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សក្ដេចនាយករដ្ឋដន្ត្រ ីគាំររ ACFTA ជាំនា្់ ៣.0 
 

របភព៖ The Phnom Penh Post 
 

សក្ដេចនាយករដ្ឋដន្ត្រី ហ ៉ុ្ ប្ស្ បា្សប្ដរងការ
គាំររចាំក្ ោះការដ្ាំក្ ីងន្កិចចរពដក្រពៀង ណិជជកដមក្សរ ី
អាស ្-ចិ្ (ACFTA) ឬក្ៅថា “ជាំនា្់ ៣.0” ប្ដ្លជាំរ៉ុញ
ក្ោយកិចចរពដក្រពៀងអាសិប (RCEP) ្ិងបនាា ប់ពី 
"ការអ ៉្ុវត្រក្ោយក្ោគជ័យ" ន្កិចចរពដក្រពៀង ACFTA 
ជាំនា្ ់១.0 ្ងិ ២.0។ សក្ដេចនាយករដ្ឋដន្ត្រ ី ក៏បា្អាំ វ
នាវដ្ល់របក្រសចា្ំ ួ្១១ ន្កិចចរពដក្រពៀងក្្ោះ ឱ្យពរងកី
វសិលភាព ្ិងភាពស៉ុីជក្រៅន្កិចចសហរបតិ្បត្រិការ
ក្សដ្ឋកិចច តាដរយៈការកាត្ប់្ថយឧបសគគចាំក្ ោះ ណិជជកដម
រាំ្ិញ ក្សវាកដម ្ិងការវ ិ្ ិក្ោគ រពដទាំងជាំរ៉ុញក្សដ្ឋកិចច
ឌីជីថល ្ិងការអភិវឌឍនបត្ង កដូ៏្ចោការកសងសដត្ថ
ភាពសរាប់សហរគសធ៉ុ្តូ្ច្ិងដធយដ (SME)។ សក្ដេច
បា្ា រ្បសស្៍ថា កិចចសហរបត្ិបត្រកិារក្សដ្ឋកិចចអាស ្-
ចិ្បា្សក្រដច “សដរិធិផ្លប្ផ្លផ្កា ោក្រចី្” ចាប់តាាំងពីភាគី
ទាំងពីរបា្ច៉ុោះហត្ថក្លខាក្ល ី “កិចចរពដក្រពៀងរកបខណ័ឌ សរី
ពីកិចចសហរបត្ិបត្រិការក្សដ្ឋកចិចរគប់រជុងក្រោយរវាងអាស ្ 
្ិងចិ្” កន៉ុងឆ្ន ាំ២០០២ ្ិងកិចចរពដក្រពៀង ណិជជកដម ្ងិ
វ ិ្ ិក្ោគោប្របនាា ប។់ ច៉ុចរកី្្ោះក្ដ្ីដបអីា្បប្្ថដ 

 
សក្ដេចនាយករដ្ឋដន្ត្រ ីប្ថលងពយី៉ុរធសន្តសរ ក្ពលក្បីកកិចចរបជ៉ុាំ
រដ្ឋដន្ត្រីក្សដ្ឋកចិចអាស ្ AEM 
 

របភព៖ The Phnom Penh Post 
 

ក្ៅនថៃរ១ី៤ ប្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ សក្ដេចនាយករដ្ឋដន្ត្រ ី
ហ ៉ុ្ ប្ស្ បា្រ ាំលឹកសរោថមីអាំពីសរសាំខា្់ន្ “ការជាំរ៉ុញ
យ៉ុរធសន្តសរសាំខា្់ៗចាំ្ួ្បួ្” ក្រកាដរកបខណ័ឌ សហគដ្៍
ក្សដ្ឋកិចចអាស ្ (AEC) ក្ដ្ីដបពីក្្លឿ្ការសរ រក្ ីងវញិ 
្ិងជាំរ៉ុញកាំក្ណី្ក្សដ្ឋកិចចរបកបក្ោយចីរភាព បរោិប័្ន 

្ិងភាពធ្់ក្ៅកន៉ុងត្ាំប្ ់ រសបក្ពលា្បញ្ញា ោក្រចី្
របសពវគន បណ្តរ លដកពីការរ ាំខា្ក្ោយសរជាំងឺកូវដី្-១៩ 
ក៏ដូ្ចោការក្កី្ក្ ងីនថលក្របង ្ិងអត្ផិ្រណ្ត ក្កតី្ក្ចញពី
សន្តរគ ដក្ៅអ ៉ុយប្រក្។ យ៉ុរធសន្តសរសាំខា្់ៗចា្ំ ួ្បួ្  ប្ដ្ល
គាំររក្ោយសដិរធផ្លក្សដ្ឋកចិចអារភិាពទាំង១៩ របសក់ដព៉ុោ  
(PED) សរាប់ឆ្ន ាំ២០២២ ា្៖ ១. ការពរងឹងការត្ភាជ ប់
ឌីជីថល វរិាសន្តសរ ្ិងបក្ចចកវរិា ២. ការកាត្់ប្ថយគាល ត្
អភិវឌឍ្ស៍រាប់ភាពរបកតួ្របប្ជងរបស់អាស ្ ៣. ការជាំរ៉ុញ
សាហរណកដម បរោិប័្ន ភាពធ្់ ្ិងភាពរបកួត្របប្ជង
អាស ្ឱ្យខាល ាំងោងដ៉ុ  ្ ្ិង ៤. អាស ្ោសកលសរាប់
កាំក្ណី្ ្ិងការអភិវឌឍ”។  ច៉ុចរីក្្ោះក្ដ្ីដបអីា្បប្្ថដ 

 
រដ្ឋដន្ត្រីយល់រសបចាំក្ ោះការបក្ងាីត្ក្លខាធិការោឋ ្ RCEP 
 

របភព៖ Khmer Times 
 

របក្រសសាជិកអាស ្ រដួោដួយអូន្តសរ លី ចិ្ 
ជប ៉ុ្ សធារណរដ្ឋកូក្រ   ្ងិ្ូប្វលក្ស ង់ បា្ បញ្ចប់កចិច
របជ៉ុាំរដ្ឋដន្ត្រអីាសបិ ប្ដ្លរបរពតឹ្រក្ៅ កាលពីនថៃរ១ី៨ ប្ខកញ្ញា  
ឆ្ន ាំ២០២២ ក្ៅកន៉ុងក្ខត្រក្សៀដរាប ។ កិចចរបជ៉ុាំក្្ោះ បា្សវ គដ្៍
ចាំក្ ោះការចូលោធរា្ន្កចិចរពដក្រពៀងអាសិប កាលពីនថៃ
រី០១ ប្ខដករា ឆ្ន ាំ២០២២ ប្ដ្លជួ្គន ្ឹងការចាប់ក្ផ្រដីការ
ចរចាកិចចរពដក្រពៀងអាសិប កាលពីឆ្ន ាំ២០១២ ប្ដ្លកាល
ក្នាោះកដព៉ុោក៏ោរបធា្អាស ្ផ្ងប្ដ្រ។ កិចចរបជ៉ុាំក្្ោះ បា្កត្់
សាគ ល់្ ូវវឌឍ្ ភាពន្ការរររបស់គណៈកាម ធិការរដួអាសិប  
្ិងបា្សវ គដ្៍ការបក្ងាីត្្ូវអងគភាពចាំណ៉ុ ោះក្រកាដការ
រគប់រគងរបស់គណៈកាម ធិការរដួក្្ោះ។ កិចចរបជ៉ុាំក៏បា្យល់
រសបចាំក្ ោះការពក្្លឿ្  ការបក្ងាតី្ក្លខាធកិារោឋ ្អាសិប ក្ដ្ីដបី
ជួយផ្រលក់ារគាំររោបក្ចចកក្រស ្ិងក្លខាធិការដ្ល់គណៈ
កាម ធិការរដួអាសិប ្ិងអងគភាពចាំណ៉ុ ោះ។ ច៉ុចរីក្្ោះក្ដ្ីដបី
អា្បប្្ថដ 

  

https://www.phnompenhpost.com/business/pm-backs-acfta-version-30
https://www.phnompenhpost.com/business/pm-talks-strategy-aem-kicks
https://www.khmertimeskh.com/501153042/ministers-agree-on-establishment-of-rcep-secretariat/
https://www.khmertimeskh.com/501153042/ministers-agree-on-establishment-of-rcep-secretariat/
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ក្ត្ីអាសិប្ងឹជួយដ្ល់ការក្ងបីក្ ងីវញិន្ក្សដ្ឋកិចចអាស ្ប្ដ្រឬក្រ? 
 

របភព៖ Khmer Times 
 

ក្សកនាដ្កដមក្សដ្ឋកិចចោប្របនាា ប់រដួា  ្ការឆ្លងរាលោលជាំងឺកូវដី្-១៩ សន្តរគ ដរ៉ុស ៉្ុ-ីអ ៉ុយប្រក្ ការក្កី្ក្ ីងអតិ្ផ្រណ្ត 
ការក្កី្ក្ ីងត្នដលល៉ុយដ្៉ុល្លល រ ការត្ក្ដលីងអរតាការរបាក់ខពស់ ចល្លចលរផី្ារភាគហ ៉ុ្ ការរ ាំខា្ប្ខ្ចរវ ក់ផ្គត្ផ់្គង់ អថិរភាពនថល
ថាដពល ្ិងបញ្ញា ភូដសិន្តសរ្ក្ោបាយោក្រចី្ក្រៀត្ បា្បងខាំឱ្យរបក្រសនានាោក់ក្ចញ្ូវយ៉ុរធសន្តសរថមី កៗ្ដ្ីដបរីស់រា  ្ ្ិងសរ រ
ក្ចញពីវបិត្រិ។ កន៉ុងក្នាោះកិចចរពដក្រពៀងអាសិបបា្បក្ងាតី្របព័្ធរផី្ាររដួដួយក្ោយល៉ុបបាំបាត្់របាាំង ណិជជកដម ទាំងព្ធគយ
្ិងដិ្ប្ដ្ព្ធគយ រពដទាំងធានាការររួលបា្រចករីផ្ាររបក្សីរក្ ងីសរាប់រាំ្ញិ ្ិងក្សវាកដមរបសអ់ាជីវកដម។ កិចចរពដ
ក្រពៀងក្ ោះ ផ្រល់សការ ៉្ុពលដ៏្ធាំសរាប់របក្រសចូលរួដទាំងអស់ ោពិក្សសរបក្រសអភិវឌឍ្៍តិ្ចតួ្ច ប្ដ្លោរដ្ឋសាជិកអាស ្ 
កន៉ុងការជាំរ៉ុញរាំនាក់រា្ំ ង ណិជជកដម ្ងិវ ិ្ កិ្ោគ ្ ងិពក្ ល្ឿ្ការសរ រក្សដ្ឋកិចចក្ ីងវញិពីវបិត្រិជាំងឺរាត្ត្ាត្។ ច៉ុចរីក្្ោះក្ដ្ីដបអីា្បប្្ថដ

https://www.khmertimeskh.com/501153225/rcep-game-changer-in-asean-economic-recovery/
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សការ ៉្ុពលន្កិចចសហរបត្បិត្រិការរត្ីភាគីជប ៉ុ្-កូក្រ  ខាង
ត្បូង-អាក្ដ រកិ តាដរយៈ IPEF 
 

