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ភ័ស្តុ ងអនកជំនញេនកនុងបរបិទៃនសំណំុេរឿងចបប់្របកួត្របែជង 
 

1. េសចក្ដេីផ្ដមី 
 

1.1 េសៀវេភមូល ្ឋ នេនះ មនេគលបណំងេដីមប៖ី 

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

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

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

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

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

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

2. តួនទីធមម ៃនភស័្តុ ងអនកជំនញកនុងសណំុំេរឿងចបប្់របកួត្របែជង 
 

2.1 េនកនុងយុ ្ត ធិករជេ្រចនី ប់បញចូ លទងំកនុងប ្ត ្របេទស ៊ ន តុ ករ្របឈមមុខនឹងបញ្ហ ចបប់្របកួត្របែជង ជចមបងេន 
កនុងបរបិទៃនករពនិិតយរបស់តុ ករ េទេលីេសចក្តសីេ្រមចែដលបនេធ្វីេឡងីេ យ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយករ្របកួត្របែជង។ មនករ 
ពិនិតយរបស់តុ ករចំនួនពរី្របេភទធំៗែដលតុ ករ ចនងឹ្រតវូចូលរមួ។ ្របេភទៃនករពិនតិយេឡងីវញិទីមួយ គឺពក់ព័នធនឹងថេតី 
េសចក្តីសេ្រមចេនះ្រតមឹ្រតវូឬអត់។ ចំណុចេនះ ចត្រមវូឱយមនករពនិិតយភព្រសបចបប់ៃនសកមមភពរបស់ ជញ ធរេ យែផ្អក  

េសៀវេភមូល ្ឋ នស្រមប់េច្រកម ៊ នស្តពីកីរ្របកតួ្របែជង 
បេងកីតេឡងីជែផនកៃនកមមវធីិអនុវត្តចបប្់របកួត្របែជងរបស់ AANZFTA  
(AANZFTA Competition Law Implementation Program) 
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េលីមូល ្ឋ នមនកំណត់ជក់ ក់ ែដលជធមម គភឺពផទុយនងឹចបប់ ភពមិនសមេហតុផល ឬនីតិវធិីមនិ្រតមឹ្រតូវៃនករ្រប្រពតឹ្តិ 
ែដលជំទស់។ ករពិនតិយេឡងីវញិេលីមូល ្ឋ នទងំេនះ េនែត ចមនករពនិិតយយ៉ងលម្អិតអំពអីងគេហតុ និងភ័ស្តុ ង េហយីនិង 
ភពសម្រសបៃនសកមមភពែដលបនេធ្វេីឡងីេលីមូល ្ឋ នៃនអងគេហតុ និងភ័ស្តុ ងទងំេនះ។ ករពនិិតយរបស់តុ ករក៏ ចមន 
េលីលកខណៈសមបត្តិផងែដរ េពលគេឺលីខ្លឹម រៃនសកមមភព ឬេសចក្តសីេ្រមចែដលពក់ព័នធនងឹករ យតៃម្លេពញេលញេឡងីវញិ 
េលីភព្រតមឹ្រតវូៃនេសចក្ដីសេ្រមចេនះ។ វ ិ លភពែដលករពិចរ េឡងីវញិៃនលកខណៈសមបត្តិែដល ចអនុញញ តបន គឺខុស 
គន ពីយុ ្ត ធិករមួយេទយុ ្ត ធិករមួយេទៀត។ 

