
September 2018 Page 1 of 8 

 

 

 

 
 

កររេំ ភបំពនេលតួីនទី្រគបដណ្ដ ប់៖ េតី ជអ្វ ីេហយីេតីេគ យតៃម្ល យ៉ងដូចេម្តច? 
 
 

1. េសចក្ដេីផ្ដមី 
 

1.1 េសៀវេភមូល ្ឋ នេនះ មនេគលបណំងេដីមប៖ី 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

ករណ៍ៃន៖ 

a. ករជំនួសែផនកខងត្រមូវករ ែដលជករជំនួសរ ងទំនិញ ឬេស កមមេយង មករយល់េឃញីរបស់អនកេ្រប្ីរបស់ និង 

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

a. ចំែណកទផី រ រមួមនសថិរភព នងិភពរងឹមៃំនទផី រ 

b. ឧបសគគចេំពះករចូល ឬករព្រងកី 

c. លទធភពរបស់អនកទិញេនកនុងករជះឥទធពិលេលីលកខខណ្ឌ  (អំ ចអនកទិញែដល្របឆងំតប) 

d. លកខណៈចរតិទីផ រ រមួមនករេបកីចំហចេំពះករនចូំល និង 

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

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

 

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

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

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

a. ករកំណត់តៃម្លែដលេកង្របវញ័ច  - តៃម្លទបែដលមិនមននិរន្តរភព មនេគលបំណងេដមីបលុីបបំបត់ ឬេធ្វីឱយៃដគូ្របកួត 
្របែជងចុះេខ យ។ 

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

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

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

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

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

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

4.3 ឧបករណ៍េ្របី្របស់េដីមបកីំណត់េ្រគះថន ក់ែដល ចេកីតមនដល់ករ្របកួត្របែជង គឺករវភិគេធ្វីេឡងីេ យេយងេទេលីករេធ្វ ី
េតស្តែដលផទុយនងឹករពតិ។ 

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

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

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

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

 

5. ្របភព និងបញ្ហ អំពីភស័្តុ ង 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3 ក្រមតិចែំណកទផី រក៏ ច្រតូវបនកំណត់េនខងេលីែដរ ែដល្រកមុហុ៊នមួយនងឹ្រតវូបនសនមតថកន់កប់តួនទ្ីរគបដណ្ដ ប់ 
ឬអំ ចទផី រដ៏ខ្ល ងំ។ 

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

 

7. ករ្រប្រពតឹ្តែដល្រតូវបនចតទុ់កថជកររេំ ភបំពនៃនតួនទី្រគបដណ្ដ ប ់
 

7.1 េន្របេទសអូ្រ ្ត លី ករ្រប្រពឹត្តដូចតេទេនះ្រតូវបនរកេឃញីេ យតុ ករថជ កររេំ ភបំពនេលីតួនទី្រគបដណ្ដ ប់៖ 

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

លំបកដល់អនកលក់ យឯក ជយេដមីប្ីរបកួត្របែជងជមួយអនកលក់ យធំៗ េដមីបលីក់នំប័ុងដល់អនកេ្របី្របស់។ 

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

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

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

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

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

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

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

d. ្របក់សំណងជំងចឺិត្តចេំពះករខតបង់ - ករទូទត់សំណងចំេពះករខតបង់ ឬករខូចខតែដលបនេកតីេឡងីេ យ រ 
ករ្រប្រពឹត្ដេចញសងនូវផលចេំណញែដលទទួលបនពីករ្រប្រពឹត្ដែដលកំពុង្រតូវពិចរ ។ 

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

េនះេទ។ វ ិ លភព និងទ្រមង់ៃនករបនធូរបនថយសមម្រត មនិគួរេលីសពីអ្វីែដលចបំច់េដមីបសីេ្រមចបននូវេគលបំណងៃន 
ចបប់្របកួត្របែជងេនះេឡយី។ 

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

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

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

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

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

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

e. International Competition Network េសៀវេភករងរករ្រប្រពតឹ្តឯកេ ភគី 


