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េគលករណែ៍ណនំរបសច់ិនស្ដីអំពីករពិនិតយដ្៏រ ម្រតូវ 
េលីែខ ចង្វ កផ់លិតកមមធនធនែរ្៉របកបេ យទំនលួ
ខសុ្រតូវ 
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េសចក្ដេីផ្ដមីអំពីេគលករណ៍ទងំេនះ                         

 

េគលបំណងៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្ដីអពំីករពនិិតយដ៏្រតមឹ្រតូវេលែីខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធន- 
ធនែរ្៉របកបេ យទំនួលខុស្រតូវ គឺេដមីបផី្តល់ជំនួយស្រមប់ករ្របតិបត្តិករ នងិផ្ដល់េសចក្ដីលម្អតិ
ដល់្របករ ២.៤.៦ ៃនេគលករណ៍ែណន ំស្តអីំពទីំនួលខុស្រតវូចំេពះសងគម េនកនុងករវនិេិយគែរ ៉
េ្រក្របេទស1 របស់ CCCMC មរយៈករផ្ដល់ជេសចក្ដែីណន ំនិងគ្ំរទដល់្រកុមហុ៊នទងំ យ 
ែដលកំពុង្របតិបត្តិករ និង/ឬ េ្របី្របស់ធនធនែរ ៉និងផលតិលផលបនទ ប់បន ៃំនធនធនែរ ៉និងមន 
ពក់ព័នធេនកនុងដំ ក់កល មួយ េនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរ ៉ េដីមបកីំណត់ ទប់ ក ត់ 
និងកត់បនថយ និភ័យរបស់ពួកេគកនុងករចូលរមួេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល កនុងករបងកជេម្ល ះ 
កររេំ ភសទិធិមនុស ធងន់ធងរ និង និភ័យ ៃនករ្រប្រពឹត្តខុិស្រកមសីលធម៌ធងន់ធងរ ។ 

េគលករណ៍ែណនរំបស់ចនិ ស្ដអីពំកីរពនិតិយដ៏្រតមឹ្រតូវេលែីខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរ ៉ ្របកប 
េ យទំនួលខុស្រតូវ 2 បនេ្រប្ីរបស់េគលករណ៍ែណន ំ ស្តពីធុីរកចិចនងិសទិធមិនុស  របស់អងគករ 
សហ្របជជត ិ និង េសៀវេភែណនេំលីករពនិតិយដ៏្រតមឹ្រតវូ ស្ដអីំពែីខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរ ៉
្របកបេ យទំនួលខុស្រតវូ កនុងតបំន់ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ និង នភ័ិយខពស់របស់ OECD 
ជឯក រេគល េហយីនងឹគ្ំរទកររមួបញចូ ល និងផ រភជ ប់ជមួយបទ ្ឋ ន ចបប់ និងគនំិតផ្តួចេផ្តីម 
ដៃទេទៀតែដលពក់ព័នធ។ ្រកុមហុ៊នត្រមវូឱយអនុវត្តនិងេគរព មចបប់ នងិបទបបញញតិ្តទងំ យែដល 
មន្រ ប់ជចបំច់។ ករអនុវត្តេទ មេគលករណ៍ែណនេំនះ មិន ចជំនសួកតព្វកិចចចបប់ 
ឬករអនុវត្តចបប់េផ ងៗែដលមនបនេឡយី។ េគលករណ៍ែណនេំនះ ្រតូវបនេបះពុមពផ យជផ្លូវ 

                                                            
1េគលករណ៍ែណនរំបស់ CCCMC ស្តពីីទំនលួខុស្រតូវចំេពះសងគម េនកនុងករវនិិេយគែរេ៉្រក្របេទស ែដល្រតូវបនផ ព្វផ យកល
ពីៃថងទី ២៤ តុ  ២០១៤េនះ អំពវនវដល់្រកុមហុ៊នែរចិ៉នែដលេធ្វីករវនិិេយគ សហករណ៍ និងេធ្វីពណិជជកមមែរេ៉្រក្របេទសទងំ
អស់ ឲយ “េគរពេទ មេគលករណ៍ែណនសំ្ដីអំពីធុរកិចច និងសិទធិមនុស របសអ់ងគករសហ្របជជតិ កនុងវដ្តជីវតិៃនគេ្រមងវនិិេយគែរ ៉
របស់ខ្លួន” ឲយបនខជ ប់ខជួន និងព្រងឹង “ទំនួលខុស្រតូវទងំអសេ់នកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមៃនឧស ហកមមនិស រណកមមេនះ” ។ 
េគលករណ៍ែណនរំបស់ CCCMC េនះក៏មនបញជ ក់អំពីត្រមូវករេផ ងៗកនុងករ “ពិនិតយឲយបន្រតឹម្រតូវេលែីខ ចង្វ ក់ផលិតកមមែដល
ែផ្អកេលី និភ័យ េដីមបទីប់ ក ត់ករជប់ពក់ព័នធនឹងវតថុធតុ  ែដលផ្តល់ហរិញញបបទន ឬបងកឲយមនជេម្ល ះ” (្របករ ២.៤.៦ ៃន
េគលករណ៍ែណន)ំ ។ 
2 CCCMC និង OECD មនទស នៈ មញញរមួគន  ស្រមប់ភពចបំច់កនុងករសហករបេងកីតេគលករណ៍េនះ។ ដូចេនះេហយី ភគី 
ទងំពីរ បនចុះហតថេលខេលអីនុស រណៈេយគយល់គន មយួ េដីមបសីហ្របតិបត្តិករកនុងករេរៀបចំ ក់ែតងេគលករណ៍ែណនេំនះ។ 
ករេយគយល់គន េនះ គឺេយងេទ មទស នៈវសិ័យ និងែផនករសកមមភព រយៈេពលមធយម រ ងចិន និង OECD កនុងឆន  ំ២០១៥-
២០១៦។  
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ករ ជភ ចិន និងភ អង់េគ្លស េហងីនឹងបកែ្របជភ េផ ងៗេទៀត។ ឯក រជភ ចិន 
ជឯក រេដមី។ ្របសិនេបីមនភពខុសគន  ឬភពលំេអៀងេនកនុងករបកែ្រប ឯក រជភ ចិន 
មនអំ ចជង។  