របភព៖ The Diplomat 
 

កាលក្ដ្ីដឆ្ន ាំ២០២២ ក្ល្លកចូ នបឌិ្ បា្ោក់ក្ចញ 
“រកបខណ័ឌ ក្សដ្ឋកិចចឥណឌូ បា ស៉ុីហវកិ” (IPEF) ប្ដ្លោយ៉ុរធ
សន្តសរថមីដយួកន៉ុងការត្ភាជ ប់ក្សដ្ឋកិចចអ្ររបា ស៉ុីហវកិ ប្ដ្ល
រកបខណ័ឌ ក្្ោះ ា្ក្លសីពកីិចចរពដក្រពៀង ណិជជកដមក្សរ ី
ប្បបរបនពណីក្ផ្្ងក្រៀត្ ប្ដ្លអាក្ដ រកិអាចបាំក្ពញចក្នាល ោះ
របក្ោងប្្ល់រ៉ុកក្រកាយការចាកក្ចញរបស់ខលួ្ពីកិចចរពដ
ក្រពៀងភាពោនដ្គូអ្ររបា ស៉ុហីវកិ (TPP) ។ រកបខណ័ឌ ក្្ោះក៏
ោក្វរិកាដ្៏ា្សការ ៉្ុពលដយួ សរាប់ការពរងឹងកចិចសហ
របត្ិបត្រិការរត្ីភាគីរវាងអាក្ដ រកិ កូក្រ  ខាងត្បូង ្ងិជប ៉ុ្ផ្ង
ប្ដ្រ។ ក្ោយរ ាំពងឹថារកបខណ័ឌ  IPEF ក្្ោះ្ឹងអាចរគប់រគង
ការរ ាំខា្នានាោដួយនដ្គូ ណិជជកដម ្ិងអនកផ្គត្ផ់្គងោ់
ក្រចី្ កូក្រ  ខាងត្បូងបា្ពាោដបក្ងាីត្កិចចសហរបត្បិត្រកិារ
កា្់ប្ត្ស៉ុជីក្រៅោដួយអាក្ដ រកិ ក្ដ្ីដបឈីា ក្្ៅបក្ងាីត្ "សដព័្ ធ
ភាពចរវ កផ់្គត្់ផ្គង់" ប្ដ្លអាចសរ រក្ ងីវញិ្ូវសដត្ថភាព 
ធានាបា្្ូវសាា រយ៉ុរធសន្តសរ ្ងិសរដបសរដលួកិចចស្ានា
ពហ៉ុភាគ។ី ជប ៉ុ្ ្ិងអាក្ដ រកិរបឈដដ៉ុខ្ឹងអស្រសិ៉ុខប្ខ្
ចរវ ក់ផ្គត្់ផ្គង ់ ក្ោយសររបក្រសទាំងពីរ ពងឹប្ផ្ែកខាល ាំងក្លី
ការនាាំចូលរាំ្ិញសាំខា្់ៗ។ តាដរយៈ IPEF ប្ដ្លោ
រកបខណ័ឌ ពហ៉ុភាគ ី្ិងា្ភាពបត្់ប្ប្ខពស់ ការចរចាអាច
្ឹងប្រក្ៅដ៉ុខក្ោយដិ្ា្ការរា ាំងសាោះក្ យី។ ច៉ុចរីក្្ោះ
ក្ដ្ីដបអីា្បប្្ថដ 

 
ការផ្គត់្ផ្គង់ក្របងកាល យោករកីងវល់ រសបក្ពលប្ដ្លនថលក្របង
ក្ ងីខពស់ ខណៈល៉ុយដ្៉ុល្លល រធាល ក់នថល 
 

របភព៖ Reuters 
 

នថលក្របងក្ ងីខពស ់ ខណៈរបាក់ដ្៉ុល្លល រធាល ក់នថល ្ិងករី
បារដាអាំពីការផ្គត្់ផ្គង់ក្របង ដ៉ុ្ក្ពលប្ដ្លសហភាពអឺរ  ៉ុប្ងឹ
ោក់រណឌ កដមក្លកី្របងរបស់រ៉ុស ៉្ុកី្ៅច៉ុងឆ្ន ាំ២០២២ក្្ោះ បា្
បងាោករកីងវលព់ីវបិត្រិក្សដ្ឋកចិចសកល ប្ដ្លអាចនាាំឱ្យត្រដូវ
ការក្របងធាល កច់៉ុោះ។ ត្នដលក្របងក្ៅរបស់រកុដហ ៉ុ្ Brent បា្

ក្កី្ក្ ងី ៦០ ក្ស្ ឬរបាណ 0,៧%បប្្ថដក្រៀត្ ក្ ល
គឺា្ត្នដល ៩១,៩៥ ដ្៉ុល្លល រកន៉ុងដួយបាប្រ  ល ឯក្របងក្ៅរបស់
រកុដហ ៉ុ្ West Texas Intermediate ា្ត្នដល ៨៥,៥០
ដ្៉ុល្លល រ កន៉ុងដួយបាប្រ  ល ក្កី្ក្ ងី ៣៩ ក្ស្ ឬរបាណ 
០,៥% បប្្ថដក្រៀត្។ កតារ ោក្រចី្ប្ដ្លរ ាំខា្ដ្ល់ការផ្គត្់
ផ្គង់ក្ៅប្ត្ោោ្ិភ័យ ខណៈប្ដ្លក្គល្ក្ោបាយប្ធូរ
ប្ថយការរតឹ្ត្បតិ្កូវដី្-១៩កន៉ុងរបក្រសចិ្ ផ្រល់្ូវភាព
ស៉ុរិដ្ឋិ្យិដផ្ងប្ដ្រ។ ការនាាំក្ចញក្របងសាំង្ិងា ស ូត្
របស់ចិ្ក៏ា្ស្ា៉ុោះក្ ងីវញិបនាា ប់ពរីីរកុងក្ប កាាំង បា្
ោក់ក្ចញកូតានាាំក្ចញថមី។ កន៉ុងក្គលបាំណងផ្គត្់ផ្គងក់្របង
បា្កា្់ប្ត្ក្រចី្ោងក្្ោះ រកុដហ ៉ុ្ថាដពលរបសអ់ាក្ដ រកិ
បា្បប្្ថដអណរូ ងក្របង ្ងិឧសម័្ធដមោត្ិោក្លកីដ្ាំបូង
កាលពសីបារ ហ៍ដ៉ុ្។ ច៉ុចរីក្្ោះក្ដ្ីដបអីា្បប្្ថដ 
 
របក្រសចិ្បា្រដួចាំប្ណកោង ៣០% ដ្ល់កាំក្ណី្ក្សដ្ឋ
កិចចសកល ក្ៅចក្នាល ោះឆ្ន ាំ២០១៣-២០២១ 
 

របភព៖ Reuters 
 

ក្ោងតាដរបាយការណ៍ក្ចញផ្ាយក្ោយការោិល័យ
សថិត្ិោត្ិរបស់របក្រសចិ ប្្ត្កន៉ុងឆ្ន ាំ២០២១ ក្សដ្ឋកចិចទាំងដូល 
របស់ចិ្បា្ចូលរដួចាំប្ណករបាណ ១៨,៥% ន្រាំហាំ
ក្សដ្ឋកិចច សរ៉ុបរបស់ពិភពក្ល្លក ប្ដ្លក្ធវីឱ្យចិ្ កាល យោ
ក្សដ្ឋកិចចធាំបាំផ្៉ុត្រីពីរក្ៅកន៉ុងពភិពក្ល្លក ្ិងក្កី្ក្ ងី
របាណ ៧,២% ក្ធៀប្ងឹឆ្ន ាំ២០១២។ ផ្លិត្ផ្លកន៉ុង
រសុកសរ៉ុបរបស់ចិ្ បា្ក្កី្ក្ ងីកន៉ុងអរតាកាំក្ណី្របចាាំឆ្ន ាំ
ោដធយដរបាណ ៦,៦% ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៣ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០២១ 
ប្ដ្លអរតាក្្ោះ ក្កី្ក្លឿ្ោងអរតាកាំក្ណី្ក្សដ្ឋកចិចពិភព
ក្ល្លកប្ដ្លា្រត្ឹដ ២,៦% ្ិងខពសោ់ងកាំក្ណី្ក្សដ្ឋកិចច
ន្របក្រសកាំព៉ុងអភិវឌឍ្ ៍ ប្ដ្លា្អរតាកាំក្ណី្រត្ឹដ
៣,៧%។ របាយការណ៍ក្្ោះក៏បរា ញផ្ងប្ដ្រ្ ូវរាំហាំ ណិជជកដម 
រាំ្ិញ ្ិងក្សវារបស់ចិ្  ប្ដ្លា្ត្នដលសរ៉ុប ៦,៩ ររីល្ល្
ដ្៉ុល្លល រអាក្ដ រកិកន៉ុងឆ្ន ាំ២០២១ ប្ដ្លក្ធវឱី្យចិ្ ប្រោប់ចាំណ្តត្ ់
ថាន ក់កាំពូលក្លីពភិពក្ល្លក។ របាយការណ៍បា្បប្្ថដថា 
ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៣ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០២០ ចិ្បា្ជួយជីវភាព

https://thediplomat.com/2022/09/the-potential-for-japan-south-korea-us-trilateral-cooperation-through-ipef/
https://thediplomat.com/2022/09/the-potential-for-japan-south-korea-us-trilateral-cooperation-through-ipef/
https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-climb-weak-dollar-supply-concerns-2022-09-19/
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របោជ្តាដជ្បរ ប្ដ្លរស់ក្ៅក្រកាដបនាា ត្ភ់ាពរករីក 
ចាំ្ួ្ ៩៨,៩៩ ល្ល្នាក់ ក្ចញពីភាពរកីរក។ ច៉ុចរីក្្ោះ
ក្ដ្ីដបអីា្បប្្ថដ 

 
ក្ត្ីក្ល្លកខាងលិចអាចកាត់្ប្ថយការពឹងប្ផ្ែកក្លីធ្ធា្
ករដរបស់ចិ្ បា្ប្ដ្រឬក្រ? 
 

