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គោលរណំងននក្រមរតិរតតសិលីធម៌ នងិគោលការណ ៏
រាល់សរមមភាព្របស់បុគ្គលិរទាំងអ្ស់របស់ហតាា រសិររ គឺ្សុទធដតអាចគធវើគអាយមាៃផ្លប ោះពាល់ែល់គររ តិ៍គ ម្ ោះរបស់
គយើង។ គៅក្គ្ប់គព្លគធវើសរមមភាព្អាជីវរមមរបស់ហតាា រសិររ គយើងក្តូវដតអ្ៃុវតតតាមក្រមបតិបតតិសីលធម៌ ៃិង
គោលការណ៏  ដែលជួយធានរនុងការបៃតរិចចការរបស់គយើងក្បរបគដ្ឋយសុចចរតិភាព្។ 

ក្គ្ប់បុគ្គលិរទំាងអ្ស់ក្តូវក្បកាៃ់ខ្ជជ ប់គដ្ឋយការទទួលខុសក្តូវខពស់តាមសតង់ដ្ឋរក្រមសីលធម៌រនុងការក្បរបអាជីវរមម។ 
គយើងព្ាោមគោរព្តាមចាប់ គយើងក្បកាៃ់ខ្ជជ ប់ៃូវស្កម រតីសុចចរតិភាព្។ 

គោលបំណងនៃ ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ៃិងគោលការណ៏គៃោះក្តូវបាៃបគងាើតគ ើងគែើមបជី្ញស្ករ ៃិងគែើមបគីអាយស្សបតាម 
ក្រមសីលធម៌ដែលក្តូវដតគោរព្ពី្ក្គ្ប់បុគ្គលិរទាំងអ្ស់របស់ហតាា រសិររ គៅក្គ្ប់ទីរដៃែង ៃិងក្គ្ប់គព្លគវលា។ 
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ការគរតជ្ញាចិតតររសរ់ុគ្គលិរ 
ក្គ្ប់បុគ្គលិរទំាងអ្ស់ក្តូវមាៃការគបតជ្ញា ចិតតគែើមបីគអាយទទួលបាៃគជ្ញគ្ជ័យគៅគលើលទធផ្លការងារ គទាោះបីជ្ញគយើងក្តូវ
ចំណាយគព្លគវលា ៃិងរំលាំងកាយចិតតរ៏គដ្ឋយ។ ការគបតជ្ញា របស់បុគ្គលិរគឺ្ក្តូវបាៃផ្តល់តនមែោំក្ទ ៃិងគលើរទឹរចិតត
គែើមបសីគក្មចគអាយបាៃៃូវគោលគៅៃិងគោលបំណងរបស់បុគ្គលិរ។ 
សរមមភាព្នៃការគបតជ្ញា ខពស់ក្តូវបាៃរំណត់ែូចខ្ជងគក្កាម៖ 

- បណតុ ោះអារមមណ៍ស្សលាញ់ហតាា រសិររ 
- ខិតខំក្បឹងដក្បងគធវើការគៅតាមតួនទី ៃិងភាររិចចដែលបាៃចាត់តាំង 
- មិៃរញុរារនុងការគ្ែើយតប ៃិងចូលរមួរាល់សរមមភាព្ដែលចាត់តាំងគដ្ឋយហតាា រសិររ 
- បគញ្ចញសមតាភាព្របស់ខែួៃរនុងការអ្ៃុវតតការងារ 
- គរៀៃសូក្តៃូវចំគណោះែឹង ៃិង ជំនញគែើមបអី្ភិវឌ្ឍខែួៃគអាយទាៃ់សម័យកាល។ 

 
គលើសពី្គៃោះគៅគទៀតបុគ្គលិរហតាា រសិររក្តូវសក្មបខែួៃគៅៃឹងក្រមសីលធម៌រមួមាៃ៖ 

- គោរព្តាមចាប់ ៃិង បទបបញ្ញតតិ ដែលក្គ្ប់ក្គ្ងអាជីវរមមរបស់គយើង 
- ក្តូវមាៃភាព្គស្កម ោះក្តង់ គសមើភាព្ ៃិង ទុរចិតតបាៃ រនុងរាល់សរមមភាព្ ៃិងទំនរ់ទំៃងរបស់អ្នរសំរាប់   

ហតាា រសិររ 
- គជៀសវាងរាល់ទំនស់ផ្លក្បគោជៃ៍រវាងការងារ ៃិង រិចចការផ្ទា ល់ខែូៃ 
- ជក្មុញៃូវបរោិកាសគសមើភាព្រនុងការងាររហូតែល់ក្គ្ប់សមាជិរនៃសហគ្មៃ៍ហតាា រសិររែនទគទៀត 
- ខិតខំបគងាើតសុវតាិភាព្គៅរដៃែងគធវើការ ៃិង ចូលរមួរនុងការការពារបរសិ្កា ៃ 
- តាមរយៈភាព្ជ្ញអ្នរែឹរនំគៅក្គ្ប់ជ្ញៃ់ថ្នន រ់ ក្តូវររាៃូវវបបធម៌មួយដែលការអ្ៃុវតតក្រមសីលធម៌

ក្តូវបាៃទទួលស្កគ ល់ គអាយតនមែ ៃិងជ្ញគំ្រូែលក់្គ្ប់បុគ្គលិរ។ 
បុគ្គលិរក្តូវក្បកាៃ់ខ្ជជ ប់ក្គ្ប់គព្លគវលាៃូវក្រមសីលធម៌ រនុងគព្លដែលគយើងបំគរ ើការងារគៅ ហតាា រសិររ ។  គសចរតី
ជូៃែំណឹងក្តូវបាៃក្បកាសគៅក្គ្ប់បុគ្គលិរទាំងអ្ស់ គែើមបីគអាយក្បកាៃ់ភាជ ប់ៃូវក្រមទាំងគៃោះសក្មាប់អ្ៃុវតតការងារ។ 
អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងមាៃភាររិចចរនុងការអ្គងាត ៃិង ធានៃូវការអ្ៃុវតតៃូវក្រមសីលធម៌របស់បុគ្គលិរ។ អ្នរបំពាៃក្រម
គៃោះក្តវូទទួលរងទណឌ រមមដែលរមួបញ្ចូ លទំាងការបញ្ឈប់ពី្ការងារជ្ញគែើម។ 
 
អ្នរៃឹងក្តូវបាៃគសនើសំុគអាយទទួលស្កគ ល់គៅគលើការយល់ែឹងពី្ក្រមសីលធម៌ ដែលក្គ្ប់បុគ្គលិរទាំងអ្ស់ដែលសាិត
គក្កាមសមព័ៃធអាជីវរមមហិរញ្ញវតាុក្រុងស្សុី (Krungsri Financial Business Group) ក្តូវដតអ្ៃុវតតតាមក្រមប្រតិរតតិសីលធម៌ 
ៃិងគោលការណ៍ក្រុមហ ុៃ (Corporate Policies) ៃិងគលើរគ ើងពី្រងវលគ់ៅគលើការបំពាៃចាប់ ឬការក្បក្ពឹ្តត ឬ
គោលៃគោបាយគៅកាៃ់ថ្នន រ់ក្គ្ប់ក្គ្ង ឬ Ombudserson ឬ នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម  ឬនយរដ្ឋា ៃដផ្នរចាប់។ 
 
ក្រមសីលធម៌ែូចដែលបាៃដ្ឋរ់គចញគឺ្មិៃក្គ្ប់ក្ជុងគក្ជ្ញយទាំងអ្ស់គទ គហើយវាក្តូវរំណត់ជ្ញការងាររបស់បុគ្គលិរ 
ទាំងអ្ស់ពី្ក្គ្ប់រក្មិត គែើមបីគធវើការវៃិិចឆ័យគៅគលើសរមមភាព្ក្តឹមក្តូវគៅតាមកាលៈគទសៈណាមួយ។ 
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ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី5 of 45 

សំណួរដែលបាៃគចាទគ ើងរនុងការរំណត់សរមមភាព្ក្តឹមក្តូវ៖ 
១. ថ្នគតើសរមមភាព្គៃោះគឺ្ក្តឹមក្តូវតាម សីលធម៌ ចាប់ ៃិងអ្ៃុគលាមតាមគសចរតីដណនំដែលបាៃរំណត់ 

គដ្ឋយហតាា រសិររ។ 
២. ថ្នគតើសរមមភាព្គនោះ បគងាើៃភាព្សុចចរតិសំរាប់គយើងផ្ទា ល់ ែល់ហតាា រសិររ ៃិងអ្នរែនទ 
៣. ថ្នគតើសរមមភាព្គនោះ គឺ្សងគមអាចទទួលយរបាៃ ៃិង មិៃក្តូវបាៃលារ់បាំង 
៤.  ថ្នគតើសរមមភាព្គនោះ ក្តវូបាៃអ្នរែនទចាត់ជ្ញការក្បក្ពឹ្តតមិៃក្តឹមក្តូវ 
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អ្នរណាដែលក្តូវអ្នុវតតតាមក្រមក្រតិរតតិសលីធម ៌និង គោលការណ ៏
គ្របន់ាយកនាយកដ្ឋា ន មន្តនរី និង បរុគលិកទាំងអស ់
ក្រុមហ ុៃបុក្តសមព័ៃធ ៃិង ក្រុមហ ុៃដែលហតាា រសិររកាៃ់កាប់ចាប់ពី្ ៥០% នៃសិទធិគបាោះគនន ត ឬមាៃសិទធិក្គ្ប់
ក្គ្ងគលើក្រុមហ ុៃគនោះ ក្តូវបាៃតក្មូវគអាយអ្ៃុវតតស្សបតាមគោលការណ៍ S&L គៃោះ។ 
 
គ្កុមហ នុសមព័នធដែលហត្ថា កសិករកាន់កាប់តិចជាង ៥០% ឬមិនសាិតក្គ្កាមការគ្រប់គ្រង 
ក្តូវបាៃគលើរទឹរចិតតគអាយគែើរស្សបតាមគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ ៃិងអ្ៃុគលាមតាមគោលៃគោបាយរបស់        
ហតាា រសិររ។ 
 
តតិយភាគីតាំណាងក្ោយហត្ថា កសិករ 
ក្គ្ប់បុគ្គលិរហតាា រសិររដែលគធវើការជ្ញមួយតតីយភាគី្ែូចជ្ញ អ្នរក្បឹរាគោបល់ ភាន រ់ងារ អ្នរតំណាងលរ់ អ្នរដចរ
ចាយ ៃិងអ្នរចុោះរិចចសៃាឯររាជយក្តូវ៖ 

- តក្មូវឱ្យបុគ្គលទាំងគៃោះយល់ក្ព្មរនុងការអ្ៃុគលាមតាមគោលការណ៍ក្បតិបតតិតាមរបស់ហតាា រសិររ 
(HKL Compliance Policies) 

- ផ្តល់ៃូវការអ្ប់រ ំៃិងព័្ត៌មាៃអំ្ពី្លរខខណឌ តក្មវូរនុងគោលការណ៍គៅកាៃ់ភាគី្ទាំងគនោះ 
- គធវើចំណាត់ការដែលអាច រមួបញ្ចូ លការបញ្ច ប់រិចចសៃាបនា ប់ពី្តតីយភាគី្បរាជ័យរនុងការអ្ៃុគលាម

តាមគោលការណ៍ក្បតិបតតិតាមរបស់ហតាា រសិររ 
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អ្វីដែលរុគ្គលិរក្តូវគធវើ 
ក្គ្ប់បុគ្គលិរទាំងអ្ស់  ក្តូវការរមួចំដណរវបបធម៌ក្បតិបតតិតាមរបស់ហតាា រសិររតាមរយៈ ការយល់ែឹងអំ្ពី្គោល
ការណ៍របស់ហតាា រសិររ  ក្បកាៃ់ខ្ជជ ប់ការគបតជ្ញា ចិតតខពស់រនុងការររាៃូវការក្បក្ពឹ្តតគដ្ឋយគស្កម ោះក្តង់ ៃិងព្ក្ងឹងការអ្ៃុវតត
តាម ៃិងគជៀសវាងគៅការបំពាៃ។ 
ការទទួលខុសក្តូវរបស់បុគ្គលិរក្តូវែូចខ្ជងគក្កាម៖ 

 ការយល់ែឹងគោលៃគោបាយរបស់ហតាា រសិររៈ 
- ទទួលបាៃការយល់ែឹងជ្ញមូលដ្ឋា ៃអំ្ពី្លរខខណឌ តក្មូវរបស់គោលការណ៍សគងខបគៅរនុងឯរស្ករគៃោះ 
- សិរាលមាិតគៅគលើគោលការណ៍ដែលពារ់ព័្ៃធៃឹងការងាររបស់អ្នរ 
- គធវើការក្តួតពិ្ៃិតយ HKL E-Library គែើមបទីទួលបាៃគោលការណ៍ក្គ្ប់ក្ោៃ់ ៃិងបចចុបបៃនភាព្ 
- រាល់សំណួរគផ្េងៗអំ្ពី្គោលការណ៍ក្តូវសួរគៅកាៃ់អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ង នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម ៃិង      
នយរដ្ឋា ៃដផ្នរចាប់ 

 គលើរគ ើងៃូវរងវល់របស់អ្នរៈ 
 ក្តូវគលើរគ ើងអំ្ពី្រងវល់ភាែ មៗអំ្ពី្ការបំពាៃគៅគលើចំណុចណាមួយនៃគោលការណ៍របស់ហតាា រសិររ 
 យល់ែឹងពី្ភាព្ខុសោន នៃវធីិស្កស្រសតគលើរគ ើងអំ្ពី្រងវល់៖ អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ង ឬ Obudsperson  ឬ 
នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 ក្បសិៃគបើរងវល់របស់អ្នរមិៃបាៃគដ្ឋោះស្ស្កយ ក្តូវគធវើការបៃតៃូវការគលើរគ ើងអំ្ពី្រងវល់របស់អ្នរគៅ
កាៃ់វធីិស្កស្រសតរាយការណ៍គផ្េងគទៀតរបស់ហតាា រសិររ 

 គធវើការសហការរនុងការគសុើបអ្គងាតរបស់ហតាា រសិររពារ់ព័្ៃធៃឹងសុចចរតិភាព្ 
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ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី8 of 45 

អ្វីដែលអ្នរែឹរនំក្តូវគធវើ 
អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ង ក្តូវបគងាើតវបបធម៌រនុងការក្បតិបតតិតាម (Culture of Compliance)  គដ្ឋយបុគ្គលិរក្តូវមាៃការយល់
ែឹងពី្ការទទួលខុសក្តូវរបស់ពួ្រគគ្ ៃិងមាៃអារមមណ៍ថ្នទទួលបាៃសុវតាិភាព្រនុងគព្លគលើរគ ើងពី្រងវល់ ោម ៃការ
ភ័យខ្ជែ ចរនុងការសងសឹរ។ គលើរទឹរចិតតគៅគលើក្រមសីលធម៌ៃិងការអ្ៃុវតតតាមចាប់គដ្ឋយការែឹរនំខែួៃឯង រនុងមុខងារ 
ក្បតិបតតិតាម។ ពិ្ចារណាគៅគលើការក្បតិបតតិតាមគៅគព្លគធវើការវាយតនមែៃិងផ្តល់រងាវ ៃ់ែល់បុគ្គលិរ ៃិងធានថ្ន      បុគ្គ
លិរមាៃការយល់ែឹងអំ្ពី្លទធផ្ល អាជីវរមមមិៃអាចសំខ្ជៃ់ជ្ញងក្រមសីលធម៌ ៃិងការអ្ៃុគលាម គៅតាម 
គោលការណ៍របស់ហតាា រសិររគទ។ 
 
អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ង/អ្នរក្តួតពិ្ៃិតយ ក្តូវអ្ៃុវតត ែូចខ្ជងគក្កាមគែើមបីបគងាើតរចនសមព័ៃធរនុងការបងាា រ ការពារ 
ៃិងគ្ែើយតបគៅៃឹងបញ្ញា ដែលពារ់ព័្ៃធៃឹងការក្បតិបតតិតាម៖  

បង្កា របញ្ហា ដែលពាកព់ន័ធនឹងការគ្រតិបតិរត្ថម៖ 
 រំណត់ហាៃិភ័យនៃការមិៃក្បតិបតតិតាម (Compliance Risk) ដែលពារ់ព័្ៃធៃឹងអាជីវរមម  
 ធានថ្នែំគណើ រការ(Process) ដែលបគងាើតក្តូវបាៃបត់ដបៃគៅតាមហាៃិភ័យណាមួយ ក្តូវគធវើ  

ការផ្េព្វផ្ាយៃិងអ្ៃុវតត 
 ផ្តល់ៃូវការអ្ប់រទំារ់ទងៃឹងគោលការណ៍ៃិងចាប់ដែលពារ់ព័្ៃធគៅែល់ក្គ្ប់បុគ្គលិរៃិងគៅគព្ល 

ចាំបាច់ែល់ សមាជិរក្រុមក្បឹរាភិបាល ៃិងតតិយភាគី្ 
 គបតជ្ញា ថ្នមាៃធៃធាៃក្គ្ប់ក្ោៃ់គែើមបីអ្ៃុវតតរមមវធីិក្បតិបតតិតាម (Compliance Program) រនុង    រិចច 

ការងាររបស់អ្នរ។ 
ទបស់្កា តក់្ៅក្លីបញ្ហា ដែលពាកព់ន័ធនឹងការគ្រតិបតិរត្ថម 

 អ្ៃុវតតវធិាៃការក្គ្ប់ក្គ្ងែូចជ្ញ Dashboard ៃិង Scorecards គែើមបីទប់ស្កា ត់ៃូវហាៃិភ័យនៃការក្បតិ 
បតតិតាមដែលមាៃរក្មិតខពស់ ៃិង/ឬ ការបំពាៃ។ 

 គលើររមពស់ក្បព័្ៃធរាយការណ៍គៅែល់ Ombudsperson គអាយមាៃក្បសិទធភាព្ 
 ធានថ្នមាៃការក្តួតពិ្ៃិតយជ្ញក្បចាំក្ោគៅគលើការក្បតិបតតិតាម ជ្ញមួយៃឹងជំៃួយពី្បុគ្គលិរ ខ្ជង 

ការក្បតិបតតិតាមគលើអាជីវរមម (Compliance Champions) ៃិង/ឬបុគ្គលិរសវៃរមមនផ្ារនុង។ 
ការក្្លីយតបក្ៅនឹងបញ្ហា ពាកព់ន័ធនឹងការគ្រតិបតិរត្ថម៖ 

- អ្ៃុវតតវធិាៃការដរតក្មូវជ្ញបនា ៃ់ 
គែើមបីគដ្ឋោះស្ស្កយគៅគលើចំៃុចគខាយនៃការក្បតិបតតិតាមដែលបាៃរំណត់។ 

- ចាត់វធិាៃតាមចំណាត់រំហុសគអាយបាៃសមស្សប។ 
- ក្បឹរាជ្ញមួយនយរដ្ឋា ៃចាប់ ៃិងគលខ្ជធិការ(LSD) ៃិងក្តូវបងាា ញគអាយបាៃក្គ្ប់ក្ោៃ់ែល់ 

អាជ្ញា ធរ ៃិងភាន រ់ងារអ្ៃុវតតចាប់។ 
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គលើរគ ើងនវូគោរលរ់រស់អ្នរ ៖ 
កាតពវកិចចរបសអ់នកត្រវូក្លីកក្ ីងនវូកងវលព់ាកព់ន័ធនងឹសចុចរិតភាព 
គលើរគ ើងៃូវរងវល់ដែលពារ់ព័្ៃធៃឹងសុចចរតិភាព្គែើមបកីារពារសហគ្មៃ៍ហតាា រសិររ ក្រុមហ ុៃរបស់គយើង មិតតរមួ
ការងារបស់គយើងៃិងនែគូ្ពារ់ព័្ៃធរបស់គយើង។  
 
