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អ្វីដែលអ្នកតែូវដឹង

កម្ពុជាបានអនុម័តចែបាប់ស្តីពីវិនិយោគ នៅថ្ងែទី១៥ ខែតុលា ឆ្នែំ២០២១ ក្នុងគោលបំណងបង្កើតនូវកែបខ័ណ្ឌ
គតិយុត្តដែលបើកចំហ  មានតមា្លែភាព អាចបា៉ែន់បែមាណជាមុនបាន ដើមែបីទាក់ទាញ និងលើកកម្ពស់គុណភាព 
បែសិទ្ធភាព និងបែសិទ្ធផល នែការវិនិយោគដោយបុគ្គលសញ្ជែតិខ្មែរឬបរទែស ក្នុងបែទែសកម្ពុជា។

ចែបាប់ស្តីពីវិនិយោគមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះរាល់គមែែងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសមែបត្តិគែប់គែែន់ហៅ
កាត់ថា "គ.ល.គ." គមែែងពងែីកនែគមែែងវិនិយោគមានលក្ខណៈសមែបត្តិគែប់គែែន់ហៅកាត់ថា "គ.ព.គ.ល.គ." 
និង គមែែងវិនិយោគដែលទទួលបានតែឹមតែការធានាលើការវិនិយោគហៅកាត់ថា "គ.ធ.វ." ដែលបានចុះបញ្ជីនៅ
កែុមបែឹកែសាអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា ឬ នៅអនុគណ:កមា្មែធិការវិនិយោគរាជធានី-ខែត្ត។

ការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគ

ចែបាប់នែះផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគ
លើ វិស័យ និងសកម្មភាពសំខាន់ៗ 
តាមរយៈយន្តការនែការលើកទឹកចិត្តផ្នែក
ពន្ធជាមូលដ្ឋែន ការលើកទឹកចិត្តបន្ថែម 
និងការលើកទឹកចិត្តពិសែស។
សូមអានបន្ថែមនៅទំព័រទី ២

បែបបទនីតិវិធី

ការណែនាំជាមូលដ្ឋែនចំពោះទិដ្ឋភាព
បច្ចែកទែសដែលមានចែងក្នុងចែបាប់ថ្មី
រួមមានដូចជា ការស្នើសុំចុះបញ្ជី និង
ការផ្ទែរនូវគមែែងវិនិយោគជាដើម។
សូមអានបន្ថែមនៅទំព័រទី ៨

ការធានាវិនិយោគ

កញ្ចប់មួយនែវិធានការការពារ (ការធានា) 
តែូវបានផ្ដល់ជូនវិនិយោគិន និង
ទែពែយសមែបត្តិរបស់ពួកគែនៅក្នុងចែបាប់ ដើមែបី
ធានាសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាព។
សូមអានបន្ថែមនៅទំព័រទី ៦

ទំំព័រ័ ១



វាកែយស័ព្ទគន្លឹះ

គមែែងវិនិយោគ សំដៅដល់គមែែងមានលក្ខណៈ
សមែបត្តិគែប់គែែន់ គមែែងពងែីកនែគមែែងវិនិយោគ
មានលក្ខណៈសមែបត្តិគែប់គែែន់ និងគមែែងវិនិយោគ
ដែលទទួលបានតែឹមតែការធានាលើការវិនិយោគ។

គមែែងវិនិយោគមានលក្ខណៈសមែបត្តិគែប់គែែន់ 
សរសែរជាអកែសរកាត់ គ.ល.គ សំដៅដល់គមែែង
វិនិយោគដែលទទួលបានវិញ្ញែបនបតែចុះបញ្ជីពី
កែុមបែឹកែសាអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា ឬអនុគណៈកមា្មែធិការ
វិនិយោគរាជធានី ខែត្ត។

គមែែងវិនិយោគមានលក្ខណៈសមែបត្តិគែប់គែែន់បមែើ
ឱែយការនាំចែញ សំដៅដល់ គ.ល.គ ដែលបានលក់ឬ
បានផ្ទែរសមាមាតែណាមួយនែផលិតផលរបស់ខ្លួន
ទៅឱែយអ្នកទិញ ឬអ្នកទទួលនៅកែែពែះរាជាណាចកែ
កម្ពុជា។

គមែែងវិនិយោគមានលក្ខណៈសមែបត្តិគែប់គែែន់ដែល
ជាបែភែទឧសែសាហកម្មគាំទែ សំដៅដល់ គ.ល.គ 
ដែលផលិតផលរបស់ខ្លួនក្នុងសមាមាតែណាមួយ តែូវ
ផ្គត់ផ្គង់ដល់ឧសែសាហកម្មនាំចែញ។

គមែែងវិនិយោគមានលក្ខណៈសមែបត្តិគែប់គែែន់បមែើ
ទីផែសារក្នុងសែុក សំដៅដល់ គ.ល.គ ដែលមិនបមែើឱែយ
ការនាំចែញ។

