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េដយសរកិចចរពមេរពៀងទីរកុងប៉រសី ២៣ តុល ១៩៩១ េទបនំឲយអនកវនិិេយគមកបណត ក់ទុន 
រកសីុទទួលទន ដូចជេបកេរងចរក សហរគស ែដលបនបេងកតករងរមួយែផនកធំសរមប់ពលរដឋ 
េហយរហូតមកទល់នឹងឆន ំ២០១៣េនះ មនកមមករ កមមករនីរបមណជង ៧២មឺុននក់ កនុងរបេទស 
របស់េយង េនះមិនគិតដល់ពលរដឋែខមរែដលបនេធវចំណករសុកេទេធវករងរេនេរករបេទសផង ។ 
ជេរៀងរល់ឆន ំមនកមល ំងពលករថមីៗជេរចនមឺុននក់ បនចូលកនុងទីផសរពលកមម ។ កមល ំងពលករថមីៗ 
ឬរបជពលរដឋេកមងៗទំងេនះែតងែតសវះែសវងរកករងរេធវេដយខលួនឯង ឬតមរយៈមិតតភ័រកត ឬតម 
រយៈសច់ញតិ ឬតមរយៈភន ក់ងររកមុហុ៊នរបមូលកមល ំងពលកមម េដយគម នករជួយេរជមែរជង 
ពីរជរដឋ ភិបលេឡយ ។ ជលទធផលមនភគតិចណស់ែដលរបជពលរដឋទំងេនះរកបនករងរេធវ
សមរមយសមរសបតមបំណងរបស់ខលួន ។ ជងេនះេទៀត ទរមំរកបនករងរេធវ របជពលរដឋភគរចីន
រតូវខចីបុលរបក់េគកនុងកររបក់ខពស់  ឬលក់ដីធលីេករ តcអករ េដមបេីធវអតតសញញ ណប័ណណ និងេរៀបចំសំណំុ
ឯកសរចូលេធវករ ។ បែនថមពីេនះ ពួកេគរតូវផតល់របក់សគុណជូនដល់អនកនំចូលេធវករេទៀតផង ។ 

ដូចមរត ៦៣ ៃនរដឋធមមនុញញែចងថ “រដឋយកចិតតទុករដឋយកចិតតទុករដឋយកចិតតទុករដឋយកចិតតទុកដក់រគប់ដក់រគប់ដក់រគប់ដក់រគប់រគងទីរគងទីរគងទីរគងទីផសរផសរផសរផសរ    ជួយឲយជីវភពរស់េនជួយឲយជីវភពរស់េនជួយឲយជីវភពរស់េនជួយឲយជីវភពរស់េន
របស់របជពលរដឋមនកំរតិសមរមយរបស់របជពលរដឋមនកំរតិសមរមយរបស់របជពលរដឋមនកំរតិសមរមយរបស់របជពលរដឋមនកំរតិសមរមយ” ។ ជក់ែសតង រដឋែដលដឹកនំេដយគណបកសរដឋែដលដឹកនំេដយគណបកសរដឋែដលដឹកនំេដយគណបកសរដឋែដលដឹកនំេដយគណបកសកន់អំណចបចចុបបននកន់អំណចបចចុបបននកន់អំណចបចចុបបននកន់អំណចបចចុបបនន    
មិនបមិនបមិនបមិនបនយកចិតតទុនយកចិតតទុនយកចិតតទុនយកចិតតទុកកកកដក់តមរដឋធមមនុដក់តមរដឋធមមនុដក់តមរដឋធមមនុដក់តមរដឋធមមនុញញ ញញ ញញ ញញ និងជួយនិងជួយនិងជួយនិងជួយដល់ដល់ដល់ដល់ពលរដឋេឡយពលរដឋេឡយពលរដឋេឡយពលរដឋេឡយ ។ េដយសរករមិនបនយកចិតត
ទុកដក់ជក់ែសតងេនះេហយ េទបពលរដឋជេរចនរតូវបនបកខពួក និងរកុមហុ៊នខិលខូចមួយចំនួនេបក
បេញឆ តឲយេធវករគម នកៃរម និងអនកខលះេទៀតបនអស់ដី អស់ផទះ ជំពក់របក់េគ ឬរតវូេគយកេទលក់
េនឯបរេទស ជេហតុេធវឲយរបជពលរដឋទំងេនះមនទុកខថមីៗ បែនថមេលគំនរទុកខចស់របស់ខលួនេទៀត ។ 
ចំេពះអនកែដលរកករងរបនេធវវញិ ករងរទំងេនះសុទធែតមនកៃរមទបមិនអចរស់េនសមរមយបន 
េហយតៃមលរបក់ឈនួលអបបរម ៦១ដុលល រ បនបងខំឲយកមមករ កមមករនីេធវករែថមេម៉ង េដមបីរស់យ៉ង 
លំបកេវទន ដូចជរតូវចំណយេលអហររតឹមែត ២០០០េរៀល កនុងមួយៃថង េតឲយមនជីវភពសមរមយ 
យ៉ងដូចេមតចេកត ។  កមមករ កមមករនីភគេរចន អចថទំងអស់ែដលេធវករងរេរងចរក មនសុខភព
រទឌុេរទម េទះកនុងេពលេនះ និងេពលខងមុខ េដយសរករមិតរបក់ែខទបជងតៃមលទីផសរអហរ 
និងកររស់េនមិនអចរស់បនសមរមយ ។  សថ នភពែបបេនះ បននិងកំពុងេធវឲយអនករកកន់ែតរកេទ 
និងនំឲយរបជជតិែខមររតូវបរេទសេមលងយទំងររសតទំងរដឋ ។ 
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តមចបប់រដឋធមមនុញញ រដឋជអនកធននូវសុខទុកខរបស់ពលរដឋ ។ របក់េបៀវតសសមរមយសរមប់
កមមករ កមមករនីតិចឬេរចន គឺអរស័យេលឆនទៈនេយបយរបស់រជរដឋ ភិបលបចចុបបនន ែដលមិនបន
សិកស និងយកចិតតទុកដក់តេមលងរបក់េបៀវតសរបស់កមមករ កមមករនីឲយបនខពស់ េដយមិនបនចត់វធិន 
ករចំេពះមរនតីខិលខូចមួយចំនួនែដលបនតរបមូលរបក់េរកផលូវករពីអជីវកមម សិបបកមមតូចធំ េរងចរក  
ននេដមបីចិញច ឹមរកុមបកខពួកខលួន និងបនតករពរគន េទវញិេទមក និងបិទបំងអំេពពុករលួយជរបពនធ័  
របស់ខលួន បេណត យឲយមនករជិះជន់របជពលរដឋែខមរតេទេទៀត ។  