របភព៖ The Diplomat 
 

អាក្ដ រកិកាំព៉ុងក្ផ្ករ ត្អារដមណ៍ក្ៅក្លីបញ្ញា  ថាក្ត្ខីលួ្អាច
កាត្់ប្ថយការពឹងប្ផ្ែកប្ខ្ចរវ ក់ផ្គត្ផ់្គង់ក្លីរបក្រសចិ្បា្
ក្ោយរក្បៀបណ្ត។ ក្រៅពសីន្តរគ ដ ណិជជកដមប្ដ្លកាំព៉ុង
ប្ររវាងរបក្រសទាំងពីរ អាក្ដ រកិបា្ោក់ក្គលក្ៅរបស់ា ត្់
កាំក្ណី្បក្ចចកវរិារបស់ចិ្ោយូរដកក្ហយី ក្ោយសរប្ត្
ការរពួយបារដា ពីលរធភាពប្ដ្លចិ្្ឹងក្របីរបាស់បណ្តរ ញ 
5G ោអាវ៉ុធសដយ័ថម។ី ក្ោយខាល ច្ិនាន ការក្្ោះអាចរកីរាល
ោលដ្ល់វសិ័យក្ផ្្ងក្រៀត្ អាក្ដ រកិបា្ពរងីកវធិា្ការរតឹ្ 
ត្បតិ្របសខ់លួ្ ក្ៅក្លីអាជីវកដមរបស់ចិ្  (ដូ្ចោ ការបប្្ថដ
រកុដហ ៉ុ្ថមីរបសច់ិ្ក្ៅកន៉ុងបញ្ជ ីរកុដហ ៉ុ្ប្ដ្លរត្ូវបា្ោដ
ឃាត្់) ្ិងបា្របកាសោកវ់ធិា្ការប្ដ្លកាត្់ប្ថយភាព
រយរងក្រគោះរបស់រដ្ឋអាក្ដ រកិ ចាំក្ ោះការកាត្់ផ្ករ ច់ការនាាំ
ចូលរបស់ចិ្ ោពិក្សសក្លីធ្ធា្ករដ (REEs)។ 
បចច៉ុបប្នក្្ោះ របក្រសចិ្រគប់រគងរបប្ហល ៨០% ន្
ផ្លិត្កដមធ្ធា្ករដប្ផ្្ដ្។ី ច៉ុចរីក្្ោះក្ដ្ដីបអីា្បប្្ថដ 

 
បញ្ញា  ណិជជកដម៖ ក្ត្ីក្យងីក្ៅប្ត្រត្វូការអងគការ WTO ប្ដ្រ
ឬក្រ? 
 

របភព៖ The Diplomat 
 

អងគការ ណិជជកដមពភិពក្ល្លក (WTO) ដិ្អាច
ដ្ាំក្ណីរការដ៉ុខរររបស់ខលួ្ក្ពលក្លញក្ យី។ អងគការប្ដ្ល
បា្ចាប់ក្ផ្រីដោដយួ្ឹងក្គលបាំណងក្លកីកដពស់ ណិជជកដម 
ក្សរកី្្ោះ បា្្ិងកាំព៉ុងជួបឧបសគគដ្៏ធាំបាំផ្៉ុត្ ពិក្សសគឺ
របព័្ធក្ោោះរសយវវិារប្ដ្លប្បកបាក់ យ្រការចរចាគម ្
របសិរធភាព ្ិងក្គល្ក្ោបាយដិ្ចាស់ល្លស់ ប្ដ្លក្ធវី
ឱ្យរបក្រសសាជិកដួយចាំ្ួ្ក្កងរបវញ័្ចយកផ្លរបក្ោជ្៍ 

ផ្កា ល់ខលួ្ ពីរគប់វសិ័យក្រកាដអងគការក្្ោះ ្ងិក្ធវីឱ្យអងគការ
ក្្ោះក្ រក្ពញក្ោយភាពតា្ត្ឹង រពដទាំងកាត្ប់្ថយរាំ ៉្ុក
ចិត្ររបស់របក្រសសាជកិ ក្លីរបព័្ធអ្ររោត្ិ ប្ដ្លអងគការ
ក្្ោះប្ត្ងផ្រល់ឱ្យក្លងដក។ សន្តរគ ដ ណិជជកដមបា្ជាំរ៉ុញរដ្ឋ
នានា ក្គចដិ្ ក្របីរបាសយ់្រការក្ោោះរសយជក្ាល ោះប្ដ្ល
ា្រសប់ក្ៅក្រកាដអងគការក្្ោះ ប្ដ្លក្ធវឱី្យធាម ៉្ុរូបរបស់
អងគការក្្ោះកាំព៉ុងធាល ក់ច៉ុោះកា្់ប្ត្ខាល ាំង។ រសបក្ពលប្ដ្ល
បញ្ញា  ណិជជកដមក្ៅប្ត្ប្រក្កតី្ា្ របក្រសប្ដ្លា្
អ ៉្ុត្ររភាព្ឹងប្រទញយកឧត្រដភាពក្របៀបក្ធៀប ្ងិការ
របកួត្របប្ជងរបស់ពួកក្គក្ៅកន៉ុងរាំនាក់រាំ្ង ណិជជកដម 
ក្ោយោក់សាព ធបប្្ថដក្រៀត្ក្ៅកន៉ុងរបព័ ធ្ក្សដ្ឋកិចចពិភព
ក្ល្លក ប្ដ្លោលរធផ្ល្ឹងបក្ងាី្ភាពតា្ត្ឹងប្ផ្នកស្រិស៉ុខ។ 
ច៉ុចរីក្្ោះក្ដ្ីដបអីា្បប្្ថដ 
 
ចិ្ថា ការផ្រល់ឧបត្ថដាធ្ EV  របស់អាក្ដ រកិ "សង្យ័ថា
បា្បាំ ្ចាប់អងគការ WTO" 

 

របភព៖ Xinhua 
 

រកសួង ណិជជកដមចិ្ បា្្ិោយថា ការផ្រល់
ឧបត្ថដាធ្ក្លីរថយ្រអគគិស្ ី (EV) ក្ៅកន៉ុងចាបស់រីពីការ
កាត្់ប្ថយអត្ិផ្រណ្តរបស់អាក្ដ រកិ គឺោការក្រសីក្អងី ្ិង
សង្យ័ថា បា្រ ាំក្ល្លភក្លីចាប់របស់អងគការ ណិជជកដម
ពិភពក្ល្លក។ អនកនាាំ កយរកសួង ណិជជកដមចិ្  បា្របាប់
ស្និសរីសរពត័្៌ា្ថា បរបបញ្ាត្រិប្ដ្ល កព់័្ធការផ្រល់
ឥណទ្ព្ធសរាប់រថយ្រ EV ក្លលីកខខណឌ ន្ការ
ដ្ាំក្ ងី (បងគ៉ុ ាំ) ច៉ុងក្រកាយក្ៅអាក្ដ រកិខាងក្ជីង បងាោការ
ក្រសីក្អីងរបឆ្ាំង្ឹងផ្លិត្ផ្លនាាំចូលរសក្ដ្ៀងគន ក្ផ្្ងក្រៀត្ 
ក្ហយីរត្ូវបា្ក្គសង្យ័ថា បា្រ ាំក្ល្លភក្លីក្គលការណ៍ 
MFN ្ិងរបរពតឹ្រកដមោត្ិ (NT) ក្រកាដអងគការ WTO។ អនក
នាាំ កយក្នាោះបា្បប្្ថដក្រៀត្ថា កន៉ុងនាដោសាជិកអងគការ 
WTO អាក្ដ រកិគួរប្ត្អ ៉្ុវត្រក្គល្ក្ោបាយវ ិ្ ិក្ោគនានា 
ប្ដ្លា្អ ៉្ុក្ល្លដភាពោដយួ្ឹងវធិា្របស់អងគការ WTO 
រពដទាំងការ រសណ្តេ បធ់ាន ប ់ណិជជកដមអ្ររោត្ិ ប្ដ្លគាំររ
ការរបកួត្របប្ជងក្ោយយ៉ុត្រិធដ៌។ ច៉ុចរីក្្ោះក្ដ្ីដបអីា្បប្្ថដ

https://english.news.cn/20220918/8a0cbb06931f41319a68992942eea855/c.html
https://english.news.cn/20220918/8a0cbb06931f41319a68992942eea855/c.html
https://thediplomat.com/2022/09/can-the-west-shake-its-dependence-on-chinas-rare-earths/
https://thediplomat.com/2022/09/trade-troubles-do-we-still-need-the-wto/
https://english.news.cn/20220922/f5c350f7ad73454b994b81178853d8d2/c.html
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PM Backs ACFTA Version 3.0 
 
Source: The Phnom Penh Post 
 
Prime Minister Hun Sen has voiced support for an 
upgrade of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 
to what has been termed “Version 3.0”, an incarnation 
he suggested be underpinned by the world’s largest 
trade pact – the Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP), following the “successful 
implementation” of versions 1.0 and 2.0. He also called 
on the 11 ACFTA countries to expand and deepen the 
scope of their economic cooperation, minimize barriers 
to trade in goods, services and investment, and 
promote digital-economy and green-growth 
development as well as capacity building for small- and 
medium-sized enterprises (SME). He said that ASEAN-
China economic cooperation has accomplished “many 
fruitful achievements” since the two sides signed the 
“Framework Agreement on Comprehensive Economic 
Cooperation between ASEAN and China” in 2002 and 
subsequent linked trade and investment deals. Click 
here to read more 
 
