
 

 
របព័នធសុចរតិភាពសាជីវកមម (CIS) គឺជាផ្ផនកមួយដ៏ 
សំខាន់កនុងការធានាឱ្យមានសុចរតិភាពនៅកនុងការ 
របកបអាជីវកមម។ ការអនុវតតនូវរបព័នធននេះ បានបង្ហា ញ 
នូវការជួយសនសំសំចច និង កាត់បនថយនូវសាច់ញាតិនិង 
បកសពួកនិយម ទំនាស់ផលរបនោជន៍ និងអំនពើពុករលួយ 
។ បចចុបបនន អងគការតមាល ភាពកមពុជា បាននឹងកំពុងផតល់ 
ជាជំនួយបនចចកនទសនោយមិនគិតចលលដល់រកុមហ ុនទំង
ទាយនដើមបីអនុវតតរបព័នធសុចរតិភាពសាជីវកមមននេះ។  

សុចរតិភាពធុរៈកិចច ជាញឹកញាប់រតូវបាននគនមើលនឃើញ 
ថាជាសមិទធផលចនការដឹកនំារបកបនោយសីលធ៌ម ការ 
នោរពរបតិបតតិតាមនីតិវធីិ និងបទបញ្ជជ តឹងរងឹផ្ដលបង្ហា រ 
និងោក់ពិន័យចំន េះការរបរពឹតតខុស។ ធាតុផសំទំងអស់ 
ននេះសុទធផ្តមានសារៈសំខាន់ ប ុផ្នតធាតុផសំផ្តឯងណាមួយ 
ចនធាតុផសំទំងននេះ នឹងមិនអាចមានឥទធិពលរគប់រោន់ 
សរមាប់នោេះស្រសាយបានជានិចចនូវហានិភ័យនានាចនអំនពើ- 
ពុករលួយ ផ្ដលមានសភាពរបទក់របទងោន ផ្ដលរកុម 
ហ ុនជួបរបទេះបាននឡើយ ។ ការអនុវតតនូវរបព័នធសុចរតិ- 
ភាពសាជីវកមម(CIS) អាចនោេះស្រសាយ និង ទប់សាា ត់នូវ 
ហានិភ័យទំងននេះបាន។ អងគការតមាល ភាពកមពុជារកីរាយ 
កនុងការផតល់ការោំរទដល់រកុមហ ុនទំងទាយ នដើមបីអនុវតត 
នូវរបព័នធសុចរតិភាពសាជីវកមមននេះ។ 

នោយមានការោំរទផ្ផនកបនចចកនទសពីនលខាធិការោា ន 
ចនអងគការតមាល ភាពអនតរជាតិ និងអងគការតមាល ភាពនៅ 
របនទសមា នឡសីុ       អងគការតមាល ភាពកមពុជាអាចផតល់ជូន  

 

 

រកុមហ ុននូវការោំរទនៅកនុងជំហាននីមួយៗចនជំហានទំង 
របំាមួយកនុងការដំន ើ រការអនុវតតរបព័នធននេះ។ របព័នធសុច- 
រតិភាពសាជីវកមមលអ នឹងបនងាើតរចនាសមព័នធអភិបាលកិចច 
ចផទកនុងរបកបនោយរបសិទធភាពផ្ដលអាចឱ្យរកុមហ ុនកាត់
បនថយនូវឱ្កាសសរមាប់សាច់ញាតិ និងរគួសារនិយម 
ទំនាស់ផលរបនោជន៍ និងអំនពើពុករលួយ។ វាក៏អាចជួយ 
ទប់សាា ត់កំុឱ្យបុគគលិករកុមហ ុនរបរពឹតតអំនពើពុករលួយ 
តាមរយៈការោក់នចញនូវនោលននោបាយ និងនីតិវធីិ 
ចាស់លាស់នៅនលើវធិានការនឆលើយតប នៅនពលផ្ដលពួក 
នគជួបរបទៈនឹងអំនពើពុករលួយ។ បចចុបបននអងគការតមាល ភាព 
កមពុជា ផតល់ជំនួយផ្ផនកបនចចកនទសនោយឥតគិតចលលដល់ 
រកុមហ ុននដើមបីអនុវតតនូវរបព័នធសុចរតិភាពសាជីវកមមននេះ។ 
សរមាប់ចំ ុចសនងេបចនដំន ើ រការអនុវតត សូមនមើលផ្ផនក 
ចនសុចរតិភាពខាងនរកាម។  