ក្បសិៃគបើអ្នរមាៃរងវល់ពារ់ព័្ៃធៃឹងការក្បតិបតតិតាមគោលការណ៍របស់ហតាា រសិររ អ្នរក្តូវមាៃតួនទីរនុងការគលើរ 
គ ើង ៃូវរងវល់ទំាងគនោះ។ 
 
ក្លីកក្ ីងនវូកងវលក់្ោយបានទនក់្ពល 
គយើងរង់ចំាកាៃ់ដតយូររនុងការបងាា ញពី្រងវល់ វាអាចផ្តល់ផ្លអាក្ររ់កាៃ់ដតខ្ជែ ំង។ 
 
ពត័ម៌ានរបសអ់នកោចរកាជាអនាមិក 
ផ្ាុយគៅវញិ ក្បសិៃគបើអ្នរផ្តល់អ្តតសញ្ញញ ណខែួៃឯង គយើងអាចតាមដ្ឋៃរងវល់របស់អ្នរៃិងផ្តល់ការគ្ែើយតប។ 
 
ការសមាា តដ់ែលគ្តូវបានក្ោរព 
អ្តតសញ្ញញ ណរបស់អ្នរ ៃិងព័្ត៌មាៃដែលអ្នរផ្តល់ៃឹងក្តូវបាៃដចររដំលរដតរនុងររណី “ដែលចាំបាច់ក្តូវែឹង” (need-to-
know) គៅអ្នរដែលមាៃតួនទី រនុងការគដ្ឋោះស្ស្កយរងវល់គនោះដតប ុគណាណ ោះ។ 
 

ការសងសឹកដែលបាំពានក្ោលការណហ៍ត្ថា កសិករ លីមីតធីត 

ហតាា រសិររ ហាមឃាត់គៅគលើការសងសឹរគៅគលើបុគ្គលណាមួយដែលគលើរគ ើង ឬ ជួយបងាា ញពី្រងវល់ដែល ពារ់
ព័្ៃធៃឹងសុចចរតិភាព្។ការសងសឹរគឺ្ជ្ញមូលដ្ឋា ៃសក្មាប់ការដ្ឋរ់ទណឌ រមមដែលអាច្ៃែល់ការបញ្ច ប់រិចចសៃាការ
ងារ។ 
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គធវើែូចគមតចគែើមបីគលើរគ ើងនូវរងវល់ពារ់ព័នធនឹងសុចចរិតភាព 
ហតាា រសិររផ្តល់មគធាបាយជ្ញគក្ចើៃគែើមបីគលើរគ ើងៃូវរងវល់។
គក្បើក្បាស់មគធាបាយណាមួយដែលងាយស្សួលសក្មាប់អ្នរ៖ 
 
កនុងទីត្ថាំងការង្កររបសអ់នក 
ជ្ញទូគៅ អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ង ឬ អ្នរក្តួតពិ្ៃិតយរបស់អ្នរ ៃឹងអាចជ្ញតួនទីដែលលាបំផុ្តគែើមបីគដ្ឋោះស្ស្កយរងវល់គអាយ 
បាៃនប់បំផុ្ត។ប ុដៃតគទាោះជ្ញោ ងគៃោះរតីអ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងផ្ទា ល់របស់អ្នរមិៃដមៃជ្ញជគក្មើសដតមួយគ្ត់គនោះគទ។ 
អាចមាៃជគក្មើសែនទគទៀតែូចជ្ញ៖ 

 អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងថ្នន រ់គលើមួយគទៀត 
 នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 
 Ombudsperson 

 
រាយការណម៍ក Ombudsperson របសហ់ត្ថា កសិករ 
ែំគណើ រការរាយការណ៍មរ Ombudsperson របស់ហតាា រសិររគឺ្អ្ៃុញ្ញញ តតិគអាយអ្នរគលើរគ ើងៃូវសំៃួរពារ់ព័្ៃធ 
ៃឹងសុចចរតិភាព្ៃិងរងវល់នន ដែលអ្នរអាចគធវើជ្ញបុគ្គលអ្នមិរតាមការគក្ជើសគរ ើសរបស់អ្នរ គហើយអ្នរៃឹងទទួល 
ការគ្ែើយតប ក្បសិៃគបើអ្នរបងាា ញគអាយស្កគ ល់ពី្អ្តតសញ្ញញ ណ។ 
 

មគធាបាយរនុងការទំនរ់ទំៃងមរ Ombudsperson៖ 
ស្ករគអ្ ិចក្តូៃិច៖ ombudsperson@hkl.com.kh 

  

mailto:ombudsperson@hkl.com.kh
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គតើអ្វីនឹងគរើតគ ើងគៅគពលដែលរងវល់ណាមយួក្តូវបានគលើរគ ើង  
រាល់រងវល់អំ្ពី្ការក្បតិបតតិតាមជ្ញមួយគោលការណ៍ហតាា រសិររៃឹងក្តូវបាៃគសុើបអ្គងាត។  
ការគសុើបអ្គងាតរបស់ហតាា រសិរររមួមាៃែូចខ្ជងគក្កាម៖ 
 
១.ការចាតត់្ថាំងគ្កុមការង្ករក្សុីបអក្ងាត៖ 
អ្នរជំនញដែលមាៃចំគៃោះែឹងៃិងគោលបំណងក្តឹមក្តូវ ក្តូវបាៃដតងតំាងគែើមបីគអាយគធវើការគសុើបអ្គងាត ។ 
 
២.ក្បីកការក្សុីបអក្ងាត៖  
ក្រុមការងារក្តវូរំណត់មូលគហតុតាមរយៈការសមាា សៃ៍ ៃិង/ ឬក្តួតពិ្ៃិតយឯរស្ករ។ 
 
៣.វិធានការដកតគ្មូវ៖ 
ក្បសិៃគបើចាំបាច់ក្រុមការងារគៃោះក្តូវផ្តល់អ្ៃុស្កសៃ៍គែើមបីចាត់វធិាៃការដរតក្មូវគៅែល់អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ង 
សក្មាប់អ្ៃុវតត។ 
 
៤.ក្្លីយតប៖  
បុគ្គលដែលគលើរគ ើងៃូវរងវល់ ក្តវូទទួលបាៃៃូវការគ្ែើយតបគៅគលើលទធផ្ល។ 
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ទណឌរមមគៅគលើការរពំាន 
ៃិគោជិត ៃិងអ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងដែលបំពាៃៃឹង ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិងគោលការណ៏ របស់ហតាា រសិររអាចរងទណឌ រមម
រហូតែល់ការបញ្ច ប់រិចចសៃាការងារ។ គ្ណៈរមាម ធិការវៃ័ិយក្បចំាស្កខ្ជ ៃិងការោិល័យរណាត លមាៃតួនទី
គែើមបីធានៃិងគដ្ឋោះស្ស្កយរាល់ការដ្ឋរ់ពិ្ៃ័យទាំងអ្ស់គៅគលើបុគ្គលិរដែលបំពាៃៃឹងក្រមសីលធម៌បុគ្គលិរ គោង
តាមរំហុសៃិងៃីតិវធីិចំណាត់រំហុស។ រំហុសដែល្ៃែល់ការដ្ឋរ់ទណឌ រមមរមួមាៃ៖ 

 ការបំពាៃគៅៃឹងគោលការណ៍របស់ស្កា ប័ៃ 
 ការគសនើសំុែនទគទៀតគែើមបីបំពាៃៃឹងគោលការណ៍ហតាា រសិររ 
 ការខរខ្ជៃរនុងការរាយការណ៍ភាែ មៗៃូវការបំពាៃៃឹងគោលការណ៍ដែលបាៃែឹងឬសងេ័យ 
 ការខរខ្ជៃរនុងការសហការគសុើបអ្គងាតរបស់ហតាា រសិររនៃការបំពាៃគៅៃឹងគោលការណ៍ដែលអាច

គរើតមាៃ 
 ការសងសឹរគៅៃឹងៃិគោជិតែនទគៅគលើការរាយការណ៍ពី្សុចចរតិភាព្ 
 ការខរខ្ជៃគែើមបីដចររដំលរភាព្ជ្ញអ្នរែឹរនំៃិងស្ករសួរគែើមបធីានការក្បតិបតតិតាមគោលការណ៍ហតាា

រសិររៃិងចាប់។ 
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គោលការណន៍ងិនតីវិធិរីរសហ់តាថារសរិរ 
រនុងដផ្នរ ៃីមួយៗអាចដ្ឋរ់គចញៃូវគោលការណ៍ៃិងៃីតិវធីិផ្ទា ល់ខែួៃែូចគៃោះអ្នរក្តូវអ្ៃុវតតតាមគោលការណ៍ៃិងៃីតិវធីិគៃោះ 
បដៃាមពី្គលើការបរោិយ ដែលមាៃរនុងការគោលការណ៍ទំាងគនោះ។
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ក្រមក្រតិរតតិសីលធម ៌
& 

គោលការណ៍ 



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី15 of 45 

ឧតតមភាពននរទរញ្ញតត ិ
គសាើរដតក្គ្ប់ចំណុចដែលមាៃដចងគៅរនុងក្រមសីលធម៌ ៃិងគោលការណ៍ របស់គយើង គឺ្ក្តូវបាៃបគងាើតគ ើងគដ្ឋយចាប់    
ៃិងបទបបញ្ញតតិរបស់រដ្ឋា ភិបាល ដែលបទបបញ្ញតតិទាំងគៃោះគធវើគអាយប ោះពាល់ែល់ក្គ្ប់អាជីវរមម ៃិង ៃិគោជិរទាំងអ្ស់។ 
អាជ្ញា ធរបាៃបគងាើតៃិងរំណត់ៃូវវធិាៃដែលគយើងក្តូវដតក្បតិបតតិតាមរនុងការអ្ៃុវតតអាជីវរមម។ ការទំនរ់ទំៃងជ្ញមួយ
អាជ្ញា ធរ រ៏ែូចជ្ញបទរបញ្ញតតិដែលបគងាើតគ ើង ៃិងការធានគអាយបាៃរនុងការក្បតិបតតិតាមៃូវបទបបញ្ញតតិទាំងគនោះក្បរប
គដ្ឋយក្បសិទធភាព្គឺ្ជ្ញចំណុចសំខ្ជៃ់រនុងការការពារគររ តិ៍គ ម្ ោះៃិងឧតតមភាព្របស់ ហតាា រសិររ លីមីតធីត។  
 
បរោិកាសនៃបទបបញ្ញតតិសព្វនថាគៃោះ បាៃកាែ យគៅជ្ញបញ្ញា ក្បឈមកាៃ់ដតខ្ជែ ំងគ ើងៗ។ ហតាា រសិររ គឺ្រំពុ្ងក្បឈម
ៃឹងការគរើៃគ ើងជ្ញលំដ្ឋប់នៃបទបញ្ញតតិ ៃិងសរមមភាព្នៃការអ្ៃុវតតចាប់ជ្ញគក្ចើៃ។ រនុងបរោិកាសគៃោះទាមទារគអាយ
រាល់ៃិគោជិត ៃិងអ្នរក្គ្ប់ក្គ្ង ក្តូវយល់ ក្តូវមាៃចំគណោះែឹង ៃិងក្តូវគបតជ្ញា ចិតតគែើមបឧីតតមភាព្នៃ      បទបបញ្ញតតិ។ 
ការទទួលខុសក្តូវររស់រុគ្គលិរទំងអ្ស់ 

- ក្តូវមាៃមាៃការយល់ែឹង ៃិង អ្ៃុវតតតាម ក្រមសីលធម៌ ៃិងគោលការណ៍ ដែលជោះឥទធិព្លែល់ការទទួល
ខុសក្តូវរនុងការងាររបស់អ្នរ។ 

- ក្តូវយល់ែឹងពី្តក្មូវការបទបញ្ញតតិគអាយបាៃជ្ញរ់លារ់ ដែលជោះឥទធិព្លែល់អាជីវរមមរបស់អ្នរ។ 
- ទទួលបាៃការយល់ែឹងពី្មូលដ្ឋា ៃក្គឹ្ោះនៃអ្នរបគងាើតៃូវបទបបញ្ញតតិ (គតើពួ្រគគ្ជ្ញៃរណា) ៃិងអាទិភាព្នៃ

បទបបញ្ញតតិគនោះ (គតើអ្វីខែោះដែលគគ្ក្តវូការ) ដែលជោះឥទធិព្លែល់អាជីវរមម ៃិង ការងាររបស់អ្នរ។ 
- រាយការណ៍ភាែ មៗៃូវរាល់បញ្ញា សំខ្ជៃ់ៗ ដែលអាចនំឱ្យមាៃការបំពាៃគៅៃឹងការអ្ៃុវតតតាមបទបាាតតិ។ 
- ដតងដតចាត់ទុរអាជ្ញា ធរជ្ញសំខ្ជៃ់តាមបទដ្ឋា ៃវជិ្ញជ ជីវៈជ្ញមួយការឱ្ៃលំគទាៃ ៃិង ការគោរព្ជ្ញៃិចច។ 
- ធានថ្នអ្នរៃឹងសហការជ្ញមួយបុគ្គលដែលចាត់តាំងគដ្ឋយធនោរ គៅគព្លគធវើការងារ ឬគ្ែើយតបគៅៃឹង

ការគសនើសុំរបស់អាជ្ញា ធរ។ 
-  

ការទទួលខុសក្តូវររស់អ្នរក្គ្រ់ក្គ្ង 
អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងក្តូវមាៃការទទួលខុសក្តវូពិ្គសស សក្មាប់ការអ្ៃុគលាមតាមបទបបញ្ញតតិែូចខ្ជងគក្កាម៖ 
ការដឹកនាំ៖ 

 ធានថ្នអ្នរ ៃិង ក្រុមរបស់អ្នរបាៃចូលរមួរនុងការរំណត់គោលការណ៍បទបបញ្ញតតិ ការចូលរមួរនុងការក្បជំុ
ទារ់ទងតក្មូវការនៃបទបញ្ញតតិ ៃិងការក្គ្ប់ក្គ្ងហាៃិភ័យបទបញ្ញតតគនោះ។ 

 បញ្ចូ លលរខខណឌ តក្មូវនៃបទបបញ្ញតតិ គៅរនុងែំគណើ រការនៃក្បតិបតតិការសខំ្ជៃ់ៗ។ 
 

ការវាយតម្លៃ៖ 
 រំណត់ៃូវបទបបញ្ញតតិៃិងលរខខណឌ តក្មូវសំខ្ជៃ់ៗរបស់អាជ្ញា ធរដែលជោះឥទធិព្លែល់

ក្បតិបតតិការរិចចការងាររបស់អ្នរ ។  
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ធនធាន៖ 
 ចាត់តាំងអ្នរទទួលបៃាុរសក្មាប់ហាៃិភ័យនៃបទបបញ្ញតតិទាំងអ្ស់ គែើមបីសក្មបសក្មួលជ្ញមួយនយរដ្ឋា ៃ

ក្បតិបតតិតាមរបស់ហតាា រសិររ។ 
 បញ្ញជ រ់ពី្ភាព្ក្តឹមក្តូវៃូវជំនញដែលខែួៃមាៃ រនុងការក្គ្ប់ក្គ្ងទំនរ់ទំៃងគលើការអ្ៃុវតតតាមបទបបញ្ញតតិ

គអាយមាៃក្បសិទធិភាព្ ។ 
ការគ្រោងទុកជាលុន៖ 

 អ្ៃុវតតៃូវែំគណើ រការគអាយមាៃក្បសិទធភាព្ដែលក្បាប់គអាយអ្នរបាៃែឹងជ្ញមុៃថ្នមាៃការដរដក្បគៅគលើ
បទបបញ្ញតតិ ៃិង បទបបញ្ញតតិថមី រមួទាំងបទបបញ្ញតតិដែលសាិតរនុងការវាយតនមែពី្ហាៃិភ័យរបស់អ្នរ។ 

ការទាំនក់ទាំនង៖ 
 អ្ភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងររាៃូវក្បសិទធិភាព្ទំនរ់ទំៃងជ្ញមួយអាជ្ញា ធរ ។ 
 គធវើការងារោ ងសរមមជ្ញមួយអាជ្ញា ធរទារ់ទងៃឹងការអ្ភិវឌ្ឍបទបបញ្ញតតិ គែើមបសីគក្មចគអាយបាៃៃូវគោល

បំណងក្បរបគដ្ឋយគុ្ណភាព្ ៃិងមាៃក្បសិទធិភាព្។ 
ការរតតួពិនិតយ៖ 

 តាមដ្ឋៃក្បតិបតតិការ ៃិងគធវើសវៃរមមគែើមបីធានពី្ែំគណើ រការដែលោំក្ទែល់ទំនរ់ទំៃងបទបបញ្ញតតិ ៃិង
ការអ្ៃុវតតតាមបទបបញ្ញតតិនៃក្បតិបតតិការគអាយមាៃក្បសិទធិភាព្។ 
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ការគធវើការជ្មួយអ្តិថជិន និង អ្នរផ្គតផ់្គង ់

ដ ើម្បីបង្ហា ញពីផលិតផលថ្មីដៅ ល់អតិថ្ិជនជាក្រុម្ហ ៊ុន អនរដរៀបចំសននិសិទម្ួយដៅសណ្ឋា គារម្ួយដៅដននរខ្សាច់ និងអដ ជ្ ើញអតិថ្ិជន     
ក្រុម្ហ ៊ុនជាដគាលដៅជាដក្ចើនដ ើម្បីចូលរួម្រន៊ុងសននិសិទដ ោះដក្ោម្ចំណ្ឋយរបស់ហត្ថា រសិររ 

ប ៊ុន្នែចង់ប ច្ូ លទងំ ំដ ើ ររំសានែម្៊ុជទឹរដម្ើលផ្កា ថ្មផងន្ រ។ 

ដតើដយើងក្តូវចំណ្ឋយដៅដលើ ំដ ើ ររំសានែទងំម្ូលន្ រឬដទ? 

