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រុពវរទ 

ឆសៀវឆៅឆនោះផ្តល់នូវឆោលការណ៍តណនំ និងនីតិវិធីសប្មាប់ប្បព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ACTS) តដល

មានតចងកនុងឯកសរបទ្បបញ្ាតតិចាប់ និងបឆចេកឆទ្សកនុងពិធីសរទ្ី៧ ននកិចេប្ពម្ឆប្ពៀងប្កបខ័ណឌ អាស៊ា នសត ីពីការ

សប្ម្បសប្ម្ួលទ្ំនិញឆ្លងកាត់ (AFAFGIT) និងឧបសម្ព័នធរបស់ពិធីសរឆនោះ។ 

ឆសៀវឆៅឆនោះប្តូវបានបឆងកើតឆ ើងសប្មាប់ម្ន្រនតីគយឆៅកនុងប្បឆទ្សតំបន់អាស៊ា ន ឆដើម្បីអនុញ្ញា តឱ្យមានការ

បកប្សយនិងការអនុវតតដូចោន ននប្បព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ACTS) ឆហើយអាចឆប្បើប្បាស់ជានីតិវធិីប្បតិបតតិ ឬជា

ឯកសរឆោលសប្មាប់បណតុ ោះបណ្តត ល។ 

ឆសៀវឆៅតណនំឆនោះប្តូវបានពិនិតយ និងឆធវើបចេុបបននភ្ជពជាឆទ្ៀងទាត់ឆដើម្បីធានថា ឆសៀវឆៅអាចអនុឆោម្

ឆៅតាម្ការផ្លល ស់បតូរនីតិវិធីឆ្លងកាត់គយនន ទាងំឆៅថាន ក់តំបន់ និងថាន ក់អនតរជាតិ។ 

ឆសៀវឆៅតណនំឆនោះអាចឆប្បើរួម្ោន ជាម្ួយឆសៀវឆៅ “ម្គគុឆទ្េសក៍អនកឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធ ACTS” តដលបានផ្តល់

ជូនឆោយប្កុម្ការងារអនុវតតគឆប្មាងប្បព័នធ ACTS ឆហើយឆសៀវឆៅតណនំឆនោះផ្តល់ការតណនំលម្អិតសត ីពីប្បតិបតតិការ

របស់ប្បព័នធ ACTS។  



 

ii 

តារាងកាំណែ 

ល.រ កាលររិសឆេទ ររិយាយ 

១ ០១ កកកោ ២០២០ ការតប្បសប្ម្ួលរបស់ភ្ជន ក់ងារបកតប្ប 

២ ០១ សីហា ២០២០ ការប្តួតពិនិតយ និងតកសប្ម្ួលរបស់នយកោា នបឆចេកវិទ្ាព័ត៌មាន 

៣ ៣១ សីហា ២០២០ ការឆធវើបចេុបបននភ្ជពឆសៀវឆៅឆប្កាយឆពលប្កុម្ការងារ ARISE Plus បានឆធវើការ

តកសប្ម្ួលចាបឆ់ដើម្ននឆសៀវឆៅឆនោះពាក់ព័នធនឹងការទ្ូទាត់បំណលុ 

  



 

iii 

អកសរស្សងេរ 

ពាកយ អតថន័យ អតថន័យជាភាសណមែរ 

AAR Anticipated Arrival Record សរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ម្កដល់ 

ACTS ASEAN Customs Transit System ប្បព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន 

AEO Authorized Economic Operator ប្បតិបតតិករឆសដាកិចេទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត 

AFAFGIT ASEAN Framework Agreement on the 

Facilitation of Goods In Transit 

កិចេប្ពម្ឆប្ពៀងប្កបខ័ណឌ អាស៊ា នសត ីពីការសប្ម្ប

សប្ម្ួលទ្ំនិញឆ្លងកាត់ 

AGVCBP ASEAN Goods Vehicle Cross-Border 

Permit 

លិខិតអនុញ្ញា តយានយនតដឹកជញ្ាូនទ្ំនិញឆ្លងកាត់

ប្ពំតដនអាស៊ា ន 

AHTN ASEAN Harmonized Tariff 

Nomenclature 

តារាងនម្វលលីសុីចងាវ ក់អាស៊ា ន 

AMS ASEAN Member States ប្បឆទ្សសមាជិកអាស៊ា ន 

ARN ACTS Reference Number ឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន 

ASEAN Association of South-East Asian 

Nation 

សមាគម្ន៍ប្បជាជាតិអាសុីអាឆគនយ៍ 

ATR Anticipated Transit Record សរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ 

ATT Authorized Transit Trader ប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត 

CMT Central Management Team ប្កុម្ការងារប្គប់ប្គងម្ជឈឹម្ 

GATT General Agreement on Tariffs and 

Trade 

កិចេប្ពម្ឆប្ពៀងទ្ូឆៅឆលើទ្ំនិញនិងពាណិជាកម្ម 

GMS Guarantee Management System ប្បព័នធប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន 

GRN Guarantee Reference Number ឆលខឆយាងនិម្ុតតិធាន 

GST Goods and Services Tax អាករឆលើទ្ំនិញនិងឆសវាកម្ម 

IT Information Technology បឆចេកវិទ្ាព័ត៌មាន 

MIS Management Information System ប្បព័នធប្គប់ប្គងព័ត៌មាន 

NCF Notify Crossing Frontier សរបញ្ញា ក់ថាប្បតិបតតិការបានឆ្លងកាត់ប្ពំតដន 

PCA Post Clearance Audit សវនកម្មឆប្កាយបឆញ្េញទ្ំនិញពីគយ 

PIN Personal Identification Number ឆលខអតតសញ្ញា ណបុគគល 

PMS Participated (ASEAN) Member States ប្បឆទ្សចូលរួម្អនុវតតប្បព័នធ 

RDS Reference Data System ប្បព័នធប្គប់ប្គងទ្ិននន័យឆយាង 



 

iv 

RKC Revised Kyoto Convention  អនុសញ្ញា ប្កុងកយូត ូ

TAD Transit Accompany Document ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ 

TFA Trade Facilitation Agreement កិចេប្ពម្ឆប្ពៀងសប្ម្ួលពាណិជាកម្ម 

TIN Trader Identification Number ឆលខអតតសញ្ញា ណធុរជន 

TRN Trader Reference Number ឆលខចុោះបញ្ា ីធរុជន 

VAT Value Added Tax អាករឆលើតនម្លបតនថម្ 
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ទ្ំព័រ 1 នន ១២៧ 

ណនែកទី១៖ ការឆ្លងកាតគ់យអាស៊ា ន និងប្រពន័ធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន 

១. ការឆរាឆរែទ៍ាំនិញឆ្លងកាត់អនតរជាតិ 

ឆៅឆពលទ្ំនិញចូលប្បឆទ្សណ្តម្ួយ ទំ្និញទាំងឆនោះអាចនឹងប្តូវជាប់ពនធ អាករ និងកនប្ម្ឆផ្េងៗឆលើការ

នំចូល បនេ ប់ម្កឆទ្ើបអាចអនុវតតវិធានឆោលនឆយាបាយជាតិឆផ្េងឆទ្ៀត។ ឆោយត ក ទ្ំនិញឆ្លងកាត់ប្បឆទ្ស

កម្ពុជាទាងំអស់ប្តូវសថ ិតឆប្កាម្របបពយួរពនធ។ នីតិវិធីឆនោះ ក៏អាចនឹងប្តូវអនុវតតឆៅប្បឆទ្សបនេ ប់ឆទ្ៀតឆៅឆពលទ្ំនិញ

ឆ្លងកាត់ប្បឆទ្សឆនោះតដរ។ ទ្ំនិញអាចប្តូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីននជាបនតបនេ ប់ឆៅប្ចកប្ពំតដន ម្ុនឆពលឆៅដល់

ឆោលឆៅចុងឆប្កាយ។ 

១.១. មុមងារស្ាំខាន់ៗននការឆ្លងកាត់ 

ការឆ្លងកាត់អនតរជាតិ គឺជាយនតការគយតដលអនុញ្ញា តឱ្យប្បតិបតតិករតដលដឹកទ្ំនិញឆ្លងកាត់ប្ពំតដនចូលម្ក

កនុងប្បឆទ្ស ឆោយមិ្នបង់ពនធ និងអាករននប្បសិនឆបើទ្ំនិញទាំងឆនោះប្តូវបានឆចញពីប្បឆទ្សវិញ។ យនតការឆនោះ 

ផ្តល់នូវនីតិវិធីរដាបាលសម្ញ្ា និងចំណ្តយតិចឆដើម្បីដឹកទ្ំនិញឆ្លងកាត់តដនគយ។ 

១.២. ការឆ្លងកាត់សប្កាមរររឆ្លងកាត់គយអាស៊ា នសៅកែុងប្រសទស្ណែលឆលូរមួអនុវតតប្រព័នធ 

ប្បព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន គឺជាប្បព័នធប្តួតពិនិតយម្ួយតដលប្តូវបានរចនឆ ើងឆដើម្បីជួយសប្ម្ួលដល់

ដំឆណើរការឆ្លងកាត់កនុងរដាសមាជិកអាស៊ា នតដលចលូរមួ្អនុវតតប្បព័នធ (PMS)។ ប្បព័នធឆនោះ ផ្តល់នូវលទ្ធភ្ជពននការ

ចំណ្តយឆលើការដឹកជញ្ាូនយា៉ា ងទាបបំផុ្ត ការកាត់បនថយការប្តួតពិនិតយទ្ំនិញ រមួ្ទាងំការឆលើកទ្ឹកចិតតដល់ធុរជន

តដលមានអនុឆោម្ភ្ជពខពស់នូវប្បសិទ្ធភ្ជពបតនថម្តាម្រយៈនីតិវិធីសម្ញ្ា (Simplified Procedure)។ ប្បព័នធ 

ACTS កអ៏ាចផ្តលឱ់្យអាជាា ធរគយនូវម្ឆធាបាយឆអ ិចប្តូនិក ឆដើម្បបី្តួតពិនិតយប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ ប្បកបឆោយ

ប្បសិទ្ធភ្ជពផ្ងតដរ។ 

១.៣. ទិែឋភាពររស្់គយសលើហានិភ័យននទាំនិញឆ្លងកាត់ 

ការអនុញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់ទំាងអស់ ប្តូវបានកំណត់ឆោយការវាយតនម្លហានិភ័យ ឆទាោះបីជាប្បឆភទ្ទ្ំនិញអវី

ក៏ឆោយ ធុរជនមានអនុឆោម្ភ្ជពខពស់ក៏ឆោយ ឬតប្មាយផ្លូវតដលមានការអនុញ្ញា តក៏ឆោយ។ 

១.៣.១. ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យររស្់ប្រព័នធឆ្លងកាត់គយ 

ប្បព័នធឆ្លងកាត់ម្ួយតដលអាចប្គប់ប្គងហានិភ័យបាន គួរមានម្ុខងារសំខាន់ៗ ដូចខាងឆប្កាម្៖ 

• មានចំឆណោះដឹងអំពីអនកោក់ពាកយសុំ និង/ឬប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ 

• មានសម្តថភ្ជពកនុងការទ្ូទាត់ប្បាក់ពនធ អាករ ណ្តម្ួយកនុងករណីតដលទ្ំនិញប្តូវបានបាត់បង់ឬបតងវរ 

• កំណត់អតតសញ្ញា ណទ្ំនិញណ្តម្ួយតដលបងាា ញពីហានិភ័យតដលម្ិនអាចទ្ទ្ួលយកបាន 

• ធានថា ទ្ំនិញម្ិនអាចប្តូវបានបតនថម្ចូល ឬដកឆចញឆៅឆពលឆធវើប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ និង 

• មានសម្តថភ្ជពតាម្ោនប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ពីការិយាល័យឆចញដំឆណើរដល់ការិយាល័យគម្យោា ន។  



 

ទ្ំព័រ 2 នន ១២៧ 

១.៣.២. ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យររស្់ប្រព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន 

ប្បព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន ឆធវើការប្គប់ប្គងហានិភ័យឆោយឆប្បើប្បាស់ម្ុខងារសំខាន់ៗ ដូចខាងឆប្កាម្៖ 

• មានលទ្ធភ្ជពកំណត់អតតសញ្ញា ណធុរជន (មាេ ស់ទ្ំនិញ) សថ ិតឆប្កាម្ចាប់គយរបសប់ណ្តត រដាសមាជិក

តដលចូលរួម្អនុវតតប្បព័នធ ឆហើយមានលទ្ធភ្ជពទ្ទ្ួលខុសប្តូវចំឆពាោះប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ 

• ប្បតិឆវទ្ករ (មាេ ស់ទ្ំនិញ) បានតម្កល់និម្ុតតិធាន តដលប្គបដណត ប់ទាងំប្សុងឆលើប្បាក់ពនធនិងអាករ 

(បំណលុគយ) ឆហើយនិម្ុតតិធានឆនោះអាចប្តូវបានទាម្ទារឆោយរដាសមាជិកណ្តម្ួយតដលដឹកជញ្ាូន

ឆ្លងកាត់ កនុងករណីរកឆ ើញថា ទ្ំនិញប្តូវបានបាត់បង់ឆោយតផ្នក ឬទាងំប្សុងឆៅប្បឆទ្សឆនោះ 

• ការកំណត់នូវបញ្ា ីទ្ំនិញតដលអនុញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់ និងទ្ំនិញដកឆចញពីការឆ្លងកាត់ 

• ទ្ំនិញប្តូវបានផ្េុកឆៅកនុងរថយនត ឬកុងតន័ឺរតដលមានសុវតថិភ្ជព និង 

• ការឆផ្ាើសរឆអ ិចប្តូនិកឆដើម្បីតាម្ោនប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ឆៅប្ពំតដននីម្ួយៗតាំងពីការិយាល័យឆចញ

ដំឆណើរដលក់ារិយាល័យគម្យោា ន។ 

១.៤. តួនទី ភារកិឆច និងការទទួលមុស្ប្តវូររស់្ប្រតិរតតិករែឹកជញ្ជូ នឆ្លងកាត់ 

បុគគលតដលទ្ទ្លួខុសប្តូវចំឆពាោះប្បតិបតិតការដឹកជញ្ាូនឆ្លងកាត់គឺ “មាេ ស់ទ្ំនិញ” តដលឆធវើការោក់ឯកសរ

ឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS ឆហើយអាចជាមាេ ស់ទ្ំនិញផ្លេ ល់ ឬជាតំណ្តងរបស់មាេ ស់ទ្ំនិញ (ប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូន)។ 

១.៤.១. ែាំសែើរការនីតិវធិីប្រព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន 

មាេ ស់ទ្ំនិញ (ឬអនកតំណ្តង) ប្តូវចុោះបញ្ា ីឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS និង៖ 

• ផ្តួចឆផ្តើម្ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ ឆហើយប្តូវទ្ទ្លួខុសប្តូវចំឆពាោះនីតិវិធីននប្បព័នធ ACTS រហូតដល់

ប្បតិបតតិការប្តូវបានបញ្េប់ 

• តម្កល់និម្ុតតិធានជូនរដាបាលគយឆដើម្បីធានឆលើហានិភ័យននការបាត់បង់ចំណូល 

• ោក់ប្បតិឆវទ្ន៍តាម្ទ្ប្ម្ង់ឆអ ិចប្តូនិកជនូរដាបាលគយតាម្រយៈប្បព័នធ ACTS 

• បងាា ញនូវទ្ំនិញនិងឯកសរអម្ភ្ជា ប់ននជូនម្ន្រនតីគយឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរឆដើម្បីឆធវើការប្តួត

ពិនិតយ។ 

ក. ការអនុញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់ 

• ទ្ំនិញប្តូវបានធានសុវតថិភ្ជពយា៉ា ងប្តឹម្ប្តូវឆហើយផ្េុកកនុងកុងតន័ឺរ ឬម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនតដលមាន

ភ្ជា ប់ជាម្ួយឆសៀលគយតដលអាចការពារបាន 

• អនកឆបើកបរឆធវើការឆចញដឆំណើរឆោយឆោរពតាម្ការតណនំននឆៅតាម្តប្មាយផ្លូវ។ អនកឆបើកបរប្តូវ

យកជាម្ួយនូវប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) តដលឆបាោះពុម្ពឆោយម្ន្រនតីគយតដលមានឆលខ

ប្បតិឆវទ្ន៍ និងការបរិយាយននរបស់ទ្ំនិញតដលដឹកជញ្ាូនឆ្លងកាត់ 

• ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ (TAD) និងទ្ំនិញ ប្ពម្ទាងំឆសៀលគយប្តូវបងាា ញជូនម្ន្រនតីគយឆៅមាត់ប្ចកឆ្លងកាត់ 



 

ទ្ំព័រ 3 នន ១២៧ 

• អនកឆបើកបរបញ្េប់ប្បតិបតតិការរបស់ខលួនឆោយបងាា ញឯកសរ និងទ្ំនិញដល់ម្ន្រនតីគយឆៅការិយាល័យ

គយគម្យោា ន។ 

ម. ការិយាល័យគមយដ្ឋឋ ន 

 ការប្តួតពិនិតយរបស់ម្ន្រនតីគយឆៅការិយាល័យគម្យោា នឆដើម្បីធានថា៖ 

• ទ្ំនិញប្តូវបានបងាា ញ ឆហើយប្តូវបានផ្េុកកនុងឆសៀលឆោយម្ិនមានភ្ជពម្ិនប្បប្កតីនន។ បនេ ប់ម្ក

បរិមាណនិម្ុតតិធានប្តូវបានបឆញ្េញ វិញ ឬ 

• ភ្ជពម្ិនប្បប្កតីននប្តូវបានរកឆ ើញ ឬទ្ំនិញប្តូវបានបាត់បង់ មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវរហូត

ដល់មានដំឆណ្តោះប្សយសម្ប្សប។ 

គ. ឱ្កាស្ស្ប្មារ់នីតិវិធីសមញ្ា 

ប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់អាចឆធវើការឆសន ើសុំឆដើម្បីកាល យជា “ប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត (ATT)”។ 

ម្ុខងារឆនោះតប្ម្ូវឱ្យមានការវាយតនម្លពីម្ន្រនតីគយតាម្រយៈបទ្ពិឆសធន៍ ភ្ជពឆជឿជាក់ និងសថ ិរភ្ជពហិរញ្ាវតថុ។ 

ប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត (ATT) អាចទ្ទ្ួលបានការឆលើកទ្ឹកចិតតននមានដូចជា៖ ការកាត់

បនថយបរិមាណនិម្ុតតិធាន ការកាត់បនថយការប្តួតពិនិតយ និងការអនុញ្ញា តឱ្យបំឆពញតបបបទ្ឆៅទ្ីតាំងណ្តម្ួយក៏

បានតដលទ្ីតាំងឆនោះប្តូវមានការអនុញ្ញា តជាម្ុនពីគយ។ 

(សមូ្ឆម្ើល “តផ្នកទ្ី៣៖ ប្បតិបតតិករទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តនិងនីតិវិធីសម្ញ្ា” សប្មាប់ព័ត៌មានលម្អិត) 

១.៤.២. ការដ្ឋក់ប្រតិសវទន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន 

ឆៅឆពលឆរៀបចំោក់ប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវផ្តល់ព័ត៌មានតដលប្តឹម្ប្តូវយា៉ា ងលម្អិត

ឆដើម្បីកំណត់ឱ្យបានប្តឹម្ប្តវូនូវទ្ំនិញតដលមានបំណងដឹកជញ្ាូនឆ្លងកាត់ និងការឆវចខេប់របស់ទ្ំនិញទាងំឆនោះ។ 

ព័ត៌មានប្បតិឆវទ្ន៍ប្តូវបានឆប្បើប្បាស់សប្មាប់ឆផ្េៀងផ្លេ តថ់ាឆតើ ទ្ំនិញទាងំឆនោះពិតជាអាចអនុញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់ (ឧ. 

ម្ិនសថ ិតឆប្កាម្បញ្ា ីទ្ំនិញដកឆចញពីការឆ្លងកាត់) និងឆដើម្បីគណនប្បាក់ពនធសម្ប្សបសប្មាប់តម្កល់និម្ុតតិធាន។ 

១.៤.៣. និមុតតិធាន និងអែកធាន 

និម្ុតតិធានគឺជាបរិមាណទ្ឹកប្បាក់តដលតម្កល់ទ្ុក ឬអាចឆប្បើប្បាស់បានឆោយគយកនុងករណីមានបទ្ឆលមើស 

ឬភ្ជពម្ិនប្បប្កតីនន ដូចជាការបាត់បង់ ឬការបតងវរទ្ំនិញ។ បរិមាណនននិម្ុតតិធានប្តូវបានគណនឆោយយក

តាម្អប្តាននប្បឆទ្សឆ្លងកាត់ណ្តម្ួយតដលខពស់ជាងឆគ។ និម្ុតតិធានប្តូវបានរកាទ្ុកឆោយគយ (ការិយាល័យ 

ប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន) ននប្បឆទ្សឆចញដំឆណើររហូតដលប់ញ្េប់កនុងករណីម្ិនមានភ្ជពម្ិនប្បប្កតី។ 

ក. អែកធាន 

អនកធានគឺជានីតិបុគគល (ឧ. ធនោរ) តដលទ្ទ្ួលខុសប្តូវកនុងការបង់ពនធ និងអាករ កនុងករណីតដលមាន

ភ្ជពម្ិនប្បប្កតី ឆហើយតដលមាេ ស់ទ្ំនិញម្ិនមានលទ្ធភ្ជពបង់ប្បាក់ពនធ និងអាករទាងំឆនោះ។ អនកធានប្តូវទ្ទ្ួលបាន



 

ទ្ំព័រ 4 នន ១២៧ 

ការអនុញ្ញា តជាម្ុនពីគយឆៅកនុងប្បឆទ្សតដលចាប់ឆផ្តើម្ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់។ សប្មាប់ការអនុវតតជំហានដំបូងរបស់

ប្បព័នធ ACTS រដាសមាជិកនឹងទ្ទ្លួយកតតនិម្ុតតិធានតដលឆចញឆោយធនោរតតប៉ាុឆណ្តណ ោះ។ 

ម. ប្រសភទនិមុតតិធាន 

• និមុតតិធានស្ប្មារ់ណតប្រតិរតតិការមួយសលើក 

ប្គបដណត ប់ឆៅឆលើប្បតិបតតកិារតតម្ួយឆលើកតាម្ការឆសន ើសុំរបស់មាេ ស់ទ្ំនិញ មានលទ្ធភ្ជពប្គបដណត ប់ឆលើ

ប្បាក់ពនធ អាករ និងកនប្ម្ននទាងំប្សុងននទ្ំនិញតដលដឹកជញ្ាូនឆ្លងកាត់។ 

• និមុតតិធានស្ប្មារ់ប្រតិរតតិការសប្ឆើនសលើក 

ប្គបដណត ប់ឆលើប្បតិបតតិការដឹកជញ្ាូនឆប្ចើនឆលើក ឆលើបរិមាណណ្តម្យួតដលឆសម ើឆៅនឹង ១០០% ននប្បាក់

ពនធអាករ និងកនប្ម្ឆផ្េងៗកនុងករណីតដលមានភ្ជពម្ិនប្បប្កតីនន កនុងរងវង់យា៉ា ងតិច ១ សបាត ហ៍ននប្បតិបតតិការ

ឆ្លងកាត់។ 

២. ប្រតិរតតិការ និងនីតិវិធីននប្រព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន 

២.១. នីតិវិធីសោលននប្រព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន 

ឆសៀវឆៅតណនំប្បតិបតតិការឆនោះ ប្តូវបានឆរៀបចំឆ ើងប្សបតាម្តផ្នកឆផ្េងៗននការទ្ទ្ួលខុសប្តូវរបស់អនក

ឆប្បើប្បាស់ដូចជា ប្បតិបតតកិរតដលបានចុោះបញ្ា ី ឬប្បតិបតតិករដឹកជញ្ាូនឆ្លងកាត់ និងម្ន្រនតីគយននប្បឆទ្សឆ្លងកាត់។ 

ទ្ំនួលខុសប្តូវនិងទ្ំនក់ទ្ំនងសំខាន់ៗទាងំឆនោះប្តូវបានោក់ជាប្កុម្ឆៅកនុងឆសៀវឆៅតណនំឆនោះ ដូចខាងឆប្កាម្៖ 

• តផ្នកទ្ី២ ដល់ទ្ី៤៖ ពនយល់ដល់ធុរជន និងប្បតិបតតិករដឹកជញ្ាូនពីរឆបៀបឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធ ACTS និង

ម្ុខងារនននិម្ុតតិធាន និងអនកធាន 

• តផ្នកទ្ី៥ ដល់ទ្ី១២៖ ឆសចកតីសឆងខបសត ីពីការប្តួតពិនិតយគយឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS និងឆសចកតីតណនំ

លម្អិតសត ីពីនីតិវិធីប្គប់ប្គងឆៅការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរ ការិយាល័យគយឆ្លងកាត់ និង

ការិយាល័យគយគម្យោា ន។ 

២.២. មុមងារប្រព័នធ ACTS 

• មាេ ស់ទ្ំនិញតម្កល់និម្ុតតិធានឆៅធនោរ ឆហើយយកលិខិតបញ្ញា ក់និម្ុតតិធានឆនោះោក់ជូនម្ន្រនតីទ្ទ្ួល

បនេុកប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន។ ទ្ប្ម្ង់នននិម្ុតតិធានមានតចងឆៅកនុងឧបសម្ព័នធននតផ្នកទ្ី៤ ននឆសៀវឆៅឆនោះ 

• ព័ត៌មាននននិម្ុតតិធានប្តូវបានកត់ប្តាទ្ុកចូលកនុងប្បពន័ធឆោយមានឆលខឆយាងនិម្ុតតិធាន (GRN) ជា

សមាគ ល់ 

• មាេ ស់ទ្ំនិញបំឆពញប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ជាទ្ប្ម្ង់ឆអ ិចប្តូនិកឆៅការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរឆោយ

ឆប្បើប្បាស់ឆលខឆយាងនិម្ុតតធិាន (GRN) តដលទ្ទ្ួលបាន 

• ប្បព័នធ ACTS ឆធវើការឆផ្េៀងផ្លេ ត់និម្ុតតិធានឆោយគណនប្បាក់ពនធនិងអាករតដលខពស់បំផ្ុតឆៅកនុង

ចំឆណ្តម្បណ្តត ប្បឆទ្សតដលដឹកជញ្ាូនឆ្លងកាត់ 



 

ទ្ំព័រ 5 នន ១២៧ 

• ម្ន្រនតីគយកិបឆសៀលឆលើម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូន (កនុងករណីនីតិវិធីសម្ញ្ា ប្បតិបតតិករជាអនកកិបឆសៀល

ឆោយខលួនឯង) 

• កនុងករណីការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ទ្ទ្ួលបានឆជាគជ័យ ប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់នឹងប្តូវបានចុោះបញ្ា ីឆោយទ្ទ្ួលបាន

នូវឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ARN) ឆដើម្បីសមាគ ល់ប្បតិបតតិការឆនោះ 

• ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) ប្តូវបានឆបាោះពុម្ពឆចញឆហើយប្តូវយកតាម្ម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូន

ចាប់ពីការិយាល័យគយឆចញដំឆណើររហូតដល់ការិយាល័យគយគម្យោា ន។ ទ្ប្ម្ង់នន TAD ប្តូវបាន

បងាា ញឆៅកនុងតផ្នកទ្ី៥ ឧបសម្ព័នធ ៥គ ននឆសៀវឆៅឆនោះ 

• សរឆអ ិចប្តូនិកតដលបញ្ញា ក់ពីការឆ្លងកាត់ (ATR) និងការម្កដល់ (AAR) នឹងប្តូវបានឆផ្ាើឆៅកាន់

ការិយាល័យគយនីម្ួយៗ ឆចញពីការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរឆោយសវ ័យប្បវតតិ 

• សរឆអ ិចប្តូនិកតដលបញ្ញា ក់ពីការឆ្លងកាត់ប្ពំតដន (NCF) ប្តូវបានឆផ្ាើពីការិយាល័យឆ្លងកាត់ឆោយ

សវ ័យប្បវតតិឆៅកាន់ការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរ។ បនេ ប់ពីទ្ទ្ួលបានសរឆនោះឆហើយ ការិយាល័យគយ

ឆចញដំឆណើរនឹងឆផ្ាើព័ត៌មានឆនោះដល់ប្គប់ការិយាល័យតដលពាក់ព័នធទាងំអស់ 

• សរបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់ (Arrival Advice) ប្តូវបានឆផ្ាើពីការិយាល័យគយគម្យោា នម្ក

ការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរឆៅឆពលទ្ំនិញម្កដល់ 

• ការិយាល័យគយគម្យោា ននឹងឆផ្ាើសរសត ីពីលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ (Control Result) ម្កកាន់

ការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរឆៅឆពលទ្ំនិញប្តូវបានប្តួតពិនិតយរួច 

• ប្បព័នធឆនោះនឹងផ្តល់នូវនីតិវិធីសម្ញ្ា និងនីតិវិធីធម្មតា 

• នីតិវិធីសប្មាប់អនុវតតជំនួសប្បព័នធ ACTS ឆៅឆពលមានអាសននគឺពុំមានឆ ើយ។  



 

ទ្ំព័រ 6 នន ១២៧ 

២.៣. ទិែឋភាពទូសៅននប្រព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន 

 

  



 

ទ្ំព័រ 7 នន ១២៧ 

ឧរស្មព័នធននណនែកទី១ 

ឧរស្មព័នធ ១ក៖ សវតារននប្រព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន 

ប្បព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន គឺជាប្បព័នធសុីចងាវ ក់សប្មាប់ប្គប់ប្គងទ្ំនិញឆ្លងកាតប់្បឆទ្សសមាជិកអាស៊ា ន។ 

ប្បព័នធឆនោះសប្មាប់ឆប្បើជំនួសនីតិវិធីបចេុបបននតដលមានទ្ប្ម្ង់ប្កោស ឆោយការឆប្បើប្បាស់នូវសរឆអ ិចប្តូនិក

សប្មាប់ឆធវើការវិភ្ជគទិ្ននន័យ និងព័ត៌មានតដលចំាបាច់សប្មាប់នីតិ វិធីឆ្លងកាត់។ ប្បព័នធឆនោះផ្តល់នូវការឆ្លងកាត់

ប្បកបឆោយប្បសិទ្ធភ្ជពជាងម្ុន តដលសប្ម្ួលពាណិជាកម្ម ប្ពម្ោន ជាម្ួយការកាត់បនថយហានិភ័យននការឆប្បើប្បាស់ 

ប្បព័នធឆ្លងកាត់តដលពុំសូវមានប្បសិទ្ធភ្ជព ការបាត់បង់ទ្ំនិញ និងការការពារការបាត់បង់ចំណូល។ 

ឆៅកនុងពិធសីរទ្ី៧ ននកិចេប្ពម្ឆប្ពៀងប្កបខ័ណឌ អាស៊ា នសត ីពីការសប្ម្បសប្ម្ួលទ្ំនិញឆ្លងកាត់ (AFAFGIT) 

តដលបានចុោះហតថឆលខាកាលពីនថៃទ្ី១៦ តខធនូ ន្ ំ១៩៩៨ ឆៅទ្ីប្កុងហាណូយប្បឆទ្សឆវៀតណ្តម្ រោា ភិបាលនន

ប្បឆទ្សសមាជិកននសមាគម្ន៍ប្បជាតិអាសុីអាឆគនយ៍ (ASEAN) រមួ្មាន៖ ប្បឆទ្សប្ពុយឆណោរសូលឹម្ ប្ពោះរាជា

ណ្តចប្កកម្ពុជា សធារណរដាឥណឌូ ឆនសុី សធារណរដាប្បជាមានិតឡាវ មា៉ា ឆ សុី សធារណរដាសហភ្ជពម្យីា៉ា ន់មា៉ា  

សធារណរដាហវីលីពីន សធារណរដាសិងាបុរី ប្ពោះរាជាណ្តចប្កនថ និងសធារណរដាសងគម្និយម្ឆវៀតណ្តម្ បាន

ឯកភ្ជពោន ឆដើម្បីបឆងកើតប្បពន័ធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន និងអនុវតតតាម្បញ្ាតតិននពិធីសរឆនោះចំឆពាោះទ្ំនិញតដលឆ្លងកាត់

ឆៅកនុងប្បឆទ្សរបសខ់លួន។ 

ពិធសីរទ្ី៧ នន AFAFGIT និងឧបសម្ព័នធបឆចេកឆទ្សរបស់ពិធីសរឆនោះបានបឆងកើតជាបទ្បបញ្ាតតិចាប់និង

បឆចេកឆទ្សសប្មាប់ប្បតិបតតកិារននប្បព័នធ ACTS ជាប្បព័នធគយតដលមានប្បសិទ្ធភ្ជពនិងសកតិសិទ្ធភ្ជពខពស់ កនុង

ចំឆណ្តម្បណ្តត រដាសមាជិកអាស៊ា ន។ 

បទ្បបញ្ាតតិទាងំឆនោះប្សបតាម្សតង់ោរអនតរជាតិដូចតដលបានតណនំឆៅកនុងអនុសញ្ញា ប្កុងកយូតូ (RKC) និង

កិចេប្ពម្ឆប្ពៀងសប្ម្បសប្ម្លួពាណិជាកម្ម របស់អងគការពាណិជាកម្មពិភពឆោក។ ជំពូកទ្ី ១ ឧបសម្ព័នធ ង នន RKC 

បានផ្តល់នូវបទ្ោា នតដលបានតណនំសប្មាប់ការសប្ម្បសប្ម្ួលទ្ំនិញឆ្លងកាត់ ឆប្កាម្ការប្គប់ប្គងរបសគ់យ រួម្

ទាងំនិម្ុតតិធាន។ បទ្បបញ្ាតតិទាងំឆនោះ ក៏រាប់បញ្េូលទាងំសតង់ោរទាក់ទ្ងនឹងអនកទ្ទ្លួខុសប្តូវ អនកឆផ្ាើនិងអនកទ្ទ្ួល

ទ្ំនិញ ការបំឆពញតបបបទ្ឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ការកិបឆសៀលគយនិងការកំណត់ថិរឆវោននការឆ្លងកាត់។ 

កិចេប្ពម្ឆប្ពៀងសប្ម្បសប្ម្លួពាណិជាកម្មរបស់អងគការពាណិជាកម្មពិភពឆោក មានតចងអំពីការឆ្លងកាត់

ឆោយឆសរ ី និងការពប្ងឹងប្បតិបតតិករឆោលសប្មាបឆ់ធវើប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ដចូតដលបានបញ្ញា ក់ឆៅកនុងមាប្តាទ្ី៥ 

ននកិចេប្ពម្ប្ពាងទ្ូឆៅឆលើទ្និំញនិងពាណិជាកម្ម (GATT)។ មាប្តាទ្ី ១១ មានឆរៀបរាប់អំពីមាប្តោា នឆ្លងកាត់តដល

តប្ម្ូវឱ្យមានឯកសរតិចបំផុ្ត នីតិវិធីសម្ញ្ាបំផុ្ត និងនិម្ុតតិធានទាបបំផ្ុត។ 

អនុសញ្ញា ននកិចេប្ពម្ឆប្ពៀងសប្ម្ួលពាណិជាកម្ម (TFA) និង RKC ឆលើកទ្ឹកចិតតឱ្យមានកិចេប្ពម្ឆប្ពៀងតដល

សប្ម្ួលដល់ការដឹកជញ្ាូនឆ្លងកាត់។ កិចេប្ពម្ឆប្ពៀងឆនោះនឹងនំឱ្យមាននីតិវិធីឆ្លងកាត់គយសុីចងាវ ក់ោន ម្ួយ និង

មានការផ្លល ស់បតូរទ្ិននន័យោន តាម្រយៈប្បព័នធបឆចេកវិទ្ាព័ត៌មាន។ អនុសញ្ញា  RKC តណនំថា ប្គប់ភ្ជគីពាក់ព័នធគួរ

ឯកភ្ជពោន ឆដើម្បីបឆងកើតជាកិចេប្ពម្ឆប្ពៀងអនតរជាតិម្ួយសត ីពីការឆ្លងកាត់។  



 

ទ្ំព័រ 8 នន ១២៧ 

ឧរស្មព័នធ ១ម៖ ស្នា នុប្កម 

វាកយសពេតដលឆប្បើប្បាស់ឆៅកនុងឆសៀវឆៅឆនោះ មានអតថន័យដូចោន ឆៅនឹងអតថន័យតដលបានពនយល់ឆៅកនុង

មាប្តាទ្ី១ ននពិធីសរទ្ី៧ នន AFAFGIT។ 

• ប្បព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ACTS)៖ ជាប្បព័នធឆ្លងកាត់ម្ួយតដលប្តូវអភិវឌ្ឍឆ ើងសប្មាប់សប្ម្ួល

នីតិវិធីឆ្លងកាត់កនុងតំបន់អាស៊ា ន ដចូមានតចងឆៅកនុងពិធីសរទ្ី៧ 

• នីតិវិធី ACTS ៖ បញ្ាតតិននសប្មាប់ប្គប់ប្គងការអនុវតតប្បព័នធ ACTS ដូចមានតចងកនុងពិធីសរទ្ី៧ 

និងឧបសម្ព័នធននពិធីសរឆនោះ 

• អាជាា ធរមានសម្តថកិចេ៖ ម្ន្រនតីគយឬអាជាា ធរឆផ្េងឆទ្ៀតតដលមានភ្ជរកិចេអនុវតតតាម្ពិធីសរឆនោះ 

• គយ៖ ម្ន្រនតីគយតដលពាក់ព័នធ 

• បំណលុគយ៖ ប្បាក់ពនធ អាករ និងកនប្ម្ននសប្មាប់ធានដល់ការដឹកជញ្ាូនឆ្លងកាត់ឆប្កាម្របបឆ្លង

កាត់គយអាស៊ា ន  

• ការិយាល័យឆចញដំឆណើរ៖ ការិយាល័យគយននតដលទ្ំនិញចាប់ឆផ្តើម្ឆចញដំឆណើរ 

• ការិយាល័យគម្យោា ន៖ ការិយាល័យគយននតដលប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់បានបញ្េប់ 

• ការិយាល័យឆ្លងកាត់៖ ការិយាល័យគយឆៅមាត់ប្ចកប្ពំតដនកនុងបរិបទ្ឆ្លងកាត់ 

• ការិយាល័យោក់ឯកសរ៖ ការិយាល័យតដលមាេ ស់ទ្ំនិញឆធវើការោក់ឯកសរប្បតិឆវទ្ន៍ ACTS 

• បឆចេកឆទ្សវិភ្ជគទ្ិននន័យ៖ ទ្ប្ម្ង់ព័ត៌មានតដលចំាបាច់សប្មាប់បំឆពញកនុងប្បតិឆវទ្ន៍សប្មាប់ឱ្យប្បព័នធ

ឆធវើការវិភ្ជគ និងបញ្ាូនទ្ិននន័យឆៅកាន់អាជាា ធរនន 

• អនកធាន៖ ភ្ជគីទ្ី៣ តដលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តកនុងការអោះអាងថានិងមានលទ្ធភ្ជពបង់បំណលុគយ

ននកនុងករណីតដលមាេ ស់ទ្ំនិញម្ិនអាចបង់បាន 

• ការិយាល័យប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន៖ ការិយាល័យគយតដលប្តូវបានចាត់តាំងសប្មាប់ប្គប់ប្គងនូវអនក

ធាន និងនិម្ុតតិធានសប្មាប់ប្គបដណត ប់ឆលើប្បតិបតតកិារឆ្លងកាត់ 

• មាេ ស់ទ្ំនិញ៖ បុគគលតដលឆធវើការដឹកជញ្ាូនទ្ំនិញឆប្កាម្របបឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន ឆទាោះបីជាប្បតិបតតិការ

ឆនោះប្តូវបានឆធវើឆោយអនកតំណ្តងក៏ឆោយ 

• ប្បតិបតតិការដឹកជញ្ាូនឆ្លងកាត់៖ ការដឹកជញ្ាូនទ្ំនិញពីការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរ ឆៅការិយាល័យ

គយគម្យោា នឆប្កាម្របបឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន  



 

ទ្ំព័រ 9 នន ១២៧ 

ណនែកទី២៖ ប្រព័នធ ACTS ស្ប្មារ់ធុរជន 

១. ការសប្រើប្ាស្់ប្រព័នធ ACTS កែុងនមជាប្រតិរតតិករែឹកជញ្ជូ ន (ឬមាច ស្់ទាំនិញ) 

បុគគល (ឬអនកតំណ្តង) តដលដឹកទ្ំនិញឆ្លងកាត់ឆប្កាម្របបឆ្លងកាត់គយអាស៊ា នប្តូវបានឆៅថា “មាេ ស់

ទ្ំនិញ”។ មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវឆរៀបចំោក់ប្បតិឆវទ្ន៍ និងឆឆ្លើយតបឆៅកាន់ម្ន្រនតីគយវិញកនុងករណីចំាបាច់។ ភ្ជគីតដល

ពាក់ព័នធកនុងប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ រួម្មាន៖ 

• មាេ ស់ទ្ំនិញ៖ ភ្ជគីតដលដឹកជញ្ាូនទ្ំនិញឆប្កាម្របបឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន ឆទាោះបីជាប្បតិបតតិការឆនោះប្តូវ

បានឆធវើឆ ើងឆោយអនកតំណ្តង  

• អនកឆផ្ាើទ្ំនិញ៖ ភ្ជគីតដលឆផ្ាើទ្ំនិញតដលបានប្បកាស  

• អនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញ៖ ភ្ជគីតដលទ្ទ្ួលទ្ំនិញតដលបានប្បកាស  

• អនកតំណ្តង៖ រូបវនតបុគគល ឬនីតិបុគគលតដលតំណ្តងឱ្យមាេ ស់ទ្ំនិញសប្មាប់ប្បកាសប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់  

• ប្បតិឆវទ្ករ៖ បុគគលិករបសប់្កុម្ហ៊ាុនអនកតំណ្តងតដលទ្ទ្លួបានការឆផ្េរសិទ្ធសប្មាប់ឆធវើការប្បកាស

ប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ 

១.១. តប្មូវការមូលដ្ឋឋ នស្ប្មារ់សប្រើប្ាស្់ប្រព័នធ ACTS 

• មានមា៉ាសុីនកុំពយូទ្័រតភ្ជា ប់ឆៅកាន់ Internet 

• ចុោះឆ ម្ ោះឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធ ACTS 

• ចលូរមួ្វគគបណតុ ោះបណ្តត លប្បព័នធ ACTS នន 

• មានចំឆណោះដឹងនូវព័ត៌មានតដលចំាបាច់សប្មាប់ឆធវើប្បតឆិវទ្ន៍ ACTS 

១.២. ការសរៀរឆាំស្ប្មារ់ែាំសែើរការឆ្លងកាត់ 

ប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា នប្តូវឆរៀបចំ និងប្បកាសឆោយមាេ ស់ទ្ំនិញតាម្រយៈ៖ 

• បុគគលិកតដលទ្ទ្ួលបានការឆផ្េរសិទ្ធ (ប្បតិឆវទ្ករ) 

• ប្កុម្ហ៊ាុនតំណ្តងតដលទ្ទ្លួបានការឆផ្េរសិទ្ធពីមាេ ស់ទ្ំនិញ 

មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវតម្កល់និម្ុតតិធានឆៅសថ ប័នហិរញ្ាវតថុតដលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តពីគយ ឆហើយប្តូវបងាា ញ

លិខិតឆនោះជូនម្ន្រនតីគយទ្ទ្លួបនេុកប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធានឆដើម្បីរកាទ្ុក និងចុោះបញ្ា ីកនុងប្បព័នធ។ ម្ន្រនតីគយនឹងប្បាប់

នូវឆលខ GRN សប្មាប់ឱ្យមាេ ស់ទ្ំនិញយកឆលខឆនោះឆៅចុោះប្បតិឆវទ្ន៍។ 

១.២.១. ការកប្មិតកាំែត់សលើការនាុកទាំនិញ 

ទ្ំនិញតដលប្បកាសកនុងម្ួយប្បតិឆវទ្ន៍ននប្បព័នធ ACTS ប្តូវតតជាទ្ំនិញតដលផ្េុកកនុងម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូន

តតម្ួយដូចជា៖ 

• ម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនផ្លូវឆោកតដលមានកនេុយសឆណ្តត ង ឬកុងតន័ឺរ និង 

• ម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនដចូតដលបានឆរៀបរាប់ខាងឆលើឆចញដំឆណើរពីការិយាល័យឆចញដំឆណើរដល់

ការិយាល័យគម្យោា ន 



 

ទ្ំព័រ 10 នន ១២៧ 

ឆបើកនុងប្បតិបតតិការតតម្យួឆហើយមានម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនឆលើសពីម្ួយ មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវឆធវើការប្បកាស

ប្បតិឆវទ្ន៍បតនថម្ឆទ្ៀតឆទាោះបីជាទ្ំនិញដចូោន  ឬតប្មាយផ្លូវដចូោន ក៏ឆោយ។ 

២. ការប្រកាស្ប្រតិសវទន៍ឆ្លងកាត់ 

២.១. ការដ្ឋក់ប្រតិសវទន៍និងការសនាៀងផ្ទា ត់ 

ប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា នប្តូវប្បកាសជាទ្ប្ម្ង់ឆអ ិចប្តូនិកឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ។ ឆៅឆពល

ចុោះឆលខ ប្បតិឆវទ្ករប្តូវបញ្េូលឆលខចុោះបញ្ា ីធរុជន (TRN) តដលទ្ទ្ួលបានឆៅឆពលចុោះបញ្ា ីកនុងប្បព័នធ ACTS និង

ឆលខឆយាងនិម្ុតតិធាន (GRN) ចូលឆៅកនុងប្បព័នធ។ 

២.១.១. លទធនលននការសនាៀងផ្ទា ត់ 

ប្បតិឆវទ្ន៍ ACTS អាចចុោះបញ្ា ីបានដរា៉ាបណ្តប្បតិឆវទ្ករបំឆពញព័ត៌មានបានប្តឹម្ប្តូវនិងប្គប់ប្ោន់ ឆហើយ

ប្បព័នធឆធវើការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ឆោយឆជាគជ័យ។ ករណីមានកំហុសនន ប្បព័នធនឹងបដិឆសធការចុោះបញ្ា ីឆហើយនឹងឆផ្ាើសរ

ប្ត ប់ម្កកាន់ប្បតិឆវទ្ករវិញ (ឆៅទ្ំព័រឆដើម្) សប្មាប់ប្បតិឆវទ្ករឆធវើការពិនិតយឆម្ើលនិងតកតប្ម្ូវ។ ឆៅឆពលតដល

ការចុោះបញ្ា ីទ្ទ្ួលបានឆជាគជ័យ ប្បព័នធនឹងផ្តល់នូវឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ (ARN) និងឆផ្ាើសរឆៅកាន់ប្បតិឆវទ្ករ។ 

២.២. រំហូរនីតិវិធីប្រព័នធ ACTS 

ប្បសិនឆបើប្បតិឆវទ្ន៍ម្យួប្តវូបានបដិឆសធ មានន័យថាប្បព័នធប្បាកដជាមានម្លូឆហតុរបស់វា។ ឆទាោះបីជា

យា៉ា ងឆនោះកតី ទ្ំនិញឆៅតតអាចឆធវើប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់បានឆោយឆប្បើប្បាស់របបឆផ្េងឆទ្ៀតឆប្ៅពីប្បព័នធ ACTS។ ឆប្ៅ

ពីឆនោះ ប្បតិឆវទ្ករអាចតកតប្ម្ូវប្បតិឆវទ្ន៍រួចោក់ឆសន ើម្តងឆទ្ៀត។ 

ចំណំ្ត៖ ប្បតិឆវទ្ករអាចឆធវើការតកប្បតិឆវទ្ន៍របស់ខលួនបានម្ុនឆពលម្ន្រនតីគយឆធវើការប្តួតពិនិតយ។ 

ឆៅឆពលតដលប្បតិឆវទ្ន៍ប្តូវបានទ្ទ្ួលយកឆោយប្បព័នធ សូម្រង់ចំាដំណឹងពីម្ន្រនតីតដលឆៅការិយាល័យឆចញ

ដំឆណើរ៖ 

• ប្បសិនឆបើម្ន្រនតីសឆប្ម្ចថាប្តូវប្តួតពិនិតយ មាេ ស់ទ្ំនិញ ឬតំណ្តងប្តូវបងាា ញទ្ំនិញ និងឯកសរអម្ភ្ជា ប់ 

• ករណីរកម្ិនឆ ើញភ្ជពម្ិនប្បប្កតីនន ឬម្ន្រនតីសឆប្ម្ចថាម្ិនប្តួតពិនិតយ៖ 

o ប្បព័នធ ACTS និងពិនិតយឆម្ើលសុពលភ្ជពនិម្ុតតិធាន និងបរិមាណតដលប្តូវឆប្បើប្បាស់ 

o ឆសៀលគយប្តូវបានកិបឆលើម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូន ឬកុងតន័ឺរ 

o ប្បតិឆវទ្ន៍ប្តូវបានឆបាោះពុម្ពជាទ្ប្ម្ង់ប្កោស (TAD) 

o ម្ន្រនតីគយបឆញ្េញទ្ំនិញសប្មាប់ឆ្លងកាត់ 

o ករណីមានកំហុសឆៅឆលើព័ត៌មាននិម្ុតតិធាន ប្បព័នធនឹងជូនដំណឹងដល់មាេ ស់ទ្ំនិញឆដើម្បីឆធវើការតក

តប្ម្ូវ 

• ករណីម្ន្រនតីគយរកឆ ើញនូវកំហុសឆ្គងតូច (តដលអាចតកតប្ម្ូវបាន) ប្បតិឆវទ្ករប្តូវតកតប្ម្ូវប្បតិឆវទ្ន៍ 



 

ទ្ំព័រ 11 នន ១២៧ 

• ករណីម្ន្រនតីគយរកឆ ើញកំហុសឆ្គងធំ (តដលម្ិនអាចតកតប្ម្ូវបាន) ប្បតិឆវទ្ន៍ឆនោះប្តូវលុបឆចាល 

ឆហើយមាេ ស់ទ្ំនិញ/អនកតំណ្តងអាចរងនវូឆទាសទ្ណឌ តាម្បទ្បបញ្ាតតិជាធរមាន។ ឆបើមាេ ស់ទ្ំនិញចង់បនត

ប្បតិបតតិការឆនោះ ប្បតិឆវទ្ករអាចឆធវើការប្បកាសប្បតិឆវទ្ន៍ថមីបាន 

• ប្បតិឆវទ្ន៍ ACTS អាចប្តូវបានលុបឆចាលតាម្ការសឆប្ម្ចចិតតរបស់គយ ឬតាម្ការឆសន ើសុំរបស់មាេ ស់

ទ្ំនិញ/អនកតំណ្តងកនុងឆហតុផ្លសម្ប្សប។ 

២.២.១. តប្មាយនលូវ និងថរិសវលា 

ម្ន្រនតីគយឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរមានសិទ្ធិកំណត់ឆពលឆវោប្តូវឆៅដល់ការិយាល័យគម្យោា ន និង

ឆពលឆវោប្តួតពិនិតយ។ កនុងករណីមានការពនានន ឆោយមានឆហតុផ្លសម្ប្សប ម្ន្រនតីគយអាចឆធវើការសកសួរ

ដំណឹង។ 

៣. ែាំសែើរការឆ្លងកាត ់

អនកឆបើកបរដឹកទ្ំនិញឆចញឆោយមានការតណនំពីមាេ ស់ទ្ំនិញនិងម្ន្រនតីគយ ឆោយអម្នូវប្បតិឆវទ្ន៍ (TAD) 

