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ហតាារសិររ លីមីតធីត

នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

គោលរំណងននក្រមរតិរតតស
ិ ល
ី ធម៌ និងគោលការណ៏

រាល់សរមមភាព្របស់បុគ្គលិរទាំងអ្ស់របស់ហតាារសិររ គ្ឺសុទធដតអាចគធវើគអាយមាៃផ្លបោះពាល់ែល់គររគិ៍ ត ្មោះរបស់
គយើង។

គៅក្គ្ប់គព្លគធវើសរមមភាព្អាជី វរមមរបស់ហតាារសិររ

គយើងក្តូវដតអ្ៃុ វតតតាមក្រមបតិបតតិសីលធម៌

ៃិ ង

គោលការណ៏ ដែលជួយធានរនុងការបៃតរិចចការរបស់គយើងក្បរបគដ្ឋយសុចរច ិតភាព្។
ក្គ្ប់ បុគ្គលិរទាំងអ្ស់ក្តូវក្បកាៃ់ ខ្ជជប់គដ្ឋយការទទួ លខុសក្តូវខពស់តាមសតង់ដ្ឋរក្រមសីលធម៌រុងការក្បរបអាជី
ន
វរមម។
គយើងព្ាោមគោរព្តាមចាប់ គយើងក្បកាៃ់ខ្ជជប់ៃូវស្កមរតីសុចចរ ិតភាព្។

គោលបំណងនៃ ក្រមក្បតិ បតតិសីលធម៌ៃិងគោលការណ៏គៃោះក្តូវបាៃបគងាើតគ

ើងគែើមបីជ្ញស្ករ ៃិ ងគែើ មបីគអាយស្សបតាម

ក្រមសីលធម៌ដែលក្តូវដតគោរព្ព្ីក្គ្ប់បុគ្គលិរទាំងអ្ស់របស់ហតាារសិររ គៅក្គ្ប់ទីរដៃែង ៃិងក្គ្ប់គព្លគវលា។

ក្រមប្រតិរតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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ហតាារសិររ លីមីតធីត

នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ការគរតជ្ញាចិតរត រស់រុគ្ល
គ ិរ
ក្គ្ប់ បុគ្គលិរទាំងអ្ស់ក្តូវមាៃការគបតជ្ញាចិតតគែើមបីគអាយទទួលបាៃគជ្ញគ្ជ័យគៅគលើលទធផ្លការងារ គទាោះបីជ្ញគយើងក្តូវ
ចំណាយគព្លគវលា ៃិ ងរំលាំងកាយចិតតរ៏គដ្ឋយ។ ការគបតជ្ញារបស់បុគ្គលិរគ្ឺក្តូវបាៃផ្តល់តនមែោំក្ទ ៃិងគលើរទឹរចិតត
គែើមបីសគក្មចគអាយបាៃៃូវគោលគៅៃិងគោលបំណងរបស់បុគ្គលិរ។
សរមមភាព្នៃការគបតជ្ញាខពស់ក្តូវបាៃរំណត់ែូចខ្ជងគក្កាម៖
-

បណុត ោះអារមមណ៍ស្សលាញ់ហតាារសិររ

ខិតខំក្បឹងដក្បងគធវើការគៅតាមតួនទី ៃិងភាររិចចដែលបាៃចាត់ តាំង
មិៃរុញរារនុងការគ្ែើយតប ៃិ ងចូលរួមរាល់សរមមភាព្ដែលចាត់តាំងគដ្ឋយហតាារសិររ
បគញ្ចញសមតាភាព្របស់ខួៃរន
ែ ុ ងការអ្ៃុវតតការងារ

គរៀៃសូក្តៃូវចំគណោះែឹង ៃិង ជំនញគែើមបីអ្ភិ វឌ្ឍខែួៃគអាយទាៃ់សម័ យកាល។

គលើសព្ីគៃោះគៅគទៀតបុគ្គលិរហតាារសិររក្តូវសក្មបខែួៃគៅៃឹងក្រមសីលធម៌ រម
ួ មាៃ៖
-

គោរព្តាមចាប់ ៃិង បទបបញ្ញ តិត ដែលក្គ្ប់ ក្គ្ងអាជីវរមមរបស់គយើង

-

ក្តូវមាៃភាព្គស្កមោះក្តង់ គសមើភាព្ ៃិង ទុរចិតតបាៃ រនុងរាល់សរមមភាព្ ៃិងទំនរ់ទំៃងរបស់អ្នរសំរាប់
ហតាារសិររ

-

គជៀសវាងរាល់ទំនស់ផ្លក្បគោជៃ៍រវាងការងារ ៃិង រិចចការផ្ទាល់ខូៃ
ែ

ជក្មុ ញ ៃូ វ បរ ោ
ិ
កាសគសមើ ភា ព្រនុ ងការងាររហូ ត ែល់ ក្គ្ប់ ស មាជិ រ នៃសហគ្មៃ៍ ហតាារសិររែនទគទៀត
ខិតខំបគងាើតសុវតាិភាព្គៅរដៃែងគធវើការ ៃិង ចូលរួមរនុងការការពារបរ ិស្កាៃ
តាមរយៈភាព្ជ្ញអ្នរ ែឹ រនំ គៅក្គ្ប់ ជ្ញ ៃ់ ថ្នន រ់

ក្តូវររាៃូ វវបបធម៌ មួយដែលការអ្ៃុ វ តត ក្រមសី ល ធម៌

ក្តូវបាៃទទួ លស្កគល់ គអាយតនមែ ៃិងជ្ញគ្ំរូែល់ក្គ្ប់បុគ្គលិរ។
បុ គ្គ លិ រក្តូវ ក្បកាៃ់ ខ្ជជ ប់ ក្គ្ប់ គព្លគវលាៃូ វ ក្រមសី ល ធម៌ រនុ ងគព្លដែលគយើ ងបំ គរ កា
ើ រងារគៅ ហតាារសិររ ។ គសចរតី
ជូៃែំណឹងក្តូវបាៃក្បកាសគៅក្គ្ប់បុគ្គលិរទាំងអ្ស់
អ្ន រ ក្គ្ប់ ក្គ្ងមាៃភាររិ ចចរុន ងការអ្គងា ត

ៃិ ង

គែើមបីគអាយក្បកាៃ់ភាជប់ៃូវក្រមទាំងគៃោះសក្មាប់អ្ៃុ វតតការងារ។

ធានៃូ វ ការអ្ៃុ វ តត ៃូវក្រមសីលធម៌ របស់បុគ្គលិរ។

អ្នរបំពាៃក្រម

គៃោះក្តូវទទួ លរងទណឌរមមដែលរួមបញ្ចូ លទាំងការបញ្ឈប់ព្ីការងារជ្ញគែើម។
អ្នរៃឹ ងក្តូវ បាៃគសនើសុំគអាយទទួ ល ស្កគល់គៅគលើ ការយល់ ែឹងព្ី ក្រមសីល ធម៌

ដែលក្គ្ប់ បុគ្គលិ រទាំ ងអ្ស់ ដែលសាិត

គក្កាមសមព័ៃធអាជីវរមមហិរញ្ញ វតាុក្រុងស្សុី (Krungsri Financial Business Group) ក្តូវដតអ្ៃុ វតតតាមក្រមប្រតិរតតិសីលធម៌
ៃិងគោលការណ៍ក្រុមហុៃ (Corporate

Policies)

ៃិងគលើរគ

ើងព្ី រងវលគ់ ៅគលើការបំពាៃចាប់

ឬការក្បក្ព្ឹតត

ឬ

គោលៃគោបាយគៅកាៃ់ថ្ននរ់ក្គ្ប់ក្គ្ង ឬ Ombudserson ឬ នយរដ្ឋាៃក្បតិ បតតិតាម ឬនយរដ្ឋាៃដផ្នរចាប់។
ក្រមសី លធម៌ ែូចដែលបាៃដ្ឋរ់ គចញគ្ឺ មិៃក្គ្ប់ ក្ជុងគក្ជ្ញយទាំ ងអ្ស់គទ

គហើ យ វាក្តូវ រំ ណត់ ជ្ញការងាររបស់ បុគ្គលិ រ

ិ ិ ច័ ឆយគៅគលើស រមមភា ព្ក្តឹ មក្តូវគៅតាមកាលៈគទសៈណាមួយ។
ទាំ ងអ្ស់ ព្ីក្គ្ប់ រក្មិ ត គែើ មបីគធវើការវ ៃ

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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សំណួរដែលបាៃគចាទគ

នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ើងរនុងការរំណត់ សរមមភាព្ក្តឹមក្តូវ៖

១. ថ្នគតើសរមមភាព្គៃោះគ្ឺក្តឹមក្តូវតាម

សីលធម៌

ចាប់

ៃិងអ្ៃុគលាមតាមគសចរតីដណនំដែលបាៃរំណត់

គដ្ឋយហតាារសិររ។
២. ថ្នគតើសរមមភាព្គនោះ បគងាើៃភាព្សុចចរ ិតសំរាប់គយើងផ្ទាល់ ែល់ហតាារសិររ ៃិ ងអ្នរែនទ
៣. ថ្នគតើសរមមភាព្គនោះ គ្ឺសងគមអាចទទួ លយរបាៃ ៃិង មិៃក្តូវបាៃលារ់បាំង
៤. ថ្នគតើសរមមភាព្គនោះ ក្តូវបាៃអ្នរែនទចាត់ជ្ញការក្បក្ព្ឹតតមិៃក្តឹមក្តូវ

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

អ្នរណាដែលក្តូវអ្នុវតតតាមក្រមក្រតិរតតិសល
ី ធម៌ និង គោលការណ៏
គ្រប់នាយកនាយកដ្ឋាន មន្តនរី និង បុរល
គ ិកទាំងអស់
ក្រុមហុៃបុក្តសមព័ៃធ

ៃិង

ក្រុមហុៃដែលហតាារសិររកាៃ់កាប់ចាប់ ព្ី

៥០%

នៃសិទិធគបាោះគននត

ឬមាៃសិទិធក្គ្ប់

ក្គ្ងគលើក្រុមហុៃគនោះ ក្តូវបាៃតក្មូវគអាយអ្ៃុ វតតស្សបតាមគោលការណ៍ S&L គៃោះ។
គ្កុមហន
ុ សមព័នធដែលហត្ថាកសិករកាន់កាប់តិចជាង ៥០% ឬមិនសាិតក្គ្កាមការគ្រប់គ្រង
ក្តូវបាៃគលើរទឹរចិតតគអាយគែើ រស្សបតាមគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ ៃិងអ្ៃុ គលាមតាមគោលៃគោបាយរបស់
ហតាារសិររ។
តតិយភាគីតាំណាងក្ោយហត្ថាកសិករ
ក្គ្ប់ បុគ្គលិរហតាារសិររដែលគធវើការជ្ញមួយតតីយភាគ្ីែូចជ្ញ អ្នរក្បឹ រាគោបល់ ភានរ់ ងារ អ្នរតំណាងលរ់ អ្នរដចរ
ចាយ ៃិងអ្នរចុ ោះរិ ចចសៃាឯររាជយក្តូវ៖
-

តក្មូវឱ្យបុ គ្គលទាំងគៃោះយល់ក្ព្មរនុងការអ្ៃុ គលាមតាមគោលការណ៍ក្បតិបតតិតាមរបស់ហតាារសិររ
(HKL Compliance Policies)

-

ផ្តល់ៃូវការអ្ប់ រ ំ ៃិងព្័ត៌មាៃអ្ំព្ីលរខខណឌតក្មូវរនុងគោលការណ៍គៅកាៃ់ ភាគ្ីទាំងគនោះ
គធវើចំណាត់ការដែលអាច

រួមបញ្ូ ច លការបញ្ចប់រិចចសៃាបនាប់ព្ីតតី យភាគ្ីបរាជ័យរនុងការអ្ៃុ គលាម

តាមគោលការណ៍ក្បតិបតតិតាមរបស់ហតាារសិររ

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

អ្វីដែលរុគ្ល
គ ិរក្តូវគធវើ
ក្គ្ប់ បុគ្គលិរទាំងអ្ស់

ក្តូវការរួមចំដណរវបបធម៌ក្បតិបតតិតាមរបស់ហតាារសិររតាមរយៈ

ការយល់ែឹងអ្ំ ព្ីគោល

ការណ៍របស់ហតាារសិររ ក្បកាៃ់ខ្ជជប់ការគបតជ្ញាចិតតខពស់រុងការររាៃូ
ន
វការក្បក្ព្ឹតគត ដ្ឋយគស្កមោះក្តង់ ៃិងព្ក្ងឹងការអ្ៃុ វតត
តាម ៃិងគជៀសវាងគៅការបំ ពាៃ។

ការទទួលខុសក្តូវរបស់បុគ្គលិរក្តូវែូចខ្ជងគក្កាម៖
 ការយល់ែឹងគោលៃគោបាយរបស់ហតាារសិររៈ
- ទទួ លបាៃការយល់ែឹងជ្ញមូលដ្ឋាៃអ្ំព្ីលរខខណឌតក្មូវរបស់គោលការណ៍សគងខបគៅរនុងឯរស្ករគៃោះ
- សិរាលមាិតគៅគលើគោលការណ៍ដែលពារ់ ព្័ៃធៃឹងការងាររបស់អ្នរ

- គធវើការក្តួតព្ិៃិតយ HKL E-Library គែើមបីទទួ លបាៃគោលការណ៍ក្គ្ប់ក្ោៃ់ ៃិ ងបចចុបបៃនភាព្
- រាល់ សំ ណួរគផ្េងៗអ្ំ ព្ីគោលការណ៍ក្តូវសួ រគៅកាៃ់ អ្នរក្គ្ប់ ក្គ្ង

នយរដ្ឋា ៃក្បតិ បតតិ តា ម

ៃិ ង

នយរដ្ឋាៃដផ្នរចាប់
 គលើរគ

ើងៃូវរងវល់របស់អ្នរៈ

 ក្តូវគលើរគ

ើងអ្ំព្ីរងវល់ភាែមៗអ្ំព្ីការបំពាៃគៅគលើចំណុចណាមួយនៃគោលការណ៍របស់ហតាារសិររ

ិ ី ស្ក ស្រសតគលើ រ គ
 យល់ ែឹ ង ព្ី ភា ព្ខុ ស ោន នៃវ ធ

ើ ង អ្ំ ព្ី រ ងវ ល់ ៖ អ្ន រ ក្គ្ប់ ក្គ្ង ឬ Obudsperson

ឬ

នយរដ្ឋាៃក្បតិ បតតិតាម
 ក្បសិៃគបើរងវល់របស់អ្នរមិៃបាៃគដ្ឋោះស្ស្កយ

ក្តូវគធវើការបៃតៃូវការគលើរគ

ើងអ្ំព្ីរងវល់របស់អ្នរគៅ

កាៃ់ វ ិធីស្កស្រសតរាយការណ៍គផ្េងគទៀតរបស់ហតាារសិររ
 គធវើការសហការរនុងការគសុើបអ្គងាតរបស់ហតាារសិររពារ់ព្័ៃធៃឹងសុចចរ ិតភាព្

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

អ្វីដែលអ្នរែឹរនំក្តូវគធវើ
អ្ន រ ក្គ្ប់ ក្គ្ង ក្តូ វ បគងាើ ត វបបធម៌ រុន ងការក្បតិ ប តតិ តា ម (Culture of Compliance) គដ្ឋយបុ គ្គ លិ រ ក្តូ វ មាៃការយល់
ែឹ ង ព្ី ការទទួ លខុសក្តូវរបស់ព្ួរគគ្

ៃិងមាៃអារមមណ៍ថ្នទទួលបាៃសុវតាិភាព្រនុងគព្លគលើរគ

ើងព្ីរងវល់

ោមៃការ

ភ័យខ្ជែចរនុងការសងសឹរ។ គលើរទឹរចិតតគៅគលើក្រមសីលធម៌ ៃិងការអ្ៃុវតតតាមចាប់ គដ្ឋយការែឹរនំខួៃឯង
ែ
រនុងមុ ខងារ
ក្បតិ បតតិតាម។ ព្ិ ចារណាគៅគលើការក្បតិ បតតិតាមគៅគព្លគធវើការវាយតនមែៃិងផ្តល់ រងាវៃ់ែល់បុគ្គលិរ ៃិ ងធានថ្ន
លិរមាៃការយល់ែឹ ង អ្ំ ព្ី ល ទធ ផ្ ល

អាជី វ រមម មិ ៃ អាចសំ ខ្ជ ៃ់ ជ្ញ ងក្រមសី ល ធម៌

ៃិ ង ការអ្ៃុ គលាម

បុគ្គ

គៅតាម

គោលការណ៍ របស់ ហតាារសិររគទ។
អ្ន រ ក្គ្ប់ ក្គ្ង/អ្ន រ ក្តួ ត ព្ិ ៃិ តយ

ក្តូ វ អ្ៃុ វ តត

ែូ ច ខ្ជងគក្កាមគែើ មបី ប គងាើ ត រចនសមព័ ៃធ រុន ងការបងាា រ

ការពារ

ៃិ ង គ្ែើ យ តបគៅៃឹ ង បញ្ញ
ា ដែលពារ់ ព្័ ៃធ ៃឹ ង ការក្បតិ ប តតិ តា ម៖
បង្ការបញ្ហ
ា ដែលពាក់ពន
័ ន
ធ ឹងការគ្រតិបតិរត្ថម៖


រំណត់ហាៃិភ័យនៃការមិៃក្បតិ បតតិតាម (Compliance Risk) ដែលពារ់ ព្័ៃធៃឹងអាជី វរមម



ធានថ្នែំ គណើ រការ(Process)

ដែលបគងាើ ត ក្តូ វ បាៃបត់ ដបៃគៅតាមហាៃិ ភ័ យ ណាមួ យ

ក្តូ វ គធវើ

ការផ្េព្វ ផ្ាយៃិងអ្ៃុវតត


ផ្ត ល់ ៃូ វ ការអ្ប់ រ ទា
ំ រ់ ទ ងៃឹ ង គោលការណ៍ ៃិ ង ចាប់ ដែលពារ់ ព្័ ៃធ គៅែល់ ក្គ្ប់ បុ គ្គ លិ រ ៃិ ង គៅគព្ល
ចាំ បា ច់ ែ ល់ សមាជិ រ ក្រុ ម ក្បឹ រាភិ បា ល ៃិ ង តតិ យ ភាគ្ី



ិ ី ក្បតិ ប តតិ តា ម (Compliance Program) រនុ ង
គបត ជ្ញា ថ្នមាៃធៃធាៃក្គ្ប់ ក្ោៃ់ គែើ មបី អ្ ៃុ វ តត រ មម វ ធ

រិ ចច

ការងាររបស់ អ្ន រ ។

ទប់ស្កាត់ក្ៅក្លីបញ្ហ
ា ដែលពាក់ពន
័ ន
ធ ឹងការគ្រតិបតិរត្ថម


អ្ៃុ វតតវ ិធាៃការក្គ្ប់ក្គ្ងែូ ចជ្ញ Dashboard ៃិង Scorecards គែើមបីទប់ ស្កាត់ ៃូវហាៃិភ័យនៃការក្បតិ
បតតិតាមដែលមាៃរក្មិតខពស់ ៃិង/ឬ ការបំពាៃ។



គលើររមពស់ក្បព្័ ៃធរាយការណ៍គៅែល់ Ombudsperson គអាយមាៃក្បសិទធភាព្



ធានថ្នមាៃការក្តួតព្ិៃិតយជ្ញក្បចាំក្ោគៅគលើការក្បតិបតតិតាម

ជ្ញមួ យៃឹ ងជំៃួយព្ីបុគ្គលិរ

ខ្ជង

ការក្បតិបតតិតាមគលើអាជីវរមម (Compliance Champions) ៃិង/ឬបុ គ្គលិរសវៃរមមនផ្ារុង។
ន

ការក្្លីយតបក្ៅនឹងបញ្ហ
ា ពាក់ពន
័ ន
ធ ឹងការគ្រតិបតិរត្ថម៖
-

ិ ៃការដរតក្មូវជ្ញបនា ៃ់
អ្ៃុ វ តតវធា
គែើ មបីគដ្ឋោះស្ស្កយគៅគលើ ចំៃុចគខាយនៃការក្បតិ បតតិតាមដែលបាៃរំណត់ ។