គមែែងពងែកីនែគមែែងវិនយិោគមានលក្ខណៈសមែបត្តិ
គែប់គែែន់ សរសែរជាអកែសរកាត់ គ.ព.គ.ល.គ សំដៅ
ដល់ការពងែីកនែ គ.ល.គ ដែលធ្វើឡើងតាមរូបភាព
ណាមួយ មានជាអាទិ៍ ការពងែីកផលិតកម្មដែល
មានសែែប់ ការពងែីកតាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្ម
មុខសញ្ញែផលិតកម្មដែលស្ថិតក្នុងសែសែឡាយ
ផលិតផលជាមួយគា្នែ ការពងែីកតាមរយៈការបំពាក់
បច្ចែកវិទែយាទំនើបថ្មីដែលលើកកម្ពស់ផលិតភាព ឬ
ការពារបរិសា្ថែន ការពងែីកហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធបមែើ
ឱែយសែវាទូរគមនាគមន៍មូលដ្ឋែន ឬការពងែីកកែែម
រូបភាពផែសែងទៀតដែលនឹងតែូវកំណត់ដោយអនុកែឹតែយ។

គមែែងវិនិយោគដែលទទួលបានតែឹមតែការធានា
លើការវិនិយោគ សរសែរជាអកែសរកាត់ គ.ធ.វ. សំដៅ
ដល់គមែែងវិនិយោគដែលបានចុះបញ្ជីនៅកែុមបែឹកែសា
អភិវឌែឍន៍កម្ពុជា ឬនៅអនុគណៈកមា្មែធិការវិនិយោគ
រាជធានី ខែត្តដោយមានបញ្ជែក់ចែបាស់ថាជា គ.ធ.វ. 
ប៉ុន្ដែពុំទទួលបានការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសារពើពន្ធ។

វាក្តីយ�័ពិទ�ំខានិ់ៗ
ដែ�លសេ�ប�សេ�ក្តីុ��ច�ប់�ី�ពិ�វិិនិិសេ�គ

ទំំព័រ័ ២



មាតែែ២៤នែចែបាប់ស្តីពីវិនិយោគ 
វិស័យនិងសកម្មភាពវិនិយោគដូចខាងកែែម តែូវទទួលការលើកទឹកចិត្ត៖

១១ ឧសែសាហកម្មដែលមានបច្ចែកវិទែយាខ្ពស់ បែកបដោយនវានុវត្តន៍ និងការសែែវជែែវនិងអភិវឌែឍន៍

២២ ឧសែសាហកម្ម ឬកម្មន្តសាលថ្មីៗ  ផ្តល់តម្លែបន្ថែមខ្ពស់ មាននវានុវត្តន៍ និងភាពបែកួតបែជែងខ្ពស់

៣៣ ឧសែសាហកម្មបមែើឱែយខែសែចែវាក់ផលិតកម្មតំបន់និងសកលលោក

៤៤ ឧសែសាហកម្មគំាទែពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម ទែសចរណ៍ កម្មន្តសាល ឧសែសាហកម្មបមែើឱែយខែសែចែវាក់
ផលិតកម្មតំបន់និងសកលលោក និងឧសែសាហកម្មតភា្ជែប់បណា្តែញផ្គត់ផ្គង់

៥៥ ឧសែសាហកម្មគែឿងអគ្គសិនីនិងអែឡិចតែនិូក

៦៦ ឧសែសាហកម្មគែឿងបនា្លែស់ បង្គុ ំនិងតម្លើង

៧៧ ឧសែសាហកម្មមែកានិកនិងគែឿងម៉ាែសីុន

៨៨ កសិកម្ម កសិឧសែសាហកម្ម ឧសែសាហកម្មកែច្នែផលិតផលកសិកម្ម ឧសែសាហកម្មកែច្នែចំណីអាហារដែលបមែើ
ទីផែសារក្នងុសែកុ ឬការនំាចែញ

៩៩ សហគែែសធុនតូចនិងមធែយមក្នងុវិស័យអាទិភាព និងការអភិវឌែឍបណ្តុសំហគែែសធុនតូច និងមធែយម សួន
ឧសែសាហកម្ម និងសួនវិទែយាសាស្តែ  បច្ចែកវិទែយា និងនវានុវត្តន៍

១០១០ ឧសែសាហកម្មទែសចរណ៍និងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងទែសចរណ៍

១១១១ ការអភិវឌែឍតំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែស

១២១២ ឧសែសាហកម្មឌីជីថល

១៣១៣ ការវិនិយោគក្នងុវិស័យអប់រំ ការបណ្តះុបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ និងការជំរុញផលិតភាព

១៤១៤ ការវិនិយោគក្នងុវិស័យសុខាភិបាល

១៥១៥ ការអភិវឌែឍហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័្ធរូបវន្ត

១៦១៦ ការវិនិយោគក្នងុវិស័យឡូជីស្ទកី

១៧១៧ ការវិនិយោគក្នងុការគែប់គែង ការការពារបរិសា្ថែន និងការអភិរកែសជីវៈចមែះុ និងសែដ្ឋកិច្ចចកែែ

១៨១៨ ការវិនិយោគក្នងុវិស័យថាមពលបែតង បច្ចែកវិទែយាដែលរួមចំណែកដល់ការបនែសំា និងការកាត់បន្ថយការបែែបែលួ
អាកាសធាតុ

១៩១៩ វិស័យនិងសកម្មភាពវិនិយោគផែសែងទៀតដែលមិនមានចែងក្នងុចែបាប់នែះ ក្នងុករណីដែលរាជរដ្ឋែភិបាល
យល់ឃើញថាមានសកា្តែនុពលដល់ការអភិវឌែឍសង្គម-សែដ្ឋកិច្ច។

