
 
 

្របពន័ធសុចរតិភព ជីវកមម(CIS) គឺជែផនកមយួដសំ៏ខនក់នុង
ករធនឱយមនសុចរតិភពេនកនុងករ្របកប ជីវកមម។ ករ
អនុវត្តនូវ្របពន័ធេនះបនបង្ហ ញនូវករជួយ សន សំំៃច និងកត ់
បនថយនូវ ចញ់តិនិងបក ពួកនិយម ទំនស់ផល្របេយជន ៍
និងអំេពើពុករលួយ ។ បចចុបបនន អងគករតម្ល ភពកមពុជ បននិង
កំពុងផ្តល់ជជំនួយបេចចកេទសេ យមនិគិតៃថ្ល ដល់្រកុមហុ៊ន
ទងំទបយេដើមបអីនុវត្ត្របពន័ធសុចរតិភព ជីវកមមេនះ។  

សុចរតិភពធុរៈកិចច ជញឹកញប្់រតូវបនេគេមើលេឃើញ ថជ
សមទិធផលៃនករដឹកន្ំរបកបេ យសីលធម៌ ករេគរព្របតិបត្តិ
មនីតិវធីិ និងបទបញជ តឹងរងឹែដលបងក រ និង កពិ់នយ័ចំេពះ

ករ្រប្រពឹត្តខុស។ ធតុផ ទំងំអស់េនះ សុទធែតមន រៈសំខន ់
ប៉ែុន្តធតុផ ែំតឯង មយួៃនធតុផ ទំងំេនះ នឹងមនិ ចមន
ឥទធិពល្រគប្់រគន ់ ស្រមបេ់ ះ្រ យបនជនិចចនូវ និភយ័
ននៃនអំេពើពុករលួយ ែដលមនសភព្របទក្់របទងគន  ែដល
្រកុមហុ៊នជបួ្របទះបនេឡើយ។ ករអនុវត្តនូវ្របពន័ធសុចរតិភព 

ជីវកមម(CIS) ចេ ះ្រ យ និងទប់ ក តនូ់វ និភយ័ទងំ
េនះបន។ អងគករតម្ល ភពកមពុជរកី យផ្តល់ករគ្ំរទដល់្រកុម
ហុ៊នទងំទបយេដើមបអីនុវត្តនូវ្របពន័ធសុចរតិភព ជីវកមមេនះ។ 

េ យមនករគ្ំរទែផនកបេចចកេទសពីេលខធិករ ្ឋ នៃនអងគករ
តម្ល ភពអន្តរជតិ និងអងគករតម្ល ភព េន្របេទសម៉េឡសីុ       
អងគករតម្ល ភពកមពុជ ចផ្តល់ជូន្រកុមហុ៊ននូវករគ្ំរទេនកនុង
ជំ ននីមយួៗ ៃនជំ នទងំ្របមំយួ កនុងដំេណើ រករអនុវត្ត
្របពន័ធេនះ។ ្របពន័ធសុចរតិភព ជីវកមមល្អ នឹងបេងកើតនូវរចន 
សមពន័ធអភបិលកិចចៃផទកនុង្របកបេ យ្របសិទធភពែដល ចឱយ
្រកុមហុ៊នកតប់នថយនូវឱកសស្រមប់ ចញ់តិនិង្រគួ រ
និយម ទំនស់ផល្របេយជន ៍និងអំេពើពុករលួយ។ ក៏ ចជយួ  
ទប់ ក តកំុ់ឱយបគុគលិក្រកុមហុ៊ន្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ មរយៈ 

 

 