ការទូទតម់និក្តឹមក្តវូ 
អ្វីដែលក្តូវែឹង៖ 
ការទូទាត់មិៃក្តឹមក្តូវគែើមបីទទួលបាៃៃូវផ្លក្បគោជៃ៍រនុងស្កា ៃភាព្ណារ៏គដ្ឋយ គឺ្មិៃអាចទទួលយរបាៃគនោះ
គទគហើយវាគធវើគអាយអ្នរៃិងហតាា រសិររ ក្បឈមគៅៃឹងការគចាទក្បកាៃ់ពី្បទគលមើសក្ព្ហមទណឌ ។    ហតាា រសិររ ហាម
ឃាត់រនុងការគធវើក្បតិបតតិការទូទាត់មិៃក្តឹមក្តូវ គៅក្គ្ប់នយរដ្ឋា ៃឬស្កខ្ជ (Business Areas) ទាំងអ្ស់រមួទាំងរនុង
វស័ិយរែាៃិងវស័ិយឯរជៃផ្ងដែរ។ 
 
ការទូទាត់មិៃក្តឹមក្តូវ មិៃគួ្រក្ច ំជ្ញមួយៃឹងការចំណាយដែលសមគហតុផ្ល ៃិងការចំណាយដែលបាៃរំណត់ែូចជ្ញ  
សក្មាប់ជ្ញអំ្គណាយ ការរំស្កៃតសក្មាប់អាជីវរមម ការគធវើែំគណើ រ ៃិងចំណាយគលើការស្កន រ់គៅរបស់អ្តិថិជៃដែលទារ់
ទងៃឹងការផ្េព្វផ្ាយ ផ្លិតផ្លឬគសវារមម ឬ រត់ការរិចចសៃាជ្ញគែើម។ ការទូទាត់ទាំងគនោះគឺ្អាចទទួលយរបាៃ
ស្សបតាម ហតាា រសិររ ៃិងគសចរតីដណនំនៃអាជីវរមម (Business Guideline)។ 

ដនលើយតបដៅនឹងសំនួរខាងដលើគឺ៖ 
អនរក្តូវក្បឹរាជាម្ួយថ្នន រ់ក្គប់ក្គងរបស់អនរឬទរ់ទងម្រ យរដ្ឋា នក្បតិបតែិត្ថម្ដ ើម្បីរំ ត់ថ្នដតើ ំដ ើ ររំសានែដ ោះអាចទទួលយរបាន 

ន្ រឬដទ។ ចាប់ត្ថងំពីដយើងក្តូវពិចារណ្ឋដៅដលើចំន៊ុចម្ួយចំនួនន្ លរួម្ប ច្ូ លថ្នដតើអតិថ្ិជនរបស់អនរជាម្ន្តនែីរដ្ឋា ភិបាលន្ ល            
ដគាលោរ ៍ន្  រំបស់ហត្ថា រសិររដៅដលើបញ្ហា ដនោះ និងរងវល់ន្ លពារ់ពន័ធណ្ឋម្ួយ ទទដទៀត។ 

អ្វដីែលក្តូវគធវើ៖ 
មុៃគព្លក្បគ្ល់ៃូវអំ្គណាយទារ់ទងៃឹងការរមាៃតរបស់អ្តិថិជៃ ឬគចញនថែគធវើែំគណើ ររបស់អ្តិថិជៃ អ្នរក្តូវក្បារែថ្ន
អ្នរបាៃយល់ពី្លរខខណឌ តក្មូវនៃចាប់ វៃ័ិយរបស់អ្តិថិជៃខែួៃឯង គហើយៃឹងអាជីវរមមរបស់ហតាា រសិររ ៃិង
គសចរតីដណនំអាជីវរមមគផ្េងៗ។  
 
គធវើការរត់ក្តាៃូវចំៃួៃទឹរក្បារ់ដែលបាៃចំណាយគអាយបាៃជ្ញរ់លារ់ គែើមបីបញ្ញជ រ់ពី្ភាព្ក្តឹមក្តូវនៃក្បគភទក្បតិបតតិ
ការ។ 
 
មិៃក្តូវផ្តល់ជូៃៃូវការគួ្រសមរនុងអាជីវរមមែូចជ្ញ អំ្គណាយ ការបរចិាច គ្ ឬការរមាៃត រនុងកាលគទសៈដែលអាច បងាា ញ
ពី្ឥរោិបទមិៃក្តឹមក្តូវ ឬមិៃស្សបចាប់។  
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មិៃក្តូវសៃាគៅគលើ ចំណាយ ឬ ផ្តល់ជ្ញវតាុមាៃតនមែ (ែូចជ្ញ ក្បារ់ ផ្លិតផ្ល គសវារមម) ែល់មន្តៃតីរដ្ឋា ភិបាល ឬ 
បុគ្គលិររបស់អ្តិថិជៃ គែើមបីទទួលបាៃៃូវអ្តាក្បគោជៃ៍ដែលមិៃក្តឹមក្តូវគនោះគទ។ 
 
មិៃក្តូវផ្តល់ៃូវសគុ្ណ ឬការចំណាយគផ្េងៗគៅកាៃ់មន្តៃតី ឬបុគ្គលិររដ្ឋា ភិបាល ដែលចំណាយខ្ជងសរមមភាព្រិចចការ
រែាបាលក្បចំានថាគដ្ឋយោម ៃការបងាា ញឯរស្ករគព្ញគលញ គៅកាៃ់នយរដ្ឋា ៃដផ្នរចាប់។ ចាប់ក្បគទសមួយចំៃួៃ
បាៃហាមឃាត់ការសូរបា ៃ់ខ្ជងគក្ៅដែលរមួមាៃែូចជ្ញការចំណាយ គែើមបីសក្មលួែល់សរមមភាព្រិចចការរែាបាល
ក្បចំានថាគៅបុគ្គលណាមាន រ់គទាោះជ្ញអ្នរទទួលសិទធិរ៏គដ្ឋយ។ ការចំណាយក្បារ់ដបបគៃោះភាគ្គក្ចើៃជ្ញអំ្គព្ើខុសចាប់ 
គហើយហតាា រសិររពិ្តជ្ញមិៃគលើរទឹរចិតតគអាយគធវើគនោះគទ។ ក្តវូក្បារែថ្នអ្នរយល់ពី្ភាព្ខុសោន រវាង “សំណូរ” ដែល
ផ្តល់គៅគអាយបុគ្គលណាមាន រ់មិៃថ្នជ្ញវតាុដែលមាៃតនមែរនុងការបតូរមរវញិៃូវការអ្ៃុញ្ញញ ត ឬការសគក្មចគែើមបជួីយ ឬ
សក្មួលគៅគលើការចំណាយដែលពារ់ព័្ៃធៃឹងការចំណាយបៃតិចបៃតួចរនុងសរមមភាព្ក្បចំានថាដែលអ្នរក្តូវបង់។ 
 
មិៃក្តូវចូលរួមបរចិាច គ្មូលៃិធិ ឬក្ទព្យសមបតតិគផ្េងៗ របស់ហតាា រសិរររនុងគោលបំណង ៃគោបាយគដ្ឋយោម ៃការ
យល់ក្ព្មជ្ញមុៃពី្នយរដ្ឋា ៃដផ្នរចាប់គនោះគទ។ 

 
តក្មូវគអាយបុគ្គលណាមាន រ់ ឬក្រុមហ ុៃដែលតំណាងគអាយ ហតាា រសិររ លីមីតធីត (ែូចជ្ញ ទីក្បឹរា ភាន រ់ងារ អ្នរ
តំណាងដផ្នរលរ់ អ្នរដចរចាយ ឬរ៏អ្នរគ  ការ) ក្តូវអ្ៃុវតតតាមគោលៃគោបាយ ៃិងចាប់ដែលពារ់ព័្ៃធ ។  
 
គៅគព្លគក្ជើសគរ ើសបុគ្គលណាមាន រ់ ឬ ក្រុមហ ុៃតំណាងគអាយ ហតាា រសិររ លីមីតធីត ក្តូវគធវើគៅតាម ៃិតិវធីិការយរចិតត
ទុរដ្ឋរ់ស្កគ ល់ (Due Diligence Procedure) គៅតាមរិចចការងាររបស់អ្នរ  ។ 
 
អ្វដីែលគយើងក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖ 
ព័្ត៌មាៃជីវក្បវតតិអំ្ពី្តំណាងតតិយភាគី្ដែលមាៃស្ស្កប់ឬដែលមាៃសកាត ៃុព្លែូចអ្វីដែលចងាុលខ្ជងគក្កាម៖ 

- ការគចាទក្បកាៃ់គៅគលើសរមមភាព្អាជីវរមមមិៃក្តឹមក្តូវ 
- មាៃគររ តិ៍គ ម្ ោះខ្ជងសុីសំណូរ 
- ក្រុមក្គ្ួស្ករ ឬ ទំនរ់ទំៃងជ្ញមួយបុគ្គលែនទគទៀតដែលមិៃក្តឹមក្តូវអាចមាៃឥទធិព្លែល់ការសគក្មចចិតត
គៅគលើអ្តិថិជៃ ឬ មន្តៃតីរដ្ឋា ភិបាលគនោះ  

ការទាមទាររនុងការទទួលបាៃៃូវការទូទាត់រនក្មគជើងស្ករគផ្េងៗ មុៃគព្លក្បកាសអំ្ពី្ការសគក្មចផ្តល់រងាវ ៃ់។ 
 
ផ្តល់គោបល់ណាមួយគែើមបែឹីរនំអាជីវរមមរបស់ហតាា រសិររលីមីតធីត តាមរយៈអ្នរតំណាងជ្ញរ់លារ់    ណាមាន រ់ ឬ 
នែគូ្ណាមួយគដ្ឋយស្ករដតមាៃទំនរ់ទំៃងពិ្គសស។ 
 
សំគណើ ណាមួយ រនុងការបគងាើតការទូទាត់គៅរនុងក្បគទស ឬរ៏គៅកាៃ់គ ម្ ោះបុគ្គល/ក្រុមហ ុៃដែលមិៃទារ់ទងគៅៃឹង
ក្បតិបតតិការ ។ 
 
រនក្មគជើងស្ករ ដែលទទួលបាៃមិៃសមមាក្តោន គៅៃឹងគសវារមមដែលបាៃផ្តល់។ 
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ការទនំរទ់នំង ជ្មយួអ្នរផ្គតផ់្គង ់  

អនរផគត់ផគង់ន្ លផែល់តទម្លទបរបស់អនរផែល់ទងំគ៊ុ ភាពលអនិងទំន៊ុរចិតែដៅដលើតទម្លទបន្ លម្ិនអាចក្បរួតក្បន្ជងបាន។ 
ប ៊ុន្នែអនរម្ិនមានផ្កស៊ុខ្សភាពជាម្ួយោរង្ហរ និងលរខខ្ស ឌ រស់ដៅន្ លអនរផគត់ផគង់ដ ោះផែល់ដៅដអាយរម្មរររបស់ពួរគាត់។ 

ដ្វើម្ិន ឹងម្ិនលឺ ឬ ដលើរបញ្ហា ដនោះដ ើង? 

អ្វដីែលក្តូវែឹង៖ 
ទំនរ់ទំៃងហតាា រសិររ ជ្ញមួយអ្នរផ្គត់ផ្គង់ក្តូវបាៃបគងាើតគ ើងគដ្ឋយស្សបតាមចាប់រនុងការអ្ៃុវតតគអាយមាៃ
ក្បសិទធភាព្ ៃិងមាៃគសមើភាព្ោន ។ គយើងរពឹំ្ងថ្នអ្នរផ្គត់ផ្គង់របស់ពួ្រគយើងៃិងគោរព្តាមលរខខណឌ តក្មូវចាប់ដែល
តក្មូវគអាយផ្តល់ជូៃៃូវភាព្គសមើោន  ផ្តល់ៃូវសុវតាិភាព្ ៃិងសុខមាលភាព្គៅរដៃែងគធវើការងារ ៃិងការពារគុ្ណភាព្
បរោិកាសការងារែល់រមមររ។ គោងតាមគោលការណ៍ដណនំរបស់ហតាា រសិររ លីមីតធីត គឺ្ជួយធានថ្នការទំនរ់
ទំៃងចំគពាោះអ្នរផ្គត់ផ្គង់ របស់គយើងៃឹងមិៃគធវើឱ្យខូចគររ តិ៍គ ម្ ោះ ៃិងឧតតមភាព្របស់ហតាា រសិររ លីមីតធីត គនោះគទ។ 

ដនលើយតបដៅនឹងសំនួរខាងដលើគឺ៖ 
ម្ិនក្តូវដ្វើម្ិន ឹងម្ិនលឺដ ោះដទ។ វាជាបញ្ហា ្ំ 

ដក្ពាោះដររ ែដ៍ ម្ ោះរបស់ដយើងពឹងន្ផអរដលើោរដ្វើអាជីវរម្មជាម្ួយអនរផគត់ផគង់ណ្ឋន្ លទទួលខ្ស៊ុសក្តូវដលើរម្មររ 
និងបរយិាោសោរង្ហរពួរគាត់ន្តប ៊ុដណ្ឋណ ោះ។ 

អ្វដីែលក្តូវគធវើ៖ 
អ្ៃុគលាមតាមចាប់ ៃិង បទបបញ្ញតតិរបស់រដ្ឋា ភិបាលដែលក្គ្ប់ក្គ្ងគៅគលើទំនរ់ទំៃងអ្នរផ្គត់ផ្គង់ ។ 

 
គធវើអាជីវរមមជ្ញមួយដតអ្នរផ្គត់ផ្គង់ណាដែលអ្ៃុវតតតាមលរខខណឌ តក្មូវនៃចាប់រនុងស្សុរ ៃិងចាប់ែនទគទៀតរ៏ែូចជ្ញ
គសចរតីដណនំរបស់ហតាា រសិររ ដែលជ្ញប់ពារ់ព័្ៃធៃឹងចាប់ការងារ បរោិកាសការងារ សុខភាព្ ៃិង សុវតាិភាព្។ 

 
ផ្តល់ជូៃៃូវឱ្កាសក្បរួតក្បដជងសក្មាប់អ្នរផ្គត់ផ្គង់គែើមបីគអាយទទួលបាៃៃូវចំដណរណាមួយ រនុងរក្មិតនៃការទិញ
របស់ ហតាា រសិររ រមួមាៃអាជីវរមមខ្ជន តតូច ៃិងអាជីវរមមដែលមាៃលរខណៈខ្ជងសងគមផ្ង អាជីវរមមដែលដសវង
ររក្បារ់ចំគណញ អាជីវរមមដែលកាៃ់កាប់គដ្ឋយស្រសតី ៃិង ជៃពិ្ការ ឬចាស់ជរារតី។ 

 
ការពារៃូវព័្ត៌មាៃសមាា ត់ៃិងជ្ញរមមសិទធរបស់ហតាា រសិររលីមីតធីតតាមរយៈរិចចក្ព្មគក្ព្ៀងគៅគលើការររាព័្ត៌មាៃ
សមាា ត់ៃិងការពារអ្នរផ្គត់ផ្គង់ណាមាន រ់ដែលផ្តល់ព័្ត៌មាៃគដ្ឋយមាៃការការពារពី្រិចចក្ព្មគក្ព្ៀងគនោះ។  

 
ការការពារគៃោះគឺ្រមួមាៃ ព័្ត៌មាៃផ្ទា ល់ខែួៃ ការទទួលបាៃពី្អ្នរផ្គត់ផ្គង់ (សក្មាប់ការដណនំលមាិត សូមគមើលគៅ    ចំៃុច
”ឯរជៃភាព្” គៅទំព័្រទី ២៥)។ 

 
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖ 
ការគក្ជើសគរ ើសអ្នរផ្គត់ផ្គង់គឺ្គៅគលើមូលដ្ឋា ៃណាមួយ ជ្ញជ្ញងការគបើរការក្បរួតក្បដជងគៅគលើការគែញនថែ។ 



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី20 of 45 

 
សកាត ៃុព្លទំនស់ ផ្លក្បគោជៃ៍រនុងការគក្ជើសគរ ើសអ្នរផ្គត់ផ្គង់ ែូចជ្ញការទទួលយរអំ្គណាយមិៃក្តឹមក្តូវ 
ឬឧបររណ៍ែនទដែលមាៃតនមែ។ 
 
ការភាជ ប់អាជីវរមមគៅៃឹងអ្នរផ្គត់ផ្គង់មាន រ់ដែលកាៃ់កាប់ ឬក្គ្ប់ក្គ្ងគដ្ឋយស្កច់ញាតិ ឬមិតតជិតសនិត។ 
 
លរខខណឌ ដែលមិៃមាៃសុវតាិភាព្រនុងការផ្គត់ផ្គង់។ 
 
ៃិគោជិតអ្នរផ្គត់ផ្គង់មិៃក្គ្ប់អាយុ ឬរងៃូវការចាប់បងខំ។ 
 
គ ើញចាស់អំ្ពី្ការគធវសក្បដហស នៃសតង់ដ្ឋរបរសិ្កា ៃរនុងការផ្គត់ផ្គង់។ 
 
ការក្បគ្ល់ៃូវ “ទិៃនៃ័យផ្ទា ល់ខែួៃ” ឬការក្បគ្ល់ៃូវព័្ត៌មាៃសមាា ត់គៅកាៃ់អ្នរផ្គត់ផ្គង់ គដ្ឋយមិៃមាៃការធានថ្ន
ពួ្រគគ្មាៃបគចចរគទសក្តឹមក្តូវ ទីតំាង និងរចនសមព័ៃធវាស់ដវងគែើមបកីារពារពី្ការចូលយរ ឬគក្បើក្បាស់គដ្ឋយ
មិៃមាៃការអ្ៃុញ្ញញ ត។ 

  



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី21 of 45 

ការក្គ្រ់ក្គ្ងគៅគលើពាណិជជរមមអ្នតរជ្ត ិ
 
អ្វីដែលក្តូវែឹង៖ 
ជប ុៃមាៃចាប់រនុងការហាមឃាត់គៅគលើការគធវើ ឬ ការគដ្ឋោះែូរជំៃួញជ្ញមួយបុគ្គលឬក្បគទសដែលក្តូវបាៃ  ហាមឃាត់ 
ឬគៅថ្ន JFEL Sanction គហើយសហរែាអាគមររិរ៏មាៃចាប់ ៃិងបទបញ្ញតតិរនុងការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បតិបតិតការគសវាហិរញ្ញវតាុ
្ែងក្បគទស ៃិងការក្បតិបតតិការគសវាហិរញ្ញវតាុគៅកាៃ់បណាត ក្បគទសហាមឃាត់ ឬបុគ្គលដែលទទួលរងៃូវទណឌ រមម 
គសែារិចចដែលគៅថ្ន U.S. Sanction ។ រនុងនមគយើងជ្ញសមាជិរនៃអ្ងគការសហក្បជ្ញជ្ញតិ ក្បគទសរមពុជ្ញក្តូវអ្ៃុវតតតាម
គោលការណ៍ដណនរំបស់អ្ងគការសហក្បជ្ញជ្ញតិ ៃិង រមមវធីិទណឌ រមមដែលគៅថ្នទណឌ រមមអ្ងគការ        សហក្បជ្ញជ្ញតិ 
(UN Sanction)។  

 
គលើសពី្គៃោះគទៀត សហរែាអាគមររិបាៃក្គ្ប់ក្គ្ងការគចញផ្ាយព័្ត៌មាៃបគចចរគទសដែលមិៃដមៃជ្ញជៃជ្ញតិ  អាគមររិ។ 
 
ជ្ញការចំាបាច់ណាស់ដែលគយើងក្តូវសគងាតគដ្ឋយយរចិតដទុរដ្ឋរ់ គៅគលើចាប់ក្គ្ប់ក្គ្ងពាណិជជរមម    អ្ៃតរជ្ញតិ 
(ITC) ដែលទារ់ទងការផ្តល់គសវារមម ជំៃួញ ការគផ្ារមូលៃិធិអ្ៃតរជ្ញតិៃិងពី្ការនំចូលរមមវធីិ (Software) ៃិងបគចចរវទិា
សក្មាប់ការគក្បើក្បាសផ់្ទា ល់ខែួៃ។ 
 
អ្វីដែលក្តូវគធវើ៖ 
អ្ៃុគលាមតាមចាប់ ៃិង បទបបញ្ញតតិដែលពារ់ព័្ៃធៃឹងការផ្តល់គសវារមមហិរញ្ញវតាុ្ែងក្បគទស។ 
 
ធានឱ្យបាៃៃូវការផ្តល់ព័្ត៌មាៃក្តឹមក្តូវៃិងគព្ញគលញគៅឱ្យអាជ្ញា ធរ។ ក្តួតពិ្ៃិតយគមើលឯរស្ករោំក្ទទារ់ទងរនុងការ
ក្បតិបតតិការ្ែងក្បគទស គែើមបធីានថ្នគសវារមមរបស់គយើងមិៃបំពាៃគលើចាប់ ៃិងបទបបញ្ញតតិដែលពារ់ព័្ៃធ។ 
 
គធវើការគផ្ាៀងផ្ទា ត់ក្បតិបតតិការរបស់អ្នរជ្ញមួយលរខខណឌ ដែលបាៃរំណត់គៅគលើការហាមឃាត់ក្បតិបតតិការ
ជ្ញមួយក្បគទស បុគ្គលដែលហាមឃាត់រនុងការគធវើក្បតិបតតិការជ្ញមួយ។ 
 