ទំំព័រ័ ៣

ុ



ការលើកទឹកចិត្តជាមូលដ្ឋែន

សកម្មភាពវិនិយោគដែលបានចុះបញ្ជីជា គ.ល.គ. មានសិទ្ធិជែើសរើសកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តជាមូលដ្ឋែនជា ០២ 
ជមែើសដូចខាងកែែម៖

ជមែើសទី១៖ ការលើកលែងពន្ធលើបែែក់ចំណូល៖ ការលើកលែងពន្ធលើបែែក់ចំណូលសមែែប់រយៈពែលពី ៣ ទៅ 
៩ ឆ្នែំ ទៅតាមវិស័យនិងសកម្មភាពវិនិយោគ គិតចាប់ពីពែលទទួលបានបែែក់ចំណូលលើកដំបូង។ វិស័យ និង
សកម្មភាពវិនិយោគ ពែមទាំងរយៈពែលលើកលែងពន្ធលើបែែក់ចំណូល នឹងតែូវកំណត់ក្នុងចែបាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ
សមែែប់ការគែប់គែង និង/ឬអនុកែឹតែយ។

បនា្ទែប់ពីផុតរយៈពែលលើកលែងពន្ធលើបែែក់ចំណូល គ.ល.គ. មានសិទ្ធិទទួលបានការលើកទឹកចិត្តឱែយបង់ពន្ធ
លើបែែក់ចំណូលតាមអតែែកំណើនតាមពែលធៀបទៅនឹងបែែក់ពន្ធតែូវបង់សរុបដូចតទៅ៖ ២៥% សមែែប់ ២ ឆ្នែំ
ដំបូង, ៥០% សមែែប់ ២ ឆ្នែំបនា្ទែប់, និង ៧៥% សមែែប់ ២ ឆ្នែំចុងកែែយ។

លើសពីនែះទៀតជមែើសនែះរួមបញ្ចូល៖
•  ការលើកលែងបែែក់រំដោះពន្ធលើបែែក់ចំណូលក្នុងអំឡុងពែលលើកលែងពន្ធលើបែែក់ចំណូល
•  ការលើកលែងពន្ធអបែបបរមា ដោយតែូវមានរបាយការណ៍សវនកម្មឯករាជែយ
•  ការលើកលែងអាករនាំចែញ លើកលែងតែមានចែងដោយឡែកនៅក្នុងចែបាប់និងលិខិតបទដ្ឋែនគតិយុត្ត
    ផែសែងទៀត

ជមែើសទី២៖ ការរំលស់ពិសែស៖
•  សិទ្ធិកាត់កងចំណាយមូលធនតាមរយៈការរំលស់ពិសែសដែលមានចែងក្នុងបទបែបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដរជាធរមាន
•  សិទ្ធិកាត់កងរហូតដល់ ២០០% លើចំណាយជាក់លាក់ផែសែងទៀតសមែែប់រយៈពែលរហូតដល់ ៩ ឆ្នែំ។ វិស័យ 
   និង សកម្មភាពវិនិយោគ និងចំណាយជាក់លាក់ ពែមទាំងរយៈពែលកាត់កងចំណាយ តែូវកំណត់ក្នុងចែបាប់ស្តីពី
   ហិរញ្ញវត្ថុ សមែែប់ការគែប់គែង និង/ឬអនុកែឹតែយ
•  ការលើកលែងបែែក់រំដោះពន្ធលើបែែក់ចំណូលក្នុងរយៈពែលជាក់លាក់ណាមួយទៅតាមវិស័យ និងសកម្មភាព
   វិនិយោគដែលតែូវកំណត់ក្នុងចែបាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសមែែប់ការគែប់គែង និង/ឬអនុកែឹតែយ
•  ការលើកលែងពន្ធអបែបបរមាដោយតែូវមានរបាយការណ៍សវនកម្មឯករាជែយ
•  ការលើកលែងអាករនាំចែញ លើកលែងតែមានចែងដោយឡែកនៅក្នុងចែបាប់ និងលិខិតបទដ្ឋែនគតិយុត្ត
    ផែសែងទៀត។

បន្ថែមពីលើការលើកទឹកចិត្តក្នុងជមែើសទី១ ឬជមែើសទី២៖
ក. គ.ល.គ. ដែលបមែើឱែយការនាំចែញ និង គ.ល.គ. ដែលជាបែភែទឧសែសាហកម្មគាំទែដល់ គ.ល.គ បមែើឱែយ
    ការនាំចែញ មានសិទ្ធិនាំចូលដោយពន្ធគយ អាករពិសែស និងអាករលើតម្លែបន្ថែមជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនូវសមា្ភែរៈ
    សាងសង់ បរិកា្ខែរសំណង់ សមា្ភែរៈបរិកា្ខែរផលិតកម្ម និងធាតុចូលផលិតកម្ម
ខ. គ.ល.គ. បមែើទីផែសារក្នុងសែុកមានសិទ្ធិនាំចូលដោយពន្ធគយ អាករពិសែស និងអាករលើតម្លែបន្ថែមសមែែប់
    ការនាំចូលសមា្ភែរៈសាងសង់ បរិកា្ខែរសំណង់ និងសមា្ភែរៈបរិកា្ខែរផលិតកម្ម ។ ការលើកទឹកចិត្តចំពោះធាតុចូល
    ផលិតកម្មតែូវកំណត់ក្នុងចែបាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសមែែប់ការគែប់គែង និង/ឬអនុកែឹតែយ។

