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 អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា  គឺា សាខាក្នុជង បាទាសមួយ ដាល មនការ ទទួលសា្គាល់ 
ពាញ លាញ  របស់ អង្គការ តម្លាភាពអន្តរាតិ  និង តាវូ ានបង្កើតឡើងាផ្លវូការ នៅថ្ងាទី៥  ខាកក្កដ 
ឆ្នាំ២០១០ ដោយ សកម្មជន បាឆំងអំពើពុករលួយ និង អ្នកជំនាញ  ាចាើន ដាលប្តាា្ញា បង្កើត 
សង្គម កម្ពុជាបាកប ដោយ តម្លាភាព និង គណនាយាយភាព។ ចាប់ពីពាលនោះមក អង្គការ នាះ 
ាន បង្កើត ាសា្ថាប័ន ដ៏ រឹងមំមួយ ដាល បាយុទ្ធបាឆំងអ ំពើពុករលួយ និងលើកកម្ពស់
 សុចរិត ភាព តម្លាភាព និង គណនាយាយភាពក្នុជង បាទាស។

 យើងធ្វើការ ាមួយបុគ្គល និង សា្ថាប័នាចាើន នៅគាប់កមាិត ដូចា រដ្ឋាភិាល 
សង្គម  សីុវិល អាជីវកម្ម បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ  និង សាធារណជនដើមាបី សមាាច ាន ការអភិវឌាឍ 
សាដ្ឋកិច្ច  បាកប ដោយ និរន្តរភាព លើកកម្ពស ់សុចរិតភាព និង បាឆំង អំពើ ពុករលួយ។

 ឯកសារ នាះ តាូវានរៀបរៀងឡើង  កាាមជំនួយថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុប និង  
បាទាស  ស៊ុយអាត។ រាល់ខ្លឹមសារក្នុជងឯកសារនាះពុំឆ្លុជះបញ្ចាំង ពី ទសាសនៈ របស់ សហភាព
អឺរ៉ុប ឬ បាទាស ស៊ុយអាតឡើយ។
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សេចក្តីសង្ខេបពី
អាជីវកម្ម

 ទមាង់ ដ៏ ទូទៅ បំផុតមួយ នាអំពើពុករលួយ គឺ "ការ បង់បាាក់សមាាប់ការសមាប 
សមាលួ" ដាលា ការ ផ្តល់សំណូក តិចតួច ដើមាបី ទទួលាន សាវា រដ្ឋាភិាល ទូទៅដាលកាមុហុ៊ន 
និង ពលរដ្ឋ ទូទៅ មនសិទ្ធិសាបចាបាប់ ក្នុជងការ ទទួលាន ដោយ មិនចាំាច់ បង់បាាក់បន្ថាម។

 ការ បង់បាាក់សមាាប់ការ សមាបសមាួល គឺាទមាង់មួយនាអំពើពុករលួយ ដាល 
បង្កផល ប៉ះពាល់ដល់ មនុសាសគាប់រូប កាុមហ៊ុន និង ពលរដ្ឋ ទូទៅ។ ាយូរ មកហើយ ដាល 
"ការ បង់បាាក់ សមាាប់ការ សមាបសមាួល"  មិនតាូវ ាន គាមើលឃើញថាា បទឧកាិដ្ឋ  ប៉ុន្តា 
តាមឹតាា ឧបករណ៍ ដើមាបី ជម្នះទម្លាប់ នាការ អនុវត្ត បាបការិយាធិបតាយាយ ។ បើគ្មាន ការ បង់បាាក់  
សមាាប់ ការ  សមាបសមាួល កាុមហ៊ុន មិនអាច រត់ឯកសារានឡើយ។ ការណ៍នាះ  តាងធ្វើ 
ឲាយមនការ ពនាយារពាល និងខាត បង់ចាើន។ 
 អ្វដីាលគួរ ឲាយភា្ញាក់ផ្អើលនោះគឺ  ការ បង់បាាក់សមាាប់ការ សមាបសមាលួគឺាករណី 
លើក លាង ក្នុជង ចាបាប់ស្តីពី ការបាពាឹត្ត អំពើពុករលួយ នៅបរទាស  របស់សហរដ្ឋអាមារិក 
(FCPA)។1 FCPA ចាងថាការហាមឃាត ់បាឆំង នឹង ការសូកា៉ាន់  " មិនតាូវ អនុវត្ត ចំោះ 
ការសមាបសមាលួ ឬការ ពន្លឿន ការ បងប់ាាក ់ដល ់មនា្ត ីបរទាស  គណបកាស នយោាយ  ឬ មនា្ត ី
បកាស  ក្នុជង គោលបំណង ពន្លឿន ឬ ធានា ការ អនុវត្ត ការងរទូទៅ របស់ រដ្ឋាភិាលឡើយ"។2

 ប៉ុន្តា វិសាលភាពនា ការ លើកលាងនាះ មនលក្ខណៈតូចចង្អៀត និង មិនចាបាស់ 
លាស ់ឡើយ។ នៅ ពាលពិនិតាយមើល ករណី អំពើ ពុករលួយ បច្ចុជបាបន្ន កាាម ចាបាប់ នាះ គា 
ឃើញថា បច្ចុជបាបន្ន អ្វីដាល តាូវ ានទទួលយក ា ការ លើកលាង ទូទៅ គឺា បាធាន បទ នា ការ 
បកសាាយ កាន់តាតឹង តាង។3   ការ បកសាាយ ដ៏ តឹងតាង នាះ ានបង្កើន ហានិភ័យផ្លូវចាបាប់ 
សមាាប់ កាុម ហ៊ុន ដាល អនុញ្ញាត ឲាយមន ការ បង់បាាក់ សមាាប់ការ សមាបសមាួល ក្នុជងកាប
ខ័ណ្ឌ គោលនយោ ាយ របស់ខ្លួន ។  ដើមាបី ឲាយកាុមហ៊ុន ការពារខ្លួន ទល់នឹង ហានិភ័យផ្លូវចាបាប់ 
គា គួរមន គោល នយោាយ មួយ ដាលហាមឃាត់ ការ បង់បាាក់ សមាាប់ការសមាបសមាលួ។
សាចក្តី សង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ចនាះ នឹងពនាយល ់ពី ទសាសនាទាន នា ការ បង់បាាក់ សមាាប់ការ សមាប 
សមាួល និង ផ្តល់ ដល់កាុមហ៊ុននូវ ខ្លឹមសារ សង្ខាប នាគោលនយោាយ ល្អបាសើរ ស្តីពី ការ 
បង់បាាក់ សមាាប់ការ សមាបសមាួល។

1 ចាបាប់ស្តីព ីការបាពាឹត្ត អំពើពុករលួយ នៅបរទាស ឆ្នាំ១៩៧៧។
2 ចាបាប់ស្តីព ីការបាពាឹត្ត អំពើពុករលួយនៅ បរទាស ឆ្នាំ ១៩៧៧, 15 USC.78dd.2 (B)។
3 http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/12609 0/facilitating-payments

ការបង់បេេក់សមេេប់
ការសមេបសមេួល

សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច      ទំព័រ [ ១ ]



តើអ្វាីការ បងប់ាាក ់សមាាបក់ារសមាបសមាលួ?

