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សសៀវសៅណែនាំអ្នកស្រើ្ាស់ ASSIST ស្ារ់វសិ័យឯកជន 
 

 

 

អ្ាំពីសសៀវសៅណែនាំ 
 

សសៀវសៅណែនាំសនេះ ផ្ដល់ជូននូវសោលការែ៍ណែនាំ និងនីតិវធីិស្ារ់វស័ិយសាំខាន់នន 
យនតការពិស្ោេះសោរល់ឥតគិតនលៃ តាមអ្ ីនធឺែិត និងមិនភ្ជា រ់កាតពវកិច្ច សោលគឺ ដាំស េះ
្ាយអាា៊ា នស្ារ់ការវនិិសោគ សសវាកមម និងោែិជាកមមអាា៊ា ន ឬសៅកាត់ថា ASSIST 
ណដលានសរៀរច្ាំរសងក ើតស ើងកន ុងសោលរាំែងស េះ្ាយរញ្ហា ្រតិរតត ិការ ណដលសហ្ោសអា
ា៊ា នជួរ្រទេះោក់ព័នធនឹងរញ្ហា ឆ្ៃងកាត់្ពាំ ណដនោក់ព័នធនឹងការអ្ន វតតកិច្ច្ពមស្ពៀងសសដឋ
កិច្ចអាា៊ា ន និងសៅកន ុង្ករខ័ែឌ ននសហគមន៍សសដឋកិច្ចអាា៊ា ន (AEC)។ 

 
ណផ្នកទី ១ ននសសៀវសៅណែនាំសនេះគឺទិដឋភ្ជពទូសៅអ្ាំព ី ASSIST ណដលានសរៀររារ់អ្ាំពីវាិលភ្ជព 

តួអ្ងគសាំខាន់ៗ រ ដ ញទាំនក់ទាំនង ។ល។ ច្ាំ ណែកឯ ណផ្នកទី ២ ានពនយលស់រៀររារ់អ្ាំពីដាំសែើរ

ការស េះ្ាយោកយរែដ ឹង រារ់ចារ់ពីការស្រើ្ ាស់ទ្មង់ណរររទោកយរែដ ឹងអ្នឡាញ 

ស្ារ់ោកយរែដ ឹងមិនណមនអ្នមិក និងោកយរែដ ឹងអ្នមិក រហូតដល់សពលណដលដាំស េះ

្ាយានផ្ដល់ជូនស យ ASSIST។ ណផ្នកទី ២ សនេះក៏ផ្ដល់ជូននូវដា្កាមាមញ្ញ ននលាំហូរដាំសែើរ

ការនន ASSIST ផ្ងណដរ។ 

តារាងសោង តារាងលាំហូរននយនតការ ASSIST សាំែួរសួរញឹកញារ់ (FAQ) និងករែីសិកាសមមតិ

កមមស្ារ់ការណសវងយលក់ាន់ណតច្ាសល់ាស់អ្ាំពីដាំសែើរការ ASSIST ានផ្ដលជូ់នជាឧរសមព័នធ

ននណផ្នកខាងស្កាយននសសៀវសៅណែនាំសនេះ។  
 
 

អ្នកអាច្ចូ្លសៅកាន់ ASSIST ានស យផ្ទា លត់ាមសគហទាំព័រររស ់ ASSIST 

(http://assist.asean.org) ឬ តាមសគហទាំព័រររស់និហិ ឋ នព័ត៌ានោែិជាកមមអាា៊ា ន 

(http://atr.asean.org)។ 
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ណផ្នក ១៖ 

ទិដឋភ្ជពទូសៅអ្ាំពី ASSIST 

សៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំ ណផ្នកសនេះផ្ដល់នូវទិដឋភ្ជពទូសៅ និងរច្នសមព ័នធ ររស់ ASSIST (ឧ. ការរសងក ើត វាិល

ភ្ជព លកខែៈសាំខាន់ៗ តួអ្ងគសាំខាន់ៗ ្រសេទននោកយរែដ ឹង រ ដ ញទាំនក់ទាំនង និងសវទិកាាធារែៈ)។ 

 

 
ស ើ ASSIST គឺជាអវ ី? 

• ASSIST ្តូវានរសងក ើតស ើងជាឧរករែ៍គនៃ ឹេះមួយសដើមបីអ្ន ញ្ហញ ត 

ស្មរស្មួល និងសលើកទឹកច្ិតត្រតិរតត ិករធ រកិច្ចអាា៊ា ន និង វស័ិយ

ឯកជនសធវ ើទាំនក់ទាំនងស យផ្ទា ល់ជាមួយនឹងរ ឋ េិាលររស់រដឋ

សាជិកអាា៊ា ននីមួយៗ និងស េះ្ាយរញ្ហា ោែិជាកមមសៅនឹង

កណនៃងណតមដង។ 
 

• ASSIST គសឺ្ារ់ណតស េះ្ាយរញ្ហា ោែិជាកមមឆ្ៃង្ពាំ ណដនសៅកន ុងតាំរន់អាា៊ា នរវាងសហ្ោសអាា៊ា ន 

ណដលានច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់សៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា នមួយ និងរ ឋ េិាល មួយននកន ុងច្ាំស មរដឋ

សាជិកអាា៊ា នទាំង្ាាំរួនសផ្េងសទៀតរ  ស ណ េះ។ អា្ស័យសហត សនេះ ASSIST មិនអាច្្តូវានស្រើ្ាស់

សដើមបី ក់ោកយរែដ ឹង្រឆាំងនឹងរ ឋ េិាលររស់្រសទស មួយណដលសៅខាងស្ៅតាំរន់អាា៊ា នាន

ស ើយ។ ASSIST ក៏អាច្ស្រើ្ាស់សដើមបីស េះ្ាយរញ្ហា ោក់ព័នធនឹង្កមុហ៊ា នសផ្េងសទៀតានផ្ងណដរ។ 

 

• ASSIST គឺជាឧរករែ៍ដាំសែើរការតាមអ្ ីនធឺែិត និងងាយ្សួលស្ារ់ធ រកិច្ចសដើមបីទទួល ដាំសែើរការ និង

សឆ្ៃ ើយតរសៅនឹងរែដ ឹងណដលាន ក់រែដ ឹងស យសហ្ោសអាា៊ា ន អ្ងគភ្ជពតាំ ងររស់ខល នួ 

ឬសមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវណីដលានណតងតាាំងររស់ខល នួ។ 

 

• រែដ ឹងសៅស្កាម វាិលភ្ជពររស់ ASSIST គឺកាំែត់្តឹមរញ្ហា ្រតិរតត ិការណដលសហ្ោសអាា៊ា នជួរ

្រទេះច្ាំសោេះរញ្ហា ោែិជាកមមឆ្ៃង្ពាំ ណដន ណដលោក់ព័នធនឹងការអ្ន វតតកិច្ច្ពមស្ពៀងសសដឋកិច្ចអាា៊ា ន និង

សៅស្កាម្ករខ័ែឌ សហគមន៍សសដឋកិច្ចអាា៊ា ន (AEC) រ  ស ណ េះ។ 

 

• ASSIST គឺជាមសធាាយទាំនក់ទាំនង និងពិស្ោេះសោរល់មិនច្ង់កាតពវកិច្ច មួយ ណដលានសោល

រាំែងណសវងរកដាំស េះ្ាយឆរ់រហ័ស និងាន្រសិទធភ្ជព ស្ារ់សហ្ោសអាា៊ា នណដលជួរ្រទេះ

នឹងរញ្ហា ោែិជាកមមសៅសពលសធវ ើធ រកិច្ចឆ្ៃង្ពាំ ណដនសៅកន ុងតាំរន់អាា៊ា ន។ មសធាាយ “មិនច្ង

កាតពវកិច្ច” ណដលរដឋសាជិកអាា៊ា នអាច្សស្មច្មិនទទួលយករែដ ឹង ឬមិនផ្ដល់ដាំស េះ្ាយសៅសពល

រែដ ឹង មួយសនេះ ្តូវាន ក់តាម្រព័នធ  ASSIST។ សទេះរីជា ASSIST គឺជាធសមាាយមិនច្ង

កាតពវកិច្ចោ ង ក៏ស យ ក៏រ  ណនត រដឋសាជិកអាា៊ា ន្តូវខិតខាំ្រឹងណ្រងឱ្យអ្ស់ពីសមតថភ្ជពសដើមបី

ស េះ្ាយរែដ ឹងទាំងសនេះ។ 

 

• ASSIST ជា្រព័នធានលកខែៈជាសវទិកាពិស្ោេះសោរល់ ណដលានន័យថា ASSIST មិនណមនជា្រព័នធ

ត លាការណដលអាច្សលើកមកស េះ្ាយសៅច្ាំសោេះម ខត លាការជាតិ ឬអ្នត រជាតិសនេះសទ សហើយក៏មិន្តូវ

ាន្គរ់្គង និងសស្មច្ស យសៅ្កម មជឈតតករ សនធ នការ ីគែៈជាំនញការ ឬអ្ងគភ្ជពវនិិច្ឆ ័យភ្ជគ

ទីរីស ើយ។ ឧរករែ៍សនេះស េះ្ាយរែដ ឹងតាមមសធាាយពិស្ោេះសោរល់ស យផ្ទា ល់តាមអ្ ីនធឺែិត

តាមរយៈសវទិកាកមម វធិី ASSIST រវាង សហ្ោសអាា៊ា ន (្កមុហ៊ា ន ឬអ្ងគភ្ជពតាំ ងររស់ខល នួ ឧ. 

សាគមោែិជាកមម សភ្ជោែិជាកមម ្កមុ្រឹកាធ រកិច្ច ឬ សហព័នធធ រកិច្ច ឬសមធាវ ី ឬការោិល័យ

សមធាវណីដលានណតងតាាំងររស់ខល នួ) និងរ ឋ េិាលអាា៊ា ន។ 

 

• ASSIST គឺជាសសវាកមមឥតគិតនលៃ ស យ្រតិរតត ិការសលើ្រព័នធអ្ ីនធឺែិត ស្កាមការ្គរ់្គងររស់

សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា ន។ សសវាកមមសនេះគឺឥតគិតនលៃ មិនយកកន្មសសវាកមម មិនចាាំាច្់ច្ េះរញ្ា ី ឬមិន

យកនលៃ ក់ោកយសៅសពលស្រើ្ាស់ ASSIST ស ើយ។ ្ច្កណវរាយត៍ ASSIST សនេះ គឺសធវ ើស ើងជាទ្មង់

ាមញ្ញ  និងងាយ្សួលស្រើ្ាស់ ស យានម ខងារដាំសែើរការស យសវ ័យ្រវតត ិ និងានម ខងាររំឮក និង
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សឆ្ៃ ើយឆ្ៃងដាំសែើរការតាម្រព័នធក ាំពយូ ទ័រ (ការសផ្ាើារតាមអ្ ីនធឺែិត) ស យណផ្ែកសលើដាំ ក់កាលតាម

ដាំសែើរការ និងានការកាំែត់សពលសវលាច្ាស់លាស់។ ម ខងារសនេះគឺានសោលសៅសធវ ើឱ្យដាំសែើរការ្រ្ពឹតត

សៅស យភ្ជពរលូន ឆរ់រហ័ស ងាយ្ស័យ្សួល្គរ់្គងនិងស្រើ្ាស់ និង្រករស យ្រសិទធភ្ជព។ 

 

• ការរកាព័ត៌ានសាា ត់គឺជាច្ាំែ ច្សាំខាន់រាំផ្ ត សហើយានណតសដើមរែដ ឹងរ  ស ណ េះ ណដលានោក់ព័នធ

ស យផ្ទា ល់ជាមួយនឹងរដឋសាជិកអាា៊ា ន និង សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា នណដលនឹងានសិទធិចូ្លសមើល

រែដ ឹងជាក់ណសដ ង និងដាំស េះ្ាយណដលានសសន ើស ើង (សៅកន ុងន័យសនេះ សូមសមើលសសច្កដ ីរដិសសធន៍

ទាំនួលខ ស្តូវ ណដលអាច្ចូ្លសៅកាន់តាំែភ្ជា រ់ណដលានសៅសជើងទាំព័រននសគហទាំព័រទ ាំងអ្ស់ររស់ 

ASSIST)។ 

 

• រាល់ព័ត៌ានននណដលានផ្ទៃ ស់រដ រូតាមរយៈ្រព័នធ  ASSIST នឹងមិនអាច្យកមកស្រើ្ាស់សៅសពល

ស្កាយតាមនីតិវធិីត លាការ្សរច្ារ់កន ុងសោលរាំែងសធវ ើជាដាំស េះ្ាយផ្ល វូច្ារ់សៅកន ុង្រសទស ឬ

ដាំស េះ្ាយ វវិាទអ្នត រជាតិានស ើយ (ឧ. អ្ងគការោែិជាកមមពិេពសលាក (WTO) និង/ឬអាា៊ា ន)។ សសច្កដ ី

្រកាសរដិសសធន៍ទាំនួលខ ស្តូវររស់ ASSIST គឺានភ្ជពច្ាស់លាស់។ រាល់ព័ត៌ាន ឬសសច្កដ ីណលៃងទាំង

អ្ស់ណដលានសធវ ើស ើងស យសដើមរែដ ឹង ឬស យរដឋសាជិកអាា៊ា នសៅកន ុងដាំសែើរការ ASSIST មិន

អាច្យកមកស្រើជាដាំស េះ្ាយផ្ល វូច្ារ់ថាន ក់ជាតិ ឬអ្នតរជាតិានស ើយ។ សទេះរីជាដាំស េះ្ាយសនេះ

មិនអាច្យកមកអ្ន វតតសៅច្ាំសោេះម ខត លាការកដ ី ក៏ដាំស េះ្ាយណដលានសសន ើស ើងទាំងសនេះ អាច្ាន

គ ែតនមៃជាក់លាក់សៅកន ុងរររិទ្រហាក់្រណហលននរែដ ឹងសៅច្ាំសោេះម ខអាជាា ធររដឋាល (ឧទហរែ៍ 

មន្រនត ីគយ មន្រនត ីោែិជាកមម អាជាា ធរសច្ញអាជាា រ័ែណ នាំចូ្ល អ្ងគភ្ជពវាយតនមៃការអ្ន វតតតាម ។ល។) ននរដឋ

សាជិកអាា៊ា នណដលានសសន ើស ើងដាំសែើ្ាយ។ 

 
 

 

 ក. សេ ុអវ ីបា ជា ASSIST បា បស ក្ើ ស ើ្   ិ្សោយរសបៀបណា? 
 

ដូច្ណដលានកាំែត់អាែតត ិស យថាន ក់ដឹកនាំអាា៊ា ន យនតការ ASSIST ្តូវានរសងក ើតស ើងសដើមបីអ្ន វតតការ

ពិស្ោេះសោរល់អាា៊ា នសដើមបីស េះ្ាយរញ្ហា ោែិជាកមម និងវនិិសោគ (ACT) ណដលានផ្ដល់អាែតត ិសៅ

ស្កាមកិច្ច្ពមស្ពៀងោែិជាកមមទាំនិញអាា៊ា ន (ATIGA) សហើយសធវ ើស ើងស យណផ្ែកទាំង្សងុតាម្រព័នធ  

SOLVIT ររស់សហភ្ជពអ្ឺរ  រ។ 

 
ACT ធាៃ រ់ជាយនតការពិស្ោេះសោរល់ណដលារសងក ើតសដើមបីអ្ន វតតាកលបងសៅកន ុងឆន ាំទសេវតេរ៍២០០០ ដូច្

ានណច្ងសៅកន ុងា្តា ៨៨ ននកិច្ច្ពមស្ពៀងោែិជាកមមទាំនិញអាា៊ា ន និងានណច្ងសៅកន ុងសសច្កដ ី

្រកាសសដ ីពីកិច្ច្ពមស្ពៀងអាា៊ា នសលើកទី II (កិច្ច្ពមស្ពៀងទី្កងុាលីសលើកទី II)។ 

 
មន្រនត ីសសដឋកិច្ចជាន់ខពស់អាា៊ា នានសធវ ើការអ្ន ម័តសលើសាំសែើស ាំររស់ ARISE (កិច្ចោាំ្ទសាហរែកមមតាំរន់

អាា៊ា នពីសហភ្ជពអ្ឺរ  រ) សដ ីពីទសេនទនស្ារ់ ASSIST និងានណែនាំ ARISE ឱ្យរសងក ើតយនតការាថ រ័ន

ណដលចាាំាច្់ នីតិវធិី និងសោលការែ៍ណែនាំលមែ ិតស្ារ់ ASSIST និងណវរាយត៍ណដលអ្ន ញ្ហញ តឱ្យតួអ្ងគសាំ

ខាន់ៗររស់ ASSIST ចូ្លស្រើ្ាស់តាម្រព័នធអ្ ឹនធឺែិត។ 

 
ASSIST រញ្ហា ក់នូវលកខែៈច្រតិពិស្ោេះសោរល់ និងមិនច្ងកាតពវកិច្ចនន ACT សហើយទនា ឹមនឹងសនេះក៏សធវ ើ

ទាំសនើរកមមរច្នសមព ័នធ ររស់ខល នួ និងសធវ ើឱ្យយនតការអាច្ដាំសែើរការសៅានកាន់ណតាន្រសិទធភ្ជព និង

្រសិទធផ្លជាងម ន។ ដូសច្នេះ ASSIST សដើរតួជាយនតការណសវ ងរកដាំស េះ្ាយឆរ់រហ័ស និងាន្រសិទធភ្ជព

ស្ារ់រញ្ហា ្រតិរតត ិការណដលជួរ្រទេះស យសហ្ោសអាា៊ា ន ណដលជារញ្ហា ឆ្ៃង្ពាំ ណដនោក់ព័នធនឹងការអ្ន 

វតតកិច្ច្ពមស្ពៀងអាា៊ា ន ណដលសថ ិតសៅកន ុងវាិលភ្ជពននា្តា ១(១) ននពិធីារអាា៊ា នសដ ីពីយនតការស េះ

្ាយវវិាទកាន់ណតាន្រសិទធភ្ជព។ ASSIST ្តូវាន ក់ឱ្យដាំសែើរការសៅកន ុងឆន ាំ២០១៦ ស យ្សរតាម

ាម រតីននកិច្ច្រជ ាំរដឋមន្រនត ីសសដឋកិច្ចអាា៊ា នសលើកទី ៤៨ (AEM) សៅកន ុងណខសីហា ឆន ាំ២០១៦ ជាច្ាំែ ច្សោលសៅ

មួយកន ុងច្ាំស មច្ាំែ ច្សោលសៅសផ្េងសទៀតសៅស្កាមអាែតត ិាច ស់ផ្ាេះអាា៊ា នររស់ាធារែរដឋ្រជាធិរ

សតយយ្រជាានិតឡាវសៅកន ុងណខសីហា ឆន ាំ២០១៦។ ច្ាំែ ច្សស្មច្តាមសោលរាំែង និងច្ ងស្កាយររស់ 

ASSIST គឺានអ្ន សលាមភ្ជព និងការអ្ន វតតតាមទាំងសោលរាំែង និងាម រតីននកិច្ច្ពមស្ពៀងោែិជាកមម

ទាំនិញអាា៊ា ន ក៏ដូច្ជាពិធីារ និងកិច្ច្ពមស្ពៀងអាា៊ា នសដ ីពីការដឹកជញ្ជ នូ ហិរញ្ញ វតថ ុ និងការវនិិសោគ។ 

ASSIST ដាំរូងានរសងក ើតស ើង ស្ារ់ណតស េះ្ាយរញ្ហា ោែិជាកមមទាំនិញសៅកន ុងអាា៊ា នសដើមបីដាំសែើរការ

្រព័នធរនត ិច្មដងៗ។ សទេះជាោ ង ក៏ស យ ASSIST ក៏្តូវានរសងក ើតស ើងសដើមបីរសងក ើតវធិានការោែិជា

កមមណផ្នកសសវាកមម និងវធិានការវនិិសោគោក់ព័នធនឹងោែិជាកមម។ 
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សោលរាំែងគឺសដើមបីផ្ដល់នូវមសធាាយាមញ្ញស្ារ់វស័ិយឯកជនអាា៊ា នកន ុងការស េះ្ាយវធិានការ

មិនណមនពនធគយ រាាំងមិនណមនពនធគយ រាាំងោែិជាកមម ឬរញ្ហា ោែិជាកមមណដលអាច្នឹងជារាាំង

ោែិជាកមម និងការវនិិសោគ្រចាាំតាំរន់ តាមរយៈការសលើករញ្ហា  ឬកដ ីារមភណដលយនតការសាហរែកមមអាច្

នឹងមិនានសដើមបីអ្ន វតតឱ្យានសពញសលញ ឬ្សរតាមាម រតីននកិច្ច្ពមស្ពៀងតាំរន់ជាក់លាក់សៅថាន ក់ជា

តិ។ 

 
 
 

 
ខ. ស ើ ASSIST មា វសិាលភាពកម្រិ ណា?  

 
ASSIST អ្ន ញ្ហញ តស្ារ់ណត ក់ោកយរែដ ឹងោក់ព័នធនឹងរញ្ហា ណផ្នកោែិជាកមមទាំនិញឆ្ៃងកាត់្ពាំ ណដនសៅ

កន ុងតាំរន់អាា៊ា ន រញ្ហា ោែិជាកមមសសវាកមម និងរញ្ហា វនិិសោគសៅកន ុងសហគមន៍សសដឋកិច្ចអាា៊ា នណត

រ  ស ណ េះ។ 

 
បញ្ហា ណដ្ល ថ ិ សៅសម្ការវសិាលភាពរប ់ ASSIST 

• រញ្ហា ឆ្ៃងកាត់្ពាំ ណដន ឬរញ្ហា ោក់ព័នធនឹងការអ្ន វតតកិច្ច្ពមស្ពៀងសសដឋកិច្ចអាា៊ា នមួយ ឬស្ច្ើន 

ណដលានន័យថាកិច្ច្ពមស្ពៀង្តូវាន្ពមស្ពៀងស យរដឋសាជិកអាា៊ា នកន ុងសោលរាំែងសស្មច្

សោលសៅននសហគមន៍សសដឋកិច្ចអាា៊ា នស្ារ់ស េះ្ាយរញ្ហា ោែិជាកមមទាំនិញ ោែិជាកមមសសវាកមម  

និងវធិានវនិិសោគ។ 

 
បញ្ហា ណដ្លរិ  ថ ិ សៅសម្ការវសិាលភាពរប ់ ASSIST៖ 

ជាការសាំខាន់ កិច្ចការណដលសថ ិតសៅស្ៅណដនវាិលភ្ជពដូច្ានរារ់ខាងសលើ។ កិច្ចការទាំងសនេះរមួានដូច្ខាងស្កាម៖ 

•   វវិាទរ គគលិក/និសោជក ឬការអ្េះអាងអ្ាំពីការសរសីសអ្ើង 

• រញ្ហា ណដលកាំព ង ឬ្តូវានស េះ្ាយ/ស្មេុះស្មួលសៅកន ុងណដនយ តាត ធិការថាន ក់ជាតិ 
• រែដ ឹង្រឆាំងនឹងរ គគល ឬ្កមុហ៊ា ន/ធ រកិច្ច  
• រញ្ហា ណដលមិនោក់ព័នធនឹងោែិជាកមម សសវាកមម ឬការវនិិសោគសៅកន ុងអាា៊ា ន •  
• រញ្ហា អ្សនត ្រសវសន៍ •  
• សិទធិទិ ឋ ការ និងការាន ក់សៅ និង 
• ការច្ល័តធនធានឆ្ៃង្ពាំ ណដន ឬការទូទត់។ 

 

 
 

ព័ ៌មា  ខំា ប់ណ ថរសទៀ  

ASSIST គឺស្ារ់ណតស េះ្ាយរញ្ហា ោែិជាកមមឆ្ៃង្ពាំ ណដនសៅកន ុងអាា៊ា នរវាងសហ្ោសអាា៊ា ន (ឧ. ្កមុ

ហ៊ា ន មិនណមនជាររូវន័តរ គគល) ណដលានច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់សៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន និងរ ឋ េិាលមួយ

កន ុងច្ាំស មរដឋសាជិកអាា៊ា នទាំង្ាាំរួនសផ្េងសទៀត។ រញ្ហា ស ទធាធសៅកន ុង្រសទស មួយណដលោក់

ព័នធនឹងរ ឋ េិាលាច ស់ផ្ាេះននសហ្ោស ក់រែដ ឹងមិនអាច្រញ្ជ នូមកស េះ្ាយតាម ASSIST ានស ើយ។ 

 
សៅកន ុងករែីណដលអ្នកផ្ដល់សសវាកមម ណដលជាកមមសិទធិររស់្កមុហ៊ា នសមណដលានមូល ឋ ន សៅកន ុងរដឋសាជិកអា

ា៊ា ន X រ  ណនតផ្ដល់សសវាកមមសៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន Y ានសោលរាំែង ក់ោកយរែដ ឹង្រឆាំងនឹងរដឋ

សាជិកអាា៊ា ន Y ្កមុហ៊ា នសនេះគឹជា្កមុហ៊ា នសមសៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន X ណដលគួរណត ក់រែដ ឹងតាម 

ASSIST។ សទេះជាោ ង ក៏ស យ ករែីសនេះអាច្ ក់រែដ ឹង “ស យមិនរសញ្ចញអ្តតសញ្ហញ ែ” ស យសាគម

ោែិជាកមមសៅអាា៊ា ន សភ្ជោែិជាកមម ្កមុ្រឹកាធ រកិច្ច សហព័នធធ រកិច្ច សមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវ ី

ណដលានច្ េះរញ្ា ីជាំនួសម ខឱ្យសដើមរែដ ឹងជាក់ណសដង។ 

 

 

គ. ស ើ ASSIST មា លកខែៈគ ល ឹេះអវ ីខលេះ? 
 

• ផ្ារភ្ជា រ់និហិត ឋ នោែិជាកមមអាា៊ា ន (ATR)។ ្សរតាមកិច្ច្ពមស្ពៀងោែិជាកមមទាំនិញអាា៊ា ន (ATIGA) 

ATR ្តូវានរសងក ើតស ើងស យានសោលរាំែងផ្ដល់តាៃ ភ្ជពអ្ាំពីច្ារ់ោែិជាកមម និងគយ និងនីតិវធិីររស់

រដឋសាជិកអាា៊ា នទាំងអ្ស់។ ATR គឺជាអ្ ីនធឺសហវសសអ្ ិច្្តូនិក ណដលាធារែជនអាច្ចូ្លស្រើ្ាស់

ព័ត៌ានស យសសរសីៅនិហិត ឋ នោែិជាកមមអាា៊ា ន (NTRs) ននរដឋសាជិកអាា៊ា ន នីមួយៗ។ 

• ្ច្កដាំសែើរការសលើណវរាយត៍ាមញ្ញ  និងងាយ្សួលស្រើ្ាស់មួយសនេះ អាច្ចូ្ល នងិស្រើ្ាស់ស យឥតគិត

នលៃស យសហ្ោសអាា៊ា ន ណដលជួរ្រទេះស យរញ្ហា ោែិជាកមម សៅសពលសធវ ើការនាំសច្ញទាំនិញ ឬសសវាកមម
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ររស់ខល នួ ឬសៅសពលសធវ ើការវនិិសោគសៅ្រសទសអាា៊ា នសផ្េងសទៀត។ 

• “្រព័នធតាម ន” ានអ្នតរកមម និង dashboard “សេៃ ើងច្រាច្រែ៍” ណដលអ្ន ញ្ហញ តឱ្យតួអ្ងគសាំខាន់ៗអ្ន វតត

តាមនីតិវធិីតាមអ្ នីធឺែិត។ 

• សមតថភ្ជពររស់សហ្ោសអាា៊ា នកន ុងការ ក់ោកយរែដ ឹងស យមិនរសញ្ចញអ្តតសញ្ហញ ែ តាមសាគម

ោែិជាកមមណដលានមូល ឋ នសៅអាា៊ា ន ឬអ្ងគភ្ជពតាំ ងសផ្េងសទៀត ដូច្ជា សភ្ជោែិជាកមម ្កមុ្រឹកា

ធ រកិច្ច សហព័នធធ រកិច្ច ឬសមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវសីៅអាា៊ា នណដលានច្ េះរញ្ា ី សៅសពលណដលសដើមរែដ ឹង

ច្ង់មិនរសញ្ចញអ្តតសញ្ហញ ែ។ 

• វគគរងាា ត់រស្ងៀនតាមអ្ ីនធឺែតិក៏ានសៅសលើណវរាយត៍ ASSIST សហើយណវរាយត៍ នឹងានជាភ្ជាអាា៊ា ន

ទាំងអ្ស់ (រ  ណនតោកយរែដ ឹងអាច្សធវ ើស ើងណតជាភ្ជាអ្ង់សគៃសរ  ស ណ េះ)។ 

• សវទិកាាធារែៈណដលទិននន័យអ្ាំពី្រសេទ និងច្ាំនួនោកយរែដ ឹង ករែីសិកាអ្ាំពីរញ្ហា ណដលានស េះ្ាយ 

និងមតិ្ត រ់ពីសហ្ោសអាា៊ា នក៏អាច្ផ្េពវផ្ាយាន។
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ឃ.ស ើ រណាខលេះជា ួអ គ្ ខំា ់ៗសៅ ASSIST? 

 

1.  េម្ោ អាសា៊ា   (AE) 

 
ស ើ េម្ោ អាសា៊ា  មា  ិយរ ័យយ៉ា ្ដូ្ចសរដច សេើយថាស ើ រណាខលេះមា លកខែៈ រប តិសធវ ើជា េម្ោ 
អាសា៊ា  ? ្កមុហ៊ា នណដលានច្ េះរញ្ា ី្តឹម្តូវតាមច្ារ់សៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន មួយកន ុងច្ាំស ម
សាជិកទាំងដរ់។ 

 
 

ព័ ៌មា  ខំា ប់ណ ថរសទៀ  

ានណតសហ្ោសអាា៊ា នរ  ស ណ េះណដលអាច្ស្រើ្ាស់ ASSIST សនេះាន។ ររូវន័តរ គគលណដលានរែដ ឹងផ្ទា ល់

ខល នួ មិនអាច្ ក់រែដ ឹងតាម ASSIST ានស ើយ រ  ណនត សមធាវនីីមួយៗអាច្ ក់រែដ ឹងជាំនួសម ខឱ្យអ្តិលិ

ជនររស់ខល នួាន ល េះ្តាណតអ្តិលិជនសនេះគឺជាសហ្ោសអាា៊ា នណដលានច្ េះរញ្ា ី្តឹម្តូវ។ 

 

ស ើ រណាអាច ំណា្ឱ្យ េម្ោ អាសា៊ា  ? 

• អ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ន (ឧ. អ្ងគភ្ជពណដលានច្ េះរញ្ា ី្តឹម្តូវ្សរច្ារ់សៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន

 មួយកន ុងច្ាំស មទាំងដរ់) ដូច្ជា សាគមោែជិាកមមកន ុងតាំរន់អាា៊ា ន សភ្ជោែិជាកមម ្កមុ្រឹកាធ រ

កិច្ច ឬសហព័នធធ រកិច្ចអាច្ស្រើ្ាស ់ASSIST និងសលើកស ើងអ្ាំពីរញ្ហា  ការាកសួរ ឬរែដ ឹងតាមរយៈ ASSIST 

ជាំនួសម ខឱ្យសាជិក មួយររស់ខល នួ ឬសាជិកស្ច្ើនររស់ខល នួណដលានរញ្ហា ោែិជាកមមដូច្ោន ។ 

• សមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវអីាា៊ា នណដលានច្ េះរញ្ា ី ណដល្តូវានទទួលាគ ល់ថាានអ្ន វតត វជិាា ជីវៈផ្ល វូ

ច្ារ់សៅកន ុងណដនយ តាត ធិការរដឋសាជិកអាា៊ា ន មួយកន ុងច្ាំស មទាំងដរ់ អាច្តាំ ងឱ្យសហ្ោសអា

ា៊ា ន និង ក់រែដ ឹងតាម ASSIST ជាំនួសម ខឱ្យអ្តិលិជនររស់ខល នួ។ 

 
 

ព័ ៌មា  ខំា ប់ណ ថរសទៀ  

ស្ារ់សហ្ោសអាា៊ា ន (ឬអ្ងគភ្ជពតាំ ង) ណដលានច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់សហ្ោសអាា៊ា ន ្តូវណតរាំសពញ

កាតពវកិច្ចផ្ល វូច្ារ់សៅកន ុង្រសទស ណដលខល នួ្រតិរតត ិការ និងច្ េះរញ្ា ីសធវ ើធ រកិច្ច ឬសាគមោែិជាកមម/សភ្ជ

ោែិជាកមម ្កមុ្រឹកាធ រកិច្ច/សហព័នធធ រកិច្ច និងណដល្តូវានផ្ដល់អាជាា រ័ែណ សធវ ើធ រកិច្ច។ ស្ារ់សមធាវណីដលសធវ ើ

ជាតាំ ងឱ្យអ្តិលិជន ាន កស់ៅស្កាម ASSIST ្តូវរងាា ញអាជាា រ័ែណ វជិាា ជីវៈររស់ខល នួណដលានសច្ញស យ្សរ

ច្ារ់ានស ពលភ្ជពសៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ននីមួយៗ។ 
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2.  រដ្ឋបាលកណាដ ល (CA) 

• សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា នគឺជារដឋាលក ដ ល ASSIST សហើយសៅកន ុងសាសភ្ជពសនេះ សលខាធិការ ឋ ន្តូវ

សធវ ើការ្គរ់្គងដាំសែើរការនីតិវធិីតាមអ្ ីនធឺែិត និងរកាឱ្យ ASSIST ានដាំសែើរការ។ 

• រាល់ទាំនក់ទាំនងទាំងអ្ស់ណដលានសធវ ើស ើងស យតួអ្ងគសាំខាន់ៗសៅ ASSIST ្តូវឆ្ៃងកាត់ និងសថ ិតសៅ

ស្កាមការ្តួតពិនិតយររស់រដឋាលក ដ ល។ 

• រនា រ់ពីានពិនិតយសមើលាន្តឹម្តូវសហើយសនេះ រដឋាលក ដ លនឹងរញ្ជ នូព័ត៌ានលមែ ិតននោកយ

រែដ ឹងសៅកាន់ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនង ASSIST (ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសដើម និងច្ាំែ ច្ទាំនក់

ទាំនងសៅ្រសទសសោលសៅ) សៅកន ុងរដឋសាជិកោក់ព័នធ ។ 

• រដឋាលក ដ លសធវ ើការតាម នវឌ្ឍនភ្ជព និងរញ្ជ នូការសឆ្ៃ ើយតរសៅកាន់សដើមរែដ ឹង (ឧ. សហ្ោសអា

ា៊ា ន អ្ងគភ្ជពតាំ ងររស់ខល នួ ឬសមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវណីដលានចាត់តាាំងររស់ខល នួ) ច្សមៃ ើយ 

សហើយ្រសិនសរើាន ដាំស េះ្ាយស្ារ់រញ្ហា សៅ្រសទសសដើមននសដើមរែដ ឹង។ 

 

3. ចំែុចទំនក់ទំ ្សៅកន ុ្ម្បសទ សដ្ើរ (HCP) 

• អ្ងគភ្ជពថាន ក់ជាតិ (ឧ. ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនង) សៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា នននសហ្ោសអាា៊ា នណដល ក់

រែដ ឹង (ឬជាទីតាាំងណដល្កមុហ៊ា នសមានមូល ឋ នោក់ព័នធ សៅកន ុងសាំែ ាំោែិជាកមមសសវាកមម)។ 

• ្កសួង ទីភ្ជន ក់ងារ ឬអាជាា ធររ ឋ េិាលអាច្សធវ ើអ្នត រកមម ្ រសិនសរើចាាំាច្់ សធវ ើការពិភ្ជកាជាមួយនឹងរដឋ

ាលក ដ ល និង/ឬ ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ។ 

 
4. ចំែុចទំនក់ទំ ្សៅកន ុ្ម្បសទ សោលសៅ  (DCP) 

• អ្ងគភ្ជពថាន ក់ជាតិ (ឧ. ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនង) សៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន ណដលរញ្ហា ្តូវានសលើកស ើង 

និងណដលសហ្ោសអាា៊ា នកាំព ង្រឈមនឹងរញ្ហា ោែិជាកមម(ឧ. សៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា នណដល

រែដ ឹង្តូវាន ក់ោកយរដ ឹង្រឆាំង)។ 

• ្កសួង ទីភ្ជន ក់ងារ ឬអាជាា ធររ ឋ េិាលទាំងសនេះ នឹងសស្មច្ច្ិតតថាសតើខល នួច្ង់ចូ្លរមួសៅកន ុង ASSIST 

សដើមបីផ្ដល់ដាំស េះ្ាយជូនសហ្ោសអាា៊ា ន នឹងស្មរស្មួលជាមួយនឹងអាជាា ធរានសមតថកិច្ចថាន ក់

ជាតរិរស់ខល នួ ្ពមទាំង្គរ់្គងរាល់ទាំនក់ទាំនងទាំងអ្ស់ជាមួយនឹងរដឋាលក ដ ល ASSIST។ 

 

5. អាជាា ធរជា ិពាក់ព័ ធ (RAs) 

• អាជាា ធរ ឬតាំ ងរ ឋ េិាលសផ្េងសទៀតានសមតថកិច្ច និងទាំនួលខ ស្តូវសៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន 

ណដលជាទីកណនៃងរញ្ហា ្តូវានសលើកស ើង និងណដលសហ្ោសអាា៊ា ន្រឈមនឹងរញ្ហា ោែិជាកមម។ 

• ្កសួង ទីភ្ជន ក់ងារ អាជាា ធររ ឋ េិាលទាំងសនេះ្តូវាន្រគល់កិច្ចការស យច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង

្រសទសសោលសៅ សដើមបីណសវ ងរកដាំស េះ្ាយស្ារ់រញ្ហា  សហើយសៅកន ុងករែីដឹងថារែដ ឹង្តូវាន

ទទួលយក អ្ងគភ្ជពទាំងសនេះនឹងផ្ដល់ដាំស េះ្ាយណដលអាច្ានដល់សដើមរែដ ឹង (ឧ. សហ្ោសអាា៊ា ន 

អ្ងគភ្ជពតាំ ង ឬ សមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវណីដលានណតងតាាំងររស់ខល នួ) តាមរយៈច្ាំែ ច្ទាំនក់

ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅររស់ខល នួ និងរនត សៅកាន់រដឋាលក ដ ល។ 
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្. ស ើអាចោក់បែដ ឹ្ យ៉ា ្ដូ្ចសរដច? 