សប្មាប់បងាា ញជូនម្ន្រនតីគយឆៅការិយាល័យឆ្លងកាត់ (ប្ពំតដន) និងការិយាល័យគម្យោា ន។ កនុងករណីមានឧបបតតិ

ឆហតុននឆកើតឆ ើង អនកឆបើកបរប្តូវរាយការណ៍ជូនសថ ប័នមានសម្តថកិចេជាបនេ ន់។ 

ឆៅឆពលតដលទ្ំនិញម្កដល់ឆោយម្ិនមានភ្ជពម្ិនប្បប្កតីនន ទ្ំនិញប្តូវបានបឆញ្េញឆៅការិយាល័យ

គយគម្យោា ន ឆហើយបរិមាណប្បាក់កក់ប្តូវបានបឆញ្េញឆៅកនុងនិម្ុតតិធានឆដើម្វិញ។ ឆៅឆពលតដលទ្ំនិញម្ិនឆៅ

ដល់ការិយាល័យគម្យោា នតាម្ការកំណត់ មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវបកប្សយប្បាប់ម្ន្រនតីគយអំពីម្ូលឆហតុសម្ប្សប។ 

៣.១. ការរណងវរតប្មាយនលូវ 

កនុងករណីតដលមានការបតងវរតប្មាយផ្លូវឆៅកាន់ការិយាល័យគយគម្យោា នម្ួយឆទ្ៀត ឆប្ៅពីការិយាល័យ

គយគម្យោា នតដលបានប្បកាស មាេ ស់ទ្ំនិញ ឬអនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញប្តូវជូនដំណឹងឆៅកាន់ការិយាល័យគម្យោា នឆនោះ។ 

ការជូនដំណឹងឆនោះឆទ្ៀតឆសតក៏ប្តូវតតជូនដល់ការិយាល័យឆ្លងកាត់ផ្ងតដរ (ឆបើមាន)។ 

ប្បព័នធ ACTS នឹងឆផ្េៀងផ្លេ ត់នូវសុពលភ្ជពននដចូជា៖ ថិរឆវោតដលឆៅសល់ ការិយាល័យឆ្លងកាត់ 

ការិយាល័យគម្យោា ន តប្មាយផ្លូវ បរិមាណនិម្ុតតិធាន ឬការកប្ម្ិតកំណត់ឆៅកនុងប្បឆទ្សណ្តម្ួយ។ 

៣.២. ឧរបតតិសហតុសនសងសទៀត 

កនុងករណីមានឧបបតតិឆហតណុ្តម្យួដចូខាងឆប្កាម្ ប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនប្តូវរាយការណ៍ជាបនេ ន់ជូនអាជាា ធរ 

មានសម្តថកិចេ និងកត់ប្តាទ្ុកឆៅកនុង TAD ឬមានភសតុតាងននដូចជា៖ របាយការណ៍របស់អាជាា ធរពាក់ព័នធ ឬ

ឆប្បើប្បាស់នូវកំណត់ឆហតុដចូមានកនុងឧបសម្ព័នធទ្ី៥ ឆហើយបងាា ញភសតុតាងទាងំឆនោះសប្មាប់ឆផ្េៀងផ្លេ ត់ជាម្ួយម្ន្រនតី

មានសម្តថកិចេននតដនដីប្បឆទ្សដឹកជញ្ាូនឆ្លងកាត់។ 

• ប្បសិនឆបើតប្មាយផ្លូវប្តូវបានផ្លល ស់បតូរ 

• ប្បសិនឆបើឆសៀលប្តូវបានខូចខាតកនុងឆពលប្បតិបតតិការឆប្ៅពីការប្តួតពិនិតយរបស់គយ 



 

ទ្ំព័រ 12 នន ១២៧ 

• ប្បសិនឆបើទ្ំនិញប្តូវបានឆផ្េរឆៅកាន់ម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនឆផ្េងឆទ្ៀតឆប្ៅពីការតប្ម្ូវរបស់គយ 

• កនុងករណីមានឆប្ោោះថាន ក់តដលតប្ម្ូវឱ្យមានការឆលើកោក់ទ្ំនិញជាបនេ ន់នូវតផ្នកខលោះឬទាងំប្សុង 

• កនុងករណីឆប្ោោះថាន ក់ ឬឧបបតតិឆហតុននឆផ្េងឆទ្ៀតតដលអាចឆធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ដលស់ម្តថភ្ជពរបស់មាេ ស់

ទ្ំនិញ ឬប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនកនុងការអនុវតតតាម្កាតពវកិចេ។ 

ឆៅឆពលយល់ថា ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់អាចបនតដំឆណើរបានធម្មតា ម្ន្រនតីគយមានសម្តថកិចេប្តូវឆធវើការចារឆៅ

ឆលើ TAD និងឆធវើការបញ្ញា ក់ឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS។ 

៣.៣. ការរញ្ឈរ់ ឬការរញ្ច រ់ប្រតិរតតិការឆ្លងកាត់ 

ភ្ជពម្ិនប្បប្កតីនន តដលរកឆ ើញឆោយគយឆៅការិយាល័យគម្យោា ន នឹងប្តូវតាម្ោនឆោយ

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរជាម្ួយនឹងមាេ ស់ទ្ំនិញឆបើចំាបាច់។ ការឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធ ACTS មាេ ស់ទ្ំនិញជាអនកទ្ទ្ួល

ខុសប្តូវម្ុនឆគឆលើការសងបំណលុគយ កនុងករណីរកឆ ើញនូវភ្ជពម្ិនប្បប្កតីនន។ 

៤. នីតិវិធីអនុវតតសពលប្រព័នធមិនែាំសែើរការ 

នីតិវិធីឆនោះអនុវតត៖ 

• ឆៅឆពលប្បព័នធឆអ ិចប្តូនិកសប្មាប់ម្ន្រនតីមានសម្តថកិចេម្ិនដំឆណើរការ 

• ឆៅឆពលប្បព័នធឆអ ិចប្តូនិកសប្មាប់ធុរជនម្ិនដំឆណើរការ ឬ 

• ឆៅឆពលប្បព័នធបណ្តត ញរវាងប្បព័នធសប្មាប់ធុរជននិងម្ន្រនតីម្ិនដំឆណើរការ 

កនងុករណីឆនោះ មាេ ស់ទ្ំនិញគួរប្បឹកាឆយាបល់ជាម្ួយម្ន្រនតគីយននប្បឆទ្សរបស់ខលួន។ ប្កុម្ការងារបឆចេកឆទ្ស

ប្បចំាតំបន់នឹងផ្តលដ់ំណឹងអំពីរយៈឆពលតដលប្បព័នធអាចដំឆណើរការឆ ើងវិញ។  



 

ទ្ំព័រ 13 នន ១២៧ 

ឧរស្មព័នធននណនែកទី២ 

ឧរស្មព័នធ ២ក៖ ទាំនិញហាមឃាត់ និងទាំនិញជារ់កប្មិតកាំែត់ 

ប្បតិឆវទ្ន៍ ACTS មាននូវទ្ំនិញជាប់កប្ម្ិតកំណត់តដលអនុញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់ធម្មតា។ សូម្ឆម្ើលឆៅតផ្នកទ្ី៥ 

សប្មាប់ការតណនំសត ីពីការឆោោះប្សយជាម្ួយទ្ំនិញជាប់កប្ម្ិតកំណត់។ ទ្ំនិញហាម្ឃាត់ឆៅកនុងប្បឆទ្សណ្ត

ម្ួយតដលបប្ម្ុងឆ្លងកាត់នឹងប្តូវបានបដិឆសធឆោយប្បព័នធ ACTS ឆពាលគឺម្ិនអនុញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់ឆ ើយ។ 

ប្បព័នធប្គប់ប្គងទ្ិននន័យឆយាង (RDS) ននម្ជឈម្ណឌ លកណ្តត លនឹងប្គប់ប្គងឆៅឆលើបញ្ា ីទ្ំនិញហាម្ឃាត់ 

ទ្ំនិញជាប់កប្មិ្តកំណត់ ឆៅតាម្តារាងពនធរបស់ប្បឆទ្សសមាជិកអាស៊ា ន។ បញ្ា ីទ្ំនិញឆនោះនឹងប្តូវបានតកតប្ប

ឆោយប្កុម្ការងារប្គប់ប្គងម្ជឈឹម្ (CMT) ឆៅឆពលមានការឆសន ើសុំពីប្បឆទ្សណ្តម្ួយ។ 

ទ្ំនិញម្ួយចំនួនប្តូវបានដកឆចញពីការឆ្លងកាត់ ឆោយសរតតទ្ំនិញទាងំឆនោះមានអប្តាពនធគិតតាម្ឯកតា

ឆហើយតដលម្ិនអាចដំឆណើរការឆោយប្បព័នធ ACTS បាន។ 

ឧរស្មព័នធ ២ម៖ ការឆុុះស ែ្ ុះប្កុមហ៊ាុននិងអែកសប្រើប្ាស់្ 

១. ការឆុុះស ែ្ ុះប្កុមហ៊ាុន 

ម្ុនឆពលឆធវើប្បតិបតតិការកនុងប្បព័នធ ACTS បាន ធុរជនប្តូវចុោះឆ ម្ ោះជាម្ុនសិន។ ទ្ប្ម្ង់តបបបទ្ននការចុោះ

ឆ ម្ ោះមានឆៅកនុងឧបសម្ព័នធឆនោះ។ 

២. ទាំនក់ទាំនងរវាងប្កុមហ៊ាុន និងប្រតិសវទករ 

 

៣. ការឆូលសប្រើប្ាស្់ប្រព័នធតាមរយៈ ACTS TRADER PORTAL 

បនេ ប់ពីចុោះឆ ម្ ោះឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS បុគគលតដលនឹងឆរៀបចំប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ជំនួសឱ្យមាេ ស់ទ្ំនិញ

ឆ្លងកាត់តាម្ប្បព័នធ ACTS អាចោក់ប្បតិឆវទ្ន៍តាម្ម្ឆធាបាយឆអ ិចប្តូនិកឆោយខលួនឯង ឆោយឆប្បើប្បាស់គណនី

អនកឆប្បើប្បាសប់្បព័នធ ACTS ។ ពាកយសុំគណនីអនកឆប្បើប្បាស់ប្តូវបានប្តួតពិនិតយឆោយម្ន្រនតីទ្ទ្លួបនេុកប្បព័នធ ACTS 

ឆដើម្បីបញ្ញា ក់ព័ត៌មានលម្អិតឆធៀបនឹងព័ត៌មានតដលបានចុោះបញ្ា ីឆលើកម្ុន តាម្រយៈដំឆណើរការពាកយសុំចុោះបញ្ាធីុរជន

ដូចខាងឆលើ។ បនេ ប់ពីម្ន្រនតឯីកភ្ជព ប្បព័នធនឹងឆផ្ាើសរឆៅកាន់អនកឆប្បើប្បាស់ ឆហើយអនកឆប្បើប្បាស់នឹងប្តូវោក់ពាកយ

ពាកយសុំរបស់ធុរជន 

(រូបវនតបុគគល)

ទំ្នក់ទ្ំនងរវាងមាេ ស់ទំ្នញិ

(នីតិបុគគល) និងរូបវនតបគុគល

ពាកយសុំរបស់មាេ ស់ទ្ំនិញ 

(នីតិបុគគល)

ប្បព័នធ ACTSសឆប្ម្ច -

TIN

និឆយាជិត

ឆលខអតតសញ្ញា ណ

ផ្លេ ល់ខលួន (PIN)

ឆលខអតតសញ្ញា ណ

ផ្លេ ល់ខលួន (PIN)

អនកតំណ្តង

ឆលខអតតសញ្ញា ណ

ផ្លេ ល់ខលួន (PIN)



 

ទ្ំព័រ 14 នន ១២៧ 

សមាៃ ត់ឆោយខលួនឯង។ ឆៅឆពលចូលឆៅកាន់ប្បព័នធ ACTS ឆ ម្ ោះអនកឆប្បើប្បាស់និងពាកយសមាៃ ត់របស់បុគគលមាន ក់គឺ

ជាហតថឆលខារបស់បុគគលឆនោះ។ រាល់សកម្មភ្ជពឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធ ប្តូវបានកត់ប្តាទ្ុកនិងជាការទ្ទ្ួលខុសប្តូវរបស់

បុគគលឆនោះ។ **ពាកយសមាៃ ត់ម្ិនប្តូវតចករំតលកឆ ើយ **។ 

៤. ពាកយសស្ែើស្ុាំឆុុះរញ្ជ ីធុរជនតាមប្រព័នធ ACTS 

TRADER APPLICATION  

APPLICANT INFORMATION 

Name:   

ORGANIZATION INFORMATION 

Parent: 

Organization name: 

Branch: 

Organization name: 

Addresses 

Primary 

Street & Number: Postal Code: 

City: Country: 

Secondary 

Street & Number: Postal Code: 

City: Country: 

CONTACT DETAILS 

Contact Person: 

Phone: Fax: E-mail: 

Web Address: 

IDENTIFIERS 

GST / VAT number☐  Previous TIN☐ 

GST/ VAT number☐ Previous TIN☐ 

GST/ VAT number☐ Previous TIN☐ 

GST/ VAT number☐ Previous TIN☐ 

Passport Number ☐ Previous TIN☐ 

Passport Number ☐ Previous TIN☐ 

Passport Number ☐ Previous TIN☐ 

Passport Number ☐ Previous TIN☐ 

Signatures 

I authorize the verification of the information provided on this form as to my credit. I have 
received a copy of this application. 

Signature of applicant:  Date: 

  



 

ទ្ំព័រ 15 នន ១២៧ 

៥. លិមិតសនារស្ិទធរវាងមាច ស្់ទាំនិញនិងសជើងសកែុងប្រព័នធ ACTS 

Headed notepaper in the name of the Principal 

Authorisation letter template from Principal to the Customs Authority authorising Broker to Act 

as a Representative for the submission of ACTS declarations on behalf of Principal 

 

To: Customs Authority 

(Name and address of HQ Department responsible) 

  Date: dd/mm/yyyy 

Dear Sir / Madam, 

This is to confirm that (name & address of Principal, VAT/GST number) 

Name: .................................................................................. 

Address: ............................................................................... 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

has authorised (name and address of Broker, VAT / GST number) 

Name: .................................................................................. 

Address: ............................................................................... 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

to act as our representative for the submission of Customs Transit declarations to the ASEAN 

Customs Transit System (ACTS). 

 

Yours faithfully, 

 

(Signature) 

 

 

(Full name and position of signatory)  



 

ទ្ំព័រ 16 នន ១២៧ 

៦. ពាកយស្ុាំស្ប្មារ់រុគគលិកប្កុមហ៊ាុនណែលទទួលានការសនារស្ិទធសែើមបីប្រកាស្ប្រតិសវទន៍ ACTS 

EMPLOYEE/DECLARANT DETAILS AND AUTHORIZATION  

EMPLOYEE INFORMATION 

First Name: Last Name: 

Personal ID:  Male ☐ Female ☐ 

Father Name: 

Addresses 

Primary 

Street & Number: Postal Code: 

City: Country:  

Secondary 

Street & Number: Postal Code: 

City: Country:  

CONTACT DETAILS 

Contact Person: 

Phone: Fax: E-mail: 

Web Address: 

IDENTIFIERS 

Employer Name: 
Employer Address: 
Employee Passport Number: 

Signature of the Employee 

I authorize the verification of the information provided on this form as to my credit. I have 
received a copy of this application. 

Signature: signed Date:  

Signature of the Employer 

I authorize the above-mentioned employee to submit ACTS declarations on my behalf. 

Signature: Date: 

  



 

ទ្ំព័រ 17 នន ១២៧ 

ណនែកទី៣៖ ប្រតិរតតិករឆ្លងកាត់ទទលួានការអនុញ្ញា ត និងនីតិវិធីសមញ្ា 

១. សោលរាំែងនននីតិវធិីសមញ្ា 

១.១. ឆោលបំណងនននីតិវិធីឆ្លងកាត់សម្ញ្ា គឺឆដើម្បីរកតុលយភ្ជពរវាងការប្គប់ប្គងរបស់គយ និងការ

សប្ម្ួលពាណិជាកម្មកនុងកប្ម្តិសម្ប្សបសប្មាប់ធុរជនធាល ប់មានអនុឆោម្ភ្ជពខពស់ និងភ្ជពតដលអាចទ្ុកចិតតបាន

កនុងប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់។ 

១.២. ធុរជនតដលឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធឆ្លងកាត់ជាប្បចំា និងមានប្បវតតិអនុឆោម្ភ្ជពលអ អនុញ្ញា តឱ្យអាជាា ធរ

គយបនធូរបនថយការប្តួតពិនិតយធម្មតា មានន័យថា ធុរជនមានហានិភ័យកប្ម្ិតទាបចំឆពាោះទ្ំនួលខុសប្តូវននការប្តួត

ពិនិតយរបស់គយ។ 

១.៣. រដាបាលគយជាអនកកំណត់លកខខណឌ ជាម្ុន សប្មាប់ប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត 

(ATT) ។ លកខខណឌ ឆនោះផ្តល់នូវការអនុឆប្ោោះ រួម្មាន៖ 

• ការកាត់បនថយបរិមាណនិម្ុតតិធានសប្មាប់ប្បតិបតតិការឆប្ចើនឆលើក 

• ការបឆញ្េញទ្ំនិញឆប្ៅការិយាល័យគយ ឆៅកនុងទ្ីតាំងតដលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត (ឧទាហរណ៍៖ 

ឃាល ងំទ្ំនិញរបស់ធុរជន) និង 

• ការកិបឆសៀលឆោយខលួនឯង តដលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តពីគយ ឆលើរថយនតដឹកទ្ំនិញ និងកុងតឺន័រកនុង

ឆពលឆ្លងកាត់។ 

ចំណំ្ត៖ ទ្នេឹម្នឹងការទ្ទ្លួបាននីតិវធិីសម្ញ្ា ប្បតិបតតិករក៏ប្តូវបតនថម្ការទ្ទ្លួខុសប្តូវផ្ងតដរ។ 

២. មូលដ្ឋឋ នស្ប្មារ់ទទួលានសិ្ទធិជាប្រតិរតតិករឆ្លងកាត់ទទួលានការអនុញ្ញា ត 

២.១. ឆដើម្បីទ្ទ្លួបានសិទ្ធិជាប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្លួបានការអនុញ្ញា ត និងការឆប្បើប្បាស់នីតិវិធីសម្ញ្ា 

ប្តូវបំឆពញតាម្លកខខណឌ ទ្ូឆៅដូចខាងឆប្កាម្។ 

២.២. អនកោក់ពាកយសុំ៖ 

ក) ប្តូវឆធវើឆ ើងជាម្ួយការិយាល័យតដលបានចុោះបញ្ា ី ទ្ីសន ក់ការកណ្តត ល ឬប្គឹោះសថ នធុរកិចេអចិនន្រនតយ៍

កនុងតដនដីរបស់កម្ពុជា និង 

ខ) ប្តូវឆប្បើនីតិវិធី ACTS ជាប្បចំា ឬបងាា ញឆចតនអនុវតតនីត ិវិធីឆនោះ។ 

២.៣. ឆដើម្បីធានការប្គប់ប្គងឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវនននីតិវិធីសម្ញ្ា ការអនុញ្ញា តអាចផ្តល់ជូនចំឆពាោះតតបុគគល

ណ្តតដលរកាកំណត់ប្តាតដលអាចឱ្យអាជាា ធរមានសម្តថកិចេប្តួតពិនិតយនីតិវិធី និងអនុវតតការប្គប់ប្គងប្បកបឆោយ

ប្បសិទ្ធភ្ជពតតប៉ាុឆណ្តណ ោះ។ 

២.៤. កនុងការពិចារណ្តឆលើពាកយសុំ អាជាា ធរមានសម្តថកិចេប្តូវពិចារណ្តឆលើការផ្តនេ ឆទាសណ្តម្ួយឆប្កាម្

ចាប់គយ និងចាប់ពនធោរកនុងរយៈឆពល ៥ ន្ ំ កនលងម្ក។ 



 

ទ្ំព័រ 18 នន ១២៧ 

៣. ពាកយស្ុាំស្ប្មារ់ប្រតិរតតិករឆ្លងកាត់ទទួលានការអនុញ្ាត (ATT) 

៣.១. ពាកយសុំសប្មាប់ប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តប្តូវឆធវើជាម្ួយម្ន្រនតីគយ តដលជាអាជាា

ធរមានសម្តថកិចេ ឆោយឆប្បើប្បាស់ទ្ប្ម្ង់ និងពិចារណ្តឆលើឯកសរពនយល់សប្មាប់អនកោក់ពាកយសុំ ដូចមានកនុង

ឧបសម្ព័នធននតផ្នកឆនោះរបស់ឆសៀវឆៅឆនោះ។ 

៣.២. បុគគលោក់ពាកយសុំសប្មាប់ប្បតិបតតិករឆ្លងកាតទ់្ទ្លួបានការអនុញ្ញា ត និងនីតិវិធីសម្ញ្ាពាក់ព័នធ 

ប្តូវទ្ទ្ួលខុសប្តូវឆលើ៖ 

ក) ភ្ជពប្តឹម្ប្តូវននព័ត៌មានតដលបានផ្តល់ឱ្យ និង 

ខ) ភ្ជពប្តឹម្ប្តូវតាម្ចាប់ននឯកសរភ្ជា ប់ម្កជាម្ួយ។ 

៣.៣. ការអនុញ្ញា តទាងំឡាយណ្តតដលរកឆ ើញថា បានផ្តល់ឱ្យព័ត៌មានម្ិនពិត ឬព័ត៌មានម្ិនប្តឹម្ប្តូវ 

ប្តូវដកហូតការអនុញ្ញា តឆនោះជាបនេ ន់។ 

៣.៤. វិសលភ្ជពរបស់ប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្លួបានការអនុញ្ញា ត (ATT)៖ 

៣.៤.១. សូម្ចំណំ្តថា ប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្លួបានការអនុញ្ញា ត  និងការអនុញ្ញា តនននីតិវិធីសម្ញ្ា

ជាក់ោក់ណ្តម្ួយ មានតដនកំណត់ចំឆពាោះតដនសម្តថកិចេរបស់អាជាា ធរ តដលឆចញការអនុញ្ញា តឆនោះ។ 

៣.៤.២. ឧទាហរណ៍៖ ប្បសិនឆបើធុរជន ឬប្កុម្ហ៊ានុដឹកជញ្ាូនមានប្កុម្ហ៊ាុនទាងំកនុងប្បឆទ្សឆចញ

ដំឆណើរ (ប្បឆទ្ស ក) និងប្បឆទ្សគម្យោា ន (ប្បឆទ្ស គ) ប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត  និងការ

អនុញ្ញា តប្តូវបានផ្តល់ជូនអតថប្បឆយាជន៍ជាឆប្ចើនទាងំកនុងប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរ និងប្បឆទ្សគម្យោា ន។ 

៣.៤.៣. ឆដើម្បីទ្ទ្ួលបានអតថប្បឆយាជន៍ឆនោះ៖ 

ក) អនកោក់ពាកយសុំប្តូវមានធុរកិចេអចិនន្រនតយ៍កនុងប្បឆទ្សទាងំពីរ ដូចបានពនយល់កនុងកថាខ័ណឌ  

២.២. ខាងឆលើ និង 

ខ) ពាកយសុំោច់ឆោយត កប្តូវឆផ្ាើជូនអាជាា ធរគយកនុងប្បឆទ្សទាងំពីរ ឆោយឆសន ើសុំ ប្បតិបតតិករឆ្លង

កាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត  និងការអនុញ្ញា ត៖ 

• សប្មាប់ឆ្លងកាត់ពីប្បឆទ្ស ក ឆៅប្បឆទ្ស គ ឆោយឆសន ើសុំការអនុញ្ញា តប្បឆទ្សឆចញ

ដំឆណើរកនុងប្បឆទ្ស ក និង 

• ឆសន ើសុំការអនុញ្ញា តប្បឆទ្សគម្យោា នកនុងប្បឆទ្ស គ ឬ 

• ជាម្ួយនឹងចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ទាងំឆៅទាងំម្ក ឆសន ើសុំការអនុញ្ញា តប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរ និង

ប្បឆទ្សគម្យោា នកនុងពាកយសុំឆោយឆផ្ាើជូនទាងំប្បឆទ្ស ក និងប្បឆទ្ស គ។ 

៣.៥. ការផ្តល់ការអនុញ្ញា ត៖ 

៣.៥.១. បនេ ប់ពីទ្ទ្ួលបាន និងវាយតនម្លពាកយសុំប្បតបិតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត៖ 
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ក) អាជាា ធរទ្ទ្លួបនេុកការអនុម្័តប្តូវចាត់វិធានការសម្ប្សបឆដើម្បីឆផ្េៀងផ្លេ ត់ភ្ជពប្តឹម្ប្តូវនន

ពាកយសុំដូចជា ការឆធវើទ្សេនកិចេឆៅកាន់ទ្ីតាំងអនកោក់ពាកយសុំកនុងការបញ្ញា ក់ វិធានការសុវតថិ-

ភ្ជពរូបវនត និងព័ត៌មានលម្អិតននការប្គប់ប្គងការឆរៀបចំ និងកំណត់ប្តាតដលបានរកាទ្ុក 

ខ) ឆសចកតីសឆប្ម្ចបដិឆសធពាកយសុំទាងំប្សុង ឬឆោយតផ្នកនននីតិវិធីសម្ញ្ាតដបានឆសន ើសុំប្តូវ 

សរឆសរជាោយលកខណ៍អកេរ និងបញ្ញា ក់ពីម្លូឆហតុននការបដិឆសធពាកយសុំឆនោះ 

គ) ឆសចកតីសឆប្ម្ចឆលើពាកយសុំតដលមានព័ត៌មានប្គប់ប្ោន់ ប្តូវឆធវើឆ ើងកនុងរយៈឆពល ៩០នថៃ ចាប់

ពីនថៃទ្ទ្ួលពាកយសុំឆោយអាជាា ធរមានសម្តថកិចេ 

 ) ឆសចកតីសឆប្ម្ចប្តូវបញ្ាូនឆៅប្បឆទ្សឆផ្េងៗតដលចូលរួម្អនុវតតប្បព័នធ។ ឆសចកតីសឆប្ម្ចទាងំ

ឆនោះនឹងប្តូវពិនិតយឆ ើងវិញឆោយប្បឆទ្សទាងំឆនោះ ឆដើម្បីផ្តល់ឆយាបល់កនុងរយៈឆពលម្ិនឆលើស

ពី ៣០នថៃ ចាប់ពីនថៃទ្ទ្ួលបានឆសចកតីសឆប្ម្ចឆនោះ ឆោយតផ្អកឆលើការសឆប្ម្ចចតិតណ្តម្ួយថា

នឹងប្តូវតកតប្ប ឬរកាទ្ុក។ 

៣.៦. បនេ ប់ពីទ្ទ្ួលបានជាប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត (ATT)៖ 

៣.៦.១. ការអនុញ្ញា តមានសុពលភ្ជពចាប់ពីនថៃឆចញនិងបញ្ញា ក់លកខខណឌ ពាក់ព័នធនឹងការឆប្បើប្បាស់នន

នីតិវិធីសម្ញ្ាណ្តម្ួយតដលបានផ្តល់ឱ្យ។ 

៣.៦.២. ប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តប្តូវជូនដំណឹងដល់អាជាា ធរមានសម្តថកិចេនូវកតាត

ទាងំឡាយណ្តតដលឆកើតមានឆ ើងអាចជោះឥទ្ធិពលឆលើសុពលភ្ជព និងខលឹម្សរ បនេ ប់ពីការអនុញ្ញា តប្តូវបានផ្តល់ឱ្យ។ 

៣.៦.៣. អាជាា ធរមានសម្តថកិចេប្តូវដកហូត ឬតកតប្បការអនុញ្ញា តឆៅឆពលតដល៖ 

• អនកទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តឆនោះបងាា ញពីឆោលបំណងចង់ឆបាោះបង់ឆចាលការអនុញ្ញា តរបស់ខលួន 

• ចាប់និងបទ្បបញ្ាតតិទាងំឡាយនតដលនំឱ្យលិខិតឆនោះ តលងមានប្បសិទ្ធភ្ជព ឬអស់សុពលភ្ជព 

• កតាត ននឆកើតឆ ើង បនេ ប់ពីការអនុញ្ញា តប្តូវបានផ្តល់ឱ្យ មានឥទ្ធិពលឆលើការបនតសុពលភ្ជព 

ឬខលឹម្សរ ឬ 

• អនកទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តឆនោះម្ិនបានបំឆពញកាតពវកិចេរបស់ខលួនជាប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួល

បានការអនុញ្ញា ត។ 

៣.៦.៤. ឆប្ៅពីការលោះបង់ឆចាលឆោយសម ័ប្គចិតត អនកទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តឆនោះប្តូវជូនដំណឹងជា

ោយលកខណ៍អកេរអំពីម្ូលឆហតុសប្មាប់ការសឆប្ម្ចចិតតណ្តម្ួយកនុងការតកតប្ប ឬដកហូតការអនុញ្ញា ត ម្កកាន់ 

ម្ន្រនតីគយមានសម្តថកិចេ។ 

៣.៦.៥. ការដកហូត ឬការតកតប្បននការអនុញ្ញា តប្តូវមានសុពលភ្ជពចាប់ពីនថៃតដលបានជូនដំណឹងជា

ោយលកខណ៍អកេរ។ 
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៤. នីតិវិធីសមញ្ា 

៤.១. ការសលើកណលងពីការរងាា ញទាំនិញសៅការិយាល័យសឆញែាំសែើរ 

៤.១.១. មាេ ស់ទ្ំនិញតដលបានទ្ទ្ួលសិទ្ធជាប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត មានសិទ្ធិកនុង

ការឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធានសប្មាប់ប្បតិបតតិការឆប្ចើនឆលើក ក៏អាចនឹងអនុញ្ញា តឱ្យអនុវតតប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ឆោយម្ិន

បងាា ញទ្ំនិញ និងឆឆ្លើយតបឆៅនឹងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយឆៅនឹងការិយាល័យឆចញដំឆណើរ។ ការឆលើកតលងតបបឆនោះ

អាចនឹងប្តូវអនុវតតកនុងចំឆណ្តម្ម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនម្ួយចំនួនប៉ាុឆណ្តណ ោះ។ 

៤.១.២. ប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយតាម្ទ្ប្ម្ង់ឆអ ិចប្តូនិក ប្តូវឆផ្ាើម្កការិយាល័យឆចញដំឆណើរម្ុនឆពល

បឆញ្េញទ្ំនិញសប្មាប់ឆ្លងកាត់។ 

៤.១.៣. ការអនុញ្ញា ត ប្តូវមានថិរឆវោកំណត់តដលការិយាល័យឆចញដំឆណើរប្តូវបងាា ញឆោលបំណង

កនុងការប្តួតពិនិតយ ឆប្កាយពីការផ្ុតឆមា៉ា ងកំណត ់ទ្ំនិញប្តូវបឆញ្េញឆោយសវ ័យប្បវតតិ។ 

៤.១.៤. ការអនុញ្ញា តតបបឆនោះប្តូវបញ្ញា ក់ថា៖ 

ក) ការិយាល័យឆចញដំឆណើរទ្ទ្លួបនេុកប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់តដលនឹងម្កដល់ 

ខ) មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវជូនដំណឹងដល់ការិយាល័យឆចញដំឆណើរអំពីឆពលឆវោ និងម្ឆធាបាយដឹក

ជញ្ាូន ឆដើម្បីឱ្យការិយាល័យគយអាចអនុវតតការប្តួតពិនិតយរូបវនតចំាបាច់នន ម្ុនឆពលទ្ំនិញ

ឆចញដំឆណើរពីទ្ីតាំងទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត និង 

គ) ចាត់វិធានការឆដើម្បីធានថា ទ្ំនិញអាចប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណរចួរាល់ រួម្មាន ការឆប្បើ-

ប្បាស់ឆសៀលពិឆសសណ្តម្ួយតដលកិបឆោយមាេ ស់ទ្ំនិញ 

៤.២. ការសប្រើប្ាស្់សស្ៀលពិសស្ស្ណែលទទួលានការអនុញ្ញា ត 

៤.២.១. អាជាា ធរមានសម្តថកិចេ អាចអនុញ្ញា តឱ្យមាេ ស់ទ្ំនិញឆប្បើប្បឆភទ្ឆសៀលពិឆសសឆលើម្ឆធាបាយ

ដឹកជញ្ាូន ឬកញ្េប់ទ្ំនិញតដលអាជាា ធរមានសម្តថកិចេអនុញ្ញា តឱ្យឆប្បើឆសៀលទាងំឆនោះឆោយអនុឆោម្តាម្លកខណៈ

ពិឆសសតដលយល់ប្ពម្ឆោយប្បឆទ្សតដលចូលរមួ្អនុវតតប្បព័នធ។ 

៤.២.២. មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវបញ្េូលឆលខឆសៀលកនុងកតនលងតដលបានកំណត់កនុងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយ 

៤.២.៣. មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវកិបឆសៀលឱ្យបានម្ុនឆពលបឆញ្េញទ្ំនិញ។ 

៤.៣. និមុតតិធានស្ប្មារ់ប្រតិរតតិការសប្ឆើនសលើក 

៤.៣.១. មាេ ស់ទ្ំនិញអាចឆប្បើនិម្ុតតិធានសប្មាប់ប្បតិបតតិការឆប្ចើនឆលើកតផ្អកឆលើបរមិាណឆយាង។ 

៤.៣.២. បរិមាណឆយាងគឺឆសម ើនឹងតនម្លននបរិមាណបំណុលគយសរុបតដលជំពាក់ឆៅឆលើទ្ំនិញ តដល

មាេ ស់ទ្ំនិញអនុវតតនីតិវិធី ACTS សប្មាប់រយៈឆពលយា៉ា ងតិច ០៧ នថៃ។ 
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ចំណំ្ត៖ សប្មាប់ការពនយល់ វធិីគណនបរិមាណឆយាង សូម្ឆម្ើលតផ្នកទ្ី៤៖ និម្ុតតិធានសប្មាប់ប្បតិបតតិការ

ឆប្ចើនឆលើក។ 

៤.៣.៣. មាេ ស់ទ្ំនិញតដលបំឆពញតាម្លកខណៈ វិនិច័័យ មានបទ្ពិឆសធន៍  អាចឆជឿទ្ុកចិតតបាន និង

សថ ិរភ្ជពហិរញ្ាវតថុ អាចនឹងអនុញ្ញា តឱ្យផ្តល់និម្ុតតិធានសប្មាប់បរិមាណតដលបានកាត់បនថយ ឬពុំចំាបាច់តម្កល់និម្ុតតិ

ធាន ឆោយមានការឯកភ្ជពពីប្បឆទ្សតដលពាក់ព័នធនឹងប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ទាងំឆនោះ។ 

៤.៣.៤. បរិមាណនននិម្ុតតិធានអាចនឹងកាត់បនថយ៖ 

• ៥០ % ននបរិមាណឆយាងឆៅឆពលតដលមាេ ស់ទ្ំនិញបងាា ញថា មានបទ្ពិឆសធន៍ប្គប់ប្ោន់

អំពីនីតិវិធីគយ ឬ 

• ២៥% ននបរិមាណឆយាងឆៅឆពលតដលមាេ ស់ទ្ំនិញបងាា ញថា មានបទ្ពិឆសធន៍ប្គប់ប្ោន់អំពី

នីតិវិធីគយ និងសហការយា៉ា ងជិតសន ិទ្ធជាម្យួអាជាា ធរមានសម្តថកិចេ។ 

៤.៣.៥. ការម្ិនចំាបាច់តម្កល់និម្ុតតិធាន អាចផ្តល់ជូនឆៅឆពលតដលប្បតិបតតកិរឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបាន

ការអនុញ្ញា តបងាា ញថា ោត់អាចប្គប់ប្គងប្បតបិតតិការដឹកជញ្ាូន និងមានធនធានហិរញ្ាវតថុប្គប់ប្ោន់ឆដើម្បបីំឆពញ

តាម្កាតពវកិចេរបស់ខលួន1។ 

៤.៣.៦. កនុងការអនុវតតននកាត់បនថយបរិមាណឆយាង ប្តូវពិចារណ្តឆលើ៖ 

• ព័ត៌មានតដលមាេ ស់ទ្ំនិញផ្តល់ឱ្យកនុងទ្ប្ម្ង់ពាកយសុំសតងោ់រ និង 

• រាល់ឆយាបល់តដលបានទ្ទ្លួបានពីប្បឆទ្សចូលរួម្អនុវតតប្បព័នធឆផ្េងឆទ្ៀតតដលបងាា ញ

ឆោលការណ៍ឯកភ្ជព។ 

៤.៤. ការអនុញ្ញា តរញ្ច រ់នីតិវិធីសៅទីតាាំងររស្ធ់ុរជន 

៤.៤.១. ធុរជន អាចប្តូវបានអនុញ្ញា តឱ្យបឆញ្េញទ្ំនិញ ឆប្កាម្ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ឆោយម្ិនចំាបាច់

បងាា ញទ្ំនិញ និងប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ ដល់ការិយាល័យគម្យោា ន។ 

៤.៤.២. ការអនុញ្ញា តតបបឆនោះប្តូវបានផ្តល់ឱ្យតតកនុងឆពលតដលធុរជន៖ 

ក) ជាមាេ ស់ទ្ំនិញតដលបានទ្ទ្ួលជាប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត ឬ 

ខ) ម្ិនតម្នជាមាេ ស់ទ្ំនិញដូចតដលបានកំណត់កនុងអនុកថាខ័ណឌ  (ក) ប៉ាុតនតអាចបំឆពញតាម្លកខណៈ 

 វិនិច័័យដចូតដលបានកំណត់ឆោយ អគរ។ 

៤.៤.៣. ការអនុញ្ញា តប្តូវបញ្ញា ក់ចំណចុដូចខាងឆប្កាម្៖ 

• ការិយាល័យគម្យោា នតដលទ្ទ្ួលបនេុកឆលើទ្ំនិញរបស់អនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញ 

 

1 មិ្នអាចអនុវតតឆៅប្បឆទ្សមា៉ា ឆ សុីឆ ើយ 
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• អនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញប្តូវជូនដំណឹងអំពីឆពលឆវោ និងម្ឆធាបាយដល់ការិយាល័យគម្យោា នអំពី

ការម្កដល់របស់ទ្ំនិញឆដើម្បីឱ្យការិយាល័យគយអាចអនុវតតការប្តួតពិនិតយចំាបាច់នន 

• រាល់ទ្ំនិញណ្តម្ួយតដលម្ិនអនុញ្ញា ត និងទ្ំនិញណ្តម្ួយតដលប្តូវបងាា ញឆៅការិយាល័យគយ

គម្យោា ន និង 

• ការឆរៀបចំននសប្មាប់ធុរជនឆដើម្បីទ្ទ្ួលសរបញ្ញា កថ់ា “នឹងមានប្បតិបតតិការម្កដល់ AAR” 

ពីការិយាល័យគម្យោា ន។ 

៤.៤.៤. អាជាា ធរមានសម្តថកិចេឆៅការិយាល័យគម្យោា នប្តូវបញ្ញា ក់កនុងលិខិតអនុញ្ញា តថាឆតើ ប្តូវប្តួត

ពិនិតយទ្ំនិញតដរឬឆទ្ម្ុនឆពលបឆញ្េញទ្ំនិញ។ 

៤.៤.៥. ឆៅឆពលទ្ំនិញម្កដល់ឆៅទ្ីតាំងឬកតនលងណ្តម្ួយតដលបានបញ្ញា ក់កនុងលិខិតអនុញ្ញា តរបស់

ធុរជន ធុរជនប្តូវ៖ 

• ជូនដំណឹងការិយាល័យគម្យោា នជាបនេ ន់ននបរិមាណឆលើស ការខវោះចំនួន ទ្ំនិញជំនួស ឬភ្ជព

ម្ិនប្បប្កតីដនទ្ឆទ្ៀត ដូចជា ការខូចខាតឆសៀល និង 

• ម្ុនឆពលទ្មាល ក់ទ្ំនិញ ប្តូវឆផ្ាើសរឆអ ិចប្តូនិកបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់ (Arrival Advice) ជូន

ការិយាល័យគម្យោា ន។ 

៤.៤.៦. ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ប្តូវបានចាត់ទ្ុកថាបានបញ្េប់ឆៅឆពលតដលប្បតិឆវទ្ន៍អម្ទ្ំនិញឆៅជាប់

ជាម្ួយនឹងទ្ំនិញប្តូវបានប្បគល់ឱ្យតាម្ឆពលកំណត់ឆៅនឹងទ្ីតាំងរបស់ធុរជនតដលបានអនុញ្ញា ត។ 

៤.៤.៧. តាម្ការឆសន ើសុំរបស់ប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូន អនកទ្ទ្លួទ្ំនិញតដលបានអនុញ្ញា តឆប្កាម្កថាខណឌ ទ្ី

១ ននមាប្តាឆនោះប្តូវឆចញ វិកកយបប្តសប្មាប់ទ្ំនិញនីម្ួយៗតដលបានប្បគល់ឱ្យ។ 

៤.៤.៨. បនេ ប់ពីទ្ទ្ួលសរបញ្ញេ ក់ថាបានម្កដល់ (Arrival Advice) ការិយាល័យគម្យោា នប្តូវកំណត់

ថាឆតើ ប្តូវប្តួតពិនិតយតដរឬឆទ្ និងអនុវតតការបញ្េប់ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ប្សបតាម្មាប្តា ៣០ ននឧបសម្ព័នធ

បឆចេកឆទ្សននពិធីសរទ្ី៧។ 

៤.៥. ទីតាាំងណែលទទួលានអនុញ្ញា ត 

គឺជាទ្ីតាំងតដលប្តូវបានបញ្ញា ក់ឆ ម្ ោះ និងទ្ទ្ួលបានអនុញ្ញា តឆដើម្បីអនុវតតនីតិវិធីសម្ញ្ា សប្មាប់ការ

ចាប់ឆផ្តើម្ ឬការបញ្េប់ននដំឆណើរការឆ្លងកាត់តាម្ប្បព័នធ ACTS។  
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ឧរស្មព័នធននណនែកទី៣ 

ឧរស្មព័នធ ៣ក៖ ប្រតិរតតិការឆ្លងកាត់ទទួលានការអនុញ្ញា ត និងការអនុញ្ញា ត 

 

១. ធុរជនអាឆសស្ែើស្ុាំជាប្រតិរតតិករឆ្លងកាត់ទទួលានការអនុញ្ញា ត (ATT) និងការអនុញ្ញា តសៅ

ការិយាល័យសឆញែាំសែើរ 

 

២. ធុរជនក៏អាឆសស្ែើស្ុាំការអនុញ្ញា តសៅការិយាលយ័គមយដ្ឋឋ ននងណែរ 

 

៣. ម្ា៉ាងវិញឆទ្ៀត ប្បសិនឆបើ ធុរជនោក់ពាកយសុំកនុងប្បឆទ្សទាងំពីរ ប្បឆទ្ស ក និងប្បឆទ្ស គ ពាកយសុំ

អាចឆធវើឆ ើងឆោយអនុឆោម្តាម្អាជាា ធរគយកនុងប្បឆទ្ស ក និង ប្បឆទ្ស គ សប្មាប់ប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបាន

ការអនុញ្ញា ត (ATT) និងការអនុញ្ញា តសប្មាប់នីតិវិធីសម្ញ្ាទាងំកនុងប្បឆទ្សឆចញដឆំណើរ និងប្បឆទ្សគម្យោា ន។  

ប្បឆទ្ស ក

•ឆចញដំឆណើរ

•គម្យោា ន

ប្បឆទ្ស ខ

•ឆ្លងកាត់

•ឆ្លងកាត់

ប្បឆទ្ស គ

•គម្យោា ន

•ឆចញដំឆណើរ

ATT ជាម្ួយនឹងការអនុញ្ញា តឆៅ

ការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរ

ការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរ

តដលបានចាត់តំាងនងិអនញុ្ញា ត

ទ្ីតំាងតដលទ្ទ្លួបានអនញុ្ញា ត

ឆលើកោក់ទ្ំនិញ និងការចាប់ឆផ្តើម្

ននការឆ្លងកាត់

ទ្ីតំាងឆផ្េងឆទ្ៀតតដលទ្ទ្លួបាន

អនុញ្ញា តឆលើកោក់ទ្នំញិ និងការ

ចាប់ឆផ្តើម្ននការឆ្លងកាត់

ការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរ

ឆផ្េងឆទ្ៀត

ទ្ីតំាងតដលទ្ទ្លួបានអនញុ្ញា ត

ឆលើកោក់ទ្ំនិញ និងការចាប់ឆផ្តើម្

ននការឆ្លងកាត់

ATT ជាម្ួយនឹងការអនុញ្ញា តឆៅ

ការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរ

ការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរ

តដលបានចាត់តំាងនងិអនញុ្ញា ត

ទ្ីតំាងតដលទ្ទ្លួបានអនញុ្ញា ត

សប្មាប់ការប្បគល់ និងការ

បញ្េប់នីតិវិធីការឆ្លងកាត់

ទ្ីតំាងឆផ្េងឆទ្ៀតទ្ទ្លួបាន

អនុញ្ញា តសប្មាប់ប្បគលន់ងិ

បញ្េប់នីតិវិធីការឆ្លងកាត់

ការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរ

ឆផ្េងឆទ្ៀត

ទ្ីតំាងតដលទ្ទ្លួបានអនញុ្ញា ត

សប្មាប់ប្បគល់ និងបញ្េប់នីតិវិធី

ការឆ្លងកាត់
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ឧរស្មព័នធ ៣ម៖ ពាកយស្ុាំប្រតិរតតិករឆ្លងកាត់ណែលទទួលានការអនុញ្ញា ត 

ប្រព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន 

ពាកយស្ុាំសែើមបីកាល យជាប្រតិរតតិករឆ្លងកាត់ទទួលានការអនុញ្ញា ត និងនីតិវីធីសមញ្ាពាក់ព័នធ 

ឯកសរពនយល់ស្ប្មារ់អែកដ្ឋក់ពាកយស្ុាំ 

សូម្ឆលើកទ្ឹកចិតតឱ្យអានព័ត៌មានខាងឆប្កាម្ ម្ុនឆពលបំឆពញទ្ប្ម្ង់ឆនោះ។ ឆៅឆពលអនកបំឆពញទ្ប្ម្ង់ឆនោះ

ចប់ សូម្ចុោះហតថឆលខានិងចុោះកាលបរិឆចទ័្ឆហើយឆផ្ាើម្កកាន់ អគរ។ 

ប្បសិនឆបើ ឆោក/ឆោកប្សី មានលិខិតអនុញ្ញា តគយរួចឆហើយ ដូចជា AEO (ប្បតិបតតិករឆសដាកិចេទ្ទ្ួល

បានការអនុញ្ញា ត) ពាក់ព័នធនឹងការនំទ្ំនិញឆចញ-ចូល ឆោក/ឆោកប្សី ពុំចំាបាច់បំឆពញប្គប់តផ្នកទាងំអស់នន

ពាកយសុំឆនោះឆទ្។ ឆបើមានលិខិតអនុញ្ញា តគយរួចឆហើយ សមូ្ទ្ំនក់ទ្ំនងម្កកាន់ អគរ សប្មាប់ព័ត៌មានបតនថម្។ 

ក. ព័ត៌មានទូសៅ 

ខណៈតដលធុរជនជាមាេ ស់ទ្ំនិញទាំងអស់ ឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធឆ្លងកាត់គយអាស៊ា នឆដើម្បីឆធវើចរាចរណ៍ទ្ំនិញ

ជាសកលរវាងប្បឆទ្សជាសមាជិក ធុរជនតដលជាប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តអាស៊ា ន (ATT) នឹង

ទ្ទ្ួលបានអតថប្បឆយាជន៍ឆប្ចើនជាងឆគ។ 

ឆយាងតាម្លកខខណឌ តប្ម្ូវអបបបរមា ធុរជនប្តូវបំឆពញតាម្លកខខណឌ របស់អាជាា ធរមានសម្តថកិចេ ឆហើយ

ធុរជនប្តូវមានបទ្ពិឆសធន៍ និងធនធានប្គប់ប្ោន់ ឆដើម្បីឱ្យមានលកខណៈសម្បតតិកនុងការទ្ទ្ួលបានអតថប្បឆយាជន៍

ជាប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត (ATT)។  ATT អាចោក់ពាកយសុំនីតិវិធីសម្ញ្ាជាឆប្ចើន រមួ្មាន៖ 

(ក) ការកាត់បនថយបរិមាណនិម្ុតតិធាន តាម្ចាប់ និងបទ្បបញ្ាតតិជាត ិ

(ខ) ការអនុញ្ញា តឱ្យចាប់ឆផ្តើម្ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ឆោយពំុបាច់បងាា ញទ្ំនិញ និងម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូន

ជាក់តសតងដល់ការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរ 

(គ) ការឆប្បើប្បាស់ឆសៀលតដលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តឆដើម្បីកិបឆលើរថយនតនិងកុងតឺន័រ។ ឆសៀលទាងំ

ឆនោះប្តូវបំឆពញតាម្លកខណៈវិនិច័័យ និងលកខខណឌ ជាក់ោក់តដលកំណត់ឆោយអាជាា ធរគយ 

( ) ការឆលើកតលងពីការអនុវតតតាម្តប្មាយផ្លូវតដលបានកំណត់ ឧទាហរណ៍ ឆៅឆពលឆលើកោក់

ទ្ំនិញឆៅទ្ីតាំងរបស់ ATT តដល ៃ្ យពីផ្លូវឆ្លងកាត់តដលបានអនុញ្ញា ត។ 

ឆដើម្បីទ្ទ្ួលបានជាប្បតិបតតកិរឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត ធុរជនប្តូវបំឆពញតាម្លកខខណឌ តប្ម្ូវថាន ក់

ជាតិនិងអាស៊ា នតាម្រយៈអាជាា ធរមានបទ្ពិឆសធន៍ សតង់ោរប្គប់ប្គងហានិភ័យ ធនធានហិរញ្ាវតថុ និងប្បព័នធ

ប្គប់ប្គងនផ្េកនុងឆោយឆប្បើប្បាស់កុំពយូទ្័រសម្ប្សបននកប្ម្ិតននការអនុញ្ញា ត។ 

តផ្នកទ្១ី ននពាកយសុំឆនោះ ប្តូវបានឆប្បើប្បាស់សប្មាប់ោក់ពាកយសុំជាប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការ

អនុញ្ញា តម្ូលោា ន និងប្តូវបំឆពញឆោយអនកោក់ពាកយសុំទាងំអស់។ ព័ត៌មានតដលឆោក/ឆោកប្សី ផ្តល់ឱ្យនឹងប្តូវ



 

ទ្ំព័រ 25 នន ១២៧ 

ឆប្បើឆដើម្បីគណនបរិមាណសតង់ោរនននិម្ុតតិធាន និង “ប រិមាណឆយាង”  តដលឆោក/ឆោកប្សី នឹងប្តូវផ្តល់ឱ្យ

ប្បសិនឆបើពាកយសុំឆនោះទ្ទ្លួបានឆជាគជ័យ។ 

ពាកយសុំកាត់បនថយនិម្ុតតិធាន ចំាបាច់តតកនុងករណីតដលឆោក/ឆោកប្សី ោក់ពាកយសុំឱ្យមានការកាត់

