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របយករណ៍សេងខបស្តពីីករ យតៃម្លបឋមេលើផលប៉ះពលៃ់ន 
េសចក្តី្រពង្របកសស្តពីីលកខណ្ឌ និងនីតិវិធីៃនករផ្តល ់ករែកែ្រប ករពយរួ 
និងករដកហូតលខិិតអនុញញ ត វិញញ បនប្រត និង ជញ បណ្ណ ្របតិបត្តិករ

ទូរគមនគមន៍ 

មកទល់េពលបចចុបបននេនះ ្រកសួងៃ្របសណីយន៍ងិទូរគមនគមន៍មិនទន់មនបទបបញញត្តសិ្តីពីករកំណត់
លកខខណ្ឌ និងនីតិវធីិៃនករផ្តល់ ជញ បណ្ណ្របតបិត្តិករទូរគមនគមន៍ែដល្រតូវបនផ ព្វផ យនិង ក់ឲយេ្របី្របស់
ជផ្លូវករេនេឡយី ករផ្តល់ ជញ បណ្ណនេពលកន្លងមក្រតូវបនេធ្វីេឡងី មទម្ល បន់ិង ម្របេភទេស នីមយួៗ
ប៉ុេ ្ណ ះ។ អនកកន់ ជញ បណ្ណមនករលំបកកនុងករផ្តល់េស ថមីៗ្រសប មករវវិត្តៃនបេចចកវទិយ ពេី្រពះេដមីបី
ផ្តល់េស ថមីមួយ អនកកន់ ជញ បណ្ណ្រតូវេសនីសុំ ជញ បណ្ណថមមីួយបែនថមេទៀត េហយីខ្លឹម រៃន ជញ បណ្ណមន
លកខណៈជកិចច្រពមេ្រពៀងឬកចិចសនយ ែដលមិនទនម់នលកខណៈជឧបករណ៍និយត័កមមេនេឡយី។ កៃ្រម
ជញ បណ្ណមិនទន់មនស្តង់ កំណត់ជក់ ក់េនេឡយីែដរ អ្រ កៃ្រម ជញ បណ្ណខ្លះេនមនក្រមឹតខពស់េពក។ 

េលីសពីេនះេទៀត ករអនុវត្តរបស់្របតិបត្តិករទូរគមនគមន៍មួយចំនួននេពលកន្លងមកបនបងកឲយមនផល
ប៉ះពល់អវជិជមនដល់ករ្របកួត្របែជង និងបងកឲយមនករ្រពួយ្របរមពដល់្របជពលរដ្ឋផងែដរអំពីបរ ិ ថ ន 
សុខភពនិងសុវតថិភព ធរណៈ។ 

សំេណី្របកសស្តីពលីកខខណ្ឌ និងនីតិវធិីៃនករផ្តល់ ករែកែ្រប ករពយួរ ករេផទរ និងករដកហូតលិខិត
អនុញញ ត វញិញ បនប្រត នងិ ជញ បណ្ណ្របតិបត្តិករទូរគមនគមន៍នឹង្រតូវេធ្វីេឡងី្រសប មម្រ  ៥ ចំណុច 
(ច) និងជំពូកទី១៤ ៃនចបបស់្តីពីទូរគមនគមន៍។ សំេណី្របកសមនេគលបំណង (១)-ធនភពចបស់
ស់េលីករេធ្វីនយិត័កមមេលីលិខិតអនុញញ ត វញិញ បនបតរ្ និង ជញ បណ្ណ្របតិបត្តិករទូរគមនគមន ៍ (២)- 

ធនករ្របកួត្របែជង្របកបេ យតម្ល ភពនិងេសមីភពកនុងវស័ិយទូរគមនគមន៍ (៣)-ជំរុញករវនិិេយគេដមីបី
ព្រងីកវ ិ លភពនងិព្រងឹងគុណភពេស ទូរគមនគមន៍ (៤)-ករពរផល្របេយជន៍អនកេ្របី្របស់និងវនិេិយគិន
េលីវស័ិយទូរគមនគមន ៍ និង (៥)-ទប់ ក ត់ផលបះ៉ពល់អវជិជមនននដល់សុខភព សុវតថភិព ធរណៈ ករ
ករពរនិងអភរិក បរ ិ ថ ន នងិករអភរិក វបបធម៌ ែដលប ្ត លមកពកីរ ថ បនេហ ្ឋ រចនសមពន័ធនិងប ្ត ញ នងិ
ករផ្តល់េស ទូរគមនគមន។៍ 

េដមីបជីមូល ្ឋ នកនុងករវភិគនិងេ្របៀបេធៀប ្រកុមករងរ យតំៃលផលប៉ះពល់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត
បនេ្រជីេរសីជេ្រមសីពរីយកមកពិភក ៖ 

ជេ្រមីសទី១  រក ថ នភពេដីម េ យអនុវតត្េទ មលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុតត្ែដលមន្រ ប់ 
ែតព្រងឹងនូវយនត្ករ ម ននិង្រតួតពិនិតយ្ ករសមរ្បស្រមួល និងករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់
អវជិជ្មននន 
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ជេ្រមីសទី២ សំេណី្របកសស្តីពីលកខខណ្ឌ និងនីតវិធិីៃនករផ្តល់ ករែកែ្រប ករពយួរ ករេផទរ និងករដក
ហូតលិខិតអនុញញ ត វញិញ បនប្រត និង ជញ បណ្ណ្របតិបត្តិករទូរគមនគមន៍ ែដលបនេរៀប ប់ខងេលី។ 

ែផ្អក មករប៉ន់ ម នេលីបនទុកចំ យនិងផលចំេណញៃនជេ្រមីសទងំពីរ ពីឆន ២ំ០១៦ ដល់ឆន ំ
២០២០ គិតកនុងតៃម្លបចចុបប្នន្ (Present Value) េ យយកអ្រ  (Discount Rate) ១០% កនុងមួយឆន  ំ
េយងីេឃញីថ ករចំ យកនុងតៃម្លបចចុបប្នន្របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងជេ្រមីសទី១ េសមីនឹង ៩៩០.១៣៩,០៤ 
(្របបំនួរយេកសិបពន់មួយរយ មសិប្របបំួនេកប សសូនយ្បួន) ដុ ្ល រ េមរកិ េហយីករចំ យកនុង
តៃម្លបចចុបប្នន្របស់ធុរកិចច្កនុងជេ្រមីសទី១ េសមីនឹង ៦.២៤១.៥២៤,១៨ 
(្របមំយួ នពីររយែសសិបមួយពន់្របរំយៃមភបួនេកប សដប់្របបំី) ជសរុបករចំ យទងំពីរេនះេសមីនឹង 
៧.២៣១.៦៦៣,២២ (្របពំរី នពីររយ បសិបមួយពន់្របមំួយរយហុកសិបបីេកប សៃមភពីរ) 
ដុ ្ល រ េមរកិ។ ជេ្រមីសទី១នឹងចូលរមួកនុងចំណូលេសដឋ្កិចច្ជតិចំនួន ៨.៣៥០.១៥៤,៨៧ 
(្របបំី នបីរយ សិបពន់មយួរយ សិបបួនេកប សែបត៉សិប្របពំរី) ដុ ្ល រ េមរកិ។ 

ករចំ យកនុងតៃម្លបចចុបប្នន្របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងជេ្រមីសទី២ េសមីនឹង ៦៨៤.៦៦១,១៥ 
(្របមំយួរយែបត៉សិបបួនពន់្របមំួយរយហុកសិបមួយេកប សដប់្រប)ំ ដុ ្ល រ េមរកិ េហយីករចំ យកនុង
តៃម្លបចចុបប្នន្របស់ធុរកិចច្កនុងជេ្រមីសទី២ េសមីនឹង ៥.៦៤២.៨៩៣,៩៨ 
(្របំ ន្របមំយួរយែសសិបពីរពន់្របបំីរយេកសិបបីេកប សេកសិប្របបំី) ដុ ្ល រ េមរកិ 
ជសរុបករចំ យទងំពីរេនះេសមីនឹង ៦.៣២៧.៥៥៥,១៣ 
(្របមំយួ នបីរយៃមភ្របពំីរពន់្របរំយ សិប្របេំកប សដប់បី) ដុ ្ល រ េមរកិ។ ជេ្រមីសទី២នឹងចូលរមួកនុង
ចំណូលេសដឋ្កិចច្ជតិចំនួន ១០.៨៤៤.៦៨៨,៥៨ (ដប់ ន្របបំីរយែសសិបបួន
ពន់្របមំយួរយែបត៉សិប្របបំេីកប ស សិប្របបំី) ដុ ្ល រ េមរកិ។ 