ឯក រេគលករណ៍េនះ ្រតវូបនរក សិទធ ិ កនុងករពិនិតយនិងែកត្រមូវ េដមីបឲីយសម្រសបេទ មករ 
អភិវឌ ៃន្របតិបត្តិករឧស ហកមមេនះ។ 
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១. វ រ និង ករ្របឈម 
 

្របតិបត្តិករ និងករេធ្វពីណិជជកមម ធនធនធមមជតិផ្តល់ផលយ៉ងមនសក្ត នុពលភពដល់ចនូំល 
កររកីចេ្រមីននងិវបុិលភព និងជ្រមុញឲយទំនក់ទនំង្របកបេ យអតថ្របេយជន៍េទវញិេទមក រ ង 
សហគមន៍នងិ្រកុមហុ៊ន  ជលកខណៈសហ្របតិបត្តកិរណ៍ និងជបុគគល។ ែតផទុយេទវញិ កនុង្របេទស 
មួយចំនួន និងេនតំបន់ខ្លះជពិេសសកនុងតំបន់ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ និងមន និភ័យខពស់ 
្របតិបត្តិករ និងករេធ្វីពណិជជកមមេលីធនធនធមមជតិ ញុងំឲយមនជេម្ល ះ េ យអេំពីហងិ  និងករ 
រេំ ភសិទធិមនុស ។ ឧទហរណ៍ េន្របេទសមួយចនំួន ករេកង្របវញ័ច  និងពណិជជកមមេលីធនធន 
ធមមជត ិ ដូចជេព្រជ េឈ ីនិងធនធនែរប៉នេធ្វីឲយមនស្រងគ មសុីវលិ និងជេម្ល ះហងិ ។ រធតុែរ ៉
ែដលេគេ កត់ថ “3TG” មនដូចជ ស័ងកសី ទង់ែដង ន់ លូមនងិមស ជធនធនែរែ៉ដលទក់ 
ទញករចប់ មមណ៍ខ្ល ងំ េ យ រែតេកីតមនជេម្ល ះជបន្តបនទ ប់ នេពលថមីៗ េនះ។ 

រយៈេពលមយួទសវត រក៍ន្លងមកេនះ សហគមន៍អន្តរជត ិ បនពយយមរកឲយេឃញីនូវទនំក់ទនំង 
រ ងធុរកិចច នងិកររេំ ភសិទធមិនុស  ។ សហគមន៍អន្តរជត ិ បនេឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ មរយៈ 
វធិនករេផ ងៗគន  ដូចជដំេ ះ្រ យរបស់អងគករសហ្របជជត ិ េទដល់វធិនករ Kimberley 
Process និងជចុងេ្រកយបេងកីតបទ ្ឋ ន ចបប់ និងបទបបញញត្តជិសកល កនុងេគលបំណងេដីមបផី្ដ ច់
ទំនក់ទំនងរ ង រធតុែរ ៉និងជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ ្រពមទងំជមយួនឹងកររេំ ភសិទធិមនុស ។ កនុង 
ឆន ២ំ០១១ ្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស  របស់អងគករសហ្របជជត ិ បនអនុម័តជឯកចឆ័នទេល ី “េគល 
ករណ៍ែណនសំ្ដីពីធុរកិចច និងសិទធមិនុស របស់អងគករសហ្របជជតិ” ែដលជ្រកបខណ្ឌ ៃនករ 
ទទួលខុស្រតវូេលីសិទធិមនុស របស់ ជីវកមមេលីកដបូំង ែដល្រតវូបនគ្ំរទជសកល។ 

ករទទលួខុស្រតូវចមបងរបស់្រកុមហុ៊ន គឺេដមីបធីនឲយបនថពួកេគមិនបងកបញ្ហ  និងចូលរមួចំែណក 
ឬក៏ទទលួបនផល្របេយជន៏ ពីកររេំ ភសិទធមិនុស  នងិជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ េ យេចតន ឬអ-
េចតន និងេគរពសិទធិមនុស របស់អនកទងំអស់ ែដល ចទទួលរងផលប៉ះពល់ពីសកមមភពធុរកចិច 
របស់ពូកេគ។  ដូចេនះេហយី ្រកុមហុ៊នែដលមនទំនលួខុស្រតូវ ្រតវូេធ្វីករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវជ្របច ំ
និងទូលំទូ យ េទេលីសកមមភពធុរកិចចទងំអស់របស់ពកួេគ  រមួបញចូ លទងំ និភ័យទងំអស់ 
ែដល ចមនេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលតិកមម ែដលពកួេគទញយក្របភពពីធនធនធមមជតិ។ ្រកបខណ្ឌ
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ែដលទទលួ គ ល់ជអន្តរជតិកនុងករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតវូេលីែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម គឺ“េសៀវេភែណនរំបស់ 
OECD ស្ដអីំពីករពនិតិយដ៏្រតមឹ្រតូវ េលីែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរ្៉របកបេ យទំនួលខុស្រតូវកនុង 
តំបន់ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ និងមន និភ័យខពស់”(ែដលេ កត់ថ “េសៀវេភែណនេំលី 
ករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវរបស់ OECD”) ែដលបនេ្រប្ីរបស់ជមូល ្ឋ ន ស្រមប់កមមវធិឧីស ហកមមភគ 
េ្រចនី ស្ដអីំពីែខ ចង្វ ក់ផលតិកមមធនធនែរ ៉្របកបេ យទំនួលខុស្រតូវ3 កនុង្របេទសនន។ 

                                                            
3 សហគមអន្តរជតិ បនេរៀបចំករែណនសំ្តីពីករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវស្រមប់្រកុមហុ៊នេផ ងៗែដលកំពុងទទួល្របភពធនធនែរ ៉ ពីតំបន់ 
ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះនិងមន និភ័យខពស ់ មរយៈដំេណីរករពហុភគី ែដល ប់បញចូ លសននិសិទធអន្តរជតិេលីតំបន់ The 