PM Talks Strategy as AEM Kicks off 
 
Source: The Phnom Penh Post 
 
Prime Minister Hun Sen on September 14 reiterated 
the importance of the “four key strategic thrusts” 
under the ASEAN Economic Community (AEC) 
framework to accelerate recovery in the bloc and 
promote sustainable, inclusive and resilient economic 
growth in the region, amid a confluence of shocks 
stemming from prolonged Covid-19-related 
disruptions, as well as rising oil prices and inflation tied 
to the Ukraine conflict. Anchored by Cambodia’s 19 
priority economic deliverables (PED) for 2022, the four 
key strategic thrusts are: “Enhancing Digital 
Connectivity, Science and Technology”, “Narrowing the 
Development Gap for ASEAN’s Competitiveness”, 
“Promoting a More Integrated, Inclusive, Resilient and 
Competitive ASEAN” and “Strengthening Global ASEAN 
for Growth and Development”. Click here to read more 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministers Agree on Establishment of RCEP Secretariat 
 
Source: Khmer Times 
 
ASEAN Member States alongside Australia, China, 
Japan, Korea, and New Zealand concluded the 
inaugural RCEP Ministers’ Meeting on 18 September 
2022 in Siem Reap province.  The meeting welcomed 
the entry into force of the Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) Agreement on 01 January 
2022, which also almost coincides with the launch of 
the RCEP negotiations in 2012 when Cambodia was 
also the ASEAN Chair. The meeting noted the progress 
of the work of the RCEP Joint Committee and 
welcomed the establishment of subsidiary bodies 
under the Joint Committee’s supervision. The ministers 
have also agreed to the expeditious establishment of 
the RCEP Secretariat to provide secretariat and 
technical support to the RCEP Joint Committee and its 
subsidiary bodies. Click here to read more 
 
RCEP Game Changer in ASEAN Economic Recovery? 
 
Source: Khmer Times 
 
A series of economic woes, including the Covid-19 
pandemic, the Russia-Ukraine war, inflation, 
strengthening dollar, hawkish Fed stance, equity 
markets’ mayhem, supply chain disruptions, 
fluctuating energy prices and several other geopolitical 
issues have been forcing various countries to adopt 
new strategies for survival and recovery. Alongside 
those strategies, RCEP has created a common market 
system by eliminating many customs limitations, lifting 
many import and export trade barriers, and securing 
improved market access for goods and services for 
businesses. It holds huge potential for all participating 
countries, especially LDC ASEAN member states, to 
boost their trade and investment ties and to quicken 
their economic recovery from the pandemic. Click here 
to read more

https://www.phnompenhpost.com/business/pm-backs-acfta-version-30
https://www.phnompenhpost.com/business/pm-backs-acfta-version-30
https://www.phnompenhpost.com/business/pm-talks-strategy-aem-kicks
https://www.khmertimeskh.com/501153042/ministers-agree-on-establishment-of-rcep-secretariat/
https://www.khmertimeskh.com/501153225/rcep-game-changer-in-asean-economic-recovery/
https://www.khmertimeskh.com/501153225/rcep-game-changer-in-asean-economic-recovery/
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The Potential for Japan-South Korea-US Trilateral 
Cooperation through IPEF 
 
Source: Diplomat 
 
Earlier this year, U.S. President Joe Biden introduced 
the Indo-Pacific Economy Framework (IPEF) as a new 
approach to connecting transpacific economies and 
that goes beyond traditional free trade agreements to 
fill the gap left by the U.S. exit from the Trans-Pacific 
Partnership (TPP). It could also serve as a potential 
platform for strengthening trilateral cooperation 
between the United States, South Korea, and Japan. 
Pinning its hopes on IPEF to manage disruptions 
through a wider range of trading partners and 
suppliers, South Korea sees deeper cooperation with 
the United States as a way to construct "supply chain 
alliances" that can rebuild capacity, secure strategic 
materials, and facilitate multilateral dialogue. Tokyo 
and Washington face supply chain insecurity given 
their high dependence on the import of critical goods. 
Through IPEF's multilateral and flexible framework, 
negotiations may continue without running into 
roadblocks. Click here to read more 
 
Oil Prices Climb on Weak Dollar, Supply Concerns 
 
Source: Reuters 
 
Oil prices climbed as a weaker dollar and supply 
concerns ahead of the European Union embargo on 
Russian oil offset fears of a global recession that could 
dampen fuel demand. Brent crude futures rose 60 
cents, or 0.7%, to $91.95 a barrel after settling up 0.5% 
while West Texas Intermediate crude was at $85.50 a 
barrel, up 39 cents, or 0.5%. More supply disruptions 
remain a risk, while easing Covid-19 restrictions in 
China could also provide some optimism. China's 
gasoline and diesel exports also rebounded after 
Beijing issued fresh quotas. Signalling more supplies 
from the United States, U.S. energy firms added oil and 
natural gas rigs for the first time last week. Click here 
to read more 
 
China Contributes over 30% to World Economic 
Growth in 2013-2021 
 
Source: Xinhua 
 
In 2021 alone, China's economic aggregate accounted 
for 18.5 percent of the world's total after currency 
translation based on average annual exchange rates, 

the second largest in the world and up 7.2 percentage 
points from 2012, according to the report released by 
the National Bureau of Statistics. China's gross 
domestic product (GDP) expanded at an average 
annual growth rate of 6.6 percent from 2013 to 2021, 
higher than the growth pace of 2.6 percent for the 
global economy and 3.7 percent for developing 
economies. The report also showed that the total value 
of China's goods and services trade reached 6.9 trillion 
U.S. dollars in 2021, continuing to rank top globally. 
From 2013 to 2020, China had lifted 98.99 million rural 
residents living below the current poverty line out of 
poverty, it added. Click here to read more 
 
Can the West Shake Its Dependence on China’s Rare 
Earths? 
 
Source: The Diplomat 
 
The focus of Washington seems to be increasingly on 
whether, and how, it can decrease its supply-chain 
dependency on China. Besides the ongoing trade war 
between the two, the United States has long targeted 
Chinese technology due to its worries over potential 
weaponization of 5G networks. In a sign this sentiment 
is now spreading into other sectors, the Biden 
administration has recently expanded its restrictive 
measures on Chinese businesses (such as adding new 
firms to the Entity List) and announced measures that 
suggest a growing push to decrease U.S. vulnerability 
to Chinese import disruptions – particularly on rare 
earth elements (REEs). As of today, China controls 
around 80 percent of the production of rare earths. 
Click here to read more 
 
Trade Troubles: Do We Still Need the WTO? 
 
Source: The Diplomat 
 
The World Trade Organization (WTO) is functionally 
impotent. An organization that began with the 
objective of promoting free trade is ironically the 
biggest obstacle to achieving its own objective today. 
Between broken dispute settlement systems, 
ineffective negotiation mechanisms, and ambiguous 
policies leading to gross self-interested exploitation, 
the WTO injects more tension than trust in the 
international system. Trade wars lead states to 
circumvent existing WTO processes which only further 
erodes the organization’s waning legitimacy. As trade 
troubles persist, powerful countries will continue 
exploiting their comparative and competitive 

https://thediplomat.com/2022/09/the-potential-for-japan-south-korea-us-trilateral-cooperation-through-ipef/
https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-climb-weak-dollar-supply-concerns-2022-09-19/
https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-climb-weak-dollar-supply-concerns-2022-09-19/
https://english.news.cn/20220918/8a0cbb06931f41319a68992942eea855/c.html
https://thediplomat.com/2022/09/can-the-west-shake-its-dependence-on-chinas-rare-earths/
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advantages in trade relations, injecting further 
pressure into the world economic system and 
increasing security tensions as a result. Click here to 
read more 
 
China Says U.S. EV Subsidy Provisions “Suspected of 
Violating WTO Rules” 

 
Source: Xinhua  
 
The electric vehicle (EV) subsidy provisions in the U.S. 
Inflation Reduction Act are discriminatory and 
suspected of violating the World Trade Organization 
(WTO) rules, the Chinese Ministry of Commerce 

(MOFCOM) said. The relevant provisions, granting tax 
credits for EVs on the condition of final assembly in 
North America, discriminate against other similar 
imported products and are suspected of violating the 
WTO principles of the most-favored-nation treatment 
and national treatment, MOC spokesperson Shu 
Jueting told a press conference. As a WTO member, the 
United States should implement relevant investment 
policies in a manner consistent with the WTO rules and 
safeguard a trade order that upholds fair competition, 
Shu said. Click here to read more 
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របបគតយិតុតរតពីីការការពារទិនននយ័បគុគលក្ស្កាមច្បាប់ពាណិជ្ជក្មម 
តាមស្បព័នធក្អឡចិ្បស្តូនកិ្ក្នងុស្ពះរាជាណាច្បស្ក្ក្មពុជា 

 
ក្ោយ៖ ក្ល្លក ប្កវ ប ៉ុ្ក្ថង របធា្ការោិល័យចាប ់ណិជជកដម 

នាយកោឋ ្្ីតិ្កដម ន្រកសួង ណិជជកដម 
 
I. ក្សចករីក្ផ្រីដ 

 កាំក្ណី្ន្អនកក្របីរបាស់អ៉ុី្ធឺណិត្ ្ិងបណ្តរ ញរាំនាក់រាំ្ងសងគដ បា្ជាំរ៉ុញឱ្យសកដមភាព ណិជជកដមតាដរបព័្ធ
ក្អ ចិរត្ូ្ ិកកន៉ុងរពោះរាោណ្តចរកកដព៉ុោា្ស្ា៉ុោះរកីចក្រដី្ោខាល ាំង។ ការវវិឌឍោ ងឆ្ប់រហ័សន្ ណិជជកដមតាដរបព័្ ធអ៉ុី្ធណិឺត្
បា្ផ្កល ស់បរូរប្រិចដរងៗពីរក្បៀបប្ដ្លរបោជ្រិញរាំ្ិញ្ិងក្សវាកដម។ ការសយភាយន រ្បត្ិបត្រិការក្អ ចិរត្ូ្ ិក ផ្រលអ់ត្ថរបក្ោជ្៍
ដ្ល់អនកក្របីរបាស់ រពដទាំងផ្រល់្ូវបរោិកាសអាជីវកដមប្ដ្លា្ភាពរយរសលួ ផ្កស៉ុកភាព របសិរធភាព ភាពបត្់ប្ប្ ្ិងការ
កាត្់ប្ថយចាំណ្តយដិ្ចាាំបាច់នានា។ ក្ទោះោោ ងណ្តកក៏្ោយ របត្បិត្រិការក្អ ចិរត្ូ្ ិកក៏នាាំដក្ូវបញ្ញា របឈដ ោ្ិភ័យ 
្ិងភាពដិ្ចាស់ល្លស់ក្ផ្្ងៗប្ដ្លបងាក្រគោះថាន ក់ដ្លអ់នកក្របីរបាស់។ 