-

ចាត់ វ ិធាៃតាមចំណាត់រំហុសគអាយបាៃសមស្សប។

-

ក្បឹ រាជ្ញមួ យ នយរដ្ឋា ៃចាប់

ៃិ ង គលខ្ជធិ កា រ(LSD)

ៃិ ង ក្តូ វ បងាា ញគអាយបាៃក្គ្ប់ ក្ោៃ់ ែល់

អាជ្ញាធរ ៃិងភានរ់ងារអ្ៃុវតតចាប់។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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គលើរគ

ង
ើ នូវគោរល់ររស់អ្រ
ន ៖

កាតពវកិចចរបស់អក
ន ត្រូវក្លីកក្
គលើរគ

នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ីងន ូវកងវលពា
់ ក់ពន
័ ន
ធ ង
ឹ សុចរច ិតភាព

ើងៃូវរងវល់ដែលពារ់ព្័ៃធៃឹងសុចចរត
ិ ភាព្គែើមបីការពារសហគ្មៃ៍ ហតាារសិររ

ក្រុមហុៃរបស់គយើង

មិតតរម
ួ

ការងារបស់គយើងៃិងនែគ្ូ ពារ់ ព្័ៃធរបស់គយើង។
ក្បសិៃគបើ អ្នរមាៃរងវល់ពារ់ ព្័ៃធៃឹងការក្បតិ បតតិតាមគោលការណ៍របស់ហតាារសិររ
គ

ើង ៃូវរងវល់ទាំងគនោះ។

ក្លីកក្

អ្នរក្តូវមាៃតួនទី រុងការគលើ
ន
រ

ីងន ូវកងវលក្់ ោយបានទន់ក្ពល

គយើងរង់ចាំកាៃ់ ដតយូររនុងការបងាាញព្ី រងវល់ វាអាចផ្តល់ផ្លអាក្ររ់កាៃ់ដតខ្ជែំង។
ព័តមា
៌ នរបស់អក
ន ោចរកាជាអនាមិក
ិ ក្បសិៃគបើអ្នរផ្តល់អ្តតសញ្ញញណខែួៃឯង គយើងអាចតាមដ្ឋៃរងវល់របស់អ្រ
ផ្ាុយគៅវញ
ន ៃិ ងផ្តល់ការគ្ែើយតប។
ការសមាាត់ដែលគ្តូវបានក្ោរព
អ្តតសញ្ញញណរបស់អ្នរ ៃិ ងព្័ ត៌មាៃដែលអ្នរផ្តល់ៃឹងក្តូវបាៃដចររ ំដលរដតរនុងររណី “ដែលចាំបាច់ក្តូវែឹង” (need-toknow) គៅអ្នរដែលមាៃតួនទី រនុងការគដ្ឋោះស្ស្កយរងវល់គនោះដតបុ គណាណោះ។

ការសងសឹកដែលបាំពានក្ោលការណ៍ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត
ហតាារសិររ ហាមឃាត់គៅគលើការសងសឹរគៅគលើបុគ្គលណាមួ យដែលគលើរគ

ើង ឬ ជួយបងាាញព្ីរងវល់ដែល ពារ់

ព្័ៃធៃឹងសុចចរ ិតភាព្។ការសងសឹរគ្ឺជ្ញមូលដ្ឋាៃសក្មាប់ការដ្ឋរ់ទណឌរមមដែលអាច្ៃែល់ការបញ្ចប់ រិចចសៃាការ
ងារ។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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គធវើែូចគមតចគែើមបីគលើរគ

នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ើងនូវរងវល់ពារ់ព័នន
ធ ឹងសុចចរិតភាព

ហតាារសិររផ្តល់មគធាបាយជ្ញគក្ចើៃគែើមបីគលើរគ

ើងៃូ វរងវល់។

គក្បើ ក្បាស់មគធាបាយណាមួយដែលងាយស្សួលសក្មាប់អ្នរ៖
កនុងទីត្ថាំងការង្កររបស់អក
ន

ជ្ញទូ គៅ អ្ន រក្គ្ប់ ក្គ្ង ឬ អ្ន រ ក្តួ ត ព្ិ ៃិតយរបស់ អ្នរ ៃឹ ងអាចជ្ញតួ ន ទី ដែលលាបំផ្ុ តគែើ មបី គដ្ឋោះស្ស្កយរងវល់គអាយ
បាៃនប់ បំផ្ុត។បុដៃតគទាោះជ្ញោងគៃោះរតីអ្នរក្គ្ប់ ក្គ្ងផ្ទាល់របស់អ្នរមិៃដមៃជ្ញជគក្មើ សដតមួ យគ្ត់គនោះគទ។
អាចមាៃជគក្មើ សែនទគទៀតែូចជ្ញ៖


អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងថ្ននរ់គលើមួយគទៀត



នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម



Ombudsperson

រាយការណ៍មក Ombudsperson របស់ហត្ថាកសិករ
ែំគណើរការរាយការណ៍មរ

Ombudsperson

ៃឹងសុចចរត
ិ ភាព្ៃិងរងវល់នន

របស់ហតាារសិររគ្ឺអ្ៃុញ្ញញតតិគអាយអ្នរគលើរគ

ដែលអ្នរអាចគធវើជ្ញបុគ្គលអ្នមិរតាមការគក្ជើសគរ ើសរបស់អ្នរ

ើងៃូវសំៃួរពារ់ ព្័ៃធ
គហើយអ្នរៃឹងទទួល

ការគ្ែើយតប ក្បសិៃគបើអ្នរបងាាញគអាយស្កគល់ព្ីអ្តតសញ្ញញណ។
មគធាបាយរនុងការទំ នរ់ទំៃងមរ Ombudsperson៖
ស្ករគអ្

ិចក្តូៃិច៖ ombudsperson@hkl.com.kh

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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គតើអ្វីនឹងគរើតគ

នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ើងគៅគពលដែលរងវល់ណាមួយក្តូវបានគលើរគ

ើង

រាល់រងវល់អ្ំព្ីការក្បតិបតតិតាមជ្ញមួយគោលការណ៍ហតាារសិ ររៃឹងក្តូវបាៃគសុើបអ្គងាត។
ការគសុើបអ្គងាតរបស់ហតាារសិរររួមមាៃែូចខ្ជងគក្កាម៖
១.ការចាត់ត្ថាំងគ្កុមការង្ករក្សុីបអក្ងាត៖
អ្នរជំ នញដែលមាៃចំ គៃោះែឹ ងៃិ ងគោលបំ ណងក្តឹ មក្តូវ ក្តូវ បាៃដតងតាំ ងគែើ មបីគអាយគធវើការគសុើ បអ្គងាត ។
២.ក្បីកការក្សុីបអក្ងាត៖
ក្រុមការងារក្តូវរំណត់មូលគហតុ តាមរយៈការសមាាសៃ៍ ៃិង/ ឬក្តួតព្ិៃិតយឯរស្ករ។
៣.វិធានការដកតគ្មូវ៖
ិ ៃការដរតក្មូវគៅែល់ អ្នរ ក្គ្ប់ ក្គ្ង
ក្បសិ ៃគបើ ចាំបា ច់ ក្រុមការងារគៃោះក្តូវ ផ្តល់អ្ៃុ ស្កសៃ៍ គែើ មបីចា ត់ វធា
សក្មាប់ អ្ៃុ វតត ។
៤.ក្្លីយតប៖
បុគ្គលដែលគលើរគ

ើងៃូវរងវល់ ក្តូវទទួលបាៃៃូវការគ្ែើយតបគៅគលើលទធផ្ល។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ទណឌរមមគៅគលើការរំពាន
ៃិគោជិត ៃិងអ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងដែលបំពាៃៃឹង ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិងគោលការណ៏ របស់ហតាារសិររអាចរងទណឌរមម
រហូ តែល់ ការបញ្ច ប់ រិចចស ៃាការងារ។

ិ ័ យក្បចាំ ស្កខ្ជ
គ្ណៈរមាមធិ ការវ ៃ

ៃិ ងការោ
ិ ល័យ រណា
ត លមាៃតួនទី

គែើមបីធានៃិងគដ្ឋោះស្ស្កយរាល់ការដ្ឋរ់ព្ិៃ័យទាំងអ្ស់គៅគលើបុគ្គលិ រដែលបំពាៃៃឹងក្រមសីលធម៌ បុគ្គលិរ

គោង

តាមរំហុសៃិងៃីតិវ ិធី ចំណាត់រំហុស។ រំហុសដែល្ៃែល់ការដ្ឋរ់ ទណឌរមមរម
ួ មាៃ៖


ការបំពាៃគៅៃឹ ងគោលការណ៍របស់ស្កាប័ៃ



ការគសនើសុំែនទគទៀតគែើមបីបំពាៃៃឹ ងគោលការណ៍ហតាារសិររ



ការខរខ្ជៃរនុងការរាយការណ៍ភាែមៗៃូ វការបំពាៃៃឹងគោលការណ៍ដែលបាៃែឹ ងឬសងេ័យ



ការខរខ្ជៃរនុងការសហការគសុើបអ្គងាតរបស់ហតាារសិររនៃការបំពាៃគៅៃឹងគោលការណ៍ដែលអាច
គរើតមាៃ



ការសងសឹរគៅៃឹងៃិគោជិតែនទគៅគលើការរាយការណ៍ព្ីសុចចរ ត
ិ ភាព្



ការខរខ្ជៃគែើ មបីដចររ ំដលរភាព្ជ្ញអ្នរែឹរនំៃិងស្ករសួរគែើ មបីធានការក្បតិបតតិតាមគោលការណ៍ហតាា
រសិររៃិ ងចាប់។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

គោលការណ៍នង
ិ នីតវ
ិ ធ
ិ រី រស់ហតាថរ
ា សិររ
ិ ី គៃោះ
រនុងដផ្នរ ៃីមួយៗអាចដ្ឋរ់គចញៃូវគោលការណ៍ៃិងៃី តិវ ិធី ផ្ទាល់ខួែៃែូចគៃោះអ្នរក្តូវអ្ៃុវតតតាមគោលការណ៍ៃិងៃីតិវធ
បដៃាមព្ីគលើការបរ ិោយ ដែលមាៃរនុងការគោលការណ៍ទាំងគនោះ។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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ក្រមក្រតិរតតិសីលធម៌
&
គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ឧតតមភាពននរទរញ្ញតតិ
គសាើរដតក្គ្ប់ចំណុចដែលមាៃដចងគៅរនុងក្រមសីលធម៌ ៃិ ងគោលការណ៍ របស់គយើង គ្ឺក្តូវបាៃបគងាើតគ

ើងគដ្ឋយចាប់

ៃិងបទបបញ្ញ តិតរបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលបទបបញ្ញ តិតទាំងគៃោះគធវើគអាយបោះពាល់ែល់ក្គ្ប់អាជី វរមម ៃិង ៃិគោជិរទាំងអ្ស់។
អាជ្ញាធរបាៃបគងាើតៃិងរំណត់ៃូវវ ិធាៃដែលគយើងក្តូវដតក្បតិ បតតិតាមរនុងការអ្ៃុ វតតអាជី វរមម។
អាជ្ញាធរ រ៏ែូចជ្ញបទរបញ្ញ តិតដែលបគងាើតគ

ការទំនរ់ទំៃងជ្ញមួយ

ើង ៃិងការធានគអាយបាៃរនុងការក្បតិ បតតិតាមៃូវបទបបញ្ញ តិតទាំងគនោះក្បរប

ិ៍ ត
គដ្ឋយក្បសិទភា
ធ ព្គ្ឺជ្ញចំណុចសំខ្ជៃ់រុងការការពារគររ
ន
គ្
ម ោះៃិងឧតតមភាព្របស់ ហតាារសិររ លីមីតធីត។
បរ ិោកាសនៃបទបបញ្ញ តិតសព្វនថាគៃោះ បាៃកាែយគៅជ្ញបញ្ញ
ា ក្បឈមកាៃ់ ដតខ្ជែំងគ
ៃឹងការគរើៃគ

ើងៗ។ ហតាារសិររ គ្ឺរំព្ុងក្បឈម

ើងជ្ញលំដ្ឋប់នៃបទបញ្ញ តិត ៃិងសរមមភាព្នៃការអ្ៃុវតតចាប់ជ្ញគក្ចើ ៃ។ រនុងបរ ិោកាសគៃោះទាមទារគអាយ

រាល់ៃិគោជិត ៃិងអ្នរក្គ្ប់ ក្គ្ង ក្តូវយល់ ក្តូវមាៃចំគណោះែឹង ៃិងក្តូវគបតជ្ញាចិតគត ែើមបីឧតតមភាព្នៃ

បទបបញ្ញ តិត។

ការទទួលខុសក្តូវររស់រុគ្គលិរទំងអ្ស់
-

ក្តូវមាៃមាៃការយល់ែឹង ៃិង អ្ៃុ វតតតាម ក្រមសីលធម៌ ៃិងគោលការណ៍ ដែលជោះឥទធិព្លែល់ការទទួ ល
ខុសក្តូវរនុងការងាររបស់អ្នរ។

ក្តូវយល់ែឹងព្ី តក្មូវការបទបញ្ញ តិតគអាយបាៃជ្ញរ់ លារ់ ដែលជោះឥទធិព្លែល់អាជី វរមមរបស់អ្នរ។
ទទួ លបាៃការយល់ែឹងព្ី មូលដ្ឋាៃក្គ្ឹោះនៃអ្នរបគងាើតៃូវបទបបញ្ញ តិត

(គតើព្ួរគគ្ជ្ញៃរណា)

ៃិងអាទិ ភាព្នៃ

បទបបញ្ញ តិតគនោះ (គតើអ្ីវខែោះដែលគគ្ក្តូវការ) ដែលជោះឥទធិព្លែល់អាជី វរមម ៃិង ការងាររបស់អ្នរ។
-

រាយការណ៍ភាែមៗៃូវរាល់បញ្ញ
ា សំខ្ជៃ់ៗ ដែលអាចនំឱ្យមាៃការបំពាៃគៅៃឹងការអ្ៃុ វតតតាមបទបាាតតិ។
ដតងដតចាត់ ទុរអាជ្ញាធរជ្ញសំខ្ជៃ់តាមបទដ្ឋាៃវ ិជ្ញជជីវៈជ្ញមួយការឱ្ៃលំគទាៃ ៃិង ការគោរព្ជ្ញៃិចច។

ធានថ្នអ្នរៃឹងសហការជ្ញមួ យបុគ្គលដែលចាត់ តាំងគដ្ឋយធនោរ គៅគព្លគធវើការងារ ឬគ្ែើយតបគៅៃឹង
ការគសនើសុំរបស់អាជ្ញាធរ។

ការទទួលខុសក្តូវររស់អ្នរក្គ្រ់ក្គ្ង
អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងក្តូវមាៃការទទួលខុសក្តូវព្ិគសស សក្មាប់ការអ្ៃុ គលាមតាមបទបបញ្ញ តិែ
ត ូចខ្ជងគក្កាម៖
ការដឹកនាំ៖


ធានថ្នអ្នរ ៃិង ក្រុមរបស់អ្រ
ន បាៃចូលរួមរនុងការរំណត់ គោលការណ៍បទបបញ្ញ តិត ការចូលរួមរនុងការក្បជុំ
ទារ់ ទងតក្មូវការនៃបទបញ្ញ តិត ៃិងការក្គ្ប់ ក្គ្ងហាៃិ ភ័យបទបញ្ញ តតគនោះ។



បញ្ូ ច លលរខខណឌតក្មូវនៃបទបបញ្ញ តិត គៅរនុងែំគណើរការនៃក្បតិ បតតិការសំខ្ជៃ់ ៗ។

ការវាយតម្លៃ៖


រំណត់ៃូវបទបបញ្ញ តិតៃិងលរខខណឌតក្មូវសំខ្ជៃ់ៗរបស់អាជ្ញាធរដែលជោះឥទធិព្លែល់
ក្បតិ បតតិការរិចចការងាររបស់អ្នរ ។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ធនធាន៖


ចាត់ តាំងអ្នរទទួលបៃាុរសក្មាប់ ហាៃិ ភ័យនៃបទបបញ្ញ តិទា
ត ំងអ្ស់ គែើ មបីស ក្មបសក្មួល ជ្ញមួ យ នយរដ្ឋា ៃ
ក្បតិ ប តតិ តា មរបស់ ហ តាា រសិ រ រ។



បញ្ញ
ជ រ់ព្ីភាព្ក្តឹមក្តូវៃូវជំនញដែលខែួៃមាៃ
គអាយមាៃក្បសិទិធភាព្ ។

រនុងការក្គ្ប់ ក្គ្ងទំនរ់ ទំៃងគលើការអ្ៃុ វតតតាមបទបបញ្ញ តិត

ការគ្រោងទុកជាលុន៖


អ្ៃុ វ តតៃូវែំ គណើរការគអាយមាៃក្បសិ ទធភាព្ដែលក្បាប់ គអាយអ្នរបាៃែឹ ងជ្ញមុ ៃថ្នមាៃការដរដក្បគៅគលើ
បទបបញ្ញ តិត ៃិង បទបបញ្ញ តិតថីម រួមទាំងបទបបញ្ញ តិតដែលសាិតរនុងការវាយតនមែព្ីហាៃិភ័យរបស់អ្នរ។

ការទាំនក់ទាំនង៖


អ្ភិ វឌ្ឍៃ៍ ៃិងររាៃូវក្បសិទិភា
ធ ព្ទំនរ់ទំៃងជ្ញមួយអាជ្ញាធរ ។



គធវើការងារោងសរមមជ្ញមួយអាជ្ញាធរទារ់ ទងៃឹងការអ្ភិវឌ្ឍបទបបញ្ញ តិត គែើមបីសគក្មចគអាយបាៃៃូវគោល
បំណងក្បរបគដ្ឋយគ្ុណភាព្ ៃិងមាៃក្បសិទិធភាព្។

ការរតួតពិនិតយ៖


តាមដ្ឋៃក្បតិ បតតិការ ៃិងគធវើសវៃរមមគែើមបីធានព្ី ែំគណើរការដែលោំក្ទែល់ទំនរ់ទំៃងបទបបញ្ញ តិត ៃិង
ការអ្ៃុ វតតតាមបទបបញ្ញ តិតនៃក្បតិបតតិការគអាយមាៃក្បសិទិធភាព្។
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ការគធវើការជ្មួយអ្តិថជ
ិ ន និង អ្នរផ្គតផ្
់ គង់
ដ ើម្បីបង្ហាញពីផលិតផលថ្មីដៅ ល់អតិថ្ិជនជាក្រុម្ហ៊ុន អនរដរៀបចំសននិសិទម្ួយដៅសណ្ឋ
ា គារម្ួយដៅដននរខ្សាច់ និងអដ្ជ ើញអតិថ្ិជន
ក្រុម្ហ៊ុនជាដគាលដៅជាដក្ចើនដ ម្
ើ បីចូលរួម្រន៊ុងសននិសទ
ិ ដ ោះដក្ោម្ចំណ្ឋយរបស់ហត្ថារសិររ
ប៊ុន្នែចង់ប្ចូ លទំង ំដ ើ ររំសានែម្៊ុជទឹរដម្ើលផ្កាថ្មផងន្ រ។

ដតើដយើងក្តូវចំណ្ឋយដៅដលើ ំដ ើ ររំសានែទង
ំ ម្ូលន្ រឬដទ?