ទំំព័រ័ ៤



ការលើកទឹកចិត្តបន្ថែម

ការលើកទឹកចិត្តពិសែស

កែែពីការលើកទឹកចិត្តជាមូលដ្ឋែន សកម្មភាពវិនិយោគដែលបានចុះបញ្ជីជា  គ.ល.គ.  ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តបន្ថែម 
ដូចខាងកែែម៖

•  ការលើកលែងអាករលើតម្លែបន្ថែមចំពោះការទិញធាតុចូលផលិតកម្មដែលផលិតក្នុងសែុកសមែែប់បមែើដល់
   ការអនុវត្ត គ.ល.គ.
•  ការកាត់កងចំណាយក្នុងអតែែ ១៥០% ពីមូលដ្ឋែនគិតពន្ធចំពោះសកម្មភាពណាមួយដូចខាងកែែម៖
 ក. ការសែែវជែែវ អភិវឌែឍន៍ និងនវានុវត្តន៍
 ខ. ការអភិវឌែឍធនធានមនុសែស តាមរយៈការផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តែលវិជា្ជែជីវៈ និងជំនាញដល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរ
 គ. ការសាងសង់កន្លែងសា្នែក់នៅ កន្លែងបរិភោគអាហារ ឬអាហារដ្ឋែនតម្លែសមរមែយ ទារកដ្ឋែន និងសុខូបត្ថម្ភវត្ថុ
     ដទែទៀតសមែែប់ កម្មករ/និយោជិត
 ឃ. ការធ្វើទំនើបកម្មលើគែឿងមា៉ែសុីនដើមែបីបមែើខែសែចែវាក់ផលិតកម្ម និង
 ង. ការផ្តល់ការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពដល់កម្មករនិយោជិតខ្មែរ ដូចជាការផ្តល់មធែយាបាយដឹកជញ្ជូន
     បែកបដោយផាសុកភាពដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកពីកន្លែងសា្នែក់នៅទៅរោងចកែ កន្លែង
     សា្នែក់នៅ កន្លែងបរិភោគអាហារ ឬអាហារដ្ឋែនដែលមានតម្លែសមរមែយ ទារកដ្ឋែន និងសុខូបត្ថម្ភវត្ថុដទែទៀត
•  ការលើកលែងពន្ធលើបែែក់ចំណូលចំពោះការពងែីក គ.ល.គ. ដែលតែូវកំណត់ដោយអនុកែឹតែយ។

វិស័យ និងសកម្មភាពវិនិយោគជាក់លាក់ណាមួយដែលមានសកា្តែនុពលខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចជាតិ 
អាចទទួលការលើកទឹកចិត្តពិសែសដោយឡែកផែសែងទៀតដែលតែូវកំណត់នៅក្នុងចែបាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសមែែប់ការគែប់គែង។

ទំំព័រ័ ៥



ការធានាវិនិយោគ

ជំពូកទី៥ នែចែបាប់នែះ ចែងអំពីការធានា និងការការពារ
វិនិយោគ។ “ វិនិយោគិន” សំដៅដល់បុគ្គលអនុវត្តគមែែង
វិនិយោគដែលបានចុះបញ្ជីនៅកែុមបែឹកែសាអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា ឬ 
នៅអនុគណៈកមា្មែធិការវិនិយោគរាជធានី ខែត្ត។

ការមិនរើសអើងក្នុងករណីដែលមានការខូចខាតការ
វិនិយោគ៖ វិនិយោគិននឹងទទួលបាននូវបែពែឹត្តកម្មមិន
រើសអើងទាក់ទងនឹងបដិទាន  សំណង ឬដំណោះសែែយ
ជាតម្លែសែដ្ឋកិច្ចផែសែងទៀត ក្នុងករណីដែលការវិនិយោគ
របស់ខ្លួនបានទទួលរងនូវការខូចខាតដោយសារ
ជម្លែះបែដប់អាវុធ ឬកលិយុគសុីវិល ឬការដក់
បែទែសជាតិនៅក្នុងភាពអាសន្ន បែសិនបើមានចែបាប់ និង
គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីការធ្វើ
បដិទានឬផ្តល់សំណងសមរមែយណាមួយនោះ។

ការមិនរើសអើងចំពោះសញ្ជែតិបរទែស៖ វិនិយោគិនបរទែស
មិនតែូវជាកម្មវត្ថុនែការរើសអើងដោយសារមូលហែតុ
សញ្ជែតិបរទែស លើកលែងតែកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីដូចដែល
មានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា និង
បទបែបញ្ញត្តិទាំងឡាយជាធរមាន។

ការមិនធ្វើជាតូបនីយកម្ម៖ រដ្ឋមិនតែូវធ្វើជាតូបនីយកម្ម 
ដែលនាំឱែយប៉ះពាល់ដល់ទែពែយសមែបត្តិរបស់វិនិយោគិន ក្នុង
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាឡើយ។

ការមិនធ្វើអសែសាមិករណ៍៖ រដ្ឋមិនតែូវធ្វើអសែសាមិករណ៍ដែល
នាំឱែយប៉ះពាល់ដល់គមែែងវិនិយោគដែលបានទទួលការ
អនុម័តនោះឡើយ ទោះបីដោយផា្ទែល់ឬដោយបែយោល ឬ
តាមរយៈវិធានការបែហាក់បែហែលនឹងការធ្វើអសែសាមិករណ៍
ក្ដី លើកលែងតែក្នុងករណីបមែើបែយោជន៍សាធារណៈ 
ដែលការធ្វើអសែសាមិករណ៍នែះតែូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដូច
ខាងកែែម៖ 

