
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ស្តងដ់ារធុរកិច្ចអន្តរជាតិស្តីពីការប្រឆាំងនឹ្ងការសូ្កប៉ា ន្ ់

 

 

 

ឯកសារនន្េះពិនិ្តយន ើលនលើស្តងដ់ារអន្តរជាតិ ដែលមាន្ 
ប្សារទ់ាកទ់ងនឹ្ងការប្រឆាំងនឹ្ងការសូ្កប៉ា ន្និ់្ងរង្ហា ញ 
ពីទិែឋភាពទូនៅអាំពីអតថប្រនោជន្ ៍និ្ងរញ្ហា ប្រឈ កនុង
ការរ ួរញ្ចូ លស្តងដ់ារទាាំងនន្េះនៅកនុងការអនុ្វតតធុរកិច្ច 
នៅកនុងប្រនទស្ក ពុជានានពលរច្ចុរបន្ននន្េះ ។ 
ករណីសិ្កាកនុងតាំរន្ដ់ែលទទលួបន្នជាគជយ័កនុងការ 
រញ្ចូ លស្តងដ់ារទាាំងនន្េះកនឹ៏្ងនលើកយក កនរៀររារ ់
រង្ហា ញនៅកនុងឯកសារនន្េះផងដែរ ។ 

នោលរាំណង 
អងគការស្តងដ់ារអន្តរជាតិ (ISO) បន្កាំណតន់្ិយ ន្យ័
ស្តងដ់ារថាជា ”ឯកសារដែលផតល់នូ្វតប្ ូវការ លកខណៈភនិ្
ភាគ នោលការណ៍ដណនាាំ ឬលកខណៈស្ បតតិ ស្ប្មារន់ប្រើ
ប្បស់្ទូនៅនែើ បធីានាថា ស្មាា រៈ  ផលិតផល ែាំនណើ រការ 
ន្ិងនស្វាក មមាន្លកខណៈស្ ប្ស្រនៅន្ឹងនោលរាំណង ។” 
នៅកនុងរររិទនន្ឯកសារនន្េះ ស្តងដ់ារធុរកិច្ចអន្តរជាតគិឺជា 
 ូលដាឋ ផលូវការដែលប្កហ នុុន្ចបច្នប្រើប្បស់្ស្ប្មារជ់ួយ កនុង
ការនរៀរច្ាំប្រពន័្ធប្រតិរតតិតា ។  ស្តងដ់ារទាាំងនន្េះចបច្រត់
ដរន្បន្តា កាលៈនទស្ៈ ន្ងិមាន្ប្រនភទន្ិងទាំ ាុំខុស្ពោីន  
ចបប្ស័្យតា តប្ ូវការនផេងៗោន ររស់្ប្កហ នុុន្ន្ី យួៗ ។ 
ប្កហ នុុន្ចបច្នប្រើប្បស់្ស្តងដ់ារកនុងប្ស្ហកដែលអនុ្នោ តា 
ច្ារក់នុងប្រនទស្ ឬច្ារន់ៅប្រនទស្ែនទនផេងនទៀតនរើសិ្ន្
ជាមាន្ប្រតិរតតិការ ឬទាំនាកទ់ាំន្ងធុរកិច្ចនប្ៅប្រនទស្ ។ 

ការអនុ្វតតប្រពន័្ធប្រតរិតតិតា នៅកនុងប្រនទស្ក ពុជានានពល
រច្ចុរបន្ននន្េះ ជាពិនស្ស្ច្ាំន េះស្ុប្ោស្ធុន្តូច្ន្ិង ធយ  
(SME) នៅមាន្កប្ តិនៅន ើយ ។  

នោងតា របយការណ៍អងគការតមាល ភាពក ពុជាស្តីពីការ
យល់ន ើញពីអាំនពើពុករលួយនៅកនុងស្ុប្ោស្ធុន្តូច្ 
ន្ិង ធយ នៅប្រនទស្ក ពុជាឆន ាំ ២០១៥ បន្ឱ្យែងឹថា 
៦៣% នន្នាយកប្រតិរតតិប្កហ នុុន្ និ្ដែលនលើកយក 
សុ្ច្រតិភាពធុរកិច្ច កពិភាកា នៅកនុងប្កហ នុុន្ន ើយ 
នរើនទាេះរីជា ៤៧% នន្នាយកប្រតិរតតិទាាំងននាេះន្ោិយ 
ថាពួកនគធាល រជ់រួប្រទេះ ឬែឹងលឺពីរញ្ហា ពុករលួយនន្េះ ។ 
នប្ៅពីនន្េះ ការសិ្កាស្ទង ់តឆិន ាំ ២០១៤ ររស់្អងគការ 
ពលក មអន្តរជាតិ (ILO) បន្រង្ហា ញឱ្យន ើញថានៅ
នពលជួរប្រទេះការអនុ្វតតពុករលួយ ឬ និ្ប្តឹ ប្តូវតា 
សី្លធ  ៌ប្កហ នុុន្ភាគនប្ច្ើន្(៣៣%)នៅប្រនទស្ក ពុជា
 និ្ចាតវ់ធិាន្ការនដាេះប្សាយន ើយ មាន្ដត ១៩%
រ៉ាុន ណ្ េះដែលបន្រនងកើតនោលន្នោបយ ឬប្ក 
សី្លធ ច៌្ាស់្ោស់្ នែើ បកីាតរ់ន្ថយការអនុ្វតតពុក
រលួយ ន្ិង និ្ប្តឹ ប្តូវតា សី្លធ  ៌។ នលើស្ពីនន្េះ 
ប្រនទស្ក ពុជានៅ និ្ទាន្ម់ាន្ស្តងដ់ារប្គរប់្ជហងនប្ជាយ
ដែលប្កហ នុុន្ចបច្យកនៅនប្រើប្បស់្បន្ស្ប្មារ់
ប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ន់ៅន ើយនទ ។ 

ស្តងដ់ារអន្តរជាតិចបច្ជួយ រាំនពញច្ននាល េះខវះេះាតនន្េះបន្
នដាយការរនងកើតជាប្ករខណ័ឌ ស្ប្មារឱ់្យប្កហ នុុន្នរៀរច្ាំ
នោលន្នោបយនានពលអនាគតនែើ បនីដាេះប្សាយរញ្ហា
ពុករលួយ ។ ឯកសារនន្េះកម៏ាន្នោលរាំណងរនងកើន្ការ
យល់ែឹង ន្ិងការទា ទារឱ្យដាករ់ញ្ចូ លស្តងដ់ារធុរកិច្ច
អន្តរជាតិនៅកនុងប្រតរិតតិការប្រចាាំនងៃររស់្ប្កហ នុុន្ផង 
ដែរ ។ នោលរាំណងយូរអដងវះង នន្ការប្សាវប្ជាវនន្េះគឺ
រនងកើតនូ្វវរបធ ន៌លើកស្ទួយសុ្ច្រតិភាព ន្ិងសី្លធ ក៌នុង
វស័ិ្យធុរកិច្ចនៅកនុងប្រនទស្ក ពុជា ។ 
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ក មវធីិសុ្ច្រតិភាពធុរកិច្ច (BIP) ររស់្
អងគការតមាល ភាពក ពុជា 
អងគការតមាល ភាពក ពុជាជាតា្ំ ងប្រចាាំប្រនទស្ររស់្
អងគការតមាល ភាពអន្តរជាតដិែលជាអងគការស្ងគ សីុ្វលិ
ស្កលនោកែឹកនាាំការប្រឆាំងអាំនពើពុករលួយ ។ ក មវធិី
សុ្ច្រតិភាពធុរកិច្ចររស់្អងគការតមាល ភាពក ពុជាបន្ចារ់
ែាំនណើ រការនៅដខ ករា ឆន ាំ ២០១៤ ជាដផនក យួនន្គាំន្តិ
ផតួច្នផតើ អន្តរជាតិររស់្អងគការតមាល ភាពអន្តរជាតិ នែើ បី
កាតរ់ន្ថយអាំនពើពុករលួយ តា រយៈការនលើកស្ទួយ 
តមាល ភាព គណនន្យយភាព ន្ងិសុ្ច្រតិភាពនៅកនុងការ
អនុ្វតតធុរកិច្ច ។ ក មវធិីនន្េះនធវះើការជា យួប្កហ នុុន្
ចបជីវក មតា រយៈការផតល់នស្វាន្ិងការរណុ្េះរ្្ល
នផេងៗ នែើ បជីួយ ប្កហ នុុន្ឱ្យនច្ៀស្ផុតពីហាន្ភិយ័នន្
អាំនពើពុករលួយ ។ នស្វាផតល់ជូន្រ ួមាន្ការជួយ ប្កហ នុុន្
អនុ្វតតប្រពន័្ធសុ្ច្រតិភាពសាជីវក ម(CIS) នដាយដផនក ឬ
ទាាំង ូល វគគរណុ្េះរ្្ល ូលដាឋ ន្ច្ារប់្រឆាំងអាំនពើ
ពុករលួយ តន លនស្វាសាធារណៈ ន្ិង ូលដាឋ ន្ប្គឹេះនន្
ន្ីតិវធិចី្ាររ់ញ្ញតតិ ។ ក មវធិសុី្ច្រតិភាពធុរកិច្ចកម៏ាន្
ផតល់ការប្តួតពិន្ិតយ ការវាយតន លហាន្ភិយ័ ន្ិងការរណុ្េះ
រ្្លរនច្ចកនទស្អាំពីឧរករណ៍វាយតន លនដាយខលូន្ឯង
នតត តនលើន្ីតិវធិនី្ិងនោលន្នោបយប្រតិរតតិតា រច្ចុរបន្ន 
ររស់្ប្កហ នុុន្នែើ បរីនងកើន្ប្រសិ្ទធភាពឱ្យែល់កប្ តិ
អតិររមា ។ ក មវធិសុី្ច្រតិភាពធុរកិច្ចកាំពុងដតប្រ ូលផតុ ាំ 
ន្ិងប្សាវប្ជាវពត័ម៌ាន្ទាកទ់ងន្ឹងស្តងដ់ារអន្តរជាតិនែើ បី
ដណនាាំនៅែល់វស័ិ្យធុរកិច្ចនៅកនុងប្រនទស្ក ពុជា ។ 

អតថប្រនោជន្ន៍ន្ស្តងដ់ារអន្្រជាត ិ
ទាកទ់ងជា យួនឹ្ងអនកទិញនិ្ងវនិិ្នោគទុន្ 

វស័ិ្យឧស្ាុក មស្ាំាន្់ៗ នៅប្រនទស្ក ពុជា ែូច្ជា
វស័ិ្យកសិ្ក ម ន្ិងក មន្តសាលក មធុន្ប្សាលគឺជាប្រនភទ