ការទូទត់មន
ិ ក្តឹមក្តូវ
អ្វីដែលក្តូវែឹង៖
ការទូ ទា ត់ មិ ៃ ក្តឹ ម ក្តូ វ គែើ មបីទ ទួ ល បាៃៃូ វ ផ្លក្បគោជៃ៍ រុន ងស្កា ៃភាព្ណារ៏ គដ្ឋយ

គ្ឺ មិៃអាចទទួ លយរបាៃគនោះ

គទគហើយវាគធវើគអាយអ្នរៃិងហតាារសិររ ក្បឈមគៅៃឹងការគចាទក្បកាៃ់ព្ីបទគលមើសក្ព្ហមទណឌ។

ហតាារសិររ ហាម

ឃាត់រុងការគធវ
ន
ើក្បតិ បតតិការទូទាត់ មិៃក្តឹមក្តូវ គៅក្គ្ប់ នយរដ្ឋាៃឬស្កខ្ជ (Business Areas) ទាំងអ្ស់រម
ួ ទាំងរនុង
វ ិស័យរែាៃិងវ ិស័យឯរជៃផ្ងដែរ។
ការទូទាត់ មិៃក្តឹមក្តូវ មិៃគ្ួរក្ច

ំជ្ញមួយៃឹងការចំណាយដែលសមគហតុផ្ល ៃិងការចំណាយដែលបាៃរំណត់ ែូចជ្ញ

សក្មាប់ជ្ញអ្ំគណាយ ការរំស្កៃតសក្មាប់អាជី វរមម ការគធវើែំគណើរ ៃិ ងចំណាយគលើការស្កនរ់ គៅរបស់អ្តិ ថិជៃដែលទារ់
ទងៃឹងការផ្េព្វផ្ាយ ផ្លិតផ្លឬគសវារមម ឬ រត់ការរិចចសៃាជ្ញគែើម។ ការទូទាត់ទាំងគនោះគ្ឺអាចទទួ លយរបាៃ
ស្សបតាម ហតាារសិររ ៃិងគសចរតីដណនំនៃអាជីវរមម (Business Guideline)។

អនរក្តូវក្បឹរាជាម្ួយថ្ននរ់ក្គប់ក្គងរបស់អនរឬទរ់ទងម្រ យរដ្ឋានក្បតិបតែត្ថ
ិ ម្ដ ម្
ើ បីរំ

ដនលើយតបដៅនឹងសំនួរខាងដលើគឺ៖

ត់ថ្នដតើ ំដ ើ ររំសានែដ ោះអាចទទួលយរបាន

ន្ រឬដទ។ ចាប់ត្ថង
ំ ពីដយើងក្តូវពិចារណ្ឋដៅដលើចំន៊ុចម្ួយចំនួនន្ លរួម្ប្ចូ លថ្នដតើអតិថ្ិជនរបស់អនរជាម្ន្តនែីរដ្ឋាភិបាលន្ ល
ដគាលោរ ៍ ន្

រំ បស់ហត្ថារសិររដៅដលើបញ្ហាដនោះ និងរងវល់ន្ លពារ់ព័នធណ្ឋម្ួយ ទទដទៀត។

អ្វដី ែលក្តូវគធវើ៖
មុៃគព្លក្បគ្ល់ៃូវអ្ំគណាយទារ់ ទងៃឹ ងការរមាៃតរបស់អ្តិថិជៃ ឬគចញនថែគធវើែំគណើររបស់អ្តិ ថិជៃ អ្នរក្តូវក្បារែថ្ន
អ្នរបាៃយល់ ព្ីល រខខណឌតក្មូវនៃចាប់
គសចរតីដណនំអា ជី វរមមគផ្េងៗ។

ិ ័ យរបស់ អ្តិ ថិជៃខែួ ៃឯង
វៃ

គធវើការរត់ ក្តាៃូវចំៃួៃទឹរក្បារ់ដែលបាៃចំណាយគអាយបាៃជ្ញរ់ លារ់

គហើ យ ៃឹ ងអាជី វ រមមរបស់ហ តាារសិ ររ

ៃិ ង

គែើមបីបញ្ញ
ជ រ់ព្ីភាព្ក្តឹមក្តូវនៃក្បគភទក្បតិ បតតិ

ការ។
មិៃក្តូវផ្តល់ជូៃៃូវការគ្ួរសមរនុងអាជី វរមមែូចជ្ញ អ្ំគណាយ ការបរ ិចាចគ្ ឬការរមាៃត រនុងកាលគទសៈដែលអាច បងាាញ
ព្ីឥរ ិោបទមិៃក្តឹមក្តូវ ឬមិៃស្សបចាប់ ។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

មិៃក្តូវសៃាគៅគលើ ចំ ណាយ ឬ ផ្តល់ជ្ញវតាុមាៃតនមែ (ែូចជ្ញ ក្បារ់ ផ្លិតផ្ល គសវារមម) ែល់ មន្តៃតីរដ្ឋាភិបាល ឬ
បុគ្គលិររបស់ អ្តិ ថិជៃ គែើមបីទទួ លបាៃៃូវអ្តាក្បគោជៃ៍ ដែលមិៃក្តឹមក្តូវគនោះគទ។

មិៃក្តូវផ្តល់ៃូវសគ្ុ ណ ឬការចំណាយគផ្េងៗគៅកាៃ់ មន្តៃតី ឬបុគ្គលិររដ្ឋាភិបាល ដែលចំណាយខ្ជងសរមមភាព្រិចចការ
រែាបាលក្បចាំនថាគដ្ឋយោមៃការបងាាញឯរស្ករគព្ញគលញ

គៅកាៃ់នយរដ្ឋាៃដផ្នរចាប់។

បាៃហាមឃាត់ការសូរបាៃ់ ខ្ជងគក្ៅដែលរួមមាៃែូចជ្ញការចំណាយ
ក្បចាំ នថាគៅបុ គ្គល ណាមាន រ់ គទាោះជ្ញអ្ន រទទួ ល សិ ទិធ រ៏ គដ្ឋយ។

ចាប់ក្បគទសមួយចំៃួៃ

គែើមបីសក្មួលែល់សរមមភាព្រិចចការរែាបាល

ការចំណាយក្បារ់ដបបគៃោះភាគ្គក្ចើ ៃជ្ញអ្ំគព្ើ ខុសចាប់

គហើយហតាារសិររព្ិ តជ្ញមិ ៃគលើ រទឹ រចិ តតគអាយគធវើគនោះគទ។ ក្តូវក្បារែថ្នអ្នរយល់ព្ីភាព្ខុសោនរវាង “សំណូរ” ដែល
ិ ៃូ វការអ្ៃុ ញ្ញញត ឬការសគក្មចគែើមបីជួយ ឬ
ផ្តល់គៅគអាយបុ គ្គលណាមានរ់ មិៃថ្នជ្ញវតាុដែលមាៃតនមែរុនងការបតូរមរវ ញ
សក្មួលគៅគលើការចំណាយដែលពារ់ព្័ៃធៃឹងការចំណាយបៃតិចបៃតួចរនុងសរមមភាព្ក្បចាំនថាដែលអ្នរក្តូវបង់ ។

មិ ៃក្តូវចូ លរួមបរចា
ិ ច គ្មូ លៃិ ធិ ឬក្ទព្យសមបតតិគផ្េងៗ របស់ ហ តាា រសិ រររនុងគោលបំ ណង ៃគោបាយគដ្ឋយោមៃការ
យល់ក្ព្មជ្ញមុៃព្ីនយរដ្ឋាៃដផ្នរចាប់គនោះគទ។

តក្មូវគអាយបុគ្គលណាមានរ់ ឬក្រុមហុៃដែលតំណាងគអាយ ហតាារសិររ លីមីតធីត (ែូចជ្ញ ទីក្បឹ រា ភានរ់ ងារ អ្នរ
តំណាងដផ្នរលរ់ អ្នរដចរចាយ ឬរ៏ អ្នរគ

ការ) ក្តូវអ្ៃុ វតតតាមគោលៃគោបាយ ៃិងចាប់ដែលពារ់ ព្័ៃធ ។

គៅគព្លគក្ជើ សគរ ើសបុគ្គលណាមានរ់ ឬ ក្រុមហុៃតំណាងគអាយ ហតាារសិររ លីមីតធីត ក្តូវគធវើគៅតាម ៃិតិវ ិធីការយរចិតត
ទុរដ្ឋរ់ ស្កគល់ (Due Diligence Procedure) គៅតាមរិចចការងាររបស់អ្នរ ។
អ្វដី ែលគយើងក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖
ព្័ត៌មាៃជីវក្បវតតិអ្ំព្ីតំណាងតតិ យភាគ្ីដែលមាៃស្ស្កប់ឬដែលមាៃសកាតៃុព្លែូ ចអ្វីដែលចងាុលខ្ជងគក្កាម៖
- ការគចាទក្បកាៃ់គៅគលើសរមមភាព្អាជី វរមមមិៃក្តឹមក្តូវ
ិ៍ ត
- មាៃគររគ្
ម ោះខ្ជងសុីសំណូរ

- ក្រុមក្គ្ួស្ករ ឬ ទំនរ់ទំៃងជ្ញមួយបុគ្គលែនទគទៀតដែលមិៃក្តឹមក្តូវអាចមាៃឥទធិព្លែល់ការសគក្មចចិតត
គៅគលើអ្តិ ថិជៃ ឬ មន្តៃតីរដ្ឋាភិបាលគនោះ
ការទាមទាររនុងការទទួ លបាៃៃូវការទូទាត់ រនក្មគជើងស្ករគផ្េងៗ មុៃគព្លក្បកាសអ្ំព្ីការសគក្មចផ្តល់រងាវៃ់។
ផ្តល់គោបល់ណាមួយគែើមបីែឹរនំអាជី វរមមរបស់ហតាារសិររលីមីតធីត តាមរយៈអ្នរតំណាងជ្ញរ់ លារ់

ណាមានរ់ ឬ

នែគ្ូណាមួយគដ្ឋយស្ករដតមាៃទំនរ់ទំៃងព្ិគសស។
សំគណើណាមួយ រនុងការបគងាើតការទូទាត់គៅរនុងក្បគទស ឬរ៏គៅកាៃ់គ្មោះបុគ្គល/ក្រុមហុៃដែលមិៃទារ់ ទងគៅៃឹង
ក្បតិ បតតិការ ។

រនក្មគជើងស្ករ ដែលទទួ លបាៃមិៃសមមាក្តោនគៅៃឹងគសវារមមដែលបាៃផ្តល់។
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ការទំនរ់ទន
ំ ង ជ្មួយអ្នរផ្គតផ្
់ ង
គ ់
អនរផគតផ
់ គងន្់ លផែលត
់ ទម្លទបរបស់អនរផែលទ
់ ង
ំ គ៊ុ

ភាពលអនង
ិ ទំន៊ុរចិតែដៅដលើតទម្លទបន្ លម្ិនអាចក្បរួតក្បន្ជងបាន។

ប៊ុន្នែអនរម្ិនមានផ្កស៊ុខ្សភាពជាម្ួយោរង្ហរ និងលរខខ្ស ឌ រស់ដៅន្ លអនរផគត់ផគង់ដ ោះផែល់ដៅដអាយរម្មរររបស់ពួរគាត់។
ដ្វម្
ើ ន
ិ ឹងម្ិនលឺ ឬ ដលើរបញ្ហាដនោះដ ង
ើ ?
អ្វដី ែលក្តូវែឹង៖
ទំនរ់ទំៃងហតាារសិររ
ក្បសិទធភាព្

ជ្ញមួ យអ្នរផ្គត់ផ្គង់ក្តូវបាៃបគងាើតគ

ៃិងមាៃគសមើភាព្ោន។

តក្មូវគអាយផ្តល់ជូៃៃូវភាព្គសមើោន

ើងគដ្ឋយស្សបតាមចាប់រុងការអ្ៃុ
ន
វតតគអាយមាៃ

គយើងរ ំព្ឹងថ្នអ្នរផ្គត់ផ្គង់របស់ព្ួរគយើងៃិងគោរព្តាមលរខខណឌតក្មូវចាប់ ដែល
ផ្តល់ៃូវសុវតាិភាព្

ៃិងសុខមាលភាព្គៅរដៃែងគធវើការងារ

ៃិងការពារគ្ុណភាព្

បរ ិោកាសការងារែល់រមមររ។ គោងតាមគោលការណ៍ដណនំរបស់ហតាារសិររ លីមីតធីត គ្ឺជួយធានថ្នការទំ នរ់
ិ៍ ត
ទំៃងចំគពាោះអ្នរផ្គត់ផ្គង់ របស់គយើងៃឹងមិៃគធវើឱ្យខូចគររគ្
ម ោះ ៃិងឧតតមភាព្របស់ហតាារសិររ លីមីតធីត គនោះគទ។

ដនលើយតបដៅនឹងសំនួរខាងដលើគឺ៖

ម្ិនក្តូវដ្វើម្ិន ឹងម្ិនលឺដ ោះដទ។ វាជាបញ្ហា្ំ

ដក្ពាោះដររដ្
ែ៍ ម ោះរបស់ដយើងពឹងន្ផអរដលើោរដ្វើអាជីវរម្មជាម្ួយអនរផគត់ផគង់ណ្ឋន្ លទទួលខ្ស៊ុសក្តូវដលើរម្មររ
អ្វដី ែលក្តូវគធវើ៖

និងបរ ិយាោសោរង្ហរពួរគាត់ន្តប៊ុដណ្ឋណោះ។

អ្ៃុ គលាមតាមចាប់ ៃិ ង បទបបញ្ញ តិ តរបស់ រដ្ឋា ភិ បាលដែលក្គ្ប់ ក្គ្ងគៅគលើទំន រ់ ទំៃងអ្នរផ្គត់ផ្គង់ ។
គធវើអាជីវរមមជ្ញមួយដតអ្នរផ្គត់ផ្គង់ណាដែលអ្ៃុវតតតាមលរខខណឌតក្មូវនៃចាប់រុនងស្សុរ

ៃិ ងចាប់ ែនទគទៀតរ៏ែូចជ្ញ

គសចរតីដណនំរបស់ហតាារសិររ ដែលជ្ញប់ ពារ់ ព្័ៃធៃឹងចាប់ការងារ បរ ិោកាសការងារ សុខភាព្ ៃិ ង សុវតាិភាព្។
ផ្តល់ជូៃៃូ វឱ្កាសក្បរួតក្បដជងសក្មាប់អ្នរផ្គត់ផ្គង់គែើមបីគអាយទទួ លបាៃៃូវចំដណរណាមួយ

រនុងរក្មិ តនៃការទិញ

របស់ ហតាារសិររ រួមមាៃអាជីវរមមខ្ជនតតូច ៃិ ងអាជី វ រមមដែលមាៃលរខ ណៈខ្ជងសងគ មផ្ង អាជី វរមម ដែលដសវង
ររក្បារ់ ចំគណញ អាជីវរមមដែលកាៃ់ កាប់ គដ្ឋយស្រសតី ៃិង ជៃព្ិការ ឬចាស់ជរារតី។
ការពារៃូ វព្័ត៌មាៃសមាាត់ៃិងជ្ញរមមសិទធរបស់ហតាារសិររលីមីតធីតតាមរយៈរិ ចចក្ព្មគក្ព្ៀងគៅគលើការររាព្័ត៌មាៃ
សមាាត់ៃិងការពារអ្នរផ្គត់ផ្គង់ណាមានរ់ ដែលផ្តល់ព្័ត៌មាៃគដ្ឋយមាៃការការពារព្ីរិចចក្ព្មគក្ព្ៀងគនោះ។

ការការពារគៃោះគ្ឺរម
ួ មាៃ ព្័ ត៌ មាៃផ្ទាល់ខួៃ
ែ ការទទួ លបាៃព្ីអ្នរផ្គត់ផ្គង់ (សក្មាប់ការដណនំលមាិត សូមគមើលគៅ ចំៃុច
”ឯរជៃភាព្” គៅទំព្័រទី ២៥)។
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖
ការគក្ជើសគរ ើសអ្នរផ្គត់ផ្គង់គ្ឺគៅគលើមូលដ្ឋាៃណាមួយ ជ្ញជ្ញងការគបើរការក្បរួ តក្បដជងគៅគលើការគែញនថែ។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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សកាតៃុព្លទំនស់

នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ផ្លក្បគោជៃ៍ រុងការគក្ជើ
ន
សគរ ើសអ្នរផ្គត់ផ្គង់

ែូចជ្ញការទទួ លយរអ្ំគណាយមិៃក្តឹមក្តូវ

ឬឧបររណ៍ែនទដែលមាៃតនមែ។

ការភាជប់អាជីវរមមគៅៃឹងអ្នរផ្គត់ផ្គង់មានរ់ ដែលកាៃ់ កាប់ ឬក្គ្ប់ក្គ្ងគដ្ឋយស្កច់ ញាតិ ឬមិ តតជិតសនិត។
លរខខណឌដែលមិៃមាៃសុវតាិភាព្រនុងការផ្គត់ផ្គង់។
ៃិគោជិតអ្នរផ្គត់ផ្គង់មិៃក្គ្ប់អាយុ ឬរងៃូ វការចាប់ បងខំ។
គ

ើញចាស់អ្ំព្ីការគធវសក្បដហស នៃសតង់ដ្ឋរបរ ិស្កាៃរនុងការផ្គត់ផ្គង់។

ការក្បគ្ល់ៃូវ “ទិ ៃនៃ័យផ្ទាល់ ខួែៃ” ឬការក្បគ្ល់ៃូវព្័ ត៌មា ៃសមាា ត់ គៅកាៃ់ អ្នរផ្គត់ផ្គង់ គដ្ឋយមិៃមាៃការធានថ្ន
ព្ួរគគ្មាៃបគចចរគទសក្តឹមក្តូវ

ទីតាំង

និងរចនសមព័ៃធវាស់ដវងគែើមបីការពារព្ីការចូលយរ

ឬគក្បើ ក្បាស់គដ្ឋយ

មិៃមាៃការអ្ៃុ ញ្ញញត។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ការក្គ្រ់ក្គ្ងគៅគលើពាណិជរ
ជ មមអ្នតរជ្តិ
អ្វីដែលក្តូវែឹង៖
ជបុ ៃមាៃចាប់ រុងការហាមឃាត់
ន
គៅគលើការគធវើ ឬ ការគដ្ឋោះែូរជំៃួញជ្ញមួយបុគ្គលឬក្បគទសដែលក្តូវបាៃ ហាមឃាត់

ឬគៅថ្ន JFEL Sanction គហើយសហរែាអាគមររ
ិ រ៏មាៃចាប់ ៃិងបទបញ្ញ តិតរុនងការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បតិ បតិតការគសវាហិរញ្ញ វតាុ
្ែងក្បគទស

ៃិងការក្បតិ បតតិការគសវាហិរញ្ញ វតាុគៅកាៃ់បណា
ត ក្បគទសហាមឃាត់

ឬបុ គ្គលដែលទទួ លរងៃូវទណឌរមម

គសែារិចចដែលគៅថ្ន U.S. Sanction ។ រនុងនមគយើងជ្ញសមាជិ រនៃអ្ងគការសហក្បជ្ញជ្ញតិ ក្បគទសរមពុជ្ញក្តូវអ្ៃុ វតតតាម
គោលការណ៍ដណនំរបស់អ្ងគការសហក្បជ្ញជ្ញតិ ៃិង រមមវ ិធីទណឌរមមដែលគៅថ្នទណឌរមមអ្ងគការ

សហក្បជ្ញជ្ញតិ

(UN Sanction)។
គលើសព្ីគៃោះគទៀត សហរែាអាគមរ ិរបាៃក្គ្ប់ ក្គ្ងការគចញផ្ាយព្័ ត៌មាៃបគចចរគទសដែលមិៃដមៃជ្ញជៃជ្ញតិ អាគមរ ិរ។
ជ្ញការចាំ បា ច់ ណា ស់ ដែលគយើ ង ក្តូ វ សគងា ត គដ្ឋយយរចិ តដ ទុ រ ដ្ឋរ់ គៅគលើ ចាប់ ក្គ្ប់ ក្គ្ងពាណិជជរមម

អ្ៃតរជ្ញតិ

(ITC) ដែលទារ់ ទងការផ្តល់គសវារមម ជំៃួញ ការគផ្ារមូលៃិ ធិអ្ៃតរជ្ញតិ ៃិងព្ីការនំចូលរមមវ ិធី (Software) ៃិងបគចចរវ ិទា
សក្មាប់ការគក្បើក្បាស់ផ្ទាល់ខួៃ។
ែ
អ្វីដែលក្តូវគធវើ៖
អ្ៃុ គលាមតាមចាប់ ៃិង បទបបញ្ញ តិតដែលពារ់ ព្័ៃធៃឹងការផ្តល់គសវារមមហិរញ្ញ វតាុ្ែងក្បគទស។
ធានឱ្យបាៃៃូ វការផ្តល់ព្័ត៌មាៃក្តឹមក្តូវៃិងគព្ញគលញគៅឱ្យអាជ្ញាធរ។