េដមបីចប់េផតមករវនិិេយគទុនេរងចរកកនុងរសុកែខមរ បណត អនកវនិិេយគទុនរតូវចំណយរបក់
េរកផលូវករសរមប់ករចប់េផតមអជីវកមមដល់មរនតីពក់ព័នធរគប់សថ ប័នយ៉ងសនធឹកសនធ ប់ ។ ចំណយទំង
េនះមនដូចជ ចំណយឲយេទមរនតីរកុមរបឹកសអភិវឌឍន៍កមពុជយ៉ងតិច ៨៨៨៨,,,,០០០០០០០០០០០០ដុលលដុលលដុលលដុលល ររររ េដមបីយកេទ 
ចំណយេនសថ បន័ពក់ពនធ័ជេរចនេទៀតរមួមន សំុអជញ រប័ណណពីរកសួងពណិជជកមម ចំណយេលករ 
េធវឯកសរេននយកដន នពនធដរ ចំណយេលករេធវឯកសរេនរកសួងករងរ ចំណយេលករេធវឯកសរ 
េនរកសួងឧសសហកមម ។ ចំណយេរកផលូវករយ៉ងតិច ៦០៦០៦០៦០,,,,០០០០០០០០០០០០ដុលលដុលលដុលលដុលល ររររ សរមប់ភជ ប់បណត ញអគគិសនី 
ចំណយេរកផលូវកររបមណជ ៨៨៨៨,,,,០០០០០០០០០០០០ដុលលដុលលដុលលដុលល ររររ សរមប់តភជ ប់បណត ញទឹកសអ ត និងចំណយឲយេទមរនតី 
ជខនងបែងអកជេដម គិតជរបក់របមណជជិត២២២២ែសនែសនែសនែសនដុលល រអេមរកិេឡង េទតមទំហំតូច ឬធំៃនទុន 
វនិិេយគ ។ 