“សិរធិឯកជ្ភាព” ្ិងបញ្ញា ក្ផ្្ងៗ ក់ព័្ ធ្ឹងកិចចការ ររិ្ន្័យផ្កា ល់ខលួ្ រត្ូវបា្ធានាក្ោយរដ្ឋធដម ៉្ុញ្ា ្ិងចាប់
ក្ផ្្ងៗ ន្រពោះរាោណ្តចរកកដព៉ុោ។ ារតា៤០ ន្រដ្ឋធដម្ ៉ុញ្ាប្ចងថា “ការរកាសរិធិដិ្ឱ្យរ ាំក្ល្លភក្លីលាំក្ៅឋា្ ្ ិងអាថ៌កាំបាាំងន្
ការក្ឆ្លីយឆ្លងតាដលខិិត្ តាដសរ រូរក្លខ រូរព៉ុដព រូរគដ្៍ ្ ិងតាដរូរស័ពារត្ូវបា្ធានា” ។ ក្ោងតាដារតាក្្ោះ រដ្ឋធដម ៉្ុញ្ាបា្
ររួលសគ ល់្ូវសិរធិឯកជ្ភាព ្ ិងការរកាការសាៃ ត្់ន្រាំនាក់រាំ្ង ប ៉ុប្្រវាក្ៅប្ត្គម ្ភាពចាសល់្លស់ ថាក្ត្ីកិចចការ រសិរធិឯក
ជ្ភាពក្ៅក្រកាដារតាក្្ោះ្ងឹអាចឈា្ក្ៅការការ ររិ្ ន្័យផ្កា ល់ខលួ្ប្ដ្រឬក្រ។ 

បចច៉ុបប្ន ការអភិវឌឍច៉ុងក្រកាយក្ៅកន៉ុងរកបខណ័ឌ ចាប់ន្កចិចការ ររិ្ន្ ័យផ្កា ល់ខលួ្ក្ៅកន៉ុងរពោះរាោណ្តចរកកដព៉ុោ គឺ
អ ៉្ុក្ល្លដក្ៅតាដចាបស់រីព ីណិជជកដមតាដរបព័្ ធក្អ ចិរត្ូ្ិក ប្ដ្លកាំណត្់្ូវបរបបញ្ាត្រសិរាប់ការ ររិ្ន្យ័ផ្កា ល់ខលួ្
របស់អនកក្របីរបាស់បណ្តរ ញរាំនាក់រាំ្ងតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ិក។ កចិចការ រពត័្៌ា្ទាំងក្នាោះរដួា្ ការ រការបាត្់បង ់ ការ
ចូលក្ៅក្របីរបាស់ ការក្របីរបាស់ ការប្កប្រប ការប្បកធាល យ ឬការបរា ញ រត្ូវបា្ពភិាកាោ ងសក្ងខបក្ៅកន៉ុងារតា៣២ ន្ចាប់សរី
ពី ណិជជកដមតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ិក រដួោដយួ្ឹងការោដឃាត្់របឆ្ាំង្ឹងការក្រជៀត្ប្រជកោដយួរបព័្ ធក្អ ចិរត្ូ្ិក ការ
ចូលក្របី ការទញយក ការប្បកធាល យព័ត្ា៌្ ការល៉ុប ឬការផ្កល ស់បរូររិ្ ន្័យប្ដ្លប៉ុគគលណ្តាន ក់បា្រការ៉ុកកន៉ុងបាំណងអារកក ់
ា្ភាពរ៉ុចចរតិ្ ឬក្ោយគម ្ការអ ៉្ុញ្ញា ត្។ ោ ងណ្តក៏ក្ោយ បរបបញ្ាត្ិរទាំងក្នាោះដិ្ ទ្់ា្ភាពសពវរគប់រជុងក្រោយក្ដ្ីដបី
ការ ររិ្ន្យ័ផ្កា ល់របស់អនកក្របីរបាស់ កព់័្ធ្ងឹសកដមភាព ណិជជកដមតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ិក ឱ្យា្របសិរធភាពក្ៅក្ យី
ក្រ ដូ្ក្ចនោះ កដព៉ុោក្ៅប្ត្រត្ូវការរកបខណ័ឌ ចាប់ប្ដ្លា្ភាពរូលាំរូល្លយបប្្ថដក្រៀត្ សរាប់ការ ររិ្ន្័យផ្កា ល់ខលួ្របស់អនក
របាស់ក្ៅកន៉ុងសកដមភាព ណិជជកដមតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ ិក។ 

 

II. កិចចការ ររិ្ន្ ័យផ្កា ល់ខលួ្ក្រកាដចាប់សរពីី ណិជជកដមតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ ិក ្ិងចក្នាល ោះរបក្ោងន្ចាប់ 
ខណៈប្ដ្លអនកក្របីរបាស់កា្់ប្ត្ក្រចី្អាចក្របីរបាស់អ៉ុី្ ធណិឺត្ ្ងិ ក់ព័្ ធសកដមភាព ណិជជកដមតាដរបព័្ ធក្អ ចិរត្ូ្ កិ 

ពួកក្គ្ងឹរបឈដោដួយបញ្ញា ថមីៗបប្្ថដក្រៀត្ ខ៉ុសពីបញ្ញា ប្ដ្លពកួក្គធាល បប់ា្ជបួកាំ ៉ុងក្ពលក្ធវី ណិជជកដមតាដប្បបរបនពណី 
ឬ ណិជជកដមក្ោយដិ្ ក្របីរបព័្ធអ៉ុី្ធណិឺត្។ ដូ្ក្ចនោះក្ហយី ក្រីបត្រដូវឱ្យពួកក្គសរដបខលួ្អ ៉្ុវត្រតាដរកបខណ័ឌ ន្ចាប់ ្ិងបរ
បបញ្ាត្ិរនានា ចាំក្ ោះត្រដូវការោក់ល្លក់ន្ចាបស់រីពី ណិជជកដមតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ ិក។ របាយការណ៍របស់ក្វរិកាក្សដ្ឋកិចច
ពិភពក្ល្លកឆ្ន ាំ២០១៩ បរា ញថា “ឧបករណ៍្ិយត្រកដមប្ដ្លា្បញ្ចូ លក្ៅកន៉ុងចាប់ អាចបញ្ញជ កក់ាត្ពវកិចចន្ព័ត្ា៌្ ការោដ
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របាដទាំងរសងុន្ការបាំភ័្រ ្ងិការអ ៉្ុវត្រខ៉ុសឆ្គង ការោដឃាត្់លកខខណឌ ន្កិចចស្ាប្ដ្លដិ្ា្ភាពយ៉ុត្រធិដ៌តាដរបក្ភរន្
កិចចស្ា្ីដួយៗ ្ិងចាំណ៉ុ ចក្ផ្្ងៗក្រៀត្”។ 

ោដួយ្ឹង្ិនាន ការថមីន្ការក្ធវអីាជីវកដម កដូ៏្ចោអ ៉្ុក្ល្លដតាដការក្បរោា ចិត្ររបស់កដព៉ុោក្រកាដរកបខណ័ឌ ន្កិចចរពដក្រពៀង
អងគការ ណិជជកដមពភិពក្ល្លក ្ិងកិចចរពដក្រពៀងអាស ្សរីពី ណិជជកដមតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ិក រកសួង ណិជជកដមបា្ចាប់
ក្ផ្រីដក្ធវីក្សចករីរ ងចាប់សរពី ីណិជជកដមតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ិកតាាំងពីឆ្ន ាំ២០១២ដកក្ដល ោះ។ ក្សចករីរ ងចាប់ក្្ោះ រត្ូវបា្អ ៉្ុដត័្
ក្ោយរដ្ឋសភាកាលពីនថៃរ០ី៨ ប្ខត្៉ុល្ល ឆ្ន ាំ២០១៩ ្ងិរត្ូវបា្អ ៉្ុដ័ត្ក្ោយរពឹរធសភាក្លីររដង់្ ិងក្គលគាំ្តិ្ចាប ់កាលពីនថៃ
រី១៨ ប្ខត្៉ុល្ល ឆ្ន ាំ២០១៩ ក្ហយី រត្ូវបា្អ ៉្ុដត័្ោសថ ពរក្ៅនថៃរី០២ ប្ខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩។ ចាប់សរពីី ណិជជកដមតាដរបព័្ ធ
ក្អ ចិរត្ូ្ិកា្១២ជាំពូក ៦៧ារតា ្ិងឧបសដ័ព្ធចាំ្ួ្០១ ប្ដ្លអាចអ ៉្ុវត្របា្សរាប់រគប់សកដមភាព ណិជជកដម ្ិងស៉ុីវលិ 
ការរការ៉ុកោឯកសរ ្ងិរបត្ិបត្រកិារនានាប្ដ្លក្ធវីក្ ងីតាដរយៈរបព័្ ធក្អ ចិរត្ូ្កិ។ ចាំណ៉ុ ចសាំខា្់ៗន្ចាប់រដួា្បរ
បបញ្ាត្រិទករ់ង្ងឹស៉ុពលភាព ្ងិដ្ាំក្ណីរការន្រាំនាក់រា្ំ ងតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ ិក កាំណត្់រតាក្អ ចិរត្ូ្ិក ្ងិស៉ុវត្ថិភាពន្
ហត្ថក្លខាក្អ ចិរត្ូ្ ិក សរិធិ្ិងកាត្ពវកចិចន្ភាន ករ់រផ្រល់ក្សវា ណិជជកដមតាដរបព័្ ធក្អ ចិរត្ូ្ ិក្ងិអ្ររការ ី កិចចការ រអនក
ក្របីរបាស់ថាន លក្អ ចិរត្ូ្ិក ការក្របីរបាសស់កដមភាពក្អ ចិរត្ូ្ិច្ិងរបត្ិបត្រកិារក្ោយរោឋ ភិបាល្ិងសថ ប័្រដ្ឋ  ការររលួ
សគ ល់ភសរ៉ុតាងក្អ ចិរត្ូ្ ិកក្ៅកន៉ុង្តី្ិវធិីរបស់ត្៉ុល្លការ ការក្ផ្ារ្ិងរូទត្់របាកត់ាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ិក ្ិងបរបបញ្ាត្រិសរីពកីារ
ផ្កកពិ្័យ។ 