ក្តួតព្ិៃិតយគមើលឯរស្ករោំក្ទទារ់ ទងរនុងការ

ក្បតិ បតតិការ្ែងក្បគទស គែើមបីធានថ្នគសវារមមរបស់គយើងមិៃបំពាៃគលើចាប់ ៃិងបទបបញ្ញ តិដត ែលពារ់ ព្័ៃធ។
គធវើការគផ្ាៀងផ្ទាត់ក្បតិបតតិការរបស់អ្នរជ្ញមួ យលរខខណឌដែលបាៃរំណត់គៅគលើការហាមឃាត់ ក្បតិបតតិការ
ជ្ញមួ យក្បគទស បុគ្គលដែលហាមឃាត់ រុងការគធវ
ន
ើ ក្បតិបតតិការជ្ញមួ យ។
គផ្ាៀងផ្ទាត់ រាល់នែគ្ូអាជីវរមមរបស់អ្នរដែលជ្ញប់ពារ់ព្័ៃធៃឹងក្បតិបតតិការអ្ៃតរជ្ញតិ

ជ្ញមួយៃឹ ងបញ្ជីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្តល់

គអាយ។ អ្ៃុវតតតាមរិចចការងាររបស់អ្នរ (Your Business) ែូចជ្ញ៖ ការស្កគល់អ្តិ ថិជៃរបស់អ្នរ (KYC) ៃិ ងៃីតិវ ិធីអ្ៃុ វតត។
ក្តូវមាៃការក្បុងក្បយ័តននៃការរ ឹតបៃតឹងគលើការអ្ៃុវតតជំៃួញឬរូ ែរមម ជ្ញព្ិគសសគក្កាមការរ ឹតបៃតឹងនៃ

រមមវ ិធីទណឌរមម

របស់ជបុ ៃ ៃិង/ឬអាគមរ ិរ (U.S. sanctioned program) ែូចជ្ញការសក្មបសក្មួលគលើអាជី វរមមដែលបាៃរ ឹតបៃតឹង អាចគធវើ
គអាយបោះពាល់ែល់អាជី វរមមៃិងគររគិ៍ ត ្មោះរបស់ហតាារសិររ។

ព្ិគក្ោោះគោបល់ជ្ញមួយអ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងរបស់អ្នរក្បសិៃការគធវើក្បតិ បតតិការទារ់ ទងៃឹង សរមមភាព្ជំៃួញ (Trade practice)
ដែលក្តូវហាមឃាត់ ។
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖
ការស្ការ់គសាើរ ឬ ការគ្ែើយតបដែលមិៃសមស្សបព្ី អ្តិ ថិជៃណាមួយ ឧទាហរណ៍ៈ អ្ំព្ីអ្នរទទួ លផ្ល ឬ ក្បភព្
គែើមនៃផ្លិតផ្លនំចូល-នំគចញ។
សរមមភាព្ដែលទារ់ទងជ្ញមួយភាគ្ី ឬសរមមភាព្ដែលសងេ័យថ្នជ្ញប់ទារ់ទងៃឹងការបគងាើតអាវុធជីវស្កស្រសតគ្ីមី ឬអាវុធ
ៃុយដរែដអ្រ ឬកាំក្ជួចមីសុីល។
ក្បតិ បតតិការទារ់ ទងៃឹងក្បគទសដែលហាមឃាត់រុងការគចញ-ចូ
ន
ល ព្លរែាឬអ្នរតំណាងនៃក្បគទសដែលហាមឃាត់ ឬ
រូបវៃតបុគ្គល/ៃី តិបុគ្គលណាមួយ សាិតគក្កាមរមមវ ិធីទណឌរមមអ្ងគការសហក្បជ្ញជ្ញតិ ។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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ការទរ់ស្កាតកា
់ រសម្អាតក្បារ់
អតិថ្ិជន្ំជាយូរម្រដហើយរបស់សាខាម្ួយន្ លន្តងន្តដ្វើក្បតិបតែិោរដ្ឋរ់ និង រជាសាច់ក្បារ់ន្ លមានចំនួនដក្ចើនជាង ៥ម្៊ុឺន ៊ុល្លលរ
អាដម្រ ិរប៊ុន្នែរ៊ុ ងម្ួ
ន យក្បតិបតែោ
ិ រន្ លគាត់ដ្វន្ើ តងន្តតិចជាង ១ម្៊ុន
ឺ ៊ុល្លលរអាដម្រ ិរ។ដដ្ឋយបានពិចារណ្ឋថ្នអតិថ្ិជនដ ោះជាអតិថ្ិជន្ំ

មានរ់របស់សាខា និង រន៊ុងម្ួយក្បតិបតែិោរតិចជាង១ម្៊ុឺន ៊ុល្លលរអាដម្រ ិរដ ោះ ន្ លអតែចរ ិរ្ម្មត្ថរបស់គាត់ដ ោះជាក្បតិបតែិោរសងស័យ។
ដតើសាខាគួរន្តម្ិនរាយោរ ៍ អតែចរ ិររបស់គាត់ដ ោះជាសរម្មភាពន្ លគួរដអាយសងស័យន្ រឬដទ?
អ្វីដែលក្តូវែឹង៖
បុគ្គលដែលជ្ញប់ ទារ់ទងៃឹងសរមមភាព្បទគលមើសក្ព្ហមទណឌ ឧទាហរណ៍ គភរវរមម

គក្គ្ឿងគញៀៃ ការសូរបាៃ់ ៃិងការ

គរងបៃែំដែលព្ាោមរនុង «លាងសមាាត» ផ្លដែលទទួ លបាៃព្ីបទគលមើសរបស់ព្ួរគគ្គែើមបីលារ់រំបាំងព្ួរគគ្ ឬគធវើ
គអាយព្ួរគគ្ស្សបចាប់។ សព្វនថាមាៃក្បគទសគក្ចើៃជ្ញង១០០ ដែលមាៃចាប់ក្បនំងៃឹងការសមាាតក្បារ់ ការហាមឃាត់
ការគធវើក្បតិបតដិការដែលពារ់ ព្័ៃធៃឹងសរមមភាព្ដែលជ្ញបទគលមើសក្ព្ហមទណឌ។

រងវល់មួយចំៃួៃទារ់ទងៃឹងមូលៃិធិ

ស្សបចាប់អាចក្តូវបាៃគក្បើក្បាស់សក្មាប់គធវើហិរញ្ញបបទាៃគភរវរមម។
ហតាារសិររ

បាៃគបតជ្ញាចិតតរុងអ្ៃុ
ន
វតតតាមោងគព្ញគលញៃូវចាប់ក្បនំងៃឹងការសមាាតក្បារ់

ៃិងហិរញ្ញ បបទាៃគភរវ

ិ៍ ត
រមម។ ហតាារសិររ ៃឹងគធវើអាជីវរមមដតជ្ញមួយអ្តិថិជៃដែលមាៃគររគ្
ម ោះរនុងសរមមភាព្អាជី វរមមស្សបចាប់ ដែល
មាៃក្បភព្ហិរញ្ញ វតាុ បាៃមរព្ី ក្បភព្ស្សបចាប់ ដតបុ គណាណោះ។ ហតាារសិររ ក្តូវដតអ្ៃុ វតតការរំណត់ មូលដ្ឋាៃ

ហាៃិភ័យ

រនុងការ "ការស្កគល់អ្តិថិជៃរបស់អ្នរ" (KYC) ៃីតិវ ិធីយរចិតតទុរដ្ឋរ់ ស្កគល់ គែើ មបីរំណត់ សំណួរដែលទារ់ទងៃឹងហាៃិ

ភ័យអ្តិ ថិជៃ ៃិង ជ្ញបៃតបនាប់គែើមបី ការពារ ៃិងទប់ ស្កាត់ គៅគលើក្បតិ បតតិការដែលមាៃលរខណៈគ្ួ រគអាយសងេ័យៃិ ង
មិៃអាចទទួលយរបាៃ។ ការបរាជ័យរនុងការទប់ ស្កា ត់ ក្បតិ បតតិការ ៃិង

ទំនរ់ទំៃងដែលមាៃហាៃិ ភ័យអាចគធវើគអាយ

ខូចខ្ជតោងធាៃ់ធារៃិ ងគធវើគអាយបោះពាល់ែល់គររគិ៍ ត ្មោះ ៃិងសុចចររ
ិ ភាព្របស់ហតាារសិររ ។

ដនលើយតបនឹងសំនួរខាងដលើ

ដយាងត្ថម្ចាប់ក្បឆំងោរសមាអតក្បារ់និងហិរ្ញបបទនដភរវរម្មរបស់ដយើងតក្ម្ូវដអាយរាយោរ ៍ ក្បតិបតែិោរសាច់ក្បារ់ន្ លចាប់ពី

១ម្៊ុឺន ៊ុល្លលរអាដម្រ ិរដ ើងដៅ និងន្ លរាល់ប៊ុគគលស៊ុចចរ ឹតនឹង អន៊ុវតែត្ថម្ចាប់។ ោរដជៀសវាងរន៊ុងោររាយោរ ៍ ក្បតិបតែិោរសាច់ក្បារ់
ដនោះក្តូវរំ

ត់ជាក្បតិបតែោ
ិ រសងស័យ។ ដៅដពលមានោរសងស័យណ្ឋម្ួយដតើអនរគួរន្តន្តរាយោរ ៍ ឬម្ិនរាយោរ ៍ ជាសរម្មភាពគួរ
ដអាយសងស័យ សូម្ក្បឹរាជាម្ួយ យរដ្ឋានក្បតិបតែិត្ថម្។

អ្វីដែលក្តូវគធវើគ្ឺ៖
អ្ៃុ វតតតាមចាប់ៃិងបទបបញ្ញតិតដែលហាមឃាត់រុងការសមា
ន
ា តក្បារ់ៃិងជំៃួយសំរាប់ហិរញ្ញ បបទាៃគភរវរមម ៃិងតក្មូវគអាយ
រាយការណ៍ក្បតិ បតតិការស្កច់ ក្បារ់ ឬក្បតិ បតតិការសងេ័យ។ ដសវងយល់ព្ីចាប់ទាំងគនោះដែលក្តូវយរមរអ្ៃុ វតតរុងរិ
ន
ចច
ការងាររបស់អ្នរ។

ិ ី KYC នៃរិ ចច ការងាររបស់ អ្នរ។ ក្បមូ ល ៃិងយល់ព្ីក្បគភទឯរស្ករចំ គពាោះក្បគភទអ្តិ ថិជៃ ភានរ់ងារ
អ្ៃុ វ តតតាមៃី តិវ ធ
ៃិងនែគ្ូអាជីវរមមគែើមបីធានគអាយបាៃថ្នព្ួរោត់គ្ឺជ្ញប់ ពារ់ ព្័ៃធៃឹងសរមមភាព្អាជីវរមមស្សបចាប់ ៃិ ងក្បភព្មូលៃិធិ
របស់ព្ួរោត់ បាៃមរព្ីក្បភព្ស្សបចាប់។
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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ិ ័ យ រិ ចចកា ររបស់ អ្នរទារ់ ទងៃឹ ងការទទួ លយរទំ រ ង់ ណាមួ យ នៃការទូ រទាត់ ។
អ្ៃុ វ តតតាមវ ៃ

សិ រាអ្ំ ព្ីក្បគភទនៃ

ការទូ ទា ត់ ដែលអាចជ្ញប់ ពារ់ ព្័ៃធជ្ញ មួ យៃឹ ងការសមាា តក្បារ់ (ឧ.ការបញ្ញ
ជ ទិ ញជ្ញស្កច់ ក្បារ់ គក្ចើ ៃ

ឬ

Traveling

Cheque ឬលិ ខិតគបើ រក្បារ់ ដែលគបើ រជំ ៃួសគអាយអ្តិ ថិជៃដែលបាៃព្ី តតិ យជៃដែលមិ ៃក្តូវ បាៃស្កគល់ )។
ក្បសិៃគបើ អ្នរក្បឈមៃឹងសញ្ញញណនៃសរមមភាព្គ្ួរគអាយសងេ័យណាមួ យ គនោះ

ក្តូវរាយការណ៍ៃូ វរាល់ ការរងវ ល់

គនោះគៅកាៃ់ នយរដ្ឋា ៃក្បតិ បតតិតាម ឬនយរដ្ឋាៃដផ្នរចាប់ ៃិងក្តូវធានថ្នរាល់រងវល់ក្តូវបាៃគដ្ឋោះស្ស្កយភាែមៗ
មុៃគព្លបៃតក្បតិបតតិការជូ ៃអ្តិ ថិជៃ។ ធានថ្នឯរស្ករសតីព្ីការគដ្ឋោះស្ស្កយ គនោះក្តូវបាៃររាទុ រោងក្តឹមក្តូវ។
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖
អ្តិ ថិជៃ ភានរ់ ងារ ឬនែគ្ូអាជី វរមមណាមួយដែល/ក្តូវបាៃគសនើសុំគហើយោត់ស្ការ់គសាើររនុងការផ្តល់ព្័ ត៌ មាៃគអាយបាៃ
គព្ញគលញ ឬមិៃក្គ្ប់ក្ោៃ់ ឬ មិៃព្ិត/ព្័ ត៌ មាៃគនោះគ្ួ រគអាយសងេ័យ ឬផ្តល់ព្័ត៌មាៃមិៃព្ិតក្បារែ រនុងគោលបំណង
គជៀសវាងការរាយការណ៍ ឬលរខខណឌរនុងការររាទុរជ្ញឯរស្ករ។

ការទូទាត់គដ្ឋយការគក្បើក្បាស់ឧបររណ៍រូបិយវតាុ ដែលរូបិយវតាុគនោះបងាាញព្ីសញ្ញញណមិៃជ្ញប់ពារ់ព្័ៃធគៅៃឹងអ្តិ ថិជៃ ឬ
មាៃសញ្ញញណថ្នជ្ញយៃតការនៃការសមាាតក្បារ់។

ការទូទាត់មុៃគព្លរំណត់ គៅគលើរមចីជ្ញស្កច់ក្បារ់ ឬសមមូលៃឹងស្កច់ក្បារ់។
ក្បតិ បតតិការខុសធមមតា ឬមាៃលរខណៈសមុគ្ស្កមញ ឬ មិៃស្សបជ្ញមួយអាជី វរមមរបស់អ្តិ ថិជៃ ឬរយៈគព្លនៃការទូទាត់
ឬមិ ៃបងាាញព្ី គោលបំណងអាជី វរមមព្ិតក្បារែ។

គផ្ារៃូ វមូ ល ៃិ ធិខុសក្បក្រតី គៅកាៃ់ ឬមរព្ី ក្បគទសដែលមិ ៃជ្ញប់ ពា រ់ ព្័ៃធៃឹងការក្បតិ បតតិការ។
ក្បតិ បតិតការគៅកាៃ់ តំបៃ់ដែលែូចជ្ញឋាៃសួគ្៌នៃការលារ់ រំបាំងព្័ត៌មាៃអ្តិ ថិជៃ ឬតំ បៃ់គគ្ស្កគល់ថ្នជ្ញសរមមភាព្គភរវ
រមម ឬការជួញែូរគក្គ្ឿងគញៀៃ ឬសរមមភាព្សមាាតក្បារ់ជ្ញគែើម។
ក្បតិ បតតិការដែលជ្ញប់ ទារ់ទងៃឹងធនោរគក្ៅក្បគទស ឬោមៃសរមមភាព្អាជីវរមមចាស់លាស់ ែូចជ្ញអ្នរគផ្ាើរក្បារ់

ឬ

អ្នរបតូរក្បារ់ ឬអ្ៃតរការ ីហិរញ្ញ វតាុមិ ៃដមៃធនោរ។
រចនសមព័ៃនធ ៃក្បតិ បតតិការដែលគគ្ចគវសព្ីការរត់ក្តា ឬលរខខណឌតក្មូវរនុងការរាយការណ៍ (ឧទាហរណ៍៖ ក្បតិបតតិការ
គក្ចើ ៃដែលគធវើគ

ើងគក្កាមចំៃួៃរំណត់ដែលក្តូវរាយការណ៍)។

គសនើសគុំ ផ្ារក្បារ់ ឬទទួ លក្ត

ប់វ ិញៃូវក្បារ់បគញ្ញើគៅកាៃ់ភាគ្ី ទីបីគដ្ឋយោមៃគហតុផ្ល។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ឯរជនភាព
អនរតំណ្ឋងអតិថ្ិជនឬអនរផគតផ
់ គងន្់ លមានសោែន៊ុពលមានរ់បានផែល់ដអាយអនរនូវ ម្ប័

ណន្ លមានដ្មោះរបស់ គាត់ និងព័តមា
៌ នលម្អិត។

ដតើវាលអន្ រឬដទន្ លព័ត៌មានដនោះក្តូវបានប្ចូ លដៅរន៊ុងក្បព័នធន្ លប៊ុគគលិរ ទទដទៀតដអាយចូលដៅដម្ើលបាន?
អ្វីដែលក្តូវែឹង៖
ការគរើៃគ

ើងៃូវចំៃួៃក្បគទសដែលបដៃាមការរ ឹតបៃតឹងចាប់គលើការក្បមូ ល ៃិងគក្បើក្បាស់ព្័ត៌មាៃផ្ទាល់ខួៃរបស់
ែ
អ្តិថិជៃ (

ែូចជ្ញ គ្មោះ លំគៅស្កាៃ ៃិងការោ
ិ ល័យទំ នរ់ទំៃងក្ព្មទាំងព្័ត៌មាៃគផ្េងៗគទៀត)។ បដៃាមព្ី គលើ គៃោះគៅគទៀត
ក្បគទសជ្ញគក្ចើ ៃមាៃចាប់ ដែលហាមឃាត់ គៅគលើ អ្នរតំ ណាងរបស់ ក្រុមហុៃ គៅរនុងក្បតិ បតតិការអាជី វរមម
អាជី វរមម (Business-to-Business) ៃិ ងក្បគទសមួយចំៃួៃគទៀតហាមឃាត់

ជ្ញមួយ

សូមបីដតព្័ ត៌ មាៃសមាាត់ដែលពារ់ ព្័ៃធៃឹង

ក្រុមហុៃជ្ញគែើ ម។ ហតាារសិររ បាៃគបតជ្ញាចិតតរុងការគក្បើ
ន
ក្បាស់ទិៃនៃ័យផ្ទាល់ខួៃរបស់
ែ
អ្តិ ថិជៃគដ្ឋយមាៃការទទួ ល
ខុសក្តូវ ៃិងអ្ៃុវតតតាមចាប់ឯរជៃភាព្ដែលមាៃ។

ដនលើយតបនឹងសំនួរខាងដលើ

គឺដទ ដក្ពាោះព័ត៌មានដ ោះជាព័ត៌មានផ្កាល់ខ្សួ ន
ល ល៊ុោះក្ត្ថន្តគាត់បានផែល់សិទធរ៊ុ ងោរបង្ហ
ន
ា ញ។
អ្វីដែលក្តូវគធវើ៖
សិរា ៃិងអ្ៃុ វតតគៅតាមលរខខណឌរនុងការគក្បើក្បាស់ព្័ត៌មាៃផ្ទាល់ខួៃែូ
ែ
ចខ្ជងគក្កាម៖


ទិៃនៃ័យបុគ្គលដែលក្តូវបាៃក្បមូ ល ឬរត់ការឯរស្ករ ឬគក្បើ ក្បាស់ ក្តូវស្សបតាមចាប់ ៃិងបទបញ្ញ តិត



ស្សបតាមគោលការណ៍ឯរជៃភាព្នៃ ហតាារសិររ ៃិងរិចចការងាររបស់អ្នរ



អ្ៃុ វតតតាមកាតព្វរិចចនៃរិចចសៃា

ការក្បមូល ែំ គណើរការ ៃិងការគក្បើ ក្បាស់ទិៃនៃ័យផ្ទាល់ខួៃសក្មាប់
ែ
ដតគោលបំណងអាជី វរមមស្សបចាប់ដតបុគណាណោះ ។
ការគក្បើ ក្បាស់ «ទិ ៃនៃ័យ អ្នមិ រ» (មិ ៃមាៃគ្មោះៃិ ងោម ៃអ្តត ស ញ្ញញណសំ ោ ល់ ) ឬរ៏ «ទិ ៃន ៃ័ យ ក្បមូ ល ផ្តំុ » (ែូ ច ជ្ញ
ការបូ រ បញ្ចូ លោន គែើ មបី រុំ ឱ្យរំ ណ ត់ អ្ តត ស ញ្ញញ ណរបុ គ្គ ល បាៃ)
ក្តូវបំគព្ញចំៃុចសមគ្ួរ ឬតក្មូវការរនុងការបំគព្ញព្័ ត៌ មាៃ ។