ការផ្លា សប់្តូរបរិយាកាសធ ុ កិច្ចនៅកម្ពជុា 
បរោិកាសធុរៈកិចចនៅកមពុជា មានការផ្លល ស់បតូរោ ងនរចើន 
នៅអំឡុងឆ្ន ំ២០១៥ ការផ្លល ស់បតូរមួយចំនួនផ្ដលគួរឱ្យ 
កត់សំោល់ជាងនគរមួមាន ការបនងាើតឱ្យមានរបព័នធ 
អនឡាញរបស់រកសួង  ិជជកមម (MoC) សរាប់វញិ្ជា - 
បនបរតបញ្ជជ ក់របភពទំនិញនដើម (COO) និងការចុេះបញ្ជ ី 
  ិជជកមម។ នលើសពីននេះនៅនទៀត អគគនាយកោា ន 
ពនធោរ(GDT) បាននចញនសចកតីរបកាស កាលពីផ្ខវចិឆិកា 
ឆ្ន ំ២០១៥ ថាអគគនាយកោា នននេះនឹងលុបនោលនូវពនធ 
របបន  ការ នហើយង្ហកនៅរករបបពនធផ្ដលពិតរបាកដ។ 

ប្ប្ពន័្ធសចុ្រិតភាពសាជីវកម្ម (CIS) 
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ការផ្លល ស់បតូរទំងននេះ គឺជាផ្ផនកមួយចនការ   ជរមុញពីរាជ 
រោា ភិបាលកមពុជាកនុងការបនងាើតឱ្យមានជាទរមង់ជាក់- 
លាក់សរមាប់វស័ិយឯកជន។ ននេះនឹងតរមូវឱ្យរកុមហ ុន 
មានការនបតជាា នធវើតាម និងឱ្យពួកនគផ្របកាល យពីអាជីវកមម 
នរៅផលូវការនៅជាអាជីវកមមផលូវការវញិ។ របនទសកមពុជា 
កំពុងផ្តផ្លល ស់បតូរនៅជារបនទស ផ្ដលមានរបាក់ចំ ូល 
មធយមករមិតទប ផ្ដលនឹងកាត់បនថយនូវជំនួយបរនទស 
នំានៅរកការនកើននឡើងនូវតរមូវ ការកនុងការរបមូលពនធ 
របស់រោា ភិបាល។ បផ្នថមពីនលើកិចចរពមនរពៀងអាជីវកមម 
នោយនសរជីាសកលនិងតំបន់ ដូចជាចដគូអាជីវកមមឆលង 
កាត់មហាសមុរទបា សីុហវិក(TTP) និងសមាគមន៍នសដាកិចច 
អាសា ន(AEC) ការផ្លល ស់បតូរន េះ នឹងបនងាើតឱ្យមានបរ-ិ 
ោកាសអាជីវកមមរបកួត របផ្ជងកាន់ផ្តខាល ំងនឡើងៗ 
ជាមួយនឹងការនផ្លត តការយកចិតតទុកោក់នៅនលើការយល់ 
រពមរបតិបតតិតាម។ របព័នធសុចរតិភាពសាជីវកមមននេះ គឺជា 
វធីិដ៏លអមួយសរមាប់រកុមហ ុន កនុងការោប់នផតើមធានាឱ្យ 
បាននូវជំហររងឹមំានៅចលៃអនាគត។ 

អំពីប្ប្ពន័្ធសចុ្រតិភាព        
កនុងការអនុវតតរបព័នធសុចរតិភាពសាជីវកមមសរមាប់រកុម- 
ហ ុន អងគការតមាល ភាពកមពុជានឹងនធវើការផ្ននំាអំពីជំហាន 
នីមួយៗ នដើមបីធានាឱ្យមានការអនុវតតផ្ផនការនោយ 
រលូន។ ដំន ើ រការចនការអនុវតតរបព័នធសុចរតិភាពសាជីវ- 
កមម មាន៦ជំហានដូចខាងនរកាម៖ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