Great Lakes Region (ICGLR) អងគករស្រមប់កិចចសហ្របតិបត្តិករេលីេសដ្ឋកិចច និងករអភិវឌ  (OECD) និង្រកុមអនកជំនញរបស់ 
អងគករសហ្របជជតិ។ ្រកុម្របឹក សន្តិសុខរបស់អងគករសហ្របជជតិ (UNSC) េសចក្តីសេ្រមច ឆន ១ំ៩៥២ ទទលួយកអនុ សន៍ 
ៃនករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវ ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍ចុងេ្រកយរបស់អនកជំនញរបស់អងគករសហ្របជជតិ ែដលេឆ្លីយតបេទនឹង 
ភ័ស្តុ ងរយៈេពលែវងៃនទំនក់ទំនងរ ងជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ និងកររេំ ភសិទធិមនុស  េនភគខងេកីតៃន ធរណរដ្ឋ្របជធិប- 
េតយយកុងេ គ  និងពណិជជកមមស័ងកសី ន់ លូម ទង់ែដងនិងមស។ េគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវរបស់្រកុម្របឹក  
សន្តិសុខអងគករសហ្របជជតិ និងOECD ្រតូវបនរចនេឡងីេដីមបឲីយមនលកខណៈ្រសបគន ។ 
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២. វតថុបំណង 
 

 
វតថុបំណងៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចនិ ស្ដីអំពីករពនិិតយដ៏្រតឹម្រតូវេលែីខ ចង្វ ក់ផគត់ផគង់ធនធនែរ ៉
្របកបេ យទំនួលខុស្រតវូ(ែដលេ កត់ថ “េគលករណ៍ែណន”ំ) គេឺដីមបផី្តល់ជនំយួ្របតិបត្តិករ 
និងផ្ដល់េសចក្ដីលម្អតិដល់្របករ ២.៤.៦ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចនិស្តីពីទនំួលខុស្រតូវចេំពះ 
សងគម េនកនុងករវនិិេយគែរេ៉្រក្របេទស(ែដលេ កត់ថ“េគលករណ៍ែណនរំបស់ចនិស្តពីទីនំលួ 
ខុស្រតូវ កនុងករវនិេិយគែរ)៉4 េ យេធ្វកីរផ្ដល់នូវេសចក្ដែីណន ំ េទដល់្រកមុហុ៊នចិនទងំអស់ែដល 
េធ្វី្របតិបត្តិករ និងកំពុងេ្របី្របស់ធនធនែរ ៉ និងផលិតផលបនទ ប់បន ធំនធនែរ ៉ េហយីពក់ព័នធកនុង 
ដំ ក់កល មួយេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរ ៉ េដីមបកីំណត់ ទប់ ក ត់ និងកត់បនថយ 
និភ័យៃនកររមួចែំណកបងកជេម្ល ះ កររេំ ភសិទធិមនុស  និង និភ័យៃនករ្រប្រពឹត្តខុស្រកម 

សីលធម៌ធងន់ធងរ ្រពមទងំេដីមបពីិនិតយេមីលេគលករណ៍ែណន ំ ស្ដីអំពីធុរកចិចនិងសទិធិមនុស  របស់ 
អងគករសហ្របជជតិ កនុងអំឡុងេពលៃនវដ្ដជវីតិៃនគេ្រមងវនិិេយគែរ ៉។ 

មរយៈេនះេហយី េគលករណ៍ែណននំងឹ ជួយគ្ំរទ្រកមុហុ៊នទងំ យឲយសេ្រមចបននូវអនុ-
េ មភព មចបប់និងបទបបញញត្តៃិនពណិជជកមម ែដលបនអនុម័ត ឬសថិតេនកនុងដំេណីរករៃនករ 
អនុម័តចបប់ ែដលត្រមូវឱយមនករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតវូេលីែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរេ៉នះ និង/ឬ 
សេ្រមចបននូវករអនុេ មេទ មគំនិតផ្ដួចេផ្ដមីឧស ហកមម ែដលេធ្វីឱយកន់ែត្របេសីរេឡងីនូវករ
ឈនចូលទផី រ 5 ។  
                                                            
4 ្របករ ២.៤.៦ ទមទរ្រកុមហុ៊នទងំ យឱយ “េធ្វីករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមែដលែផ្អកេលី និភ័យ េដីមប ី
ទប់ ក ត់ករជប់ពក់ព័នធនឹងវតថុធតុ  ែដលប ្ដ លឲយមនជេម្ល ះ”។ អនុ្របករៃន្របករេនះទមទរបែនថមឲយ៖ “ក. េធ្វីករ យ 
តៃម្លមយួេដីមបកំីណត់ថ េតីគេ្រមងវនិិេយគែរ ៉ ែដលករេធ្វពីណិជជកមមែរទ៉ងំេនះ មន្របភពមកពី ឬប ្ដ ញផ្លូវដឹកជញជូ ន េនទី ងំ 
េនកនុងតំបន់ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ ឬ/និង មន និភ័យខពស់ែដរឬេទ? ខ. អនុវត្ត មវធិនករៃនករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវែដល 
មន្រ ប់េនកនុងតំបន់ែដលរងប៉ះពលេ់ យជេម្ល ះ និង និភ័យខពស់។ វធិនករទងំ យ ្រតូវពិនិតយេ យភគីទី៣ និងផ ព្វផ យ
ជ ធរណៈ និង គ. េពលេធ្វី្របតិបត្តិករកនុងតំបន់ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ ឬ/និងមន និភ័យខពស់ ្រតូវចត់វធិនករេដីមប ី
្រតួតពិនិតយេលីទំនក់ទំនងធុរកិចច ្របតិបត្តិករ និងលំហូៃនមូលនិធិនិងធនធនទងំ យ េហយីនិងេចៀស ងករេធ្វីពណិជជកមមែរែ៉ដល
មនជេម្ល ះ។ 
5 ឧទហរណ៍៖  ត្រមូវករផ្លូវចបប់ៃនែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម្របកបេ យទំនលួខុស្រតូវ ្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុងែផនក ១៥០២ 
ៃនចបប់កំែណទំរង់ Dodd-FrankWall Street និងករករពរអនកេ្របី្របស់ និងកនុងចបប់កនុង្រសុកៃន ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ 
កុងេ គ  ្របេទសរ ៉ ន  និង ្របេទសបូ៊រុនឌឺ។ មិន្រតឹមែតបុ៉េ ្ណ ះ ្របេទសជសមជិក របស់សននិសិទអន្ដរជតិៃនតំបន់ The Great 