ករ កេ់ចញនូវេគលនេយបយ និងនីតិវធីិ ចបស់ ស់េទ
េលើវធិនករេឆ្លើយតប េនេពលែដលពកួេគជបួ្របទះនឹងអំេពើពុក
រលួយ។ បចចុបបននេនះ អងគករតម្ល ភពកមពុជ ផ្តល់ជំនយួែផនក
បេចចកេទសេ យឥតគិតៃថ្លដល់្រកុមហុ៊ន េដើមបអីនុវត្តនូវ្របពន័ធ
សុចរតិភព ជីវកមមេនះ។ ស្រមបចំ់ណុចសេងខបៃនដំេណើ រ
ករអនុវត្ត្របពន័ធេនះ សូមេមើលែផនក សុចរតិភព ខងេ្រកម។  

ករផ្ល សប់្តូរបរយិកសធុរៈកិចចេនកមពុជ 
បរយិកសធុរៈកិចចេនកមពុជមនករផ្ល ស់ប្តូរយ៉ងេ្រចើនេនកនុង
ឆន ២ំ០១៥។ ករផ្ល ស់ប្តូរមយួចំននួែដលគរួឱយកតស់មគ ល់ រមួ
មនករបេងកើតឱយមន្របពន័ធអន ញរបស់្រកសួងពណិជជកមម 
(MoC) ស្រមបវ់ញិញ បនប្រតបញជ ក្់របភពទំនិញេដើម (COO) 
និងករចុះបញជ ីពណិជជកមម។ េលើសពីេនះេទេទៀត អគគនយក 
្ឋ នពនធ រ (GDT) បនេចញេសចក្តី្របកស កលពីែខវចិឆកិ 

ឆន ២ំ០១៥ ថអគគនយក ្ឋ នេនះ នឹងលុបេចលនូវពនធរបបេម៉
ករ េហើយងកេទរករបបពនធែដលពិត្របកដ។ ករផ្ល ស់ប្តូរ
ទងំេនះ គឺជែផនកមយួៃនករជយួ ជ្រមុញពី ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ
កនុងករបេងកើតឱយមនជទ្រមងជ់ក់ កស់្រមបវ់ស័ិយឯកជន 
ែដលនឹងត្រមូវឱយ្រកុមហុ៊ន មនករេប្តជញ េគរព ម និងជ្រមុញ
ឱយពកួេគែ្របក្ល យពី ជីវកមមេ្រកផ្លូវករេទជ ជីវកមមផ្លូវករ។ 
្របេទសកមពុជ កំពុងែតផ្ល ស់ប្តូរេទជ្របេទស ែដលមន្របក់
ចំណូលមធយមក្រមតិទប ែដលេនះនឹងកតប់នថយនូវជំនយួ
បរេទស នេំទរកករេកើនេឡើងនូវត្រមូវកររបស់រ ្ឋ ភបិលកនុង
ករ្របមលូពនធ។ បែនថមពីេលើកិចច្រពមេ្រព ងពណិជជកមមេសរជី 
សកលនិងកនុងតំបនដូ់ចជៃដគូពណិជជកមមអន្តរប៉សីុហ្វិក(TTP) 
និងសមគមេសដ្ឋកិចច ៊ ន(AEC) ករផ្ល ស់ប្តូរេនះនឹងបេងកើត
នូវបរយិកស ជីវកមម្របកតួ្របែជងកនែ់តខ្ល ងំេឡើងៗ និងករ

្របពន័ធសចុរិតភព ជវីកមម (CIS) 
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េផ្ត តករយកចិត្តទុក កក់នែ់តខ្ល ងំេទេលើករ្របតិបត្តិ ម។ 
្របពន័ធសុចរតិភព ជីវកមម គឺជមេធយបយចបេ់ផ្តើមដល៏្អមយួ 
ស្រមបឱ់យ្រកុមហុ៊នធនឱយបននូវជំហររងឹមេំទៃថងអនគត។ 

