
សេចក្តីេសខេបពអីាជីវកម្ម៖  
ការរាយការណ ៍
 

ការរាយការណ៍ ររូវបានគេទទួលស្គា ល់កាន់តរ 
គររើនគ ើងថាជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយគៅកនុងការ
ទប់ស្គា រ់ និងការគសុើបរកអំគពើពុករលួយក៏ដូរជាការ 
របរពឹរតមិនររឹមររូវគផេងគទៀរ។ ការលារររដាងនូវ 
ទគងវើមិនររឹមររូវគៅកនុងស្គថ ប័នមួយ អនករាយការណ៍ 
អារជួយទប់ស្គា រ់ និងបង្ហា ញអំគពើពុករលួយមុន 
គពលគរឿងអាស្សូវគនេះបានផេពវផាយជាធារណៈ 
គ ើយទគងវើគនេះក៏អារជួយរកាគករ តិ៍គ ម្ េះអាជីវកមម 
និងទប់ស្គា រ់ការខារបង់តផនក ិរញ្ញវរថុគផេងៗ តដល 
បណ្ដា លមកពីអំគពើពុករលួយគនេះផងតដរ។ គដាយ 
គ រុថា អំគពើពុករលួយមានរររិលកខណៈអាថ៌ 
កំបំាង គយើងនឹងមិនអារដឹងបានគ ើយអំពីករណី 
ពុករលួយទំងគ េះ គបើសិនជាអនកតដលបានដឹងមិន 
គធវើការរាយការណ៍។ ប ុតនតការរាយការណ៍ក៏អារភ្ជា ប់ 
ជាមួយនូវផលវបិាកផងតដរសរមាប់អនករាយការណ៍ 
ផ្ទទ ល់ជាអាទិ៍េឺជាញឹកញាប់អនករាយ ការណ៍សថិរគៅ 
រំនុរមួយតដលមានលកខណៈរបឈមនឹងហានិភ័យ 
ខ្ពស់គដើមបីការពារផលរបគោជន៍រកុម  ុន។ ជាលទធ 
ផលអនករាយការណ៍ អាររបឈមនឹងការបារ់បង់ 
ការង្ហរ ប េះពាល់ដល់អាជីព អ េរ និងអារមាន
គររេះថាន ក់ដល់ជីវរិផងតដរ ។ គសរកតីសគងខបអំពីអា 
ជីវកមមគនេះនឹងផតល់នូវការពិចារណ្ដរមួយសរមាប់វ ិ
ស័យឯកជនកនុងការកស្គង គរលនគោបាយសតីពី 
ការគធវើគសរកតីរាយការណ៍សរមាប់អងាភ្ជពរបស់ខ្លួន
។ 

សើអ្វីសៅជាការរាយការណ?៍ 
ការរាយការណ៍ េឺជាការលារររដាងនូវព៌រ័មាន 

អំពីការរបរពឹរតខុ្សគៅកនុងស្គថ ប័នមួយ ឬអំពី  

 
 
 
 
ហានិភ័យននការរបរពឹរតមិនររឹមររូវតដលគជឿជាក់ថា 
នឹងអារគកើរគ ើងរំគពាេះបុេាលឬស្គថ ប័ន ។ សរមាប់ 
រកុម  ុនអាជីវកមមគរលគៅសំខាន់បំផុរននការរាយ 
ការណ៍េឺគដើមបីការពារផលរបគោជន៍ និងគករ តិ៍គ ម្ េះ 
របស់រកុម  ុន។ គរលគៅគនេះអារសគរមរបានតាម 
រយៈការផតល់ព័រ៌មានគៅដល់បុេាលឬស្គថ ប័នតដល 
មានរួ ទីកនុងការគធវើសកមមភ្ជពទប់ស្គា រ់នូវភ្ជព 
អនតរាយ គសុើបអគងារ ឬចារ់វធិានការរបឆំងនឹងការ 
របរពឹរតមិនររឹមររូវទំងគ េះ1។ 