ជំៃួសព្័ត៌មាៃផ្ទាល់ខួៃរបស់
ែ
អ្តិ ថិជៃគៅគព្លដែល

រំណត់ការចូលគក្បើក្បាស់ទិៃនៃ័យផ្ទាល់ខួែៃ(personal data) គៅបុគ្គលដែលក្តូវគក្បាោះ សក្មាប់ដតគោលបំណងអាជីវរមម
ស្សបចាប់ដតបុគណាណោះ។

គធវើការដថររា គែើមបីការពារព្ីការចូលយរឯរស្ករព្ីទិៃនៃ័យបុគ្គលឬការបាត់បង់ គដ្ឋយនចែៃយ ឬការលប់ ៃូវ

ទិៃនៃ័យ

ផ្ទាល់ខួៃរបស់
ែ
អ្តិ ថិជៃគដ្ឋយោមៃការអ្ៃុ ញ្ញញត។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ក្បសិ ៃ គបើ អ្ន រ ែឹ ង ថ្នទិ ៃន ៃ័ យ បុ គ្គ ល ក្តូ វ បាៃគក្បើ ក្បាស់ រុន ងការរ គំ លាភបំ ពា ៃគៅគលើ គោលការណ៍ ឬ
នៃឯរជៃភាព្រនុងរិចចការងាររបស់អ្នរ

ឬក្បសិៃគបើបាៃែឹងថ្នក្បព្័ ៃធសៃតិសុខណាមួ យ

ព្័ ត៌មា ៃផ្ទាល់ខួែៃរបស់ អ្តិ ថិជៃក្តូវបាៃគគ្បំ ផ្ទែ ញៃឹ ងចូ ល យរព្័ ត៌ មាៃ

ៃីតិវ ិធីអ្ៃុ វតត

ឬរ៏ ឧបររណ៍ដែលររាទុ រ

ក្តូវ ជូ ៃែំ ណឹងភាែ មៗគៅកាៃ់ អ្នរក្គ្ប់ ក្គ្ង

របស់អ្នរ ឬគៅកាៃ់ នយរដ្ឋាៃក្បតិ បតតិតាម ឬនយរដ្ឋាៃចាប់។
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖

ភាព្មិៃក្គ្ប់ក្ោៃ់នៃការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បព្័ ៃធសុវតាិភាព្ ឬការគផ្ាើរ ព្័ ត៌ មាៃផ្ទាល់ខួៃរបស់
ែ
អ្តិ ថិជៃ ែូចជ្ញតាមរយៈក្បព្័ ៃធ គអ្
ិចក្តូៃិច (Email) ឬក្បព្័ៃធែនទគទៀតដែលអាចផ្តល់ទិៃធៃ័យអ្តិថិជៃ គៅកាៃ់ក្រុមអ្នរទទួលដែលគក្ចើ ៃជ្ញងតក្មូវការ

ចាំបាច់ស្សបចាប់ ឬទុ រឯរស្ករជ្ញប់ពារ់ព្័ៃធៃឹងទិៃនៃ័យផ្ទាល់ខួែៃរបស់អ្តិ ថិជៃគៅគលើមាសុីៃក្ព្ី ៃ មាសុីៃថតចំលង
ឬទូ រស្ករគដ្ឋយគអាយអ្នរគផ្េងគមើលគ

ើញ។

ដចររ ំដលរៃូវព្័ត៌មាៃផ្ទាល់ខួៃរបស់
ែ
អ្តិ ថិជៃគៅកាៃ់ភាគ្ីទីបីដែលមិៃជ្ញប់ពារ់ ព្័ៃធ ែូចជ្ញ អ្នរលរ់ ឬ

អ្នរផ្គត់ផ្គង់

ដែលខវោះការការពារសុវតាិភាព្សមរមយ ឬ គធវើការរ ឹតបៃតឹងៃូវការគក្បើក្បាស់ព្័ត៌មាៃ ។

ការផ្ទែ ស់ បូតរទិ ៃនៃ័យបុ គ្គលរវាងក្បគទសនន គដ្ឋយោម ៃការព្ិ ចារណាគលើល រខខណឌតក្មូវនៃចាប់។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

អាជីវរមមជ្មួយរដ្ឋាភបា
ិ ល
ការគធវើការជ្មួយរដ្ឋាភិបាល
អនរដលើរដ ើងនូវផលិតផលន្ លមានោរក្គប់ក្គងហានិភ័យលរខ

ៈសម៊ុគសាមញម្ួយដៅ ល់អតិថ្ិជនមានរ់ជាភានរ់ង្ហររដ្ឋាភិបាល។

អនរ ឹងថ្ន្ គារ ទទជាដក្ចើនបានដលើរដ ើងផលិតផលក្បហារ់ក្បន្ហលដៅ ល់អតិថ្ិជន។ ដៅដពលអតិថ្ិជនយល់ក្ពម្ទិញផលិតផល
របស់ដយើង ន្ លតក្ម្ូវដអាយអនរក្តូវច៊ុោះហតាដលខាភាលម្។
ដតើវាលអន្ រឬដទរន៊ុងោរច៊ុោះហតាដលខាជាប ា ន់ ន្ លអតិថ្ិជនម្ិនបានយល់ដពញដលញនូវហានិភ័យន្ លពារ់ព័នធជាម្ួយផលិតផល និង

លទធភាពរន៊ុងោរច៊ុោះរិចចសនា

អ្វីដែលក្តូវែឹង៖
គៅគព្លដែល ហតាារសិររ គធវើការជ្ញនែគ្ូរគដ្ឋយផ្ទាល់ឬគដ្ឋយក្បគោលជ្ញមួ យៃឹងរដ្ឋាភិបាល ៃិង សហក្ោស
ដែលក្គ្ប់ក្គ្ងគដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល (គៅររណីដែលការងាររបស់គយើង ជ្ញញឹរញាប់គ្ឺជ្ញប់ ទារ់ ទងជ្ញមួ យៃឹងភានរ់ ងារ ៃិង
មន្តៃតីរដ្ឋាភិបាល) បុគ្គលិរ ហតាារសិររ លីមីតធីត ក្តូវដតអ្ៃុ តតតាមសតង់ដ្ឋរវ ិជ្ញជជីវៈខពស់បំផ្ុត ៃិងគោរព្តាមចាប់ ៃិង
បទបបញ្ញ តិតែនទគទៀតរួមទាំងការអ្ៃុ វ តតតា មលរខ ខណឌតក្មូវព្ិ គសសមួ យចំ ៃួៃ

ដែលបាៃផ្ារភាជ ប់ ជ្ញ មួ យៃឹ ងក្បតិ បតិត

ការរបស់ រដ្ឋាភិបាល។
ដនលើយតបនឹងសំនួរគឺ៖

ដយើងក្តូវនា ថ្នភានរ់ង្ហររដ្ឋាភិបាលដ ោះមានលទធភាពទទួលយរហានិភ័យ

និងច៊ុោះរិចចសនាដ ើម្បីោរពារហត្ថារសិររពីហានិភ័យអាជីវរម្មរ៏ ូចជាហានិភ័យដររដ្
ែ៍ ម ោះ។
អ្វីដែលក្តូវគធវើ៖
គោរព្ចាប់ៃិងបទបបញ្ញ តិតដែលជ្ញប់ ទារ់ ទងៃឹងការគធវើការជ្ញមួយរដ្ឋាភិបាល

ព្ិគសសគៅគលើលរខខណឌតក្មូវដែល

ពារ់ ព្័ៃធជ្ញមួយៃឹងក្បតិបតតិការ ឬ រិចចសៃាជ្ញមួ យរដ្ឋាភិបាល។
តក្មូវឱ្យៃរណាមានរ់គធវើការជ្ញមួយ ឧទាហរណ៍៖ ជ្ញសមាជិរសមាគ្មៃ៏មានរ់ ឬទី ក្បឹរាហិរញ្ញវតាុមាន រ់ គែើ មបី ផ្តល់គសវារមម
ហិរញ្ញ វតាុគៅកាៃ់រដ្ឋាភិបាល

ក្តូវយល់ក្ព្ម

ភិបាល» របស់ហតាារសិររ ។

គដ្ឋយសមក្គ្័ចិតតរុងការអ្ៃុ
ន
វតតតាម

«គោលៃគោបាយការងារជ្ញមួយរដ្ឋា

ក្តូវមាៃភាព្គទៀងក្តង់ៃិងក្តឹមក្តូវគៅគព្លគធវើការជ្ញមួយៃឹងមន្តៃតីៃិងភានរ់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាល។
ដ្ឋរ់ គចញៃូវែំ គណើរការ (Process) ដែលធានឱ្យបាៃៃូវរបាយការណ៍ វ ិញ្ញញបៃប័ ក្ត គសចរតីដថែងការណ៍ ៃិងសំគណើរ
ដែលទាៃ់ គព្ល ក្តឹ មក្តូវៃិងគព្ញគលញ គហើយតក្មូវការនៃរិចចសៃាក្តូវបាៃបញ្ញ
ជ រ់ចាស់លាស់ ៃិ ងព្ៃយល់ែល់ភាគ្ី
ដែលទទួ លខុសក្តូវ ។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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រុំគធវើឱ្យមាៃការផ្ទែស់បូរណាមួ
ត
យគដ្ឋយោមៃការអ្ៃុ ញ្ញញត

នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ឬខុ សព្ីលរខខណឌតក្មូវនៃរិ ចចសៃាគដ្ឋយោមៃការអ្ៃុ ម័ត

ក្តឹមក្តូវជ្ញលាយលរខណ៍អ្រេរព្ីមន្តៃតីរដ្ឋាភិ បាល។
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖

លរខខណឌតក្មូវព្ិគសសដែលក្តូវអ្ៃុ វតតចំគពាោះក្បតិ បតិតការជ្ញមួ យៃឹងរដ្ឋាភិ បាល

រួមបញ្ចូ លទាំងការក្បតិបតិតការពាណិជជ

រមមរវាងភាគ្ី ឯរជៃ ដែលបាៃផ្តល់ហិរញ្ញ វតាុគដ្ឋយភានរ់ ងារ រដ្ឋាភិបាល ឬរ៏ ភានរ់ងារអ្ៃតរជ្ញតិ ។
ភាព្មិៃក្តឹមក្តូវ ឬការគ្ិតរនក្មោមៃការអ្ៃុញ្ញញតគៅគលើរិចចសៃារដ្ឋាភិបាល

ការគធវើគអាយខុសព្ីតក្មូវការនៃរិចចសៃា ឧទាហរណ៍៖ អ្ៃុ ញ្ញញតឱ្យមាៃការែរក្បារ់រមចីមុៃគព្លបញ្ចប់កាតព្វរិចចដែ
លបាៃបញ្ញ
ជ រ់ ចាស់រុងរិ
ន
ចចសៃាជ្ញមួ យរដ្ឋាភិបាលបាៃរួចរាល់។
ការបំពាៃគៅៃឹងបទបបញ្ញ តិតរបស់រដ្ឋាភិបាលរនុងការគែញនថែ ឬហាមឃាត់ ការផ្តល់សគ្ុណ ។
ការទទួលយរព្័ត៌មាៃអ្ំព្ីការគក្ជើសគរស
ើ ការក្បរួ តក្បដជងនៃការផ្គត់ផ្គង់របស់រដ្ឋាភិ បាល
របស់ ភា គ្ី ក្បរួ តក្បដជង(លុោះក្តាដតមន្តៃតី ចុោះរិ ចចស ៃា

ឬការគែញនថែ/សំគណើរ

ឬអ្នរែឹ រនំទីភាន រ់ ងារបាៃអ្ៃុ ញ្ញញតោងក្តឹមក្តូវ

ៃិងស្សប

ចាប់ រនុងការបគញ្ចញព្័ត៌មាៃគនោះ)
ការចរចាររនុងការងារជ្ញមួយមន្តៃតីរដ្ឋាភិបាល ឬសមាជិរក្គ្ួស្ករមន្តៃតីរដ្ឋាភិបាល ខណៈគព្លដែលមន្តៃតីន
ការគធវើគសចរតីសគក្មចដែលមាៃឥទធិព្លគៅគលើការបគងាើតរិចចសៃាជ្ញមួយរដ្ឋាភិបាល ។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍

ោះមាៃសិទិធរុង
ន
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ការក្ររួតក្រដជងជ្សរល
ការអ្នុវតតតាមចារ់ក្ររួតក្រដជង
អ្វីដែលក្តូវែឹង៖
ហតាា រសិ រ រ លី មីត ធី ត បាៃគបតជ្ញា រនុងការគធវើក្បតិ ប តតិកា រអាជី វ រមម រ បស់ គយើ ងជ្ញមួ យ ៃឹ ងអ្ភិ បាលរិចចលា។ មិៃដមៃ
ក្ោៃ់ដតព្ក្ងឹ ងវបបធម៌អ្ភិ បាលរិចចលារបស់គយើងដតបុគណាណោះគទ

គយើងដថមទាំងចង់ ព្ក្ងី រអ្ភិ បាលរិចចលែ
ា ល់សងគមៃិង

សហគ្មៃ៍ដែលគយើងរស់គៅផ្ងដែរ។
ចាប់សីព្
ត ី ការក្បរួ តក្បដជងរបស់គយើង

គទាោះបីជ្ញព្ួ រគគ្មាៃគោលបំ ណងរនុងការទប់ ស្កាត់ ការក្បរួតក្បដជងមិៃគស្កមោះ

ក្តង់ រវាងនែគ្ូរក្បដជងរនុងវ ិស័យឧសាហរមមរ៏គដ្ឋយ

រ៏គយើង(ជ្ញអ្នរជួយសក្មបសក្មួលែល់ដផ្នរហិរញ្ញ វតាុ

ិ ័ យឧសាហរមម )តក្មូវឱ្យគធវើការក្តួតព្ិ ៃិតយជ្ញមុ ៃរនុងគោលបំ ណ ង
វស

ែល់

គែើ មបីទ ប់ ស្កា ត់ ស រមម ភា ព្ដែលោំ ក្ទែល់

ការបំ ពា ៃរបស់ អ្ តិ ថិជ ៃគៅគលើ ចាប់ កា រក្បរួ តក្បដជង។
អ្វីដែលក្តូវគធវើ៖

សគងាតគមើលព្ីចាប់ក្បរួ តក្បដជង អ្ំព្ីវ ិធីស្កស្រសតដែលអាជីវរមមគ្ួរដតគធវើ។
ព្ិៃិតយគ

ើងវ ិញៃិងដសវងយល់ទាំង

ហតាារសិររលីមីតធីតៃិ ងគោលការណ៍/ៃីតិវ ិធីអាជីវរមមជ្ញរ់ លារ់គហើយក្បសិៃគបើ

មាៃសំណួរ ឬបញ្ញ
ា ក្តូវបញ្ូ ជ ៃគៅនយរដ្ឋាៃចាប់ៃិងគលខ្ជធិការ។
សគងាតគមើ លឥរោ
ិ បថរបស់ អ្តិ ថិជៃរបស់គយើង ពារ់ ព្័ៃធៃឹងការរគំ លាភបំ ពា ៃនៃចាប់ ក្បរួ តក្បដជង ក្បសិៃគបើមាៃ
ក្តូវយរមរព្ិចារណាជ្ញលរខណៈវ ិៃិច័ឆយរនុងការផ្តល់ក្បារ់រមចីែល់អ្តិថិជៃ ។

មិ ៃក្តូវជួ យសក្មួលែល់ អ្តិ ថិជៃណាមួ យ ដែលមាៃបំ ណងគក្បើ ក្បាស់ ៃូវ គសវារមមរ បស់ គយើ ងជ្ញ

មគធាបាយរនុង

ការគគ្ចគវសព្ី ចាប់ ក្បរួ តក្បដជង។ ឧទាហរណ៍៖ ការគក្បើ ក្បាស់ លិ ខិតធានរបស់ គយើ ងរនុងគ្គក្មាងគែញនថែរបស់រដ្ឋា

ភិបាល បុដៃតមិៃមាៃបំណងគែើមបីឈនោះការគែញនថែ ឬក្ោៃ់ដតគែើមបីគធវើឱ្យការគែញនថែគៃោះហារ់ែូចជ្ញមាៃតមាែភាព្ ឬការ
គក្បើ ក្បាស់មូល ៃិ ធិរបស់គយើង គែើ មបីជួយសក្មួលែល់ កា ររួមបញ្ូ ច ល ឬការទិ ញយរ ឬគែើ មបីជួយសក្មួលែល់សរមមភាព្
ទីផ្ារគដ្ឋយមិៃស្សបចាប់ណាមួយ ដែលលទធផ្លៃឹងទទួលបាៃៃូវការផ្ទតច់មុខរនុងទីផ្ារ ឬ ចាប់ក្បនំងៃឹងការលរ់
បងខូចតនមែ។

គជៀសវាងការចុោះរិចចសៃាជ្ញមួ យ អ្នរផ្គត់ផ្គង់ ឬនែគ្ូរអាជីវរមមដែលអាចបងាាញព្ីភាព្មិៃក្តឹមក្តូវគលើរិចចក្ព្មគក្ព្ៀង។
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មិ ៃក្តូវ ជួ យ សក្មួល ែល់ អ្ តិ ថិ ជ ៃ ឬអ្ន រផ្គ ត់ផ្គ ង់ ណា ដែលមិ ៃមាៃបំ ណ ងរនុ ងការគក្បើ ក្បាស់ កា រសក្មបសក្មួលរបស់
គយើងសក្មាប់ខួៃឯងផ្ទ
ែ
ា ល់

(ៃិោយមាងគទៀតថ្ន

អ្តិ ថិជៃ

ឬអ្នរផ្គត់ផ្គង់ណាដែលក្តូវគគ្គក្ជើសគរ ើស

គអាយគធវើជ្ញអ្នរតំណាង របស់អ្នរដែលមិៃស្កគល់។
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖
ការគរៀបចំ ផ្ទតច់មុខ

ក្បសិៃគបើ អ្តិថិជៃ ឬអ្នរផ្គត់ផ្គង់របស់គយើងក្តូវបាៃចុោះរិចចសៃាជ្ញមួយ ភានរ់ ងារដែលមាៃអាជ្ញា

ប័ណណ ឈមួញរណា
ត លដតមួយគ្ត់ ឬផ្ទតច់ មុខគដ្ឋយមាៃអាជ្ញាប័ ណណ គែើ មបីផ្លិត/ផ្គត់ផ្គង់/គក្បើក្បាស់ផ្លិតផ្លឬគសវារមម
ក្តូវធានថ្នអ្តិថិជៃ ឬអ្នរផ្គត់ផ្គង់គនោះមិៃបំពាៃចាប់ក្បរួ តក្បដជង។
ការគរៀបចំ ដែលរារាំងគៅគលើជគក្មើសរបស់ អ្តិ ថិជៃ។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍

ទំព័រទី 30 of 45

ហតាារសិររ លីមីតធីត

នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

រនុងសហគ្មន៍ ហតាថារសិររ លីមត
ី ធីត
ការក្បាក្ស័យទរ់ទងររស់រុគ្ល
គ ិរ
ការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្ររូវានគោរព ផ្តល់រម្លៃ គរចកតីម្លៃលូរន និងគរមើភាពោនរវាងោនគៅវ ិញគៅលក រួលមានបុគ្គលិក
អរិលិជន ម្ៃគ្ូអាជីវកលម អនកផ្គរ់ផ្គង់ អាជ្ញាធរដៃនៃី និ ងអនកពាក់ ព័នធគផ្េងគទៀរ។ បុគ្គលិកហត្ថាករិករ ប្ររូវប្របរិបរតិ
ប្របកាន់ ខ្ជាប់ ខ្ួន
ា និងរកាការទំនាក់ ទំនង លអជ្ញនិចច។ ឧទាហរណ៍៖ ហត្ថាករិករ ក៏ានបគងកើរនូវវបបធល៌ ប្រាស្រ័យទាក់
ទងប្របកបគោយភាពម្លៃលូរន ត្ថលរយៈការគៅោនគៅវ ិញគៅលកថា “គោកប្រគ្ូ” និង “អនកប្រគ្ូ” គៃើលបីបង្ហាញការគោរពោនកនុង
នាលជ្ញអនកគរៀនរូប្ររពីោនគៅវ ិញគៅ