គផ្ាៀងផ្ទា ត់រាល់នែគូ្អាជីវរមមរបស់អ្នរដែលជ្ញប់ពារ់ព័្ៃធៃឹងក្បតិបតតិការអ្ៃតរជ្ញតិ ជ្ញមួយៃឹងបញ្ជ ីដែលរដ្ឋា ភិបាលផ្តល់
គអាយ។  អ្ៃុវតតតាមរិចចការងាររបស់អ្នរ (Your Business) ែូចជ្ញ៖ ការស្កគ ល់អ្តិថិជៃរបស់អ្នរ (KYC) ៃិងៃីតិវធីិអ្ៃុវតត។ 
 
ក្តូវមាៃការក្បុងក្បយ័តននៃការរតឹបៃតឹងគលើការអ្ៃុវតតជំៃួញឬរូែរមម ជ្ញពិ្គសសគក្កាមការរតឹបៃតឹងនៃ    រមមវធីិទណឌ រមម 
របស់ជប ុៃ ៃិង/ឬអាគមររិ (U.S. sanctioned program) ែូចជ្ញការសក្មបសក្មលួគលើអាជីវរមមដែលបាៃរតឹបៃតឹង អាចគធវើ
គអាយប ោះពាល់ែល់អាជីវរមមៃិងគររ តិ៍គ ម្ ោះរបស់ហតាា រសិររ។ 
 
ពិ្គក្ោោះគោបល់ជ្ញមួយអ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងរបស់អ្នរក្បសិៃការគធវើក្បតិបតតិការទារ់ទងៃឹង សរមមភាព្ជំៃួញ (Trade practice) 
ដែលក្តូវហាមឃាត់។ 



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី22 of 45 

 
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖ 
ការស្កា រ់គសាើរ ឬ ការគ្ែើយតបដែលមិៃសមស្សបពី្អ្តិថិជៃណាមួយ ឧទាហរណ៍ៈ អំ្ពី្អ្នរទទួលផ្ល ឬ ក្បភព្
គែើមនៃផ្លិតផ្លនំចូល-នំគចញ។ 
 
សរមមភាព្ដែលទារ់ទងជ្ញមួយភាគី្ឬសរមមភាព្ដែលសងេ័យថ្នជ្ញប់ទារ់ទងៃឹងការបគងាើតអាវធុជីវស្កស្រសតគី្មី ឬអាវុធ
ៃុយដរែដអ្ រ ឬកំាក្ជួចមីសុីល។ 
 
ក្បតិបតតិការទារ់ទងៃឹងក្បគទសដែលហាមឃាត់រនុងការគចញ-ចូល ព្លរែាឬអ្នរតំណាងនៃក្បគទសដែលហាមឃាត់ ឬ 
របូវៃតបុគ្គល/ៃីតិបុគ្គលណាមួយ សាិតគក្កាមរមមវធីិទណឌ រមមអ្ងគការសហក្បជ្ញជ្ញតិ។  
  



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី23 of 45 

ការទរស់្កាតក់ារសម្អាតក្បារ ់

អតិថ្ិជន្ំជាយូរម្រដហើយរបស់សាខាម្ួយន្ លន្តងន្តដ្វើក្បតិបតែិោរដ្ឋរ់ និង  រជាសាច់ក្បារ់ន្ លមានចំនួនដក្ចើនជាង ៥ម្៊ុឺន ៊ុល្លល រ   
អាដម្ររិប ៊ុន្នែរន៊ុងម្ួយក្បតិបតែិោរន្ លគាត់ដ្វើន្តងន្តតិចជាង ១ម្៊ុឺន ៊ុល្លល រអាដម្ររិ។ដដ្ឋយបានពិចារណ្ឋថ្នអតិថ្ិជនដ ោះជាអតិថ្ិជន្ំ
មាន រ់របស់សាខា និង រន៊ុងម្ួយក្បតិបតែិោរតិចជាង១ម្៊ុឺន ៊ុល្លល រអាដម្ររិដ ោះ ន្ លអតែចររិ្ម្មត្ថរបស់គាត់ដ ោះជាក្បតិបតែិោរសងស័យ។ 

ដតើសាខាគួរន្តម្ិនរាយោរ ៍អតែចររិរបស់គាត់ដ ោះជាសរម្មភាពន្ លគួរដអាយសងស័យន្ រឬដទ? 

អ្វីដែលក្តូវែឹង៖ 

បុគ្គលដែលជ្ញប់ទារ់ទងៃឹងសរមមភាព្បទគលមើសក្ព្ហមទណឌ  ឧទាហរណ៍ គភរវរមម  គក្គ្ឿងគញៀៃ ការសូរបា ៃ់ៃិងការ
គរងបៃែំដែលព្ាោមរនុង «លាងសមាា ត» ផ្លដែលទទួលបាៃពី្បទគលមើសរបស់ពួ្រគគ្គែើមបីលារ់រំបំាងពួ្រគគ្ ឬគធវើ
គអាយពួ្រគគ្ស្សបចាប់។ សព្វនថាមាៃក្បគទសគក្ចើៃជ្ញង១០០ ដែលមាៃចាប់ក្បនំងៃឹងការសមាា តក្បារ់ ការហាមឃាត់
ការគធវើក្បតិបតដិការដែលពារ់ព័្ៃធៃឹងសរមមភាព្ដែលជ្ញបទគលមើសក្ព្ហមទណឌ ។ រងវល់មួយចំៃួៃទារ់ទងៃឹងមូលៃិធិ       
ស្សបចាប់អាចក្តូវបាៃគក្បើក្បាស់សក្មាប់គធវើហិរញ្ញបបទាៃគភរវរមម។ 
 
ហតាា រសិររ បាៃគបតជ្ញា ចិតតរនុងអ្ៃុវតតតាមោ ងគព្ញគលញៃូវចាប់ក្បនំងៃឹងការសមាា តក្បារ់ ៃិងហិរញ្ញបបទាៃគភរវ
រមម។ ហតាា រសិររ ៃឹងគធវើអាជីវរមមដតជ្ញមួយអ្តិថិជៃដែលមាៃគររ តិ៍គ ម្ ោះរនុងសរមមភាព្អាជីវរមមស្សបចាប់ ដែល
មាៃក្បភព្ហិរញ្ញវតាុ បាៃមរពី្ក្បភព្ស្សបចាប់ដតប ុគណាណ ោះ។ ហតាា រសិររ ក្តូវដតអ្ៃុវតតការរំណត់មូលដ្ឋា ៃ     ហាៃិភ័យ 
រនុងការ "ការស្កគ ល់អ្តិថិជៃរបស់អ្នរ" (KYC) ៃីតិវធីិយរចិតតទុរដ្ឋរ់ស្កគ ល ់ គែើមបីរំណត់សំណួរដែលទារ់ទងៃឹងហាៃិ 
ភ័យអ្តិថិជៃ ៃិង ជ្ញបៃតបនា ប់គែើមប ីការពារ ៃិងទប់ស្កា ត់គៅគលើក្បតិបតតិការដែលមាៃលរខណៈគួ្រគអាយសងេ័យៃិង 
មិៃអាចទទួលយរបាៃ។ ការបរាជ័យរនុងការទប់ស្កា ត់ក្បតិបតតិការ ៃិង       ទំនរ់ទំៃងដែលមាៃហាៃិភ័យអាចគធវើគអាយ 
ខូចខ្ជតោ ងធាៃ់ធារៃិងគធវើគអាយប ោះពាល់ែល់គររ តិ៍គ ម្ ោះ ៃិងសុចចររិភាព្របស់ហតាា រសិររ ។ 

ដនលើយតបនឹងសំនួរខាងដលើ 
ដយាងត្ថម្ចាប់ក្បឆងំោរសមាអ តក្បារ់និងហិរ ញ្បបទនដភរវរម្មរបស់ដយើងតក្ម្ូវដអាយរាយោរ ៍ក្បតិបតែិោរសាច់ក្បារ់ន្ លចាប់ពី 

១ម្៊ុឺន ៊ុល្លល រអាដម្ររិដ ើងដៅ និងន្ លរាល់ប៊ុគគលស៊ុចចរតឹនឹង អន៊ុវតែត្ថម្ចាប់។ ោរដជៀសវាងរន៊ុងោររាយោរ ៍ក្បតិបតែិោរសាច់ក្បារ់
ដនោះក្តូវរំ ត់ជាក្បតិបតែិោរសងស័យ។ ដៅដពលមានោរសងស័យណ្ឋម្ួយដតើអនរគួរន្តន្តរាយោរ ៍ឬម្ិនរាយោរ ៍ជាសរម្មភាពគួរ

ដអាយសងស័យ សូម្ក្បឹរាជាម្ួយ យរដ្ឋា នក្បតិបតែិត្ថម្។ 

អ្វីដែលក្តូវគធវើគ្ឺ៖ 
អ្ៃុវតតតាមចាប់ៃិងបទបបញ្ញតតិដែលហាមឃាត់រនុងការសមាា តក្បារ់ៃិងជំៃួយសំរាប់ហិរញ្ញបបទាៃគភរវរមម ៃិងតក្មូវគអាយ
រាយការណ៍ក្បតិបតតិការស្កច់ក្បារ់ ឬក្បតិបតតិការសងេ័យ។ ដសវងយល់ពី្ចាប់ទាំងគនោះដែលក្តូវយរមរអ្ៃុវតតរនុងរិចច
ការងាររបស់អ្នរ។ 
 
អ្ៃុវតតតាមៃីតិវធីិ KYC នៃរិចចការងាររបស់អ្នរ។ ក្បមូល ៃិងយល់ពី្ក្បគភទឯរស្ករចំគពាោះក្បគភទអ្តិថិជៃ ភាន រ់ងារ 
ៃិងនែគូ្អាជីវរមមគែើមបធីានគអាយបាៃថ្នពួ្រោត់គឺ្ជ្ញប់ពារ់ព័្ៃធៃឹងសរមមភាព្អាជីវរមមស្សបចាប់ ៃិងក្បភព្មូលៃិធិ
របស់ពួ្រោត់បាៃមរពី្ក្បភព្ស្សបចាប់។ 



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី24 of 45 

 
អ្ៃុវតតតាមវៃ័ិយរិចចការរបស់អ្នរទារ់ទងៃឹងការទទួលយរទំរង់ណាមួយនៃការទូរទាត់។ សិរាអំ្ពី្ក្បគភទនៃ
ការទូទាត់ដែលអាចជ្ញប់ពារ់ព័្ៃធជ្ញមួយៃឹងការសមាា តក្បារ់(ឧ.ការបញ្ញជ ទិញជ្ញស្កច់ក្បារ់គក្ចើៃ ឬ Traveling 
Cheque ឬលិខិតគបើរក្បារ់ដែលគបើរជំៃួសគអាយអ្តិថិជៃដែលបាៃពី្តតិយជៃដែលមិៃក្តូវបាៃស្កគ ល់)។  
 
ក្បសិៃគបើអ្នរក្បឈមៃឹងសញ្ញញ ណនៃសរមមភាព្គួ្រគអាយសងេ័យណាមួយគនោះ ក្តូវរាយការណ៍ៃូវរាល់ការរងវល់
គនោះគៅកាៃ់នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម ឬនយរដ្ឋា ៃដផ្នរចាប់ ៃិងក្តូវធានថ្នរាល់រងវល់ក្តូវបាៃគដ្ឋោះស្ស្កយភាែ មៗ
មុៃគព្លបៃតក្បតិបតតិការជូៃអ្តិថិជៃ។ ធានថ្នឯរស្ករសតីពី្ការគដ្ឋោះស្ស្កយ គនោះក្តូវបាៃររាទុរោ ងក្តឹមក្តូវ។ 
 
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖ 
អ្តិថិជៃ ភាន រ់ងារ ឬនែគូ្អាជីវរមមណាមួយដែល/ក្តវូបាៃគសនើសំុគហើយោត់ស្កា រ់គសាើររនុងការផ្តល់ព័្ត៌មាៃគអាយបាៃ
គព្ញគលញ ឬមិៃក្គ្ប់ក្ោៃ់ ឬ មិៃពិ្ត/ព័្ត៌មាៃគនោះគួ្រគអាយសងេ័យ ឬផ្តល់ព័្ត៌មាៃមិៃពិ្តក្បារែ រនុងគោលបំណង
គជៀសវាងការរាយការណ៍ ឬលរខខណឌ រនុងការររាទុរជ្ញឯរស្ករ។ 
 
ការទូទាត់គដ្ឋយការគក្បើក្បាសឧ់បររណ៍របិូយវតាុ ដែលរបិូយវតាុគនោះបងាា ញពី្សញ្ញញ ណមិៃជ្ញប់ពារ់ព័្ៃធគៅៃឹងអ្តិថិជៃ ឬ
មាៃសញ្ញញ ណថ្នជ្ញយៃតការនៃការសមាា តក្បារ់។ 
 
ការទូទាត់មុៃគព្លរំណត់ គៅគលើរមចីជ្ញស្កច់ក្បារ់ ឬសមមូលៃឹងស្កច់ក្បារ់។ 
 
ក្បតិបតតិការខុសធមមតា ឬមាៃលរខណៈសមុគ្ស្កម ញ ឬ មិៃស្សបជ្ញមួយអាជីវរមមរបស់អ្តិថិជៃ ឬរយៈគព្លនៃការទូទាត់ 
ឬមិៃបងាា ញពី្គោលបំណងអាជីវរមមពិ្តក្បារែ។ 
 
គផ្ារៃូវមូលៃិធិខុសក្បក្រតី គៅកាៃ់ ឬមរពី្ក្បគទសដែលមិៃជ្ញប់ពារ់ព័្ៃធៃឹងការក្បតិបតតិការ។  
 
ក្បតិបតិតការគៅកាៃ់តំបៃ់ដែលែូចជ្ញឋាៃសួគ៌្នៃការលារ់រំបាំងព័្ត៌មាៃអ្តិថិជៃ ឬតំបៃ់គគ្ស្កគ ល់ថ្នជ្ញសរមមភាព្គភរវ
រមម ឬការជួញែូរគក្គ្ឿងគញៀៃ ឬសរមមភាព្សមាា តក្បារ់ជ្ញគែើម។ 
 
ក្បតិបតតិការដែលជ្ញប់ទារ់ទងៃឹងធនោរគក្ៅក្បគទស ឬោម ៃសរមមភាព្អាជីវរមមចាស់លាស់ ែូចជ្ញអ្នរគផ្ាើរក្បារ់  ឬ
អ្នរបតូរក្បារ់ ឬអ្ៃតរការហិីរញ្ញវតាុមិៃដមៃធនោរ។ 
 
រចនសមព័ៃធនៃក្បតិបតតិការដែលគគ្ចគវសពី្ការរត់ក្តា ឬលរខខណឌ តក្មូវរនុងការរាយការណ៍ (ឧទាហរណ៍៖ ក្បតិបតតិការ
គក្ចើៃដែលគធវើគ ើងគក្កាមចំៃួៃរំណត់ដែលក្តូវរាយការណ៍)។ 

គសនើសុគំផ្ារក្បារ់ ឬទទួលក្ត ប់វញិៃូវក្បារ់បគញ្ញើគៅកាៃ់ភាគី្ទីបីគដ្ឋយោម ៃគហតុផ្ល។ 



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី25 of 45 

ឯរជនភាព 

អនរតំណ្ឋងអតិថ្ិជនឬអនរផគត់ផគង់ន្ លមានសោែ ន៊ុពលមាន រ់បានផែល់ដអាយអនរនូវ ម្ប ័ណន្ លមានដ ម្ ោះរបស់ គាត់ និងព័ត៌មានលម្អិត។ 
ដតើវាលអន្ រឬដទន្ លព័ត៌មានដនោះក្តូវបានប ច្ូ លដៅរន៊ុងក្បពន័ធន្ លប៊ុគគលិរ ទទដទៀតដអាយចូលដៅដម្ើលបាន? 

អ្វីដែលក្តូវែឹង៖ 
ការគរើៃគ ើងៃូវចំៃួៃក្បគទសដែលបដៃាមការរតឹបៃតឹងចាប់គលើការក្បមូល ៃិងគក្បើក្បាសព័់្ត៌មាៃផ្ទា ល់ខែួៃរបស់អ្តិថិជៃ (
ែូចជ្ញ គ ម្ ោះ លំគៅស្កា ៃ ៃិងការោិល័យទំនរ់ទំៃងក្ព្មទាំងព័្ត៌មាៃគផ្េងៗគទៀត)។ បដៃាមពី្គលើគៃោះគៅគទៀត
ក្បគទសជ្ញគក្ចើៃមាៃចាប់ដែលហាមឃាត់គៅគលើអ្នរតំណាងរបស់ក្រុមហ ុៃ គៅរនុងក្បតិបតតិការអាជីវរមម   ជ្ញមួយ
អាជីវរមម (Business-to-Business) ៃិងក្បគទសមួយចំៃួៃគទៀតហាមឃាត់    សូមបដីតព័្ត៌មាៃសមាា ត់ដែលពារ់ព័្ៃធៃឹង
ក្រុមហ ុៃជ្ញគែើម។ ហតាា រសិររ បាៃគបតជ្ញា ចិតតរនុងការគក្បើក្បាស់ទិៃនៃ័យផ្ទា ល់ខែួៃរបស់អ្តិថិជៃគដ្ឋយមាៃការទទួល
ខុសក្តូវ ៃិងអ្ៃុវតតតាមចាប់ឯរជៃភាព្ដែលមាៃ។ 

ដនលើយតបនឹងសំនួរខាងដលើ 
គឺដទ ដក្ពាោះព័ត៌មានដ ោះជាព័ត៌មានផ្កា ល់ខ្សលួន ល៊ុោះក្ត្ថន្តគាត់បានផែល់សិទធរន៊ុងោរបង្ហា ញ។ 

អ្វីដែលក្តូវគធវើ៖ 
សិរា ៃិងអ្ៃុវតតគៅតាមលរខខណឌ រនុងការគក្បើក្បាស់ព័្ត៌មាៃផ្ទា ល់ខែួៃែូចខ្ជងគក្កាម៖ 

 ទិៃនៃ័យបុគ្គលដែលក្តូវបាៃក្បមូល ឬរត់ការឯរស្ករ ឬគក្បើក្បាស់ ក្តូវស្សបតាមចាប់ ៃិងបទបញ្ញតតិ 
 ស្សបតាមគោលការណ៍ឯរជៃភាព្នៃ ហតាា រសិររ ៃិងរិចចការងាររបស់អ្នរ 
 អ្ៃុវតតតាមកាតព្វរិចចនៃរិចចសៃា 

 
ការក្បមូល ែំគណើ រការ ៃិងការគក្បើក្បាស់ទិៃនៃ័យផ្ទា ល់ខែួៃសក្មាប់ដតគោលបំណងអាជីវរមមស្សបចាប់ដតប ុគណាណ ោះ ។ 
 
ការគក្បើក្បាស់ «ទិៃនៃ័យអ្នមិរ» (មិៃមាៃគ ម្ ោះៃិងោម ៃអ្តតសញ្ញញ ណសំោល់)ឬរ៏ «ទិៃនៃ័យក្បមូលផ្តុំ» (ែូចជ្ញ 
ការបូរបញ្ចូ លោន គែើមបីរំុឱ្យរំណត់អ្តតសញ្ញញ ណរបុគ្គលបាៃ) ជំៃួសព័្ត៌មាៃផ្ទា ល់ខែួៃរបស់អ្តិថិជៃគៅគព្លដែល
ក្តូវបំគព្ញចំៃុចសមគួ្រ ឬតក្មូវការរនុងការបំគព្ញព័្ត៌មាៃ ។ 
 
