ប្ប្ព័ន្ស
ធ ច្
ុ រិតភាពសាជីវកម្ម (CIS)
របព័ នធសុចរត
ិ ភាពសាជី វកមម

(CIS)

គឺ ជាផ្ផនកមួ យដ៏

សំ ខាន់ កុ នងការធានាឱ្យមានសុ ចរត
ិ ភាពនៅកនុងការ
របកបអាជី វ កមម។

ការអនុ វតតនូវ របព័ នធននេះ

បានបង្ហាញ

នូ វ ការជួ យសនសំសំចច និ ង កាត់ បនថយនូ វសាច់ ញាតិ និង
បកសពួ កនិ យម ទំ នាស់ ផលរបនោជន៍ និ ងអំ នពើ ពុករលួ យ
។ បចចុបបនន អងគការតមាលភាពកមពុជា បាននឹ ងកំ ពុងផតល់
ជាជំ នួយបនចចកនទសនោយមិ នគិ តចលលដល់ រកុមហុ នទំង
ទាយនដើ មបីអនុ វ តតរបព័ នធសុចរត
ិ ភាពសាជី វកមមននេះ។
សុចរ ិតភាពធុ រៈកិចច

ជាញឹកញាប់រតូវបាននគនមើ លនឃើញ

ថាជាសមិទធផលចនការដឹកនាំរបកបនោយសីលធ៌ម
នោរពរបតិ បតតិតាមនីតិវ ិធី
និងោក់ពិន័យចំន

និងបទបញ្ជ
ជ តឹងរ ឹងផ្ដលបង្ហារ

េះការរបរពឹតតខុស។

ននេះសុទធផ្តមានសារៈសំខាន់
ចនធាតុផសំទំងននេះ

ការ

ធាតុ ផសំទំងអស់

បុផ្នតធាតុផសំផ្តឯងណាមួ យ

នឹងមិ នអាចមានឥទធិពលរគប់ រោន់

សរមាប់នោេះស្រសាយបានជានិ ចចនូវហានិភ័យនានាចនអំនពើ ពុករលួយ

ផ្ដលមានសភាពរបទក់ របទងោនផ្ដលរកុម

ហុនជួបរបទេះបាននឡើយ ។ ការអនុ វតតនូវរបព័នធសុចរ ិតភាពសាជីវកមម(CIS) អាចនោេះស្រសាយ និង ទប់សាាត់ នូវ
ហានិភ័យទំងននេះបាន។

អងគការតមាលភាពកមពុជារ ីករាយ

កនុងការផតល់ការោំរទដល់រកុមហុនទំងទាយ នដើមបីអនុ វតត
នូវរបព័នធសុចរ ិតភាពសាជីវកមមននេះ។

នោយមានការោំរទផ្ផនកបនចចកនទសពី នលខាធិ ការោាន
ចនអងគការតមាលភាពអនតរជាតិ
របនទសមានឡសុី

និងអងគការតមាលភាពនៅ

អងគការតមាលភាពកមពុជាអាចផតល់ជូន

រកុមហុននូ វការោំរទនៅកនុងជំហាននីមួយៗចនជំហានទំង
របាំមួយកនុងការដំ ន

ើ រការអនុវតតរបព័នធននេះ។ របព័នធសុច-

រ ិតភាពសាជីវកមមលអ

នឹងបនងាើតរចនាសមព័នធអភិបាលកិចច

ចផទកុនងរបកបនោយរបសិទធភាពផ្ដលអាចឱ្យរកុមហុនកាត់
បនថយនូវឱ្កាសសរមាប់សាច់ញាតិ

និងរគួសារនិ យម

ទំនាស់ផលរបនោជន៍ និងអំនពើពុករលួយ។ វាក៏ អាចជួ យ
ទប់សាាត់កុំឱ្យបុគគលិករកុមហុនរបរពឹតតអំនពើពុករលួយ
តាមរយៈការោក់ នចញនូវនោលននោបាយ

និងនីតិវ ិធី

ចាស់លាស់នៅនលើវ ិធានការនឆលើយតប នៅនពលផ្ដលពួក
នគជួ បរបទៈនឹងអំ នពើពុករលួយ។ បចចុបបននអងគការតមាលភាព
កមពុជា