ការ បង់បាាក់ សមាាប់ការ សមាបសមាួលគឺា ការផ្តល់ 
សំណូក តិចតួច ដាលគាអាច ហៅ ថា ការ បង់បាាក់ 
សមាាប់ការ "សមាបសមាួល" "ពន្លឿន" ឬ  "ភាព 
ងយសាួល"  ដាលធ្វើឡើងដើមាបី ធានា  ឬ ពន្លឿន 
ការអនុវត្ត ការងរ នា សកម្មភាព ាទម្លាប់ ឬចាំាច់ 
ដាល អ្នកបង់បាាក់ មន សិទ្ធ ិទទួលានតាមផ្លវូចាបាប ់ ឬ  

សិទ្ធិទទួល ានផាសាងទៀត។4

កាបខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ
     "ការ បង់បាាក់ សមាាប់ការ សមាបសមាួល" ផ្ទាល់  
មិនតាូវ កំណត់ ចាបាស់ ក្នុជង ចាបាប់បាឆំង អំពើ ពុករលួយ 
របស់កម្ពុជា (២០១០) ឡើយ។ ប៉ុន្តាមិនានកំណត់ 
ទឹកបាាក់ ដាលតាូវានចាត់ទុកថាាការ សុីសំណូក
 ឡើយ។ ការណ៍នាះ មនន័យ ថា ការ បង់បាាក់ 
សមាាប់ការ សមាបសមាួល  បើ ទោះាមនកមាិត
តិចតួចក្តី  ក៏ អាច ចាត់ទុក ា ការ សុីសំណូក ក្នុជង បរិបទ
 ចាបាប់ កម្ពុជាានដារ។

ាក់ ស្តាង មតាា៤៣ នា ចាបាប់ បាឆំង អំពើ ពុករលួយ 
ផ្តនា្ទាទោស  "បទល្មើស ពុករលួយ តូចតាច" ដោយដក់ពន្ធនាគរ ពី០៧  (បាាពីំរ)ថ្ងា

 ដល់០៥ (បាាំ) ឆ្នាំ។ បាការនាះ គួរ តាមនលក្ខណៈ គាប់ គាាន់ ដើមាបីដស់តឿន 
ដល់កាុមហ៊ុន  ឲាយ អនុវត្តគោលនយោាយ គ្មានការ អត់អោនចំោះ ការ បង់បាាក់ សមាាប់ការ 
សមាបសមាួល។

 កាាម ចាបាប់ សុីសំណ ូករបស់ចកាភពអង់គ្លាស (២០១០) ការ បង់បាាក់ សមាាប់ 
ការ សមាបសមាួលតាូវ ានហាមឃាត់ ដច់ខាត  ដោយមិនគិតពីទំហំ និង ភាពញឹកញាប់។ 
ដូចការ លើកឡើងកន្លងមក ការ បង់បាាក់ សមាាប់ការ សមាបសមាួលតាូវ ានលើកលាង 
ក្នុជង ចាបាប់ FCPA ប៉ុន្តាវិសាលភាព នាការលើកលាងនាះ កាន់តាមនលក្ខណៈតូចចង្អៀត។ 
សមាាប់ការ សន្នដិ្ឋានរួម ផ្អាកតាម ផ្លវូចាបាប់ កាមុហុ៊នកំពុង បាឈម នឹងហានិភ័យផ្លវូចាបាប់កាន់ 
តាចាើនដោយ សារ តា មនគោលនយោាយ ដាលអនុញ្ញាត ឲាយមនការ បង់បាាក់ សមាាប់ការ  
សមាបសមាួល។

គោលនយោាយ ស្តីពីការ បង់បាាក់ សមាាប់ការ សមាបសមាួល
 ចំណុចចាប់ផ្តើមសមាាប់ គោលនយោាយរឹងមំ ស្តពីី ការ បង់បាាក់សមាាប់ការ 
សមាប សមាួលគឺការ កំណត់និយមន័យ និងវិសាលភាព ដើមាបី ធានាថា បុគ្គលិកនៅគាប់ 
កមាិត ានយល់ ដឹង ពាញលាញ ពី ការ បង់បាាក់ សមាាប់ការ សមាបសមាួល។ ចំណុចនាះ 
មន សារសំខាន់ ពាាះបុគ្គលិកថា្នាក់កាាម មនតួនាទី ា កម្លាំង ការពារ ជួរមុខ  ហើយ 
ពួកគា តាូវ យល់ដឹង ពីហានិភ័យ ផ្លូវចាបាប់ដាលពាក់ព័ន្ធនឹង ការ បង់បាាក់ សមាាប់ការ សមាប 
សមាួល។ វា កាន់តាមនសារសំខាន់ ក្នុជង បរិយាកាសជីវកម្ម ដូច នៅ កម្ពុជា ដាលគា មើល 
ឃើញថា  ការ បង់ បាាក់ សមាាប់ការ សមាបសមាួលធ្វើឡើង ដើមាបីជំរុញឲាយមនា្តី រដ្ឋាភិាល 
បំពាញ ការងរ  ពាាះ ពួក គា ទទួល ានបាាក់បៀវតាសរ៍ ទាប។
 

ទំព័រ [ ២ ]      សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច

4 គោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មសមាាប់ការបាឈមនឹងការសូកា៉ាន់ឆ្នាំ ២០១៣, អង្គការតម្លាភាពអន្តរាតិ
 http://www.transparency.org/whatwedo/publication/business_principles_for_countering_bribery



ក្នុជងគោលនយោាយ នាះ គួរតាមន យន្តការរាយការណ ៍ចាបាស់លាស់ ពីសំណើនាការបង់ 
បាាក់សមាាប់ការ សមាបសមាួល។ ចំណុចនាះនឹងធ្វើឲាយ ថា្នាក់គាប់គាង ានដឹង ពី បញ្ហានាះ 
និងការពារ បុគ្គលិក ពីកំហុស ឆ្គង ដាលកើតមនដោយការពនាយារពាល។ កាាពីនាះគួរមន  
សៀវភៅ បញ្ជ ីសមាាប់ កាមុហុ៊ន ដើមាបីកត់តាារាល់បាតិបត្តកិារ ឬសំណើ  បង់បាាក់ សមាាប់ការ  
សមាបសមាលួ។ នាះា វិធីមួយដាល កាមុហុ៊នអាចការពារ ខ្លនួ ពី ហានិភ័យ ផ្លវូចាបាប់។ ាអាទិ៍
គារកឃើញថា កាុម ហ៊ុនមួយ ដាលស្ថិត កាាម  វិសាលភាពចាបាប់ FCPA តាូវ ទទួលខុស 
តាូវលើការ បង់បាាក់ដល់មនា្តី គយ តាឹមតា ៤ដុលា្លាប៉ុណោ្ណាះដោយសារតា ការ បង់បាាក់នាះ 
រងការ ចោទបាកាន់ថា កំណត់ លក្ខណៈមិនតាឹមតាូវ ក្នុជងបញ្ជី និងកំណត់ តាា របស់កាុមហ៊ុន
ក្នុជង ទមាង់ ា " ថ្លាអន្តរាគមន៍" "កិត្តិយស" "កមាាជើងសារ" និង "ថ្លាសាវា"។5 នៅពាល 
មននីតិវិធី សមាាប់ សៀវភៅបញ្ជ ី កាមុហុ៊ន អាច កាត់បន្ថយ ហានិភ័យ នាការ បង់បាាក់សមាាប់
ការ សមាបសមាួល ដាលតាូវ ាន លាក់ាំង ឬ កំណត់មិនតាឹមតាូវ ក្នុជងបញ្ជី។

 ដើមាប ីឲាយគោលនយោាយ នាះកាន់តាមនបាសិទ្ធភាព គឺតមាូវឲាយ មន ការ ដក់ 
ទណ្ឌកម្ម ដាលមនចាប់ពី ការពាមនាលាយលក្ខណ៍អកាសរ រហូតដល់ការ បណ្តាញចាញ  
ទៅតាម កមាិត ធ្ងន់ធ្ងរនាកំហុស។

អត្ថ បាយោជន៍នាការ មន គោលនយោាយ ស្តីពី ការបង់បាាក់ 
សមាាប់ការ សមាបសមាួល
 មន អត្ថបាយោជន៍ ៣ សមាាប់កាុមហ៊ុនឯកជន  ឬសា្ថាប័ន ដាល  មនគោល 
នយោាយ ស្តីពី ការ បង់បាាក់ សមាាប់ការ សមាបសមាួល៖

 ទប់សា្កាត់បុគ្គលិកមិនឲាយ បាពាឹត្ត ខុស ឬអំពើពុករលួយ
 បុគ្គលិកដឹងពីរបៀប ដោះសាាយ សំណើបង់បាាក់ សមាាប់ការ សមាបសមាួល
 កាត់បន្ថយហានិភ័យផ្លូវចាបាប់ ដោយ បង្កើនកា រយល់ដឹង របស់បុគ្គលិក  និង មននីតិវិធី 

ចាបាស់លាស់។

សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច      ទំព័រ [ ៣ ]

Phalinn Ooi (Creative Common)

5 ក្នុជង បញ្ហាកាុមហ៊ុន Layne Christensen Co.,  SEC Admin។ ដំណើរការនីតិវិធីលាខ ៣-១៦២១៦ 
( ថ្ងាទី ២៧ ខា តុលា ឆ្នា ២០១៤)។ មនក្នុជងគាហទំព័រ ៖ http://www.sec.gov/litigation/ad-
min/2014/34-73437.pdf។



