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កាលពីរ ៉ុន្មម ន្វបាា ហ៍ម្៉ុន្ លៅថ្ងៃទី១១ ខខក៉ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
វហភាពអឺរ  ៉ុរ បាន្ចារ់លផាមី្នី្ែិវធីិជាផលូវការថ្ន្ការដករលប្ោង 
"អែីៗប្ររ់យ ងលលីកខលងខែអាវ៉ុធ" លៅកាែ់ថា EBA 
(Everything but Arms) ជារល ដ្ ោះអាវន្នពីប្ពោះរាជា
្ចប្កកម្ព៉ុជា។ លៅលប្កាម្ ប្រព័ន្ធ EBA ផលិែផលខដលន្មាំ
លចញពីប្រលទវកម្ព៉ុជាលៅកាន់្ទីផារអឺរ  ៉ុរ ប្ែូវបាន្លលីកខលង
ពីកាែពែកិចចពន្ធរយ លហែ៉ុលន្ោះលហយីវហភាពអឺរ  ៉ុរបាន្កាល យ
ជាទីផារធាំរាំផ៉ុែវប្ោរ់ការន្មាំលចញររវ់កម្ព៉ុជា។ លោយសារ
ខែប្រព័ន្ធEBA នន្េះ បាន្លដីរែួយ ងវាំខាន់្កន៉ុងការអភិវឌ្ឍ
ប្រលទវ រលប្ោងកន៉ុងការដកកម្ព៉ុជាលចញពីប្រលទវខដលទទលួ
ប្រលយជ្ន៍្ពីប្រព័ន្ធអន្៉ុលប្រោះពាណិ្ជ្ជកម្មលន្ោះ បាន្ន្មាំឱ្យោន្
ការជ្ខជ្កពិភាកាដ៏វ៉ុីជ្លប្ៅអាំពីកងែល់ និ្ងផលរ ោះពាល់
អវជិ្ជោន្ជាលប្ចីន្ខដលអាចលកីែោន្លលីប្រលទវកម្ព៉ុជា។ ការ
ដក EBA ជារល ា្ ោះអាវន្ន បាន្កាល យជាប្រធាន្រទខដល
ប្រជាជ្ន្កម្ព៉ុជាកាំព៉ុងខែចារ់អារម្មណ៍្ លហយីលលីកយកម្ក
ពិភាកា ជាពិលវវចាំលពាោះប្រជាជ្ន្ខដលពាក់ព័ន្ឋ លហយីអាច 
ទទលួផលរ ោះពាល់លោយផ្ទា ល់ ពីការដកជារល ា្ ោះអាវន្ន 
នន្េះ។ លលីវពីលន្ោះលទៀែ អែថរទទាក់ទងនឹ្ងផលរ ោះពាល់ថ្ន្
ការដក EBA ពីកម្ព៉ុជា ជាលប្ចីន្ ប្ែូវបាន្លបាោះព៉ុម្ពផាយ និ្ង
ខចកចាយយ ងទូលាំទូលាយតាម្ប្រព័ន្ធផសពែផាយវងគម្។ 
យ ង្មិ្ញ ប្រជាជ្ន្ម្យួចាំន្ួន្លៅព៉ុាំទាន់្ោន្ការយល់
ដឹងចាវ់អាំពី អែីលៅជា EBA លហយីវាោន្ដាំលណី្រការខររ
្លៅល យី។ ដូលចនោះលហយី ខាងលប្កាម្លន្ោះរឺជាលវចកាី
វលងេរអាំពី EBA ។ 

ប្រវែាិររវ់ប្រព័ន្ធអន្៉ុលប្រោះពន្ធទូលៅ (GSP) 