ផតល់ជំនួយផ្ផនកបនចចកនទសនោយឥតគិតចលលដល់

រកុមហុននដើមបីអនុវតតនូវរបព័ នធសុចរ ិតភាពសាជី វកមមននេះ។
សរមាប់ចំ

ុ ចសនងេបចនដំ ន

ើ រការអនុ វតត សូមនមើ លផ្ផនក

ចនសុចរ ិតភាពខាងនរកាម។

ការផ្លាស់ប្របរិ
យាកាសធុ កិច្ចនៅកម្ពជា
ូត
ុ
បរ ិោកាសធុ រៈកិចចនៅកមពុជា មានការផ្លលស់បូតរោងនរចើន
នៅអំ ឡុងឆ្នំ២០១៥

ការផ្លលស់បូតរមួ យចំនួនផ្ដលគួ រឱ្យ

កត់សំោល់ជាងនគរួមមាន
អនឡាញរបស់រកសួង

ការបនងាើតឱ្យមានរបព័នធ

ិ ជជកមម (MoC) សរាប់វ ិញ្ជា-

បនបរតបញ្ជ
ជ ក់ របភពទំនិញនដើម (COO) និងការចុេះបញ្ជី
ិ ជជកមម។

នលើសពី ននេះនៅនទៀត

អគគនាយកោាន

ពនធោរ(GDT) បាននចញនសចកតីរបកាស កាលពីផ្ខវ ិចឆិកា
ឆ្នំ២០១៥

ថាអគគនាយកោានននេះនឹងលុបនោលនូវពនធ

របបន

នហើយង្ហកនៅរករបបពនធផ្ដលពិតរបាកដ។

ការ

ការផ្លលស់បូតរទំងននេះ គឺ ជាផ្ផនកមួយចនការ

ជរមុញពីរាជ

រោាភិ បាលកមពុជាកនុងការបនងាើតឱ្យមានជាទរមង់ជាក់ លាក់សរមាប់ វ ិស័យឯកជន។
មានការនបតជាានធវើតាម

ននេះនឹងតរមូវឱ្យរកុមហុន

កំពុងផ្តផ្លលស់បូតរនៅជារបនទស

របនទសកមពុជា

ផ្ដលមានរបាក់ចំ

ូ ល

ផ្ដលនឹ ងកាត់បនថយនូវជំនួយបរនទស

នាំនៅរកការនកើននឡើងនូវតរមូវ
របស់រោាភិ បាល។

ការកនុងការរបមូ លពនធ

បផ្នថមពីនលើកិចចរពមនរពៀងអាជីវកមម

នោយនសរ ីជាសកលនិ ងតំបន់

ដូចជាចដគូ អាជីវកមមឆលង

កាត់មហាសមុរទបាសុីហិក
វ (TTP) និងសមាគមន៍ នសដាកិចច
អាសាន(AEC)

ការផ្លលស់បូតរន េះ

ោកាសអាជី វកមមរបកួ ត

នឹងបនងាើតឱ្យមានបរ ិ-

របផ្ជងកាន់ ផ្តខាលំងនឡើងៗ

ជាមួយនឹងការនផ្លតតការយកចិតតទុកោក់ នៅនលើការយល់
រពមរបតិបតតិតាម។ របព័នធសុចរ ិតភាពសាជីវកមមននេះ គឺ ជា
វ ិធីដ៏លម
អ ួ យសរមាប់រកុមហុន

កនុងការោប់នផតើមធានាឱ្យ

បាននូវជំ ហររ ឹងមាំនៅចលៃអនាគត។

អំពីប្ប្ព័ន្ស
ធ ច្
ុ រិតភាព
កនុងការអនុ វតតរបព័នធសុចរ ិតភាពសាជី វ កមម សរមាប់រកុមហុន