េរកពីេនះេរងចរកនន ែដលនំេចញនំចូលេដយខលួនឯង រតូវចំណយេរកផលូវករសរមប់ 
ដំេណ រករយ៉ងសនធឹកសនធ ប់ែថមេទៀត ។ ចំណយេរកផលូវករ សរមប់ដំេណ រករអជីវកមមទំងេនះរមួ
មន៖ ចំណយរត់ករសរមប់នំចូលវតថុធតុេដម ចំណយសរមប់នំេចញទំនិញ ចំណយសរមប់ករ
េលកសទូចកុងៃតនឺ ចំណយេលមរនតីបរសិថ ន ចំណយេលមរនតីថន ក់េលជខនងបែងអក ចំណយេលមរនតី   
រកសួងករងរ ចំណយេលមរនតីកំកុងរតូល ចំណយេលមរនតីពនធដរ ចំណយេលមរនតីសវនកមម ។ល។ 
និង ។ល។ ចំណយេរកផលូវករសរមប់ដំេណ រកររបចំឆន ំ រតវូបនរកេឃញចប់ពី ៧០០,០០០ដុលល រ 
អេមរកិកនុងមួយឆន ំ សរមប់េរងចរកមនកមមករពី៤០០នក់ (ផលិតទំនិញបន៣៣៦កុងៃតនឺកនុង១ឆន ំ) ។ 
របសិនេបមនកមមករ ៤,០០០នក់ (ផលិតទំនិញបន៣,៣៦០កុងៃតនឺកនុង១ឆន ំ) ។ 

ខងេរកមេនះ គឺជកររសវរជវរបស់េយង ទក់ទងនឹងករចំណយេរកផលូវករសរមប់ 
ដំេណ រករកនុងេរងចរកមួយ ែដលមនកមមករ៤០០នក់ ែដលផលឹតទំនិញបនជមធយម២៨កុងៃតនឺ 
កនុងមួយែខកនុងមួយែខកនុងមួយែខកនុងមួយែខ1 ៖ 

មុខចំណយ ចំនួនទឹករបក់ កំណត់សគំល ់
ចំណយរត់ករសរមប់នំចូលវតថុធតុេដម $    ២៥,២០០ $៧៥០ សរមប់វតថុធតុេដម១កុងៃតនឺ 
ចំណយរត់ករសរមប់នំេចញទំនិញ $    ២៦,៦០០ $៩៥០ ជមធយមសរមប់ទំនិញ១កុងៃតនឺ 

ចំណយេលមរនតីបរសិថ ន $          ១០០ មរនតីបរសិថ នយកេរៀងរល់ែខ និងយកបែនថម
$៥០០ កនុង១ឆន ំ 

ចំណយេលមរនតីធំៗ សរមប់កងេរងចរក $       ១,០០០ មរនតីថន ក់េលជខនង យកេរៀលរល់ែខ 
ចំណយេលមរនតីរកសួងករងរ $          ១០០ មនេរចនេលក េរចនរកុម អចេលសពីេនះ 
ចំណយេលមរនតីCDC $          ១០០ មរនតីCDCយកេរៀលរល់ែខ 
ចំណយេលមរនតីពនធដរ  $            ២៥ មរនតីពនធដរយកេរៀលរល់ែខ 
ចំណយេលមរនតីរកសួងពណិជជកមមេធវInvoice $   ២៣,៧៦០ យក $២៤.៧៥ សរមប់ Invoice មួយ ។

ជមធយម ២៤០ Invoice មួយសបត ហ៍ ។ 
                                                 
1eyagtamáykarhirBaØvtSúRbcaMqñaMrbśeragcRkmYy 
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ចំណយេលមរនតីសវនកមម  $        ២៥០ មរនតីសវនកមមយក$៣,០០០កនុង១ឆន ំ េបឯក
សរគម នកំហុស ។ េបឯកសររតូវែកសំរលួ 
មរនតីសវនកមមយក $១០,០០០កនុង១ឆន ំ ។ 

 

សរមប់េរងចរកមួយែដលមនកមមករ៤០០នក់ េហយែដលផលិតទំនិញបន២៨កុងៃតនឺកនុង១ 
ែខេនះ ករចំណយេរកផលូវកររបចំែខមនចំនួនជមធយម ៧៧,១៣៥៧៧,១៣៥៧៧,១៣៥៧៧,១៣៥    ដុលល រអេមរកិដុលល រអេមរកិដុលល រអេមរកិដុលល រអេមរកិ ឬ៩២៥,៦២០៩២៥,៦២០៩២៥,៦២០៩២៥,៦២០ដុលលដុលលដុលលដុលល ររររ    
អេមរកិអេមរកិអេមរកិអេមរកិកនុង១ឆន ំ ។ សូមបញជ ក់ថេបទុករបក់ចំណយេរកផលូវករខងេល េដមបីែចកជូនកមមករ៤០០នក់ 
ែដលេធវករកនុងេរងចរកេនះ គឺកមមករមន ក់ៗនឹងទទួលបនរបក់កមមករមន ក់ៗនឹងទទួលបនរបក់កមមករមន ក់ៗនឹងទទួលបនរបក់កមមករមន ក់ៗនឹងទទួលបនរបក់$$$$១៩២.៨៤១៩២.៨៤១៩២.៨៤១៩២.៨៤បែនថមេទៀតកនុងបែនថមេទៀតកនុងបែនថមេទៀតកនុងបែនថមេទៀតកនុង១១១១ែខែខែខែខ ។ 