លៅឆ្ន ាំ១៩៦៨ វន្និវីទអងគការវហប្រជាជាែិវាីពីពាណិ្ជ្ជ
កម្ម និ្ងការអភិវឌ្ឍ លៅកាែ់ថា UNCTAD បាន្ផដួចលផដីម្
ខផន្ការពាណិ្ជ្ជកម្មដ៏វាំខាន់្ម្យួ ខដលប្ែូវបាន្សាគ ល់លោយ
សាធារណ្ជ្ន្ថាជា ប្រព័ន្ធអន្៉ុលប្រោះពន្ធទូលៅ លៅកាែ់ថា 
GSP (General System of Preferences) ខដលផាល់
ប្រលយជ្ន៍្ដល់រ ា្ ប្រលទវកាំព៉ុងអភិវឌ្ឍន៍្ តាម្រយៈការ   
ផាល់ជ្ាំន្យួពាណិ្ជ្ជកម្មពីប្រលទវខដលោន្ការរកីចលប្មី្ន្ខពវ់
ខផនកឧវាហកម្ម។ GSP ោន្លរលរាំណ្ងលដីម្បរីលងកីន្ការ
ន្មាំលចញររវ់ប្រលទវកាំព៉ុងអភិវឌ្ឍន៍្ លលីកកម្ពវ់ឧវាហូរ  
នី្យកម្ម និ្ងពលន្លឿន្កាំលណី្ន្លវដឋកិចចររវ់ប្រលទវទាាំង
លន្មោះ។ ចាំលពាោះ GSP ររវ់វហភាពអឺរ  ៉ុរវញិ វាោន្ការខរង
ខចកជារីប្រព័ន្ធដូចជា GSP វាង់ោ, GSP លលីកទឹកចិែា និ្ង 
EBA។ GSP វាង់ោ ជារលប្ោងខដលផាល់ឲ្យរ ា្ ប្រលទវ
ខដលោន្ប្បាក់ចាំណូ្លទារ ឬប្រលទវខដលោន្ចាំណូ្ល
ម្ធយម្កប្មិ្ែទារ លហយីព៉ុាំធាល រ់ទទួលបាន្អែថប្រលយជ្ន៍្ពី
ប្រព័ន្ធអន្៉ុលប្រោះពាណិ្ជ្ជកម្ម្ម្ួយររវ់វហភាពអឺរ  ៉ុរ ឲ្យ
ទទួលបាន្ការកាែ់រន្ថយពន្ធន្មាំចូល ចាំន្នួ្ ៦៦ ភាររយ 
លលីទាំនិ្ញលៅកាន់្ទីផារររវ់វហភាពអឺរ  ៉ុរ។ ដូចរន នឹ្ង 
GSP វាង់ោខដរ GSP លលីកទឹកចិែា ខដលប្ែូវបាន្លរសាគ ល់ថា
ជា GSP(+) ផាល់ការលលីកខលងពន្ធចាំន្ួន្ ៦៦ ភាររយ លៅ
ឲ្យប្រលទវខដលនឹ្ងទទលួបាន្ផលពីប្រព័ន្ធលន្ោះ រ ៉ុខន្ាប្រលទវ
លន្មោះប្ែូវលធែីវចាច រ័ន្ និ្ងលធែីការអន្៉ុវែដនូ្វអន្៉ុវញ្ា អន្ារជាែិ
វាំខាន់្ៗចាំន្ួន្២៧ ខដលប្ែូវបាន្ខចងលៅកន៉ុងរទរបញ្ាែាិ
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ររវ់ GSP កន៉ុងលន្មោះរមួ្ោន្វិទធិម្ន្៉ុវស ការការពារររសិាថ ន្ 
និ្ងអភិបាលកិចចលអ។ ចាំខណ្កឯប្រព័ន្ធម្យួលទៀែលន្មោះរឺ EBA 
ខដលជាប្រធាន្រទលតា ររ៉ុក កាំព៉ុងប្ែូវបាន្លលីកយកម្ក
ពិភាកាលៅកន៉ុងប្រលទវកម្ព៉ុជា ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងលវដឋកិចច និ្ងការ
អភិវឌ្ឍររវ់កម្ព៉ុជាន្មលពលរចច៉ុរបន្ន។ ចាំលពាោះ EBA លន្ោះ ដូច
ខដលបាន្រញ្ជ ក់តាម្រយៈល ម្ ោះលហយីថា វាជាប្រព័ន្ធផាល់ឲ្យ
ដល់រ ា្ ប្រលទវអភិវឌ្ឍន៍្ែិចែចួ លដីម្បនី្មាំលចញផលិែផល
ររវ់ខលួន្ទាាំងអវ់ លលីកខលងខែអាវ៉ុធ លៅកាន់្ទីផារអឺរ  ៉ុរ 
លោយលលីកខលងកាែពែកិចចពន្ធរយ។ 