 អំណោយ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច មនលក្ខណៈទូទៅក្នុជង ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម និង
តាង តាូវ ានគាមើលឃើញថា ា វិធី នាការដឹងគុណ ឬ សញ្ញានាការគោរព ចំោះសមភាគី។
ក្នុជង ករណី ភាគចាើន អំណោយ ទាំងនាះ ស្ថិតក្នុជង ពាំដានកំណត់ សមសាបនិង អាចមើល 
ឃើញ ា ការ ចំណយ ដោយ សុទ្ធចិត្តក្នុជងអាជីវកម្ម។ គួ រឲាយសា្តាយ ដាលអំណោយ និង 
បដិសណ្ឋារកិច្ច ក៏តាវូ ានគា បាើបាាស់ ា ឧបករណ៍ លាក់ាំងការសូកា៉ាន់  និង ជះឥទ្ធពិល លើ  
មនា្តី និងនិយោ ជិកសាធារណៈផងដារ ។ ការ បង្កើន ការ យល់ដឹង និង ការ យកចិត្តទុកដក់  
លើអំពើពុក រលួយ  ាន ផ្លាស់ប្តរូទមាង់ ាបាពាណី នាការសីុសំណូក (លុយកាាមតុទៅា 
ការងរ កាន់តាស្មុជគ  សា្មាញកាាមរូបភាពា អំណោយ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច។

 សាចក្តីសង្ខាប ស្តីពីធុរកិច្ចនាះ នឹង ផ្តល់ដល់កាុមហ៊ុន នូវ ការណានាំស្តីពី ការ ផ្តល់ 
អំណោយ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច ដោយ បង្ហាញ ពី ស្តង់ដ និងគោលការណ៍ណានាំ ដាលអាច 
ទទួល យកាន ា អន្តរាតិ សមាាប់បរិបទកម្ពុជា។

តើ អ្វីា អំណោយ? តើអ្វាីការ សុីសំណូក?
     ាទូទៅ គាមិនងយនឹង  ញាក អំណោយ ឲាយ ដច់ ពី ការសុីសំណូក ឡើយ។ 
មជាឈដ្ឋាន វបាបធម៌ និង ចាបាប់ ផាសាងគ្នា មន និយមន័យ ខុសៗគ្នា។ កាុមហ៊ុននីមួយៗ ទទួល 
ខុសតាូវ លើ ការ ទទួល ាន ព័ត៌មន  និងការ យល់ដឹង ចាំាច់ ពីអ្វីដាលអាច ទទួល យកាន 
ក្នុជងបរិបទ របស់ខ្លួន។ ចំណុច ចាប់ផ្តើមដ៏ល្អមួយគឺ ការកំណត់ ថាតើ អំណោយ តាូវ ានផ្តល់ 
ឲាយ ាលក្ខណៈ បុគ្គល ឬ កាុមហ៊ុន។ អំណោយ សាជីវកម្ម តាងតា ាអំណោយ ដាល ផ្តល់ 
ឲាយដោយ បើកចំហរដោយមន ការអនុម័ត ាក់លាក់ ឬមិនាក់លាក់ ពី ថា្នាក់ គាប់គា ងទាំង 
សងខាង។ ឧទាហរណ ៍នា អំណោយ សាជីវកម្ម  រួមមន  សៀវភៅកំណត់ហាតុ សាជីវកម្ម  
បាតិទិន ដក់លើតុ ប៊ិច និង កាដស បក បិទ ពាមទាំង ជ័យភណ្ឌ ឬ មាដយ ។

 ក្នុជងករណីភាគចាើន  អំណោយទាំងនាះ មិនតាូវ ានចាត់ទុកា ការសុីសំណូក 
ឡើយ។  ប៉ុន្តា អំណោយផ្ទាល់ខ្លួន គឺា វត្ថុជដាល ផ្តល់ឲាយ ឬទទួលាន ដោយ បុគ្គល ប្តី/
បាពន្ធរបស់ខ្លួន ឬ តតីយជន ផាសាងទៀត ដាលជំនួសមុខ ឲាយ បុគ្គលនោះ។

ការផ្តល់អំណោយ
និងបដិសណ្ឋេរកិច្ច

ទំព័រ [ ៤ ]      សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច



 ក្នុជងករណី ភាគចាើន អំណោយផ្ទាល់ខ្លួន តាូវ ានផ្តល់ឲាយ  ដោយគ្មាន ការអនុម័ត 
ាក់លាក់ ពីថា្នាក់គាប់គាង ទាំងសងខាងឡើយ។ គោលនយោាយ ឬការ អនុវត្តសមសាប  
តាឹមតា អនុញ្ញាត ឲាយ មនការផ្តល់ អំណោយ សាជីវកម្ម មិនមានអំណោយាសាច់បាាក់ឬ  
សមមូល នឹង សាច់បាាក់ ឬបាាក់ កម្ចី ឡើយ។ សមាាប់ការផ្តល់អំណោយគាមិនតាូវផ្តល់
អំណោយ ដាល អាចបង្កើតឲាយទៅាកាតព្វកិច្ចនោះទា។ ការណ៍នាះអា ចត ាូវា នបាើបាាស់
ាគោលការណ៍ទូទៅ  និង ា ចំណុច  ចាប់ផ្តើម សមាាប់គោលនយោាយ ស្តីពីការផ្តល់
អំណោយ និង បដិសណ្ឋារកិច្ច។

 ការ រៀបចំ ទទួល ឬ សា្វាគមន៍ យា៉ាង កក់ក្តា ចំោះ បុគ្គល ដាល អាចរួមបញ្ចូល 
ការ ផ្តល ់ការកំសាន្ត ដល ់ភ្ញៀវ នៅរមណីយដ្ឋាន ោជនីយដ្ឋាន សន្និាត ការ បាគុំតនា្តី 
ពាឹត្តិការណ៍ កីឡា និង ឱកាស ពិសាសផាសាងទៀត  គឺអាចទទួលយកាន។ ការណ៍នាះគឺ
អាសា័យ លើ រចនា សម្ព័ន្ធ របៀបវារៈ ។ ផ្នាក អាជីវកម្មតាូវ តាសំខាន់ាងផ្នាកកំសាន្ត។ ឧ. 
ការ ចុះ ទៅ រោងចកា រយៈពាល  ១ម៉ាង បូករួមនឹង ការ សា្នាក់នៅ សណ្ឋាគរ បាណិត ២ថ្ងា 
ការ ញា៉ាំអាហារ ថ្ងាតាង់ / ពាល  លា្ងាច  ឬការ ចាៀង ខារ៉ាាអូខាដាលតាូវចំណយខ្ពស់ និង សំបុតា 
ពិសាស សមាាប់ការទសាសនា ពាឹត្តិការណ៍ កីឡា គឺមិនអាច ទទួលយក ានឡើយ ដោយសារ 
គោលបំណង បដិសណ្ឋារកិច្ច នាះ មិនពាក់ព័ន្ធនឹង អាជីវកម្មទា ប៉ុន្តាាការកំសាន្ត។ ាទូទៅ 
បដិសណ្ឋារកិច្ច មិន ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងអាជីវកម្មឡើយ ោលគឺ ភ្ញៀវកាាអាជីវកម្មតាូវ ាន
អញ្ជើញ  (មិត្តភក្តិ/គាួសារ) ហើយ ចំណយ លើ បដិសណ្ឋារ កិច្ចលើស ពី ៣០ដុលា្លា/ម្នាក់ 
តាូវ មនការ អនុម័ត ពី ថា្នាក់គាប់គាង។ ារួម បាសិនបើមន ចម្ងល់ លើ  បដិសណ្ឋារកិច្ច   
ឬអំណោយ គា តាូវ បដិសាធ ឬ ស្នើសុំការអនុម័ត ពីថា្នាក់គាប់គាង។

សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច      ទំព័រ [ ៥ ]