រំណត់ការចូលគក្បើក្បាសទិ់ៃនៃ័យផ្ទា ល់ខែួៃ(personal data) គៅបុគ្គលដែលក្តូវគក្បាោះ សក្មាប់ដតគោលបំណងអាជីវរមម
ស្សបចាប់ដតប ុគណាណ ោះ។ 
 
គធវើការដថររា គែើមបីការពារពី្ការចូលយរឯរស្ករពី្ទិៃនៃ័យបុគ្គលឬការបាត់បង់គដ្ឋយនចែៃយ ឬការលប់ៃូវ  ទិៃនៃ័យ
ផ្ទា ល់ខែួៃរបស់អ្តិថិជៃគដ្ឋយោម ៃការអ្ៃុញ្ញញ ត។ 
 



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី26 of 45 

ក្បសិៃគបើអ្នរែឹងថ្នទិៃនៃ័យបុគ្គល ក្តូវបាៃគក្បើក្បាស់រនុងការរគំលាភបំពាៃគៅគលើគោលការណ៍ ឬ   ៃីតិវធីិអ្ៃុវតត
នៃឯរជៃភាព្រនុងរិចចការងាររបស់អ្នរ ឬក្បសិៃគបើបាៃែឹងថ្នក្បព័្ៃធសៃតិសុខណាមួយ ឬរ៏ឧបររណ៍ដែលររាទុរ
ព័្ត៌មាៃផ្ទា ល់ខែួៃរបស់អ្តិថិជៃក្តូវបាៃគគ្បំផ្ទែ ញៃឹងចូលយរព័្ត៌មាៃ ក្តូវជូៃែំណឹងភាែ មៗគៅកាៃ់អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ង
របស់អ្នរ ឬគៅកាៃ់នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម ឬនយរដ្ឋា ៃចាប់។ 
 
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖ 
ភាព្មិៃក្គ្ប់ក្ោៃ់នៃការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បព័្ៃធសុវតាិភាព្ ឬការគផ្ាើរព័្ត៌មាៃផ្ទា ល់ខែួៃរបសអ់្តិថិជៃ ែូចជ្ញតាមរយៈក្បព័្ៃធ គអ្
 ិចក្តូៃិច (Email) ឬក្បព័្ៃធែនទគទៀតដែលអាចផ្តល់ទិៃធៃ័យអ្តិថិជៃ គៅកាៃ់ក្រុមអ្នរទទួលដែលគក្ចើៃជ្ញងតក្មូវការ
ចាំបាច់ស្សបចាប់ ឬទុរឯរស្ករជ្ញប់ពារ់ព័្ៃធៃឹងទិៃនៃ័យផ្ទា ល់ខែួៃរបស់អ្តិថិជៃគៅគលើមា សីុៃក្ពី្ៃ មា សុីៃថតចំលង 
ឬទូរស្ករគដ្ឋយគអាយអ្នរគផ្េងគមើលគ ើញ។ 
 
ដចររដំលរៃូវព័្ត៌មាៃផ្ទា ល់ខែួៃរបស់អ្តិថិជៃគៅកាៃ់ភាគី្ទីបីដែលមិៃជ្ញប់ពារ់ព័្ៃធ ែូចជ្ញ អ្នរលរ់ ឬ          អ្នរផ្គត់ផ្គង់
ដែលខវោះការការពារសុវតាិភាព្សមរមយ ឬ គធវើការរតឹបៃតឹងៃូវការគក្បើក្បាសព័់្ត៌មាៃ ។ 
 
ការផ្ទែ ស់បតូរទិៃនៃ័យបុគ្គលរវាងក្បគទសនន គដ្ឋយោម ៃការពិ្ចារណាគលើលរខខណឌ តក្មូវនៃចាប់។ 
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អាជីវរមមជ្មួយរដ្ឋាភបិាល 
ការគធវើការជ្មួយរដ្ឋាភិបាល 

អនរដលើរដ ើងនូវផលិតផលន្ លមានោរក្គប់ក្គងហានិភ័យលរខ ៈសម៊ុគសាម ញម្ួយដៅ ល់អតិថ្ិជនមាន រ់ជាភាន រ់ង្ហររដ្ឋា ភិបាល។ 
អនរ ឹងថ្ន្ គារ ទទជាដក្ចើនបានដលើរដ ើងផលិតផលក្បហារ់ក្បន្ហលដៅ ល់អតិថ្ិជន។ ដៅដពលអតិថ្ិជនយល់ក្ពម្ទិញផលិតផល

របស់ដយើង ន្ លតក្ម្ូវដអាយអនរក្តូវច៊ុោះហតាដលខាភាល ម្។ 

ដតើវាលអន្ រឬដទរន៊ុងោរច៊ុោះហតាដលខាជាប ា ន់ ន្ លអតិថ្ិជនម្ិនបានយល់ដពញដលញនូវហានិភយ័ន្ លពារ់ពន័ធជាម្ួយផលិតផល និង 
លទធភាពរន៊ុងោរច៊ុោះរិចចសនា 

អ្វីដែលក្តូវែឹង៖ 
គៅគព្លដែល ហតាា រសិររ គធវើការជ្ញនែគូ្រគដ្ឋយផ្ទា ល់ឬគដ្ឋយក្បគោលជ្ញមួយៃឹងរដ្ឋា ភិបាល ៃិង សហក្ោស 
ដែលក្គ្ប់ក្គ្ងគដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល (គៅររណីដែលការងាររបស់គយើង ជ្ញញឹរញាប់គឺ្ជ្ញប់ទារ់ទងជ្ញមួយៃឹងភាន រ់ងារ ៃិង
មន្តៃតីរដ្ឋា ភិបាល) បុគ្គលិរ ហតាា រសិររ លីមីតធីត ក្តូវដតអ្ៃុតតតាមសតង់ដ្ឋរវជិ្ញជ ជីវៈខពស់បំផុ្ត ៃិងគោរព្តាមចាប់ ៃិង
បទបបញ្ញតតិែនទគទៀតរមួទាំងការអ្ៃុវតតតាមលរខខណឌ តក្មូវពិ្គសសមួយចំៃួៃ ដែលបាៃផ្ារភាជ ប់ជ្ញមួយៃឹងក្បតិបតិត
ការរបស់រដ្ឋា ភិបាល។ 

ដនលើយតបនឹងសំនួរគឺ៖ 
ដយើងក្តូវនា ថ្នភាន រ់ង្ហររដ្ឋា ភិបាលដ ោះមានលទធភាពទទួលយរហានិភយ័ 

និងច៊ុោះរិចចសនាដ ើម្បីោរពារហត្ថា រសិររពីហានិភយ័អាជីវរម្មរ៏ ូចជាហានិភយ័ដររ ែដ៍ ម្ ោះ។ 

អ្វីដែលក្តូវគធវើ៖ 
គោរព្ចាប់ៃិងបទបបញ្ញតតិដែលជ្ញប់ទារ់ទងៃឹងការគធវើការជ្ញមួយរដ្ឋា ភិបាល ពិ្គសសគៅគលើលរខខណឌ តក្មូវដែល
ពារ់ព័្ៃធជ្ញមួយៃឹងក្បតិបតតិការ ឬ រិចចសៃាជ្ញមួយរដ្ឋា ភិបាល។ 
 
តក្មូវឱ្យៃរណាមាន រ់គធវើការជ្ញមួយ ឧទាហរណ៍៖ ជ្ញសមាជិរសមាគ្មៃ៏មាន រ់ ឬទីក្បឹរាហិរញ្ញវតាុមាន រ់គែើមបី ផ្តល់គសវារមម
ហិរញ្ញវតាុគៅកាៃ់រដ្ឋា ភិបាល ក្តូវយល់ក្ព្ម គដ្ឋយសមក្គ័្ចិតតរនុងការអ្ៃុវតតតាម «គោលៃគោបាយការងារជ្ញមួយរដ្ឋា
ភិបាល» របស់ហតាា រសិររ ។ 
  
ក្តូវមាៃភាព្គទៀងក្តង់ៃិងក្តឹមក្តូវគៅគព្លគធវើការជ្ញមួយៃឹងមន្តៃតីៃិងភាន រ់ងាររបស់រដ្ឋា ភិបាល។ 
 
ដ្ឋរ់គចញៃូវែំគណើ រការ (Process) ដែលធានឱ្យបាៃៃូវរបាយការណ៍ វញិ្ញញ បៃប័ក្ត គសចរតីដថែងការណ៍ ៃិងសំគណើ រ
ដែលទាៃ់គព្ល ក្តឹមក្តូវៃិងគព្ញគលញ គហើយតក្មូវការនៃរិចចសៃាក្តូវបាៃបញ្ញជ រ់ចាស់លាស់ ៃិងព្ៃយលែ់ល់ភាគី្
ដែលទទួលខុសក្តូវ ។ 
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រំុគធវើឱ្យមាៃការផ្ទែ ស់បតូរណាមួយគដ្ឋយោម ៃការអ្ៃុញ្ញញ ត ឬខុសពី្លរខខណឌ តក្មូវនៃរិចចសៃាគដ្ឋយោម ៃការអ្ៃុម័ត
ក្តឹមក្តូវជ្ញលាយលរខណ៍អ្រេរពី្មន្តៃតីរដ្ឋា ភិបាល។ 
 
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖ 

លរខខណឌ តក្មូវពិ្គសសដែលក្តូវអ្ៃុវតតចំគពាោះក្បតិបតិតការជ្ញមួយៃឹងរដ្ឋា ភិបាល រមួបញ្ចូ លទាំងការក្បតិបតិតការពាណិជជ
រមមរវាងភាគី្ឯរជៃ ដែលបាៃផ្តល់ហិរញ្ញវតាុគដ្ឋយភាន រ់ងារ រដ្ឋា ភិបាល ឬរ៏ភាន រ់ងារអ្ៃតរជ្ញតិ។ 
 
ភាព្មិៃក្តឹមក្តូវ ឬការគិ្តរនក្មោម ៃការអ្ៃុញ្ញញ តគៅគលើរិចចសៃារដ្ឋា ភិបាល 
 
ការគធវើគអាយខុសពី្តក្មូវការនៃរិចចសៃា ឧទាហរណ៍៖ អ្ៃុញ្ញញ តឱ្យមាៃការែរក្បារ់រមចីមុៃគព្លបញ្ច ប់កាតព្វរិចចដែ
លបាៃបញ្ញជ រ់ចាស់រនុងរិចចសៃាជ្ញមួយរដ្ឋា ភិបាលបាៃរចួរាល់។ 
 
ការបំពាៃគៅៃឹងបទបបញ្ញតតិរបស់រដ្ឋា ភិបាលរនុងការគែញនថែ ឬហាមឃាត់ការផ្តល់សគុ្ណ ។ 
 
ការទទួលយរព័្ត៌មាៃអំ្ពី្ការគក្ជើសគរ ើសការក្បរួតក្បដជងនៃការផ្គត់ផ្គង់របស់រដ្ឋា ភិបាល ឬការគែញនថែ/សំគណើ រ
របស់ភាគី្ក្បរួតក្បដជង(លុោះក្តាដតមន្តៃតីចុោះរិចចសៃា ឬអ្នរែឹរនំទីភាន រ់ងារបាៃអ្ៃុញ្ញញ តោ ងក្តឹមក្តូវ ៃិងស្សប
ចាប់ រនុងការបគញ្ចញព័្ត៌មាៃគនោះ) 

ការចរចាររនុងការងារជ្ញមួយមន្តៃតីរដ្ឋា ភិបាល ឬសមាជិរក្គ្ួស្ករមន្តៃតីរដ្ឋា ភិបាល ខណៈគព្លដែលមន្តៃតីន ោះមាៃសិទធិរនុង
ការគធវើគសចរតីសគក្មចដែលមាៃឥទធិព្លគៅគលើការបគងាើតរិចចសៃាជ្ញមួយរដ្ឋា ភិបាល ។ 
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ការក្ររួតក្រដជងជ្សរល 

ការអ្នុវតតតាមចារ់ក្ររួតក្រដជង 

អ្វីដែលក្តូវែឹង៖ 
ហតាា រសិររ លីមីតធីត បាៃគបតជ្ញា រនុងការគធវើក្បតិបតតិការអាជីវរមមរបស់គយើងជ្ញមួយៃឹងអ្ភិបាលរិចចលា។ មិៃដមៃ
ក្ោៃ់ដតព្ក្ងឹងវបបធម៌អ្ភិបាលរិចចលារបស់គយើងដតប ុគណាណ ោះគទ គយើងដថមទាំងចង់ព្ក្ងីរអ្ភិបាលរិចចលាែល់សងគមៃិង 
សហគ្មៃ៍ដែលគយើងរស់គៅផ្ងដែរ។ 
 
ចាប់សតីពី្ការក្បរួតក្បដជងរបស់គយើង គទាោះបីជ្ញពួ្រគគ្មាៃគោលបំណងរនុងការទប់ស្កា ត់ការក្បរួតក្បដជងមិៃគស្កម ោះ
ក្តង់រវាងនែគូ្រក្បដជងរនុងវស័ិយឧសាហរមមរ៏គដ្ឋយ  រ៏គយើង(ជ្ញអ្នរជួយសក្មបសក្មលួែល់ដផ្នរហិរញ្ញវតាុ    ែល់
វស័ិយឧសាហរមម)តក្មូវឱ្យគធវើការក្តួតពិ្ៃិតយជ្ញមុៃរនុងគោលបំណង គែើមបីទប់ស្កា ត់សរមមភាព្ដែលោំក្ទែល់
ការបំពាៃរបស់អ្តិថិជៃគៅគលើចាប់ការក្បរួតក្បដជង។ 
 
អ្វីដែលក្តូវគធវើ៖ 
សគងាតគមើលពី្ចាប់ក្បរួតក្បដជង អំ្ពី្វធីិស្កស្រសតដែលអាជីវរមមគួ្រដតគធវើ។ 
 
ពិ្ៃិតយគ ើងវញិៃិងដសវងយល់ទំាង ហតាា រសិររលីមីតធីតៃិងគោលការណ៍/ៃីតិវធីិអាជីវរមមជ្ញរ់លារ់គហើយក្បសិៃគបើ
មាៃសំណួរ ឬបញ្ញា ក្តូវបញ្ជូ ៃគៅនយរដ្ឋា ៃចាប់ៃិងគលខ្ជធិការ។ 
 
សគងាតគមើលឥរោិបថរបស់អ្តិថិជៃរបស់គយើង ពារ់ព័្ៃធៃឹងការរគំលាភបំពាៃនៃចាប់ក្បរួតក្បដជង ក្បសិៃគបើមាៃ
ក្តូវយរមរពិ្ចារណាជ្ញលរខណៈវៃិិចឆ័យរនុងការផ្តល់ក្បារ់រមចីែល់អ្តិថិជៃ ។ 
 
មិៃក្តូវជួយសក្មួលែល់អ្តិថិជៃណាមួយ ដែលមាៃបំណងគក្បើក្បាស់ៃូវគសវារមមរបស់គយើងជ្ញ        មគធាបាយរនុង
ការគគ្ចគវសពី្ចាប់ក្បរួតក្បដជង។ ឧទាហរណ៍៖ ការគក្បើក្បាស់លិខិតធានរបស់គយើងរនុងគ្គក្មាងគែញនថែរបស់រដ្ឋា
ភិបាល ប ុដៃតមិៃមាៃបំណងគែើមបីឈនោះការគែញនថែ ឬក្ោៃ់ដតគែើមបគីធវើឱ្យការគែញនថែគៃោះហារ់ែូចជ្ញមាៃតមាែ ភាព្ ឬការ
គក្បើក្បាស់មូលៃិធិរបស់គយើងគែើមបីជួយសក្មួលែល់ការរួមបញ្ចូ ល ឬការទិញយរ ឬគែើមបីជួយសក្មួលែល់សរមមភាព្
ទីផ្ារគដ្ឋយមិៃស្សបចាប់ណាមួយ ដែលលទធផ្លៃឹងទទួលបាៃៃូវការផ្ទត ច់មុខរនុងទីផ្ារ ឬ ចាប់ក្បនំងៃឹងការលរ់
បងខូចតនមែ។ 
 
គជៀសវាងការចុោះរិចចសៃាជ្ញមួយ អ្នរផ្គត់ផ្គង់ ឬនែគូ្រអាជីវរមមដែលអាចបងាា ញពី្ភាព្មិៃក្តឹមក្តូវគលើរិចចក្ព្មគក្ព្ៀង។ 
 



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី30 of 45 

មិៃក្តូវជួយសក្មួលែល់អ្តិថិជៃ ឬអ្នរផ្គត់ផ្គង់ណាដែលមិៃមាៃបំណងរនុងការគក្បើក្បាស់ការសក្មបសក្មួលរបស់
គយើងសក្មាប់ខែួៃឯងផ្ទា ល់ (ៃិោយម ាងគទៀតថ្ន អ្តិថិជៃ ឬអ្នរផ្គត់ផ្គង់ណាដែលក្តូវគគ្គក្ជើសគរ ើស
គអាយគធវើជ្ញអ្នរតំណាង របស់អ្នរដែលមិៃស្កគ ល់។ 
 
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖ 
ការគរៀបចំផ្ទត ច់មុខ  ក្បសិៃគបើអ្តិថិជៃ ឬអ្នរផ្គត់ផ្គង់របស់គយើងក្តូវបាៃចុោះរិចចសៃាជ្ញមួយ ភាន រ់ងារដែលមាៃអាជ្ញា
ប័ណណ ឈមួញរណាត លដតមួយគ្ត់ឬផ្ទត ច់មុខគដ្ឋយមាៃអាជ្ញា ប័ណណ គែើមបីផ្លិត/ផ្គត់ផ្គង់/គក្បើក្បាស់ផ្លិតផ្លឬគសវារមម
ក្តូវធានថ្នអ្តិថិជៃ ឬអ្នរផ្គត់ផ្គង់គនោះមិៃបំពាៃចាប់ក្បរួតក្បដជង។  
 
ការគរៀបចំ ដែលរារាងំគៅគលើជគក្មើសរបស់  អ្តិថិជៃ។ 
  



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី31 of 45 

រនុងសហគ្មន ៍ហតាថារសិររ លីមតីធីត 
ការក្បាក្សយ័ទរទ់ងររសរ់ុគ្គលិរ 

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្ររូវានគោរព ផ្តល់រម្លៃ គរចកតីម្លៃលនូរ និងគរមើភាពោន រវាងោន គៅវញិគៅលក រលួមានបុគ្គលិក
អរិលិជន ម្ៃគូ្អាជីវកលម អនកផ្គរ់ផ្គង់ អាជ្ញា ធរដៃនៃី និងអនកពាក់ព័នធគផ្េងគទៀរ។ បុគ្គលិកហត្ថា ករិករ ប្ររូវប្របរិបរតិ
ប្របកាន់ខ្ជា ប់ខ្ាួន និងរកាការទំនាក់ទំនង លអជ្ញនិចច។ ឧទាហរណ៍៖ ហត្ថា ករិករ  ក៏ានបគងកើរនូវវបបធល៌ប្រាស្រ័យទាក់
ទងប្របកបគោយភាពម្លៃលនូរ ត្ថលរយៈការគៅោន គៅវញិគៅលកថា “គោកប្រគ្”ូ និង “អនកប្រគ្”ូ គៃើលបីបង្ហា ញការគោរពោន កនុង
នាលជ្ញអនកគរៀនរូប្ររពីោន គៅវញិគៅ 
 

ររិស្ថាន សុខភាព និង សុវតថិភាព 

 យរដ្ឋា នម្ួយដ្ឋរ់ឯរសារ ៥០ក្បអប់ន្ លក្តូវយរដៅទ៊ុររន៊ុងឃ្ល ំងដ ើម្បីរត់ក្ត្ថ  ២ទថ្ៃខាងម្៊ុខ្ស។ ក្បអប់ទងំដ ោះបាន 
ទ៊ុរដចាលត្ថម្ផលូវដ ើរ និង ដ្ឋរ់ដលើទីត្ថងំក្ចរដគចដចញពីអគគីភយ័។ វាដ្វើដអាយពិបារ ល់ម្ន៊ុសស២ រ់ដ្វើ ំដ ើ រ ំណ្ឋលគាន ត្ថម្

ក្ចរដ ោះដៅដពលន្តម្ួយ។ 

ដតើអនរគួរន្តដ្ឋរ់ក្បអប់ទងំដ ោះដៅទីដ ោះន្ រឬដទ? 