ប្រព័ន្ធអន្៉ុលប្រោះពន្ធ EBA និ្ងលរលការណ៍្ទូលៅ 

EBA ប្ែូវបាន្អន្៉ុម័្ែលៅថ្ងៃទី២៨ ខខក៉ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០០១ និ្ង
ប្ែូវបាន្ចូលជាធរោន្លៅថ្ងៃទី០១ ខខមី្ន្ម ឆ្ន ាំ២០០១ ខដល
ោក់រញ្ចូ លប្រលទវអភិវឌ្ឍន៍្ែិចែចួចាំន្ួន្៤៨  រមួ្ទាាំងកម្ព៉ុជា
ផងខដរ លៅកន៉ុងរញ្ជ ីប្រព័ន្ធអន្៉ុលប្រោះពន្ធលន្ោះ។ ប្រព័ន្ធលន្ោះ ោន្
លរលរាំណ្ងវប្មួ្លដល់ប្រលទវអភិវឌ្ឍន៍្ែិចែួច លដីម្បី
លលីកកម្ពវ់ពាណិ្ជ្ជកម្ម និ្ងពប្ងឹងលវដឋកិចចររវ់ពកួលរតាម្
រយៈការលលីកខលងកាែពែកិចចពន្ធរយលន្ោះ។ លយងតាម្រទ
របញ្ាែាិលលខ ៩៧៨/២០១២ ររវ់វភា និ្ងប្កុម្ប្រឹកាអឺរ  ៉ុរ
ច៉ុោះថ្ងៃទី១២ ខខែ៉ុលា ឆ្ន ាំ២០១២ ទាក់ទងនឹ្ងកិចចប្ពម្លប្ពៀង
ពិលវវ វប្ោរ់ប្រលទវអភិវឌ្ឍន៍្ែិចែចួ ដូចោន្ខចងលៅ
កន៉ុងជ្ាំពូកទី៤ ោប្តា១៧ ថាប្រលទវវថិែលៅកន៉ុងរញ្ជ ីទទលួ
សាគ ល់ជាប្រលទវអភិវឌ្ឍន៍្ែិចែចួ លោយអងគការវហប្រជា
ជាែិ ោន្វិទធកិាល យខលួន្លៅជាប្រលទវខដលអាចទទួលបាន្
ផលប្រលយជ្ន៍្ពី EBA (វហភាពអឺរ  ៉ុរឆ្ន ាំ២០១២ ទាំព័រ
១០)។ លៅលពលខដលប្រលទវ្ម្ួយរញ្ច រ់ឋាន្ៈររវ់
ខលួន្ ពីប្រលទវអភិវឌ្ឍន៍្ែិចែចួ ប្រលទវលន្មោះនឹ្ងប្ែូវបាែ់រង់
វិទធិទទលួបាន្ផលប្រលយជ្ន៍្ពីប្រព័ន្ធលន្ោះ លោយលហែ៉ុថា
ប្រលទវទាាំងលន្មោះោន្វម្ែថភាព និ្ងវកម្មភាពឧវាហកម្ម
ខពវ់។ ជាលរលការណ៍្ មិ្ន្ថា GSP វាង់ោ, GSP លលីកទឹក