វស័ិ្យដែលជាំរញុនដាយអនកទិញ ជាជាងនដាយផលិតករ ។ 
ឧស្ាុក មដែលមាន្ដខេច្ង្ហវះ កត់ន លជាំរញុនដាយអនកទិញ 
មាន្របាំងចូ្លទីផារទារ ដែលជានុតុនាាំឱ្យមាន្ការ
ប្រកួតប្រដជងនប្ច្ើន្ជាងឧស្ាុក មដែលជាំរញុនដាយ
ផលិតករ ។ នដាយសារមាន្ការប្រកួតប្រដជងនប្ច្ើន្ដររ
នន្េះ ផលិតករប្តូវនធវះើឱ្យផលិតផលររស់្ពួកនគខុស្ពីនគ 
តា រយៈការរច្នាផលិតផល ឬការនធវះើទីផារនែើ បរីកា ឬ
រនងកើន្កិច្ចការជាំន្ួញជា យួអនកទិញ ។ ែូច្នន្េះភាពនជាគ
ជយ័ររស់្ប្កហ នុុន្នៅកនុងឧស្ាុក មដែលជាំរញុនដាយ
អនកទិញគឺពឹងដផែកទាាំងប្ស្ហងនៅនលើការោាំប្ទពីអនកទិញ ។ 
គួររញ្ហា កផ់ងដែរថា ណិជាករ ន្ិងអនកទិញ គឺជាតួអងគ
ពុុជាតិដែលនាាំយកផលិតផលររស់្ផលិតករនៅលក់
នៅទីផារអន្តរជាតិ ។ 

 

ប្ទពយវនិិ្នោគមាន្និ្រន្តរភាពនៅកនុងតាំរន្់
ចបសីុ្បន្នកើន្ន ើងពី ៤០ ន្ោ់ន្ នៅ 
៥៣ ន្ោ់ន្ែុោល រ ពីច្ននាល េះឆន ាំ២០១២ 
នៅ២០១៤ដែលមាន្កាំនណើ ន្ស្រុរែល់នៅ 
៣២ភាគរយ ។  

ការនប្រើប្បស់្ស្តងដ់ារអន្្រជាតិប្រតិរតតិតា ន្ិងប្រឆាំង
ការសូ្កប៉ា ន្ ់ន្ឹងជួយ ឱ្យផលិតករមាន្ស្ តថភាពប្រកួត
ប្រដជងកាន្ដ់តាល ាំងជាងផលិតករដែល និ្នប្រើប្បស់្
ស្តងដ់ារទាាំងនន្េះ ។ ប្កហ នុុន្អន្្រជាតិនានពលរច្ចុរបន្ន
កាំពុងដតប្រកាន្ជ់ាំុរកាន្ដ់តរងឹមាាំច្ាំន េះការអនុ្វតត
ធុរកិច្ចសាែ តស្ែាំ នែើ បរីង្ហា ញពីការនរ្ជាា ច្ិតតររស់្ខលួន្នៅ
កាន្ភ់ាគី កព់ន័្ធស្ាំាន្់ៗ ែូច្ជាអតិងជិន្ ន្ងិអនក ក់
ពន័្ធនផេងនទៀត ។ ែូច្នន្េះ ប្កហ នុុន្ទាាំងននាេះចបច្រនងកើត
ភាពជានែគូជា យួផលិតករដែលមាន្ទាំន្ួលខុស្ប្តូវ
ច្ាំន េះស្ងគ ខពស់្ ។ 

នោងតា របយការណ៍ប្តួតពិន្ិតយន ើងវញិពីការ
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វនិ្ិនោគមាន្ន្ិរន្តរភាពជាស្កលឆន ាំ២០១៤ បន្ឱ្យ 
ែឹងថា ទីផារវនិ្ិនោគមាន្ន្រិន្តរភាពជាស្កលបន្ 
នកើន្ន ើងពី ២១,៥% (ឆន ាំ២០១២) ែល់ ៣០,២% 
(ឆន ាំ២០១៤) នន្ប្ទពយស្ក មដែលស្ថិតនប្កា ការប្គរ់
ប្គងនដាយវជិាា ជីវៈ ។ នរើនោងតា របយការណ៍នន្េះ 
ប្ទពយវនិ្ិនោគមាន្ន្ិរន្តរភាពនៅតាំរន្ច់បសីុ្នកើន្ន ើងពី 
៤០ ន្ោ់ន្ែុោល រកនុងឆន ាំ២០១២ ែល់៥៣ ន្ោ់ន្
ែុោល រកនុងឆន ាំ២០១៤ ដែលមាន្កាំនណើ ន្ស្ររុែល់នៅ 
៣២% ។ ស្ថិតិទាាំងនន្េះរង្ហា ញពីន្ិនាន ការនន្កាំនណើ ន្
អនកវនិ្ិនោគទុន្នលើជាំន្ួញដែលពួកនគយល់ន ើញថា
កាន្ដ់តមាន្ន្ិរន្តរភាព ។  

ការដាករ់ញ្ចូ លស្តងដ់ារធុរកចិ្ចអន្តរជាតិនៅកនុងនោល-
ន្នោបយប្កហ នុុន្នធវះើឱ្យអនកទិញ កែូ៏ច្ជាអនកវនិ្ិនោគ 

មាន្ទាំនុ្កច្ិតតនលើវជិាា ជីវៈន្ិងសុ្ច្រតិភាពររស់្ផលិតករ 
ន ើុយកធ៏ានានូ្វន្ិរន្តរភាពធុរកិច្ចផងដែរ ។ ប្កហ នុុន្ 

ចបច្ទទួលបន្អតថប្រនោជន្ជ៍ានប្ច្ើន្ពីការមាន្
នករ តិ៍ន ម្ េះលែប្រនស្ើរនៅកនុងប្រនទស្ក ពុជាដែលកាំពុង
ដតកាល យជាប្រនទស្នោលនៅវនិ្ិនោគែទ៏ាកទ់ាញ ។ 
កនុងឆន ាំ២០១៤ ប្រនទស្ក ពុជាប្តូវបន្នគស្នងកតន ើញ
ថាជាប្រនទស្ យួកនុងច្ាំន្  ”ប្រនទស្ដែលមាន្ការ
រកីលូតោស់្ រាំផុតកនុងការចូ្លរ ួច្ាំដណកែល់ដខេ
ច្ង្ហវះ កត់ន លផលិតក មជាស្កល”1 ។ ការស្នងកតនន្េះនធវះើ
ន ើងរនាទ រព់មីាន្ការវនិ្ិនោគោ៉ា ងស្ន្ធឹកស្នាធ រព់ី
ប្រនទស្ជរ៉ាុន្នលើវស័ិ្យក មន្តសាលក មនៅកនុងប្រនទស្
ក ពុជាដែលនន្េះជាកតាត ជាំរញុឱ្យអនកវនិ្ិនោគទុន្ែនទ
នទៀតនធវះើការកតស់្មាគ ល់ ។ 

នលើស្ពីនន្េះ ស្តងដ់ារអន្តរជាតិប្តូវបន្ទទួលសាគ ល់
ោ៉ា ងទូលាំទូោយជាងស្តងដ់ារកនុងប្ស្ហកពីស្ាំ្ក់

                                                           
1 “ការធាល កចុ់្េះនន្ដខេច្ង្ហវះ កត់ន ល: អងគការ ណិជាក មពិភពនោក” 
http://www.phnompenhpost.com/business/value-chain-decline-wto.  

អនកទិញអន្តរជាតិ ។ ប្កហ នុុន្ដែលធាល រម់ាន្ជារ ់ក់
ពន័្ធន្ឹងអាំនពើពុករលួយន្ងិការសូ្កប៉ា ន្ ់ន ើុយមាន្នករ តិ៍
ន ម្ េះ និ្សូ្វលែកច៏បច្នប្រើប្បស់្ស្តងដ់ារអន្តរជាតិនន្េះ
នែើ បទីទួលបន្ជាងមនូី្វទាំនុ្កច្ិតតពីភាគី កព់ន័្ធ ។ 
ស្ប្មារភ់ាគី កព់ន័្ធ ការដាករ់ញ្ចូ លស្តងដ់ារអន្តរជាតិ
នន្េះគឺជាការរញ្ហា កព់ីឆន្ទៈ ន្ងិជាំុរងមីររស់្ប្កហ នុុន្
កនុងការនធវះើធុរកិច្ចសាែ តស្ែាំ ។ 

នន្េះជាការធានា យួដែលន្ឹងជួយ ពប្ងឹងទាំនាកទ់ាំន្ង
រវាងប្កហ នុុន្ អនកទិញ ន្ិងអនកវនិ្ិនោគឱ្យកាន្ដ់តរងឹមាាំ 
មាន្ការនជឿទុកច្ិតតរតឹដតាល ាំង ន្ិងន្ិរន្តរភាពកាន្ដ់តយូរ
អដងវះង។ ស្ក្ានុ្ពលនន្កាំនណើ ន្វនិ្ិនោគទុន្ ន្ិងទាំនាក់
ទាំន្ងរវាងប្កហ នុុន្អន្តរជាតនិ្ិងប្កហ នុុន្កនុងប្ស្ហកនន្េះ
ន្ឹងផតល់នូ្វអតថប្រនោជន្ែ៍ល់ប្កហ នុុន្ក ពុជាដែលកាំពុង
ដតពិចារ្ចូ្លទីផារកនុងតាំរន្ ់ឬស្កល ។ នរើសិ្ន្ជា
ប្រនទស្ យួមាន្នករ តិ៍ន ម្ េះ និ្សូ្វលែដផនកពលក ម ន្ិង
សិ្ទធិ នុ្ស្េ ការរ ួរញ្ចូ លស្តងដ់ារទាាំងនន្េះនៅកនុងរច្នា
ស្ ពន័្ធប្កហ នុុន្ន្ឹងផ្ល់តន លរដន្ថ នៅនលើចបជីវក មររស់្
ខលួន្នរើសិ្ន្ជាប្កហ នុុន្ននាេះមាន្រាំណងនធវះើចបជីវក មនាាំ
 ុខនគនៅកនុងទផីារកនុងតាំរន្ ់ឬអន្តរជាតិ ។ 

ទាកទ់ងជា យួនឹ្ងប្កហ នុុន្ន  

ការដាករ់ញ្ចូ លស្តងដ់ារប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ន់្ឹងផតល់ 
នូ្វរបាំងការ រខលួន្ែរ៏ងឹមាាំ យួស្ប្មារប់្កហ នុុន្ 
នៅនពលដែលមាន្ការនចាទប្រកាន្ន់លើប្កហ នុុន្
រុប្តស្ ពន័្ធ ឬស្មាជិកររស់្ខលួន្ពីរទនលមើស្ទាកទ់ងន្ឹង
ការសូ្កប៉ា ន្ ់ឬការប្រពឹតតពុករលួយ ។ ប្កហ នុុន្ចបច្ការ
 រខលួន្បន្នៅច្ាំន េះ ុខច្ារ ់ន្ិងចបច្កាតរ់ន្ថយភាព
ង្ហយន្ឹងទទួលការនចាទប្រកាន្ ់នរើសិ្ន្ជាប្កហ នុុន្ចបច្
អេះចបងរង្ហា ញថានៅកនុងរច្នាស្ ពន័្ធប្កហ នុុន្ទាាំង ូល
ររស់្ខលួន្មាន្ប្រពន័្ធប្គរប់្គងការប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ ់
(ABMS) ដែលរញ្ហា កន់ដាយស្តងដ់ារអន្តរជាត ិ។ 
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ច្ាំណុច្នន្េះមាន្រកប្សាយល ែតិនៅកនុងដផនក BS 