ររិស្ថាន សុខភាព និង សុវតថិភាព
យរដ្ឋានម្ួយដ្ឋរ់ឯរសារ ៥០ក្បអប់ន្ លក្តូវយរដៅទ៊ុររន៊ុងឃ្លំងដ ើម្បីរត់ក្ត្ថ

២ទថ្ៃខាងម្៊ុខ្ស។ ក្បអប់ទង
ំ ដ ោះបាន

ទ៊ុរដចាលត្ថម្ផលូវដ ើរ និង ដ្ឋរ់ដលើទីត្ថង
ំ ក្ចរដគចដចញពីអគគីភ័យ។ វាដ្វើដអាយពិបារ ល់ម្ន៊ុសស២ រ់ដ្វើ ំដ ើ រ ំណ្ឋលគានត្ថម្

ក្ចរដ ោះដៅដពលន្តម្ួយ។

ដតើអនរគួរន្តដ្ឋរ់ក្បអប់ទង
ំ ដ ោះដៅទីដ ោះន្ រឬដទ?
អ្វីដែលក្តូវែឹង៖
ការការពារ បរ ិស្កាៃ សុខភាព្ ៃិងសុវតាិភាព្របស់បុគ្គលិរ គ្ឺជ្ញចាប់ គហើយ ហតាារសិររ គជឿជ្ញរ់ថ្នវា គ្ឺជ្ញ ទគងវើដែល
ក្តឹមក្តូវរនុងអ្ៃុ វតតតាម។ តាមរយៈភាព្ជ្ញអ្នរែឹ រនំរុងការក្គ្ប់
ន
ក្គ្ង ៃិងការគបតជ្ញាចិតតរបស់បុគ្គលិរ

ហតាារសិររ

បាៃគបតជ្ញាចិតតថ្នៃឹ ងផ្តល់ៃូវរដៃែងគធវើការដែលមាៃសុវតាិភាព្ មិៃដមៃក្តឹមដតសក្មាប់បុគ្គលិរគទ បុដៃតដថមទាំងសក្មាប់
អ្តិ ថិជៃ ឬបុ គ្គលណាដែលបាៃមរ រដៃែងគធវើការរបស់គយើងផ្ងដែរ។ គោលការណ៍គៃោះជោះឥទធិព្លែល់ក្គ្ប់ស រមមភា ព្
របស់ ហតាារសិ ររទាំ ងអ្ស់ មិ ៃដមៃក្ោៃ់ ដតបោះពាល់ក្តឹ មដតទី តាំងរបស់ ហតាារសិ ររ គនោះគទបុដៃតគៅែល់ក្គ្ប់ អ្ីវ
ដែលគយើងគធវើ

ឧទាហរណ៍៖ ការទិញយរអាជីវរមមថីម ឬការផ្តល់គសវារមមជូៃអ្តិថិជៃ ឬការគបើរបររថយៃតសក្មាប់

សរមមភាព្អាជី វរមមរបស់ ហតាារសិររ ។
ដនលើយតបដៅនឹងសំនួរខាងដលើគឺ៖

ដទ ដក្ពាោះោររាំងសាាំងដៅ ល់អនរដថ្មើរដជើងត្ថម្ក្ចរដគចដចញអគគីភ័យអាចចាត់ថ្នជាបរ ិយាោសោរង្ហរន្ លម្ិនមានស៊ុវតាិភាព។

ូចដនោះដហើយម្ិនអាចដ្ឋរ់របស់អវីន្ លរាំងសាាំង ល់ក្ចរដគចដចញអគគីភ័យបានដទ។

អ្វីដែលក្តូវគធវើ៖
ក្តូវអ្ៃុ វ តតតា មចាប់ ៃិ ងបញ្ញ តិត ទាំងអ្ស់ សី តព្ីបរ ស្ក
ិ ា ៃ សុ ខភាព្ ៃិ ងសុវតាិភាព្ (Enviroment Health & Safety) ៃិងក្តូវ
ក្បតិ បតតិតាមគោលៃគោបាយរបស់ ហតាារសិររ
បគងាើត ៃិងររាៃូ វបរ ិោកាសការងារគអាយមាៃសុវតាិភាព្ ៃិងការពារព្ីការរងរបួសគៅរដៃែងគធវើការ
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វាយតនមែ ហាៃិ ភ័យដផ្ន រចាប់ EHS ៃិ ងហាៃិ ភ័យគររគិ៍ ត ្មោះ មុ ៃគព្លទទួ លបាៃអាជី វរមមថីម ជ្ញព្ិគសសអាជី វរមមថីម
ដែលជ្ញប់ ទារ់ ទងៃឹងអាជី វរមមដែលមាៃគក្ោោះថ្ននរ់
ព្ិចារណាផ្លបោះពាល់នៃ

EHS

ដែលជ្ញលរខណៈវ ិៃិច័ឆយរនុងការផ្តល់ឥណទាៃ

ការយរចិតតទុរដ្ឋរ់ថ្នគតើក្បសិ ៃ

គបើ អ្តិ ថិជៃបំ ពា ៃចាប់ EHS ៃិ ងបទបញ្ញ តិ តននវាៃឹ ងផ្តល់ ផ្លបោះពាល់អ្ីវខែោះែល់ ការបង់ ស ង ៃិ ងផ្តល់ ផ្លបោះពាល់
អ្វីខែោះែល់ គររគ៍ ត ្មោះ ហតាារសិ ររ ថ្នជ្ញក្រុមហុ ៃដែលផ្តល់មូលៃិ ធិែល់អា ជី វរមម ដែលផ្តល់ភាព្ងាយៃិងគក្ោោះថ្ននរ់
ែល់បរ ិស្កាៃ ។
លុបបំបាត់ៃូវហាៃិភ័យ

EHS

ដែលមិៃសមគហតុផ្លព្ីទីរដៃែងការងារ

ផ្លិតផ្លគសវារមម

ៃិងសរមមភាព្របស់

ហតាារសិររ។
កាត់ បៃាយការបំ ព្ុល ៃិ ងសមាារៈដែលគក្ោោះថ្នន រ់ បងាារការបំ ព្ុល ៃិ ងអ្ភិ រ រេ ការដរន្នៃូវសមាារៈគ

ើងវ ិញែូចជ្ញ

សមាារៈ ទឹ រ ៃិងថ្នមព្លជ្ញគែើម។
បៃត រុនងការអ្ភិ វ ឌ្ឍៃ៍ EHS របស់ គយើ ង ៃិ ងការអ្ៃុ វ តត គអាយស្សបៃឹ ងការរួមបញ្ូ ច លជ្ញដផ្ន រមួ យ នៃ

យុទធស្កស្រសត

ក្បតិ បតតិការរបស់ ហតាារសិររ។

បងាាញព្ី គ្ំៃិតដែលោំក្ទែល់គោលបំណង នៃគោលៃគោបាយគៃោះគៅែល់អ្នរក្គ្ប់ ក្គ្ងរបស់អ្នរ ឬ អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ង់
រិចចការងារEHS។
ជូៃែំណឹងភាែមៗគៅកាៃ់អ្នរក្គ្ប់ ក្គ្ងរបស់អ្នរ ឬទារ់ ទងគៅ EHS គៅគលើភាព្មិៃស្សបចាប់ ឬលរខខណឌដែលមិៃ
មាៃសុវតាិភាព្។
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖
លរខខណឌ ៃិងសរមមភាព្ដែលោមៃសុវតាិភាព្ រួមមាៃែូចជ្ញ៖


ដខេគភែើងដែលោមៃសុវតាិភាព្ ឬដែលងាយរងគក្ោោះថ្ននរ់



ការបិទក្ចរគចញរនុងក្ោមាៃអាសៃន ឬ ក្ចរអ្គ្គីភ័យ



ការគធវើការទារ់ ទងៃឹ ងឧបររណ៍គភែើង ឬ អ្គ្គិសៃី គដ្ឋយមិៃគោរព្លរខខណឌសុវតាិភាព្ (ឧទាហរណ៍៖

ការ

បិទមាសុីៃគព្លែំ គណើរការជួសជុល “Lock-out, Tag-out ”)


សកាតៃុព្លនៃការងាយ្ែងជំងឺធាៃ់ធារ



មិៃែំគណើរការនៃក្បព្័ៃធក្គ្ប់ក្គ្ងសុវតាិភាព្ ឬ ការពារគលើឧបររណ៍ ៃិង គក្គ្ឿងមាសុីៃ

ការមិៃអ្ៃុវតតតាម បទបបញ្ញ តិត ៃិងៃីតិវ ិធី សីព្
ត ី បរ ិស្កាៃ សុខភាព្ៃិងសុវតាិភាព្ ឬ សុវតាិភាព្។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ការរអ្ូរទាំ ឬមិៃបាៃរាយការណ៍នៃ EHS ទារ់ ទងៃឹ ងបរ ិស្កាៃ សុខភាព្ ឬសុវតាិភាព្ នៃភាព្ងាយស្សួល ឬគក្ោោះថ្ននរ់ ឬការ
ខរខ្ជៃរនុងការគ្ែើយតបព្ីការក្ព្ួយបារមមណ៍អ្ំព្ីលទធភាព្គៅែល់ការខូចខ្ជតបរ ិស្កាៃ ឬសុខភាព្ស្កធារណៈ ៃិងសុវតាិ
ភាព្ដែលជ្ញប់ ទារ់ទងៃឹងក្បតិ បតតិការរបស់អ្តិ ថិជៃ
ិ៍ ត
ហាៃិភ័យក្បតិ បតតិការ ៃិងហាៃិ ភ័យគររគ្
ម ោះ ។

ដែលគយើងគ្ួរដតយរចិតតទុរដ្ឋរ់ែូចជ្ញសកាតៃុព្លមួយគៅគលើ

ខវោះខ្ជតៃីតិវ ិធី ឬ ការអ្ៃុវតតសុវតតិភាព្ដែលអាចនំមរៃូវការគ្ំរាមរំដហងគៅែល់សមាារៈរំពាក់ (facility) ៃិង/ឬបុ គ្គលិរ ។
ិ៍ ត
ការទិញយរអាជីវរមមថីមដែលអាចបគងាើៃ ឬនំឱ្យមាៃហាៃិភ័យឥណទាៃៃិងគររគ្
ម ោះគៅកាៃ់ ក្រុមហុៃរបស់គយើង។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ភាពគសមោ
ើ រ
នា នុងការអ្នុវតតការងារ
អ្វីដែលក្តូវែឹង៖
ភាព្គសមើោនរនុងការអ្ៃុ វតតការងារ

ក្តូវអ្ៃុ វតតគអាយបាៃលាជ្ញងការអ្ៃុវតតរបស់

ហតាារសិររ

រនុងការអ្ៃុ គលាមតាម

ចាប់សីព្
ត ី ការងារ ៃិងបុគ្គលិរ។ វាបាៃផ្តល់ៃូវវបបធម៌មួយនៃការគោរព្។ ហតាារសិររ គបតជ្ញាចិតតគែើមបី
រាល់ចាប់ ដែលជ្ញប់ទារ់ ទងៃឹងឯរជៃភាព្ គមាងគធវើការ ក្បារ់ឈួល
ន ោមៃការគរ ើសគអ្ើងបុគ្គលិរ ៃិង

អ្ៃុ វតតតាម

គសរ ីភាព្រនុងការ

ចូលរួម។ រ៏បុ ដៃតរុងនមហតា
ន
ា រសិររ បុគ្គលិរមិ ៃមាៃសិទិធបគញ្ចញមតិោំក្ទគៅគ្ណៈបរេៃគោបាយណាមួយគទបើយ
ចូលរួមរនុងយុទធនការគបាោះគននត ឬចូ លរួមរនុងជំ គលាោះៃគោបាយគទបើយ។ បដៃាមគលើការអ្ៃុ វតតតាមផ្ែូវចាប់ គយើងខិតខំ
រនុងការបគងាើតបរ ិោកាសដែលគ្ិតគ្ូ អ្ំព្ីបុគ្គលិរទាំងអ្ស់គៅក្គ្ប់ ទីរដៃែងដែល ហតាារសិររ គធវើអាជីវរមម ។
អ្វីដែលក្តូវគធវើ៖

តាមរយៈការសគក្មចចិ តតគលើការជួ លបុគ្គលិរ គ្ឺ ដផ្ារគៅគលើលរខណៈសមបតតិការងារ (ឧទាហរណ៍៖ ការអ្ប់រ ំ ៃិង បទ
ិ៍ ត
ព្ិគស្កធៃ៍ ) ៃិងគររគ្
ម ោះ (ជំនញរបស់រប
ូ វៃតបុគ្គលៃីមួយៗ តនមែនៃការអ្ៃុ វតតការងារ ភាព្ជ្ញអ្នរែឹរនំ ៃិងលរខណៈ
វ ិៃិច័ឆយទារ់ទងៃឹងការងារគផ្េងគទៀត)។
ក្គ្ប់ ការបគងាើតសរមមភាព្ទំ នរ់ ទំៃងការងារ ៃិងការសគក្មចចិ តត គ្ឺោមៃការក្បកាៃ់ព្ូជស្កសៃ៍ ព្ណ៌សមបុរ ស្កសន
ជៃជ្ញតិ គភទ (រួមទាំងការមាៃនផ្ាគពាោះ) ចំណង់ផ្ូែវគភទ អាយុ ព្ិការភាព្ អ្តីតយុទធជ្ញៃ ឬលរខណៈែនទគផ្េងគទៀតដែល
បាៃការពារគដ្ឋយចាប់។

ផ្តល់ៃូវបរ ិោកាសការងារ មិៃបារមាព្ីការរ ំខ្ជៃផ្ែូវគភទ ៃិ ងការគ្ំរាមរំដហង។
គោរព្សិ ទិធឯរជៃភាព្ របស់ រមម ររៃិ គោជិ ត គដ្ឋយក្តឹ មក្តូវ ដថររា ៃិ ងការគផ្ារទិៃនៃ័យបុ គ្គលគអាយបាៃ ក្តឹមក្តូវ។
(រនុងគព្លដែលររាឯរជៃភាព្បុគ្គលិរ ហតាារសិររ សូមររាសិទិរ
ធ ុងការតាមដ្ឋៃគៅគលើ
ន
ការគក្បើក្បាស់ក្ទព្យសមបតតិ
របស់ក្រុមហុៃរួមមាៃែូចជ្ញ៖ រុំព្យូទ័រ អ្ុីដមល ទូរស័ព្ា ព្័ត៌មាៃរមមសិទិធ។ល។ អ្ៃុ គលាមតាមចាប់ដែលបាៃអ្ៃុ វតត)។
ក្បសិៃគបើ មាៃភាព្ផ្ាុយោនមួយគរើ តគ

ើងទារ់ទងៃឹងតក្មូវនៃគោលការណ៍ៃិងចាប់ ទំគៃៀមទំ លាប់ ឬការអ្ៃុ វតតរុងតំ
ន បៃ់

ក្បតិ បតតិការ ក្តូវគធវើការព្ិគក្ោោះគោបល់ជ្ញមួយអ្នរក្គ្ប់ ក្គ្ង ៃិងនយរដ្ឋាៃដផ្នរចាប់ គែើមបីរំណត់យរ

សរមមភាព្ណា

ដែលសមស្សបបំផ្ុតរនុងការគដ្ឋោះស្ស្កយ។
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖
ភាព្ជ្ញសក្តូវរនុងបរ ិោកាសការងារ (ឧទាហរណ៍៖ ការៃិោយគរឿងរំដបែង ឬរ៏ ការបងាាញៃូវការចំអ្រ

រ

ឺយ ឬការក្ប

មាថគៅគលើព្ូជស្កសៃ៍ ស្កសន ឬគភទណាមួយ)

ការបគងាើតភាព្មិៃរារ់ទារ់ចំគពាោះគភទផ្ាុយោនគៅកាៃ់បុគ្គលិរ ឬបុគ្គលដែលគធវើការជ្ញមួយអ្នរ។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍

ទំព័រទី 34 of 45

ហតាារសិររ លីមីតធីត

នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ការបំពាៃចាប់ ការងារ ឧទាហរណ៍៖ ក្បារ់ឈួលដែលក្តូ
ន
វបង់សក្មាប់គធវើការគលើសគមាង ឬក្បារ់ឈួលសក្មាប់
ន
គមាង
ការងារតាមគវៃ ។

ការបែិគសធមិៃគធវើការងារ

ឬការមិៃសហការជ្ញមួយបុគ្គលមួយចំៃួៃគដ្ឋយស្ករដតការក្បកាៃ់ព្ូជស្កសៃ៍

ស្កសន

គភទ ឬរ៏ ល រខ ណៈគផ្េងគទៀតដែលបាៃការពារគដ្ឋយចាប់ ។
ការបងាាញព្ី ទិៃនៃ័យការងាររបស់បុគ្គលិរ គៅកាៃ់ បុគ្គលណាមានរ់ដែលមិៃមាៃតក្មូវការនៃរិចចការងារ សមតារិចច ឬជ្ញ
ព្័ត៌មាៃដែល ក្តូវបាៃររាសិទិធ។
ការគធវើសរមមភាព្មិៃលាគលើបុគ្គលិរ (ឧទាហរណ៍៖ ការបញ្ឈប់ព្ីការងារ)

ព្ីគក្ពាោះបុគ្គលិរបាៃរាយការណ៍ព្ីការក្ព្ួយ

បារមមណ៍ទារ់ ទងៃឹ ងការមិៃគោរព្គោលៃគោបាយរបស់ក្រុមហុៃ ឬចាប់ ។
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ការក្គ្រ់ក្គ្ងសនតស
ិ ខ
ុ និង គក្ោោះមហនតរាយ
អតិថ្ិជនជនជាតិម្ច
ិ ស៊ុរ
ី ូមានរ់បានដសនស
ើ ៊ុំដបើរគ

នីជាម្ួយហត្ថារសិររ។ខ្ស្៊ុម្
ំ ន
ិ មានដពលដ ម្
ើ បីក្តួតពិនត
ិ យអតិថ្ិជនជាម្ួយប្ជ ដី មម។

ខ្ស្៊ុំ ឹងថ្នក្បដទសម្ិចស៊ុីរូដ ោះម្ិនន្ម្នជាក្បដទសហាម្ឃ្ត់ដដ្ឋយអងគោរសហក្បជាជាតិ ឬ សហរ ាអាដម្រ ិរដ ោះដទ។
ដតើខ្ស៊ុ ំអា
្ ចដបើរគ នីន្ លបានដសនើស៊ុំដ ោះឥ វភា
ូ ល ម្សិន ដហើយខ្ស្៊ុំនឹងក្តួតពិនិតយដ្មោះអតិថ្ិជនត្ថម្ដក្ោយ?