ការ ផ្តល ់អំណោយ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅកម្ពុជា
   ក្នុជងចាបាប់បាឆំង អំពើពុករលួយ របស់កម្ពុជា អំណោយគឺាការសុីសំណូក  បាសិនបើមន   ការ ផ្តល់  
ទាពាយសមាបត្តិ ឬសាវា  ឬសមាាប់ ា អត្ថបាយោជន៍ របស់បុគ្គលម្នាក់ និង មិនមានា អំណោយ យោង 
តាម ទំនៀមទម្លាប់ ឬបាពាណី។  អង្គភាពបាឆំង អំពើ ពុករលួយ (ACU) ាន កមាិត អំណោយ តាឹម 
២៥ដលុា្លា សមាាប់មនា្តី  ACU ហើយអំណោយ ដាលមន តម្លាលើស ពីនាះ តាូវ បាគល់ជូនទៅវិញ។ 
កាាពីនាះ ACU ានតមាូវ ឲាយមនា្តី របស់ខ្លួន រាយការណ៍ ាមុន ពី ការ ញា៉ាំអាហារពាលលា្ងាច និង 
បដិសណ្ឋារកិច្ចក្នុជងអាជីវកម្ម។6 ការកមាិត នាះ អនុវត្ត តាចំោះ  ACU មិនចំោះ សា្ថាប័ន រដ្ឋាភិាល 
ផាសាងទៀតឡើយ។ ការ ផ្តល់អំណោយ និង បដិសណ្ឋារកិច្ច នៅតាា បញ្ហា ចោទនៅកម្ពុជា និង ាន 
ធ្វើឲាយកាុមហ៊ុន ងយ បាឈម នឹង ការ កា្លាយ ា ជនរង គាាះ នា អំពើពុករលួយ។ ការផ្តល់ បាាក់សគុណ 
មិនសាបចាបាប់ និងអំណោយ ដល់មនា្តី លទ្ធកម្ម មនលក្ខណៈទូទៅ បំផុត ក្នុជងបរិយាកាស អាជីវកម្មនៅ
កម្ពុជា។ 

6 http://www.phnompenhpost.com/acu-lays-out- rules-receiving-gifts



បទដ្ឋាន(ស្តង់ដ)អន្តរាត ិស្តីពីការផ្តល ់អំណោយ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច  
   ស្តង់ដ អន្តរាតិស្តីពីការផ្តល់ អំណោយ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច មនក្នុជង ចាបាប់ស្តីពី 
អំពើពុក រលួយ បរទាសរបស់អាមារិក (FCPA), ចាបាប់សុីសំណូក របស់ ចកាភពអង់គ្លាស, 
UN Global Compact (UNGC) និង ការិយាល័យ អង្គការ សហបាាាតិ ទទួលបន្ទុជក 
គាឿងញៀន និង ឧកាិដ្ឋកម្ម  (UNODC)។ UNGC និង  UNODC ានបង្កើត វគ្គ បណ្ត៉ះ 
បណ្តាល តាម អីុនធឺណាត  (http://thefightagainstcorruption.org/) ស្តីពីការផ្តល់ អំណោយ 
និង បដិសណ្ឋារកិច្ច ដាលបង្ហាញ ពី ការអនុវត្ត ល្អាអន្តរាតិសមាាប់ ការផ្តល់ អំណោយ និង 
បដិសណ្ឋារកិច្ច ។

 យោងតាម FCPA វត្ថុជដាលមនតម្លាធម្មតា ដូចា ថ្លាជិះរថយន្តឈ្នលួ ចំណយ 
សមសាប លើ ថ្លាអាហារ និង ការ កំសាន្ត វត្ថុជ លើកទឹកចិត្តរបស់កាុមហ៊ុន  នឹងមិន ជះឥទ្ធិពល 
មិនសមសាប លើ មនា្តី ឡើយ។ ផ្ទុជយ ទៅវិញ ការផ្តល ់អំណោយ ហួសហាតុ (ដូចា 
រថយន្តស្ព័រ អាវ រោមសត្វ និង វត្ថុជ បាណិតផាសាងទៀត) និង ការផ្តល់អំណោយ ា វត្ថុជ តូចៗ 
ារឿយៗ តាូវ ាន ចាត់ទុកា ការ សុីសំណូក។7 ការសុីសំណូកកាាម ចាបាប់ FCPA មិនតាូវ
ានកមាិត តាឹម សាច់បាាក់ ឬ ការផ្ទារ បាាក់ ទៅ គណនី  ធនាគរ បរទាស ឡើយ។ អំណោយ 
មួយចំនួន ការធ្វើដំណើរ និង ការកំសាន្ត អាច បង្កើត ា ការទទួលខុសតាូវ។8 ការ 
ចំណយ សមសាប និង ដោយ សុទ្ធចិត្ត  គឺមិន ចោទា បញ្ហា ឡើយ។ ការណានាំ និង ការ 
កំណត់ការអនុវត្ត ដោយ កាសួងយុត្តិធម៌ លើកឡើងថា  សំបុតាយន្តោះ ថា្នាក់ទីមួយ  ការ 
សា្នាក់ នៅ សណ្ឋាគរ ថ្លាៗ វិសាសមកាល ផ្ទាល់ខ្លួន  និងអំណោយធំៗ  សុទ្ធតា តាូវ ាន ចាត់ 
ទុកថា មិនសមហាតុផល។ បដិសណ្ឋារកិច្ច ដាលអាច ទទួល យកាន ពាក់ព័ន្ធ ផ្ទាល់ នឹង ការ 
ដំឡើង ឋានៈ ការ បង្ហាញ ឬ ការ ពនាយល់ ពី ផលិតផល  ឬសាវា ឬ ការ អនុវត្ត ទៅតាម កិច្ចសនាយា 
ាមួយ រដ្ឋាភិាល បរទាស ឬ ទីភា្នាក់ងរខាងលើ ។9 

7 http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/cases/ rae-systems/12-10-10rea-systems.pdf
8 http://fcpamericas.com/english/anti-corruption- compliance/gifts-and-hospitality-in-fcpa- 

compliance-four-cases-for-your-back- pocket/#sthash.GjtYI85W.dpuf
9 https://www.mayerbrown.com/public_docs/Gifts HospandFacPayments-Houston_Jan2010.

pdf

ទំព័រ [ ៦ ]      សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច



 យោង តាម ចាបាប់សុីសំណូក របស់ចកាភពអង់គ្លាស  អំណោយ អាចចាត់ទុកថា 
មិនមានា អំណោយ ឡើយ  បាសិនបើ នរណម្នាក់ ផ្តល់ អ្វីមួយ ដាលមន តម្លា ាបាាក់  ដាល 
ផ្តល់ បាយោជន៍ដល់ អ្នក ផាសាង ទៀត ហើយក្នុជងសកម្មភាពនាះ  មនចាតនា ឲាយបុគ្គលនោះ 
បំពាញមុខងរ មិនសមសាប និង  លម្អៀង។ ក្នុជង ករណី មនការ សុើបអង្កាតចាតនា ញុជះញង់
 ការ បាពាឹត្តមិនសមសាប  នឹងតាូវមន ការ បញ្ជាក់ដើមាប ីឈានទៅ ដល់ការកាត់ទោស។10 
កាាម ចាបាប់សុីសំណូករបស់ ចកាភព អង់គ្លាស អង្គអយាយការ  តាូវ បង្ហាញថា បដិសណ្ឋារកិច្ច
មនចាតនា ជំរុញការបាពាតឹ្ត ដាល ស្មើនឹងការ រំលោភក្តដីោយរំពឹង ថា បុគ្គលម្នាក់នឹង ធ្វើសកម្ម
ភាព ដោយ សុចរិត មិនលម្អៀង ឬ យោង តាម គោលជំហរ នាការ ជឿាក់។ ចំណុចនាះ នឹង
តាូវ ានវិនិច្ឆ័យ ទៅតាម ការយល់ឃើញ របស់ ចកាភពអង់គ្លាស។   ចាបាប់នាះ បញ្ជាក់ចាបាស់
ថា ការ ចំណយ សមសាបក្នុជងអាជីវកម្ម គឺអាច ទទួល យក ាន។ ការ កំសាន្ត ដោយសុទ្ធចិត្ត  
គឺាសកម្មភាព សាបចាបាប់ និង ធម្មតា ក្នុជងអាជីវកម្ម ហើយសារៈសំខាន់របស់វា តាូវាន
ទទួលសា្គាល់ដោយកាបខណ្ឌចាបាប់។11