អ្វីដែលក្តូវែឹង៖ 
ការការពារ បរសិ្កា ៃ សុខភាព្ ៃិងសុវតាិភាព្របស់បុគ្គលិរ គឺ្ជ្ញចាប់ គហើយ ហតាា រសិររ គជឿជ្ញរ់ថ្នវា គឺ្ជ្ញ   ទគងវើដែល
ក្តឹមក្តូវរនុងអ្ៃុវតតតាម។ តាមរយៈភាព្ជ្ញអ្នរែឹរនំរនុងការក្គ្ប់ក្គ្ង ៃិងការគបតជ្ញា ចិតតរបស់បុគ្គលិរ        ហតាា រសិររ 
បាៃគបតជ្ញា ចិតតថ្នៃឹងផ្តល់ៃូវរដៃែងគធវើការដែលមាៃសុវតាិភាព្ មិៃដមៃក្តឹមដតសក្មាប់បុគ្គលិរគទ ប ុដៃតដថមទាំងសក្មាប់
អ្តិថិជៃ ឬបុគ្គលណាដែលបាៃមរ រដៃែងគធវើការរបស់គយើងផ្ងដែរ។ គោលការណ៍គៃោះជោះឥទធិព្លែល់ក្គ្ប់សរមមភាព្ 
របស់ ហតាា រសិររទាំងអ្ស់ មិៃដមៃក្ោៃ់ដតប ោះពាល់ក្តឹមដតទីតំាងរបស់ ហតាា រសិររ គនោះគទប ុដៃតគៅែលក់្គ្ប់អ្វី
ដែលគយើងគធវើ  ឧទាហរណ៍៖ ការទិញយរអាជីវរមមថមី ឬការផ្តល់គសវារមមជូៃអ្តិថិជៃ ឬការគបើរបររថយៃតសក្មាប់
សរមមភាព្អាជីវរមមរបស់ ហតាា រសិររ ។ 

ដនលើយតបដៅនឹងសំនួរខាងដលើគឺ៖ 
ដទ ដក្ពាោះោររាងំសាា ំងដៅ ល់អនរដថ្មើរដជើងត្ថម្ក្ចរដគចដចញអគគីភយ័អាចចាត់ថ្នជាបរយិាោសោរង្ហរន្ លម្ិនមានស៊ុវតាិភាព។ 

 ូចដនោះដហើយម្ិនអាចដ្ឋរ់របស់អវីន្ លរាងំសាា ំង ល់ក្ចរដគចដចញអគគីភយ័បានដទ។ 

អ្វីដែលក្តូវគធវើ៖ 
ក្តូវអ្ៃុវតតតាមចាប់ ៃិងបញ្ញតតិទំាងអ្ស់សតីពី្បរសិ្កា ៃ សុខភាព្ ៃិងសុវតាិភាព្ (Enviroment Health & Safety) ៃិងក្តូវ
ក្បតិបតតិតាមគោលៃគោបាយរបស់ ហតាា រសិររ 
 
បគងាើត ៃិងររាៃូវបរោិកាសការងារគអាយមាៃសុវតាិភាព្ ៃិងការពារពី្ការរងរបួសគៅរដៃែងគធវើការ 
 



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី32 of 45 

វាយតនមែហាៃិភ័យដផ្នរចាប់ EHS ៃិងហាៃិភ័យគររ តិ៍គ ម្ ោះ មុៃគព្លទទួលបាៃអាជីវរមមថមី ជ្ញពិ្គសសអាជីវរមមថមី
ដែលជ្ញប់ទារ់ទងៃឹងអាជីវរមមដែលមាៃគក្ោោះថ្នន រ់ 
 
ពិ្ចារណាផ្លប ោះពាល់នៃ EHS ដែលជ្ញលរខណៈវៃិិចឆ័យរនុងការផ្តល់ឥណទាៃ ការយរចិតតទុរដ្ឋរ់ថ្នគតើក្បសិៃ
គបើអ្តិថិជៃបំពាៃចាប់ EHS ៃិងបទបញ្ញតតិននវាៃឹងផ្តល់ផ្លប ោះពាល់អ្វីខែោះែល់ការបង់សង ៃិងផ្តល់ផ្លប ោះពាល់
អ្វីខែោះែល់គររ តគ៍ ម្ ោះ ហតាា រសិររ ថ្នជ្ញក្រុមហ ុៃដែលផ្តល់មូលៃិធិែល់អាជីវរមមដែលផ្តល់ភាព្ងាយៃិងគក្ោោះថ្នន រ់
ែល់បរសិ្កា ៃ ។ 
 
លុបបំបាត់ៃូវហាៃិភ័យ EHS ដែលមិៃសមគហតុផ្លពី្ទីរដៃែងការងារ ផ្លិតផ្លគសវារមម ៃិងសរមមភាព្របស់
ហតាា រសិររ។  
 
កាត់បៃាយការបំពុ្ល ៃិងសមាា រៈដែលគក្ោោះថ្នន រ់ បងាា រការបំពុ្ល ៃិងអ្ភិររេ ការដរន្នៃូវសមាា រៈគ ើងវញិែូចជ្ញ
សមាា រៈ ទឹរ ៃិងថ្នមព្លជ្ញគែើម។ 
 
បៃតរនុងការអ្ភិវឌ្ឍៃ៍ EHS របស់គយើង ៃិងការអ្ៃុវតតគអាយស្សបៃឹងការរួមបញ្ចូ លជ្ញដផ្នរមួយនៃ      យុទធស្កស្រសត
ក្បតិបតតិការរបស់ ហតាា រសិររ។ 
 
បងាា ញពី្គំ្ៃិតដែលោំក្ទែល់គោលបំណង នៃគោលៃគោបាយគៃោះគៅែល់អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងរបស់អ្នរ ឬ អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ង់ 
រិចចការងារEHS។  
 
ជូៃែំណឹងភាែ មៗគៅកាៃ់អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងរបស់អ្នរ ឬទារ់ទងគៅ EHS គៅគលើភាព្មិៃស្សបចាប់ ឬលរខខណឌ ដែលមិៃ
មាៃសុវតាិភាព្។ 
 
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖                                                                         
លរខខណឌ  ៃិងសរមមភាព្ដែលោម ៃសុវតាិភាព្ រមួមាៃែូចជ្ញ៖ 

 ដខេគភែើងដែលោម ៃសុវតាិភាព្ ឬដែលងាយរងគក្ោោះថ្នន រ់ 
 ការបិទក្ចរគចញរនុងក្ោមាៃអាសៃន ឬ ក្ចរអ្គ្គីភ័យ 
 ការគធវើការទារ់ទងៃឹងឧបររណ៍គភែើង ឬ អ្គ្គិសៃី គដ្ឋយមិៃគោរព្លរខខណឌ សុវតាិភាព្ (ឧទាហរណ៍៖     ការ

បិទមា សីុៃគព្លែំគណើ រការជួសជុល “Lock-out, Tag-out ”)  
 សកាត ៃុព្លនៃការងាយ្ែងជំងឺធាៃ់ធារ 
 មិៃែំគណើ រការនៃក្បព័្ៃធក្គ្ប់ក្គ្ងសុវតាិភាព្ ឬ ការពារគលើឧបររណ៍ ៃិង គក្គ្ឿងមា សុីៃ 

 
ការមិៃអ្ៃុវតតតាម បទបបញ្ញតតិ ៃិងៃីតិវធីិសតីពី្ បរសិ្កា ៃ សុខភាព្ៃិងសុវតាិភាព្ ឬ សុវតាិភាព្។ 



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី33 of 45 

 
ការរអ្ ូរទំា ឬមិៃបាៃរាយការណ៍នៃ EHS  ទារ់ទងៃឹងបរសិ្កា ៃ សុខភាព្  ឬសុវតាិភាព្ នៃភាព្ងាយស្សួល ឬគក្ោោះថ្នន រ់  ឬការ
ខរខ្ជៃរនុងការគ្ែើយតបពី្ការក្ព្ួយបារមមណ៍អំ្ពី្លទធភាព្គៅែល់ការខូចខ្ជតបរសិ្កា ៃ ឬសុខភាព្ស្កធារណៈ ៃិងសុវតាិ
ភាព្ដែលជ្ញប់ទារ់ទងៃឹងក្បតិបតតិការរបស់អ្តិថិជៃ ដែលគយើងគួ្រដតយរចិតតទុរដ្ឋរ់ែូចជ្ញសកាត ៃុព្លមួយគៅគលើ
ហាៃិភ័យក្បតិបតតិការ ៃិងហាៃិភ័យគររ តិ៍គ ម្ ោះ ។ 
 
ខវោះខ្ជតៃីតិវធីិ ឬ ការអ្ៃុវតតសុវតតិភាព្ដែលអាចនំមរៃូវការគំ្រាមរំដហងគៅែល់សមាា រៈរំពាក់ (facility) ៃិង/ឬបុគ្គលិរ ។ 
 
ការទិញយរអាជីវរមមថមីដែលអាចបគងាើៃ ឬនំឱ្យមាៃហាៃិភ័យឥណទាៃៃិងគររ តិ៍គ ម្ ោះគៅកាៃ់ក្រុមហ ុៃរបស់គយើង។ 



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី34 of 45 

ភាពគសមើោនារនុងការអ្នុវតតការងារ 
អ្វីដែលក្តូវែឹង៖ 
ភាព្គសមើោន រនុងការអ្ៃុវតតការងារ ក្តូវអ្ៃុវតតគអាយបាៃលាជ្ញងការអ្ៃុវតតរបស់ ហតាា រសិររ រនុងការអ្ៃុគលាមតាម
ចាប់សតីពី្ការងារ ៃិងបុគ្គលិរ។ វាបាៃផ្តល់ៃូវវបបធម៌មួយនៃការគោរព្។ ហតាា រសិររ គបតជ្ញា ចិតតគែើមបី   អ្ៃុវតតតាម
រាល់ចាប់ដែលជ្ញប់ទារ់ទងៃឹងឯរជៃភាព្ គមា ងគធវើការ ក្បារ់ឈនួល ោម ៃការគរ ើសគអ្ើងបុគ្គលិរ ៃិង    គសរភីាព្រនុងការ
ចូលរមួ។ រ៏ប ុដៃតរនុងនមហតាា រសិររ បុគ្គលិរមិៃមាៃសិទធិបគញ្ចញមតិោំក្ទគៅគ្ណៈបរេៃគោបាយណាមួយគទបើយ 
ចូលរមួរនុងយុទធនការគបាោះគនន ត ឬចូលរមួរនុងជំគលាោះៃគោបាយគទបើយ។ បដៃាមគលើការអ្ៃុវតតតាមផ្ែូវចាប់ គយើងខិតខំ
រនុងការបគងាើតបរោិកាសដែលគិ្តគូ្ អំ្ពី្បុគ្គលិរទំាងអ្ស់គៅក្គ្ប់ទីរដៃែងដែល ហតាា រសិររ គធវើអាជីវរមម ។ 
 
អ្វីដែលក្តូវគធវើ៖                                                     
តាមរយៈការសគក្មចចិតតគលើការជួលបុគ្គលិរ គឺ្ដផ្ារគៅគលើលរខណៈសមបតតិការងារ (ឧទាហរណ៍៖ ការអ្ប់រ ំ ៃិង បទ
ពិ្គស្កធៃ៍) ៃិងគររ តិ៍គ ម្ ោះ (ជំនញរបស់របូវៃតបុគ្គលៃីមួយៗ តនមែនៃការអ្ៃុវតតការងារ ភាព្ជ្ញអ្នរែឹរនំ ៃិងលរខណៈ 
វៃិិចឆ័យទារ់ទងៃឹងការងារគផ្េងគទៀត)។ 
 
ក្គ្ប់ការបគងាើតសរមមភាព្ទំនរ់ទំៃងការងារ ៃិងការសគក្មចចិតត គឺ្ោម ៃការក្បកាៃ់ពូ្ជស្កសៃ៍ ព្ណ៌សមបុរ ស្កសន 
ជៃជ្ញតិ គភទ (រមួទាំងការមាៃនផ្ាគពាោះ) ចំណង់ផ្ែូវគភទ អាយុ ពិ្ការភាព្ អ្តីតយុទធជ្ញៃ  ឬលរខណៈែនទគផ្េងគទៀតដែល
បាៃការពារគដ្ឋយចាប់។ 
 
ផ្តល់ៃូវបរោិកាសការងារ មិៃបារមាពី្ការរខំ្ជៃផ្ែូវគភទ ៃិងការគំ្រាមរំដហង។ 
 
គោរព្សិទធិឯរជៃភាព្ របស់រមមររៃិគោជិតគដ្ឋយក្តឹមក្តូវ ដថររា ៃិងការគផ្ារទិៃនៃ័យបុគ្គលគអាយបាៃ ក្តឹមក្តូវ។  
(រនុងគព្លដែលររាឯរជៃភាព្បុគ្គលិរ ហតាា រសិររ សូមររាសិទធិរនុងការតាមដ្ឋៃគៅគលើការគក្បើក្បាសក់្ទព្យសមបតតិ
របស់ក្រុមហ ុៃរមួមាៃែូចជ្ញ៖ រំុព្យូទ័រ អីុ្ដម ល ទូរស័ព្ា ព័្ត៌មាៃរមមសិទធិ។ល។ អ្ៃុគលាមតាមចាប់ដែលបាៃអ្ៃុវតត)។ 
ក្បសិៃគបើមាៃភាព្ផ្ាុយោន មួយគរើតគ ើងទារ់ទងៃឹងតក្មូវនៃគោលការណ៍ៃិងចាប់ ទំគៃៀមទំលាប់ ឬការអ្ៃុវតតរនុងតំបៃ់
ក្បតិបតតិការ ក្តូវគធវើការពិ្គក្ោោះគោបល់ជ្ញមួយអ្នរក្គ្ប់ក្គ្ង ៃិងនយរដ្ឋា ៃដផ្នរចាប់ គែើមបីរំណត់យរ     សរមមភាព្ណា
ដែលសមស្សបបំផុ្តរនុងការគដ្ឋោះស្ស្កយ។ 
 
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖ 
ភាព្ជ្ញសក្តូវរនុងបរោិកាសការងារ (ឧទាហរណ៍៖ ការៃិោយគរឿងរំដបែង ឬរ៏ការបងាា ញៃូវការចំអ្រ រ ឺយ ឬការក្ប
មាថគៅគលើពូ្ជស្កសៃ៍ ស្កសន ឬគភទណាមួយ) 
 
ការបគងាើតភាព្មិៃរារ់ទារ់ចំគពាោះគភទផ្ាុយោន គៅកាៃ់បុគ្គលិរ ឬបុគ្គលដែលគធវើការជ្ញមួយអ្នរ។ 
 



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី35 of 45 

ការបំពាៃចាប់ការងារ ឧទាហរណ៍៖ ក្បារ់ឈនួលដែលក្តូវបង់សក្មាប់គធវើការគលើសគមា ង ឬក្បារ់ឈនួលសក្មាប់គមា ង
ការងារតាមគវៃ ។ 
 
ការបែិគសធមិៃគធវើការងារ ឬការមិៃសហការជ្ញមួយបុគ្គលមួយចំៃួៃគដ្ឋយស្ករដតការក្បកាៃ់ពូ្ជស្កសៃ៍ ស្កសន 
គភទ ឬរ៏លរខណៈគផ្េងគទៀតដែលបាៃការពារគដ្ឋយចាប់។ 
 
ការបងាា ញពី្ទិៃនៃ័យការងាររបស់បុគ្គលិរ គៅកាៃ់បុគ្គលណាមាន រ់ដែលមិៃមាៃតក្មូវការនៃរិចចការងារ សមតារិចច ឬជ្ញ 
ព័្ត៌មាៃដែល ក្តូវបាៃររាសិទធិ។ 
 
ការគធវើសរមមភាព្មិៃលាគលើបុគ្គលិរ (ឧទាហរណ៍៖ ការបញ្ឈប់ពី្ការងារ)  ពី្គក្ពាោះបុគ្គលិរបាៃរាយការណ៍ពី្ការក្ព្យួ
បារមមណ៍ទារ់ទងៃឹងការមិៃគោរព្គោលៃគោបាយរបស់ក្រុមហ ុៃ ឬចាប់ ។ 
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ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី36 of 45 

ការក្គ្រក់្គ្ងសនតសិខុ នងិ គក្ោោះមហនតរាយ 

អតិថ្ិជនជនជាតិម្ិចស៊ុីរូមាន រ់បានដសនើស៊ុំដបើរគ នីជាម្ួយហត្ថា រសិររ។ខ្ស្៊ុ ំម្ិនមានដពលដ ើម្បីក្តួតពិនិតយអតិថ្ិជនជាម្ួយប ជ្ ីដមម ។ 
ខ្ស្៊ុ ំ ឹងថ្នក្បដទសម្ិចស៊ុីរូដ ោះម្ិនន្ម្នជាក្បដទសហាម្ឃ្ត់ដដ្ឋយអងគោរសហក្បជាជាតិ ឬ សហរ ាអាដម្ររិដ ោះដទ។ 

ដតើខ្ស្៊ុ ំអាចដបើរគ នីន្ លបានដសនើស៊ុំដ ោះឥ ូវភាល ម្សិន ដហើយខ្ស្៊ុ ំនឹងក្តួតពិនិតយដ ម្ ោះអតិថ្ិជនត្ថម្ដក្ោយ? 