េបេីយងីេ្របៀបេធៀបេទេលីជេ្រមីសទងំពីរ េយងីេឃញីថ ចំ យកនុងជេ្រមីសទី២តិចជងចំ យ
កនុងជេ្រមីសទី១ចំនួន ៩០៤.១០៨,០៩ (្របបំួនរយបួនពន់មយួរយ្របបំេីកប សសូនយ្្របបំនួ) 
ដុ ្ល រ េមរកិ េហយីករចូលរមួកនុងចំណូលេសដឋ្កិចច្ជតិៃនជេ្រមីសទី២េលីសជេ្រមីសទី១ចំននួ 
២.៤៩៤.៥៣៣,៧១ (ពីរ នបួនរយេកសិបបួនពន់្របរំយ មសិបបីេកប សចិតសិបមួយ) 
ដុ ្ល រ េមរកិ។ ជសរុបជេ្រមីសទី២ ផត្លនូ់វផលចំេណញេ្រចីនជងជេ្រមីសទី១ ចំននួ ៣.៣៩៨.៦៤១,៨០ 
(បី នបីរយេកសិប្របបំីពន់្របមំយួរយែសសិបមួយេកប សែបត៉សិប) ដុ ្ល រសហរដឋ្ េមរកិ 
េ យគិតកនុងតៃម្លបចចុបប្នន្ សរុបពីឆន ២ំ០១៦ ដល់ឆន ២ំ០២០។ 

ែផ្អកេលីលទធ្ផលៃនករវភិគេលីបនទុកចំ យនិងផលចំេណញៃនជេ្រមីសទងំពីរខងេលី េឃញីថ
េយងីគួរេ្រជីសេរសីយកជេ្រមីសទី២ (សំេណី្របកសស្តីពីលកខខណ្ឌ និងនីតវិធិីៃនករផ្តល់ ករែកែ្រប ករពយួរ 
ករេផទរ និងករដកហូតលិខិតអនុញញ ត វញិញ បនប្រត និង ជញ បណ្ណ្របតិបត្តិករទូរគមនគមន៍) ពីេ្រពះ
ជេ្រមីសទី២េនះផត្ល់នូវផលចំេណញេ្រចីនជងជេ្រមីសទី១។ 
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និយ័តករទូរគមនគមន៍កមពុជជអងគ្ភពែដលមនភរកិចច្េធ្វីនិយត័កមម្កនុងវសិ័យទូរគមនគ
មន៍ ្រតួតពិនិតយ្ និង ម នករផត្ល់េស ទូរគមនគមន៍សរ្ប មបទបប្ញ្ញត្តិជធរមន។ េនេពល
ែដលសំេណី្របកសេនះចូលជធរមន និយត័ករទូរគមនគមន៍កមពុជនងឹេរៀបចំនូវេសចក្តីែណនលំម្អិតេដមីបី
អនុវត្ត្របកសេនះឲយមន្របសិទធភពខពស់។ េដីមបេីឆ្លីយតបឲ្យទន់េពលេវ េទនឹងកររកីចេ្រមីនៃន
បេចចកវទិយគមនគមន៍និងព័តម៌នមន គួរមនករពិនតិយ្េឡងីវញិបនទ ប់ពីសំេណី្របកសេនះ្រតូវបន
អនុវតត្កនុងរយៈេពលពីបីេទ្របឆំន  ំ េហយីករពិនិតយ្េឡងីវញិេនះ្រតូវពឹងែផ្អកេទេលីករ យតៃម្លេលីផល
ប៉ះពល់ជក់ែស្តងៃនបទបប្ញញ្ត្តិ េ យមនករសិក ្រ វ្រជវនិងករពិេ្រគះេយបល់ជមួយតួអងគ្ពក់
ព័នធ្។ 



4 

 

ករ យតៃម្លបឋមេលើផលប៉ះពល ់

បញញត្តកិមម ៖ េសចក្តី្រពងបរ្កសស្តីពីលកខខណ្ឌ និងនីតិវធិីៃនករផ្តល់ ករែកែ្រប ករពយួរ 
និងករដកហូតលិខិតអនុញញ ត វញិញ បនប្រត និង ជញ បណ្ណ្របតិបត្តិករ 
ទូរគមនគមន៍ 

្រកសួង   ៖ ៃ្របសណីយ ៍នងិទូរគមនគមន៍ 

េលខេយង  ៖ បទ ០០០១ 

កលបរេិចឆទចបេ់ផ្តមី ៖ ៃថងទី០១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៦ 

កលបរេិចឆទបញចប់ ៖ ៃថងទី០៥ ែខ តុ  ឆន ២ំ០១៦ 

អ ថ ធិបបយសេងខបអំពីសេំណើ បញ្ញត្តិកម្ម 
 

្របកសេនះកំណត់អពំីលកខខណ្ឌ នងិនីតវិធិៃីនករផ្តល់ ករែកែ្រប ករពយួរ ករេផទរ និងករដកហូតលិខិត
អនុញញ ត វញិញ បនប្រត និង ជញ បណ្ណ្របតបិត្តិករទូរគមនគមន៍្រគប់្របេភទេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
្រសប មម្រ  ៥ ចំណុច (ច) និងជំពូកទី១៤ ៃនចបប់ស្តីពីទូរគមនគមន។៍ ចំណុចសំខន់ៗែដលពក់ព័នធេទ
នឹងលកខខណ្ឌ និងនីតិវធិីកនុង្របកសេនះមនដូចជ៖ 

(១) លកខ្ណៈសមប្ត្តិៃនអន្កេសនីសុំ ពរ្មទងំវ ិ លភពនិងគុណភពេស  
(២) បរ្េភទលិខិតអនុញញ ត វញិញ បនប្រត និង ជញ បណ្ណ 
(៣) រយៈេពលមនសុពលភពរបស់លិខិតអនុញញ ត វញិញ បនប្រត និង ជញ បណ្ណ 
(៤) កៃ្រមស្រមប់ករេសនីសំុនិងកៃ្រមបរ្ចឆំន ៃំនលខិិតអនុញញ ត វញិញ បនប្រត និង ជញ បណ្ណ 
(៥) មូលេហតុៃនករែកែ្រប ករពយួរ ករេផទរ និងករដកហូតលិខិតអនុញញ ត វញិញ បនប្រត និង

ជញ បណ្ណ 
(៦) សិទធិនិងកតព្វកិចចរបស់្របតិបត្តិករទូរគមនគមន៍និងបុគគលពក់ព័នធនឹងវស័ិយទូរគមនគមន៍ 

 
 
្របេភទបញញត្តិកមម៖ 

សូមគូសសញញ កនុងបរ្អប់ឱ្យ្រតូវនឹងបរ្េភទបញញ្ត្តិកមម្ មួយ េហយីសូមអធិបបយបរ្សិនេបី សំេណី
េនះជបរ្េភទេផ ងេទៀត 
ចបប់ 

 

្រពះ ជ្រកឹតយ 

 

អនុ្រកតឹយ 

 

្របកស 

 √ 

េសចក្តសីេ្រមច 

 

ចរ 

 

េផ ងៗេទៀត 
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ផលប៉ះពលៃ់នសណីំបញញត្តិកមមេលើវិសយ័៖ 
 

√   េសដ្ឋកិចច √  សងគមកិចច √  បរ ិ ថ ន     √ សន្តិសុខ 
 

១. ករកំណត់បញ្ហ  
១.១. បញ្ហ ចមប្ងែដលបញញ្ត្តកិមម្េនះមនបណំងេ ះ្រ យ  

មកទល់បចចុបបននេនះមិនទន់មនបទបបញញត្តិស្តីពីករកំណត់លកខខណ្ឌ និងនីតិវធិីៃនករផ្តល់ ជញ បណ្ណ
ែដល្រតូវបនផ ព្វផ យនិង ក់ឲយេ្របី្របស់ជផ្លូវករេនេឡយី។ ករអនុវត្តេលីករផ្តល់ ជញ បណ្ណនេពល
កន្លងមក្រតូវបនេធ្វីេឡងី មទម្ល ប់និង ម្របេភទេស នីមួយៗប៉ុេ ្ណ ះ។ កង្វះនូវទ្រមង់ករនិងដំេណីរករ
ចបស់ ស់កនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណេនះ បនបងកផលលំបកជេ្រចីនដល់អនកេសនីសុំ ជញ បណ្ណ េ យមិនដឹងថ
្រតូវ ក់ពកយេសនីសុំេទ ថ ប័ន  ថេតីគួរ កេ់ទ ជរ ្ឋ ភិបល ឬេទ្រចកេចញចូលែតមួយៃន្រកុម្របឹក  
អភវិឌ ន៍កមពុជ ឬេទ្រកសួងៃ្របសណីយន៍ិងទូរគមនគមន៍ ឬេ យផទ ល់មកនិយត័ករទូរគមនគមន៍កមពុជ 
េដមីបទីទលួបន ជញ បណ្ណ្របតិបត្តិករទូរគមនគមន៍ មួយ។ 