នីមួយៗ

អងគការតមាលភាពកមពុជានឹងនធវើការផ្ននាំអំពីជំហាន

រលូន។ ដំន

ជំហានទី ១ ការតាំង

ពិនិតយនិងវាយតចមល

ចិតច
ត ំន

នដើមបីធានាឱ្យមានការអនុ វតតផ្ផនការនោយ

ើ រការចនការអនុវតតរបព័នធសុចរ ិតភាពសាជីវ-

កមម មាន៦ជំ ហានដូចខាងនរកាម៖

េះគនរមាង

សុចរ ិតភាព

ផ្ផនការគនរមាង

ជំហានទី ៥

និងឱ្យពួកនគផ្របកាលយពីអាជីវកមម ការអនុវតតរបស់អតិលិជន

ិញ។
នរៅផលូវការនៅជាអាជីវកមមផូវការវ
ល
មធយមករមិ តទប

ជំហានទី ៦ ការរតួត

របព័នស
ធ ុចរ ិតភាព

ជំហានទី ២ ការវាយ
តចមលហានិភ័យ

ជំហានទី ៤ នរៀបចំ

ជំហានទី ៣

សរមាប់ ការអនុវតត

គនរមាងការ

១)

៍ សមាារៈ

រកុមហុននធវើការចុេះហតថនលខានលើកិចចរពមនរពៀងកនុង

ការយល់រពមនបតជាាចិតតអនុវតតនូវគនរមាងរបព័នធសុចរ ិតភាព
២)

ការវាយតចមលរកហានិភ័យ

រកុមហុននី មួយៗ

វាយតចមលនលើនោលននោបាយ

និងនិតិវ ិធីផ្ដលមានស្រសាប់ និ ងចំ
ខពស់បំផុត

នឹងនធវើនឡើងសរមាប់

រកុមហុន។

ុ ចផ្ដលមានហានិភ័យ
គំនូសពីង

នឹងរតូវបានបនងាើតនឡើងនដើមបីកំណត់ឱ្យន

ងហានិ ភ័យ

ើញនូវហានិភ័យ

ទំងអស់ននាេះ។
៣)

សមាារៈនិងនោលននោបាយសរមាប់វគគប

បណា
ត លរតូវបាននរៀបចំ នឡើងនរកាមការសហការជាមួ យ
បុគគលិកនោលរបស់រកុមហុន
បាយ

ីតិវ ិធី

ហុន។

ជាទូនៅ

និងបុគគលិកទូ នៅ

ុត េះ

សំនៅពរងឹងនោលននោ-

និងរចនាសមព័នធអភិ បាលកិចចរបស់រកុម វគគប

ត លសរាប់ ថ្នាក់ដឹកនំ
ុត េះបណា

ឹងន្វើនឡើងនដើម្បីបនងកើ ការយល់ដឹងពី

សុចរ ិតភាពសាជី វកម្មឱ្យកា ់ តតរបនសើរនឡើង។
៤)

រកុមហុននសាើសំការយល់រពមពី រកុមរបឹកាភិបាល

នដើម្បីន្វើការតកតរប និងនរៀបចំ ឱ្យបុគគលិកនធវើការអនុ វតត។
៥)

រកុមហុនអនុវតតនោលននោបាយ

និង ី តិវ ិធី ផ្ដល

បានរពមនរពៀងោនខាងនលើ។
៥)

នធវើការវាយតចមលនលើនោលននោបាយ

និង ីតិវ ិធី

របស់រកុមហុនសារជាលមីមតងនទៀតនោយរកនឡកនមើ លនៅ

នលើភាពនជាគជ័ យចនការអនុវតត និងវ ិធីកុងការពរងឹ
ន
ងរកបខ័

www.ticambodia.org

ឌ ការង្ហរបនាទប់ នទៀត។
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អងគការតមាលភាពកមពុជាអាចបនតផ្តល់ការោំរទដល់រកុមហុន

បនាទប់ពីការអនុ វតតនូវរបព័នធសុចរ ិតភាពសាជី វ កមម ននេះ និង
បត់តប តាមតរមូវការរបស់រកុមហុន។
ទាយ

រតូវបានផ្

រកុមហុនទំង

នាំកុនងការោត់ តាំងឱ្យមានរបធាន

ផ្ផនកសុចរ ិតភាពនដើមបីបនរម្ើ ការជាមន្រនតីទំនាក់ទំនង និងនធវើ
ការង្ហរបនតនរកាយពីការអនុ វតតរបព័នធសុចរ ិតភាពសាជី វ កមមបានបំនពញចប់ សពវរគប់ ។ ជាទូនៅ ដំន