10500 នន្ឯកសារនន្េះ ។  

ទាកទ់ងជា យួនឹ្ងរុគគលិកនផទកនុង 
ការដាករ់ញ្ចូ លស្តងដ់ារប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ច់បច្ជួយ 
ពប្ងឹងរច្នាស្ ពន័្ធប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ ់ឬប្រតរិតតិតា 
ដែលប្កហ នុុន្មាន្ប្សារឱ់្យកាន្ដ់តមាន្ប្រសិ្ទធភាព 
នែើ បរីនងកើតន្ីតិវធិីស្តងដ់ារស្ប្មារអ់នុ្វតតនៅនពលជួរ
ប្រទេះន្ឹងការសូ្កប៉ា ន្ ់។ វតតមាន្ររស់្ន្ីតិវធិសី្តងដ់ារ
ស្ប្មារអ់នុ្វតតន្ឹងផតល់នូ្វភាពចបច្ពាករណ៍ែងឹ ុន្បន្ 
ប្ព ទាាំងជួយ រគុគលិកឱ្យយល់ែឹងពីដរររទដែលប្តូវ
អនុ្វតតនៅនពលពួកនគស្ថិតកនុងសាថ ន្ភាពទាកទ់ិន្ន្ឹងការ
សូ្កប៉ា ន្ ់ែូច្នន្េះជួយ ឱ្យរុគគលិកនធវះើការស្នប្ ច្ច្ិតតបន្
លែប្រនស្ើរ ន្ិងការ រស្ក មភាពចបជីវក ម និ្ឱ្យមាន្ការ
រាាំស្ទេះ ។ នប្ៅពីនន្េះប្រពន័្ធទរស់ាក តអ់ាំនពើពុករលួយន្ឹង
ជួយ រារាាំងរុគគលិកកនុងការផតល់ ឬទទួលស្ាំណូក និ្ឱ្យ
នកើតន ើងតាាំងពីែាំរូង ។ 

មាន្ស្តងដ់ារនផេងៗជានប្ច្ើន្ដែលប្កហ នុុន្ចបច្អនុ្វតត 
តា នែើ បទីាញយកនូ្វអតថប្រនោជន្ែូ៍ច្ដែលបន្នរៀរ
រារា់ងនលើ ។  

ប្រនភទស្តងដ់ារ 
គលូរលកាំដផកររស់្អងគការ 
ស្ុប្រជាជាតិ (UNGC) 
គលូរលកាំដផកររស់្អងគការស្ុប្រជាជាតិគឺជាកិច្ចផតួច្
នផតើ ន្ិរន្តរភាពររស់្អងគការស្ុប្រជាជាតិ ដែលមាន្
នោលរាំណងកសាងភាពជានែគូជា យួវស័ិ្យធុរកិច្ច
ន្ិងស្ុគ ន្ន៍ែើ បអីនុ្វតតនោលការណ៍ទាាំងែររ់រស់្
គលូរលកាំដផកនន្េះ ។ នោលការណ៏ទាាំងននាេះ

នតត តនលើសិ្ទធិ នុ្ស្េ ររសិាថ ន្ ពលក ម ន្ិងជាពិនស្ស្
ការប្រឆាំងអាំនពើពុករលួយ ដែលរ ួមាន្2៖ 

 ស្ុប្ោស្ ណិជាក មប្តូវោាំប្ទ នោរព ន្ិង
ការ រសិ្ទធ ិនុ្ស្េែូច្មាន្ដច្ងកនុងនស្ច្កតី
ប្រកាស្ជាស្កលស្តីពីសិ្ទធិ នុ្ស្េ  

 ធានាថា និ្ចូ្លរ ួ កព់ន័្ធន្ងឹការរ ាំនោភ
សិ្ទធិ នុ្ស្េ 

 ស្ុប្ោស្ ណិជាក មប្តូវនោរពនូ្វនស្រភីាពកនុង
ការរនងកើតស្មាគ ន្ងិសិ្ទធិនន្ការច្រចាជា
ស្ ូុភាព 

 លុររាំបតរ់ាល់ទប្ ងន់ន្ពលក មនដាយរងខាំ 
 លុររាំបតព់លក មកុមារ ន្ងិ 

 លុររាំបតក់ារនរ ើស្នអើងនៅកនុងការនប្ជើស្នរ ើស្ 
រុគគលិក ន្ិងនៅកនុងការង្ហរ  

 ស្ុប្ោស្ ណិជាក មប្តូវោាំប្ទវធិីសាស្រស្តនដាេះ 
ប្សាយនដាយប្រហងប្រយត័នច្ាំន េះរញ្ហា ប្រឈ 
ដផនកររសិាថ ន្  

 អនុ្វតតកិច្ចផតួច្នផតើ នលើកស្ទួយទាំន្ួលខុស្ប្តូវ 
កាន្ដ់តខពស់្ច្ាំន េះររសិាថ ន្ ន្ងិ 

 ជាំរញុការអភវិឌ្ឍន្ិងផេពវះផាយរនច្ចកវទិាដែល
 និ្រ៉ាេះ ល់ែល់ររសិាថ ន្ 

 ស្ុប្ោស្ ណិជាក មប្តវូប្រឆាំងអាំនពើពុករលួយ 
ប្គរទ់ប្ ងរ់ាររ់ញ្ចូលទាាំងការជាំរតិទារ ន្ងិ
ការសូ្កប៉ា ន្ ់។ 

នោលការណ៍ទាាំងអស់្នន្េះផតល់នូ្វប្ករខណឌ  
នោលន្នោបយសាធារណៈស្ប្មារប់្កហ នុុន្ នរៀរច្ាំ
រនងកើត អនុ្វតត ន្ិងដាករ់នញ្ចញនោលន្នោបយនពញ
នលញស្តីពីទាំន្ួលខុស្ប្តូវររស់្សាជីវក មច្ាំន េះស្ងគ  

                                                           
2 នោលការណ៍ទាាំងែរន់ន្កតិកាស្ញ្ហញ ជាស្កលររស់្អងគការស្ុប្រជាជាត ិ
https://www.unglobalcompact.org/what-is-qc/mission/principles 
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ប្ព ទាាំងនោលន្នោបយប្រឆាំងអាំនពើពុករលួយផង
ដែរ  ។ ស្ុប្ោស្ ណិជាក មដែលមាន្ច្ា្ំ រ ់
ចបរ មណ៍នលើការអនុ្វតតប្ករខណ័ឌ នន្េះចបច្ចុ្េះន ម្ េះ
នែើ បកីាល យជាុតថនលខីររស់្គលូរលកាំដផកនន្េះ ។ 
ុតថនលខីទាាំងអស់្ចបច្អនុ្វតតប្ករខណ័ឌ នន្េះនៅកនុង
ប្រនទស្ន្ិងថាន កអ់ន្តរជាតបិន្ ។ ុតថនលខីចបច្រនងកើត
រ ត្ ញគលូរលកាំដផកររស់្អងគការស្ុប្រជាជាតិនៅ
កនុងប្ស្ហក ឬកចូ៏្លរ ួកនុងកិច្ចផតួច្នផតើ ររស់្គលូរលកាំដផក
នន្េះនៅថាន កអ់ន្តរជាតិ ។ ជាទូនៅ រ ត្ ញកនុងប្ស្ហក 
ប្គរប់្គងនដាយអនកតា្ំ ងដែលដតងតាាំងនដាយ
គណៈកមាម ធិការប្គរប់្គងដែលមាន្តាំ្ង កពី
សាជីវក មពុុជាតិ ប្កហ នុុន្ែឹកនាាំគលូរលកាំដផក 
ស្ុប្ោស្ធុន្តូច្ន្ងិ ធយ  ន្ិងស្មាជិកស្ងគ 
សីុ្វលិ ។ ប្កហ នុុន្ែឹកនាាំគលូរលកាំដផកទាាំងននាេះមាន្
ក មវធិីទាំន្ួលខុស្ប្តូវច្ាំន េះស្ងគ កាន្ដ់តនជឿន្នលឿន្ 
នធវះើការកាន្ដ់តស្ក មជា យួភាន កង់្ហរ UN  កព់ន័្ធ 
រន្តរនងកើតក មវធិីកាន្ដ់តមាន្ប្រសិ្ទធភាពនែើ បដីច្ក
រ ាំដលកពត័ម៌ាន្ជា យួន្ងឹស្មាជិករ្្ញ UNGC 
កនុងប្ស្ហកែនទនផេងនទៀត ន្ិងចូ្លរ ួកិច្ចប្រជុាំឯកជន្
ជាន្ខ់ពស់្កាន្ដ់តនប្ច្ើន្ ។ 

រច្ចុរបន្ននន្េះ គលូរលកាំដផកនន្េះមាន្ប្កហ នុុន្ចូ្លរ ួ 
ច្ាំន្ួន្នលើស្ ១០,០០០ ដែល កពីប្រនទស្ជាង  
១៤៥ ។ ស្ក មភាពដែលនុតថនលខីចបច្ចូ្លរ ួ 
មាន្ែូច្ជាកចិ្ចស្ន្ទនាអាំពីនោលន្នោបយ ស្ន្និសី្ទ
សិ្កាខ សាោ វគគរណតុ េះរ ត្ ល ន្ិងក មវធិីនផេងៗទាក ់

ទងន្ឹងនោលការណ៍ររស់្គលូរលកាំដផក កែូ៏ច្ជាការ
អនុ្វតតទីផារន្ិងគាំរធុូរកចិ្ចមាន្ន្ិរន្តរភាព ។ ស្ក មភាព
នផេងនទៀតមាន្ែូច្ជាចូ្លរ ួផេពវះផាយផលិតផល ន្ិង
នស្វាប្រ ូលពត័ម៌ាន្ពីករណីសិ្កាអាំពីការអភវិឌ្ឍទីផារ
ស្ប្មារទ់ាាំងអស់្ោន ររស់្ប្កហ នុុន្  យុទធសាស្រស្តនលើក
ក ពស់្ការង្ហរទាកទ់ងន្ឹងទាំន្លួខុស្ប្តូវច្ាំន េះស្ងគ 

ររស់្សាជីវក ម ន្ិងធន្ធាន្កែូ៏ច្ជាឧរករណ៍ស្ប្មារ់
ការប្គរប់្គងនានា ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BS 10500 
BS 10500 គឺជាប្រពន័្ធប្គរប់្គងការប្រឆាំងការសូ្ក
ប៉ា ន្ដ់ែលរនងើកតន ើងនដាយសាថ រន័្ស្តងដ់ារអងន់គលស្។ 
ស្តងដ់ារនន្េះមាន្ស្ប្មារប់្កហ នុុន្ប្គរទ់ាំុាំនដាយសារ 
វាមាន្លកខណៈចបច្តល ស់្រតូរបន្នៅតា តប្ ូវការ 

ការចុ្េះន ម្ េះចូ្លរ ួកនុងគលូរលកាំដផក 
ររស់្អងគការស្ុប្រជាជាតិ 

 

នែើ បចុី្េះន ម្ េះចូ្លរ ួកនុងគលូរលកាំដផកប្កហ នុុន្ 
តប្ ូវឱ្យមាន្លិខិតនរ្ជាា ច្តិត ដែលចុ្េះុតថនលា
នដាយថាន កែ់ឹកនាាំធាំជាងនគរាំផុតនៅកនុងប្កហ នុុន្
(ែូច្ជានាយកប្រតិរតតិ) នែើ បរីង្ហា ញពីការនរ្ជាា ច្ិតត
ររស់្ខលួន្ច្ាំន េះគលូរលកាំដផក ន្ិងនោលការណ៍
ទាាំងែររ់រស់្គលូរលកាំដផក ។ ប្កហ នុុន្ប្តូវរាំនពញ
ទប្ ងដ់រររទតា អន្ឡាញ ន្ិងភាា រជ់ា យួនូ្វ
ច្ារច់្ បងនអ ិច្ប្តូន្ចិ្នន្លិខិតនរ្ជាា ច្ិតត ។ 