2.2 ករពិនតិយរបស់តុ ករទងំពីរ្របេភទក៏ដូចជករណីេផ ងេទៀតែដរ ែដល ចពក់ព័នធនងឹបញ្ហ ចបប់្របកួត្របែជង ចត្រមូវឱយ 
តុ ករកំណត់ទផី រពក់ព័នធ ឬ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជង។ ជលទធផល ក ្ត េនះត្រមូវឱយតុ ករេ្របី្របស់ 
េសដ្ឋកិចច និងគំនតិេសដ្ឋកចិច ក៏ដូចជត្រមវូឱយេ្របី្របស់ចំេណះដឹងខងបេចចកេទស ឬឧស ហកមម េទះបជីមនករត្រមូវឱយមន 
ករវភិគភពសមុគ ម ញេផ ងៗគន ក្ត ី ្រស័យេលីេរឿងក្តីេនះក៏េ យ។ ចំណុចេនះ្របែហលជមិនត្រមូវឱយមនកនុង្រគប់ករណីេទ។ 
គំនិតេសដ្ឋកចិច ចជួយជូនដំណឹងអំពីករពិនតិយបញ្ហ ជក់ ក់េនកនុងេរឿងក្តីែដលបនផ្តល់ឱយ េហយីជួយបំភ្លឺេលីសំណំុៃនអងគេហតុ 
ែដលសមុគ ម ញជញឹកញប់។ ឧទហរណ៍ ចបប់្របកួត្របែជងរមួបញចូ លទងំគំនិតដូចជ "ទីផ រ", "កររតឹតបតិករ្របកួត 
្របែជង", "កររបឹអូសយកសិទធិជមច ស់", " កររេំ ភបំពនេលីតួនទី្រគបដណ្ដ ប់" និងអ្វេីផ ងេទៀតែដលេច្រកមមិនធ្ល ប់ដឹង 
ចបស់កនុងករេ ះ្រ យ្របេភទេរឿងក្តីេផ ងេទៀត។ គំនិតទងំេនះមនិ ចបក្រ យេ យ្រគន់ែតសម្លងឹេមីលអតថន័យធមម ៃន 
ពកយេនះេទ ក៏បុ៉ែន្តត្រមូវឱយមនករយល់ដឹងអំពេីសដ្ឋកិចចែដលបេងកីតជមូល ្ឋ ន និងផ្តល់ព័ត៌មនអំពគីំនតិទងំេនះផងែដរ។ 
េលីសពីេនះេទេទៀត គនំិតទងំេនះ ចវវិឌ ន៍េទ មេពលេវ  ែដលករ្រ វ្រជវខងេសដ្ឋកចិចបេងកនីករយល់ដឹងបែនថមេទៀត 
អំពីតួនទីៃនករ្របកួត្របែជងកនុងករជួយឱយទីផ រដំេណីរករ។ 

2.3 េហតុដូេចនះេហយីេទីបលកខណៈវនិិចឆ័យេសដ្ឋកិចចេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់េនកនុងេគលនេយបយ និងករអនុវត្តចបប់្របកួត្របែជង 
េហយីនិងេនកនុងករបក្រ យចបប់្របកួត្របែជង ដូេចនះេច្រកម ចទទួលបនជនួំយពីករពិចរ េលីគំនិត នងិេគលករណ៍ 
េសដ្ឋកិចចែដលពក់ព័នធ។ 

2.4 េច្រកម ចទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីករពនយល់របស់អនកជំនញមនិលេម្អ ង នងិករបក្រ យអំពីគនំតិេសដ្ឋកចិច នងិជនំញ 
ឧស ហកមម ពក់ព័នធនងឹសំណួរជក់ ក់ ឬបញ្ហ ែដលេកីតេឡងីេនកនុងសំណំុេរឿងចបប់្របកួត្របែជង។ 

2.5 តួនទីសំខន់របស់ ក ជីំនញកនុងសំណំុេរឿងចបប់្របកួត្របែជង គេឺដីមបជួីយដល់តុ ករេ យផ្តល់នូវេគលបំណង និងមតិមនិ 
លេម្អ ងទក់ទងនងឹសំណួរ ឬបញ្ហ ែដលសថិតេនកនុងវស័ិយៃនជំនញករេចះដងឹរបស់អនកជំនញ។ តួនទរីបស់តុ ករ គឺ យតៃម្ល 
ភ័ស្តុ ងអនកជំនញ និងេដីមបេីធ្វីករសននិ ្ឋ នេ យខ្លួនឯងេលីសំណួរៃនអងគេហតុ និងអងគចបប់។ េទះយ៉ង ក៏េ យ ករទទួល 
ខុស្រតូវចបស់ ស់របស់តុ ករ ខុសគន ពីយុ ្ត ធិករ េទយុ ្ត ធិករ េហយីមនភពខុសគន កនុងករេ្រប្ីរបស់អនកជំនញ និងទំ 
នក់ទំនងរ ងេច្រកម និងអនកជំនញេពញទូទងំយុ ្ត ធិករ។ េនកនុងយុ ្ត ធិករៃនចបប់ទូេទ (common law) និងចបប់រដ្ឋ 
បបេវណី េច្រកមជអនកទទួលខុស្រតូវចុងេ្រកយេដមីបី យតៃម្លភ័ស្តុ ងអនកជំនញ។ ភពខុសគន សំខន់ៗ ទក់ទងនឹងរេបៀបែដល 
ភ័ស្តុ ងអនកជំនញ្រតូវបនែណន ំនិងភពធំេធងៃនករ្រតតួពនិិតយែដលតុ ករមនេលីករផលិតភ័ស្តុ ងអនកជំនញ។ េនកនុង 
្របព័នធចបប់ទូេទ គឺស្រមប់ភគីែដល្រតូវបង្ហ ញ េហយីជំទស់នឹងភ័ស្តុ ង េហយីតួនទីរបស់េច្រកមេនដំ ក់កលេនះ  
ជចមបង គឺេដីមប្ីរគប់្រគងនូវអ្វីែដលភ័ស្តុ ងដឹកនេំ យភគី ចទទួលយកបន។ ម៉យងវញិេទៀត េនកនុងយុ ្ត ធិករៃនចបប់ 
រដ្ឋបបេវណី ជទូេទេច្រកមេធ្វីករសេ្រមចថេតីភ័ស្តុ ងអនកជំនញមួយ ែដលគួរបង្ហ ញ និងេ្រជីសេរសីអនកជំនញ។ 
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2.6 េនទូទងំពិភពេ ក តួនទរីបស់ ក ជីំនញគមឺនិ្រតវូេដីរតួជអនកគ្ំរទភគី មួយេឡយី។ េ យមិនគតិពអីនក ែដល 
រក េស កមមរបស់ពួកេគ កតព្វកចិចែដលសំខន់ជងេគរបស់ ក ជីនំញ គឺេដមីបជួីយដល់តុ ករ។ 