 ារួម បដិសណ្ឋារកិច្ច មិនតាវូ ាន ហាមឃាត់ កាាមស្តង់ដអន្តរាតិឡើយបាសិន
បើ វា ា ចំណយ ដោយ សុទ្ធចិត្ត សមសាប ក្នុជងអាជីវកម្ម។ ក្នុជងករណី ភាគចាើនអំណោយ
ផ្ទាល់ខ្លនួ  តាវូ ានផ្តល់ ដោយគ្មាន ការអនុម័ត ាក់លាក់ ពីថា្នាក់គាប់គាង ទំាងសងខាងឡើយ។
ដូចានផ្តល់អនុសាសន៍ គោល នយោ ាយ ឬការ អនុវត្ត សមសាប តាឹមតា អនុញ្ញាត ឲាយ 
មនការផ្តល់អំណោយដល់កាុមហ៊ុន ដាលមិនមាន អំណោយ  ា សាច់បាាក់ ឬ សមមូល នឹង 
សាច់បាាក់ ឬបាាក់ កម្ចី ឡើយ។ សមាាប់ការ ផ្តល់ អំណោយ គាមិនតាូវផ្តល់ អំណោយ ដាល 
អាច ចងកាតព្វកិច្ច ឡើយ។ ការណ៍នាះ អាច តាវូ ាន បាើបាាស់  ាគោលការណ៍ទូទៅ  និង ា 
ចំណុច ចាប់ផ្តើម សមាាប់គោលនយោាយ ស្តីពីការ ផ្តល់អំណោយ និង បដិសណ្ឋារកិច្ច។
   

10 https://www.saiglobal.com/compliance/resources/whitepapers/gifts-hospitality-bribes.htm
11 ក្នុជង បញ្ហា កាុមហ៊ុន Layne Christensen Co.,  SEC Admin។ ដំណើរការនីតិវិធីលាខ ៣-១៦២១៦ ( ថ្ងាទី 

២៧ ខា តុលា ឆ្នា ២០១៤) មនក្នុជងគាហទំព័រ ៖ http://www.sec.gov/litigation/admin/2014/34-73437.
pdf។

ទំព័រ [ ៦ ]      សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច      ទំព័រ [ ៧ ]



អត្ថបាយោជន៍ នាការ មនគោលនយោាយ ស្តីពីការផ្តល់អំណោយ 
និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
 កាុមហ៊ុនដាលមនគោលនយោាយ និងការកមាិតចាបាស់លាស់ ស្តីពីការផ្តល់ 
អំណោយ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចកំពុង បង្ហាញព ីសុចរិតភាពទាំងក្នុជង និងកាាកាុមហ៊ុន។  ការ 
មន គោល នយោ ាយ នាះ  នឹង កាត់បន្ថយ លទ្ធភាពដាល និយោជិក កា្លាយាជនរងគាាះ 
នា អំពើពុករលួយ  ដោយ  សារ ឥទ្ធិពល មិនសមសាប ពាាះអំណោយ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច 
អាច តាូវាន បាើបាាស់ សមាាប់ ចងកាតព្វ កិច្ច។ កាតព្វកិច្ចនា ះអាច បង្កផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជ 
មនធ្ងន់ធ្ងរ លើ ការ ធ្វើសាចក្តី សមាាច ចិត្តរបស់ និយោជិក ដាលមិន ផ្តាតអាទិភាពលើផល 
បាយោជន៍ល្អបំផុតរបស ់ កាុម ហ៊ុន។ ការមន គោលនយោាយ  ដាល មនការកមាិតលើ 
ការ ទទួលយកអំណោយ កាុមហ៊ុន   ដាលមនតម្លាទាបាង៣០ដុលា្លា ដោយគ្មានការអនុម័ត  
ពីថា្នាក់គាប់គាង  នឹង ផ្តល់ ការ សំអាង ដល់បុគ្គលិក។ ការណ៍នាះ ជួយមិនឲាយនិយោជិក
 អាម៉ាស់មុខ ដោយសារ ការ មិន ទទួល យកអំណោយ។ ថា្នាក់ គាប់  គាង នឹង ដឹង លឺ កាន់តាចាើន 
ពី ការផ្តល់ ឬ ទទួលាន អំណោយ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច ដោយ បុគ្គលិក  នៅពាល មន គោល
នយោាយ ដាលមនលក្ខខណ្ឌ  រាយការណ៍  ។ ការណ៍នាះនឹង កមាិត លទ្ធភាព នាការ ជះ
ឥទ្ធិពល មិនសមសាប និង ផ្តល់ ឱកាស ដល់ ការ បញាឈប់អំពើពុករលួយកុំឲាយកើតឡើង។  
គោលនយោាយ រឹងមំស្តីពីការផ្តល់អំណោយ និង បដិសណ្ឋារកិច្ច  គឺាជំហាន ដ៏ល្អ ឆ្ពាះ 
ទៅ រក ការ បង្កើត វបាបធម៌ សុចរិតភាព!

ទំព័រ [ ៨ ]      សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច



ទំព័រ [ ៨ ]      សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច      ទំព័រ [ ៩ ] 

 ការរាយការណ ៍កាន់តាតាូវ ានទទួលសា្គាល់ថា ាឧបករណ៍ ដ៏សំខាន់ ក្នុជងការ 
ទប់សា្កាត់ និង កំណត់រក អំពើពុករលួយ និង ការបាពាឹត្ត ខុសផាសាងទៀត។ តាមរយៈការ
 បង្ហាញ ការធ្វើខុស ក្នុជងសា្ថាប័ន   អ្នកផ្តល់ព័ត៌មន អាច ទប់សា្កាត់ និង កំណត់ រកអំពើពុករលួយ 
មុនពាល ព័ត៌មន លាច លឺ ាសាធារណៈ។ ការណ៍នាះ អាច ជួយសង្គាាះ ការិ៍្តឈ្មា ះអាជីវកម្ម
និង ការ ខាត បង់ បាាក់ ដោយ  សារ រឿង អាសាូវពុករលួយ។ លក្ខណៈសម្ងាត់នា អំពើពុករលួយ
មនន័យថា វា អាច មិន លាច ឡើងឡើយ លុះតាា តា ករណីនោះ   តាូវ ាន  រាយការណ៍ដោយ 
បុគ្គល ដាល រកឃើញ អំពើ ពុករលួយ ក្នុជង ការងរ របស់ខ្លនួ។ បុ៉ន្តា ការ រាយការណ៍អាច បាឈម
នឹងគាាះថា្នាក់៖ អ្នកផ្តល់ ព័ត៌មន តាង បាឈមនឹង ហានិភ័យ ផ្ទាល់ខ្លួន និង វិា្ជាជីវៈ ដើមាបី 
ការពារ ផលបាយោជន៍ ល្អបំផុត របស់ កាុមហ៊ុន។ ដោយសារ តា ការផ្តល់ព័ត៌មន  ពួកគា 
អាច ាត់បង់ការងរ អនាគត ការងរ មិន ល្អ និង ធ្វើឲាយ ជីវិត និង គាួសារ របស់ខ្លួនបាឈម នឹង 
ហានិភ័យ។

 សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ចនាះ នឹង ផ្តល់ ដល់ វិស័យឯកជននូវ ការណានាំមួយ 
ចំនួនស្តីពី គោលនយោាយ ឬនីតិវិធីក្នុជងការរាយការណ៍។

ការរាយការណ៍

តើអ្វីទៅាការរាយការណ៍?

