឱយអន្ត យដល់ករ្របកួត្របែជង។ 

 
 

 

5. ករ យតៃម្លផលបះ៉ពលៃ់នករ្របកួត្របែជង 
 

5.1 ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជង ជទូេទមិនចបំច់េនកនុងករណីកែតល (្រកុមហុ៊នអន្តរជតិផ្ដ ច់មុខ) េទ ពីេ្រពះ 
កិចច្រពមេ្រពៀងកែតល ជទូេទ្រតវូបនចត់ទុកថជកររេំ ភបំពនដ៏ធងន់ធងរបំផុតេទេលីចបប់្របកួត្របែជង េហយីជទូេទ 
្រតូវបន មឃត់េ យមនិចបំច់គិតពីផលប៉ះពល់ជក់ ក់របស់កែតលេនះេទ។ កែតលេសទីរែតេធ្វឱីយអតិថជិនរងេ្រគះ 
ជនិចចេ យករដេំឡងីៃថ្ល នងិកររតឹតបតិករផគត់ផគង់ ដូេចនះេធ្វីឱយទំនិញ និងេស កមមមិន ចមនទងំ្រសុង ស្រមប់អនកទញិមួយ 
ចំនួន និងេធ្វឱីយមនតៃម្លេឡងីខពស់ែដលមិនចបំច់ស្រមប់អនកទិញេផ ងេទៀត។ 

5.2 ផទុយេទវញិ ករ យតៃម្លអំពផីលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជង ជទូេទចបំច់្រតូវមនេនកនុងករពិចរ េលីទ្រមង់ៃនករ្រប្រពឹត្ត 
ឬករេរៀបចំេផ ងេទៀត (មិនែមនកែតល) ជពិេសស កនុងករពិចរ េលីករអនុម័តេលីករ ក់បញចូ លគន  និងករទិញយក 
កនុងករ យតៃម្លកចិច្រពមេ្រពៀងននែដល ចកត់បនថយខ្ល ងំនូវករ្របកួត្របែជង នងិកនុងករ យតៃម្លករណីកររេំ ភបពំនេលី 
តួនទី្រគបដណ្ដ ប់ ែដលកនុងេនះ កររកេឃញីនូវរទទួលខុស្រតូវ ជធមម ត្រមវូឱយមនទងំក្រមិតដ៏ធៃំនអំ ចទផី រ ្រពមទងំ 
េគលេ  ឬផល្របឆងំនងឹករ្របកួត្របែជង។  

5.3 កនុងករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជង ជទូេទអនកេសដ្ឋកិចចេផ្ត តេលី ថ នភពៃនករ្របកួត្របែជងេនកនុងទផី រទងំ 
មូល ជជងឥទធពិលៃនករ្រប្រពតឹ្តេទេលីគូ្របកួត្របែជងជក់ ក់។ ករពក់ព័នធជពិេសសកំពុងពិចរ ថេតីករ្រប្រពឹត្តេនះ 
បេងកតី បេងកនី ឬរក អំ ចទីផ រេនេលីទីផ រែដរឬេទ ឧទហរណ៍ បេងកនីឧបសគគចេំពះករចូល នងិករព្រងីក ឬមិន ប់បញចូ ល 
គូ្របែជងពីករ្របកួត្របែជង្របកបេ យ្របសិទធភពេនកនុងទផី រ។ មនេតស្តជេ្រចីនែដល ចមន្របេយជន៍កនុងករ យតៃម្ល 
ផលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជង ែដលរមួមន៖ 

a. ករេធ្វេីតស្ត ‘េ យមន ឬគម ន’ ែដលេ្របៀបេធៀប ថ នភពែដល ចមនករ្របកួត្របែជងេនកនុងទផី រ ជមួយនឹងករ 
្រប្រពឹត្តែដលបនេធ្វីេតស្ត េទនឹង ថ នភពៃនករ្របកួត្របែជងេនកនុងទីផ រេនះ េ យគម នករ្រប្រពតឹ្តែដលបនេធ្វីេតស្ត។ 

b. ករេធ្វេីតស្ត ‘ករេ្របី្របស់ធនធន្របកបេ យគម នករ្របងុ្របយត័ន និងគម ន្របសិទធភព’ ែដលេចទសួរថេតីករ្រប្រពឹត្ដែដល 



September 2018 Page 6 of 7 

 

 

 

បនេធ្វេីតស្ត នងឹេនែតមនករេ្របី្របស់ធនធន្របកបេ យគម នករ្របុង្របយត័ន និងគម ន្របសិទធភពែដរឬេទ េ យគម ន 
េគលបំណង ឬផលប៉ះពល់ករ្របឆងំនឹងករ្របកួត្របែជង មួយ និង 

c. ករេធ្វេីតស្ត ‘ជៃដគូ្របកួត្របែជងែដលមន្របសិទធភិព’ ែដលចត់ទុកថករ្រប្រពតឹ្តែដលបនេធ្វីេតស្ត មុខជមិន ប់បញចូ ល 
ទងំគូ្របកួត្របែជងែដលយ៉ងេ ច ស់មន្របសិទធភព ដូច្រកមុហុ៊នែដលចូលរមួកនុងករ្រប្រពឹត្តែដលបនេធ្វីេតស្ត 
កនុងលំនមួំយែដលេធ្វីឱយខូចខតដល់ករ្របកួត្របែជងេនេលីទផី រទងំមូល។ 