ជញ បណ្ណនីមួយៗែដលបនផ្តល់នេពលកន្លងមកេនះត្រមូវស្រមបែ់តេស មយួប៉ុេ ្ណ ះ េនះគឺជបុព្វ
េហតុនឲំយមនករ ងំដល់អនកកន់ ជញ បណ្ណកនុងករផ្តល់េស ថមីៗ្រសប មករវវិត្តៃនបេចចកវទិយ ពេី្រពះេដីមបី
ផ្តល់េស ថមីមួយ អនកកន់ ជញ បណ្ណ្រតូវេសនីសំុ ជញ បណ្ណថមមួីយបែនថមេទៀត។ 

ខ្លឹម រៃន ជញ បណ្ណនេពលកន្លងមកមនលកខណៈជកិចច្រពមេ្រពៀងឬកិចចសនយ ែដលមិនទន់មន 
លកខណៈជឧបករណ៍និយត័កមមេនេឡយី។ ទ្រមង់ ជញ បណ្ណែបបេនះបន ក់បនទុកេទេលីភគីចុះហតថេលខី
ទងំពីរឲយទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្ត និងមនករលំបកដល់ករេធ្វីវេិ ធនកមមេលីករណីេផ ងៗែដលត្រមូវ។ 
្រកសួងៃ្របសណីយន៍ិងទូរគមនគមន៍ជ ថ ប័នរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលតំ ងឲយ ពយបលបេចចកេទសកនុង
ករ្រគប់្រគងវសិ័យទូរគមនគមន៍ និងជអនក្របមូលចំណូលបនមកពីកៃ្រម ជញ បណ្ណ ប៉ុែន្តបចចុបបននេនះ កៃ្រម
ជញ បណ្ណមិនមនស្តង់ កំណត់ជក់ ក់េនេឡយី។ ចំណូលពីកៃ្រម ជញ បណ្ណទងំេនះ្រតូវបនគិតេទ
មភគរយៃនចំណូលដុលែដលបនមកពី្របតិបត្តិករេស ទូរគមនគមន៍ ម្របេភទ ជញ បណ្ណនីមួយៗ 

និងមនអ្រ ខុសៗគន ។ កនុងករណីខ្លះ ្របេភទ ជញ បណ្ណផ្តល់េស ្រប ក់្របែហលគន  ែតមនអ្រ ខុសគន
ខ្ល ងំ ឧទហរណ៍ដូចជ េស វអូី យភី (VoIP) មនអ្រ កៃ្រម ជញ បណ្ណ ២% ៤% ៦% ៃនចំណូលដុល 
េទ មរយៈេពលៃនេស  បុ៉ែន្តេស ្រចកទូរគមនគម៍អន្តរជតិ (ITGW) មនអ្រ កៃ្រម ជញ បណ្ណ
រហូតដល់ ៥១% ៃនចំណូលដុល។ មនអ្រ កៃ្រម ជញ បណ្ណខ្លះេនមនក្រមឹតខពស់េពក ឧទហរណ៍ 
ជញ បណ្ណេស អុីនធឺណិត (ISP) មនអ្រ កៃ្រម ជញ បណ្ណ ១០% ៃនចំណូលដុល។ ក ្ត ទងំេនះជ

បុព្វេហតុេធ្វឲីយប៉ះពល់ដល់ករ្របមូលទុនវនិេិយគពីសំ ក់វនិេិយគិន េហយីប៉ះពល់ដល់ករ្របមូលចំណូល
ថវកិជតិពីវស័ិយទូរគមនគមន៍ផងែដរ។ 
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១.២. បញ្ហ ពកព់ន័ធ្េផ ងៗេទៀតែដលបញញ្ត្តកិមម្េនះ ចជួយេ ះ្រ យបនផងែដរ 

បញ្ហ សំខន់ៗ 
បទបបញញត្តេិនះមន 
បំណងេ ះ្រ យ 

ភស្តុ ង/ភពជក់ែស្តង 
 

សុខភពនិងសុវតថិភព ធរណៈ ែមន 

១) មន្របតិបត្តិករទូរគមនគមន៍មួយចំននួបនេធ្វី
ករ ងសង់និងេបកីករ ្ឋ នសំណង់របស់ខ្លួនេ យ
មិនបនេធ្វីករបពំក់ ្ល កសញញ ករ ្ឋ ន ែដលជក ្ត
មួយ ចេធ្វឲីយប៉ះពល់ដល់សុវតថិភព ធរណៈ។  

២) មនករត ៉ពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋពក់ព័នធនឹងករ
ងសង់អងែ់តនទូរគមនគមន ៍េនេលីដំបូលផទះឬ

អគរ្រតង់កែន្លងពួកគត់រស់េនេ យយកេហតុផលថ
ចមនវទិយុកមមនឲំយមនករប៉ះពល់ដល់សុខភព

របស់ពកួគត់េនកនុងតំបនេ់នះ (ពឆីន ២ំ០១២ ដល់
ឆន ២ំ០១៥ មនចនំួន ៤ ករណី)។ 

ករករពរនិងអភិរក បរ ិ ថ ន ែមន 

មនត្រមូវករ ងសងប់ ្ត ញទូរគមនគមន៍េន ម
ទី្របជុំជន ដងផ្លូវជតិ និងផ្លូវលំ េ យកប់ដ ីេ យពយរួ
េលី កស េលីកបូំលផទះឬ គរ និងេ យកបេ់្រកម
បតទេន្ល បងឹបរួ ឬសមុ្រទ េហយីករ ងសង់េនះ ច
ប៉ះពល់ដល់បរ ិ ថ នសងគម ទី ងំអភិរក បរ ិ ថ ន
ធមមជតិ នងិេ ភណ័្ឌ ភព ធរណៈ េបីមិនមនករ
សិក ឲយបន្រតឹម្រតូវនិងចបស់ ស់េទ។ 

សមធមេ៌យនឌរ័នងិសងគម និងករ
អភរិក វបបធម៌ 

ែមន 

មនមតិករព័ត៌មនមួយចំនួនែដលបនផ ព្វផ យ
េនកនុងប ្ត ញបេចចកវទិយគមនគមននិ៍ងពត័៌មន 
ចេធ្វីឲយប៉ះពល់ដល់្រស្តី កុមរ សមធម៌េយនឌឺនិង

សងគម និងករអភិរក វបបធម៌។ 
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ករ្របកួត្របែជង ែមន 

កនុងចំេ មអនកកន់ ជញ បណ្ណឬ្របតិបត្តិករទូរគមន
គមន៍ មរយៈករេ្របី្របស់យន្តករទម្ល ក់ៃថ្លសនទន
កនុងប ្ត ញែតមួយទបជងៃថ្លេដីម (Predatory 
Pricing) យន្តករបិទខទបប់ ្ត ញតភជ ប់រ ងគន  និង
យន្តករបូកបញចូ លគន និង្របតេិភគទុន (Merge & 
Acquisition)។ 

ករ្របមូលព័ត៌មនឬទិននន័យ ែមន 

ប ្ត ្របតបិត្តិករទូរគមនគមន៍េសទីរែតទងំអស់ បន
ផ្តល់របយករណ៍ស្តីពទិីននន័យឬពត៌័មនសថិតិេស
ទូរគមនគមន៍ យតឺយវ ែក្លងបន្លតំួេលខ និងមន
្របតិបត្តិករមួយចនំួនមនិ្រពមផ្តល់ទល់ែតេ ះ។ 

អនុេ ម មកិចច្រពមេ្រពៀង 
WTO និងកិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិ
េផ ងេទៀត 

ែមន 

កមពុជបនចូលជសមជិកេពញសិទធទិី  ១៤៨ របស់
អងគករពណិជជកមមពិភព េ ក (WTO) ងំៃថងទី
១៣ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៤ េហយីបនេធ្វីករេប្តជញ ចិត្ត
េធ្វកំីែណទ្រមងេ់លីវសិ័យទូរគមនគមន៍ រមួមន៖ 