 

ប្កហ នុុន្ន្ឹងប្តូវរាំនពញកាតវះកិច្ចជានប្ច្ើន្នផេងនទៀត 

ែូច្ជាផតល់វភិាគទាន្ុិរញ្ញ វតថុប្រចាាំឆន ាំនែើ បបី្ទប្ទង ់

គលូរលកាំដផក ន្ិងជាពិនស្ស្ផតល់របយការណ៍ប្រចាាំ
ឆន ាំអាំពីែាំនណើ រការនន្ការអនុ្វតតនោលការណ៍ទាាំងែរ ់

ររស់្គលូរលកាំដផកអាំ ុងនពល យួឆន ាំកន្លង ក ។ 
គួរកតស់្មាគ ល់ថារបយការណ៍នន្េះចបច្ជាឯកសារ 
 យួដាច្ន់ដាយដ កដតឯង ឬជាដផនក យួនន្ 

របយការណ៍ុិរញ្ញ វតថុប្រចាាំឆន ាំ ។  
 

ស្ប្មារព់ត័ម៌ាន្រដន្ថ  ចបច្ដស្វះងរកបន្នៅ 
http://www.unglobalcompact.org. 

http://ticambodia.org/
http://www.unglobalcompact.org/
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ន ើុយប្រពន័្ធនន្េះកច៏បច្រកបន្នៅទូទាាំងពិភពនោក
ស្ប្មារឱ់្យប្កហ នុុន្នប្រើប្បស់្ផងដែរ ។  

លកខណៈពិនស្ស្ដរលកពីនគររស់្ប្រពន័្ធ BS 10500 
នន្េះគឺថាប្រពន័្ធនន្េះយកច្ារប់្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្រ់រស់្
ច្ប្កភពអងន់គលស្ឆន ាំ២០១០ នធវះើជា ូលដាឋ ន្នែើ បី
ស្ប្ រខលួន្តា តប្ ូវការដផនកផលូវច្ាររ់រស់្ច្ប្កភព 
អងន់គលស្ ។ ឧទាុរណ៍ មាប្តា២ ដផនកទ៧ី នន្ច្ារ ់
នន្េះបន្ដច្ងថានៅនពលប្កហ នុុន្ទទួលការនចាទ
ប្រកាន្ព់ីរទសូ្កប៉ា ន្ ់ប្កហ នុុន្ប្តូវរង្ហា ញថាខលួន្មាន្ 
“ន្ីតិវធិីប្គរប់្ោន្”់ កនុងការទរស់ាក តន់្ិនោជតិ និ្ឱ្យ
ទទួលស្ាំណូក ។ ភស្តុតាងរង្ហា ញនន្េះន្ឹងកាល យជា
“របាំងការ រ” ប្កហ នុុន្នៅកនុងែាំនណើ រការកាតក់តី 
ជាពិនស្ស្នទាេះរីជាប្កហ នុុន្រុប្តស្ ពន័្ធ ប្កហ នុុន្ន  
ន្ិនោជិត ឬអនក កព់ន័្ធនផេងនទៀតប្តូវបន្នគន ើញ
ថាបន្ប្រប្ពឹតតអាំនពើពុករលួយពិតដ ន្ ។ ែូច្នន្េះ 
ប្រពន័្ធ BS 10500 នន្េះមាន្ការធានានូ្វលកខណៈ
“ប្គរប់្ោន្”់ ប្ស្រនៅតា ប្ករខណ័ឌ ច្ារប់្រឆាំង 
ការសូ្កប៉ា ន្ ់។ ប្កហ នុុន្ដែលស្ថិតនប្កា ច្ារ ់
ប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្រ់រស់្ច្ប្កភពអងន់គលស្នន្េះចបច្
យកស្តងដ់ារBS 10500នន្េះនធវះើជាវធិាន្ការរង្ហក រទុក
 ុន្ស្ប្មារន់ៅនពលមាន្ករណីជារទ់ាកទ់ិន្ន្ងឹការ
សូ្កប៉ា ន្ ់។ ប្កហ នុុន្ដែលមាន្ទាំន្ួលខុស្ប្តូវច្ាំន េះ
ច្ារន់ន្េះរ ួមាន្ប្កហ នុុន្រុប្តស្ ពន័្ធររនទស្ររស់្
ប្កហ នុុន្ច្ប្កភពអងន់គលស្ដែលចបច្នធវះើឱ្យប្កហ នុុន្ន 
ទទួលខុស្ប្តូវច្ាំន េះ ខុច្ារន់រើសិ្ន្ជាប្កហ នុុន្រុប្ត
ស្ ពន័្ធននាេះប្រប្ពឹតតការសូ្កប៉ា ន្ ់។ នប្ៅពីនន្េះប្កហ នុុន្
ររនទស្ដែលច្ងន់ធវះើធុរកិច្ចនៅច្ប្កភពអងន់គលស្កច៏បច្ 
ទទួលការនចាទប្រកាន្ន់ោងតា ច្ារន់ន្េះផងដែរ ។ 

ប្រពន័្ធប្គរប់្គងប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ ់BS 10500 ផតល់
ោ៉ា ងទូលាំទូោយនូ្វន្ីតិវធិីប្រឆាំងអាំនពើពុករលួយ

ន្ិងការសូ្កប៉ា ន្ក់នុងដខេច្ង្ហវះ កផ់គតផ់គងទ់ាាំង ូលររស់្
ប្កហ នុុន្ កែូ៏ច្ជាទាំនាកទ់ាំន្ងជា យួនែគូចបជីវក ម 
ន្ិងអតិងិជន្ ។ ន្ីតិវធិីទាាំងនន្េះប្គរែណត រន់លើ 
ច្ាំណុច្ស្ាំាន្់ៗ ែូច្ជា ន្តីិវធិីនប្ជើស្នរ ើស្រុគគលិក 
នោលន្នោបយស្តីពីអាំន្យន្ិងវភិាគទាន្ ការរង់
ប្បកស់្ប្ ួលការង្ហរ ការប្តួតពិន្ិតយលទធក ម ការនរៀរ
ច្ាំស្ប្មារក់ាររាយកាណ៍ស្មាៃ ត ់ន្ិងការប្តួតពិន្ិតយ
ន ើងវញិអាំពីការប្គរប់្គងថាន កន់លើ ។ នៅចុ្ងរញ្ចរ់
ប្កហ នុុន្ន្ឹងចបច្ទទួលបន្វញិ្ហញ រន្រប្តពីភាគីទីរី
ឯករាជយរញ្ហា កព់ីប្រពន័្ធBS 10500ររស់្ប្កហ នុុន្ ។ 

ែាំនណើ រការនន្ការនធវះើវញិ្ហញ រន្ក មប្រពន័្ធ BS 10500 

មាន្ែូច្តនៅ៖ 

១. ដាក ់កយនស្នើសុ្ាំ 
ដាក ់កយនស្នើសុ្ាំវញិ្ហញ រន្រប្តតា នគុទាំពរ័ររស់្
ប្រពន័្ធ BS 10500 (ែូច្មាន្រង្ហា ញនៅាងនប្កា ) 
នដាយនស្នើសុ្ាំស្ប្ ងត់ន ល ឬពត័ម៌ាន្ល ែតិ ។ ប្រធាន្ 
ដផនកអតិងជិន្ន្ឹងនធវះើការដណនាាំែល់ប្កហ នុុន្ពជីាំហាន្
ដែលប្តូវនធវះើរនាទ រ ់។ 

២. វាយតន ល 
ប្តួតពិន្ិតយពីភាពនប្តៀ ខលួន្រចួ្រាល់ររស់្ប្កហ នុុន្នែើ បី
ន ើលថានតើន្ីតិវធិីច្ាំបច្រ់រស់្ប្រពន័្ធ BS 10500 មាន្
ន ើុយឬនៅ ។ នរើសិ្ន្ជាមាន្ ការវាយតន លផលូវការពី
ន្ីតិវធិីរច្ចុរបន្នររស់្ប្កហ នុុន្ន្ឹងចារន់ផតើ នែើ បរីញ្ហា ក់
ថាន្ីតិវធិីទាាំងននាេះប្តូវបន្អនុ្វតត ន្ិងែាំនណើ រការ
ប្រករនដាយប្រសិ្ទធភាព ដែលនន្េះជាតប្ ូវការ
ចាាំបច្ ់ុន្ន្ងឹទទួលបន្វញិ្ហញ រន្រប្ត ។ នរើសិ្ន្ជា
នៅ និ្ទាន្ម់ាន្ន្តីិវធិីប្គរប់្ោន្ន់ទននាេះ ប្កហ នុុន្BSI 

ចបច្ជួយ ប្កហ នុុន្កនុងការអនុ្វតតកញ្ចរន់ស្វាដែល
នរៀរច្ាំនៅតា តប្ ូវការររស់្ប្កហ នុុន្ ។ 

http://ticambodia.org/
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៣. វាយតន លទទួលសាគ ល់ 
រនាទ រព់ីឆលងផុតការវាយតន លរចួ្ ប្កហ នុុន្ន្ងឹទទួល
បន្វញិ្ហញ រន្រប្តប្រពន័្ធBS 10500 ដែលមាន្
សុ្ពលភាពរយៈនពល ៣ឆន ាំ ។ 

៤. វាយតន លនលើការអនុ្វតត 
ប្រធាន្ដផនកអតងិិជន្ន្ឹងចុ្េះពនិ្ិតយប្កហ នុុន្ជាប្រចាាំ 
នែើ បពីប្ងឹងប្រពន័្ធឱ្យប្រនស្ើរន ើង ន្ិងធានាថាប្រពន័្ធ
នន្េះនៅដតអនុ្នោ តា ស្តងដ់ារ BS 10500  ។ 

ប្កហ នុុន្BSIប្គហរមាន្ការោិល័យកនុងតាំរន្ជ់ានប្ច្ើន្
ស្ប្មារឱ់្យប្កហ នុុន្នៅកនុងទវះរីនផេងៗដស្វះងរកពត័ម៌ាន្
ទាកទ់ងពីនស្វាក មររស់្ពកួនគ ។ ការោិល័យកនុង
តាំរន្ដ់ែលនៅជិតប្រនទស្ក ពុជាជាងនគននាេះគឺស្ថិត
នៅប្រនទស្នង ។ ប្កហ នុុន្កច៏បច្ពិភាកាជា យួ
សាជីវក មផតល់នស្វាអធិការកចិ្ចន្ិងស្វន្ក មររស់្
ប្រនទស្ស្វះីស្ SGS SA ពីប្រពន័្ធBS 10500 នន្េះផង 
ដែរ ។ SGS កម៏ាន្ការោិល័យនៅកនុងទីប្កហងភនាំនពញ
ប្រនទស្ក ពុជាដែរ ។ 

ស្ប្មារព់ត័ម៌ាន្រដន្ថ  ចបច្ដស្វះងរកបន្នៅនគុទាំពរ័ 
តា រយៈ http://www.bsigroup.com/en-GB/BS-

10500-Anti-Bribery/. 