Lakes (ICGLR) បនបេងកីតគំនិតផ្តួចេផ្ដីម្របចតំំបន់ ្របឆងំនឹងករបំផ្ល ញនិងករេកង្របវញ័ច េ យខុសចបប់េទេលធីនធនធមមជតិ 
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អតថ្របេយជន៍ែដលរពំឹងទុកេផ ងេទៀត  ស្រមប់្រកុមហុ៊ន្របតិបត្តកិររមួមន៖ 

1. បេងកីនសមតថភពេដីមបបីំេពញ មកររពំឹងទុកៃនអតថិិជននិង ទីផ រស្រមប់្របតិបត្តិករធន 
ធនែរ្៉របកបេ យទំនួលខុស្រតូវ 

2. ព្រងឹងករយល់ដងឹ ករ្របមូលព័ត៌មន និងករ្រគប់្រគងេលីែខ ចង្វ ក់ផលតិកមម និងយុទធ-
្រស្តកំណត់្របភពធនធនែរ ៉ េដីមបជី្រមុញឲយមនករសេ្រមចចិត្តែដលមនលកខណៈជ 

យុទធ ្រស្ត និងមនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ 

3. េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវេករ ្ត ិ៍េឈម ះរបស់្រកុមហុ៊នែដលបនចូលរមួនងិ្រកុមហុ៊នឧស ហកមមចិន 

4. កត់បនថយកររខំនកនុងករផគត់ផគង់ែដលបងកេឡងីេ យជេម្ល ះ និង អភិបលកចិចទន់េខ យ 

5. ផ្ដល់ជូននូវករែណនដំល់្រកុមហុ៊ន ែដលចង់អនុវត្តករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវេលីែខ ចង្វ ក់ផលិត-
កមម កនុងធនធនធមមជតិដៃទេទៀតេ្រកពីធនធនែរ ៉។ 

                                                                                                                                                                                         

(RINR) និងយន្តករៃនលិខិតបញជ ក់្របចតំំបន់ (RCM) គឺគេ្រមងបញជ ក់ និង ម នធនធនែររ៉បស់ ICGLR។ គំនិតផ្ដួចេផ្ដមី 
ឧស ហកមមនន រមួមនកមមវធីិអនករ ំ យែរេ៉ យគម នជេម្ល ះែដល្រតូវបនអភិវឌ េ យ សមព័នធអនកឧស ហកមមេអឡចិ្រតូនិច(EICC) 

និងគំនិតផ្ដួចេផ្ដីមឲយមននិរន្តរភពេអឡចិ្រតូនិចជសកល (GeSI) បទ ្ឋ នែរម៉សែដលគម នជេម្ល ះសំ ប់្រកុម្របឹក ែរម៉សពិភពេ ក 
(2012) េសចក្ដីែណនៃំនែរម៉សែដល្របកបេ យទំនលួខុស្រតូវ របស់សមគមទីផ រមសដំុៃនទី្រកុងឡុង (2012) លិខិតបញជ ក់
ដំេណីររក ភស្តុ ងរបស់្រកុម្របឹក េ្រគឿងអលងក រ្របកបេ យករទទលួខុស្រតូវ (2012) និង បទ ្ឋ ន Fairtrade និង Fairmined 

សំ ប់ែរម៉សែដលបនមកពីកររកុរកែរេ៉ យៃដ និងេ យសិបបកមមខន តតូចរបស់សមព័នធរុករកែរ្៉របកបេ យទំនលួខុស្រតូវ/ អងគករ
សំ ប់ ្ល កសញញ  Fairtrade អន្តរជតិ (2012) ជងេនះេទេទៀត ករអនុវត្ត ម េគលករណ៍ែណន ំ ព្រងឹងករអនុេ មេទនឹង 
អនុ សន៍ៃន្រកុមករងរសកមមភពហរិញញវតថុ (FATF) េដីមប្ីរបឆងំនឹងសកមមភព ងលុយ េហយីនិងករ្របឆងំនិងករផ្ដល់ហរិញញ 
បបទនេទពកួេភរវជន (AML/CFT) ែដលកនុងេនះ ្របេទសចិនជសមជិក ្រពមទងំជមយួនឹងស្តង់ រែដលបនសថិតេនេ្រកមគំនិត 
ផ្ដួចេផ្ដីមេធ្វីឲយមនតម្ល ភពេនកនុងឧស ហកមមនិស រណកមម (EITI)។ ករេធ្វីេសចក្តី យករណ៍េលីករចំ យេ យរ ្ឋ ភិបល 
ស្រមប់្របតិបត្តិករែរេ៉នះ គឺជត្រមូវករចបំច់េនកនុង្របេទសចំនួន ៤៨ ែដលកំពុង្របតិបត្តិ ម EITI ។ 
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៣. វ ិ លភពៃនករអនុវត្ត 
 

 