១) រកុមហ ុននធវើការចុេះហតថនលខានលើកិចចរពមនរពៀងកនុង 
ការយល់រពមនបតជាា ចិតតអនុវតតនូវគនរមាងរបព័នធសុចរតិភាព 
២)     ការវាយតចមលរកហានិភ័យ នឹងនធវើនឡើងសរមាប់ 
រកុមហ ុននីមួយៗ         វាយតចមលនលើនោលននោបាយ 
និងនិតិវធីិផ្ដលមានស្រសាប់ និងចំ ុចផ្ដលមានហានិភ័យ 
ខពស់បំផុត     រកុមហ ុន។ គំនូសពីង ងហានិភ័យ 
នឹងរតូវបានបនងាើតនឡើងនដើមបីកំណត់ឱ្យន ើញនូវហានិភ័យ 
ទំងអស់ននាេះ។ 
៣) សមាា រៈនិងនោលននោបាយសរមាប់វគគប តុ េះ 
បណាត លរតូវបាននរៀបចំនឡើងនរកាមការសហការជាមួយ 
បុគគលិកនោលរបស់រកុមហ ុន សំនៅពរងឹងនោលននោ- 
បាយ  ីតិវធីិ និងរចនាសមព័នធអភិបាលកិចចរបស់រកុម- 
ហ ុន។ ជាទូនៅ វគគប តុ េះបណាត លសរាប់ថ្នា ក់ដឹកនំ 
និងបុគគលិកទូនៅ  ឹងន្វើនឡើងនដើម្បីបនងកើ ការយល់ដឹងពី 
សុចរតិភាពសាជីវកម្មឱ្យកា ់តតរបនសើរនឡើង។ 
៤) រកុមហ ុននសាើស ំការយល់រពមពីរកុមរបឹកាភិបាល 
នដើម្បីន្វើការតកតរប និងនរៀបចំឱ្យបុគគលិកនធវើការអនុវតត។ 
៥) រកុមហ ុនអនុវតតនោលននោបាយ និង ីតិវធីិផ្ដល 
បានរពមនរពៀងោន ខាងនលើ។ 
៥) នធវើការវាយតចមលនលើនោលននោបាយ និង ីតិវធីិ 
របស់រកុមហ ុនសារជាលមីមតងនទៀតនោយរកនឡកនមើលនៅ
នលើភាពនជាគជ័យចនការអនុវតត និងវធីិកនុងការពរងឹងរកប- 
ខ័ ឌ ការង្ហរបនាទ ប់នទៀត។ 

ផ្ផនការគនរមាង 
របព័នធសុចរតិភាព ជំហានទី២ ការវាយ 

តចមលហានិភ័យ 

ជំហានទី៣ 
គនរមាងការ ៍សមាា រៈ 

ជំហានទី៦ ការរតួត 
ពិនិតយនិងវាយតចមល 

ជំហានទី៤ នរៀបចំ 
សរមាប់ការអនុវតត 

ជំហានទី៥ 
ការអនុវតតរបស់អតិលិជន 

ជំហានទី១ ការតំាង 
ចិតតចំន េះគនរមាង
សុចរតិភាព 
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អងគការតមាល ភាពកមពុជាអាចបនតផ្តល់ការោំរទដល់រកុមហ ុន
បនាទ ប់ពីការអនុវតតនូវរបព័នធសុចរតិភាពសាជីវកមមននេះ និង 
បត់តប តាមតរមូវការរបស់រកុមហ ុន។ រកុមហ ុនទំង 
ទាយ រតូវបានផ្ នំាកនុងការោត់តំាងឱ្យមានរបធាន 