ការរាយការណា៍ ការ បង្ហាញព័ត៌មន ស្តីពី  ការ បាពាឹត្តខុស ក្នុជងសា្ថាប័ន  ឬ ហានិភ័យ 
ចំោះ បុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គល ដាល គាជឿថា អាច បង្កា សកម្មភាព។ គោលដៅ ចុង
កាាយ នា ការ ផ្តល ់ព័ត៌មន សមាាប់កាុមហ៊ុន គឺការ ការពារ ផលបាយោជន៍ និង 
ការ៌ិ្តឈ្មាះល្អបំផុត របស់ កាុម ហ៊ុន ។ ការណ៍នាះសមាាចាន  តាមរយៈការ ផ្តល់ 
ព័ត៌មនដល់បុគ្គល ឬ សា្ថាប័ន ដាល មនគោលជំហរ ទប់សា្កាត់ គាាះថា្នាក់ សុើបអង្កាត 
ឬ ចាត់វិធានការ បាឆំងនឹង អ្នកទទួល ខុសតាូវ លើ ការ បាពាឹត្ត ខុសទាំងនោះ។12

12 គោលជំហរគោលនយោាយ ៖ លាខាធិការ ដ្ឋានអង្គការ តម្លាភាព អន្តរាតិ ឆ្នាំ ២០១០។ 



13 ចាបាប់ស្តីព ីការបាឆំងអំពើពុករលួយនាបាទាសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១០
14 ការស្ទង់មតថិា្នាក់ាតិស្តីពីការយល់ឃើញរបស់យុវជនអំពីអំពើពុករលួយ និងសុចរិតភាពនៅបាទាសកម្ពុជា ៖
 អង្គការ តម្លាភាពកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥
15 គោលជំហរគោលនយោាយ  ៖ លាខាធិការដ្ឋាន អង្គការ តម្លាភាពអន្តរាតិឆ្នាំ ២០១០ 

ការរាយការណ៌ ក្នុជងចាបាប់បាឆំង អំពើពុករលួយរបស ់កម្ពុជា
 មតាា ១៣ នាចាបាប់ បាឆំងអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជា ចាងថា តាូវចាត់វិធានការ  
ចាំាច់ ដើមាបីរកាសា សន្តិសុខដល ់បុគ្គល ដាលផ្តល់ព័ត៌មន ទាក់ទង នឹងអំពើ ពុករលួយ។ ប៉ុន្តា 
ក្នុជង មតាា ៤១ នា ចាបាប់នាះ អ្នក ផ្តល់ព័ត៌មន ដាលរាយការណ៍ អាច បាឈមនឹង ការគំរាម
កំហាង ដក់ ពន្ធនាគរ ពី ១ (មួយ) ខា ដល់ ៦ (បាាំមួយ) ខា និង ពិន័យាបាាក់ ពី 
១០០.០០០ (មួយ សាន) រៀល ទៅ ១.០០០.០០០ (មួយលាន) រៀល (បាហាល ២៥-២៥០ 
ដុលា្លាសហរដ្ឋអាមារិក)  បាសិនបើ ការ អះអាង របស់ពួកគា តាូវ ានគារកឃើញថាា  ការ 
ចោទបាកាន ់មិនតាឹមតាូវ។13 ការ សិកាសា របស់ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា ានរកឃើញពីទំនាក់ 
ទំនង គ្នា រវាង ការគំរាមកំហាងផ្លូវ ចាបាប់នាះ និង កមាិត   ទាបនាការរាយការណ៍។14 ាក់ស្តាង 
ក្នុជងការប៉ុនប៉ង បង្កើន ការ រាយការណ ៍ពីករណី អំពើ ពុករលួយ រាជរដ្ឋាភិាលកម្ពុជា ាន 
ចាប់ផ្តើមពាាង ចាបាប់ការពារ អ្នករាយការណ៍។

អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា ទើបតាានចាញ សាចក្តី សង្ខាប គោលនយោាយមួយ ស្តីពី " ភាព 
ចាំាច់  នា ចាបាប់ ល្អបាសើរ ស្តីពីការការពា រអ្នករាយការណ៍  នៅកម្ពុជា" កាលពីខាមករា ឆ្នាំ 
២០១៦។

តួនាទីរបស់ការរាយការណ៍នៅ ក្នុជងការបាឆំងអំពើពុករលួយ 
  អំពើពុករលួយ គឺពិាករកឃើញណស់ ហើយាធម្មតាមនតាអ្នកពាក់ព័ន្ធ
បាពាតឹ្តអំិពើពុករលួយ ឬ បុគ្គលដាល ពាក់ព័ន្ធ ដាល ដឹង ពីរឿងនាះ។ រនុកក្នុជង គឺាមនុសាស
មួយចំនួនតូ ច ដាលអាច រាយការណ៍ ពី ករណី អំពើពុករលួយ (ពីមុន ឬ បច្ចុជបាបន្ន) និង
កំណត់ ហានិភ័យ នាការបាពាឹត្ត ខុសនៅថ្ងាខាងមុខ។ តាមរយៈការជួយកំណត់រកករណី
 អំពើពុករលួយ  អ្នករាយការណ៍ដើរតួនាទីសំខាន់ ក្នុជងការ ផ្លាស់ប្តរូ វដ្តនាការសម្ងាត់ដ៏គាាះថា្នាក់
 ទៅាវដ្តនាគោលការណ៍សីលធម៌។

 ការ កំណត់រកអំពើពុករលួយ   គឺាបុរាលក្ខខណ្ឌ ដើមាបីផ្តួចផ្តើម ការសុើបអង្កាត
និង ការ កាត ់ទោស។ ប៉ុន្តាលុះតាាតា មនការ សុើបអង្កាត ដោយមនបាសិទ្ធភាពលើករណី
 ពុករលួយ ទើប គា អាច    ផ្លាស់ប្តរូវបាបធម៌នា អំពើពុករលួយ និង នំាមកនូវវបាបធម៌ សុចរិតភាព
ាន។ រឿង អាសាូវ សុីសំណូក និង ពុករលួយធំៗ បង្ហាញពីការ គាាះថា្នាក់ ដាលកើតចាញពី
 ការមិនរាយការណ ៍ពីការបាពាឹត្តខុស ឲាយានឆប់រហ័សនៅពាល រកឃើញ។ ប៉ុន្តា ភាព 
តោះ តើយការ ភ័យខា្លាចការ សងសឹក  និង ភាពស្មាះតាង់ ដាលខុស  និងវបាបធម៌ នាភាព ស្ងៀម
សា្ងាត់ តាង រាំងស្ទះ មិនឲាយអ្នកដាលអាច កា្លាយ ាសាកាសី និង អ្នករាយការណ៍ផ្តល់ ព័ត៌មន។15

ទំព័រ [ ១០ ]      សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច



ទំព័រ [ ១០ ]      សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច       ទំព័រ [ ១១ ]

តើអ្វីា គោលនយោាយ ល្អបាសើរ ស្តីពីការរាយការណ៌   
និង នីតិវិធីសមាាប់ធុរកិច្ច?
 គោលនយោាយ  ស្តីពីការរាយការណ៍ គួរ ជំរុញឲាយនិយោជិក ផ្តល់ព័ត៌មន 
បាសិនបើ ពួកគា មន បញ្ហាាក់លាក់ ចំោះការបាពាឹត្តខុស ដាល ខុសពី បណ្តឹងសារទុក្ខ 
របស់បុគ្គល។  គោលនយោាយ នោះគួរ បង្កើត ា នីតិវិធី ដាលអាច ទទួលានសមាាប ់
សកម្មភាពនាះ  និង អាច  ា គោលការណ៍ ដច់ដោយឡាក ឬ ាផ្នាក នា កាមបាតិបត្តិទូទៅ។

គោលនយោាយ ល្អបាសើរ ស្តីពីការរាយការណ៍គួរ៖
• មនលក្ខណៈសាមញ្ញ និង ងយសាួលយល់
• គាបដណ្តប់លើ គាប់ការងរទាំងអស់
• បញ្ជាក់ចាបាស់ពី ស្តងដ់នាការ បាពាឹត្ត របស់ និយោជិក
• បង្ហាញចាបាស់ពី ការគាបដណ្តប់លើ បាភាទនាការ បង្ហាញព័ត៌មន ឬ 
ការ បាពាឹត្ត ខុស
• បញ្ជាក់ចាបាស់ ពី របៀប និង បុគ្គលទំនាក់ទំនង នៅពាលមន បញ្ហា 
(ដូចា លាខទំនាក់ ទំនង)
• អនុញ្ញាតឲាយនិយោជិក គាចចាញពី បុគ្គល ឬ ផ្នាកនាអាជីវកម្ម ដាលពាក់
ព័ន្ធនឹ ងបញ្ហា កង្វល់   នោះ។ បច្ចុជបាបន្ន អង្គការ ាចាើន មន ខាសាទូរស័ព្ទផ្តល់ 
ព័ត៌មនសម្ងាត់ ដើមាបី ធានា ទំនុក ចិត្ត និងភាពងយសាលួរបស់និយោជិ ក
ក្នុជងការ បង្ហាញព័ត៌មន  និងផ្តល់  និតិវិធីចាបាស់លាស់
• តាូវ បង្កើត ជំហានពាក់ព័ន្ធ ក្នុជងការសុើបអង្កាត លើបញ្ហា និង ជំហាន
ដាលអាច ធ្វើឡើង នៅពាលមន ការ បាពាឹត្តខុស ។
• បង្កើត គោលនយោាយ ការពារ ល្អបាសើរ សមាាប់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មន
ដោយសុចរិត។