១) កិចចករពរេលីករ្របកតួ្របែជង 
២) ករធនេលីករតភជ បប់ ្ត ញ 
៣) តម្ល ភពនងិយន្តករៃនករ្របកួត្របែជង 
      កនុងករផ្តល់េស សកល 
៤) លកខខណ្ឌ ៃនករផ្តល់ ជញ បណ្ណ 
៥) និយត័ករឯក ជយ 
៦) ករេ្រប្ីរបស់ធនធនក្រម្របកបេ យ្របសិទធភព 

 
១.៣.  សូម យបញជ ីលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុតត្ែដលមន្រ ប ់ែដលពកព័់នធ្ឬបរ្ កប់រ្ែហល 
(១) ចបបស់្តីពទូីរគមនគមន៍៖ ចបប់ស្តីពីទូរគមនគមនជ៍បទបបញញត្តិមូល ្ឋ នែដលចង្អុលបង្ហ ញដល់្រកសួង
ៃ្របសណីយន៍ិងទូរគមនគមន ៍ និងនិយត័ករទូរគមនគមនក៍មពុជ ឲយេរៀបចំ្របកសស្តីពីលកខខណ្ឌ និងនីតវិធិីៃន
ករផ្តល់ ែកស្រមួល ពយួរ និង ដកហូត ជញ បណ្ណ្របតិបត្តិករទូរគមនគមន្៍រគប្់របេភទ ចបបេ់នះមិនបនែចង
លម្អិតអពីំលកខខណ្ឌ និងនតីវិធីិទងំេនះេទ។ 
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(២) ចបប់ស្តីពី រេពីពនធ៖ ចបបស់្តីពី រេពីរពនធ្រគនែ់តផ្តល់នូវលកខខណ្ឌ មួយកនុងចំេ មលកខខណ្ឌ ៃន ជញ
បណ្ណទូរគមនគមន៍ េដមីបកំីណត់ពីកតព្វកចិចរបស់អនកកន់ ជញ បណ្ណកនុងករបង់ពនធ ករជូនរដ្ឋែតបុ៉េ ្ណ ះ ចបប់
េនះមិនបនែចងអំពីលកខខណ្ឌ ៃនករគិតកៃ្រម ជញ បណ្ណេឡយី។ 

(៣) ចបប់ស្តីពសីមបទន៖ ចបប់ស្តីពីសមបទនបនកំណត់អំពីលកខខណ្ឌ ផ្តល់កិចចសនយសមបទនពក់ព័នធ
នឹងករក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធទូរគមនគមន៍មូល ្ឋ ន ប៉ុែន្តមិនបនបង្ហ ញអំពីនិយមន័យនិងនីតិវធិីចបស់
ស់ពក់ព័នធនឹង ជញ បណ្ណ្របតិបត្តិករទូរគមនគមន៍េទ ែដលជេហតុនឲំយមនករអនុវត្តជន់ភរកិចចគន

កនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ្របតិបត្តិករទូរគមនគមន៍រ ង្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ និង្រកសួងៃ្របសណីយន៍ិង
ទូរគមនគមន៍ ឬនិយត័ករទូរគមនគមន៍កមពុជ។ 

(៤) ចបបស់្តីពីក យ័ធន៖ ចបប់ស្តីពីក យ័ធនបនេបីកឱកសដល់អនកកន់ ជញ បណ្ណមួយចនួំនេធ្វកីរេគចេវស
ពីបំណុលនិងកតព្វកិចចពក់ព័នធេនេពលក យ័ធន ឬរកេលសេធ្វីជក យ័ធន មរយៈករែដលមនិែចងជយន្តករ 
ឬនីតវិធិីេ ះ្រ យបញ្ហ េនះមុនករអនុវត្តចបប់។ 

(៥) ចបប់ស្តីពីសហ្រគសពណិជជកមម៖ ចបប់ស្តីពីសហ្រគសពណិជជកមម្រគន់ែតជួយដល់ករចុះបញជ ី
ពណិជជកមមេដីមបផី្តល់នូវសិទធិទទួលបនជនីតិបុគគល្រសប មចបប់ និង ចយកមកេ្របី្របស់ស្រមប់ករ ក់
ពកយេសនីសុំ ជញ បណ្ណ្របតិបត្តិករទូរគមនគមនប៍៉ុេ ្ណ ះ។ 

(៦) ចបបវ់និិេយគនិងចបប់ស្តីពីវេិ ធនកមមៃនចបប់វនិិេយគ៖ ចបប់វនិិេយគនិងចបប់ស្តីពីវេិ ធនកមមៃន
ចបប់វនិិេយគជួយដល់អនកកន់ ជញ បណ្ណកនុងករចុះបញជ ី្របកសទុនវនិិេយគ និងទទួលបនករេលីកទឹកចិត្ត
ពី ជរ ្ឋ ភិបល ដូចជកររចួពនធនចូំលបរកិខ រទូរគមនគមន៍ និងពនធេលី្របក់ចំេណញ ។ល។ បុ៉ែន្តម្រ  
១០ ៃនចបប់ស្តីពីវេិ ធនកមមៃនចបប់វនិិេយគបន ងំមិនឲយមនករកំណត់ៃថ្លេស ទូរគមនគមន៍ ែដល
ជេហតុនឲំយប ្ត អនកកន់ ជញ បណ្ណបន្រប្រពឹត្តករ្របកួត្របែជងមិនេ ម ះ្រតង់ មរយៈករកំណត់ៃថ្លេស
សនទនទូរស័ពទចល័តទបជងៃថ្លេដីម េដីមបដីេណ្តី មអតិថិជនពីគន េទវញិេទមក ែដលនឲំយមនករ្របកស
ក យ័ធនរបស់្រកុមហុ៊នមួយចំនួន មនករបូកបញចូ លគន  និង្របតិេភគទុន និងេធ្វីឲយបត់ចំណូលរដ្ឋ។ 

(៧) ្រកមរដ្ឋបបេវណីនិង្រកម្រពហមទណ្ឌ ៖ ្រកមរដ្ឋបបេវណីនិង្រកម្រពហមទណ្ឌ មិន ចេ្របី្របស់ស្រមប់ចត់
វធិនករេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់អនកកន់ ជញ បណ្ណទូរគមនគមន៍ទងំ្រសុងបនេឡយី។ 

១.៤. េតសំីេណីបញញ្ត្តកិមម្មនផលប៉ះពល់អវជិជ្មនដល់ករបរ្កតួបរ្ែជងែដរឬេទ? 

សំេណីបរ្កសេនះនឹងមិនមនផលប៉ះពល់អវជិជ្មនដល់ករបរ្កួតបរ្ែជងេទ ែតផទុយេទវញិនឹងជួយ
ជំរុញឲ្យមនបរយិកសករបរ្កួតបរ្ែជងបរ្កបេ យភពេ ម ះតរ្ង់ តម្ល ភព និងេសមីភព។ 
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២. េគលបំណង 
សំេណី្របកសេនះបេងកីតេឡងីកនុងេគលបំណងដូចខងេ្រកម៖ 
- ធនភពចបស់ ស់េលីករេធ្វីនិយ័តកមមេលីលិខិតអនុញញ ត វញិញ បនបតរ្ និង ជញ បណ្ណ

្របតិបត្តិករទូរគមនគមន៍  
- ធនករ្របកួត្របែជង្របកបេ យតម្ល ភពនិងេសមីភពកនុងវសិ័យទូរគមនគមន៍ 
- ជំរុញករវនិេិយគេដមីបពី្រងកីវ ិ លភពនងិព្រងឹងគុណភពេស ទូរគមនគមន ៍
- ករពរផល្របេយជនអ៍នកេ្របី្របស់និងវនិិេយគិនេលីវស័ិយទូរគមនគមន៍ 
- ទប់ ក ត់ផលបះ៉ពល់អវជិជមនននដល់សុខភព សុវតថភិព ធរណៈ ករករពរនងិអភរិក

បរ ិ ថ ន នងិករអភិរក វបបធម៌ ែដលប ្ត លមកពីករ ថ បនេហ ្ឋ រចនសមព័នធនិងប ្ត ញ 
និងករផ្តល់េស ទូរគមនគមន។៍ 
 

៣. ជេ្រមើស 
ជេ្រមីសទី១៖  រក ថ នភពេដមី (អនុវតត្េទ មលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុតត្ែដលមន្រ ប់ េ យព្រងងឹនូវ
យនត្ករ ម ននិង្រតួតពិនតិយ្ ករសមរ្បស្រមួល និងករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់អវជិជ្មននន) 