2.7 ភពសមុគ ម ញៃនភ័ស្តុ ងេសដ្ឋកចិច និងករ្រពួយបរមភអំពីភពមនិលេម្អ ងៃន ក ជីំនញ បេងកតីឱយមនបញ្ហ ្របឈមទក់ទង 
នឹងវធិី្រគប់្រគង នងិ យតៃម្លភ័ស្តុ ងទងំេនះ។ បញ្ហ ្របឈមទងំេនះ បននឱំយមនករអភវិឌ ៃនបេចចកេទស្រគប់្រគងករណី 
េនទូទងំែដនយុ ្ត ធិករជេ្រចីន រមួទងំវធិនស្តពីី៖ 

a. លកខណៈសមបត្តិរបស់អនកជំនញ 

b. ភព ចទទួលយកបនៃនភ័ស្តុ ងអនកជំនញ 

c. ករពិនតិយភ័ស្តុ ងអនកជំនញ និង 

d. ករែតង ងំអនកជនំញរមួ ឬអនកជនំញែតង ងំេ យតុ ករ។ 

2.8 ក៏បននេំទដល់ករផ្តល់ឱយតុ ករនូវ្របភពជនំញខងេសដ្ឋកចិច និងករខតិខំេដមីបអីភិវឌ សមតថភព និងជំនញបេចចកេទស 
របស់េច្រកមផងែដរ។ 

2.9 យុ ្ត ធិករេផ ងគន បនអនុវត្តវធិី ្រស្តេផ ងៗគន  កនុងករ្រគប់្រគងករណីៃនភ័ស្តុ ងអនកជំនញ។ េសៀវេភមូល ្ឋ នេនះ ពភិក  
អំពីករយល់ដឹងមួយចំនួន ែដលេកតីេឡងីភគេ្រចីនពីបទពិេ ធន៍របស់េច្រកមេន្របេទសអូ្រ ្ត លីែដល ចពក់ព័នធ ស្រមប់ 
សមជិកតុ ករេនកនុងរដ្ឋជសមជិក ៊ ន។ 

2.10 េ យ រតួនទរីបស់ ក ជីំនញគឺេដមីបជួីយដល់តុ ករ ជទូេទេនជុំវញិពភិព េ កតុ ករ ចបញជ ឱយែតង ងំ ក  ី
ជំនញឯក ជយ មសំេណីរបស់ខ្លួន។ េនកនុង្របព័នធមួយចំនួន មនែតអនកជំនញែដលបនែតង ងំេ យតុ ករបុ៉េ ្ណ ះែដល 
្រតូវបនអនុញញ ត េហយី មន រសំខន់ ស់ែដលករែតង ងំអនកជំនញែបបដូចេនះគមឺិនលេម្អ ង និង្រតូវមនតម្ល ភព។ 
ចំណុចខ្វះខតសំខន់ៃនវធិី ្រស្តេនះគឺថ ច ងំតុ ករពីករទទួលបននូវទស នៈ្រតឹម្រតូវជេ្រចនី េទះបីជបញ្ហ េនះ 
ច្រតវូបនកត់បនថយេ យករែតង ងំ្រកមុអនកជនំញ ឬ មរយៈករអន្ត គមន៍របស់ភគីកនុងដំ ក់កលជ្រមះក្តី។ 

 
 

 