បរិមាណនននិម្ុតតិធានតតប៉ាុឆណ្តណ ោះ។ 

តផ្នកចុងឆប្កាយននពាកយសុំឆនោះ ចំាបាច់តតកនុងករណីតដលឆោក/ឆោកប្សី ោក់ពាកយសុំនីតិវិធីសម្ញ្ាម្យួ 

ឬឆប្ចើនប៉ាុឆណ្តណ ោះ (ឆប្ៅពីការកាត់បនថយនននិម្ុតតិធាន)។ 

ឆោក/ឆោកប្សី អាចោក់ពាកយសុំជាប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តម្ូលោា ន ការកាត់បនថយ

និម្ុតតិធាន និងការោក់ពាកយសុំនីតិវិធីសម្ញ្ាជាក់ោក់បតនថម្ឆទ្ៀតកនុងឆពលតតម្យួក៏បាន។ 

ឆោក/ឆោកប្សី អាចោក់ពាកយសុំោច់ឆោយត ក ប្បសិនឆបើឆោក/ឆោកប្សីជា ATT រួចឆហើយនិង 

ឆោក/ឆោកប្សីមានបំណងចង់ោក់ពាកយសុំនីតិវិធីបតនថម្ឬនីតិវិធសីម្ញ្ាតដលបានតកលម្អ។ 

ម. អែកធាន 

ប្បសិនឆបើ ឆោក/ឆោកប្សីោក់ពាកយសុំឱ្យមានការកាត់បនថយបរិមាណនិម្ុតតិធាន ឆោក/ឆោកប្សីប្តូវ

ផ្តល់ឆ ម្ ោះអនកធានតដលអនុញ្ញា តឆោយអាជាា ធរមានសម្តថកិចេ។ ប្បសិនឆបើការោក់ពាកយសុំកាត់បនថយរបស់អនក

ប្តូវបដិឆសធ អនកនឹងប្តូវបានតណនំ អំពីបរិមាណនននិម្ុតតិធានតដលប្តូវការ ឆហើយប្តូវផ្តល់ឆ ម្ ោះអនកធានម្ុន

ឆពលពាកយសុរំបស់អនកប្តូវបានទ្ទ្ួលយក។ 

គ. និមុតតិធានស្ប្មារ់ប្រតិរតតិការសប្ឆើនសលើក 

ជាទ្ូឆៅ និម្ុតតិធានឆនោះប្គបដណត ប់ចំនួនោម នតដនកំណត់ននប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់តដលបានឆធវើឆ ើងកនុងរយៈ

ឆពលតដលបានកំណត់។ បរិមាណនននិម្ុតតិធាន តដលអនកប្តូវតម្កល់គឺប្តូវបានគណនឆដើម្បីប្គបដណត ប់បរិមាណ

ពនធអតិបរមា និងកនប្ម្ដនទ្ឆទ្ៀតនននិម្ុតតិធាន តដលបានឆកើតឆចញពីលទ្ធផ្លននប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់អំ ុងឆពលម្ួយ

សបាត ហ៍។ 

កនុងពាកយសុំ អនកនឹងប្តូវផ្តល់ព័ត៌មានចំាបាច់ននឆដើម្បីគណនតួឆលខឆនោះ ឆហើយជាការចំាបាច់ណ្តស់តដល

អនកប្តូវផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យបានប្គប់ប្ោន់សប្មាប់បរិមាណឆយាង កនុងការឆរៀបចំកនុងកប្ម្ិតម្ួយតដលឆ្លុោះបញ្ញេ ំងអំពី

តប្ម្ូវការធុរកិចេជាក់តសតងរបស់អនក។ 

បរិមាណននបំណលុគយតដលមានប្គប់ដណត ប់ឆលើដំឆណើរការឆ្លងកាត់របស់អនក រួម្មាន ដំឆណើរការឆ្លងកាត់

ទាងំឡាយណ្តតដលម្ិនទាន់បានបញ្េប់ ម្ិនប្តូវឱ្យឆលើសបរិមាណឆយាងឆ ើយ។ អនកប្តូវផ្តល់ផ្ងតដរនូវព័ត៌មាន

លម្អិតអំពីរឆបៀបតដលអនកចង់ប្តួតពិនិតយបរិមាណឆយាង ឆដើម្បីធានថា បំណលុគយតដលម្ិនទាន់បានសងរបស់

អនកឆលើប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ម្ិនឆលើសតឆួលខឆនោះ។ បរិមាណឆយាងនឹងប្តូវពិនិតយឆ ើងវិញប្បចំា ន្ ំ ប៉ាុតនត ឆបើកនុងឆពល



 

ទ្ំព័រ 26 នន ១២៧ 

ណ្តម្ួយ អនករកឆ ើញថា បរិមាណឆយាងម្ិនប្គប់ប្ោន់ឆដើម្បីប្គបដណត ប់ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់របស់អនកឆទ្ អនកប្តូវ

ទ្ំនក់ទ្ំនងម្កកាន់ អគរ។ 

ពាកយសុំប្តូវឆធវើឆ ើងជាម្ួយ អគរ។ អនកឆសន ើសុំប្តូវចុោះបញ្ា ីពាណិជាកម្មឆៅកម្ពុជា មានន័យថា កនុងករណីតដល

រូបវនតបុគគល មានប្គឹោះសថ នធុរកិចេអចិនន្រនតយ៍កនុងប្បឆទ្សកម្ពុជា។ 

ពាកយស្ុាំជាប្រតិរតតិករឆ្លងកាត់ទទលួានការអនុញ្ញា តតាមប្រព័នធ ACTS 

 សៅការយិាល័យសឆញែាំសែើរ 

ព័ត៌មានអែកដ្ឋក់ពាកយស្ុាំ 

នឹងប្តូវរាំសពញរនា រ់ពីការឆុុះរញ្ជ ីធុរជនតាមប្រព័នធ ACTS  ប្តូវរញ្ច រ់ 

ឆ ម្ ោះ: 

ពត័ម៌ានសថ បន័  

ប្កុម្ហ៊ាុនឆម្ 

ឆ ម្ ោះសថ ប័នៈ 

ឆលខចុោះបញ្ាបី្កុម្ហ៊ាុនៈ 

ឆលខ VAT/GST ប្កុម្ហ៊ាុនៈ 

ឆលខ TIN (Trader Identification Number): 

សខា 

ឆ ម្ ោះសថ ប័នៈ 

ឆលខចុោះបញ្ាបី្កុម្ហ៊ាុនៈ 

ឆលខ VAT/GST ប្កុម្ហ៊ាុនៈ 

ឆលខ TIN (Trader Identification Number): 

អាសយោា ន 

អាសយោា នចម្បង  

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

អាសយោា នទ្ី២ 

ផ្លូវឆលខៈ កដូនប្បសណីយ៍ៈ 



 

ទ្ំព័រ 27 នន ១២៧ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

កាលបរិឆចទ័្បឆងកើតប្កមុ្ហ៊ានុៈ 

អាសយោា នការិយាល័យចុោះបញ្ា ីអនកោក់ពាកយសុ ំ(ឆបើខុសពីខាងឆលើ) 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

អាសយោា នកតនលងកំណត់ប្តាឆ្លងកាត់ (ឆបើខុសពីខាងឆលើ) 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

ឆ ម្ ោះបគុគលកិទ្ទ្លួខសុប្តវូរបសប់្កមុ្ហ៊ានុ 

ឆ ម្ ោះ 

នថៃតខ ន្ ំកំឆណើត/ 

ឆលខអតតសញ្ញា ណប័ណណ 

 

តនួទ្ីកនុងប្កុម្ហ៊ាុន 

 

   

   

   

   

ការឆប្បើប្បាសប់្បពន័ធឆ្លងកាតគ់យអាស៊ា ន (ACTS) 

ឆតើអនកឆប្បើប្បាស់ និងឆប្ោងឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធ ACTS ញឹកញាប់តដរឬឆទ្? សូម្ផ្តលព់័ត៌មានលម្អិត ឧ.ចំនួន

ទ្ំនិញប្បចំានថៃ/សបាត ហ៍/តខ៖ 

 

ឆតើអនកមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ចំនួនប៉ាុនម ន ឬនឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ប្បតហលប៉ាុនម នឆរៀងរាល់ ន្ ំ៖ 

 

ការអនញុ្ញា តតដលមានប្សប ់(ឧ. AEO) 

សូម្ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត រួម្មាន ឆលខលិខិតអនុញ្ញា ត កាលបរិឆចទ័្លិខិតអនុញ្ញា ត និងការិយាល័យឆចញ

លិខិតអនុញ្ញា ត៖ 

 

 

បទ្ឆលមើស 

ឆតើអនកប្តូវបានផ្តនេ ឆទាសពីបទ្ឆលមើសណ្តម្ួយប្ប្ំងនឹងចាប់គយ ឬចាប់ពនធោរ អំ ុង ០៥ ន្ ំកនលង

ម្ក កនុងប្បឆទ្ស ឬកនុងបណ្តត ប្បឆទ្សដនទ្ឆទ្ៀតតដរឬឆទ្? បាទ្/ ឆទ្ 



 

ទ្ំព័រ 28 នន ១២៧ 

ប្បសិនឆបើមាន សូម្ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត ដូចជា កាលបរិឆចទ័្ និងឆ ម្ ោះតុោការតដលបានផ្តនេ ឆទាស។ 

 

 

កណំតប់្តា 

សូម្ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកំណត់ប្តាតដលអនកមានបំណងចង់រកាទ្ុកឆដើម្បីធានការឆធវើសវនកម្មឱ្យមាន

លកខណៈឆពញឆលញ និងប្តឹម្ប្តូវននប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់របស់អនកទាំងអស់ (ប្បឆភទ្កំណត់ប្តា ម្ឆធាបាយ និង

រយៈឆពលរកាទ្ុក ជាឆដើម្) 

 
 
 
 

ការយិាលយ័ឆចញដឆំណើរ 

សូម្ផ្តល់អាសយោា នននការិយាល័យគយ តដលអនកមានបំណងឆប្បើជាការិយាល័យននប្បឆទ្សឆចញដំឆណើររបស់

អនក 

 

 

 

ការយិាលយ័ឆចញដឆំណើរ-ទ្តំីាងនងិកតនលងតដលទ្ទ្លួបានអនញុ្ញា ត 

សូម្ផ្តល់អាសយោា នននទ្ីតាំងតដលអនកមានបំណងឆប្បើជាទ្ីតាំងតដលទ្ទ្ួលបានអនុញ្ញា ត៖ ទ្ីតាំងឆនោះ

ជួយឱ្យការឆចញដំឆណើរននទ្ំនិញពីកតនលងទាំងអស់ឆនោះ ឆោយពុំចំាបាច់បងាា ញទ្ំនិញសប្មាប់ប្តួតពិនិតយឆៅ

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរ។ 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

ពត័ម៌ានសប្មាបគ់ណនបរមិាណឆយាង 

សូម្ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតននទ្ំនិញតដលបានឆធវើចរាចរណ៍ (ឬទ្ំនិញតដលអនករំពឹងថានឹងឆធវើចរាចរណ៍) តាម្

ប្បព័នធ ACTS សប្មាប់រយៈឆពល ០៧ នថៃ។ ព័ត៌មានឆនោះគួរតផ្អកឆលើទ្ំនិញតដលបានដឹកជញ្ាូនឆប្កាម្នីតិវិធីឆ្លង

កាត់អំ ុងឆពល ១២តខ កនលងម្ក និងទ្ំនិញកនុងរយៈឆពល ១២តខ ឆប្កាយម្ក ឆោយគិតបញ្េូលការបា៉ា ន់ប្បមាណ

ការឆកើនឆ ើងកនុងធុរកិចេកនុងរយៈឆពលបនេ ប់ម្កឆទ្ៀត។ ពនធនិងកនប្ម្ឆផ្េងៗអាចគណនបានឆោយតផ្អកឆលើអប្តា

ខពស់បំផ្ុតននពនធកនុងប្បឆទ្សណ្តម្ួយតដលពាក់ព័នធនឹងដំឆណើរការឆ្លងកាត់ជាក់ោក់ សូម្បងាា ញ៖ 



 

ទ្ំព័រ 29 នន ១២៧ 

កដូ AHTN ឆលខប្បគលទ់្នំញិ តនម្លទ្នំញិ ពនធ អាករ នងិកនប្ម្ឆផ្េងៗ  

(សមូ្បងាា ញការតបងតចងតាម្តផ្នក) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ប្បតបិតតកិារតនម្លខពស ់

ឆតើចំនួនសរុបខពស់បំផ្ុតននពនធ និងកនប្ម្ឆផ្េងៗតដលអាចគណនបានចំឆពាោះប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់តតម្ួយ

ឆលើកតាម្ប្បព័នធ ACTS តដលអនករំពឹងថា នឹងអនុវតតកនុងនម្ជាមាេ ស់ទ្ំនិញអំ ុងឆពល១២តខ ឆប្កាយម្ក? 

 

សូម្ផ្តល់កូដ AHTN និងបរិយាយទ្ំនិញ៖ 

 

 

ការប្គបប់្គងបរមិាណឆយាង 

សូម្ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឆបៀបតដលអនកចងប់្តួតពិនិតយបរិមាណឆយាងរបស់អនក រួម្មាន ការឆប្បើប្បាស់

ប្បព័នធនិងវិធីសន្រសត  IT៖ 

 

អនកធាន 

ឆ ម្ ោះ និង អាសយោា នអនកធានៈ 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

ឆ ម្ ោះអនកទ្ំនក់ទ្ំនងៈ 

ឆលខទ្ូរស័ពេៈ 

អាសយោា នអុីតម្៉ាលៈ 

 



 

ទ្ំព័រ 30 នន ១២៧ 

ពាកយសុកំាតប់នថយបរមិាណនននមិ្តុតធិានសប្មាប់ប្បតបិតតកិារឆប្ចើនឆលើក (ឆបើចំាបាច)់ 

កប្ម្តិកាតប់នថយនននមិ្តុតធិានតដលបានឆសន ើសុ ំ

៥០% ឬ ២៥% ននបរិមាណឆយាង (លុបឆចាលឆបើម្ិនអាចឆប្បើបាន) 

ហរិញ្ាវតថុធរុកចិេ 

អនកប្តូវបងាា ញថាហិរញ្ាវតថុធរុកិចេរបស់អនកមានភ្ជពរឹងមា ំ ឆហើយអនកមានធនធានប្គប់ប្ោន់ឆដើម្បីបំឆពញ

តាម្កាតពវកិចេចំាបាច់ននពីការឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធ ACTS។ សូម្ផ្តល់ចាប់ថតចម្លងននគណនីតដលបានឆធវើ

សវនកម្មចុងឆប្កាយម្ួយចាប់ ឬព័ត៌មានហិរញ្ាវតថុឆផ្េងឆទ្ៀតកនុងការោំប្ទ្ពាកយសុំរបស់អនក។ 

បទ្ពឆិសធនន៍នប្បតបិតតកិារឆ្លងកាតអ់នតរជាតិ 

ធុរកិចេឆនោះ មានបទ្ពិឆសធន៍ចំនួន …… ន្ ំ កនុងការដឹកជញ្ាូនទ្ំនិញអនតរជាតិ 

 វធិសីន្រសត ប្គបប់្គង 

ខាុំនឹងអនុវតតនូវវិធីសន្រសត ប្គប់ប្គង តដលបានឆរៀបចំដូចខាងឆប្កាម្ឆដើម្បីសប្ម្បសប្ម្ួលការប្តួតពិនិតយ

តដលឆធវើឆ ើងឆោយអាជាា ធរគយឆលើប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ រមួ្មាន ប្បព័នធ IT តដលបានឆប្បើប្បាស់នន៖ 

 
 
 
 
 
 

ការប្គបប់្គងប្បតបិតតកិារដកឹជញ្ាូន 

ខាុំអនុវតតប្បតិបតតិការដឹកជញ្ាូនផ្លេ ល់ខលួន និងឆប្បើប្បព័នធសុវតថិភ្ជពតដលមានសតង់ោរខពស់ៈ បាទ្/ឆទ្ 

សូម្ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតននប្បព័នធតាម្ោនតាម្ផ្លក យរណបតដលបានឆប្បើឆលើរថយនត និងកតនលងឆលើកោក់ទ្ំនិញ។ 

 
 
  

ខាុំឆប្បើប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូន តដលខាុំមានកិចេប្ពម្ឆប្ពៀងយូរអតងវងៈ បាទ្/ឆទ្ 

ឆ ម្ ោះ និងអាសយោា នប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនៈ 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

ពត័ម៌ានលម្អតិអពំីវធិានការសវុតថភិ្ជព 
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ខាុំឆប្បើប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនតដលជាប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត (ATT) កនុងសិទ្ធិរបស់ខលួនៈ 

បាទ្ / ឆទ្ 

ឆ ម្ ោះ និងអាសយោា នប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនៈ 

ឆ ម្ ោះ: 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

ឆលខអនុញ្ញា ត ATT: 

ខាុំឆប្បើអនតរការីជាប់កិចេសនាតដលជាប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនផ្តល់ឆសវាតដលមានប្បព័នធសុវតថិភ្ជពសតង់ោរខពស់៖ 

បាទ្ / ឆទ្ 

ឆ ម្ ោះ នងិអាសយោា នអនតរការ ី

ឆ ម្ ោះ: 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

ឆ ម្ ោះ និងអាសយោា នប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនៈ 

ឆ ម្ ោះ: 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

ពាកយសុសំប្មាបន់តីិវធិសីម្ញ្ាបតនថម្ 

ប្បឆភទ្នននតីិវធិសីម្ញ្ាតដលចងប់ាន 

ឆតើអនកោក់ពាកយសុំសប្មាប់ការឆលើកតលងពីលកខខណឌ បងាា ញទ្ំនិញ និងម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនដល់

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរតដរឬឆទ្?  បាទ្/ ឆទ្  

ការឆប្បើប្បាសប់្បឆភទ្ឆសៀលពឆិសស 

ផ្តលព់័ត៌មានលម្អិតអំពីឆសៀលធុរជនតដលអនកចង់ឆប្បើ (ការផ្លិតឆសៀល និងោក់ឆ ម្ ោះ និងឆធវើតារាងនន

ឆលខឆរៀង ទាងំអស់ឆនោះប្តូវបងាា ញគយសប្មាប់ប្តួតពិនិតយ) 

ការផ្លតិឆសៀល ឆ ម្ ោះឆសៀល ឆលខឆរៀង 
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ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីវិធានការតដលមានឆដើម្បីប្គប់ប្គង និងរកាសុវតថិភ្ជពឆសៀលធុរជនរបស់អនក៖ 

 
 
 
 
 

ការឆលើកតលងពតីប្មាយផ្លូវកណំត ់

សូម្ផ្តល់ព័ត៌មានអំពី វិធានការតដលអនកនឹងប្តូវអនុវតតឆដើម្បីធានថា អាជាា ធរគយនឹងអាចដឹងថាទ្ីតាំងនន

ការបញ្ាូនទ្ំនិញឆ្លងកាត់របស់អនកប្គប់ឆពលឆវោ (ឧ. តាម្រយៈឆលខទ្ូរស័ពេរបសអ់នកឆបើកបរ) 

 

 

 

ឆសចកតបី្បកាស 

ខាុំសូម្ប្បកាសថាឆសចកតីតថលងការតដលបានឆធវើឆ ើង និងព័ត៌មានតដលបានផ្តល់ជូនកនុងឯកសរឆនោះពិតជា

ប្តឹម្ប្តូវ ឆហើយឯកសរភ្ជា ប់ តដលបានោក់ជាម្ួយោន នឹងពាកយសុំគពឺិតជាប្តឹម្ប្តូវតាម្ចាប់ពិតប្បាកដតម្ន។ 

ប្បសិនឆបើពាកយសុំរបសខ់ាុំប្តវូបានទ្ទ្ួលយក ខាុំនឹងជូនដំណឹងដល់អាជាា ធរមានសម្តថកិចេអំពីកតាត ណ្ត

ម្ួយតដលអាចឆកើតមានឆ ើងតដលឆធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ដលល់កខខណឌ  ឬសុពលភ្ជព បនេ ប់ពីបានទ្ទ្ួលការអនុញ្ញា ត

ឆនោះ។ 

ខាុំសូម្ធានថា ខាុំអនុញ្ញា តឱ្យមានការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ព័ត៌មានតដលបានផ្តល់ឱ្យឆលើពាកយសុំឆនោះ។ ខាុំបានទ្ទ្ួល

ចាប់ថតចម្លងននពាកយសុំម្យួចាប់។ 

ហតថឆលខាៈ តួនទ្ីៈ 

ឆ ម្ ោះ: 

ឆលខអតតសញ្ញា ណបណណៈ 

ឆលខទ្ូរសពេៈ  អុីតម្៉ាលៈ 

កាលបរិឆចទ័្ៈ 
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ពាកយស្ុាំប្រតិរតតិករឆ្លងកាត់ទទួលានការអនុញ្ញា ត ACTS  

សៅប្រសទស្គមយដ្ឋឋ ន 

ព័ត៌មានអែកដ្ឋក់ពាកយស្ុាំ 

នឹងប្តូវរាំសពញរនា រ់ពីការឆុុះរញ្ជ ីធុរជនតាមប្រព័នធ ACTS ានរញ្ច រ់ 

ឆ ម្ ោះ: 

ពត័ម៌ានសថ បន័ 

ប្កុម្ហ៊ាុនឆម្ 

ឆ ម្ ោះសថ ប័នៈ    

ឆលខចុោះបញ្ាបី្កុម្ហ៊ាុនៈ 

ឆលខ VAT / GST ប្កុម្ហ៊ាុនៈ 

TIN (ឆលខអតតសញ្ញា ណធុរជន): 

សខា 

ឆ ម្ ោះសថ ប័នៈ 

ឆលខចុោះបញ្ាបី្កុម្ហ៊ាុនៈ 

ឆលខ VAT / GST ប្កុម្ហ៊ាុនៈ 

TIN (ឆលខអតតសញ្ញា ណធុរជន): 

អាសយោា ន 

អាសយោា នចម្បង 

ផ្លូវឆលខៈ  កូដនប្បសណីយ៍ៈ  

ឆខតត/រាជធានីៈ  ប្បឆទ្សៈ 

អាសយោា នទ្ី២ 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

កាលបរិឆចទ័្បឆងកើតប្កមុ្ហ៊ានុៈ 

អាសយោា នរបស់ការិយាល័យចុោះបញ្ា ីអនកោក់ពាកយសុំ (ឆបើខុសពីខាងឆលើ) 
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ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

អាសយោា នកតនលងកំណត់ប្តាឆ្លងកាត់ (ឆបើខុសពីខាងឆលើ) 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

ឆ ម្ ោះបគុគលកិទ្ទ្លួខសុប្តវូរបសប់្កមុ្ហ៊ានុ 

ឆ ម្ ោះ 

នថៃតខ ន្ ំកំឆណើត/ 

ឆលខអតតសញ្ញា ណប័ណណ 

 

តនួទ្ីកនុងប្កុម្ហ៊ាុន 

 

   

   

   

   

ការឆប្បើប្បាសប់្បពន័ធឆ្លងកាតគ់យអាស៊ា ន (ACTS) 

ឆតើអនកឆប្បើប្បាស់ និងឆប្ោងឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធ ACTS ញឹកញាប់តដរឬឆទ្? សូម្ផ្តលព់័ត៌មានលម្អិត ឧ.ចំនួន

ទ្ំនិញប្បចំានថៃ/សបាត ហ៍/តខ៖ 

 

ឆតើអនកមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ចំនួនប៉ាុនម ន ឬនឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ប្បតហលប៉ាុនម នឆរៀងរាល់នថៃ៖ 

 

ការអនញុ្ញា តតដលមានប្សប ់(ឧ. AEO) 

សូម្ផ្តលព់័ត៌មានលម្អិត រួម្មាន ឆលខលិខិតអនុញ្ញា ត កាលបរិឆចទ័្លិខិតអនុញ្ញា ត និងការិយាល័យឆចញ

លិខិតអនុញ្ញា ត៖  

 

 

បទ្ឆលមើស 

ឆតើអនកប្តូវបានផ្តនេ ឆទាសពីបទ្ឆលមើសណ្តម្ួយប្ប្ំងនឹងចាប់គយ ឬចាប់ពនធោរ អំ ុង ០៥ ន្ ំកនលង

ម្ក កនុងប្បឆទ្ស ឬកនុងបណ្តត ប្បឆទ្សដនទ្ឆទ្ៀតតដរឬឆទ្? បាទ្/ ឆទ្ 

ប្បសិនឆបើមាន សមូ្ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត ដូចជា កាលបរិឆចទ័្ និងឆ ម្ ោះតុោការតដលបានផ្តនេ ឆទាស។ 

 

 

កណំតប់្តា 
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សូម្ផ្តលព់័ត៌មានលអិតអំពីកំណត់ប្តាតដលអនកមានបំណងចង់រកាទ្ុក ឆដើម្បីធានការឆធវើសវនកម្មឱ្យមាន

លកខណៈឆពញឆលញ និងប្តឹម្ប្តូវននប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់របស់អនកទាំងអស់ (ប្បឆភទ្កំណត់ប្តា ម្ឆធាបាយ និង

រយៈឆពលរកាទ្ុក ជាឆដើម្) 

 
 
 
 

ការយិាលយ័គម្យោា ន 

សូម្ផ្តល់អាសយោា នរបស់ការិយាល័យគយតដលអនកមានបំណងឆប្បើជាការិយាល័យននប្បឆទ្សគម្យោា នរបស់អនក 

 

 

 

ការយិាលយ័គម្យោា ន -ទ្តំីាង នងិកតនលងតដលទ្ទ្លួបានអនញុ្ញា ត 

សូម្ផ្តល់អាសយោា នននទ្ីតាំងតដលអនកមានបំណងឆប្បើជាទ្ីតាំងតដលបានអនុញ្ញា ត៖ ទ្ីតាំងឆនោះជួយឱ្យ

ការម្កដល់ននទ្ំនិញឆៅកតនលងទាងំអស់ឆនោះឆោយពុំចំាបាច់បងាា ញទ្ំនិញសប្មាប់ប្តួតពិនិតយឆៅការិយាល័យគយ

គម្យោា ន។ 

ឆ ម្ ោះធុរជនននប្បឆទ្សគម្យោា នៈ TIN: 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

 

 

ការប្គបប់្គងប្បតបិតតកិារដកឹជញ្ាូន 

ខាុំអនុវតតប្បតិបតតិការដឹកជញ្ាូនផ្លេ ល់ខលួន និងឆប្បើប្បព័នធសុវតថិភ្ជពតដលមានសតង់ោរខពស់ៈ បាទ្/ឆទ្ 

សមូ្ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតននប្បព័នធតាម្ោនតាម្ផ្លក យរណបតដលបានឆប្បើឆលើរថយនត និងកតនលងផ្េុកឆៅឆលើនវា។ 

 
 
  

ខាុំឆប្បើប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូន តដលខាុំមានកិចេប្ពម្ឆប្ពៀងយូរអតងវងៈ បាទ្/ឆទ្ 

ឆ ម្ ោះ និងអាសយោា នប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនៈ 
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ផ្លូវឆលខៈ ផ្លូវឆលខៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ឆខតត/រាជធានីៈ 

ពត័ម៌ានលម្អតិអពំីវធិានការសវុតថភិ្ជព 

 
 
 
 
 

ខាុំឆប្បើប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនតដលជាប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្លួបានការអនុញ្ញា ត (ATT) កនុងសិទ្ធិរបស់ខលួនៈ 

បាទ្/ឆទ្ 

ឆ ម្ ោះ នងិអាសយោា នប្កមុ្ហ៊ានុដកឹជញ្ាូន 

ឆ ម្ ោះ: 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

ឆលខអនុញ្ញា ត ATT: 

ខាុំឆប្បើអនតរការីជាប់កិចេសនាតដលជាប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនផ្តល់ឆសវាតដលមានប្បព័នធសុវតថិភ្ជពសតង់ោរខពស់ៈ 

បាទ្/ ឆទ្ 

ឆ ម្ ោះ នងិអាសយោា នអនតរការ ី

ឆ ម្ ោះ: 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 

ឆ ម្ ោះ នងិអាសយោា នប្កមុ្ហ៊ានុដកឹជញ្ាូន 

ឆ ម្ ោះ: 

ផ្លូវឆលខៈ កូដនប្បសណីយ៍ៈ 

ឆខតត/រាជធានីៈ ប្បឆទ្សៈ 
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ឆសចកតបី្បកាស 

ខាុំសូម្ប្បកាសថាឆសចកតីតថលងការតដលបានឆធវើឆ ើង និងព័ត៌មានតដលបានផ្តល់ជូនកនុងឯកសរឆនោះពិតជា

ប្តឹម្ប្តូវ និងឯកសរភ្ជា ប់ននពាកយសុំគពឺិតជាប្តឹម្ប្តូវតាម្ចាប់ប្បាកដតម្ន។ 

ប្បសិនឆបើពាកយសុំរបសខ់ាុំប្តវូបានទ្ទ្ួលយក ខាុំនឹងជូនដំណឹងដល់អាជាា ធរមានសម្តថកិចេអំពីកតាត ណ្ត

ម្ួយតដលអាចឆកើតមានឆ ើងតដលឆធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ដលល់កខខណឌ  ឬសុពលភ្ជព បនេ ប់ពីបានទ្ទ្ួលការអនុញ្ញា ត។ 

ខាុំសូម្ធានថា ខាុំអនុញ្ញា តឱ្យមានការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ព័ត៌មានតដលបានផ្តល់ឱ្យឆលើពាកយសុំឆនោះ។ ខាុំបានទ្ទ្ួល

ចាប់ថតចម្លងននពាកយសុំម្យួចាប់។ 

ហតថឆលខាៈ ហតថឆលខាៈ 

ឆ ម្ ោះ: 

ឆលខអតតសញ្ញា ណប័ណណៈ 

ឆលខទ្ូរស័ពេៈ  ឆលខទ្ូរស័ពេៈ  

កាលបរិឆចទ័្ៈ 
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ណនែកទី៤៖ ការយិាលយ័ប្គរប់្គងនិមុតតិធាន 

១. និមុតតិធាន 

១.១. និមុតតិធានស្ប្មារ់ប្រតិរតតិការណតមួយសលើក 

និម្ុតតិធានសប្មាប់ប្បតិបតតកិារតតម្ួយឆលើក ប្តូវបានឆប្បើសប្មាប់ប្គបដណត បប់្បតិបតតិការឆ្លងកាត់តតម្ួយ

ឆលើក។ និម្ុតតិធាននីម្ួយៗប្តូវបានគណន ដូចឆនោះនិម្ុតតិធានឆនោះអាចប្គបដណត ប់ការទ្ូទាត់ជាក់តសតង (១០០%) 

ននបំណលុគយតដលមានហានិភ័យសប្មាប់ប្បតិបតតកិារឆ្លងកាត់ជាក់ោក់ ឆលើសពីឆនោះឆទ្ៀត គឺការទ្ប់ទ្ល់នឹងការ

ឆ ើងចុោះននរូបិយវតថុ។ អនកធាន គឺជាប្គឹោះសថ នហិរញ្ាវតថុទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តឱ្យឆចញនិម្ុតតិធាន។ 

អនកធានអាចប្តូវបានអនុញ្ញា តឱ្យឆចញនិម្ុតតិធានននប្បតិបតតិការឆប្ចើនឆលើក និងឆចញសប្មាប់មាេ ស់ទ្ំនិញ

ឆប្ចើនអនកឆផ្េងៗឆទ្ៀតបាន។ 

១.២. និមុតតិធានស្ប្មារ់ប្រតិរតតិការសប្ឆើនសលើក និងររិមាែសយាង 

បរិមាណឆយាងប្តូវឆសម ើនឹងតនម្លននបរិមាណសរុបននបណំលុគយតដលអាចជំពាក់ឆលើទ្ំនិញតដលមាេ ស់ទ្ំនិញ

ោក់ឆប្កាម្នីតិវិធ ីACTS សប្មាប់រយៈឆពលយា៉ា ងតិច ៧នថៃ។ 

តួឆលខឆនោះអាចគណនបានឆោយឆប្បើលកខណៈវិនិច័័យចំនួនពីរ៖ 

១) បរិមាណឆយាងតដលបានគណនតផ្អកឆលើតនម្លបំណុលគយននប្បតិឆវទ្ន៍ទាងំអស់តដលបានឆធវើឆ ើង

ឆោយមាេ ស់ទ្ំនិញកនុងរយៈឆពលម្ួយ ន្ ំ និងបរិមាណជាម្ធយម្សប្មាប់ម្ួយសបាត ហ៍ ដូចជា ពនធនិង

អាករសរុបសប្មាប់ម្ួយ ន្ ំតចកឱ្យចំននួសបាត ហ៍កនុងម្ួយ ន្ ំ។ 

ចំណំ្ត៖ ឆៅឆពលតដលធុរជនម្ិនមានកំណត់ប្តាឆដើម្បីគណនតាម្វធិីឆនោះ បរិមាណឆយាងអាចតផ្អកឆលើតួ

ឆលខបា៉ា ន់ប្បមាណឆោយប្បឆវទ្ន៍ កំណត់ប្តា និងឆសចកតីតថលងការតដលបានផ្តល់ឆោយធុរជន តដលអាចតកតប្ប

ឆោយតផ្អកឆលើប្បឆវទ្ន៍ជាក់តសតងឆោយសហការជាម្ួយអាជាា ធរគយ។ 

២) បទ្ពិឆសធន៍ ធនធាន និងភ្ជពតដលអាចទ្ុកចិតតបានរបស់ធុរជន ដូចជា ធុរកិចេមានប្បវតតិ

អនុឆោម្ភ្ជពលអតាម្ចាប់។ ប្តូវបានវាយតនម្លពីពាកយសុំរបស់ធុរជនកនុងការឆប្បើប្បាស់នីតិវិធី 

សម្ញ្ា។ ឆោលការណ៍តណនំ សត ីពីការវាយតនម្លព័ត៌មានតដលផ្តល់ឆោយធុរជនមានឆៅកនុង

ឧបសម្ព័នធបឆចេកឆទ្សននពិធីសរទ្ី៧។ 

ឧទាហរណ៖៍ 

ប្បសិនឆបើតនម្លបំណលុគយប្បចំា ន្ ំរបស់ធុរជនននប្បតិឆវទ្ន៍គឺ ៣១២,០០០ ដុោល រអាឆម្រិក ដូចឆនោះ

បរិមាណឆយាងប្បចំាសបាត ហ៍គឺឆសម ើនឹង ៦,០០០ ដុោល រអាឆម្រិក។ ឆនោះគឺជាបរិមាណនននិម្ុតតិធានរបស់ធុរជនតដល

ប្តូវការឆដើម្បីផ្តល់ និងរកាទ្ុកប្គប់ឆពល។ ប្បសិនឆបើ ធុរជនជាប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តឆប្កាម្នីតិ

 វិធីសម្ញ្ា និងមានប្បវតតិអនុឆោម្ភ្ជពលអតាម្ចាប់ ធុរជនអាចមានលកខណៈសម្បតតិប្គបប់្ោន់កនុងការកាត់បនថយ

បរិមាណនិម្ុតតិធាន ចំនួន ៥០% ឬ ២៥% ននបរមិាណឆយាង (៣,០០០ និង ១,៥០០ ដុោល រអាឆម្រិក ដូច
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ឧទាហរណ៍ខាងឆលើ) ឆៅឆពលណ្តតដលអនុវតតឆោយអនុឆោម្តាម្ចាប់ជាតិ។ កនុងករណីម្ួយចំនួន និម្ុតតិធាន

អាចឆលើកតលងទាងំប្សុងសប្មាប់ធុរជនតដលអាចទ្ុកចតិតបាន និងតតងតតអនុវតតតាម្ចាប់2។ 

១.២.១. ការពិនិតយររិមាែសយាងស ើងវិញ 

ការិយាល័យប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន ប្តូវពិនិតយបរិមាណឆយាងឆ ើងវិញយា៉ា ងតិចម្យួ ន្ ំម្តងឆោយឆប្បើព័ត៌មាន

តដលបានទ្ទ្ួលពីការិយាល័យឆចញដំឆណើរ និងឆធវើការតកសប្ម្ួលកនុងករណីចំាបាច់។ 

មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវជូនដំណឹងការិយាល័យប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន ប្បសិនឆបើបរិមាណឆយាង ធាល ក់ចុោះឆប្កាម្

បរិមាណប្គប់ប្ោន់ឆដើម្បីប្គបដណត ប់ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់បចេុបបនន និងឆពលខាងម្ុខ។ 

២. ការប្គរ់ប្គងនិមុតតិធានតាមប្រព័នធ ACTS 

២.១. ការឆុុះរញ្ជ ិកា និងស្ុពលភាព 

បនេ ប់ពីទ្ទ្ួលបានលិខិតនិម្ុតតិធានពីធនោរ មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវយកលិខិតឆនោះប្បគល់ជូនការិយាល័យ

ប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធានឆដើម្បីចោុះបញ្ា ីកនុងប្បព័នធប្គបប់្គងនិម្ុតតិធាន (GMS)។ 

មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវបានជូនដំណឹង ប្បសិនឆបើ និម្ុតតិធានតដលបានឆផ្ាើម្ក មានសុពលភ្ជព ឬោម នសុពលភ្ជព។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីនិម្ុតតិធានតដលមានសុពលភ្ជពនឹងប្តូវោក់បញ្េូលឆៅកនុងប្បព័នធ GMS តដលបឆងកើតបានជា

ឆលខឆយាងនិម្ុតតិធាន (GRN)។ ឆលខឆយាងឆនោះនឹងឆផ្ាើឱ្យមាេ ស់ទ្ំនិញ ឆហើយឆៅឆពលចុោះប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ មាេ ស់

ទ្ំនិញប្តូវបញ្េូលឆលខ GRN ឆនោះ។ 

២.២. ការសនាៀងផ្ទា ត់ការសប្រើប្ាស្់និមុតតិធាន 

ឆៅឆពលឆរៀបចំបញ្េូលទ្ិននន័យប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ ACTS ឆលើកដំបូង ប្បព័នធនឹងឆធវើការប្តួតពិនិតយឆោយ

សវ ័យប្បវតតិ ឆដើម្បីឆផ្េៀងផ្លេ ត់ថា ឆលខឆយាងនិម្ុតតិធាន (GRN) តដលបានបញ្េូលកនុងប្បតឆិវទ្ន៍មានសុពលភ្ជព និង

អាចឆប្បើប្បាស់បាន។ 

២.៣. ការសប្រើប្ាស្់និមុតតិធាន 

បនេ ប់ពីប្បព័នធឆផ្េៀងផ្លេ ត់បានឆជាគជ័យរចួ ប្បព័នធនឹងដំឆណើរការ “ឆរៀបចំចុោះបញ្ាកីារឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធាន” 

គណនបំណុលគយនិងបរិមាណនននិម្ុតតិធានតដលប្តូវការ បនេ ប់ម្កប្បព័នធនឹងឆធវើការបញ្ាូនសំឆណើសប្មាប់ 

“ប្តួតពិនិតយនិម្ុតតិធាន ”។ 

ការិយាល័យប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធានទ្ទ្ួលព័ត៌មានអំពីនិម្ុតតិធានឆដើម្បបី្តួតពិនិតយ និងចុោះបញ្ា ី។ ប្បសិនឆបើការ

ប្តួតពិនិតយនននិម្ុតតិធានតដលបានទ្ទ្ួលទាងំអស់បំឆពញតាម្លកខខណឌ  ការឆប្បើប្បាស់នឹងប្តូវបានចុោះបញ្ា ី។ បនេ ប់

ម្ក លទ្ធផ្លននការប្តួតពិនិតយនិម្ុតតិធានប្តូវបញ្ាូនឆៅឱ្យការិយាល័យប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធានននប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរ 

ឆហើយការឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធានប្តូវបានកត់ប្តាទ្ុកកនុងប្បព័នធ ACTS។ ប្បសិនឆបើ ការប្តួតពិនិតយនិម្ុតតិធានម្ិន

 

2 មិ្នអាចអនុវតតបានឆៅប្បឆទ្សមា៉ា ឆ សុី 



 

ទ្ំព័រ 40 នន ១២៧ 

បំឆពញតាម្លកខខណឌ  ការឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធាននឹងប្តូវលុបឆចាល ឆហើយប្បព័នធ ACTS នឹងជូនដំណឹងដល់មាេ ស់

ទ្ំនិញ បនេ ប់ម្ក មាេ ស់ទ្ំនិញមានជឆប្ម្ើសកនុងការតកសប្ម្ួល ឬជំនួសនិម្ុតតិធានថមី។ 

២.៤. ការរសញ្ចញការសប្រើប្ាស្់និមុតតិធាន 

បនេ ប់ពីបញ្េប់ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ ការិយាល័យគម្យោា នជូនដំណឹងការិយាល័យឆចញដំឆណើរ តាម្រយៈ

ប្បព័នធ ACTS ឆោយសរបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់ “ Arrival Advice”។ បនេ ប់ម្កមានសរបតនថម្ អាប្ស័យឆលើ

លទ្ធផ្លននប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់៖ ប្តួតពិនិតយ ឬម្ិនប្តួតពិនិតយ, “ោម នកំហុសឆ្គង (Satisfactory)” ឬ “មានកំហុស

ឆ្គង (Unsatisfactory)”, កំណត់សកម្មភ្ជពបញ្ឈប់ ឬបញ្េប់ប្បតិបតតិការនិងបឆញ្េញនិម្ុតតិធាន វិញ។ 

ប្បសិនឆបើ “មានកំហុសឆ្គង”  និម្ុតតិធានប្តូវបានរកាទ្ុករហូតដល់ ភ្ជពម្ិនប្បប្កតីប្តូវបានឆោោះប្សយ ឬ

ការសកសួរណ្តម្ួយប្តូវបានបញ្េប់តាម្លកខខណឌ ។ 

កនុងករណី និម្ុតតិធានសប្មាប់ប្បតិបតតិការឆប្ចើនឆលើក បរិមាណឆយាងសប្មាប់ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ជាក់ោក់ 

ប្តូវបានផ្តល់ឱ្យ ឆហើយកត់ប្តាទ្ុកកនុងប្បព័នធប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន។ 

ឆប្កាយឆពលទ្ទ្ួលសរបញ្ញា ក់ថា “បានម្កដល់” សប្មាប់ប្បតិបតតិការប្គបដណត ប់ឆោយនិម្ុតតិធានសប្មាប់

ប្បតិបតតិការឆប្ចើនឆលើក ប្បព័នធ ACTS ជូនដំណឹងការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ឆហើយនិម្ុតតិធានប្តូវបានឆធវើបចេុបបនន

ភ្ជពផ្ងតដរ។  



 

ទ្ំព័រ 41 នន ១២៧ 

ឧរស្មព័នធននណនែកទី៤ 

ឧរស្មព័នធ ៤ក៖ ឯកសរនិមុតតិធានស្ប្មារ់ប្រតិរតតិការមួយសលើក 

 



 

ទ្ំព័រ 42 នន ១២៧ 

 

 



 

ទ្ំព័រ 43 នន ១២៧ 

 



 

ទ្ំព័រ 44 នន ១២៧ 

 

 

  



 

ទ្ំព័រ 45 នន ១២៧ 

ឧរស្មព័នធ ៤ម៖ ឯកសរនិមុតតិធានស្ប្មារ់ប្រតិរតតិការសប្ឆើនសលើក 

 

 



 

ទ្ំព័រ 46 នន ១២៧ 

 

 



 

ទ្ំព័រ 47 នន ១២៧ 

 

 



 

ទ្ំព័រ 48 នន ១២៧ 



 

ទ្ំព័រ 49 នន ១២៧ 

ណនែកទី៥៖ រំហរូនីតិវធីិននប្រព័នធ ACTS 

តផ្នកឆនោះពិពណ៌នរហំរូនីតិវិធីទាងំម្ូលរបស់ប្បព័នធ ACTS ចំតណកឯតផ្នកបនេ ប់ននឆសៀវឆៅតណនំឆនោះនឹង

ពនយល់លម្អិតអំពីនីតិវិធីជាដំណ្តក់កាល តដលកា រិយាល័យគយប្តូវអនុវតតប្សបតាម្តួនទ្ី និងការទ្ទ្ួលខុសប្តូវ

របស់ខលួនកនុងការប្គប់ប្គងប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់។ 

១. សៅការិយាល័យសឆញែាំសែើរ 

១.១. ភារកិឆចររស្់មាច ស្់ទាំនិញ 

• មាេ ស់ទ្ំនិញតម្កល់និម្ុតតិធានឆៅធនោរ និងយកឯកសរនិម្ុតតិធានឆនោះម្កោក់ឆៅការិយាល័យ

ប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន។ 

• មាេ ស់ទ្ំនិញ ឬអនកតំណ្តងបញ្េូលទ្ិននន័យប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់កនុងប្បព័នធ ACTS ឆៅការិយាល័យ

ឆចញដំឆណើរឆោយឆយាងតាម្និម្ុតតិធានតដលនឹងប្តូវឆប្បើឆដើម្បបី្គបដណត ប់ប្បតិបតតកិារឆ្លងកាត់។ 

១.១.១. ប្រតិសវទន៍ឆ្លងកាត់ 

• ប្បតិឆវទ្ន៍ប្តូវមានទ្ិននន័យចំាបាច់ទាងំអស់ និងអនុឆោម្តាម្ភ្ជពជាក់ោក់របស់ប្បព័នធ ACTS 

• ប្បព័នធឆធវើការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ទ្ិននន័យឆោយសវ ័យប្បវតតិ 

• រួម្ទាងំឆផ្េៀងផ្លេ ត់សុពលភ្ជពនិម្ុតតិធាន 

• ប្បព័នធនឹងបងាា ញប្បាប់ ប្បសិនឆបើមានភ្ជពម្ិនប្បប្កតីកនុងទ្ិននន័យ ឆហើយជូនដំណឹងម្កកាន់ធុរជន 

ដូចឆនោះ ធុរជនអាចឆធវើការតកសប្ម្ួល ម្ុនឆពលប្បតិឆវទ្ន៍ប្តូវបានទ្ទ្ួលយកឆៅចុងឆប្កាយ។ 

១.១.២. ទាំនិញហាមឃាត់ និងទាំនិញជារ់កប្មិតកាំែត់ 

ប្បព័នធ ACTS នឹងបដិឆសធទ្ំនិញហាម្ឃាត់ ឆោយមានសរពនយល់ដល់ប្បតិឆវទ្ករ។ ពាក់ព័នធនឹងទ្ំនិញ

ជាប់កប្ម្ិតកំណត់ ប្បព័នធ ACTS នឹងនំប្បតិឆវទ្ន៍ឆោយសវ ័យប្បវតតិឆៅរក “ដំឆណើរការនីតិវិធីធម្មតា” ឆោយបឆងកើត

សរបញ្ញា ក់ថា ជាប្បឆភទ្ “ទ្ំនិញជាប់កប្ម្ិតកំណត់”។ 

បនេ ប់ម្កប្បតិឆវទ្ន៍ និងទ្ំនិញប្តូវបងាា ញដល់ការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ឆហើយម្ន្រនតីគយនឹងសឆប្ម្ចចិតត

ប្តួតពិនិតយឯកសរបតនថម្ និង/ឬតប្ម្ូវឱ្យប្តួតពិនិតយរូបវនតទ្ំនិញ ឆហើយសឆប្ម្ចថាឆតើអនុញ្ញា តបឆញ្េញទ្ំនិញ

សប្មាប់ឆ្លងកាត់តដរឬឆទ្។ 

១.១.៣. សលមសយាងប្រតិសវទន៍ (ARN) 

បនេ ប់ពីបានតកតប្ម្ូវ និងបានទ្ទ្ួលយកប្បតិឆវទ្ន៍ ប្បព័នធនឹងផ្តល់ប្បតិឆវទ្ន៍ជាម្ួយនឹងឆលខឆយាង

ប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ARN) តដលម្ិនសេួ នោន ឆ ើយ។  
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១.២. ភារកិឆចររស្់មន្តនតីគយ 

១.២.១. ការរសញ្ចញទាំនិញស្ប្មារ់ឆ្លងកាត់ 

• រាល់ការប្តួតពិនិតយតដលចាត់ទ្ុកថាមានភ្ជពចំាបាច់ប្តូវអនុវតតទាងំឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ 

(ឆប្កាម្នីតិវិធីធម្មតា) ឬឆៅទ្ីតាំងតដលទ្ទ្ួលបានអនុញ្ញា តរបស់មាេ ស់ទ្ំនិញ (ឆប្កាម្នីតិវិធី

សម្ញ្ា)។ 

• ប្បសិនឆបើ ោម នការសងេ័យ (Satisfactory) បំណលុគយប្តូវបានគណនតាម្តនម្លពនធ និងអាករ

ខពស់បំផ្ុតកនុងប្បឆទ្សតដលពាក់ព័នធនឹងប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ តដលប្តូវបានចុោះបញ្ា ិកាឆប្បើប្បាស់

ឆធៀបនឹងនិម្ុតតិធាន។ 

• ទ្ំនិញកនុងឆពលឆ្លងកាត់ប្តូវធានសុវតថិភ្ជពឆោយមានឆសៀលកិបជាប់ជាម្ួយ (សមូ្ឆម្ើលកនុង

ឧបសម្ព័នធ ៥ខ សប្មាប់លកខខណឌ តប្ម្ូវកនុងការឆប្បើប្បាស់ឆសៀល)។ 

• ទ្ំនិញប្តូវបានបឆញ្េញសប្មាប់ឆ្លងកាត់។ 

១.២.២. ប្រតិសវទន៍អមែាំសែើរឆ្លងកាត់ (TAD) 

• ឆប្កាយពីគយបានអនុញ្ញា ត ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) ប្តូវបានឆបាោះពុម្ពឆៅ

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរ។ 

• ប្បសិនប្បតិឆវទ្ន៍មានការបរិយាយទ្ំនិញឆលើសពីម្ួយ ដូចបានកំណត់ឆោយកដូទ្ំនិញ AHTN, 

TAD អាចមាន “បញ្ា ីទ្ំនិញ” តដលជាតផ្នកនន TAD។  

• កនុងនីតិវិធីសម្ញ្ា TAD ប្តូវបានឆបាោះពុម្ពឆៅការិយាល័យមាេ ស់ទ្ំនិញខលួនឯង។ 

• TAD និងបញ្ា ីទ្ំនិញឆផ្េងឆទ្ៀតប្តូវឆៅជាប់ជាម្ួយអនកឆបើកបររថយនត និងឆៅជាម្ួយទ្ំនិញ។ 

• TAD ប្តូវបានបងាា ញដល់ការិយាល័យឆ្លងកាត់ និងការិយាល័យគម្យោា ន។ 

១.២.៣. សររញ្ញជ ក់ថានឹងមានប្រតិរតតិការឆ្លងកាត់មកែល់ (AAR) 

• ការិយាល័យឆចញដំឆណើរឆផ្ាើសរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ម្កដល់ជាឆអ ិចប្តូនិក

ឆោយសវ ័យប្បវតតិឆៅឱ្យការិយាល័យគម្យោា នតដលបានប្បកាស។ 

• សរឆនោះមានព័ត៌មានសំខាន់ៗតដលបានម្កពីប្បតិឆវទ្ន៍ ឆដើម្បីជួយការិយាល័យគម្យោា នឆធវើការ

ប្តួតពិនិតយទ្ំនិញឆៅឆពលឆៅដល់។ 

• ការិយាល័យគម្យោា នចំាបាច់ប្តូវទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានឱ្យបានឆប្ចើនបំផ្ុតអំពីប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់

ឆដើម្បីឆធវើការសឆប្ម្ចចិតតតដលអាចទ្ុកចតិតបាន និងប្តឹម្ប្តូវ ឆដើម្បីចាត់វិធានការឆៅឆពលតដលទ្ំនិញ