េគលករណ៍ែណនេំនះ្រតូវអនុវត្ត ចេំពះ្រកុមហុ៊នចិនទងំអស់ ែដលកំពុង្របតិបត្តិករ េធ្វីពណិជជ-
កមម ច្រមញ់ ដឹកជញជូ ន និង/ឬ កំពុងែតេ្រប្ីរបស់ធនធនែរេ៉ហយីនិងផលិតផលេផ ងៗៃនធនធនែរ ៉
េនះ  និងពក់ព័នធេនកនុងដំ ក់កល មួយ េនកនុងែខ ចង្វ កផ់លិតកមមធនធនែរន៉ងិ ផលិតផល 
េផ ងៗៃនធនធនែរទ៉ងំេនះ។ និយមន័យេនះ ្រគបដណ្ត ប់េទេល្ីរគប់្រកុមហុ៊នចិនែដលេធ្វ្ីរបតិបត្ត-ិ
ករែផនក ប់្រសទីម (upstream) ដូចជករែស្វងរកុរក ករទញយក ករេធ្វពីណិជជកមម ករដឹក 
ជញជូ ន និងករស្តុកទុក រហូតដល់ដំ ក់កលច្រមញ់ ែដល ប់បញចូ លទងំករច្រមញ់ និង\ឬ ករ-
រ ំ យ ្រពមទងំ្របតិបត្តកិរែផនកេ ន្រសទីម (downstream) ែដល ចមនភពពក់ព័នធេទនឹងករ 
េ្រប្ីរបស់ធនធនែរ ៉និងផលិតផលេផ ងៗៃនធនធនែរទ៉ងំេនះ េនកនុងែខ ចង្វ កផ់លិតកមមធនធន 
ែរ ៉(ឧទហរណ៍ដូចជ៖ េ្រគឿងេអឡចិ្រតូនិច ឧបករណ៍អគគិសន ីឧបករណ៍នន េ្រគឿងអលងក រ ឧប-
ករណ៍ទំនក់ទំនង -ល-)។ ពកយថ “្រកុមហុ៊នចនិ” កនុងន័យេនះ សំេ ល់ ថ ប័ននីតិបុគគល្រសប 
ចបប់ទងំ យ (េដីមបផីលចំេណញ) បនចុះបញជ ីពណិជជកមមេនកនុង្របេទសចិន ឬេនេ្រក្រប-
េទស ( ប់បញចូ លទងំ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធ)ែដលមនកមមសិទធិេពញេលញ ឬមនភគហុ៊នេ្រចនី ឬ 
្រគប់្រគង េ យនតីិបុគគល និងរូបវន័្តបុគគលជជនជតចិិន ។  

ធនធនែរ ៉េនកនុងេគលករណ៍ែណនេំនះ សំេ េលី្រគប់ធនធនែរទ៉ងំអស់នងិផលតិផលេផ ងៗៃន 
ធនធនែរទ៉ងំេនះ (ឧ. រធតុែរ ៉កំ ប់ែរ ៉េ ហៈ ផលិតផលផ  ំផលិតផលបនទ បប់ន )ំ។ ក៏បុ៉ែន្ត 
ជករចប់េផ្តមី CCCMC នឹងផ្តល់ ទិភពេលីករផ ព្វផ យនិតិវធិសីវនកមម និងឯក របែនថម 
ែដលេរៀប ប់អំពែីខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរេ៉ហយីនិងផលិតផលេផ ងៗៃនធនធនែរទ៉ងំេនះ ដូច 
ខងេ្រកម ៖ 
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មស េ ហៈធតុ( ប់ទងំ េ ហធតុក្ល យ) ែរ ៉នងិកំ ប់ែរែ៉ដលមនមស 

សំណ េ ហៈធតុ( ប់ទងំ េ ហធតុក្ល យ) ែរ ៉នងិកំ ប់ែរែ៉ដល មនសំណប៉ ងំ 
(ែរ ៉Cassiterite និង ែរស៉ណំប៉ ងំេផ ងៗេទៀត) 

ទង់ែដង េ ហៈធតុ ( ប់ទងំ េ ហធតុក្ល យ) ែរ ៉ នងិកំ ប់ែរែ៉ដលមនទង់ ែដង 
(Wolframite និង ែរទ៉ង់ែដងដៃទេទៀត) 

ន់ លូម េ ហៈធតុ ( ប់ទងំ េ ហធតុក្ល យ) ែរ ៉នងិកំ ប់ែរែ៉ដលមន Niobium ឬ 
Tantalum (Coltan, Columbite, Tantalite, Niobite, Pyrochlorite និង 
្របេភទែរ ៉Nb-Ta េផ ងេទៀត) 

 

វ ិ លភពៃនករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវែដលសម្រសប នឹងពឹងែផ្អកេលី ថ នភពជក់ែស្ដងនងិទទួលឥទធ-ិ
ពលេ យ រក ្ត េផ ងៗដូចជ ទំហសំហ្រគស6 វស័ិយ និងលកខណៈៃនផលិតផល និងេស កមម 
ែដលពក់ព័នធ ក៏ដូចជកររមួចែំណករបស់្រកុមហុ៊ន េនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរ ៉ និងភព 
េកីតេឡងីជទូេទៃន នភ័ិយ េនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរ។៉ េគលករណ៍ែណនេំនះ ក់ 
បញចូ លនិតវិធីិសវនកមមេ យែផ្អកេលីធនធនែរជ៉ក់ ក់  នងិឯក របែនថម េនកនុងឧបសមព័នធែដល 
េរៀប ប់លម្អតិនូវករែណនសំ្រមប់្រកមុហុ៊ន ថេតេីធ្វីយ៉ង េដីមបសីេ្រមចបននូវករពនិិតយដ៏្រតឹម 
្រតូវេទ មវសិ័យនមួីយៗ។  

្រកុមហុ៊នែដលមន្របតិបត្តកិរេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមៃនធនធនធមមជតិេផ ងេទៀត ក៏្រតវូបន 
េលីកទឹកចតិ្តឲយេ្របី្របស់េគលករណ៍ែណនេំនះ ជឯក រេយងផងែដរ។  

                                                            
6 ្រកុមហុ៊នែដលមនទំហតូំច មិន្រតូវបនេលីកែលងពីករអនុវត្តជំ នទងំអស់ ែដលមនកនុងេគលករណ៍ែណនេំនះេទ ក៏បុ៉ែន្ត ច 
អនុវត្ត មដំេណីរករែដលសម្រសបេទនឹងទំហ្ំរកុមហុ៊នរបស់ពកួេគ។ 
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៤. ករែណនពីំជំ នមូល ្ឋ នៃនករពិនិតយដ៏្រតមឹ្រតូវ7 ែដលែផ្អក
េលី និភ័យ 