អ្វីដែលក្តូវែឹង ៖
គៅរនុងអាយុកាលនៃការគរើ ៃគ
ព្័ត៌មាៃ

ើងអ្ំ ព្ីការគ្ំ រាមរំ ដហងនៃគភរវរមម ការការពារសៃតិសុ ខនៃក្បជ្ញជៃគយើង រដៃែងគធវើការ

ៃិងអាជី វរមមគ្ឺជ្ញចំៃុចសំខ្ជៃ់បំផ្ុត។

វាចាប់ គផ្តើ មជ្ញមួ យ ៃឹ ងការក្បតិ បតតិោងមត់ ចត់ ក្គ្ប់ អាជី វរមម

ៃិង

ដផ្ៃការក្គ្ប់ក្គ្ងសៃតិសុខ ៃិ ងគក្ោោះមហៃតរាយ ។ ដផ្ៃការក្គ្ប់ ក្គ្ងសៃតិសុខៃិងគក្ោោះមហៃតរាយ របស់ហតាារសិររ រួម
មាៃ វ ិធាៃការសក្មាប់ការពារគភរវរមម ៃិងសរមមភាព្ក្ព្ហមទណឌគផ្េងគទៀតមរគលើបុគ្គលិរ រដៃែងគធវើការ

ព្័ ត៌ មាៃ

រចនសមព័ៃប
ធ គចចរវ ិទាព្័ត៌មាៃ (IT) ការក្គ្ប់ក្គ្ងគក្ោោះមហៃតរាយៃិងការបៃតអាជីវរមម។ គលើសព្ីគៃោះគៅគទៀត បុគ្គលិរ
ក្តូវមាៃការក្បុងក្បយ័តគន ែើមបីគជៀសវាងគធវើអាជី វរមមជ្ញមួយគភរវររក្តូវបាៃគគ្ស្កគល់ ឬអ្នរដែលគគ្ស្កគល់ថ្ន

ោំក្ទែល់

សរមមភាព្គភរវរមម ។

គឺដទ ម្ិនអាចដបើរគ

ដនលើយតបនឹងសំនួរខាងដលើ៖

នីន្ លដសនើស៊ុំដ ោះបានដទរហូត ល់ោរដផាៀងផ្កាត់ជាម្ួយប្ជ ីដមមបានដ្វើរួចរាល់។

ហត្ថារសិររម្ិនយល់ស្សបដ ើម្បីអាជីវរម្មសក្មាប់អតិថ្ិជនមានរ់រហូត ល់ោរក្តួតពិនិតយប្ជ ីដមមន្ លបានតក្ម្ូវទំងអស់ក្តូវ
បានអន៊ុវតែរួចរាល់។

អ្វីដែលក្តូវគធវើ ៖
អ្ៃុ វតតដផ្ៃការោងមត់ចត់ គែើមបីរំណត់ព្ីសៃដិសុខរបស់បុគ្គលិរ សំភារៈក្ទក្ទង់ ព្័ត៌មាៃក្ទព្យសរមមរបស់ IT ៃិងការ
បៃតអាជី វរមម។
ចូលរួមរនុងដផ្ៃការនៃរិ ចចការងាររបស់អ្នររនុងក្ោអាសៃន ៃិង ការសមសំរាប់ ក្ោអាសៃន។
ការក្បតិ បតតិតាមចាប់គចញៃិងចូលគៅរនុងក្គ្ឹោះស្កាៃ ហតាារសិររ រួមទាំងពារ់ ស្កែរសញ្ញញគអាយសមរមយ។
ការពារព្ី ការចូ លរនុងក្គ្ឹោះស្កាៃ ហតាារសិ ររ ព្ី ក្គ្ប់ បុគ្គលទាំ ងអ្ស់ គលើ រដលងដតបុ គ្គលដែលក្តូវបាៃ អ្ៃុ ញ្ញញតតិ។
ការពារក្ទព្យសរមម IT ព្ីការលួច ឬអ្ំ គព្ើមិៃសមស្សប ។
បគងាើត ៃិងការដថទាំបរ ិោកាសការងារគអាយមាៃសុវតាិភាព្ ទាំងគៃោះរួមមាៃ ការរំណត់អ្តតសញ្ញញណ ៃិងការរាយ
ការណ៍នៃសូចនររអ្ំគព្ើ ហឹងាគៅរដៃែងគធវើការ ។
គធវើការក្តួតព្ិៃិតយជីវក្បវតតិគអាយបាៃសមរមយរនុងការជួលបុគ្គលិរ ឬអ្នរជ្ញប់ រិចចសៃាថមី ដែលអ្ៃុ ញ្ញញតិ គដ្ឋយចាប់
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ធានដផ្ៃកាបៃតរអាជី វរមមគអាយបាៃសមរមយ គ្ឺក្តូវបាៃគរៀបចំគ

នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ើងសក្មាប់ក្ោអាសៃន

ក្តួតព្ិៃិតយ ក្គ្ប់ អ្តិថិជៃ អ្នរផ្គត់ផ្គង់ ភានរ់ ងារ ឈមួញ ៃិងនែគ្ូអាជីវរមមជ្ញមួ យបញ្ជ ីតាមដ្ឋៃគភរវរមមគអាយបាៃសមរមយ
រាយការណ៍រាល់រំហុសទារ់ទងៃឹងសៃតិសុខជ្ញរ់ដសតងគៅកាៃ់អ្នរក្គ្ប់ ក្គ្ងរបស់អ្នរ ឬ អ្នរែឹរនំ

ការក្គ្ប់ក្គ្ង ឬ

Ombudsperson របស់ហតាារសិររ
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន ៖
រូបវៃតបុគ្គលគៅរនុង ហតាារសិររ ដែលមិៃពារ់ស្កែរសញ្ញញ(badge) ៃិង គែើរក្រ

ឹងគៅរដៃែង គធវើការរបស់គយើង។

អ្សុវតាិភាព្នៃក្ទព្យសរមមរបស់IT រួមមាៃែូចជ្ញ រុំព្យូទ័រយូរនែ ទីតាំងររាព្័ត៌មាៃ (Server)ជ្ញគែើម.
ទីរដៃែងដែលមិ ៃមាៃសុវតាិភាព្រនុងរដៃែងការងារដែលអាចចូលបាៃដតបុគ្គលដែលក្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញញតឱ្យចូល
ដតបុ គណាណោះ។

ការរអ្ូរទាំទារ់ទងៃឹងសៃតិសុខព្ី សំណារ់ បុគ្គលិរ អ្តិ ថិជៃ ឬអ្នរជិតខ្ជង ។
ទីរដៃែងដែលមិៃអ្ៃុញ្ញញតគអាយចូល។
គធវើអាជី វរមមជ្ញមួយអ្តិ ថិជៃ អ្នរផ្គត់ផ្គង់ ឬ តតិ យជៃគដ្ឋយោមៃការគផ្ាៀងផ្ទាត់គអាយបាៃក្គ្ប់ ក្ោៃ់ ។
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ការការពារក្ទពយសរមមររស់ហតាថារសិររ
រមមសិទធិរញ្ញា
យរដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលបានបង្ហាញឧបររ ៍ ហិរ្ញវតា៊ុបដងាត
្ំ ំរ៊ុញខ្ស្៊ុំដអាយបង្ហាញ
ើ ថ្មី ល់ប៊ុគគលរ
ិ ខាងរន៊ុង។ អតិថ្ិជន្ំមានរ់របស់ខ្ស៊ុ ជ

ផលិតផលថ្មីដ ោះដៅ ល់គាត់ឥ ូវ ពីដក្ពាោះ ងក្តូវដ្វើោរសដក្ម្ចចិតែរ៊ុ ងសបា
ន
ែ ហ៍ដនោះ។ ខ្ស្៊ុំ ឹងថ្នហត្ថារសិររចង់ោរពារ feature
របស់វាប៊ុន្នែខ្ស៊ុ ំម្
្ ិនក្បារ ថ្ន feature ដនោះបានដ្ឋរ់ដអាយ ំដ ើ រោរដៅដ ើយដទ។

ដតើខ្ស៊ុ ំអា
្ ចបង្ហាញអតិថ្ិជននូវផលិតផលថ្មីដ ោះបានន្ រឬដទ?
អ្វីដែលក្តូវែឹង ៖
រមមសិទិធបញ្ញញរបស់ ហតាារសិររ គ្ឺជ្ញដផ្នរមួយនៃក្ទព្យសរមមដែលមាៃតនមែបំផ្ុត។ ក្គ្ប់ បុគ្គលិរទាំងអ្ស់ក្តូវគធវើការ
ការពារ បាតង់ ពាណិជជរមមសញ្ញញ(Trademark) ការររាសិទិធ(Copyright) ការសមាាត់នៃពាណិជជរមម (Trade Secrets)
ៃិងព្័ត៌មាៃរមមសិទិធគផ្េងគទៀតរបស់គយើង។

ស្សបគព្លជ្ញមួយោនគៃោះ

គយើងរ៏ព្ិចារណា

គលើរមមសិទធបញ្ញញរបស់

អ្នរែនទដែរ។ ការគក្បើក្បាស់ៃូវរមមសិទិប
ធ ញ្ញញរបស់អ្នរែនទគផ្េងគទៀតដែលមិៃបាៃអ្ៃុ ញ្ញញតត អាចបណា
ត លគអាយក្រុម
ហុៃ ៃិងបុគ្គលិរហតាារសិររ ក្បឈមៃឹងបណឹត ងរែាបបគវណី ៃិងការខូចខ្ជតរួមទាំងការផ្ទរព្ិៃ័យធាៃ់ធារ ៃិងគទាស
ក្ព្ហមទណឌ។

វ ិធីស្កស្រសតរុងការការពាររមម
ន
សិទិប
ធ ញ្ញញរបស់គយើង

គអាយបាៃទាៃ់ គព្លគវលា

ៃិងការពារព្ី ហាៃិភ័យទាំងគៃោះ

ៃិ ងសមគហតុ ស មផ្លគៅគលើ ផ្លិ តផ្លថមី

គសវារមម

ែំគណើរការ

គ្ឺ ក្តួតព្ិ ៃិតយ

ៃិងរមមវ ិធី របស់

ហតាារសិររ សក្មាប់ការបគងាើតអ្វីថីមដែលអាចគធវើគៅបាៃ ៃិងការសមាាត់នៃពាណិជជរមម(Trade Secrets) ៃិងរ ំគលាភគលើ
រមមសិទិធបញ្ញញរបស់អ្នរែនទ ។
ដនលើយតបនឹងសំនួរខាងដលើគឺ៖

ដទ អនរគួរក្បឹរាជាម្ួយអនរក្គប់ក្គងរបស់អនរ ក្បសិនដបើផលិតផលដ ោះបាននលងផ៊ុតោរអន៊ុម្័តខាងរន៊ុងរ៏ ូចជា ំដ ើ រោរត្ថម្ផលូវចាប់
និងដៅ ល់វគគន្ លអនរអាចបង្ហាញវាដៅ ល់អតិថ្ិជនមានរ់ដ ោះ។
អ្វដី ែលក្តូវគធវើ ៖
ការការពារមារយីគហា ការគក្បើ ក្បាស់មារយីគហា ៃិងនមររណ៍ក្រុមហុៃរបស់គយើង

គ្ួរដតក្តួតព្ិៃិតយគដ្ឋយ នយរ

ដ្ឋាៃ ក្បតិ បតតិតាម ៃិងនយរដ្ឋាៃដផ្នរចាប់ ។
ការគោរព្គៅគលើសុព្លភាព្បាតង់ ឧបររណ៍ដែលមាៃរមមសិទធបញ្ញញ ៃិ ងក្ទព្យដែលជ្ញរមមសិទិប
ធ ញ្ញញ របស់អ្នរែនទ។
ព្ិគក្ោោះគោបល់ជ្ញមួយនយរដ្ឋាៃចាប់ ៃិងគលខ្ជធិ កាទារ់ទងៃឹងអាជ្ញាប័ ណណសំខ្ជៃ់ៗ ឬរ៏ការអ្ៃុម័តឱ្យគក្បើ រមមសិទិធ
បញ្ញញរបស់អ្នរែនទែូ ចជ្ញបាតង់ ពាណិជជសញ្ញញ(Trademark) ឬរមមសិទិធព្័ត៌មាៃ (ឧទាហរណ៍៖ ព្័ត៌មាៃដែលក្តូវររា
ការសមាាត់ ៃិង មិៃែឹងក្តូវបាៃែឹងឮជ្ញស្កធារណៈ ឬមិៃអាចគក្បើបាៃទូ គៅ )។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ការព្ិគក្ោោះគោបល់ជ្ញមួយនយរដ្ឋាៃចាប់ ក្តូវគធវើមុៃគព្ល ៖


ការគសនើសុំ ការទទួ លយរ ឬការគក្បើ ក្បាស់ ព្័ ត៌ មាៃរមមសិ ទិធអ្នរខ្ជងគក្ៅ (ឧទាហរណ៍៖ ទទួ លបាៃបញ្ជី
គ្មោះមរព្ីក្បភព្ខុសចាប់ )



ការបងាាញព្័ ត៌ មាៃរមមសិទិរធ បស់គយើងគៅគអាយអ្នរខ្ជងគក្ៅ



អ្ៃុ ញ្ញញតគអាយអ្នរគក្ៅរនុងការគក្បើ ក្បាស់ព្័ ត៌ មាៃដែលជ្ញរមមសិទិធរបស់គយើង។



យល់ែឹងអ្ំព្ីការទទួលខុសក្តូវរបស់អ្នរ រនុងការការពារ ពាណិជជសញ្ញញ(Trademark) ៃិងគ្មោះយីគហារបស់គយើង។
ព្ិគក្ោោះគោបល់ជ្ញមួយនយរដ្ឋាៃចាប់ក្បសិៃគបើមាៃសំណួរគផ្េងៗទារ់ ទងៃឹងការទទួ លខុសក្តូវ។
អ្ៃុ វតតតាមគសចរតីដណនំសក្មាប់ ការគក្បើក្បាស់នៃពាណិជជសញ្ញញ ៃិងពាណិជជនម របស់ ហតាារសិររ ៃិងរបស់ក្រុមហុៃ
សមព័ៃធ ហិរញ្ញ វតាុ។
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន ៖
ការទទួ ល យរព្័ ត៌មា ៃដែលជ្ញរមមសិ ទិធ អ្នរខ្ជងគក្ៅ គដ្ឋយោមៃការព្ិ គក្ោោះគោបល់ជ្ញមួយ នយរដ្ឋាៃដផ្នរចាប់
ព្ិភារាអ្ំ ព្ីព្័ ត៌ មាៃរមមសិទិធរបស់ ហតាារសិររ ជ្ញមួ យអ្តិ ថិជៃ ឬអ្នរផ្គត់ផ្គង់។
ការគក្បើក្បាស់ក្រុមហុៃគផ្េង

គែើមបីគធវើការអ្ភិ វឌ្ឍផ្លិតផ្ល

ឬរមមវ ិធី(Software)ថមីគដ្ឋយោមៃរិចចក្ព្មគក្ព្ៀងជ្ញលាយ

លរខណ៍អ្រេរគៅគលើចំៃុចនៃរមមសិទិធ ៃិងសិទិគធ ផ្េងគទៀតគៅរនុងរមមសិទិធបញ្ញញដែលបាៃបគងាើត ។
ការគ្ំ រាមរំ ដហងែល់ ៃរណាមាន រ់

ដែលបាៃសងេ័យ ព្ី ការរ គំ លាភគលើ រមម សិទិធបញ្ញញរបស់

ហតាារសិ ររ

ណា

មួយគដ្ឋយោមៃការព្ិគក្ោោះគោបល់ជ្ញមួយនយរដ្ឋាៃចាប់ ជ្ញមុៃសិៃ។
ការជួលបុគ្គលិរថមី

ជ្ញព្ិ គសសបុគ្គលណាមានរ់ ដែលធាែប់គធវើការព្ីមុៃជ្ញនែគ្ូក្បរួ តក្បដជង

គដ្ឋយមិៃដ្ឋរ់គៅរនុងការ

ការពារ គៅគលើ បុគ្គល គនោះព្ី ការបងាាញគដ្ឋយនចែៃយ ឬគក្បើ ព្័ត៌មា ៃរមម សិ ទិធរ បស់ ៃិគោជរមុៃរបស់ោត់ ។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

អ្នរក្គ្រ់ក្គ្ងហិរញ្ញវតថុ
អ្វីដែលក្តូវែឹង ៖
អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញ វតាុ(controller) មាៃមូលដ្ឋាៃចំៃួៃ ៣ គ្ឺ៖(១) វ ិធាៃការរនុងការចាត់ ថ្ននរ់ ក្បតិ បតតិការ ៃិង សមតុ លយ
គអាយបាៃ ក្តឹមក្តូវ (២) ក្តួតព្ិៃិតយក្បព្័ ៃធ ថ្នក្ទព្យសរមម ៃិងការបងគរព្័ ត៌ មាៃគដ្ឋយមាៃសងគតភាព្ ៃិងគដ្ឋយក្តឹមក្តូវ
ៃិងទី(៣) របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វតាុ ៃិងក្បតិ បតតិការគ្ឺក្តូវបាៃគធវើទាៃ់ គព្លគវលា ៃិងមិៃលំគអ្ៀង។
អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញ វតាុ បគងាើតបរោ
ិ កាសក្តឹ មក្តូវសក្មាប់បងាាញគអាយទាៃ់ គព្លគវលា គជឿជ្ញរ់ ៃិងមាៃភាព្ក្តឹមក្តូវ
គៅកាៃ់ភានរ់ ងាររដ្ឋាភិបាល ៃិងស្កធារណៈ។
អ្វីដែលក្តូវគធវើ ៖
អ្ៃុ វតតតាមៃីតិវ ិធីគ្ណគៃយយទូគៅ រ៏ែូចជ្ញសតង់ដ្ឋរគ្ណគៃយយដែលទទួ លស្កគល់ជ្ញទូគៅ ៃិងបទបបញ្ញ តិគត ៅគលើ របាយ
ការណ៍គ្ណគៃយយ ៃិ ង ហិរញ្ញ វតាុ។
ធានគអាយបាៃៃូ វព្័ ត៌មា ៃហិរ ញ្ញ វ តាុ
គអាយក្តឹមក្តូវ ៃិងទាៃ់ គព្លគវលា។
ររាទុរគអាយបាៃគព្ញគលញ

ៃិ ងមិ ៃដមៃហិរញ្ញ វ តាុ (Non

ក្តឹមក្តូវ

ៃូវរាល់ក្បតិ បតតិការអាជី វរមមទាំងអ្ស់។

financial)

ៃិ ងក្បតិ បតតិការគ្ឺ ក្តូវបាៃរាយការណ៍

ៃិងគអាយបាៃទាៃ់ គព្លគវលាៃូវរំ ណត់ ក្តាៃិ ងបញ្ជីគ្ណៃី គែើមបី្ុោះបញ្ញ
ែ
ជ ំង

ការពារក្ទព្យសមបតតិរបស់ ហតាារសិររ ទាំងអ្ស់ ទាំងក្ទព្យសរមមរប
ូ ិយ ហិរញ្ញ វតាុ ៃិងព្័ត៌មាៃ (Physical, financial and
informational)។

ផ្តល់ៃូវការវាយតនមែ

ៃិងព្ាររណ៍ទុ រគដ្ឋយភាព្គស្កមោះក្តង់

ៃិងទាៃ់គព្លគវលា

ររាបាៃៃូវែំគណើរការៃិងការក្គ្ប់

ក្គ្ងលា។
អ្ៃុ វតតតាមៃីតិវ ិធីរុងការក្គ្ប់
ន
ក្គ្ប់ ឯរស្ករ

ក្ព្មទាំងចាប់

ៃិងបទបបញ្ញ តិតដែលទារ់ទងគៅៃឹងការបងាារទុរឯរស្ករ

ៃិងរំណត់ក្តា។

ររាទុរឯរស្ករ ៃិងរំណត់ក្តាដែលពារ់ ព្័ៃធៃឹងរិចចការដែលគៅព្ុំទាៃ់ បញ្ច ប់ (Pending) ឬែឹងជ្ញមុៃទារ់ទងៃឹង វ ិវាទ
ឬទំ នស់ សវៃរមម ឬការគសុើបអ្គងាត ៃិងគក្កាមការែឹរនំគដ្ឋយនយរដ្ឋាៃចាប់ៃិងគលខ្ជធិកា។
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន ៖
លទធផ្លហិរញ្ញ វតាុ ហារ់ែូចជ្ញមិៃស្សបជ្ញមួយៃឹងការបំគព្ញការងារ។
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រំណត់ក្តាហិរញ្ញ វតាុដែលមិៃក្តឹមក្តូវ ែូចជ្ញការបំគផ្ែើសគៅគលើចំណាយគធវើែំគណើរ ឬការស្កនរ់ គៅ ឬខុ សគព្លគមាង
ឬខុ សវ ិរ័ យបក្ត។