 
មា បែដ ឹ្ចំ ួ ពីរម្បសេទណដ្លអាចោក់តារ ASSIST៖ 

 
១. បែដ ឹ្រិ ណរ អនរិក 

រែដ ឹងមិនណមនអ្នមិក អាច្ ក់ស យផ្ទា ល់ស យសហ្ោសអាា៊ា នស យស្រើស ម្ េះផ្ទា ល់ខល នួ ដូច្ណដល

ានកាំែត់សៅកន ុងណផ្នក ឃ.១ កន ុងទាំព័រសនេះននសសៀវសៅណែនាំសនេះ។ 

 
សហ្ោសអាា៊ា ន ្តូវផ្ដល់សលខច្ េះរញ្ា ីអាជីវកមមថាន ក់ជាតិ និងឯការរញ្ហា ក់អ្ាំពីការច្ េះរញ្ា ី ណដល

ចាាំាច្់្តូវណតផ្ដល់ជូនសៅសលើោកយរែដ ឹងសៅសលើណវរាយត៍ ASSIST។ 

 
២. បែដ ឹ្អនរិក 

្រសិនសរើសហ្ោសអាា៊ា នណដល្រឈមនឹងរញ្ហា ោែិជាកមមឆ្ៃង្ពាំ ណដនសៅអាា៊ា នានត្មូវឱ្យមិន

រសញ្ចញអ្តតសញ្ហញ ែ សនេះរែដ ឹងអាច្ ក់ជូនតាមអ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា នសៅតាមជស្មើសររស់សហ

្ោសអាា៊ា ន ដូច្ជា សាគមោែិជាកមម សភ្ជោែិជាកមម ្កមុ្រឹកាធ រកិច្ច សហព័នធធ រកិច្ច ឬសមធាវ ី

ឬការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន 

 
 

 មាគរពាែិជជករមសៅអាសា៊ា    ិ្ អ គ្ភាព ំណា្សៅអាសា៊ា  សនេ្សទៀ  

ក. អ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ន ដូច្ជា សាគមោែិជាកមម សភ្ជោែិជាកមម្កមុ្រឹកាធ រកិច្ច ឬសហ

ព័នធធ រកិច្ច អាច្ ក់ោកយរែដ ឹងអ្នមិកជាំនួសម ខឱ្យសាជិកររស់ខល នួ មួយ ឬជាំនួសម ខឱ្យ

សាជិកស្ច្ើនររស់ខល នួ ណដលានរញ្ហា ោែិជាកមមដូច្ោន ។ អ្េិ្កមសនេះក៏ានសោលរាំែងអ្ន ញ្ហញ ត

ឱ្យសដើមរែដ ឹងស្ច្ើន ណដលានរញ្ហា ោែិជាកមមដូច្ោន  សដើមបីសច្ៀសវាង ក់រែដ ឹងស្ច្ើនសលើរញ្ហា ណតមួ

យ។ គួរឱ្យកត់សាគ ល់ផ្ងណដរថាតនមៃសសវាកមមអាច្នឹងគិត នលៃសសវាកមមសៅសពលអ្ងគភ្ជពតាំ ងផ្ដល់

សសវាកមមសនេះដល់សហ្ោសអាា៊ា នណដលច្ង់ ក់ោកយរែដ ឹងស យអ្នមិក។ 

 

ខ. សៅកន ុងករែីសនេះ អ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ននឹង ក់ោកយរែដ ឹងស យស្រើស ម្ េះររស់ខល នួ។ សៅកន ុង

ករែីសនេះ អ្ងគភ្ជពតាំ ង្តូវស្រើ្ាស់សលខច្ េះរញ្ា ីអាជីវកមមររស់ខល នួពីណដនយ តាត ធិការអាា៊ា ន

ណដលអ្ងគភ្ជពសនេះច្ េះរញ្ា ីរសងក ើតស យ្សរច្ារ់។ 

 

គ. អ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ន អាច្ ក់ោកយរែដ ឹង្រឆាំងនឹងរដឋសាជិកអាា៊ា ន ណដលជា្រសទស

ខល នួានច្ េះរញ្ា ី ដរារ រញ្ហា ោែិជាកមមគឺជារញ្ហា ឆ្ៃង្ពាំ ណដន និងតាំ ងឱ្យអ្ងគភ្ជពអាា៊ា ន (ឧ. 

សាគមតាំរន់ និងមិនណមនជាអ្ងគភ្ជពជាតិស ើយ) ឬសាជិកាន ក់ៗណដលានច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់សៅ

រដឋសាជិកអាា៊ា នសផ្េងសទៀត ស្ៅពីរដឋណដលអ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា នានច្ េះរញ្ា ី។ 

 
 

សរធាវ ីឬការយិល័យសរធាវណីដ្លបា ចុេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា   

ក. សមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន អាច្ ក់ោកយរែដ ឹងស យមិនរសញ្ចញអ្តត

សញ្ហញ ែជាំនួសម ខឱ្យអ្តិលិជន មួយររស់ខល នួ (ឧ .សហ្ោសអាា៊ា នណដលានរញ្ហា ោែិជាកមម )។ 

សមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវ ី ្តូវណតានអាជាា រ័ែណ ្សរច្ារ់កន ុងការ្រករវជិាា ជីវៈច្ារ់សៅកន ុងរដឋ

សាជិកអាា៊ា ន ណដលអ្តិលិជនានមូល ឋ ន ឬសៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន ណដលរងរែដ ឹង។ 

ខ.  វធិានពិសសស អ្ន វតតច្ាំសោេះរែដ ឹងណដលាន ក់ស យសមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ី

សៅអាា៊ា ន។ ជាពិសសស សៅម នសពល ក់រែដ ឹងតាម ASSIST ជាំនួសម ខឱ្យអ្តិលិជន សមធាវ ី ឬ

ការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន ដាំរូង្តូវណតទក់ទងសៅកាន់សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា ន 

សហើយផ្ដល់នូវទិននន័យណដលត្មូវទ ាំងអ្ស់អ្ាំពីការច្ េះរញ្ា ី វជិាា ជីវៈររស់ខល នួ និងអ្ាំពីអ្តិលិជនណដលោកយ

រែដ ឹងសនេះ្តូវាន ក់ស យមិនរសញ្ចញអ្តតសញ្ហញ ែជាំនួសម ខឱ្យ។ សដើមបីអាច្សធវ ើណររសនេះាន 

សមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវ ី ្តូវទញយកទ្មង់ណរររទណដលចាាំាច្់សៅសលើណវរាយត៍ ASSIST 

(http://assist.asean.org/complaint/?m=42&type=law) និង ក់ទ្មង់ណរររទតាមអ្ ីណមលជូន

សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា នដូច្ណដលានរញ្ហា ក់សៅកន ុងទ្មង់ណរររទសនេះ។ 

គ. សៅសពលណដលសលខាធិការ ឋ នអាា៊ា នានផ្ដល់សាំែ ាំសរឿងសាា ត់ (CCC) តាមរយៈអ្ ីណមលជូនសមធាវ ី ឬ
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ការោិល័យសមធាវ ីរែដ ឹងជាក់ណសដ ងអាច្ ក់តាមរយៈ ASSIST ស យស្រើ្ាស់ទ្មង់ណរររទតាមអ្ ីន

ធឺែិត។ 

ព័ ៌មា  ខំា ប់ណ ថរសទៀ  

ស្ារ់សហ្ោសអាា៊ា ន និងអ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ន ឯការរញ្ហា ក់អ្ាំពីការច្ េះរញ្ា ីអាជីវកមមសៅកន ុង

រដឋសាជិកណដលសហ្ោស ឬអ្ងគភ្ជពតាំ ង ករ់ែដ ឹងសនេះ ចាាំាច្់្តូវណតផ្ដល់ជូនសៅសពល ក់ោកយ

រែដ ឹង ណដលឯការច្ េះរញ្ា ីសនេះ្តូវផ្ដល់ជូនជាឯការភ្ជា រ់កន ុងទ្មង់សអ្ ិច្្តូនិក។ ស្ារ់សមធាវ ី ឬ

ការោិល័យសមធាវណីដលច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន ចាាំាច្់្តូវផ្ដល់អាជាា រ័ែណ វជិាា ជីវៈររស់ការោិល័យសមធាវ ី ឬ

សមធាវសីនេះជាឯការរញ្ហា ក់អ្ាំពីការច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់។ សទេះរីជាោ ង ក៏ស យ សមធាវ ី ឬការោិល័យ

សមធាវ ី្តូវ ក់ជូនឯការច្ េះរញ្ា ីអាជីវកមមររស់អ្តិលិជនររស់ខល នួ សហ្ោសអាា៊ា ន ស យផ្ដល់ទាំន កច្ិតត

ជូនសលខាធិការ ឋ នអាា៊ា នម នសពល ក់ោកយរែដ ឹងជាក់ណសដងតាម ASSIST។ 

 

ច  ស ើបណាដ ញទំនក់ទំ ្រប ់ ASSIST ដំ្សែើរការយ៉ា ្ដូ្ចសរដច? 
 

ASSIST ្រតិរតត ិការស យរការ ដ ញទាំនក់ទាំនងតាមរយៈរដឋាលក ដ ល ជាំនួសម ខឱ្យសដើមរែដ ឹង (ឧ. សហ

្ោសអាា៊ា ន អ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ន ឬ សមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវណីដលច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន) ជាមួយនងឹ

មន្រនត ីរ ឋ េិាលររស់ទីភ្ជន ក់ងារណដល្តូវានណតងតាាំងឱ្យសធវ ើជាច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងស្ារ់ ASSIST សៅកន ុងរដឋ

សាជិកអាា៊ា ន។ 
 

• កិច្ចការសនេះ្គរ់្គងតាមរយៈ្ច្កសៅសលើណវរាយត៍ ស យសផ្ាើអ្ ីណមល សៅតាមទាំនួលខ ស្តូវ និងនីតិវធីិណដល

ានចាត់តាាំង នងិ 
 

• តាមរយៈការចូ្លស យអ្នកស្រើ្ាស់ – ស យការ្តួតពិនតិយការច្ េះស ម្ េះចូ្លមកកាន់្រអ្រ់រញ្ហា រដឋាល 

ASSIST (ASSIST Administrator Panels) – សដើមបីតាម នវឌ្ឍនភ្ជព និងអ្ន សលាមភ្ជពតាម្ករខ័ែឌ សពល

សវលាណដលាន្ពមស្ពៀងោន ។ 

 
 

ព័ ៌មា  ំខា ់បណ ថរសទៀ  

សៅកន ុងករែីខៃ េះ ការជូនដាំែឹងស យសវ ័យ្រវតត ិនឹងរងាា ញសៅសលើណវរាយត៍ ASSIST រនា រ់ពីានវធិាន

ការជាក់លាក់មួយស យសដើមរែដ ឹង ដូច្ជា រែដ ឹងណដល្តូវាន ក់រដ ឹង ណដលត្មូវឱ្យសដើមរែដ ឹងច្ ច្សៅ

សលើតាំែភ្ជា រ់ណដលផ្ដល់ជូនសដើមបីរនតដាំសែើរការ ASSIST។ 
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របូភាព ១៖ រចន រព័ ធទនំក់ទំ ្/ពិសម្ោេះសយបល់រប ់ ASSIST 

 

 

 
  

សហ្ោសអាា៊ា ន 
អ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅ 
អាា៊ា ន ឬសមធាវ ីឬ
ការោិល័យសមធាវណីដល
ច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន 

ម្បសទ សោលសៅ អាជាា ធរពាក់ព័ ធ  

ម្បសទ សដ្ើរ 

រដ្ឋបាលកណាដ លន  ASSIST 
(សលខាធិការោឋ  អាសា៊ា  ) 

សហ្ោសអាា៊ា ន 
អាជីវកមមណដលានច្ េះរញ្ា ីសៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន ណដលានរញ្ហា ោែិជាកមម
ឆ្ៃងកាត់្ពាំ ណដន។ 
អ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ន 
សាគមោែិជាកមម សភ្ជោែិជាកមម ្កមុ្រឹកាេិាលធ រកិច្ច ឬសហព័នធធ រកិច្ច
ណដល ក់ោកយរែដ ឹងស យមិនរសញ្ចញអ្តតសញ្ហញ ែជាំនួសម ខឱ្យសាជិក ាន ក់ 
ឬស្ច្ើនររស់ខល នួ ឬស្ច្ើន ននសាជិកណដលានរញ្ហា ោែិជាកមមដូច្ោន ។ 
សមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន 
សមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវណីដលានអាជាា រ័ែណ ្សរច្ារ់សដើមបី្រករវជិាា ជីវៈច្ារ់
សៅរដឋសាជិកអាា៊ា ន ណដលអ្តិលិជនររស់ខល នួានមូល ឋ ន ណដលានរងរែដ ឹង
ណដលាន ក់ស យមិនរសញ្ចញអ្តតសញ្ហញ ែ ជាំនួសម ខឱ្យអ្តិលិជនណដលានរញ្ហា
ោែិជាកមម។ 
 

ស្ៅអ្ ីនធឺែិត 

អាជាា ធររ ឋ េិាលសៅកន ុង្រសទសសោល
សៅណដលានទទួលភ្ជរកិច្ច វភិ្ជគ និងណសវ ង
រកដាំស េះ្ាយច្ាំសោេះរែដ ឹងោែិជាកមម
ឆ្ៃងកាត់្ពាំ ណដន។ 
 

ទីភ្ជន ក់ងាររ ឋ េិាលណដល្តូវានចាត់តាាំង
ជាាថ រ័នទាំនក់ទាំនងសៅកន ុងរដឋសាជិក
ណដលរែដ ឹង្តូវានរញ្ជ នូឱ្យស េះ្ាយ និង
ណសវងរកដាំស េះ្ាយ។ 
 

ាថ រ័នទាំនក់ទាំនងណដលជាទីភ្ជន ក់ងាររ ឋ េិាលសៅកន ុងរដឋសាជិកននសដើមរែដ ឹង (ឧ. សហ្ោស
អាា៊ា ន អ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ន ឬសមធាវ ីឬការោិល័យច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន) ណដល្រឈមនឹង
រញ្ហា ោែិជាកមមឆ្ៃង្ពាំ ណដន។ 
 



     A S S I S T  T O O L K I T   

 30  

 

 

រដ្ឋបាលកណាដ លរប ់ ASSIST (CA) 
សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា នគឺជារដឋាលក ដ ល ASSIST និងសៅកន ុងសាសភ្ជព ្គរ់្គងដាំសែើរការនីតិវធិី

តាមអ្ ីនធឺែិត។ ទាំនក់ទាំនងទាំងអ្ស់ណដលានសធវ ើស ើងសៅ ASSIST ្តូវឆ្ៃងកាត់ និង្តួតពិនិតយស យរដឋ

ាលក ដ ល។ 

 
ម្បសទ សដ្ើរ/ចំែុចទំនក់ទំ ្សៅកន ុ្ម្បសទ សដ្ើរ (HCP) 
ាថ រ័នថាន ក់ជាតិ សៅថា ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនង ASSIST សៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា នណដលសដើមរែដ ឹងានច្ េះ

រញ្ា ីធ រកិច្ច។ ្កសួង ទីភ្ជន ក់ងារ ឬអាជាា ធររ ឋ េិាលអាច្អ្នតរាគមន៍ ្រសិនសរើចាាំាច្់ សធវ ើការពិភ្ជកា

ជាមួយនឹងរដឋាលក ដ ល និង/ឬ ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ។ 

 
ម្បសទ សោលសៅ/ចំែុចទំនក់ទំ ្សៅកន ុ្ម្បសទ សោលសៅ  (DCP) 
អ្ងគភ្ជពថាន ក់ជាតិ សៅថា ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនង ASSIST សៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន ណដល រញ្ហា ្តូវានសលើក

ស ើង និងជាទីកណនៃងណដលសហ្ោសអាា៊ា ន្រឈមនឹងរញ្ហា ោែិជាកមម។ ្កសួង ទីភ្ជន ក់ងារ ឬអាជាា ធររ ឋ

េិាលនឹងសធវ ើការពិភ្ជកាថាសតើខល នួច្ង់ចូ្លរមួសៅកន ុង ASSIST សដើមបីផ្ដល់ជូនសដើមរែដ ឹង (ឧ. សហ្ោសអា

ា៊ា ន អ្ងគភ្ជពតាំ ង ឬ សមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវណីដលានណតងតាាំងររស់ខល នួ) នូវដាំស េះ្ាយ នឹង

ស្មរស្មួលជាមួយនឹងអាជាា ធរានសមតថកិច្ចថាន ក់ជាតិ សហើយនឹង្គរ់្គងទាំនក់ទាំនងទាំងអ្ស់តាម

្រព័នធ  និងជាមួយនឹងរដឋាលក ដ ល ASSIST។ 
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អាជាា ធរពាក់ព័ ធ (RA) 
អាជាា ធរមួយ ឬអាជាា ធរស្ច្ើន ឬតាំ ងរ ឋ េិាលសផ្េងសទៀត ណដល្តូវាន្រគល់ភ្ជរកិច្ចឱ្យណសវងរក

ដាំស េះ្ាយស្ារ់រញ្ហា ណដលាន ក់ោកយរដ ឹងស យសដើមរែដ ឹង (ឧ. សហ្ោសអាា៊ា ន អ្ងគភ្ជពតាំ ង 

ឬសមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវណីដលានណតងតាាំងររស់ខល នួ)។ អាជាា ធរទាំងសនេះគឺជាអាជាា ធរានសមតថកិច្ច 

និងានទាំនួលខ ស្តូវសៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន ណដលរងរែដ ឹង និងជាទីកណនៃងណដលសហ្ោសអាា៊ា ន

ជួរ្រទេះនឹងរញ្ហា ណដលោក់ព័នធនឹងោែិជាកមម។ សៅកន ុងាថ នភ្ជពណដលច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅ្រសទស 

សោលសៅទទួលយករែដ ឹង អ្ងគភ្ជពទាំងសនេះអាច្នឹងផ្ដល់ដាំស េះ្ាយណដលអាច្អ្ន វតតានច្ាំសោេះសដើម

រែដ ឹង ណដលរនា រ់មករញ្ជ នូរនតតាមរយៈច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅររស់ខល នួ និងតាមរ

យៈរដឋាលក ដ ល សហើយច្ ងស្កាយ រញ្ជ នូសៅសហ្ោសអាា៊ា ន អ្ងគភ្ជពតាំ ង ឬសមធាវ ីឬការោិល័យ

សមធាវរីរស់ខល នួ។ 

 
 

ព័ត៌ានសាំខាន់រណនថមសទៀត 

គួរកត់សាគ ល់ថា ភ្ជាអ្ង់សគៃសគឺជាភ្ជាស្រើ្ាស់ស្ារ់ទាំនក់ទាំនងជាផ្ល វូការសៅកន ុង្រព័នធ  ASSIST 

សហើយរែដ ឹង្តូវណតសធវ ើស ើងជាភ្ជាអ្ង់សគៃស។ រាល់ឯការោាំ្ទទាំងអ្ស់ណដលាន ក់រញ្ច លូស យសដើម

រែដ ឹង (ដូច្ជា សសច្កដ ីសសងខរច្ារ់ រាយការែ៍រសច្ចកសទស និងព័ត៌ានសផ្េងសទៀត) ្តូវសធវ ើស ើងជាភ្ជា

អ្ង់សគៃស។ សទេះជាោ ង ក៏ស យ ឯការផ្ល វូការដូច្ជា ឯការរញ្ហា ក់អ្ាំពីការច្ េះរញ្ា ី ច្ារ់ជាតិ 

 វញិ្ហញ រនរ្ត អាជាា រ័ែណ  ឬឯការ្រហាក់្រណហលសផ្េងសទៀត ណដលានសធវ ើស ើងជាភ្ជាផ្ល វូការជាតិ អាច្

 ក់រញ្ច លូសៅកន ុង្រព័នធ សដើមបីោាំ្ទដល់ោកយរែដ ឹង រ  ណនត គួរណត ក់អ្មស យសាំសៅរកណ្រជាភ្ជា

អ្ង់សគៃស (ស្ៅផ្ល វូការ)។ ដាំស េះ្ាយពី្រសទសសោលសៅ ក៏នឹងផ្ដល់ជូនជាភ្ជាអ្ង់សគៃសផ្ងណដរ។ 

 

ឆ. សវទិកាសាធារែៈសៅសលើណវបសាយ ៍ ASSIST 
 

សៅសពលទទួលរទពិសាធន៍កាន់ណតស្ច្ើនោក់ព័នធនឹងការស េះ

្ាយរែដ ឹងោែិជាកមមររស់រដឋសាជិកអាា៊ា នតាម រយៈ ASSIST 

ច្ ងស្កាយណវរាយត៍ ASSIST នឹងានណផ្នកមួយអ្ាំពីសវទិកាាធារ

ែៈ។ រនា រ់ពីានមួយរយៈសពល សវទិកាាធារែៈនឹងផ្ដល់នូវ

ព័ត៌ានណដលអាច្ាន្រសោជន៍ស្ារ់សហ្ោស 

អាា៊ា ន ណដលណសវងរកដាំស េះ្ាយធ រកិច្ច សៅសពលសធវ ើធ រកិច្ចសៅ

កន ុងតាំរន់។ សវទិកាាធារែៈក៏នឹងសលើកទឹកច្ិតតធ រកិច្ចឱ្យណច្ក

រំណលករទពិសាធន៍ផ្ទា ល់ខល នួ និងរទពិសាធន៍ាន្រសោជន៍សៅ

កន ុងការណសវងរកដាំស េះ្ាយសៅកន ុងអាា៊ា នផ្ងណដរ។ ព ាំាន

ព័ត៌ានសាា ត់ មួយនឹង ក់រញ្ច លូសៅសលើសវទិកាាធារែៈសនេះ

ស ើយ។ 

 
សវទិកាសាធារែៈស េះម្ វូបា ស ែ ើស ើ្ឱ្យមា ព័ ៌មា ដូ្ចខា្សម្ការ៖ 

• ទិននន័យ/សថ ិតិអ្ាំពី្រេព និងច្ាំនួនោកយរែដ ឹង 

• សោលការែ៍ណែនាំ្រតិរតត ិការ 

• ករែីសិកា ឬសរឿងសជាគជ័យអ្ាំពីរញ្ហា ណដលានស េះ្ាយ 

• ការណែនាំសដើមបីជួយធ រកិច្ចណសវងយល់កាន់ណតច្ាស់លាស់អ្ាំពីកិច្ច្ពមស្ពៀងអាា៊ា ន 

• មតិ្តលរ់ពីអ្នកស្រើ្ាស់ ឬសហ្ោសសដើមរែដ ឹង និង 

• ច្ាំែ ច្គនៃ េឹះអ្ាំពីការស្រើ្ាស់ ASSIST។ 
 

ព័ ៌មា  ំខា ់បណ ថរសទៀ  

ព័ត៌ានសៅកន ុងសវទិកាាធារែៈនឹង្តូវរកាការសាា ត់ោ ងតឹងរងឹរាំផ្ ត។ រាល់ព័ត៌ានលមែ ិតណដលកាំែត់

អ្តតសញ្ហញ ែសដើមរែដ ឹងនីមួយៗ ឬអ្ងគភ្ជពតាំ ងររស់ខល នួ ក៏ដូច្ជា រដឋសាជិកអាា៊ា នណដលោក់ព័នធ  

នឹងមិនផ្េពវផ្ាយជាាធារែៈស ើយ ល េះ្តាណតការផ្េពវផ្ាយសនេះានទទួលការអ្ន ញ្ហញ តពីភ្ជគីោក់ព័នធ

ទ ាំងអ្ស់។ 
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ណផ្នកទី ២៖  
ដាំសែើរការស េះ្ាយរែដ ឹង 
 

សសៀវសៅណែនាំ ណផ្នកសនេះ ផ្ដលនូ់វការណែនាំោក់ព័នធនឹងដាំសែើរការស េះ្ាយោកយរែដ ឹង។ 

ឧទហរែអ៍្ាំពីករែីសិកាសមមតិកមមក៏ានផ្ដល់ជូនសៅកន ុងឧរសមព ័នធ  ៤ សដើមបីពនយល់សរៀររារ់ឱ្យ

ានកាន់ណតច្ាស់អ្ាំពីដាំសែើរការស េះ្ាយោកយរែដ ឹងស យអាជាា ធរណដលចូ្លរមួសៅកន ុង

្រតិរតត ិការររស់ ASSIST សនេះ។ 

 
 

ស ើម្ វូោក់ពាកយបែដ ឹ្សោយរសបៀបណា? 
 
 

ក. ការសម្បើម្បា ់ទម្រ្់ណបបបទពាកយបែដ ឹ្តារអុី ធឺែិ  

 
១.  ម្មាប់ េម្ោ អាសា៊ា   

សហ្ោសអាា៊ា នានលកខែៈសមបតត ិអាច្ ក់រែដ ឹងស យស្រើ្ាស់

ទ្មង់ណរររទតាម្រព័នធអ្ ីនធឺែិតជាក់លាក់សៅសលើណវរាយត៍ 

ASSIST៖ http://assist. asean.org ឬ តាមរយៈការស្ជើសសរសីររូសញ្ហញ  

“សហ្ោសអាា៊ា ន” សៅសលើសលរ “File a Complaint”។ 

 
២.  ម្មាប់ មាគរពាែិជជករមសៅអាសា៊ា    ិ្អ គ្ភាព ំណា្សៅអាសា៊ា  សនេ្សទៀ  

ស្ារ់រែដ ឹងអ្នមិក (មិនរសញ្ចញអ្តតសញ្ហញ ែ) ណដលាន ក់រដ ឹងស យសាគមោែិជាកមមសៅអា

ា៊ា នានលកខែៈសមបតត ិ្គរ់្ោន់ និងអ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា នសផ្េងសទៀត ដូច្ជា សភ្ជោែិជាកមម 

្កមុ្រឹកាធ រកិច្ច ឬសហព័នធធ រកិច្ច រែដ ឹងសនេះអាច្ ក់រដ ឹងស យស្រើទ្មង់ណរររទតាមអ្ ីធឺែិត

ជាក់លាក់សៅសលើណវរាយត៍ ASSIST ស យការស្ជើសសរសី “ASEAN Trade Association” សៅសលើសលរ  “File 

a Complaint”។ សៅកន ុងករែីសនេះ រែដ ឹង្តូវណត ក់សៅស្កាមស ម្ េះផ្ទា ល់ខល នួររស់អ្ងគភ្ជពតាំ ង 

ជាំនួសម ខឱ្យសាជិកសនេះ រែដ ឹងណដល ក់រែដ ឹងសនេះ្តូវរកាអ្នមិកភ្ជព (មិនរសញ្ចញអ្តតសញ្ហញ ែ)។ 

ោកយរែដ ឹងនឹង ក់ស យស្រើសលខច្ េះរញ្ា ីអាជីវកមមររស់អ្ងគភ្ជពតាំ ង សហើយព ាំានព័ត៌ានអ្ាំពីសហ

្ោស អាា៊ា នជាក់ណសដង មួយសៅកន ុងរែដ ឹងសនេះ នឹងរសញ្ចញជូនច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទស

សដើម និង/ឬ្រសទសសោលសៅស ើយ។ 

 
៣.  ម្មាប់សរធាវ ីឬការយិល័យសរធាវណីដ្លបា ចុេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា   

ស្ារ់រែដ ឹងអ្នមិក (មិនរសញ្ចញអ្តតសញ្ហញ ែ) ណដល ក់រដ ឹងស យសមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវណីដល

ានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន រែដ ឹងសនេះអាច្ ក់ស យស្រើ្ាស់ទ្មង់ណរររទតាមអ្ ីនធឺែិតជាក់លាក់

សៅសលើណវរាយត៍ ASSIST ស យស្ជើសសរសី “ASEAN Lawyer or Law Firm” សៅសលើសលរ “File a 

Complaint”។ សៅកន ុងករែីសនេះ រែដ ឹងសនេះនឹង ក់ស យស្រើ្ាស់អាជាា រ័ែណ វជិាា ជីវៈររស់សមធាវ ីសហើយព ាំ

ានព័ត៌ានអ្ាំពីសហ្ោសអាា៊ា នជាក់ណសដ ង មួយសៅកន ុងរែដ ឹងសនេះ នឹង្តូវរសញ្ចញជូនច្ាំែ ច្

ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសដើម និង/ឬ្រសទសសោលសៅស ើយ។ សទេះរីជាោ ង ក៏ស យ ានវធិាន

ពិសសសណដល្តូវអ្ន វតតច្ាំសោេះរែដ ឹងណដល ក់ស យសមធា វ ី ឬការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអា

ា៊ា ន។ ជាពិសសស សៅម នសពល ក់ោកយរែដ ឹងសៅសលើ ASSIST ជាំនួសម ខឱ្យអ្តិលិជន សមធាវ ី ឬ

ការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន ដាំរូងគឺ្តូវទក់ទងសៅកាន់សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា ន និង

ផ្ដល់ទិននន័យត្មូវអ្ាំពីការច្ េះរញ្ា ីវជិាា ជីវៈររស់ខល នួ និងអ្ាំពីអ្តិលិជន ណដលរែដ ឹងតាំ ងអ្នមិក ក់

ជូនស យ (ឧ. អាជាា រ័ែណ ច្ េះរញ្ា ីររស់្កមុហ៊ា ន)។ សដើមបីអាច្សធវ ើដូសច្នេះាន សមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវ ី្តូវ

ទញយកទ្មង់ណរររទចាាំាច្់ពីណវរាយត៍ ASSIST  

(http://assist.asean.org/complaint/?m=42&type=law) និង ក់ជូនតាមអ្ ីណមលសៅកាន់សលខាធិការ

 ឋ នអាា៊ា ន ដូច្ណដលានរញ្ហា ក់សៅកន ុងទ្មង់ណរររទសនេះ។ សៅសពលសលខាធិការ ឋ នអាា៊ា នាន

ផ្ដល់កូដសាំែ ាំសរឿងសាា ត់ (CCC) តាមអ្ ីណមលសៅកាន់សមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវ ី សនេះោកយរែដ ឹងជាក់

ណសដងអាច្ ក់ាន។ CCC គឺជាំនួសឱ្យព័ត៌ានទាំនក់ទាំនងលមែ ិតននសហ្ោសអាា៊ា ន ណដលអ្ន ញ្ហញ តឱ្យ

ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ ធានស ើងវញិថារែដ ឹងអ្នមិក្តូវាន ក់ជាំនួសម ខ

ឱ្យសហ្ោសអាា៊ា ន និង្តួតពិនិតយស យសលខាធិការ ឋ នអាា៊ា ន។ CCC ្តូវណតរញ្ច លូស យសមធាវ ីឬ

ការោិល័យសមធាវសីៅកន ុងទ្មង់ណរររទោកយរែដ ឹងជាក់ណសដ ងសៅសលើណវរាយត៍ ASSIST សៅកន ុងច្សនៃ េះ

ស្ារ់រាំសពញណដលផ្ដល់ជូនសៅកន ុងណផ្នក “Complaint Description” ននទ្មង់ណរររទសនេះ។ 

http://assist.asean.org/complaint/?m=42&type=law
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 ូរបញ្ច ូលព័ ៌មា  ំខា ់ទំ្ អ ់សៅកន ុ្ទម្រ្់ណបបបទពាកយបែដ ឹ្តារអុី ធឺែិ ! 