តនួាទីរបេក់ាររាយការណស៍ៅកនុខការប្រឆាំខ
អ្ាំសពីពកុរលយួ 

ការរកឲ្យគ ើញនូវអំគពើពុករលួយ េឺជាការពិបាក 
គ ើយជាទូគៅមានតរអនកតដលពាក់ព័នធកនុងការ 
របរពឹរតអំគពើពុករលួយនិងអនកតដលគធវើការជាមួយពួក 
គេទំងគ េះតរប ុគណ្ដណ េះតដលដឹង។ មានអនករាយ
ការណ៍ពីករណីពុករលួយរិររួរបំផុរគៅកនុងស្គថ ប៏
ន (តដលបានគកើរគ ើងគ ើយឬក៏កំពុងតរគកើរ 
គ ើង) គ ើយពួកគេក៏ជាអនកតដលអាររបាប់ឱ្យដឹង 
ពីហានិភ័យននការរបរពឹរតមិនររឹមររូវគៅគពលខាង
មុខ្។ តាមរយៈការជួយរបាប់ឲ្យដឹងអំពីអំគពើពុក 
រលួយ អនករាយការណ៍គដើររួ ទីដ៏សំខាន់កនុងការ បំ
តលងតខ្េរង្ហវ ក់អាថ៌កំបំាងននអំគពើពុករលួយឲ្យគៅ
ជាតខ្េរង្ហវ ក់វជិាមាន។ ការគសុើបរកនូវអំគពើពុករលួយ 
គនេះ េឺជាបុគរល័កខខ័្ណឌ គៅកនុងដំគណើ រការគសុើប 
អគងារ និងការដាក់គទស។ 
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គទេះជាោ ងណ្ដក៏គដាយ មានតរការគសុើប 
អគងារ ដ៏មានរបសិទធភ្ជពគៅគលើករណីពុករលួយ 
ប ុគណ្ដណ េះ តដលអារផ្ទល ស់បតូរវបបធម៌ពុករលួយ និង 
ធា បាននូវសុរររិភ្ជព។ គរឿងអាស្សូវទក់ទងនឹង 
អំគពើពុករលួយ និងការសូកបា ន់ធំៗ បង្ហា ញអំពីការ 
ខូ្រខារតដលបងាគ ើង គដាយស្គរភ្ជពបរាជ័យកនុង 
ការរាយការណ៍ភ្ជល មៗពីការរបរពឹរតមិនររឹមររូវតដល
បានរកគ ើញ។ ភ្ជពរពគងើយកគនតើយ ការភ័យខាល រ 
កនុងការផ្ទា ញ់ផ្ទា ល និងភ្ជពគស្គម េះររង់ខាល ំងរជុល ដូរ
ជាវបបធម៌ននការគៅគសងៀម ជាទូគៅេឺជាកតាត  រារាងំ
ស្គកេ ី និងអនករាយការណ៍កនុងការនិោយគរញមក
គរៅ2។ 

ការរាយការណស៍ៅកនុខចាបប់្រឆាំខអ្ាំសពីពកុ 
រលយួសៅកម្ពុជា 

គៅកនុងមារតាទី១៣ ននរាប់របឆំងអំគពើពុក 
រលួយបានតរងពីភ្ជរកិរារបស់អងាភ្ជពរបឆំងអំគពើ 
ពុករលួយកនុងការចារ់វធិានការចំាបារ់ គដើមបីរកា 
សុវរថិភ្ជពរបស់បុេាលផតល់ព៌រ័មានទក់ទងនឹងអំគពើ 
ពុករលួយ។ ប ុតនតគៅកនុងមារតាទី៤១ននរាប់ដតដល 
គនេះតរងថា អនករាយការណ៍ភូរកុ កដល់អងាភ្ជព 
របឆំងអំគពើពុករលួយ ឬរុលាការអំពីអងាគ រុបទ 
គលមើសពុករលួយតដល ំគអាយអងាភ្ជពគធវើការ
ស្ស្គវរជាវគដាយឥររបគោជន៍ នឹងររូវផត ទ គទស
ដាក់ ពនធ ររពី១តខ្គៅ៦តខ្ និងពិន័យជារបាក់ពី 
១០០០០០(មួយតសន)គរៀលគៅ១០០០០០០(មួយ
លាន)គរៀល3 ។ គដើមបីគលើកទឹករិរតឲ្យមានការរាយ 
ការណ៍ពីអំគពើពុករលួយរាជរដាា ភិបាលកមពុជាបាន 
របកាសនូវតផនការពរង្ហងរាប់ការពារអនករាយ 
ការណ៍ពីអំគពើពុករលួយ។  
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អងាការរមាល ភ្ជពកមពុជាបានគរញផាយនូវគសរ 
កតីសគងខបនគោបាយសតីពី”ស្គរៈសំខាន់ននរាប់ 
ការពារស្គកេី និងអនករាយការណ៍គៅកនុងរបគទស
កមពុជា”គៅកនុងតខ្មករាឆន ំ២០១៦។ រាជរដាា ភិបាល 
កមពុជា និងេណៈកមមការទី១០ននរដាសភ្ជក៏បាន 
បង្ហា ញពីការគបតជាា រមួរន កនុងការពរង្ហងរាប់ការពារ 
អនករាយការណ៍គនេះផងតដរ ។ 