ជេ្រមីសទី២៖ សំេណី្របកសស្តីពីលកខខណ្ឌ និងនីតិវធិីៃនករផ្តល់ ករែកែ្រប ករពយួរ ករេផទរ និងករដកហូត
លិខិតអនុញញ ត វញិញ បនប្រត និង ជញ បណ្ណ្របតបិត្តិករទូរគមនគមន៍ 

៤. ករប៉ន់ ម នបឋមេលើប្រេភទបនទុកចំ យកតព្វកិចច និងផលចំេណញ 
៤.១.  ករកំណតភ់រកចិច្នងិបរ្េភទបនទុកចំ យ 

ជេ្រមីស ជរ ្ឋ ភបិល ធុរកិចច្ 

ជេ្រមីសទី១  ករ ម ននិង្រតួតពិនិតយ្េលីករអនុវតត្
េទ មលកខ្ខណ្ឌៃន ជញ បណ្ណ 
វញិញ បនបតរ្ លិខិតអនុញញ ត និង
បទបប្ញ្ញត្តិជធរមនែដលពក់ព័នធ្
េផ ងេទៀត 

 ករេ ះ្រ យវ ិ ទបរ្តិបត្តិករទូរគមនគមន៍ 
 ករស្រមបស្រមួលរ ង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល

ែដលពក់ពន័ធ 
 ករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ អវជិជមនេផ ងៗ 
ដូចជសុខភព ធរណៈ និងបរ ិ ថ ន ។ល។ 

 ករេរៀបចំែបបបទេសនីសុំ ជញ បណ្
ណ វញិញ បនបតរ្ និងលិខិត
អនុញញ ត 

 ករបង់កៃ្រមស្រមប់ករេសនីសុំ 
 ករេ ះ្រ យវ ិ ទបរ្តិបត្តិករ

ទូរគមនគមន៍ 
 ករស្រមបស្រមួលរ ង ថ ប័ន

ជរ ្ឋ ភិបលែដលពក់ពន័ធ 
 ករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់អវជិជ

មនេផ ងៗ ដូចជសុខភព
ធរណៈនិងបរ ិ ថ ន ។ល។ 
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ជេ្រមីសទី២  ករេរៀបចំ្របកស ករ យតៃម្លេលីផល
ប៉ះពល់ និងករផ ព្វផ យ្របកសេនះ 

 ករ ម ននិង្រតួតពិនិតយ្េលីករអនុវតត្
េទ មលកខ្ខណ្ឌៃន ជញ បណ្ណ 
វញិញ បនបតរ្ លិខិតអនុញញ ត និង
បទបប្ញ្ញត្តិជធរមនែដលពក់ព័នធ្
េផ ងេទៀត 

 ករេ ះ្រ យវ ិ ទបរ្តិបត្តិករទូរគមនគមន៍
 ករស្រមបស្រមួលរ ង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល

ែដលពក់ព័នធ 
 ករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់អវជិជមនេផ ងៗ 

ដូចជសុខភព ធរណៈ និងបរ ិ ថ ន ។ល។ 
 
 

 ករេរៀបចំែបបបទេសនីសុំ ជញ បណ្
ណ វញិញ បនបតរ្ និងលិខិតអនុញញ ត

 ករបង់កៃ្រមស្រមប់ករេសនីសុំ 
 ករេ ះ្រ យវ ិ ទបរ្តិបត្តិករ
ទូរគមនគមន៍ 

 ករស្រមបស្រមួលរ ង ថ ប័ន
ជរ ្ឋ ភិបលែដលពក់ពន័ធ 

 ករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់អវជិជមន
េផ ងៗ ដូចជសុខភព ធរណៈ 
និងបរ ិ ថ ន ។ល។ 

៤.២.  ករកណំតប់រ្េភទៃនផលចេំណញ 

ជេ្រមសី បរ្េភទៃនផលចេំណញ 

ជេ្រមីសទី១ - ករព្រងកីវ ិ លភពនិងគុណភពៃនេស បនខ្លះ 
- កំេណីនៃនករេ្របី្របស់េស បនខ្លះ 

ជេ្រមីសទី២ - ករព្រងកីវ ិ លភពនិងគុណភពៃនេស បនេ្រចីនជង
ជេ្រមសីទី១ 

- កំេណីនៃនករេ្របី្របស់េស បនេ្រចីនជងជេ្រមសីទី១ 
 
៤.៣.  វ ិ លភពៃនជេ្រមសីនីមយួៗ 
ក) ចំនួន ជញ បណ្ណ វញិញ បនប្រត និងលិខិតអនុញញ ត កនុងឆន ២ំ០១៦ 

ជេ្រមីស វសិយ័ឬបរ្េភទធុរកិចច្ ចំនួន
កំពុងដំេណីរករ 

ចំនួន
មិនដេំណីរករ 

ចំនួន 
សរបុ 

ជេ្រមីសទី១ 
មត់ចរ្កទូរគមនគមន៍អនត្រជតិ ៣ ០ ៣ 

ទូរស័ពទ្ចល័ត (2G, 3G, 4G, LTE) ៦ ៥ ១១ 

ទូរស័ពទ្អចល័ត ៨ ១ ៩ 



11 

 

វអូី យភី (VoIP) ១៨ ១០ ២៨ 

េស អុីនធឺណិត (ISP) ៣៣ ១១ ៤៤ 

ប ្ត ញែខ កបអុបទិក ៣ ០ ៣ 

ែខ កបេ្រកមសមុទរ្ ១ ២ ៣ 

ផក យរណប ០ ១ ១ 

អង់ែតន ១ ៣ ៤ 

ប ្ត ញតៃម្លបែនថម ១ ០ ១ 

វ ី ត (VSAT) ១ ១ ២ 

ថូល្រហ្វ ី(Toll Free) ១ ០ ១ 

េស  Directory ១ ០ ១ 

Position និង Navigation ០ ១ ១ 

សរុបចំនួន ជញ បណ្ណ ៧៧ ៣៥ ១១២ 

វញិញ បនបតរ្ ៩៤ ០ ៩៤ 

លិខិតអនុញញ ត ៣១៣៨ ០ ៣១៣៨ 

ជេ្រមីសទី២ 
េហ ្ឋ រចនសមព័នធ្ទូរគមនគមន៍ ៧ ៧ ១៤ 

េស ទូរគមនគមន៍ ៤៨  ១២ ៦០ 

សរុបចំនួន ជញ បណ្ណ ៥៥ ១៩ ៧៤ 

វញិញ បនបតរ្ ៩៤ ០ ៩៤ 

លិខិតអនុញញ ត ៣១៣៨ ០ ៣១៣៨ 

 
ខ) ករប៉ន់ ម នអពំីចំនួន ជញ បណ្ណ វញិញ បនប្រត និងលិខតិអនុញញ តពីឆន ២ំ០១៧ ដល់ឆន ២ំ០២០ 
ជេ្រមសីទី១៖ 

 ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

ជញ បណ្ណ ១១២ ១១៨ ១២៣ ១២៧ ១៣០ 

វញិញ បនបតរ្ ៩៤ ១០៣ ១១៣ ១២៤ ១៣៦ 

លិខិតអនុញញ ត ៣១៣៨ ៣៤៥២ ៣៧៩៧ ៤១៧៧ ៤៥៩៥ 
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ជេ្រមសីទ២ី៖ 

 ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

ជញ បណ្ណ ៧៤ ៧៨ ៨១ ៨៣ ៨៥ 

វញិញ បនបតរ្ ៩៤ ១០៣ ១១៣ ១២៤ ១៣៦ 

លិខិតអនុញញ ត ៣១៣៨ ៣៤៥២ ៣៧៩៧ ៤១៧៧ ៤៥៩៥ 

គ) ករប៉ន់ ម នករចំ យនិងផលចំេណញ (គិតជដុ ្ល រសហរដឋ្ េមរកិ)ពីឆន ២ំ០១៦ 
ដល់ឆន ២ំ០២០ គិតកនុងតៃម្លបចចុបប្នន្ (Present Value) េ យយកអ្រ  (Discount Rate) ១០% 
កនុងមួយឆន  ំ

ករចំ យ៖ 

 ជេ្រមីសទី១ ជេ្រមីទី២ ករកត់បនថ្យចំ យ 

ជរ ្ឋ ភិបល ៩៩០.១៣៩,០៤ ៦៨៤.៦៦១,១៥ ៣០៥.៤៧៧,៨៩ 

ធុរកិចច្ ៦.២៤១.៥២៤,១៨ ៥.៦៤២.៨៩៣,៩៨ ៥៩៨.៦៣០,២០ 

សរុប ៩០៤.១០៨,០៩ 

ករចូលរមួកនុងកំេណីនេសដឋ្កិចច្៖ 

ជេ្រមីសទី១ ជេ្រមីសទី២ កំេណីនចំណូល 

៨.៣៥០.១៥៤,៨៧ ១០.៨៤៤.៦៨៨,៥៨ ២.៤៩៤.៥៣៣,៧១ 

ផលចំេណញសរុប៖ 

៣.៣៩៨.៦៤១,៨០ (បី នបីរយេកសិប្របបំពីន្់របមំយួរយែសសិបមួយេកប សែបត៉សបិ) 
ដុ ្ល រសហរដឋ្ េមរកិ 