 

េគលករណ៍ែណនេំនះ បង្ហ ញពីគំរជូមូល ្ឋ ន៥ជំ ន ស្រមប់អនុវត្តករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវេនកនុង 
ែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមែដលែផ្អកេលី នភ័ិយ។ េយង មេគលករណ៍ែណនរំបស់អងគករសហ្របជ-
ជតិ  ករ្រតួតពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវ របស់្រកុមហុ៊នកនុងករេ ះ្រ យផលប៉ះពល់សិទធមិនុស អវជិជមន 
្រតូវរមួបញចូ ល “ករ យតៃម្លេលីផលប៉ះពល់សិទធិមនុស ជសក្ត នុពល និងជក់ែស្ដង កររមួបញចូ ល 
និងចំ ត់ករេទ មកររកេឃញី េធ្វីករ ម នេលីករេឆ្លីយតប េហយីនងិេធ្វកីរទំនក់ទំនងពី 
វធិីេ ះ្រ យផលប៉ះពល់ទងំេនះ”8 ។ OECD ឲយនិយមន័យេលីករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតវូថគឺ “ដំេណីរ 
ករជ្របច ំ យ៉ងសកមមនិងេ យមនករេឆ្លីយតប ស្រមប់ឲយ្រកុមហុ៊នទងំ យ ចធនបនថ 
ពួកេគេគរពសិទធិមនុស  និងមិនបងកឲយមនជេម្ល ះ មួយ។ ករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវ ចជួយ្រកុមហុ៊ន 
េដីមបធីនបនថពួកេគសកិ ពចីបប់អន្តរជតិ និងេគរព មចបប់ជតិ ប់បញចូ លទងំករ្រគប់្រគង 
ពណិជជកមមខុសចបប់េលីធនធនែរ ៉និងករ ក់ទណ្ឌ កមម របស់អងគករសហ្របជជតិ។ ករពិនិតយដ៏ 
្រតឹម្រតូវែដលែផ្អកេលី នភ័ិយ សំេ េលីជំ នទងំ យ  ែដល្រកមុហុ៊នគរួែតអនុវត្ត េដីមប ី
កំណត់និងេ ះ្រ យ និភ័យជក់ែស្តង ឬជសក្ត នុពល  កនុងេគលបណំងទប់ ក ត់ ឬកត់បនថយ 
ផលប៉ះពល់អវជិជមនែដល េកីត ចេចញពសីកមមភពរបស់ពួកេគ និងករសេ្រមចចិត្តកនុងករទទួល 
្របភពធនធនែរ។៉”9 

                                                            
7 េនកនុងេគលករណ៍ែណនេំនះ ពកយ “Due Diligence” ្រតូវបនបកែ្របជ “尽责” និង “尽责管理”។ េនេពលខ្លះ ពកយេនះ្រតូវ 
បនបកែ្រប “尽职调查” រមួបញចូ លទងំករបកែ្របផ្លូវករជភ ចិនៃនឯក រ “OECD Due Diligence Guidance for 

Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas”។ បុ៉ែន្ត “Due Diligence” ្រតូវបន 
បកែ្របជ “尽责” ឬ “尽责管理” ស្រមប់ករបកែ្របផ្លូវករជភ ចិនៃនឯក រ “United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights” ែដលបនទទលួ គ ល់េ យអងគករសហ្របជជតិ។ េគលករណ៍ែណនេំនះ និងឯក រពក់ព័នធ 
នឹងេ្របី្របស់ករបកែ្របជផ្លូវករពីឯក រអងគករសហ្របជជតិ។  
8 អងគករសហ្របជជតិ (២០១១)៖ េគលករណ៍ែណនសំ្ដីពីធុរកិចច និងសិទធិមនុស ៖ ករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ អងគករសហ្របជជតិស្ដី 
ពី “ករករពរ ករេគរព និងដំេ ះ្រ យ”ចំនុច II.B.17 
9 OECD (2013)៖ េសៀវេភែណន ំស្តីអំពីករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវ េលីែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរ្៉របកបេ យទំនលួខុស្រតូវ កនុងតំបន់ 
ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ និងមន និភ័យខពស់ (ទំព័រទី ១៣) 
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េ យ របរយិកសៃន្របតិបត្តិករ ចមនលកខណៈសមុគ ម ញ រមួបញចូ លទងំបរយិកស ៃនតំបន់ 
ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ និងមន និភ័យខពស់ ែដលលកខខ័ណ្ឌ ចេកីនេឡងីនិង ចចុះថយ 
យ៉ងឆប់រហ័ស ករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវ ្រតូវបនយល់េឃញីថជដំេណីករជ្របច ំ េនកនុងែខ ចង្វ ក ់
ផលិតកមម ែដល្រកមុហុ៊នអនុវត្តជំ នសម្រសប និងេធ្វីករ្របងឹែ្របង្របកបេ យសុឆនទៈ េដីមប ី
កំណត់និងេឆ្លយីតបេទនឹង និភ័យជសក្ត នុពល កនុងករបងកឲយមនជេម្ល ះ កររេំ ភសទិធិមនុសយ 
ធងន់ធងរ និងករ្រប្រពឹត្តខុស្រកមសលីធម៌ធងន់ធងរ។ 

្រគប់្រកុមហុ៊ន ទងំអស់ែដលសថតិេ្រកមនិយមន័យៃនមតិកចំណុចទី៣ ៃនេគលករណ៍ែណនេំនះ 
្រតូវសេ្រមចឲយបននូវជំ នទងំ៥ ស្រមប់្រកបខណ្ឌ ៃនករពិនតិយដ៏្រតឹម្រតវូ េនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិត 
កមមែដលែផ្អកេលី និភ័យ ែដល្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងេគលករណ៍ែណនេំនះ។ 