អ្វីដែលក្តូវែឹង ៖     
គៅរនុងអាយុកាលនៃការគរើៃគ ើងអំ្ពី្ការគំ្រាមរំដហងនៃគភរវរមម ការការពារសៃតិសុខនៃក្បជ្ញជៃគយើង រដៃែងគធវើការ 
ព័្ត៌មាៃ ៃិងអាជីវរមមគឺ្ជ្ញចំៃុចសំខ្ជៃ់បំផុ្ត។ វាចាប់គផ្តើមជ្ញមួយៃឹងការក្បតិបតតិោ ងម ត់ចត់ក្គ្ប់អាជីវរមម ៃិង
ដផ្ៃការក្គ្ប់ក្គ្ងសៃតិសុខ ៃិងគក្ោោះមហៃតរាយ ។ ដផ្ៃការក្គ្ប់ក្គ្ងសៃតិសុខៃិងគក្ោោះមហៃតរាយ របស់ហតាា រសិររ រមួ
មាៃ វធិាៃការសក្មាប់ការពារគភរវរមម ៃិងសរមមភាព្ក្ព្ហមទណឌ គផ្េងគទៀតមរគលើបុគ្គលិរ រដៃែងគធវើការ    ព័្ត៌មាៃ 
រចនសមព័ៃធបគចចរវទិាព័្ត៌មាៃ (IT) ការក្គ្ប់ក្គ្ងគក្ោោះមហៃតរាយៃិងការបៃតអាជីវរមម។ គលើសពី្គៃោះគៅគទៀត បុគ្គលិរ
ក្តូវមាៃការក្បុងក្បយ័តនគែើមបគីជៀសវាងគធវើអាជីវរមមជ្ញមួយគភរវររក្តវូបាៃគគ្ស្កគ ល់ ឬអ្នរដែលគគ្ស្កគ ល់ថ្ន    ោំក្ទែល់
សរមមភាព្គភរវរមម ។ 

ដនលើយតបនឹងសំនួរខាងដលើ៖ 
គឺដទ ម្ិនអាចដបើរគ នីន្ លដសនើស៊ុំដ ោះបានដទរហូត ល់ោរដផាៀងផ្កា ត់ជាម្ួយប ជ្ ីដមម បានដ្វើរួចរាល់។ 

ហត្ថា រសិររម្ិនយល់ស្សបដ ើម្បីអាជីវរម្មសក្មាប់អតិថ្ិជនមាន រ់រហូត ល់ោរក្តួតពិនិតយប ជ្ ីដមម ន្ លបានតក្ម្ូវទងំអស់ក្តូវ
បានអន៊ុវតែរួចរាល់។ 

អ្វីដែលក្តូវគធវើ ៖     
អ្ៃុវតតដផ្ៃការោ ងម ត់ចត់គែើមបីរំណត់ពី្សៃដិសុខរបស់បុគ្គលិរ សំភារៈក្ទក្ទង់ ព័្ត៌មាៃក្ទព្យសរមមរបស់ IT ៃិងការ
បៃតអាជីវរមម។ 
 
ចូលរមួរនុងដផ្ៃការនៃរិចចការងាររបស់អ្នររនុងក្ោអាសៃន ៃិង ការសមសំរាប់ក្ោអាសៃន។  
 
ការក្បតិបតតិតាមចាប់គចញៃិងចូលគៅរនុងក្គឹ្ោះស្កា ៃ ហតាា រសិររ រមួទាំងពារ់ស្កែ រសញ្ញញ គអាយសមរមយ។ 
 
ការពារពី្ការចូលរនុងក្គឹ្ោះស្កា ៃ ហតាា រសិររ ពី្ក្គ្ប់បុគ្គលទំាងអ្ស់គលើរដលងដតបុគ្គលដែលក្តូវបាៃ អ្ៃុញ្ញញ តតិ។ 
 
ការពារក្ទព្យសរមម IT ពី្ការលួច ឬអំ្គព្ើមិៃសមស្សប ។ 
 
បគងាើត ៃិងការដថទំាបរោិកាសការងារគអាយមាៃសុវតាិភាព្ ទាំងគៃោះរមួមាៃ ការរំណត់អ្តតសញ្ញញ ណ ៃិងការរាយ
ការណ៍នៃសូចនររអំ្គព្ើហឹងាគៅរដៃែងគធវើការ ។ 
 
គធវើការក្តួតពិ្ៃិតយជីវក្បវតតិគអាយបាៃសមរមយរនុងការជួលបុគ្គលិរ ឬអ្នរជ្ញប់រិចចសៃាថមី ដែលអ្ៃុញ្ញញ តិគដ្ឋយចាប់ 
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ធានដផ្ៃកាបៃតរអាជីវរមមគអាយបាៃសមរមយ គឺ្ក្តវូបាៃគរៀបចំគ ើងសក្មាប់ក្ោអាសៃន 
 
ក្តួតពិ្ៃិតយ ក្គ្ប់អ្តិថិជៃ អ្នរផ្គត់ផ្គង់ ភាន រ់ងារ ឈមួញ ៃិងនែគូ្អាជីវរមមជ្ញមួយបញ្ជ ីតាមដ្ឋៃគភរវរមមគអាយបាៃសមរមយ 
 
រាយការណ៍រាល់រំហុសទារ់ទងៃឹងសៃតិសុខជ្ញរ់ដសតងគៅកាៃ់អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងរបស់អ្នរ ឬ អ្នរែឹរនំ         ការក្គ្ប់ក្គ្ង ឬ 
Ombudsperson របស់ហតាា រសិររ  
 
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន ៖     
របូវៃតបុគ្គលគៅរនុង ហតាា រសិររ ដែលមិៃពារ់ស្កែ រសញ្ញញ (badge) ៃិង គែើរក្រ ឹងគៅរដៃែង  គធវើការរបស់គយើង។ 
 
អ្សុវតាិភាព្នៃក្ទព្យសរមមរបស់IT រមួមាៃែូចជ្ញ រំុព្យូទ័រយូរនែ ទីតំាងររាព័្ត៌មាៃ (Server)ជ្ញគែើម. 
 
ទីរដៃែងដែលមិៃមាៃសុវតាិភាព្រនុងរដៃែងការងារដែលអាចចូលបាៃដតបុគ្គលដែលក្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញញ តឱ្យចូល
ដតប ុគណាណ ោះ។ 
 
ការរអ្ ូរទំាទារ់ទងៃឹងសៃតិសុខពី្សំណារ់បុគ្គលិរ អ្តិថិជៃ ឬអ្នរជិតខ្ជង ។ 
 
ទីរដៃែងដែលមិៃអ្ៃុញ្ញញ តគអាយចូល។ 
 
គធវើអាជីវរមមជ្ញមួយអ្តិថិជៃ អ្នរផ្គត់ផ្គង់ ឬ តតិយជៃគដ្ឋយោម ៃការគផ្ាៀងផ្ទា ត់គអាយបាៃក្គ្ប់ក្ោៃ់។ 
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ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី38 of 45 

ការការពារក្ទពយសរមមររស់ហតាថារសិររ 

រមមសិទធិរញ្ញា 

 យរដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលបានបង្ហា ញឧបររ ៍ហិរ ញ្វតា៊ុបដងាើតថ្មី ល់ប៊ុគគលិរខាងរន៊ុង។ អតិថ្ិជន្ំមាន រ់របស់ខ្ស្៊ុ ំជំរ៊ុញខ្ស្៊ុ ំដអាយបង្ហា ញ
ផលិតផលថ្មីដ ោះដៅ ល់គាត់ឥ ូវ ពីដក្ពាោះ ងក្តូវដ្វើោរសដក្ម្ចចិតែរន៊ុងសបាែ ហ៍ដនោះ។ ខ្ស្៊ុ ំ ឹងថ្នហត្ថា រសិររចង់ោរពារ feature 

របស់វាប ៊ុន្នែខ្ស្៊ុ ំម្ិនក្បារ ថ្ន feature ដនោះបានដ្ឋរ់ដអាយ ំដ ើ រោរដៅដ ើយដទ។ 

ដតើខ្ស្៊ុ ំអាចបង្ហា ញអតិថ្ិជននូវផលិតផលថ្មីដ ោះបានន្ រឬដទ? 

អ្វីដែលក្តូវែឹង ៖     
រមមសិទធិបញ្ញញ របស់ ហតាា រសិររ គឺ្ជ្ញដផ្នរមួយនៃក្ទព្យសរមមដែលមាៃតនមែបំផុ្ត។ ក្គ្ប់បុគ្គលិរទាំងអ្ស់ក្តូវគធវើការ
ការពារ បា តង់ ពាណិជជរមមសញ្ញញ (Trademark) ការររាសិទធិ(Copyright) ការសមាា ត់នៃពាណិជជរមម (Trade Secrets) 
ៃិងព័្ត៌មាៃរមមសិទធិគផ្េងគទៀតរបស់គយើង។ ស្សបគព្លជ្ញមួយោន គៃោះ គយើងរ៏ពិ្ចារណា គលើរមមសិទធបញ្ញញ របស់ 
អ្នរែនទដែរ។ ការគក្បើក្បាស់ៃូវរមមសិទធិបញ្ញញ របស់អ្នរែនទគផ្េងគទៀតដែលមិៃបាៃអ្ៃុញ្ញញ តត អាចបណាត លគអាយក្រុម
ហ ុៃ ៃិងបុគ្គលិរហតាា រសិររ ក្បឈមៃឹងបណតឹ ងរែាបបគវណី ៃិងការខូចខ្ជតរួមទាំងការផ្ទរពិ្ៃ័យធាៃ់ធារ ៃិងគទាស
ក្ព្ហមទណឌ ។ វធីិស្កស្រសតរនុងការការពាររមមសិទធិបញ្ញញ របស់គយើង ៃិងការពារពី្ហាៃិភ័យទាំងគៃោះ គឺ្ក្តួតពិ្ៃិតយ
គអាយបាៃទាៃ់គព្លគវលា ៃិងសមគហតុសមផ្លគៅគលើផ្លិតផ្លថមី គសវារមម ែំគណើ រការ ៃិងរមមវធីិរបស់ 
ហតាា រសិររ សក្មាប់ការបគងាើតអ្វីថមីដែលអាចគធវើគៅបាៃ ៃិងការសមាា ត់នៃពាណិជជរមម(Trade Secrets) ៃិងរគំលាភគលើ
រមមសិទធិបញ្ញញ របស់អ្នរែនទ ។ 

ដនលើយតបនឹងសំនួរខាងដលើគឺ៖ 
ដទ អនរគួរក្បឹរាជាម្ួយអនរក្គប់ក្គងរបស់អនរ ក្បសិនដបើផលិតផលដ ោះបាននលងផ៊ុតោរអន៊ុម្ត័ខាងរន៊ុងរ៏ ូចជា ំដ ើ រោរត្ថម្ផលូវចាប់ 

និងដៅ ល់វគគន្ លអនរអាចបង្ហា ញវាដៅ ល់អតិថ្ិជនមាន រ់ដ ោះ។ 

អ្វដីែលក្តូវគធវើ ៖     
ការការពារមា រយីគហា ការគក្បើក្បាស់មា រយីគហា ៃិងនមររណ៍ក្រុមហ ុៃរបស់គយើង  គួ្រដតក្តួតពិ្ៃិតយគដ្ឋយ នយរ
ដ្ឋា ៃ ក្បតិបតតិតាម ៃិងនយរដ្ឋា ៃដផ្នរចាប់។ 
 
ការគោរព្គៅគលើសុព្លភាព្បា តង់  ឧបររណ៍ដែលមាៃរមមសិទធបញ្ញញ  ៃិងក្ទព្យដែលជ្ញរមមសិទធិបញ្ញញ  របស់អ្នរែនទ។ 
 
ពិ្គក្ោោះគោបល់ជ្ញមួយនយរដ្ឋា ៃចាប់ៃិងគលខ្ជធិកាទារ់ទងៃឹងអាជ្ញា ប័ណណសំខ្ជៃ់ៗ ឬរ៏ការអ្ៃុម័តឱ្យគក្បើរមមសិទធិ
បញ្ញញ របស់អ្នរែនទែូចជ្ញបា តង់ ពាណិជជសញ្ញញ (Trademark) ឬរមមសិទធិព័្ត៌មាៃ (ឧទាហរណ៍៖ ព័្ត៌មាៃដែលក្តវូររា
ការសមាា ត់ ៃិង មិៃែឹងក្តូវបាៃែឹងឮជ្ញស្កធារណៈ ឬមិៃអាចគក្បើបាៃទូគៅ )។ 
 
  



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី39 of 45 

ការពិ្គក្ោោះគោបល់ជ្ញមួយនយរដ្ឋា ៃចាប់ក្តវូគធវើមុៃគព្ល ៖     
 ការគសនើសំុ ការទទួលយរ ឬការគក្បើក្បាស់ព័្ត៌មាៃរមមសិទធិអ្នរខ្ជងគក្ៅ (ឧទាហរណ៍៖ ទទួលបាៃបញ្ជ ី

គ ម្ ោះមរពី្ក្បភព្ខុសចាប់) 
 ការបងាា ញព័្ត៌មាៃរមមសិទធិរបស់គយើងគៅគអាយអ្នរខ្ជងគក្ៅ 
 អ្ៃុញ្ញញ តគអាយអ្នរគក្ៅរនុងការគក្បើក្បាស់ព័្ត៌មាៃដែលជ្ញរមមសិទធិរបស់គយើង។ 
  

យល់ែឹងអំ្ពី្ការទទួលខុសក្តូវរបស់អ្នរ រនុងការការពារ ពាណិជជសញ្ញញ (Trademark) ៃិងគ ម្ ោះយីគហារបស់គយើង។  
 
ពិ្គក្ោោះគោបល់ជ្ញមួយនយរដ្ឋា ៃចាប់ក្បសិៃគបើមាៃសំណួរគផ្េងៗទារ់ទងៃឹងការទទួលខុសក្តូវ។  
 
អ្ៃុវតតតាមគសចរតីដណនំសក្មាប់ការគក្បើក្បាសន់ៃពាណិជជសញ្ញញ  ៃិងពាណិជជនម របស់ ហតាា រសិររ ៃិងរបស់ក្រុមហ ុៃ
សមព័ៃធ ហិរញ្ញវតាុ។ 
 
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន ៖     
ការទទួលយរព័្ត៌មាៃដែលជ្ញរមមសិទធិអ្នរខ្ជងគក្ៅ គដ្ឋយោម ៃការពិ្គក្ោោះគោបល់ជ្ញមួយ នយរដ្ឋា ៃដផ្នរចាប់ 
 
ពិ្ភារាអំ្ពី្ព័្ត៌មាៃរមមសិទធិរបស់ ហតាា រសិររ ជ្ញមួយអ្តិថិជៃ ឬអ្នរផ្គត់ផ្គង់។ 
 
ការគក្បើក្បាស់ក្រុមហ ុៃគផ្េង គែើមបីគធវើការអ្ភិវឌ្ឍផ្លិតផ្ល ឬរមមវធីិ(Software)ថមីគដ្ឋយោម ៃរិចចក្ព្មគក្ព្ៀងជ្ញលាយ
លរខណ៍អ្រេរគៅគលើចំៃុចនៃរមមសិទធិ ៃិងសិទធិគផ្េងគទៀតគៅរនុងរមមសិទធិបញ្ញញ ដែលបាៃបគងាើត ។ 
 
ការគំ្រាមរំដហងែល់ៃរណាមាន រ់ ដែលបាៃសងេ័យពី្ការរគំលាភគលើរមមសិទធិបញ្ញញ របស់ ហតាា រសិររ ណា
មួយគដ្ឋយោម ៃការពិ្គក្ោោះគោបល់ជ្ញមួយនយរដ្ឋា ៃចាប់ជ្ញមុៃសិៃ។ 
 
ការជួលបុគ្គលិរថមី ជ្ញពិ្គសសបុគ្គលណាមាន រ់ដែលធាែ ប់គធវើការពី្មុៃជ្ញនែគូ្ក្បរួតក្បដជង គដ្ឋយមិៃដ្ឋរ់គៅរនុងការ
ការពារ គៅគលើបុគ្គលគនោះពី្ការបងាា ញគដ្ឋយនចែៃយ ឬគក្បើព័្ត៌មាៃរមមសិទធិរបស់ៃិគោជរមុៃរបស់ោត់។ 
  



ហតាា រសិររ លីមីតធីត នយរដ្ឋា ៃក្បតិបតតិតាម 

 
ក្រមក្បតិបតតិសីលធម៌ ៃិង គោលការណ៍ ទំព័រទ ី40 of 45 

អ្នរក្គ្រក់្គ្ងហរិញ្ញវតថ ុ
អ្វីដែលក្តូវែឹង ៖     
អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញវតាុ(controller) មាៃមូលដ្ឋា ៃចំៃួៃ ៣ គឺ្៖(១) វធិាៃការរនុងការចាត់ថ្នន រ់ក្បតិបតតិការ ៃិង សមតុលយ 
គអាយបាៃ ក្តឹមក្តវូ (២) ក្តួតពិ្ៃិតយក្បព័្ៃធ ថ្នក្ទព្យសរមម ៃិងការបងគរព័្ត៌មាៃគដ្ឋយមាៃសងគតភាព្ ៃិងគដ្ឋយក្តឹមក្តូវ 
ៃិងទី(៣)  របាយការណ៍ ហិរញ្ញវតាុ ៃិងក្បតិបតតិការគឺ្ក្តូវបាៃគធវើទាៃ់គព្លគវលា ៃិងមិៃលំគអ្ៀង។  
 
អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញវតាុ បគងាើតបរោិកាសក្តឹមក្តូវសក្មាប់បងាា ញគអាយទាៃ់គព្លគវលា គជឿជ្ញរ់ ៃិងមាៃភាព្ក្តឹមក្តូវ
គៅកាៃ់ភាន រ់ងាររដ្ឋា ភិបាល ៃិងស្កធារណៈ។ 
 
អ្វីដែលក្តូវគធវើ ៖     
អ្ៃុវតតតាមៃីតិវធីិគ្ណគៃយយទូគៅ រ៏ែូចជ្ញសតង់ដ្ឋរគ្ណគៃយយដែលទទួលស្កគ លជ់្ញទូគៅ ៃិងបទបបញ្ញតតិគៅគលើ របាយ
ការណ៍គ្ណគៃយយ ៃិង ហិរញ្ញវតាុ។ 
 
ធានគអាយបាៃៃូវព័្ត៌មាៃហិរញ្ញវតាុ ៃិងមិៃដមៃហិរញ្ញវតាុ(Non financial) ៃិងក្បតិបតតិការគឺ្ក្តូវបាៃរាយការណ៍
គអាយក្តឹមក្តូវ ៃិងទាៃ់គព្លគវលា។ 
 
ររាទុរគអាយបាៃគព្ញគលញ ក្តឹមក្តូវ ៃិងគអាយបាៃទាៃ់គព្លគវលាៃូវរំណត់ក្តាៃិងបញ្ជ ីគ្ណៃីគែើមបី្ ែុោះបញ្ញជ ំង
ៃូវរាលក់្បតិបតតិការអាជីវរមមទាំងអ្ស់។ 
 
ការពារក្ទព្យសមបតតិរបស់ ហតាា រសិររ ទាំងអ្ស់ ទាំងក្ទព្យសរមមរបិូយ ហិរញ្ញវតាុ ៃិងព័្ត៌មាៃ (Physical, financial and 

informational)។ 
 
ផ្តល់ៃូវការវាយតនមែ ៃិងព្ាររណ៍ទុរគដ្ឋយភាព្គស្កម ោះក្តង់ ៃិងទាៃ់គព្លគវលា ររាបាៃៃូវែំគណើ រការៃិងការក្គ្ប់
ក្គ្ងលា។ 
 
អ្ៃុវតតតាមៃីតិវធីិរនុងការក្គ្ប់ក្គ្ប់ឯរស្ករ ក្ព្មទាំងចាប់ ៃិងបទបបញ្ញតតិដែលទារ់ទងគៅៃឹងការបងាា រទុរឯរស្ករ 
ៃិងរំណត់ក្តា។ 
 
ររាទុរឯរស្ករ ៃិងរំណត់ក្តាដែលពារ់ព័្ៃធៃឹងរិចចការដែលគៅពំុ្ទាៃ់បញ្ច ប់ (Pending) ឬែឹងជ្ញមុៃទារ់ទងៃឹង វវិាទ 
ឬទំនស់ សវៃរមម ឬការគសុើបអ្គងាត ៃិងគក្កាមការែឹរនំគដ្ឋយនយរដ្ឋា ៃចាប់ៃិងគលខ្ជធិកា។ 
 
អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន ៖     

លទធផ្លហិរញ្ញវតាុ ហារ់ែូចជ្ញមិៃស្សបជ្ញមួយៃឹងការបំគព្ញការងារ។  
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រំណត់ក្តាហិរញ្ញវតាុដែលមិៃក្តឹមក្តូវ ែូចជ្ញការបំគផ្ែើសគៅគលើចំណាយគធវើែំគណើ រ ឬការស្កន រ់គៅ ឬខុសគព្លគមា ង 
ឬខុសវរ័ិយបក្ត។  
 
ក្បតិបតតិការដែលមិៃសមស្សបជ្ញមួយ គសែារិចចអាជីវរមម។ 
 
ខវោះការក្គ្ប់ក្គ្ងគែើមបីការពារក្ទព្យសមបតិតពី្ហាៃិភ័យនៃការបាត់បង់។ 
 
ក្ទព្យសរមមរបិូយ (Physical Property) ឬ ធៃធាៃគផ្េងៗជ្ញគក្ចើៃគទៀតដែលអាចក្តូវបាៃគក្បើក្បាស់   គអាយអ្ស់
លទធភាព្បតូរទីតំាង ឬរំគទចគចាល។ 
 
ការបគញ្ជ ៀសៃូវការក្តួតពិ្ៃិតយ ៃិង ៃីតិវធីិនៃការអ្ៃុម័ត។ 
 
រងវោះខ្ជតនៃការក្តួតពិ្ៃិតយ ៃិងគជៀសវាងៃូវអ្វីដែលមិៃស្សបចាប់គៅគព្លទិញអាជីវរមមថមី ៃិង គៅតាមតំបៃ់ដ្ឋច់
ស្សោល ឬខវោះបុគ្គលិរគធវើការ។ 
 
រងវោះការក្តួតពិ្ៃិតយៃិងទំលាប់រនុងការបក្មុងទុរឯរស្ករ    (រួមទាំង អីុ្ដម ល) សក្មាប់រវិាទ សវៃរមម ៃិង ការគសុើប
អ្គងាតដែលមិៃទាៃ់បាៃបញ្ច ប់ ឬព្ាររណ៍ែឹងជ្ញមុៃ។ 
 
ការរំគទចគចាលឯរស្ករគដ្ឋយមិៃែឹងថ្នអ្វីដែលក្តូវបាៃគបាោះបង់គចាល ឬថ្នគតើឯរស្ករគៃោះជ្ញប់ទារ់ទងតក្មូវការ
រនុងការបក្មុងទុរឯរស្ករនៃចាប់។ 
 
គសចរតីដថែងការណ៍មិៃពិ្តឬបំគផ្ែើសការពិ្ត រនុងអីុ្ដម ល រនុងបទបងាា ញ ឬឯរស្ករគផ្េងគទៀត ។ 
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ទំនស់ផ្លក្រគោជន ៍
 

រមួយរបស់អនរោន់ោប់ក្រុម្ហ ៊ុនម្ួយន្ លផគត់ផគង់នូវសមាា រៈោរយិាលយ័ដអាយហត្ថា រសិររ។ 
ដតើដ ោះជាទំ ស់ផលក្បដយាជន៍ន្ លបានហាម្ឃ្ត់ន្ រឬដទ ន្ លវាម្ិនមានបញ្ហា អវីដៅនឹងម្៊ុខ្សង្ហរន្ លអនរដ្វើោររន៊ុងហត្ថា រសិររ? 