១. ភាពមិនរើសអើង
២. សំណងដោយសមរមែយនិងយុត្តិធម៌ និង
៣. អនុលោមតាមចែបាប់និងនីតិវិធីអសែសាមិករណ៍ 
     ជាធរមាន។ 

ការមិនកំណត់ថ្លែ៖ រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជាមិនតែូវកំណត់
ថ្លែលើផលិតផល ឬសែវានានាដែលបង្កើតដោយគមែែង
វិនិយោគនោះទែ។

ការទិញ និងបង្វិលទៅបរទែសនែរូបិយបណ្ណបរទែស
ដោយសែរើ៖ អនុលោមតាមចែបាប់ និងបទបែបញ្ញត្តិជាធរមាន 
វិនិយោគិនមានសិទ្ធិទិញរូបិយបណ្ណបរទែសដោយសែរើ និង
ធ្វើការបង្វិលទៅបរទែសនូវរូបិយបណ្ណបរទែសទាំងអស់នោះ 
ដើមែបីទូទាត់កាតព្វកិច្ចខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការ
វិនិយោគរបស់ខ្លួនតាមរយៈបែព័ន្ធធនាគារដែលជាអន្តរការើ
បែតិសែុតិ។

ទំំព័រ័ ៦

“�រផ្តលី់�រសេល�ក្តីទឹឹក្តីចិត្តី
�គប់�ជ្ជ��សេ�ជាយ�ល់�រ
វិិនិិសេ�គក្តីុ��វិិ�័យដែ�ល
�បក្តីបសេ�យនិវានិ�វិត្តនីិ៍ និិ�
ច�រភាពិគឺជា�រវិិវិឌ្ឍឍ�៏វិិជ្ជជមានិ” 



ការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញែ៖ កម្មសិទ្ធិបញ្ញែរបស់
វិនិយោគិនតែូវបានការពារដោយអនុលោមតាមចែបាប់ 
និងលិខិតបទដ្ឋែនគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញែ
នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។

កម្មសិទ្ធិដីធ្លី៖ កម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីរបស់វិនិយោគិន
សមែែប់បមែើឱែយគោលដៅអនុវត្តគមែែងវិនិយោគ
តែូវបានអនុញ្ញែតចំពោះតែបុគ្គលដែលមានសញ្ជែតិ
ខ្មែរសែបតាមចែបាប់ និងលិខិតបទដ្ឋែនគតិយុត្ត
ជាធរមាន។ វិនិយោគិនមានសិទ្ធិបែើបែែស់ដីធ្លី
តាមរយៈជាអាទិ៍សមែបទានដីសែដ្ឋកិច្ច ឬសិទ្ធិជួល
អចិន្តែែយ៍ និងការជួលដែលមានអំឡុងពែលកំណត់
សែបតាមចែបាប់ និងលិខិតបទដ្ឋែនគតិយុត្ត
ជាធរមាន។

ផែសែងៗ៖  វិនិយោគិនក៏មានសិទ្ធិដូចខាងកែែម៖
១. សិទ្ធជួិលនិយោជិតបរទែសដើមែបីគែប់គែង ឬ
បែតិបត្តកិារគមែែងវិនិយោគក្នុងចំនួនមិនលើសពី
ចំនួនដែលកំណត់ដោយចែបាប់ និងលិខិតបទដ្ឋែនគតិ
យុត្តជាធរមាន ក្នុងករណីដែលពុំអាចរកនិយោជិតខ្មែរ
ដែលមានជំនាញដើមែបីគែប់គែង ឬបែតិបត្តិការគមែែង
វិនិយោគនោះ។ ការអនុញ្ញែត ឱែយជួលនិយោជិត
បរទែសគឺតែូវពិនិតែយទៅតាមសា្ថែនភាពជាក់ស្តែង និង
ពុំមានលក្ខណៈអចិន្តែែយ៍ទែ។

២. សិទ្ធិទទួលបានការអនុញ្ញែតសា្នែក់នៅ
បណោ្តែះអាសន្នរយៈពែលវែង សមែែប់ខ្លួនឯងផា្ទែល់ 
សហព័ទ្ធ និងកូន ដែលជាអនីតិជនក្នុងអំឡុងពែល
ដែលគមែែងវិនិយោគរបស់ខ្លួនមានបែតិបត្តិការ។

៣. សិទ្ធិស្នើសុំការអនុញ្ញែតសា្នែក់នៅបណោ្តែះអាសន្ន
រយៈពែលវែងសមែែប់និយោជិតបរទែស សហព័ទ្ធ និង
កូនដែលជាអនីតិជនក្នុងអំឡុងពែលកិច្ចសនែយាការងារ
នៅមានសុពលភាព។

៤. សិទ្ធិទទួលបានបណ្ណការងារ និងសៀវភៅការងារ
សមែែប់ខ្លួនឯងផា្ទែល់ និងនិយោជិតបរទែសរបស់
ខ្លួន។