ផ្ផនកសុចរតិភាពនដើមបីបនរម្ើការជាមន្រនតីទំនាក់ទំនង និងនធវើ 
ការង្ហរបនតនរកាយពីការអនុវតតរបព័នធសុចរតិភាពសាជីវ- 
កមមបានបំនពញចប់សពវរគប់។ ជាទូនៅ ដំន ើ រការអនុវតត 
ចំណាយនពលពីចននាល េះរបំាមួយនៅរបំាបួនផ្ខ ផ្ផអកនៅនលើ 
សមតថភាព និងទំហំចនរកុមហ ុន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

នរឿងនជាគជយ័របសជ់ន្ជាតិម៉ា នេសុ ី
របព័នធសុចរតិភាពសាជីវកមម រតូវបានតណនំាឱ្យសាគ ល់ 
ដំបូងបងអស់នោយកមមវធីិសុចរតិភាព  ្រៈកិច្ចរបស់អងគការ 
តមាល ភាពមា នឡសីុ។ បនាទ ប់ពីតរម្ូវការនូវរបព័នធសុចរតិ- 
ភាពសាជីវកមមា ការនកើ នឡើងដ៏គួរឱ្យកត់សមាគ ល់ 
អាជាា ប័ណណរបព័នធសុចរតិភាពសាជីវកមមរតួវបានទិញ 
នោយ Trident Integrity អនកផ្ដលផតល់នូវរបព័នធសុចរតិ- 
ភាពសាជីវកមមតាមរយៈកិចចរបឹកាជាមូលោា ន។ ការបា ន់ 
របមា ពីធនាោរពិភពនលាកបង្ហា ញថា អំនពើពុករលួយ 
បាន 

បផ្នថម២៥%                                    
អភិវឌ្ឍ។ ននេះអាចរតូវបាននោេះស្រសាយតាមរយៈរបព័នធ 
សុចរតិភាពសាជីវកមម។ ឧទហរ ៍គនលឹេះមួយពីរបនទស 
មា នឡសីុអាចបង្ហា ញនូវសកាត នុពលរបស់ខ្លួ ។ រកុម្ហ    
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) 

បង្ហា ញឱ្យន ើញថ្នរកុម្ហ   ន េះអាចសនសំរាក់របមា 
ជា១២៥លានសហរដាអានមរកិកនុងរយៈនពល៤ឆ្ន ំ តាមរយៈ 
ការពរងឹងនូវ ីតិវធីិ និងការអនុវតតកតតិកាសញ្ជា សុចរតិ- 
ភាព។សរមាប់រកុមហ ុនផ្ដលសថិតកនុងបរោិកាសអាជីវកមម 
ពុករលួយដូចជានៅរបនទសកមពុជា ផលចំន ញផ្ដល 
 ឹងទទួលបានា កា ់តតនរច្ើ ស ធឹកសនធ ប់។  

ផលប្ប្នយាជន្ន៍ន្ការអន្វុតតប្ប្ពន័្ធសចុ្រិត- 
ភាព        
របព័នធសុចរតិភាពសាជីវកមម នឹងរតូវា នរបើរាស់ជា 
ចំ្នុចនោង និងជាការដឹកនំាផលូវសរាប់ប គ្គលិកនូវរនបៀប 
នឆលើយតប នៅនពលផ្ដលពួកនគជួបរបទេះនឹងបញ្ជា ពុក- 
រលួយ។  ននេះនឹងផតល់អំណាចដល់បុគគលិកកនុងការបដិ- 
នស្តរម្ូវការកនុងការចំណាយនរៅផលូវការ និងកសាងនូវ 
វបបធ៌មសុចរតិភាពខាងកនុងរកុមហ ុន។ សរមាប់ថ្នា ក់រគប់- 
រគងកំពូល របព័នធសុចរតិភាពសាជីវកមមននេះ គឺជាវធីិដ៏ 
សំខាន់ កនុងការនផាើសារនៅកាន់បុគគលិករបស់ពួកនគឱ្យដឹង 
ថាសុចរតិភាព គឺជាកតាត អាទិភាពមួយតាមរយៈសាររបស់ 
អាករគ្ប់រគង។ គំរនិូងទំលាប់ោស់ជាទូនៅមានការពិបាក 
កនុងការផ្កតរមូវ។ កនុងនហតុផលននេះ របព័នធសុចរតិភាព 
សាជីវកមម អាចផតល់ឱ្យរកុមហ ុននូវការោប់នផតើមលមី។ ទំង 
ននេះអាចនោេះស្រសាយនូវទំនាក់ទំនងផ្ដលបងកជាបញ្ហា  ជា 
ពិនសសទក់ទងនឹងការផ្តល់អំនណាយ និងបញ្ជា បដិ 
សណាា រកិចច។ របនទសកមពុជាមានការរកីចនរមើននៅកនុង 
ការវនិិនោគនោយផ្លទ ល់ពីបរនទស ពី១២០០លានសហ- 
រដាអានមរកិកនុងឆ្ន ំ២០១៣ នៅ១៧០០លានដុលាល សហរដា 