ម្កដល់។  
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១.២.៤. សររញ្ញជ ក់ថានឹងមានប្រតិរតតិការឆ្លងកាត់ (ATR) 

• ការិយាល័យឆចញដំឆណើរក៏ឆផ្ាើសរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ឆោយសវ ័យប្បវតតិ ឆៅឱ្យ

ការិយាល័យពាក់ព័នធននការឆ្លងកាត់ ដូចឆនោះការិយាល័យឆ្លងកាត់នីម្ួយៗមានការជូនដំណឹងជាម្ុន

អំពីទ្ំនិញតដលអាចមានបញ្ញា  ឆហើយអាចប្តួតពិនិតយដំឆណើរការឆ្លងកាត់។ 

២. សៅការិយាល័យគយឆ្លងកាត់ 

• ឆៅឆពលទ្ំនិញឆ្លងកាត់ការិយាល័យគយឆ្លងកាត់ ទ្ំនិញ ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ និងបញ្ា ីម្ុខ

ទ្ំនិញដនទ្ឆទ្ៀតប្តូវបងាា ញម្ន្រនតីគយ។ 

សរបញ្ញេ ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់តដលមានកនុងប្បព័នធនឹង

តសវងរកឆោយសវ ័យប្បវតតិ ឆៅឆពលតដលឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លង

កាត់គយអាស៊ា ន (ARN) ប្តូវបានបញ្េូលឆោយនដឆៅកនុងប្បព័នធ 

ACTS ឆោយម្ន្រនតីគយ ឬឆោយតសកនបារកូដឆៅឆលើ TAD។ 

• រថយនត ឬកុងតឺន័រអាចប្តូវបានពិនិតយឆដើម្បីធានថាឆសៀលឆៅសភ្ជពដូចឆដើម្ និងបនេ ប់ម្កប្បតិបតតិ-

ការអាចប្តូវបានអនុញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់។ 

២.១. សររញ្ញជ ក់ថាប្រតិរតតិការានឆ្លងកាត់ប្ពាំណែន (NCF) 

• ការឆ្លងកាត់ប្ពំតដនននប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ប្តូវបានចុោះបញ្ា ីកនុងប្បព័នធ ACTS និង “សរបញ្ញា ក់ថា

ប្បតិបតតិការបានឆ្លងកាត់ប្ពំតដន (NCF)” ប្តូវបានឆផ្ាើឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ និងការិយាល័យ

គយឆ្លងកាត់ដនទ្ឆទ្ៀត ប្ពម្ទាងំការិយាល័យគម្យោា នផ្ងតដរ។ 

៣. សៅការិយាល័យគមយដ្ឋឋ ន 

• បនេ ប់ពីទ្ំនិញម្កដល់  ទ្ំនិញប្តូវបងាា ញការិយាល័យគម្យោា ន ជាម្ួយនឹងប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លង-

កាត់ ឬឆោយប្បឆយាល ឬតាម្រយៈអនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញតដលបានអនុញ្ញា ត។ 

• ឆៅឆពលតដលឆលខ ARN ប្តូវបានចុោះបញ្ា ីឆៅកនុងប្បព័នធឆោយនដ ឬតាម្រយៈឧបករណ៍តសកនបារកូដ  

ប្បព័នធនឹងតសវងរកសរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ម្កដល់។ 

• ម្ន្រនតីគយឆោយមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ មានឱ្កាសឆធវើការវាយតនម្លហានិភ័យ និង

ឆធវើការសឆប្ម្ចចិតតតាំងពីដបំូងថាឆតើប្តួតពិនិតយអវីខលោះតដលមានភ្ជពចំាបាច់។ 

៣.១. សររញ្ញជ ក់ថាានមកែល់ (ARRIVAL ADVICE) 

• ការម្កដល់ននប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ប្តូវបានចុោះបញ្ា ីកនុងប្បព័នធ ACTS និងសរបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់

ប្តូវបានឆផ្ាើឆៅឱ្យការិយាល័យឆចញដំឆណើរ។ 
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• បនេ ប់ពីការប្តួតពិនិតយពាក់ព័នធប្តូវបានអនុវតត ការិយាល័យគម្យោា ននឹងជូនដំណឹងការិយាល័យឆចញ

ដំឆណើរននលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយឆោយឆប្បើសរ សត ីពីលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ ឆោយបញ្ញា ក់អំពីភ្ជពម្ិន

ប្បប្កតីណ្តម្ួយ ប្បសិនឆបើបានរកឆ ើញ។ 

៣.២. ការរញ្ច រ់ការឆ្លងកាត់ 

• ប្បសិនឆបើ ការម្កដល់ននទំ្និញឆៅការិយាល័យគម្យោា ន ម្ិនមានកំហុសឆ្គង (Satisfactory) សរ

ប្តួតពិនិតយ វិជាមាន មានន័យថា សរបញ្ញា ក់ការបញ្េប់ទាងំប្សុងប្តូវបានឆផ្ាើឆៅការិយាល័យឆចញ

ដំឆណើរឆដើម្បីបញ្េបប់្បតិបតតកិារឆ្លងកាត់ ឆហើយបញ្េប់និម្ុតតិធានតដលបានឆប្បើសប្មាប់ប្បតិបតតិការ

ឆនោះ។ 

• ប្បសិនឆបើ ទ្ំនិញម្កដល់ឆោយមានកំហុសឆ្គង (Unsatisfactory) ឆោយឆហតុផ្លណ្តម្ួយ 

ការិយាល័យគម្យោា ននឹងឆផ្ាើសរឆៅឱ្យការិយាល័យឆចញដំឆណើរឆោយគូសបញ្ញា ក់អំពីការបញ្េប់

ប្បតិបតតិការឆប្កាម្លកខខណឌ កំណត់។  
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ឧរស្មព័នធននណនែកទី៥ 

ឧរស្មព័នធ ៥ក៖ តារាងរំហរូទែិឋភាពទសូៅននែាំសែើរការ 

ដាប្កាម្ឆនោះពនយល់អំពីទ្ិដាភ្ជពទ្ូឆៅននរហំូរនីតិ-

 វិធីសំខាន់ៗននប្បព័នធ ACTS ប៉ាុតនតដាប្កាម្ឆនោះម្ិន

បងាា ញនូវដំឆណើរការតូចៗឆនោះឆទ្ ដូចជា៖ 

• ការតកតប្ម្ូវនន 

• ការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ប្បតិឆវទ្ន៍ ការទ្ទ្ួលយក និងដំឆណើរការ

ឆផ្េៀងផ្លេ ត់ 

• ការវិភ្ជគហានិភ័យ 

• ព័ត៌មានលម្អិតដំឆណើរការប្តួតពិនិតយឆៅការិយាល័យ

ឆចញដំឆណើរ និងការិយាល័យគម្យោា ន 

• ការប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន 

• ការចាត់តចងលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ 

• ការបតងវរទ្ំនិញឆ្លងកាត់ 

• ដំឆណើរការសកសួរ ឬ 

• ការទ្ទូាត់ពនធនិងអាករម្កវិញ 

ដំឆណើរការសំខាន់ៗមានពនយល់ដូចខាងឆប្កាម្៖ 

• រដាបាលប្បព័នធ ACTS 

• ការឆរៀបចំប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ឆអ ិចប្តូនិកតាម្ប្បព័នធ 

ACTS និងការផ្តល់និម្ុតតិធាន 

• ដំឆណើរប្បព័នធ ACTS កនុងការទ្ទ្ួលយកប្បតិឆវទ្ន៍ 

• ដំឆណើរការឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ 

• ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) និងការចាប់ឆផ្តើម្

ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ 

• ដំឆណើរការឆៅការិយាល័យគយឆ្លងកាត់ 

• ដំឆណើរការម្កដល់ឆៅការិយាល័យគម្យោា ន 

• ការបឆញ្េញទ្ំនិញសប្មាប់ឆ្លងកាត់ និងបញ្ាូនដំណ្តក់កាលបនេ ប់កនុងប្បព័នធ ACTS។ 

ចណំំ្តៈ តារាងរហំូរលម្អិតឆនោះ បងាា ញដំណ្តក់កាលននដំឆណើរការ ACTS នីម្ួយៗ ឆោយមានការពនយល់ កនុង

ឧបសម្ព័នធទ្ូឆៅឆៅតផ្នកខាងឆប្កាយននឆសៀវឆៅតណនំឆនោះ។  
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ឧរស្មព័នធ ៥ម៖ សស្ៀលសុ្វតថិភាព 

១. សោលរាំែងររស្់សស្ៀល 

ឆសៀលតដលបានកិបឆៅឆលើរថយនត និងកុងតឺន័រ ផ្តល់នូវយនតការសុវតថិភ្ជពរូបវនតឆដើម្បីធានថា ទ្ំនិញតដល

បងាា ញឆៅចំណចុចាប់ឆផ្តើម្ននដំឆណើរការឆ្លងកាត់នឹងចាកឆចញប្បឆទ្សឆ្លងកាត់កនុងបរិមាណ ទ្ប្ម្ង់ និងកនុងសថ ន

ភ្ជពដូចោន ។ 

ឆសៀលប្តូវឆធវើឆ ើងឆោយអនុឆោម្តាម្លកខណៈវិនិច័័យតដលបានកំណត់ ឆដើម្បីធានប្បតិបតតិការប្បកប 

ឆោយប្បសិទ្ធភ្ជព និងសុវតថិភ្ជព។ 

ឆសៀលមានឆប្ចើនប្បឆភទ្ រមួ្ទាងំ ឆសៀលឆអ ិចប្តូនិក (ម្ីប្កូឈីប) តដលឆៅឆពលវាខូច អាចបញ្ាូនសញ្ញា

ឆៅកាន់ផ្លក យរណប និងឆផ្ាើព័ត៌មានឆៅឱ្យអាជាា ធរមានសម្តថកិចេ ឬមាេ ស់ទ្ំនិញតដលបានកិបឆសៀលឆៅឆលើរថយនត 

ឬកុងតឺន័រឆនោះ ដូចជា ព័ត៌មានអំពីទ្ីតាំងរបស់រថយនត ឬកុងតឺន័រ។ 

• មាេ ស់ទ្ំនិញអាចអនុញ្ញា តឱ្យឆប្បើប្បឆភទ្ឆសៀលពិឆសសឆលើម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូន ឬកុងតឺន័រទ្ំនិញ 

ឆោយអនុឆោម្លកខខណឌ បឆចេកឆទ្ស។ 

 
រូបភ្ជពទ្ី១៖ ឧទាហរណ៍ននប្បឆភទ្ឆសៀលឆផ្េងៗ 

២. លកេែៈស្ាំខាន់ៗររស្់សស្ៀល 

ឆសៀលប្តូវមានលកខណៈ និងប្សបតាម្បឆចេកឆទ្សជាកោ់ក់សំខាន់ៗដូចខាងឆប្កាម្៖ 

ក) រកាបានសុវតថិភ្ជពកនុងការឆប្បើប្បាស់ធម្មតា 

ខ) ងាយប្សួលប្តួតពិនិតយ និងងាយសមាគ ល់ 

គ) ប្តូវបានផ្លិតឆ ើងកនុងករណីខូចខាត ឬការដកឆចញណ្តម្ួយ អាចបនេល់នូវោនតដលអាចឆម្ើល

ឆ ើញឆោយតភនកទ្ឆទ្ 

 ) ប្តូវបានផ្លិតឆ ើងសប្មាប់ឆប្បើតតម្ួយដង ប្បសិនឆបើ មានឆចតនឆប្បើឆប្ចើនដង ដូចឆនោះអាច

បងាា ញយា៉ា ងចាស់នូវសញ្ញា សមាគ ល់នីម្ួយៗឆៅប្គប់ឆពលតដលឆសៀលទាងំឆនោះប្តូវបានឆប្បើម្តង

ឆទ្ៀត និង 

ង) មានសញ្ញា សមាគ ល់ចាស់ោស់។  
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៣. លកេែៈរសឆចកសទស្ 

ក) ទ្ប្ម្ង់ និងទ្ំហំរបស់ឆសៀលអាចខុសោន តាម្រយៈវិធីសន្រសត ឆប្បើប្បាស់ឆសៀល ប៉ាុតនតទ្ំហំប្តូវធានថា

សញ្ញា សមាគ ល់មានភ្ជពងាយប្សួលអាន។ 

ខ) សញ្ញា សមាគ ល់របស់ឆសៀលប្តូវតតម្ិនអាចតកលងបនលំបាន និងពិបាកឆធវើឆ ើងវិញ។ 

គ) សរធាតុតដលឆប្បើប្តូវធន់នឹងការខូចខាតឆោយនចដនយ និងឆដើម្បីបងាក រការតកលងបនលំ ឬការឆប្បើប្បាស់

ឆ ើងវិញ។ 

៤.  វិធីសន្តស្តននការកិរសស្ៀល 

មានវិធីសន្រសត ពីរកនុងការកិបឆសៀល៖ 

• កិបឆសៀលឆលើកុងតឺន័រ/ ម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនតដលមានទ្ំនិញ 

• កិបឆសៀលឆលើកញ្េប់ទ្ំនិញនីម្ួយៗ 

ឆសៀលប្តូវបានកិបម្ុនឆពលទ្ំនិញប្តូវបានបឆញ្េញសប្មាប់ឆ្លងកាត់។ ឆលខសឺឆរៀល (Serial Number) តត

ម្យួគត់របស់ឆសៀលប្តូវោក់បញ្េូលឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS។ 

៥. ការលុះរង់សោលលកេមែឌ តប្មូវសស្ៀល 

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរអាចលោះបង់ឆចាលលកខខណឌ តប្ម្ូវសប្មាប់ការកិបឆសៀល ឆៅឆពលតដលប្បភពនន

ទ្ំនិញតដលប្តូវបានដឹកជញ្ាូនឆធវើឱ្យការងារឆនោះម្ិនអាចអនុវតតបាន ឆប្កាម្បរិយាយប្គប់ប្ោន់អំពីទ្ំនិញឆដើម្បីធាន

ភ្ជពងាយប្សួលកនុងការកំណត់អតតសញ្ញា ណទ្ំនិញ។ 

ឧទាហរណដ៍ចូជា៖ 

• ទ្ំនិញតដលបានដឹកជញ្ាូនមានប្ទ្ង់ប្ទាយធំ 

• សមាា រ ឬឆប្គឿងចប្កធំៗ  តដលឆធវើការចល័តឆោយម្ិនចំាបាច់ឆវចខេប់ 

៦. ការែឹកជញ្ជូ នណែលស្មប្ស្រស្ប្មារ់កិរសស្ៀល 

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ចាត់ទ្ុកម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនម្ួយមានភ្ជពសម្ប្សបសប្មាប់កិបឆសៀលឆៅ

ឆពលតដល៖ 

• ឆសៀលអាចកិបយា៉ា ងងាយប្សួល និងមានប្បសិទ្ធភ្ជពសប្មាប់ម្ឆធាបាយទាងំឆនោះ 

• ឆសៀលប្តូវបានផ្លិតឆ ើងឆោយម្ិនអាចដកឆចញ ឬប៉ាោះពាល់ទ្ំនិញឆោយម្ិនបនេល់ោនឱ្យឆ ើញនន

ការរុោះឆរី ឬឆោយម្ិនបំតបកឆសៀលឆនោះឆ ើយ 

• ឆសៀលម្ិនមានចឆនល ោះតដលអាចោក់ទ្ំនិញបាន និង 

• ចឆនល ោះតដលបានរកាទ្ុកសប្មាប់ផ្េុកទំ្និញមានភ្ជពងាយប្សួលសប្មាប់អាជាា ធរមានសម្តថកិចេប្តួត

ពិនិតយ។  
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ឧរស្មព័នធ ៥គ៖ ប្រតិសវទន៍អមែាំសែើរឆ្លងកាត់ (TAD) 
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១. រញ្ជ ីមុមទាំនិញ TAD 
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២. ទប្មង់រាយការែ៍ឧរបតិតសហត ុ
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ការណែនាំស្ប្មារ់សប្រើប្ាស្់ទប្មង់រាយការែ៍ឧរបតិតសហតុឆ្លងកាត់តាមប្រព័នធ ACTS 

1. ឯកសរឆនោះនឹងប្តូវបំឆពញកនុងករណីតដលមានឧបបតិតឆហតុននននដំឆណើរការឆ្លងកាត់តាម្ប្បព័នធ ACTS។ 

ឧបបតិតឆហតុទាងំឆនោះអាចពាក់ព័នធនឹង៖ 

• ការផ្លល ស់បតូរម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនឆោយសរឆប្ោោះថាន ក់ខចូម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូន 

• ការបតងវរឆៅកាន់ការិយាល័យគយម្ួយឆផ្េងឆទ្ៀតតដលខុសពីការិយាល័យគយតដលបានកំណត់ពីខាង

ឆដើម្ 

• ការបតងវរឆៅកាន់ប្បឆទ្សម្ួយឆផ្េងឆទ្ៀតតដលខុសពីប្បឆទ្សតដលបានកំណត់ពីខាងឆដើម្ 

• ការឆធវើឱ្យខូចខាតឆសៀលរបស់ប្កុម្ហ៊ាុន ឬរបស់អាជាា ធរគយឆោយនចដនយ 

• ការលួចទ្ំនិញ 

• ឧបបតិតឆហតុឆផ្េងឆទ្ៀត 

2. ឯកសរឆនោះនឹងប្តូវបំឆពញ ចុោះហតថឆលខា និងឆបាោះប្តាជាម្យួនឹងប្តាផ្លូវការឆោយទ្ីភ្ជន ក់ងារផ្លូវការ ដូចជា 

ភ្ជន ក់ងារនគរបាល ឬភ្ជន ក់ងាររោា ភិបាលឆផ្េងឆទ្ៀត។ 

3. ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) ប្តូវឆបាោះពុម្ពឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ និងរកាទ្ុកជាម្ួយទ្ំនិញអំ ុង

ឆពលប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់តាម្ប្បព័នធ ACTS ឆហើយកនុងករណីននឧបបតិតឆហតុសមូ្សរឆសរនដឆៅកតនលងតដលបាន

បងាា ញ។ 

4. ឯកសរឆនោះ និងឯកសរភ្ជា ប់ឆផ្េងឆទ្ៀតប្តូវបំឆពញជាភ្ជសអង់ឆគលស។ ជាងឆនោះឆៅឆទ្ៀត ព័ត៌មានតដលបាន

កត់ប្តាទ្ុកអាចឆធវើម្តងឆទ្ៀតជាភ្ជសជាតិ។ 

5. ប្បតិបតតិករដឹកជញ្ាូនទ្ទ្លួខុសប្តូវកនុងការធានថារាល់ឯកសរដឹកជញ្ាូន និងឯកសរគយទាងំអស់ប្តូវបងាា ញ

ដល់ម្ន្រនតីដឹកជញ្ាូន និងម្ន្រនតីគយឆៅប្ចកឆ្លងកាត់ប្ពំតដននីម្យួៗ និងឆៅការិយាល័យគម្យោា ន។ 

6. ម្ន្រនតីគយឆៅការិយាល័យគម្យោា ននឹងចុោះហតថឆលខា និងឆបាោះប្តាឆលើ TAD កនុងប្បអប់ ៤៣ ឆហើយប្បគលឱ់្យ

ប្បតិបតតិករដឹកជញ្ាូនវិញទ្កុជា វិកកយបប្ត។ ឆប្កាម្នីតិវិធីសម្ញ្ាតាម្ប្បព័នធ ACTS ធុរជនឆៅការិយាល័យគយ
គម្យោា ននឹងចុោះហតថឆលខា និងឆបាោះប្តាកនុងប្បអប់ ៤៣ នន TAD ឆហើយប្បគល់ឱ្យឆៅប្បតិបតតិករដឹកជញ្ាូនវិញ

ទ្ុកជា វិកកយបប្ត។ 

ឧរបតិតសហតុនន 

7. អាជាា ធរគយមាេ ស់ប្បឆទ្សប្តូវជូនដំណឹងជាបនេ ន់ កនុងករណី មានការខូចខាតឆោយបាត់ឆសៀលគយ មានការ

ខចូខាត ឬការបំផ្លល ញទ្ំនិញ បងខំចិតតផ្លល ស់បតូររថយនតឆោយសរឧបបតិតឆហតុ ឬខចូ ឬបងខំចិតតផ្លល ស់បតូរតប្មាយផ្លូវ 

8. ឧទាហរណ៍ខាងឆដើម្ កនុងករណីមានឧបបតិតឆហតុ ឬការខូចខាតឬបាត់បង់ជាក់តសតង ឧបបតិតឆហតុឆនោះប្តូវរាយ

ការណ៍ម្កសថ ប័នរដា ដូចជា សថ ប័ននគរបាល ឬទ្ីភ្ជន ក់ងាររោា ភិបាល តដលនឹងបញ្េប់ ប្ពម្ទាងំអនុម្័តទ្ប្ម្ង់

របាយការណ៍ឧបបតិតឆហតុឆ្លងកាត់តាម្ប្បព័នធ ACTS និង TAD។ 



 

ទ្ំព័រ 60 នន ១២៧ 

9. ឆដើម្បីបនតប្បតបិតតិការឆ្លងកាត់តាម្ប្បព័នធ ACTS ម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនជំនួសប្តូវមានលិខិតអនុញ្ញា តយានយនត
ដឹកទ្ំនិញឆ្លងកាត់ប្ពំតដនអាស៊ា ន (AGVCBP)។ ប្បសិនឆបើ ម្ិនមានម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនតបបឆនោះឆទ្ ទ្ំនិញ

ប្តូវដឹកជញ្ាូនឆៅការិយាល័យគយតដលឆៅជិតបំផុ្ត ឆហើយប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់តាម្ប្បព័នធ ACTS នឹងប្តូវ

បញ្េប់ឆៅទ្ីឆនោះឆប្កាម្ការប្តួតពិនិតយរបស់ម្ន្រនតីគយ។ 

10. រាល់ឧបទ្េវឆហតតុដលបណ្តត លឱ្យ ឬតប្ម្ូវឱ្យបំតបក និងជំនួសឆសៀលប្តូវកត់ប្តាឆោយនដឆៅឆលើ TAD (ប្បអប់

ឆលខ ៣៣) និងឆៅឆលើទ្ប្ម្ង់រាយការណ៍ឧបបតិតឆហតឆុ្លងកាត់។ 
កណំតស់មាគ លស់ប្មាបអ់ាជាា ធរគយ៖ ការឆប្បើប្បាស់ននទ្ប្ម្ង់ឆនោះជាជឆប្ម្ើស។ ឆោលបំណងគឺឆដើម្បីសឆងខប

ព័ត៌មានសំខាន់ៗកនុងការរាយការណ៍កនុងករណីមានឧបបតិតឆហតុនន អំ ុងឆពលប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ និងសប្មាប់

ភ្ជន ក់ងារោា ភិបាលឆប្បើប្បាស់សប្មាប់ចុោះហតថឆលខា និងឆបាោះប្តាជាម្យួប្តាផ្លូវការ។ សូម្បញ្ញា ក់ថា ទ្ប្ម្ង់ឆនោះមាន

ឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរឆដើម្បីផ្តល់ដល់អនកឆបើកបរ ជាម្ួយនឹង TAD ឆប្កាម្នីតិវធិីធម្មតា។ សប្មាប់នីតិវធិី

សម្ញ្ា ប្តូវបានឆសន ើថា អាជាា ធរគយផ្តល់ទ្ប្ម្ង់ទាងំឆនោះជាឆអ ិចប្តូនិកដល់មាេ ស់ទ្ំនិញតដលជាប្បតិបតតិករឆ្លង

កាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត។ 

ឧរស្មព័នធ ៥ឃ៖ ភាពជាក់លាក់ននការសនាៀងផ្ទា ត់ប្រតិសវទន៍ 

ឆសៀវឆៅបឆចេកឆទ្សសប្មាប់អនកឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធ ACTS ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសមាសភ្ជពលម្អិតនន

ទ្ិននន័យ ឬការបរិយាយព័ត៌មានកនុងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់តដលប្តូវបានប្តួតពិនិតយ និងឆផ្េៀងផ្លេ ត់កនុងដំឆណើរការទ្ទ្ួល

យកនិងការឆផ្េៀងផ្លេ ត់។  
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ណនែកទី៦៖ ការយិាលយ័សឆញែាំសែើរ 

មាននីតិវិធីឆ្លងកាត់តាម្ប្បព័នធ ACTS ចំនួនពីរសប្មាប់មាេ ស់ទ្ំនិញ៖ 

• នតីិវធិធីម្មតា៖ តដលតប្ម្ូវឱ្យទ្ំនិញប្តូវបងាា ញឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ឬ 

• នតីិវធិសីម្ញ្ា៖ សប្មាប់តតធុរជនទាងំឡាយណ្តតដលជាប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត 

(ATT)  តដលអនុញ្ញា តឱ្យផ្េុកទ្ំនិញឆៅទ្ីតាំងតដលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តរបស់ខលួន។ 

នីតិវិធីសម្ញ្ាជួយសប្ម្បសប្ម្ួលធុរជនទ្ទ្ួលបានប្បព័នធឆ្លងកាត់ឱ្យកាន់តតមានប្បសិទ្ធភ្ជព ឆហើយប្សប

ឆពលជាម្យួោន ឆនោះ នីតិវិធីសម្ញ្ាឆនោះអនុញ្ញា តឱ្យអាជាា ធរគយកំណត់ធុរជនតដលមានហានិភ័យទាប ប្ពម្ទាងំ

ឆដើម្បីឱ្យអាជាា ធរគយឆប្បើប្បាស់ធនធានឆៅឆលើតផ្នកតដលមានហានិភ័យម្ធយម្ និងតផ្នកតដលមានហានិភ័យខពស់។ 

១. ការប្តួតពិនិតយធមែតាសៅការិយាល័យសឆញែាំសែើរ 

១.១.  វិធានការប្តួតពិនិតយសៅការិយាល័យសឆញែាំសែើរ 

ព័ត៌មានលម្អិតននប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ប្តូវបានទាញយកឆោយប្បព័នធ ACTS តាម្រយៈការតសវងរកឆលខ

ឆយាងប្បតឆិវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន ARN។ 

ប្បព័នធ ACTS ឆធវើការវិភ្ជគហានិភ័យននប្បតិឆវទ្ន៍ឆោយសវ ័យប្បវតតិឆោយឆប្បើបា៉ា រា៉ាតម្ប្តហានិភ័យឆដើម្បី

សឆប្ម្ចចិតតថាគួរប្តួតពិនិតយបតនថម្កនុងករណីចំាបាច់ដូចជា ការប្តួតពិនិតយឯកសរ ឬការប្តួតពិនិតយរូបវនតតដរឬឆទ្។ 

• ប្បសិនឆបើ លទ្ធផ្លវិភ្ជគហានិភ័យបញ្ញា ក់ថា ទ្ំនិញម្ិនអាចបឆញ្េញបាន ដូចឆនោះ ប្បព័នធ ACTS នឹង

ជូនដំណឹងម្ន្រនតីគយឱ្យបានដឹង។ 

• ម្ន្រនតីគយអាចបដិឆសធឆចាលការសឆប្ម្ចចិតតតដលបានឆធវើឆ ើងឆោយសវ ័យប្បវតតិរបស់ប្បព័នធ ACTS ថា

ឆតើប្តូវបឆញ្េញទ្ំនិញ ឬបញ្ាូនឆៅប្តួតពិនិតយបតនថម្។ 

• ប្បសិនឆបើ ម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ចចិតតម្ិនឆធវើការប្តួតពិនិតយឆលើទ្ំនិញ ម្ន្រនតីគយប្តូវកត់ប្តាការសឆប្ម្ចចិតត 

និងឆហតុផ្លឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS។ 

• សប្មាប់ការប្តួតពិនិតយ មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវបានជូនដំណឹងអំពីការប្តួតពិនិតយឆដើម្បីអនុញ្ញា តឱ្យោត់មាន

វតតមានឆៅឆពលប្តួតពិនិតយ។ 

ចំណំ្ត៖ ឆៅឆពលម្ន្រនតីគយចាប់ឆផ្តើម្ឆធវើការប្តួតពិនិតយ ប្បតិឆវទ្ករម្ិនអាចតកប្បតឆិវទ្ន៍ឆទ្ៀតឆ ើយ ឆលើក

តលងតតម្ន្រនតីរកឆ ើញកំហសុ ឆហើយបញ្ាូនប្ត ប់ឱ្យប្បតិឆវទ្ករឆធវើការតកតប្ម្ូវឆ ើងវញិ។ 

១.១.១. ការប្គរ់ប្គងការប្តួតពិនិតយ 

ការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ទ្ំនិញ និង/ឬឯកសរអម្ភ្ជា ប់ និង/ឬឆសៀល ជាដំឆណើរការឆោយនដតដលនឹងប្តូវអនុវតតឆោយ

ម្ន្រនតីគយឆៅទ្ីតាំងោកទ់្ំនិញ។ 

• ម្ន្រនតីគយឆៅទ្ីតាំងោក់ទ្ំនិញ (ដូចបានបញ្ញា ក់កនុងប្បតិឆវទ្ន៍) ឆដើម្បីឆផ្េៀងផ្លេ ត់ឯកសរ ឬទ្ំនិញ (ឬ

ទាងំពីរ) ឆោយយកឆៅជាម្ួយនូវប្បតិឆវទ្ន៍តដលបានឆបាោះពុម្ព។ 
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• ម្ន្រនតីគយប្តួតពិនិតយទ្ំនិញឆធៀបនឹងប្បតិឆវទ្ន៍តដលបានឆបាោះពុម្ព។ 

• ម្ន្រនតីគយក៏អាចប្តួតពិនិតយឯកសរអម្ភ្ជា ប់ផ្ងតដរ ដចូជា ឯកសរពាណិជាកម្ម  វិកកយបប្ត បញ្ា ីឆវចខេប់ 

និឆវទ្នបណណ និងអញតតិបណណជាឆដើម្។ 

• ម្ន្រនតីគយកិប ឬកិបឆសៀលឆ ើងវិញ។ 

១.១.២. លទធនលប្តួតពិនិតយ 

ប្បសិនឆបើ ការប្តួតពិនិតយបានបងាា ញថា ោម នភ្ជពម្ិនប្បប្កតីណ្តម្ួយឆលើទ្ំនិញតដលបានប្តួតពិនិតយ 

ជាម្ួយនឹងលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ “ោម នកំហុសឆ្គង” ប្តូវបានចុោះបញ្ា ីឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS ឆោយម្ន្រនតីគយ។ 

ចំណំ្ត៖ បំណលុគយប្តូវបានគណនឆោយប្បព័នធ ACTS និងការឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធានប្តូវបានចុោះបញ្ា ីឆៅ

ការិយាល័យប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន។ 

ម្ន្រនតីគយមានសិទ្ិធកំណត់ឆពលឆវោម្កដល់ និងឆពលឆវោប្តួតពិនិតយ តាម្រយៈការតកតប្ម្ូវកនុងប្បព័នធ 

ACTS ឆោយបតូរឆៅការកំណត់ប្បព័នធលំនំឆដើម្។ 

ប្បព័នធចំាបាច់ប្តូវមានម្ុខងារសប្មាប់រកឆ ើញនូវការពនានន ឆោយមានឆហតុផ្លសម្ប្សបសប្មាប់

អនុញ្ញា តឱ្យម្ន្រនតីគយគយឆធវើការសកសួរដំណឹង។ 

១.១.៣. ការសដ្ឋុះប្សយភាពមិនប្រប្កតីននការប្តួតពិនិតយ 

ឆៅឆពល មានកំហុសឆ្គងតូច ម្ន្រនតីគយជូនដំណឹងមាេ ស់ទ្ំនិញ។ កនុងករណី មានកំហុសឆ្គងតូចឆហើយមាេ ស់

ទ្ំនិញយល់ប្ពម្ (ម្ិនបដិឆសធ) ជាម្ួយម្ន្រនតីគយឆលើការតកសប្ម្ួលកំហុសឆ្គងតចូននទ្ិននន័យប្បតិឆវទ្ន៍៖ 

• ម្ន្រនតីគយអាចអនុញ្ញា តឱ្យមាេ ស់ទ្ំនិញតកសប្ម្ួល 

• ម្ន្រនតីគយប្តូវបញ្ញា ក់ថា រាល់ការតកតប្បណ្តម្ួយប្តូវអនុឆោម្តាម្លទ្ធផ្លការពិនិតយ និងការឯកភ្ជព 

• ឆបើដូចឆនោះ លទ្ធផ្លប្តួតពនិិតយថា ោម នកំហុសឆ្គង ប្តូវបានចុោះបញ្ា ី ឆហើយប្បតិឆវទ្ន៍អាចចាប់ឆផ្តើម្ចុោះ

បញ្ា ិកាឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធានបាន។ 

ចំណំ្ត៖ ឆៅឆពលមាេ ស់ទ្ំនិញបដឆិសធ (ដូចជា ោត់ម្ិនទ្ទ្ួលយកការតកសប្ម្ួលតដលបានឆសន ើ) ម្ន្រនតីគយ

មានសិទ្ធម្ិនបឆញ្េញទ្ំនិញសប្មាប់ឆ្លងកាត់។ 

• ម្ន្រនតីគយកត់ប្តាលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ 

• ប្បតិឆវទ្ន៍ប្តូវបានោក់កនុងសថ នភ្ជពម្ិនមានដំឆណើរការ ឆោយរង់ចំារហតូដល់មានវិធានការបតនថម្។ 

កនុងករណីមាេ ស់ទ្ំនិញម្ិនទាន់បានផ្តល់ឆយាបល់ឆលើការតកសប្ម្ួលកំហុសឆ្គងតូចឆៅឆ ើយ ប្បតិឆវទ្ន៍នឹង

សថ ិតឆប្កាម្សថ នភ្ជព “រង់ចំាសំឆណើបឆញ្េញ” រហូតដលម់ានការឆឆ្លើយតបពីមាេ ស់ទ្ំនិញ។  
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១.១.៤. កាំហុស្ឆ្គងធាំ 

ការប្តួតពិនិតយបានបងាា ញថាមានភ្ជពម្ិនប្បប្កតីខាល ំង ឬមានឆហតុផ្លសម្ប្សបសប្មាប់ការិយាល័យឆចញ

ដំឆណើរយកម្កពិចារណ្តថា ការបងាា ញទ្ំនិញកនុងរបបឆ្លងកាត់គយអាចបងកការគំរាម្កំតហងធៃន់ធៃរចំឆពាោះសុវតថភិ្ជព 

និងសនតិសុខននប្បឆទ្សពាកព់័នធនន។ 

ឧទាហរណ៍៖ ការបរិយាយបនលំ ឬទ្ំនិញម្ិនបានប្បកាសប្តូវបានចាត់ទ្ុកថា ជាកំហុសឆ្គងធំ។ ទ្ំនិញបាន

ប្បកាសប៉ាុតនតម្ិនបានបងាា ញឆពលប្តួតពិនិតយក៏ប្តូវបានចាត់ទ្ុកជាកំហុសឆ្គងធំតដរ។ កនុងករណីឆនោះ៖ 

• ទ្ំនិញតដលបានប្តួតពិនិតយមានកំហុសឆ្គងធំ (តដលម្ិនអាចតកតប្ម្ូវបាន) ម្ន្រនតីប្តូវចុោះបញ្ា ីលទ្ធផ្ល

ប្តួតពិនិតយ។ 

• ការិយាល័យឆចញដំឆណើរជូនដំណឹងមាេ ស់ទ្ំនិញថាប្បតិបតតិការអាចម្ិនឆៅដល់ការិយាល័យគម្យោា ន។ 

• អាចរងនវូឆទាសទ្ណឌ តាម្ចាប់និងបទ្បបញ្ាតតិជាធរមាន។ 

១.១.៥. ការរសញ្ចញទាំនិញស្ប្មារ់ឆ្លងកាត់ 

កនុងករណីតដលប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ប្តូវបានបឆញ្េញសប្មាប់ឆ្លងកាត់ ប្បព័នធ ACTS នឹងជូនដំណឹងមាេ ស់

ទ្ំនិញថា ទ្ំនិញប្តូវបានបឆញ្េញសប្មាប់ឆ្លងកាត់ ឆហើយម្ន្រនតីគយប្តូវ៖ 

• កិប ឬឆផ្េៀងផ្លេ ត់ឆសៀលតដលកិបជាប់នឹងកតនលងផ្េុកទ្ំនិញ 

• កត់ប្តាអតតសញ្ញា ណ និងឆលខឆសៀលចូលឆៅកនុងប្បពន័ធ ACTS និង 

• ឆបាោះពុម្ពប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) និងរាល់បញ្ា ីម្ុខទ្ំនិញជាទ្ប្ម្ង់ប្កោស តដលប្តូវ

ប្បគល់ឱ្យធុរជន រួចម្ន្រនតីគយឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរបឆញ្េញទ្ំនិញសប្មាប់ឆ្លងកាត់។ 

២. នីតិវិធីសមញ្ាសៅការិយាល័យសឆញែាំសែើរ 

ប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ប្តូវឆផ្េៀងផ្លេ ត់និងប្តួតពិនិតយឆោយប្បព័នធ ACTS ដូចនីតិវិធីធម្មតា ឆលើសពីឆនោះឆទ្ៀត៖ 

• មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវតតជាប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត (ATT) និងបានអនុញ្ញា តសប្មាប់

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរឆនោះ 

• ទ្ំនិញប្តូវរកាទ្ុកឆៅទ្ីតាំងតដលទ្ទ្ួលបានបានការអនុញ្ញា ត ឆហើយម្ិនសថ ិតឆប្កាម្បញ្ា ីទ្ំនិញហាម្

ឃាត់ និងបញ្ា ីទ្ំនិញដកឆចញពីការឆ្លងកាត់ 

• បញ្ញា ក់នូវអនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញ និងតប្មាយផ្លូវតដលបានអនុញ្ញា ត 

• អតតសញ្ញា ណរបស់ឆសៀលប្តូវបានប្តួតពិនិតយឆធៀបនឹងឆសៀលតដលបានអនុញ្ញា ត និង 

• ការកំណតថ់ិរឆវោប្តូវបានចាប់ឆផ្តើម្ សប្មាប់ការបឆញ្េញទ្ំនិញសប្មាប់ឆ្លងកាត់ឆោយសវ ័យប្បវតតិ 

ឆលើកតលងតតម្ន្រនតីគយឆធវើអនតរាគម្ន៍ឆដើម្បីឆធវើការប្តួតពនិិតយ។ 

ចំណំ្ត ៖ ឆពលឆវោកំណត់ននការបឆញ្េញសប្មាប់ឆ្លងកាត់ឆោយសវ ័យប្បវតតិប្តូវបានកំណត់និងជូនដំណឹង

មាេ ស់ទ្ំនិញកនុងការអនុញ្ញា តនននីតិវធិីសម្ញ្ា។ 
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ប្បសិនឆបើ ធុរជនម្ិនប្តូវបានអនុញ្ញា តឱ្យឆប្បើប្បាស់នីតិវិធីសម្ញ្ា ឬមានការសងេ័យឆៅកនុងទ្ិននន័យតដល

បានបញ្េូលកនុងប្បតិឆវទ្ន៍ ឆនោះប្បតិឆវទ្ន៍នឹងប្តូវបានបដិឆសធឆោយម្ន្រនតីគយ ឆហើយប្បព័នធនិងប្តូវជូនដំណឹងដល់

មាេ ស់ទ្ំនិញ។ 

២.១. ទាំនិញជារ់កប្មិតកាំែត ់

ពាក់ព័នធនឹងទ្ំនិញជាប់កប្ម្ិតកំណត់ ប្បព័នធ ACTS នឹងនំប្បតិឆវទ្ន៍ឆោយសវ ័យប្បវតតិឆៅកាន់ “ដំឆណើរការ

នីតិវិធីធម្មតា” ឆោយបឆងកើតសរបញ្ញា ក់ថាជា “ទ្ំនិញជាប់កប្ម្ិតកំណត់”។ ប្បតិឆវទ្ន៍ និងទ្ំនិញប្តូវបងាា ញគយ

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ម្ន្រនតីគយនឹងឆធវើការសឆប្ម្ចចិតតថា ប្តូវពិនិតយឯកសរបតនថម្ និង/ឬពិនិតយទ្ំនិញជារូបវនត 

និងថាឆតើប្តូវបឆញ្េញទ្ំនិញសប្មាប់ឆ្លងកាត់តដរឬឆទ្។ 

២.២.  វិធានប្តួតពិនិតយសៅការិយាល័យសឆញែាំសែើរ 

បនេ ប់ពីការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ និងការទ្ទ្ួលយកប្បតិឆវទ្ន៍ ការិយាល័យឆចញដំឆណើរអាចឆរៀបចំការប្គប់ប្គង

ហានិភ័យឆោយបញ្ញា ប្បព័នធ ACTS ឱ្យតណនំដល់ម្ន្រនតីគយយកចិតតទ្ុកោក់ឆលើប្បតិឆវទ្ន៍ឆនោះ។ អាចមានឆហតុ

ផ្លខុសោន ជាឆប្ចើនកនុងការប្តួតពិនិតយឆលើព័ត៌មានលម្អិតរបស់ប្បតិឆវទ្ន៍ម្ុនឆពលបឆញ្េញ។ 

 ជាម្ួយនឹងឆពលឆវោកំណត់កនុងការបឆញ្េញឆោយសវ ័យប្បវតតិកនុងប្បតិបតតិការ ម្ន្រនតីគយអាចទ្ទ្ួលបាន

ព័ត៌មានលម្អិតននប្បតិឆវទ្ន៍ និង៖ 

• កត់ប្តាចូលកនុងប្បព័នធ ACTS អំពីការសឆប្ម្ចចិតតម្ិនឆធវើការប្តួតពិនិតយ 

o បញ្ឈប់ឆពលឆវោកំណត់ និង 

o ប្បតិឆវទ្ន៍បនតឆៅប្តួតពិនិតយនិម្ុតតិធាន និងចោុះបញ្ា ិកាការឆប្បើប្បាស់ឆធៀបឆៅនឹងបរិមាណឆយាង

និម្ុតតិធានរបស់មាេ ស់ទ្ំនិញ ឬ 

• សឆប្ម្ចចិតតប្តួតពិនិតយ 

o បញ្ឈប់ថិរឆវោកំណត់កនុងការបឆញ្េញទ្ំនិញ និង 

o ជូនដំណឹងមាេ ស់ទ្ំនិញអំពីការប្តួតពិនិតយ។ 

២.២.១. ការប្គរ់ប្គងការប្តួតពិនិតយ 

ជាទ្ូឆៅ ម្ន្រនតីគយសហការជាម្ួយមាេ ស់ទ្ំនិញតដលជាប្បតិបតតិករទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត (ATT) កនុងការ

ប្តួតពិនិតយឆៅទ្ីតាំងផ្េុកទ្ំនិញតដលបានកំណត់ ឆហើយកនុងករណីខលោះ ម្ន្រនតីគយអាចតប្ម្ូវឱ្យទ្ំនិញឆនោះប្តូវយកម្ក

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរសប្មាប់ឆធវើការប្តួតពិនិតយ។ 

ម្ន្រនតីគយមានព័ត៌មានលម្អិតប្បតិឆវទ្ន៍តដលបានម្កពីប្បព័នធ ACTS និងឆប្បើព័ត៌មានលម្អិតទាងំឆនោះឆដើម្បី

ពិនិតយទ្ំនិញ និងឯកសរអម្ពាក់ព័នធដនទ្ឆទ្ៀត។ 

ម្ន្រនតីគយបញ្ញា ក់អំពីភ្ជពចំាបាច់ននកនុងការកិបឆសៀលឆ ើងវិញឆលើភណឌ ិកា ឬកុងតន័ឺរ។  
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២.២.២. លទធនលប្តួតពិនិតយ 

លទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ និងការបញ្េញសប្មាប់ឆ្លងកាត់ប្តូវបានចាត់តចងតាម្ម្ឆធាបាយដូចោន នឹងទ្ំនិញ

ឆប្កាម្នីតិវិធីធម្មតា ដចូបានពិពណ៌នឆៅចំណចុទ្ី១។ ករណីឆលើកតលង រួម្មាន៖ 

• ជាអនកឆផ្ាើទ្ំនិញតដលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត មាេ ស់ទ្ំនិញអាចឆបាោះពុម្ពប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ជា

ទ្ប្ម្ង់ប្កោស និង 

• កនុងករណីរកឆ ើញកំហុសឆ្គងធំ បតនថម្ឆៅឆលើឆទាសទ្ណឌ ជាប្បចំា ឋានៈជាប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួល

បានការអនុញ្ញា តប្តូវតតពិនិតយឆ ើងវិញ ឆដើម្បីវាយតនម្លភ្ជពសម្ប្សបសប្មាប់ឆពលអនគត។ 

៣. ការឆ្លងកាត់ 

ឆៅឆពលតដលដំឆណើរការឆ្លងកាត់ចាប់ឆផ្តើម្ ការិយាល័យឆចញដំឆណើរនឹងទ្ទ្ួលបានសរពីប្គប់ការិយាល័យ

ឆ្លងកាត់ និងការិយាល័យគម្យោា នតាម្រយៈប្បព័នធ ACTS។ 

ឆពលឆវោតដលនឹងទ្ទ្ួលសរទាងំឆនោះប្តូវបានកំណត់កនុងប្បព័នធ ACTS ឆោយឆយាងតាម្ថិរឆវោឆធវើ

ដំឆណើរ តប្មាយផ្លូវ និងគម្យោា ន។ (ឆលើកតលងតត មានឆហតុការណ៍ពិឆសសណ្តម្ួយឆធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់ថិរឆវោឆធវើ

ដំឆណើរតដលបានកំណត់ឆោយការិយាល័យឆចញដំឆណើរកនុងឆពលឆ្លងកាត់)។ 

៣.១. ការឆ្លងកាត់ប្តឹមប្តូវ 

ដំឆណើរការឆ្លងកាត់បានចាប់ឆផ្តើម្នីតិវិធី និងប្តូវបានបញ្េប់ដចូការឆប្ោងទ្ុក តាម្តប្មាយផ្លូវ និងកនុងឆពល

ឆវោកំណត់ ប្សបតាម្ព័ត៌មានលម្អិតប្បតិឆវទ្ន៍ និងការអនុញ្ញា តតដលបានផ្តល់ឱ្យ។ 

កនុងករណីឆនោះ ការិយាល័យឆចញដំឆណើរទ្ទ្ួលសរពបី្បព័នធ ACTS បញ្ញា ក់អំពីវឌ្ឍនភ្ជពននដំឆណើរការ៖ 

៣.១.១. សររញ្ញជ ក់ថាប្រតិរតតិការានឆ្លងកាត់ប្ពាំណែន (NCF) 

បានទ្ទ្ួលពីការិយាល័យឆ្លងកាត់នីម្ួយៗតដលសរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់បានបញ្ាូនម្ក។ 

៣.១.២. សររញ្ញជ ក់ថាានមកែល់ (ARRIVAL ADVICE) 

បានទ្ទ្ួលពកីារិយាល័យគម្យោា ន។ 

៣.១.៣. លទធនលប្តួតពិនិតយ 

លទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយតដលម្ិនមានកំហុសឆ្គងបានទ្ទ្ួលពីការិយាល័យគម្យោា ន៖ 

• ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ប្តូវបានបញ្េប់ 

• និម្ុតតិធានប្តូវបានបឆញ្េញ (ឬកនុងករណីនិម្ុតតិធានសប្មាប់ប្បតិបតតិការឆប្ចើនឆលើក បរិមាណឆយាងប្តូវ

បានបឆញ្េញ វិញ) និង 

• មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវបានជូនដំណឹងអំពីដំឆណើរការឆ្លងកាត់  
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៣.២. ែាំសែើរការឆ្លងកាតមិ់នប្រប្កតី 

៣.២.១. ការរណងវរ ឬការមិនសឃើញទាំនិញ 

ឆៅតផ្នកទ្ី៩ ពិពណ៌នអំពីនីតិវិធីឆោោះប្សយការបតងវរននដំឆណើការឆ្លងកាត់ឆៅការិយាល័យគម្យោា ន ឬតាម្

រយៈការិយាល័យឆ្លងកាត់ ឆោយម្ិនសថ ិតកនុងការអនុញ្ញា តតដលបានទ្ទ្ួល និងប្បតិឆវទ្ន៍តដលបានទ្ទ្ួលយក។ 

៣.២.២. ការសកស្ួរ និងនីតិវិធីប្រមូលរាំែុលគយមកវិញ 

ទ្ំនិញតដលម្ិនបានម្កដល់ការិយាល័យគម្យោា នប្តូវចាប់ឆផ្តើម្ដំឆណើរការសកសួរ តដលជាដំបូងសកសួរ

ជាម្ួយការិយាល័យឆចញដំឆណើរ និងមាេ ស់ទ្ំនិញ។ 

តផ្នកទ្ី១១ “ការសកសួរ និងការប្បម្ូលបំណលុគយម្កវិញ” បរិយាយលម្អិតអពំីដំឆណើរការសប្មាប់ការ

សកសួរថា ឆហតុអវីបានជាដំឆណើរឆ្លងកាត់ម្ិនបានចាប់ឆផ្តើម្ដូចការឆប្ោងទ្ុក និងឆហតុអវីបានជាដំឆណើរការឆនោះម្ិន

ប្តូវបានបញ្េប់ប្តឹម្ប្តូវ។ 

ឧបសម្ព័នធអម្មានទ្ប្ម្ង់សប្មាប់ការសកសួរតាម្ោន ឆទាោះបីជា ការប្បម្លូបណំលុម្កវិញននពនធ អាករ

តដលបានបាត់បង់ពីមាេ ស់ទ្ំនិញ ឬអនកធាន ប្បសិនឆបើការប្បម្ូលបំណលុឆនោះបងាា ញថាមានភ្ជពចំាបាច់។  
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ឧរស្មព័នធននណនែកទី៦ 

ឧរស្មព័នធ ៦ក៖ សោលការែ៍ននការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 

សស្ឆកតីសនតើម 

សតើការប្គរ់ប្គងហានិភ័យគឺជាអវី? 

• ការប្គប់ប្គងហានិភ័យគឺជាដំឆណើរការម្ួយតដលម្ន្រនតីគយឆប្បើឆដើម្បីប្តួតពិនិតយ និងប្គប់ប្គងហានិភ័យ

តដលផ្ារភ្ជា ប់នឹងទ្ំនិញពាណិជាកម្មអនតរជាតិ។ 

• ដំឆណើរការប្គប់ប្គងហានិភយ័ពាក់ព័នធនឹង៖ 

o ការកំណត់ហានិភ័យតដលអាចឆកើតឆ ើង 

o ការវិភ្ជគហានិភ័យតដលទ្ំនងនឹងឆកើតឆ ើង 

o ការវាយតនម្លផ្លប៉ាោះពាល់របស់វា និង 

o ការកំណត់លំោប់ននអាទ្ិភ្ជព 

ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យកែុងការងារគយ 

ការអនុវតតននការប្គប់ប្គងហានិភ័យប្បកបឆោយប្បសទិ្ធភ្ជពអនុញ្ញា តឱ្យរដាបាលគយ៖ 

• ឆផ្លត តការយកចិតតទ្ុកោក់ឆលើតផ្នកតដលមានហានិភ័យខពស់ និងឆប្បើប្បាស់ធនធានឱ្យកាន់តតមានប្បសិទ្ធភ្ជព 

• តសវងរកភ្ជពម្ិនប្បប្កតី ទ្និំញតកលងកាល យ ទ្ំនិញហាម្ឃាត់ និងទ្ំនិញជាប់កប្ម្ិតកំណត់ 

• អនុវតតការប្តួតពិនិតយបនតិចបនតួចឆលើប្កុម្ហ៊ាុនតដលមានប្បវតតិអនុឆោម្ភ្ជពលអ 

• សប្ម្បសប្ម្ួលដំឆណើរការទ្ំនិញប្សបចាប់។ 

សោលការែ៍ននការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 

• ម្ិនលឆម្អៀង និងមានឆោលឆៅ 

• ពិចារណ្តឆលើតថភ្ជពនឆយាបាយ ចាប់ និងសរឆពើពនធ 

• ហានិភ័យតតងតតផ្លល ស់បតូរជាប់ជានិចេ 

• ឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធប្គប់ប្គងហានិភ័យសវ ័យប្បវតតិ 

• មានបណ្តត ញប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងលអ 

• ប្តូវពិនិតយតាម្ោន និងវាយតនម្ល 

សតើអវីមលុះជាស្មាស្ភាពគនលុឹះននការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ? 