 
៥. កិច្ចពិេ្រគះេយបល ់
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- កិចច្របជុំ្រកុមករងរបេចចកេទសនីតកិមម្របស់ករ្សួងៃ្របសណីយន៍ិងទូរគមនគមន៍ចំននួបីេលីក 
- កិចច្របជុំជមួយបរ្តិបត្តិករទូរគមនគមន៍ចំននួពរីេលីក 
- កិចច្របជុំជមួយសហភពទូរគមនគមន៍អនត្រជតិ (ITU) ចំននួមួយេលីក និង 
- កិចច្របជុំ្រកុមករងរវភិគេលីផលបះពល់លិខតិបទ ្ឋ នគតិយុតត្។ 

៦. សននិ ្ឋ ន 

ែផ្អកេលីករប៉ន់ ម នបឋមេលីបរ្េភទចំ យនិងផលចំេណញៃនជេ្រមីសនីមួយៗ េយងីរពំឹងថ 
ជេ្រមីសទី២ មនលកខ្ណៈលអ្បរ្េសីរជងជេ្រមីសទី១ ពីេ្រពះជេ្រមីសទី២ េនះនងឹមនករចំ យតិចជង 
(ទងំករចំ យរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលនិងករចំ យរបស់ធុរកិចច្) និងមនផលចំេណញេ្រចីនជងជេ្រមីសទី១ 
។ 

ជរ ្ឋ ភិបលនឹង ចកត់បនថ្យករចំ យេលីករ ម ននិង្រតួតពិនិតយ្ ករេ ះ្រ យវ ិ ទ 
និងករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់អវជិជមនេផ ងៗ។ ដូចគន ែដរ ករចំ យរបស់ធុរកិចច្នឹងមនករថយចុះ 
មរយៈi) ករកត់បនថ្យចំននួ ជញ បណ្ណរបស់បរ្តិបត្តិករនីមយួៗ (មនន័យថ បរ្តិបត្តិករនឹង ចេ្របី
ជញ បណ្ណែតមួយស្រមបេ់ស ជេ្រចីន) ii) ករស្រមួលេលីនីតវិធិៃីនករេសនីសំុ iii) កត់បនថ្យចំននួៃន

ករសមរ្បស្រមួលជមួយ ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបលែដលពក់ពន័ធ្ iv) ករកត់បនថ្យករចំ យេលីករ
េ ះ្រ យវ ិ ទេផ ងៗ និង v) កត់បនថយករចំ យេលីករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់អវជិជមនេផ ងៗ
ផងែដរ។ 

ផលចំេណញកនុងជេ្រមីសទី២ គឺករបេងកនីទំនុកចិតត្និងភពេជឿជក់របស់បរ្តិបត្តិករទូរគមនគមន៍
កនុងករវនិិេយគនិងបរ្កប ជីវកមម្េនកមពុជ មរយៈករធនភពចបស់ ស់េលីករេធ្វីនិយត័កមមនិងករ
្របកួត្របែជងេ យសុចរតិ េសមីភព នងិតម្ល ភព េហយីកំេណីនៃនករេ្របី្របស់េស ទូរគមនគមន៍ ជពិេសស
េស អីុនធឺណិតេលប នេលឿននឹងចូលរមួដល់កំេណីនេសដឋ្កិចច្ជតិ ( មឯក រស្តីពីយុទធ្ ស្ត្រ
អីុនធឺណិតេលប នេលឿន (Broadband Strategies Handbook) េបះពុមព្ផ យកនុងឆន ២ំ០១២ របស់េ ក 
Tim Kelly និង េ ក Carlo Maria Rossotto  ធនគរពិភពេ កបនសិក េឃញីថ កំេណីនៃនករ
េ្របី្របស់អីុនធឺណិតេលប នេលឿនចំនួន ១០% នឹងេធ្វឲ្ីយមនកំេណីនេសដឋ្កិចច្ ១,៣៨%)។ 

េតចីបំច្់រតូវេធ្វកីរ យតៃម្លេពញេលញ (RIS) ែដរឬេទ? 

      ចបំច ់ 
√    មនិចបំច ់

េហតុផលែដលមិនចបំច់េធ្វកីរ យតៃម្លេពញេលញ (RIS) េលីេសចក្តី្រពងបរ្កសេនះគឺ េ យពិនិតយ្
េឃញីថ េសចក្តី្រពងបរ្កសេនះមិនមនផលប៉ះពល់អវជិជ្មនៃនបនទុកចំ យនិងផលចំេណញេទ ផទុយេទ



14 

 

វញិ នឹងក្ល យជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុតត្មួយស្រមបជ់មូល ្ឋ នកនុងករេធ្វនីិយត័កមម្ ជញ បណ្ណ
បរ្តិបត្តិករទូរគមនគមន៍ កត់បនថ្យករចំ យ ផត្ល់ភពងយ្រសួលដល់បរ្តិបត្តិករ និងជួយទប់ ក ត់
ផលប៉ះពល់អវជិជ្មនននដល់សុខភពនិងសុវតថិភព ធរណៈ ករករពរនិងអភិរកស្បរ ិ ថ ន និងករ
អភិរកស្វបប្ធម៌ ែដលប ្ត លមកពីករ ថ បនេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្និងប ្ត ញ និងករផត្ល់េស
ទូរគមនគមន៍។ 

៧.  ករអនុវត្ត និងករ ម ន្រតួតពិនតិយ្ 
 

៧.១.េតវីធិនករអ្វ្ីរតូវបនេ្រជសីេរសីេដមីបេីលីកកមព្ស់តម្ល ភពនិងអភបិលកិចច្លអ្កនុងអំឡុងេពលៃនករ
កឱ្់យអនុវតត្? 

និយ័តករទូរគមនគមន៍កមពុជជអងគ្ភពែដលមនភរកិចច្េធ្វីនិយ័តកមម្កនុងវសិ័យទូរគមន
គមន៍ ្រតួតពិនិតយ្ និង ម នករផត្ល់េស ទូរគមនគមន៍សរ្ប មបទបប្ញ្ញត្តិជធរមន។ 
អងគ្ភពេនះមន
នយក ្ឋ នជំនញជេសនធិករកនុងករអនុវតត្ករងរេនះឲ្យមនតម្ល ភពនិងបរ្សិទធ្ភព។ 
និយ័តករទូរគមនគមន៍កមពុជនឹងេរៀបចំផងែដរនូវេសចក្តីែណនលំម្អិតស្តីពីករអនុវត្ត 
េនេពលែដលសំេណី្របកស េនះចូលជធរមន។ 

៧.២. េតគីរួេធ្វកីរពិនតិយ្ ម នបញញ្ត្តកិមម្េនះេឡងីវញិ េ្រកយេពលបញញ្ត្តកិមម្េនះ្រតូវបន ក់
ឱ្យអនុវតត្ែដរឬេទ? េបដូីេចន ះ េតបីញញ្ត្តកិមម្េនះគរួ្រតូវបនពិនតិយ្េឡងីវញិ ឬ ម នយ៉ងដូចេម្តច? 