 

ច្ារស់្តីពីការអនុ្វតតពុករលួយនប្ៅប្រនទស្ 
ឆន ាំ ១៩៧៧ (FCPA) 
FCPA គឺជាច្ារដ់ែលមាន្យុត្ាធិការឆលងដែន្ែែី៏
លប ីយួដែលបន្អនុ្ ត័នៅស្ុរែឋចបន រកិស្ប្មារ់
ដាកន់ទាស្ការសូ្កប៉ា ន្ក់នុងប្កហ នុុន្ដែលនធវះើចបជីវក ម
ជា យួឬនៅកនុងស្ុរែឋចបន រកិ ។ ច្ារន់ន្េះមាន្
យុត្ាធិការឆលងដែន្ែី ន ើុយរគុគល ន្ិងន្ីតិរគុគលដែល
ស្ថិតនប្កា ច្ារន់ន្េះរ ួមាន្៖ 

 “ប្គឹេះសាថ ន្សាជីវក មកនុងប្ស្ហក”: ប្កហ នុុន្/អងគភាព
សាជីវក មររស់្ស្ុរែឋចបន រកិ រាររ់ញ្ចូ លទាាំង 
ប្កហ នុុន្ដែលនធវះើចបជីវក មនៅររនទស្តា រយៈ 
រុប្តស្ ពន័្ធ ឬប្កហ នុុន្វនិ្ិនោគរ ួនប្ៅប្រនទស្  

 “អនកនច្ញ ូលរប្ត”: ប្កហ នុុន្សាធារណៈររនទស្ 
ន្ិងស្ុរែឋចបន រកិដែលនធវះើ ណិជាក ម ូលរប្ត
នៅកនុងស្ុរែឋចបន រកិ 

 រុគគល ឬប្កហ នុុន្ចបជីវក មររនទស្្ យួដែល
នធវះើស្ក មភាពនៅកនុងដែន្ែសី្ុរែឋចបន រកិ ។ 

ច្ារន់ន្េះមាន្ច្នង្ហក  រទរបញ្ញតតិច្ាំន្ួន្ពីរដច្ងពីការ
ប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ ់ន្ិងគណនន្យយ ។ រទរបញ្ញតតិ
ស្តីពីការប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្រ់ ួមាន្ការហា  និ្ឱ្យ
រងប់្បកែ់ល់ ស្រន្តីររនទស្នែើ បទីទួលបន្ ឬរកា
ជាំន្ួញ។ រទរបញ្ញតតអិាំពីគណនន្យយតប្ ូវឱ្យប្កហ នុុន្
នច្ញ ូលរប្តកតប់្តាន្ងិរកានស្ៀវនៅន្ិងរញ្ា ីឱ្យ
បន្ប្តឹ ប្តូវ ន្ិងមាន្ប្រពន័្ធប្តួតពិន្តិយគណនន្យយ 
នផទកនុងប្គរប់្ោន្ ់។ រទរបញ្ញតតិទាាំងនន្េះ និ្អនុ្ញ្ហញ ត 
ឱ្យប្កហ នុុន្នធវះើការដកលងរន្លាំនស្ៀវនៅ ឬរញ្ា ីន ើយ ។ 
ផទុយពីច្ារប់្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្រ់រស់្ច្ប្កភព
អងន់គលស្ ច្ារន់ន្េះ និ្មាន្ដច្ងពីជាំន្ួញពុករលួយ 
រវាងភាគីឯកជន្ននាេះន ើយ មាន្ដតជាំន្ួញរវាងភាគី 
ឯកជន្ ន្ិងប្គេឹះសាថ ន្ជាំន្ួញររស់្រែឋដតរ៉ាុន ណ្ េះ ។ 

នទាេះរីជាោ៉ា ងនន្េះកតគីួរកតស់្មាគ ល់ថាអាំនពើពុករលួយ 
រវាងរុគគលឯកជន្ “ចបច្ចារប់ន្” នដាយនប្រើច្ារ់
នផេងនទៀតររស់្ស្ុរែឋចបន រកិ ។3 

                                                           
3 “ភាពខុស្ោន រវាងច្ារប់្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្រ់រស់្ច្ប្កភពអងន់គលស្ 
ន្ិងច្ារស់្តីពកីារអនុ្វតតពុករលួយនប្ៅប្រនទស្ររស់្ស្ុរែឋចបន រកិ” 

http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/52195

/differences-between-the-uk-bribery-act-and-the-us-foreign-corrupt-

practices-act 

http://ticambodia.org/
http://www.bsigroup.com/en-GB/BS-10500-Anti-Bribery/
http://www.bsigroup.com/en-GB/BS-10500-Anti-Bribery/
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នទាេះរីជាច្ារស់្តីពីការអនុ្វតតពុករលួយនប្ៅប្រនទស្ 
នន្េះ និ្ស្ប្ រខលួន្តា ស្តងដ់ារ្ យួកតី នស្ៀវនៅ
ធន្ធាន្ដណនាាំពចី្ារន់ន្េះដែលនច្ញផាយជាផលូវការ
កនុងឆន ាំ២០១២ កប៏ន្ផតល់ជានោលគាំន្ិតជានប្ច្ើន្ពី
លកខណៈស្ ឋ្ ន្ស្ាំាន្់ៗ នន្ក មវធិីប្រតរិតតិតា 
ប្រករនដាយ“ប្រសិ្ទធភាព” ដែលអនុ្នោ តា ច្ារ់
ស្តីពីការអនុ្វតតពុករលួយនប្ៅប្រនទស្ នែើ បកីាត់
រន្ថយហាន្ិភយ័ការសូ្កប៉ា ន្ន់ៅកនុងប្រតិរតិតការ
ប្រចាាំនងៃររស់្ប្កហ នុុន្ ។ លកខណៈស្ ឋ្ ន្ទាាំង
នន្េះគឺជាច្ាំណុច្ែស៏្ាំាន្ស់្ប្មារប់្កហ នុុន្ដែល
ស្ថិតនៅនប្កា ការនសុ្ើរអនងកតររស់្គណៈកមាម ការ
 ូលរប្ត ន្ិងនាយកដាឋ ន្យុតតិធ  ៌នៅនពលមាន្
ការនចាទប្រកាន្ព់ីរទរាំ ន្នលើច្ារស់្តីពីការអនុ្វតត
ពុករលួយនប្ៅប្រនទស្នន្េះ ។ លកខណៈស្មាគ ល់ទាាំង
នន្េះជានរឿយៗប្តួតោន ជា យួន្ឹងក មវធិីស្តងដ់ារ
អន្តរជាតែូិច្បន្នរៀររារព់ី នុ្ ន្ិងរនាទ រន់ទៀតនន្េះ
នៅកនុងដផនក ISO37001 ។ តួោ៉ា ង នស្ៀវនៅដណនាាំ
នន្េះបន្ផតល់អនុ្សាស្ន្ថ៍ាក មវធិីប្រតិរតតិតា ប្តូវ
មាន្នស្ច្កតីនរតជាា ច្ិតតច្ាស់្ោស់្ យួពីថាន កែ់ឹកនាាំ
ជាន្ខ់ពស់្ ន្ិងការនរៀរច្ាំនោលន្នោបយច្ាស់្
ោស់្ស្ប្មារប់្រឆាំងន្ឹងអាំនពើពុករលួយ ។ តប្ ូវការ
ទាាំងនន្េះកជ៏ាំរញុឱ្យមាន្នដាយស្តងដ់ារអន្តរជាតិផង
ដែរ នៅនពលដែលប្កហ នុុន្នស្នើសុ្ាំវញិ្ហញ រន្រប្ត ។ 
លកខណៈស្មាគ ល់នផេងនទៀតមាន្ ការវាយតន ល
ហាន្ិភយ័ ការរណតុ េះរ ត្ លរុគគលិក ន្ងិវធិាន្ការ
វនិ្យ័ ជានែើ  ។ 

ច្ារន់ន្េះគឺជាកតាត ែស៏្ាំាន្ ់យួដែលចបច្កាំណត់
ឱ្យអនកវនិ្ិនោគស្ុរែឋចបន រកិនប្ជើស្នរ ើស្ប្រនទស្
ក ពុជាជានោលនៅវនិ្ិនោគ យួដែលមាន្
ស្កាត នុ្ពល ។ ភាពរតឹតបតិនន្ច្ារ ់យួនន្េះនធវះើ
ឱ្យប្កហ នុុន្ស្ុរែឋចបន រកិមាន្ការប្រយត័ន ន្ិង

នច្ៀស្វាងការ កព់ន័្ធន្ងឹជាំន្ញួពុករលួយ ។ 
ការសិ្កាស្ទង ់តិររស់្ស្ភា ណិជាក មចបន រកិ 
ឆន ាំ២០១៥ បន្ឱ្យែឹងថា ៨២%នន្ ណិជាក មររស់្ 
ស្ុរែឋចបន រកិនៅប្រនទស្ក ពុជា និ្នពញច្ិតត 
ច្ាំន េះអាំនពើពុករលួយនប្ េះវាចបច្នធវះើឱ្យប្កហ នុុន្
ទាាំងននាេះប្រឈ ន្ឹងហាន្ិភយ័ខពស់្4 ។ ការអនុ្វតត
ស្តងដ់ារប្ស្រតា លកខខណ័ឌ ររស់្នស្ៀវនៅដណនាាំពី 
ច្ារស់្តីពីការអនុ្វតតពុករលួយនៅនប្ៅប្រនទស្នន្េះ 
ន្ឹងជួយ កាតរ់ន្ថយហាន្ិភយ័កនុងការនធវះើវនិ្ិនោគ 

នៅប្តឹ កប្ តិអរបររមា ន្ងិនលើកស្ទួយប្រនទស្ 

ក ពុជាឱ្យកាល យជាទីកដន្លងមាន្ស្ក្ានុ្ពលទាកទ់ាញ
ជាំនាញ ន្ិងធន្ធាន្ពសី្ុរែឋចបន រកិ ក
ប្ពេះរាជា្ច្ប្កក ពុជា ។ 

ស្តងដ់ារ ISO37001 
ISO37001 គឺជាស្តងដ់ារអន្តរជាតិែាំរូងនគរងែស់្ 
រនងកើតន ើងស្ប្មារអ់នុ្វតតប្រពន័្ធប្គរប់្គងការប្រឆាំង
ការសូ្កប៉ា ន្5់ ។ ស្តងដ់ារនន្េះចបច្នប្រើកនុងសាថ រន័្ប្គរ ់
ទាំ ាុំ ន្ិងប្រនភទកនុងវស័ិ្យនានាែូច្ជា វស័ិ្យ
សាធារណៈ វស័ិ្យឯកជន្ ន្ងិវស័ិ្យដែល និ្
រកប្បកក់នប្  ជានែើ  ។ ច្ាំណុច្ស្ាំាន្់ៗ នន្ស្តងដ់ារ
នន្េះរ ួមាន្ការរនងកើតនស្ច្កតីប្ ងនោលន្នោបយ
ប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ ់ការដតងតាាំងរុគគលិកស្ប្មារ់
ប្តួតពិន្ិតយនលើការប្រតិរតតិតា ប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ ់
ការរណតុ េះរ្្លរុគគលិក ការវាយតន លហាន្ភិយ័
នន្ការសូ្កប៉ា ន្ ់ ការប្តួតពិន្តិយន្ិងនធវះើរបយការណ៍

                                                           
4 “អនកវនិ្ិនោគស្ុរែឋចបន រកិខកច្តិតច្ាំន េះភាព និ្ច្ាស់្ោស់្ 
ន្ិងអាំនពើពុករលួយ” 
http://www.phnompenhpost.com/post-weekend/us-investors-put-

uncertainty-and-corruption. 