ក.អ.ក. ឬអនុគណៈកមា្មែធិការវិនិយោគរាជធានី ខែត្ត 
តែូវចែញលិខិតបញ្ជែក់អំពីឋានៈជាវិនិយោគិនជូន
បុគ្គលពាក់ព័ន្ធក្នុងគមែែងវិនិយោគ ទៅតាមការស្នើសុំ
របស់វិនិយោគិន ដើមែបីបែើបែែស់សមែែប់ការស្នើសុំ
ការអនុញ្ញែតសា្នែក់នៅបណោ្តែះអាសន្នរយៈពែលវែង 
បណ្ណការងារនិងសៀវភៅការងារ និងគោលបំណង
ចាំបាច់ដទែទៀត សែបតាមនីតិវិធីជាធរមាន។

ទំំព័រ័ ៧



នីតិវិធីនែការចុះបញ្ជី និងការអនុវត្តគមែែងវិនិយោគ

បុគ្គលដែលមានបំណងអនុវត្ត គ.ល.គ. ឬ គ.ព.គ.ល.គ. ឬ គ.ធ.វ. តែូវដក់សំណើសុំចុះបញ្ជីជាលាយលក្ខណ៍អកែសរ
នៅ ក.អ.ក ឬអនុគណៈកមា្មែធិការវិនិយោគរាជធានី ខែត្ត។ យោងតាមចែបាប់ថ្មី សំណើសុំចុះបញ្ជីគមែែងវិនិយោគ
អាចតែូវបានធ្វើឡើងតាមអនឡាញ។ សំណើសុំចុះបញ្ជីគមែែងវិនិយោគតែូវភា្ជែប់មកជាមួយនូវព័ត៌មានដែលនឹង
កំណត់នៅក្នុងអនុកែឹតែយ។ ក.អ.ក. តែូវពិនិតែយ និងសមែែចលើសំណើតាមរយៈយន្តការចែកចែញ-ចូលតែមួយ 
ដែលជាយន្តការពិនិតែយ និងសមែែចក្នុងការចុះបញ្ជីគមែែងវិនិយោគដោយតំណាងកែសួង សា្ថែប័នពាក់ព័ន្ធ ដែល
បែចាំការនៅ ក.អ.ក. ទៅតាមការចាត់តាំងនិងបែតិភូកម្មសិទ្ធិអំណាចពីបែធានកែសួង សា្ថែប័ន កែែមការសមែប
សមែួលរបស់ ក.អ.ក.។ បែសិនបើគមែែងវិនិយោគដែលតែូវបានស្នើសុំនោះ មិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីអវិជ្ជមានដែលនឹង
តែូវកំណត់ដោយឡែកក្នុងអនុកែឹតែយ ក.អ.ក. នឹងចែញវិញ្ញែបនបតែចុះបញ្ជីជូនអ្នកដក់ពាកែយសុំក្នុងអំឡុងពែលមិន
លើសពី ២០ ថ្ងែនែថ្ងែធ្វើការ។ 

ព័ត៌មានបន្ថែមអាចរកបានតាមរយៈ៖  www.cdc.gov.kh 
សំរាប់ការចុះបញ្ជីតាមបែព័ន្ធបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មាន៖ https://qip.cdc.gov.kh/login

គមែែងវិនិយោគដែលទទួលបានវិញ្ញែបនបតែចុះបញ្ជីអាចតែូវបានអនុវត្តដោយស្វ័យបែវត្តិ។ ការទទួលបាន
វិញ្ញែបនបតែចុះបញ្ជីមិនមែនជាការលើកលែងឱែយគមែែងវិនិយោគរួចផុតពីការទទួលនូវលិខិតអនុញ្ញែតតាមការ
កំណត់ដោយចែបាប់ និងបទបែបញ្ញត្តិនានាឡើយ។ រាល់គមែែងវិនិយោគជាកម្មវត្ថុនែការតាមដននិងតែួតពិនិតែយ 
តាមរយៈយន្តការចែកចែញ-ចូលតែមួយ ដែលសមែបសមែលួដោយ ក.អ.ក. ដើមែបីធានាបាននូវអនុលោមភាពគតិយុត្ត
និងលក្ខខណ្ឌនានាដែលជាមូលហែតុនែការទទួលបានវិញ្ញែបនបតែចុះបញ្ជី។ អ្នកអនុវត្តគមែែងវិនិយោគតែូវផ្តល់
របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តគមែែងវិនិយោគតាមកាលវិភាគជាក់លាក់ដែលកំណត់ដោយ ក.អ.ក.។ ទមែង់និង
បែបបទលម្អិតនែគំរូរបាយការណ៍តែូវកំណត់ដោយសែចក្តីណែនាំរបស់ ក.អ.ក.។

នីតិវិធីចុះបញ្ជគីមែែងវិនិយោគនៅអនុគណៈកមា្មែធិការវិនិយោគរាជធានី ខែត្ត តែវូកំណត់ដោយអនុកែតឹែយដោយឡែក។