ទ្មង់ណរររទតាមអ្ ីនធឺែិតត្មូវឱ្យរាំសពញព័ត៌ានចាាំាច្់ រមួាន ស ម្ េះអាជីវកមម និងពត័៌ានលមែិត (ស យ

ណផ្ែកសៅសលើសដើមរែដ ឹងនីមួយៗ ឧ. សហ្ោសអាា៊ា ន សាគមោែិជាកមមសៅអាា៊ា ន ឬអ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអា

ា៊ា នសផ្េងសទៀត ឬសមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវណីដលច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន) ព័ត៌ានលមែិតអ្ាំពីរ គគលទាំនក់ 

ទាំនង នងិសសច្កដ ីររោិយអ្ាំពីោកយរែដ ឹង ណដល្តូវផ្ដល់ជូន។ ជា្រការសាំខាន់ណដលថា ច្សនៃ េះ្តូវរាំសពញ 

“Description” សៅកន ុងណផ្នក “Complaint Description” ននទ្មង់ណរររទោកយរែដ ឹង ្តូវរាំសពញឱ្យាន្តឹម្តូវ 

(ឧ. គរបី្តូវផ្ដល់សសច្កដ ីពនយល់លមែ ិតសពញសលញអ្ាំពីរញ្ហា ណដលានជួរ្រទេះ) សដើមបីឱ្យរដឋាលក ដ ល ASSIST អាច្

កាំែត់រញ្ហា ឱ្យានច្ាស់លាស់សៅកន ុងរររិទននកិច្ច្ពមស្ពៀងអាា៊ា ន ជាក់លាក់។ តារាងសោងអ្ាំពីរញ្ា ីរាយនម

អ្ន ្រសេទទាំនិញ និងរញ្ា ីស ម្ េះវស័ិយសសវាកមម និងអ្ន វស័ិយានផ្ដល់ជូនឧរសមព ័នធ  ២ ននសសៀវសៅណែនាំសនេះ 

សដើមបីផ្ដល់ជាការណែនាំអ្ាំពីការរាំសពញ “Type of Problem Encountered” និង “Services Sector Description” សៅ

កន ុងណផ្នក “រែដ ឹង Description” ននទ្មង់ណរររទោកយរែដ ឹង។ 

 
ឯការោាំ្ទ ដូច្ជា ឯការច្ េះរញ្ា ីអាជីវកមមអ្ាំពីសហ្ោសអាា៊ា ន ឬសាគមោែិជាកមមសៅអាា៊ា ន (ឬអ្ងគ

ភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា នសផ្េងសទៀត) អាជាា រ័ែណ វជិាា ជីវៈ ររស់សមធាវសី្ារ់ោកយរែដ ឹង ណដលរាំសពញស យសមធាវ ី

ណដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន ច្ារ់ ឬវធិានជាធរានោកព់័នធ  តារាងអ្ាំពីការសរដជាា ច្ិតតជាក់លាក់សៅស្កាមកិច្ច

្ពមស្ពៀង្ករខ័ែឌអាា៊ា នសដ ីពីសសវាកមម ឬ AFAS (ស្ារ់ោែិជាកមមណផ្នកសសវាកមមោកព់័នធនឹងរែដ ឹង) និងទ

 ហ ីករែ៍ផ្ល វូច្ារ់ េសត ុតាងជាក់ណសដង និងទីតាាំងអាច្ាន ណដលានរនតសៅកន ុង្រសទស គួរណតរាំសពញជាមួយនឹង

រែដ ឹងសដើមបីជួយរដឋាលក ដ លសៅកន ុងការសស្មច្ថាសតើ្តូវអ្ន ម័តសលើរែដ ឹងសនេះឬោ ង ។ សដើមរែដ ឹងអាច្

ណលមទាំងពិចារ កន ុងការសសន ើស ើងនូវដាំស េះ្ាយណដលអាច្ានសដើមបីស្មសស្មួលដល់ដាំសែើរការ នងិកាំែត់រក

ដាំស េះ្ាយផ្ងណដរ។ ោកយរែដ ឹងណដលានរងាា ញពត័៌ាន្តឹម្តូវ និង្គរ់្ជងុស្ជាយ អាច្ានឱ្កាសខពស់្តវូ

ានទទួលយកស យ្រសទសសោលសៅ ស យានសោលរាំែងណសវងរកដាំស េះ្ាយ។ ពត័៌ានរណនថមទាំងសនេះ ក៏

អាច្ផ្ដល់ជាទ្មង់សអ្ ិច្្តូនកិជាឯការភ្ជា រ់មកជាមួយនងឹទ្មង់ណរររទោកយរែដ ឹងសៅសលើណវរាយត៍។ 

 
ច្សនៃ េះ្តូវរាំសពញណដលានសញ្ហញ ផ្ទក យ (*) ចាាំាច្់្តូវណតរាំសពញស យមិនអាច្រំលងសចាលានស ើយ។ ្រសិនសរើ

សដើមរែដ ឹងមិន្ាកដថាសតើ្តវូរាំសពញព័ត៌ានអ្វ ីខៃ េះសៅកន ុងច្សនៃ េះ្តូវរាំសពញសនេះសទ សដើមរែដ ឹងសនេះអាច្ច្ ច្

សញ្ហញ រ៊ាូត ង ( ) សដើមបីពិនិតយសមើលសសច្កដ ីណែនាំលមែ ិតអ្ាំពីពត័៌ាន្តូវរាំសពញសៅកន ុងច្សនៃ េះ្តូវរាំសពញនីមួយៗ

សៅកន ុងណផ្នក “Complaint Description”។ 

 
រដឋាលក ដ ល ASSIST អាច្សសន ើស ាំសដើមបី ក់ជូនោកយរែដ ឹងស ើងវញិ ្រសិនសរើព័ត៌ានចាាំាច់្ណដលាន

រាំសពញទាំងសនេះគឺមិនសពញសលញ ឬមិន្តឹម្តូវ (សូមសមើលណផ្នក គ.២. ននណផ្នទី ៣ “តួនទី នងិទាំនួលខ ស្តូវររស់

រដឋាលក ដ លននសសៀវសៅណែនាំសនេះសដើមបីពនិិតយសមើលព័ត៌ានលមែិតរណនថម)។ 

 

 

ខ. ជំហា សៅកន ុ្ការសោេះម្សាយពាកយបែដ ឹ្ 

 
 

១.  ម្មាប់ េម្ោ អាសា៊ា   ឬអ គ្ភាព ំណា្សៅអាសា៊ា   

 
ការោក់ពាកយបែដ ឹ្ 

សហ្ោសអាា៊ា នានលកខែៈសមបតត ិ ឬសាគមោែិជាកមមសៅអាា៊ា ន 

ឬអ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា នសផ្េងសទៀតសរៀរច្ាំ និង ក់ោកយរែដ ឹង (កន ុង

 វាិលភ្ជព នន ASSIST) ស យស្រើ្ាស់ទ្មង់ណរររទោកយរែដ ឹងតាមអ្ ី

នធឺែិតសៅសលើណវរាយត៍ររស់ ASSIST៖ 

http://assist.asean.org សៅកន ុងររូសញ្ហញ  “ASEAN Enterprise” ឬ “ASEAN Trade Association” សៅសលើសលរ “File a 

Complaint”។ អ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ន អាច្ ក់ោកយរែដ ឹងជាំនួសម ខឱ្យសាជិកាន ក់ ឬស្ច្ើននក់នន

សាជិកររស់ខល នួ ្រសិនសរើសហ្ោសអាា៊ា នានរាំែងរនតមិនរសញ្ចញអ្តតសញ្ហញ ែ (អ្នមិកភ្ជព)។ 

សសច្កដ ីលមែ ិតណដលរាំសពញចូ្ល ្តូវាន្តួតពិនិតយស យ្រព័នធ សដើមបីធានថារាល់ព័ត៌ានត្មូវជាចាាំាច្់

ទាំងអ្ស់្តូវានរាំសពញចូ្ល។ 

 
 

 

ព័ ៌មា  ំខា ់បណ ថរសទៀ  
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សដើមបីកាងោកយរែដ ឹងានភ្ជពហមត់ច្ត ់ និងានសាំអាងរញ្ហា ក់ច្ាស់លាស់/ានទ ហ ីករែ៍ច្ាស់លាស់សៅម ន

សពល ក់ោកយរែដ ឹង សដើមរែដ ឹងគួរណតសធវ ើការសិកា្ាវ្ជាវឱ្យានហមត់ច្ត់សៅសលើមូល ឋ នព័ត៌ានណដលាន

ផ្ដល់ជូនសៅសលើណវរាយត៍ ររស់ ASSIST និង/ឬ តាមរយៈការស ាំការណែនាំ នងិជាំនួយពីរ ឋ េិាលាច ស់ផ្ាេះររស់ខល នួ 

ឬពីអ្នកពិស្ោេះសោរល់ឯករាជយ សមធាវ ីការោិល័យសមធាវ ី ្កមុ្រឹកាធ រកិច្ច សភ្ជោែិជាកមម សហព័នធធ រកចិ្ច 

និងសាគមោែិជាកមម។ 

 

ការទទួលសាគ ល់ពាកយបែដ ឹ្ 

សៅសពល ក់ោកយរែដ ឹង សហ្ោសអាា៊ា ន ឬអ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា នទទួល ារអ្ាំពីការទទួលាគ ល់

ស យសវ ័យ្រវតត ិសៅសលើសគហទាំព័រ ដូច្ណដលានានរងាា ញខាងស្កាមសនេះ។ 

 

 
 

 

រដឋាលក ដ ល ASSIST ក៏នឹងទទួលានការជូនដាំែឹងអ្ាំពីការ ក់ជូនោកយរែដ ឹងលមីផ្ងណដរ។ រនា រ់ពី

ានការជូនដាំែឹងសនេះ អ្ ីណមលមួយនឹងរញ្ជ នូសៅកាន់អាសយ ឋ នណដលានផ្ដល់ជូនស្ារ់រ គគលទាំនក់

ទាំនងណដលានរញ្ហា ក់ស ម្ េះសៅកន ុងទ្មង់ណរររទោកយរែដ ឹង។ ឧទហរែ៍ានផ្ដល់ជូនដូច្ខាងស្កាម ។ 
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អ្ ីណមលណដលសផ្ាើជូនរ គគលទាំនក់ទាំនងររស់សហ្ោសអាា៊ា ន ឬអ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា នានព័ត៌ាន

លមែ ិតមូល ឋ នអ្ាំពីការ ក់ជូនោកយរែដ ឹង និងសលខោកយរែដ ឹង ឬសលខអ្តតសញ្ហញ ែតាម ន (ID តាម

 ន) ណដលនឹងកាំែត់ទីតាាំងសៅកាន់ោកយរែដ ឹងស យ ASSIST ណដលតាមរយៈម ខងារសនេះ សដើមរែដ ឹងអាច្

តាម នវឌ្ឍនភ្ជពោកយរែដ ឹង (ព័ត៌ានលមែ ិតរណនថមសទៀតអ្ាំពីការតាម នោកយរែដ ឹងានផ្ដល់ជូន

សៅកន ុង “រែដ ឹងអាច្តាម នវឌ្ឍនភ្ជពរែដ ឹង” សៅកន ុងណផ្នក ង ននណផ្នកសនេះ)។ ចាាំាច្់្តូវសផ្ាើអ្ ីណមលសឆ្ៃ ើយ

តរសៅនឹងអ្ ីណមលសនេះវញិ សដើមរែដ ឹង/ាច ស់អាសយ ឋ ន អាច្រញ្ហា ក់ សហើយសផ្ាៀងផ្ទា ត់ការ ក់ោកយរែដ ឹង

ស យ្ោន់ណតច្ ច្តាំែភ្ជា រ់ណដលានផ្ដល់ជូនសៅកន ុងអ្ ីណមល។ សៅសពលណដលសដើមរែដ ឹងច្ ច្សលើតាំែភ្ជា រ់ 

សនេះទាំព័រខាងស្កាមសនេះនឹងរងាា ញស ើងស យសវ ័យ្រវតត ិសៅសលើសអ្្កង់ក ាំពយូ ទ័រ។ 



A S S I S T  T O O L K I T       

 35  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ការសនទៀ្ផ្ទទ  ់សោយរដ្ឋបាលកណាដ ល 

រដឋាលក ដ ល ASSIST សធវ ើការ្តួតពិនិតយសផ្ាៀងផ្ទា ត់សដើមបីកាំែត់ភ្ជពសម្សរ (ឧ. ថាសតើោកយរែដ ឹងសនេះ

សថ ិតសៅស្កាមវាិលភ្ជពររស់ ASSIST ឬោ ង កដ ី) សហើយជាលទធផ្លននការវភិ្ជគសនេះ សៅកន ុងរយៈសពល ១០ 

នលាសធវ ើការ ពិនិតយសមើលោកយរែដ ឹង សហើយ៖ 

 

• ទទួលយកោកយរែដ ឹង និង ក់ជូនរនត សៅកាន់ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងថាន ក់ជាតិោក់ព័នធ  (ឧ. “ច្ាំែ ច្

ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ” និង “ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសដើម”) 

 

• អាច្សសន ើស ាំព័ត៌ានរណនថមសទៀត (រិ សពញសលញ) ឬសសន ើឱ្យសដើមរែដ ឹងពិនិតយសមើលោកយរែដ ឹងស ើងវញិ 

(សូមសមើលសសច្កដ ីពនយល់រណនថមអ្ាំពីសកមមភ្ជពររស់រដឋាល ក ដ លសៅស្កាមណផ្នក គ.២ ននណផ្នក ៣ សៅ

កន ុងសសៀវសៅណែនាំសនេះ “តួនទីររស់រដឋាលក ដ ល ASSIST”) ឬ 
 

• ម្ា សាលោកយរែដ ឹងស យចាត់ទ កថាមិនានស ពលភ្ជព ស យផ្ដល់នូវមូលសហត ណដលខល នួសស្មច្

ច្ិតត្ចានសចាលណររសនេះ។ 

 
 

ចំែុចទំនក់ទំ ្សៅកន ុ្ម្បសទ សោលសៅ 

ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ (សៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា នណដលរងោកយរែដ ឹង និងណដលទី

តាាំងសោលសៅណសវងរកដាំស េះ្ាយ) ពិនិតយសមើលព័ត៌ានលមែ ិតននោកយរែដ ឹងសៅកន ុងរយៈសពល ១០ នលាសធវ ើ

ការ សហើយសធវ ើការសស្មច្ច្ិតត៖ 

 

• ស យណផ្ែកសលើព័ត៌ានណដលានផ្ដល់ជូន សហើយ្រសិនសរើពិនិតយសមើលសៅសឃើញថាោកយរែដ ឹងទាំនងជា

ករែី្តឹម្តូវ សនេះោកយរែដ ឹងសនេះម្ វូបា ទទួលយក។ 

• អ្ ីណមលជូនដាំែឹងអ្ាំពីការទទួលយកសនេះ នឹង្តូវរញ្ជ នូសៅកាន់រដឋាលក ដ ល និងច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនង

សៅកន ុង្រសទសសដើម 

• ព័ត៌ានលមែ ិតនឹង្តូវរញ្ជ នូសៅកាន់អាជាា ធរជាតិោក់ព័នធ  សដើមបីណសវងរកដាំស េះ្ាយណដលអាច្ាន

ស្ារ់រញ្ហា សនេះ ឬ 

• សាំែ ាំសរឿងណដលានរងាា ញមិនានភ្ជព្តឹម្តូវ ឬរនា រ់ពីពិស្ោេះសោរល់ជាមួយនឹងអាជាា ធរថាន ក់ជាតិ

ោកព់័នធ  ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅសស្មច្ច្ិតតថាយនតការ ASSIST គឺមិនណមនជា

រ ដ ញសម្សរ សហើយោកយរែដ ឹងគឺ្តូវម្ា សាល។ រដឋាលក ដ ល និងច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង

្រសទសសដើម្តូវានជូនដាំែឹងតាមរយៈអ្ ីណមល ស យអ្មជាមួយនឹងមូលសហត ្ចានស្ចាលណដលានផ្ដល់

ជូនស យច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ។ 
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្រសិនសរើរែដ ឹងសនេះ ្តូវានទទួលយកស យច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ និងានរញ្ជ នូ

សៅកាន់អាជាា ធរោក់ព័នធ សដើមបីស ាំការសឆ្ៃ ើយតរ ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ្តូវានរំពឹងឱ្យ

តាម នវឌ្ឍនភ្ជព និងសសន ើស ាំការសឆ្ៃ ើយតរពីអាជាា ធរថាន ក់ជាតិោក់ព័នធ សៅកន ុង្ករខ័ែឌ សពលសវលា ASSIST 

ណដលាន្ពមស្ពៀងោន ។ ស្ោងសពលណដលានកាំែត់ស្ារ់ដាំ ក់កាលនីមួយៗននវឌ្ឍនភ្ជព ASSIST 

ានររោិយសៅកន ុងណផ្នក ឃ “ស្ោងសពលស្ារ់ការស េះ្ាយរែដ ឹង” សៅកន ុងណផ្នកសនេះននសសៀវសៅណែនាំ

សនេះ។ 

 

រដ្ឋបាលកណាដ លសឆល ើយ បជារួយ ឹ្លទធនល 

ការសឆ្ៃ ើយតរ ដូច្ជា ដាំស េះ្ាយណដលានសសន ើស ើង គឺសផ្ាើជូនស យច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទស

សោលសៅសៅកាន់រដឋាលក ដ ល សៅកន ុងរយៈសពល ៣០ សៅ ៥០ នលាសធវ ើការងារ និង៖ 
 

• ការសឆ្ៃ ើយតរ និងដាំស េះ្ាយណដលានសសន ើស ើង ្តូវានពិនិតយសមើលស ើងវញិស យរដឋាលក ដ ល សៅ

កន ុងរររិទមួយណដលផ្ដល់ច្សមៃ ើយគួរជាទីសពញច្ិតតសដើមបីស េះ្ាយរញ្ហា ណដលានជួរ្រទេះ និងណដលាន

ររោិយសៅកន ុងោកយរែដ ឹង។ 

• ច្ាំែ ច្សនេះផ្ដល់ឱ្កាសដល់រដឋាលក ដ លកន ុងការណសវងរកការរញ្ហា ក់ ្រសិនសរើចាាំាច្់ ម នសពលច្ េះរញ្ា ី

ដាំស េះ្ាយ ឬការសឆ្ៃ ើយតរ និងការរញ្ជ នូរនតលទធផ្លសៅកាន់សហ្ោសអាា៊ា ន (ឧ. សដើមរែដ ឹង) ឬអ្ងគ

ភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ន។ 

• រដឋាលក ដ លរញ្ជ នូការសឆ្ៃ ើយតរររស់ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅច្ាំសោេះរែដ ឹង្តលរ់

សៅកាន់សហ្ោសអាា៊ា នវញិ (សដើមរែដ ឹង) ឬអ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ន។ 
 
 

ព័ ៌មា  ំខា ់បណ ថរសទៀ  

រាល់ដាំស េះ្ាយទាំងអ្ស់្តូវណតអ្ន សលាមតាមការសរដជាា ច្ិតតាន្ារ់ររស់អាា៊ា ន និងច្ារ់ និងរទ

របញ្ញតត ិររស់រដឋសាជិកអាា៊ា នណដលោក់ព័នធ ។ 

 

សដ្ើរបែដ ឹ្សឆល ើយ បសៅកន ុ្ការ ទ ្់រ ិអំពីភាពសពញចិ ត  

រនា រ់ពី ក់ជូនដាំស េះ្ាយស យរដឋសាជិកអាា៊ា នតាមរយៈ ASSIST សហ្ោសអាា៊ា ន (ឧ. សដើមរែដ ឹង) ឬ

អ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ននឹងទទួលានការជូនដាំែឹងតាមរយៈអ្ ីណមល និង្តូវានសសន ើស ាំឱ្យសឆ្ៃ ើយតរសៅ

នឹងការសាង់មតិការសពញច្ិតតស យការច្ ច្សៅសលើោកយថា YES / NO។ សហ្ោសអាា៊ា ន (ឧ. សដើមរែដ ឹង) ឬ

អ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ន រនា រ់មក នឹងរញ្ជ នូរនតសៅកាន់ណវរាយត៍ ASSIST សដើមបីសឆ្ៃ ើយតរសៅនឹង

ការសាង់មតិ សហើយ្តូវានអ្សញ្ា ើញឱ្យផ្ដល់មតិសោរល់ ជាពិសសស ្រសិនសរើមិនសពញច្ិតត។ 

 

• ្រសិនសរើសហ្ោសអាា៊ា ន (ឧ. សដើមរែដ ឹង) ឬអ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ន ណដលាន ក់ោកយរែដ ឹងមិន

សពញច្ិតតសៅនឹងលទធផ្លណដលានសសន ើស ើងសទសនេះ អ្ងគភ្ជពតាំ ងសនេះអាច្រញ្ជ នូសាំែ ាំសរឿងសនេះតាមរយៈ

រដឋសាជិកអាា៊ា នណដលខល នួានច្ េះរញ្ា ីអាជីវកមម សៅកាន់ាថ រ័នអ្ន សលាមភ្ជពអាា៊ា ន (ACB) ឬសៅកាន់

យនតការស េះ្ាយវវិាទជាន់ខពស់អាា៊ា ន (EDSM)។ 

 

• សដើមរែដ ឹងក៏អាច្សស្មច្ច្ិតតរនតរញ្ជ នូរែដ ឹងសនេះសៅស េះ្ាយសៅកន ុងយនតការស េះ្ាយវវិាទផ្ល វូច្ារ់

ជាតិ ឬយនតការស េះ្ាយវវិាទស្ៅ្រព័នធត លាការ (ឧ. ការស្មេុះស្មួល ការផ្េេះផ្ារ ឬមជឈតតកមម) សៅកន ុង

ណដនយ តាត ធិការអាា៊ា នថាន ក់ជាតិ។ 
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សៅសពលដាំស េះ្ាយស្ារ់រញ្ហា ្តូវានសសន ើស ើង ជាការសាំខាន់ណដលលែ  គឺ្តូវច្ងចាាំថា ASSIST ្តូវាន

រសងក ើតស ើងកន ុងទ្មង់ជាដាំសែើរការពិស្ោេះសោរល់ោក់ព័នធនឹងកិច្ចការររស់រដឋសាជិកអាា៊ា ន សហើយការ

ណែនាំណដលផ្ដល់ជូនានសោលរាំែងស េះ្ាយរញ្ហា ជាក់លាក់សៅនឹងកណនៃង សហើយគឺមិនណមនសដើមបី “សធវ ើ

ការសស្មច្ច្ិតតថាសតើនរ ្តូវ និងនរ ខ ស” ស ើយ ឬសដើមបីកាំែត់សងគតិភ្ជពជាមួយនឹងច្ារ់អាា៊ា ននន

ច្ារ់ រទរបញ្ញ តត ិ នីតិវធិី និង/ឬ ទាៃ រ់អ្ន វតតររស់រដឋសាជិកអាា៊ា ន ណដល្តូវរងរែដ ឹងតាមរយៈ ASSIST 

ស ើយ។ 

 
សលើសពីសនេះសៅសទៀត ព័ត៌ានណដលផ្ដល់ជូនស យសដើមរែដ ឹង ្តូវស្រើ្ាស់ណតសៅកន ុង ASSIST និងស យតួ

អ្ងគណដលោក់ព័នធកន ុងសោលរាំែងស េះ្ាយរែដ ឹងជាក់លាក់តាម ASSIST ណតរ  ស ណ េះ។ ជាំហានសម្សរ្តូវ

ណតអ្ន វតតសដើមបីរកាស វតថ ិភ្ជពទិននន័យរសសើរណររោែិជាកមម ឬផ្ទា ល់ខល នួ្គរ់សពលសវលាទាំងអ្ស់ ជាពិសសស 

សៅសពលសធវ ើការសផ្ារទិននន័យឆ្ៃងកាត់រ ដ ញមដងៗ។ 

 
សដើមរែដ ឹងអាច្សធវ ើការស្ជើសសរសីជស្មើសដកោកយរែដ ឹងសៅកន ុងដាំ ក់កាល មួយរហូតទល់ណតដាំស េះ

្ាយ្តូវានសសន ើស ើងស យ ASSIST។ 

២.  ម្មាប់សរធាវ ីឬការយិល័យសរធាវចុីេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា   

ទញយកទម្រ្់ណបបបទពាកយបែដ ឹ្អនរិក 
្រសិនសរើសមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវចី្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន  ក់ោកយរែដ ឹងជាំនួសម ខឱ្យអ្តិលិជនររស់ខល នួ 

សមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវ ីម នសពល ក់ោកយរែដ ឹងជាក់ណសដង ្តូវទញយកទ្មង់ណរររទចាាំាច្់ពីណវរ

ាយត ៍ ASSIST សៅកន ុងម ឺន យ “File a Complaint: ASEAN Lawyer or Law Firm” ឬច្ ច្សលើតាំែភ្ជា រ់៖ 

(http://assist.asean.org/complaint/?m=42&type=law) ដូច្ណដលានផ្ដល់ជូនខាងស្កាមសនេះ។ 

 
ោក់ទម្រ្់ណបបបទអនរិក  ិ្ឯកសារ ម្រូវសនេ្សទៀ ជូ សលខាធិការោឋ  អាសា៊ា   /ជូ ដ្ល់រដ្ឋបា

លកណាដ ល 

សៅសពលណដលសមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវរីាំសពញទ្មង់ណរររទរចួ្ រនា រ់មក្តូវ ក់ជូនទ្មង់ណរររទ

សនេះតាមអ្ ីណមលសៅកាន់សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា នតាមអ្ ីណមល assist@asean.org អ្មជាមួយនឹង៖ (i) ឯក

ារច្ េះរញ្ា ី វជិាា ជីវៈ/អាជាា រ័ែណ ររស់សមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវ ី (្រសិនសរើភ្ជាសដើមមិនណមនជាភ្ជា

អ្ង់សគៃស សនេះ្តូវ ក់ភ្ជា រ់មកជាមួយនូវសាំសៅរកណ្រជាភ្ជាអ្ង់សគៃសស្ៅផ្ល វូការ) និង (ii) ឯការច្ េះ

រញ្ា ី្កមុហ៊ា ន/អាជីវកមម ររស់អ្តិលិជន (សហ្ោសអាា៊ា ន) ណដលអ្នក្តូវានតាំ ងស យោកយរែដ ឹង

អ្នមិកណដលាន ក់។ 

http://assist.asean.org/complaint/?m=42&type=law
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សលខាធិការោឋ  អាសា៊ា  សឆល ើយ ប 

សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា នសឆ្ៃ ើយតរសៅនឹងសមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា នថាសតើ

ឯការណដលាន ក់ជូនសនេះសម្សរតាមលកខខែឌ ត្មូវ និងថាសតើសពញសលញ ឬមិនសពញសលញ។ 
 

• ្រសិនសរើឯការានភ្ជពសពញសលញ សនេះសលខាធិការ ឋ នអាា៊ា ននឹងផ្ដល់កូដសាំែ ាំសរឿងសាា ត់ (CCC)  តាម

អ្ ីណមលជូនសមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវ ីសដើមបីអាច្្គរ់្គងសលើោកយរែដ ឹងជាក់ណសដង។ 
 

• ្រសិនសរើឯការមិនសពញសលញ សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា នសសន ើស ាំឱ្យសមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវសីផ្ាើឯការ

ចាាំាច់្ណដលសៅខវេះសនេះ។ 

 
ការោក់បែដ ឹ្ជាក់ណ ដ ្ 

សមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា នសរៀរច្ាំ និង ក់រែដ ឹងស យស្រើ្ាស់ទ្មង់ណររ

រទរែដ ឹងតាមអ្ ីនធឺែិតសៅសលើណវរាយត៍ ASSIST៖ http://assist.asean.org សៅកន ុងររូសញ្ហញ  “ASEAN 

Lawyer or Law Firm” សៅសលើសលរ “File a Complaint”។ ព័ត៌ានលមែ ិតណដលានរញ្ច លូ្តូវាន្តួតពិនិតយ

ស យ្រព័នធ សដើមបីធានថាានព័ត៌ានចាាំាច្់ទាំងអ្ស់។ 

 
 

ព័ត៌ានសាំខាន់រណនថមសទៀត  

កូដសាំែ ាំសរឿងសាា ត់ (CCC) ណដលផ្ដល់ជូនស យសលខាធិការ ឋ នអាា៊ា ន ្តូវណត ក់រញ្ច លូសៅកន ុងោកយរែដ ឹង

ជាក់ណសដ ងសៅស្កាមច្សនៃ េះណដលានសៅកន ុងណផ្នក “Complaint Description” ននទ្មង់ណរររទ។ 

 
 

 
 

 

គ. លំេូរដ្ំសែើរការ ASSIST 
 

តារាងលាំហូរទាំងពីរខាងស្កាមសនេះ រងាា ញនូវជាំហានមូល ឋ នសៅកន ុងការស េះ្ាយរែដ ឹង។ តារាងលាំហូរដាំរូង

រងាា ញជាំហានសៅកន ុងការស េះ្ាយោកយរែដ ឹងណដលាន ក់ជូនស យសហ្ោសអាា៊ា ន ឬអ្ងគភ្ជព

តាំ ងសៅអាា៊ា ន ច្ាំ ណែកតារាងទីពីររងាា ញអ្ាំពីជាំហានសៅកន ុងការស េះ្ាយោកយរែដ ឹងណដល ក់ជូន

ស យសមធាវ ីឬ ការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន។ 

 

សរធាវ ី ឬការយិល័យសរធាវណីដ្លបា ចុេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា   បនទ ប់រក អាចប តដ្ំសែើរការASSIST 
សោយអ ុវ តតារជំហា ដូ្ចោែ សៅកន ុ្ការសោេះម្សាយបែដ ឹ្ ម្មាប់ េម្ោ អាសា៊ា    ិ្អ គ្
ភាព ំណា្សៅអាសា៊ា   ដូ្ចមា សរៀបរាប់សៅខា្សលើ។ 
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របូភាព ២៖ ពាកយបែដ ឹ្ោក់ជូ សោយ េម្ោ អាសា៊ា   ឬអ គ្ភាព ំណា្សៅអាសា៊ា   

៨. ការសឆ្ៃ ើយតរ ឬដាំស េះ្ាយច្ាំសោេះរញ្ហា ពី DCP, CA ជូនដាំែឹង AE និង HCP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
របូភាព ៣ បែដ ឹ្ណដ្លោក់សោយសរធាវ ីឬការយិល័យសរធាវណីដ្លបា ចុេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា   

១០. ការសឆ្ៃ ើយតរ ឬដាំស េះ្ាយច្ាំសោេះរញ្ហា ពី DCP។ CA ពិនិតយសមើល សហើយរញ្ជ នូលទធផ្លសមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន និង HCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សហ្ោសអាា៊ា ន (AE) ឬ 
អ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ន 
 

១.  ក់រែដ ឹង ASSIST 
 រដឋាលក ដ ល (CA) នន 

ASSIST 
 

២. សលើកណលង ការណកណ្រ
សាំសែើ (មិនសពញសលញ) ឬ
្ចានោកយរែដ ឹង និងជូន
ដាំែឹង AE 

៤. ការសឆ្ៃ ើយតរសលើក 
ដាំរូងពី DCP សៅកាន់ 
 CA៖ ្ចានសចាលស យ
ានមូលសហត  ឬទទួល
យក (ោ ងយូរ១០ នលាសធវ ើ
ការ) 
 

៣. ោកយរែដ ឹងឆ្ៃងផ្ តការសធវ ើ
សតសដ សផ្ាៀងផ្ទា ត់ ស យ CA 
(ោ ងយូរ ១០ នលាសធវ ើការ)។ 
សលខ ID តាម ន ្តូវាន
សច្ញជូន AE សដើមបីតាម ន
វឌ្ឍនភ្ជពោកយរែដ ឹង សហើយ
ោកយរែដ ឹង្តូវាន ក់សច្ញ
ជូន DCP 
 
 

៧. DCP សឆ្ៃ ើយតរសៅ
កាន់ CA អ្ាំពីដាំស េះ
្ាយច្ាំសោេះរញ្ហា  
(ោ ងយូរ ៣០-៥០ នលា
សធវ ើការ)  
 
 

ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង
្រសទសសោលសៅ (DCP) 

 

ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង
្រសទសសដើម (HCP) 

 
ានជស្មើសស្ារ់ការ
ពិភ្ជកាស យផ្ទា ល់រវាង 
DCP និង HCP 

៦. RA សសន ើដាំស េះ្ាយសៅ
កាន់ DCP សហើយ DCP ពិ
និតយសមើល  

៥. DCP ទទួលយកោកយរែដ ឹង និងទក់ទង RA សៅកន ុងរដឋ
សាជិក ណដលរងរែដ ឹងសដើមបីណសវងរកដាំស េះ្ាយស្ារ់
ោកយរែដ ឹង 

អាជាា ធរថាន ក់ជាតិោក់ព័នធ  
(RA) 

 

ផ្ទទ ំ្  Dashboard ASSIST 
AE/អ្ងគភ្ជពតាំ ងសៅអាា៊ា ន, CA, 

DCP និង HCP អាច្ច្ េះស ម្ េះសដើមបីចូ្ល
សៅកាន់ ASSIST Dashboard សដើមបីពិនិ
តយសមើលាថ នភ្ជពោកយរែដ ឹងរច្ច ុរបនន  
ណដលខល នួានច្ាំ រ់អារមមែ៍ និងាន

សិទធិចូ្លស្រើ្ាស ់
 
 

សមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវ ី
ណដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន 

 
រដឋាលក ដ ល (CA) នន 

ASSIST 
 
 

១.  ក់ោកយរែដ ឹង “អា មិក” និង
ឯការត្មូវសផ្េងសទៀតសៅកាន់
សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា ន ឬ CA តាមរ
យៈអ្ ីណមល 

២. ឯការពិនិតយសមើលស យ CA ស្ារ់
ភ្ជពសពញសលញ និង្រសិនសរើសពញសលញ 
CA រញ្ជ នូកូដសាំែ ាំសរឿងសាា ត់សៅកាន់
សមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះ
រញ្ា ីសៅអាា៊ា ន 

៣.  ក់ោកយរែដ ឹង ASSIST 

៤. ទទួលយក សសន ើស ាំការណកណ្រ (មិនសពញ
សលញ ឬ្ចានសចាលោកយរែដ ឹង និងជូន
ដាំែឹងដល់សមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវ ី
ណដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន 

៦. ការសឆ្ៃ ើយតរដាំរូងពី 
DCP សៅកាន់ CA។ ្ចាន
សចាលស យានមូលសហត  
ឬទទួលយក (ោ ងយូរ 
១០ នលាសធវ ើការ) 

ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង
្រសទសសោលសៅ (DCP) 

 

ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង
្រសទសសដើម (HCP) 

 

៥. ោកយរែដ ឹងឆ្ៃងផ្ តការសធវ ើ 
សតសដ សផ្ាៀងផ្ទា ត់ ស យ CA (ោ ង
យូរ ១០ នលាសធវ ើការ)។ សលខ ID 
តាម ន្តូវានសច្ញជូន AE 
សដើមបីតាម នវឌ្ឍនភ្ជពោកយ
រែដ ឹង សហើយោកយរែដ ឹង្តូវ
ាន ក់សច្ញជូន DCP។ 
 
 

៩. DCP សឆ្ៃ ើយតរសៅ
កាន់ CA អ្ាំពីដាំស េះ
្ាយច្ាំសោេះរញ្ហា  
(ោ ងយូរ ៣០-៥០ នលា
សធវ ើការ)  
 
 

ានជស្មើសស្ារ់ការ
ពិភ្ជកាស យផ្ទា ល់រវាង 
DCP និង HCP 

៧. DCP ទទួលយកោកយរែដ ឹង និងទក់ទង RA សៅកន ុងរដឋ
សាជិក ណដលរងរែដ ឹងសដើមបីណសវងរកដាំស េះ្ាយស្ារ់
ោកយរែដ ឹង។ 

៨. RA សសន ើដាំស េះ្ាយសៅ
កាន់ DCP សហើយ DCP ពិ
និតយសមើល  

ផ្ទទ ំ្  Dashboard ASSIST 
សរធាវ ីឬការយិល័យសរធាវ,ី CA, DCP  ិ្  HCP អាច
ចុេះស ម្ េះសដ្ើរបីចូលសៅកា ់ ASSIST Dashboard សដ្ើរបី
ពិ ិ យសរើលសាថ  ភាពពាកយបែដ ឹ្បចច ុបប ែ ណដ្លខល  ួ
មា ចំណាប់អាររមែ៍  ិ្មា  ទិធ ិចូលសរើល  

 
អាជាា ធរថាន ក់ជាតិោក់ព័នធ  

(RA) 
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ឃ. សម្ោ្សពលសោេះម្សាយពាកយបែដ ឹ្ 

 
វឌ្ឍ ភាពសៅកន ុ្ការសោេះម្សាយពាកយបែដ ឹ្ម្ វូបា តារោ  សេើយការសឆល ើយ បម្ វូបា រំពឹ្ថា ឹ្នដល់
ជូ សៅកន ុ្សម្ោ្សពលដូ្ចខា្សម្ការ៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

១. ការប តរយៈសពល 
សៅកន ុងាថ នភ្ជពណដលរដឋាលជាតិោក់ព័នធ សៅកន ុងរដឋសាជិកណដលរងោកយរែដ ឹង កាំព ងណសវងរក

ដាំស េះ្ាយោ ងសកមមស្ារ់រញ្ហា ោែិជាកមមណដលជួរ្រទេះស យសដើមរែដ ឹង សហើយសៅមិនអាច្

ស េះ្ាយរញ្ហា សនេះានសៅកន ុងរយៈសពលកាំែត់ ៣០ នលាសធវ ើការណដលានកាំែត់ស យរដឋាលក ដ ល 

ASSIST ស យារណតរញ្ហា សនេះានភ្ជពសម ុគាម ញ និងណដល្តូវសធវ ើការពិស្ោេះសោរល់ជាមួយនឹងអាជាា ធ

រកន ុង្សកុរណនថមសទៀតសនេះ ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅអាច្សសន ើស ាំពនារសពលាន។ 
 

• រដឋាលក ដ លអាច្សសន ើស ាំពនារសពលកាំែតរ់យៈសពលច្ាំនួន ២០ នលាសធវ ើការតាមការសសន ើស ាំររស់ច្ាំែ ច្ទាំនក់

ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ។ 
 

• ការពនារសពលសនេះ គមឺិន្តូវសធវ ើឱ្យានការពនាររយៈសពលសរ រណដលានកាំែត់ឱ្យ្រសទសសោលសៅកន ុង

ការផ្ដល់ដាំស េះ្ាយយូរជាង ៥០ នលាសធវ ើការគិតចារ់ពីសពលទទួលោកយរែដ ឹងស យច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនង

សៅកន ុង្រសទសសោលសៅស ើយ។ 
 

• ការពនារសពល្តូវានកត់្តាសៅកន ុង្រព័នធ  សហើយរដឋាលក ដ ល្តូវជូនដាំែឹងដល់ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនង

សៅកន ុង្រសទសសោលសៅអ្ាំពីសពលសវលាកាំែត់ណដលានពនារសពលស្ារ់ណសវងរកដាំស េះ្ាយណដលាន

 ក់ជូន។ 
 

• សៅកន ុងរយៈសពលពនារសនេះ ដាំសែើរការ ASSIST ទ ាំងមូលមិនគួរពនារឱ្យណវងជាង ៦០ នលាសធវ ើការគិតចារ់ពី

សពលណដលោកយរែដ ឹងទទួលយកស យរដឋាលក ដ លស ើយ។ 

 
 

 ២. ការតារោ វធិា ការណដ្លយឺ ជា្សពលកំែ ់ 

 
សៅសពលណដលវធិានការមួយច្ាំនួនមិនអាច្ស េះ្ាយានតាមការកាំែត់ស យរដឋ

ាលក ដ ល ឬច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ ឬចាាំាច្់្តូវានការ

រំលឹកឱ្យានវធិានការសៅកន ុងច្សនៃ េះរយៈសពលណដលានរំពឹកទ ក សញ្ហញ ្ពានពែ៌

សលឿង ឬ្កហម ណដលានរងាា ញសៅកន ុងណផ្នកសនេះ ានរងាា ញជូនរដឋាលក ដ ល 

ឬ dashboard ររស់ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ រមួាន ការ

រងាា ញាថ នភ្ជពោកយរែដ ឹងររស់សដើមរែដ ឹងតាមរយៈការចូ្លសៅកន ុងណវរាយ

ត៍។ 

 
ការរំលឹកស យសវ ័យ្រវតត ិតាមអ្ ីណមលពី្រព័នធ  ASSIST ក៏សផ្ាើជូនរដឋាលក ដ ល និងច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង

្រសទសសោលសៅនូវសាំសៅណដលសផ្ាើជូនច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសដើម ្រសិនសរើព ាំានវធិាន មួយ្តូវ

ានចាត់ស យរដឋាលក ដ ល និង/ឬ ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅសៅកន ុងស្ោងសពលកាំែត់

ណដលានត្មូវស្ារ់ការចាត់វធិានការជាក់លាក់សនេះ។ 

១០ នលាសធវ ើការ ១០ នលាសធវ ើការ ៣០ នលាសធវ ើការ ២០ នលាសធវ ើការ 

• រដ្ឋបាលកណាដ ល សម្រចច ិតទទួល
យកពាកយបែដ ឹ្  សំែើ ុំណកណម្ប 
(រិ សពញសលញ) ឬម្ា សាល
ពាកយបែដ ឹ្  