5 ឧរករណ៍ងមសី្ប្មារប់្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ក់នុង ណិជាក ម 
http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref1902 
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ុិរញ្ញ វតថុន្ិង ណិជាក ម ន្ងិន្ីតិវធិីនសុ្ើរអនងកត ។ 
ស្តងដ់ារ ISO37001 នន្េះមាន្លកខណៈប្គរប់្ជហង
នប្ជាយ ន ើុយនស្ច្កតីប្ ងស្តងដ់ារនន្េះរនងកើតន ើង
នដាយមាន្ការចូ្លរ ួពីអនកជាំនាញ កពីប្រនទស្ចូ្ល
រ ួរនងកើតច្ាំន្នួ្ ២៨ ប្រនទស្ចូ្លរ ួនធវះើការស្នងកត
ច្ាំន្ួន្ ១៦ ន្ិងសាថ រន័្ទាំនាកទ់ាំន្ងច្ាំន្ួន្ ៧ ។6 

ស្តងដ់ារនន្េះពុាំទាន្ន់រៀរច្ាំរចួ្រាល់នៅន ើយនទ 
រ៉ាុដន្តនប្ោងន្ឹងរញ្ចរន់្ិងនបេះពុ ពផាយនៅកនុង
ឆន ាំ២០១៦ ។ 

ករណីសិ្កាកនុងតាំរន្ ់

ប្រនទស្មា៉ា ន សីុ្ 
ប្រនទស្មា៉ា ន សីុ្បន្ស្នមាព ធរ្្ញគលូរលកាំដផក 
ដែលជារ្្ញកនុងប្ស្ហកររស់្ខលួន្នៅឆន ាំ២០០៨ ។ 
រច្ចុរបន្នប្រនទស្មា៉ា ន សីុ្មាន្ុតថនលខីជាស្មាជិក 
រ្្ញច្ាំន្នួ្ ៥០ ដែលកនុងននាេះមាន្ប្កហ នុុន្ ក 
ពីដផនកនអ ិច្ប្តូន្ចិ្ ន្ិងឧរករណ៍អគគិស្ន្ី សូ្ុវះដវរ
ន្ិងនស្វាក មកុាំពយូទរ័ នស្វាផតល់ការោាំប្ទ ន្ិង 
ឧស្ាុក មទូនៅ ។  រ្្ញនន្េះគឺជាន្ីតរិុគគល 
ឯករាជយ ដែលស្ថិតនប្កា ច្ារស់្តីពីការចុ្េះន ម្ េះ 
ស្មាគ ររស់្ប្រនទស្មា៉ា ន សីុ្ ។ 

ប្កហ នុុន្ុវះន៊ូជី ុេរឺ ៉ាកស៍់្ ប្រនទស្មា៉ា ន សីុ្ 

ប្កហ នុុន្ ុវះន៊ូជី ុេរឺ ៉ាកស៍់្គឺជាប្កហ នុុន្ដកនច្នឯកសារ
ពុុជាតចិបន រកិ-ជរ៉ាុន្ ដែលមាន្ប្កហ នុុន្រុប្ត
ស្ ពន័្ធនៅប្រនទស្មា៉ា ន សីុ្ ។ ប្កហ នុុន្នន្េះ បន្
ចូ្លជារ្្ញគលូរលកាំដផកកនុងប្ស្ហក តាាំងពកីារ
ចារក់ាំនណើ តនន្រ្្ញនន្េះនៅឆន ាំ២០០៨  កន ៉ាលេះ 

                                                           
6 ស្តងដ់ារប្រពន័្ធប្គរប់្គងការប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ ់ISO37001 
http://www.iso.org/iso/iso_37001_anti-

bribery_management_systems_standard_brochure.pdf 

ន ើុយរច្ចុរបន្ននន្េះគឺជាប្កហ នុុន្ែឹកនាាំគលូរលកាំដផក
ដត យួគតន់ៅកនុងរ្្ញ ។ នប្កាយពីបន្ចូ្លរ ួ
កនុងគលូរលកាំដផក ក ុវះន៊ូជី ុេរឺ ៉ាកស៍់្បន្នប្រើប្បស់្ 
ឧរករណ៍ ន្ិងធន្ធាន្ររស់្គលូរលកាំដផកនែើ បដីកដប្រ
ប្ក សី្លធ ប៌្កហ នុុន្ររស់្ខលួន្នៅកនុងឆន ាំ២០០៧
ឱ្យប្ស្រតា នោលការណ៍ររស់្គលូរលកាំដផក ។ 
ប្កហ នុុន្នន្េះនៅដតរន្តពិន្ិតយន ើលន ើងវញិ ន្ិងនធវះើ
រច្ចុរបន្នក មនោលន្នោបយសី្លធ រ៌រស់្ខលួន្
នែើ បរីកាភាពអនុ្នោ តា ស្តងដ់ារអន្តរជាតិ ។ 
ុវះន៊ូជី ុេរឺ ៉ាកស៍់្បន្ដណនាាំប្បរអ់ាំពកីារដកដប្រប្ក 
សី្លធ ន៌ន្េះនៅែល់រគុគលិកររស់្ខលួន្តា រយៈការ
នរៀរច្ាំវគគរណុ្េះរ្្លអាំពកីារប្រតិរតតិតា  អស់្
រយៈនពល យួឆន ាំនែើ បឱី្យពួកនគយល់ច្ាស់្ពីភាពចាាំ 
បច្ន់ន្ការកាតរ់ន្ថយឱ្យែល់កប្ តិអរបររមានូ្វ
ហាន្ិភយ័ កព់ន័្ធន្ឹងការរ ាំនោភរាំ ន្ច្ារប់្រឆាំង
អាំនពើពុករលួយ ។ កិច្ចផតួច្នផតើ ទាាំងអស់្នន្េះកប៏ន្
ផតល់ផល កវញិែល់ប្កហ នុុន្ផងដែរ ។ 
របយការណ៍ន្ិរន្តរភាពឆន ាំ២០១៤ ររស់្ប្កហ នុុន្
បន្រង្ហា ញឱ្យន ើញថា រុូត កែល់នពលឥ ូវនន្េះ 
ពុាំមាន្ករណីពុករលួយប្តូវបន្អេះចបងថានកើតមាន្
នៅកនុងប្កហ នុុន្ន ើយ ។  

ប្រនទស្ឥណឌូ នន្សីុ្ 
ប្រនទស្ឥណឌូ នន្សីុ្បន្ស្នមាព ធរ្្ញគលូរល
កាំដផកកនុងប្ស្ហកររស់្ខលួន្ នៅដខន សា ឆន ាំ២០០៦ 
អាំ ុងនពលនវទិកា ណិជាក មចបសីុ្ប៉ា សីុ្ុវះិក ។ 
រច្ចុរបន្នរ ត្ ញនន្េះមាន្ុតថនលខីច្ាំន្ួន្ ១១៧ 
ដែលរ ួមាន្សាជីវក មពុុជាតិ សាជីវក មជាតិ 
ស្ុប្ោស្ធុន្តូច្ ន្ងិ ធយ  សាកលវទិាល័យ 
ន្ិងអងគការស្ងគ សីុ្វលិជានប្ច្ើន្ ។ ស្ក មភាពររស់្
រ្្ញមាន្ែូច្ជានរៀរច្ាំស្ន្និសី្ទរ្្ញស្ប្មារ់
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ឱ្យុតថនលខីទទួលបន្អតថប្រនោជន្ក៍នុងកប្ តិ
អតិររមាពីគលូរលកាំដផកនន្េះ ន្ិងនរៀរច្ាំកិច្ចផតួច្នផតើ ពី
ទាំន្ួលខុស្ប្តូវររស់្សាជីវក មច្ាំន េះស្ងគ ជា យួ
ភាន កង់្ហរអងគការស្ុប្រជាជាតិនផេងនទៀតែូច្ជា 
យូន្ីស្កូ ជានែើ  ។ 

ប្កហ នុុន្ចបសីុ្ ផល&នផរផឺ ប្គហរ (APP) 
ប្កហ នុុន្ចបសីុ្ ផល&នផរផឺ ប្គហរ គឺជាប្កហ នុុន្
ផលិតប្កដាស្ដែលជាក មសិ្ទិធររស់្នរាងមា៉ា សីុ្ន្
ប្កដាស្ PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 
ន្ិងនរាងមា៉ា សីុ្ន្ប្កដាស្ PT Pindo Deli Pulp & 

Papers ។ ប្កហ នុុន្ទាាំងពីរនន្េះជាស្មាជិក
រ្្ញគលូរលកាំដផកកនុងប្ស្ហកររស់្ប្រនទស្
ឥណឌូ នន្សីុ្ ។ ប្កហ នុុន្APPបន្ចុ្េះុតថនលា
ជា យួគលូរលកាំដផកនៅឆន ាំ២០០៨ ។ នោងតា  
ការរាយការណ៍អាំពីកចិ្ចរន្តការោាំប្ទរ ត្ ញ នៅកនុង
បយការណ៍ឆន ាំ២០១២ររស់្ប្កហ នុុន្ នោលការណ៍
ររស់្គលូរលកាំដផកនៅដតរន្តជា ូលដាឋ ន្ស្ប្មារ់
ប្កហ នុុន្នធវះើការវាយតន លខលួន្ឯងកនុងនា ជាប្កហ នុុន្
ផលិតប្កដាស្ស្កលនោកលប ីយួ ។ ប្កហ នុុន្
APP បន្ដាកន់ច្ញនូ្វច្កខុវស័ិ្យ ន្ិងដផន្ទីរង្ហា ញ
ផលូវនឆព េះនៅរកន្ិរន្តរភាពស្ប្មារឆ់ន ាំ២០២០ ររស់្
ខលួន្ ដែលមាន្រ ួរញ្ចូ លនោលការណ៍ររស់្គលូរល
កាំដផកនៅកនុងនោលនៅរយៈនពលខលី ន្ិងដវងររស់្
ប្កហ នុុន្ផងដែរ ។ ប្កហ នុុន្ APP ដែលពឹងដផែក
ោ៉ា ងាល ាំងនលើធន្ធាន្ទកឹ កប៏ន្នធវះើការជានែគូ
ជា យួគលូរលកាំដផក ន្ិងភាគ ីកព់ន័្ធនផេងនទៀតនលើ
គនប្មាងនលើកស្ទួយគុណភាពធន្ធាន្ទកឹកនុងប្ស្ហក
ររស់្ប្កហ នុុន្ ។ គនប្មាងទាាំងនន្េះបន្ជួយ ឱ្យការ
ចាតដ់ច្ងធន្ធាន្នែើ មាន្លកខណៈលែប្រនស្ើរជាង