អ្នក មនការ ារម្ភ ឬ បញ្ហា ស្តីពីការ ធ្វើ 
ខុស ភាព មិន ស្មាះតាង់ ឬ អំពើខុស ចាបាប់ 
ក្នុជងអាជីវកម្ម 

ពិភាកាសាាមួយបាធានគាប់គាង
ផ្ទាល់  ឬបាធាន ផ្នាក

បាសិនបើ ការារម្ភ  មន មូលដ្ឋានចាបាស ់
លាស់ បាធានគាប់គាង ផ្ទាល់ ឬ បាធាន  
ផ្នាក  តាូវ បាាប់ទៅ អ្នកទទួល ខុសតាូវ លើ 
ការ គាប់គាង ហានិភ័យ ផ្ទាក្នុជង (RM) 

បាសិនបើ ការារម្ភ  មន មូលដ្ឋាន ចាបាស់ 
លាស់ បាធានគាប់គាង ផ្ទាល់ ឬ បាធាន 
ផ្នាក  តាូវ បាាប់ទៅ អ្នកទទួល ខុសតាូវ  លើ 
ការ គាប់គាង ហានិភ័យ ផ្ទាក្នុជង ឬអ្នកទទួល
ខុសតាូវ លើការកត់ តាាបញ្ហា ផ្ទាក្នុជង។

អ្នកគាប់គាងហានិភ័យ ឬ ផ្នាកធនធាន 
មនុសាស ពិចារ ណ ពី ភាពចាាំច់ ក្នុជង ការ 
ពិភាកាសាាមួយម្ចាស់កាុមហ៊ុន   ដាគ ូាន់ 
ខ្ពស់ ឬ បាធាន និង/ឬ អ្នកពាក់ ព័ន្ធ សំខាន់ៗ
 ការ ពិនិតាយឡើងវិញ  លើ កំណត ់តាា របស់  
ម្ចាស់/ដាគូ ាន់ខ្ពស់ នាយកាន់ ខ្ពស់ឬ អ្នក 
ពាក់ព័ន្ធ សំខាន់ៗ។

ារួម គោលនយោាយ ឬនីតិវិធីស្តីពីការផ្តល់ 
ព័ត៌មន ា សមសធាតុចាំាច់ក្នុជងសា្ថាប័ន ឬ
កាុមហ៊ុនមួយ។ បើគ្មានគោលនយោាយឬ 
នីតិវិធីនាះ ការគាបន្លំ ការ បាពាឹត្តខុស និង 
បរាជ័យ អាច កើតមនទូទៅក្នុជងសា្ថាប័ន ឬកាុម 
ហុ៊ននោះ។ យូរៗទៅ វា អាច បង្កាផលប៉ះពាល់
អវិជ្ជមនលើការ្តិ៍ ឈ្មាះ និង ហិរញ្ញវត្ថុជ។ តាមរយៈ
ការ បង្កើនទំនាក់ទំនង ចាបាស់លាស់   និងការផ្តាត 
លើគោល ដៅ រមួ របសស់ា្ថាប័នឬកាមុហ៊នុ    គា ពិត
ាអាចកាត់បន្ថយ លទ្ធភាព   បង្កគាាះថា្នាក់ដល់
សា្ថាប័នឬកាុមហ៊ុន ាន។ នីតិ វិធី ចាបាស់លាស់
ស្តីពីការរាយការណ៍   ក៏ា គន្លឹះ ក្នុជងការ បង្កើត 
វបាបធម៌ សុចរិតភាពក្នុជង អាជីវកម្ម ផងដារ ពាាះ
វា  បង្កើន សិទ្ធិអំណចរបស់និយោជិក  ក្នុជងការ 
ផ្តល់ព័ត៌មន  តាមរយៈការ បង្កើត គោលការណ៍ 
ចាបាស់លាស់  ពីថា្នាក់លើ។

ហាតុអ្វ ីអាជីវកម្មតាូវ មន
គោលនយោាយស្តី
ពីការ រាយការណ៍?

បាភព៖ គោលជំហរគោលនយោាយ , លាខាធិការដ្ឋាន អង្គការ តម្លាភាពអន្តរាតិឆ្នាំ ២០១០

ទំព័រ [ ១២ ]      សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច



សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច      ទំព័រ [ ១៣ ]

 កាុមហ៊ុនគួរ បង្កើត គោលនយោាយ និង នីតិវិធី ដើមាបីកំណត់ រក ពិនិតាយតាមដន 
និង គាប់ គាងទំនាស់ ផលបាយោជន៍ ដាលអាច បង្កើត ា ហានិភ័យនាការសុីសំណូក  (ាក់ 
ស្តាង  អាច កើត ឡើង ឬ យល់ថា ានកើតឡើង)។

    ទំនាស់ផលបាយោជន៍ គឺា បញ្ហាាសកល សមាាប់កាមុហុ៊ន ដាលមន គាប់ទមាង់
និង គាប់ ទំហំ។ នៅពាល ផលបាយោជន៍ ឯកជនធំាង ផលបាយោជន៍  កាុមហ៊ុន   កាុម  ហ៊ុន
មនហានិភ័យ កាន់តាចាើនក្នុជងការ កា្លាយ ាជនរងគាាះ នាអំពើ ពុករលួយ។ ដូច្នាះ កាុម ហ៊ុន 
តាូវដឹង ពី ផលបាយោជន៍ ឯកជន របស់ បុគ្គលិកគាប់កមាិត ចាប់ពីថា្នាក់លើ ដល់ថា្នាក់កាាម។ 
ការណ៍ នាះ អាច សមាាច ាន តាមរយៈ ការបាកាស ទាពាយសមាបត្តិ និង/ឬ ការបាកាស ផល
បាយោជន៍ ដាលបុគ្គលិក រៀបរាប់ ពីទាពាយសមាបត្តិ ឬ តួនាទីផាសាងទៀត ដាលអាច ជះឥទ្ធិពល
 លើ ការធ្វើសាចក្តសីមាាច ចិត្ត របស់ខ្លនួ។ សាចក្តសីង្ខាប ស្តពីីធុរកិច្ចនាះ  នឹង ពនាយល់ពីទសាសនា
 ទាន  នាទំនាស់ផលបាយោជន៍  និង ផ្តល់ដល់កាមុហុ៊ននូវ ខ្លមឹសារសង្ខាប នាគោលនយោាយ
 ល្អបាសើរ ស្តីពី ទំនាស់ផលបាយោជន៍។

ទំនាស់ផលបេយោជន៍

Phalinn Ooi (Creative Common)



Phalinn Ooi (Creative Common)

មតាា ៤ ក្នុជង ចាបាប់បាឆំង អំពើពុករលួយ 
របស់កម្ពុជា  (២០១០) កំណត់ ទំនាស់ ផល 
បាយោជន៍ា "ផលបាយោជន៍ ាទឹកបាាក់ 
ផលបាយោជន៍ នយោាយ  ផលបាយោជន៍ 
សមាាប់គាួសារ  ឬ ផលបាយោជន៍ ផ្ទាល់ខ្លួន  
ដាលអាចមនឥទ្ធិពលលើទង្វើរបស់ជនណ
ម្នាក់ ក្នុជងការ អនុវត្ត កាតព្វកិច្ច ាផ្លវូការ របស់ខ្លនួ"។

 ចំណុចនាះានកា្លាយា បញ្ហា សមាាប់កាុមហ៊ុន  ដោយសារ តា ផលបាយោជន៍ 
ល្អបំផុត របស់កាុមហ៊ុន អាច មិនមានា អាទិភាព សមាាប់ និយោជិក ។ ឧ. ផលបាយោជន៍ 
សមាាប់គាួសារ ផលបាយោជន៍ អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន  និង/ឬទំនាក់ទំនង ផាសាងទៀត នឹង ជះ
ឥទ្ធិពល លើការធ្វើ សាច ក្តី  សមាាច ចិត្ត ។ ការណ៍នាះ អាច បង្កើត ា សា្ថានភាពដាល កាុមហ៊ុន
ទិញទំនិញ ឬ សាវា ក្នុជង តម្លាខ្ពស់ ប៉ុន្តាមនគុណភាព ទាប   ដោយសារ តា ផលបាយោជន៍ 
ឯកជន របស់ អ្នក ទទួល ខុស តាូវ  លើការទិញ ទាំងនោះ។