ជំ នទងំ ៥េនះមន ៖ 

ជំ នទី ១ បេងកីត្របព័នធ្រគប់្រគង នភ័ិយរបស់្រកមុហុ៊នែដលមនលកខណៈរងឹម ំ

ជំ នទី ២ កំណត់ នងិ យតៃម្ល នភ័ិយកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម 

ជំ នទី ៣ បេងកីត នងិអនុវត្តយុទធ ្រស្តមួយេដីមបេីឆ្លីយតបេទនងឹ និភ័យែដលបនកណំត់ 

ជំ នទី ៤ េធ្វសីវនកមមឯក ជយេ យភគីទីបី េទេលីចំណុច ងំសទះ ែដល្រតូវបនកណំត់រចួ 
េនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម (ដូចែដលបនបង្ហ ញេនកនងនីតិវធិសីវនកមម) 

ជំ នទី ៥ េរៀបចរំបយករណ៍អំពីដំេណីករ និងលទធផលៃនករ្រគប់្រគង និភ័យ េនកនុងែខ  
ចង្វ ក់ផលតិកមម 

 

ករែណនលំម្អិតកនុងករអនុវត្តជំ នទងំ៥ ៃនករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវេលីែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមែដលែផ្អក
េលី និភ័យ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងមតិកចំណុចទី៧ េហយីនឹង្រតូវពនយល់ជក់ ក់បែនថម េនកនុង 
និតិវធិសីវនកមម េទេលីធនធនជក់ ក់ និងឯក របែនថមែដលមនេនកនុងឧបសមព័នធៃនេគល-
ករណ៍ែណនេំនះ ។ 
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៥. ្របេភទៃន និភ័យ ចំេពះករពនិិតយដ៏្រតមឹ្រតូវ 
 

ករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវែដលែផ្អកេលី និភ័យ គឺជវធិី ្រស្តែដល ចបត់ែបនបន មនន័យថកំរតិៃន 
ត្រមវូករករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវរបស់្រកមុហុ៊ន គឺសមម្រតេទនឹង និភ័យែដលពួកេគជួប្របទះ។   
និភ័យែដលពក់ព័នធនងឹេគលករណ៍ែណនេំនះ ្រតវូបនេរៀប ប់កនុងែផនកេនះ។ ្របសនិេបីេយង 

េទ មករពនិតិយដ៏្រតឹម្រតវូរបស់ពកួេគ  ្រកុមហុ៊នមយួរកេឃញី និភ័យមួយកនុងចំេ ម និភ័យ 
ែដលមនេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមរបស់ពួកេគ ឬ មរយៈករកំណត់្របភពធនធនែរ ៉ ពួកេគ្រតវូ 
អនុវត្តឲយបននូវករពនិិតយដ៏្រតឹម្រតវូ “ែដល្របេសរី”។ ករពិនតិយដ៏្រតឹម្រតវូ “ែដល្របេសរី” បញចូ លទងំ 
ករ យតៃម្ល និភ័យ និង្របតិបត្តកិរ្រគប់្រគងដ៏សុីជេ្រម ដូចមនកនុងជំ នទី២និងទី៣ៃន្រកប-
ខណ្ឌ ៃនជំ នទងំ៥ែដលបនេលីកេឡងីខងេលី។  

េនកនុងេគលករណ៍ែណនេំនះ មនករកំណត់្របេភទ និភ័យ២ខុសគន  គឺ និភ័យ្របេភទ១ និង 
និភ័យ្របេភទ២។10 ្របេភទៃន នភិ័យទងំពីរេនះ េកីតេឡងីពីត្រមូវករែដលបនេរៀប ប់េន 

កនុងេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទនំួលខុស្រតូវេលីករវនិេិយគែរ ៉និងែដលត្រមវូឲយមនករយក 
ចិត្តទុក ក់ជពិេសស។ 

និភ័យ្របេភទទី១ ជ នភ័ិយទងំ យ ែដលនឲំយមនជេម្ល ះនិងកររេំ ភសទិធិមនុស ធងន់ 
ធងរ ែដល ចេកីតេចញព្ីរបតិបត្តិករ ករេធ្វពីណិជជកមម ករច្រមញ់ និងករនេំចញធនធនែរ ៉ េន 
តំបន់ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះនិងមន និភ័យខពស1់1។ និភ័យ្របេភទទី២ ជ នភ័ិយទងំ 
យ  ែដលទក់ទងេទនឹងករ្រប្រពឹត្តខុសធងន់ធងរ េទេលីបញ្ហ បរ ិ ថ ន សងគម និង្រកមសលីធម ៌

(បែនថមពីេលី និភ័យ្របេភទទី១)12 ។ 

                                                            
10  ករែបងែចករ ង និភ័យ្របេភទទី១ ឬ និភ័យ្របេភទទី២ មិនមនន័យថឲយ ទិភព និភ័យ្របេភទទី១ ជង និភ័យ 
្របេភទទី២េនះេឡយី។ ្រកុមហុ៊ន ្រតូវកំណត់ និងចត់ ទិភព និភ័យ មិនែមនេ យែផ្អកេទេលី្របេភទៃន និភ័យេឡយី បុ៉ែន្ត 
ែផ្អកេទេលីក្រមិតធងន់ធងរ និងភពែដល ចេកីតមនៃនផលប៉ះពល់ ដល់ភគីពកព័់នធែដល ចរងប៉ះពល់។  
11  េសៀវេភែណនសំ្តីពីករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវរបស់  OECD  ជឯក រេយងជអន្តរជតិដ៏សំខន់ ស្រមប់ និភ័យ្របេភទទី១។ 
េសៀវេភែណនរំបស់ ក៏ជឯក រេយង ស្រមប់បទ ្ឋ ន និងបទបញញត្តិអន្តរជតិ េហយីមនលកខណៈសំខន់ជមួយនឹងករអនុេ ម 
េទ មកតព្វកិចចចបប់ពណិជជកមម និងទីផ រននែដលពកួេគ្រតូវេគរព ម ែដលរមួបញចូ លទងំ ឧទហរណ៍ ្រកុមហុ៊នចុះបញជ ីទីផ រ 
ភគហុ៊នេនសហរដ្ឋ េមរកិ និងេនតំបន់ Great Lakes ្រហ្វកិ។   
12 េគលករណ៍ែណនរំបស់ចិនស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ ៉ជឯក រេយងដ៏សំខន់ ស្រមប់ និភ័យ្របេភទទី២។ េគល 
ករណ៍ែណនសំ្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ ៉ កនុង្របករទី ២.៣.១ ទមទរពី្រកុមហុ៊នែររ៉បស់ចិនឲយ ”កំណត់នូវ្រកមសីលធម៌ 
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យុទធ ្រស្តៃនករកត់បនថយ និភ័យស្រមប់ និភ័យ្របេភទនមីួយៗ ែដលមនេនកនុង្របករពក់
ព័នធ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចនិ ស្តីពីទំនលួខុស្រតវូកនុងករវនិិេយគែរ ៉ ្រតវូបនបង្ហ ញេទ ម 
និភ័យនីមយួៗដូចខងេ្រកម។ 