 ុន្ដែលជាកតាត ជួយ ឱ្យប្រតរិតតិការស្ាំាន្់ៗ ររស់្
ប្កហ នុុន្មាន្ការរកីលូតោស់្ ។ 

ប្រនទស្នង 
នទាេះរីជាប្រនទស្នង និ្មាន្រ្្ញកនុងប្រនទស្កតី 
កម៏ាន្ប្កហ នុុន្ជានប្ច្ើន្បន្ចុ្េះន ម្ េះជា យួន្ឹង
គលូរលកាំដផក កនុងច្ាំន្ ប្កហ នុុន្ទាាំងននាេះ 
ប្កហ នុុន្ យួន្ឹងនលើកយក កនរៀររាររ់ង្ហា ញនៅ 
ាងនប្កា នន្េះ ។ 
ប្កហ នុុន្ររនទស្ជានប្ច្ើន្នៅកនុងតាំរន្ច់បសីុ្ចបនគនយ៍
ែូច្ជាប្កហ នុុន្ជីវវទិាសាស្រស្តបយអូនរែ (Bio-

Rad) ដែលមាន្សាន កក់ារក ត្ លនៅរែឋ
កាលីុវះ័រញ៉ា បន្ទទួលការនចាទប្រកាន្ន់ប្កា ច្ារ់
ស្តីពីការអនុ្វតតពុករលួយនៅនប្ៅប្រនទស្ពីរទសូ្ក
ប៉ា ន្ ់ស្រន្តីនៅប្រនទស្នងនែើ បទីទួលបន្កចិ្ចស្ន្ា 
 ណិជាក ម ។ ប្កហ នុុន្ Bio-Rad នន្េះបន្រងប់្បក់
ពិន្យ័ស្ររុច្ាំន្ួន្៥៥ោន្ែុោល រស្ុរែឋចបន រកិ។7  

ស្ុជីពផលិតផលរងកកនង (TUF) 

ស្ុជីពផលិតផលរងកកនងគឺជាប្កហ នុុន្ផលិត
ផលិតផលនប្គឿងស្ ុប្ទែធ៏ាំ យួនៅកនុងពិភពនោក
ដែលការលកប់្រចាាំឆន ាំររស់្ស្ុជីពនន្េះមាន្ច្ាំន្ួន្
នលើស្ពី ២ ន្ោ់ន្ែុោល រស្ុរែឋចបន រកិ ។ 
ស្ុជីពផលិតផលរងកកនងបន្ចូ្លរ ួកនុងរ ត្ ញ
គលូរលកាំដផកនៅឆន ាំ២០១៣ ។ នោងតា រណឌិ ត វតី 
ស្នូន្តារា្ន្ ់នាយកររស់្ស្ុជីពដផនកន្ិរន្តរភាព 
បន្ឱ្យែឹងថាស្ុជពីនន្េះផតល់តន លែល់ការអនុ្វតត
អន្តរជាតិលែៗ  ន ើុយបន្នប្រើប្បស់្

                                                           
7 ប្កហ នុុន្ Bio-Rad រងប់្បក៥់៥ោន្ែុោល រនែើ បជីប្ េះរញ្ចរ់
នទាស្នលើមស្ន្ឹងច្ារស់្តីពកីារអនុ្វតតពុករលួយនប្ៅប្រនទស្ 
http://www.fcpablog.com/blog/2014/11/3/bio-rad-pays-55-
million-to-settle-fcpa-offenses.html  

http://ticambodia.org/
http://www.fcpablog.com/blog/2014/11/3/bio-rad-pays-55-million-to-settle-fcpa-offenses.html
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រទពិនសាធន្ទ៍ាាំងននាេះស្ប្មារដ់កដប្រប្ក សី្លធ ៌
ការង្ហរររស់្ខលួន្ “នែើ បរីាំនពញនូ្វការរ ាំពឹកទុកររស់្
ភាគី កព់ន័្ធនានានៅប្គរទ់កីដន្លង” ។ នលើស្ពីនន្េះ 
នោក ធីរា៉ា ផុង ចាន្សីុ់្រ ីនាយកប្រតិរតតិររស់្
ស្ុជីពនន្េះបន្ទទួលសាគ ល់ពីភាពចាាំបច្ក់នុងការ 
នលើកស្ទួយតមាល ភាពនៅកនុងការង្ហរ ដែលជាកតាត
ស្ាំាន្ក់នុងការរនងកើន្គុណតន លធុរកិច្ចររស់្ស្ុជពី
ជាពិនស្ស្ស្ប្មារភ់ាគី កព់ន័្ធ ។ ការនោរពបន្ 
ជារោ់រត់ា នោលការណ៍ទាាំងែររ់រស់្គលូរល
កាំដផករង្ហា ញឱ្យន ើញថាស្ុជីពផលិតផលរងកក
នងមាន្ការនរ្ជាា ច្ិតតខពស់្កនុងការផគតផ់គងផ់លិតផល 
មាន្គុណភាព ន្ិងបន្រនងកើន្ភាពទាកទ់ាញនធវះើឱ្យ 
ស្ុជីពកាល យជាកដន្លងវនិ្ិនោគមាន្ស្កាត នុ្ពល
 យួ ។ ស្ុជីពផលិតផលរងកកនងបន្ទទួល
សាគ ល់ពីភាពច្ាំបច្ឱ់្យមាន្តុលយភាពរវាងការអភវិឌ្ឍ
ធុរកិច្ច ន្ិងការអនុ្វតតប្រករនដាយទាំន្ួលខុស្ប្តូវែល់
ស្ងគ ររស់្សាជីវក ម ។ ស្ុជីពនន្េះកប៏ន្ទទួល
សាគ ល់ផងដែរថាខលួន្ស្នប្ ច្បន្នូ្វតុលយភាពនន្េះ ។ 

រញ្ហា ប្រឈ  

នទាេះរីជាផលប្រនោជន្ជ៍ានប្ច្ើន្ចបច្ទទួលបន្ពី
ការអនុ្វតតស្តងដ់ារអន្តរជាតទិាាំងនន្េះកតី កប៏្កហ នុុន្នៅ
ដតចបច្ជួរប្រទេះន្ឹងរញ្ហា ប្រឈ នផេងៗ នៅនពល
អនុ្វតតស្តងដ់ារ ន្ិងប្រពន័្ធប្រឆាំងអាំនពើពុករលួយទាាំង
នន្េះដែរ ។ 

ស្ តថភាព និ្ប្គរប់្ោន្ ់

ជាទូនៅប្កហ នុុន្ររាជយ័នដាយសារ និ្បន្ប្រគល់
ឯកសាររបយការណ៍ប្គរប់្ោន្ែូ់ច្ជារបយការណ៍
តា ដាន្ពែីាំនណើ រការ ដែលជាតប្ ូវការស្ប្មាររ់ន្ត
ស្មាជិកភាពររស់្គលូរលកាំដផក ។ ឧទាុរណ៍ែូច្

នៅប្រនទស្ុវះីលីពីន្ រ្្ញគលូរលកាំដផកកនុង 
ប្ស្ហកចារែ់ាំនណើ រការនៅឆន ាំ២០០២ នដាយមាន្ 
ុតថនលខីច្ាំន្ួន្ ១៥០ ។ រ៉ាុដន្ត ពីរភាគរីនន្ប្កហ នុុន្ 
ទាាំងអស់្ននាេះប្តូវបន្លុរន ម្ េះនច្ញពីរ្្ញ 
នដាយសារពួកនគ និ្បន្ប្រគល់របយការណ៍អាំពី
ែាំនណើ រការការង្ហរ ។ កនុងឆន ាំ២០១៥ រ្្ញនន្េះ
មាន្ប្កហ នុុន្តចិ្ជាង ៦០ ដតរ៉ាុន ណ្ េះ។ ប្កហ នុុន្
 ណិជាក ម ជាពិនស្ស្ស្ុប្ោស្ធុន្តូច្ ន្ងិ
 ធយ ចបច្ និ្មាន្ធន្ធាន្នស្ែឋកិច្ចប្គរប់្ោន្ ់
ស្ប្មារច់្ាំ្យនលើការដងទាាំ ន្ិងការច្ាំ្យទូនៅ
 កព់ន័្ធន្ងឹប្រពន័្ធប្គរប់្គងការប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្។់ 
នលើស្ពីនន្េះ ប្កហ នុុន្ចបច្ន្ងឹប្តូវច្ាំ្យនប្ច្ើន្នលើ
ការអនុ្វតតនោលការណ៍ទាាំងអស់្ររស់្គលូរលកាំដផក 
នដាយសារ និ្ចបច្ស្នប្ ច្នប្ជើស្នរ ើស្នោលការណ៍
្ យួនែើ បដីាកជ់ាចបទិភាពបន្ ។ កនុងករណីនន្េះ 
ប្កហ នុុន្ទាាំងននាេះគួរនប្ជើស្យកប្រពន័្ធស្តងដ់ារនផេង
នទៀតែូច្ជាប្រពន័្ធBS 10500ដែលចបច្រតដ់រន្បន្
តា តប្ ូវការ ទាំ ាុំ ន្ិងចបទភិាពររស់្ប្កហ នុុន្។ 

កងវះេះាតឆន្ទៈ 
ការនប្រើប្បស់្ប្រពន័្ធប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ន់ែើ បទីទួល
បន្វញិ្ហញ រន្រប្តរញ្ហា កព់ីស្តងដ់ារ ប្តូវបន្នគន ើល
ន ើញថាផតល់អតថប្រនោជន្ែ៍ល់ប្កហ នុុន្ធាៗំ នប្ច្ើន្
ជាងប្កហ នុុន្ទាំុាំតូច្ ។ នន្េះជាការពិតជាពិនស្ស្ 
ស្ប្មារស់ាជីវក មពុុជាតិដែលមាន្ប្រតិរតតកិារ
ចបជីវក មនៅកនុងប្រនទស្ដែល និ្មាន្ច្ាររ់ញ្ញតតិ 
ប្គរប់្ោន្ ់។ នុតុែូច្នន្េះ វញិ្ហញ រន្រប្តស្តងដ់ារ
អន្តរជាតិមាន្សារប្រនោជន្ច៍្ាំន េះប្កហ នុុន្ 
រុប្តស្ ពន័្ធររស់្សាជីវក មពុុជាតិប្រនភទនន្េះនប្ច្ើន្
ជាងច្ាំន េះប្កហ នុុន្កនុងប្ស្ហក ។ ប្កហ នុុន្ទាាំងនន្េះ
ជាទូនៅប្តូវធានាជូន្ភាគី កព់ន័្ធថាប្រតិរតតិការ
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ររស់្ខលួន្នៅកនុងប្រនទស្ប្រនភទនន្េះមាន្សុ្ច្រតិភាព 
រន្តទទួលខុស្ប្តូវច្ាំន េះស្ងគ   និ្មាន្ការនកង
ប្រវញ័្ច  ន្ិងមាន្សុ្វតថិភាព ។ នន្េះកជ៏ាការធានា យួ
ស្ប្មារប់្កហ នុុន្ន ខលួន្ឯង ន្ិងភាគី កព់ន័្ធផង  
ដែរ ។ នទាេះរីជាោ៉ា ងនន្េះកតី ប្កហ នុុន្កនុងប្ស្ហកចបច្
មាន្ការនរ្ជាា ច្ិតតទារពីនប្ េះប្កហ នុុន្ទាាំងនន្េះ និ្
សូ្វទទួលស្មាព ធពីភាគី កព់ន័្ធ ។ ផទុយនៅវញិ
ប្កហ នុុន្ទាាំងនន្េះទទួលស្មាព ធពីកតាត ាងនប្ៅែូច្ជា 
ពី ស្រន្តីរដាឋ ភបិលឱ្យប្រប្ពឹតតអាំនពើពុករលួយនៅវញិ ។ 
ោ៉ា ង្កន៏ដាយ គួរកតស់្មាគ ល់ថាប្កហ នុុន្កនុង
ប្ស្ហកកច៏បច្ទាញយកអតថប្រនោជន្ព៍ីវញិ្ហញ រន្រប្ត
ស្តងដ់ារអន្តរជាតិដែរ នរើសិ្ន្ជាពួកនគមាន្គនប្មាង 
នធវះើចបជីវក មជា យួន្ងឹសាជីវក មពុុជាតិ ន្ិង
ប្កហ នុុន្រុប្តស្ ពន័្ធ ។ ប្កហ នុុន្កនុងប្ស្ហកចបច្រនងកើន្
ស្ តថភាពប្រកតួប្រដជងកនុងការនាាំនច្ញផលិតផល
ររស់្ខលួន្ នរើសិ្ន្ជាមាន្វញិ្ហញ រន្រប្តរញ្ហា កព់ី
ស្តងដ់ារអន្តរជាតិនន្េះ ។ 