ើ រការអនុ វតត

ចំណាយនពលពីចននាលេះរបាំមួយនៅរបាំបួនផ្ខ ផ្ផអកនៅនលើ
សមតថភាព និងទំ ហំចនរកុមហុន។
ហានិ ភ័យនិ ងដំ នណាេះស្រសាយ

រចនាសម័ នធរគប់ រគង

ការរតួតពិ និតយនិ ងវាយតចមល

និ តិវ ិធី រាយការ

ចំ ន
ប

របព័ នធសុចរ ិត

េះដឹ ងរបស់បុគគលិកនិ ងវគគ

ភាពសាជី វកមម

ត ល
ុត េះបណា

នោលននោបាយនិ ងនិ តិវ ិធី នៅ
តំ បន់ មានហានិ ភ័យ

បុ គគលិក

ភាព/ការនធវើនអាយរបនសើរនឡើង

ទំ នាស់ផលរបនោជន៍ និងការ

និ តិវ ិធី រតួតពិ និតយកិ ចចសនានិ ង

រគប់ រគងនូ វការរបកាសរទពយ

ឌ

សមបតិ ត

រតូវបានតណនាំឱ្យសាគល់

បនាទប់ពីតរម្ូវការនូវរបព័នធសុចរ ិត-

ភាពសាជី វ កមម ា ការនកើ នឡើងដ៏គួរឱ្យកត់ សមាគល់
អាជាាប័ណណរបព័នធសុចរ ិតភាពសាជី វ កមម រតួវបានទិ ញ
នោយ Trident Integrity អនកផ្ដលផតល់នូវរបព័នធសុចរ ិតភាពសាជី វ កមម តាមរយៈកិចចរបឹកាជាមូ លោាន។
របមា

ពី ធនាោរពិភពនលាកបង្ហាញថា

បាន

www.ticambodia.org

សុចរ ិតភាពសាជី វ កមម ។

ឧទហរ

៍ គនលឹេះមួយពីរបនទស

មានឡសុីអាចបង្ហាញនូ វសកាតនុពលរបស់ខ្ួល ។
Perbadanan
បង្ហាញឱ្យន

Kemajuan

Negeri Selangor

រកុម្ហ
(PKNS)