េ យេហតុថ បេចចកវទិយគមនគមន៍នងិពត័ម៌នមនកររកីចេ្រមីននិងផ្ល ស់ប្តូរយ៉ងឆប់រហ័ស ដូេចនះ
េដមីបេីឆ្លយីតបឲ្យទន់េពលេវ និងសមសរ្បេទនងឹកររកីចេ្រមីនៃនបេចចកវទិយេនះ េយងីគួរពិនតិយ្េឡងី
វញិជេរឿយៗនូវបទបប្ញ្ញត្តទិងំ យែដលពក់ព័នធ្នឹងបេចចកវទិយ។ បទបប្ញ្ញត្តិែដលបនេសនីេឡងី
េនះក៏ដូចគន ែដរគួរមនករពិនិតយ្េឡងីវញិបនទ ប់ពី្រតូវបនអនុវតត្កនុងរយៈេពលពីបេីទ្របឆំន ។ំ ករពិនតិយ្
េឡងីវញិេនះនឹង្រតូវែផ្អកេទេលីករ យតៃម្លេលីផលប៉ះពល់ជក់ែស្តងៃនបទបប្ញ្ញត្តិ េ យមនករ
សិក ្រ វ្រជវនិងករពិេ្រគះេយបល់ជមួយតួអងគ្ពក់ព័នធ្។ 
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ដេំណីរករ េឈម ះ មុខងរ ហតថ្េល
ខ 

កលបរេិចឆទ ទនំកទ់នំង 

េរៀបចំេ យ
ករ្សួងៃ្របសណីយនិ៍ង
ទូរគមនគមន៍ 

េ ក នង េម៉ បរ្ធន   ០១៦ ៨៤០ ៦២០ 

េ ក ជង សុភករ្ អនុបរ្ធន   ០៧៧ ៨៤៤ ៥៤៤ 

េ ក សំ សិទធិេសរ ី សមជិក   ០១២ ៥០៩ ៣៨៣ 

ឯកឧតត្ម អឹុម វុ ថ  សមជិក   ០១២ ៨១០ ៧៨៦ 

ផ្តល់េយបល់េ យ 

្រកុម RIA 

របស់ ECOSOCC៖ 

 

ឯ.ឧ បិុច សុខ  អនក្រគប់្រគង 
គេ្រមង 

  ០១២ ៦៩៨ ៩៩៩ 

េ កជំទវ 
៊ ង សុផ ្ល  

្របធន្រកុម២   ០១២ ៦៦៥ ២០១ 

េ ក េហង វជិជ  សមជិក   ០១២ ៨៨៨ ៩២២ 

េ ក គង់ វរីៈ សមជិក   ០៨៩ ៨៩៩ ៥៨៤ 

ជំនយួករ  េ ក រ ៉ុម ផល្លីស បុគគលិករដ្ឋបល   ០៧៨ ២៣៥ ០៧៨ 

 



16 

 

ឧបសមព័នធ 
ករប៉ន់ ម នេលើករចំ យនិងផលចេំណញ 

១) ជេ្រមសីទ១ី 

ក) ករចំ យរបស់រ ្ឋ ភិបល 

ល.រ បរ្េភទចំ យ ឆន ២ំ០១៦ ឆន ២ំ០១៧ ឆន ២ំ០១៨ ឆន ២ំ០១៩ ឆន ២ំ០២០ 

១ 

ករ ម ននិង្រតួតពិនិតយ្េលី
ករអនុវតត្េទ មលកខ្ខណ្ឌ
ៃន ជញ បណ្ណ វញិញ បនបតរ្ 
លិខិតអនុញញ ត និង
បទបប្ញ្ញត្តជិធរមនែដល
ពកព័់នធ្េផ ងេទៀត 

១១១.២០០ ១២០.៤០០ ១២៩.៦០០ ១៣៩.២០០ ១៤៩.២០០ 

២ 
ករេ ះ្រ យវ ិ ទបរ្តិបត្តិករ
ទូរគមនគមន ៍

២៣.៥០០ ២៥.៥០០ ២៨.០០០ ៣០.៥០០ ៣៣.០០០ 

៣ 
ករសមរ្បស្រមួលរ ង ថ បន័
ជរ ្ឋ ភិបលែដលពកព់័នធ្ 

0 ៦០០ ៦០០ ៤០០ ៤០០ 

៤ 
ករេ ះ្រ យផលបះ៉ពលអ់វជិ ្
ជមនេផ ងៗ 

៧២.០០០ ៧៧.៦០០ ៨២.៤០០ ៨៧.២០០ ៩២.០០០ 

សរុប ២០៦.៧០០ ២២៤.១០០ ២៤០.៦០០ ២៥៧.៣០០ ២៤៧.៦០០ 

 

តៃម្លបចចុបប្នន្ (Present Value) េ យគិតអ្រ  ១០% កនុងមួយឆន  ំ

អ្រ  ០,១០ 

ឆន  ំ ០ ១ ២ ៣ ៤ 
សរុប 

ចំ យ ២០៦.៧០០ ២២៤.១០០ ២៤០.៦០០ ២៥៧.៣០០ ២៤៧.៦០០ 

តៃម្លបចចុបប្នន្ ២០៦.៧០០ ២០៣.៧២៧,២៧ ១៩៨.៨៤២,៩៨ ១៩៣.៣១៣,៣០ ១៨៧.៥៥៥,៤៩ ៩៩០.១៣៩,០៤

 



17 

 

ខ) ករចំ យរបស់ធុរកចិច្ 

ល.រ បរ្េភទចំ យ ឆន ២ំ០១៦ ឆន ២ំ០១៧ ឆន ២ំ០១៨ ឆន ២ំ០១៩ ឆន ២ំ០២០ 

១ 
ករេរៀបចំែបបបទេសនីសំុ
ជញ បណ្ណ 

០,០០ ៧២.០០០ ៦០.០០០ ៤៨.០០០ ៣៦.០០០ 

២ 
ករេរៀបចំែបបបទេសនីសំុ
វញិញ បនប្រត 

០,០០ ៤.៥០០ ៥.០០០ ៥.៥០០ ៦.០០០ 

៣ 
ករេរៀបចំែបបបទេសនីសំុ
លិខិតអនុញញ ត 

៦២៧.៦០០ ៦៩០.៤០០ ៧៥៩.៤០០ ៨៣៥.៤០០ ៩១៩.០០០ 

៤ 
ករបង់កៃ្រមស្រមបក់រ
េសនីសំុ ជញ បណ្ណ 

០,០០ ១៨.០០០ ១៥.០០០ ១២.០០០ ៩.០០០ 

៥ 
ករបង់កៃ្រមស្រមបក់រ
េសនីសំុវញិញ បនប្រត 

០,០០ ១១.៧០០ ១៣.០០០ ១៤.៣០០ ១៥.៦០០ 

៦ 
ករបង់កៃ្រមស្រមបក់រ
េសនីសំុលិខិតអនុញញ ត 

១៥៦.៩០០ ១៧២.៦០០ ១៨៩.៨៥០ ២០៨.៨៥០ ៦០០ 

៧ 
ករេ ះ្រ យវ ិ ទ្របតិ
បត្តិករទូរគមនគមន ៍

៩៤.០០០ ១០២.០០០ ១១២.០០០ ១២២.០០០ ១៣២.០០០ 

៨ 
ករស្រមបស្រមួលរ ង
ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភបិល

ែដលពក់ព័នធ 
០,០០ ១៥.០០០ ១៥.០០០ ១០.០០០ ១០.០០០ 

៩ 
ករេ ះ្រ យផលបះ៉
ពល់អវជិជមនេផ ងៗ 

៣៦០.០០០ ៣៨៨.០០០ ៤១២.០០០ ៤៣៦.០០០ ៤៦០.០០០ 

សរុប ១.២៣៨.៥០០ ១.៤៧៤.២០០ ១.៥៨១.២៥០ ១.៦៩២.០៥០ ១.៥៨៨.២០០ 
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តៃម្លបចចុបប្នន្ (Present Value) េ យគិតអ្រ  ១០% កនុងមួយឆន  ំ

អ្រ  ០,១០ 

ឆន  ំ ០ ១ ២ ៣ ៤ 
សរុប 

ចំ យ ១.២៣៨.៥០០ ១.៤៧៤.២០០ ១.៥៨១.២៥០ ១.៦៩២.០៥០ ១.៥៨៨.២០០ 

តៃម្លបចចុបប្នន្ ១.២៣៨.៥០០ ១.៣៤០.១៨១,៨២ ១.៣០៦.៨១៨,១៨ ១.២៧១.២៦២,២១ ១.០៨៤.៧៦១,៩៧ ៦.២៤១.៥២៤,១៨ 

 

គ) កររមួចំែណកកនុងកំេណីនេសដឋ្កិចច្ 

ល.រ. ្របេភទៃនផលចំេណញ ឆន ទីំ០ ឆន ទីំ១ ឆន ទីំ២ ឆន ទីំ៣ ឆន ទីំ៤ 

១ 
ភគរយៃនវ ិ លភពៃនេស  
អីុនធឺណិតេលប នេលឿន 

៤០0,00% ៤៧,២0% ៥៥,៧0% ៦៥,៧២% ៧៧,៥៥% 

២ ភគរយៃនករេ្របី្របស់េស  
អីុនធឺណិតេលប នេលឿន 

២0,00% ២៦,00% ៣៣,៨0% ៤៣,៩៤% ៥៧,១២% 

៣ 
កំេណីនៃនករេ្របី្របស់េស  
អីុនធឺណិតេលប នេលឿន 

៥.00% ៦,00% ៧,៨០% ១០,១៤% ១៣,១៨% 

ករចូលរមួរបសប់ទបបញញត្តេិនះ 
កនុងកំេណីនេសដ្ឋកិចចជតិ 

១,២៤៥,៤៥0.00 ១.៤៩៤.៥៤០,00 ១,៩៤២.៩២០,00 ២.៥២៥.៧៧២,៦០ ៣.២៨៣.៥០៤,៣៨ 

 