ក្ៅកន៉ុងឯកសរសរពីី “វបបធដ៌្ ិងចាប់របស់កដព៉ុោសរពីីឯកជ្ភាព្ិងកចិចការ ររិ្ ន្យ័ ្ិងនាក្ពលអនាគត្” ស៉ុធ ីបា្
សរក្សរថា “ារតា៣២ ន្ចាប់សរីពី ណិជជកដមតាដរបព័្ ធក្អ ចិរត្ូ្ ិក គឺោជាំោ្ដ្ាំបូងក្ឆ្ព ោះក្ៅរកការផ្រល់ការការ រសរាប់
សិរធិឯកជ្របស់របោជ្កដព៉ុោចាំក្ ោះឯកជ្ភាព្ងិរិ្ន្ ័យរបសព់ួកក្គ ក្ទោះោ ងណ្ត ចាំណ៉ុ ចដយួចាំ្ួ្ ន្ចាប់ក្្ោះ ដិ្
ា្ភាពចាស់ល្លស់្ិងដិ្ា្លកខណៈរូលាំរូល្លយក្រ”។ ក្ោងក្ៅតាដ DLA Piper (២០២២) “ចាបស់រីពី ណិជជកដមតាដ
របព័្ធក្អ ចិរត្ូ្កិ បា្រគបដ្ណរ ប់បរាដនានាចាំក្ ោះសកដមភាពឧរកិដ្ឋកដមតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្កិ ប្ដ្លរដួា្ការប្រជកចូល
របព័្ធក្អ ចិរត្ូ្កិណ្តដួយកន៉ុងក្គលបាំណងចូលក្របី ទញយក ថត្ចដលង រសង់ក្ចញ ក្ធវីឱ្យក្លចធាល យ ល៉ុបក្ចាល ឬរការ៉ុក
រិ្ន្័យកន៉ុងក្គលបាំណងអារកក់ ឬក្ោយគម ្ការអ ៉្ុញ្ញា ត្”។ ទក់រងក្ៅ្ងឹឯកជ្ភាព ្ងិកិចចការ ររិ្ន្ ័យ ារតា៣២ ន្
ចាប់សរីព ីណិជជកដមតាដរបព័្ ធក្អ ចិរត្ូ្កិបា្ប្ចងថា “ជ្ណ្តប្ដ្លរការ៉ុកកាំណត្់រតាព័ត្៌ា្ផ្កា ល់ខលួ្ក្លីថាន លក្អ ចិរត្ូ្ កិ 
រត្ូវក្ធវីោ ងណ្តធានាថា ពត័្៌ា្ទាំងក្នាោះរត្ូវបា្ការ រក្ោយភាពសដរសប្ិងស៉ុវត្ថិភាព ក្ទោះោកន៉ុងកាលៈក្រសៈណ្តក៏
ក្ោយ ក្ដ្ីដបកី្ជៀសវាងការបាត្់បង់ ា្ក្គលចួចូលក្ដីល លួចចូលក្របីរបាស ់លួចប្កប្រប ្ិងក្ធវឱី្យក្លចធាល យ ឬបក្ញ្ចញព័ត្៌ា្
ទាំងក្នាោះ ក្ោយគម ្ការអ ៉្ុញ្ញា ត្ពីសដីខលួ្ប្ដ្លោាច សរ់ិ្ន្័យ”។ បប្្ថដក្លាីរតា៣២ ា្ការបាំក្ពញបប្្ថដក្ៅក្រកាដារតា
២២ “ប្ដ្លោដឃាត្់សកដមភាពក្របីអត្រសញ្ញា ណរបសប់៉ុគគលណ្តាន ក់ កាំណត្់រតា ហត្ថក្លខាក្អ ចិរត្ូ្ិក អាសយោឋ ក្្អ ចិរត្ូ្ិក 
ក្លខកូដ្សាៃ ត្់ ឬអត្រសញ្ញា ណរបស់អនកដ្នរកន៉ុង្យ័ដិ្ ក្សម ោះរត្ង់ ឬក្ោយដិ្ ា្ការអ ៉្ុញ្ញា ត្ សរាប់របត្ិបត្រិការ ណិជជកដមឬ
ដិ្ប្ដ្ ណិជជកដមក្ៅកន៉ុងរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ិក”។ 

ចាប់សរីព ីណិជជកដមតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ិករបស់កដព៉ុោ បា្ផ្រល់្ូវត្រដូវការរូក្ៅក្លីដ្ាំក្ណីការ ្ិងការរការ៉ុក
រិ្ន្័យ សរាប់អនកផ្រល់ក្សវា ណិជជកដមតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ិក ្ិងអ្ររការ។ី “អនកផ្រល់ក្សវាកដមក្អ ចិរត្ូ្ិក” គឺោ “អនក
ប្ដ្លក្របីដក្ធាបាយក្អ ចិរត្ូ្ិកក្ដ្ដីបផី្គត្់ផ្គង់រាំ្ញិ្ិង/ឬក្សវាកដម ក្លកីប្លងប្ត្ការផ្រល់ក្សវាធានារា ប់រង” ្ងិ “អ្ររការ”ី រត្ូវ
បា្កាំណត្់ថាោ “ប៉ុគគលប្ដ្លផ្រល់ក្សវាកដមកន៉ុងការក្ផ្ា,ី ការររួល, ការបញ្ជូ ្ ឬរការ៉ុកទាំងបក្ណ្តរ ោះអាស្ន ឬអចិនន្ត្រយ,៍ រាំនាក់
រាំ្ងតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ិក ឬក្សវាកដមក្ផ្្ងក្រៀត្ទក់រង្ឹងរាំនាក់រា្ំ ងក្អ ចិរត្ូ្កិ រដួទាំងអនកប្ដ្លត្ាំណ្តងឱ្យអនកក្ផ្ាី អនក
ររួល អនកបញ្ជូ ្ ឬអនករការ៉ុក, អនកផ្រល់ក្សវាកដមរូរគដនាគដ្៍, អនកផ្រល់ក្សវាបណ្តរ ញ, អនកផ្រល់ក្សវាអ៉ុី្ធណិឺត្, អនកផ្រល់ក្សវា



អតថបទទរសនៈ វ  ៉ុល ០២ | ក្លខ ០៣ 
 

iTrade Bulletin | 10 

រសវរោវ, អនកផ្រល់ក្សវារូទត្់តាដអ៉ុី្ធឺណិត្, អនកផ្រល់ក្សវាក្ដ្ញនថលតាដអ៉ុី្ធឺណិត្, អនកផ្រល់ក្សវារីផ្ារអ្ឡាញ, ្ិងអនកផ្រល់
ក្សវា ណិជជកដមតាដអ៉ុី្ ធណិឺត្។ 

ោរូក្ៅ ក្ៅក្រកាដចាប់សរីព ីណិជជកដមក្អ ចិរត្ូ្ ិក អនកផ្រល់ក្សវាកដមក្អ ចិរត្ូ្កិរត្ូវបា្ទដទរឱ្យយល់រពដររួល
ខ៉ុសរត្ូវក្លកីាររការ៉ុក ឬការក្របីរបាស់រិ្ន្ ័យផ្កា ល់ខលួ្របស់អនកដ្នរ។ ក្លសីពីក្្ោះ អនកផ្រល់ក្សវាប្ដ្លរការ៉ុករិ្ ន្័យផ្កា ល់
ខលួ្របសអ់នកដ្នរក្ៅកន៉ុងថាន លក្អ ចិរត្ូ្កិរបសខ់លួ្ រត្ូវប្ត្អ ៉្ុវត្រ្តី្ិវធិីចាាំបាច់ទាំងអស់ ក្ដ្ីដបធីានាថារិ្ន្័យទាំងក្នាោះរត្ូវបា្
ការ រក្ោយស៉ុវត្ថភិាពក្ទោះោក្ៅកន៉ុងកាលៈក្រសៈសដរសបណ្តដួយក៏ក្ោយ។ ក្ោងតាដក្ល្លក ស៉ុវា ត្ “ក្ទោះបីចាប់សរីពី
 ណិជជកដមតាដរបព័្ ធក្អ ចិរត្ូ្ិកបា្បក្ងាីត្ សញ្ញា ណន្កិចចការ ររិ្ន្យ័ក្ៅកដព៉ុោក៏ក្ោយ ក៏សញ្ញា ណ ក្្ោះរគបដ្ណរ ប់
ប្ត្ក្លី ក្គលការណ៍ការ រស៉ុវត្ថិភាពរិ្ន្ ័យ ក្ោយដិ្រគបដ្ណរ ប់ក្គលការណ៍សាំខា្់ៗ ោក្រចី្ក្រៀត្ ា្ដូ្ចោក្គលការណ៍
ន្ការក្បីកចាំហរ ភាពរយរសួល ការចូលក្របី្ងិប្កប្រប ការកាំណត្់ពីការរបដូលព័ត្៌ា្ ការបញ្ញជ ក់ក្គលបាំណង ការក្របីរបាស់
ប្ដ្្កាំណត្ ់្ិងភាពរត្ដឹរត្ូវន្រិ្ន្យ័”។ ក្ល្លក ស៉ុវា ត្  ក៏បា្បរា ញថា “ចាបស់រីព ីណិជជកដមតាដរបព័្ ធក្អ ចិរត្ូ្ិក ដិ្
អាចរគប់រគងរិដ្ឋភាពលដែិត្ោក្រចី្ក្រៀត្ន្ចាប់សរពីីការការ ររិ្ន្យ័ ដូ្ចោវសិលភាពន្ការការ រ កាត្ពវកិចចន្អនក
រគប់រគង្ងិអនកដ្ាំក្ណីរការ សិរធិន្ការរការិ្ន្័យ ក៏ដូ្ចោការរត្ួត្ពិ្ ិត្យ្ងិការអ ៉្ុវត្រចាប់”។ 