របព័នធសុចរតិ
ភាពសាជីវកមម 

រចនាសម័នធរគប់រគង 

និតិវធីិរាយការ ៍ 

ទំនាស់ផលរបនោជន៍និងការ
រគប់រគងនូវការរបកាសរទពយ
សមបតិត 

នោលននោបាយនិងនិតិវធីិនៅ
តំបន់មានហានិភ័យ 

ការរបកាសសុចរតិភាពរបស់ 
បុគគលិក 

ហានិភ័យនិងដំនណាេះស្រសាយ 

ការរតួតពិនិតយនិងវាយតចមល 

ចំន េះដឹងរបស់បុគគលិកនិងវគគ 
ប តុ េះបណាត ល 

ការអនុវតតកតតិការសញ្ជា សុចរតិ
ភាព/ការនធវើនអាយរបនសើរនឡើង 

និតិវធីិរតួតពិនិតយកិចចសនានិង
របីូយប័ ឌ  
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អានមរកិនៅឆ្ន ំ ២០១៤1។ ៦០%ចនការវនិិនោគនោយ 
ផ្លទ ល់របស់បរនទសលំហូរមកកមពុជា គឺមកពីរបនទសចិន 
និងរដាជាសមាជិកអាសា នវនិិនោគនោយផ្លទ ល់របស់បរ- 
នទសលំហូរមកពីសហរដាអានមរកិ នហើយរបនទសសហ- 
គមន៍អឺរ  បុនៅា ករមិ្តទបនៅនឡើយ2។ កតាត សំខាន់ 
មួយផ្ដលន្វើឱ្យលំហូរវនិិនោគ នោយផ្លទ ល់ពីរបនទស 
សហគមន៍អឺរ  បុ និងសហរដាអានមរកិា ករមិ្តទាប គឺ 
មកពីអំនពើពុករលួយ។ ហានិភ័យចនអំនពើពុករលួយនៅកនុង 
របនទសកមពុជារតូវបានដឹងថាមាន ករមិ្តខពស់ជាងនបើ 
នរបៀបនធៀបនៅនឹង បណាត របនទសនផសងៗនៅរដាជាសមា- 
ជិកអាសា ន3។ នដើមបីទក់ទញនូវការវនិិនោគបផ្នថមនទៀត 
ពីសហគមន៍អឺរ  បុ និងសហរដាអានមរកិ តរមូវការចនការ 
របតិបតតិតាម រតូវតតពរងឹង នហើយរបព័ ធសុចរតិភាព 
សាជីវកមមអាចធានាចំ្ន េះអាកវ ិិនោគ្បរនទសថ្ន ហានិ- 
ភ័យចនអំនពើពុករលួយរតូវបានរគប់រគង ោ ងមានរបសិទធ- 
ភាព។ 

 
សរមាប់ព័ត៌មានបផ្នថម និងនដើមបីោប់នផតើមនូវរបព័នធសុច- 
រតិភាពសរមាប់រកុមហ ុនរបស់អនក សូមទំនាក់ទំនងមក 

អីុនម ល matsstridsman@ticambodia.org.  

                                                           
1
 ASEAN Investment Report 2015, ASEAN Secretariat and 

2
 Ibid 

3
 ASEAN Business Outlook Survey 2015, AmCham Singapore 

in collaboration with U.S Chamber of Commerce, 2015 

mailto:matsstridsman@ticambodia.org