5.4 ករអនុវត្តៃនករេធ្វីេតស្តខងេលីេដមីបី យតៃម្លពផីលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជងគឺមនិែដល្រសួលេឡយី េហយី ចទមទរឱយមន 
ករវភិគេសដ្ឋកិចច និងភស្តុ ងអនកជំនញ។ ឧទហរណ៍ កនុងករអនុវត្តករេធ្វេីតស្ត ‘េ យមន ឬគម ន’  ចំេពះករអនុម័តកររមួ 
បញចូ លគន  មិន ចេធ្វេីទរចួេទកនុងករសនមតថ ថ នភព្របកួត្របែជងបចចុបបននេនកនុងទីផ រនឹង្រតូវបនរក ទុក ‘េ យគម ន’ 
កររមួបញចូ លគន ។ េនកនុងករអនុម័តកររមួបញចូ លគន របស់្របេទសអូ្រ ្ត លីនេពលថមីៗេនះ ពក់ព័នធនងឹេស កមមដឹកទំនិញ ម 
សមុ្រទ ្រតូវបនេគរកេឃញីថេបគីម នកររមួបញចូ លគន េទេនះ េគលេ របស់េស កមមដឹកជញជូ នទនំិញែដលមន្រ ប់នងឹ្រតវូ 
បញឈប់ េហយីអនកទិញអនគតកនុងករណី ក៏េ យ មុខជ ចធនករពរ ល់កិចចសនយអតថិិជន ែដលេធ្វីឱយេស កមមដឹក 
ជញជូ ន ចឋតិេឋរបន។ កនុងកលៈេទសៈទងំេនះ កររមួបញចូ លគន ្រតវូបនអនុម័តេលីលកខខណ្ឌ  ករេប្តជញ ចិត្ត នងិករសនយេដីមប ី
កត់បនថយផលប៉ះពល់្របឆងំនងឹករ្របកួត្របែជង។ 

5.5 ចបំច់កនុងករពចិរ េលីឥទធពិលៃនករ្របកួត្របែជង េ យចងចពំីចបប់ែដល្រតវូអនុវត្ត និងេគលបណំងៃនចបប់េនះ។ 
ករវភិគ នងិភ័ស្តុ ងេសដ្ឋកចិច ចជួយកនុងករបង្ហ ញពីផលប៉ះពល់េលីករ្របកួត្របែជង និងលទធផលទផី រៃនករ្រប្រពតឹ្ត 
ឬករេរៀបចំននែដលកំពុង្រតវូពិចរ ។ ទនទឹមគន នងឹេពលេនះែដរ ជករសំខន់ ស់ែដលមិន្រតូវអនុញញ តឱយគំនិតបេចចក 
េទសេសដ្ឋកចិច ក់ជំនួសភ ៃនចបប់េឡយី។ 
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6. ្របភពពត័ម៌នពកព់ន័ធ 
 

6.1 ធនធនខងេ្រកម ផ្តល់ព័ត៌មនបែនថមទក់ទងនឹងនងឹេសដ្ឋកចិចេនកនុងបរបិទៃនចបប់្របកួត្របែជង។ ឯក រេនះេ្របីជឯក រ 
េយងទូេទដ៏មន្របេយជន៍ ស្រមប់េច្រកមេនកនុងរដ្ឋជសមជិក ៊ ន៖ 

a. OECD អនុ សន៍របស់្រកមុ្របកឹ  OECD ទក់ទងនងឹសកមមភពែដលមន្របសិទធភិព្របឆងំនងឹ្រកមុចលនកែតល 
ឆន ១ំ៩៩៨ 

b. Massimo Motta េគលនេយបយ្របកួត្របែជង ្រទសឹ្តី នងិករអនុវត្ត ឆន ២ំ០០៤ 

c. េគលនេយបយតុមូលរបស់ OECD ស្តីពីករ្របកួត្របែជង (OECD Competition Policy Roundtables) 
ឧបសគគកនុងករចូល ឆន ២ំ០០៥ 

d. OECD Competition Policy Roundtables ករកំណត់បរមិណៃនករបងកេ្រគះថន ក់ដល់ករ្របកួត្របែជង 
េ យតុ ករជត ិនងិភន ក់ងរ្របកួត្របែជង ឆន ២ំ០១១ 

e. OECD Competition Policy Roundtables និយមន័យទផី រ ឆន ២ំ០១២ 

f. OECD សទទ នុ្រកមៃនពកយសថតិ ិ

g. ប ្ត ញករ្របកួត្របែជងអន្តរជត ិ(International Competition Network) ករបណ្តុ ះប ្ត លេលីត្រមូវករ 
រមួមនគំរូស្តីពីអំ ចទផី រ ផលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជង និង េសដ្ឋកចិចៃនតួនទ្ីរគបដណ្ដ ប់ 
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