ចែុំចទំនក់ទំ ្សៅកន ុ្
ម្បសទ សោលសៅ (DCP) 
 សម្រចទទួលយក ឬម្ា 
សាលពាកយបែដ ឹ្ 

 
 

ម្ប ិ សបើពាកយបែដ ឹ្ម្ វូបា 
ទទួលយក ចែុំចទំនក់ទំ ្
សៅកន ុ្ម្បសទ សោលសៅ 
ាំបាច់ម្ វូទទួលការសឆល ើយ ប/
ដ្ំសណាេះម្សាយពអីាជាា ធរជា ិ
ពាកព់័ ធ  ិ្សឆល ើយ បសៅកា ់
រដ្ឋបាលកណាដ ល ណដ្លសម្កាយ
រកបញ្ជ ូ ការសឆល ើយ បសៅកា ់
សដ្ើរបែដ ឹ្។  

 

ចែុំចទំនក់ទំ ្សៅកន ុ្ម្បសទ 
សោលសៅអាចស ែ ើ ុំរដ្ឋបាលកណាដ ល
ព ាររយៈសពល ម្ប ិ សបើខល  ួរិ អាច
សោេះម្សាយពាកយបែដ ឹ្សៅកន ុ្រយៈ
សពលកែំ  ់៣០ នងៃសធវ ើការសទសនេះ។ 
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• ្រសិនសរើសៅសពលទទួលោកយរែដ ឹង រដឋាលក ដ លមិនានសឆ្ៃ ើយតរសៅកាន់សដើមរែដ ឹងសៅកន ុងរយៈសពល ១០ 

នលាសធវ ើការរនា រ់ពីោកយរែដ ឹង្តូវាន ក់សទ សនេះរដឋាលក ដ លនឹងទទួលការរំលឹកស យសវ ័យ្រវតត ិតាមអ្ ីណម

លពី ASSIST សៅកន ុងរយៈសពល ៧ នលា្រតិទិនរនា រ់ពី ក់ោកយរែដ ឹង។ រដឋាលក ដ ល្តូវណតសស្មច្ទទួលយក 

សសន ើស ាំណកណ្រ (មិនសពញសលញ) ឬ្ចានសចាលោកយរែដ ឹងសៅកន ុងរយៈសពល ១០ នលាសធវ ើការ។ 
 

• ្រសិនសរើរដឋាលក ដ លសៅណតមិនានផ្ដល់ការសឆ្ៃ ើយតរសៅកាន់សដើមរែដ ឹងសទៀត សនេះរដឋាលក ដ លនឹង

ទទួលានការរំលឹកស យសវ ័យ្រវតត ិពី ASSIST សៅកន ុងរយៈសពល ១៤ នលា្រតិទិនរនា រ់ពីោកយរែដ ឹង្តូវាន

 ក់ ស យជូនដាំែឹងដល់រដឋាលក ដ លថា រដឋាលក ដ លចាាំាច្់្តូវណតចាត់វធិានការសដើមបីរនតដាំសែើរការ ASSIST

។ 

 
 

គាំរអូ្ ីណមលរលំឹករដឋាលក ដ លស យារវធិានការយឺតជាងការកាំែត់ 

 

 

• ្រសិនសរើោកយរែដ ឹង្តូវានទទួលយកស យរដឋាលក ដ ល និងានរញ្ជ នូសៅកានច់្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅ

កន ុង្រសទសសោលសៅ រ  ណនតច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅានានផ្ដល់ការសឆ្ៃ ើយតរសៅកន ុងរយៈ

សពល ១០ នលាសធវ ើការ សនេះច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅនឹងទទួលានការរំលឹកស យសវ ័យ្រវតត ិសៅ

កន ុងរយៈសពល ១០ នលាសធវ ើការតាមអ្ ីណមលពី ASSIST សៅកន ុងរយៈសពល ៧ នលាសធវ ើការរនា រ់ពីោកយរែដ ឹង្តូវាន

ទទួលយកស យរដឋាលក ដ ល។ ច្ាំែ ច្ទាំនកទ់ាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ ្តូវណតសស្មច្ច្ិតតថាសតើទទួលយក 

ឬ្ចានសចាលោកយរែដ ឹងសៅកន ុងរយៈសពល ១០ នលាសធវ ើការ។ 
 

• ្រសិនសរើច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅសៅណតមិនផ្ដល់ការសឆ្ៃ ើយតរ មួយសទសនេះ ច្ាំែ ច្ទាំនក់

ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅនឹងទទួលការរំលឹកស យសវ ័យ្រវតត ិសផ្េងសទៀតតាមរយៈអ្ ីណមលពី ASSIST សៅកន ុងរ

យៈសពល ១៤ នលា្រតិទិនរនា រ់ពីោកយរែដ ឹង្តូវាន ក់ ស យជូនដាំែឹងដល់រដឋាលក ដ លថា រដឋាលក ដ ល

ចាាំាច្់្តូវណតចាត់វធិានការសដើមបីរនតដាំសែើរការ ASSIST។ 

 

 
គាំរឧូទហរែ៍អ្ាំពីអ្ ីណមលរំលឹកសផ្ាើជូនច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅណដល្ារ់ថាវធិានការគឺហួសសពលកាំែត់។ 
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ព័ ៌មា  ំខា ់បណ ថរសទៀ  

ស្ោងសពលស្ារ់ការស េះ្ាយរញ្ហា ឆ្ៃងកាត់្រសទសណដលាន ក់តាម ASSIST មិន្តូវយូរជាងរយៈ

សពល ៣០ នលាសធវ ើការស ើយ (សលើកណលងណតការពនារសពលោ ងយូរ ២០ នលាសធវ ើការ្តូវានសោរព) គិតចារ់ពី

កាលររសិច្ឆទណដលោកយរែដ ឹង្តូវានទទួលស យច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ (ឧ. រដឋ

សាជិកអាា៊ា នណដលរងោកយរែដ ឹង)។ 

 

 

 
 

 

្. សដ្ើរបែដ ឹ្អាចតារោ វឌ្ឍ ភាពន ពាកយបែដ ឹ្ 
 

សដើមបីតាម នវឌ្ឍនភ្ជពោកយរែដ ឹង ចូ្រស្ជើសសរសីសលរ “Follow a Complaint” សៅកន ុងណវរាយត៍ 

http://assist.asean.org សហើយទាំព័រខាងស្កាមនឹងរងាា ញស ើង។ សដើមរែដ ឹងអាច្ច្ េះស ម្ េះចូ្លស យស្រើ

្ាស់អាសយ ឋ នអ្ ីណមល និង ID តាម ន ណដលានផ្ដល់សៅកន ុងាររញ្ហា ក់អ្ាំពីការ ក់ជូនោកយរែដ ឹង។ 

 

 

 
តាមរយៈការស្រើ្ាស់ ID តាម ន ្រព័នធរងាា ញជូនសដើមរែដ ឹងនូវព័ត៌ានលមែ ិតននោកយរែដ ឹង និង

ជាំហានដាំសែើរការណដលានអ្ន វតតស យ ASSIST សៅកន ុង ASSIST dashboard ររស់សដើមរែដ ឹង។ 

 
សៅកន ុងឧទហរែ៍ណដលរងាា ញអ្ាំពី ASSIST dashboard ររស់សដើមរែដ ឹងខាងស្កាម ណដលស្រើ្ាស់ទិននន័យ

្រឌ្ិតស ើងស្ារ់សោលរាំែងរស្ងៀន សដើមរែដ ឹងណដល្តូវានសលើកស ើងសៅកន ុងសាំែ ាំសរឿងសនេះគឺ ក់

ោកយរែដ ឹងសដើមបីណសវ ងរកដាំស េះ្ាយស្ារ់រញ្ហា ោែិជាកមមសៅកន ុងរដឋាាជិកអាា៊ា ន Y (AMS-Y)។ 

សដើមរែដ ឹងានសមធាវតីាំ ងណដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន ពីស្ោេះអ្តិលិជនររស់ខល នួ ជា្កមុហ៊ា នធ រកិច្ច

ណដលានច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់សៅ AMS-X (ឧ. សហ្ោសអាា៊ា ន) ណដលានរាំែងមិនរសញ្ចញអ្តតសញ្ហញ ែ។ 
 

• ោកយរែដ ឹង្តូវានទទួលាគ ល់ថាានទទួលស យ ASSIST តាមារអ្ ីណមល។ 
 

 
ឧប រព ័ ធ ៣ “តារា្លំេូរន យ តការ ASSIST  ិ្សម្ោ្សពលពាក់ព័ ធន ស ៀវសៅណែនសំ េះនដល់ ូវព័ ៌មា 

លរអ ិ  ប៉ាុណ តងាយម្ ួលអ ុវ តតារស ចកដ ីពែ៌នអំពីដ្ំសែើរការ ASSIST។ 

http://assist.asean.org/
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• សៅសពលសធវ ើការ្តួតពិនតិយដាំរូងស យរដឋាលក ដ ល ោកយរែដ ឹង្តូវានរកសឃើញថាមិនសពញសលញ (ស យ

ានមូលសហត ានរញ្ហា ក់សៅកន ុងអ្ ីណមលណដលានសផ្ាើជូនសដើមរែដ ឹង) សហើយរដឋាលក ដ លានសសន ើស ាំឱ្យ
សមធាវណីដលច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា នពិនិតយសមើលោកយស ាំ និងផ្ដល់ពត័៌ានរណនថមសទៀត។ 

 

• ោកយរែដ ឹង្តូវានណកត្មូវ និង ក់ជូនស ើងវញិស យសមធាវសីៅនលាដណដល សនេះ សហើយ 
 

• ាថ នភ្ជពរែដ ឹងសៅណតសថ ិតសៅកន ុងដាំ ក់កាលសនេះដណដល (សោងតាម្រវតត ិររស់សដើមរែដ ឹង) សៅរដឋាល
ក ដ លសដើមបីសធវ ើការសផ្ាៀងផ្ទា តភ់្ជពសពញសពញសលញ និងថាសតើគួរទទួលយកោកយរែដ ឹងឬោ ង ។ 

 

គាំរឧូទហរហ៍អ្ាំពីផ្ទា ាំង ASSIST dashboard ណដលសដើមរែដ ឹងពិនិតយាថ នភ្ជពោកយរែដ ឹងររស់ខល នួ។ 
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ឧប រព ័ធ  ១ 

តារា្ឯកសារសយ្ 

 
១.១ បញ្ជ ីអ ុម្បសេទទំ ិញ1

 

 
២.៣.១ អ ុម្បសេទទំ ិញ 

 
I. ទំ ិញ  
១.  វធិា ការពាក់ព័ ធព ធគយ 

២. ចាប់ន ម្បសទ សដ្ើរ 

៣.  វធិា ការរិ ណរ ព ធគយ 

 
៣.១   វធិា ការអនរ័យ  ិ្េូ ោរអនរ័យ 

៣.១.១  ការហាមឃាត់ និងការរតឹតបិតការនាំចូ្លស យារមូលសហត  SPS 
៣.១.២  ណដនក្មិតទទួលយកស្ារ់កាកសាំែល់គីមី និងការរតឹតបិតការស្រើ្ាស់ារធាត 

គីមី 
៣.១.៣ លកខខែឌ ត្មូវាៃ កសញ្ហញ  ា កសញ្ហញ  និងការសវច្ខចរ់ 
៣.១.៤ លកខខែឌ ត្មូវអ្នម័យ 
៣.១.៥ ្រ្ពឹតត ិកមមស្ារ់ការល ររាំាត់រ កខជាតិ និងសតវលែ ិតច្ន្ង និងជាំងឺណដលរ ដ ល

មកពីសររីាងគសៅកន ុងផ្លិតផ្លសស្មច្ (ឧ. ការ្រ្ពឹតត ិកមមស្កាយផ្លិតកមម) 
៣.១.៦ លកខខែឌ ត្មូវសផ្េងៗសដ ីពីផ្លិតកមម ឬដាំសែើរការស្កាយផ្លិតកមម  
៣.១.៧ ការវាយតនមៃអ្ន សលាមភ្ជព ោក់ព័នធនឹង SPS  
៣.១.៨  វធិានការ SPS មិនានរញ្ហា ក់ 

 
៣.២  របាំ្ បសចេកសទ ចំសពាេះពាែិជជករម 

៣.២.១  ការហាមឃាត់ និងការរតឹតបិតការនាំចូ្លស យារមូលសហត  SPS 
៣.២.២  ណដនក្មិតទទួលយកស្ារ់កាកសាំែល់គីមី និងការរតឹតបិតការស្រើ្ាស់ារធាត  
៣.២.៣ លកខខែឌ ត្មូវាៃ កសញ្ហញ  ា កសញ្ហញ  និងការសវច្ខចរ់ 
៣.២.៤ លកខខែឌ ត្មូវផ្លិតកមម និងស្កាយផ្លិតកមម  
៣.២.៥ លកខខែឌ ត្មូវននអ្តតសញ្ហញ ែផ្លិតផ្ល 
៣.២.៦ គ ែភ្ជពផ្លិតផ្ល ឬលកខខែឌ ត្មូវលទធផ្លការងារ 
៣.២.៧ ការវាយតនមៃអ្ន សលាមភ្ជព ោក់ព័នធនឹង TBT 
៣.២.៨  វធិានការ TBT មិនានរញ្ហា ក់ 

៣.៣ ការម្ ួ ពិ ិ យរុ សពលដ្ឹកជញ្ជ  ូ  ិ្ទម្រ្់ណបបបទសនេ្ៗ 
៣.៣.១ ការ្តួតពិនិតយម នសពលដឹកញ្ជ នូ 
៣.៣.២ លកខខែឌ ត្មូវននការដឹកជញ្ជ នូផ្ទា ល់ 
៣.៣.៣ លកខខែឌ ត្មូវកន ុងការឆ្ៃងកាត់ណផ្គយជាក់លាក់ 
៣.៣.៤ លកខខែឌ ត្មូវការតាម ន និង្តួតពិនិតយទាំនិញនាំចូ្ល និងវធិានការផ្ដល់អាជាា រ័

ែណ សវ ័យ្រវតត ិ 
៣.៣.៥ ទ្មរ់ណរររទសផ្េងៗមិនានរញ្ហា ក់ 

៣.៤  វធិា ការការពារពាែិជជករមសោយណនែក 
៣.៤.១  វធិានការ្រឆាំងការនាំយកស្ាម 
៤.៤.២  វធិានការកាត់កង  
៣.៤. វធិានការការោរសនត ិស ខ 

 
៣.៥ អាជាា ប័ែណ រិ ណរ  វ ័យម្បវ តិករម កូតា ការហារឃា ់  ិ្វធិា ការម្គប់ម្គ្់ចំ ួ សនេ្ៗសម្ៅពី

សេ ុនល SPS ឬ TBT 
៣.៥.១ នីតិវធិីផ្ដល់អាជាា រ័ែណ នាំទាំនិញចូ្លមិនណមនសវ ័យ្រវតត ិកមមស្ៅពីការអ្ន ញ្ហញ ត

ស យារមូលសហត  SPS ឬ TBT 
៣.៥.២ កូតា 
៣.៥.៣ ការហាមឃាត់សផ្េងៗស្ៅពីមូលសហត  SPS ឬ TBT 
៣.៥.៤ ការសរៀរច្ាំ្តួតពិនិតយការនាំសច្ញ 

 
1 ្រសេទទាំនិញទាំងសនេះ គឺណផ្ែកសលើ្រសេទណដលានសសន ើស ាំ និងអ្ន ម័តស្ារ់ការស្រើ្ាស់សៅកន ុងនិហិត ឋ នោែជិាកមមអាា៊ា នោែជិាកមមអា
ា៊ា ន ោក់ព័នធនឹងកាតពវកិច្ចជូនដាំែឹងស្កាម្រការ ១៣ នន ATIGA។ 
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៣.៥.៥ កូតាអ្្តាពនធគយ (TRQs) 
៣.៥.៦  វធិានការ្តួតពិនិតយររាិែមិនានរញ្ហា ក់ 

 
៣.៦  វធិា ការម្ ួ ពិ ិ យគុែភាពររួបញ្ច ូលទំ្ ព ធ  ិ្នងលស វាករមបណ ថរ 

៣.៦.១ នីតិវធិីរដឋាលណដលជេះឥទធិពលសលើតនមៃពនធគយ 
៣.៦.២ ការ្តួតពិនិតយតនមៃនាំសច្ញសម ័្គច្ិតត (VEPRs) 
៣.៦.៣ នលៃសសវាកមមណ្រ្រួល 
៣.៦.៤ នលៃសសវារណនថមពនធគយ 
៣.៦.៥ ពនធតាមរដូវកាល 
៣.៦.៦ ពនធ  និងនលៃសសវារណនថម ណដល្តូវ្រមូល ោក់ព័នធនឹងសសវាកមមណដលរ ឋ េិាលាន

ផ្ដល់ជូន 
៣.៦.៧ ពនធ  និងនលៃសសវាកមមនផ្ាកន ុងណដល្តូវ្រមូលោក់ព័នធនឹងការនាំចូ្ល 
៣.៦.៨ តនមៃពនធតាម្កឹតយ 
៣.៦.៩  វធិានការ្គរ់្គងតនមៃមិនានរញ្ហា ក់ 

 
៣.៧  វធិា ការេិរញ្ញ វ ថ ុ 

៣.៧.១ លកខខែឌ ត្មូវការរង់្ាក់ជាម ន 
៣.៧.២ អ្្តារដ រូ្ាក់ច្្មេុះ 
៣.៧.៣ រទរបញ្ញតត ិសដ ីពីការវភិ្ជជន៍អ្្តារដ រូ្ាក់ផ្ល វូការ 
៣.៧.៤ រទរបញ្ញតត ិោក់ព័នធនឹងលកខខែឌ ទូទត់ស្ារ់ការនាំសច្ញ 
៣.៧.៥  វធិានការហិញ្ញ វតថ ុមិនានរញ្ហា ក់សៅកណនៃងសផ្េង 

 
៣.៨  វធិា ការជេះទ្ទធ ិពលដ្ល់ការម្បកួ ម្បណជ្ 

៣.៨.១ សហ្ោសោែិជាកមមររស់រដឋ ស្ារ់ការនាំសច្ញ តាមរ ដ ញនាំសច្ញណដលាន
ស្ជើសសរសី 

៣.៨.២ ការស្រើ្ាស់ចាាំាច្់នូវសសវាកមមរដឋ  
៣.៨.៣  វធិានការជេះឥទធិពលដល់ការ្រកួត្រណជងមិនានរញ្ហា ក់ 

 
៣.៩  វធិា ការវ ិិសយគពាក់ព័ ធ ឹ្ពាែិជជករម (TRIMs) 

៣.៩.១  វធិានការធាត ចូ្លកន ុង្សកុ 
៣.៩.២  វធិានការរកាត លយភ្ជពោែិជាកមម 
៣.៩.៣  វធិានការវនិិសោគោក់ព័នធនឹងោែិជាកមមមិនានរញ្ហា ក់សៅកណនៃងសផ្េង 

 
៣.១០ ការរ ឹ បិ ការណចកាយ 

៣.១០.១ ការរតឹតបិតេូមិាន្រសត  
៣.១០.២ ការរតឹតបិតសលើអ្នកលក់រនត  

 
៣.១១ ការរ ឹ បិ សលើស វាករមសម្កាយសពលលក់ 

 
៣.១២ ម្ករុេ៊ាុ បុម្  រព័ ធ (រិ រាប់បញ្ច ូលម្ករុេ៊ាុ បុម្  រព័ ធ ម្មាប់នសំចញ) 

 
៣.១៣ ការរ ិ បិ លទធករមរោឋ េិបាល 

 
៣.១៤ ករម ិទធ ិបញ្ហញ  

 
៣.១៥  វធិា ការពាក់ព័ ធ ឹ្ការនសំចញ 

៣.១៥.១ ការរតឹតបិតអ្ជាា រ័ែណ នាំសច្ញ កូតា និងររាិែសផ្េងៗ 
៣.១៥.២ សហ្ោសោែិជាកមមររស់រដឋ ស្ារ់ការនាំសច្ញ តាមរ ដ ញនាំសច្ញណដលាន

ស្ជើសសរសី 
៣.១៥.៣  វធិានការ្គរ់្គងតនមៃនាំសច្ញ 
៣.១៥.៤  វធិានការសដ ីពីការនាំសច្ញរនត  
៣.១៥.៥ ពនធ  និងនលៃសសវាកមមនាំសច្ញ 
៣.១៥.៦  វធិានការរសច្ចកសទសនាំសច្ញ 
៣.១៥.៧ ្កមុហ៊ា នរ ្តសមព ័នធនាំសច្ញ 
៣.១៥.៨ ឥែទននាំសច្ញ 
៣.១៥.៩  វធិានការនាំសច្ញមិនានរញ្ហា ក់សៅកណនៃងសផ្េង 

 
១.២ បញ្ជ ីវ ័ិយស វា  ិ្អ ុវ ័ិយ2  

 
១. ស វាករមធុរកិចេ 

 

 
2 រញ្ច ីវសិ័យសសវាកមម និងអ្ន វសិ័យសនេះ ្តូវានអ្ន ម័តពី WTO ឯការ #MTN/GNS/W/120 រញ្ច ី្រសេទវសិ័យសសវា
កមម 
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១.១ ស វាករម វជិាជ ជីវៈ 
១.១.១ សសវាកមមណផ្នកច្ារ់ 
១.១.២ សសវាកមមគែសនយយ សវនកមម និងកត់្តារញ្ា ី 
១.១.៣ សសវាកមមពនធ រ 
១.១.៤ សសវាកមមាថ រតយកមម  
១.១.៥ សសវាកមម វសិវ កមម  
១.១.៦ សសវាកមម វសិវ កមមរមួរញ្ច លូ 
១.១.៧ សសវាកមមនគររូនីយកមម និងាថ រតយកមមសទសភ្ជព 
១.១.៨ សសវាកមមសវជាាន្រសត  និងទនត សពទយ 
១.១.៩ សសវាកមមរស សពទយ 
១.១.១០ សសវាកមមណដលផ្ដល់ជូនស យសពទយឆ្មរ គិលាន រប ឋ ក ្គូសពទយពាាលស យច្លន 

និងរ គគលិកសវជាាន្រសតសសន្រងាគ េះរនា ន់។ 
១.១.១១ សសវាកមម វជិាា ជីវៈសផ្េងៗ 

 
១.២ កំុពយូ ទ័រ  ិ្ស វាករមពាក់ព័ ធ  

១.២.១ សសវាកមមពិស្ោេះសោរល់ោក់ព័នធនឹងការដាំស ើងស្គឿងក ាំពយូ ទ័រ 
១.២.២ សសវាកមមដាំស ើងកមម វធិី Software 
១.២.៣ សសវាកមមណកនច្នទិននន័យ 
១.២.៤ សសវាកមមមូល ឋ នទិននន័យ 
១.២.៥ សសវាក ាំពយូ ទ័រ និងសសវាកមមព័នធ សផ្េងៗ 

 
១.៣ ស វាករមម្សាវម្ជាវ  ិ្ការអេិវឌ្ឍ 

១.៣.១ សសវាកមម្ាវ្ជាវ និងអ្េិវឌ្ឍន៍សដ ីពីវទិាាន្រសតធមមជាតិ 
១.៣.២ សសវាកមម្ាវ្ជាវ និងអ្េិវឌ្ឍន៍សដ ីពីវទិាាន្រសតសងគម និងមន សេាន្រសត  
១.៣.៣ សសវាកមម្ាវ្ជាវ និងអ្េិវឌ្ឍន៍អ្នត រវស័ិយ 

 
១.៤ ស វាករមអចល ម្ទពយ 

១.៤.១ ោក់ព័នធអ្ច្ល្ទពយកមមសិទធិផ្ទា ល់ខល នួ ឬជួលសគ 
១.៤.២ អ្ាំពីនលៃសសវា ឬមូល ឋ នកិច្ចសនា 

 
១.៥ ស វាករមជួល/ជួល សោយរិ មា ម្ប ិប តិករ 

១.៥.១ ោក់ព័នធនឹងនវា 
១.៥.២ ោក់ព័នធនឹងយនត សហាេះ 
១.៥.៣ ោក់ព័នធនឹងររកិាខ រដឹកជញ្ជ នូសផ្េងៗ 
១.៥.៤ ោក់ព័នធនឹងស្គឿងា ស ីន និងឧរករែ៍សផ្េងៗ 
១.៥.៥ សសវាកមមជួល/ជួល ស យមិនាន្រតិរតត ិករ 

 
១.៦ ស វាករមធុរកិចេសនេ្ៗ 

១.៦.១ សសវាកមមផ្េពវផ្ាយ 
១.៦.២ សសវាកមម្ាវ្ជាវទីផ្ារ និងសាង់មតិាធារែជន 
១.៦.៣ សសវាកមមពិស្ោេះសោរល់ការ្គរ់្គង 
១.៦.៤ សសវាកមមោក់ព័នធនឹងការពិស្ោេះសោរល់សរាងច្្ក 
១.៦.៥ សសវាកមមសធវ ើសតសត  និងវភិ្ជគរសច្ចកសទស 
១.៦.៦ សសវាកមមរនា រ់រនេ ាំស្ារ់វស័ិយកសិកមម ការ្រាញ់ និងន្ពសឈើ 
១.៦.៧ សសវាកមមរនា រ់រនេ ាំស្ារ់វស័ិយសនាទ 
១.៦.៨ សសវាកមមរនា រ់រនេ ាំស្ារ់វស័ិយណរ  
១.៦.៩ សសវាកមមរនា រ់រនេ ាំពី វស័ិយសរាងច្្កផ្លិត 
១.៦.១០ សសវាកមមរនា រ់រនេ ាំពីការណច្កចាយថាមពល 
១.៦.១១ ការផ្ដល់ និងការផ្គត់ផ្គងសសវាររស់រ គគលិក 
១.៦.១២ ការសស ើរអ្សងកត និងសនត ិស ខ 
១.៦.១៣ សសវាកមមោក់ព័នធនឹងការពិស្ោេះសោរល់ណផ្នកវទិាាន្រសត  និងរសច្ចកសទស 
១.៦.១៤ ការណលទាំ និងជួសជ លឧរករែ៍ 
១.៦.១៥ សសវាកមមសាែ តអ្ោរ 
១.៦.១៦ សសវាកមមលតររូ 
១.៦.១៧ សសវាកមមសវច្ខចរ់ 
១.៦.១៨ សាេះព មព និងផ្េពវផ្ាយ 
១.៦.១៩ សសវាកមមសនន ិាត 
១.៦.២០ សសវាកមមធ រកិច្ចសផ្េងៗ 

 
២.  ស វាករមទំនក់ទំ ្ 
 ២.១ ស វាករមនម្ប ែីយ៍ 
 ២.២ ស វាករមរ ់ ំបុម្  
 ២.៣ ស វាករមទូរគរនគរ ៍ 

២.៣.១ សសវាកមមសៅទូរសពា  
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២.៣.២ សសវាកមមរញ្ជ នូទិននន័យរដ រូកញ្ចរ់ 
២.៣.៣ សសវាកមមរញ្ជ នូទិននន័យរដ រូសសៀគវ ី 
២.៣.៤ សសវាកមមទូរសលខ 
២.៣.៥ សសវាកមមសផ្ារ្ាក់ 
២.៣.៦ សសវាកមមរញ្ជ នូទូរារ 
២.៣.៧ សសវាកមមសសៀគវ ីជួលឯកជន 
២.៣.៨ ារសអ្ ិច្្តូនិក 
២.៣.៩ ារសាំស ង 
២.៣.១០ ព័ត៌ានតាមអ្នឡាញ និងការដក្សង់ព័ត៌ានពីមូល ឋ នទិននន័យ 
២.៣.១១ ការផ្ទៃ ស់រដ រូទិននន័យសអ្ ិច្្តូនិក (EDI) 
២.៣.១២ សសវាកមមរញ្ជ នូឯការានគ ែតនមៃ/អ្ាំស យផ្ល រមួទាំងការរកាទ កនិងការ

រញ្ជ នូ ការរកាទ កនិងការដក្សង់ 
២.៣.១៣ ការរាំ ណលងកូដ និងពិធីារ 
២.៣.១៤ ព័ត៌ានអ្នឡាញ និង/ឬដាំសែើរការទិននន័យ (រមួទាំងដាំសែើរការ្រតិរតត ិការ) 
២.៣.១៥ សសវាកមមទូរគមនគមន៍សផ្េងៗ 

  
 ២.៤ ស វាករមរបូភាព ំស ្ 

២.៤.១ ការផ្លិតររូភ្ជពច្លន និងការណសតវសីដអូ្ និងសសវាណច្កចាយ 
២.៤.២ សសវាកមមរងាា ញររូភ្ជពច្លន 
២.៤.៣ សសវាកមម វទិយុ  និងទូរទសេន៍ 
២.៤.៤ សសវាកមមរញ្ជ នូសសវាវទិយុ  និងទូរទសេន៍ 
២.៤.៥ ការលតសាំស ង 
២.៤.៦ សសវាកមមររូភ្ជពសាំស ងសផ្េងៗ 

 
 
 

 ២.៥ ស វាករមទំនក់ទំ ្សនេ្ៗ 
 

៣.  ស វាករមសា្ ្់  ិ្ស វាករមពាក់ព័ ធ ឹ្វ ិវ ករម 
 ៣.១ ការងារាងសង់ទូសៅស្ារ់អ្ោរ 
 ៣.២ ការងារាងសង់ទូសៅស្ារ់វសិវ កមមស ីវលិ 
 ៣.៣ ការដាំស ើង និងការងារដាំស ើង 
 ៣.៤ រញ្ចរ់ការងារាងសង់ និងការងារច្ ងស្កាយ 
 ៣.៥ សសវាកមមាងសង់ និងសសវាកមមោក់ព័នធនឹងវសិវ កមមសផ្េងៗ 

 
៤. ស វាករមណចកាយ 

 ៤.១ សសវាកមមររស់ទីភ្ជន ក់ងារសជើងារ 
 ៤.២ សសវាកមមោែិជាកមមសាេះដ ាំ 
 ៤.៣ សសវាកមមលក់រាយ 
 ៤.៤ សសវាកមមា កយីសហា 
 ៤.៥ សសវាកមមណច្កចាយសផ្េងៗ 

 
៥. ស វាករមអប់រំ 

 ៥.១ សសវាអ្រ់រំថាន ក់រឋមសិកា 
 ៥.២ សសវាអ្រ់រំថាន ក់អ្ន វទិាល័យ 
 ៥.៣ សសវាអ្រ់រំថាន ក់វទិាល័យ 
 ៥.៤ សសវាអ្រ់រំមន សេសពញវយ័ 
 ៥.៥ សសវាអ្រ់រំសផ្េងៗ 

 
៦.  ស វាករមបរសិាថ   

 ៦.១ សសវាកមមលូរងហ រូ 
 ៦.២ សសវាកមមរសញ្ចញកាកសាំែល់ 
 ៦.៣ សសវាកមមអ្នម័យ និងសសវា្សសដៀងោន សនេះ 
 ៦.៤ សសវាកមមររាិថ នសផ្េងៗ 

 
៧. ស វាករមេិរញ្ញ វ ថ ុ 

  
៧.១ ស វាករមធានរា៉ា ប់រ្  ិ្ពាក់ព័ ធ ឹ្ការធានរា៉ា ប់រ្  

៧.១.១ សសវាកមមធានរា រ់រងអាយ ជីវតិ ស្ោេះថាន ក់ និងស ខភ្ជព 
៧.១.២ សសវាកមមធានរា រ់រងមិនណមនអាយ ជីវតិ 
៧.១.៣ ការធានរា រ់រងរនត  និងការផ្ដល់ជូនមកវញិ 
៧.១.៤ សសវាកមមពិសសសស្ារ់ការធានរា រ់រង (រមួានការសសវាកមមអ្ស់ទ ន និងទី

ភ្ជន ក់ងារ) 
 

៧.២ ស វាករមធនោរ  ិ្េិរញ្ញ វ ថ ុសនេ្ៗ 
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៧.២.១ ការទទួល្ាក់រសញ្ញ ើ និង្ាក់ណដលអាច្ទូទត់សងពីាធារែជន 
៧.២.២ ផ្ដល់្ាក់កមច ី្គរ់្រសេទ ដូច្ជា ឥែទនអ្នកស្រើ្ាស ឥែទនរញ្ហច ាំ ការទិញ

រាំែ ល និងហិរញ្ញរបទន្រតិរតត ិការោែិជាកមម  
៧.២.៣ េតិសនាហិរញ្ញ វតថ ុ 
៧.២.៤ សសវាកមមទូទត់្ាក់ និងរញ្ជ នូ្ាក់សផ្េងៗ 
៧.២.៥ អ្នកធាន និងការសនា 
៧.២.៦ ការជួញដូរកន ុងគែនីខល នួឯង ឬគែនីអ្តិលិជន មិនថាជាការរដ រូ្ាក់ សៅតាម

រញ្ា ររដ រូ្ាក់តាមទីផ្ារ ឬទីកណនៃងសផ្េងៗសទៀត ដូច្ខាងស្កាម៖ 
៧.២.៧ ការចូ្លរមួកន ុងរញ្ហា មូលរ្ត ដូច្ជា ការធាន និងការ ក់ភ្ជន ក់ងារ (មិនថាជាា

ធារែៈ ឬឯកជន) និងការផ្ដល់សសវាកមមោក់ព័នធនឹងរញ្ហា ទាំងសនេះ 
៧.២.៨ សសវាកន្មសជើងារ្ាក់ 
៧.២.៩ ការ្គរ់្គង្ទពយសកមម ដូច្ជាាច្់្ាក់ ឬការចាត់ណច្ងជួញដូរហ៊ា ន និង្គរ់

ទ្មង់ននការវនិិសោគសលើផ្លរ្តរមួ ការ្គរ់្គង្ាក់សាធននិវតតន៍ សសវាឃាៃ ាំរកា
ទ ក និងរសញ្ញ ើ្ទពយ។ 

៧.២.១០ សសវាកមមទូទត់ និងស េះ្ាយ្ទពយសកមមហិរញ្ញ វតថ ុ ដូច្ជា មូលរ្ត ផ្លិផ្ល 
និសេនា  និងឧរករែ៍ណដលអាច្ទូទត់ាន 

៧.២.១១ សសវាកមមការណែនាំ និងសសវាហិរញ្ញ វតថ ុជាំនួយ 
៧.២.១២ ការផ្ដល់ និងការសផ្ារព័ត៌ានហិរញ្ញ វតថ ុ និងការដាំសែើរការទិននន័យហិរញ្ញ វតថ ុ និងកមម វធិី 

Software ោក់ព័នធ  ស យអ្នកផ្ដល់សសវាកមមហិរញ្ញ វតថ ុសផ្េងៗ។ 
 

៧.៣ ស វាករមេិញ្ញ វ ថ ុសនេ្ៗសទៀ  
 

៨. ស វាករមពាក់ព័ ធ ឹ្ ុខាេិបាល  ិ្ គ្រ   
៨.១ ស វាករមមនា ីរសពទយ 
៨.២ សសវាកមមស ខភ្ជពមន សេសផ្េងៗ 
៨.៣ សសវាកមមសងគម 
៨.៤ សសវាកមមោក់ព័នធ ឹ្ ុខាេិបាល  ិ្ គ្រសនេ្ៗ 

 
៩. ស វាករមសទ ចរែ៍  ិ្ស វាករមពាក់ព័ ធ ឹ្ការសធវើដ្ំសែើរ 

៩.១  ណាឋ ោរ  ិ្សភ្ជជនី ឋ ន 
៩.២ សសវាកមមទីភ្ជន ក់ងារសធវ ើដាំសែើរ និង្រតិរតត ិករសទសច្រែ៍ 
៩.៣ សសវាកមមមគគសទសក៍សទសច្រែ៍ 
៩.៤ សសវាកមមសទសច្រែ៍ និងោក់ព័នធនឹងការសធវ ើដាំសែើរសផ្េងៗ 

 
១០ ស វាករមករា ត វបបធរ៌  ិ្កីឡា 

១០.១ សសវាកមមកមានត  
១០.២ សសវាកមមទីភ្ជន ក់ងារព័ត៌ាន 
១០.៣ សសវាកមមរ ណ ល័យ រកាឯការ ារមនា ីរ និងវរបធម៌សផ្េងៗ 
១០.៤ សសវាកមមកីឡា និងការកមានតសផ្េងៗ 
១០.៥ សសវាកមមកមានត  វរបធម៌ និងកីឡាសផ្េងៗ 

 

១១. ស វាករមដ្ឹកជញ្ជ  ូ 
១១.១ ស វាករមដ្ឹកជញ្ជ  ូតារនវា 

 ១១.១.១ ដឹកជញ្ជ នូអ្នកដាំសែើរ 
 ១១.១.២ ដឹកជញ្ជ នូទាំនិញ 
 ១១.១.៣ ការជួលនវកិ 
 ១១.១.៤ ការណលទាំ និងជួសជ លនវា 
 ១១.១.៥ សសវាកមមរ ញ និងសស ដ ង 
 ១១.១.៦ សសវាកមមជាំនួយស្ារ់ការដឹកជញ្ជ នូតាមនវា 