អំពី្របព័នធសចុរតិភព ជីវកមម 
កនុងករអនុវត្ត្របពន័ធសុចរតិភព ជីវកមមស្រមប្់រកុមហុ៊ន  
អងគករតម្ល ភពកមពុជនឹងេធ្វើករែណនអំំពីជំ ននីមយួៗ 
េដើមបធីនឱយមនករអនុវត្តែផនករេ យរលូន។ ដំេណើ រករៃន
ករអនុវត្ត្របពន័ធសុចរតិភព ជីវកមម មន៦ជំ នដូចខង
េ្រកម៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
១) ្រកុមហុ៊នចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ងកនុងករយល់្រពម 
េប្តជញ ចិត្តអនុវត្តនូវគេ្រមង្របពន័ធសុចរតិភព 
២) ករ យតៃម្លរក និភយ័ នឹងេធ្វើេឡើងស្រមប្់រកុមហុ៊ន
នីមយួៗ េ យ យតៃម្លេលើេគលនេយបយ និងនីតិវធីិែដល
មន្រ ប ់ និងចំណុចែដលមន និភយ័ខពស់បំផុត ស្រមប់
្រកុមហុ៊ន។ គំនូសពីងពង និភយ័ នឹង្រតូវបនបេងកើតេឡើង
េដើមបកំីណតឱ់យេឃើញនូវ និភយ័ទងំអស់េនះ។ 
៣) សមភ រៈនិងេគលនេយបយស្រមបវ់គគបណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវ
បនេរៀបចំេឡើងេ្រកមករសហករជមយួបគុគលិកេគលរបស់
្រកុមហុ៊ន សំេ ព្រងឹងេគលនេយបយ នីតិវធីិ និងរចនសមពន័ធ
អភបិលកិចចរបស់្រកុមហុ៊ន។ ជទូេទ វគគបណ្តុ ះប ្ត ល
ស្រមបថ់ន កដឹ់កន ំ និងបគុគលិកទូេទ នឹងេធ្វើេឡើងេដើមបបីេងកើន
ករយល់ដឹងពីសុចរតិភព ជីវកមមឱយកនែ់ត្របេសើរេឡើង។ 

៤) ្រកុមហុ៊នេសនើសំុករយល់្រពមពី្រកុម្របឹក ភបិល េដើមបេីធ្វើ
ករែកែ្រប និងេរៀបចំឱយបគុគលិកេធ្វើករអនុវត្ត។ 
៥) ្រកុមហុ៊នអនុវត្តេគលនេយបយ និងនីតិវធីិែដល បន្រពម
េ្រព ងគន ខងេលើ។ 
៥) េធ្វើករ យតៃម្លេលើេគលនេយបយ និងនីតិវធីិ របស់្រកុម
ហុ៊ន រជថមមី្តងេទៀតេ យ្រកេឡកេមើលេទេលើភពេជគជយ័
ៃនករអនុវត្ត និងវធីិកនុងករព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ករងរបនទ បេ់ទៀត។ 
អងគករតម្ល ភពកមពុជ ចបន្តផ្តល់ករគ្ំរទដល់្រកុមហុ៊នបនទ ប់
ពីករអនុវត្តនូវ្របពន័ធសុចរតិភព ជីវកមមេនះ និងបតែ់បន ម
ត្រមូវកររបស់្រកុមហុ៊ន។ ្រកុមហុ៊នទងំទបយ ្រតូវបនែណនំ
កនុងករចត់ ងំឱយមន្របធនែផនកសុចរតិភពេដើមបបីេ្រមើករជ
ម្រន្តីទំនកទំ់នង និងេធ្វើករងរបន្ត បនទ បពី់្របពន័ធសុចរតិភព

ជីវកមម្រតូវបនអនុវត្តចបស់ព្វ្រគប។់ ជទូេទ ដំេណើ រករ 
អនុវត្តចំ យេពលពីចេន្ល ះ្របមំយួេទ្របបំនួែខ ែផ្អកេទេលើ
សមតថភព និងទំហំៃន្រកុមហុ៊ន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