 
អ្វីដែលក្តូវែឹង៖ 
រនុងគមា ងគធវើការ ឬរនុងគព្លសក្មាររបស់គយើង អ្វីដែលអ្នរគធវើមិៃក្តូវគអាយមាៃទំនស់ផ្លក្បគោជៃ៏ជ្ញមួយៃឹងការ
ទទួលខុសក្តូវរបស់អ្នរជ្ញមួយ ហតាា រសិររ គនោះគទ ។ ោម ៃសរមមភាព្គៅរដៃែងគធវើការ ឬរ៏គៅផ្ាោះដែលគធវើគអាយ
ប ោះពាលែ់ល់គររ តិ៍គ ម្ ោះលារបស់ ហតាា រសិររ គទ។ ការគក្បើក្បាស់ធៃធាៃរបស់ ហតាា រសិររមិៃក្តឹមក្តូវ ឬមិៃសមស្សប
ក្តូវបាៃហាមឃាត់ផ្ងដែរ។ សូមបីដតគៅគព្លគយើងោម ៃបំណងរ៏គដ្ឋយ រូបភាព្នៃទំនស់អាចមាៃផ្លប ោះពាល់ជ្ញ      
អ្វជិជមាៃ។ វាជ្ញការសំខ្ជៃ់រនុងការពិ្ចារណាថ្នគតើសរមមភាព្របស់អ្នរដែលអាចបងាា ញគចញ ៃិងគែើមបគីជៀសវាងការ
យល់គ ើញនៃជគមាែ ោះផ្លក្បគោជៃ៍ណាមួយ ។ 

ដនលើយតបនឹងសំនួរខាងដលើ៖ 
ដនោះម្ិនមានជាអវីន្ លបានហាម្ឃ្ត់ដ្ឋច់ខាតដ ោះដទ ប ៊ុន្នែដយាងត្ថម្ដគាលោរ ៍ទំ ស់ផលក្បដយាជន៍តក្ម្ូវដអាយអនរបង្ហា ញនូវ    

សាា នភាពដនោះដៅ ល់ថ្នន រ់ក្គប់ក្គង ក្បសិនដបើអនរឬ យរដ្ឋា នរបស់អនរបានជាប់ពារ់ពន័ធនឹងោរដក្ជើសដរ ើសអនរផគត់ផគង់ឬោរបញ្ហជ ទិញន្ ល
ជាប់ពារ់ពន័ធនឹងអនរផគត់ផគង់ដនោះ និងន្ លអនរម្ិនបានប ៊ុនប ងដក្បើឥទធិពលម្រដលើអាជីវរម្មរបស់ហត្ថា រសិររជាម្ួយក្រុម្ហ ៊ុនរមួយរបស់អនរ។ 

 
អ្វីដែលក្តូវគធវើ៖ 
ការបងាា ញ(ជ្ញលាយលរខណ៍អ្រេរគៅអ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងរបស់អ្នរ ៃិងមន្តៃតីក្បតិបតតិតាម) ទាំងសរមមភាព្គៅខ្ជងគក្ៅរបស់
អ្នរ ផ្លក្បគោជៃ៍ហិរញ្ញវតាុ ឬទំនរ់ទំៃងដែលអាចបងាា ញគអាយមាៃជគមាែ ោះ ឬការគលចគ ើងៃូវសរមមភាព្ណាមួយ
ដែលអាចគរើតមាៃៃូវជគមាែ ោះ។ 
 
គក្បើការវៃិិចឆ័យលារនុងការក្បក្ពឹ្តដអាជីវរមម ៃិងសរមមភាព្ផ្ទា ល់ខែួៃទាំងអ្ស់ដែលគៅខ្ជងគក្ៅពី្ការងាររបស់ ហតាា
រសិររ ។ 
 
គជៀសវាងសរមមភាព្ ឬការទំនរ់ទំៃងដែលអាចបងាឱ្យមាៃសកាត ៃុព្លនៃជគមាែ ោះ ឬបគងាើតគ ើងនៃជគមាែ ោះការងារ 
ឬទំនស់ ផ្លក្បគោជៃ៍របស់អ្នរជ្ញមួយ ហតាា រសិររ ។ 
 
មិៃក្តូវគក្បើក្បាស់ធៃធាៃរបស់ហតាា រសិររ គដ្ឋយមិៃក្តឹមក្តូវ ឬគែើមបជី្ញក្បគោជៃ៍ផ្ទា ល់ខែួៃែូចជ្ញរមមសិទធិបញ្ញញ  រិចច
សៃារបស់អ្តិថិជៃ គព្លគវលា ឬ រមួបញ្ចូ លទាំងឧបររណ៍ការោិល័យ អីុ្ដម ល ៃិង រមមវធីិរំុព្យូទ័រ។ 
 
រំុចាប់យរឱ្កាសដែល ហតាា រសិររ អាចទទួលបាៃអ្តាក្បគោជៃ៍ គធវើជ្ញរបស់ខែួៃឯងផ្ទា ល់តាមរយៈការគក្បើក្បាស់
តួនទី ព័្ត៌មាៃ ឬក្ទព្យសមបតតិ។ 
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គសនើសុំ ការអ្ៃុញ្ញញ តិមុៃគព្លទទួលយរមុខតំដណងជ្ញមន្តៃតី ឬ នយរជ្ញមួយៃឹងអាជីវរមមគៅខ្ជងគក្ៅខណៈគព្ល
ដែលអ្នរគៅជ្ញបុគ្គលិរ ហតាា រសិររ លីមីតធីត ។ 
 
គសនើសុំការអ្ៃុញ្ញញ តពី្អ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងរបស់អ្នរ គៅគព្លដែលទទួលបាៃតំដណងជ្ញក្រុមក្បឹរាភិបាលមិៃដសវងររក្បារ់
ចំគណញ  ជ្ញពិ្គសសក្បសិៃគបើអ្ងគការគៃោះមាៃទំនរ់ទំៃងជ្ញមួយហតាា រសិររអាចជ្ញការរពឹំ្ងខ្ជងដផ្នរហិរញ្ញវតាុ ឬជ្ញ
ការោំក្ទគផ្េងគទៀតពី្ ហតាា រសិររ ។ 

 

អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖ 

ផ្លក្បគោជៃ៍ខ្ជងដផ្នរហិរញ្ញវតាុគៅរនុងក្រុមហ ុៃមួយ ជ្ញរដៃែងដែលអ្នរអាចគធវើគអាយប ោះពាល់គដ្ឋយផ្ទា ល់ែល់
អាជីវរមមរបស់ ហតាា រសិររ លីមីតធីត ជ្ញមួយក្រុមហ ុៃគនោះ (ឧទាហរណ៍ អ្តិថិជៃ អ្នរផ្គត់ផ្គង់ ឬ ការវៃិិគោគ្) ។ 
 
ការអ្ៃុវតតការងារគក្ៅគមា ងគដ្ឋយការគក្បើក្បាស់គព្លគវលាឧបររណ៍ឬសមាា រៈ របស់ហតាា រសិររ ។ 
 
អំ្គណាយដែលនថែជ្ញងតនមែធមមតាពី្  អ្នរផ្គត់ផ្គង់ អ្តិថិជៃ ឬអ្នរក្បរួតក្បដជង ជ្ញពិ្គសសក្បសិៃគបើអ្នរគធវើការសគក្មច
ចិតត (រនុងនមជ្ញ ហតាា រសិររ លីមីតធីត) ដែលជ្ញប់ពារ់ព័្ៃធៃឹងពួ្រគគ្។ 
 
ទទួលការបញ្ចុ ោះតនមែឬក្បគោជៃ៍គផ្េងគទៀតដែលបាៃមរពី្អ្នរផ្គត់ផ្គង់ អ្នរផ្តល់គសវារមម ឬអ្តិថិជៃដែលជ្ញ
ស្កធារណៈ ឬ មិតតរមួការងារគៅ ហតាា រសិររ មិៃបាៃទទួល។  
 
គធវើអាជីវរមមគដ្ឋយផ្ទា ល់ជ្ញមួយអ្នរផ្គត់ផ្គង់គព្លដែលអ្នរែឹងថ្នអាជីវរមមគនោះជ្ញរមមសិទធិ ឬក្គ្ប់ក្គ្ង គដ្ឋយសមាជិរ
ក្គ្ួស្ករ ឬ មិតតភរតិជិតសនិទធរបស់អ្នរ។ 
 
ការគក្បើក្បាសធ់ៃធាៃរបស់ ហតាា រសិររ លីមីតធីត មិៃក្តឹមក្តូវ៖ ការគក្បើក្បាស់តួនទី ឬរិចចការណាមួយគែើមបី
គឃាសន ឬ ជួយែល់សរមមភាព្ខ្ជងគក្ៅ។ 
 
គៅគព្លជួល ការតំគ ើងឋាៃៈ ឬការក្គ្ប់ក្គ្ង គៅគលើសមាជិរក្គ្ួស្ករ ឬមិតតភ័រតជិតសនិត។ 
 
ទំនរ់ទំៃងផ្ទា ល់ខែួៃដែលអាចៃឹងគធវើគអាយគរើតមាៃៃូវទំ ស់ជ្ញមួយៃឹងការទទួលខុសក្តូវរនុង ហតាា រសិររ ឬកាត់បៃាយ
ែល់ផ្លក្បគោជៃ៍ក្រុមហ ុៃ ។ 
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ការទិញលរភ់ាគ្ហ នុ និងការផ្តលព់័ត៌ម្នសម្ងាត់ននភាគ្ហ នុ 

ខ្ស្៊ុ ំរំព៊ុងពិភារាជាម្ួយបងក្បុសរបស់ខ្ស្៊ុ ំ ដហើយខ្ស្៊ុ ំបានដលើរថ្នខ្ស្៊ុ ំនឹងមាន ំដ ើ រដបសរម្មម្ួយ ដ ើម្បីប ច្ ប់រិចចក្ពម្ដក្ពៀងសំរាប់ HKL
ទិញក្រុម្ហ ៊ុន X ។ 

ដតើដនោះអាចជាោរបដងាើតបញ្ហា ម្ួយន្ រឬដទ? 

អ្វីដែលក្តូវែឹង៖ 
រនុងលរខខណឌ ការងាររបស់អ្នរ អ្នរគួ្រដតសិរាអំ្ពី្ព័្ត៌មាៃសំខ្ជៃ់ៗរបស់ ហតាា រសិររ ឬក្រុងស្សុី ឬក្រុមហ ុៃែនទគទៀត
មុៃគព្លដែលវាក្តូវបាៃគចញផ្ាយជ្ញស្កធារណៈ។ អ្នរអាចជ្ញអ្នរក្គ្ប់ក្គ្ងទំនរ់ទំៃងរបស់ក្រុមហ ុៃ ឬអាចងាយ
ស្សួលឮពី្ការសៃានរនុងបរគិវណអាោរ ឬបាៃមរពី្ឯរស្ករដែលគៅសល់គលើមា សីុៃថតចមែង។ ការគក្បើក្បាស់ៃូវ  
ព័្ត៌មាៃសក្មាប់ហិរញ្ញវតាុរបស់អ្នរ ឬអ្តាក្បគោជៃ៍ផ្ទា ល់ខែួៃ ឬការបញ្ជូ ៃព័្ត៌មាៃគៅកាៃ់ក្គឹ្ោះស្កា ៃគផ្េងគដ្ឋយរគំលាភ
បំពាៃគោលការណ៍គៃោះ ៃិងអាចជ្ញអំ្គព្ើដែលខុសចាប់។ គៃោះរមួបញ្ចូ លទាំងការជួញែូរមូលបក្តរបស់  ក្រុមហ ុៃ
ណាមួយ ដែលអ្នរមាៃព័្ត៌មាៃដែលមិៃបាៃផ្េព្វផ្ាយជ្ញស្កធារណៈ ៃិងផ្តល់ «ព័្ត៌មាៃនផ្ារនុង» គៃោះ    គៅកាៃ់អ្នរ
គផ្េង ដែលអាចដផ្ារគលើព័្ត៌មាៃជួញែូរ ដែលអ្នរបាៃដចររដំលរគនោះ ។  

 ោរដនលើបតបនឹងសំនួរខាងដលើ៖ 
គបឺាទ/ចាស ក្បសិនដបើក្រុម្ហ ៊ុន X គឺក្រុម្ហ ៊ុនម្ហាជនម្ួយ និង ោរទិញក្រុម្ហ ៊ុន X ម្ិនបានផាយជាសានារ ៈ។ 

ក្បសិនដបើបងក្បុសរបស់អនរជួញ ូរម្ូលបក័្តក្រុម្ហ ៊ុន X ដដ្ឋយដយាងត្ថម្ព័ត៌មានរបស់អនរ អនរទងំពីរអាចក្តូវបានដចាទក្បោន់
ជាម្ួយោរជូញ ូររព័ត៌មានទផារន៊ុង (Insider Trading)។ 

 
អ្វីដែលអ្នរក្តូវគធវើ៖ 
មិៃក្តូវទិញ-លរ់មូលបក្តក្រុមហ ុៃគផ្េងៗគទៀតរួមទំាង ការទិញលរ់មូលប័ក្តរបស់ ក្រុងស្សុី ទំាងគដ្ឋយផ្ទា ល់  ឬ
តាមរយៈសមាជិរក្រុមក្គ្ួស្ករ ឬបុគ្គលគផ្េង ឬតាមរយៈក្រុមហ ុៃគផ្េង រនុងគព្លដែលអ្នរបាៃែឹងអំ្ពី្ព័្ត៌មាៃនផ្ារនុង
របស់ក្រុមហ ុៃ (ដែលក្តូវបាៃស្កគ ល់ថ្នជ្ញ “ការជួញែូរនផ្ារនុង”។)។ 
 
មិៃក្តូវគធវើការផ្តល់គោបល់ ឬគធវើការដណនំគៅកាៃ់ៃរណាមាន រ់គផ្េងគទៀតដែលគធវើការទិញ-លរ់មូលប័ក្តរបស់ក្រុម
ហ ុៃណាមួយរមួទាំង ហតាា រសិររ រនុងគព្លដែលអ្នរបាៃែឹងអំ្ពី្ព័្ត៌មាៃនផ្ារនុងរបស់ក្រុមហ ុៃ  (ដែលក្តវូបាៃស្កគ ល់ថ្ន 
“ការដចររដំលរ”) ការផ្ដល់ព័្ត៌មាៃសមាា ត់នៃភាគ្ហ ុៃ (“Stock Tipping”)។ 
 
ររាការសមាា ត់ៃូវព័្ត៌មាៃរបស់ក្រុមហ ុៃ ៃិង មិៃបញ្ជូ ៃព័្ត៌មាៃគៅគអាយអ្នរខ្ជងគក្ៅក្រុមហ ុៃ   លុោះក្តាដតវាចំាបាច់
សក្មាប់សរមមភាព្អាជីវរមមរបស់ក្រុមហ ុៃ។ 
 
ក្បសិៃគបើមាៃសំណួរគលើរគ ើង ក្តូវក្បឹរាគោបល់ជ្ញមួយអ្នរពិ្គក្ោោះគោបល់ក្រុមហ ុៃ មុៃគព្លគធវើការជួញែូរ 
ឬមុៃគព្លគធវើការរង្ហា ញ របស់ក្រុមហ ុៃ។ 
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អ្វីដែលក្តូវក្រុងក្រយ័តន៖ 
ព័្ត៌មាៃដែលមិៃសំរាប់ស្កធារណៈ គបើវាក្តូវបាៃផ្ាយគចញ ក្តូវរពឹំ្ងអំ្ពី្ផ្លប ោះពាល់នៃតនមែភាគ្ហ ុៃ ឬ ជោះឥទធិព្ល
ែល់ការសំគរចចិតតរបស់អ្នរគែើមបីទិញលរ់ ឬ ររាទុរភាគ្ហ ុៃគនោះ គហើយព័្ត៌មាៃគនោះមាៃ ែូចជ្ញការក្បកាស 
ក្បារ់ចំគណញ ឬ ការក្បកាសនៃការទិញបញ្ចូ លក្រុមហ ុៃនគព្លខ្ជងមុខ (គៃោះក្តវូបាៃស្កគ ល់ថ្ន “ព័្ត៌មាៃនផ្ារនុង”)។ 
 
ការទិញ ឬលរ់ភាគ្ហ ុៃមួយ គក្ពាោះដតអ្នរឮ ឬសិរាពី្ព័្ត៌មាៃគៅរដៃែងគធវើការដែលអ្នរគិ្តថ្នៃឹងគធវើឱ្យតនមែគរើៃគ ើង
ឬចុោះ គព្លដែលវាចាប់គផ្តើមក្បកាសជ្ញស្កធារណៈ។  
 
ពារ់ព័្ៃធៃឹងសរមមភាព្ជួយែូរភាគ្ហ ុៃ គៅចគនែ ោះគព្លក្បកាសព័្ត៌មាៃក្រុមហ ុៃ។ 
 
ពិ្ភារាអំ្ពី្អាជីវរមមរបស់ ហតាា រសិររ ជ្ញមួយក្គ្ួស្ករ ៃិងមិតតភរតិ។ 
 
ៃិោយអំ្ពី្អ្វីដែលអ្នររំពុ្ងគធវើគអាយក្រុមហ ុៃ។ 