 
១១.២ ស វាករមដ្ឹកជញ្ជ  ូតារនល វូទឹកននទកន ុ្ 

 ១១.២.១ ដឹកជញ្ជ នូអ្នកដាំសែើរ 
 ១១.២.២ ដឹកជញ្ជ នូទាំនិញ 
 ១១.២.៣ ការជួលនវាស យាននវកិ 
 ១១.២.៤ ការណលទាំ និងជួសជ លនវា 
 ១១.២.៥ សសវាកមមរ ញ និងសស ដ ង 
 ១១.២.៦ សសវាកមមជាំនួយស្ារ់ការដឹកជញ្ជ នូតាមទឹកនផ្ាកន ុង 

 
១១.៣ ស វាករមដ្ឹកជញ្ជ  ូតារនល វូអាកា  

 ១១.៣.១ ដឹកជញ្ជ នូអ្នកដាំសែើរ 
 ១១.៣.២ ដឹកជញ្ជ នូទាំនិញ 
 ១១.៣.៣ ការជួលយនត សហាេះស យានអ្នកសរើក 
 ១១.៣.៤ ការណលទាំ និងជួសជ លយនតសហាេះ 
 ១១.៣.៥ សសវាកមមជាំនួយស្ារ់ការដឹកជញ្ជ នូតាមផ្ល វូអាកាសនផ្ាកន ុង 
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១១.៤ ការដ្ឹកជញ្ជ  ូតារនល វូអវកា  
១១.៥ ការដ្ឹកជញ្ជ  ូតារនល វូណដ្ក 

 ១១.៥.១ ដឹកជញ្ជ នូអ្នកដាំសែើរ 
 ១១.៥.២ ដឹកជញ្ជ នូទាំនិញ 
 ១១.៥.៣ សសវាកមមរ ញ និងសស ដ ង 
 ១១.៥.៤ ការណលទាំ និងជួសជ លឧរករែ៍ដឹកជញ្ជ នូផ្ល វូណដក 
 ១១.៥.៥ សសវាកមមោាំ្ទសសវាកមមដឹកជញ្ជ នូផ្ល វូណដក 

 
១១.៦ ការដ្ឹកជញ្ជ  ូតារនល វូសោក 

 ១១.៦.១ ដឹកជញ្ជ នូអ្នកដាំសែើរ 
 ១១.៦.២ ដឹកជញ្ជ នូទាំនិញ 
 ១១.៦.៣ ការជួលោនយនតជាមួយនឹងអ្នកសរើកររ 
 ១១.៦.៤ ការណលទាំ និងជួសជ លឧរករែ៍ដឹកជញ្ជ នូផ្ល វូសោក 
 ១១.៦.៥ សសវាកមមោាំ្ទសសវាកមមដឹកជញ្ជ នូផ្ល វូសោក 

 
១១.៧ ការដ្ឹកជញ្ជ  ូតារវ ថ ុរាវតារទុសយ 

 ១១.៧.១ ការដឹកញ្ជ នូឥនធនៈ 
 ១១.៧.២ ការដឹកជញ្ជ នូទាំនិញសផ្េង 

 
១១.៨ ស វាករមបណ ថរ ម្មាប់ម្គប់ម្បសេទន ការដ្ឹកញ្ជ  ូទំ្ អ ់ 

 ១១.៨.១ សសវាកមមសលើកទាំនិញ 
 ១១.៨.២ សសវាកមមសត ុ កទាំនិញ និងឃាៃ ាំង 
 ១១.៨.៣ សសវាកមមភ្ជន ក់ងារដឹកជញ្ជ នូទាំនិញ 
 ១១.៨.៤ សសវាកមមរណនថមស្ារ់្គរ់្រសេទននការដឹកញ្ជ នូទាំងអ្ស់សផ្េងសទៀត 

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

១១.៩ ស វាករមដ្ឹកជញ្ជ  ូសនេ្ៗ 
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ឧរសមព ័នធ  ២៖ 
តារាងលាំហូរននយនតការ ASSIST និង្ករខ័ែឌ សពលសវលាោក់ព័នធ  

 
តារាងលាំហូរខាងស្កាមសនេះរងាា ញអ្ាំពីសសច្កដ ីសសងខរននដាំសែើរការ ASSIST។ សូមសមើលអ្តថន័យននោកយ
កាត់ខាងស្កាម៖ 
AE៖ សហ្ោសអាា៊ា ន 
CA៖ រដឋាលក ដ ល 
DCP៖ ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ 
HCP៖ ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសដើម 
RAs៖ អាជាា ធរោក់ព័នធ  

 
 

២.១  ម្មាប់ពាកយបែដ ឹ្ណដ្លបា ោក់សោយ េម្ោ អាសា៊ា   ឬអ គ្ភាព ំណា្អាសា៊ា  បា ោក់ពាកយបដ ឹ្ 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 

 

   
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AE ឬអ គ្ភាព ំណា្កន ុ្អាសា៊ា  ោក់ពាកយបែដ ឹ្រក
កា ់ CA តាររយៈណវបសាយ ៍ ASSIST 

CA ពិ ិ យពាកយបែដ ឹ្ 

ពាកយបែដ ឹ្ណដ្លបា ោក់សោយ AE មា លកខែៈ
ម្ ឹរម្ វូ  ិ្មា  ុពលភាព (ឧ. CA ទទួលយក) 

DCP ពិ ិ យពាកយបែដ ឹ្ 

DCP ទទួលយកពាកយបែដ ឹ្ 

RA ណ វ ្រកដ្ំសណាេះម្សាយចំសពាេះបែដ ឹ្ 

DCP ជូ ដ្ំែឹ្សៅកា ់ CA អំពីដ្ំសណាេះ
ម្សាយ 

AE ឬ អ គ្ភាព ំណា្កន ុ្អាសា៊ា  ជូ ដ្ំែឹ្ដ្ល ់CA 
ថាស ើខល  ួគិ ថាបញ្ហា សនេះម្ វូបា សោេះម្សាយ/នដល់

 ំែ្ឬយ៉ា ្ណា 

ម្ប ិ សបើរិ មា ភាពសពញសលញ CA 
ម្ វូបញ្ជ  ូបែដ ឹ្សនេះរក AE ឬ 

អ គ្ភាព ំណា្កន ុ្អាសា៊ា  វញិ សេើយ
AE ឬ អ គ្ភាព ំណា្កន ុ្អាសា៊ា  ម្ វូ

ោក់ពាកយបែដ ឹ្រដ្សទៀ  

DCP ម្ា សាលបែដ ឹ្ សេើយ CA ពិ ិ យសរើល
ការម្ា សាលរប ់ DCP សនេះ។ 

HCP  ឹ្ នដល់ជាជំ ួយ ម្ប ិ សបើ DCP/RA 
រិ អាចរកដ្ំសណាេះម្សាយបា សៅកន ុ្
ម្កបខ័ែឌ សពលសវលាណដ្លបា ម្ពរសម្ពៀ្។ 

ម្កបខ័ែឌ សពលសវលា ម្មាប់សោេះម្សាយបញ្ហា
ឆល្កា ់ម្បសទ ណដ្លបា ោក់ពាកយបដ ឹ្
រកកា ់ ASSIST រិ ម្ វូេួ ពីរយៈសពល 
៦០ នងៃសធវ ើការ ឬ ៣ ណខម្ប ិទិ ស ើយ 

១០ នងៃសធវើការ 

១០ នងៃសធវើការ 

៣០ នងៃសធវើការ 

អាចព ារសពលបា ដ្ល់ ២០ នងៃសធវើការ 

៨
 ស
ៅ
 ១
២
  
បា
ដេ
៍ (
២
 ស
ៅ
 ៣
 ណ
ខ

) 
 

CA សធវើការចុេះបញ្ជ ីដ្ំសណាេះម្សាយ  ិ្ជូ ដ្ំ
ែឺ្សៅកា ់ AE ឬ អ គ្ភាព ំណា្កន ុ្អា

សា៊ា   

២
  
បា
ដេ
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២.២  ម្មាប់ពាកយបែដ ឹ្ណដ្លបា ោក់ពាកយបដ ឹ្សោយសរធាវ ី ិ្ការយិល័យសរធាវណីដ្លបា ចុេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា   

 

  

សរធាវ ី ិ្ការយិល័យសរធាវចីុេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា  ោក់ពាកយបែដ ឹ្ 
“អនរិក”  ិ្ឯកសារ ម្រូវសនេ្ៗសៅសលខាធិការោឋ  អាសា៊ា   (CA) 

ឯកសារទំ្ អ ់ម្ វូបា ពិ ិ យសរើលភាពសពញសលញសោយ CA សេើយម្ប ិ សបើសពញសលញសេើយ 
CA ម្ វូបញ្ជ  ូសលខកូដ្ករែី មាៃ  ់សៅកា ់សរធាវ ី ិ្ការយិល័យចុេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា   

សរធាវ ី ិ្ការយិល័យចុេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា  ោក់ពាកយ ំុសៅ 
CA តាររយៈណវបសាយ ៍ ASSIST 

CA ពិ ិ យពាកយបែដ ឹ្ 

ពាកយបែដ ឹ្ណដ្លបា ោក់សោយសរធាវ ី ិ្ការយិល័យសរធាវ ី
ចុេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា  មា ភាពម្ ឹរម្ វូ  ិ្មា  ុពលភាព 

(ឧ. CA ទទួលយក) 

DCP ពិ ិ យពាកយបែដ ឹ្ 

DCP ទទួលយកពាកយបែដ ឹ្ 

RA ណ វ ្រកដ្ំសណាេះម្សាយចំសពាេះបែដ ឹ្ 

DCP ជូ ដ្ំែឹ្សៅកា ់ CA អំពីដ្ំសណាេះម្សាយ 

CA សធវ ើការចុេះបញ្ជ ីដ្ំសណាេះម្សាយ  ិ្ជូ ដ្ំែឺ្សៅកា ់សរធាវ ី ិ្
ការយិល័យចុេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា   

សរធាវ ី ិ្ការយិល័យចុេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា  ជូ ដ្ំែឹ្ដ្ល់ CA អំពីថាស ើ
ខល  ួគិ ថាបញ្ហា សនេះម្ វូបា សោេះម្សាយ/នដល់ ំែ្ឬយ៉ា ្ណា 

ម្ប ិ សបើរិ មា ភាពសពញសលញ CA 
ម្ វូបញ្ជ  ូបែដ ឹ្សនេះរកសរធាវ ី ិ្
ការយិល័យសរធាវចីុេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា  
 វញិ សេើយសរធាវ ី ិ្ការយិល័យសរធាវ ី
ចុេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា  ម្ វូោក់ពាកយបែដ ឹ្

រដ្សទៀ  

DCP ម្ា សាលបែដ ឹ្ សេើយ CA 
ពិ ិ យសរើលការម្ា សាលរប ់ DCP 

សនេះ។ 

HCP  ិ្នដល់ជាជំ ួយ ម្ប ិ សបើ 
DCP/RA រិ អាចរកដ្ំសណាេះម្សាយបា 
សៅកន ុ្ម្កបខ័ែឌ សពលសវលាណដ្លបា 

ម្ពរសម្ពៀ្។ 

ម្កបខ័ែឌ សពលសវលា ម្មាប់សោេះម្សាយបញ្ហា ឆល្
កា ់ម្បសទ ណដ្លបា ោក់ពាកយបដ ឹ្រកកា ់ 

ASSIST រិ ម្ វូេួ ពី 
រយៈសពល ៦០ នងៃសធវ ើការ ឬ ៣ ណខម្ប ិទិ ស ើយ 

១០ នងៃសធវ ើការ 

១០ នងៃសធវ ើការ 

៣០ នងៃសធវ ើការ 

អាចព ារសពលបា ដ្ល់ ២០ នងៃសធវ ើការ 
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ឧរសមព ័នធ  ៣ សាំែួរសួរញឹកញារ់ 

 

១.  ែួំរទូសៅអំពី ASSIST 
 

១.១ ស ើការសម្បើម្បា ់ ASSIST មា គិ នងលស វាករម ឬនងលឈ្ន លួអវ ីណដ្រឬសទ?  

អ្ត់សទ អ្នកអាច្ស្រើ្ាស់ ASSIST ានស យឥតគិតនលៃ។ ព ាំានការគិតនលៃសសវាកមម ឬការ
ច្ាំ យច្ េះស ម្ េះ ឬ ក់រញ្ជ នូឯការសនេះស ើយ។ 

១.២ សេ ុអវ ីបា ជាបចច ុបប ែ ASSIST មា  ម្មាប់ណ ពាកយបែដ ឹ្ ណដ្លពាក់ព័ ធ ឹ្ ពាែិជជករម
ទំ ិញ  ិ្ស វាករមឆល្ណដ្ សៅកន ុ្អាសា៊ា  ? ស ើ ASSIST  ឹ្ម្ វូពម្្កីដ្ល់បញ្ហា វ ិិសយគ
បា ណដ្រឬសទ?  
ASSIST ាន ក់ឱ្យស្រើ្ាស់ស្ារ់ស េះ្ាយរញ្ហា ននណដលោក់ព័នធនឹងោែិជាកមម

ទាំនិញចារ់តាាំងពីណខសហីា ឆន ាំ២០១៦ មកសម ៃេះ និងស្ារ់រញ្ហា ននណដលសកើតស ើងោក់ព័នធ

នឹងោែិជាកមមសសវាកមមឆ្ៃងកាត់្ពាំ ណដនកន ុងតាំរន់អាា៊ា នចារ់តាាំងពនីលាទី០១ ណខឧសភ្ជ ឆន ាំ

២០១៩។ ASSIST អាច្នឹង្តូវព្ងីកវាិលភ្ជពសៅដល់រញ្ហា វនិិសោគសៅកន ុងឆន ាំ២០២០។ 

 

១.៣ ស ើការ ិយយថា ASSIST រិ ភាជ ប់កា ពវកិចេមា  ័យថាដូ្ចសរដច? 

ការមិនភ្ជា រ់កាតពវកិច្ចានន័យថា រដឋសាជិកអាា៊ា នអាច្សស្មច្ចិ្តតមិនទទួលយក

ោកយរែដ ឹង ឬផ្ដល់ដាំស េះ្ាយសៅសពលោកយរែដ ឹង្តូវាន ក់រញ្ជ នូសៅកន ុង្រព័នធ  

ASSIST។ សទេះរីជា ASSIST មិនភ្ជា រ់កាតពវកិច្ចក៏ស យ ក៏រដឋសាជិកអាា៊ា ន្តូវខិតខាំស េះ

្ាយោកយរែដ ឹងសនេះឱ្យអ្ស់ពីលទធភ្ជពណដរ។ 

 

១.៤ សេ ុអវ ីបា ជា ASSIST មា លកខែៈជាការពិសម្ោេះសយបល់? 

ASSIST ព ាំណមនជា្រព័នធត លាការណដលសរើកដាំសែើរការសៅម ខត លាការជាតិ ឬអ្នតរជាតិស ើយ 

សហើយក៏ព ាំសថ ិតស្កាមការ្គរ់្គង ឬការសស្មច្ចិ្តតររស់សៅ្កមឯករាជយ អាជាា ក ដ ល អ្នក

ស្មេុះ្មួល ្កមុ្រឹកាជាំនញការ ឬអ្ងគភ្ជពកាត់សសច្កដ ីទីរី មួយណដរ។ ASSIST សរើក

ដាំសែើរការតាមរយៈការពិស្ោេះសោរល់តាមអ្នឡាញស យផ្ទា ល់តាមរយៈកមម វធីិសូហវ ណវរ 

ASSIST រវាងសហ្ោសានមូល ឋ នកន ុងអាា៊ា ន (្កមុហ៊ា ន ឬសាគមោែិជាកមម / សភ្ជ

ោែិជាកមម) និងរ ឋ េិាលអាា៊ា ន។ 

 

១.៥ ស ើព័ ៌មា ម្បសេទអវខីលេះណដ្ល ឹ្ោក់សៅសលើទព័ំរសាធារែៈន សគេទំព័ររប ់ ASSIST? 

មួយរយៈសពលស្កាយមក សវទិកាាធារែៈនឹងផ្ដល់ព័ត៌ានណដលអាច្ាន្រសោជន៍ស្ារ់

សហ្ោសអាា៊ា នណដលកាំព ងណសវងរកដាំស េះ្ាយោែិជាកមមខែៈកាំព ងសធវ ើអាជីវកមមសៅ

កន ុងតាំរន់។ ព័ត៌ានសនេះ នឹងរមួរញ្ច លូនូវាច់្សរឿង្រវតត ិសជាគជ័យ ករែីសិកា និងការ

ណែនាំមួយច្ាំនួនសដើមបីជួយ្កមុហ៊ា នអាជីវកមមឱ្យយល់ដឹងកាន់ណតច្ាស់អ្ាំពីកិច្ច្ពមស្ពៀងអា

ា៊ា ន។ សវទិកាសនេះ ក៏នឹងសលើកទឹកចិ្តតដល់្កមុហ៊ា នអាជីវកមមឱ្យសធវ ើការណច្ករំណលករទ

ពិសាធន៍ផ្ទា ល់ខល នួ និងសមសរៀនសជាគជយ័សៅកន ុងការណសវងរកដាំស េះ្ាយសៅកន ុងអាា៊ា ន

ផ្ងណដរ។ ព ាំានព័ត៌ានសាា ត់ មួយ្តូវាន ក់សៅសលើសវទិកាស ើយ។ 

 

១.៦ ស ើពាកយបែដ ឹ្សៅណ ម្ វូរកាជាការ មាៃ  ឬ់សទ?  រណាខលេះណដ្លអាចចូលសរើលព័ ៌មា 

ណដ្លបា នដល់សោយសដ្ើរបែដ ឹ្សៅកន ុ្ពាកយបែដ ឹ្រប ់ខល  ួ ឬសោយរោឋ េិបាលអាសា៊ា  ជា

ណនែករួយន ដំ្សណាេះម្សាយណដ្លម្ វូបា ស ែ ើស ើ្ ? 

ការរកាការសាា ត់ានារៈសាំខាន់រាំផ្ ត សហើយានណតសដើមរែដ ឹង រដឋសាជិកអាា៊ា នណដល

ោក់ព័នធ ស យផ្ទា ល់ និងសលខាធិការ ឋ នអាា៊ា នរ  ស ណ េះណដលានសិទធិចូ្លសមើលោកយរែដ ឹង

ជាក់ណសដង និងដាំស េះ្ាយណដលានសសន ើស ើងាន។ (សូមសមើលសសច្កដ ី្រកាសមិនទទួលខ ស

https://assist.asean.org/read/faq/30/?m=46#1.2
https://assist.asean.org/read/faq/30/?m=46#1.2
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្តូវសៅសលើសគហទាំព័រររស់ ASSIST អ្ាំពីរញ្ហា សនេះ។ 

 

១.៧ ស ើព័ ៌មា ណារួយណដ្លកពុំ្សធវ ើការផ្ទល  ់បដ រូតាររយៈ ASSIST អាចសម្បើម្បា ់សៅសពល

សម្កាយសៅកន ុ្ លុាការ ម្មាប់សោលបែំ្សោេះម្សាយវវិាទកន ុ្ម្បសទ  ឬដំ្សណាេះម្សាយ

 វវិាទអ តរជា ិ (អ គ្ការពាែិជជករមពិេពសលាក  ិ្ /ឬ អាសា៊ា  ) ណដ្រឬសទ? 

អ្ត់សទ សសច្កដ ីរដិសសធន៍ទាំនួលខ ស្តូវររស់ ASSIST (សូមសមើលតាំែភ្ជា រ់សៅសជើង 

សគហទាំព័រទ ាំងអ្ស់ររស់ ASSIST) ានរញ្ហា ក់អ្ាំពីច្ាំែ ច្សនេះច្ាស់ ស់។ ព ាំានព័ត៌ាន ឬ

សសច្កដ ីណលៃង មួយររស់សដើមរែដ ឹង ឬររស់រដឋសាជិកអាា៊ា នសៅកន ុងដាំសែើរការ ASSIST 

អាច្ស្រើ្ ាសស់ៅកន ុងដាំសែើការស េះ្ាយទាំនសជ់ាតិ ឬអ្នតរជាតិានស ើយ។ សរើសទេះរីមិន

អាច្អ្ន វតតសៅកន ុងត លាការក៏ស យ ដាំស េះ្ាយណដលានសសន ើស ើងអាច្ានតនមៃជាក់

លាក់សៅកន ុងរររិទ្សសដៀងោន ននោកយរែដ ឹងទាំងសនេះសៅច្ាំសោេះអាជាា ធររដឋាល (ដូច្ជា 

មន្រនត ីគយ មន្រនត ីោែិជាកមម អាជាា ធរសច្ញអាជាា រ័ែណ នាំចូ្ល អ្ងគភ្ជពវាយតនមៃភ្ជពអ្ន វតតតា

ម។ល។) ររស់រដឋសាជិកអាា៊ា នណដលានសសន ើផ្តលជ់ាដាំស េះ្ាយ។ 

 
 

២.  វសិាលភាពន  ASSIST 
 

២.១ ស ើ េម្ោ អាសា៊ា  អាចោក់ពាកយបែដ ឹ្ ម្បឆំ្ ឹ្ រោឋ េបិាលន ម្បសទ ខល  ួឯ្បា 

ណដ្រឬសទ? 

អ្ត់សទ ASSIST គឺស្រើ្ ាស់ស្ារ់ណតស េះ្ាយរញ្ហា ោែជិាកមមឆ្ៃងកាត់្ពាំ ណដនសៅកន ុងអា

ា៊ា នរវាងសហ្ោសអាា៊ា នណដលានច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់សៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន និងរ ឋ

េិាលននរដឋសាជិកអាា៊ា ន មួយកន ុងច្ាំស មរដឋសាជិកអាា៊ា នទាំង្ាាំរួនសផ្េង

សទៀតណតរ  ស ណ េះ។ រញ្ហា កន ុង្សកុស ទធាធោក់ព័នធ នឹងរ ឋ េិាល្រចាា្ំ រសទសននសហ្ោស

 ក់ោកយរែដ ឹងមិនអាច្រញ្ជ នូតាមរយៈ ASSIST ស ើយ។ កន ុងករែីណដលអ្នកផ្ដល់សសវាកមមណដល

ជាកមមសិទធិររស់្កមុហ៊ា នសមណដលានមូល ឋ នសៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន A រ  ណនតផ្ដល់សសវា

កមមររស់ខល នួសៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន B ច្ង់ ក់ោកយរែដ ឹងរដឋសាជិកអាា៊ា ន B សនេះ

គឺ្កមុហ៊ា នសមសៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន A ណដលគួរ ក់ោកយរែដ ឹងសលើ ASSIST។ សទេះរីជា

ោ ង  សាំែ ាំសរឿងក៏អាច្ ក់ “ជាលកខែៈអ្នមិក” ស យសាគមោែិជាកមមណដលាន

មូល ឋ នសៅកន ុងអាា៊ា ន សភ្ជោែិជាកមម ្កមុ្រឹកាធ រកិច្ច សហព័នធធ រកិច្ច សមធាវណីដល

ានច្ េះរញ្ា ី ឬការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ីតាងនមឱ្យសដើមរែដ ឹងពិត្ាកដាន

ផ្ងណដរ។ 

 

២.២ ស ើ ASSIST អាចសម្បើម្បា ់សដ្ើរបីោកព់ាកយបែដ ឹ្ម្បឆំ្  ឹ្រោឋ េិបាលសម្ៅពីម្បសទ កន ុ្

អាសា៊ា  បា ណដ្រឬសទ (ឧទេរែ៍ អូស្រ្សាត លី ចិ  អឺរ៉ាុប ជប៉ាុ  កូសរ៉ា អាសររកិ។ល។)? 

អ្ត់សទ ASSIST គឺស្ារ់ណតស េះ្ាយរញ្ហា ោែជិាកមមឆ្ៃងកាត់្ពាំ ណដនសៅកន ុងអាា៊ា នរវាង

សហ្ោសអាា៊ា នណដលានច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់សៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា ន និងរ ឋ េិាលនន

រដឋសាជិកអាា៊ា ន មួយកន ុងច្ាំស មរដឋសាជិកអាា៊ា នទាំង្ាាំរួនសផ្េងសទៀតណត

រ  ស ណ េះ។ 

 

២.៣ ស ើសដ្ើរបែដ ឹ្ អាចោកព់ាកយបែដ ឹ្ ពាក់ព័ ធ ឹ្វធិា ការណដ្លកំពុ្សោេះម្សាយសៅកន ុ្

 ុលាការជា ិម្ បតារ ី ិវធិីចាបក់ន ុ្ម្ កុ ឬណដ្លជាករមវ ថ ុន ដំ្សែើរការរជឈ តការកំពុ្

ប ត ឬណដ្លម្ វូបា ទទួលយកសោយរោឋ េិបាលរប ់ខល  ួសៅកន ុ្អ គ្ការពាែិជជករមពិេព

សលាក ឬអាសា៊ា  សៅសម្ការយ តការសោេះម្សាយវវិាទ ីរួយៗណដ្រឬសទ? 

អ្ត់សទ ្រសិនសរើោកយរែដ ឹង្តូវាន ក់សៅស្កាមកាលៈសទសៈទាំងសនេះ សនេះសលខាធិការ

 ឋ នអាា៊ា ន ឬ្រសទសសោលសៅនឹង្ចានសចាលោកយរែដ ឹងសនេះស យចាត់ទ កថាមិន្សរ

តាមនីតិវធីិ។ 

 

៣. រុ ោក់ពាកយបែដ ឹ្  

៣.១ សៅសពលរុ ោកព់ាកយបែដ ឹ្តារ ASSIST ស ើាបំាច់ម្ វូ ុកំារអ ញុ្ហញ   ឬការោមំ្ទពី 

រោឋ េិបាល អាសា៊ា  ណដ្លសដ្ើរបែដ ឹ្ បា ចុេះបញ្ជ ីតារនល វូចាប់ណដ្រឬសទ? 
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អ្ត់សទ មិនចាាំាច់្ស ើយ ASSIST គឺផ្ដលជូ់នស្ារ់ស្រើ្ាស់ស យផ្ទា លស់ យសហ្ោសអា

ា៊ា ន សហើយព ាំចាាំាច់្សសន ើស ាំការអ្ន ញ្ហញ តពីរ ឋ េិាលនន្រសទសសដើមស ើយ។ សោលគឺ សដើម

រែដ ឹង្តូវានសលើកទឹកចិ្តតឱ្យណសវងរកមតិសោរល ់ និងជាំនួយណដលអាច្ានពីរ ឋ េិាល

នន្រសទសសដើមសៅម នសពល ក់ោកយរែដ ឹងតាមរយៈ ASSIST។ 

 

៣.២ ម្ប ិ សបើសដ្ើរបែដ ឹ្ រិ មា ការយល់ដឹ្្សពញសលញអំពីកិចេម្ពរសម្ពៀ្ អាសា៊ា  ពាក់ព័ ធ 

ឬម្ វូការការម្បកឹាសយបល់សៅរុ សពលោក់ពាកយបែដ ឹ្  ស ើមា ធ ធា ណាខលេះណដ្លអាច

ស ែ ើ ុកំារម្បកឹាសយបល់ ឬការណែន?ំ 

សដើមរែដ ឹងអាច្ណសវងរកមតិសោរល់ និងជាំនួយណដលអាច្ានពីរ ឋ េិាលនន្រសទសសដើម

សៅម នសពល ក់ោកយរែដ ឹងតាមរយៈ ASSIST។ សដើមរែដ ឹងក៏អាច្ណសវងរកការណែនាំ និង

ជាំនួយពីអ្នកពិស្ោេះសោរល់ឯករាជយ សមធាវ ីការោិល័យសមធាវ ីសភ្ជោែិជាកមម ្កមុ្រឹកា

ធ រកិច្ច សហព័នធធ រកិច្ច សាគមោែិជាកមម ឬពី ្គឹេះាថ នសិកាផ្ងណដរ។ គួរសសន ើស ាំការណែនាំ 

និងជាំនួយពីតួអ្ងគទ ាំងសនេះសៅសពលណដលសដើមរែដ ឹងគឺជាសហ្ោសណដលអាច្ានសមតថ

ភ្ជពរសច្ចកសទសសៅានក្មិតោក់ព័នធនឹងការយល់ដឹងអ្ាំពីរញ្ហា អាា៊ា ន ឬការលាំាកសៅ

កន ុងការទាំនក់ទាំនងជាភ្ជាអ្ង់សគៃស។ 

 

៣.៣ ម្ប ិ សបើពាកយបែដ ឹ្ គជឺារប ់អ គ្ភាពខាែ   ូចបំន ុ ខាែ   ូច ឬខាែ  រធយរ (MSME) 

ស ើរសធាបាយណាណដ្លម្បស ើរជា្សគកន ុ្ការណ វ ្រកការោមំ្ទសៅសពលោក់ពាកយបែដ ឹ្ សលើ 

ASSIST? 

តាមរយៈការណសវងរកការណែនាំ និងជាំនួយពីអ្នកពិស្ោេះសោរល់ឯករាជយ សមធាវ ីការោិល័យ

សមធាវ ីសភ្ជោែិជាកមម ្ កមុ្រឹកាធ រកិច្ច សហព័នធធ រកិច្ច សាគមោែិជាកមម ឬពី្គឹេះាថ ន

សិកាផ្ងណដរ។ ឬស យណសវងរកមតិសោរល់ និងជាំនួយណដលអាច្ានព ី

រ ឋ េិាលនន្រសទសសដើមសៅម នសពល ក់ោកយរែដ ងឹតាមរយៈ ASSIST។ 

 

៣.៤ ស ើសធវ ើដូ្ចសរដចសទើបសដ្ើរបែដ ឹ្ អាចដឹ្្ម្បាកដ្ថា បញ្ហា ណដ្លប៉ាេះពាល ់ករមភាពអាជីវករម

រប ខ់ល  ួ ថ  ិសៅកន ុ្វសិាលភាពន  ASSIST? 

 វាិលភ្ជពនន ASSIST ានរងាា ញសៅសលើសគហទាំព័រររស់ ASSIST។ ោកយរែដ ឹងអាច្នឹង្តូវ

្ចានសចាល ្រសិនសរើោកយរែដ ឹងសនេះសថ ិតសៅកន ុង្រសេទ មួយដូច្ខាងស្កាម៖ ោកយ

រែដ ឹងសនេះមិនសថ ិតសៅស្កាម ឬ្តូវានរញ្ញតត ិស យកិច្ច្ពមស្ពៀងោែិជាកមម 

អាា៊ា ន មួយស ើយ។ ោកយរែដ ឹងសនេះហួសវាិលភ្ជពោែិជាកមមអាា៊ា នោកយរែដ ឹងសនេះគឺ

ជាវវិាទរវាង្កមុហ៊ា នអាជីវកមមោកយរែដ ឹងសនេះមិនានព័ត៌ាន្គរ់្ោន់ និងអាច្សជឿជាក់

ានោកយរែដ ឹងសថ ិតស្កាមការ្តួតពិនិតយណផ្នករដឋាល ឬផ្ល វូច្ារ់ និង/ឬដាំសែើរការស េះ

្ាយវវិាទសផ្េងសទៀត និងោកយរែដ ឹងសនេះសលើកស ើងអ្ាំពីរញ្ហា វនិិសោគណដលរច្ច ុរបននមិន

ទន់ានសៅស្កាម ASSIST សៅស ើយ។ 

 

ដូសច្នេះ សដើមរែដ ឹងគួរ្ាវ្ជាវស យយកចិ្តតទ ក ក់ស យណផ្ែកសលើព័ត៌ានណដលានផ្ដល់

ជូនសៅសលើសគហទាំព័រ និង/ឬស យណសវងរកការណែនាំ និងជាំនួយពីរ ឋ េិាលនន្រសទសសដើម 

ឬពីអ្នកពិស្ោេះសោរល់ឯករាជយ សមធាវ ីការោិល័យសមធាវ ី ្កមុ្រឹកាធ រកិច្ច សភ្ជោែិជា

កមម សហព័នធធ រកិច្ច និងសាគមោែិជាកមម។ 

 

៣.៥ សេ ុអវ ីបា ជាាបំាច់ម្ វូកសា្ ែុំំសរឿ្ឱ្យលអ ិ លអ  ់  ិ្មា េ ត ុតា្ចា ល់ា /់មា ទ

 ហ ីករែ៍ម្គប់ម្ោ ់សៅរុ សពលោក់ពាកយបែដ ឹ្សលើ ASSIST? 

ច្ាំែ ច្សនេះានារៈសាំខាន់ ស់ ស យារណតសាំែ ាំសរឿងនឹង្តូវពិនិតយស យ្កសួងោក់ព័នធ

ណដលចូ្លរមួសៅកន ុង ASSIST។ វធិានការ ឬការអ្ន វតតណដលកាំព ងតតាាំងោន  ឬរញ្ហា ណដលសដើម

រែដ ឹងកាំព ង្រឈម្តូវរងាា ញឱ្យានច្ាសល់ាស ់ សហើយអ្វ ីណដលចាាំាច់្គួរផ្ដល់ឯការ

សាំអាងសផ្េងៗ។ សដើមរែដ ងឹអាច្សសន ើស ើងផ្ងណដរនូវដាំស េះ្ាយណដលអាច្ានសដើមបីស្មរ

ស្មួលដាំសែើរការ។ ោកយរែដ ឹងណដល្តូវានរងាា ញ្គរ់្ជងុស្ជាយនឹងានឱ្កាសខពស់កន ុង

ការទទួលយកស យ្រសទសសោលសៅណដលានសោលរាំែងណសវងរកដាំស េះ្ាយ។ 

 

៤. ការោក់ពាកយបែដ ឹ្ 
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៤.១ ស ើសដ្ើរបែដ ឹ្ាបំាច់ម្ វូចុេះបញ្ជ ជីារុ សដ្ើរបីបងាា ញថា ម្ករុេ៊ាុ រប ់ខល  ួគឺជា 

 េម្ោ  ឬ មាគរពាែិជជករមមា រូលោឋ  កន ុ្ ំប ់អាសា៊ា   ឬថាស ើការចុេះបញ្ជ ីម្ វូ

បា សធវ ើស ើ្ជា វ ័យម្បវ ត ិសៅសពលោក់ពាកយបែដ ឹ្ណដ្រឬសទ?  

ព ាំានដាំសែើរការច្ េះរញ្ា ីជាម នស ើយ។ សដើមរែដ ឹង្តូវផ្ដល់សលខច្ េះរញ្ា ីធ រកិច្ចជាតិររស់ខល នួ 

និងេសត ុតាងរញ្ហា ក់អ្ាំពកីារច្ េះរញ្ា ីណដលជាលកខខែឌ កាំែត់ចាាំាច់្សៅសលើទ្មង់ោកយរែដ ឹង

សៅសលើសគហទាំព័រ ASSIST។ សមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវណីដល ក់ោកយរែដ ឹងតាងនមអ្តិលិ

ជនររស់ខល នួ (ោកយរែដ ឹងអ្នមិក) ជាដាំរូង្តូវច្ េះរញ្ា ីជាមួយសលខាធិការ ឋ នអាា៊ា ន និង

 ក់ទ្មង់ណរររទសដើមបទីទួលានសលខកូដសាំែ ាំសរឿងសាា ត់ពី សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា ន។ 

 

៤.២ ស ើសដ្ើរបែដ ឹ្ ម្ វូបសំពញទម្រ្់ពាកយបែដ ឹ្ តារអ ឡាញ  ិ្ ចុេះស ម្ េះសៅសរៀ្រាល់

សពលណដ្លខល  ួច្់ោក់ពាកយបែដ ឹ្  ឬថាស ើសដ្ើរបែដ ឹ្អាចោក់ពាកយបែដ ឹ្ សម្ចើ សៅសលើ

ទម្រ្់ណ រួយណដ្រឬសទ? 

សដើមរែដ ឹង្តូវ ក់ទ្មង់ោកយរែដ ឹងតាមអ្នឡាញសៅសរៀងរាល់សពល ណដលសហ្ោស (ឬ

អ្ងគភ្ជពតាំ ងសហ្ោសសៅកន ុងោកយរែដ ឹងអ្នមិក)  ក់ោកយរែដ ឹងលមណីដល្តូវណត

រាំសពញ្គរ់ច្សនៃ េះស្ាររ់ាំសពញទាំងអ្ស់។ 

 

៤.៣ ស ើសដ្ើរបែដ ឹ្ ម្ វូចុេះបញ្ជ ីជា េម្ោ អាសា៊ា  សៅកន ុ្បញ្ជ កីណាដ លរួយច ួំ ណដ្រឬសទ? 

អ្ត់សទ ព ាំានរញ្ា ីក ដ លស ើយ។ ានណតសមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវណីដល ក់ោកយរែដ ឹង

តាងនមអ្តិលិជនរ  ស ណ េះ (ោកយរែដ ឹងអ្នមិក) ណដល្តូវច្ េះរញ្ា ីជាម នជាមួយសលខាធិការ

 ឋ នអាា៊ា ន និង ក់ទ្មង់ណរររទសដើមបីទទួលានសលខកូដសាំែ ាំសរឿងសាា ត់ពី

សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា ន។ 

 
៤.៤ ស ើ េម្ោ អាសា៊ា   (ឧទេរែ៍ ម្ករុេ៊ាុ  ឬ មាគរពាែិជជករម) ណដ្លបា ចុេះបញ្ជ ី

ម្ បចាប់សៅកន ុ្រដ្ឋ មាជិកអាសា៊ា  ណារួយកន ុ្ចំសណាររដ្ឋ មាជកិអាសា៊ា   ទំ្  ១០ មា 

 ័យយ៉ា ្ដូ្ចសរដច? 