ចិែា ឬ EBA លទ ការវវិែាររវ់ប្រលទវខដលនឹ្ងទទួលបាន្
ប្រព័ន្ធលន្ោះ ប្ែូវឆលងកាែ់ដាំលណី្រការដូចខាងលប្កាម្។ ដាំ្ក់
កាលដាំរូង រឺការប្រកាវខលួន្ជាប្រលទវខដលោន្វិទធិទទលួ
យក GSP និ្ងការចូលទីផារវហភាពអឺរ  ៉ុរ។ ដាំ្ក់កាល
ទីពីរ រឺរលងកីន្ផលិែផលន្មាំលចញររវ់ខលួន្ រមួ្ទាាំងការរលងកីន្
ប្រលភទម្៉ុខទាំនិ្ញន្មាំលចញលៅកាន់្ទីផារអឺរ  ៉ុរ។ ដាំ្ក់កាល
ទីរី រឺរលងកីន្ការន្មាំចូលផលិែផលពីវហភាពអឺរ  ៉ុរម្កកន៉ុង
ប្វុក ប្វរលពលខដលប្រលភទម្៉ុខទាំនិ្ញររវ់ខលួន្ម្យួចាំន្នួ្ 
ខដលន្មាំលចញលៅទីផាអឺរ  ៉ុរបាន្បាែ់រង់ អែថិភាពថ្ន្ការលលីក
ខលងពន្ធន្មាំលចញ។ ច៉ុងលប្កាយ ប្រលទវជាវិទធវន័្ នឹ្ងរញ្ច រ់
អែថិភាពលន្មោះ និ្ងខលងទទួលបាន្ការលលីកខលងពន្ធពី
វហភាពអឺរ  ៉ុរ។ យ ង្មិ្ញ ការពយួរជាប្រព័ន្ឋ EBA ជា   
រល ា្ ោះអាវន្ន ក៏អាចលធែីល ីងម្៉ុន្លពលខដលអែថិភាពររវ់
ប្រលទវលន្មោះរញ្ច រ់លោយវែ័យប្រវែាិ រន្មា រ់ពីលវដឋកិចចខលួន្
ោន្ការរកីចលប្មី្ន្ ដូចបាន្ខចងលៅកន៉ុង ជ្ាំពូក៥ ោប្តា១៩ 
ទាក់ទងនឹ្ងរទរបញ្ាែាិទូលៅ វប្ោរ់កិចចប្ពម្លប្ពៀងទាាំង
អវ់វាំលៅលលីការដកប្រព័ន្ធជារល ា្ ោះអាវន្ន។ ដូលចនោះលហយី 
លហែ៉ុផល្ម្យួ ខដលរ ា្ លឲ្យោន្ការពយួរប្រព័ន្ធលន្ោះ
ប្ែូវខែលររពតាម្ោប្តា១៩(វាកយខណ្ឌ ទី១) ។ 

លែីការដក EBA ប្ែវូដាំលណី្រការយ ងដូចលម្ាច? 

នី្ែិវធីិថ្ន្ការដក EBA ប្ែូវលររពតាម្ោប្តា១៩ វាកយខណ្ឌ ៤ 
និ្ងវាកយខណ្ឌ ទាាំងឡាយ ខដលវថិែលៅកន៉ុងោប្តាដខដល។ 
លដីម្បដីកលកេខណ្ឌ ពិលវវពីប្រលទវទទលួផល្ម្ួយ ជា
ដាំរូង រណ្ៈកម្មការប្ែូវអន្៉ុម័្ែយកវធិាន្ការអន្៉ុវែាលដីម្បី
ចារ់លផាីម្នី្ែិវធីិពយួរប្រព័ន្ធរល ដ្ ោះអាវន្នពីប្រលទវ្ម្យួ 
លហយីប្ែូវជូ្ន្ដាំណឹ្ងដល់វភា និ្ងប្កុម្ប្រឹការរវ់អឺរ  ៉ុររាល់
វធិាន្ការអន្៉ុវែាទាាំងលន្មោះ។ រន្មា រ់ម្ក ការជូ្ន្ដាំណឹ្ងលន្ោះប្ែូវ
ោក់ផាយលៅកន៉ុងរដឋកិចចផលូវការ ថ្ន្វហភាពអឺរ  ៉ុរទាក់ទងនឹ្ង
ការចារ់លផាីម្ថ្ន្នី្ែិវធីិពយួរជារល ា្ ោះអាវន្ន រួម្ជាម្ួយនឹ្ង
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លហែ៉ុផលប្ររ់ប្រន់្ ខដលលធែីឲ្យោន្ការចារ់លផាីម្នី្ែិវធីិលន្ោះ 
និ្ងផាល់ព័ែ៌ោន្អាំពីលរវកកម្ម រមួ្ោន្ការប្ែួែពិនិ្ែយ និ្ង
ការវាយែថ្ម្លលលីសាថ ន្ភាពររវ់ប្រលទវ ខដលវថិែលៅកន៉ុង   
និ្ែិវធីិពយួរប្រព័ន្ឋ EBA ជារល ា្ ោះអាវន្ន លោយោន្រយៈ
លពលប្បាាំម្ួយខខ។ រីខខរន្មា រ់ពីរញ្ច រ់ការលវ៉ុីរអលងកែអវ់    
រយៈលពលដូចបាន្ខចងខាងលលី រណ្ៈកម្មការប្ែូវផាល់របាយ
ការណ៍្ច៉ុងលប្កាយ ថ្ន្ការលវ៉ុីរអលងកែររវ់ខលួន្ដល់ប្រលទវ
សាមី្ លដីម្បីអន្៉ុវែាវិទធិលឆលីយែរលៅនឹ្ងរបាយការណ៍្ររវ់   
រណ្ៈកម្មការអឺរ  ៉ុរជាលាយលកេណ៍្អកសរ កន៉ុងអាំ ៉ុងលពល
ម្ួយខខ។ កន៉ុងរយៈលពលប្បាាំម្ួយខខរន្មា រ់ពីរណ្ៈកម្មការ
វហភាពអឺរ  ៉ុរលធែីការប្ែួែពិនិ្ែយ និ្ងវាយែថ្ម្លសាថ ន្ភាពររវ់