3. លកខខណ្ឌ ស្រមបភ់ព ចទទួលយកបនៃនភស័្តុ ងេយបលអ់នកជំនញ 
 

3.1 េនេពលែដលចបប់ៃនយុ ្ត ធិករ មួយអនុញញ តឱយគូភគីដកឹនភ័ំស្តុ ងអនកជំនញ តុ ករ ចបដេិសធ ឬ ក់ក្រមតិេលី 
ករេ្របី្របស់ភ័ស្តុ ងេនះ េយងេទ មវធិនៃនភ័ស្តុ ងផទ ល់របស់តុ ករ។ អនកជនំញេសដ្ឋកិចចែដលរក ទុកេដីមបបីង្ហ ញ 
ភ័ស្តុ ងេសដ្ឋកចិចេនកនុងតុ ករ ទំនងជ្រតវូបនេគទទួលដងឹថជ ក ែីដល ចេជឿទុកចតិ្តបន នងិមិនលេម្អ ង ្របសិនេបីពួក 
គត់្រតវូបនេសនសំុីឱយពនយល់ពីមូលេហតុែដល្រទសឹ្តីេសដ្ឋកិចចជក់ ក់មនេហតុផល និងមូលេហតុែដល គួរ្រតវូបនអនុវត្តចេំពះ 
អងគេហតុៃនករណីេនះ ជជងករេឆ្លីយតបបទេចទចំេពះករអនុវត្ត្រទឹស្តី មួយ ែដលមនេគលបំណងែតមួយគត់គេឺដីមបបីេ្រមី 
្របេយជន៍របស់អតិថិជន។ ពួកេគក៏ ចនមំកនូវទស នៈថមីៗែដលមន្របេយជន៍ផងែដរ។ 

3.2 តុ ករ ចរកភ័ស្តុ ងែដលមិន ចទទួលយកបន ឬមនទមងន់តចិតួច ្រស័យេលីវធិនពក់ព័នធៃនភ័ស្តុ ងេនះ។ គួរកត់ 
សមគ ល់ថមនភពខុសគន េនទូទងំយុ ្ត ធិករ ទក់ទងនងឹវ ិ លភពែដលវធិន នងិទ្រមង់ករែដល ក់បទបបញញត្តិដល់ ក  ី
ជំនញេសដ្ឋកិចច េនកនុងដេំណីរករនីតិវធិីរបស់តុ ករែដលបនបេងកតីេឡងី។ 
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3.3 េន្របេទសអូ្រ ្ត លី ភ័ស្តុ ងអនកជនំញែដលបន ក់ជូនេ យភគី ច្រតវូបនេគរកេឃញីថមិន ចទទួលយកបន 
ឬមនទមងន់តិចតួច ្របសិនេបី៖ 

a. សំណួរ ឬបញ្ហ ជក់ ក់ែដលអនកជនំញគិតេឃញីេនះ សថិតេនខងេ្រកវស័ិយជំនញរបស់អនកជំនញ។ 

b. ករែណនែំដលបនផ្តល់ឱយអនកជនំញមិនបន ត្រត ងឱយដឹង។ 

c. ករសនមត ឬអងគេហតុសំខន់ចបំច់ែដលគ្ំរទគំនតិ មិនបន ត្រត ងឱយដឹង ឬែកត្រមូវេ យភស្ដុ ងេផ ងេទៀត។ 

d. អនកជំនញមិន ចេធ្វីករ កសួរទងំអស់ ែដលអនកជំនញេជឿជក់ថគួរឱយចង់បន និងសមរមយ ឬ 

e. មូលេហតុមនិ្រតវូបនបញជ ក់ចបស់ ស់។ 

3.4 កនុងយុ ្ត ធិករខ្លះ តុ ករយល់ថ មន្របេយជន៍កនុងករបេងកីតបញជ ីសំណួរជក់ែស្តងស្រមប់េច្រកម េដីមបី កសួរអនកជំនញ 
កនុងេគលបំណង យតៃម្លភពេជឿជក់របស់ពួកេគ។ សំណួរទងំេនះ ចេផ្ត តេលីបញ្ហ ៃនភព ចេជឿជក់បន ភពជប់ទក់ទង 
និងភពសថិតេសថរៃផទកនុង ក៏ដូចជថេតី្រទឹស្តេីជឿនេលឿន្រតវូបនេគេបះពុមព េនកនុងករេបះពុមពផ យស្រមប់ករពនិិតយេឡងីវញិ 
របស់អនកមន នៈេសមីគន ឬអត់។ 

4. អនកជំនញែដលមនលកខណៈសមបត្ត្ិរតឹម្រតូវ 
 

4.1 ភ័ស្តុ ងមតរិបស់អនកជំនញនឹងមនែតជំនួយដល់តុ ករបុ៉េ ្ណ ះ ្របសិនេបី ែផ្អកទងំ្រសុង ឬមួយែផនកធំេទេលីចំេណះដឹង 
ែដលមនជំនញែដលេកីតេឡងីពកីរបណ្តុ ះប ្ត ល ករសិក  ឬបទពិេ ធន៍របស់អនកជំនញ។ 