• ការអនុវតតការប្គប់ប្គងលអ 

•  វិធីសន្រសតជាប្បព័នធ និងសម្ឆហតុផ្ល 

• ការសឆប្ម្ចចិតតតដលបានតកលម្អ 

• ម្ឆធាបាយបឆញ្េៀស ឬកាត់បនថយការខាតបង់ 
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• ដំឆណើរការននដំណ្តក់កាល ការតកលម្អបរិមាណធុរកិចេប្បកបឆោយប្បសិទ្ធភ្ជព និងស័កតិសិទ្ធភ្ជព 

• ការប្គប់ប្គងហានិភ័យជាវិធីសន្រសតជាប្បព័នធ និងសម្ឆហតុផ្លម្យួននការកំណត់ ការវិភ្ជគ ការឆោោះ-

ប្សយ និងការប្តួតពិនិតយតាម្ោនហានិភ័យពាក់ព័នធនឹងដំឆណើរការ ឬសកម្មភ្ជពណ្តម្ួយ។ 

• ការប្គប់ប្គងហានិភ័យជាវិធីសន្រសតម្យួតដលជួយឱ្យអនកប្គប់ប្គងឆចោះឆប្បើប្បាស់ធនធានតដលមានឱ្យ

បានលអបំផ្ុត។ 

ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យតាមប្រព័នធ ACTS 

ឆោលបំណងននប្បព័នធឆ្លងកាត់គយសវ ័យប្បវតតិ ដូចជាប្បព័នធ ACTS គឺឆដើម្បីសប្ម្បសប្ម្ួលធុរកិចេប្សប

ចាប់ ប្សបឆពលជាម្យួនឹងការរកាការប្បុងប្បយ័តនប្ប្ំងនឹងការរត់ពនធ និងការបំពានចាប់ដនទ្ឆទ្ៀត។ ការបនលំ

ឆ្លងកាត់អាចប្តូវបានឆរៀបចំឆ ើងឆដើម្បីឆគចពនធគយ និងអាករ ឬអាចមានបំណងនំចូលទ្ំនិញតដលសថ ិតឆប្កាម្ការ

ហាម្ឃាត់ ដូចជាឆប្គឿងឆញៀន ឬអាវុធជាឆដើម្។ បចេុបបនន ឆោយសរតត បរិមាណខពស់ននទ្ំនិញដំឆណើរការឆ្លងកាត់

ប្ពំតដន អាជាា ធរម្ិនអាចប្តួតពិនិតយទ្ំនិញប្គប់រថយនតបានឆ ើយ។ ការប្គប់ប្គងហានិភ័យអនុញ្ញា តឱ្យម្ន្រនតីគយ

សប្ម្បសប្ម្ួលដំឆណើរការននធុរកិចេប្សបចាប់ និងឆផ្លត តការខិតខំប្បឹងតប្បងតសវងរកការបនលំឆ្លងកាត់។ ចំណចុសនូល

ននដំឆណើរការប្គប់ប្គងហានិភ័យជាទ្សេនទាន ននប្បតិបតតិករឆ្លងទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត (ATT) តដល 

ប្សឆដៀងោន ឆៅនឹង ប្បតិបតតិករឆសដាកិចេទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត (AEO) ប្តូវបានផ្តល់នូវការអនុឆប្ោោះ 

ឆប្កាម្ការប្តួតពិនិតយនផ្េកនុងដ៏តឹងរឹងននការអនុវតតពាណិជាកម្ម។ ប្បតិបតតិការពាណិជាកម្មរបស់ ATT តតងតតសថ ិត

ឆប្កាម្ការប្តួតពិនិតយរបស់គយឆោយម្ិនបាច់ជូនដំណឹងម្ុន ឬការឆធវើសវនកម្មឆប្កាយពីបឆញ្េញទ្ំនិញ (PCA) ឆដើម្បី

ធានថារបបឆ្លងកាត់ប្តូវបានអនុវតតតាម្។ ឆលើសពីឆនោះឆទ្ៀត អាជាា ធរគយនឹងរកាទ្ុកកំណត់ប្តាននប្បតិបតតិការ

កនលងម្កតដលធុរកិចេបានបញ្ាូនម្កសប្មាប់ការនំចូល នំឆចញ ឬការឆ្លងកាត់។ តផ្អកឆលើលទ្ធផ្លននរហំរូនីតិវិធីនន

ប្បតិឆវទ្ន៍កនលងម្កទាងំឆនោះ ម្ន្រនតីគយនឹងបឆងកើតប្បវតតិកំណត់អតតសញ្ញា ណទ្ំនិញ ប្បឆទ្សកំឆណើត និងធុរជនតដល

មានហានិភ័យខពស់ រួម្ទាំងតប្មុ្យឆផ្េងៗឆទ្ៀតផ្ងតដរ។ ម្ន្រនតីគយឆប្បើតប្ម្ុយហានិភ័យទាំងឆនោះ ឆដើម្បីកំណត់

ឆោលឆៅប្តួតពិនិតយប្បតិឆវទ្ន៍ និងការពិនិតយរូបវនតទ្ំនិញ។ លទ្ធផ្លននការកំណត់ឆោលឆៅឆនោះនឹងបញ្េូលឆៅកនុង

ប្បព័នធឆដើម្បីរកាបចេុបបននភ្ជពប្បវតតិហានិភ័យ។ 

កម្មវិធីប្គប់ប្គងហានិភ័យតដលបានរចនឆ ើងម្ួយឆនោះ នឹងផ្តល់ឱ្យម្ន្រនតីគយនូវឱ្កាសកាន់ប្បឆសើរឆ ើងកនុង

ការតសវងរកប្បតិបតតិការតកលងបនលំ។ ព័ត៌មានលម្អិតននការប្គប់ប្គងហានិភ័យមានឆរៀបចំដូចខាងឆប្កាម្។ 

មាន វិធីសន្តស្តពីរននការប្គរ់ប្គងហានិភ័យតាមប្រព័នធ ACTS 

ប្បព័នធ ACTS ផ្តលនូ់វម្ឆធាបាយពីរសប្មាប់ចាត់តចងកនុងការប្គប់ប្គងហានិភ័យ។ កនុងប្បព័នធ ACTS 

មានការប្គប់ប្គងហានិភ័យ ននទ្ំនិញឆ្លងកាត់។  ព័ត៌មានលម្អិតននយនតការឆនោះមានដូចខាងឆប្កាម្។ ប្កុម្ការងារ

អនុវតតប្បព័នធ ACTS នឹងផ្តល់ឆសៀវឆៅតណនំ និងឯកសរបណតុ ោះបណ្តត លសត ីពីរឆបៀប ប្បតិបតតិប្បព័នធប្គប់ប្គង

ហានិភ័យកនុងប្បព័នធ ACTS។ ឆនោះជាវិធីសន្រសត តដលបានតណនំសប្មាប់ដំណ្តក់កាលអនុវតតដំបូងននប្បព័នធ ACTS។ 
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ម្ា៉ាង វិញឆទ្ៀត សប្មាប់រយៈឆពលតវង ប្បឆទ្សសមាជិកអាស៊ា នណ្ត តដលមានបំណងចង់ឆប្បើប្បព័នធ

ប្គប់ប្គងហានិភ័យសប្មាប់ប្បឆទ្សរបស់ខលួន។ កនុងករណីឆនោះ ប្កុម្ការងារអនុវតតប្បព័នធ ACTS នឹងផ្តល់ព័ត៌មាន 

សត ីពីរឆបៀបតភ្ជា ប់ប្បព័នធ (Interfaces) និងសមាសភ្ជពសុវតថិភ្ជពប្បព័នធសំខាន់ៗ។ 

មូលសហតុរនលាំឆ្លងកាត់ 

• ឆដើម្បីឆគចឆវសការបង់ពនធអាករ 

• ឆដើម្បីឆគចទ្ំនិញហាម្ឃាត់ និងទ្ំនិញជាប់កប្ម្ិតកំណត់ 

• ឆដើម្បីទ្ទ្ួលបានអតថប្បឆយាជន៍ឆលើទ្ីផ្ារឆោយអយុតតិធម្៌។ 

 វិធីសន្តស្តរនលាំឆ្លងកាត់ 

• បតងវរទ្ំនិញឆ្លងកាត់ចលូកនុងទ្ីផ្ារកនុងប្សុក 

• ឆប្បើប្បាស់ឯកសរជំនួស ឬឯកសរតកលងកាល យ 

• តកលងបនលំនិម្ុតតិធានឆ្លងកាត់ 

• ការបរិយាយម្ិនពិតននទ្ំនិញឆ្លងកាត់ 

• ការកំណត់តនម្លទាបននទ្ំនិញឆ្លងកាត់។ 

តប្មុយរនលាំឆ្លងកាត ់

• មានការប៉ាោះពាល់ឆសៀលឆោយោម នការអនុញ្ញា ត 

• ការឆប្ជើសឆរសីតប្មាយផ្លូវឆ្លងកាត់ម្ិនប្បប្កតី ឬម្ិនសម្ឆហតុផ្ល 

• ការផ្លល ស់បតូរទ្ំនិញឆោយម្ិនបានឆប្ោងទ្ុកពីម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនម្យួឆៅម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនម្យួ

ឆទ្ៀតអំ ុងឆពលឆ្លងកាត់ 

• ឯកសរម្ិនមានសងគតិភ្ជព ឬម្ិនឆពញឆលញ 

• ការពនាឆពលម្ិនសម្ឆហតុផ្លននការដឹកជញ្ាូនទ្ំនិញពីចំណចុម្យួឆៅចំណចុម្យួឆទ្ៀត 

• រាយការណ៍អំពីឆប្ោោះថាន ក់ ឬឧបបតិតឆហតុឆោយបងាា ញថា ទ្ំនិញប្តូវបានខូចខាត ឬបាត់បង់ ឆោយោម ន

ភសតុតាងបញ្ញា ក់ចាស់ោស់ 

• ការផ្លល ស់បតូរតប្មាយផ្លូវឆោយម្ិនបានឆប្ោងទ្ុក និងោម នម្លូឆហតុប្គប់ប្ោន់ 

• ោម នសងគតិភ្ជពជាម្ួយនឹងទ្ម្ៃន់ បរិមាណ ភណឌ ិកា ឬកុងតឺន័រ 

• ោម នប្បវតតិអនុឆោម្តាម្ចាប់កនលងម្ក 

• ព័ត៌មានតដលបានទ្ទ្ួលពីសធារណជន / ធុរកិចេ 

• ព័ត៌មាន (ចារកម្ម) តដលបានទ្ទ្ួលពីម្ន្រនតីគយ ទ្ីភ្ជន ក់ងារតាម្ប្ពំតដន/ ទ្ីភ្ជន ក់ងារអនុវតតចាប់ឆផ្េងៗ 

• រថយនតដឹកទ្ំនិញម្ិនមានអាជាា បណណឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធ ACTS 

• ឆប្បើប្បាស់ឧបករណ៍រាវរក ដូចជា មា៉ាសុីនតសកនកំារសម ីអុិច។ 
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ភារកិឆចររស់្មន្តនតីគយកែុងការទរ់សា ត់ការណកលងរនលាំឆ្លងកាត់ 

ម្ន្រនតីគយប្តូវមានចំឆណោះដឹងបឆចេកឆទ្ស បទ្ពិឆសធន៍ និងការបណតុ ោះបណ្តត លចំាបាច់ននដូចជា៖ 

• ចាប់គយថាន ក់ជាតិ និងនីតិវិធីឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ACTS) 

• អនុសញ្ញា អនតរជាតិ ដូចជា អនុសញ្ញា ប្កុងកយតូ ូប្កបខណ័ឌ  WCO SAFE ននសតង់ោរ និងកិចេប្ពម្ឆប្ពៀង

ថាន ក់តំបន/់ឆទ្វភ្ជគដីនទ្ឆទ្ៀត សត ីពីការឆ្លងកាត់គយ 

• លកខខណឌ ទ្ីផ្ារប្បឆទ្សទ្ទ្ួល 

• យល់ដឹងអំពីករណីការបនលំឆ្លងកាត់ និង វិធីសន្រសត ប្បតិបតតិការពីម្ុនៗ 

សតើនរណាជាអែកសប្រើការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ? 

• ការអនុវតតការប្គប់ប្គងហានិភ័យប្តូវបានឆប្បើយា៉ា ងទ្លូំទ្ោូយទាងំកនុងវិស័យឯកជន និងសធារណៈ 

កនុងការប្គបដណត ប់សកម្មភ្ជព ឬប្បតិបតតិការជាឆប្ចើន ដូចជា កនុងការធានរា៉ាប់រងជាឆដើម្ 

• ការប្គប់ប្គងហានិភ័យប្បកបឆោយប្បសិទ្ធភ្ជព ជាម្ួយជំនញតដលឆគទ្ទ្ួលសគ ល់ និងឱ្យតនម្ល 

• ការប្គប់ប្គងហានិភ័យគឺជាតផ្នកម្ួយដ៏សំខាន់ននការឆធវើតផ្នការធុរកិចេ។ 

សតើសប្រើការប្គរ់ប្គងហានិភ័យសដ្ឋយរសរៀរណា? 

មានដំណ្តក់កាលប្គឹោះចំនួន ៧ កនុងដំឆណើរការប្គប់ប្គងហានិភ័យ៖ 

1. បឆងកើតបរិបទ្ 

2. កំណត់ហានិភ័យ 

3.  វិភ្ជគហានិភ័យ 

4. វាយតនម្លហានិភ័យ 

5. ឆោោះប្សយហានិភ័យ 

ចំណំ្ត៖ ហានិភ័យជាថាម្វន័ត និងអាចផ្លល ស់បតូរជាប់ជានិចេ ដូចឆនោះដំឆណើរការប្គប់ប្គងក៏ប្តូវបនតឆធវើបចេុបបននភ្ជព។ 

6. ប្តួតពិនិតយតាម្ោន និងពិនិតយឆ ើងវិញ 

7. ប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង និងប្បឹកាឆយាបល់ជានិចេ 

ែាំសែើរការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 

1. បឆងកើតបរិបទ្ 

បរិបទ្យុទ្ធសន្រសត  និងសថ ប័នតដលការប្គប់ប្គងហានិភ័យនឹងប្តូវអនុវតត។ ឧទាហរណ៍ ប្បឆភទ្ធុរកិចេ 

ហានិភ័យតដលផ្ារភ្ជេ ប់កនុងធុរកិចេឆនោះនិងការកំណត់អាទ្ិភ្ជព និងការប្បាប្ស័យទាក់ទ្ងនិងប្បឹកាឆយាបល់។ 

2. កំណត់ហានិភ័យ 

• កំណត់ប្បឆភទ្ហានិភ័យឆផ្េងៗ ឧ. ហានិភ័យយុទ្ធសន្រសតចំឆពាោះឆោលបំណងធុរកិចេ 
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• កំណត់ភ្ជគីពាក់ព័នធ រមួ្មាន អនកណ្តនឹងចូលរួម្ ឬអនកទ្ទ្ួលរងផ្លប៉ាោះពាល់? 

• ប្ពឹតតិការណ៍កនលងម្ក និងការវិវឌ្ឍនឆពលអនគត 

3. ការវិភ្ជគហានិភ័យ 

• ឆតើប្ពឹតតិការណ៍ហានិភ័យទ្ំនងនឹងឆកើតឆ ើងតាម្រឆបៀបណ្ត ដូចជា ភ្ជពប្បហាក់ប្បតហល និងភ្ជព

ញឹកញាប់? 

• ឆតើមានផ្លប៉ាោះពាល់ ការចំណ្តយ និង/ឬផ្លវិបាកននប្ពឹតតិការណ៍អវីខលោះ (ផ្លប៉ាោះពាល់អាចជាឆសដាកិចេ 

នឆយាបាយ សងគម្)? 

• ប្តួតពិនិតយតាម្ោន និងពិនិតយឆម្ើលឆ ើងវិញ 

• ប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង និងប្បឹកាឆយាបល់ 

4. វាយតនម្លហានិភ័យ 

• ចាត់លំោប់ថាន ក់ហានិភ័យឆោយឆយាងតាម្អាទ្ិភ្ជពននការប្គប់ប្គង តាម្ប្បឆភទ្ហានិភ័យ និងវាយ-

តនម្លតាម្ភវនីយភ្ជព និងលទ្ធភ្ជពននតនម្ល ឬផ្លវិបាក។ 

• កំណត់កប្ម្ិតហានិភ័យតដលផ្ារភ្ជា ប់ម្កជាម្ួយ 

5. ឆោោះប្សយហានិភ័យ 

• បឆងកើត និងអនុវតតតផ្នការប្គប់ប្គងហានិភ័យជាម្យួនឹងវិធានការការពារជាក់ោក់ឆដើម្បីឆោោះប្សយ

ហានិភ័យតដលបានកំណត់។ 

• ឆោយពិចារណ្តឆលើ៖ 

o អាទ្ិភ្ជព ទាងំកប្ម្ិតយុទ្ធសន្រសត  និងកប្ម្ិតប្បតិបតតិ 

o ធនធានម្នុសេ ធនធានហិរញ្ាវតថុ និងបឆចេកឆទ្ស 

o ការទ្ទ្ួលយកហានិភ័យ (ហានិភ័យកប្ម្ិតទាប) 

• តផ្នការប្គប់ប្គងហានិភ័យប្តូវពិពណ៌នអំពីឆហតុផ្លកនុងការឆប្ជើសឆរសីហានិភ័យ និងវិធានការ

ការពារ 

• ប្តូវកត់ប្តាការទ្ទ្ួលខុសប្តវូ ការប្តួតពិនិតយតាម្ោន ឬដំឆណើរការវាយតនម្លតដលបានតបងតចក និង

ការបា៉ា ន់ប្បមាណហានិភ័យតដលឆៅឆសសសល់ផ្ងតដរ។ 

6. ការប្តួតពិនិតយតាម្ោន 

• អនកប្គប់ប្គងហានិភ័យប្តូវប្តួតពិនិតយតាម្ោនសកម្មភ្ជព និងដំឆណើរការននឆដើម្បីកំណត់ភ្ជពប្តឹម្-

ប្តូវននតផ្នការឆប្ោងទ្ុកតដលបានឆរៀបចំឆ ើង និងប្បសិទ្ធភ្ជពននវិធានការតដលបានអនុវតតកនុងការ

ឆោោះប្សយហានិភ័យឆនោះ 

• កនុងការកំណត់ហានិភ័យ ការកំណត់អាទ្ិភ្ជពហានិភ័យ ការឆោោះប្សយហានិភ័យ និងការសនមត់ ប្តូវ

បានឆធវើឆ ើង ប៉ាុតនតអាចតកតប្បបាន (ឧ. បរិយាកាសធុរកិចេ ទ្ប្ម្ង់ធុរកិចេ ឆោលនឆយាបាយរោា ភិបាល) 
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7. ការពិនិតយឆ ើងវិញ  

• ឆោលនឆយាបាយប្គប់ប្គងហានិភ័យ ការសឆប្ម្ចចិតត និងតផ្នការប្តូវឆធវើការតកតប្បជាប្បចំា 

• ប្បាប្ស័យទាក់ទ្ង និងប្បឹកាឆយាបល់ 

ដូចឆនោះ ដំឆណើរការប្គប់ប្គងហានិភ័យគួរអនុវតតតាម្វដតបនតបនេ ប់ននដំណ្តក់កាលទាងំប្បំាពីរឆនោះ។  
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ណនែកទី៧៖ ការិយាលយ័គយឆ្លងកាត ់

ការិយាល័យគយឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលកាលបរិឆចទ័្ននដំឆណើរការឆ្លងកាត់ពីប្បព័នធ ACTS កនុងទ្ប្ម្ង់ជាសរបញ្ញា ក់

ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ (ATR)។ 

១. រុសរប្តួតពិនិតយ 

បុឆរប្តួតពិនិតយអនុញ្ញា តឱ្យមានការប្តួតពិនិតយម្ុនការម្កដល់ ននការឆ្លងកាត់ ឆោយតផ្អកឆលើការវិភ្ជគ

ហានិភ័យ និងព័ត៌មានពាក់ព័នធឆផ្េងឆទ្ៀត។ 

• ការសឆប្ម្ចចិតតប្តូវបានចុោះបញ្ា ីថាឆតើ អនុញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់តដរឬឆទ្។ 

ការប្តួតពិនិតយរូបវនតទ្ំនិញជាប្បចំាឆៅការិយាល័យគយឆ្លងកាត់ប្តូវកាត់បនថយ។ ការវិភ្ជគហានិភ័យតាម្

ប្បព័នធ ACTS នឹងតណនំម្ន្រនតីគយថាឆតើ ប្តូវពិនិតយឯកសរបតនថម្ ឬប្តួតពិនិតយរូបវនតទ្ំនិញ។ 

 

មាេ ស់ទ្ំនិញ ឬប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូន ប្តូវជូនដំណឹងម្ន្រនតីគយថា រថយនត និងដំឆណើរការឆ្លងកាត់បានម្កដល់ 

ឆហើយបងាា ញទ្ំនិញ និងប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) ដល់ម្ន្រនតីគយ។ 

• ម្ន្រនតីគយយកឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ (ARN) ពី TAD បញ្េូលកនុងប្បព័នធ ACTS តាម្រយៈ

មា៉ាសុីនតសកនបារកូដ ឬបញ្េូលឆោយនដ។ 

• ឆយាងឆៅឆលើសរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ (ATR)។ 

ឆសៀលប្តូវបានប្តួតពិនិតយឆដើម្បីធានថា ឆសៀលឆៅកិបជាប់ និងឆយាងឆៅឆលើឆលខឆសៀលឆលើប្បតិឆវទ្ន៍

អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) និងឆលើសរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ (ATR)។ 

២. សថ នភាពនិងការទទួលសគ ល់ែាំសែើរការឆ្លងកាត់ 

ប្បព័នធ ACTS ទាញយកព័ត៌មានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ និងឆឆ្លើយតបឆៅនឹងសថ នភ្ជពននប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ 

ប្ពម្ទាងំអនុវតតការប្តួតពិនិតយ រួម្មាន៖ 

• ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ប្តូវបានដឹង ឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ និងតប្មាយផ្លូវ។ 

• ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ប្តូវបានដឹង ឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ប៉ាុតនតម្ិនប្សបោន ជាម្ួយនឹងការបងាា ញ

ទ្ំនិញឆៅការិយាល័យឆ្លងកាត់ (ឧ.ដំឆណើរការឆ្លងកាត់បានម្កដល់ការិយាល័យគម្យោា នរួចឆហើយ)។ 

• ការបតងវរកនុងប្សុកឬអនតរជាតិ (ឧ. ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ម្ិនបានប្បកាសឆៅការិយាល័យឆ្លងកាត់ ឬ

ប្បឆទ្សឆ្លងកាត់)។ 

 

Bar code reader 
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២.១. ោែ នសររញ្ញជ ក់ថានឹងមានប្រតិរតតិការឆ្លងកាត់ (ATR) 

ប្បសិនឆបើដំឆណើរការឆ្លងកាត់ម្និប្សបោន ឆៅនឹងសរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ (ATR) (ការ

ឆសន ើសុំ ATR នឹងប្តូវឆធវើឆ ើងឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរតាម្រយៈប្បព័នធ ACTS សប្មាប់ព័ត៌មានប្បតិឆវទ្ន៍តដល

នឹងប្តូវបញ្ាូនជាសរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ (ATR)។ 

ឆប្កាយពីបានទ្ទ្ួលសរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ (ATR) និងសរប្ពមានបតនថម្ឆផ្េងឆទ្ៀត

តដលបឆងកើតឆ ើងឆោយប្បពន័ធ ACTS ម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ចចិតតឆលើវិធានការណ្តម្យួបតនថម្ឆទ្ៀត។ 

កនុងករណី ដំឆណើរការឆ្លងកាត់បានបតងវរពីតប្មាយផ្លូវឆ្លងកាត់តដលបានអនុញ្ញា តពីខាងឆដើម្ ឬផ្លល ស់បតូរ

ការិយាល័យគម្យោា ន ឬទ្ទ្ួលទ្ំនិញ សូម្ឆម្ើលព័ត៌មានលម្អិតនននីតិវិធីប្បតិបតតិការកនុងតផ្នកទ្ី៩៖ ការបតងវរ ឬការ

ម្ិនប្បគល់ទ្ំនិញ។ 

៣. ការស្សប្មឆឆិតតប្តួតពនិិតយែាំសែើរការឆ្លងកាត់ 

ម្ន្រនតីគយចាត់វិធានការសម្ប្សបឆដើម្បីប្តួតពិនិតយ ឬម្ិនប្តួតពិនិតយទ្ំនិញ ឆោយរមួ្បញ្េូលការប្ពមានម្ុន

ការប្តួតពិនិតយ ឬការអឆងកតលកខខណឌ ទ្ំនិញ ឬការឆវចខេប់ ឬបញ្ញា បារម្ាឆផ្េងឆទ្ៀតដូចបានបងាា ញឆៅការិយាល័យ

ឆ្លងកាត់។ ប្បព័នធអាចពាករណ៍ការសឆប្ម្ចចិតតឆលើការប្តួតពិនិតយឆៅការិយាល័យឆ្លងកាត់។  ការសឆប្ម្ចចិតតឆលើការ

ប្តួតពិនិតយទាងំឆនោះអាច៖ 

ក) អនុញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់ប្ពំតដន 

ខ) បញ្ាូនដំឆណើរការឆ្លងកាត់ប្តលប់ឆៅវិញ ឬ 

គ) បញ្ឈប់ដំឆណើរការឆ្លងកាត់។ 

ចំណំ្ត៖ ការបញ្ឈប់ដំឆណើរការឆ្លងកាត់មានន័យថា ការិយាល័យឆ្លងកាត់នឹងកាល យជាការិយាល័យគម្យោា ន

តដលទ្ំនិញអាចប្តូវបានប្តួតពិនិតយ។ ឆប្កាយម្ក ប្បសិនឆបើទ្ំនិញអនុញ្ញា តឱ្យបនតនីតិវធិ ីចំាបាច់ប្តូវមានប្បតិឆវទ្ន៍

ថមីម្ួយឆទ្ៀត។ 

រាល់ការសឆប្ម្ចចិតតឆលើការប្តួតពិនិតយទាងំអស់ប្តូវបានកត់ប្តាចូលឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS។ ឧទាហរណ៍ 

ប្បសិនឆបើ ទ្ំនិញប្តូវបានប្តួតពិនិតយម្ុនឆពលចុោះបញ្ា ីឆ្លងកាត់ប្ពំតដនឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ឬប្បសិនឆបើ

ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ម្ិនមានសុពលភ្ជព ឆហើយប្តូវបញ្ឈប់ដំឆណើរការ ឬបញ្ាូនប្តលប់ឆៅវិញ។ 

 ៣.១. សររញ្ញជ ក់ថាប្រតិរតតិការានឆ្លងកាត់ប្ពាំណែន (NCF) 

ប្បសិនឆបើ ការប្តួតពិនិតយឆោយម្ន្រនតីគយ ឬឆោយការឆ្លងកាត់តដលបានទ្ទ្ួលការអនុញ្ញា តជាម្ុន ដំឆណើរ

ការឆ្លងកាត់ប្តូវបានអនុញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់ប្ពំតដន ឆហើយការិយាល័យឆចញដំឆណើរបានទ្ទ្ួលដំណឹងពីប្បព័នធ ACTS 

តាម្រយៈសរបញ្ញា ក់ថាប្បតបិតតិការបានឆ្លងកាត់ប្ពំតដន (NCF)។  
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ណនែកទី៨៖ ការយិាលយ័គមយដ្ឋឋ ន 

បនេ ប់ពីការបឆញ្េញទ្ំនិញសប្មាប់ឆ្លងកាត់ ការិយាល័យឆចញដំឆណើរបញ្ាូនសរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិ-

ការឆ្លងកាត់ម្កដល់ (AAR) តាម្រយៈប្បព័នធ ACTS ឆៅកាន់ការិយាល័យគម្យោា ន។ 

ការិយាល័យគម្យោា នដឹងថា នឹងមានដំឆណើរការឆ្លងកាត់ម្កដល់ឆៅការិយាល័យឆនោះតាម្រយៈការកំណត់

កាលបរិឆចទ័្កនុងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់តដលបានអនុញ្ញា ត។ 

១. ការប្តួតពិនិតយមុនការមកែល់ 

បនេ ប់ពីទ្ទ្ួលបានសរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ម្កដល់ (AAR) ការិយាល័យគម្យោា នអនុវតត

ការវិភ្ជគហានិភ័យកនុងប្បព័នធឆោយសវ ័យប្បវតតិ និងរកាទ្ុកជាម្ុនននព័ត៌មានបរិយាយដំឆណើរការឆ្លងកាត់។ 

១.១. នីតិវិធីធមែតា ឬនីតិវិធីសមញ្ា 

ប្បតិបតតិករឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត (ATT) ទ្ទ្ួលបានអតថប្បឆយាជន៍ពីនីតិវិធសីម្ញ្ាបតនថម្ឆៅ

ការិយាល័យគម្យោា ន ឆទាោះបីជា នីតិវិធីសម្ញ្ាទ្ទ្លួបានការអនុញ្ញា តជាក់ោក់អាចខុសោន ពីការអនុញ្ញា តតដល

បានឆចញឱ្យ ATT ប្បឆភទ្ទ្ំនិញ តប្មាយផ្លូវឆ្លងកាត់ អនកទ្ទ្លួទ្ំនិញ ឬគម្យោា ន។ 

ចំណំ្ត៖ ដូចោន ផ្ងតដរ ការសឆប្ម្ចចិតតប្គបប់្គងហានិភ័យតដលបានឆធវើឆ ើងឆលើការប្តួតពិនិតយម្ុនការម្ក

ដល់អាចបដឆិសធឆលើការពិចារណ្តពិឆសសណ្តមួ្យ តដលជាទ្ូឆៅប្តូវបានអនុញ្ញា ត និងជំនួសឆោយ វធិានការ

ប្តួតពិនិតយជាក់ោក់ណ្តម្ួយឆទ្ៀត។ 

• បនេ ប់ពី AAR ម្កដល់ ជាម្ួយនឹងការកំណត់អតតសញ្ញា ណអនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញ តដលបានអនុញ្ញា ត 

ការិយាល័យគម្យោា ននឹងដឹងថាឆតើទ្ំនិញ តដលកំពុងដំឆណើរការសថ ិតឆប្កាម្នីតិវិធីសម្ញ្ា និងបាន

បងាា ញឆៅទ្ីតាំងអនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញតដលបានអនុញ្ាតតដរឬឆទ្។ 

២. ការមកែល់សប្កាមនីតិវិធីធមែតា 

អនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញ ឬអនកតំណ្តងមាេ ស់ទ្ំនិញជូនដំណឹងអំពីការម្កដល់ននទ្ំនិញ។ 

• ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) ម្កដល់ជាម្ួយអនកឆបើកបររថយនតដឹកជញ្ាូន។ 

ចំណំ្ត៖ ឆប្កាម្នីតិវធិីធម្មតា ទ្ីតាំងោក់ទ្ំនិញអាចប្តូវបានប្តួតពិនិតយឆៅការិយាល័យគម្យោា ន។ 

ឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ARN) ប្តូវបានទាញឆចញពី TAD និងោក់បញ្េូលឆៅកនុង

ប្បព័នធ ACTS។ ប្បព័នធ ACTS តសវងរកព័ត៌មានដំឆណើរការឆ្លងកាត់ឆោយឆយាងតាម្រយៈ ARN។ 

២.១. ការមកែល់ប្តឹមប្តូវតាមលកេមែឌ  

ប្បសិនឆបើ ការម្កដល់ប្តមឹ្ប្តូវតាម្លកខខណឌ  ការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ជាម្ួយនឹងសរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការ

ឆ្លងកាត់ប្តូវបានតសវងរក និង៖ 

• ការម្កដល់ប្តូវបានកត់ប្តាចូលកនុងប្បព័នធ ACTS និង 
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• ប្បព័នធ ACTS ជូនដំណឹងការិយាល័យឆចញដំឆណើរថា ការម្កដល់ប្តូវបានទ្ទ្ួលយក។ 

២.២. ការមកែល់មិនប្តឹមប្តូវតាមលកេមែឌ  

ប្បសិនឆបើ ការម្កដល់ម្ិនប្តឹម្ប្តូវតាម្លកខខណឌ  ឆោយសរតតដំឆណើរការឆ្លងកាត់៖ 

• ម្ិនម្កដល់ ឆោយសរការបតងវរ ឬកាលៈឆទ្សៈពិឆសសឆផ្េងឆទ្ៀត ជាម្ួយនឹងភ្ជពម្ិនប្សបោន ននសរ

បញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ម្កដល់ (AAR) កនុងប្បព័នធ ACTS៖ 

o ការិយាល័យគម្យោា នឆសន ើសុំ AAR ពីការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដំឆណើរការឆ្លងកាត់ 

o ប្បព័នធ ACTS ឆផ្ាើឆៅការិយាល័យគម្យោា ន វញិឆោយសវ ័យប្បវតតិអំពីព័ត៌មាន និង 

o ប្បសិនឆបើដំឆណើរការឆ្លងកាត់អាចឆផ្េៀងផ្លេ ត់ដំឆណើរការឱ្យបនតឆប្កាម្នីតិវិធីធម្មតា។ 

• សប្មាប់ឆហតុផ្លឆផ្េងឆទ្ៀតតដលម្ិនអាចទ្ទ្ួលយក ឧ. ទ្ំនិញហាម្ឃាត់ ឬទ្ំនិញជាប់កប្ម្ិតកំណត់

តដលម្ិនបានអនុញ្ញា តសប្មាប់ប្បឆទ្សគម្យោា ន ឬដំឆណើរការឆ្លងកាត់ម្ិនអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណកនុង

ប្បព័នធ ACTS បាន៖ 

o ប្បព័នធ ACTS បដិឆសធការម្កដល់ និង 

o ធុរជនប្តូវបានជូនដំណឹងថា ការបងាា ញទ្ំនិញម្ិនប្តឹម្ប្តូវតាម្លកខខណឌ ។ 

២.៣. ការស្សប្មឆឆិតតប្តួតពិនិតយ 

ការវិភ្ជគហានិភ័យ ប្តូវបានបញ្េប់កនុងដំណ្តក់កាលឆនោះឆដើម្បីជួយដល់ម្ន្រនតីគយកនុងការសឆប្ម្ចចិតតឆលើការ

ប្តួតពិនិតយទ្ំនិញ។ ម្ន្រនតីគយប្តូវឆធវើការពិចារណ្តឆលើកតាត ហានិភ័យថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់ម្ូលោា ន ឆៅឆពលវិភ្ជគ

ហានិភ័យឆៅការិយាល័យគម្យោា ន។ 

• ប្បព័នធ ACTS កត់ប្តាលទ្ធផ្លននការវិភ្ជគហានិភ័យ 

• ឆទាោះបីជា ការវិភ្ជគហានិភ័យជាដំឆណើរការសវ ័យប្បវតតិក៏ឆោយ ប៉ាុតនតការសឆប្ម្ចចតិតចុងឆប្កាយកនុងការ

ប្តួតពិនិតយទ្ំនិញអាចសថ ិតឆៅឆលើការសឆប្ម្ចចិតតរបសម់្ន្រនតីគយ។ 

ប្បសិនឆបើ ការវិភ្ជគបានឆសន ើឆ ើងកនុងការចាត់វិធានការឆៅការិយាល័យគម្យោា ន ប៉ាុតនតឆបើម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ច

ចិតតម្ិនឆធវើការប្តួតពិនិតយ ដូចឆនោះប្បព័នធ ACTS តប្ម្ូវឱ្យម្ន្រនតីគយបញ្ញា ក់អំពីម្ូលឆហតុតដលម្ិនសឆប្ម្ចចិតតឆធវើការ

ប្តួតពិនិតយ។ 

២.៣.១. ប្រស្ិនសរើមិនមានការប្តួតពិនិតយ 

ទ្ំនិញប្តូវបានបឆញ្េញ សប្មាប់របបគយឆផ្េង ឬសកម្មភ្ជពននឆផ្េងឆទ្ៀត (ឧ.ការរកាទ្ុកបឆណ្តត ោះ

អាសនន នីតិវិធីនំចូល -ល-) ឆហើយប្បព័នធ ACTS ជូនដំណឹងមាេ ស់ទ្ំនិញ។ 

• លទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ “ម្ិនមានកំហុសឆ្គង” ប្តូវបានជូនដំណឹងការិយាល័យឆចញដំឆណើរតាម្រយៈ

ប្បព័នធ ACTS ជាម្ួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតអំពីការឆផ្េរទ្ំនិញ និង/ឬឧបបតិតឆហតុ ប្បសនិបានឆកើតឆ ើង

អំ ុងឆពលចរាចរណ៍ទ្ំនិញ។ 
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២.៣.២. ការប្តួតពិនិតយប្តូវានអនុវតត 

ប្បសិនឆបើ ការិយាល័យគម្យោា នសឆប្ម្ចចិតតឆធវើការប្តួតពិនិតយ ការប្តួតពិនិតយប្តូវអនុវតតឆៅការិយាល័យ

គម្យោា នឆដើម្បីឆផ្េៀងផ្លេ ត់ឆសៀល ប្បតិឆវទ្ន៍ ឬទ្ំនិញ (ឬទាងំអស់) ឆោយឆប្បើព័ត៌មានបរិយាយដំឆណើរការឆ្លងកាត់

តដលបានឆបាោះពុម្ពជាទ្ប្ម្ង់ប្កោស តផ្អកឆលើឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ARN)។ 

• ម្ន្រនតីគយឆៅការិយាល័យគម្យោា នកត់ប្តាលទ្ធផ្លននការប្តួតពិនិតយបនេ ប់ពីការប្តួតពិនិតយទ្ំនិញ 

• ឆៅឆពលោម នភ្ជពម្ិនប្បប្កតី ឬឆៅឆពលម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ចចិតតម្ិនរង់ចំាដំឆណ្តោះប្សយភ្ជពម្ិនប្បប្កតី

ឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ម្ន្រនតីគយប្តូវកត់ប្តាកនុងប្បព័នធ ACTS ឆោយបញ្ញា ក់ថា ទ្ំនិញរួចរាល់

សប្មាប់នីតិវិធី/សកម្មភ្ជពបនេ ប់ (ឧ.ការរកាទ្ុកបឆណ្តត ោះអាសនន នីតិវិធីនំចលូជាឆដើម្) 

• ប្បព័នធ ACTS ជូនដំណឹងការិយាល័យឆចញដំឆណើរអំពីភ្ជពប្បប្កតី ឆហើយបឆញ្េញទ្ំនិញ 

• ទ្ំនិញប្តូវបានបឆញ្េញពីការឆ្លងកាត់គយ។ 

២.៤. ភាពមិនប្រប្កតី 

កនុងករណី មានភ្ជពម្ិនប្បប្កតី ម្ន្រនតីគយឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរអាចសឆប្ម្ចចិតតរង់ចំាដំឆណ្តោះប្សយ

ភ្ជពម្ិនប្បប្កតីឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរម្ុនឆពលបឆញ្េញទ្ំនិញ។ 

• ការិយាល័យឆចញដំឆណើរនឹងជូនដំណឹងតាម្ប្បព័នធ ACTS ប្បសិនឆបើការិយាល័យគម្យោា នសឆប្ម្ចរង់ចំា 

• ម្ន្រនតីគយកត់ប្តាចូលកនុងប្បព័នធ ACTS ឆោយបញ្ញា ក់ថា ការិយាល័យគម្យោា នកំពុងរង់ចំាដំឆណ្តោះប្សយ 

• ការបឆញ្េញទ្ំនិញពីការឆ្លងកាត់ប្តូវបានពនាឆពលរហូតដល់ភ្ជពម្ិនប្បប្កតីប្តូវបានឆោោះប្សយ

ជាម្ួយការិយាល័យឆចញដំឆណើរ។ 

៣. ការមកែល់សប្កាមនីតិវិធីសមញ្ា 

អនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញ ឬអនកតំណ្តងមាេ ស់ទ្ំនិញនឹងជូនដំណឹងការិយាល័យគម្យោា នអំពីការម្កដល់ននទ្ំនិញ៖ 

• ជាទ្ូឆៅ អនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញតដលទ្ទ្ួលបានអនុញ្ញា តទ្ទ្ួលបានការសប្ម្បសប្ម្ួលឆោយអនុញ្ញា តឱ្យ

ទ្ំនិញប្បគល់ឱ្យឆៅនឹងទ្ីតាំងរបស់អនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញឆោយផ្លេ ល់។ 

• ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) ម្កដល់ជាម្ួយនឹងរថយនតដឹកទ្ំនិញ។ 

ឆៅឆពលតដលការជូនដំណឹងការម្កដល់ប្តូវបានបងាា ញឆប្កាម្នីតិវិធីសម្ញ្ា៖ 

• ប្បព័នធ ACTS ប្តួតពិនិតយថាឆតើ ធុរជនតដលជូនដំណឹងននការម្កដល់ពិតជាទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តឱ្យ

ឆប្បើប្បាស់នីតិវិធីសម្ញ្ាឆៅការិយាល័យគម្យោា នតដរឬឆទ្ និង 

• ប្តួតពិនិតយទ្ីតាំងោកទ់្ំនិញសថ ិតឆៅកនុងទ្ីតាំងកំណត់តដលបានអនុញ្ញា តតដរឬឆទ្។ 

ប្បសិនឆបើ ោម នការបតងវរទ្ំនិញ ប្បព័នធ ACTS ជូនដំណឹងការិយាល័យឆចញដំឆណើរថា ការម្កដល់ប្តូវបាន

ទ្ទ្ួលយក ឆហើយការម្កដល់ប្តូវបានកត់ប្តាចូលកនុងប្បព័នធ ACTS។  
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៣.១. ការរសញ្ចញទាំនិញសដ្ឋយស្វ័យប្រវតតិ 

ប្បសិនឆបើ ទ្ំនិញប្តូវបានចាត់ទ្ុកថា មានហានិភ័យទាប និងម្ិនមានទ្ំនិញជាប់កប្ម្ិតកំណត់ ការកំណត់

ឆមា៉ា ងរង់ចំាការបឆញ្េញទ្ំនិញឆោយសវ ័យប្បវតតិប្តូវបានចាប់ឆផ្តើម្។ 

• បនេ ប់ពីបញ្េប់ការកំណត់ឆពលឆវោ អនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា តឱ្យទ្មាល ក់ទ្ំនិញ 

ការិយាល័យគម្យោា នទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានអំពីដំឆណើរការឆ្លងកាត់ និងមានឱ្កាសឆធវើអនតរាគម្ន៍កនុងចឆនល ោះ

ឆពលឆនោះជាម្ួយនឹងការសឆប្ម្ចចិតតកនុងការប្តួតពិនិតយ។ 

ប្បសិនឆបើ ម្ិនមានការប្តួតពិនិតយទ្ំនិញកនុងរយៈឆពលតដលបានប្ពម្ឆប្ពៀងឆនោះ ប្បព័នធ ACTS ជូនដំណឹង

ធុរជនថា ោត់អាចចាប់ឆផ្តើម្បឆញ្េញទ្ំនិញ និងកត់ប្តាលទ្ធផ្លននការបឆញ្េញទ្ំនិញ។ 

• ប្បសិនឆបើ ម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ចចិតតឆធវើការប្តួតពិនិតយអំ ុងឆពលឆនោះ ការអនុញ្ញា តបឆញ្េញទ្ំនិញប្តូវបាន

បញ្ឈប់។ 

៣.១.១. ការស្សប្មឆឆិតតប្តួតពិនិតយ 

ការវិភ្ជគហានិភ័យប្តូវបានបញ្េប់ឆដើម្បីជួយម្ន្រនតីគយកនុងការសឆប្ម្ចចិតតប្តួតពិនិតយទ្ំនិញ។ លទ្ធផ្លវិភ្ជគ

ហានិភ័យតដលបានម្កពីការិយាល័យឆចញដំឆណើរអាចប្តូវបានទ្ទ្ួលយក ឬប្តូវពិចារណ្តឆៅឆពលអនុវតតការវិភ្ជគ

ហានិភ័យឆៅការិយាល័យគម្យោា ន ឆហើយប្បព័នធ ACTS កត់ប្តាលទ្ធផ្លននការវិភ្ជគហានិភ័យ។ 

៣.២. ព័ត៌មានននការទមាល ក់ទាំនិញ 

ជាលកខខណឌ របស់អនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញតដលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត ព័ត៌មានននការបឆញ្េញទ្ំនិញប្តូវឆផ្ាើឆៅ

ការិយាល័យគម្យោា ន។ 

• ប្បព័នធ ACTS ប្តួតពិនិតយភ្ជពប្តឹម្ប្តូវននព័ត៌មានតដលបានទ្ទ្ួល និងរកាទ្ុកព័ត៌មានឆនោះ។ 

ឆៅឆពលការទ្មាល ក់ទ្ំនិញប្តូវបានបញ្េប់ឆោយោម នការកត់សមាគ ល់ណ្តម្ួយ បនេ ប់ម្កប្បព័នធ ACTS នឹង

កត់ប្តាថា ទ្ំនិញរចួរាល់សប្មាប់នីតិវិធីឬសកម្មភ្ជពបនេ ប់ (ឧ. ការរកាទ្ុកបឆណ្តត ោះអាសនន នីតិវិធីនំចលូជាឆដើម្) 

ឆហើយទ្ំនិញប្តូវបានបឆញ្េញពីការឆ្លងកាត់។ បនេ ប់ម្ក ប្បព័នធ ACTS នឹងជូនដំណឹងការិយាល័យឆចញដំឆណើរអំពី

លទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយឆោយបញ្ញា ក់ថា “ោម នកំហុសឆ្គង”។ 

ឆៅឆពលការបឆញ្េញព័ត៌មានម្ិនបានបញ្េប់ ដូចឆនោះ នឹងមានការកត់សមាគ ល់ឆលើការបឆញ្េញព័ត៌មានឆនោះ 

បនេ ប់ម្កប្បព័នធ ACTS ជូនដំណឹងម្ន្រនតីគយថា ោត់ប្តូវឆធវើការសឆប្ម្ចចិតតប្តួតពនិិតយ ឬម្ិនប្តួតពិនិតយទ្ំនិញ។ 

• ការសឆប្ម្ចចិតតម្ិនប្តួតពិនិតយប្តូវបានកត់ប្តាចូលកនុងប្បព័នធ ACTS។ 

៣.៣. ការប្គរ់ប្គងការពិនិតយ 

ជាទ្ូឆៅ ការពិនិតយប្តូវបានឆធវើឆ ើងឆៅកតនលងោក់ទ្ំនិញ ដូចបានបញ្ញា ក់កនុងការជូនដំណឹងននការម្កដល់។ 

ម្ន្រនតីគយប្តួតពិនិតយទ្ំនិញតាម្រយៈការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ទ្ំនិញ និងឯកសរអម្ភ្ជា ប់ឆធៀបនឹងព័ត៌មានបរិយាយអំពីដំឆណើរ

ការតដលឆបាោះពុម្ពជាទ្ប្ម្ង់ប្កោស។ 
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• ការិយាល័យគយគម្យោា នកត់ប្តាចូលកនុងប្បព័នធ ACTS អំពីលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយឆោយបញ្ញា ក់ថា 

“ោម នកំហុសឆ្គង ឬមានកំហុសឆ្គង”។ រាល់ភ្ជពម្ិនប្បប្កតីប្តូវបានឆោោះប្សយជាម្ួយការិយាល័យ

ឆចញដំឆណើរ។ 

ឆៅឆពលោម នកំហុសឆ្គង ឬម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ចចិតតម្ិនរងចំ់ាការតកតប្ម្ូវកំហុសឆ្គងពីការិយាល័យឆចញដំឆណើរ 

ម្ន្រនតីគយប្តូវកត់ប្តាចូលកនុងប្បព័នធ ACTS ថា ទ្ំនិញរួចរាល់សប្មាប់នីតិវិធី/សកម្មភ្ជពបនេ ប់ (ឧ.ការរកាទ្ុក

បឆណ្តត ោះអាសនន ឬនីតិវិធីនំចលូជាឆដើម្)។ 

• ប្បព័នធ ACTS ជូនដំណឹងការិយាល័យឆចញដំឆណើរអំពីភ្ជពប្បប្កតី ឆហើយបឆញ្េញទ្ំនិញ។ 

• ទ្ំនិញប្តូវបានបឆញ្េញពីការឆ្លងកាត់។ 

៣.៤. ភាពមិនប្រប្កតី 

កនុងករណីមានភ្ជពម្ិនប្បប្កតី ការិយាល័យគម្យោា នអាចសឆប្ម្ចចិតតរង់ចំាការតកតប្ម្ូវភ្ជពម្ិនប្បប្កតីឆៅ

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរម្ុនឆពលបឆញ្េញទ្ំនិញ។ 

• ការិយាល័យឆចញដំឆណើរនឹងជូនដំណឹងតាម្រយៈប្បព័នធ ACTS ប្បសិនឆបើ ការិយាល័យគម្យោា ន

សឆប្ម្ចរង់ចំា។ 

• ម្ន្រនតីគយកត់ប្តាចូលកនុងប្បព័នធ ACTS ឆោយបញ្ញា ក់ថា ការិយាល័យគម្យោា នកំពុងរង់ចំា។ 

• ការបឆញ្េញទ្ំនិញសប្មាប់ឆ្លងកាត់ប្តូវបានពនាឆពលរហូតដល់ភ្ជពម្ិនប្បប្កតីប្តវូបានឆោោះប្សយ

ជាម្ួយការិយាល័យឆចញដំឆណើរ។ 

ចំណំ្ត៖ ប្បសិនឆបើរកឆ ើញកំហុសឆ្គងធំ ការិយាល័យគយប្តូវពិចារណ្តលកខខណឌ  និងភ្ជពធៃន់ធៃរ ថាឆតើ

កំហុសឆ្គងទាងំឆនោះ ឆធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់ការបនតការអនុញ្ញា តនឆពលអនគតរបស់អនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញ សប្មាប់នីតិវធិី

សម្ញ្ាតដរឬឆទ្។  
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ណនែកទី៩៖ ការរណងវរ ឬការមិនប្រគលទ់ាំនិញ 

១. ការរណងវរសៅកាន់ការិយាល័យឆ្លងកាត់ ឬការិយាល័យគមយដ្ឋឋ នណែលមិនានប្រកាស្ 

កនុងករណី ការបតងវរទ្ំនិញឆ្លងកាត់ឆៅកាន់ការិយាល័យគម្យោា នម្ួយឆផ្េងឆទ្ៀតឆប្ៅពីការិយាល័យតដល

បានប្បកាសកនុងប្បព័នធ ACTS អនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញតដលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត ឬអនកតំណ្តងមាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវជូន

ដំណឹងដលក់ារិយាល័យគម្យោា នថមីអំពីការម្កដល់ននទ្ំនិញឆនោះ។ 

• ការម្កដល់សថ ិតឆប្កាម្នីតិវិធីសម្ញ្ាឆៅទ្ីតាំងតដលបានអនុញ្ញា ត ឬសថ ិតឆប្កាម្នីតិវិធីធម្មតា។ 

ឆៅឆពលការជូនដំណឹងការម្កដល់សថ ិតឆប្កាម្នីតិវិធីសម្ញ្ា ប្បព័នធ ACTS នឹងប្តួតពិនិតយថា៖ 

• ធុរជនតដលជូនដំណឹងអំពីការម្កដល់ប្តូវបានអនុញ្ញា តឱ្យ (អនកទ្ទ្លួទ្ំនិញ) ឆប្បើប្បាស់នីតិវិធីសម្ញ្ា

ឆៅការិយាល័យគម្យោា នតដរឬឆទ្ និង 

• ប្តួតពិនិតយថា ទ្ីតាំងោក់ទ្ំនិញសថ ិតឆៅទ្ីតាំងអនុញ្ញា ត ដូចតដលបានបញ្ញា ក់កនុងការអនុញ្ញា តតដរឬឆទ្។ 

១.១. ការទាញយកព័ត៌មានប្រតិសវទន៍ 

ឆៅឆពលទ្ំនិញម្កដល់ជាប្បប្កតីឆៅការិយាល័យនិងប្បឆទ្សឆនោះ ឆលខឆយាង ARN នឹងប្តូវបញ្េូលឆៅកនុង

ប្បព័នធ ACTS ឆោយនដ ឬឆោយមា៉ាសុីនតសកនបារកូដ ឆហើយប្បព័នធ ACTS តសវងរកព័ត៌មានដំឆណើរឆ្លងកាត់ឆោយ

ឆយាងតាម្ឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ARN) កនុងការជូនដំណឹងការម្កដល់។ 

• កនុងប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរ បនេ ប់ពីទ្ទ្ួលបានសរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ម្កដល់ (AAR) 

ប្បព័នធ ACTS ទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានននដំឆណើរការឆ្លងកាត់ ឆោយឆយាងតាម្ឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់

គយអាស៊ា ន (ARN)។ 

• បនេ ប់ម្ក ប្បព័នធ ACTS ឆផ្ាើឆៅការិយាល័យគម្យោា ន វិញនូវព័ត៌មានចំាបាច់សប្មាប់ដំឆណើរការឆ្លងកាត់។ 

ប្បសិនឆបើ ព័ត៌មានតដលទ្ទ្ួលបានម្ិនមានសរបញ្ញា ក់ថា នឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ម្កដល់ (AAR) 

ដូចបានឆសន ើសុំ៖ 

• ប្បព័នធ ACTS បដិឆសធការម្កដល់ និងជូនដំណឹងធុរជនអំពីការបដិឆសធឆនោះ។ 

ឆលើកតលងតត៖ 

• ការបតងវរប្តូវបានកត់ប្តាចលូឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS 

• ការទ្ទ្ួលយកការម្កដល់បានជូនដំណឹងដល់ការិយាល័យឆចញដំឆណើរ និង 

• ដំឆណើរការតាម្រយៈការបឆញ្េញទ្ំនិញសប្មាប់ឆ្លងកាត់អាចបនតជាធម្មតា។ 

១.២. ការិយាល័យឆ្លងកាត់សនសងសទៀត 

ការបតងវរ អាចឆកើតឆ ើងឆៅការិយាល័យឆផ្េងឆទ្ៀតតដលខុសពីការិយាល័យតដលបានប្បកាសខាងឆដើម្ផ្ង

តដរ។ សរុបឆសចកតមី្ក ឆៅឆពលមានការបតងវរឆកើតឆ ើង ប្បព័នធ ACTS នឹងប្តួតពិនិតយថា ការិយាល័យឆ្លងកាត់ថមី ឬ

ការិយាល័យគម្យោា នថមីជាការិយាល័យប្តឹម្ប្តូវតដរឬឆទ្។ មានន័យថា ប្បព័នធនឹងប្តួតពិនិតយ៖ 
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• ប្បសិនឆបើការិយាល័យថមីកនុងតប្មាយផ្លូវ ឆពាលគឺការិយាល័យគយឆ្លងកាត់ជំនួសមានតប្មាយផ្លូវឆចញ 

ឬតប្មាយផ្លូវចលូ។ 

• និម្ុតតិធានមានសុពលភ្ជពកនុងប្បឆទ្សថមី មានន័យថា ប្បសិនឆបើ ការបតងវរចូលកនុងប្បឆទ្សថមីម្ួយឆទ្ៀត

ឆោយម្ិនគិតអំ ុងឆពលឆផ្េៀងផ្លេ ត់ប្បតិឆវទ្ន៍ (ប្បសិនឆបើ និម្ុតតិធានម្ិនមានសុពលភ្ជពសប្មាប់

ប្បឆទ្សឆ្លងកាត់ថមី ឬប្បឆទ្សគម្យោា នថមី ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ប្តូវបានបញ្េប់)។ 

• ទ្ំនិញម្ិនតម្នជាទ្ំនិញហាម្ឃាត់/ជាប់កប្ម្ិតកំណត់កនុងប្បឆទ្សថមី (កនុងករណីតដលចូលកនុងប្បឆទ្សថមី

ម្ួយឆទ្ៀតខុសពីប្បឆទ្សតដលបានប្បកាសខាងឆដើម្) 

• សថ នភ្ជពននប្បតិឆវទ្ន៍កនុងលកខខណឌ តបបឆនោះអាចអនុញ្ញា តឱ្យមានដំឆណើរការបតនថម្ឆៅការិយាល័យ

ឆ្លងកាត់ (ដូចជា ម្ិនទាន់បានឆៅដល់ឆៅការិយាល័យគម្យោា នជាឆដើម្)។ 

• ប្បសិនឆបើ ការិយាល័យគយថមីពិតជាការិយាល័យគយឆ្លងកាត់ (ឆៅប្ពំតដន)។ 

ប្បសិនឆបើ ករណីខាងឆលើប្តូវបានយល់ប្ពម្ ប្បព័នធនឹងឆផ្ាើ ATR ឆៅឱ្យការិយាល័យឆ្លងកាត់ថមី។ បនេ ប់ម្ក 

វាជាការទ្ទ្ួលខុសប្តូវរបសម់្ន្រនតីគយឆធវើការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ការឆ្លងកាត់ និងសឆប្ម្ចចិតតថានឹងមានអវីឆកើតឆ ើងបនេ ប់ម្ក

ឆទ្ៀត (អនុញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់ប្ពំតដន បញ្ាូនប្តលប់ឆៅវិញ ឬបញ្ឈប់ ជាឆដើម្)។ 

• ប្បព័នធ ACTS នឹងជូនដំណឹងការិយាល័យគយឆ្លងកាត់តដលបានប្បកាសពីដំបូងថា ការបតងវរឆៅកាន់

ការិយាល័យថមីបានដំឆណើរការរួចរាល់ឆហើយ។ 

ឆៅការិយាល័យគម្យោា ន ប្បសិនឆបើការប្តួតពិនិតយប្សឆដៀងោន ខាងឆលើប្តូវបានអនុវតត  ការជូនដំណឹងការ

ម្កដល់នឹងប្តូវបានទ្ទ្ួលឆោយសវ ័យប្បវតតិ ឆហើយប្បព័នធនឹងអនុញ្ញា តឱ្យតតម្ន្រនតីគយប៉ាុឆណ្តណ ោះចាប់ឆផ្តើម្ជាម្ួយនឹង

ដំឆណើរការឆៅការិយាល័យឆនោះ តដលជាការិយាល័យគម្យោា នចុងឆប្កាយ។ 

• ម្ន្រនតីគយម្ិនអាចឆម្ើលរំលងឆរឿងឆនោះបានឆ ើយ។ 

• ប្បសិនប្បព័នធឆធវើការប្តួតពនិិតយឆោយឆជាគជ័យ ការិយាល័យបតងវរនឹងកាល យជាការិយាល័យគម្យោា ន 

និងម្ិនមានការបតងវរណ្តឆផ្េងឆទ្ៀតតដលអាចទ្ទ្ួលយកបានឆ ើយ។ 

២. ឧរបតតិសហតុសនសងៗ 

២.១. កនុងករណីម្ួយចំនួនដូចបញ្ញា ក់ខាងឆប្កាម្ ប្កមុ្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនចំាបាច់ប្តូវឆរៀបចំឯកសរម្យួចំនួន

កនុងប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ ឬប្តូវមានភសតុតាងោំប្ទ្កនុងទ្ប្ម្ង់ជារបាយការណ៍ផ្លូវការ  និងបងាា ញឯកសរឆនោះ

ជាម្ួយនឹងទ្ំនិញ និងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ពាក់ព័នធដនទ្ឆទ្ៀតដល់អាជាា ធរមានសម្តថកិចេននប្បឆទ្សកនងុតដនតដល

ម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនសថ ិតឆៅ៖ 

(ក) ប្បសិនឆបើតប្មាយផ្លូវកំណត់ឆោយអាជាា ធរមានសម្តថកិចេប្តូវបានផ្លល ស់បតូរ 

(ខ) ប្បសិនឆបើឆសៀលប្តូវបានខូចកនុងអំ ុងឆពលប្បតិបតតិការដឹកជញ្ាូនឆោយឆហតុផ្លណ្តម្យួឆលើសពី

ការប្គប់ប្គងរបស់ប្កមុ្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូន 
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(គ) ប្បសិនឆបើ ទ្ំនិញប្តូវបានឆផ្េរឆៅម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូនប្សឆដៀងោន ម្ួយឆទ្ៀតកនុងឆហតុផ្លណ្តម្ួយ

ឆលើសពីការប្គប់ប្គងរបស់ប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូន 

( ) កនុងករណីនឹងមានឆប្ោោះថាន ក់ជិតឆកើតឆ ើងតដលចំាបាច់ប្តូវឆរទី្ំនិញតផ្នកខលោះ ឬ ទាងំប្សុងជាបនេ ន់

ឆចញពីម្ឆធាបាយដឹកជញ្ាូន និង 

(ង) កនុងករណី មានឧបបតតិឆហតុ ឬឆប្ោោះថាន ក់ណ្តម្ួយតដលអាចឆធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ដលស់ម្តថភ្ជពរបស់មាេ ស់

ទ្ំនិញ ឬប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនកនុងការបំឆពញកាពវកិចេរបស់ខលួន។ 

២.២. កនុងករណីមានឧបបតិតឆហតុ និងឆប្ោោះថាន ក់ប្សឆដៀងោន  ប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនប្តូវតសវងរករបាយការណ៍

សត ីពីឆប្ោោះថាន ក់ពីម្ន្រនតីគយ ឬម្ន្រនតីនគរបាល ឬម្ន្រនតីសុីវិលពាក់ព័នធដនទ្ឆទ្ៀត។ ប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនប្តូវរាយការណ៍

ឧបបតិតឆហតុឆៅកាន់ការិយាល័យគយឆ្លងកាត់ឱ្យបាន្ប់រហ័សតាម្តដលអាចឆធវើឆៅបាន។ 

២.៣. ឆៅឆពលតដលចាត់ទ្ុកថាប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់មានបញ្ញា អាចបនតតាម្នីតិវិធីធម្មតា ម្ន្រនតីប្តូវចារឆលើ

ប្បអប់តដលបានកំណត់ននប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ និងបញ្ញា ក់កនុងប្បព័នធ ACTS ផ្ងតដរ។ 

៣. ការលុរសោលប្រតិសវទន៍ឆ្លងកាត់ 

ឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS មាេ ស់ទ្ំនិញអាចឆសន ើសុំលុបប្បតិឆវទ្ន៍បាន ម្ុនឆពលម្ន្រនតីឆធវើការប្តួតពិនិតយ។ 

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរទ្ទ្ួលបានសំឆណើលុបឆចាលពីមាេ ស់ទ្ំនិញ ឆហើយម្ន្រនតីគយមានសិទ្ធសឆប្ម្ចថាលុបឆចាល

ឬម្ិនលុបឆចាល។ ការលុបប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់នឹងដំឆណើរការឆោយម្ន្រនតីគយ និងបញ្េូលឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS។ 

• មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវផ្តល់ភសតុតាងថាទ្ំនិញប្តូវបានប្បកាសថាមានកំហុស ឬជាលទ្ធផ្លម្ួយននកាលៈឆទ្សៈ

ពិឆសស ការោក់ទ្ំនិញឆប្កាម្ការឆ្លងកាត់តលងមានភ្ជពប្តឹម្ប្តូវឆទ្ៀតឆហើយ។ 

ការលុបឆចាលប្តូវបានបដិឆសធឆៅឆពល៖ 

• ម្ន្រនតីគយបានសឆប្ម្ចចិតតពិនិតយទ្ំនិញ ឬ 

• ប្បសិនឆបើទ្ំនិញបានបឆញ្េញរួចឆហើយ និងបានចាកឆចញពីប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរ (ការជូនដំណឹងននការ

ឆ្លងកាត់ប្ពំតដនប្តូវបានទ្ទ្ួលពីការិយាល័យឆ្លងកាត់)។  



 

ទ្ំព័រ 83 នន ១២៧ 

ណនែកទី១០៖  នីតិវិធីអនុវតតសពលប្រព័នធមនិែាំសែើរការ 

១. សពលណាប្តូវសប្រើនីតិវិធីអនុវតតសពលប្រព័នធមិនែាំសែើរការ 

នីតិវិធីអនុវតតឆពលប្បព័នធម្ិនដំឆណើរការនឹងោក់ឱ្យអនុវតតឆៅឆពល៖ 

(ក) ប្បព័នធ ACTS សប្មាប់ម្ន្រនតីម្ិនដំឆណើរការ 

(ខ) ប្បព័នធ ACTS សប្មាប់ធុរជនម្ិនដំឆណើរការ 

(គ) បណ្តត ញទ្ំនក់ទ្ំនងរវាងប្បព័នធរបស់ម្ន្រនតី និងប្បពន័ធរបស់ធុរជនម្ិនដំឆណើរការ។ 

កនុងករណីទាងំឆនោះ មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវទ្ំនក់ទ្ំនងប្កុម្ការងារបឆចេកឆទ្សរបសប់្បព័នធ ACTS របស់ម្ន្រនតីគយ

មានសម្តថកិចេ ឆដើម្បីសុំឆយាបល់។ ប្កុម្ការងារបឆចេកឆទ្សប្បព័នធ ACTS ថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់តំបន់នឹងផ្តល់ការតណនំ

អំពីរយៈឆពលតដលម្ិនអាចឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធឆនោះបាន។ 

 ឆលើសពីឆនោះឆទ្ៀត តាម្បឆចេកឆទ្ស ភ្ជពតដលអាចឆប្បើប្បាស់បានននប្បព័នធឆនោះប្តូវរាយការណ៍កនុងប្បព័នធ

ប្គប់ប្គងព័ត៌មាន ACTS (MIS) តដលមានម្ុខងាររាយការណ៍អំពីភ្ជពតដលម្ិនអាចឆប្បើបានឆោយម្ិនបានឆប្ោង

ទ្ុកននប្បឆទ្សសមាជិកអាស៊ា ន។ 

២.  វិធានការសពលប្រតិរតតិការមិនែាំសែើរការសៅការិយាល័យសឆញែាំសែើរ 

ម្ិនមានប្បតិឆវទ្ន៍ថមីណ្តម្ួយនឹងប្តូវទ្ទ្ួលយកកនុងប្បព័នធ ACTS។ មាេ ស់ទ្ំនិញមានជឆប្ម្ើសកនុងការឆប្បើ

ប្បាស់នីតិវិធីឆ្លងកាត់ថាន ក់ជាតិបចេុបបនន (ម្ិនឆប្បើប្បព័នធ ACTS) ឬអាចរង់ចំារហូតដល់ប្បព័នធ ACTS មានដំឆណើរ

ការឆ ើងវិញ។ 

ប្បសិនឆបើប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់បានោក់រួចរាល់ឆហើយ ប្បព័នធ ACTS បានទ្ទ្ួលយក ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរ

ឆ្លងកាត់ (TAD) បានឆបាោះពុម្ពជាទ្ប្ម្ង់ប្កោស ឆប្កាយម្កប្បព័នធខូចម្ុនឆពលឆចញដំឆណើរននដំឆណើរការឆ្លងកាត់ ឬ

តប្មាយផ្លូវឆៅការិយាល័យឆ្លងកាត់ ឬការិយាល័យគម្យោា ន៖ 

• ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ប្តូវបានអនុញ្ញា តឱ្យដំឆណើរការឆោយឆប្បើប្បាស់ប្បតឆិវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ 

(TAD) ប្តូវបានឆបាោះពុម្ពជាទ្ប្ម្ង់ប្កោស។ 

ប្បសិនឆបើ ប្បតិឆវទ្ន៍ប្តូវបានទ្ទ្ួលយក ប៉ាុតនត ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) ម្ិនបានឆបាោះពុម្ពជា

ទ្ប្ម្ង់ប្កោស៖ 

• មាេ ស់ទ្ំនិញអាចរង់ចំាប្បព័នធ ACTS ដំឆណើរការម្តងឆទ្ៀត ឬ 

• ឆប្បើប្បាស់នីតិវិធីឆ្លងកាត់ថាន ក់ជាតិ។ 

៣.  វិធានការសពលប្រតិរតតិការមិនែាំសែើរការសៅការិយាល័យគយឆ្លងកាត់ 

ប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនប្តូវតតបងាា ញទ្ំនិញជាម្យួនឹងប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) ដល់ការិយាល័យ

គយឆ្លងកាត់។ ម្ន្រនតីគយប្តួតពិនិតយ៖ 
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• ព័ត៌មានលម្អិតឆលើប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) តដលឆបាោះពុម្ពជាទ្ប្ម្ង់ប្កោស និងឆផ្េៀងផ្លេ ត់

ការបរិយាយទ្ំនិញឆធៀបនឹងប្បតិឆវទ្ន៍តបបពាណិជាកម្មតដលមានឆៅឆលើរថយនតដឹកទ្ំនិញ 

• ឆលខឆសៀលតដលបានកិបជាប់ឆៅឆលើរថយនតដឹកទ្ំនិញ ឬកុងតន័ឺរឆដើម្បីធានថាឆលខឆសៀលគឺដចូោន

ឆៅនឹងឆលខឆសៀលតដលឆៅឆលើ TAD និង 

• ឆផ្េៀងផ្លេ ត់ថាឆសៀលឆៅកិបជាប់ដតដល។ 

ប្បសិនឆបើម្ិនមានការសងេ័យ ម្ន្រនតីគយនឹង៖ 

• ចារឆលើប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) ចាប់ឆដើម្ឆោយចារឆោយនដឆៅតផ្នកមាខ ងឆទ្ៀតជាម្ួយ

នឹងព័ត៌មានលម្អិតននការប្តួតពិនិតយតដលបានអនុវតត និង 

• ចុោះហតថឆលខា និងឆបាោះប្តាឆៅឆលើតផ្នកមាខ ងឆទ្ៀតរបស់ TAD ជាម្ួយនឹងប្តារបសក់ារិយាល័យគយ។ 

ចំណំ្ត៖ ម្ន្រនតីគយប្តូវថតចម្លង TAD (និងឯកសរភ្ជា ប់) និងទ្ុកវាជាឯកសរកនុងការិយាល័យឆ្លងកាត់

សប្មាប់សវនកម្មប្តួតពិនិតយឆៅឆពលឆប្កាយ។ 

• បនេ ប់ម្ក ម្ន្រនតីគយនឹងប្បគល់ TAD ឱ្យឆៅប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនវិញ និងអនុញ្ញា តដំឆណើរការឆ្លងកាត់
បនតដំឆណើរ។ 

ប្បសិនឆបើមានការសងេ័យ ម្ន្រនតីគយអាចពិនិតយរូបវនតទ្ំនិញ។ ប្បសិនឆបើ ការពិនិតយរូបវនតទ្ំនិញម្ិនប្សបោន

ជាម្ួយនឹងការបរិយាយ ឬបរិមាណឆៅឆលើ TAD ម្ន្រនតីគយនឹងចាត់វិធានការសម្ប្សបតាម្តាម្ចាប់ជាតិរបស់

ប្បឆទ្សតដលជាសមាជិកអាស៊ា ន។ 

៤.  វិធានការសពលប្រតិរតតិការមិនែាំសែើរការសៅការិយាល័យគមយដ្ឋឋ ន 

ប្បសិនឆបើ ប្បព័នធម្ិនអាចឆប្បើប្បាស់បាននខណៈតដលប្បតិបតតកិារឆ្លងកាត់កំពុងដំឆណើររវាងការិយាល័យ

គយឆ្លងកាត់និងការិយាល័យគយគម្យោា ន ទ្ំនិញតដលមាន TAD ចាប់ឆដើម្ភ្ជា ប់ម្កជាម្ួយប្តូវបងាា ញដល់

ការិយាល័យគយគម្យោា ន។ 

ប្បសិនឆបើដំឆណើរកាឆ្លងកាត់សថ ិតឆប្កាម្នីតិវិធីសម្ញ្ា ម្ន្រនតីគយប្តូវជូនដំណឹងមាេ ស់ទ្ំនិញថា ឆោយសរ

ប្បព័នធម្ិនអាចឆប្បើប្បាស់បាន៖ 

• នីតិវិធីសម្ញ្ានឹងម្ិនអាចអនុវតតបានឆៅការិយាល័យគម្យោា ន និង 

• នីតិវធីីធម្មតានឹងប្តូវយកម្កឆប្បើ។ 

ចំណំ្ត៖ កនុងករណីទាងំពីរឆនោះ ទាងំនីតិវធិីធម្មតា និងនីតិវធិីសម្ញ្ា ប្កមុ្ហ៊ាុនដកឹជញ្ាូនប្តូវបងាា ញទ្ំនិញ

ភ្ជេ ប់ជាម្ួយនឹង TAD ឱ្យការិយាល័យគយគម្យោា នឆដើម្បីប្តួតពិនិតយ។  
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ម្ន្រនតីគយការិយាល័យគម្យោា ននឹងប្តួតពិនិតយ៖ 

• ព័ត៌មានឆៅឆលើ TAD តដលបានឆបាោះពុម្ពជាទ្ប្ម្ង់ប្កោស និងឆផ្េៀងផ្លេ ត់ការបរិយាយទ្ំនិញឆធៀបនឹង

ឯកសរពាណិជាកម្មតដលមានឆៅឆលើរថយនតដឹកជញ្ាូន។ 

• ឆលខឆសៀលបានកិបជាប់នឹងរថយនតដឹកទ្ំនិញ ឬកុងតន័ឺរឆដើម្បីធានថា ឆលខឆសៀលគឺដូចោន ឆៅនឹង

ឆលខឆសៀលឆៅឆលើ TAD និងប្តួតពិនិតយឆដើម្បីឆផ្េៀងផ្លេ ត់ថា ឆសៀលឆៅកិបជាប់ដតដល។ 

ប្បសិនឆបើម្ិនមានការសងេ័យ ម្ន្រនតីគយនឹង៖ 

• ចារឆលើ TAD ចាប់ឆដើម្ឆោយចារឆោយនដឆៅមាខ ងឆទ្ៀតជាម្ួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតននប្តួតពិនិតយតដល

បានអនុវតត និង 

• ចុោះហតថឆលខា និងឆបាោះប្តាឆៅឆលើតផ្នកមាខ ងឆទ្ៀតរបស់ TAD ជាម្ួយនឹងប្តាគយ។ 

ចំណំ្ត៖ ម្ន្រនតីគយប្តូវថតចម្លង TAD (និងឯកសរភ្ជា ប់) និងទ្ុកវាជាឯកសរកនុងការិយាល័យគយគម្យោា ន

សប្មាប់សវនកម្មប្តួតពិនិតយឆៅឆពលឆប្កាយ។ 

• បនេ ប់ម្ក ម្ន្រនតីគយនឹងប្បគល់ TAD ឆៅឱ្យប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនវិញ និងបញ្េប់ដំឆណើរការឆ្លងកាត់។ 

ប្បសិនឆបើមានការសងេ័យ ម្ន្រនតីគយអាចឆធវើការប្តួតពិនិតយរូបវនតទ្ំនិញ។ ប្បសិនឆបើការប្តួតពិនិតយរូបវនត 

ទ្ំនិញ រកឆ ើញថា ម្ិនមានភ្ជពប្សបោន ជាមួ្យនឹងការបរិយាយ ឬបរិមាណទំ្និញឆៅ TAD ម្ន្រនតីគយនឹងចាត់

 វិធានការសម្ប្សបតាម្ចាប់ជាតិរបស់ប្បឆទ្សសមាជិកអាស៊ា ន។ 

៥. វិធានការសៅសពលណែលប្រព័នធ ACTS មានែាំសែើរការស ើងវិញ 

ឆៅឆពលតដលប្បព័នធ ACTS មានដំឆណើរការឆ ើងវិញ ម្ន្រនតីគយការិយាល័យឆ្លងកាត់ និងការិយាល័យគយ

គម្យោា ននឹងបញ្េូលប្បតិឆវទ្ន៍ទាងំឡាយណ្តអំ ុងឆពលប្បព័នធម្ិនដំឆណើរឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS ឆោយឆប្បើប្បាស់

មា៉ាសុីនតសកនបារកូដ ឆលើឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ARN) ននប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) 

ជាទ្ប្ម្ង់ប្កោសតដលបានរកាទ្ុកឆោយការិយាល័យឆនោះ។ 

សប្មាប់ប្បតិបតតិការឆៅឆពលប្បព័នធម្ិនដំឆណើរការ ម្ន្រនតីគយការិយាល័យគយគម្យោា នប្តូវបញ្ាូនឆៅ

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរនូវការជូនដំណឹងការម្កដល់ លទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ និងការជូនដំណឹងននការបញ្េប់

ឆពញឆលញ ឬម្ិនឆពញឆលញ។ 

ប្កុម្ការងារអនុវតតប្បព័នធ ACTS នឹងផ្តល់ការតណនំអំពីវិធានការតដលនឹងប្តូវអនុវតតឆៅឆពលតដលប្បព័នធ

ACTS មានដំឆណើរការឆ ើងវិញ។  
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៦. តារាងរំហូរនីតិវិធីសៅសពលប្រព័នធ ACTS មិនមានែាំសែើរការ 

សប្មាប់តត ឆៅឆពលតដលប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់បានបញ្ាូន បានទ្ទ្ួលយក និងបានឆបាោះពុម្ពប្បតិឆវទ្ន៍អម្

ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) ជាទ្ប្ម្ង់ប្កោសរចួឆហើយ។ ប្បសិនឆបើ ប្បតិឆវទ្ន៍ប្តូវបានទ្ទ្ួលរួចឆហើយ និង TAD ម្ិន

ទាន់បានឆបាោះពុម្ពជាទ្ប្ម្ង់ប្កោស ម្ន្រនតីគយលុបឆចាលប្បតិឆវទ្ន៍ឆនោះ។ ឆប្ៅពីឆនោះ មាេ ស់ទ្ំនិញអាចរង់ចំាឱ្យប្បព័នធ 

ACTS មានដំឆណើរការឆ ើងវិញ ឬឆប្បើប្បាស់នីតិវិធីថាន ក់ជាតិរបស់ប្បឆទ្សនីម្ួយៗ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរ

 

ការយិាលយ័ឆ្លងកាត ់

 
ការយិាលយ័គយគម្យោា ន 

មាេ ស់ទ្ំនិញ  

 

ឆសៀលបានកិប និង TAD  

បានឆបាោះពុម្ពរចួឆហើយ  

 TAD បានឆបាោះពមុ្ព 

TAD បានឆបាោះពមុ្ព 

បានបឆពាោះពមុ្ព  TAD 

ទ្ំនញិប្តវូបានបឆញ្េញ 

ប្បតបិតតកិារឆ្លងកាតប់ាន

ទ្ទ្លួការអនញុ្ញា ត 

អនកទ្ទួ្លទ្ំនិញ 

ឆសៀលបានកិបឆោយធុរជន 

មាេ ស់ទំ្និញទំ្នក់ទំ្នងប្កមុ្ការងារបឆចេកឆទ្សប្បព័នធ 

ACTS សប្មាប់ប្បឹកាឆយាបល់ 

TAD បានឆបាោះពមុ្ពបានបងាា ញ 

គយការិយាល័យឆ្លងកាត់ប្តួតពិនិតយ

ព័ត៌មានលម្អិតតដលបានកត់ប្តាឆៅឆលើ 

TAD និងឆសៀលឆៅជាប់ដតដល។ គយ

ចារឆៅតផ្នកមាខ ងឆទ្ៀតរបស ់TAD អំពីការ

ប្តួតពិនិតយតដលបានអនុវតតនិងឆបាោះប្តា

ឆលើឯកសរ -ថតចម្លង និងរកាទ្ុក។ 

TAD ចាប់ឆដើម្ប្បគល់ឱ្យប្កមុ្ហ៊ាុនដកឹ

ជញ្ាូនវញិ។  

គយជនូដណំងឹមាេ សទ់្នំញិអពំបី្បពន័ធ

តដលម្និដឆំណើរការ ឆហើយប្តវូ

បងាា ញទ្នំញិឆៅការយិាលយ័គម្យ

ោា នតាម្នតីិវធិធីម្មតា។ 

ឆៅឆពលប្បព័នធដំឆណើរការឆ ើងវញិ បារ

កូដរបស់ TAD ប្តូវបានបញ្េូលឆៅកនុង

ប្បព័នធរបស់រិយាល័យឆ្លងកាត់ 

ឆៅឆពលប្បព័នធដំឆណើរការឆ ើងវិញ ម្ន្រនតីគយគម្យោា នប្តូវឆផ្ាើការជូនដំណឹងការ

ម្កដល់ លទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ និងការជូនដំណឹងការបញ្េប់ឆពញឆលញ ឬមិ្នឆពញ

ឆលញឱ្យការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរ  

 

គយប្តួតពិនិតយព័តម៌ានលម្អិតតដលបានកត់ប្តា

ឆលើ



ទ្ំព័រ 87 នន ១២៧ 

ណនែកទី១១៖  ការសកស្ួរ និងការប្រមូលរាំែុលគយមកវញិ 

១. នីតិវិធីសកស្ួរររស្់ប្រព័នធ 

១.១. សររញ្ញជ ក់នន 

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរគួរទ្ទ្ួលបានសរបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់ (Arrival Advice) កនុងរយៈពល ០២នថៃ 

ឆប្កាយពីកាលបរិឆចទ័្បញ្ញា ក់ថាម្កដល់បានកំណត់ឆពលឆវោបឆញ្េញទ្ំនិញ តផ្អកឆលើតប្មាយផ្លូវ។ 

• សរឆនោះបញ្ញា ក់ថាទ្ំនិញបានម្កដល់កនុងចំនួននថៃតដលបានកំណត់សប្មាប់ដំឆណើរការឆ្លងកាត់។  

សរទ្ី២ជាសរអំពី “លទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ” គួរទ្ទ្ួលបានកនុងរយៈឆពលយា៉ា ងយរូ ០៦នថៃ បនេ ប់ពីបានទ្ទ្ួល

សរបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់ (Arrival Advice)។ 

• សរបញ្ញា ក់អំពីលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយឆនោះបញ្ញា ក់ថាឆតើដំឆណើរការអាចបឆញ្េញ និងបានបឆញ្េញនិម្ុតតិធាន

ណ្តម្ួយ កនុងករណីរកឆ ើញកំហុសឆ្គងណ្តម្ួយ។ 

១.២. ការោរ់សនតើមនីតិវិធីសកស្ួរ 

កនុងករណីម្ិនបានទ្ទ្ួលសរទាងំឆនោះកនុងរយៈឆពលតដលបានកំណត់ ការិយាល័យឆចញដំឆណើរទ្ទ្ួលខុស

ប្តូវចាប់ឆផ្តើម្នីតិវិធីសកសរួ។ 

ប្បសិនឆបើ ោម នព័ត៌មានបញ្ញា ក់ថា ទ្ំនិញបានបងាា ញឆៅការិយាល័គយគម្យោា ន៖ 

• ការឆ្លងកាត់ប្តូវចាត់ទ្ុកថា “សថ ិតឆៅឆប្កាម្ការទាម្ទារសំណង” 

• មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវបានតណនំថា មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវឆរៀបចំភសតុតាងកនុងរយៈ ៣០នថៃ ឆដើម្បីបងាា ញថាការឆ្លង

កាត់ពិតជាប្តឹម្ប្តូវ 

• ភសតុតាងនឹងនឹងប្តូវឆផ្េៀងផ្លេ ត់ជាម្ួយអាជាា ធរឆៅការិយាល័យគម្យោា ន។  

ការិយាល័យគយឆផ្េងឆទ្ៀត តដលពាក់ព័នធនឹងដំឆណើរការឆ្លងកាត់ឆនោះក៏អាចផ្តួចឆផ្តើម្ការសកសួរផ្ងតដរ។ 

ការសកសួរឆនោះតផ្អកតាម្ពត័៌មានតដលបានទ្ទ្ួលពីមាេ ស់ទ្ំនិញននទ្ីតាំងទ្ុកោក់រថយនតដឹកទ្ំនិញ។ 

១.៣. ភស្តុតាងណែលាននតល់សដ្ឋយមាច ស្់ទាំនិញ 

ឆៅឆពលមាេ ស់ទ្ំនិញផ្តល់ភសតុតាងម្ិនមានកំហុសឆ្គងថា ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់បានបញ្េប់យា៉ា ងប្តឹម្ប្តូវឆៅ

ការិយាល័យគយម្ួយឆផ្េងឆទ្ៀតខុសពីការិយាល័យតដលបានប្បកាស ប្បព័នធនឹងជូនដំណឹងការិយាល័យគម្យោា ន

ឆដើម្កនុងរយៈឆពល ០៦នថៃ។ 

ចំណំ្ត៖ ភសតុតាងអាចជា ឯកសរឆផ្េៀងផ្លេ ត់តដលទ្ំនិញបានដំឆណើរការឆប្កាម្នីតិវធិីថាន ក់ជាតិ ដូចជា ការនំ

ចលូ ឬបញ្េូលកនុងឃាល ងំ កនុងប្បឆទ្សគម្យោា ន។  
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២. នីតិវិធីប្រមូលរាំែុលគយមកវិញតាមប្រព័នធ ACTS 

ឆោលបំណងនននីតិវិធីប្បម្លូបំណលុគយម្កវិញ គឺឆដើម្បីកំណត់សថ នភ្ជពបំណលុតដលបានឆកើតឆ ើង

អំ ុងឆពលប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ ឆដើម្បីកំណត់កូនបំណុល និងប្បឆទ្សតដលមានសម្តថកិចេអនុវតតការទ្ូទាត់បំណលុ

ម្កវិញពីកនូបំណលុ និងនិម្ុតតិធាន។ 

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរផ្តួចឆផ្តើម្នីតិវិធីសកសរួ ឆរៀងរាល់ឆពលតដលម្ិនបានទ្ទ្ួលសរបញ្ញា ក់ថាបានម្ក

ដល់ (Arrival Advice) កនុងរយៈឆពល ០២នថៃ ននឆពលឆវោកំណត់ តដលទ្ំនិញនឹងប្តូវបងាា ញឆៅការិយាល័យគយ

គម្យោា ន ឬម្ិនបានទ្ទ្ួលសរបញ្ញា ក់អំពីលទ្ធផ្លប្តតួពិនិតយ កនុងរយៈ ០៦នថៃ បនេ ប់ពីបានទ្ទ្ួលសរបញ្ញា ក់ថា

បានម្កដល់។ 

ការផ្តួចឆផ្តើម្នីវិធីប្បម្លូបំណលុគយម្កវិញ គឺឆដើម្បីទ្ទ្ួលព័ត៌មានចំាបាចន់នកនុងការបឆញ្េញប្បតិបតតិការ

ឆ្លងកាត់ ឬកនុងករណីតដលម្ិនអាច៖ 

• ទ្ូទាត់បំណលុគយតដលបានជំពាក់ 

• កំណត់អតតសញ្ញា ណកូនបំណលុ និង 

• កំណត់អាជាា ធរមានសម្តថកិចេទ្ទ្លួខុសប្តូវសប្មាប់ការទ្ទូាត់បំណលុម្កវិញ។ 

កនុងករណី ការិយាល័យឆចញដំឆណើរបានទ្ទ្ួលសរបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់ (Arrival Advice) ប៉ាុតនតម្ិនបាន

ទ្ទ្ួលសរបញ្ញា ក់អំពីលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ  ប្តូវឆផ្ាើសំឆណើរំលឹកឆៅកាន់ការិយាល័យគម្យោា ន។ 

ប្បសិនឆបើ ការិយាល័យឆចញដំឆណើរម្ិនបានទ្ទ្ួលសរបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់ (Arrival Advice) ប្តូវឆផ្ាើ

សំឆណើឆៅការិយាល័យគម្យោា នបញ្ញា ក់ថា ទ្ំនិញម្ិនទាន់បានបងាា ញ។ 

•  ការិយាល័យគម្យោា នប្តូវឆឆ្លើយតបកនុងរយៈឆពល ០៧នថៃ។ 

២.១. ការោត់វិធានការប្រមូលរាំែុលគយមកវិញ 

ប្បព័នធ ACTS នឹងចាប់ឆផ្តើម្វិធានការប្បម្លូបំណលុម្កវិញ ប្បសិនឆបើ៖ 

(ក) ឆពលឆវោទ្ូទាត់បំណុល (Recovery Recommended Timeout) កនុងប្បព័នធ ACTS បានផ្ុតកំណត់ 

(ខ) បានទ្ទ្ួលសំឆណើទ្ូទាត់បំណលុពីការិយាល័យគម្យោា ន ឬការិយាល័យឆ្លងកាត់ ឬ 

(គ) ម្ិនមានព័ត៌មាន ឬព័ត៌មានម្ិនប្គប់ប្ោន់អំពីសថ នភ្ជពននដំឆណើរការឆ្លងកាត់។  

ម្ន្រនតីគយក៏អាចចាប់ឆផ្តើម្នីតិវិធីប្បមូ្លបំណុលគយម្កវិញឆោយនដបានប្គប់ឆពលផ្ងតដរ បនេ ប់ពីការ

បឆញ្េញដំឆណើរការឆ្លងកាត់។ 

អាជាា ធរគយការិយាល័យឆចញដំឆណើរឆសុើបអឆងកត ប្បសិនទ្ីតាំងមានភ្ជពម្ិនប្បប្កតីឆកើតឆ ើងកនុងតដន

សម្តថកិចេរបស់ខលួន ឆហើយប្បសិនឆបើមានភ្ជពម្ិនប្បប្កតីពិតតម្ន ប្តូវចាប់ឆផ្តើម្នីតិវិធីប្បម្លូបំណលុគយ។ 

ប្បសិនឆបើ ម្ិនមានភ្ជពម្ិនប្បប្កតីឆកើតឆ ើងកនុងប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរ អាជាា ធរគយបញ្ាូនសំឆណើការទ្ទូាត់

បំណលុឆៅប្បឆទ្សឆ្លងកាត់ ឬប្បឆទ្សគម្យោា ន។ 
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• អាជាា ធរគយកនុងប្បឆទ្សឆ្លងកាត់ និងប្បឆទ្សគម្យោា ន សឆប្ម្ចថាឆតើ ភ្ជពម្ិនប្បប្កតីបានឆកើតឆ ើង

កនុងតដនសម្តថកិចេរបស់ខលួនតដរឬឆទ្ ប្បសិនឆបើ ភ្ជពម្ិនប្បប្កតីបានឆកើតឆ ើងកនុងប្បឆទ្សខលួនតម្ន 

អាជាា ធរគយកនុងប្បឆទ្សឆនោះប្តូវគណនចំនួនពនធនិងអាករតដលប្តូវទ្ូទាត់ និងចាប់ឆផ្តើម្ដំឆណើរការ

ប្បម្ូលបំណលុគយម្កវិញ។ 

នីតិវិធីប្បម្លូបំណលុគយវិញមានឆោលបំណងតសវងរកការទ្ូទាត់ពនធនិងអាករ ជាដំបូងពីមាេ ស់ទ្ំនិញ ឬពី

កូនបំណលុតដលបានកំណត់អតតសញ្ញា ណណ្តម្ួយ ប៉ាុតនតឆបើការទ្ូទាត់ឆនោះម្ិនអាចឆធវើឆៅបាន ប្តូវឆធវើការទ្ូទាត់

ជាម្ួយអនកធាន។ 

ឆប្កាយពីបញ្េប់នីតិវិធីប្បម្លូបំណលុពនធនិងអាករ ឆោយឆជាគជ័យជាម្យួមាេ ស់ទ្ំនិញ ឬអនកធានរួច៖ 

• ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ប្តូវបានបញ្េប់ប្បតិបតតិការ 

• ការបឆញ្េញនិម្ុតតិធានបានកត់ប្តាឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS និង 

• សថ នភ្ជពននប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់បានកំណត់ថា “បញ្េប់ប្បតិបតតិការ”។ 

អាជាា ធរគយតដលបានអនុវតតការទ្ូទាត់បំណលុ (ឆប្ៅពីការិយាល័យឆចញដំឆណើរ) ប្តូវជូនដំណឹង

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ឆៅឆពលតដលបញ្េប់ការទ្ូទាត់បំណលុឆនោះ។  

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរនឹងជូនដំណឹងអនកពាក់ព័នធដនទ្ឆទ្ៀតថា ការទ្ូទាត់បំណុលបានបញ្េប់ បនេ ប់ម្ក

ចាប់ឆផ្តើម្នីតិវិធីបញ្េប់ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ និងបឆញ្េញនិម្ុតតិធាន។ 
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ឧរស្មព័នធននណនែកទី១១ 

ឧរស្មព័នធ ១១ក៖ ការសកស្ួរ និងការប្រមូលរាំែុលមកវិញ 

១. សស្ឆកតីសនតើម 

ឧបសម្ព័នធឆនោះកំណត់នូវនីតិវិធីសតង់ោរ តដលបានឆរៀបចំឆ ើងកនុងឆោលបំណងឆដើម្បីឆោោះប្សយការសួរ

សំណួរងាយៗ និងឆចៀសវាងការទាម្ទារសំណងតដលពុំចំាបាច់នន ប៉ាុតនតនីតិវិធីទាងំឆនោះម្ិនតម្នជាការបងាគ ប់បញ្ញា

ឆ ើយ។ 

ឆោយទ្ទ្ួលសគ ល់ថា អាជាា ធរមានសម្តថកិចេប្តូវមានភ្ជពបត់តបនកនុងការផ្តល់ជាជឆប្ម្ើសននដំណ្តក់កាល

សកសួរ ឆៅឆពលរកឆ ើញភ្ជពម្ិនប្បប្កតី (បានបឆងកើតបំណលុគយ) តផ្នកឆនោះមានកនុងឧបសម្ព័នធបឆចេកឆទ្សនន

ពិធីសរទ្ី៧ មាប្តា៣៦ កថាខ័ណឌ ទ្ី១០ និងទ្ី១១។ 

២. រញ្ជ ីស្កមែភាពរួម 

ល.រ បញ្ញា  សកម្មភ្ជព 

១ ការិយាល័យឆចញដំឆណើរម្ិនបាន

ទ្ទ្ួលសរបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់ពី

ការិយាល័យគម្យោា នកនុងរយៈឆពល ២

នថៃ ននឆពលឆវោតដលបានកំណត់។ 

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរប្តវូទ្ំនក់ទ្ំនងការិយាល័យគម្យោា ន

ឆដើម្បីបញ្ញា ក់ថាដំឆណើរការឆ្លងកាត់បានបញ្េប់ឆោយោម នកំហុស

ឆ្គង ឆោយឆប្បើប្បាស់សរឆអ ិចប្តូនិកសតង់ោរ។ 

២ ការិយាល័យឆចញដំឆណើរបានទ្ទ្ួល

សរបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់ ប៉ាុតនតម្ិន

បានទ្ទ្ួលសរបញ្ញា ក់អំពីលទ្ធផ្ល

ប្តួតពិនិតយពីការិយាល័យគម្យោា នកនុង

រយៈឆពល ០៦ នថៃឆប្កាយម្ក។ 

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរទ្ំនក់ទ្ំនងការិយាល័យគម្យោា ន

ឆោយឆប្បើប្បាស់សរឆអ ិចប្តូនិកសតង់ោរឆដើម្បីបញ្ញា កថ់ា

ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ប្តូវបានបញ្េប់ឆោយោម នកំហុសឆ្គង និងអាច

បឆញ្េញការឆ្លងកាត់។ 

៣ ការិយាល័យគម្យោា នម្ិនបានបញ្ញា ក់

អំពីការទ្ទ្ួលទ្ំនិញ 

ការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរ៖ 

ប្តួតពិនិតយកំណត់ប្តាឆអ ិចប្តូនិកឆដើម្បីកំណត់ប្បឆទ្សតដល

ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ចុងឆប្កាយបានសថ ិតឆប្កាយការប្តួតពិនិតយ

របស់គយតដរឬឆទ្។ 

ទ្ំនក់ទ្ំនងអាជាា ធរមានសម្តថកិចេកនុងប្បឆទ្សឆនោះឆដើម្បីបញ្ញា ក់

អំពីសថ នភ្ជព និងដំឆណើរការឆ្លងកាត់បានបញ្េប់ប្តឹម្ប្តវូតដរឬ

ឆទ្។ 
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ឆសន ើសុំភសតុតាងពីមាេ ស់ទ្ំនិញកនុងរយៈឆពលកំណត ់៣០នថៃតដល

ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ប្តូវបញ្េប់ប្តឹម្ប្តូវឆប្កាម្ការប្តួតពិនិតយរបស់

គយ ឬឆសន ើសុំព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹងទ្ីតាំងនិងសថ នភ្ជពទ្ំនិញ។ 

បឆញ្េញដំឆណើរការឆ្លងកាត់ ប្បសិនឆបើភសតុតាងមានភ្ជពសម្ប្សប។ 

៤ ភសតុតាងននការបញ្េប់ម្ិនបានផ្តល់ឱ្យ

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរកនុង 

រយៈឆពល ៣០នថៃ។ 

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរផ្តួចឆផ្តើម្ដំឆណើរការទ្ទូាត់បំណលុ។  

ដំឆណ្តោះប្សយសំណងសប្មាប់ទ្ូទាត់មាេ ស់ទ្ំនិញ ប្តូវឆធវើតាម្

អាសយោា នតដលបានបញ្ញា ក់ ឬសម្ម្ូល (សូម្ឆម្ើលកនុង

ឧបសម្ព័នធ ១១ខ)។ 

ជូនដំណឹងអនកធាន (ឬភ្ជន ក់ងារ) តដលអាចទ្ុកចិតតបានឆោយ

ថតចម្លងលិខិតឆនោះជូនមាេ ស់ទ្ំនិញ។ 

ជូនដំណឹងអាជាា ធរគយតដលមាេ ស់ទ្ំនិញសថ ិតឆៅ (ឆបើម្ិនសថ ិត

កនុងប្បឆទ្សរបស់អាជាា ធរគយ សូម្ឆម្ើលកនុងឧបសម្ព័នធ ១១ខ   

និង ង) 

៥ មាេ ស់ទ្ំនិញម្ិនបានឆោោះប្សយ

សំណងកនុងរយៈឆពលកំណត់ និងម្ិន

បានោក់ពាកយបតឹងតវា៉ាកនុងប្បឆទ្ស

ទាម្ទារសំណង។ 

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ឬការិយាល័យគយតដលបានចាត់តាំង

បញ្ាូនករណីឆនោះឆៅ៖ 

តុោការទាម្ទារសំណងពីអនកធាន ប្បសិនឆបើ ករណីឆនោះបាន

ឆកើតឆ ើងកនុងតដនសម្តថកិចេរបស់ខលួន ឬ ប្បសិនម្ិនបានឆកើត

ឆ ើងកនុងតដនសម្តថកិចេរបស់ខលួនឆទ្ ចូរឆប្បើនីតិវិធីជំនួយឆៅវិញ

ឆៅម្ក ឬនីតិវិធីបដិការ (Mutual Assistance Procedure) 

សប្មាប់ការទ្ូទាត់បំណលុ (សមូ្ឆម្ើលកនុងឧបសម្ព័នធ ១១ខ   

និង ង)។ 
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ឧរស្មព័នធ ១១ម៖ ការសកស្ួរការរញ្ច រ់ប្រតិរតតិការឆ្លងកាត់ 

គាំរូលិមិតសនញើសៅកាន់មាច ស្់ទាំនិញ 

ឆ ម្ ោះ និងព័ត៌មានទ្ំនក់ទ្ំនងលម្អិតរបស់អាជាា ធរមានសម្តថកិចេននប្បឆទ្សឆចញដឆំណើរ

................................................................................................ 

................................................................................................................ 

ទ្ីកតនលង និងកាលបរិឆចទ័្......................................................           ........................ 

ឆ ម្ ោះ និងព័ត៌មានទ្ំនក់ទ្ំនងលម្អិតរបស់មាេ ស់ទ្ំនិញ...................................................... 

................................................................................................................. 

ឆោរពជូន......... 

ឆយាងតាម្កំណត់ប្តារបសអ់ាជាា ធរគយ អនកជាមាេ ស់ទ្ំនិញននប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន តដលមាន

ឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា នដូចខាងឆប្កាម្៖ 

i)..............................................    
ii)............................................. 