នីតវិធិី្រតួតពនិិតយកិចចសនយ
និងរបូីយបណ័្ណ  

ជំ នទី៣ គេ្រមង
ករណ៍សមភ រៈ 

ែផនករគេ្រមង 

្របព័នធសុចរតិភព ជំ នទី២ ករ យ
តៃម្ល និភ័យ 

ជំ នទី១ ករ ំង 

ចិត្តចំេពះគេ្រមង
សុចរតិភព 

ជំ នទី៦ ករ្រតួត 

ពិនិតយនិង យតៃម្ល 

ជំ នទី៥ ករអនុវត្ត
របស់អតិថិជន 

ជំ នទី៤ េរៀបចំ 

ស្រមប់ករអនុវត្ត 

និភយ័និង 
ដំេ ះ្រ យ 

ករ្រតួតពនិិតយ 
និង យតៃម្ល

ចំេណះដឹងរបស់បុគគលិក
និងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 

ករអនុវត្តកត្តកិរសញញ
សុចរតិភព/ករេធ្វើឱយ
្របេសើរេឡើង

រចនសមន័ធ្រគប្់រគង

នីតវិធិី យករណ៍

ករ្របកសសុចរតិភព 
របស់បុគគលិក

្របពន័ធសុចរតិភព
ជីវកមម 

ទំនស់ផល្របេយជនន៍ងិ
ករ្រគប្់រគងនូវករ្របកស
្រទពយសមបតិ្ត

េគលនេយបយនិង 
និតវិធិីេនតបំនម់ន 

និភយ័
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េរឿងេជគជ័យរបស្់របេទសម៉េឡសុ ី
្របពន័ធសុចរតិភព ជីវកមម ្រតូវបនែណនឱំយ គ ល់ ដំបងូ
បង្អស់ េ យកមមវធីិសុចរតិភពធុរៈកិចច របស់អងគករតម្ល ភព 
ម៉េឡសីុ។ បនទ បពី់ត្រមូវករនូវ្របពន័ធសុចរតិភព ជីវកមម
មនករេកើនេឡើងដគ៏រួឱយកតស់មគ ល់ ជញ បណ័្ណ ្របពន័ធសុចរតិ-
ភព ជីវកមម្រតួវបនទិញ េ យ Trident Integrity ែដលផ្តល់
នូវ្របពន័ធសុចរតិភព ជីវកមម មរយៈករផ្តល់កិចច្របឹក ។ 
ករប៉ន្់របមណពីធនគរពិភពេ កបង្ហ ញថ អំេពើពុករលួយ 
បនបែនថម២៥%េលើៃថ្លកិចចសនយលទធកមមេនកនុង្របេទសកំពុង 
អភវិឌ ។ បញ្ហ េនះ ចេ ះ្រ យបន មរយៈ្របពន័ធសុចរតិ
ភព ជីវកមម។ ឧទហរណ៍មយួ ពី្របេទសម៉េឡសីុ នឹង ច
បង្ហ ញពីសក្ត នុពលរបស់្របពន័ធេនះ។ ្រកុមហុ៊ន Perbadanan 
Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) បង្ហ ញឱយេឃើញថ
្រកុមហុ៊នេនះ ចសន ្ំរបក្់របមណជ១២៥ នសហរដ្ឋ -
េមរកិកនុងរយៈេពល៤ឆន  ំ មរយៈករព្រងឹងនូវនីតិវធីិ និងករ 
អនុវត្តកត្តិកសញញ សុចរតិភព។ ស្រមប្់រកុមហុ៊នែដលសថិតកនុង
បរយិកសធុរៈកិចចពុករលួយដូចជេន្របេទសកមពុជ ផល
ចំេណញែដលនឹងទទលួបនពី្របពន័ធេនះរតឹែតមនេ្រចើនសនធឹក
សនធ ប។់  