4.2 កនុងករ យតៃម្លទមងន់ែដលបនផ្តល់ជូនភ័ស្តុ ងអនកជនំញែដលបន ក់េ យភគី ឬេនេពលេ្រជីសេរសីអនកជំនញែដលែតង 
ងំេ យតុ ករ េច្រកមគួរែតពិចរ ពីលកខណៈសមបត្តិរបស់អនកជំនញ កនុងករឱយេយបល់េលីសំណួរជក់ ក់ ឬបញ្ហ  

ែដលេកតីេឡងីេនកនុងករណីេនះ។ ឧទហរណ៍ អនកសិក េនកនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចច ្របែហលជមិនមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ 
េដីមបឱីយេយបល់ពីករ្របតបិត្ដិករៃនឧស ហកមមជក់ ក់ មួយ ែដលអនកសិក មនិបនសិក  ឬេធ្វីករេនកនុងវស័ិយេនះេទ។ 

4.3 ភពេជឿជក់របស់ ក ជីំនញែដលបនេ្រជីសេរសីេ យគូភគី ចជ្របធនបទៃនករ យតៃម្លអវជិជមនេ យេច្រកម 
្របសិនេបីលកខណៈសមបត្តរិបស់អនកជំនញមិនរងឹម ំេហយីមនែចងយ៉ងចបស់ ស់េនកនុងភ័ស្តុ ង ឬ្របសិនេបីេយបល់របស់ 
អនកជំនញ ក់ដូចជខ្វះលកខណៈ្រសប មករពិត ឬមនករ្របកន់បក ពួក។ 

 

5. របយករណ៍អនកជំនញ 
 

5.1 ជករអនុវត្តទូេទេនកនុងពិភពេ ក ស្រមប់ភ័ស្តុ ងអនកជំនញកនុងបញ្ហ ករ្របកួត្របែជង្រតូវបន ក់ជទ្រមង់ៃនរបយករណ៍ 
អនកជំនញ។ ខ្លឹម រៃនរបយករណ៍ទងំេនះ ច្រតូវបនជំទស់ ្រសប មវធិនភ័ស្តុ ងៃនយុ ្ត ធកិរនីមួយៗ ឧទហរណ៍ 
មរយៈករ កសួរចេម្លីយ ក េីនកនុងតុ ករ ឬ មរយៈករ ក់របយករណ៍អនកជនំញពីភគីេផ ងេទៀត។ 

5.2 របយករណ៍អនកជំនញនឹងបនជជំនួយភគេ្រចនីដល់តុ ករ ្របសិនេបរីបយករណ៍េនះ៖ 
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a. បង្ហ ញយ៉ងចបស់ េ យរមួបញចូ លទងំករសេងខបខ្លីៗេនេដមីដបូំង និងករបេងកីតេហតុផលស្រមប់មតនិីមួយៗ 
េហយីេចៀស ងពកីរេ្របីពកយបេចចកេទសភ មនិចបស់ ស់ កនុងករណីែដល ចេធ្វីេទបន។ 

b. ករជប់ទក់ទនិែដលសំខន់បំផុត េដីមបបីង្ហ ញពមីតេិលីសំណួរ ឬបញ្ហ ែដលបនកណំត់ចបស់ ស់ ជជងករនិយយ 
ឥតចុងឥតេដីម ឬករផ្តល់្រទឹស្តីទូេទ និង 

c. មិនេ្របីសំេឡងតទល់គន  ឬរកេរឿងគន ។ 

5.3 ជពិេសសកនុងករណីៃនអនកជំនញែដលបនែតង ងំេ យភគី មួយ តុ ករ ចពិចរ ផងែដរថ េតីរបយករណ៍េនះ 
មន ក់បញចូ ល៖ 

a. លកខណៈសមបត្តិរបស់អនកជំនញែដលបនេរៀបចំ ឬអត់។ 

b. ករែណនែំដលបនផ្តល់ឱយអនកជនំញ រមួទងំសំណួរជក់ ក់ មួយែដលអនកជំនញ្រតូវបនេសនីសំុឱយេ ះ្រ យ។ 

c. ល់ករសនមត នងិអងគេហតុសំខន់ចបំច់ែដលមតនិមួីយៗមនជមូល ្ឋ ន។ 

d. មូលេហតុ នងិអក រ ្រស្តពក់ព័នធ ឬសមភ រៈេផ ងេទៀតែដល្រតូវបនេ្របី្របស់កនុងករគ្ំរទមតិនមួីយៗ។ 