ពីការិយាល័យឆចញដំឆណើរ [ឆ ម្ ោះការិយាល័យឆចញដំឆណើរ] 

ឆោយអនុឆោម្តាម្ចាប់ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន អាជាា ធរគយ សូម្តណនំ ឆោក/ឆោកប្សីថា អាជាា ធរគយ

ម្ិនមានភសតុតាងននការបញ្េប់នីតិវិធីឆ្លងកាត់សប្មាប់ប្បតិឆវទ្ន៍តដលបានឆរៀបរាប់ខាងឆលើ ពីការិយាល័យគយគម្យ

ោា នឆនោះឆទ្ (ឆ ម្ ោះនិងអាសយោា ន)។ 

អនកតប្ម្ូវឱ្យឆផ្ាើព័ត៌មានលម្អិត និងឯកសរឆពញឆលញតដលមានភសតុតាងបងាា ញថា នីតិវិធីឆនោះប្តូវបាន

បញ្េប់ប្តឹម្ប្តូវ ជាពិឆសស អនកប្តូវផ្តល់ព័ត៌មានផ្ងតដរអំពីការផ្លល ស់បតូរននកនុងការិយាល័យគម្យោា ននិង/ឬ

ការិយាល័យឆ្លងកាត់តដលបានឆធវើឆ ើងអំ ុងឆពលឆ្លងកាត់ឆនោះ។ 

ប្បសិនឆបើ អនកម្ិនអាចបងាា ញភសតុតាងថា នីតិវិធីឆ្លងកាត់តដលមានភ្ជពសងេ័យបានបញ្េប់ឆប្កាម្ការប្តួត

ពិនិតយរបស់គយ សូម្ផ្តល់រាល់ព័ត៌មានពាក់ព័នធតដលអនកមាន ជាម្ួយនឹងភសតុតាងជាឯកសរអម្ ជាពិឆសសទ្ីតាំង 

(ប្បឆទ្ស) តដលដំឆណើរការឆ្លងកាត់បានបញ្េប់។ 

សូម្ផ្តល់ព័ត៌មានទាងំឆនោះ កនុងរយៈឆពល ៣០នថៃ បនេ ប់ពីបានទ្ទ្ួលលិខិតឆនោះ ប្បសិនឆបើ អនកម្ិនអាចផ្តល់

ភសតុតាងបញ្ញា ក់ណ្តម្យួអំពីប្បតិឆវទ្ន៍ខាងឆលើតដលបានបញ្េប់ប្តឹម្ប្តូវ អនកនឹងទ្ទ្ួលខុសប្តូវចំឆពាោះបណំលុគយ

ពាក់ព័នធនឹងទ្ំនិញតដលបានប្បកាសឆប្កាម្ប្បតិឆវទ្ន៍ទាងំឆនោះ។ 

(ការបញ្េប់ឆោយឆប្បើឃាល ជាផ្លូវការ ឆ ម្ ោះ និងអាសយោា នរដាបាលគយ) 

ចម្លងជូន អនកធាន (ឬភ្ជន ក់ងាររបស់មាេ ស់ទ្ំនិញ)  
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ឧរស្មព័នធ ១១គ៖ ជាំនួយសៅវិញសៅមកស្ប្មារ់ការទូទាត់ស្ាំែង 

១. ឆសចកតីឆផ្តើម្ 

នីតិវិធីកនុងឧបសម្ព័នធ ខ នឹងឆឆ្លើយសំណួរម្ួយចំនួនពាក់ព័នធនឹងការម្ិនម្កដល់ និងការម្ិនបឆញ្េញនន

ដំឆណើរការឆ្លងកាត់កនុងករណីភ្ជគឆប្ចើន ឆហើយជាទ្ូឆៅមាេ ស់ទ្ំនិញអាចផ្តល់ព័ត៌មានតាម្លកខខណឌ តប្ម្ូវ ប្ពម្ទាងំ

បងាា ញថា ការិយាល័យឆចញដំឆណើរអាចបឆញ្េញដំឆណើរការឆ្លងកាត់តដលសថ ិតឆប្កាម្ការសកសួរ។ 

ដចូោន ផ្ងតដរ នីតិវិធីតដលបានគូសបញ្ញា ក់កនុងឧបសម្ព័នធ ខ អាចឆប្បើសូម្បីតតកនុងករណីសងេ័យថា មានភ្ជព

ម្ិនប្បប្កតី ឬរដាបាលគយថាន ក់ជាតិបានកំណត់ថា មានភ្ជពខុសោន ពីការិយាល័យឆចញដំឆណើរ។ 

កនុងករណីតដលមាេ ស់ទ្ំនិញម្ិនអាចផ្តល់ព័ត៌មានតាម្លកខខណឌ តប្ម្ូវបាន និងការទ្ូទាតម់្ិនអាចឆធើវឆៅបាន 

ដូចឆនោះ រដាបាលគយតដលរកឆ ើញភ្ជពម្ិនប្បប្កតចីាត់ទ្ុកថាជា អាជាា ធរគយតដលជាអនកោក់ពាកយសុំដូចបាន

បញ្ញា ក់កនុងតារាងបញ្ា ីសកម្មភ្ជពរួម្ អាចឆប្បើបទ្បបញ្ាតតជំិនួយឆៅវិញឆៅម្កននចាប់ ACTS ឆយាងតាម្ការទាម្ទារ

របស់អាជាា ធរគយពីមាេ ស់ទ្ំនិញណ្តម្ួយ តដលមានកិចេសហប្បតិបតតិការយា៉ា ងសកម្មជាម្ួយរដាបាលគយ តដលមាេ ស់

ទ្ំនិញ និងអនកធានសថ ិតឆៅ ជាទ្ូឆៅគឺប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរ ឬឆៅថា អាជាា ធរគយទ្ទ្ួលសំឆណើ (Requested 

Customs Authority)។ 

ចូរកត់សមាគ ល់ថា៖ 

1) រដាបាលគយម្ិនប្តូវចាប់ឆផ្តើម្ដំឆណើរការទាម្ទារចំនួនននបំណលុគយពីអនកធានឆ ើយ រហូតដល់មាន

 វិធានការសម្ប្សបឆដើម្បីទ្ទ្លួបានបរិមាណសំណងពីមាេ ស់ទ្ំនិញ និង 

2) ឆៅឆពលមានការឆសុើបអឆងកតនិងឆោោះប្សយភ្ជពម្ិនប្បប្កតី រដាបាលគយប្តូវប្តតួពិនិតយកប្ម្ិតននការ

អនុញ្ញា ត នីតិវិធីសម្ញ្ា និងបរិមាណឆយាង ប្ពម្ទាងំនិម្ុតតិធានតដលប្តូវបានកត់ប្តាឆលើធុរជនមាន ក់

តដលអាចម្ិនឆោរពតាម្កិចេសនា ឬម្ិនទ្ូទាត់បំណុលគយ។ 

3) បញ្ា ីសកម្មភ្ជពរួម្ 

ល.រ បញ្ញា  សកម្មភ្ជព 

១ ប្បឆទ្សសមាជិកអាស៊ា ន (AMS) កំណត់ថា

ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ម្ិនបានបញ្េប់ឆពញ

ឆលញនិងរកឆ ើញភ្ជពម្ិនប្បប្កតីកនុងតដន

សម្តថកិចេរបស់ខលួន ឆហើយមាេ ស់ទ្ំនិញសថ ិត

កនុង AMS និងម្ិនមានព័ត៌មាន និង/ឬម្ិន

បានទ្ទ្ួលការទ្ូទាត់បនេ ប់ពីលទ្ធផ្លនននីតិ

 វិធីសកសរួ។ 

ឆហើយចំនុចទាងំអស់ខាងឆលើ ករណីអាជាា ធរ

គយោក់សំឆណើ បានឆប្បើអស់លទ្ធភ្ជពរាល់

អាជាា ធរគយោក់សំឆណើប្តូវទ្ំនក់ទ្ំនងអាជាា ធរគយទ្ទ្ួល

សំឆណើជាោយលកខណ៍អកេរ (សូម្ឆម្ើលកនុងឧបសម្ព័នធ 

១១ ) សុំជំនួយកនុងការបញ្ញា ក់ថា ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ម្ួយ

បានបញ្េប់ឆោយោម នកំហុសឆ្គង ឆហើយប្បសិនឆបើម្ិនដូច

ឆនោះឆទ្ ឆសន ើសុំឱ្យទ្ូទាត់តាម្ចំនួនតដលបានទាម្ទារ។ 

អាជាា ធរគយោក់សំឆណើជូនដំណឹងអនកធាន ឬភ្ជន ក់ងារ

របស់អនកធានតាម្រយៈការយិាល័យនប្បសណីយ៍តដលបាន

ចុោះបញ្ា ិកាឆោយបញ្ញា ក់ថា ការទាម្ទារសំណងអាចឆធវើ

ឆ ើងឆៅឆពលខាងម្ុខ (សមូ្ឆម្ើលឧបសម្ព័នធ ១១ង)
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បណ្តត ញឆសុើបអឆងកតទាំងអស់កនុងតដន

សម្តថកិចេរបស់ខលួនឆដើម្បីឆរៀបចំអងគឆហតុ 

និងកំណត់ការទ្ទ្ួលខុសប្តូវ។ 

ប្បសិនឆបើមាេ ស់ទ្ំនិញម្ិនផ្តល់ភសតុតាងអំពីការបញ្េប់ ឬការ

ទ្ូទាត់បំណលុ។ ការទាម្ទារសំណងឆនោះប្តូវថតចម្លងឆៅ

ឱ្យអាជាា ធរគយទ្ទ្ួលសំឆណើ។ 

អាជាា ធរគយទ្ទ្ួលសំឆណើ៖ 

ទ្ំនក់ទ្ំនងមាេ ស់ទ្ំនិញ កំណត់អងគឆហតុននករណី ចាត់តាំង

បុគគល ឬប្កុម្ទ្ទ្លួទ្ទ្លួខសុប្តូវ និងឆផ្ាើសំណង

ប្បសិនឆបើឆជាគជ័យ។ 

២ ប្បសិនឆបើមាេ ស់ទ្ំនិញម្ិនឆរៀបចំ ភសតុតាង 

ឬទ្ូទាត់ ឬម្ិនអាចទ្ូទាត់ (ឧ. កនុងករណី

កេ័យធន) 

អាជាា ធរគយទ្ទ្ួលសំឆណើតណនំអាជាា ធរគយោក់សំឆណើ

តដលឆសន ើសុំការទ្ូទាត់បំណុលតាម្រយៈភ្ជន ក់ងាររបស់អនក

ធាន3 កនងុតដនរបស់អាជាា ធរគយោក់សុំឆោយឆប្បើទ្ប្ម្ង់

ទាម្ទារសំណងកនុងឧបសម្ព័នធ ១១ច។ 

  

 

3 ឬម្ន្រនតីគយមានសម្តថកិចេអាចឆធវើការទាម្ទារសំណងឆោយផ្លេ ល់ឆៅកាន់អនកឆចញនិមុ្តតិធាន 
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ឧរស្មព័នធ ១១ឃ៖ ការសកស្ួរការរញ្ច រ់ែាំសែើរការឆ្លងកាត់ (ស្ប្មារ់គយ) 

គាំរូលិមិតររស្់អាជាញ ធរគយដ្ឋក់ស្ាំសែើសនញើសៅអាជាញ ធរគយទទួលស្ាំសែើ 

ឆ ម្ ោះ និងព័ត៌មានទ្ំនក់ទ្ំនងលម្អិតរបស់អាជាា ធរមានសម្តថកិចេននអាជាា ធរគយោក់សំឆណើ 

................................................................................................ 

................................................................................................................ 

ទ្ីតាំង និងកាលបរិឆចទ័្ ......................................................           ........................ 

ឆ ម្ ោះ និងព័ត៌មានលម្អិតរបស់អាជាា ធរគយទ្ទ្ួលសំឆណើ ........................................................... 

................................................................................................................. 
 

ឆោរពជូន ........... 

ឆោយអនុឆោម្តាម្ចាប់ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន អាជាា ធរគយសូម្តណនំ ឆោក/ឆោកប្សីថា អាជាា ធរគយ

ម្ិនមានភសតុតាង ននការបញ្េប់នីតិវិធីឆ្លងកាត់សប្មាប់ប្បតិឆវទ្ន៍ តដលបានឆរៀបរាប់ខាងឆប្កាម្ពីការិយាល័យគយ

គម្យោា នឆនោះឆទ្ (ឆ ម្ ោះនិងអាសយោា ន)។ 

អាជាា ធរគយបានទ្ំនក់ទ្ំនងមាេ ស់ទ្ំនិញ (ឆ ម្ ោះនិងអាសយោា ន) ប៉ាុតនតម្ិនបានទ្ទ្ួលការឆឆ្លើយតប/ការ

ឆឆ្លើយតបម្ិនឆពញតាម្លកខខណឌ ។  

(សូម្ពនយល់ម្ូលឆហតុ ប្បសិនឆបើ ការពនយល់ម្ិនឆពញតាម្លកខខណឌ  ឆហតុផ្លសប្មាប់ការសកសួរ និងផ្តល់

ព័ត៌មានពាក់ព័នធនន) ។ 

ព័ត៌មានលម្អិតននដំឆណើរការឆ្លងកាត់ មានដូចខាងឆប្កាម្៖ 

ឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ARN) 

ការបរិយាយទ្ំនិញ 

ប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូន (ប្បសិនឆបើខុសពីមាេ ស់ទ្ំនិញ) 

អនកឆផ្ាើទ្ំនិញ (ប្បសិនឆបើខុសពីមាេ ស់ទ្ំនិញ) 

អនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញ 

អនកធាន 

ភ្ជន ក់ងារជាតិរបស់អនកធាន 

ចំនួនទ្ឹកប្បាក់សំណង (បំតបកជាការគណនលម្អិត) 

ឯកសរអម្សប្មាប់ជាជំនួយសប្មាប់ការសកសួររបស់ ឆោក/ ឆោកប្សី (ភ្ជា ប់ឯកសរឆបើមាន ឬលុប)។ 

អាជាា ធរគយ សូម្តថលងអំណរគុណ ប្បសិនឆបើ ឆោក/ ឆោកប្សី ទ្ំនក់ទ្ំនងមាេ ស់ទ្ំនិញជាបនេ ន់ ឆដើម្បី

ទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានលម្អិតឆពញឆលញ និងឯកសរតដលបញ្ញា ក់ថា នីតិវិធីបានបញ្េប់ប្តឹម្ប្តូវ។ ជាពិឆសស អាជាា ធរ
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គយក៏សូម្តថលងអំណរគុណផ្ងតដរ ប្បសិនឆបើ ឆោក/ឆោកប្សី អាចផ្តលរ់ាល់ការតកតប្បននតដលបានឆធវើឆ ើងកនុង

ការិយាល័យគម្យោា ន និង/ឬ ការិយាល័យឆ្លងកាត់ ឬឧបបតិតឆហតុតដលបានឆកើតឆ ើងអំ ុងឆពលឆ្លងកាត់។ 

ប្បសិនឆបើ ឆោក/ឆោកប្សី ម្ិនអាចបងាា ញភសតុតាងថា នីតិវិធីឆ្លងកាត់តដលមានសងេ័យបានបញ្េប់ប្តឹម្

ប្តូវឆប្កាម្ការប្តួតពិនិតយរបស់គយ សូម្ផ្តល់ព័ត៌មានននតដល ឆោក/ឆោកប្សីមានជាម្ួយឯកសរោំប្ទ្ ជា

ពិឆសសទ្ីតាំង (ប្បឆទ្ស) តដលដំឆណើរការឆ្លងកាត់បានបញ្េប់។ 

ប្បសិនឆបើ ម្ិនអាចបងាា ញភសតុតាងថា ប្បតិឆវទ្ន៍ខាងឆលើឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវឆទ្ឆនោះ សូម្ឆោក/ឆោកប្សី 

ជូនដំណឹងរដាបាលគយឱ្យបាន្ប់តាម្តដលអាចឆធវើឆៅបាន ឆធវើដូចឆនោះដំណ្តក់កាលសម្ប្សបអាចប្តូវបានអនុវតត

ឆដើម្បីប្បម្ូលបំណលុគយម្កវិញពីអនកធាន។ 

(ការបញ្េប់ឆោយឆប្បើឃាល ជាផ្លូវការ ឆ ម្ ោះ និងអាសយោា នរដាបាលគយ) 

ឆ ម្ ោះ  ……………………………………………………………………………………………. 

អាសយោា នរដាបាលគយ ………………………………………...  
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ឧរស្មព័នធ ១១ង៖ ការសកស្ួរការរញ្ច រ់ែាំសែើរការឆ្លងកាត់ (ស្ប្មារ់អែកធាន) 

គាំរូលិមិតររស្អ់ាជាញ ធរគយដ្ឋក់ស្ាំសែើសនញើសៅកាន់អែកធាន កែុងរយៈសពលសៅសិ្រនថៃ (៩០នថៃ) ននកាល

ររិសឆេទការិយាល័យសឆញែាំសែើរានទទួលយកប្រតិសវទន៍គយ 

ឆ ម្ ោះនិងព័ត៌មានទ្ំនក់ទ្ំនងលម្អិតរបស់អាជាា ធរមានសម្តថកិចេននអាជាា ធរគយោក់សំឆណើ 

................................................................................................ 

................................................................................................................ 
 

ទ្ីតាំង និងកាលបរិឆចទ័្......................................................           ........................ 

 

ឆ ម្ ោះ និងព័ត៌មានលម្អិតរបស់អនកធាន (ឬភ្ជន ក់ងារ)........................................................... 

................................................................................................................. 
 

ឆោរពជូន ......... 

ឆោយអនុឆោម្តាម្ចាប់ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន អាជាា ធរគយសូម្តណនំ ឆោក/ឆោកប្សីថា អាជាា ធរគយ

ម្ិនមានភសតុតាងការបញ្េប់នននីតិវិធីឆ្លងកាត់សប្មាប់ប្បតិឆវទ្ន៍ខាងឆប្កាម្៖ 

• មាេ ស់ទ្ំនិញ (ឆ ម្ ោះ និងអាសយោា ន) 

• ឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ARN) និងកាលបរិឆចទ័្ 

• ឆលខឆយាងនិម្ុតតិធាន (GRN) 

• ការបរិយាយទ្ំនិញ 

• ចំនួនទ្ឹកប្បាក់សំណង (បំតបកជាការគណនលម្អិត) 

សប្មាប់ជាព័ត៌មានសប្មាប់ ឆោក/ឆោកប្សី លិខិតតដលបានភ្ជា ប់ម្កជាម្ួយឆនោះ ជាលិខិតតដលបានឆផ្ាើ

ឆៅឱ្យមាេ ស់ទ្ំនិញឆោយបញ្ញា ក់ថា អាជាា ធរគយម្ិនបានទ្ទ្ួលការឆឆ្លើយតប/ការឆឆ្លើយតបម្ិនឆពញតាម្លកខខណឌ

សប្មាប់ម្ូលឆហតុដចូខាងឆប្កាម្៖ 

សូម្ជប្មាបជូនថា បចេុបបននរដាបាលគយឆយើងខាុំឆធវើការទ្ំនក់ទ្ំនងជាផ្លូវការ ជាម្ួយរដាបាលគយ XXXXX 

កនុងតដនរបស់មាេ ស់ទ្ំនិញរស់ឆៅ ឆដើម្បីជួយដល់រដាបាលគយឆយើងខាុំជាម្ួយនឹងការសកសួរម្ួយចំនួន។ 

ប៉ាុតនតលិខិតឆនោះសូម្តណនំដល់ឆោក/ឆោកប្សីជាផ្លូវការថា ជាអនកធានចំឆពាោះរដាបាលគយអាស៊ា ន កនុង

ករណីឆនោះ មាេ ស់ទ្ំនិញម្ិនបានផ្តល់ភសតុតាងថា ដំឆណើរការឆ្លងកាត់បានបញ្េប់ប្តឹម្ប្តូវ ឬម្ិនបានទ្ូទាត់បំណលុ

គយ អាប្ស័យឆហតុឆនោះ រដាបាលគយនឹងសឆប្ម្ចកនុងការទាម្ទារសំណងតដលបានទាម្ទារពី ឆោក/ឆោកប្សី កនុង

នម្ជាអនកធាន។ 

ចណំំ្ត៖ ឆនោះម្និតម្នជាការទាម្ទារសណំងសប្មាបប់ណំលុគយឆនោះឆទ្។  

(ការបញ្េប់ឆោយឆប្បើឃាល ជាផ្លូវការ ឆ ម្ ោះ និងអាសយោា នរដាបាលគយ  
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ឧរស្មព័នធ ១១ឆ៖ ការទាមទារស្ាំែងស្ប្មារ់ប្រមូលរាំែុលគយមកវិញ 

គាំរូលិមិតររស្អ់ាជាញ ធរគយដ្ឋក់ស្ាំសែើសនញើសៅកាន់អែកធានណែលនឹងប្តូវសនញើកែុងរយៈសពលពីររយឆិតស្ិរ 

(២៧០នថៃ) ននកាលររិសឆេទរនា រ់ពីការិយាល័យសឆញែាំសែើរានទទួលយកប្រតិសវទន៍ឆ្លងកាត់គយ 

នឹងសនញើជូនតាមរយៈភាែ ក់ងារធនោរររស្់អែកធាន4 

ឆ ម្ ោះនិងព័ត៌មានទ្ំនក់ទ្ំនងលម្អិតរបស់អាជាា ធរមានសម្តថកិចេននអាជាា ធរគយោក់សំឆណើ 

................................................................................................ 

ទ្ីតាំង និងកាលបរិឆចទ័្......................................................           ........................ 

ឆ ម្ ោះ និងព័ត៌មានលម្អិតរបស់អនកធាន (ឬភ្ជន ក់ងារ) ........................................................... 

ឆោរពជូន ... 

ឆោយអនុឆោម្តាម្ចាប់ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន អាជាា ធរគយសូម្តណនំ ឆោក/ឆោកប្សីថា អាជាា ធរគយ

ម្ិនមានភសតុតាងការបញ្េប់នននីតិវិធីឆ្លងកាត់សប្មាប់ប្បតិឆវទ្ន៍ខាងឆប្កាម្៖ 

មាេ ស់ទ្ំនិញ (ឆ ម្ ោះ និងអាសយោា ន) 

ឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ARN) និងកាលបរិឆចទ័្ 

ឆលខឆយាងនិម្ុតតិធាន (GRN) 

ការបរិយាយទ្ំនិញ 

ចំនួនទ្ឹកប្បាក់ទាម្ទារសំណងកនុងរូបិយវតថុននអាជាា ធរគយោក់សំឆណើ 

ចំនួនទ្ឹកប្បាក់ទាម្ទារសំណងកនុងរូបិយវតថុននការអនុវតតនិម្ុតតិធាន - នឹងប្តូវបតូរតាម្កាលបរិឆចទ័្បចេុបបនន 

សប្មាប់ជាព័ត៌មាន ខាុំសូម្ភ្ជា ប់ម្កជាម្ួយលិខិតតដលបានឆផ្ាើឆៅកាន់មាេ ស់ទ្ំនិញ។ មាេ ស់ទ្ំនិញម្ិនបាន

ទ្ូទាត់បំណលុគយ។ 

ឆនោះជាការទាម្ទារសំណងជាផ្លូវការទាម្ទារពីឆោក/ឆោកប្សី តដលជាអនកធានចំឆពាោះរដាបាលគយអាស៊ា ន 

នូវចំនួនទ្ឹកប្បាក់តដលបានបញ្ញា ក់ខាងឆលើ។ 

សូម្ឆផ្ាើការទ្ូទាត់ឆនោះតាម្រយៈធនោរខាងឆប្កាម្កនុងរយៈឆពល ៣០នថៃ ចាបព់ីកាលបរិឆចទ័្ទ្ទ្ួលបាន

លិខិតទាម្ទារសំណងឆនោះ៖ 

ឆ ម្ ោះធនោរ៖ 

អាសយោា នធនោរ៖ 

ឆលខគណនីធនោរ៖ 

ឆលខកូដ SWIFT / IBAN៖ 

(ការបញ្េប់ឆោយឆប្បើឃាល ជាផ្លូវការ ឆ ម្ ោះ និងអាសយោា នរដាបាលគយ)  

 

4 ឬម្ន្រនតីគយមានសម្តថកិចេអាចឆធវើការទាម្ទារសំណងឆោយផ្លេ ល់ឆៅកាន់អនកឆចញនិមុ្តតិធាន 
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ណនែកទី១២៖ ការពនយល់នីតិវិធីគយកែុងទប្មង់ជាតារាងរហំូរនីតិវិធី 

១. នីតិវិធីគយតាមប្រព័នធ ACTS - តារាងរំហូរនីតិវិធី 

ឧបសម្ព័នធឆនោះជាឆសចកតីសងខបននដំឆណើរការ និងនីតិវិធីប្បព័នធ ACTS ននឆសៀវឆៅតណនំ សត ីពីនីតិវិធីគយ។ 

ឆសចកតីសឆងខបឆនោះបងាា ញតាម្រយៈតារាងរហំរូ ជាវិធីសន្រសត តដលឆគនិយម្ឆប្បើកនងុការបំតបកឆៅជាតផ្នកឆផ្េងៗោច់

ឆោយត ក ឆោយសរតតដំឆណើរការឆនោះមានលកខណៈប្បទាក់ប្កឡាោន នឹងសមុគសម ញ ឆៅឆពលពិនិតយឆម្ើលជា

ដំឆណើរការទាងំម្ូល។ តារាងរហំរូជាម្ួយនឹងការពនយល់សឆងខបននសកម្មភ្ជព ឬដំឆណើរការនីម្ួយៗមានឆោលបំណង

ជួយពនយល់នីតិវិធីម្លូោា ន និងម្ឆធាបាយននពាក់ព័នធនឹងការប្គប់ប្គងដំឆណើរការឆ្លងកាត់គយអាស៊ា នឆោយ

ប្បព័នធ ACTS។ 

ជាទ្ឆូៅ ឆោលការណ៍ និងនីតិវិធីននការឆ្លងកាត់អនតជាតិមានលកខណៈដូចោន  ឆោយម្ិនគិតថា ជាការ

ប្គប់ប្គង និងការប្តួតពិនិតយឆោយប្កោស ឬប្បព័នធកុំពយូទ្័រឆ ើយ។ តារាងឆៅទ្ំព័រទ្ី ៣ រូបភ្ជពទ្ី២៖ ទ្ិដាភ្ជពទ្ូឆៅ

នននីតិវិធី ឬដំឆណើរការ គឺមានលកខណៈដូចោន ឆៅនឹងប្បព័នធដំឆណើរការឆោយកុំពយូទ្័រ ឬប្កោសកនុងការឆរៀបចំ

ដំឆណើរការឆោល។ 

១.១. ណស្វងយល់អាំពីស្ញ្ញា តារាងរំហរូ 

តារាងរំហូរប្តូវបានឆប្បើជាឆប្ចើនទាងំកនុង វិស័យឯកជន និងរដា ឆដើម្បីវិភ្ជគនិងកត់ប្តាដំឆណើរការប្តួតពិនិតយ

សុពលភ្ជពននការឆរៀបចំដំឆណើរការ និងឆដើម្បីធានថា នីតិវិធីសម្ប្សបប្តូវបានអនុវតតតាម្កនុងប្បតិបតតិការរបស់

សថ ប័ន។ ម្ូលឆហតុម្ា៉ាងឆទ្ៀតកនុងការឆប្បើប្បាស់តារាងឆនោះគឺ ឆប្បើសប្មាប់ជាម្ឆធាបាយឆដើម្បីពនយលឱ់្យកាន់តតងាយ

ប្សួលយល់។ តារាងរំហូរឆប្បើរូបសញ្ញា ពិឆសសៗតំណ្តងប្បឆភទ្សកម្មភ្ជព ឬដំណ្តក់កាលឆផ្េងៗកនុងដំឆណើរការ

ម្ួយ។ បនេ ត់ និងសញ្ញា ប្ពួញបងាា ញលំោប់លំឆោយននដំណ្តក់កាល និងទ្ំនក់ទ្ំនងរបស់វា។ ជារួម្ ការឆប្បើប្បាស់

រូបសញ្ញា កនុងតារាងរហំរូអនុឆោម្ឆៅតាម្សតង់ោរអនតរជាតិតដលឆគទ្ទ្ួលសគ ល់។ 

ប្បសិនឆបើ អនកម្ិនយល់អំពីរឆបៀបឆប្បើរូបសញ្ញា ននតារាងរហំូរ ការឆធវើតារាង និងការពនយល់ននការឆប្បើប្បាស់

កនុងតផ្នកឆនោះរបស់ឆសៀវឆៅតណនំឆៅទ្ំព័របនេ ប់។ 

១.២. ែាំសែើរការប្រព័នធ 

ទ្ិដាភ្ជពទ្ូឆៅននប្ចកដំឆណើរការសំខាន់ៗននប្បព័នធ ACTS និងតារាងនីម្ួយៗតដលគូសបញ្ញា ក់អំពីរឆបៀប

តដលដំឆណើរការប្បព័នធ ACTS ជួយម្ន្រនតីគយប្តួតពិនិតយដំឆណើរការឆ្លងកាត់។ ដំឆណើរការទាងំឆនោះពិពណ៌នដូចខាង

ឆប្កាម្៖ 

តារាង៖ 

• នីតិវិធីទ្ទ្លួប្បតិឆវទ្ន៍ 

• ប្តួតពិនិតយ នីតិវិធីធម្មតា 

• ប្តួតពិនិតយ នីតិវិធីសម្ញ្ា 

• ដំឆណើរការឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ បឆញ្េញទ្ំនិញសប្មាប់ឆ្លងកាត់ 
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• ការចុោះបញ្ា ីនិម្ុតតិធាន 

• ដំឆណើរការឆៅការិយាល័យឆ្លងកាត់ 

• ដំឆណើរការម្កដល់ នីតិវិធីធម្មតា 

• ដំឆណើរការម្កដល់ នីតិវិធីសម្ញ្ា 

• ការឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធាន 

• នីតិវិធីសកសួរដំណឹង 

• នីតិវិធីទារបំណលុ 

តារាងទាងំឆនោះបងាា ញអំពីនីតិវិធីគយសំខាន់ៗ។ ដំឆណើរការតចូៗ ដចូជា ការប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន ការបតងវរ 

ការលុបឆចាលប្បតិឆវទ្ន៍ ការសកសួរ និងការប្បម្ូលពនធនិងអាករម្កវិញ និងមានពិពណ៌នឆោយសឆងខបផ្ងតដរ។ 

ឆទាោះបីជាតារាងរហំូរទាងំឆនោះឆម្ើលឆៅមានលកខណៈសមុគសម ញ ប៉ាុតនតអវីតដលសំខាន់ប្តូវទ្ទ្ួលសគ ល់ថា អនកឆប្បើប្បាស់

ប្បព័នធ ACTS នននីតិវិធីគយ ឆប្បើប្បាស់វាឆៅឆពលតដលឆធវើការជាម្យួដំឆណើរការតដលពាក់ព័នធនឹងភ្ជរកិចេ ឬការ

ទ្ទ្លួខុសប្តូវរបសខ់លួនតតប៉ាុឆណ្តណ ោះ។ 

១.៣. ររូស្ញ្ញា សប្រើកែុងតារាងរំហូរទាាំងសនុះ 

សញ្ញា  ការពិពណ៌ន ឧទាហរណ៍ 

 

ចាប់ឆផ្តើម្ ឬបញ្េប់ដំឆណើរការ ប្បតិបតតិករដឹកជញ្ាូនឆរៀបចបំ្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ 

ដំឆណើរការឆ្លងកាត់បានបញ្េប់ និងមាេ ស់ទ្ំនិញបានទ្ទ្ួល

ការជូនដំណឹងអំពីការបញ្េប់ប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ 

 

សឆប្ម្ចចិតតឆោយម្ន្រនតីគយ ឬ

ឆោយប្បព័នធ តផ្អកឆលើព័ត៌មាន

រកាទ្ុកកនុងប្បព័នធ ឬព័ត៌មាន

បញ្េូលកនុងប្បព័នធ 

ម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ចចិតតប្តួតពនិិតយ ឬម្ិនប្តួតពិនិតយដំឆណើរ

ការឆ្លងកាត់ (“បាទ្” ឬ “ឆទ្”)។ ប្បព័នធ ACTS បដិឆសធ

ឆោយសរតតព័ត៌មានចំាបាច់ម្ិនមានកនុងប្បតិឆវទ្ន៍ 

 

ដំឆណើរការឆោយសវ ័យប្បវតតិ 

តផ្អកឆលើព័ត៌មានរកាទ្ុកកនុង

ប្បព័នធ ជាទ្ូឆៅរួម្បញ្េូល

ព័ត៌មាន ឬទ្ិននន័យតដលបញ្េូល

ឆោយអនកឆប្បើប្បាស ់

ការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ប្បតិឆវទ្ន៍តផ្អកឆលើលកខខណឌ តប្ម្ូវតដល

បានកំណត់ជានីតិវិធីធម្មតា ឬនីតិវិធីសម្ញ្ា ប្បឆភទ្

ទ្ំនិញ តប្មាយផ្លូវឆ្លងកាត់ និងគម្យោា ន។  

ការគណនបំណលុគយ តផ្អកឆលើពនធ/អាករអតិបរមា

សប្មាប់ប្បឆទ្សឆ្លងកាត ់

 

ឯកសរផ្លូវការ ជាឆអ ិចប្តូនិក 

ឬជាទ្ប្ម្ង់ប្កោស 

ប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ ACTS 

ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ TAD 

 

ការបញ្េូលទ្ិននន័យឆោយឆប្បើកាត រ 

ចុច ឬមា៉ាសុីនតសកនបារកូដ។ 

ការបញ្េូលប្បតិឆវទ្ន៍របស់មាេ ស់ទ្ំនិញ 

ការបញ្េូលរបាយការណ៍ប្តួតពិនិតយរបស់ម្ន្រនតីគយ 
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បងាា ញសរឆៅឆលើឆអប្កង់  ឬ

ប្បព័នធឆបាោះពុម្ពឆចញ 

ការិយាល័យឆ្លងកាត់ឆប្បើមា៉ាសុីនតសកនបារកូដឆលើ TAD។ 

ម្ន្រនតីគយ ឬមាេ ស់ទ្ំនិញឆបាោះពុម្ព TAD ជាទ្ប្ម្ង់ប្កោស 

 

ឆប្បើព័ត៌មានទាងំអស់រកាទ្ុកកនុង

ប្បព័នធសប្មាប់ឆផ្េៀងផ្លេ ត់ទ្ិននន័យ

ប្បតិឆវទ្ន៍ និងសប្មាប់កត់ប្តា

និងប្តួតពិនិតយដំឆណើរការឆ្លង

កាត់។ 

រមួ្មាន ការរកាទ្ិននន័យតារាង និងវិធានប្គប់ប្គងហានិ

ភយ័សប្មាប់ឆផ្េៀងផ្លេ ត់។ ប្បតិឆវទ្ន៍ជាក់ោក់ណ្តម្ួយ 

និងប្ពឹតតិការពាក់ព័នធ និងព័ត៌មានលម្អិតនិម្ុតតិធាន និង

ការឆប្បើប្បាស់ ជាឆដើម្ 

 

ប្បសិនឆបើប្បព័នធចង់ចូលឆៅ

ដំឆណើរការម្ួយឆទ្ៀតឆដើម្បីបញ្េប់

នីតិវិធី ឧបករណ៍ភ្ជា ប់នឹងតណនំ 

Reader ឆៅកាន់ដាប្កាម្ 

ម្ួយឆទ្ៀត ឆោយឆរៀបរាប់ថា 

ដំឆណើរការដនទ្ឆទ្ៀត។ 

ឆធវើឱ្យតារាងរហំូរមានភ្ជពងាយប្សួលឆម្ើល ឆោយបំតបក

តារាងឆៅជាតផ្នកតូចៗ និងងាយប្សួលអាន ជាម្ួយ

ឧបករណ៍ភ្ជា ប់ (Connector) បំតបកឆៅជាដំឆណើរការទ្ី

២ ឆហើយលទ្ធផ្លពីដំឆណើរការទ្ី២ បញ្ាូនឆៅកាន់

ដំឆណើរការទ្ី១  វិញឆោយឧបករណ៍ភ្ជា ប់ (Connector) 

ម្ួយឆទ្ៀត។ 

និម្ុតតិធានជាឧទាហរណ៍ម្ួយដ៏លអ ជាម្ួយនឹងការប្តួត 

ពិនិតយថា មានសុពលភ្ជព ឬអត់។ 

 
ប្ពួញទ្ិសឆៅ បងាា ញរហំូរតាម្រយៈដឆំណើរការ ពីដំណ្តក់កាលម្ួយឆៅ

ដំណ្តក់កាលម្ួយឆទ្ៀត 
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១.៤. ទិែឋភាពទូសៅននរំហរូនីតិវីធីស្ាំខាន់ៗ 

មាេ ស់ទ្ំនិញ/ធុរជន ប្បព័នធ ACTS គយ កំណតស់មាគ ល់ 

ដាប្កាម្ឆនោះពនយល់អំពីទ្ិដាភ្ជពទ្ូឆៅននរហំូរនីតិ

 វិធីសំខាន់ៗននប្បព័នធ ACTS ប៉ាុតនតដាប្កាម្ឆនោះ

ម្ិនបងាា ញនូវដំឆណើរការតូចៗឆនោះឆទ្ ដូចជា 

ការតកតប្ម្ូវនន 

• ការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ប្បតិឆវទ្ន៍ ការទ្ទ្ួលយក និង

ដំឆណើរការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ 

• ការវិភ្ជគហានិភ័យ 

• ព័ត៌មានលម្អិតដំឆណើរការប្តួតពិនិតយឆៅ

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរ និងការិយាល័យ

គម្យោា ន 

• ការប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន 

• ការចាត់តចងលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ 

• ការបតងវរទ្ំនិញឆ្លងកាត់ 

• ដំឆណើរការសកសួរ ឬទាម្ទារសំណង។ 

ដំឆណើរការសំខាន់ៗមានពនយល់ដូចខាងឆប្កាម្៖ 

1. រដាបាលននប្បព័នធ ACTS 

2. ការឆរៀបចំប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់ឆអ ិចប្តូនិក

តាម្ប្បព័នធ ACTS និងការផ្តល់និម្ុតតិធាន 

3. ដំឆណើរប្បព័នធ ACTS កនុងការទ្ទ្ួលយក

ប្បតិឆវទ្ន៍ 

4. ដំឆណើរការឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ 

5. ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) និងការ

ចាប់ឆផ្តើម្ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ 

6. ដំឆណើរការឆៅការិយាល័យគយឆ្លងកាត់ 

7. ដំឆណើរការម្កដល់ឆៅការិយាល័យគម្យោា ន 

8. ការបឆញ្េញទ្ំនិញសប្មាប់ឆ្លងកាត់ និងការបឆញ្េញដំឆណើរការឆ្លងកាត់ឆៅដំណ្តក់កាលបនេ ប់កនុងប្បព័នធ 

ACTS។  

រូបភ្ជពទ្ី២: ទ្ិដាភ្ជពទ្ឆូៅននរំហូរនីតិវិធីប្បព័នធ ACTS  
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១.៥. ែាំសែើរការទទួលយកប្រតិសវទន៍ ACTS 

មាេ ស់ទ្ំនិញ/ធុរជន ប្បព័នធ ACTS គយ កំណត់សមាគ ល់ 

1. ទ្ិននន័យប្បតិឆវទ្ន៍បានបញ្ាូនតាម្ឆអ ិចប្តូនិក

កនុងទ្ប្ម្ង់តដលបានប្ពម្ឆប្ពៀង 

2. សប្មាប់នីតិវិធីឆពលប្បព័នធម្ិនដំឆណើរការ ោក់

ប្បតិឆវទ្ន៍ និងដំឆណើរការឆោយនដ ប្បតិឆវទ្ន៍

ប្តូវបញ្េូលឆៅកនុងប្បព័នធ ACTS ឆៅឆពលប្បព័នធ

ដំឆណើរការឆ ើងវិញ។ មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវផ្តល់ឆលខ

ចុោះបញ្ា ិកាធុរជន (TRN) ឆដើម្បីឱ្យមាេ ស់ទ្ំនិញ ឬ

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរឆយាងទ្ិននន័យកនុង

ប្បព័នធ ACTS 

3. ប្បតិឆវទ្ន៍ប្តូវបានប្តួតពិនិតយឆធៀបនឹងទ្ប្ម្ង់

ប្បតិឆវទ្ន៍ឆអ ិចប្តូនិក លកខខណឌ តប្ម្ូវការ

ទ្ិននន័យ រួម្មាន ការប្តួតពិនិតយជាម្ួយ

ការិយាល័យប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន (ក) និង (ខ) 

តដលនិម្ុតតិធានមានប្សប់ និងមានសុពលភ្ជព

សប្មាប់ឆប្បើប្បាស់។ ប្បព័នធ ACTS បដិឆសធ

ប្បតិឆវទ្ន៍តដលម្ិនមានសុពលភ្ជព និងជូន

ដំណឹងធុរជនអំពីម្ូលឆហតុសប្មាប់ការបដិឆសធ 

ប្បតិឆវទ្ន៍ 

4. ឆប្កាម្នីតិវិធីធម្មតា ការបងាា ញទ្ំនិញប្តូវឆធវើឆៅ

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរ 

5. ប្បសិនឆបើ មាេ ស់ទ្ំនិញអោះអាងថា ជាប្បតិបតតិករ

ឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត (ATT) ប្បព័នធ 

ACTS នឹងពិនិតយថាឆតើ មាេ ស់ទ្ំនិញទ្ទ្ួលបាន

ការអនុញ្ញា តឱ្យឆប្បើនីតិវិធីសម្ញ្ា ប្បឆភទ្ទ្ំនិញ 

(ម្ិនសថ ិតកនុងបញ្ា ីទ្ំនិញហាម្ឃាត់/ជាបក់ប្ម្តិ

កំណត/់ដកឆចញពីការឆ្លងកាត់) ទ្ីតាំងនិងឆសៀល

តដលបានអនុញ្ញា ត និងការិយាល័យបានកំណត់

ថា ម្ិនមានហានិភ័យ 

រូបភ្ជពទ្ី៣: ការទ្ទ្លួយកឆោយប្បព័នធ ACTS 
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6. ប្បសិនឆបើម្ិនអនុញ្ញា តឱ្យឆប្បើនីតិវិធីសម្ញ្ា ឬប្បសិនឆបើ បានប្បកាសថា ទ្ីតាំងោក់ទ្ំនិញតដលបាន

អនុញ្ញា តតលងមានសុពលភ្ជព ឬឆសៀលម្ិនមានសុពលភ្ជព ដូចឆនោះប្បព័នធ ACTS នឹងបដិឆសធ

ប្បតិឆវទ្ន៍ និងជូនដំណឹងមាេ ស់ទ្ំនិញ 

ចំណំ្ត ៖ ឆៅឆពលប្បតិឆវទ្ន៍មានសុពលភ្ជព ការិយាល័យឆចញដំឆណើរទ្ទ្ួលយកប្បតិឆវទ្ន៍ឆនោះ។ 

7. ឆលខ ARN ថមី (ឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន) ប្តូវបានបឆងកើតឆោយសវ ័យប្បវតតិ។ ARN 

ថមីឆនោះនឹងតបងតចកឆៅឱ្យប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ និងឆផ្ាើឆៅឱ្យធុរជន។ ប្បសិនឆបើ មានហានិភ័យ ម្ន្រនតី

គយនឹងទ្ទ្ួលបានសរឆប្កើនរំលឹកសប្មាប់ការឆធវើអនតរាគម្ន៍ និងការសឆប្ម្ចចិតតប្តួតពិនិតយ (គ) ។ ឆៅ

ឆពលប្បតិឆវទ្ន៍សថ ិតឆប្កាម្នីតិវិធីសម្ញ្ា ការកំណតឆ់ពលឆវោ “រង់ចំាបឆញ្េញឆោយសវ ័យប្បវតតិ” 

បានចាប់ឆផ្តើម្ សថ នភ្ជពប្បតិឆវទ្ន៍និងប្តូវបានបឆញ្េញឆោយសវ ័យប្បវតតិបនេ ប់ពីផ្ុតឆមា៉ា ងកំណត់។  
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១.៦. ការប្តួតពិនិតយប្រតិសវទន៍តាមប្រព័នធ ACTS សប្កាមនីតិវិធីធមែតា 

មាេ ស់ទ្ំនិញ/ធុរជន ប្បព័នធ ACTS គយ កំណត់សមាគ ល់ 

1. ព័ត៌មានននដំឆណើរការឆ្លងកាត់តដលបានម្កពី

ប្បព័នធ ACTS តាម្រយៈការតសវងរក ARN និង

លទ្ធផ្លននការវិភ្ជគហានិភ័យបញ្ញា ក់ថា ទ្ំនិញ

ម្ិនគួរបឆញ្េញ បនេ ប់ម្កប្បព័នធ ACTS ឆប្កើន

រលំឹកដល់ម្ន្រនតីគយ។ ឆទាោះបីជាការវិភ្ជគហានិ

ភ័យជាដំឆណើរការសវ ័យប្បវតតិក៏ឆោយ ប៉ាុតនតការ

សឆប្ម្ចចិតតចុងឆប្កាយកនុងការប្តួតពិនិតយគឺសថ ិត

ឆលើម្ន្រនតីគយ 

2. ប្បសិនឆបើ ម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ចចិតតម្ិនប្តួតពិនិតយ 

ទ្ំនិញ និង/ឬឯកសរអម្ ម្ន្រនតីគយប្តូវកត់ប្តា

ការសឆប្ម្ចឆនោះកនុងប្បព័នធ ACTS 

3. ប្បសិនឆបើ លទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយរបស់ការិយាល័យ

គយឆចញដំឆណើរចាត់ទ្ុកថា ោម នកំហុសឆ្គង 

4. ដំឆណើរការឆរៀបចំចុោះបញ្ា ិកាឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធាន 

( ) ឆធវើការគណនបំណលុគយ 

5. (ម្ិនមានបរិយាយ) 

6. ម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ចប្តួតពិនិតយ និងបានចារលទ្ធ-

ផ្លប្តួតពិនិតយកនុងប្បព័នធ។ ការប្តួតពិនិតយប្តូវ

អនុវតតឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ (ប្បសិនឆបើ 

ការវិភ្ជគហានិភ័យបានឆសន ើឱ្យចាត់វិធានការឆៅ

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ប៉ាុតនតម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ច

ចិតតម្ិនប្តួតពិនិតយ ដូចឆនោះ ប្បព័នធតប្ម្ូវឱ្យម្ន្រនតី

គយបញ្ញា ក់អំពីការសឆប្ម្ចចិតតឆនោះ) 

7. ប្បព័នធនឹងជូនដំណឹងមាេ ស់ទ្ំនិញអំពីការសឆប្ម្ច

ចិតតប្តួតពិនិតយឆនោះ ឆដើម្បីអនុញ្ញា តឱ្យមាេ ស់ទ្ំនិញ

បងាា ញទ្ំនិញអំ ុងឆពលប្តួតពិនិតយ 

(ការិយាល័យឆចញដំឆណើរឈប់ទ្ទ្ួលយកការតក

តប្ម្ូវប្បតិឆវទ្ន៍) 

រូបភ្ជពទ្៤ី: ការប្តួតពិនិតយធម្មតាតាម្ប្បព័នធ ACTS 
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8. ម្ន្រនតីគយឆផ្េៀងផ្លេ ត់ទ្ំនិញ និង/ឬឯកសរអម្ និង/ឬឆសៀលឆៅកតនលងោក់ទ្ំនិញឆោយផ្លេ ល់ 

9. ម្ន្រនតីគយឆៅកតនលងោក់ទ្ំនិញ (ដូចបានបញ្ញា ក់) ឆដើម្បីឆផ្េៀងផ្លេ ត់ឯកសរ ទ្ំនិញ (ឬទាងំពីរ) ឆោយ

យកឆៅជាម្ួយនូវប្បតិឆវទ្ន៍តដលបានទ្ទ្ួលយកជាទ្ប្ម្ង់ប្កោស។ ម្ន្រនតីគយប្តួតពិនិតយទ្ំនិញឆធៀប

នឹងព័ត៌មានលម្អិត (៥) ននប្បតិឆវទ្ន៍តដលបានទ្ទ្ួលយក។ ម្ន្រនតីគយកិបឆសៀល ឬកិបឆសៀលម្តងឆទ្ៀត  

10. ឆៅឆពលរកឆ ើញកំហុសឆ្គងបនតិចបនតួច ម្ន្រនតីគយទ្ំនក់ទ្ំនងមាេ ស់ទ្ំនិញ។ ឆប្កាយម្ក មាេ ស់ទ្ំនិញ

សឆប្ម្ចថាឆតើមាេ ស់ទ្ំនិញឯកភ្ជព (ម្ិនជំទាស់) តដរឬឆទ្ជាម្ួយនឹងការតកតប្ម្ូវឆនោះ។ មាេ ស់ទ្ំនិញអាច

ផ្តលឆ់យាបល់ ការបដិឆសធភ្ជល ម្ៗ ឬឆៅឆពលឆប្កាយឆៅឆពលតដលមាេ ស់ទ្ំនិញម្ិនអាចឆឆ្លើយតបឆៅ

ឆពលឆនោះ។ ឆោយមានការអនុញ្ញា តពីគយ មាេ ស់ទ្ំនិញអាចតកតប្ម្ូវប្បតឆិវទ្ន៍ 

11. ឆៅឆពលលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយបងាា ញថាោម នកំហុសឆ្គង ឬបនេ ប់ពីការតកតប្ម្ូវ និងការប្តួតពិនិតយឆ ើង

 វិញឆ ើញថាសម្ប្សបឆប្កាយតកតប្ម្ូវ លទ្ធផ្លប្តួតពិនតិយថា “ោម នកំហុសឆ្គង” បានចុោះបញ្ា ី 

ចំណំ្ត៖ ឆៅឆពលរកឆ ើញកំហុសឆ្គងបនតិចបនតួច ឆហើយមាេ ស់ទ្ំនិញផ្តល់ឆយាបល់ភ្ជល ម្ៗ ឆោយជំទាស់ឆលើ

ការតកតប្ម្ូវ (ដូចជា មាេ ស់ទ្ំនិញម្ិនប្ពម្តកតប្ម្ូវ) ដំឆណើរការឆ្លងកាត់នឹងម្ិនអាចបឆញ្េញបាន។ ម្ន្រនតីគយកត់ប្តា

ទ្ំនិញតដលបានប្តួតពិនិតយ និងបញ្េូលទ្ិននន័យប្បតិឆវទ្ន៍ឆោយតផ្អកឆលើលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ។ ប្បតិឆវទ្ន៍ឆនោះប្តូវ

ចាត់ទ្ុកថា ម្ិនមានសុពលភ្ជព និងប្តូវរង់ចំារហតូដល់មានវធិានការបតនថម្ឆទ្ៀត។ 

ចំណំ្ត៖ កនុងករណីរកឆ ើញកំហុសឆ្គងបនតិចបនតួចអំ ុងឆពលប្តួតពិនិតយទ្ំនិញនិង/ឬឯកសរអម្ ឆហើយ

មាេ ស់ទ្ំនិញម្ិនទាន់បានផ្តល់ឆយាបល់ឆលើការតកតប្ម្ូវឆនោះឆទ្  ឆពលឆវោកំណត់ “រង់ចំាសប្មាប់សំឆណើបឆញ្េញ

ទ្ំនិញ” បានចាប់ឆផ្តើម្ការពារសំឆណើម្ិនបឆញ្េញទ្ំនិញតដលបានម្កពីមាេ ស់ទ្ំនិញ។ ម្ន្រនតីគយកត់ប្តាទ្ំនិញតដល

បានប្តួតពិនិតយ និងតកតប្ម្ូវទ្ិននន័យប្បតិឆវទ្ន៍។ 

12. ប្បសិនឆបើរកឆ ើញកំហុសឆ្គងធំ ឬមានឆហតុផ្លសម្ប្សបសប្មាប់ឱ្យការិយាល័យឆចញដំឆណើរ

ពិចារណ្តឆ ើញថា ការអនុញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់អាចបងកឱ្យមានហានិភ័យធៃន់ធៃរដល់សុវតថិភ្ជព និងសនតិ

សុខននប្បឆទ្សពាក់ព័នធ ទ្ំនិញតដលបានប្តួតពិនិតយតដលមានកំហុសឆ្គងធំ និងលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ

ថាមានកំហុសឆ្គងប្តូវបានចុោះបញ្ា ី។ ការិយាល័យឆចញដំឆណើរជូនដំណឹងមាេ ស់ទ្ំនិញថា ដំឆណើរការឆ្លង

កាត់ឆនោះគឺម្ិនអនុញ្ញា តឆ ើយ ឆហើយអាចរងនវូឆទាសទ្ណឌ តាម្បទ្បបញ្ាតតិជាធរមាន។  
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១.៧. ការប្តួតពិនិតយប្រតិសវទន៍តាមប្រព័នធ ACTS សប្កាមនីតិវិធីសមញ្ា 

មាេ ស់ទ្ំនិញ/ធុរជន ប្បព័នធ ACTS គយ កំណត់សមាគ ល់ 

1. ឆប្កាយពីទ្ទ្លួយកប្បតិឆវទ្ន៍ឆប្កាម្នីតិវិធីសម្ញ្ា

រួចឆហើយ ការកំណត់ឆពលឆវោបឆញ្េញឆោយ

សវ ័យប្បវតតបិ្តូវបានចាប់ឆផ្តើម្។ ដូចឆនោះ ការប្តួតពិនិតយ

ឆនោះប្តូវបញ្េប់កនុងរយៈឆពលប្ពម្ឆប្ពៀងតដលបាន

បញ្ញា ក់កនុងការអនុញ្ញា តនននីតិវិធីសម្ញ្ា 

2. ប្បសិនឆបើ លទ្ធផ្លវិភ្ជគហានិភ័យបញ្ញា ក់ថា ទ្ំនិញ

ម្ិនគួរបឆញ្េញពីការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ឬមាន

ឆហតុផ្លននកងវល់ណ្តម្ួយសប្មាប់ការិយាល័យ

ឆចញដំឆណើរ ដូចឆនោះប្បព័នធ ACTS ឆប្កើនរំលឹកម្ន្រនតី

គយ 

3. ទ្ីបំផ្ុត ម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ចចតិតប្តួតពិនិតយ 