ានន័យថា សហ្ោសអាា៊ា នានរាំសពញកាតពវកិច្ចផ្ល វូច្ារ់ររស់្រសទសណដលខល នួដាំសែើរ

ការ និងានច្ េះរញ្ា ីជា្កមុហ៊ា នអាជីវកមម ឬសាគមោែិជាកមម / សភ្ជោែិជាកមម / ្កមុ

្រឹកាធ រកិច្ច / សហព័នធធ រកិច្ច។ ដាំសែើរការសនេះនឹង្តូវអ្ន វតតសៅតាមដាំសែើរការច្ារ់ជាទូសៅ

សៅកន ុង្រសទសអាា៊ា ននីមួយៗ។ លកខែៈ វនិិច្ឆ ័យ្សសដៀងោន សនេះ ្តូវអ្ន វតតច្ាំសោេះសមធាវ ីឬ

ការោិល័យសមធាវណីដល ក់ោកយរែដ ឹងតាងនមឱ្យអ្តិលិជនររស់ខល នួផ្ងណដរ។ សហ្ោស

ទាំងសនេះ្តូវរងាា ញការច្ េះរញ្ា ីជាមួយរដឋសាជិកអាា៊ា ន មួយ និងអាជាា រ័ែណ វជិាា ជីវៈកន ុង

ការអ្ន វតតច្ារ់សៅកន ុងណដនយ តាត ធិការអាា៊ា នោក់ព័នធ។ 

 

៤.៥ ម្ប ិ សបើសដ្ើរបែដ ឹ្ គជឺាការយិល័យអាសា៊ា  ណដ្លបា ចុេះបញ្ជ ីម្ បចាប ់ (ឧទេរែ ៍

សាខា ម្ករុេ៊ា ុបុម្  រព ័ ធ ការយិល័យ ណំា្ សរា្ចម្ក រជឈរែឌ លណចកាយ ។ល។) ន សាជីវ

ករមពេជុា ិពីម្បសទ សម្ៅពីអាសា៊ា   ស ើពាកយបែដ ឹ្ អាច ឹ្ ម្ វូោក់សោយ “ការយិល័យ

កណាដ ល” រប ស់ដ្ើរបែដ ឹ្ ណដ្ល ថ  ិសៅកន ុ្ម្បសទ រិ ណរ អាសា៊ា  បា ណដ្រឬសទ? 

អ្ត់សទ ោកយរែដ ឹង្តូវ ក់ស យសហ្ោសណដលដាំសែើរការសៅកន ុង្រសទសអាា៊ា ន មួយ 

ណតសទេះរីោ ង  “ទីាន ក់ការក ដ ល” អាច្ផ្ដល់ការ្រឹកាសោរល់ ឬជាំនួយរសច្ចកសទសដល់

សហ្ោសអាា៊ា នសៅសពលសហ្ោសអាា៊ា នជាអ្នក ក់ោកយរែដ ឹង។ 

 
៤.៦. ស ើអែកពិសម្ោេះសយបល់ សរធាវ ី ឬទីម្បកឹាអាចោកព់ាកយបែដ ឹ្ តា្នរ េម្ោ  

អាសា៊ា  បា ណដ្រឬសទ? ម្ប ិ សបើអាច ស ើគួរនដល់សលខចុេះបញ្ជ ពីាែិជជករម ឬេ ត ុតា្ន ការចុេះ

បញ្ជ ណីាខលេះ? 

្តូវសហើយ ោកយរែដ ឹងអាច្ ក់ស យអ្នកពិស្ោេះសោរល់ សមធាវ ី ឬទី្រឹកាតាងនម 

សហ្ោសអាា៊ា ន រ  ណនត សៅកន ុងករែីសនេះ សលខច្ េះរញ្ា ី និងេសត ុតាងននការច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់

្តូវណតជាររស់សហ្ោសអាា៊ា ន (AE) ណដល្តូវានតាំ ង ស យារោកយរែដ ឹងសនេះគឺជា

ោកយរែដ ឹងររស់ AE ណដលនឹង្តូវ ក់។ សដើមរែដ ងឹអាច្នឹងទទួលានការ្រឹកាសោរល ់

និងជាំនួយសៅកន ុងការ ក់ោកយរែដ ឹងររស់ខល នួស យរ គគល ឬអ្ងគភ្ជពណដលមិនណមនកាំព ង

សធវ ើការឱ្យសហ្ោសអាា៊ា នសនេះ។ សទេះជាោ ងសនេះកដ ី ្រសិនសរើោកយរែដ ឹងណដលកាំព ង ក់គឺ
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ជាោកយរែដ ឹងអ្នមិក សនេះសលខច្ េះរញ្ា ីោែិជាកមម (ស្ារ់សាគមោែជិាកមម សភ្ជ

ោែិជាកមម ្កមុ្រឹកាធ រកិច្ច សហព័នធធ រកិច្ច។ល។) និងេសត ុតាងននការច្ េះរញ្ា ី (ស្ារ់

សមធាវ ី និងការោិល័យសមធាវ)ី គឺជាររសអ់្ងគភ្ជពណដល ក់ោកយរែដ ឹងតាងនមឱ្យសហ

្ោសអាា៊ា ន និងមិនណមនជាររស់សហ្ោសអាា៊ា ន 

ស ើយ។  

 

៤.៧ ស ើរបូវ ័តបគុគលអាចោក់ពាកយបែដ ឹ្ សលើ ASSIST បា ណដ្រឬសទ? 

មិនអាច្សទ។ សៅសពលសនេះ ASSIST ានស្ារ់ណតសហ្ោសណដលានច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់ណត

រ  ស ណ េះ (ដូច្ជាអ្ងគភ្ជព្សរច្ារ់)។ ASSIST មិនានស្ាររ់ គគល (ររូ 

វន័តរ គគល) ស ើយ។ សទេះជាោ ងសនេះកដ ី សមធាវជីាលកខែៈរ គគលអាច្ ក់ោកយរែដ ឹងអ្នមិក

ជាំនួសឱ្យកូនកដ ីររស់ខល នួ (ឧ. សហ្ោសណដលានមូល ឋ នកន ុងអាា៊ា ន) ដរារ លកខខែឌ សផ្េ

ងៗទាំងអ្ស់្តូវានរាំសពញរចួ្រាល់អ្ស់។ 

 

៤.៨ ស ើសដ្ើរបែដ ឹ្ អាចោក់ពាកយបែដ ឹ្ ជាលកខែៈអនរិកសោយពំុាបំាច់សម្បើម្បា ់ស ម្ េះ

ម្ករុេ៊ា ុរប ់ខល  ួណដ្រឬសទ? ម្ប ិ សបើអាច ស ើមា វធិសីាស្រ្ ត សនេ្សដ្ើរបីោកព់ាកយបែដ ឹ្ ណបប

ស េះណដ្រឬសទ? 

អាច្ាន ោកយរែដ ឹងអ្នមិកអាច្ ក់សៅសពលណដលសដើមរែដ ឹងមិនច្ង់រងាា ញអ្តតសញ្ហញ ែ 

ររស់ខល នួសៅដល់្ រសទសសដើម និង/ឬ ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ សទេះ

ស យារមូលសហត  មួយក៏ស យ។ សដើមបីសធវ ើដូសច្នេះ សដើមរែដ ឹងអាច្ស្រើ្ ាស់សាគម

ោែិជាកមម ឬអ្ងគភ្ជពតាំ ង្សសដៀងោន  (សោលគឺ សភ្ជោែិជាកមម ្កមុ្រឹកាធ រកិច្ច សហ

ព័នធធ រកិច្ច សមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវ)ី ស្ារ់ោកយរែដ ឹងណដល្តូវ ក់ជាំនួសខល នួ។ 

សាគមោែិជាកមមណដលានមូល ឋ នសៅកន ុងអាា៊ា ន ឬអ្ងគភ្ជពតាំ ងមិនចាាំាច់្

រងាា ញស ម្ េះររស់សហ្ោសអាា៊ា ន មួយណដលខល នួ ក់ោកយរែដ ឹងជាំនួសស ើយ និង្ោន់

ណត ក់ោកយរែដ ឹងស យស្រើ្ាស់សលខច្ េះរញ្ា ីោែជិាកមមររស់ខល នួណតរ  ស ណ េះ (សោលគឺ

សលខច្ េះរញ្ា ីោែិជាកមមសៅកន ុងណដនយ តាត ធិការអាា៊ា នណដលខល នួ្តូវានរសងក ើត ឬអាជាា រ័ែណ

្រករវជិាា ជីវៈស្ារ់សមធាវ ី ឬការោិល័យសមធាវ)ី។ សមធាវ ី និងការោិល័យសមធាវក៏ីចាាំាច់្

្តូវច្ េះរញ្ា ីជាម នជាមួយសលខាធិការ ឋ នអាា៊ា ន និង ក់ទ្មង់ណរររទសដើមបីទទួលាន

សលខកូដសាំែ ាំសរឿងសាា ត់ណដល្តូវស្រើ្ាស់សៅសពល ក់ោកយរែដ ឹងអ្នមិកផ្ងណដរ។  វធីិ

ាន្រសត សនេះ ក៏ានសោលរាំែងសដើមបីអ្ន ញ្ហញ តឱ្យានសដើមរែដ ឹងស្ច្ើន ណដលានរញ្ហា ោែិជា

កមមដូច្ោន អាច្សជៀសវាងានសៅកន ុងការ ក់ោកយរែដ ឹងស្ច្ើនផ្ងណដរ។ គួរកត់សាគ ល់ថា 

នលៃសសវាកមមអាច្នឹង្តូវអ្ន វតតផ្ងណដរសៅសពលណដលអ្ងគភ្ជពតាំ ងផ្ដល់សសវាកមមសនេះសៅ

ដល់សហ្ោសអាា៊ា នណដលានរាំែងរកាអ្នមិកភ្ជព។ 

 

 
៤.៩. សេ អុវ ី/សពលណាណដ្លសដ្ើរបែដ ឹ្ មាែ ក់ ឬសដ្ើរបែដ ឹ្ សម្ចើ គួរពិារណាោក់ពាកយបែដ ឹ្

តាររយៈ មាគរពាែិជជករម ឬ ភាពាែិជជករម ម្ករុម្បឹកាធរុកចិេ ឬ េព័ ធធរុកិចេអាសា៊ា  

ណដ្លបា ចុេះបញ្ជ ីម្ បចាប?់ 

ទ្មង់សនេះអាច្ស្រើ្ ាសា់ន្រសិនសរើ្កមុហ៊ា នភ្ជគស្ច្ើនានរញ្ហា  ឬរញ្ហា ្រឈមោែិជា

កមមដូច្ោន  សហើយ្កមុហ៊ា នទាំងសនេះសស្មច្ចិ្តតស្រើ្ាស់សាគមោែិជាកមមតាំ ងររស់

ខល នួ (ឧ. សាគមធ រកិច្ច សភ្ជោែិជាកមម ្ កមុ្រឹកាធ រកិច្ច សហព័នធធ រកិច្ច ។ល។) សដើមប ីក់

ោកយរែដ ឹងជាំនួសខល នួ កន ុងសោលរាំែងណសវងរកដាំស េះ្ាយស្ារ់្ កមុហ៊ា នទាំងអ្ស។់ 

ាថ នភ្ជពមួយសទៀតគឺសៅសពលណដលសហ្ោសមិនច្ង់រងាា ញអ្តតសញ្ហញ ែររសខ់ល នួស យារ

ណតរញ្ហា ានភ្ជពរសសើរ និងច្ង់ឱ្យសាគមធ រកិច្ច ក់ោកយរែដ ឹងជាំនួសឱ្យខល នួ ស យរកា

នូវភ្ជពអ្នមិក។ សៅកន ុងករែីទីពីរសនេះ សមធាវ ីឬការោិល័យសមធាវណីដលានមូល ឋ នកន ុង

អាា៊ា ន និងានអាជាា រ័ែណ ្តឹម្តូវក៏អាច្នឹង្តូវពឹងោក់ផ្ងណដរស យ្តូវរាំសពញលកខខែឌ

ច្ េះរញ្ា ីជាមួយនឹងសលខាធិការ ឋ នអាា៊ា ន។ 

 

៤.១០. ស ើសដ្ើរបែដ ឹ្ អាចអាប់ ូ ឯកសារណារួយ (ឧទេរែ៍ ចាប់ លិខ ិសឆល ើយឆល្ជារួយ

អាជាា ធរ អាជាា ប័ែណ  េ ត ុតា្របូភាព អ  ុារែៈនល វូចាប់ ។ល។) សៅសពលោក់ពាកយបែដ ឹ្

រប ់ខល  ួណដ្រឬសទ? 
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ាន គឺអាច្ ក់ានជាទ្មង់ មួយណដលសថ ិតសៅកន ុងក្មិតទាំហាំសមកាប ៊ិត (Mb) ាន

កាំែត់ស្ារ់ឯការភ្ជា រ់ណដលានរងាា ញជូនសៅសលើទ្មង់ោកយរែដ ឹងអ្នឡាញASSIST។ 

កន ុងករែីពិសសសខៃេះ សដើមរែដ ឹងអាច្នឹង្តូវសសន ើឱ្យផ្ដល់ជូនរដឋាលក ដ លនូវព័ត៌ាន

រណនថមតាមរយៈអ្ ីណមល។ 

 

៤.១១ ស ើពាកយបែដ ឹ្ ម្ពា្អាចរកាទកុសៅសលើសគេទំព័ររប ់ ASSIST (ដូ្ចជា ទម្រ្់ពាកយ

បែដ ឹ្ តារអ ឡាញ)  ម្មាប់បំសពញសៅសពលសម្កាយបា ណដ្រឬសទ? 

អ្ត់សទ សដើមរែដ ឹងគួរសធវ ើការតាមអ្៊ាហវឡាញសដើមបីសរៀរច្ាំោកយរែដ ឹង រចួ្រនា រ់មកលតច្មៃង

ព័ត៌ានសនេះ ក់សលើោកយរែដ ឹងអ្នឡាញសៅសពល ក់ោកយរែដ ឹង។ 

 

៤.១២ ស ើពាកយបែដ ឹ្ ណ រួយអាចោក់បដ ឹ្ រដ្ឋ មាជកិអាសា៊ា  សម្ចើ បា ណដ្រឬសទ ម្ប ិ សបើ 

បញ្ហា ពាែិជជករមម្ វូបា ជបួម្បទេះសៅកន ុ្ម្បសទ សម្ចើ ? 

អ្ត់សទ ោកយរែដ ឹងនីមួយៗអាច្ ក់រដ ឹងរដឋសាជិកអាា៊ា នមដងានណតមួយរ  ស ណ េះ។  

សដើមរែដ ឹងនឹង្តូវ ក់ោកយរែដ ឹងស្ច្ើន្រសិនសរើខល នួជួរ្រទេះរញ្ហា ដូច្ោន សៅកន ុង

្រសទសសលើសពីមួយ។ 

 

៤.១៣ ស ើសដ្ើរបែដ ឹ្ ម្ វូសនាើអុីណរលពាកយបែដ ឹ រ្ប ខ់ល  ួសៅកា ់ ួអ គ្សនេ្ សៗទៀ សៅសម្ការ 

ASSIST ណដ្រឬសទ? 

មិនាច់្សទ រាល់ការ្ា្ស័យទក់ទងទាំងអ្ស់្តូវសធវ ើស ើងតាមអ្នឡាញតាមរយៈសវទិកា 

ASSIST។ 

 

៤.១៤ ស ើពាកយបែដ ឹ្ អាចោក់ជាភាសាណារួយសម្ៅពីភាសាអ្់សគល ណដ្រឬសទ? ម្ប ិ សបើរ ិ

អាច ស ើយ៉ា ្សហាចណា អ់ាចោក់ព័ ៌មា អ គ្សេ  ុ  ិ្ព័ ៌មា នល វូចាបជ់ាឯកសារ ំអា្

រួយចំ ួ  (ដូ្ចជា េ ត ុតា្ន ការចុេះបញ្ជ ីម្ករុេ៊ាុ  ឬឯកសារចាបជ់ា )ិ ជាភាសារប ់សដ្ើរ

បែដ ឹ្  ឬរប ់ម្បសទ ណដ្លបញ្ហា ពាែិជជករមកំពុ្សកើ ស ើ្ បា ណដ្រឬសទ? 

ភ្ជាអ្ង់សគៃស គឺជាភ្ជាផ្ល វូការស្ារ់ការសធវ ើទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រព័នធ  សហើយោកយ

រែដ ឹង្តូវសរសសរជាភ្ជាអ្ង់សគៃស។ រាល់ឯការសាំអាងទាំងអ្ស់ណដលអារ ូ់តស យសដើ

មរែដ ឹង (ដូច្ជា សសច្កដ ីសសងខរណផ្នកច្ារ់ រាយការែ៍រសច្ចកសទស និង 

ឯការសផ្េងៗសទៀត) ្តូវសរសសរជាភ្ជាអ្ង់សគៃស។ សទេះជាោ ងសនេះកដ ី ឯការផ្ល វូការដូច្ជា 

េសត ុតាងអ្ាំពីការច្ េះរញ្ា ី ច្ារ់ជាតិ លិខិតរញ្ហា ក់ អាជាា រ័ែណ  ឬឯការ 

្សសដៀងោន ណដលសរសសរជាភ្ជាជាតិផ្ល វូការអាច្អារ់ ូតចូ្លសៅកន ុង្រព័នធ សដើមបីោា្ំ ទោកយ

រែដ ឹង រ  ណនត គួរអ្មស យសាំសៅរកណ្រជាភ្ជាអ្ង់សគៃស។ ដាំស េះ្ាយពី្រសទសសោលសៅ

ក៏នឹង្តូវផ្ដល់ជូនជាភ្ជាអ្ង់សគៃសផ្ងណដរ។ 

 

៥. សៅសពលពាកយបែដ ឹ្ម្ វូបា ោក ់

 
៥.១ ស ើសដ្ើរបែដ ឹ្គួរសធវ ើអវខីលេះម្ប ិ សបើខល  ួបា ់ ឬសេលចសលខ មាគ ល់តារោ   ិ្  ឬអុីណរល

ណដ្លបា សម្បើម្បា ់សដ្ើរបីោក់ពាកយបែដ ឹ្ ? 

សដើមរែដ ឹងគួរទក់ទងសៅរ គគលទាំនក់ទាំនងននសលខាធិការ ឋ នអាា៊ា នដូច្ានរងាា ញ

សៅកន ុងសគហទាំព័រ ASSIST។ 

 

៥.២ ស ើមា អវ ីសកើ ស ើ្ចំសពាេះពាកយបែដ ឹ ម្្ប ិ សបើម្ វូបា ម្ា សាលសោយរដ្ឋបាល 

កណាដ ល (CA) ឬចំែុចទំនក់ទំ ្សៅកន ុ ម្្បសទ សោលសៅ (DCP)? 

សៅសពលោកយរែដ ឹង្តូវាន្ចានសចាល ដាំសែើរការសនេះ្តូវានរញ្ច រ់ជាលកខែៈ

រសច្ចកសទស សហើយោកយរែដ ឹង្តូវានរញ្ឈរ់ជាាថ ពរ។ សទេះជាោ ងសនេះកដ ី សដើមរែដ ឹងអាច្

 ក់ោកយរែដ ឹងលមីសៅស្កាម ASSIST ស យផ្ដល់នូវព័ត៌ានរណនថម ឬព័ត៌ានលមីសដើមបីផ្ដល់

មូលសហត ច្ាំសោេះោកយរែដ ឹង ឬណសវងរកជស្មើសសផ្េងសទៀតសដើមបីណសវ ងរកដាំស េះ្ាយសម

្សរ រមួទ ាំងការរញ្ជ នូរញ្ហា សៅសធវ ើការស េះ្ាយសៅស្កាមយនតការសផ្េងសទៀតផ្ងណដរ (សូម

សមើលព័ត៌ានណដលានផ្ដល់ជូនខាងស្កាមសៅកន ុងណផ្នក “សៅសពលដាំស េះ្ាយ្តូវានផ្ដល់

ជូន”)។ 
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៥.៣ ស ើរដ្ឋបាលកណាដ ល ឬចំែុចទំនក់ទ ំ្សៅកន ុ ម្្បសទ សោលសៅអាចស ែ ើ ុំព័ ៌មា 

បណ ថរពីសដ្ើរបែដ ឹ្  ( េម្ោ អាសា៊ា  ) ណដ្រឬសទ? 

ពិតជាាន រដឋាលក ដ លអាច្សផ្ាើោកយរែដ ឹង្ត រ់សៅសហ្ោសវញិស យស្រើ្ាស់ម ខ

ងារ “មិនរាំពញ” សៅសលើ្ រព័នធ  ASSIST និងសសន ើស ាំព័ត៌ានរណនថម។ ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅ

កន ុង្រសទសសោលសៅអាច្សសន ើស ាំព័ត៌ានរណនថមពីសហ្ោសអាា៊ា នតាមរយៈរដឋា

លក ដ ល សហើយការសសន ើស ា្ំ តូវសធវ ើស ើងស យ “អ្ហវឡាញ” (សោលគឺតាមរយៈការទាំនក់ទាំនង

តាមអ្ ីណមល ឬទូរសពា)។ ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅព ាំានទាំនក់ទាំនង

ស យផ្ទា លជ់ាមួយសហ្ោសអាា៊ា នស ើយ។ 

 

 

៥.៤ ស ើសដ្ើរបែដ ឹ្អាច ម ័ម្គច ិតនដល់ព័ ៌មា បណ ថរបនទ ប់ពីបា ោក់ពាកយបែដ ឹ រ្ប ់ខល  ួ

ណដ្រឬសទ? ម្ប ិ សបើអាច ស ើសធវ ើតារ ី ិវធិីរួយណា? 

អ្ត់សទ សដើមរែដ ឹងមិនអាច្ផ្ដល់ព័ត៌ានរណនថមសៅសពលោកយរែដ ឹង្តូវានទទួលយក ឬ

្ចានសចាលស យរដឋាលក ដ ល ឬ្រសទសសោលសៅស ើយ។ សដើមបីសធវ ើដូសច្នេះសដើមរែដ ឹង្តូវ

ដកោកយរែដ ឹង ឬ ក់ោកយរែដ ឹងលមីស យផ្ដលព់័ត៌ានរណនថម។ 

 

៥.៥ ស ើពាកយបែដ ឹ្ អាចដ្កវញិបា ឬសទ បនទ ប់ពីសដ្ើរបែដ ឹ្ បា ោក់បដ ឹ្ រចួ? ម្ប ិ សបើអាច 

ស ើសធវ ើស ើ្តារ ី ិវធិរួីយណា? 

ពិតជាអាច្ ានណតសដើមរែដ ឹងរ  ស ណ េះណដលអាច្ដកោកយរែដ ឹងសៅសពល មួយសៅកន ុង

សពលកាំព ងដាំសែើរការាន។ សដើមបដីកោកយរែដ ឹង សដើមរែដ ឹង្តូវច្ េះស ម្ េះចូ្លសៅកន ុង 

dashboard ព័ត៌ានររស់ ASSIST សរើកោកយរែដ ឹង រចួ្ច្ ច្សលើម ខងារ “Withdraw”។ 

តួអ្ងគោក់ព័នធ សៅស្កាម ASSIST ទាំងសនេះនឹងទទួលានការជូនដាំែឹងស យសវ យ័្រវតត ិ អ្ាំពីការ

ដកោកយរែដ ឹងតាមរយៈ្រព័នធ  ASSIST។ 

 
៥.៦ ស ើ េម្ោ អាសា៊ា  ម្បាម្ ័យទក់ទ ស្ោយផ្ទទ លជ់ារួយចំែុចទំនក់ទំ ស្ៅកន ុ ម្្បសទ 

សោលសៅ ឬជារួយអាជាា ធរទទួលខ ុម្ វូបា ណដ្រឬសទ? 

អ្ត់សទ ព ាំានទាំនក់ទាំនងផ្ទា ល់សៅកន ុងដាំ ក់កាល មួយននដាំសែើរការស ើយ។ 

 

៥.៧ ស ើចំែុចទំនក់ទំ ស្ៅកន ុ ម្្បសទ សោលសៅអាចស ែ ើ ុំព ារសពលរយៈអ ិបរមា ២០ នងៃ

បា ប៉ាុនម  ដ្ ?្ 

ានណតមដងរ  ស ណ េះស យស្រើ្ាស់ម ខងារអ្នឡាញ។ 

 

៥.៨ ស ើសដ្ើរបែដ ឹ្គួរសធវ ើដូ្ចសរដចម្ប ិ សបើខល  ួរិ ទទួលបា ចសរល ើយពី ASSIST  វញិសៅកន ុ  ្

រយៈសពលពី ៣០ សៅ ៥០ នងៃសធវ ើការ (ដូ្ចជា ៦-១០  បាដ េ៍ម្ប ិទិ ) គិ ាប់ពីនងៃណដ្លចំែុចទំនក់

ទំ ស្ៅកន ុ ម្្បសទ សោលសៅបា ទទួលយកពាកយបែដ ឹ ?្ 

សៅកន ុងករែីសនេះ សដើមរែដ ឹងអាច្ទក់ទងសៅរដឋាលក ដ លររស់ ASSIST តាមរយៈ 

អ្ ីណមលាន (សូមសមើលសគហទាំព័រ ASSIST ស្ារ់ព័ត៌ានទាំនក់ទាំនងររស់រ គគលទាំនក់

ទាំនង ASSIST ននសលខាធិការ ឋ នអាា៊ា ន) សដើមបីទទួលានាថ នភ្ជពននដាំសែើរការ ឬ

ទក់ទងសៅច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសដើមសៅកន ុង្រសទសររស់ខល នួសដើមបីតាម

 នខល នួឯងជាមួយច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅអ្ាំពីមូលសហត ននការយឺត

ោ វ។ 

 
 
 
 

៦. ការនដល់ដ្ំសណាេះម្សាយ 

៦.១ ស ើសដ្ើរបែដ ឹ្អាចសធវ ើអវ ីខលេះម្ប ិ សបើខល  ួរិ បា ទទួលដំ្សណាេះម្សាយ ម្មាប់ពាកយបែដ ឹ្

រប ់ខល  ួ? 

សៅកន ុងករែីសនេះ សដើមរែដ ឹងអាច្ទក់ទងសៅកាន់រដឋាលក ដ លររស់ ASSIST តាមរ
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យៈអ្ ីណមលសដើមបីាកសួរអ្ាំពីាថ នភ្ជពននដាំសែើរការ និងទក់ទងសៅកាន់រ គគលទាំនក់

ទាំនក់្រសទសសដើមសដើមបីស្មរស្មួលដាំសែើរការសនេះាន។ សដើមរែដ ឹងអាច្ណសវ ងរក

ជស្មើសសផ្េងសទៀត រមួទ ាំង យនតការស េះ្ាយ វវិាទ (ដូច្ជា នីតិវធីិននយនតការស េះ្ាយ

 វវិាទជាន់ខពស់អាា៊ា ន (EDSM) តាមរយៈរ ឋ េិាលនន្រសទសសដើម ឬ 

ការស េះ្ាយោកយរែដ ឹងថាន ក់ជាតិសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ ឬមជឈតតកមម  ឬនីតិវធីិនន

យនតការស េះ្ាយវវិាទររស់អ្ងគការោែិជាកមមពិេពសលាក តាមរយៈរ ឋ េិាលនន

្រសទសសដើមណដលសដើរតួជាសាជិកអ្ងគការោែិជាកមមពិេពសលាកជាមួយនឹង្រសទស

សោលសៅ)។ 

៦.២ ស ើសដ្ើរបែដ ឹ្អាចសធវ ើអវ ីខលេះម្ប ិ សបើខល  ួរិ សពញចិ ត ឹ្ដំ្សណាេះម្សាយចំសពាេះពាកយបែដ ឹ្

រប ់ខល  ួ? 

សៅកន ុងករែីសនេះ សដើមរែដ ឹងអាច្ពិចារ  ក់ោកយរែដ ឹងលមីសៅកាន់ ASSIST ស យ

ានព័ត៌ានអ្ាំពីអ្ងគសហត រណនថម ឬណសវ ងរកជស្មើសសផ្េងសទៀត រមួទ ាំង 

ឧា្ស័យច្ាំសោេះយនតការស េះ្ាយវវិាទដូច្ានរញ្ហា ក់សៅកន ុងច្ាំែ ច្ ៦.១ ខាងសលើ។ 

 

៦.៣ ស ើសដ្ើរបែដ ឹ្អាចោក់ពាកយបែដ ឹ្ទ ់ ឹ្ដំ្សែើរការណដ្លពំុបា នដល់ដ្ំសណាេះម្សាយ ឬ

ដំ្សែើរការណដ្លខល  ួពំុសពញចិ តណដ្រឬសទ? 

មិនអាច្សទ ASSIST គឺជាយនតការ “មិនភ្ជា រ់កាតពវកិច្ច” និងស យសម ័្គចិ្តត។ ASSIST 

មិនណមនជាណផ្នកមួយននដាំសែើរការផ្ល ូវច្ារ់ណដលសដើមរែដ ឹងអាច្រដ ឹងជាំទស់សសច្កដ ី

សស្មច្ររស់រ ឋ េិាលស ើយ។ 

៦.៤. ស ើសដ្ើរបែដ ឹ្អាចោក់ពាកយបែដ ឹ្ដ្ណដ្លរដ ស្ទៀ ណដ្រឬសទ ម្ប ិ សបើខល  ួរិ បា ទទួល

ចសរល ើយ ឬខល  ួបា ទទួលដំ្សណាេះម្សាយណដ្លខល  ួគិ ថាពំុ រម្ ប? 

ាន សោងតាមលកខែៈរសច្ចកសទសគឺសដើមរែដ ឹងអាច្ ក់ោកយរែដ ឹងដណដលមដងសទៀត

ាន រ  ណនតអាច្ជាការមិនានផ្ល និងជាការច្ាំ យសពល និងធនធានឥត្រសោជន៍។ 

សទេះរីោ ង  ្រសិនសរើសដើមរែដ ឹងសស្មច្ចិ្តត សធវ ើណររសនេះ សដើមរែដ ឹងគួរណតពិចារ 

សរៀរច្ាំទ្មង់ោកយរែដ ឹងស ើងវញិ ស យផ្ដល់នូវព័ត៌ានអ្ងគសហត រណនថម ឬទ ហ ីករែ៍ ផ្ល ូវច្ារ់

ស្ារ់្រសទសសោលសៅសធវ ើការពិចារ ។ 

 
 

 
“ទំព័រ ំែួរ ួរញឹកញាប់” ក៏មា  ម្មាប់អែកសម្បើម្បា ់ ឬ ួអ គ្ 

 ំខា ់ រៗប ់ ASSIST សៅខា ស្ម្ការសងប “FAQ” សៅសលើសគេទំព័រ 

ASSIST តារ៖ https://assist.asean.org/read/faq/30/. 
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ឧរសមព ័នធ  ៤៖ 
ករែីសិកាសមមតិកមម 

 
ករែីសិកាជាស្ច្ើន្តូវានរសងក ើតស ើងសដើមបីសធវ ើសតសដ ្រតិរតត ិការ និងម ខងារររស់ ្ រព័នធ  ASSIST។ សស 

 រយី ូ ណដលានរសងក ើតស ើងទាំងសនេះ រណនថមព័ត៌ានលមែ ិតជាក់លាក់សដើមបីរងាា ញវាិលភ្ជពសោលរាំែង

ររស់ ASSIST និងអ្នត រកមមររស់សហ្ោសសដើមរែដ ឹង រដឋាលក ដ ល និងច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងថាន ក់ជាតិ។ 

ព័ត៌ាន សៅកន ុងករែីសិកាទាំង្ាាំសនេះគឺជាករែី្រឌ្ិត សហើយមិនានឆ្ល ុេះរញ្ហច ាំងអ្ាំពីសោលជាំហ និង/ឬ 

រញ្ញតត ិននោក់ព័នធនឹងរដឋសាជិកអាា៊ា ន។ សៅកន ុងករែីសិកាទាំងសនេះ មិនានសោលរាំែងសាំសៅដល់ 

ឬគួរណតសនន ិ ឋ នថាជាព័ត៌ានអ្តតសញ្ហញ ែររស់្កមុហ៊ា ន ្រសទស ោែិជាកមមទាំនិញ សសវាកមម ឬការវនិិសោ

គជាក់ណសដង មួយស ើយ។ 

 
សមសរៀនតាមជាំហានស យណផ្ែកសលើករែីសិកាខាងស្កាមសនេះក៏្តូវានសរៀរច្ាំរសងក ើតស ើងសដើមបីណសវ ងយល់អ្ាំពី

កាន់ណតច្ាស់អ្ាំពីដាំសែើរការ ASSIST។ សមសរៀនសនេះក៏ានសៅកន ុងណផ្នកច្ ងស្កាយននឯការព័ត៌ានសនេះ សហើយក៏

ានសៅសលើសគហទាំព័រ https:// assist.asean.org/read/proces/20. 