ប្រលទវខដលោន្អែថិភាពទទលួយកប្រព័ន្ធលន្មោះលហយី រណ្ៈ
កម្មការវហភាពអឺរ  ៉ុរ ប្ែូវលធែីការវលប្ម្ចចិែាថា លែីប្ែូវរញ្ច រ់
នី្ែិវធីិពយួរប្រព័ន្ធ ឬលធែីការពយួរប្រព័ន្ធពីប្រលទវលន្មោះ។ ប្រវិន្
លរីការរកល ញីររវ់រណ្ៈកម្មការលន្ោះ មិ្ន្ោន្ភាពប្ែឹម្ប្ែូវ
លទលន្មោះ លរចាាំបាច់ប្ែូវោន្ការអន្៉ុម័្ែវធិាន្ការអន្៉ុវែា ខដល
អន្៉ុលលាម្តាម្ោប្តា៣៩ (វាកយខណ្ឌ ២) ថ្ន្រទរបញ្ាែាិខាង
លលី។ រ ៉ុខន្ាលរីវិន្ជារណ្ៈកម្មការរកល ញីថា ការវន្និោឋ ន្
លន្ោះ ោន្ភាពប្ែឹម្ប្ែូវប្វរលៅនឹ្ងលហែ៉ុផលដូចោន្ខចងកន៉ុង
វាកយខណ្ឌ ១ថ្ន្ោប្តា១៩ ការពយួរប្រព័ន្ឋ EBA ជារល ា្ ោះ
អាវន្ននឹ្ងប្ែូវបាន្អន្៉ុវែា លៅកន៉ុងលពលប្បាាំម្ួយខខរន្មា រ់ពី
ការអន្៉ុម័្ែលវចកាីវលប្ម្ចលន្ោះ។

 

ដា្ំ ក់កាល ដា្ំ ក់កាលទមី្យួ ដា្ំ ក់កាលទពីរី ដា្ំ ក់កាលទរី ី ដា្ំ ក់កាលទរីនួ្ 

ងរិលវលា -  ៦ខខ 
៦ខខ 

៦ខខ 
រីខខ ម្ួយខខ ពីរខខ 

វកម្មភាព 

រណ្ៈកម្មការ 
វហភាពអឺរ  ៉ុរ 

អន្៉ុម័្ែវធិាន្ការអន្៉ុវែា 
 

ជូ្ន្ដាំណឹ្ងដល់វភា 
ន្ិងប្កុម្ប្រកឹាអឺរ  ៉ុរ 

 
ផសពែផាយលវចកាីជូ្ន្
ដាំណឹ្ងលៅកន៉ុងរដឋកិចច
វហភាពអឺរ  ៉ុរ 

ប្ែួែពិន្ែិយ ន្ិង
វាយែថ្ម្លប្រលទវ
ទទួលផល 

រណ្ៈកម្មការ 
វហភាពអឺរ  ៉ុរផាល់
របាយការណ៍្លលី
ការរកល ញី ន្ងិ
លវចកាវីន្និោេ ន្
ររវ់ខលួន្ 

ប្រលទវទទលួ
ផលអន្៉ុវែា
វិទឋិលឆលីយែរ 

លវចកាី
វលប្ម្ច៖ 

 

(១)រញ្ច រ់
ន្ីែិវធិីពយួរ
ប្រព័ន្ធ ឬ 

 

(២)លធែីការ
ពយួរប្រព័ន្ធ 

ការអន្៉ុម័្ែ 
លវចកាវីលប្ម្ច 

 
 

លវចកាវីលប្ម្ចន្ងឹ
ប្ែូវបាន្អន្៉ុវែា កន៉ុង
រយៈលពល០៦ខខ 
លប្កាយការអន្៉ុម័្ែ  

Source: Regulation (EU) No. 978/2012 of the European Parliament and of the Council of October 25, 2012, 

Chapter V: Temporary withdrawal provisions common to all arrangements 
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