ើញថ្នរកុម្ហ ន េះអាចសនសំរាក់របមា

ជា១២៥លានសហរដាអានមរ ិកកនុងរយៈនពល៤ឆ្នំ តាមរយៈ
ការពរងឹងនូ វ ីតិវ ិធី

និងការអនុ វតតកតតិកាសញ្ជាសុចរ ិត-

ភាព។សរមាប់រកុមហុនផ្ដលសថិតកនុងបរ ិោកាសអាជីវកមម
ពុករលួយដូចជានៅរបនទសកមពុជា

ផលចំ ន

ញផ្ដល

ផលប្ប្នយាជន្៍នន្ការអន្ុវតតប្ប្ព័ន្ស
ធ ច្
ុ រិតភាព

របព័នធសុចរ ិតភាពសាជី វ កមម

នឹងរតូ វ ា នរបើ រាស់ ជា

ច្ំ នុចនោង និងជាការដឹ កនាំផូវសរាប់
ល
ប គ្គ លិ ក នូវរនបៀប
នឆលើយតប

នៅនពលផ្ដលពួកនគជួបរបទេះនឹងបញ្ជ
ា ពុក-

រលួយ។

ននេះនឹងផតល់អំណាចដល់បុគគលិកកនុងការបដិនិងកសាងនូវ

វបបធ៌មសុចរ ិតភាពខាងកនុងរកុមហុន។ សរមាប់ថ្នាក់ រគប់ -

ដំបូងបងអស់នោយកមមវ ិធីសុចរ ិតភាព្រៈកិច្ចរបស់អងគការ
តមាលភាពមានឡសុី។

ននេះអាចរតូវបាននោេះស្រសាយតាមរយៈរបព័នធ

នស្តរម្ូវការកនុងការចំ ណាយនរៅផលូវការ

នរឿងនជាគជ័យរបស់ជន្ជាតិម៉ានេសុី
របព័នធសុចរ ិតភាពសាជី វ កមម

អភិវឌ្ឍ។

ឹងទទួលបានា កា ់ តតនរច្ើ ស ឹក
ធ សនធប់ ។

ការរបកាសសុចរត
ិ ភាពរបស់

ការអនុ វតតកតតិការសញ្ជាសុចរត
ិ

រូបីយប័

៍

បផ្នថម២៥%

ការបាន់

អំនពើពុករលួយ

រគងកំពូល

របព័នធសុចរ ិតភាពសាជី វ កមម ននេះ

គឺជាវ ិធី ដ៏

សំខាន់ កនុងការនផាើសារនៅកាន់បុគគលិករបស់ពួកនគឱ្យដឹ ង
ថាសុចរ ិតភាព គឺជាកតាតអាទិភាពមួយតាមរយៈសាររបស់

អាករគ្ប់រគង។ គំរន
ូ ិងទំលាប់ោស់ជាទូ នៅមានការពិ បាក
កនុងការផ្កតរមូវ។

កនុងនហតុ ផលននេះ

របព័នធសុចរ ិតភាព

សាជី វ កមម អាចផតល់ឱ្យរកុមហុននូវការោប់ នផតើមលមី។ ទំង
ននេះអាចនោេះស្រសាយនូ វទំ នាក់ទំនងផ្ដលបងកជាបញ្ហ
ា
ពិនសសទក់ទងនឹងការផ្តល់អំនណាយ
សណា
ា រកិចច។

ជា

និងបញ្ជ
ា បដិ

របនទសកមពុជាមានការរ ីកចនរមើននៅកនុង

ការវ ិនិនោគនោយផ្លទល់ពីបរនទស
រដាអានមរ ិកកនុងឆ្នំ២០១៣

ពី១២០០លានសហ-

នៅ១៧០០លានដុ លាលសហរដា
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1

អានមរ ិកនៅឆ្នំ

២០១៤ ។

៦០%ចនការវ ិនិ នោគនោយ

ផ្លទល់របស់បរនទសលំហូរមកកមពុជា

គឺមកពី របនទសចិន

និងរដាជាសមាជិកអាសានវ ិនិ នោគនោយផ្លទល់របស់បរនទសលំហូរមកពី សហរដាអានមរ ិក

នហើយរបនទសសហ-

គមន៍អឺរប
ុ នៅា ករម្ិ តទបនៅនឡើយ ។
2

មួយផ្ដលន្វើឱ្យលំហូរវ ិនិនោគ
សហគមន៍ អឺរប
ុ

កតាតសំខាន់

នោយផ្លទល់ពីរបនទស

និងសហរដាអានមរ ិកា ករម្ិតទាប

គឺ

មកពីអំនពើពុករលួយ។ ហានិភ័យចនអំ នពើពុករលួយនៅកនុង
របនទសកមពុជារតូវបានដឹងថាមាន

ករម្ិតខពស់ជាងនបើ

នរបៀបនធៀបនៅនឹង បណា
ត របនទសនផសងៗនៅរដាជាសមា3

ជិកអាសាន ។ នដើមបីទក់ទញនូវការវ ិនិ នោគបផ្នថមនទៀត
ពីសហគមន៍អឺរប
ុ
របតិបតតិតាម

និងសហរដាអានមរ ិក

រតូវតតពរងឹ ង

សាជី វ កមម អាចធានាច្ំ ន

តរមូវការចនការ

នហើយរបព័ ធសុចរ ិតភាព

េះអាកវ ិ ិនោគ្បរនទសថ្ន ហានិ -

ភ័យចនអំ នពើពុករលួយរតូវបានរគប់រគង ោងមានរបសិទធភាព។
សរមាប់ព័ត៌មានបផ្នថម

និងនដើមបីោប់នផតើមនូវរបព័នធសុច-

រ ិតភាពសរមាប់ រកុមហុនរបស់អនក

សូមទំ នាក់ទំនងមក

អុីនមល matsstridsman@ticambodia.org.
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ASEAN Investment Report 2015, ASEAN Secretariat and
Ibid
3
ASEAN Business Outlook Survey 2015, AmCham Singapore
in collaboration with U.S Chamber of Commerce, 2015
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