ផល្របេយជន៍ៃនករអនុវត្ត្របព័នធ 
សចុរតិភព ជីវកមម 
្របពន័ធសុចរតិភព ជីវកមម នឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់ជចំនុច 
េគល និងជេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់បុគគលិក ពីរេបៀប
េឆ្លើយតប េនេពលែដលពកួេគជបួ្របទះនឹងបញ្ហ ពុករលួយ។  
្របពន័ធេនះនឹងជយួ ផ្តល់អំ ចដល់បគុគលិកកនុងករបដិេសធ
ចំេពះករទមទរ្របកេ់្រកផ្លូវករ និងបេងកើតនូវវបបធមសុ៌ចរតិ
ភពកនុង្រកុមហុ៊ន។ ស្រមបថ់ន ក្់រគប្់រគង្រកុមហុ៊ន ្របពន័ធ
សុចរតិភព ជីវកមមេនះ គឺជវធីិដសំ៏ខនម់យួ កនុងករេផញើ រ

                                                            
1 ASEAN Investment Report 2015, ASEAN Secretariat and 
2 Ibid 

េទកនប់គុគលិករបស់ពកួេគឱយដឹង ថសុចរតិភព គឺជចំណុច
ទិភពមយួ។ ករែកត្រមូវគំរនិូងទំ បច់ស់ជទូេទមនករ

ពិបក ។ ស្រមបេ់ហតុផលេនះ ្របពន័ធសុចរតិភព ជីវកមម 
ចផ្តល់ឱយ្រកុមហុ៊ននូវករចបេ់ផ្តើមថមី ែដល ចេ ះ្រ យនូវ

ទំនកទំ់នងែដលបងកជបញ្ហ  ជពិេសសទកទ់ងនឹងករផ្តល់
អំេ យ និងបញ្ហ បដិស ្ឋ រកិចច។ ្របេទសកមពុជមនកររកី
ចេ្រមើនេនកនុងករវនិិេយគេ យផទ ល់ពីបរេទស ពី១២០០

នសហរដ្ឋ េមរកិកនុងឆន  ំ ២០១៣ េទ១៧០០ នដុ ្ល
សហរដ្ឋ េមរកិេនឆន  ំ២០១៤1។ ៦០%ៃនករវនិិេយគេ យ 
ផទ ល់ពីបរេទសលំហូរមកកមពុជ គឺមកពី្របេទសចិន និងរដ្ឋជ
សមជិក ៊ នវនិិេយគេ យផទ ល់ពីបរេទសលំហូរមកពី
សហរដ្ឋ េមរកិ េហើយ្របេទសសហគមនអឺ៍រ ៉បុ េនមនក្រមតិ
ទបេនេឡើយ2។ ក ្ត សំខនម់យួ ែដលេធ្វើឱយលំហូរវនិិេយគ 
េ យផទ ល់ពី្របេទសសហគមនអឺ៍រ ៉បុ និងសហរដ្ឋ េមរកិមន
ក្រមតិទប គឺមកពីអំេពើពុករលួយ។ និភយ័ៃនអំេពើពុករលួយ
េនកនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេគយល់េឃើញថមនក្រមតិខពស់
ជងេបើេ្រប បេធៀបេទនឹង ប ្ត ្របេទសេផ ងៗេនរដ្ឋជសម- 
ជិក ៊ ន3។ េដើមបទីកទ់ញនូវករវនិិេយគបែនថមេទៀត ពី
សហគមនអឺ៍រ ៉បុ និងសហរដ្ឋ េមរកិ ត្រមូវករៃនករ្របតិបត្តិ
ម ្រតូវែតព្រងឹង េហើយ្របពន័ធសុចរតិភព ជីវកមម ចធន

ចំេពះអនកវនិិេយគបរេទសថ និភយ័ៃនអំេពើពុករលួយ្រតូវ
បន្រគប្់រគង យ៉ងមន្របសិទធភព។ 
 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម និងេដើមបចីបេ់ផ្តើមនូវ្របពន័ធសុចរតិភព
ស្រមប្់រកុមហុ៊នរបស់អនក សូមទំនកទំ់នងមកអុីេមល៉ 
matsstridsman@ticambodia.org.  

3 ASEAN Business Outlook Survey 2015, AmCham Singapore 
in collaboration with U.S Chamber of Commerce, 2015 