តាដរស្្ៈខាងក្ល ី ា្ផ្លបចចយ័ដយួចាំ្ួ្ ជ៉ុាំវញិកិចចការ ររិ្ន្ ័យក្រកាដចាបស់រីព ីណិជជកដមតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ិក
របស់កដព៉ុោ។ ចាំណ៉ុ ចរី១  កដព៉ុោដិ្ា្បរបបញ្ាត្រ ិឬការរគប់រគងការអ ៉្ុវត្រចាប់ក្ដ្ីដបរីត្ួត្ពិ្តិ្យ ក្ោោះរសយ ្ិងអ ៉្ុវត្របញ្ញា
ទក់រង្ឹងការការ ររិ្ន្យ័ផ្កា ល់ខលួ្ក្ៅកដព៉ុោ។ ខណៈដិ្ា្ចាប់ោកល់្លកស់រីពកីិចចការ ររិ្ ន្័យ ា្សថ ប័្ រដ្ឋចាំ្ួ្ ៣ 
ប្ដ្លា្សដត្ថកិចចកន៉ុងការក្រៀបចាំបរបបញ្ាត្រិ ក់ព័្ធកិចចការ ររិ្ន្័យទាំងក្នាោះ រដួា្ រកសួងនរបសណីយ៍្ ិងរូរគដនាគដ្៍ 
រកសួង ណិជជកដម ្ិងរកសងួដោនផ្ា។ ចាំណ៉ុ ចរី២ គឺដិ្ ា្ការត្រដូវឱ្យច៉ុោះបញ្ជ ីចាស់ល្លសស់រាបក់ារការ ររិ្ ន្័យក្រ។ 
ដូ្ក្ចនោះ អនកផ្រល់ក្សវាកដមក្អ ចិរត្ូ្ិក ្ងិអ្ររការ ី ប្ដ្លា្បាំណងរការ៉ុក ដ្ាំក្ណីរការ ្ិងក្ផ្ាររិ្ន្ ័យកន៉ុងកដមវត្ថ៉ុន្ការក្របី
របាស់រិ្ន្ ័យ រត្ូវប្ត្ក្ធវីការច៉ុោះបញ្ជ ីោដួយរកសួងនរបសណីយ៍្ ិងរូរគដនាគដ្៍ ្ិងរកសួង ណិជជកដម។ ចាំណ៉ុ ចរ៣ី គឺដិ្ា្
បរបបញ្ាត្រោិក់ល្លក់ទករ់ង្ឹងការក្ផ្ាររិ្ ន្័យក្នាោះក្រ។ ក្ោងតាដសថ ប័្ DLA Piper “ការប្ដ្លចាបក់ដព៉ុោដិ្បា្ោដ
ឃាត្់សថ ប័្ ណ្តដយួកន៉ុងការក្ផ្ាររិ្ន្័យ គឺ បរា ញថា កាត្ពវកិចចន្ការបរា ញ ្ិងការជូ្ដ្ាំណឹងគឺអ ៉្ុវត្រក្រកាដរកបខ័ណឌ ចាប់
ប្ដ្លា្រសប់  ក់ព័្ធកចិចការ ររិ្ន្ ័យ”។ ដូ្ក្ចនោះរិ្ ន្័យផ្កា ល់ខលួ្អាចរត្ូវបា្របដូលផ្រ៉ុ ាំ រត្ូវបា្ក្របី ឬរត្ូវបា្បរា ញ 
សរាប់ប្ត្ក្គលបាំណងណ្តដួយក្រកាដការយល់រពដពីប៉ុគគលក្នាោះប្ត្ប ៉ុក្ណ្តណ ោះ ក្ហយីការយល់រពដប្បបក្នាោះរត្ូវប្ត្បរា ញឬជូ្
ដ្ាំណឹងពីកដមវត្ថ៉ុន្ការក្របីរបាស់រិ្ន្យ័។ ក្នាោះា្្យ័ថា ដ៉ុ្ក្ពលក្ធវកីាររបដូលរិ្ន្ ័យ ក្របីរបាស់រិ្ន្ ័យ ឬបរា ញរិ្ន្យ័
របស់ប៉ុគគលក្ៅតាដកដមវត្ថ៉ុន្ការក្របីរបាស់រិ្ ន្័យ អនកផ្រល់ក្សវាកដមឬអ្ររការរីត្ូវប្ត្ជូ្ដ្ាំណឹង ឬបញ្ញជ កព់ីក្ចត្នា ឬក្គល
បាំណងន្កដមវត្ថ៉ុកន៉ុងការក្របីរបាស់រិ្ន្ ័យ ប្ដ្ល្ងឹក្ដ្ីរត្ួោសកដមភាពចដបងកន៉ុងការប្សវងរកការយល់រពដពីប៉ុគគលប្ដ្លរិ្ន្ ័យ
ផ្កា ល់ខលួ្របស់ក្គ្ឹងរត្ូវបា្ក្គរបដូលរ៉ុក រត្ូវបា្ក្របីរបាស់ ឬរត្ូវបា្បរា ញ។ ការក្ធវីប្បបក្្ោះ អនកផ្រល់ក្សវាកដម ឬអ្ររការ ី
អាចក្រជីសក្រសីររដងស់ដរសបន្ការជូ្ដ្ាំណឹង ក្ដ្ដីបរីរលួបា្ការយល់រពដពីកដមវត្ថ៉ុន្ការក្របីរបាសរ់ិ្ន្័យ ដូ្ចោការក្ធវីកិចច
ស្ាផ្លូវការ ឬត្រដូវការក្ផ្្ងៗ ក្ដ្ីដបអី ៉្ុវត្រសកដមភាពោក់ល្លក់ដយួចាំ្ួ្  ដូ្ចោការផ្រល់ការយល់រពដក្លីលិខតិ្អ ៉្ុញ្ញា ត្ ការ
ច៉ុោះហត្ថក្លខា ឬយល់រពដតាដលកខខណឌ ន្លិខតិ្អ ៉្ុញ្ញា ត្។ ដូ្ក្ចនោះទករ់ង្ងឹការក្ផ្ារ ឬល្លត្រត្ោងរិ្ ន្័យផ្កា ល់ខលួ្ រត្ូវប្ត្
ា្ការជូ្ដ្ាំណឹងផ្ងប្ដ្រ ក្បដីិ្ដូ្ក្ចនោះ្ឹងបងាឱ្យា្ភាពដិ្រត្ឹដរត្ូវ។ 
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III. ក្សចករីស្និោឋ ្ 
ខណៈប្ដ្ល ណិជជកដមតាដរបព័្ធក្អ ចិរត្ូ្ិកក្ៅកដព៉ុោា្ភាពរកីចក្រដី្ ោដួយ្ងឹរបត្ិបត្រិការតាដរបព័្ធអ៉ុី្ធណិឺត្

កា្់ប្ត្ក្រចី្ក្ ងី រិ្ ន្័យផ្កា ល់ខលួ្របស់អនកក្របីរបាស់កជ៏ួប្ូវោ្ភិ័យខពស់ របឈដ្ឹងការរ ាំក្ល្លភបាំ ្ពីសាំណ្តក់អាជីវកដម
ដួយចាំ្ួ្  រដួា្អនករបដូល្ិងអនកដ្ាំក្ណីរការរិ្ន្ ័យោក្ដ្ីដ។ ដូ្ក្ចនោះ វធិីសន្តសរចាស់ល្លស់្ ិងរូលាំរូល្លយជ៉ុាំវញិកិចចការ រ
រិ្ន្័យផ្កា ល់ខលួ្របសអ់នកក្របរីបាស់របព័្ ធក្អ ចិរត្ូ្ិកក្ៅកដព៉ុោរត្ូវប្ត្ពិចារណ្តឱ្យបា្លែិត្លែ្ ់ពីការអ ៉្ុវត្រលែបាំផ្៉ុត្ ្ិងវធិា្
ការសដរសបលកខណៈអ្ររោត្ិ។ ឧទហរណ៍៖ បរបបញ្ាត្រកិារ ររិ្ន្យ័រូក្ៅ (GDPR) ក្ៅអឺរ  ៉ុប ក្ទោះោ ងណ្តកដព៉ុោដិ្គួរ
យកបរបបញ្ាត្រិទាំងរសុងន្ចាប់របស់របក្រសដ្នរក្រៀត្បញ្ចូ លកន៉ុងចាប់របស់ខលួ្ក្ យី ក្ោយក្ហត្៉ុថាកាត្ពវកចិចពិក្សសៗប្ដ្ល
អាចអ ៉្ុវត្របា្ក្ៅកន៉ុងរបក្រសដ្នរក្រៀត្របប្ហលោដិ្សដរសបសរាបប់របិររបសក់ដព៉ុោក្រ ដូលក្ហត្៉ុក្ោយសរប្ត្កតារ ដយួ
ចាំ្ួ្ ដូ្ចោអកខរកដមបក្ចចកវរិា ក្ហោឋ រចនាសដព័្ធបក្ចចកវរិា បរបិរសងគដ្ិងវបបធដ៌ ្ងិករដិត្ន្ភាពរកីចក្រដី្ន្ក្សដ្ឋកិចច ោ
ក្ដ្ីដ។ ្ិោយប្បបក្ផ្្ង ក្ដ្ីដបបីក្ងាីត្ដូលោឋ ្បរបបញ្ាត្រិដ្៏រងឹាាំ សរាបក់ារ ររិ្ ន្័យផ្កា ល់ខលួ្ក្ៅកដព៉ុោ ចាប់សរីពីកចិច
ការ ររិ្ន្យ័ផ្កា លខ់លួ្គួររត្វូបា្បក្ងាីត្ក្ដ្ីដបរីគប់រគងបញ្ញា សាំខា្់ៗ ា្ដូ្ចោវសិលភាព្ិងប្ដ្្កាំណត្ន់្ការការ រ 
ក្គលការណ៍ប្ដ្លទក់រង្ឹងការការ ររិ្ន្័យ សិរធិរបសក់ដមវត្ថ៉ុន្ការក្របីរបាស់រិ្ន្័យ កាត្ពវកិចចរបស់អនករត្ួត្ពិ្តិ្យរិ្ន្័យ 
្ិងអនកដ្ាំក្ណីរការរិ្ន្ ័យ ្ងិវធិា្ការចាាំបាច់ក្ផ្្ងក្រៀត្ផ្ងប្ដ្រ។ 
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“LEGAL REGIME ON PERSONAL DATA PROTECTION UNDER E-COMMERCE LAW IN CAMBODIA” 
 

By Mr. KEO Buntheng, Chief of Commercial Law Bureau, 
Department of Legal Affairs, Ministry of Commerce 

 
I. Introduction 
Along with the growth in internet and social media users, e-commerce has developed dramatically in 
Cambodia. The quick development of e-commerce has gradually changed how people purchase goods and 
services. The prevalence of electronic transactions has been beneficial since they offer consumers and 
businesses convenience, comfort, efficiency, flexibility, and reduced costs. However, electronic transactions 
brings about issues, risks and uncertainties that harm consumers. 
 