សើសោលនសោបាយដចូសម្ចីចាតទ់កុជា 
សោលនសោបាយ និខទប្ម្ខប់បបបទលអ 

េប្ាបប់្កុម្ហ នុអាជីវកម្ម កនុខការការពារ 
អ្នករាយការណ?៍ 

គរលនគោបាយការពារអនករាយការណ៍ពីអំគពើ
ពុករលួយ េួរគរៀបរំគ ើងគដើមបីគលើកទឹករិរតដល់ 
បុេាលិកឲ្យហា ននិោយគរញមកគរៅគបើសិនជាពួក 
គេមានកតីបារមភសមគ រុផលអំពីការរបរពឹរតមិនររឹម 
ររូវណ្ដមួយ គ ើយមិនពាក់ព័នធនឹងករណីបណតឹ ង
ផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់បុេាល ។ គរលនគោបាយគនេះក៏ េួរ
តរបគងាើរនូវទរមង់តបបបទមួយ តដលអារ្ន 
ដល់ការអនុវរតនូវគរលនគោបាយគនេះ។ គរល 
នគោបាយទំងគនេះ អារគរៀបរំគ ើងដារ់គដាយ 
ត ក ឬក៏ជាតផនកមួយគៅកនុងរកមសីលធម៌។ គរល 
នគោបាយការពារអនករាយការណ៍តដលលអេួរតរ: 
• មានលកខណៈស្គមញ្ញ និងង្ហយស្សួលយល់ 
• រេបដណត ប់ទំ ំការង្ហរកាន់តរគររើនកាន់តរលអ
កំណរ់ឲ្យរាស់នូវបទដាា ន (សតង់ដា) ននអាកបប 
កិរោិតដលរពឹំងទុកពីបុេាលិក 

• កំណរ់គអាយរាស់ថាព៌រ័មានអវីខ្លេះររូវរបកាស 
ឬទគងវើអវីខ្លេះចារ់ជាការរបរពឹរតមិនររឹមររូវ
កំណរ់គអាយរាស់នូវរគបៀប ឬមគធោបាយ និង 
អនក តដលររូវគៅរកគៅគពលមានកងវល់គផេងៗ 
(រមួ បញ្ាូ លទំងព័រ៌មានទំ ក់ទំនងលមអិរ) 



• អនុញ្ញញ រឲ្យបុេាលិកគជៀសពីបុេាល ឬតផនកណ្ដ 
មួយននអាជីវកមមតដលជាប់ពាក់ព័នធនឹងកតីបារមភ។  
ស្គថ ប័នជាគររើនមានគលខ្ទំ ក់ទំនងរបចំា ( 
រឡាញ) សរមាប់ការរាយការណ៍សមាង រ់ គដើមបី
ធា ឲ្យបុេាលិកមានអារមមណ៍ទុករិរត និង ង្ហយ
ស្សួលកនុងការផតល់ព័រ៌មាន និងផតល់ដល់ អនក
រាយការណ៍នូវរំណុរសំខាន់ៗនននីរិវធីិ ប ទ ប់ 