4. ការសឆប្ម្ចចិតតប្តួតពិនិតយ ឬម្ិនប្តួតពិនិតយប្តូវកត់

ប្តាចូលកនុងប្បព័នធ ACTS 

5. ការកំណត់ឆពលឆវោរង់ចំាបឆញ្េញឆោយសវ ័យប្បវតតិ

ប្តូវបានបញ្ឈប់ 

6. បំណលុពនធនិងអាករប្តូវគណនឆៅឆពលដំឆណើរការ

ឆរៀបចំចុោះបញ្ា ិកាឆប្បើប្បាសនិ់ម្ុតតិធាន ( ) 

7. ឆដើម្បីប្តតួពិនិតយដំឆណើរការឆ្លងកាត់ ម្ន្រនតីគយអាច

ឆសន ើសុំលិខិតថតចម្លងននព័ត៌មានលម្អិតប្បតិឆវទ្ន៍ 

8. ការប្តួតពិនិតយ រួម្មាន ការប្តួតពិនិតយឯកសរ និង

ទ្ំនិញឆៅទ្ីតាំងោក់ទ្ំនិញតដលបានអនុញ្ញា ត កនុង

ឆពលឆវោតដលបានកំណត់ននការអនុញ្ញា ត។ ម្ន្រនតី

គយកិបឆសៀល ឬកិបឆសៀលឆ ើងវិញ 

9. ឆៅឆពលរកឆ ើញកំហុសឆ្គងបនតិចបនតួច ឆហើយមាេ ស់

ទ្ំនិញឯកភ្ជព 

10. មាេ ស់ទ្ំនិញតកតប្ម្ូវប្បតិឆវទ្ន៍ ឆបើម្ិនដូចឆនោះឆទ្ 

ដំឆណើរការឆ្លងកាត់នឹងម្ិនអាចបឆញ្េញបាន រហូត

ដល់មានដំឆណ្តោះប្សយ 

រូបភ្ជពទ្៥ី: ការប្តួតពិនិតយឆប្កាម្នីតិវិធីសម្ញ្ា 

តាម្ប្បព័នធ ACTS 
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11. ប្បសិនឆបើ ការប្តួតពិនិតយបងាា ញថា ោម នភ្ជពម្ិនប្បប្កតី  

12. លទ្ធផ្លននសឆប្ម្ចចិតតតដលបញ្ាក់ថា “ម្ិនមានកំហុសឆ្គង” ប្តូវបានកត់ប្តាទ្ុកប្បព័នធ ACTS 

13. ឆៅឆពលការប្តួតពិនិតយរកឆ ើញកំហុសឆ្គងធំ ម្ន្រនតីគយការិយាល័យឆចញដំឆណើរនឹងកត់ប្តាលទ្ធផ្ល

ននការប្តួតពិនិតយថា មានកំហុសឆ្គង “Unsatisfactory”។  
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១.៨. ែាំសែើរការសៅការិយាល័យសឆញែាំសែើរ ការរសញ្ចញទាំនិញស្ប្មារ់ឆ្លងកាត់ 

មាេ ស់ទ្ំនិញ/ធុរជន ប្បព័នធ ACTS គយ កំណត់សមាគ ល់ 

1. និម្ុតតិធានអាចប្តូវប្តួតពិនិតយ និងចុោះបញ្ា ិកា 

2. ពនធ និងអាករបានគណនតផ្អឆលើពនធនិងអាករ

ខពស់បំផុ្តតដលអាចទ្ទូាត់បានតាម្តប្មាយផ្លូវ។ 

បរិមាណតដលបានគណនរួចប្តូវបានចុោះបញ្ា ី

កនុងប្បព័នធ ACTS 

3. (ម្ិនមានបរិយាយ) 

4. ដំឆណើរការចុោះបញ្េ ិកាឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធាន ឆធវើ

ការប្តួតពិនិតយនិម្ុតតិធាន (ង) ឆដើម្បីបញ្ញា ក់ឆលើ

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់និម្ុតតិធានតដលមាេ ស់ទ្ំនិញ

បានផ្តលឱ់្យ និងបញ្ញា ក់ថាឆតើនិម្ុតតិធានមាន

ចំនួនប្គប់ប្ោន់តដរឬឆទ្ 

5. ប្បសិនឆបើការប្តួតពិនិតយឆជាគជ័យ លទ្ធផ្ល

ប្តួតពិនិតយបញ្ញា ក់ថា ការឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធាន

ប្តូវបានចុោះបញ្ា ីឆោយសវ ័យប្បវតតិ (ច) 

6. ប្បសិនឆបើការប្តួតពិនិតយការចុោះបញ្ា ិកាឆប្បើប្បាស់

និម្ុតតិធានបរាជ័យ មាេ ស់ទ្ំនិញនឹងទ្ទ្លួបាន

ដំណឹងថា និម្ុតតិធានតដលបានប្បកាសម្ិនមាន

សុពលភ្ជព 

7. មាេ ស់ទ្ំនិញមានរយៈឆពលកំណត់កនុងការតកតប្ម្ូវ

និម្ុតតិធានតដលម្ិនមានសុពលភ្ជព (ឆបើម្ិនដូច

ឆនោះឆទ្ ទ្ំនិញនឹងម្ិនអាចបឆញ្េញបានឆ ើយ) 

8. ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ឆប្តៀម្រួចឆដើម្បីបឆញ្េញ។ 

កាលបរិឆចទ័្ប្តូវបានកំណត់សប្មាប់កាល

បរិឆចទ័្តដលនឹងម្កដល់ឆៅការិយាល័យគម្យ

ោា ន និងឆៅឆពលណ្តតដលលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ

នឹងបញ្ាូនពីការិយាល័យគម្យោា នម្កវិញជាម្យួ

នឹងឆពលឆវោឆ្លងកាត់ឆោយតផ្អកឆលើតប្មាយផ្លូវ

ឆ្លងកាត់ 

រូបភ្ជពទ្ី៦: ការបឆញ្េញឆៅការិ.ឆចញដំឆណើរ ACTS 
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9. ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD)បានឆបាោះពុម្ពជាទ្ប្ម្ង់ប្កោស និងប្បគល់ឱ្យមាេ ស់ទ្ំនិញ 

10. ធុរជននឹងទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានអំពីការបឆញ្េញសប្មាប់ឆ្លងកាត់ និងព័ត៌មានលម្អិតននបចេុបបននភ្ជពដំឆណើរ

ការឆដើម្បីប្គបដណត ប់រាល់ការតកតប្ម្ូវនន និងលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ 

11. TAD អាចឆបាោះពុម្ពឆោយអនកឆផ្ាើទ្ំនិញ ឆៅទ្ីតាំងរបស់ខលួន 

12. សរបញ្ញា ក់ថា នឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ (ATR) បានឆផ្ាើឆៅឱ្យការិយាល័យឆ្លងកាត់តដលបាន

ប្បកាស (ជ)។ បនេ ប់ម្ក ការិយាល័យឆ្លងកាត់បានទ្ទ្ួលសរបញ្ញា ក់ថាប្បតិបតតកិារបានឆ្លងកាត់ប្ពំ

តដន (NCF) (ឈ) 

13. ការិយាល័យគម្យោា នតដលបានប្បកាសទ្ទ្ួលបានសរបញ្ញា ក់ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ម្កដល់ 

(AAR) (ញ) 

14. ការិយាល័យគម្យោា នឆផ្ាើសរបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់ (Arrival Advice)  និងលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ 

បនេ ប់ពីការឆផ្េៀងផ្លេ ត់ទ្ំនិញម្កដល់។ លទ្ធផ្លឆនោះប្តូវបានកត់ប្តាទ្ុកកនុងប្បព័នធ ACTS។  
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១.៩. ការឆុុះរញ្ជ ិកានិមុតតិធានតាមប្រព័នធ ACTS 

មាេ ស់ទ្ំនិញ/ធុរជន ប្បព័នធ ACTS គយ កំណត់សមាគ ល់ 

1. ការឆរៀបចំ និងការចុោះបញ្ា ិកានិម្ុតតិធាន 

ចំណំ្ត៖ មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវតម្កល់និម្ុតតិធាន

កនុងបរិមាណសម្ប្សបជាម្ុនសិន រួចប្បគល់ជូន

ការិយាល័យប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន។ 

ចំណំ្ត៖ ប្បសិនឆបើ និម្ុតតិធានមានសុពល-

ភ្ជព និងឆរៀបចំបានប្តឹម្ប្តូវ ម្ន្រនតីនឹងបញ្េូលព័ត៌មាន

លម្អិតឆៅកនុងប្បព័នធប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន (GMS) 

តដលនឹងបឆងកើតបានជាឆលខឆយាងនិម្ុតតិធាន (GRN)។ 

មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវបញ្េូលឆលខ GRN ឆនោះឆៅឆពល

ប្បកាសប្បតិឆវទ្ន៍។  មាេ ស់ទ្ំនិញនឹងទ្ទ្ួលបានការ

ជូនដំណឹងប្បសិនឆបើ និម្ុតតិធានតដលបានឆប្បើប្បាស់

ម្ិនមានសុពលភ្ជព ឬម្ិនអាចទ្ទ្ួលយកបាន។ 

2. ការឆផ្េៀងផ្លេ ត់និម្ុតតិធាន 

ចំណំ្ត៖ បនេ ប់ពីមាេ ស់ទ្ំនិញោក់ប្បតិឆវទ្ន៍

ឆ្លងកាត់តាម្ទ្ប្ម្ង់ឆអ ិចប្តនិូក ប្បព័នធនឹងឆផ្េៀងផ្លេ ត់

ព័ត៌មានលម្អិត នននិម្ុតតិធានតដលប្គបដណត ប់ការ

ទាម្ទារសំណង។ 

3. ការឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធាន៖ 

a. ការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ឆធវើការប្តួតពិនិតយ

និម្ុតតិធាន (ង) 

b. ប្បព័នធ ACTS បញ្ាូនព័ត៌មានលម្អិតនននិម្ុតតិ

ធានឆៅកាន់ប្បព័នធប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធានឆដើម្បី

ប្តួតពិនិតយនិងចុោះបញ្ា ិកា 

c. ប្បព័នធប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាននឹងប្តួតពិនិតយនិម្ុតតិ

ធានតដលបានចុោះបញ្ា ិកា។ ប្បសិនឆបើ ការ

ប្តួតពិនិតយនននិម្ុតតិធានទ្ទ្លួបានឆជាគជ័យ 

រូបភ្ជពទ្៧ី: ការប្តួតពិនិតយមុ្នការចុោះបញ្ា ិកា  

និងការចុោះបញ្ា ិកានិមុ្តតិធានតាម្ប្បព័នធ ACTS 
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ការឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធាននឹងប្តូវបានកត់ប្តា

ទ្ុកកនុងប្បព័នធ 

d. ប្បសិនឆបើ ការប្តួតពិនិតយនិម្ុតតិធានបរាជ័យ ប្បព័នធនឹងម្ិនកត់ប្តាការឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធានឆ ើយ 

e. ការិយាល័យឆចញដំឆណើរទ្ទ្លួលទ្ធផ្លននការប្តួតពិនិតយនិម្ុតតិធានពីប្បព័នធប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន 

(ច)។ ប្បសិនឆបើ ការប្តួតពិនិតយនិម្ុតតិធានម្ិនឆជាគជ័យ ការឆប្បើប្បាស់នននិម្ុតតិធានតដលបានចុោះ

បញ្ា ិការួចឆហើយនឹងប្តូវលុបឆចាល។ មាេ ស់ទ្ំនិញប្តូវតកសប្ម្ួល ឬបតូរនិម្ុតតិធាន។  
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១.១០. ែាំសែើរការតាមប្រព័នធ ACTS សៅការិយាល័យឆ្លងកាត់ 

មាេ ស់ទ្ំនិញ/ធុរជន ប្បព័នធ ACTS គយ កំណត់សមាគ ល់ 

1. ការិយាល័យឆ្លងកាត់ទ្ទ្ួលបាន សរបញ្ញា ក់

ថានឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ (ATR) ជា

ម្ុន។ ម្ន្រនតីគយឆធវើការប្តួតពិនិតយម្ុនការម្ក

ដល់ តផ្អកឆលើការវិភ្ជគហានិភ័យ និង

ព័ត៌មានពាក់ព័នធដនទ្ឆទ្ៀត។ ការសឆប្ម្ចចិតត

ប្តូវបានចុោះបញ្ា ីថាឆតើអនុញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់តដរ

ឬឆទ្ 

2. ប្កុម្ហ៊ាុនដឹកទ្ំនិញជូនដំណឹងម្ន្រនតីគយអំពី

ទ្ំនិញម្កដល់ ឆហើយម្ន្រនតីតសកនឆលខ ARN 

ឬតសវងរកប្បតិឆវទ្ន៍កនុងប្បព័នធ 

3. ប្បព័នធ ACTS តសវងរកព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹង

ការឆ្លងកាត់ (ATR) និង 

5. ឆៅឆពលព័ត៌មានននដំឆណើរការឆ្លងកាត់ម្ិន

អាចរកឆ ើញ អាចជាករណីបតងវទ្ំនិញ ឬ

ករណីឆផ្េងឆទ្ៀត ប្បព័នធ ACTS ទ្ំនក់ទ្ំនង

ឆៅកាន់ការិយាល័យឆចញដំឆណើរសប្មាប់ 

ATR និងឆប្កើនរំលឹកដល់ការិយាល័យឆ្លង

កាត់ ឬ 

7. ឆៅឆពលមានព័ត៌មាន ATR ការឆ្លងកាត់អាច

ប្តូវបានឆផ្េៀងផ្លេ ត់។ ប្បព័នធ ACTS ទាញ

យកព័ត៌មានដំឆណើរការឆ្លងកាត់ និងឆឆ្លើយ

តបជាម្ួយនឹងសថ នភ្ជពរបស់ដំឆណើរការឆ្លង

កាត់ នឹងបានអនុវតតការប្តួតពិនិតយ ដូចជា៖ 

• ប្បព័នធកត់ប្តាទ្ីតាំងននដំឆណើរការឆ្លង

កាត់ឆៅកា រិយាល័យឆចញដំឆណើរ ឬ 

• ប្បព័នធកត់ប្តាទ្ីតាំងននដំឆណើរការឆ្លងកាត់ ឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ប៉ាុតនតម្ិនមានភ្ជពប្សបោន

ជាម្ួយការិយាល័យឆ្លងកាត់ (ឧ.ដំឆណើរការឆ្លងកាត់បានម្កដល់ការិយាល័យគម្យោា នរួចឆហើយ) 

រូបភ្ជពទ្ី៨: ការិយាល័យឆ្លងកាត់ តាម្ប្បព័នធ ACTS 
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• ប្បសិនឆបើ ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ប្តូវបញ្ឈប់ឆៅការិយាលយ័ឆ្លងកាត់។ កនុងករណីឆនោះ ការិយាល័យ

ឆ្លងកាត់នឹងកាល យជាការិយាល័យគម្យោា ន (ការបតងវរ) 

• ការបតងវរកនុងប្សុក ឬអនតរជាតិ (ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ម្ិនបានប្បកាសពីដំបូងថាម្កការិយាល័យឆ្លង

កាត់ឆនោះ ឬប្បឆទ្សឆ្លងកាត់ឆនោះ ឆហើយនិម្ុតតិធានម្ិនមានសុពលភ្ជពឆៅប្បឆទ្សឆនោះ) ឬ 

• ប្បព័នធនឹងប្ពមានថា ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ឆនោះប្តូវបានកំណត់ថា “តប្មាយផ្លូវជាប់កាតពវកិចេ” ឬមាន

ផ្េុក “ទ្ំនិញជាប់កប្ម្ិតកំណត់” ឬដំឆណើរការឆ្លងកាត់ឆនោះប្តូវបានកត់ប្តាទ្ុកថាបានចូលកនុង

ប្បឆទ្សឆនោះរួចឆហើយ (ឆៅការិយាល័យឆ្លងកាត់) 

8. ប្បព័នធ ឬម្ន្រនតីគយចាត់វិធានការសម្ប្សបឆដើម្បបី្តួតពិនិតយ ឬម្ិនប្តួតពិនិតយ 

9. រាល់ការសឆប្ម្ចចិតតឆលើការប្តួតពិនិតយណ្តម្ួយប្តូវបានកត់ប្តាទ្ុកកនុងប្បព័នធ ACTS។ ឧទាហរណ៍ ការ

ជូនដំណឹងប្កុម្ហ៊ាុនដឹកជញ្ាូនជាម្ុន ប្បសិនឆបើសឆប្ម្ចថាប្តួតពិនិតយទ្ំនិញឆពលម្កដល់ប្ពំតដន ឬ

ប្បសិនឆបើដំឆណើរការឆ្លងកាត់ម្ិនមានសុពលភ្ជព និងប្តូវតតបញ្ឈប់ ឬបញ្ាូនប្តលប់ឆៅវិញ 

10. ប្បសិនឆបើ ម្ិនមានការសងេ័យ ឬការសឆប្ម្ចជាម្ុនថាអនុញ្ញា តឱ្យឆ្លងកាត់ ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ប្តូវបាន

អនុញ្ញា ត។ ម្ន្រនតីគយកត់ប្តាព័ត៌មានបញ្ញា ក់ថាប្បតិបតតិការបានឆ្លងកាត់ប្ពំតដន (NCF) កនុងប្បព័នធ 

ACTS ឆហើយប្បព័នធនឹងជូនដំណឹងដល់ការិយាល័យគយឆចញដំឆណើរ ការិយាល័យគយគម្យោា ន និង

ការិយាល័យគយឆ្លងកាត់ឆោយសវ ័យប្បវតតិ។  
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១.១១. ែាំសែើរការមកែល់តាមប្រព័នធ ACTS - នីតិវិធីធមែតា 

មាេ ស់ទ្ំនិញ/ធុរជន ប្បព័នធ ACTS គយ កំណត់សមាគ ល់ 

1. ការិយាល័យគម្យោា នទ្ទ្ួលសរបញ្ញា ក់ថានឹង

មានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ម្កដល់ (AAR), 

ប្បព័នធ ACTS ឆធវើការវិភ្ជគហានិភ័យឆោយ

សវ ័យប្បវតតិ, រកាទ្ុកជាម្ុននូវព័ត៌មានបរិយាយ

ដំឆណើរការឆ្លងកាត់តដលនឹងប្តូវម្កដល់

ការិយាល័យគម្យោា ន។ បនេ ប់ពីការម្កដល់ ឆៅ

ឆលើប្បតិឆវទ្ន៍នឹងមានបញ្ញា ក់ថា ធុរជនជា

ប្បតិបតតិករតដលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត ឬឆទ្ 

ឆហើយឆពលឆនោះ ការិយាល័យគម្យោា ននឹងដឹង

ថាឆតើ ទ្ំនិញនឹងប្តូវបងាា ញឆៅការិយាល័យគយ 

ឬទ្ីតាំងរបស់អនកទ្ទ្ួលទ្ំនញិតដលបានអនុញ្ញា ត 

2. អនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញតដលទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញា ត ឬ

អនកតំណ្តងមាេ ស់ទ្ំនិញជូនដំណឹងការិយាល័យ

គម្យោា នអំពីការម្កដល់ននទ្ំនិញ 

3. ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ម្កដល់ជាម្ួយអនក

ឆបើកបររថយនតដឹកទ្ំនិញ។ ឆប្កាម្នីតិវិធីធម្មតា 

ទ្ីតាំងតដលទ្ំនិញប្តូវប្តួតពនិិតយគឺឆៅ

ការិយាល័យគម្យោា ន 

4. ឆៅឆពលការម្កដល់មានសុពលភ្ជព 

5. ប្បព័នធ ACTS តសវងរកព័ត៌មានដំឆណើរការឆ្លង

កាត់ ឆោយឆយាងតាម្ ARN 

6. ប្បសិនឆបើម្ិនមានការបតងវរ ប្បព័នធម្ន្រនតីគយឆៅ

គម្យោា នឆប្បើប្បាស់ប្បព័នធ ACTS ឆដើម្បីជូន

ដំណឹងការិយាល័យឆចញដំឆណើរថា ការម្កដល់

ប្តូវបានទ្ទ្ួលយក 

7. ការវិភ្ជគហានិភ័យប្តូវបានបញ្េប់កនុងដំណ្តក់

កាលឆនោះឆដើម្បីជួយម្ន្រនតីគយកនុងការសឆប្ម្ចចិតត

ប្តួតពិនិតយទ្ំនិញ។ ការ វិភ្ជគហានិភ័យឆៅ

រូបភ្ជពទ្ី៩: ការប្តួតពិនិតយការម្កដល់ 

ឆប្កាម្នីតិវិធីធម្មតាតាម្ប្បព័នធ ACTS 
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ការិយាល័យគម្យោា នប្តូវបានពិចារណ្តឆលើកតាត

ហានិភ័យថាន ក់ម្ូលោា ន និងថាន ក់ជាតិ។ ប្បព័នធ 

ACTS កត់ប្តាលទ្ធផ្លននការវិភ្ជគហានិភ័យ

ឆនោះ 

8. ឆទាោះបីជា ដំឆណើរការវិភ្ជគហានិភ័យឆធើវឆ ើងឆោយឆោយសវ ័យប្បវតតិក៏ឆោយ ក៏ប៉ាុតនតការសឆប្ម្ចចិតតចុង

ឆប្កាយសថ ិតឆៅឆលើម្ន្រនតីគយ 

9. ប្បសិនឆបើ ការវិភ្ជគហានិភ័យបានឆសន ើឱ្យចាត់វិធានការសម្ប្សបឆៅការិយាល័យគម្យោា ន ប៉ាុតនតម្ន្រនតី

សឆប្ម្ចចិតតម្ិនប្តួតពិនិតយ ដូចឆនោះប្បព័នធ ACTS តប្ម្វូឱ្យម្ន្រនតីគយឆនោះបញ្ញា ក់អំពីការសឆប្ម្ចចិតតម្ិន

ប្តួតពិនិតយ។ ទ្ំនិញឆប្តៀម្រួចរាល់សប្មាប់សកម្មភ្ជពឬនីតិវិធីបនេ ប់។ (ឧ. ការរកាទ្ុកបឆណ្តត ោះអាសនន 

ឬនីតិវិធីនំចលូជាឆដើម្) 

10. ទ្ំនិញប្តូវបានបឆញ្េញពីការឆ្លងកាត់ ឆហើយប្បព័នធ ACTS ជូនដំណឹងធុរជន។ លទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ 

តដលបញ្ញា ក់ថា “ោម នកំហុសឆ្គង (Considered satisfactory)” ប្តូវជូនដំណឹងការិយាល័យឆចញ

ដំឆណើរ តាម្រយៈប្បព័នធ ACTS ជាម្ួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតននការឆផ្េរទ្ំនិញណ្តម្ួយ និង/ឬឧបបតិតឆហតុ 

ប្បសិនឆបើ បានឆកើតឆ ើងកនុងអំ ុងឆពលតប្មាយផ្លូវ 

11. ប្បសិនឆបើ ម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ចចិតតប្តួតពិនិតយ ការប្តួតពិនិតយប្តូវឆធវើឆ ើងឆៅការិយាល័យគម្យោា ន (១២) 

ឆដើម្បីឆផ្េៀងផ្លេ ត់ឆសៀល  ប្បតិឆវទ្ន៍ ឬទ្ំនិញ (ឬទាងំអស់) ឆោយឆប្បើប្បាស់ព័ត៌មានបរិយាយដំឆណើរការ

ឆ្លងកាត់តដលឆបាោះពុម្ពជាប្កោសតផ្អកឆលើ ឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ARN)។ 

ម្ន្រនតីគយការិយាល័យគម្យោា នកត់ប្តាលទ្ធផ្លននការប្តួតពិនិតយទ្ំនិញ។ ឆៅឆពលមានភ្ជពប្បប្កតី ឬម្ន្រនតី

គយសឆប្ម្ចចិតតម្ិនរង់ចំាការតកតប្ម្ូវកំហុសឆ្គងពីការយិាល័យឆចញដំឆណើរ ម្ន្រនតគីយប្តូវកត់ប្តាកនុងប្បព័នធ ACTS 

ថា ទ្ំនិញរចួរាល់សប្មាបនី់តិវិធី/សកម្មភ្ជពបនេ ប់ (ឧ.ការរកាទ្ុកបឆណ្តត ោះអាសនន ឬនីតិវិធីនំចលូ ជាឆដើម្)។ 

បនេ ប់ម្ក ទ្ំនិញប្តូវបានបឆញ្េញពីការឆ្លងកាត់ (១០)។ 

កនុងករណីរកឆ ើញភ្ជពម្ិនប្បប្កតី ម្ន្រនតីគយការិយាល័យគម្យោា នអាចសឆប្ម្ចចិតតរង់ចំាការឆោោះប្សយ

ភ្ជពម្ិនប្បប្កតីពីការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ម្ុនឆពលបឆញ្េញទ្ំនិញ។ ការិយាល័យឆចញដំឆណើរនឹងប្តូវបានជូន

ដំណងឹ ប្បសិនឆបើការិយាលយ័គម្យោា នបានសឆប្ម្ចចិតតរង់ចំា។ ឆៅឆពលម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ចចិតតរង់ចំាការឆោោះប្សយ

ភ្ជពម្ិនប្បប្កតីពីការិយាល័យឆចញដំឆណើរ ការសឆប្ម្ចចិតតឆនោះនឹងប្តូវកត់ប្តាកនុងប្បព័នធ ACTS ឆោយបញ្ញា ក់ថា 

“កំពុងរង់ចំា”។  
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១.១២. ែាំសែើរការមកែល់តាមប្រព័នធ ACTS - នីតិវិធីសមញ្ា 

មាេ ស់ទ្ំនិញ/ធុរជន ប្បព័នធ ACTS គយ កំណត់សមាគ ល់ 

1. ការិយាល័យគម្យោា នទ្ទ្ួលបានសរបញ្ញា ក់ថា

នឹងមានប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់ម្កដល់ (AAR) 

ប្បព័នធ ACTS ឆធវើការវិភ្ជគហានិភ័យ និងរកា

ទ្ុកព័ត៌មានបរិយាយដំឆណើរការឆ្លងកាត់ 

2. អនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញ ឬអនកតំណ្តងមាេ ស់ទ្ំនិញជូន

ដំណឹងការិយាល័យគម្យោា នអំពីការម្កដល់នន

ទ្ំនិញ។ ប្បតិឆវទ្ន៍អម្ដំឆណើរឆ្លងកាត់ (TAD) 

ប្តូវម្កដល់ជាម្យួនឹងរថយនតដឹកទ្ំនិញ 

3. ឆៅឆពលការជូនដំណឹងម្កដល់បងាា ញថាសថ ិត

ឆប្កាម្នីតិវិធីសម្ញ្ា ប្បព័នធ ACTS ប្តួតពិនិតយ 

ធុរជនតដលជាអនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញពិតជាបាន

អនុញ្ញា តឱ្យឆប្បើប្បាស់នីតិវិធសីម្ញ្ាឆៅ

ការិយាល័យគម្យោា នឆនោះ និងប្តួតពិនិតយទ្ីតាំង

ទ្ំនិញតដលប្តូវប្តួតពិនិតយសថ ិតកនុងចំឆណ្តម្ទ្ី

តាំងតដលបានអនុញ្ញា តតដរឬឆទ្ 

ចំណំ្ត៖ ប្បសិនឆបើ ោម នការបតងវរ ប្បព័នធ 

ACTS ជូនដំណឹងការិយាល័យឆចញដំឆណើរថា ការ

ម្កដល់ប្តូវបានទ្ទ្ួលយក និងបានកត់ប្តាចូលកនុង

ប្បព័នធ ACTS 

4. ប្បសិនឆបើ ទ្ំនិញប្តូវបានចាត់ទ្ុកថា មានហានិ

ភ័យទាប និងម្ិនតម្នជាទ្ំនិញជាប់កប្ម្ិតកំណត់

ឆនោះឆទ្ ការកំណត់ឆពលឆវោ “រង់ចំាការ

អនុញ្ញា តការបឆញ្េញសវ ័យប្បវតតិ” ប្តូវបានចាប់

ឆផ្តើម្ 

5. ឆប្កាយពីបញ្េប់ ឆពលឆវោកំណតរ់ង់ចំា ទ្ំនិញ

ប្តូវបានផ្តល់ការអនុញ្ញា តឱ្យបឆញ្េញ។ 

ការិយាល័យគម្យោា នទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានអំពី

ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ និងមានឱ្កាសឆធវើអនតរាគម្ន៍

រូបភ្ជពទ្ី១០: ការប្តួតពិនិតយការម្កដល់ 

ឆប្កាម្នីតិវិធីសម្ញ្ាតាម្ប្បព័នធ ACTS 
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កនុងចឆនល ោះឆពលឆនោះជាម្ួយនឹងការសឆប្ម្ចចិតត

ប្តួតពិនិតយ 

6. ប្បសិនឆបើ ម្ន្រនតីគយការិយាល័យគម្យោា នម្ិនសឆប្ម្ចចិតតប្តួតពិនិតយទ្ំនិញកនុងរយៈឆពលតដលបាន

កំណត់ ប្បព័នធ ACTS នឹងជូនដំណឹងធុរជន (៧) ថាធុរជនអាចចាប់ឆផ្តើម្បឆញ្េញទ្ំនិញ និងកត់ប្តាការ

អនុញ្ញា តការបឆញ្េញទ្ំនិញឆនោះ។ ប្បសិនឆបើ ម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ចចិតតប្តួតពិនិតយទ្ំនិញអំ ុងឆពលឆនោះ 

ការអនុញ្ញា តបឆញ្េញទ្ំនិញប្តូវបានបញ្ឈប់ 

8. ការវិភ្ជគហានិភ័យប្តូវបានបញ្េប់ឆដើម្បីជួយដល់ម្ន្រនតីគយសឆប្ម្ចចិតតឆលើការប្តួតពិនិតយទ្ំនិញ។ លទ្ធ-

ផ្លវិភ្ជគហានិភ័យតដលបានឆផ្ាើពីការិយាល័យឆចញដំឆណើរអាចទ្ទ្ួលយក ឬការិយាល័យគម្យោា ន

អាចពិចារណ្តម្តងឆទ្ៀតឆៅឆពលវិភ្ជគហានិភ័យ។ ប្បព័នធ ACTS កត់ប្តាលទ្ធផ្លវិភ្ជគហានិភ័យ 

9. ការិយាល័យគម្យោា នទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានការបឆញ្េញទ្ំនិញពីអនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញ។ ប្បព័នធ ACTS ប្តួតពិនិតយ

សុពលភ្ជពននព័ត៌មានតដលទ្ទ្ួលបាន និងរកាទ្ុកព័ត៌មានននការបឆញ្េញទ្ំនិញឆនោះ។ ឆៅឆពលការ

បឆញ្េញទ្ំនិញបានបញ្េប់ឆោយម្ិនមានការកត់សមាគ ល់ ដូចឆនោះប្បព័នធ ACTS កត់ប្តាទ្ុកថា ទ្ំនិញ

រចួរាល់សប្មាប់នីតិវិធី ឬសកម្មភ្ជពបនេ ប់ (ឧ.ការរកាទ្ុកបឆណ្តត ោះអាសនន ឬនីតិវិធីនំចលូជាឆដើម្) 

ឆហើយទ្ំនិញបានបឆញ្េញពីការឆ្លងកាត់ 

ចំណំ្ត៖ ប្បព័នធ ACTS ជូនដំណឹងការិយាល័យឆចញដំឆណើរ (ឈ) អំពីលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយឆោយកំណត់ថា 

“ពុំមានកំហុសឆ្គង (Considered satisfactory)”។ ឆៅឆពលការបឆញ្េញទ្ំនិញម្ិនបានបញ្េប់ ដូចឆនោះមានការកត់

សមាគ ល់ឆលើការបឆញ្េញទ្ំនិញ បនេ ប់ម្កប្បព័នធ ACTS ជូនដំណឹងម្ន្រនតីគយថា ម្ន្រនតីគយប្តូវសឆប្ម្ចចិតតប្តួតពិនិតយ 

ឬម្ិនប្តួតពិនិតយទ្ំនិញឆនោះ។ 

10. ការសឆប្ម្ចចិតតម្ិនប្តួតពិនតិយប្តូវបានកត់ប្តាទ្ុកកនុងប្បព័នធ ACTS 

11. ម្ន្រនតីគយឆៅពិនិតយទ្ីតាំងោក់ទ្ំនិញតដលបានបញ្ញា ក់កនុងការជូនដំណឹងការម្កដល់ ឆដើម្បីឆផ្េៀងផ្លេ ត់

ឆសៀល  ប្បតិឆវទ្ន៍ ឬទ្ំនិញ (ឬទាងំអស់) ឆោយឆប្បើប្បាស់ព័ត៌មានបរិយាយដំឆណើរការឆ្លងកាត់តដល

ឆបាោះពុម្ពជាប្កោសតផ្អកឆលើ ឆលខឆយាងប្បតិឆវទ្ន៍ឆ្លងកាត់គយអាស៊ា ន (ARN)។ 

ម្ន្រនតីគយការិយាល័យគម្យោា នប្តួតពិនិតយទ្ំនិញ និងឯកសរអម្ឆធៀបនឹងព័ត៌មានបរិយាយដំឆណើរការឆ្លង

កាត់តដលបានឆបាោះពុម្ពជាប្កោស។ 

ម្ន្រនតីគយការិយាល័យគម្យោា នកត់ប្តាទ្ុកលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ កនុងករណី “ម្ិនមានកំហុសឆ្គង” ឬ “មាន

កំហុសឆ្គង” ចូលកនុងប្បព័នធ។ រាល់ភ្ជពម្ិនប្បប្កតីប្តូវឆោោះប្សយជាម្ួយការិយាល័យឆចញដំឆណើរ។  
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១.១៣. ការប្គរ់ប្គងនិមុតតិធានតាមប្រព័នធ ACTS - ការរសញ្ចញការសប្រើប្ាស្់និមុតតិធាន 

មាេ ស់ទ្ំនិញ/ធុរជន ប្បព័នធ ACTS គយ កំណត់សមាគ ល់ 

បនេ ប់ពីបញ្េប់ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ 

ការិយាល័យគម្យោា នជូនដំណឹងការិយាល័យ

ឆចញដំឆណើរឆោយឆប្បើសរបញ្ញា ក់ថាបានម្ក

ដល់ (Arrival Advice) តាម្រយៈប្បព័នធ ACTS 

បនេ ប់ម្កនឹងមានសរម្ួយឆផ្េងឆទ្ៀត 

អាប្ស័យថាឆតើ លទ្ធផ្លននដំឆណើរការឆ្លងកាត់  

ប្តូវប្តួតពិនិតយឬអត់ ោម នកំហុសឬមានកំហុស  

និងកំណត់សកម្មភ្ជពឆលើការបញ្ឈប់ ឬបញ្េប់

ប្បតិបតតិការ និងបឆញ្េញនិម្ុតតិធានណ្តម្ួយ។  

1. កនុងករណី និម្ុតតិធានសប្មាប់ប្បតិបតតិ

ការឆប្ចើនឆលើក បរិមាណឆយាងតដល

បានរកាទ្ុកសប្មាប់ដំឆណើរការឆ្លងកាត់

ជាក់ោក់ម្ួយប្តូវបានបងវិល ប៉ាុតនតម្ិន

ទាន់បានបឆញ្េញ ឆហើយប្តូវបានកត់ប្តា

ទ្ុកកនុងប្បព័នធប្គប់ប្គងនិម្តុតិធាន 

2. បនេ ប់ពីទ្ទ្ួលបានសរបញ្ញា ក់ថា បាន

ម្កដល់សប្មាប់ដំឆណើរឆ្លងកាត់តដល

ប្គបដណត ប់ឆោយនិម្ុតតិធានសប្មាប់

ប្បតិបតតិការឆប្ចើនឆលើក ប្បព័នធនឹងឆប្ជើស

ឆរីសការិយាល័យប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន

ពាក់ព័នធ និងឆសន ើសុំឱ្យបងវិលបរិមាណ

ឆយាង 

3. ឆៅឆពលប្តូវបឆញ្េញនិម្ុតតិធាន ដូចជា 

ឆៅឆពលដំឆណើរការឆ្លងកាត់បានបញ្េប់

ប្បតិបតតិការ ឆហើយការបញ្េប់ប្បតិបតតិ

ការឆនោះប្តូវបានកត់ប្តាទ្ុកកនុងប្បព័នធ 

ACTS និងបានជូនដំណឹងដល់មាេ ស់

ទ្ំនិញ 

រូបភ្ជពទ្ី១១: ការបឆញ្េញការឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធាន ACTS 
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4. ព័ត៌មានសត ីពីការបញ្េប់ប្បតិបតតិការបានឆផ្ាើឆៅការិយាល័យប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធានពាកព់័នធ សប្មាប់

បឆញ្េញការឆប្បើប្បាស់និម្ុតតធិាន ទាងំសប្មាប់ប្បតិបតតិតតម្ួយឆលើក ឬប្បតិបតតិការឆប្ចើនឆលើក និងការ

បឆញ្េញការឆប្បើប្បាស់និម្ុតតធិានប្តូវបានកត់ប្តាទ្ុកកនុងប្បព័នធប្គប់ប្គងនិម្ុតតិធាន (៦)។ 

ចំណំ្ត៖ ការលុបឆចាលការឆប្បើប្បាស់និម្ុតតិធាន សប្មាប់ម្ូលឆហតុឆផ្េងៗ ឆប្ៅពីការបញ្េប់ននដំឆណើរការ

ឆ្លងកាត់ និងការបញ្េប់ប្បតិបតតិការ អនុវតតតាម្រហំូរនីតិវធិបី្សឆដៀងោន ។ ឧទាហរណ៍ កនុងករណីតដលដំឆណើរការឆ្លង

កាត់ម្ិនអាចបនត ឆហើយការិយាល័យឆចញដំឆណើរលុបឆចាលប្បតិឆវទ្ន៍។  
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១.១៤. នីតិវិធីសកស្ួរតាមប្រព័នធ ACTS 

មាេ ស់ទ្ំនិញ/ធុរជន ប្បព័នធ ACTS គយ កំណត់សមាគ ល់ 

1. ឆពលឆវោតដលបានតបងតចកសប្មាប់ការទ្ទ្ួល

យកសរបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់ ឬការប្តួតពិនិតយ

បានផ្ុតឆពលកំណត់។ ម្ុនឆពលចាប់ឆផ្តើម្ការឆសន ើ

សុំ រយៈឆពលផ្ុតកំណត់ឆនោះកំណត់ឆោយ

ប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរ ឆោយឆប្បើប្បាស់បា៉ា រា៉ាតម្ប្ត

តដលបានអនុញ្ញា តពាក់ព័នធនឹងបទ្បបញ្ាតតិចាប់។ 

ឆប្កាយពីទ្ទ្ួលបានសរបញ្ញា ក់ថា បានម្កដល់ 

បា៉ា រា៉ាតម្ប្តឆនោះនឹងផ្លល ស់បតូរ។ ឆប្ៅពីឆនោះ  ម្ន្រនតី

គយអាចបប្ងួម្បា៉ា រា៉ាតម្ប្តឆនោះឆោយខលួនឯង  

2. ឆពលបានទ្ទ្ួលលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយពី

ការិយាល័យគម្យោា ន ឬឆពលបញ្េប់ដំឆណើរឆ្លង

កាតឆ់ោយសរឆហតុផ្លឆផ្េងឆទ្ៀត ការកំណត់

ឆពលឆវោក៏បញ្ឈប់ផ្ងតដរ (៣) 

4. ប្បសិនឆបើ ប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរម្ិនបានទ្ទ្ួល

សរបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់ ប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរ

ឆផ្ាើសំឆណើឆៅការិយាល័យប្បឆទ្សគម្យោា ន 

(តដលបានប្បកាស) ឬ ប្បសិនឆបើ បានដឹងអំពី

ការបតងវរ ការឆសន ើសុំឆនោះនឹងឆផ្ាើឆៅប្បឆទ្សគម្យ

ោា នម្ួយឆផ្េងឆទ្ៀត។ បនេ ប់ពីឆផ្ាើការឆផ្ាើសំឆណើ

ឆនោះ ការកំណត់ឆពលឆវោ “គួរចាប់ឆផ្តើម្ការ

ប្បម្ូលបំណលុម្កវិញ” (Recovery 

recommended) ប្តូវបានចាប់ឆផ្តើម្ 

5. ប្បព័នធ ACTS ឆៅការិយាល័យគម្យោា ន ប្តួត

ពិនិតយសថ នភ្ជព និងឆឆ្លើយតបឆោយសវ ័យប្បវតតិ

ឆៅប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរនូវសថ នភ្ជពជាក់តសតង

របស់ខលួន (៦)។ ប្បសិនឆបើ សថ នភ្ជពឆៅ

ការិយាល័យគម្យោា ន ម្ិនប្សបជាម្ួយនឹង

ការិយាល័យឆចញដំឆណើរឆោយម្ិនមានសរ 

រូបភ្ជពទ្ី១២: នីតិវិធីសកសរួការឆ្លងកាត់ ACTS 
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Error នន សរតដលម្ិនបានទ្ទ្ួលនឹងប្តូវឆផ្ាើ

ឆ ើងវិញ 

ចំណំ្ត៖ ប្បសិនឆបើម្ិនអាចឆធវើឆៅបានកនុងរយៈឆពលកំណត់ ការិយាល័យប្បឆទ្សគម្យោា នបញ្ាូនព័ត៌មាន

តដលម្ិនបានទ្ទ្ួលឆដើម្បីអនុញ្ញា តឱ្យប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរអាចតាម្ោនបានឆោយសម្ប្សប។ 

7. ប្បព័នធ ACTS ឆៅប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរប្តួតពិនិតយថាឆតើ សថ នភ្ជពឆៅប្បឆទ្សគម្យោា នប្សបោន ឆៅនឹង

សថ នភ្ជពឆៅប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរ និងបានទ្ទ្ួលសរបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់ឆហើយឬឆៅ។ ប្បសិនឆបើ 

ម្ិនទ្ទ្ួលបានសរបញ្ញា ក់ថាបានម្កដល់ ឬលទ្ធផ្លប្តួតពិនិតយ ម្ន្រនតីគយននប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរអាច

ចាប់ឆផ្តើម្នីតិវិធីសកសរួ ឬពនាទ្ុកឆៅឆពលឆប្កាយ។ កនុងករណីពនាទ្ុក ម្ន្រនតីគយប្តូវកំណត់ឆពល

ឆវោឆ ើងវិញ 

8. ប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរប្តួតពនិិតយព័ត៌មានតដលមានកនុងនដ អំពីអនកទ្ទ្ួលទ្ំនិញ និងសឆប្ម្ចចិតតថាឆតើ 

ព័ត៌មានឆនោះប្គប់ប្ោន់តដរឬឆទ្។ ប្បសិនឆបើចាត់ទ្ុកថា ព័ត៌មានឆនោះម្ិនប្គប់ប្ោន់ ម្ន្រនតីគយឆសន ើមាេ ស់

ទ្ំនិញផ្តល់ព័ត៌មានបតនថម្ (១០) និងផ្តល់កនុងរយៈឆពលកំណត់ម្ួយ។ ប្បសិនឆបើ ម្ិនមានការផ្តល់

ព័ត៌មានកនុងរយៈឆពលកំណត់ឆនោះ ប្តូវចាត់ទ្ុកថាចឆម្លើយអវិជាមាន។ សំឆណើចាប់ឆផ្តើម្ការសកសួរ

ដំណឹងអាចឆធវើឆ ើងឆៅការិយាល័យឆផ្េងម្ួយឆទ្ៀតក៏បាន ឆបើពាក់ព័នធ។ ប្បសិនឆបើព័ត៌មានអំពីអនក

ទ្ទ្ួលទ្ំនិញចាត់ទ្ុកថា ប្គប់ប្ោន់ អាចចាប់ឆផ្តើម្នីតិវិធីសកសរួបានជាម្យួនឹងការិយាល័យគម្យោា ន

តដលបានប្បកាស (៩)។ ប្បព័នធ  ACTS កត់ប្តាព័ត៌មានសំឆណើសប្មាប់ធុរជនទ្ទ្ួលសំឆណើ ឬឆធវើ

សំឆណើសកសួរឆៅកាន់ការិយាល័យទ្ទ្ួលសំឆណើ និងកំណត់ឆពលឆវោប្មាប់ការឆឆ្លើយតប 

11. ប្បសិនឆបើមាេ ស់ទ្ំនិញផ្តល់ភសតុតាងឆផ្េងឆទ្ៀត ដំឆណើរការឆ្លងកាត់អាចបញ្េប់ប្បតបិតតិការ (១២) និង

ឆយាបល់ឆនោះប្តូវឆផ្ាើឆៅការិយាល័យពាក់ព័នធឆដើម្បីបញ្េប់ដំឆណើរការឆ្លងកាត់។ 

ប្បសិនឆបើ មាេ ស់ទ្ំនិញផ្តល់ព័ត៌មានឆផ្េងឆទ្ៀតតដលមានលកខណៈប្គប់ប្ោន់ (ភសតុតាងឆផ្េងឆទ្ៀត) ដល់

ប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរ ឬការិយាល័យគម្យោា នថមី ឆហើយព័ត៌មានឆនោះនឹងប្តូវបញ្ាូនឆៅការិយាល័យគម្យោា ន។  

ប្បសិនឆបើមាេ ស់ទ្ំនិញម្ិនបានផ្តល់ព័ត៌មាន ឬព័ត៌មានតដលបានផ្តល់ឱ្យអាចតកតប្បសថ នភ្ជព ឬព័ត៌មាន

តដលបានផ្តល់ឱ្យម្ិនប្គប់ប្ោន់ នីតិវិធីប្បម្លូបំណលុម្កវិញប្តូវចាប់ឆផ្តើម្ជាបនេ ន់។  
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១.១៥. នីតិវិធីប្រមូលរាំែុលមកវិញតាមប្រព័នធ ACTS 

មាេ ស់ទ្ំនិញ/ធុរជន ប្បព័នធ ACTS គយ កំណត់សមាគ ល់ 

1.  វិធានការប្បម្លូបំណលុគយម្កវិញចាប់ឆផ្តើម្ 

ប្បសិនឆបើ៖ 

• ការកំណត់ឆពលឆវោ “គួរប្បម្ូលបំណលុម្ក

 វិញ” បានផ្ុតឆពលកំណត់ 

• សំឆណើសុំទ្ូទាត់បំណលុបានទ្ទ្ួលពី

ការិយាល័យគម្យោា ន ឬការិយាល័យឆ្លងកាត់ 

ឬ 

• ម្ិនមានព័ត៌មាន ឬព័ត៌មានម្ិនប្គប់ប្ោន់ ឬ

ទ្ទ្ួលបានព័ត៌មានតដលអាចតកតប្បសថ នភ្ជព  

ចំណំ្ត៖ ម្ន្រនតីគយកអ៏ាចចាប់ឆផ្តើម្នីតិវធិី

ប្បម្លូបំណលុម្កវញិឆោយផ្លេ ល់ផ្ងតដរ។ 

2. ម្ន្រនតីគយឆៅការិយាល័យឆចញដំឆណើរអាចឆសុើប

អឆងកតប្បសិនឆបើ ទ្ីតាំងតដលម្ិនមានភ្ជពប្បប្កតី

ឆនោះឆៅកនុងប្បឆទ្សឆចញដឆំណើរឆដើម្បីសឆប្ម្ចចិតត

ថា ឆតើខលួនជាទាម្ទារបំណុលឆនោះម្កវិញតដរឬឆទ្។ 

ប្បសិនឆបើ ទ្ីតាំងឆនោះសថ ិតកនុងប្បឆទ្សខលួន 

កា រិយាល័យឆនោះមានសម្តថកិចេ និងអនុវតតការ

ទ្ទូាត់បំណលុម្កវិញ (៣,៤) 

5. ប្បសិនឆបើ ភ្ជពម្ិនប្បប្កតមី្ិនបានឆកើតឆ ើងកនុង

ប្បឆទ្សឆចញដំឆណើរ ម្ន្រនតីគយប្តូវបញ្ាូនឆៅឱ្យ

ប្បឆទ្សគួរទ្ទ្ួល 

6. អាជាា ធរមានសម្តថកិចេបានទ្ទ្ួលសំឆណើសុំទ្ូទាត់

បំណលុម្កវិញ ឆហើយសឆប្ម្ចចិតតថាឆតើ ប្បឆទ្ស

ឆនោះគួរជាអនកទ្ូទាត់ឬឆទ្។ ប្បសិនឆបើអាជាា ធរមាេ ស់

សំឆណើ ពិតមានអាចទ្ូទាត់បាន អាជាា ធរឆនោះនឹង

ចាប់ប្តូវនីតិវិធីទ្ទូាត់បំណុលម្កវិញ (៧) 

9. ម្ន្រនតីគណនបរិមាណពនធនិងអាករតដលនឹងប្តូវ

ទ្ូទាត់សង 

រូបភ្ជពទ្ី១៣: នីតិវិធីទូ្ទាត់ពនធនិងអាករម្កវិញតាម្ ACTS 
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ចំណំ្ត៖ នីតិវធិីប្បម្លូបណំលុម្កវញិមានឆោលបំណងទ្ូទាត់ពនធនិងអាករជាដំបូងពីមាេ ស់ទ្ំនិញ ឬកូន

បំណលុណ្តម្ួយតដលបានកំណត់ ប្បសិនឆបើការទ្ូទាត់ឆនោះម្ិនអាចឆធវើឆៅបាន ប្តូវទ្ូទាត់បំណលុពីអនកធាន (ឆលើក

តលងតត ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ប្តូវបានប្គបដណត ប់ឆោយនិម្ុតតិធានជាប្បាក់សុទ្ធ)។ 

10. ឆប្កាយពីបញ្េប់នីតិវិធីប្បម្លូបំណលុពនធ និងអាករម្កវិញឆោយឆជាគជ័យពីមាេ ស់ទ្ំនិញ ឬអនកធាន 

ដំឆណើរឆ្លងកាត់ប្តូវបញ្េប់ប្បតិបតតិការ ការបឆញ្េញនិម្ុតតិធានប្តូវបានកត់ប្តាទ្ុកកនុងប្បព័នធ ACTS ប្បឆទ្ស

ទ្ទ្ួលប្បតិបតតិការឆ្លងកាត់កំណត់ថា “ដំឆណើរការឆ្លងកាត់ប្តូវបញ្េប់ប្បតបិតតិការ” (១១) មាេ ស់ទ្ំនិញទ្ទ្ួល

បានព័ត៌មានអំពីនីតិវិធីប្បម្លូបំណលុម្កវិញ៕  
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ស្ូមអរគុែ!!! 

 



 

 

សាុះពុមពសលើកទ១ី 

ចំនួន ៥០០ ចាប ់

 
សរៀរឆាំ និង សាុះពុមពសដ្ឋយ 

នយកោា នបឆចេកវិទ្ាព័ត៌មាន 

ននអគគនយកោា នគយនិងរោា ករកម្ពុជា 
 

ឧរតថមភោាំប្ទការសាុះពុមពសដ្ឋយ 

គឆប្មាងោំប្ទ្ការឆធវើសមាហរណកម្មតំបន់អាស៊ា ន - ជំនួយ 

ពាក់ព័នធពាណិជាកម្មកម្ពុជា (ARISE Plus Cambodia) 