ការទិញ ការលក់ ឬការរួមបញ្ចូលគា្នែនែគមែែងវិនិយោគ

សិទ្ធិ បុព្វសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិដទែទៀត ដែល គ.ល.គ. បានទទួលមិនអាចផ្ទែរទៅតតិយជនណាមួយបានទែ លើកលែងតែ
ការផ្ទែរតាមរយៈការទិញ ការលក់ និងការរួមបញ្ចូលគា្នែនែគមែែងវិនិយោគ។ គមែែងវិនិយោគអាចតែូវបានទិញ 
លក់ ឬរួមបញ្ចូលគា្នែដោយមិនបាត់បង់ការលើកទឹកចិត្ត ការធានាលើការវិនិយោគ និងកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយដែល
នៅមានបន្ត បែសិនបើការទិញ ការលក់ ឬការរួមបញ្ចលូគា្នែនោះ សែបតាមចែបាប់និងលិខិតបទដ្ឋែនគតិយុត្តជាធរមាន
ហើយតែូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អកែសរទៅក.អ.ក. ឬទៅអនុគណៈកមា្មែធិការវិនិយោគ
រាជធានី ខែត្ត ដែលនីតិវិធីលម្អិតតែូវកំណត់ដោយអនុកែឹតែយ។
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ការលុបគមែែងវិនិយោគ

គមែែងវិនិយោគអាចតែូវបានលុបក្នុងករណីណាមួយដូចខាងកែែម៖
១. អលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្ត គ.ល.គ. បន្តទៀត។
២. នីតិបុគ្គលដែលអនុវត្ត គ.ល.គ. តែូវបានរំលាយ។
៣. ការខកខានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដែលបានកំណត់ក្នុងចែបាប់និងលិខិតបទដ្ឋែនគតិយុត្តជាធរមាន។
៤. តាមសំណើរបស់កែសួង សា្ថែប័នពាក់ព័ន្ធ លើគមែែងដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាអាទិ៍ដល់បរិសា្ថែន ឬ
សន្តិសុខជាតិ ឬផលបែយោជន៍សាធារណៈ ឬសុខុមាលភាពបែជាពលរដ្ឋ ឬតាមសំណើរបស់វិនិយោគិន។

នីតិវិធីលម្អិតស្តីពីការលុបគមែែងវិនិយោគតែូវកំណត់ដោយអនុកែឹតែយ។

ទោះបីជាគមែែងវិនិយោគតែវូបានលុបក៏ដោយ វិនិយោគិនមិនអាចរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធ និងកាតព្វកិច្ចដទែ
ផែសែងៗទៀតឡើយ។ វិនិយោគិនអាចធ្វើការតវា៉ែចំពោះការលុបគមែែងវិនិយោគបាន តាមរយៈការដក់ពាកែយតវា៉ែជា
លាយលក្ខណ៍អកែសរទៅក.អ.ក.ឬទៅអនុគណៈកមា្មែធិការវិនិយោគរាជធានី ខែត្ត សែបតាមនីតិវិធីជាធរមាន។

ក្នុងករណីមានការតវា៉ែ ក.អ.ក.ឬអនុគណៈកមា្មែធិការវិនិយោគរាជធានី ខែត្ត តែូវធ្វើសែចក្ដីសមែែចចំពោះការតវា៉ែ
ខាងលើ។ ក្នុងករណីមិនពែញចិត្តនឹងសែចក្ដីសមែែចចំពោះការតវា៉ែខាងលើ វិនិយោគិនដែលបានតវា៉ែ អាចដក់ពាកែយ
បណ្តឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចនែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។

វិវាទរវាងវិនិយោគិននិងវិនិយោគិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
គមែែងវិនិយោគ អាចតែូវបានដោះសែែយតាម
យន្តការសមែបសមែួលដោយក.អ.ក.ឬដោយអនុ
គណៈកមា្មែធិការវិនិយោគរាជធានី ខែត្ត តាមនីតិវិធី
ជាធរមាន តាមការស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អកែសរ
ទៅក.អ.ក.ឬអនុគណៈកមា្មែធិការវិនិយោគរាជធានី 
ខែត្ត ដោយភាគីវិវាទណាមួយ។

ក្នុងរយៈពែល៣០(សាមសិប)ថ្ងែ បនា្ទែប់ពីទទួល
បានសំណើសុំជាលាយលក្ខណ៍អកែសរដែលស្នើសុំ
សមែបសមែួល ក.អ.ក.ឬអនុគណៈកមា្មែធិការវិនិយោគ
រាជធានី ខែត្ត តែូវចាត់ចែងរៀបចំការសមែបសមែួល

ជាមួយវិនិយោគិននិងអង្គពាក់ព័ន្ធដទែទៀតទៅតាម
ការចាំបាច់ សំដៅទទួលបានដំណោះសែែយសមរមែយ
មួយ។

បែសិនបើការដោះសែែយតាមយន្តការសមែបសមែួល
ខាងលើពុំទទួលបានជោគជ័យ វិវាទអាចតែូវបាន
ដោះសែែយតាមរយៈ៖
       ១. មជែឈត្តការជាតិឬមជែឈត្តការអន្តរជាតិដែល
          យល់ពែមដោយគូវិវាទ 
     ២. តុលាការមានសមត្ថកិច្ចនែ
          ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។

វិវាទ  និងការដោះសែែយវិវាទ
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អន្តរបែបញ្ញត្តិ

អ្វីជាទិសដៅបនា្ទែប់?