កំណរ់វធិានការគសុើបអគងារនូវរាល់បញ្ញា  បារមភ 
និងរំណ្ដរ់ការរំគពាេះការរបរពឹរតខុ្ស 

• បគងាើរនូវគរលនគោបាយការពារតដលគលើក 
ទឹករិរតដល់អនករាយការណ៍តដលមានសរាៈភ្ជព 
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អនកមានកតីបារមភ ឬបញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងសកមមភ្ជពអាជីវកមម 
តដលមិនររឹមររូវ ទុរាររិ ឬខុ្សរាប់ 

សហតអុ្វីបានជាអាជីវកម្មប្តូវានសោល 
នសោបាយការពារអ្នករាយការណ?៍ 

សរបុគសរកតីមក គរលនគោបាយការពារអនករាយ 
ការណ៍េឺជាសមាសភ្ជពដ៏ចំាបារ់មួយសរមាប់ស្គថ ប័ន 
។ គបើរម នគរលនគោបាយគនេះគទគ េះ ការនេបនលំ 
ការរបរពឹរតខុ្សនិងភ្ជពបរាជ័យនឹងអារគកើរមាន 
តដលអារគធវើឲ្យរកុម  ុនមានគករ តិ៍គ ម្ េះមិនលអ និង 
ទទួលរងផលប េះពាល់តផនក ិរញ្ញវរថុោ ងខាល ំង។ តាម 
រយៈការពរងឹងការទំ ក់ទំនងរាស់លាស់គដាយ គផ្ទត
រការយករិរតទុកដាក់គៅគលើគរលគៅរបស់ រកុម
  ុនទំងមូល រកុម  ុនរបាកដជាអារការ់បនថយ នូវ
ឱ្កាសកនុងការ្នគៅរកគររេះម នតរាយ។ គដាយ
មានការកំណរ់រាស់លាស់ពីថាន ក់រេប់រេង ជាន់ខ្ពស់ 
គរលនគោបាយ និងទរមង់តបបបទននការ ការពារ
អនករាយការណ៍រាស់លាស់ េឺជាេនលឹេះសំខាន់ កនុងការ
កស្គងវបបធម៌សុរររិភ្ជពគៅកនុងអាជីវកមម និងការផត
ល់សិទធិអំណ្ដរឲ្្បុេាលិកហា ននិោយ  ។ 

សរមាប់ព័រ៌មានលមអិរទក់ទងនឹងគរល
នគោបាយការពារអនករាយការណ៍ សូមទំ ក់ទំនង 

matsstridsman@ticambodia.org. 

 

 

ពិភ្ជកាជាមួយអនករេប់រេងផ្ទទ ល់របស់អនក ឬរបធាន 
តផនក / យកដាា ន 

របសិនគបើកតីបារមភគ េះមានមូនដាា នរេប់ររន់ អនក
រេប់រេងផ្ទទ ល់ឬរបធានតផនក/ យកដាា ន របាប់គៅ
បុេាលទទួលបនទុករេប់រេងហានិភ័យនផទកនុង 

របសិនគបើកតីបារមភគ េះមានមូលដាា នរេប់ររន់ អនក
រេប់រេងផ្ទទ ល់ឬរបធានតផនក/ យកដាា ន របាប់គៅ
បុេាលទទួលបនទុករេប់រេងហានិភ័យនផទកនុង និងបុេាល
ទទួលខុ្សររូវករ់រតាបញ្ញា នផទកនុង 

របធានរេប់រេងហានិភ័យ ឬរបធានរេប់រេងធនធាន 
មនុសេពិចារណ្ដរអំពីភ្ជពចំាបារ់កនុងការពិភ្ជកាជាមួយ
មាា ស់រកុម  ុន នដេូរកុម  ុន ឬ យកនិង/ ឬមាា ស់ភ្ជេ
  ុនធំៗ មាា ស់រកុម  ុន នដេូរកុម  ុន ឬ យក និង/ឬ
មាា ស់ភ្ជេ  ុនធំៗពិនិរយកំណរ់រតា 