២) ជេ្រមសីទ២ី 

ក) ករចំ យរបស់រ ្ឋ ភិបល 

ល.រ បរ្េភទចំ យ ឆន ២ំ០១៦ ឆន ២ំ០១៧ ឆន ២ំ០១៨ ឆន ២ំ០១៩ ឆន ២ំ០២០ 

១ 
ករេរៀបចំ្របកស 
ករ យតៃម្លេលីផលបះ៉ពល ់
និងករផ ព្វផ យ្របកស 

១២.០០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ 

២ ករ ម ននងិ្រតួតពិនិតយ
េលីករអនុវត្តេទ ម

៩៦.០០០ ១០៤.៤០០ ១១២.៨០០ ១២១.៦០០ ១៣១.២០០ 
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លកខខណ្ឌ ៃន ជញ បណ្ណ 
វញិញ បនប្រត លខិិតអនុញញ ត 
និងបទបបញញត្តជិធរមនែដល
ពកព័់នធេផ ងេទៀត 

៣ 
ករេ ះ្រ យវ ិ ទ្របតិបត្តិ
ករទូរគមនគមន ៍

៤.៥០០ ៤.៥០០ ៥.០០០ ៥.៥០០ ៦.០០០ 

៤ 
ករស្រមបស្រមួលរ ង ថ ប័
ន ជរ ្ឋ ភិបលែដលពកព់័នធ 

០,០០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ 

៥ 
ករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់
អវជិជមនេផ ងៗ 

៣៨.៤០០ ៤១.៦០០ ៤៤.៨០០ ៤៨.៨០០ ៥២.៨០០ 

សរុប ១៥០.៩០០,០០ ១៥០.៧០០,០០ ១៦២.៨០០,០០ ១៧៦.១០០,០០ ១៩០.២០០,០០ 

 

តៃម្លបចចុបប្នន្ (Present Value) េ យគិតអ្រ  ១០% កនុងមួយឆន  ំ

អ្រ  0.១0 

ឆន  ំ 0 ១ ២ ៣ ៤   
សរបុ ចំ យ ១៥0.៩00,00 ១៥០.៧០០,០០ ១៦២.៨០០,០០ ១៧៦.១០០,០០ ១៩០.២០០,០០ 

តៃម្លបចចុបបនន ១៥0.៩00,00 ១៣៧.000,00 ១៣៤.៥៤៥,៤៥ ១៣២.៣០៦,៥៤ ១២៩.៩០៩,១៦ ៦៨៤.៦៦១,១៥

 

ខ) ករចំ យរបស់ធុរកិចច្ 

ល.រ បរ្េភទចំ យ ឆន ២ំ០១៦ ឆន ២ំ០១៧ ឆន ២ំ០១៨ ឆន ២ំ០១៩ ឆន ២ំ០២០ 

១ 
ករេរៀបចំែបបបទ 
េសនីសំុ ជញ បណ្ណ 

៧៤.០០០ ៤០.០០០ ៣០.០០០ ២០.០០០ ២០.០០០ 

២ 
ករេរៀបចំែបបបទ 
េសនីសំុវញិញ បនប្រត 

៤៧.០០០ ៤.៥០០ ៥.០០០ ៥.៥០០ ៦.០០០ 
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៣ 
ករេរៀបចំែបបបទេសនី
សុំលិខិតអនុញញ ត 

៦២៧.៦០០ ៦៩០.៤០០០ ៧៥៩.៤០០ ៨៣៥.៤០០ ៩១៩.០០០ 

៤ 
ករបង់កៃ្រមស្រមប់ 
ករេសនីសុំ ជញ បណ្ណ 

២២២.០០០ ១២.០០០ ៩.០០០ ៦.០០០ ៦.០០០ 

៥ 
ករបង់កៃ្រមស្រមប់ 
ករេសនីសុំវញិញ បនប្រត 

១២២.២០០ ១១.៧០០ ១៣.០០០ ១៤.៣០០ ១៥.៦០០ 

៦ 
ករបង់កៃ្រមស្រមប់ 
ករេសនីសុំលិខិត 
អនុញញ ត 

២០០.០០០ ២០០.០០០ ២០០.០០០ ២០០.០០០ ២០០.០០០ 

៧ 
ករេ ះ្រ យវ ិ ទ 
្របតិបត្តិករ
ទូរគមនគមន៍ 

១៨.០០០ ១៨.០០០ ២០.០០០ ២២.០០០ ២៤.០០០ 

៨ 
ករស្រមបស្រមួលរ ង
ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល

ែដលពក់ព័នធ 
០,០០ ៥.០០០ ៥.០០០ ៥.០០០ ៥.០០០ 

៩ 
ករេ ះ្រ យផលប៉ះ
ពល់អវជិជមនេផ ងៗ 

១៩២.០០០ ២០៨.០០០ ២២៤.០០០ ២២៤.០០០ ២៦៤.០០០ 

សរុប ១.៥០២.៨០០,០០ ១.១៨៩.៦០០,០០ ១.២៦៥.៤០០,០០ ១.៣៥២.២០០,០០ ១.៤៥៩.៦០០,០០ 

 

តៃម្លបចចុបប្នន្ (Present Value) េ យគិតអ្រ  ១០% កនុងមួយឆន  ំ

អ្រ  0.១0  

ឆន  ំ 0 ១ ២ ៣ ៤  
សរុប ចំ យ ១.៥០២.៨០០,០០ ១.១៨៩.៦០០,០០ ១.២៦៥.៤០០,០០ ១.៣៥២.២០០,០០ ១.៤៥៩.៦០០,០០ 

តៃម្លបចចុបបនន ១.៥០២.៨០០,00 ១.០៨១.៤៥៤,៥៥ ១.០៤៥.៧៨៥,៥២ ១.០១៥.៩២៧,៨៧ ៩៩៦.៩២៦,៤៤ ៥.៦៤២.៨៩៣,៩៨ 
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គ) កររមួចំែណកកនុងកំេណីនេសដឋ្កិចច្ 

ល.រ. ្របេភទៃនផលចំេណញ ឆន ទីំ០ ឆន ទីំ១ ឆន ទីំ២ ឆន ទីំ៣ ឆន ទីំ៤ 

១ 
ភគរយៃនវ ិ លភពៃន
េស អុីនធឺណិតេលប ន
េលឿន 

៤0,00% ៤៨,៤០% ៥៨,៥៦% ៧០,៨៦% ៨៥,៧៤% 

២ 
ភគរយៃនករេ្របី្របស់
េស អុីនធឺណិតេលប ន
េលឿន 

២០,០០% ២៧,៤០% ៣៧,៥៤% ៥១,៤៣% ៧០,៤៦% 

៣ 
កំេណីនៃនករេ្របី្របស់
េស អុីនធឺណិតេលប ន
េលឿន 

៥,00% ៧,៤០% ១០,១៤% ១៣,៨៦% ១៩,០៣% 

ករចូលរមួរបសប់ទបបញញត្តេិនះ
កនុងកំេណីនេសដ្ឋកិចចជត ិ

១.២៤៥.៤៥០,០០ ១.៨៤៣.២៦៦,០០ ២.៥២៥.២៧៤,៤២ ៣.៤៥៩.៦២៥,៩៦ ៤.៧៣៩.៦៨៧,៥៦ 

 

 

តៃម្លបចចុបប្នន្ (Present Value) េ យគិតអ្រ  ១០% កនុងមួយឆន  ំ

 

 

អ្រ  0.១0  

ឆន  ំ ០ ១ ២ ៣ ៤ 
សរុប 

ចំ យ ១.២៤៥.៤៥០,០០ ១.៨៤៣.២៦៦,០០ ២.៥២៥.២៧៤,៤២ ៣.៤៥៩.៦២៥,៩៦ ៤.៧៣៩.៦៨៧,៥៦ 

តៃម្លបចចុបបនន ១.២៤៥.៤៥០,០០ ១.៦៧៥.៦៩៦.៣៦ ២.០៨៧.០០៣,៦៥ ២.៥៩៩.២៦៨,១៩ ៣.២៣៧.២៧០,៣៨ ១០.៨៤៤.៦៨៨,៥៨ 