e. ល់ករពិនិតយ េធ្វេីតស្ត ឬករេសីុបអេងកតេផ ងេទៀតែដលអនកជំនញបនពឹងែផ្អក រមួមនអត្តសញញ ណ និងលកខណៈសមបត្តិ 
របស់បុគគលែដលបនេរៀបច ំ

f. លកខណៈពិេសសៗៃនមតិ មួយែដលបនបេញចញេ យមនុស មន ក់េទៀត ែដលេយបល់របស់អនកជំនញបនទទួលយក 
និងពងឹែផ្អកេលី។ 

g. ករបដេិសធែដលសមរមយ ្របសិនេបីមនបញ្ហ មួយសថិតេនខងេ្រកវស័ិយជំនញរបស់អនកជំនញ ឬ្របសិនេបី   
េយបល់បញច ប់មនិ ចបង្ហ ញបន េ យ រែតទិននន័យមិន្រគប់្រគន់ ឬស្រមប់េហតុផលេផ ងេទៀត នងិ 

h. លកខណៈសមបត្តសិម្រសបេផ ងេទៀតេលីេយបល់ែដលបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ ែដល្របសិនេបីគម នលកខណៈសមបត្តិ
ទងំេនះេទ េនះរបយករណ៍ ចមិនេពញេលញ ឬមិន្រតឹម្រតវូេឡយី។ 

  

6. ករេ្រប្ីរបសស់ម្រសបៃនភស័្តុ ងអនកជំនញ និង ក ជំីនញ 
 

6.1 ករ្រគប់្រគងភ័ស្តុ ងអនកជំនញគចឺបំច់កនុងករណីៃនករ្របកួត្របែជងភគេ្រចនី។ ដូចែដលបនកត់សមគ ល់ខងេលី យន្តករ 
និងអំ ចែដលមនស្រមប់តុ ករេដមីប្ីរគប់្រគងភ័ស្តុ ងអនកជំនញ មនភពខុសគន េទ មយុ ្ត ធកិរនីមួយៗ។ 

6.2 េដីមបសី្រមបស្រមលួករេ្របី្របស់ភ័ស្តុ ងអនកជំនញ្របកបេ យ្របសិទធភពេន្របេទសអូ្រ ្ត លី តុ ករ ចែស្វងរកករ 
កំណត់ជមុន េទេលី៖ 

a. ចំនួន ក ជីំនញែដល្រតូវបន ក់េសនីស្រមប់ភគីនីមួយៗពងឹែផ្អកេលី 

b. ែផនកជំនញេរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកេគ 

c. បញ្ហ ែដល្រតូវបន ក់េសនីអនកជំនញមន ក់ៗនឹង្រតូវេ ះ្រ យ និង 

d. រេបៀបែដលភ័ស្តុ ងអនកជំនញ ចមនករ្រគប់្រគងបនល្អបំផុត។ 
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6.3 ជញឹកញប់ ជករ្របេសីរែដលភគីននគួរពយយមេដីមបយីល់្រពមជមុនេលីសំណួរ ឬបញ្ហ ែដលបន ក់េសនីេដមីបជីកមមវតថុ 
ៃនភ័ស្តុ ងអនកជនំញ ក៏ដូចជអងគេហតុពក់ព័នធ នងិករសនមតផងែដរ។ តុ ករ ចពចិរ េធ្វីករេចញេសចក្ដីបងគ ប់េដីមប ី
ជួយស្រមួលដល់បញ្ហ េនះ។ 

6.4 ្របសិនេបី ច ករចូលរមួដំបូងរបស់តុ ករកនុងករ្រគប់្រគងភ័ស្តុ ងអនកជំនញ ចធនថ ល់សំណួរ ឬករសនមតែដលបន 
ផ្តល់ជូនអនកជំនញ ្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យមនិលេម្អ ង និង មរេបៀបែដលអនកជំនញមនិ្រតវូបនកំណត់ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ  
ែដលេ្រជីសេរសី មិនពក់ព័នធ ឬមនិសំខន់។ ក៏ ចធនផងែដរថ ភ័ស្តុ ងអនកជំនញមិន្រតឹមែតពនយល់ពី្រទឹស្តីេសដ្ឋកិចច 
បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទងំវធិែីដល ចអនុវត្តបនេនកនុងកលៈេទសៈជក់ ក់ៃនេរឿងក្តីេនចេំពះតុ ករផងែដរ។ 