 សា្ថានភាព ទំនាស់ផលបាយោជន៍  អាច កើតឡើងនៅពាល អ្នកទទួលខុសតាូវ 
ផ្នាកលទ្ធកម្ម  ទទួលានអំណោយ  ឬ កមាាជើងសារ ាថ្នូរនឹង ការអនុគាាះ ដល់ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 
កាុមហ៊ុន។ គាតាូវ  ចាំថា អំពើពុករលួយមនទមាង់ាចាើន។ សាច់បាាក់ អំណោយ និង ការ 
សនាយា ផ្តល់ការ អនុគាាះ  សុទ្ធតាា ទមាង់ នាអំពើពុករលួយ។

តើអ្វីាទំនាស់ផលបាយោជន៍? 
 ទំនាស់ផលបាយោជន ៍ តាូវានកំណត់និយមន័យ  ដោយ 
អង្គការតម្លាភាព អន្តរាតិ ថាា "សា្ថានភាពដាល បុគ្គល និង 
នីតិបុគ្គល ដាល ពួកគា បមាើការ មិនថា ា រដ្ឋាភិាល អាជីវកម្ម
បណ្តាញ ផាសព្វផាសាយ ឬ អង្គការ សង្គមសុីវិល  តាូវ បាឈមមុខ 
នឹង ការ ជាើសរើស រវាង ភារកិច្ច  និង តមាូវការ មុខ នាទី របស ់
ខ្លួន  និង ផលបាយោជន៍ ឯកជន ផ្ទាល់ខ្លួន"។

ទំព័រ [ ១៤ ]      សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច



ទំព័រ [ ១៤ ]      សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច      ទំព័រ [ ១៥ ]

គោលនយោាយស្តីពីទំនាស់ផលបាយោជន៍
 ចំណុច ចាប់ផ្តើម  សមាាប់ នីតិវិធី រឹងមំ  ស្តីពី ទំនាស់ ផលបាយោជន៍  គឺការកំណត់ 
និយម ន័យ និងវិសាលភាព  ដោយសារ តា លក្ខណៈស្មុជគសា្មាញនាទំនាស់ ផលបាយោជន៍តាូវ 
មន ការ កំណត់  និយមន័យចាបាស់លាស់ រួមទាំងឧទាហរណ៍។ កាុមហ៊ុនតាូវ ធានាថា បុគ្គលិក 
ាន ដឹង ចាបាស ់ពី អ្វីដាលតាូវានបាងចាកា ទំនាស ់ផលបាយោជន៍ ាពិសាស ក្នុជង មជាឈដ្ឋាន
អាជីវកម្ម នៅ កម្ពុជា ដាល អំណោយ  និងកមាាជើងសារ មនលក្ខណៈទូទៅ បំផុត។ ក្នុជង
គោលនយោ ាយ  នាះ  គាតាូវ គូសបញ្ជាក់ថា បុគ្គលិកទាំងអស់ តាូវ ធ្វើការ បាកាសទំនាស់
ផលបាយោជន៍ កាាយ ចូលបមាើការ ក្នុជង កាុម ហ៊ុន និង/ឬចាប់ពីថ្ងាដាលគោលនយោាយ 
នាះ តាូវានអនុវត្ត។ កាាពីនាះ បុគ្គលិកគួរ បាកាស ថាតើ អាច មន ករណី ទំនាស់ ផល
បាយោជន៍កើតឡើងឬទា។ គោលនយោាយ នាះ គួរ តាូវ ាន ពិនិតាយតាមដន ហើយ 
បុគ្គលិក គួរ ធ្វើការ បាកាស បាចំា ឆ្នាំ ពី ផលបាយោជន៍ និង ដក់ ជូន ផ្នាកធនធានមនុសាស  ដាល
ធានាថាបុគ្គលិក គាប់រូប ធ្វើការបាកាស ទាន់ពាលវាលា និង ជូនដំណឹង ដល់បាធាន ឬថា្នាក់
គាប់គាងពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីការ បាកាស របស់បុគ្គលិក។

 ដើមាបី ឲាយគោលនយោាយ នាះ មនបាសិទ្ធភាព គាតាវូ មនទណ្ឌកម្មដាលមនចាប់
ពី ការពាមនា លាយលក្ខណ៍អកាសរ រហូត ដល់ ការ បណ្តាញចាញ ទៅតាម ភាពធ្ងន់ធ្ងរ ន ាការ 
បាពាឹត្ត ខុស។



អត្ថបាយោជន ៍នា ការមនគោលនយោាយ  ស្តីពី ទំនាស់ផលបាយោជន៍ 
 អត្ថបាយោជន៍ ភា្លាមៗនា ការមនគោលនយោាយ   ស្តីពី ទំនាស់ផលបាយោជន៍
គឺការ ការ ពារផលបាយោជន៍ល្អបំផុត របស់កាុមហ៊ុន។ នៅពាលមនគោលនយោាយ នាះ
កាមុហុ៊នអាចបញ្ចៀស មិនឲាយបុគ្គលិក បាើបាាស់កាមុហុ៊នដើមាបីាបាយោជន៍ឯកជន។ ការណ៍
 នាះ   នឹង  ជួយ សងា្គោះ បាាក់លទ្ធកម្មរបស់កាុមហ៊ុន និង ធានាថា សាវា ឬបុគ្គលិក តាូវាន
ជាើសរើស ទៅតាម គុណសមាបត្តិ ាាង ទំនាក់ទំនង។ គោលនយោាយ ល្អបាសើរស្តីពី  
ទំនាស់ ផល បាយោជន៍នឹង ជួយឲាយបុគ្គលិក បញ្ចៀស សា្ថានភាព  ដាលពួកគា អាច បង្កា ទំនាស់ 
ផល បាយោជន៍ាន ។ នាះាបាកា រសំខាន់សមាាប់ ការ រកាសា បរិយាកាសការងរ ល្អបាសើរ
ពាាះថា ទំនាស់ផលបាយោជន៍ដាលអាច កើតឡើង  បង្កផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមនលើសីលធម៌
បុគ្គលិក។ ក្នុជង មជាឈដ្ឋាន ដាលមន ហានិភ័យខ្ពស់នាអំពើពុករលួយ ដូចនៅកម្ពុជា គោល
នយោាយស្តីពី ទំនាស់ផលបាយោជន៍ គឺាឧបករណ៍ ដ៏ល្អបំផុត ក្នុជងការគាប់គាង ហានិភ័យ 
អំពើពុករលួយ ផ្ទា ក្នុជង  បង្កើនការ យល់ដឹង និង កាត់បន្ថយ លទ្ធភាព ដាល បុគ្គលិកបាើបាាស់
 កាមុហុ៊ន ដើមាបី បាយោជន៍ឯកជន។ គន្លះឹក្នុជងការ អនុវត្ត គោលនយោយ ស្តពីី ទំនាស់ផលបាយោជន៍
ដោយ ជោគជ័យ គឺ ការ ដក់ទណ្ឌកម្ម ចាបាស់លាស់ លើបុគ្គលិកដាល មិនអនុវត្តតាម និង ការ 
ពិនិតាយ តាម ដន ាបាចាំ លើ ផលបាយោជន៍របស់ បុគ្គលិកតាមរយៈកាតព្វកិច្ចបាកាសផល
បាយោជន៍។ គោលនយោាយ ស្តពីី ទំនាស់ផលបាយោជន៍ គឺា ចំណុចចាប់ផ្តើមដ៏ល្អសមាាប់
កាមុហុ៊ន ដាល ចង់ កាត់បន្ថយ ចំណយ ទូទៅ និងចំណយផាសាងទៀត  និង បង្កើត វបាបធម៌
សុចរិតភាព។ 

ទំព័រ [ ១៦ ]      សាចក្តីសង្ខាបស្តីពីធុរកិច្ច





អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា
អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលាខ៣ ផ្លូវ៣៩០ សង្កាត់បឹងកាងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពាញ

ទូរស័ព្ទ ៖ ០២៣ ២១៤ ៤៣០   គាហទំព័រក្នុជងបាទាស ៖ www.ticambodia.org

គាហទំព័រនៅការិយាល័យកណ្តាល៖ www.transparency.org

រកាសាសិទ្ធិដោយ អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា ២០១៧