ក្បតិ បតតិការដែលមិៃសមស្សបជ្ញមួយ គសែារិចចអាជីវរមម។
ខវោះការក្គ្ប់ ក្គ្ងគែើមបីការពារក្ទព្យសមបតិតព្ីហាៃិភ័យនៃការបាត់ បង់ ។
ក្ទព្យសរមមរប
ូ ិ យ (Physical Property) ឬ ធៃធាៃគផ្េងៗជ្ញគក្ចើ ៃគទៀតដែលអាចក្តូវបាៃគក្បើក្បាស់

គអាយអ្ស់

លទធភាព្បតូរទី តាំង ឬរំ គទចគចាល។
ការបគញ្ជៀសៃូវការក្តួតព្ិៃិតយ ៃិង ៃីតិវ ិធីនៃការអ្ៃុម័ត។
រងវោះខ្ជតនៃការក្តួតព្ិៃិតយ

ៃិងគជៀសវាងៃូ វអ្វីដែលមិៃស្សបចាប់ គៅគព្លទិញអាជី វរមមថីម

ៃិង

គៅតាមតំបៃ់ ដ្ឋច់

ស្សោល ឬខវោះបុ គ្គលិរគធវើការ។
រងវោះ ការក្តួ ត ព្ិ ៃិ តយៃិ ង ទំ លាប់ រុ នងការបក្មុង ទុ រ ឯរស្ករ

(រួមទាំ ង អ្ុីដមល) សក្មាប់រវា
ិ ទ សវៃរមម ៃិង ការគសុើប

អ្គងាតដែលមិៃទាៃ់ បាៃបញ្ចប់ ឬព្ាររណ៍ែឹងជ្ញមុៃ។

ការរំគទចគចាលឯរស្ករគដ្ឋយមិ ៃែឹងថ្នអ្វីដែលក្តូវបាៃគបាោះបង់ គចាល

ឬថ្នគតើឯរស្ករគៃោះជ្ញប់ ទារ់ទងតក្មូវការ

រនុងការបក្មុងទុរឯរស្ករនៃចាប់។
គសចរតីដថែងការណ៍មិ ៃព្ិតឬបំគផ្ែើសការព្ិត រនុងអ្ុីដមល រនុងបទបងាាញ ឬឯរស្ករគផ្េងគទៀត ។
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ទំនស់ផ្លក្រគោជន៍
រមួយរបស់អនរោន់ោប់ក្រុម្ហ៊ុនម្ួយន្ លផគត់ផគង់នូវសមាារៈោរ ិយាល័យដអាយហត្ថារសិររ។
ដតើដ ោះជាទំ ស់ផលក្បដយាជន៍ន្ លបានហាម្ឃ្ត់ន្ រឬដទ ន្ លវាម្ិនមានបញ្ហាអវីដៅនឹងម្៊ុខ្សង្ហរន្ លអនរដ្វើោររន៊ុងហត្ថារសិររ?
អ្វីដែលក្តូវែឹង៖
រនុងគមាងគធវើការ ឬរនុងគព្លសក្មាររបស់គយើង អ្វីដែលអ្នរគធវើមិៃក្តូវគអាយមាៃទំនស់ផ្លក្បគោជៃ៏ ជ្ញមួយៃឹងការ
ទទួ លខុសក្តូវរបស់អ្រ
ន ជ្ញមួយ ហតាារសិររ គនោះគទ ។ ោមៃសរមមភាព្គៅរដៃែងគធវើការ ឬរ៏ គៅផ្ាោះដែលគធវើគអាយ

ិ៍ ត
បោះពាល់ែល់គររគ្
ម ោះលារបស់ ហតាារសិររ គទ។ ការគក្បើក្បាស់ធៃធាៃរបស់ ហតាារសិររមិៃក្តឹមក្តូវ ឬមិ ៃសមស្សប
ក្តូវបាៃហាមឃាត់ផ្ងដែរ។ សូ មបីដតគៅគព្លគយើ ងោម ៃបំ ណងរ៏ គដ្ឋយ រូបភាព្នៃទំ នស់ អា ចមាៃផ្លបោះពាល់ជ្ញ
អ្វ ិជជមាៃ។ វាជ្ញការសំខ្ជៃ់រុងការព្ិ
ន
ចារណាថ្នគតើសរមមភាព្របស់អ្នរដែលអាចបងាាញគចញ ៃិងគែើមបីគជៀសវាងការ
យល់គ

ើញនៃជគមាែោះផ្លក្បគោជៃ៍ណាមួយ ។

ដនលើយតបនឹងសំនួរខាងដលើ៖

ដនោះម្ិនមានជាអវីន្ លបានហាម្ឃ្ត់ដ្ឋច់ខាតដ ោះដទ ប៊ុន្នែដយាងត្ថម្ដគាលោរ ៍ ទំ ស់ផលក្បដយាជន៍តក្ម្ូវដអាយអនរបង្ហាញនូវ

សាានភាពដនោះដៅ ល់ថ្ននរ់ក្គប់ក្គង ក្បសិនដបើអនរឬ យរដ្ឋានរបស់អនរបានជាប់ពារ់ព័នធនឹងោរដក្ជើសដរ ើសអនរផគត់ផគង់ឬោរបញ្ហជទិញន្ ល
ជាប់ពារ់ព័នន
ធ ឹងអនរផគត់ផគង់ដនោះ និងន្ លអនរម្ិនបានប៊ុនបងដក្បើឥទធិពលម្រដលើអាជីវរម្មរបស់ហត្ថារសិររជាម្ួយក្រុម្ហ៊ុនរមួយរបស់អនរ។

អ្វីដែលក្តូវគធវើ៖
ការបងាា ញ(ជ្ញលាយលរខណ៍អ្រេរគៅអ្នរក្គ្ប់ ក្គ្ងរបស់ អ្នរ ៃិ ងមន្តៃតីក្បតិ បតតិតា ម) ទាំ ងសរមមភាព្គៅខ្ជងគក្ៅរបស់
អ្នរ ផ្លក្បគោជៃ៍ ហិរញ្ញ វតាុ ឬទំ នរ់ ទំៃងដែលអាចបងាាញគអាយមាៃជគមាែោះ ឬការគលចគ

ើងៃូវសរមមភាព្ណាមួយ

ដែលអាចគរើតមាៃៃូវជគមាែោះ។

ិ ិ ច័ឆយ លារុ នងការក្បក្ព្ឹ តដអា ជី វរមម
គក្បើ ការវ ៃ
រសិររ ។

គជៀសវាងសរមមភាព្

ៃិ ងសរមមភាព្ផ្ទា ល់ ខួែៃទាំ ងអ្ស់ ដែលគៅខ្ជងគក្ៅព្ី កា រងាររបស់

ឬការទំនរ់ទំៃងដែលអាចបងាឱ្យមាៃសកាតៃុព្លនៃជគមាែោះ

ឬបគងាើតគ

ហតាា

ើងនៃជគមាែោះការងារ

ឬទំ នស់ ផ្លក្បគោជៃ៍របស់អ្នរជ្ញមួយ ហតាារសិររ ។
មិៃក្តូវគក្បើក្បាស់ធៃធាៃរបស់ហតាារសិររ គដ្ឋយមិៃក្តឹមក្តូវ ឬគែើមបីជ្ញក្បគោជៃ៍ផ្ទាល់ខួៃែូ
ែ
ចជ្ញរមមសិទិធបញ្ញញ រិចច
សៃារបស់អ្តិ ថិជៃ គព្លគវលា ឬ រួមបញ្ចូ លទាំងឧបររណ៍ការោ
ិ ល័យ អ្ុីដមល ៃិង រមមវ ិធីរុំព្យូទ័រ។

រុំចាប់យរឱ្កាសដែល ហតាារសិររ អាចទទួលបាៃអ្តាក្បគោជៃ៍ គធវើជ្ញរបស់ខួៃឯងផ្ទ
ែ
ា ល់តាមរយៈការគក្បើ ក្បាស់
តួនទី ព្័ ត៌ មាៃ ឬក្ទព្យសមបតតិ។
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គសនើសុំ ការអ្ៃុ ញ្ញញតិ មុៃគព្លទទួ ល យរមុ ខតំ ដណងជ្ញមន្តៃតី ឬ នយរជ្ញមួ យ ៃឹ ងអាជី វរមមគៅខ្ជងគក្ៅខណៈគព្ល
ដែលអ្នរគៅជ្ញបុគ្គលិរ ហតាារសិររ លីមីតធីត ។
គសនើសុំ កា រអ្ៃុ ញ្ញញតព្ី អ្ន រក្គ្ប់ ក្គ្ងរបស់ អ្ន រ គៅគព្លដែលទទួ ល បាៃតំ ដណងជ្ញក្រុមក្បឹរាភិបាលមិៃដសវងររក្បារ់
ចំគណញ

ជ្ញព្ិគសសក្បសិៃគបើអ្ងគការគៃោះមាៃទំនរ់ ទំៃងជ្ញមួយហតាារសិររអាចជ្ញការរ ំព្ឹងខ្ជងដផ្នរហិរញ្ញ វតាុ ឬជ្ញ

ការោំក្ទគផ្េងគទៀតព្ី ហតាារសិររ ។

អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖
ផ្លក្បគោជៃ៍ ខ្ជ ងដផ្នរហិ រញ្ញ វ តាុ គៅរនុ ងក្រុមហុ ៃមួ យ

ជ្ញរដៃែងដែលអ្នរអាចគធវើគអាយបោះពាល់ គដ្ឋយផ្ទាល់ែល់

អាជី វរមមរបស់ ហតាារសិររ លីមីតធីត ជ្ញមួ យក្រុមហុៃគនោះ (ឧទាហរណ៍ អ្តិ ថិជៃ អ្នរផ្គត់ផ្គង់ ឬ ការវ ិៃិគោគ្) ។
ការអ្ៃុ វ តតការងារគក្ៅគមា ងគដ្ឋយការគក្បើ ក្បាស់គព្លគវលាឧបររណ៍ឬសមាារៈ របស់ ហតាារសិររ ។

អ្ំគណាយដែលនថែជ្ញងតនមែធមមតាព្ី អ្នរផ្គត់ផ្គង់ អ្តិ ថិជៃ ឬអ្នរក្បរួ តក្បដជង ជ្ញព្ិគសសក្បសិៃគបើអ្នរគធវើការសគក្មច
ចិតត (រនុងនមជ្ញ ហតាារសិររ លីមីតធីត) ដែលជ្ញប់ពារ់ ព្័ៃធៃឹងព្ួរគគ្។
ទទួ លការបញ្ុ ច ោះតនមែឬក្បគោជៃ៍ គផ្េងគទៀតដែលបាៃមរព្ីអ្នរផ្គត់ផ្គង់

អ្នរផ្តល់គសវារមម

ឬអ្តិ ថិជៃដែលជ្ញ

ស្កធារណៈ ឬ មិតតរម
ួ ការងារគៅ ហតាារសិររ មិៃបាៃទទួល។

គធវើអាជីវរមមគដ្ឋយផ្ទាល់ជ្ញមួយអ្នរផ្គត់ផ្គង់គព្លដែលអ្នរែឹងថ្នអាជីវរមមគនោះជ្ញរមមសិទិធ

ឬក្គ្ប់ ក្គ្ង

គដ្ឋយសមាជិរ

ក្គ្ួស្ករ ឬ មិតតភរតិជិតសនិទធរបស់អ្នរ។
ការគក្បើក្បាស់ធៃធាៃរបស់

ហតាារសិររ

លីមីតធីត

មិៃក្តឹមក្តូវ៖

ការគក្បើ ក្បាស់តួនទី

ឬរិចកា
ច រណាមួយគែើមបី

គឃាសន ឬ ជួយែល់សរមមភាព្ខ្ជងគក្ៅ។
គៅគព្លជួល ការតំគ

ើងឋាៃៈ ឬការក្គ្ប់ក្គ្ង គៅគលើសមាជិរក្គ្ួស្ករ ឬមិតតភ័រតជិតសនិត។

ទំនរ់ទំៃងផ្ទាល់ខួៃដែលអាចៃឹ
ែ
ងគធវើគអាយគរើតមាៃៃូវទំ
ែល់ផ្លក្បគោជៃ៍ក្រុមហុៃ ។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍

ស់ជ្ញមួយៃឹងការទទួ លខុសក្តូវរនុង ហតាារសិររ ឬកាត់បៃាយ
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

ការទិញលរ់ភាគ្ហន
ុ និងការផ្តលព
់ ័ត៌ម្នសម្ងាត់ននភាគ្ហន
ុ
ខ្ស្៊ុរ
ំ ព
ំ ៊ុងពិភារាជាម្ួយបងក្បុសរបស់ខ្ស៊ុ ្ំ ដហើយខ្ស្៊ុបា
ំ នដលើរថ្នខ្ស្៊ុន
ំ ង
ឹ មាន ំដ ើ រដបសរម្មម្ួយ ដ ម្
ើ បីប្ច ប់រច
ិ ចក្ពម្ដក្ពៀងសំរាប់ HKL
ទិញក្រុម្ហ៊ុន X ។
ដតើដនោះអាចជាោរបដងាើតបញ្ហាម្ួយន្ រឬដទ?
អ្វីដែលក្តូវែឹង៖
រនុងលរខខណឌការងាររបស់អ្នរ អ្នរគ្ួរដតសិរាអ្ំព្ីព្័ត៌មាៃសំខ្ជៃ់ ៗរបស់ ហតាារសិររ ឬក្រុងស្សុី ឬក្រុមហុៃែនទគទៀត

មុៃគព្លដែលវាក្តូវបាៃគចញផ្ាយជ្ញស្កធារណៈ។ អ្នរអាចជ្ញអ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងទំនរ់ទំៃងរបស់ក្រុមហុៃ ឬអាចងាយ
ស្សួលឮព្ីការសៃានរនុងបរ ិគវណអាោរ ឬបាៃមរព្ីឯរស្ករដែលគៅសល់គលើមាសុីៃថតចមែង។ ការគក្បើ ក្បាស់ៃូវ

ព្័ត៌មាៃសក្មាប់ហិរញ្ញវតាុរបស់អ្នរ ឬអ្តាក្បគោជៃ៍ ផ្ទាល់ខួៃ
ែ ឬការបញ្ូ ជ ៃព្័ត៌មាៃគៅកាៃ់ ក្គ្ឹោះស្កាៃគផ្េងគដ្ឋយរ ំគលាភ
បំពាៃគោលការណ៍គៃោះ ៃិងអាចជ្ញអ្ំគព្ើ ដែលខុសចាប់។ គៃោះរួមបញ្ូ ច លទាំងការជួញែូរមូលបក្តរបស់
ណាមួយ ដែលអ្នរមាៃព្័ ត៌ មាៃដែលមិ ៃបាៃផ្េព្វ ផ្ាយជ្ញស្កធារណៈ ៃិ ងផ្តល់ «ព្័ ត៌មា ៃនផ្ារុនង» គៃោះ

ក្រុមហុៃ

គៅកាៃ់ អ្នរ

គផ្េង ដែលអាចដផ្ារ គលើ ព្័ ត៌ មាៃជួ ញែូ រ ដែលអ្នរបាៃដចររ ំដលរគនោះ ។

ោរដនលើបតបនឹងសំនួរខាងដលើ៖

គឺបាទ/ចាស ក្បសិនដបើក្រុម្ហ៊ុន X គឺក្រុម្ហ៊ុនម្ហាជនម្ួយ និង ោរទិញក្រុម្ហ៊ុន X ម្ិនបានផាយជាសានារ

ៈ។

ក្បសិនដបើបងក្បុសរបស់អនរជួញ ូរម្ូលប័ក្តក្រុម្ហ៊ុន X ដដ្ឋយដយាងត្ថម្ព័ត៌មានរបស់អនរ អនរទំងពីរអាចក្តូវបានដចាទក្បោន់

ជាម្ួយោរជូញ ូររព័ត៌មានទផារ៊ុ ង
ន (Insider Trading)។

អ្វីដែលអ្នរក្តូវគធវើ៖
មិ ៃក្តូវទិ ញ-លរ់ មូល បក្តក្រុមហុ ៃ គផ្េងៗគទៀតរួមទាំ ង ការទិ ញលរ់ មូល ប័ ក្តរបស់ ក្រុងស្សុី ទាំ ងគដ្ឋយផ្ទាល់

ឬ

តាមរយៈសមាជិរក្រុមក្គ្ួស្ករ ឬបុគ្គលគផ្េង ឬតាមរយៈក្រុមហុៃគផ្េង រនុងគព្លដែលអ្នរបាៃែឹងអ្ំព្ីព្័ត៌មាៃនផ្ារុនង
របស់ក្រុមហុៃ (ដែលក្តូវបាៃស្កគល់ថ្នជ្ញ “ការជួញែូរនផ្ារុង”។)។
ន
មិៃក្តូវគធវើការផ្តល់គោបល់

ឬគធវើការដណនំគៅកាៃ់ៃរណាមានរ់ គផ្េងគទៀតដែលគធវើការទិញ-លរ់មូលប័ក្តរបស់ក្រុម

ហុៃណាមួយរួមទាំង ហតាារសិររ រនុងគព្លដែលអ្នរបាៃែឹងអ្ំព្ីព្័ត៌មាៃនផ្ារុនងរបស់ក្រុមហុៃ (ដែលក្តូវបាៃស្កគល់ថ្ន
“ការដចររ ំដលរ”) ការផ្ដល់ព្័ ត៌ មាៃសមាាត់នៃភាគ្ហុៃ (“Stock Tipping”)។

ររាការសមាា ត់ ៃូវ ព្័ ត៌មាៃរបស់ ក្រុមហុ ៃ ៃិ ង មិ ៃបញ្ូ ជ ៃព្័ ត៌មា ៃគៅគអាយអ្នរខ្ជងគក្ៅក្រុមហុៃ លុោះក្តាដតវាចាំបាច់
សក្មាប់សរមមភាព្អាជី វរមមរបស់ក្រុមហុៃ។
ក្បសិ ៃគបើ មា ៃសំ ណួរគលើ រគ

ើង

ក្តូ វ ក្បឹ រាគោបល់ ជ្ញ មួ យ អ្ន រព្ិ គក្ោោះគោបល់ ក្រុមហុៃ មុៃគព្លគធវើការជួញែូរ

ឬមុ ៃគព្លគធវើការរង្ហាញ របស់ក្រុមហុៃ។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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នយរដ្ឋាៃក្បតិបតតិតាម

អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖
ព្័ ត៌ មាៃដែលមិៃសំរាប់ស្កធារណៈ គបើវាក្តូវបាៃផ្ាយគចញ ក្តូវរ ំព្ឹងអ្ំព្ីផ្លបោះពាល់នៃតនមែភាគ្ហុៃ ឬ ជោះឥទធិព្ល
ែល់ការសំគរចចិ តរត បស់អ្នរគែើមបីទិញលរ់

ឬ

ររាទុរភាគ្ហុៃគនោះ

គហើយព្័ ត៌ មាៃគនោះមាៃ

ែូ ចជ្ញការក្បកាស

ក្បារ់ចំគណញ ឬ ការក្បកាសនៃការទិញបញ្ចូ លក្រុមហុៃនគព្លខ្ជងមុ ខ (គៃោះក្តូវបាៃស្កគល់ថ្ន “ព្័ ត៌ មាៃនផ្ារុង”)។
ន
ការទិញ ឬលរ់ភាគ្ហុៃមួយ គក្ពាោះដតអ្នរឮ ឬសិរាព្ីព្័ត៌មាៃគៅរដៃែងគធវើការដែលអ្នរគ្ិតថ្នៃឹងគធវើឱ្យតនមែគរើៃគ

ើង

ឬចុោះ គព្លដែលវាចាប់គផ្តើមក្បកាសជ្ញស្កធារណៈ។
ពារ់ ព្័ៃធៃឹងសរមមភាព្ជួយែូរភាគ្ហុៃ គៅចគនែោះគព្លក្បកាសព្័ ត៌ មាៃក្រុមហុៃ។
ព្ិភារាអ្ំ ព្ីអាជីវរមមរបស់ ហតាារសិររ ជ្ញមួយក្គ្ួស្ករ ៃិ ងមិតតភរតិ។
ៃិោយអ្ំ ព្ីអ្ីវដែលអ្នររំព្ុងគធវើគអាយក្រុមហុៃ។

ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍
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