6.5 ករ្រគប់្រគងករណីល្អ ក៏ ចជំនះេលី និភ័យជេ្រចីនៃនករេ្រប្ីរបស់ភ័ស្តុ ងអនកជនំញផងែដរ រមួមនករ្រគប់្រគង បរមិណ 
េពលេវ ៃនករេរៀបចំ នងិៃថ្លេដមីរបស់ ។ 

6.6 ទូេទជងេនះេទេទៀត េគលករណ៍សំខន់ៗមួយចំនួន្រតវូបនកណំត់េ យ OECD ែដល ចជួយដល់តុ ករេនេពល 
អនកជំនញមនជប់ពក់ព័នធនងឹករជំនុំជ្រមះក្តៃីនចបប់្របកួត្របែជង។ អនកជំនញខងេសដ្ឋកិចច មនិគួរពងឹែផ្អកថជ ក ពីិត 
េនះេឡយី ផទុយេទវញិពួកេគគួរែតេផ្ត តេលីករវភិគេសដ្ឋកិចច ឬេសដ្ឋកិចចម្រត ្រស្តៃនអងគេហតុែដលបនែណន ំនិងបេងកីត 
រចួេហយី មរយៈ ក ដីៃទេទៀត។ ្រទឹស្តីេសដ្ឋកចិច នងិវធិី ្រស្តែដលេជឿនេលឿន គួរែត្រតូវេធ្វីេតស្តឱយបន្រគប់្រគន់េនកនុង 
សហគមន៍េសដ្ឋកចិច។ អនកជំនញមនិគួរ្រតវូបនកំណត់ឱយចេង្អ តេនកនុងទិននន័យែដលពួកេគវភិគេនះេទ។ អនកជំនញេសដ្ឋកិចច 
មិនគួរ្រតូវបន ក់េសនីថជអនកជនំញកនុងវស័ិយេទ េបមីនិដូេចនះេទ ភពេជឿជក់របស់ពួកេគ ចនឹងរងករប៉ះពល់ខ្ល ងំកនុងេពល 
ជំនុំជ្រមះ។ ជចុងបញច ប់ ជករសំខន់ែដល្រតូវចងចថំ អនកជំនញ ចមនទងំតួនទី យលុក និងករពរេដមីបេីដីរតួកនុង 
ករណីែដលបនផ្តល់ឱយ។ 
 

7. គំររូបសភ់ស័្តុ ងអនកជំនញ 
 

7.1 ្របេទសអូ្រ ្ត លីគឺជយុ ្ត ធិករៃនចបប់ common law មួយ ែដលមន្របព័នធចបប់ផ្តល់ឱយគូកី្តតទល់គន ។ ដូេចន ះ កនុងេរឿងក្តី 
ននេនចំេពះមុខតុ ករអូ្រ ្ត លី ភគីនីមួយៗៃនដំេណីរករនីតវិធិីែដលជំទស់ ចែស្វងរកភ័ស្តុ ងែដលសំខន់ជងេគពីអនក 
ជំនញមន ក់ ឬេ្រចនីនក់េដីមបគី្ំរទេរឿងក្តីរបស់ពួកេគ។ មទម្ល ប់ ភ័ស្តុ ងែបបេនះ្រតវូបនជំទស់េ យ ម ក្តីជំទស់កនុងអំឡុង 
េពលករ កសួរចេម្លីយ ក ។ី 

7.2 កនុងករណីខ្លះ វធិី ្រស្ត មទម្ល ប់េនះចំេពះភ័ស្តុ ងអនកជំនញ បនជគំរូសម្រសបបផុំតៃនករបង្ហ ញភ័ស្តុ ងអនកជំនញ។ 
្របព័នធេផ ងេទៀតមនវធិី ្រស្តេផ ងេទៀតចំេពះភ័ស្តុ ងអនកជំនញ ែដលនឹងអនុវត្តយ៉ងល្អចំេពះេរឿងក្តមួីយចំនួន។ ឧទហរណ៍ 
េនកនុងយុ ្ត ធិករៃនចបប់រដ្ឋបបេវណី អនកជំនញជទូេទ្រតូវបនែតង ងំរមួគន េ យគូភគី ឬេ យតុ ករែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

7.3 កនុងករណី ក៏េ យ វធិី ្រស្តេផ ងេទៀតចំេពះភ័ស្តុ ងអនកជំនញ ចជករ្របេសីរស្រមប់េរឿងក្តនីីមួយៗ។ េន្របេទស 
អូ្រ ្ត លី ែដលតុ ករមនអំ ច្រគប់្រគងេរឿងក្តយ៉ីងទូលំទូ យ តុ ករ ចពចិរ គំរជូេ្រមសីេផ ងេទៀតស្រមប់ករ 
បង្ហ ញភ័ស្តុ ងអនកជំនញ។ 