 
សស រយី ូ ទីមួយគឺស្ារ់ោកយរែដ ឹងណដលមិនសថ ិតសៅស្កាមវាិលភ្ជពររស់ ASSIST ខែៈណដលសស រយី ូ

ទីពីរ និងទីរីគឺជាករែីរងាា ញអ្ាំពីោែិជាកមមទាំនិញ ខែៈណដល សស រយី ូ ច្ ងស្កាយគឺជាករែីសិកាអ្ាំពី

ោែិជាកមមសសវាកមមសមមតិកមម។ 

 

ស ណារយី៉ាូ  

ករែីទី ១៖ 
ោកយរែដ ឹងមួយ្តូវាន ក់ស យសហ្ោសអាា៊ា ន និង្តូវាន្ចានសចាលស យ រដឋាលក ដ ល 

ASSIST។ 

រូលសេ ុម្ា សាល៖  
ោកយរែដ ឹងគឺានោក់ព័នធនឹងរញ្ហា ណដលសថ ិតសៅស្ៅណដនវាិលភ្ជពររស់ ASSIST ដូសច្នេះករែីសនេះមិន

ណមនជាករែីានស ពលភ្ជពណដលអាច្ ក់ស យសហ្ោសអាា៊ា នសនេះសទ។ 

ករែី ២៖ 
ោកយរែដ ឹងមួយណដល្តូវាន ក់ស យសាគមោែិជាកមមសៅអាា៊ា នជាំនួសម ខឱ្យសាជិកររស់ខល នួ

ណដលជាសហ្ោសអាា៊ា ន ានទទួលយកស យរដឋាលក ដ ល ASSIST ថាជាោកយរែដ ឹងាន ក់ស យ្តឹម

្តូវ (ឧ. ជាោកយរែដ ឹងានភ្ជពសពញសលញ និងសថ ិតសៅស្កាមណដនវាិលភ្ជពររស់ ASSIST) រ  ណនត ្តូវ្ចាន

សចាលស យច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ។ 

 

រូលសេ ុម្ា សាល៖ 
ោកយរែដ ឹងសនេះ្តូវាន្ចានសចាលស យច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ ពីស្ោេះវវិាទដូច្ោន

សនេះ្តូវាន ក់សៅកាន់អ្ងគការោែិជាកមមពិេពសលាក (WTO) សៅកន ុងោកយរែដ ឹងណដលានសលើកស ើង

ស យ្រសទសណដលសហ្ោសអាា៊ា នានច្ េះរញ្ា ី (ជាកណនៃងណដលច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសដើម

សថ ិតសៅ) ្រឆាំងនឹង ្រសទសររស់ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ។ ករែីសនេះគឺជា ោកយរែដ ឹង

ណដលសៅស្ៅវាិលភ្ជពររស់ ASSIST សហើយច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង ្រសទសសោលសៅានសិទធិ្ចានសចា

ល។ សៅកន ុងករែីសនេះ ការ្ចានសចាល ស យច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅសនេះានមូលសហត 

ជាំរ ញទឹកច្ិតត ្គរ់្ោន់ សហើយសថ ិតសៅកន ុងណដនអ្ធិរសតយយភ្ជពររស់រដឋសាជិកអាា៊ា នសៅកន ុង្រព័នធ  

ASSIST។ 

 

ករែីទី ៣៖ 
ោកយរែដ ឹងណដល្តូវាន ក់ស យសមធាវរីរស់ការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា នជាំនួសម ខ

ឱ្យអ្តិលិជនររស់ខល នួគឺសហ្ោសអាា៊ា ន ានទទួលយក ស យរដឋាលក ដ លថាជាោកយរែដ ឹងាន ក់

ស យ្តឹម្តូវ (ឧ. ជាោកយរែដ ឹងានភ្ជពសពញសលញ និងសថ ិតសៅស្កាមណដនវាិលភ្ជពររស់ ASSIST) 
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សហើយក៏្តូវានទទួលយក និងដាំស េះ្ាយ្តូវានសសន ើស ើងស យច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទស

សោលសៅ សហើយានទទួលយកស យសហ្ោសអាា៊ា ន។ 

 
រូលសេ ុ ម្មាប់ការទទួលយក៖ 
ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ ទទួលយកោកយរែដ ឹងថាជារញ្ហា ណដលខល នួ ានឆ្នា ៈច្ង់ចូ្លរមួ

ជាមួយនឹងសមធាវអីាា៊ា នតាមរយៈ ASSIST ទាំនក់ទាំនងជាមួយនឹងអាជាា ធរជាតិោក់ព័នធ សៅកន ុង្សកុ និង

ផ្ដល់នូវដាំស េះ្ាយដល់សមធាវអីាា៊ា ន តាមរយៈ ASSIST។ 

 

សៅកន ុងករែីសនេះ ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសដើមនឹងមិនចូ្លរមួស យសកមម សនេះសទ រ  ណនតជាំហាន

ណដលអាច្អ្ន វតតានទាំងអ្ស់តាមរយៈនីតិវធិី ASSIST រមួទ ាំងសាំសែើស ាំ ដាំរូងររស់រដឋាលក ដ លនូវ

ព័ត៌ានរណនថមពីសមធាវអីាា៊ា ន្តូវានរសងក ើតស ើងកន ុងសោលរាំែងពិនិតយសមើលដាំសែើរការនីតិវធីិណដល

ានរសងក ើតស ើងសពញសលញ ASSIST។ 

 

ករែីទី ៤៖ 
ោកយរែដ ឹងណដលានរាំសពញស យសហ្ោសអាា៊ា នានទទួលយកស យរដឋាលក ដ ល ថាជាោកយ

រែដ ឹងាន ក់ស យ្តឹម្តូវ (ឧ. ជាោកយរែដ ឹងានភ្ជពសពញសលញ និងសថ ិតសៅស្កាមណដនវាិលភ្ជព

ររស់ ASSIST) សហើយក៏្តូវានទទួលយក សហើយដាំស េះ្ាយ្តូវានសសន ើស ើង ច្ាំ ណែកច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនង

សៅ្រសទសសោលសៅានទទួលយកស យសហ្ោសអាា៊ា ន។ 

 

រូលសេ ុទទួលយក៖ 
ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ ានទទួលយកោកយរែដ ឹងថាជារញ្ហា  ណដលរដឋសាជិកអាា៊ា

នជាក់លាក់ានឆ្នា ៈច្ង់ចូ្លរមួជាមួយនឹងសហ្ោសអាា៊ា ន ានទាំនក់ទាំនងជាមួយនឹងអាជាា ធរជាតិ

ោក់ព័នធ សៅកន ុង្សកុ សហើយផ្ដល់ដាំស េះ្ាយដល់សហ្ោសអាា៊ា នតាមរយៈ ASSIST។ ករែីសនេះ្តូវាន

សរៀរច្ាំស ើងសដើមបីឆ្ល ុេះរញ្ហច ាំងអ្ាំពីម ូដ ១ (ឬជាការផ្គត់ផ្គង់ឆ្ៃងកាត់្ពាំ ណដន) ននោែិជាកមមសសវាកមមអ្នត រជាតិ 

ណដល្តូវានកាំែត់សៅកន ុងកិច្ច្ពមស្ពៀង្ករខ័ែឌអាា៊ា នសដ ីពីសសវាកមម  (AFAS) និងកិច្ច្ពមស្ពៀងទូសៅ

សដ ីពីោែិជាកមមសសវាកមម (GATS) ណដលចាាំាច្់ជាការផ្គត់ផ្គង់សសវាកមមពីណដនដី្រសទសមួយសៅកាន់ណដនដី្រ

សទសមួយសផ្េងសទៀត ឬនិោយមា ងសទៀត សៅកន ុងករែីោែិជាកមមទាំងអ្ស់ណដលសសវាកមមផ្ដល់ជូនឆ្ៃងកាត់

្ពាំ ណដន។ 

 

ករែីទី ៥៖ 
ោកយរែដ ឹងណដលាន ក់រដ ឹងស យសហ្ោសអាា៊ា ន (្កមុហ៊ា នសមររស់ ្កមុហ៊ា នរ ្តសមព ័នធ ) ានទទួល

យកស យរដឋាលក ដ លថាជាោកយរែដ ឹងាន ក់ស យានស ពលភ្ជព (ឧ. ជាោកយរែដ ឹងានភ្ជព

សពញសលញ និងសថ ិតសៅស្កាមណដនវាិលភ្ជពររស់ ASSIST) រ  ណនត ្តូវ្ចានសចាលស យច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនង

សៅកន ុង្រសទសសោលសៅ។ 

 

រូលសេ ុម្ា សាល៖  
ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ ាន្ចានសចាលោកយរែដ ឹង ពីស្ោេះខល នួយល់ សឃើញថាការសចាទ

្រកាន់ររស់សហ្ោសអាា៊ា នព ាំានខៃ ឹមារ្គរ់្ោន់ ពីស្ោេះ ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោល

សៅានអ្ន វតតការសរដជាា ច្ិតតអាា៊ា នណដលោក់ព័នធ ។ ករែីសនេះសថ ិតសៅកន ុងទ្មង់ ៣ (វតតានោែិជាកមម) នន

ោែិជាកមមសសវាកមម ណដលានកាំែត់និយមន័យសៅកន ុង GATS និង AFAS ណដលចាាំាច្់ជាការផ្គត់ផ្គង់សសវាកមម 

ររស់្រសទសមួយ តាមរយៈវតតានោែិជាកមមសៅកន ុងណដនដីររស់្រសទសសផ្េងសទៀត។ 

សហ្ោសអាា៊ា នសៅកន ុងករែីសនេះ គឺជា្កមុហ៊ា នសមសៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា នសផ្េងសទៀតររស់្កមុហ៊ា ន

រ ្តសមព ័នធ ររស់ខល នួ ណដលរដឋសាជិកអាា៊ា នណដលជាកមមវតថ ុ ឬរ គគលទាំនក់ទាំនងណដលានណតងតាាំង ាន

ទីតាាំងសថ ិតសៅ សហើយថាជា្រសទសណដល ានរញ្ហា  ឬោកយរែដ ឹង។. 

 
 

ករែី ១៖ ពាកយបែដ ឹ្ណដ្លបា ម្ា សាលសោយរដ្ឋបាលកណាដ ល 

សដ្ើរបែដ ឹ្ 

សលាក Very Upset គឺជា្រធានររស់្កមុហ៊ា ន Blue Sapphire Consulting Group (សហ្ោសអាា៊ា ន) និង
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ានវញិ្ហញ រនរ្តថាន ក់ស្កាយឧតដមសិកាណផ្នកសសដឋកិច្ច។ ោត់្តូវានផ្ដល់ការងារសៅកន ុង្កមុហ៊ា នពិស្ោេះ

សោរល់សៅ AMS-Y (្រសទសសោលសៅ) និងានសោលរាំែងច្ង់រដ រូមកទី្កងុេន ាំសពញ និងរស់សៅទីសនេះជា

អ្ច្ិនន្រនតយ៍។ 
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ព័ ៌មា លរអិ អំពីពាកយបែដ ឹ្ 

្កមុហ៊ា នកមព ុជាានរងាា ញថាខល នួអាច្នឹង្តូវច្ាំ យសពល្រាែជាមួយណខកន ុងការសរៀរច្ាំធានការសសន ើ

ស ាំរ័ែណ ការងារជូនសលាក Upset។ រ  ណនតជាក់ណសដងនីតិវធិីសនេះ្តូវ ច្ាំ យសពលយូរស្ច្ើនជាងសនេះខាៃ ាំង ស់ 

សហើយរហូតមកដល់សពលសនេះគឺជិតរីណខ សហើយណដលរ័ែណ ការងារសៅមិនទន់សច្ញស យរ ឋ េិាល AMS-Y 

សៅស ើយ។ ការពនារសពលសនេះកាំព ងណតរ េះោល់ដល់ឱ្កាសររស់សលាក Upset កន ុងការទទួលានការងារ។ 

សលាក Upsets ានរាំែង ក់ោកយរែដ ឹងតាមរយៈ ASSIST ្រឆាំងនឹងរ ឋ េិាលនន្កមុហ៊ា នររស់ខល នួ

សៅ AMS-X ស្ារ់ការពនារសពលសច្ញរ័ែណ ការងារររស់ខល នួ។ មូល ឋ នននោកយរែដ ឹងររស់សលាក Upset 

គឺសោងសលើកិច្ច្ពមស្ពៀងអាា៊ា នសត ីពីរាំលាស់ទីននររូវន័តរ គគល ណដលអ្ន ញ្ហញ តឱ្យានការរាំលាស់ទីស យ

សសររីរស់រ គគល ជាំនញសៅកន ុងតាំរន់អ្ា៊ា ន ក៏ដូច្ជាកិច្ច្ពមស្ពៀង្ករខ័ែឌអាា៊ា នសដ ីពីសសវាកមម 

(AFAS)។ 

 

ការពិ ិ យសរើលសោយរដ្ឋបាលកណាដ លរប ់ ASSIST 

រដឋាលក ដ ល ASSIST (ឧ. សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា ន) ពិនិតយសមើលោកយរែដ ឹង និង្ចានសចាលោកយរែដ ឹង។ 

ករែីសនេះសមើលសៅដូច្ជារញ្ហា សរឿងឯកជនររស់រ គគលសនេះ ជាជាងរញ្ហា ររស់្កមុហ៊ា ន សហើយដូសច្នេះករែីសនេះ

គឺមិនសថ ិតសៅស្កាមវាិលភ្ជពនន កិច្ច្ពមស្ពៀងអាា៊ា នសត ីពីការរាំលាស់ទីននររូវនតរ គគល ណដលានសលើក

ស ើងសៅកន ុង្រការ ២.២ ថា ASSIST មិនអ្ន វតតច្ាំសោេះវធិានការណដលរ េះោល់ដល់ររូវន័តរ គគលណដលណសវងរក 

ការងារ សៅកន ុងទីផ្ារការងារសៅកន ុងរដឋសាជិកអាា៊ា នសផ្េងសទៀតស ើយ សហើយក៏មិន អ្ន វតតច្ាំសោេះវធិាន

ការណដលោក់ព័នធនឹងពលរដឋ ការាន ក់សៅ ឬការងារជាអ្ច្ិនន្រនតយ៍ស ើយ។ 

 
ASSIST គឺស្ារ់ស េះ្ាយោកយរែដ ឹងណដល ក់ស យសហ្ោសអាា៊ា ន (ឧ. អ្ងគភ្ជពច្ារ់ណដលានច្ េះ

រញ្ា ី្តឹម្តូវ មិនណមនជាររូវន័តរ គគលស ើយ) និងការស្រើ្ាស់ ជាសិរបនិមម ិតររស់អ្ងគភ្ជពផ្ល វូច្ារ់ (ឧ. សហ

្ោសអាា៊ា ន) សដើមបីស េះ្ាយរញ្ហា  សកើតស ើងរវាងរដឋសាជិកអាា៊ា ន និងររូវន័តរ គគលមិនសថ ិតសៅកន ុង

 វាិលភ្ជពររស់ ASSIST ស ើយ។ សៅកន ុងករែីសនេះ សលាក Upset គួរណតទក់ទងស យផ្ទា ល់ជាមួយនឹង្កសួង

មហានផ្ា និង/ឬ ្កសួងការងារររស់ AMS-Y។ ASSIST គឺមិនណមនជា្រព័នធ  ស្ារ់ស េះ្ាយរញ្ហា សនេះស ើ

យ។ 

 
លទធនល 

ការ្ចានសចាលហាក់ដូច្ជាានស ពលភ្ជព និងានអ្ាំែេះអ្ាំ ង្គរ់្ោន់។ ASSIST នឹងសធវ ើការពិចារ 

សលើនីតិវធិីសនេះសៅសពលព ាំានោកយរែដ ឹង មួយ្តូវាន ក់សទសនេះ។ 

 

 
ករែីទី ២៖ ពាកយបែដ ឹ្ណដ្លបា ោក់សោយ មាគរពាែិជជករមសៅអាសា៊ា   សេើយម្ វូបា ម្ា សាល
សោយចំែុចទំនក់ទំ ្សៅកន ុ្ម្បសទ សោលសៅ 

 
សដ្ើរបែដ ឹ្ 

សហ្ោសអាា៊ា នគឺជា្កមុហ៊ា នណដលានច្ េះរញ្ា ីសៅ AMS-X។ សាគមោែិជាកមម ថាន ាំជក់អាា៊ា នណដលជា

សាគមោែិជាកមមសៅអាា៊ា ន  ក់ោកយរែដ ឹង ASSIST ជាំនួសម ខឱ្យសហ្ោសអាា៊ា ន ្រឆាំងនឹង 

AMS-Y (ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទស សោលសៅ) ោក់ព័នធនឹងវធិានការហិរញ្ញ វតថ ុ និងវធិានការគយ

មួយច្ាំនួនររស់ AMS-Y ណដលរ េះោល់ដល់ារណីដលនាំសច្ញពី AMS-X សៅកាន់ AMS-Y។ 

 
ព័ ៌មា លរអិ អំពីពាកយបែដ ឹ្ 

 វធិានការទាំងសនេះ រមួាន ការអ្ន វតតការវាយតនមៃពនធគយររស់ AMS-Y អាករពិសសស ពនធស ខាេិាល 

រររអាករសលើតនមៃរណនថម លកខខែឌ ត្មូវសសន ើស ាំអាជាា រ័ែណ ស្ារ់ការលក់រាយ  និងការធានការនាំចូ្លណដល

 ក់សលើអ្នកនាំចូ្លារ។ី សាគមោែិជាកមមថាន ាំជក់អាា៊ា នអ្េះអាងថា AMS-Y ្គរ់្គងសលើវធិានការទាំង

សនេះស យណផ្នក និងស យមិនសមសហត ផ្ល ណដលរំសលាេសលើ្រការ ៥៧ នន ATIGA ណដលាន ក់រញ្ច លូសៅ

កន ុងអាា៊ា ន កិច្ច្ពមស្ពៀងអ្ងគការោែិជាកមមពិេពសលាកសដ ីពីការវាយតនមៃអ្តិលិជន។ សោងតាម

សាគមោែិជាកមមថាន ាំជក់អាា៊ា ន AMS-Y មិនស្រើ្ាស់ គ ែតនមៃ្រតិរតត ិការជាមូល ឋ នច្មបងស្ារ់

ការវាយតនមៃគយតាមភ្ជពចាាំាច្់ និង ខកខានមិនអ្ន វតតតាមលាំ រ់លាំស យននវធិីាន្រសត វាយតនមៃណដល

ានកាំែត់ស យ្រការ ៥៧ នន ATIGA ជាជាងខល នួស្រើ្ាស់វធិីាន្រសត វាយតនមៃស យព ាំានមូល ឋ ន សៅ

កន ុងកិច្ច្ពមស្ពៀងសនេះ។ 

 
 

សលើសពីសនេះសៅសទៀត សាគមោែិជាកមមថាន ាំជក់អាា៊ា ន អ្េះអាងថាកមម វធិីអាជាា រ័ែណ  ពីរររស់ AMS-Y ណដល

ត្មូវឱ្យអ្នកលក់រាយថាន ាំជក់ និង/ឬារ ី្តូវានអាជាា រ័ែណ  ច្់ ស យណ កពីោន សដើមបីលក់ារណីដលានផ្លិ
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តសៅកន ុង្សកុ និងនាំចូ្ល គឺមិន្សរនឹង ខៃ ឹមារណដលានណច្ងសៅកន ុង្រការ ៦ នន ATIGA ស យការ

 ក់រញ្ច លូ្រការ III នន កិច្ច្ពមស្ពៀងទូសៅសដ ីពីពនធគយ និងោែិជាកមម  (GATT) ឆន ាំ១៩៩៤ ពីស្ោេះថា កិច្ច

្ពមស្ពៀងសនេះានណច្ងអ្ាំពីអ្ន សញ្ហញ មិនសូវអ្ាំស យផ្លស្ារ់ផ្លិតផ្លនាំចូ្លជាងផ្លិតផ្លកន ុង្សកុ។ 

 
 

ការពិ ិ យសរើលសោយរដ្ឋបាលកណាដ លរប ់  ASSIST 

ោកយរែដ ឹងសនេះ្តូវាន ក់ស យ្តឹម្តូវ និងអ្ន ញ្ហញ តស យរដឋាលក ដ ល ASSIST – សលខាធិការ ឋ ន

អាា៊ា ន។ 

 
ព័ត៌ានលមែ ិតសៅកន ុងោកយរែដ ឹង ្តូវានរញ្ជ នូរនតស យរដឋាលក ដ លសៅកាន់ ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនង

សៅកន ុង្រសទសសោលសៅ (AMS-Y) និងច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង ្រសទសសដើម (AMS-X)។ 

 
ការពិ ិ យសរើល  ិ្ ការ សម្រចចិ តរប ់ចំែុចទំនក់ទំ ្សៅកន ុ្ម្បសទ សោលសៅ 

ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ (AMS-Y) ាន្ចានសចាលោកយរែដ ឹង ពីស្ោេះយល់ថាករែី

សនេះគឺដូច្ោន សៅនឹងករែីណដល AMS-X ាន ក់រដ ឹង្រឆាំងនឹង AMS-Y តាមរយៈយនតការស េះ្ាយវវិាទ

ស្ៅ្រព័នធត លារការររស់ អ្ងគការោែិជាកមមពិេពសលាក។ 

 

ជាការពិត ស់ សៅនលាទី២៩ ណខកញ្ហញ  ឆន ាំ២០០៨ AMS-X ានសសន ើឱ្យរសងក ើត្កមុ្រឹកា សដើមបីស េះ្ាយវវិាទ

សនេះណដលជារញ្ហា ្រឈមជាក់ណសដងដូច្ោន សៅនឹងរររវាយតនមៃពនធគយររស់ AMS-Y ស យារណតវាអ្ន វតត

ច្ាំសោេះារនីាំចូ្ល។ 
 

• សៅកន ុងកិច្ច្រជ ាំររស់ខល នួ សៅនលាទី១៧ ណខវចិ្ឆ ិកា ឆន ាំ២០០៨ អ្ងគភ្ជពស េះ្ាយវវិាទ ររស់អ្ងគការោែិជា

កមមពិេពសលាក (DSB) ានរសងក ើត្កមុ្រឹកាមួយណដលាន រញ្ជ នូរាយការែ៍ររស់ខល នួសៅកាន់

សាជិកសៅនលាទី១៥ ណខវចិ្ឆ ិកាឆន ាំ២០១០។ 
 

• សៅនលាទី២២ ណខក មភៈ ឆន ាំ២០១១ AMS-Y ានជូនដាំែឹងដល់ DSB អ្ាំពីការសស្មច្ច្ិតតររស់ខល នួកន ុងការ

រដ ឹងទស់សៅនឹងអ្ងគភ្ជពឧទធរែ៍ច្ាំសោេះរញ្ហា ផ្ល វូច្ារ់ជាក់លាក់មួយច្ាំនួន និងការរក្ាយច្ារ់ណដល

ានណច្ងសៅកន ុងរាយការែ៍ ររស់្កមុ្រឹកាសនេះ។ 

• សៅនលាទី១៧ ណខមិល ន ឆន ាំ២០១១ រាយការែ៍អ្ងគភ្ជពឧទធរែ៍្តូវានរញ្ជ នូសៅ កាន់សាជិកររស់ខល នួ 

សហើយនកិច្ច្រជ ាំររស់ខល នួសៅនលាទី១៥ ណខកកក  ឆន ាំ២០១១ DSB ានអ្ន ម័តសលើរាយការែ៍ររស់អ្ងគ

ភ្ជពឧទធរែ៍ ដូច្ណដលានណកស្មួល ស យរាយការែ៍អ្ងគភ្ជពឧទធរែ៍។ 

• សៅនលាទី១១ ណខសីហា ឆន ាំ២០១១ AMS-Y ជូនដាំែឹង DSB ថាខល នួានសោលរាំែង អ្ន វតតអ្ន ាសន៍ និង

 វធិានការររស់ DSB ស យ្សរតាមកាតពវកិច្ចររស់អ្ងគការ ោែិជាកមមពិេពសលាក សហើយថាខល នួ្តូវការ

រយៈសពលសម្សរសដើមបីរាំសពញកិច្ចការសនេះ។ 

• សៅនលាទី២៣ ណខកញ្ហញ  ឆន ាំ២០១១ AMS-Y និង AMS-X ានជូនដាំែឹងដល់ DSB ថា ខល នួាន្ពមស្ពៀងោន

អ្ាំពីរយៈសពលសមសហត ផ្លស្ារ់ AMS-Y សដើមបីអ្ន វតតអ្ន ាសន៍ និងវធិានការររស់ DSB។ 

• នកិច្ច្រជ ាំ DSB សៅនលាទី២៨ ណខមករា ឆន ាំ២០១៣ AMS-Y ានរាយការែ៍ថាខល នួ ានរាំសពញច្រ់នូវ

ជាំហានណដលសៅសសសសល់ច្ ងស្កាយសៅកន ុងដាំសែើរការអ្ន វតតររស់ខល នួ។ សទេះជាោ ង ក៏ស យ AMS-

X មិនានឯកភ្ជពថា AMS-Y ានអ្ន វតតសពញសលញនូវអ្ន ាសន៍ និងវធិានការររស់ DSB ស ើយ។  

• នកិច្ច្រជ ាំ DSB សៅនលាទី២៧ ណខក មភៈ ឆន ាំ២០១៣ AMS-X ានសណមដងនូវការ្ពួយ ារមភថាខល នួមិនាន

ទទួលដាំែឹងអ្ាំពីវឌ្ឍនភ្ជពច្ាំសោេះការស េះាយរញ្ហា អ្សងគតិភ្ជព សៅសសសសល់ររស់អ្ងគការោែិជាកមម

ពិេពសលាកស ើយ និងានរណនថមសទៀតថាខល នួនឹងអ្ន វតត វធិានការសម្សរនសពលខាងម ខដ៏ខៃ ី។  

• នកិច្ច្រជ ាំ DSB សៅនលាទី១៨ ណខមិល ន ឆន ាំ២០១៤ AMS-Y ានរាយការែ៍ ថាខល នួមិនចាាំាច្់ចាត់វធិាន

ការរណនថមសទៀតសដើមបីអ្ន វតតអ្ន ាសន៍ និងវធិានការររស់ DSB។ AMS-X មិនឯកភ្ជព និងយល់សឃើញថា 

AMS-Y ានខកខានមិនាន អ្ន វតត។ 

 

សទេះរីជាព ាំានការ្ពមស្ពៀងោន រវាង AMS-X និង AMS-Y សៅសលើថាសតើវវិាទអ្ងគការោែិជាកមមពិេពសលាក

ជាក់ណសដងានស េះ្ាយ និងថាសតើ AMS-Y ានអ្ន វតតកាតពវកិច្ចររស់ខល នួច្ាំសោេះអ្ងគការោែិជាកមម

ពិេពសលាក ោកយរែដ ឹងណដលាន ក់ស យសាគមោែិជាកមមថាន ាំជក់អាា៊ា នគឺជាោកយរែដ ឹងណដល

ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅានសធវ ើការពិចារែស យយ តត ិធម៌ថាានស េះ្ាយរចួ្រាល់សហើយ

សៅកន ុង្ករខ័ែឌ អ្ងគការោែិជាកមមពិេពសលាក រមួាន ការពិចារ សលើកាតពវកិច្ច 

អាា៊ា ន ណដលសាគមោែិជាកមមថាន ាំជក់អាា៊ា នានសាំសៅដល់សៅកន ុងោកយរែដ ឹង ASSIST ររស់ខល នួ។ 
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ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅានអ្ធិរសតយយភ្ជព កន ុងការសស្មច្ច្ិតតថាសតើខល នួានសោល

រាំែងចូ្លរមួសៅកន ុងដាំសែើរការ ASSIST សដើមបី ផ្ដល់ដាំស េះ្ាយច្ាំសោេះសាគមោែិជាកមមសៅអាា៊ា ន

ណដល ក់ោកយរែដ ឹង។ 

 
លទធនល 

ការ្ចានសចាលសនេះានស ពលភ្ជព និងានអ្ាំែេះអ្ាំ ង្គរ់្ោន់។ ASSIST នឹងសធវ ើ ការពិចារ សលើនីតិ

 វធិីសនេះជានីតិវធិីមួយណដលោកយរែដ ឹងសនេះ្តូវាន្ចានសចាល សហើយដាំស េះ្ាយមិន្តូវានផ្ដល់ជូន។ 

 
 

ករែីទី ៣៖ 

ពាកយបែដ ឹ្ណដ្លោក់សោយសរធាវ ី ឬការយិល័យសរធាវណីដ្លបា ចុេះបញ្ជ ីសៅអាសា៊ា    ិ្ដ្ំសណាេះម្សាយ
ចំសពាេះពាកយបែដ ឹ្ណដ្លបា ស ែ ើស ើ្  ិ្ទទួលយក។ 

 
សដ្ើរបែដ ឹ្ 

ARISE & នដគូ (សហ្ោសអាា៊ា ន) គឺជាការោិល័យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ី្សរ ច្ារ់ ណដលានមូល ឋ ន

សៅ AMS-X។ ការោិល័យសមធាវសីនេះ ក់ោកយរែដ ឹងមួយសៅស្កាម ASSIST ជាំនួសម ខឱ្យអ្តិលិជនររស់

ខល នួ ណដលជា្កមុហ៊ា នណដលានច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់សៅ AMS-X ោក់ព័នធនឹងពនធគយពិសសសលមីមួយណដលាន

 ក់សច្ញ ស យ AMS-Y (ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ ឬ DCP) សៅសលើស្រងដូង និង 

ផ្លិតផ្លច្ាំែីអាហារណដលោក់ព័នធនឹងស្រងដូង សៅស្កាមជាំពូក ១០០០ ណផ្នក ១០០ នន 

រទរបញ្ញតត ិច្ាំែីអាហារ ឆន ាំ២០១៥ ររស់្កសួងស ខាេិាល។ 

 
ព័ ៌មា លរអិ អំពីពាកយបែដ ឹ្ 

 វធិានការណដលានអ្ន ម័តស យរ ឋ េិាល AMS-Y សនេះានកាំែត់ពនធ សៅសលើច្ាំែី អាហារណដលានជាតិ

សក រខពស់ និងខាៃ ញ់ណឆ្ែត (saturated fat) ណដលជាណផ្នកមួយននយ ទធាន្រសត  ស្ារ់ស េះ្ាយរញ្ហា ជាំងឺធាត់្ជលុ

ណដលកាំព ងណតសកើតានស្ច្ើនសៅកន ុង្រសទសសិងារ រ។ី 

 
ARISE & នដគូ ានអ្េះអាងថាវធិានការ AMS-Y ានកាំែត់សោលសៅសៅសលើស្រងដូង ណដលសាសភ្ជគ

ខាៃ ញ់ណឆ្ែតសនេះមិនណមនានណតសៅកន ុងស្រងដូង និងផ្លិតផ្លោក់ព័នធនឹងស្រងដូងសនេះសទ ដូសច្នេះវធិាន

ការសនេះគឺជាការសរសីសអ្ើងច្ាំសោេះស្រងដូង និងានសធវ ើឱ្យរ េះោល់ដល់ផ្លិតផ្លសនេះទាំងមូល ស យមិន

្ោន់ណតជាការរងាែ ក់ទឹកច្ិតត មិនឱ្យររសិភ្ជគផ្លិតផ្លណដលានជាតិខាៃ ញ់ណឆ្ែតរ  ស ណ េះសនេះសទ ណដលពឹង

ណផ្ែកណតសលើ ្រេពខាៃ ញ់ពីរ កខជាតិ ឬសតវ។ 

 
ARISE & នដគូ ានអ្េះអាងសៅកន ុងោកយរែដ ឹង ASSIST ររស់ខល នួថាវធិានការណដល ានអ្ន ម័ត និងអ្ន 

វតតស យ AMS-Y គឺផ្ទ ុយនឹង្រការ ៦ នន ATIGA (សដ ីពី អ្ន សញ្ហញ ជាតិសដ ីពីារសពើពនធនផ្ាកន ុង និងរទរបញ្ញតត ិ) 

ានការសរសីសអ្ើង្រឆាំងសៅសលើ ស្រងដូងទាំង្សងុ និងមិនអ្ន វតតច្ាំសោេះណតផ្លិតផ្លដូច្ោន សផ្េងសទៀត

ណដលានផ្លិត ឬលក់សៅកន ុង AMS-Y (ឧ. ផ្លិតផ្លច្ាំែីអាហារណដលានារជាតិខាៃ ញ់ណឆ្ែត ណដលាន

ច្្ាញ់សច្ញពីសណែដ ក ផ្ទក ឈូករត័ន ផ្ទក  rapeseed សោត សណែដ កដី ឬខាៃ ញ់សតវសផ្េងសទៀត)។ 

 
ការពិ ិ យសរើលសោយរដ្ឋបាលកណាដ លរប ់ ASSIST 

ោកយរែដ ឹងសនេះ្តូវាន ក់ស យ្តឹម្តូវស យសមធាវណីដលានច្ េះរញ្ា ីសៅអាា៊ា ន រ  ណនត រដឋាលក ដ ល 

ASSIST សសន ើស ាំព័ត៌ានរណនថមពីសដើមរែដ ឹងសដើមបីសធវ ើការវាយតនមៃ ឱ្យាន្តឹម្តូវសៅសលើការអ្េះអាង និង

ទទួលយកោកយរែដ ឹងសនេះ។ ជាពិសសស រដឋាលក ដ ល សសន ើស ាំឱ្យ ក់ោកយរែដ ឹងស ើងវញិ ស យការភ្ជា រ់

ព័ត៌ានអ្ាំពីវធិានការ AMS-Y ណដល្តូវានសចាទ្រកាន់ថាអ្ន វតតមិន្សរតាម ATIGA។ 

 
ការោក់ពាកយបែដ ឹ្ស ើ្វញិណដ្លមា ព័ ៌មា បណ ថរ 

ARISE & នដគូ ក់ោកយរែដ ឹងស ើងវញិ និងភ្ជា រ់ទ ាំងសសច្កដ ីច្មៃង (ជាភ្ជាអ្ង់សគៃស) នូវជាំពូក ១០០០ ណផ្នក 

១០០ ននរទរបញ្ញតត ិច្ាំែីអាហារ ឆន ាំ២០១៥ ររស់្កសួងស ខាេិាល នន AMS-Y និងសសច្កដ ីសសងខរផ្ល វូច្ារ់

ស យសរៀររារ់លមែ ិតអ្ាំពីការសចាទ្រកាន់ណផ្នកននវធិានការ AMS-Y ណដល្តូវានចាត់ទ កថាានការ

សរសីសអ្ើង និង ទ ហ ីករែ៍ណដលថាសហ្ោសអាា៊ា នសជឿជាក់ថាគួរណតសធវ ើការពិចា ស្ារ់សោលរាំែងទទួល

យកោកយរែដ ឹង និងអាច្នឹងផ្ដល់ជាដាំស េះ្ាយ។ 
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រដ្ឋបាលកណាដ លទទួលយក 

ស យណផ្ែកសលើមូល ឋ នននការ ក់ោកយរែដ ឹងស ើងវញិ សហើយសពលសនេះោកយរែដ ឹង ានភ្ជពសពញសលញ រដឋ

ាលក ដ លទទួលយកោកយរែដ ឹងស យារណតោកយ រែដ ឹងសនេះសថ ិតសៅស្កាមវាិលភ្ជពររស់ ASSIST 

និងស យារណតោកយរែដ ឹងសនេះ ្តូវាន ក់្រករស យភ្ជព្តឹម្តូវ។ ដាំសែើរការនីតិវធិី ASSIST ចារ់

សផ្ដើម សហើយោកយរែដ ឹង្តូវាន ក់ជូន AMS-Y (ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ) និងាន

ច្មៃងជូន AMS-X (ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសដើម) សដើមបី្ជារជាព័ត៌ាន។ 

 
ចំែុចទំនក់ទំ ្សៅកន ុ្ម្បសទ សោលសៅឯកភាពទទួលយក 

ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ (ឧ. ្កសួងោែិជាកមម និងឧសាហកមមររស់ AMS-Y) ពិនិតយ

សមើលោកយរែដ ឹង និងទាំនក់ទាំនងមិនផ្ល វូការជាមួយនឹងអាជាា ធរោក់ព័នធ  កន ុង្រសទស ដូច្ជាខ ទាកាល័យ

នយករដឋមន្រនត ី ្កសួងស ខាេិាល ្កសួងហិរញ្ញ វតថ ុ អាជាា ធរកសិច្ាំែីអាហារ និងរស សពទយ គែៈសលើកកមពស់

ស ខាេិាលររស់ AMS-Y សហើយសឆ្ៃ ើយតរសៅកាន់រដឋាលក ដ លថាខល នួានរាំែងទទួលយកោកយរែដ ឹង 

និងចូ្លរមួសៅកន ុងនីតិវធិី ASSIST។ 

 
ដ្ំសណាេះម្សាយណដ្លបា រកសឃើញ 

តាមរយៈការពិភ្ជកានផ្ាកន ុងរវាងច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ និងអាជាា ធរ ោក់ព័នធ  ណដល

រងាា ញថាការពិត  វធិានការណដលានអ្ន ម័ត ក់សច្ញស យ AMS-Y កាំែត់ពនធគយជាក់លាក់កាន់ណត

ខាៃ ាំងស ើងសៅសលើច្ាំែីអាហារណដលានជាតិសក រខពស់ និងខាៃ ញ់ណឆ្ែត ានសោលរាំែងរងាែ ក់ដល់ការររសិភ្ជគ

សលើសលរ់នូវារធាត ណដល្តូវ ានចាត់ទ កថាានស្ោេះថាន ក់សៅស្កាមយ ទធាន្រសត ររស់្រសទសសិងារ រសីដើមបី

ស េះ្ាយរញ្ហា កាំព ងសកើតានស ើងស យារណតជាំងឺធាត់្ជលុសៅកន ុងច្ាំស ម្រជាជនទូសៅ។ ច្ាំែ ច្សនេះ

គឺ្សរនឹងតាមវធិានការ្រហាក់្រណហលណដលានអ្ន វតតស យ្រសទសជាស្ច្ើនសផ្េងសទៀតសៅជ ាំ វញិពិេព

សលាក និងណផ្នការសកមមភ្ជពជាសកលររស់អ្ងគភ្ជព ស ខភ្ជព ពិេពសលាកសដើមបីរងាក រ និងទរ់ាក ត់ជាំងឺ

មិនឆ្ៃង ឆន ាំ២០១៣-២០២០ ដូច្ជា ជាំងឺទឹកសនមណផ្ែម និងជាំងឺធាត់្ជលុ។ 

 
សទេះជាោ ង ក៏ស យ AMS-Y ទទួលាគ ល់ថាវធិានការសនេះានអ្ន វតតច្ាំសោេះ ផ្លិតផ្លជាក់លាក់មួយ (ឧ. 