ការវិនិយោគដែលទទួលបានការអនុញ្ញែត និង
ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តកែែមចែបាប់ស្តីពីវិនិយោគ
ឆ្នែំ១៩៩៤ និងឆ្នែំ២០០៣ នឹងតែូវបានចាត់ទុកថា
ជា គ.ល.គ. កែែមចែបាប់នែះ។ ការវិនិយោគដែល
ពុំបានទទួលការលើកទឹកចិត្ត ប៉ុន្តែបានទទួលការ
ធានាការវិនិយោគកែែមចែបាប់ស្ដីពីវិនិយោគឆ្នែំ១៩៩៤ 
និងឆ្នែំ២០០៣ នឹងតែូវបានចាត់ទុកជា គ.ធ.វ.។ 
គ.ល.គ. ដែលមានសិទ្ធិទទួលបាននូវការលើកលែង
ពន្ធលើបែែក់ចំណូល មុនពែលបែកាសឱែយបែើនូវចែបាប់
នែះ ហើយដែលសិទ្ធិទទួលបាននែះតែូវបានអនុម័ត

ជាលាយលក្ខណ៍អកែសរដោយកែុមបែឹកែសាអភិវឌែឍន៍
កម្ពុជាឬដោយអនុគណៈកមា្មែធិការវិនិយោគរាជធានី 
ខែត្ត តែូវបន្តទទួលបាននូវសិទ្ធិនិងការលើកលែង
ពន្ធលើបែែក់ចំណូលតែឹមទំហំដែលនៅសែសសល់
តែប៉ុណោ្ណែះ។

ក.អ.ក. នឹងបន្តអនុវត្តភារកិច្ចរហូតដល់មានការ
បែកាសឱែយបែើពែះរាជកែឹតែយស្តីពីការរៀបចំ និង
ការបែពែឹត្តទៅនែកែុមបែឹកែសាអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា (សូមមើល
មាតែែ ៤-៨ នែចែបាប់ថ្មីសមែែប់ព័ត៌មានលម្អិត)។

ចែបាប់ស្តីពីវិនិយោគបង្កើតឱែយមាននូវកែបខ័ណ្ឌចែបាប់ថ្មី
ដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការវិនិយោគ 
ជាពិសែសបង្កើតនូវកែបខ័ណ្ឌលើកទឹកចិត្តវិនិយោគ
ដ៏សំខាន់មួយសមែែប់វិស័យ និងសកម្មភាពវិនិយោគ
ចំនួន ១៩ រួមទាំងការវិនិយោគលើហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ
ឌីជីថល ការគែប់គែងនិងការពារបរិសា្ថែន បែសិទ្ធ
ផលថាមពល ទែសចរណ៍ ការបណ្តុះបណា្តែល

វិជា្ជែជីវៈ  ឡូជីស្ទីក   និងការសែែវជែែវ និងអភិវឌែឍន៍ និង
ហែដ្ឋែរចនាសម្ពន័្ធ ។ល។  ចែបាប់នែះតែូវបានរំពឹងថានឹង
បង្កើនសមត្ថភាពបែកួតបែជែង និងភាពទាក់ទាញ
របស់កម្ពុជាក្នុងសា្មែរតីនែការធ្វើពិពិធកម្មមូលដ្ឋែន
សែដ្ឋកិច្ច គាំទែនវានុវត្តន៍ និងជំរុញការសា្ដែរសែដ្ឋកិច្ច
ឡើងវិញ ក្នុងដំណាក់កាលនែជំងឺរាតតែបាត
កូវើដ-១៩។

ទំំព័រ័ ១០



�ក្តី�ម�បឹក្តីាអឺភិិវិឌ្ឍឍនិ៍ក្តីមុ�ជា

គណិៈក្តីមាម ធិិ�រវិិនិិសេ�គក្តីមុ�ជា (CIB)

សេមាោ � សេធិើ��រ

ត្ត�ជ្ជបោ�និ
ត្ត�ក្តីូសេរុ

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

Facebook
កែុមបែឹកែសាអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា
The Council for the Development of Cambodia

អាសយដ្ឋ ែន៖ វិមានរដ្ឋែភិបាល មហាវិថីពែះសុីសុវត្ថិ សងា្កែត់វត្តភ្នំ រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា
គែហទំព័រ ៖  www.cdc.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ ០៩៩  ៧៩៩  ៦៧៩ / ០៩៨ ៧៩៩ ៦៧៩  (Hotline)
អុីម៉ែល៖ helpdesk@cdc.gov.kh
 info@cdc.gov.kh
គែហទំព័រ ៖  www.cdc.gov.kh

ផ្ទះលែខ៣0E3 មហាវិថីពែះនរោត្ដម បែអប់សំបុតែលែខ ៥២២
អគារ BRED Bank ជាន់ទី៣ រាជធានីភ្នំពែញ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥ (០)២៣ ៩៦៤ ១៤១
អុីម៉ែល៖ info@eurocham-cambodia.org

ពីថ្ងែ ចន្ទ ដល់ ថ្ងែ សុកែ
ពែលពែឹក ៧:៣០  -  ១១:៣០
ពែលរសៀល ២:០០  -  ៥:៣០

អុីម៉ែល៖ japandesk@cdc.gov.kh

អុីម៉ែល៖ koreadesk@cdc.gov.kh

�ភាពាណិិជ្ជជក្តីមមអឺឺរុ�បសេ�ក្តីមុ�ជា

ត្ត�ចិនិ

ត្ត�អឺឺរុ�ប

អុីម៉ែល៖ chinadesk@cdc.gov.kh

អុីម៉ែល៖ eudesk@cdc.gov.kh និង CC to info@eurocham-cambodia.org