េដយសរករចំណយេរកផលូវករទំងអស់េនះ េទបរជរដឋ ភិបលែដលដឹកនំេដយគណបកស
កន់អំណចបចចុបបនន មិនអចមនមេធយបយេដមបតីេមលងរបក់ែខសរមប់កមមករ កមមករនីឲយរស់បន 
សមរមយេឡយ ។ ជងេនះេទៀត េនេពលមនករតវទមទររបក់ែខសមរមយអចរស់បនេនះ ែតងែត 
មនករបញជ ឲយបរងក បជនិចច ។ រជរដឋ ភិបលបចចុបបននមិនអចេដះរសយបនេឡយ ។ 

េមលេឃញនិងមនសមនចិតតជមនុសសដូចគន  ជដំេណះរសយ េដមបបីញច ប់ទុកខេវទនរបស់ 
របជពលរដឋ និងកមមករ កមមករនីដូចបនេរៀបរប់ខងេលេនះ និងរកសតៃមលពលកមមពលរដឋែខមររគប់របូ 
គណបកសសេរងគ ះជតិបនេរៀបចំកមមវធីិនេយបយដូចខងេរកម ៖ 

1. កំណត់របក់េបៀវតសេគលរបស់កមមករ កមមករនីយ៉ងតិចបំផុត ១៥០១៥០១៥០១៥០ដលុល រអេមរកិដលុល រអេមរកិដលុល រអេមរកិដលុល រអេមរកិ កនុង១ែខ 
េដយលុបបំបត់ឲយបនទំងរសុង រល់ករចំណយេរកផលូវករសរមប់ករចប់េផតមអជីវកមម 
តូចធំ ទំងវនិិេយគិនជតិ និងអនតរជតិ និងដំេណ រករអជីវកមម ឬេរងចរករគប់របេភទ ។ 

2. ផតល់ៃថងឈប់សរមករបចំឆន ំតិចបំផុត ៦៦៦៦ៃថងកនុងៃថងកនុងៃថងកនុងៃថងកនុង១១១១ឆន ំឆនឆំន ំឆន  ំ េដយមិនកត់របក់េបៀវតស បែនថមពីេលៃថង 
ឈប់សរមកបុណយជតិ ែដលកំណត់េដយរជរដឋ ភិបលសរមប់ឆន ំនីមួយៗ ។ កមមករ កមមករនី 
និងនិេយជក រតូវរពមេរពៀងគន េលរបតិទិនឈប់សរមករបចំឆន ំជមុនសិន មុននឹងកមមករ 
កមមករនី អចឈប់សរមក់បន។ កនុងករណីែដលកមមករ កមមករនីមិនបនឈប់សរមករបចំ 
ឆន ំេទ និេយជករតវូផតល់កៃរមរបចំៃថងដូចកៃរមសរមប់ៃថងឈប់សរមកបុណយជតិដូេចចះែដរ ។ 

3. េរៀបចំឲយមនរបព័នធធនរ៉ប់រងសុខភព េដយផតល់បណណ័ ពិនិតយសុខភពដល់កមមករ កមមករនី 
េរងចរក េដមបទីទួលករពិនិតយ និងពយបលេនមនទីរេពទយរដឋេដយឥតបង់ៃថល ។ ទនទឹមនឹងេនះ 
េរៀបចំឲយមនសថ បន័ចុះពិនិតយគុណភព និង សុវតថិភពចំណីអហរជទូេទ េដមបីធន បងក  
សុខភពកមមករ កមមករនី និងពលរដឋទូេទ និង េរៀបចំឲយមនបទដឋ នសុវតថិភពដឹកជញជូ នកមមករ 
កមមករនីឲយបនរតឹមរតូវ ។ 