ការរ ួរញ្ចូ លស្តងដ់ារ និ្ទាន្ប់្គរប់្ោន្ ់

ប្កហ នុុន្ដែលចុ្េះុតថនលាជា យួន្ឹងគលូរលកាំដផក 
ររស់្អងគការស្ុប្រជាជាតចិបច្រញ្ចូលស្តងដ់ារ និ្
ទាន្ប់ន្ប្គរប់្ោន្ ់នៅកនុងក មវធិីទាំន្ួលខុស្ប្តូវែល់
ស្ងគ ររស់្ខលួន្ ។ ប្កហ នុុន្ចបច្នៅ និ្ទាន្ម់ាន្
 ូលដាឋ ន្ស្ប្មារវ់ធិាន្ការប្រតិរតតិតា  នែើ បនីធវះើ
ស្វន្ក មនៅន ើយ ។ កនុងករណីនន្េះ ប្រពន័្ធប្គរ ់
ប្គងការប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ន់ផេងនទៀតែូច្ជា BS 

10500 ចបច្ជួយ បន្ពីនប្ េះថាការវាយតន លក មវធិី
ប្តូវនធវះើជា ុន្សិ្ន្ ុន្ន្ឹងចបច្ែាំន ើងប្រពន័្ធននាេះ 
បន្ ។ នប្ៅពីនន្េះ រុគគលិកប្តូវែឹងពីការរ ួរញ្ចូ ល
ស្តងដ់ារនន្េះនែើ បឱី្យពួកនគបន្ែឹងថាប្កហ នុុន្
មាន្យន្តការស្ប្មារប់្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ ់។ 

វគគរណតុ េះរ្្ល ឬសិ្កាខ សាោ ន្ឹងជួយ អររ់ ាំ
រុគគលិកអាំពីអតថប្រនោជន្ន៍ន្ការប្រប្ពឹតតប្តឹ ប្តូវ
នៅកដន្លងការង្ហរ ដរររទស្ប្មារព់ួកនគអនុ្វតតនៅ
នពលស្ថិតកនុងឬប្តូវបន្រងខាំឱ្យប្រប្ពឹតតអាំនពើពុករលួយ 
ន្ិងវធិីកាតរ់ន្ថយហាន្ិភយ័នន្ការអនុ្វតតធុរកិច្ចពុក
រលួយ ។  

ប្រនទស្ក ពុជា 

ការចូ្លរ ួអនុ្វតតស្តងដ់ារអន្តរជាតិប្រឆាំងការសូ្ក
ប៉ា ន្ ់ែូច្ជាស្តងដ់ារគលូរលកាំដផកររស់្អងគការ
ស្ុប្រជាជាតិ នៅកនុងប្រនទស្ក ពុជានៅមាន្កប្ តិ
ទារនៅន ើយ ។ ប្រនទស្ក ពុជា និ្មាន្រ្្ញ
គលូរលកាំដផកកនុងប្ស្ហក មាន្ន្យ័ថានៅមាន្ឱ្កាស្
រនងកើតរ្្ញនន្េះ។ រច្ចុរបន្នមាន្ដតប្កហ នុុន្ក ពុជា
ច្ាំន្ួន្ ២ រ៉ាុន ណ្ េះដែលស្ថិតនៅកនុងរញ្ា ីអនកចូ្លរ ួ
កនុងគលូរលកាំដផកររស់្អងគការស្ុប្រជាជាតិ  ដែល
ប្កហ នុុន្២ ននាេះមាន្ ប្កហ នុុន្ឧស្ាុក មែឹក
ជញ្ាូ ន្ នតង ដប្តន្ស្ពតនធសិ្ន្ លី ធីតី ន្ងិប្កហ នុុន្
ទូរគ នាគ ន្អ៍ច្ល័ត អុីុ េុខី  ។ ប្កហ នុុន្សាា
ែឹកជញ្ាូ ន្ន្ិង ូជីស្ទិកក ពុជា ចបអ ឹនអ ប្គហរ កប៏ន្
នរតជាា ោាំប្ទែល់គលូរលកាំដផកនន្េះផងដែល ។ 

គួរកតស់្មាគ ល់ថាប្រនទស្ក ពុជាចបច្នៅ និ្ទាន្ម់ាន្ 
ស្វន្ករនច្ញវញិ្ហញ រន្រប្តប្ត ឹប្តូវនៅន ើយនដាយ 
សាររច្ចុរបន្ននន្េះការទា ទារឱ្យមាន្យន្តការប្រឆាំង 
ការសូ្កប៉ា ន្ម់ាន្តិច្តួច្ ។ ការរណតុ េះរ្្ល 
ស្ តថភាពប្គូរង្ហា ត ់ឬទីប្រកឹាឱ្យនច្េះអនុ្វតតស្តងដ់ារ 
ងមីតឹងរងឹ ន្ងិរនងកើតយន្តការប្រឆាំងការសូ្កប៉ា ន្ ់
ចបច្ន្ឹងច្ា្ំ យអស់្នប្ច្ើន្ ។ 
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អីុុេុខី   

អុីុេុខី គឺជាស្ុប្ោស្ធុន្តូច្ ន្ិង ធយ ឯកជន្ 
ដែលផតល់នស្វាទូរគ នាគ ន្អ៍ច្ល័ត ន្ិងមាន្
ន្ិនោជិតច្ាំន្ួន្ ១៨០ ស្ថិតនៅកនុងប្រនទស្ក ពុជា ។ 
នៅកនុងដខសី្ហា ឆន ាំ២០១៤ ប្កហ នុុន្នន្េះបន្កាល យ
ជាប្កហ នុុន្ែាំរងូនគរងែស់្នៅក ពុជាដែលបន្ចុ្េះ
ុតថនលាចូ្លរ ួកនុងគលូរលកាំដផក ។ កនុងនា ជា
ស្មាជិករ ត្ ញ អុីុេុខី បន្នរ្ជាា ច្ិតតអនុ្វតត
នោលការណ៍ទាាំងែររ់រស់្គលូរលកាំដផកនន្េះ ន ើុយ
បន្ប្រគល់របយការណ៍អាំពីែាំនណើ រការការង្ហរជា
នរៀងរាល់ឆន ាំ នែើ បតីា ដាន្ពកីារវវិឌ្ឍររស់្ខលួន្ ។ 
ប្កហ នុុន្នន្េះកប៏ន្នប្ជើស្នរ ើស្ប្រធាន្ប្គរប់្គងដផនក
ទាំន្ួលខុស្ប្តូវច្ាំន េះស្ងគ ររស់្សាជីវក ម ស្ប្មារ់
ទទួលរន្ទុកកិច្ចការនន្េះផងដែរ ។ អុីុេុខី  មាន្
នមាទន្ភាពច្ាំន េះការដែលបន្កាល យជាប្កហ នុុន្
ែាំរូងនគរងែស់្កនុងកិច្ចផតួច្នផតើ ទាំន្ួលខុស្ប្តូវែល់
ស្ងគ ររស់្សាជីវក មនៅក ពុជា ។ លកខណៈពិនស្ស្
ររស់្អុីុេុខី  យួនន្េះបន្តល ស់្រតូរ ុខមាតរ់រស់្
ប្កហ នុុន្ ដែលចបច្ទាកទ់ាញអនកវនិ្ិនោគមាន្
ស្កាត នុ្ពលឱ្យនធវះើការកតស់្មាគ ល់ ។ វញិ្ហញ រន្រប្ត
នន្េះរាំនពញរដន្ថ នលើស្តងដ់ារអន្តរជាតិនផេងនទៀត
ររស់្ប្កហ នុុន្ែូច្ជា ស្ង្ដ់ារISO9001:2008 

ដែលជាប្រពន័្ធប្គរប់្គងរនងកើតនដាយអងគការស្តងដ់ារ
អន្តរជាតិ ។ អុីុេុខី ទទួលសាគ ល់ពីភាពចាាំបច្ន់ន្
ការរន្តពប្ងឹង ន្ងិពិន្តិយនប្រៀរនធៀរការផតល់នស្វា
ររស់្ខលួន្ជា យួន្ឹងកប្ តិស្ង្ដ់ារអន្តរជាតិ ។ 
ស្តងដ់ារទាាំងនន្េះរនងកើតជានវទកិាអន្តរជាតសិ្ប្មារ់
ប្កហ នុុន្នធវះើការប្រកួតប្រដជងជា យួន្ឹងប្រនទស្ជា
នប្ច្ើន្នផេងនទៀតនៅជុាំវញិពិភពនោក ។ 

នស្ច្កតីរញ្ចរ ់
ងវះីតបតិដតមាន្រញ្ហា ប្រឈ ដែលប្កហ នុុន្ចបច្ន្ឹង
ជួរប្រទេះកតី ការអនុ្វតតស្ង្ដ់ារអន្តរជាតិប្រឆាំងការ
សូ្កប៉ា ន្ទ់ាាំងនន្េះ និ្ដ ន្ជាែាំនណើ រការដែលមាន្
លកខណៈតឹងរងឹននាេះនទ ផទុយនៅវញិវាគឺជាែាំនណើ រការ
ដែលចបច្រតដ់រន្បន្ ។ នទាេះជាោ៉ា ងនន្េះកតី នៅ
នពលឥ ូវនន្េះការអនុ្វតតស្ង្ដ់ារអន្តរជាតិទាាំងនន្េះ
ប្តូវបន្នគទទួលសាគ ល់ថាមាន្សារប្រនោជន្៍
ច្ាំន េះសាាប្កហ នុុន្ពុុជាតិនៅប្រនទស្ក ពុជា 
នប្ច្ើន្ជាងស្ុប្ោស្ធុន្តូច្ ន្ិង ធយ កនុងប្ស្ហក ។ 
 ូលនុតុច្ បងននាេះគឺនដាយសារស្ុប្ោស្ទាាំង
នន្េះមាន្ធន្ធាន្តិច្តួច្ដែលនធវះើឱ្យការែាំន ើងប្រពន័្ធ
ទាាំងនន្េះកនុងស្ុប្ោស្ និ្ចបច្នៅរចួ្បន្ ។ ែូនច្នេះ 
កិច្ចប្រឹងដប្រងនានពលរច្ចុរបន្នគឺនតត តនៅនលើ 
ការរណតុ េះរ ត្ ល ន្ងិនលើកក ពស់្ការយល់ែឹង
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