សៅកន ុងច្ាំស មស្រងដូង) សហើយមិនានកាំែត់សោលសៅសៅកន ុង “លកខែៈអ្ពា្កឹតយ” ារធាត  (ឧ. ខាៃ ញ់

ណឆ្ែត) ណដលរ ឋ េិាលយល់សឃើញថាានស្ោេះថាន ក់ (្រសិនសរើររសិភ្ជគស្ច្ើន្ជលុ) ណដលានសៅកន ុងរររ

អាហារ និងសោលនសោាយស ខាេិាល។ អា្ស័យសហត សនេះ ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅ្រសទសសោលសៅ ស យ

្សរតាមអាជាា ធរោក់ព័នធ ររស់ AMS-Y សសន ើឱ្យពយួ រជារនា ន់នូវវធិានការណដលានសៅកន ុងជាំពូក ១០០០ 

ណផ្នក ១០០ ននរទរបញ្ញ តត ិច្ាំែីអាហារ ឆន ាំ២០១៥ ររស់្កសួងស ខាេិាល ស យពនារសពលសធវ ើវសិាធនកមម

ររស់ខល នួសដើមបីល រការសលើកស ើងសាំសៅដល់ផ្លិតផ្លជាក់លាក់ និងការអ្ន វតតណតច្ាំសោេះផ្លិតផ្លណដល

ានខាៃ ញ់ណឆ្ែត ណដលមិនោក់ព័នធនឹង្រេពរណនៃ  និងសតវ។ សិងារ រ ីានរញ្ហា ក់ថាវធិានការររស់ខល នួមិន

ានសោលរាំែងណច្ង ឬសលើកស ើង មួយ ណដលជាការសរសីសអ្ើង ឬការលសមែៀងស ើយ ស យ្សរតាមការ

អ្េះអាងណផ្នកវជិាា ាន្រសត  និងស យពិចារ សៅសលើសោលរាំែងការោរស ខភ្ជពររស់ខល នួ និងអ្ន វតតច្ាំសោេះ

ផ្លិតផ្ល “ដូច្ោន ” ទ ាំងអ្ស់ណដលានារធាត ខាៃ ញ់ណឆ្ែត។ 

 
ដ្ំសណាេះម្សាយណដ្លបា ស ែ ើស ើ  ្ ិ ម្្ វូបា ទទួលយក 

ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅ្ា្ស័យទក់ទងអ្ាំពីដាំស េះ្ាយណដលានសសន ើស ើងជាមួយនឹង

រដឋាលក ដ ល ណដលច្ ងស្កាយ ានជូនដាំែឹងដល់អាជាា ធរ ោក់ព័នធ  និងច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង

្រសទសសដើមតាមរយៈ ASSIST។ 

 

ស យពិនិតយសមើលដាំស េះ្ាយណដលានសសន ើស ើង ARISE & នដគូ សឆ្ៃ ើយតរសៅនឹង រដឋាលក ដ លតាមរយៈ 

ASSIST និងរងាា ញការសពញច្ិតតររស់ខល នួច្ាំសោេះដាំស េះ ្ាយណដលានសសន ើស ើង ស យទទួលយកការសសន ើ

ស ើងសនេះ។ 

 
ASSIST នឹងសធវ ើការពិចារែសៅសលើនីតិវធិីសនេះ សៅសពលណដលោកយរែដ ឹង្តូវានទទួលយក សហើយដាំស េះ

្ាយ្តូវានផ្ដល់ជូនស យច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទស សោលសៅ និងានទទួលយកស យសដើមរ

ែដ ឹង។ 
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ករែីទី ៤៖ ពាកយបែដ ឹ្ណដ្លោក់សោយ េម្ោ អាសា៊ា    ិ្ ដំ្សណាេះ ម្សាយចំសពាេះពាកយបែដ ឹ្
ណដ្លបា ស ែ ើស ើ្   ិ្ម្ វូបា ទទួលយក 

 
សដ្ើរបែដ ឹ្ 

្កមុហ៊ា ន Star 88 Co., Ltd., ជាសហ្ោសអាា៊ា នណដល្តូវានច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់ និងជា្កមុហ៊ា នដឹកជញ្ជ នូ

ផ្ល វូទឹកសៅកន ុង AMS-X។ កន ុងនមជា្កមុហ៊ា នាច ស់នវា ្កមុហ៊ា នសនេះានច្ េះកិច្ច្ពមស្ពៀងច្ងកាតពវកិច្ចរ

យៈសពលពីរឆន ាំចារ់តាាំងពីណខមករាឆន ាំ២០១៨ មក ជាមួយនឹង្កមុហ៊ា ននាំចូ្លនាំសច្ញសៅកន ុង AMS-X។ 

 វាិលភ្ជពននកិច្ច្ពមស្ពៀងសនេះគឺការនាំសច្ញណដក និងអាល យមីញ ូមពី AMS-X សៅកាន់ AMS-Y និងនាំ

ចូ្លជ័រសៅស៊ាូ  និងករាសពី AMS-Y មកកាន់ AMS-X តាមសជើងនវាររស់ ្កមុហ៊ា ន 

Star 88 Co., Ltd.។ ្កមុហ៊ា នសនេះានយល់្ពមសធវ ើ្រតិរតត ិការនាំសច្ញនាំចូ្ល សៅកន ុងការដឺកជញ្ជ នូសៅមក

ពី AMS-X សៅកាន់ AMS-Y ស យស្រើ្ាស់នវាដណដល។ សោលរាំែងមួយកន ុងច្ាំស មសោលរាំែងសផ្េង

សទៀត គឺសដើមបីសនេ ាំសាំនច្នលៃច្ាំ យណផ្នកស្រើ្ាស់ ស្រង និងកាៃ ាំងមន សេ ស យសជើងដឹកទាំនិញាន ក់

ទាំនិញសពញសលញទាំងសជើងដឹកជញ្ជ នូនាំចូ្ល និងនាំសច្ញ សដើមបីអាច្ផ្ដល់សសវាកមមាន្រសិទធភ្ជពនលៃច្ាំ យ 

និង សសវាកមម្រកួត្រណជងឆ្ៃង្រសទស ជូនអ្តិលិជនណផ្ែកសលើទាំង AMS-X និង AMS-Y។ 

 
ព័ ៌មា លរអិ អំពីពាកយបែដ ឹ្ 

សៅណខសីហា ឆន ាំ២០១៨ ្កមុហ៊ា ន Star 88 Co., Ltd. ានទទួលព័ត៌ានថា AMS-Y ានសច្ញច្ារ់ដឹកជញ្ជ នូ

ផ្ល វូទឹកលមី ច្ារ់្កសួងោែិជាកមមសលខ ១៣ ឆន ាំ២០១៨ ស យកាំែត់ថាទាំនិញជាក់លាក់មួយច្ាំនួនអាច្ដឹក

ជញ្ជ នូស្ារ់ការនាំសច្ញ ឬនាំចូ្ល ស យ្កមុហ៊ា នដឹកជញ្ជ នូផ្ល វូសម ្ទថាន ក់ជាតិណតរ  ស ណ េះ។ ទាំនិញរួនម ខ 

(ឧ. ណដក អាល យមីញ ូម ជ័រសៅស៊ាូ  និង ករាស) គឺសថ ិតសៅកន ុងច្ាំស មទាំនិញណដលានកាំែត់ សៅកន ុងច្ារ់

ដឹកជញ្ជ នូលមី។ ច្ារ់លមីសនេះច្ាស់ ស់នឹងរងកឱ្យានការខាតរង់ណផ្នកហិរញ្ញ វតថ ុ ស្ារ់អាជីវកមមររស់្កមុ

ហ៊ា ន Star 88 Co., Ltd. និងរារាាំង្កមុហ៊ា នសនេះមិនឱ្យផ្ដល់សសវាកមមដឹកជញ្ជ នូផ្ល វូសម ្ទររស់ខល នួសៅមកពី 

AMS-X និង AMS-Y។ ្កមុហ៊ា ន Star 88 Co., Ltd. ពិតជា្ពួយារមភខាៃ ាំង ស់ និងសជឿជាក់ថាការរសងក ើត

ច្ារ់សនេះគឺខ សពីសោលការែ៍ោែិជាកមមស យសសរនីនាម រតីររស់សហគមន៍សសដឋកិច្ចអាា៊ា ន (AEC) សហើយ

អាច្ផ្ទ ុយនឹងការសរដជាា ច្ិតតជាក់លាក់ និងកាតពវកិច្ចររស់ AMS-Y សៅស្កាមកិច្ច្ពមស្ពៀងសសដឋកិច្ចអាា៊ា

នណដលោក់ព័នធ  (ឧ. កិច្ច្ពមស្ពៀង្ករខ័ែឌអាា៊ា ន សដ ីពីសសវាកមម ឬ AFAS)។ 

 
្កមុហ៊ា ន Star 88 Co., Ltd.  ក់ោកយរែដ ឹងសៅស្កាម ASSIST ោក់ព័នធនឹងការសច្ញ ច្ារ់ដឹកជញ្ជ នូលមីសនេះ

ស យ AMS-Y។ សហ្ោសអាា៊ា ន សលើកទ ហ ីករែ៍ថាច្ារ់លមីសនេះគឺជាវធិានការ ច្ាស់លាស់ននការការោរ

និយម សហើយមិនសម្សរនឹងសោលការែ៍ោែិជាកមមសសរ ី សហើយច្ារ់ពនធគយណដលោក់ព័នធនឹងសសវាកមម

ផ្ល វូសម ្ទអ្នត រជាតិ ណដលនឹងរ េះោល់ធាន់ធារដល់្កមុហ៊ា នដឹកជញ្ជ នូផ្ល វូទឹកររស់ AMS-X ណដលផ្ដល់សសវាកមមដឹក
ជញ្ជ នូតាមផ្ល វូ សម ្ទឆ្ៃងកាត់្ពាំ ណដន ោក់ព័នធនឹងទាំនិញណដលរងផ្លរ េះោល់ពីច្ារ់សនេះ។ សលើសពីសនេះសៅ

សទៀត សហ្ោសអាា៊ា ន អ្េះអាងថាវធិានការលមីណដល ក់ស យ AMS-Y គឺជាការរំសលាេរាំោនោ ង

ច្ាស់លាស់សៅសលើការសរដជាា ច្ិតតណដល AMS-Y ានសធវ ើស ើងច្ាំសោេះអ្ងគការ ោែិជាកមមពិេពសលាក និងអ្វ ីណដល

សាំខាន់រាំផ្ តសនេះគឺស្ារ់សោលរាំែងររស់ ASSIST ណដលជាការរំសលាេរាំោនោ ងច្ាស់លាស់សលើឯការ

សរដជាា ច្ិតតជាក់លាក់ អាា៊ា នររស់ AMS-Y សៅស្កាម AFAS ណដល AMS-Y ានសរដជាា ច្ិតតអ្ន វតតសដើមបី

អ្ន ញ្ហញ តឱ្យ្កមុហ៊ា នដឹកទាំនិញររសទស ណដលផ្ដល់សសវាកមមដឹកជញ្ជ នូទាំនិញឆ្ៃងកាត់្ពាំ ណដនសៅកន ុងអាា៊ា ន

សដើមបី្រតិរតត ិការសៅកន ុងណដនទឹក ស យមិនានការរតឹតបិតសៅសលើការចូ្លសៅកាន់ទីផ្ារ និងការ្រ្ពឹតត

ថាន ក់ជាតិស ើយ។ 

 
ការពិ ិ យសរើលសោយរដ្ឋបាលកណាដ លរប ់ ASSIST 

រដឋាលក ដ ល ASSIST – សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា នពិនិតយសមើលជារឋម និងទទួល យកោកយរែដ ឹង ណដល

សថ ិតសៅស្កាមវាិលភ្ជពររស់ ASSIST និងថា្តូវាន ក់ ស យ្តឹម្តូវ។ 

 
សហ្ោសអាា៊ា នានផ្ដល់េសត ុតាងស យរញ្ហា ក់ថាខល នួគឺជា្កមុហ៊ា នណដលានច្ េះរញ្ា ីសៅកន ុងរដឋសាជិក

អាា៊ា ន (ឧ. AMS-X) តាមរយៈការផ្ដល់សលខច្ េះរញ្ា ី្កមុហ៊ា ន និងសាំសៅសអ្ ិច្្តូនិកននឯការច្ េះរញ្ា ី្កមុ

ហ៊ា ន/អាជីវកមមទាំងភ្ជាកន ុង្សកុ និងសាំសៅរកណ្រជាភ្ជាអ្ង់សគៃស (មិនផ្ល វូការ)។ សហ្ោសអាា៊ា នក៏

ាន ភ្ជា រ់ជាឧរសមព ័នធ នូវ សាំសៅច្ារ់ររស់្កសួងោែិជាកមមសលខ ១៣ ឆន ាំ២០១៨ ណដល្តូវានសចាទ

្រកាន់ ថាានរំសលាេរាំោនសលើឯការសរដជាា ច្ិតតជាក់លាក់អាា៊ា ន ររស់ AMS-Y សៅស្កាម AFAS។ សហ

្ោសអាា៊ា ន ក៏ានផ្ដល់ការររោិយលមែ ិតសៅកន ុងោកយ រែដ ឹងអ្ាំពីរញ្ហា សៅកន ុងរររិទននច្ារ់លមី និង

អ្ាំពីការសចាទ្រកាន់ ណដលរដឋាលក ដ លចាត់ទ កថាានភ្ជព្គរ់្ោន់។ 

 
ព័ត៌ានលមែ ិតអ្ាំពីោកយរែដ ឹង្តូវាន ក់ជូន AMS-Y (ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅ ្រសទសសោលសៅ ឬ DCP) 

និងានច្មៃងជូន AMS-X (ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង ្រសទសសដើម ឬ HCP) សដើមបី្ជារជាព័ត៌ាន។ 
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ចំែុចទំនក់ទំ ្សៅម្បសទ សោលសៅទទួលយកពាកយបែដ ឹ្ 

ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅររស់ AMS-Y (ឧ. ្កសួងោែិជាកមមររស់ AMS-X) ពិនិតយសមើល

ោកយរែដ ឹង ទាំនក់ទាំនងសៅវញិសៅមកស្ៅផ្ល វូការជាមួយនឹង អាជាា ធរោក់ព័នធកន ុង្សកុ ដូច្ជា អ្គគ

នយក ឋ នោែិជាកមមអ្នត រជាតិ ្កសួងដឹកជញ្ជ នូ ្កសួងកិច្ចការសម ្ទ និងជលផ្ល និង្កសួងហិរញ្ញ វតថ ុ 

និងទាំនក់ទាំនងជាមួយ នឹងរដឋាលក ដ ល ណដលានរាំែងទទួលយកោកយរែដ ឹង និងចូ្លរមួសៅកន ុង

នីតិវធិី ASSIST។ 

 
ដ្ំសណាេះម្សាយណដ្លបា រកសឃើញ 

សៅសពលសធវ ើការពិភ្ជកានផ្ាកន ុងជាមួយនឹង DCP និង RAs រចួ្ AMS-Y សស្មច្ច្ិតត ពនារសពលដាំសែើរការអ្ន 

វតតរទរបញ្ញតត ិលមីណដលត្មូវឱ្យអ្នកនាំសច្ញ និងអ្នកនាំចូ្លទាំនិញជាក់លាក់ រមួាន ណដក អាល យមីញ ូម 

ករាស និងជ័រសៅស៊ាូ  ឱ្យស្រើ្ាស់ណតនវា កន ុង្សកុររស់ AMS-Y រ  ស ណ េះ (ឧ. នវាណដលជាកមមសិទធិររស់្កមុ

ហ៊ា នដឹកជញ្ជ នូតាមផ្ល វូសម ្ទសៅ AMS-Y) ស យារណតានការរេិះគន់ និងការមិនឯកភ្ជពពី្កមុហ៊ា ននាំ

ចូ្លកន ុង្សកុថារទរបញ្ញតត ិលមីសនេះអាច្នឹងរ េះោល់ដល់ររាិែទាំនិញនាំចូ្ល និងច្ាំែូលរដឋ ស យារណតរទ

របញ្ញតត ិសនេះនឹងរងាែ ក់ទឹកច្ិតត ឬ្រឆាំងសៅនឹងវនិិសោគិនររសទស ស យារណតអ្នកទិញទាំនិញរតឹតបិតជា

ស្ច្ើន សពលសនេះកាំព ងពនារសពលច្ េះកិច្ចសនាររស់ខល នួ។ សទេះជាោ ង ក៏ស យ AMS-Y សលើកស ើងថាខល នួ

មិនានរាំែងសធវ ើឱ្យរទរបញ្ញតត ិសនេះជាវធិានការការោរនិយម្រឆាំងនឹងនវាររសទស និងរំសលាេសៅសលើ

សោលការែ៍ោែិជាកមមស យសសរសី ើយ។ AMS-Y សលើកស ើងថា វធិានការររស់ខល នួដាំរូងានសោលរាំែង

សលើកទឹកច្ិតតដល់វស័ិយដឹកជញ្ជ នូផ្ល វូសម ្ទររស់ AMS-Y សដើមបីរសងក ើនសមតថភ្ជពដឹកជញ្ជ នូកន ុង្សកុ ស យ

សហត ថាជាង ៩០% ននការដឹកជញ្ជ នូសរ រសៅកន ុងណដនទឹកររស់ AMS-Y ្តូវានចាត់ណច្ងស យនវាររសទស 

ឧទហរែ៍ សៅកន ុងវស័ិយជ័រសៅស៊ាូជាង ៩០% ននការដឹកជញ្ជ នូស្ារ់ ការនាំសច្ញគឺដឹកតាមនវាររសទស។ 

សមតថភ្ជពដឹកជញ្ជ នូកន ុង្សកុ្តូវានា ន់ាម នថា ានសមតថភ្ជពដឹកជញ្ជ នូ ៥០ លានសតានសៅកន ុងឆន ាំ

២០១៧ ខែៈណដលនវាររសទស ដឹកជញ្ជ នូច្ាំនួន ៨០០ លានសតានសៅកន ុងឆន ាំដូច្ោន សនេះ ណដលច្ាំនួនសនេះគឺខ ស

ោន ខាៃ ាំង ស់។ 

 

AMS-Y ានរណនថមសទៀតថាសោលសៅសាំខាន់ននរទរបញ្ញតត ិគឺច្ង់សឃើញ្កមុហ៊ា នផ្ដល់សសវាកមមដឹកជញ្ជ នូកន ុង

្សកុចារ់សផ្ដើមទទួលានច្ាំែូលកាន់ណតស្ច្ើនស ើងៗពីកាំសែើនោែិជាកមមតាមសម ្ទសៅកន ុងណដនទឹក AMS-

Y។ រច្ច ុរបនន  កិច្ចសនាភ្ជគស្ច្ើន និង ររាិែោែិជាកមមសម ្ទគឺ្គរ់្គងភ្ជគស្ច្ើនស យ្កមុហ៊ា នផ្ដល់

សសវាកមមដឹកជញ្ជ នូររសទស។ សទេះជាោ ង ក៏ស យ AMS-Y ឯកភ្ជពថាខល នួត្មូវឱ្យដាំសែើរការរនត ិច្មដងៗជា

ជាង ការល រសចាលភ្ជៃ មៗ ដូសច្នេះានសស្មច្ច្ិតតពនារស យមិនច្ាស់លាស់ (សទេះរីជាមិនល រសចាល) ការ

អ្ន វតតច្ារ់លមី។
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ដ្សំណាេះម្សាយណដ្លបា ស ែ ើស ើ  ្ ិ ម្្ វូបា ទទួលយក 

ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅានជូនដាំែឹងអ្ាំពីដាំស េះ្ាយណដលានសសន ើស ើងសៅកាន់រដឋ

ាលក ដ ល ណដលជាលទធផ្ល ានជូនដាំែឹងដល់អាជាា ធរ ោក់ព័នធ  និងច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទស

សដើមតាមរយៈ ASSIST។  

ស យានពិនិតយសមើលដាំស េះ្ាយណដលានសសន ើស ើង ្កមុហ៊ា ន Star 88 Co., Ltd. ានសឆ្ៃ ើយតរសៅកាន់រដឋ

ាលក ដ លតាមរយៈ ASSIST និងានរងាា ញថាខល នួសពញ ច្ិតតច្ាំសោេះដាំស េះ្ាយណដលានសសន ើស ើងសនេះ 

សហើយក៏ទទួលយកដាំស េះ្ាយសនេះ។ ASSIST នឹងសធវ ើការពិចា រច្ាំសោេះនីតិវធិីសនេះសៅសពលណដលោកយ

រែដ ឹង្តូវាន ទទួលយក សហើយដាំស េះ្ាយ្តូវានផ្ដល់ជូនស យច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទស សោល

សៅ សហើយ្តូវានទទួលយកស យសដើមរែដ ឹង។ 

 
 

 
 

ករែីទី ៥៖ ពាកយបែដ ឹ្បា ោក់សោយ េម្ោ អាសា៊ា   (ម្ករុេ៊ាុ សររប ់ ម្ករុេ៊ាុ បុម្  រព័ ធរប ់
ខល  ួ)  ិ្ម្ វូបា ម្ា សាលសោយចំែុចទំនក់ទំ ្សៅកន ុ្ម្បសទ សោលសៅ) ។ 

 
សដ្ើរបែដ ឹ្ 

្កមុហ៊ា ន AirTel Co., Ltd. គឺជា្កមុហ៊ា នទូរគមនគមន៍ណដលានច្ េះរញ្ា ី្តឹម្តូវតាមផ្ល វូ ច្ារ់សៅកន ុង 

AMS-X។ ្កមុហ៊ា នសនេះគឺជា្កមុហ៊ា នរ ្តសមព ័នធ ររស់្កមុហ៊ា ន AirTel Holdings, Inc. ណដលានមូល ឋ នសៅ 

AMS-Y។ ៨០% ននភ្ជគហ៊ា នសរ រណដលានសាេះផ្ាយលក់ ស យ្កមុហ៊ា ន AirTel Co., Ltd. គឺកាន់ការ់ស យ

ភ្ជគហ៊ា និកររស់ AMS-X សហើយម ខតាំ ណែងថាន ក់្គរ់្គងជាន់ខពស់ររស់ខល នួភ្ជគស្ច្ើនគឺជារ គគលិកជនជាតិ 

AMS-Y។ អាជាា រ័ែណ ្រតិរតត ិការររស់្កមុហ៊ា ន AirTel Co., Ltd. ្តូវានដកយកវញិស យ អាជាា ធរ

ទូរគមនគមន៍ជាតិ AMS-Y សៅណខកញ្ហញ  ឆន ាំ២០១៨ ស យសាែ ងសលើទ ហ ីករែ៍ថា អាជាា រ័ែណ ទូរគមនគមន៍

ណដលជាកមមសិទធិររស់្កមុហ៊ា ន AirTel Co., Ltd. អ្ស់ស ពលភ្ជព។  តាមការពិត សៅណខសីហា ឆន ាំ២០១៨  AMS-Y ាន

សធវ ើវសិាធនកមមច្ារ់អាជាា រ័ែណ  អាជីវកមមទូរគមនគមន៍សលខ ១៥០០ ណដលតាមរយៈច្ារ់វសិាធនកមមសនេះ

្រតិរតត ិករ ររសទសណលង្តូវានអ្ន ញ្ហញ តឱ្យអ្ន វតតអាជាា រ័ែណ ្រសេទ ខ និង្រសេទ គ។ 

 
អាជាា រ័ែណ ទូរគមនគមន៍្រសេទ ខ គឺស្ារ់្រតិរតត ិករណដលាន ឬព ាំានរ ដ ញ ផ្ទា ល់ខល នួ រ  ណនតផ្ដល់សស

វាកមមណដលកាំែត់សោលសៅសលើច្ាំ ណែក មួយ ឬសូមបីណត ច្ាំ ណែកជាស្ច្ើនររស់ាធារែជន។ អាជាា រ័ែណ

ទូរគមនគមន៍្រសេទ គ គឺស្ារ់ ្រតិរតត ិករណដលានរ ដ ញ ណដលផ្ដល់សសវាកមមដល់ាធារែជន ឬ

សសវាកមមណដល ានឥទធិពលោ ងធាំសធងដល់ការ្រកួត្រណជងស យយ តត ិធម៌ ផ្ល្រសោជន៍ាធារែៈ ឬ

ត្មូវឱ្យផ្ដល់ការការោរអ្តិលិជនជាពិសសស។ អ្នក ក់ោកយស ាំណដល ក់ោកយស ាំ អាជាា រ័ែណ ្រសេទ ខ និង

្រសេទ គ ្តូវណតជា្កមុហ៊ា នណដលានាច ស់ភ្ជគហ៊ា នជនជាតិ AMS-Y កាន់ភ្ជគហ៊ា នោ ងតិច្ ៥១% សហើយ

ោ ងសហាច្ ស់ានថាន ក់្គរ់្គង ជាន់ខពស់ររស់អ្នក ក់ោកយស ាំរីភ្ជគរួន សហើយរ គគលណដលទទួលសិទធិ

ច្ េះរញ្ា ីការ សនាណដលច្ងកាតពវកិច្ច ជាអ្នកតាំ ងររស់្កមុមហ៊ា ន ក់ោកយស ាំ ្តូវណតានសញ្ហា តិ AMS-

Y។ ្កមុហ៊ា ន AirTel Co., Ltd. ានអារមមែ៍ថាខល នួរងការ្រ្ពឹតត មិនយ តត ិធម៌ស យារណតខល នួានអ្ន វតត

តាមដាំសែើរការណដលាន ក់សច្ញស យរ ឋ េិាលសៅ្គរ់សពលសវលាណដលខល នួាន ក់ោកយស ាំអាជាា រ័ែណ  

សហើយមិនានទទួលការ ជូនដាំែឹងពី AMS-Y អ្ាំពីការវវិតតលមីសនេះស ើយ។ ្កមុហ៊ា នសនេះក៏ានអ្ន វតតតាម 

លកខខែឌ ត្មូវស្ារ់្កមុហ៊ា នររសទសណដលានភ្ជគស្ច្ើនជាភ្ជគហ៊ា និកររសទសផ្ងណដរ ណដលស ាំអាជាា រ័ែណ

អាជីវកមមររសទសពី្កសួងោែិជាកមមផ្ងណដរ។ 

 
ការដកអាជាា រ័ែណ ររស់្កមុហ៊ា ន AirTel Co., Ltd. និងការសធវ ើវសិាធនកមមរទរបញ្ញតត ិ អាជាា រ័ែណ អាជីវកមម

ានសធវ ើឱ្យភ្ជគហ៊ា នររស់្កមុហ៊ា នសមររស់ AirTel Co., Ltd., គឺ្កមុហ៊ា ន AirTel Holdings, Inc. ធាៃ ក់ច្ េះមក

្តឹម ៥.៦៧% សៅកន ុង AMS-X ស យារណត AMS-Y គឺជាទីផ្ារទូរសពាដ៏ធាំរាំផ្ តទីពីរសលើពិេពសលាក។ ្កមុ

ហ៊ា ន AirTel Co., Ltd. សជឿជាក់ថាការដកអាជាា រ័ែណ ្កមុហ៊ា នររស់ខល នួគឺជាការសរសីសអ្ើង្រឆាំងនឹងវនិិ

សោគិនររសទសសៅកន ុងវស័ិយទូរគមនគមន៍ និងជាការរំសលាេរាំោនសលើការសរដជាា ច្ិតតជាក់លាក់ និង

កាតពវកិច្ចររស់ AMS-Y សៅស្កាមកិច្ច្ពមស្ពៀង្ករខ័ែឌអាា៊ា នសដ ីពីសសវាកមម  (AFAS) ណដលោក់ព័នធ ។ 

 

ព័ ៌មា លរអិ អំពីពាកយបែដ ឹ្ 

្កមុហ៊ា ន AirTel Co., Ltd. សស្មច្ច្ិតត ក់ោកយរែដ ឹងររស់ខល នួតាមរយៈ ASSIST។ រ  ណនត សៅស្កាម ASSIST 

សហ្ោសអាា៊ា នគឺជា្កមុហ៊ា នណដលានច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់ សៅ AMS-Y មិនអាច្ ក់ោកយរែដ ឹង្រឆាំង

នឹង AMS-Y ច្ាំសោេះវធិានការណដលានអ្ន ម័ត ឬរកាស្កាយមកសទៀតានស ើយ។ ោក់ព័នធនឹងោែិជាកមម

សសវាកមម សោលការែ៍សនេះអាច្រារាាំងោកយរែដ ឹងណដលកាំព ង ក់សៅស្កាមទ្មង់  ៣ សដ ីពីវតតានោែិជាកមម 
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ណដលសហ្ោសអាា៊ា នានច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់ និងានវតតានសដើមបីសធវ ើ ោែិជាកមមសៅ AMS-Y អាច្ ក់

ោកយរែដ ឹង្រឆាំងនឹង AMS-Y ាន។ ដូសច្នេះ ្កមុហ៊ា ន AirTel Co., Ltd. ានសស្មច្ច្ិតតសសន ើឱ្យ្កមុហ៊ា នសម

ររស់ខល នួ គឺ្កមុហ៊ា ន AirTel Holdings, Inc. ណដលានមូល ឋ ន និងានច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់សៅ AMS-X  ក់

រដ ឹង ករែីសនេះតាម ASSIST ្រឆាំងនឹង AMS-Y។ 

 
ដូសច្នេះ  ្កមុហ៊ា ន AirTel Holdings, Inc. សហ្ោសអាា៊ា ន ណដលជា្កមុហ៊ា នណដលាន ច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់សៅ 

AMS-X  ក់ោកយរែដ ឹងសៅស្កាម ASSIST ោក់ព័នធនឹងការដកអាជាា រ័ែណ ្កមុហ៊ា នរ ្តសមព ័នធ ររស់ខល នួគឺ

្កមុហ៊ា ន AirTel Co., Ltd. ណដលានច្ េះរញ្ា ីសៅ AMS-Y។ ្កមុហ៊ា ន AirTel Holdings, Inc. សលើកទ ហ ីករែ៍ថា

ការដកអាជាា រ័ែណ ររស់្កមុហ៊ា ន AirTel Co., Ltd. និងការសធវ ើ វសិាធន៍កមមច្ារ់អាជាា រ័ែណ អាជីវកមម

ទូរគមនគមន៍គឺជាទសងវ ើខ សច្ារ់សៅកន ុងវស័ិយទូរគមនគមន៍ររស់ AMS-Y សហើយដូសច្នេះសនេះគឺជាទសងវ ើ

សរសីសអ្ើង្រឆាំងនឹងវនិិសោគិនររសទស សហើយក៏ជាការរំសលាេរាំោនោ ងច្ាស់លាស់សលើឯការសរដជាា ច្ិតត

ជាក់លាក់អាា៊ា នររស់ AMS-Y សៅ ស្កាម AFAS ណដល AMS-Y ានសរដជាា ច្ិតតអ្ន ញ្ហញ តឱ្យានវតតាន្កមុ

ហ៊ា នររសទស មកសធវ ើោែិជាកមម  (ឧ. ត្មង់ ៣ រញ្ញតត ិននសសវាកមមទូរគមនគមន៍) និោយមា ងសទៀត សិទធិ

្សរច្ារ់ស្ារ់វនិិសោគិនររសទស ណដលានច្ េះរញ្ា ី្សរច្ារ់សៅកន ុងរដឋ សាជិកអាា៊ា នសដើមបីផ្ដល់សស

វាកមមតាមរយៈ្គឹេះាថ នោែិជាកមម ស យមិនានការ រតឹតបិតសលើការចូ្លទីផ្ារ និងការ្រ្ពឹតតថាន ក់ជាតិ

ផ្ងណដរ។ 

 

 
ការពិ ិ យសរើលរប ់រដ្ឋបាលកណាដ ល 
រដឋាលក ដ ល ASSIST – សលខាធិការ ឋ នអាា៊ា នពិនិតយសមើលជាសលើកដាំរូង និង ទទួលយកោកយរែដ ឹង

ស យថាសថ ិតសៅស្កាមវាិលភ្ជពររស់ ASSIST និងថាាន  ក់រែដ ឹងស យ្តឹម្តូវ។ 

សហ្ោសអាា៊ា នានផ្ដល់េសត ុតាងស យរញ្ហា ក់ថាខល នួគឺជា្កមុហ៊ា ន ណដលានច្ េះ រញ្ា ីសៅកន ុងរដឋ

សាជិកអាា៊ា ន និងសាំសៅសអ្ ិច្្តូនិកននឯការច្ េះរញ្ា ី្កមុហ៊ា ន/ អាជីវកមមទាំងភ្ជាកន ុង្សកុ និង

សាំសៅរកណ្រជាភ្ជាអ្ង់សគៃស )មិនផ្ល វូការ(។  សហ្ោសអាា៊ា នក៏ានភ្ជា រ់ជាឧរសមព ័នធ នូវឯការសរដជាា

ច្ិតតជាក់លាក់អាា៊ា នររស់AMS-Y  ជាពិសសសសៅកន ុងវស័ិយសសវាកមមទូរគមនគមន៍ ក៏ដូច្ជា ច្ារ់អាជាា រ័

ែណ  អាជីវកមមទូរគមនគមន៍ឆន ាំ ២០១០ ររស់ AMS-Y និងច្ារ់វសិាធនកមម (ឆន ាំ២០១៨) ផ្ងណដរ។ 

 
ព័ត៌ានលមែ ិតអ្ាំពីោកយរែដ ឹង្តូវាន ក់ជូន AMS-Y (ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅ ្រសទសសោលសៅ ឬ DCP) 

និងានច្មៃងជូន AMS-X (ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង ្រសទសសដើម ឬ HCP) សដើមបី្ជារជាព័ត៌ាន។ 

 
ការពិ ិ យសរើល  ិ្ ការ សម្រចចិ តរប ់ចំែុចទំនក់ទំ ្សៅកន ុ្ម្បសទ សោលសៅ 

ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅររស់ AMS-Y (ឧ. ្កសួងោែិជាកមមររស់ AMS-X) ពិនិតយសមើល

ោកយរែដ ឹង ទាំនក់ទាំនងសៅវញិសៅមកស្ៅផ្ល វូការជាមួយនឹង អាជាា ធរោក់ព័នធកន ុង្សកុ ដូច្ជា ្កសួង

ទូរគមនគមន៍ អាជាា ធរទាំនក់ទនងថាន ក់ជាតិ ្កសួងោែិជាកមម និងទាំនក់ទាំនងជាមួយនឹងរដឋា

លក ដ ល ណដលានរាំែង ្ចានសចាលោកយរែដ ឹងសនេះ។ 

 

ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅរកសឃើញថាានមូល ឋ នរញ្ហា ក់្គរ់្ោន់ថា AMS-Y ានអ្ន 

វតតតាមការសរដជាា ច្ិតតអាា៊ា នោក់ព័នធនន សហើយថាោកយរែដ ឹងព ាំាន ាម រតី្គរ់្ោន់ ្ពមទាំងាន

សលើកទ ហ ីករែ៍ថាសទេះរីជាសៅស្កាមឯការសរដជាា ច្ិតតជាក់លាក់ររស់ AFAS ក៏ស យ ក៏ AMS-Y ព ាំានការ

 រតឹតបិត មួយសៅសលើកមមសិទធិ ររសទស សហើយក៏ានការសលើកស ើងសៅកន ុងការសរដជាា ច្ិតតថាជាការរតឹតបិតសលើ

ការចូ្លទីផ្ារ វតតានោែិជាកមមររស់អ្នកផ្ដល់សសវាកមមររសទស អាច្រសងក ើតស ើងកន ុងនម ជា្កមុហ៊ា នរមួ

ទ ន និង/ឬ ការោិល័យតាំ ង ណដលគួរណតរាំសពញតាមលកខខែឌ ត្មូវ ដូច្ខាងស្កាម៖ (i) ភ្ជគហ៊ា នមូលធន

ររស់្កមុហ៊ា នអាច្កាន់ការ់ស យនដគូររសទស មិនសលើសពី ៤៩% (ii) ោ ងសហាច្ ស់រីភ្ជគរួនននថាន ក់

ដឹកនាំជាន់ខពស់ររស់ ្កមុហ៊ា ន និងរ គគលណដលានសិទធិច្ េះហតថសលខាសលើការសនាណដលច្ងកាតពវកិច្ចណដល

ជាតាំ ងររស់្កមុហ៊ា ន ្តូវានសញ្ហា តិ AMS-Y។ ដូសច្នេះការសធវ ើវសិាធនកមមសលើ ច្ារ់អាជាា រ័ែណ អាជីវកមម

ទូរគមនគមន៍ ឆន ាំ២០០៨ សលខ ១៥០០ មិនណមនជា ការរំសលាេរាំោនសលើសៅសលើឯការសរដជាា ច្ិតតផ្ដល់សសវា

កមមររស់ AMS-Y ស ើយ។ 

សឆ្ៃ ើយតរសៅនឹងការអ្េះអាងររស់ សហ្ោសអាា៊ា ន ណដលថាខល នួមិនានទទួលការជូនដាំែឹងពី AMS-Y 

អ្ាំពីការសធវ ើ វសិាធនកមមលមីសនេះ AMS-Y ានសឆ្ៃ ើយតរថារ ឋ េិាលររស់ AMS-Y ាន ្រកាសឱ្យស្រើ្ាស់

ច្ារ់វសិាធនកមមសនេះតាមរយៈណវរាយត៍ផ្ល វូការររស់រ ឋ េិាល និងកាណសតកន ុង្សកុរនា រ់ពីច្ារ់សនេះ

្តូវានអ្ន ម័តសៅនលាទី០១ ណខកញ្ហញ  ឆន ាំ២០១៨។



 

 

 
លទធនល 

មូលសហត ររស់ច្ាំែ ច្ទាំនក់ទាំនងសៅកន ុង្រសទសសោលសៅកន ុងការ្ចានសចាលសនេះ្តូវានសផ្ាើសៅកាន់រដឋា

លក ដ ល សហើយក៏្តូវានពិនិតយសមើលលកខខែឌភ្ជា និងភ្ជព្គរ់្ោន់ននព័ត៌ានផ្ងណដរ។ រដឋាល

ក ដ លទទួលយកមូលសហត ននការ្ចានសចាល សនេះស យារណតការ្ចានសចាលសនេះគឺ្តឹម្តូវ និងានអ្ាំ

ែេះអ្ាំ ង្គរ់្ោន់។ រដឋាលក ដ ល (i) ជូនដាំែឹងដល់សហ្ោសអាា៊ា នអ្ាំពីការសស្មច្ច្ិតតររស់ខល នួ (ii) 

ជូនដាំែឹងដល់សហ្ោសអាា៊ា នថាដាំសែើរការនីតិវធិី ASSIST ្តូវានរញ្ចរ់ សហើយ (iii) ជូនដាំែឹងដល់សហ

្ោសអាា៊ា នអ្ាំពីជស្មើសររស់ខល នួ (ឧ.  វធិានការ្សរច្ារ់ មជឈតតកមម ការដកសសវាកមម ។ល។) និងជូន

ដាំែឹងដល់រដឋាលក ដ លថាសតើខល នួច្ង់ រនត វធិានការទាំងសនេះណដរឬសទ។ 

 

ASSIST នឹងសធវ ើការពិចារ អ្ាំពីនីតិវធិីសនេះសៅសពលណដលោកយរែដ ឹង្តូវាន្ចាន សចាល សហើយដាំស េះ

្ាយមិន្តូវានផ្ដល់ជូនស ើយ។ 

 
 