4. បេងកតមូលនិធិកមមករ-បុគគលិក តមសថ ប័នឯកជន រកមុហុ៊ន ឬេរងចរកនិមួយៗ សរមប់ជួយ
ឧបតថមភកមមករ កមមករនី បុគគលិកេនេពលបញច ប់ករងរ ឬមរណៈកនុងេពលបំេពញករងរ ។ 
បេងកតឲយមនចបប់សតីពីមូលនិធិកមមករ-បុគគលិក ែដលកំណត់អំពីកិចចកររគប់រគង ករបង់វភិគ
ទនចូលមូលនិធិ និងករឧបតថមភដល់កមមករ កមមករនី បុគគលិកជេដម ។ 

5. លុបបំបត់ឲយបនទំងរសុងរល់ចំណយេរកផលូវករសរមប់ករចប់េផតមអជីវកមម ក៏ដូចជចំ 
ណយេរកផលូវករសរមប់ករេបក និងដំេណ រករអជីវកមម ឬេរងចរក ែដលជទំនុកចិតតដល់អនក 
វនិិេយគជតិ និងអនតរជតិឲយបណត ក់ទុនេនរសុកែខមរឲយបនេរចន េដយែកសរមូលចបប់វនិិេយគ 
ជអទិភព។ ជពិសសបេងកតតុលករករងរ េដះរសយវវិទែដលទក់ទងនឹងករងរ ។ 

6. ធនផតល់អតតសញញ ណប័ណណដល់របជពលរដឋេកមងៗែដលេទបរគប់អយុចូលេធវករឲយបនរគប់ៗ
គន  និងមិនយកកំៃរ ។ បេងកតឲយមនករយិល័យទំនក់ទំនងករងររគប់រសុក េដមបីជួយសរមួល 
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របជពលរដឋកនុងករែសវងរកករងរេធវ ជពិេសសមរនតីមូលដឋ ន និងមរនតីពក់ព័នធរគប់សថ ប័ន 
ជួយេរៀបចំសំណំុឯកសរ ចូលេធវករេដយយកកៃរមតមករកំណត់របស់រដឋ និងមិនអនុញញ ត 
ឲយយកកៃរមហួសកំណត់ េឡយ ។ 

7. ដក់ចូលកនុងកមមវធីិអប់រជំតិនូវករបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ តមជំនញ និងសមតថភព ដល់អនក 
ែដលមិនបនតករសិកស េហយនិងេលកទឹកចិតតឲយពលរដឋ េបកអជីវកមមកនុងមូលដឋ នរបស់ខលួន 
េធវជមច ស់េដយខលួនឯង ។ 

8. ជួយផសពវផសយពត៌មនេរជសេរ សចូលបេរមករងររបស់សថ ប័នរដឋ និងឯកជនឲយដល់ភូមិ-ឃំុ 
ែដលរបជពលរដឋសន ក់េនសរមប់េធវកររតិះរះិពិចរណ និងសេរមចចិតតកនុងករដក់ពកយចូល
េធវករ ។ បេងកនសមតថភពមរនតីមូលដឋ នេដមបទីប់សក ត់ករេបកបញឆ តរបស់ជនខិលខូចនំយក
ពលករខុសចបប់េទេរករបេទស និងពរងឹងទំនក់ទំនងជមួយរបេទសនន េដមបីធនសិទធិ
ពលករែខមរេនបរេទស ។ 
 
ជថមីមតងេទៀត កនុងនមគណបកសសេរងគ ះជតិសូមបញជ ក់ថ េយងបនចត់ទុកកមមករ កមមករនី 

ជកមល ំងេសដឋកិចចជតិដ៏សំខន់ េសចកតីសុខ ឬទុកខរបស់កមមករ កមមករនី គឺជេសចកតីសុខ ឬទុកខរបស់ខលួន ។ 
កនុងន័យេនះ គណបកសសេរងគ ះជតិ បននិងកំពុងេរតៀមខលួនបេរម និងករពរបងបអូន កមួយៗកមមករ 
កមមករនីឲយមនរបសិទធភពបំផុតតមកមមវធីិនេយបយរបស់ខលួន ។ សូមបងបអូន កមួយៗកមមករ កមមករនី 
រតូវរតិះរះិពិចរណេហយមនជំេនឿ ទំនុកចិតត និងផតល់េសចកតីទុកចិតតេលគណបកសសេរងគ ះជតិ េដមប ី
អនគតរបស់ខលួន និងរបទសជតិេយង និងែសវងរកយុតតិធម៌ជូនបងបអូន កមួយៗ រគប់េពលេវល “ ៃថងរះ 
េហយ ែខមរេរកកេឡង រមួគន សេរងគ ះជតិេយង ” ៕ 