7.4 គំរូជេ្រមីសេផ ងមួយែដល ច្រតវូបនពិចរ  គកឺរផ្តល់ភ័ស្តុ ងអនកជំនញ្រសបេពលជមួយគន  ែដល្រតូវបនេគ គ ល់ 
េន្របេទសអូ្រ ្ត លីថ ‘ធុងងូតទឹកេក្ត ’។ វធិី ្រស្តេនះ្រតូវបនេគេ្របជីទូេទេនកនុងករណីៃនចបប់ករ្របកួត្របែជងរបស់  
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្របេទសអូ្រ ្ត លី ក៏ដូចជេនបរេទសនូែវលេសឡង់ េហយីម្តងមក លេនច្រកភពអង់េគ្លស។ ពក់ព័នធនងឹអនកជំនញេរៀបចំរបយ 
ករណ៍រមួមួយ ែដលកំណត់កែន្លងែដលពួកេគយល់្រសប និងកែន្លងែដលពួកេគមិនយល់្រសប។ អនកស្រមបស្រមួលឯក ជយមន ក់ 
ច្រតវូបនេគែតង ងំេដីមប្ីរតតួពនិិតយដំេណីរករេនះ។ េនេពលសវនករអនកជនំញ្រតូវបនេកះេ ឱយផ្តល់ភ័ស្តុ ងកនុងេពល 

ែតមួយ។ ដំេណីរករៃនករផ្តល់ភ័ស្តុ ង្រសបេពលជមួយគន  គួរែតអនុញញ តឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរែដលមនលំ ប់សមរមយ េហយីមន 
ស ្ត ប់ធន ប់រ ង ក ជីំនញស្រមប់ភគីនមួីយៗ ក៏ដូចជរ ង ក ជីំនញនមួីយៗ េមធវសី្រមប់ភគនីីមួយៗ នងិតុ ករ 
ែដរ។ េនកនុងសវនករ ក ជីំនញ ច្រតូវបនផ្តល់ឱកសេដីមបផី្តល់នូវេសចក្តីសេងខបៃនគំនតិរបស់ពួកេគ េហយីពនយល់ពីអ្វី 
ែដលពួកេគចត់ទុកថជបញ្ហ ចមបងៃនករមនិចុះស្រមុងគន រ ងអនកជនំញ ដូចែដលពួកេគបនេឃញី ជពកយរបស់ពួកេគផទ ល់។ 

 
 

 

8. ្របភពពត័ម៌នពកព់ន័ធ 
 

8.1 ធនធនខងេ្រកម ផ្តល់ព័ត៌មនបែនថមទក់ទងនឹងករេ្របី្របស់ៃនភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍េនកនុងសំណំុេរឿងចបប់្របកួត 
្របែជង។ ឯក រេនះេ្របីជឯក រេយងទូេទដ៏មន្របេយជន៍ ស្រមប់េច្រកមេនកនុងរដ្ឋជសមជិក ៊ ន៖ 

a. េច្រកម Middleton ភ័ស្តុ ងេសដ្ឋកចិចអនកជនំញ ៃថងទ១ី៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៧ 

b. OECD ករបង្ហ ញ្រទសឹ្តេីសដ្ឋកចិចសមុគ ម ញដល់េច្រកម  ឆន ២ំ០០៨ 

c. OECD យុត្តធិម៌នតីវិធិី៖ ជញ ធរ្របកួត្របែជង តុ ករ នងិករអភវិឌ ថមីៗ   ឆន ២ំ០១១ 

d. េច្រកម Rares ករេ្រប្ីរបស់ "ធុងងូតទកឹេក្ត " - រេបៀបែដលភ័ស្តុ ងអនកជនំញផ្តល់្រសបេពលជមួយគន   
ជួយដល់ករយល់ដងឹអពំបីញ្ហ "  ៃថងទី១២ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣ 

e. តុ ករសហព័នធអូ្រ ្ត លី (Federal Court of Australia) កណំត់សមគ ល់ករអនុវត្តភ័ស្តុ ងអនកជនំញ  
(GPN-EXPT)  ៃថងទី២៥ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៦ 

f. OECD ដេំ ះ្រ យៃនករណី្របកួត្របែជងេ យតុ ករអនកជនំញ នងិអនកឯកេទស៖ ករេធ្វី រេពភ័ីណ្ឌ  
បទពេិ ធអន្តរជត ិ ឆន ២ំ០១៦ 

g. Federal Court of Australia ករែណនភ័ំស្តុ ងអនកជនំញ នងិ ក ជីនំញ 