‘The right to privacy’ and other issues relating to the protection of personal data, are broadly guaranteed by 
the Constitution of the Kingdom of Cambodia and other laws.1Article 40 of the Constitution stipulates, “The 
rights to privacy of residence, and the confidentiality of correspondence by mail, telegram, fax, telex, and 
telephone, shall be guaranteed.” Under this Article, the Constitution recognizes the right to privacy of the 
residence and secrecy of the communication, but it is not precise whether the right to privacy recognized 
under this Article is extended to data protection. 
 
Currently, the latest development in personal data protection’s legal framework in Cambodia is the 
enactment of E-Commerce Law, which sets out provisions for the protection of consumer’s personal data in 
electronic communication. The protection of information to prevent its loss, access, use, modification, leak, 
or disclosure was briefly discussed in Article 32 of the Law on E-Commerce, along with the prohibitions 
against interfering with the electronic system, accessing, retrieving, copying, extracting, leaking, deleting, or 
otherwise altering data that is held, kept, or stored by any other person in bad faith, iniquity, or without 
authorization. However, the provisions are insufficient to effectively protect the personal data of consumers 
engaging in E-Commerce activities; therefore, Cambodia still needs a more comprehensive legal framework 
on personal data protection in E-Commerce. 
 
II. Personal Data Protection under the Law on E-Commerce and the Legal Gaps 
As more consumers are getting access to the Internet and involving in e-commerce, there are also more new 
challenges for the consumers, which are different from the ones they encountered when conducting 
commercial activities traditionally or offline. Therefore, there is a need to adapt current frameworks of laws 
and regulations to certain requirements of e-commerce. According to World Economic Forum (2019), 
“regulatory instruments, embodied in legislation, can specify a duty of information, a total prohibition of 
misleading and aggressive practices, a prohibition of unfair contract terms in certain types of contracts and 
so on.”2  
 
With new business trends as well as to comply with Cambodia’s commitments under the frameworks of 
World Trade Organization (WTO) and E-ASEAN Agreement, the Ministry of Commerce has started to work 
on the E-Commerce Draft Law since 2012. The draft law was then adopted by the National Assembly on 
October 08, 2019, approved by the Senate on its form and legal concept on 18 October 2019, and was 
promulgated November 02, 2019. The Law on E-Commerce consists of twelve chapters, sixty-seven articles, 
and one annex, which are applicable to all commercial and civil acts, documents, and transactions made 
through electronic system. Key features of the law include provisions relating to validity and process of 

 
1 See DLA Piper. (2022). Data Protection Laws of The World-Cambodia. Retrieved 

https://www.dlapiperdataprotection.com/system/modules/za.co.heliosdesign.dla.lotw.data_protection/functions/h
andbook.pdf?country-1=KH  

2 See World Economic Forum (2019). The Global Governance of Online Consumer Protection and E-commerce. Geneva: WEF 
Publication, p.6. 
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electronic communications; the electronic records and e-signatures’ security; rights and obligations of e-
commerce service providers and intermediaries; consumer protection on electronic platforms; the use of 
electronic acts and transactions by government and state institutions; recognition of e-evidence in court 
proceedings; electronic fund transfers and payments; and provisions on penalties. 
 
In a paper on “Cambodia’s Culture and Laws on Privacy and Data Protection, and the Future”, Sothie (2021) 
wrote that “Article 32 of the E-Commerce Law is the first step towards providing protection for Cambodians’ 
right to privacy and their data; however, the Law at some points is vague and not comprehensive.” 3 
According to DLA Piper (2022), “the E-Commerce Law makes a blanket prohibition on certain forms of 
cybercrime, including interference with any electronic system for the purpose of accessing, downloading, 
copying, extracting, leaking, deleting, or otherwise modifying any stored data in bad faith or without 
authorized permission.”4 With respect to data privacy and protection, Article 32 of this E-Commerce Law 
provides that “any persons storing electronic record of personal information shall use all means to ensure 
that the information is reasonably and safely protected in any circumstance to avoid loss, access, use, 
modification, and leak or disclose of such information without the authorization of the data holder.” In 
addition to Article 32, there is a provision under Article 22 “prohibiting any use of the identity, record, 
electronic signature, electronic address, password, or other person’s identification dishonestly or without 
permission for commercial or non-commercial transactions in the electronic system.”  
 
The Cambodian Law on E-commerce provides general requirements on data processing and storing for E-
commerce service providers and intermediaries. “E-commerce service provider” means “a person who uses 
electronic means to supply goods and/or services except for insurance establishments”5, and “Intermediary” 
is defined as “a person who provides services of sending, receiving, transmitting or storing, either on a 
temporary or permanent basis, electronic communications, or other services relating to electronic 
communications, including persons who represent the sender, receiver, transmitter, or the custodian; 
telecommunication service providers; network service providers; internet service providers; search engines 
providers; online payment service providers; online auction service providers; online marketplaces service 
providers; and internet commerce service provider.”6 
 
Generally, under the Law on E-Commerce, the E-commerce service providers are required to obtain 
expressed consent for any storage or usage of the other person’s personal data and information. 7 
Furthermore, the service provider holding or storing such personal data in electronic form must carry out all 
essential procedures to guarantee that the data is securely safeguarded in all reasonable circumstances.8 
According to Sovath (2021), “although the E-Commerce Law has introduced the notion of data protection in 
Cambodia, such introduction is very limited to the principle of data security safeguard and fails to include 
many other key principles such as the principles of openness, accessibility, access and correction, collection 
limitation, purpose specification, use limitation, and data integrity.”9 Sovath (2021) further states that “the 
E-Commerce Law fails to regulate many other aspects in detail of the data protection law such as the scope 

 
3 See Sothie, K. (2021). “2: Cambodia’s Culture and Laws on Privacy and Data Protection, and the Future”. in Konrad-Adenauer 

Stiftung. (2021). Law in the Digital Age: Protection of Consumer Rights. Phnom Penh: Konrad-Adenauer-Stiftung 
4 See supra note 1 at p.4. 
5 See Appendix No. 21 of the Law on E-Commerce, 2019 
6 See Appendix No. 25 of the Law on E-Commerce, 2019 
7 See ZICO Law. (2021). The State of E-Commerce in Cambodia. Retrieved https://www.zicolaw.com/resources/alerts/the-state-

of-e-commerce-in-cambodia/  
8 See Article 32(1) of the Law on E-Commerce (2019) 
9 See Sovath, P. (2021). “3: Privacy and Data Protection in the Digital Age: A Holistic Approach to Privacy and Data Protection in 

Cambodia”. In Konrad-Adenauer Stiftung. (2021). Law in the Digital Age: Protection of Consumer Rights. Phnom 
Penh: Konrad-Adenauer-Stiftung 

https://www.zicolaw.com/resources/alerts/the-state-of-e-commerce-in-cambodia/
https://www.zicolaw.com/resources/alerts/the-state-of-e-commerce-in-cambodia/
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of the protection, the obligation of controllers and processors, the rights of data subjects as well as oversight 
and enforcement.”10 
 
From the above perspectives, there are some implications on data protection under Cambodia’s E-
Commerce Law as follows. First of all, there are no regulatory or enforcement authorities to specifically 
oversee, handle, and implement matters relating to personal data protection in Cambodia. Since there is no 
specific law on data protection, there are three State bodies that have substantial powers over data 
protection matters, including the Ministry of Post and Telecommunications (MPTC), the Ministry of 
Commerce (MOC), and the Ministry of Interior (MOI). Second, there are no specific registration requirements 
for data protection. Therefore, it is only implied that the E-Commerce Service Providers and intermediaries, 
that want to store, process and transfer the data of the data subjects, must register with the Ministry of Post 
and Telecommunications (MPTC) and the Ministry of Commerce (MOC). Third, there are no specific 
provisions regarding data transfer. According to DLA Piper (2022), “While Cambodian law does not explicitly 
prohibit an organization from transferring data, it implies a disclosure/notification obligation under its 
existing legal framework for data protection.”11 Therefore, personal data can only be collected, used, or 
disclosed for purposes that the individual has given consent, and such purposes must be revealed or 
informed to data subjects. It means that, before collecting, using, or disclosing the personal data of data 
subjects, the service providers or intermediaries must inform or notify the intention or purposes to the data 
subjects, and it also acts as an essential action in seeking consent from the subjects whose personal data will 
be collected, used, or disclosed. In doing so, the service providers or intermediaries can choose appropriate 
forms of the notification to obtain the consent from the data subjects such as formal contracts or 
requirements to perform some specific actions such as clicking the consent button, signing, or reading 
through the terms and conditions. Therefore, regarding the transfer of personal data, the disclosure or 
transfer must be notified as well; otherwise, it will constitute the invalidity.  
 
III. Conclusion 
As the E-Commerce in Cambodia is trendy with the existence of more online transactions, the consumers’ 
personal data is also in higher risk in being violated by the businesses, data controllers and data processors. 
Therefore, a clearer and more comprehensive approach for personal data protection for E-Commerce’s 
consumers in Cambodia must be adopted by taking into considerations international best practices and 
appropriate measures, i.e. the General Data Protection Regulations (GDPR) in Europe. However, Cambodia 
should not adopt full provisions of other countries’ laws into its own law as particular obligations that are 
implementable in other countries might not be appropriate in Cambodia’s context due to factors such as 
technological literacy, ICT infrastructures, social and cultural contexts, and level of economic 
developmec23vc23vhjvbihjknt. In other words, to establish strong and solid legal and regulatory grounds for 
personal data protection in Cambodia, the Law on Personal Data Protection is required in place to regulate 
significant matters such as scope and limitation of the protection, principles relating to the data protection, 
the data subject’s rights, obligations of data controllers and data processors, and other necessary /measures. 
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