5.1 និភ័យ្របេភទទ១ី៖ និភ័យទងំ យ ែដលនឲំយមនជេម្ល ះនងិកររេំ ភសទិធ ិ
មនុស ធងន់ធងរ ែដល ចេកតីេចញព្ីរបតបិត្តកិរ ករេធ្វពីណិជជកមម ករច្រមញ់ នងិករនេំចញ 
ធនធនែរ ៉េនតបំន់ែដលរងប៉ះពលេ់ យជេម្ល ះ នងិមន នភ័ិយខពស់ 

5.1.1 នភ័ិយកនុងករ្រប្រពតឹ្ត ទទួលផលចេំណញព ីឬផ្ដល់ជនំយួដល់ ឬស្រមបស្រមប ឬទទលួ 
្របភពពី ឬមនទនំក់ទនំងជមយួភគី មយួែដល្រប្រពឹត្ត ទទួលផលចេំណញព ី ឬ ផ្ដល់ជនួំយ 
ដល់ ឬស្រមបស្រមបនឲំយមនកររេំ ភបពំនធងន់ធងរ មយួដូចខងេ្រកម៖   

5.1.1.1 ទ្រមង់ មួយៃនករេធ្វីទរុណកមម អមនុស ធម៌ និងករបនទ បបេនថ ក 
(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៤ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.1.1.2 ទ្រមង់ មួយៃនករេ្របកីំ ងំពលកមមេ យករបងខ ំមនន័យថករងរឬេស កមម  
ែដលបុគគល មន ក់េធ្វ ី េ្រកមករគំ មកំែហងៃនករពិន័យ និងែដលបុគគលេនះេធ្វីេ យមនិបន
សម័្រគចិត្ត។ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៤ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.1.1.3 ទ្រមង់ែដលធងន់ធងរបំផុតៃនពលកមមកុមរ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៥.១ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.1.1.4 កររេំ ភសិទធិមនុស ធងន់ធងរេផ ងេទៀតដូចជ អំេពីហងិ ផ្លូវេភទ ឬប ជ័យកនុងករធន 
មិនឲយមនកររេំ ភសិទធមិនុស  រមួនងឹករយកផលចំេនញ ឬ ទំនងជបនទទួលផល្របេយជន៍ 
ឬករបេ ្ដ យឲយ ឬទំនងជបេ ្ដ យឲយមនកររេំ ភសិទធិមនុស េ យករណីេផ ងេទៀត។ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៤.១ និង២.៤.២ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

 

                                                                                                                                                                                         

មយួែដលត្រមូវឲយអនកផគត់ផគង់បំេពញនូវត្រមូវករ [ទងំអស]់ ែដលពក់ព័នធកនុងេគលករែណន ំ [ស្តីពីទំនួលខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ]៉ 
និងេលីកទឹកចិត្តឲយអនកផគត់ផគង់ចុះហតថេលខេលីឯក រេនះ ”។  
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5.1.1.5 ឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគ មឬកររេំ ភបំពនេផ ងេទៀតេលីចបប់មនុស ធមអ៌ន្ដរជតិ ឧ្រកិដ្ឋកមម 
្របឆងំមនុស ជត ិឬអំេព្ីរបល័យពូជ សន៍។ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៤.១ និង២.៤.២ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.1.2 នភ័ិយកនុងករផ្ដល់ជនំយួដល់ ឬស្រមបស្រមប ឬទទួល្របភពព ី ឬមនទនំក់ទនំងជ 
មយួភគី មយួែដលផ្តល់ករគ្ំរទេ យផទ ល ់ ឬេ យ្របេយល ដល់្រកុម្រប ប់ វុធមនិែមន 
រដ្ឋ៖ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៤.៦ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.1.2.1 ករជួយេ្រជមែ្រជងេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល ដល់្រកុម្រប ប់ វុធខុសចបប់ទងំ 
យ មរយៈករ្របតិបត្តិ ដកឹជញជូ ន េធ្វីពណិជជកមម ច្រមញ់ ឬនេំចញធនធនែរ។៉ េនះរមួប 

ញចូ លទងំករបញជ ទិញធនធន ករចំ យ ឬ ករផ្ដល់ជំនយួភស្ដុភរ ឬឧបករណ៍េផ ងៗេទឲយ 
្រកុម្រប ប់ វុធខុសចបប់ ឬ ៃដគូរបស់ពកួេគ ែដល៖ 

1. ្រគប់្រគងតបំន់្របតបិត្តិករែរេ៉ យខុសចបប់ ឬ្រគប់្រគងផ្លូវដកឹជញជូ ន ឬចំនុចែដល 
ធនធនែរ្៉រតូវេធ្វីពណិជជកមម និងជអនកេដីរតួរចបំង េនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមែផនក 
ប់្រសទីម  

2. យកពនធ ឬគំ មយក្របក់ ឬធនធនែរេ៉ យខុសចបប់ េនកែន្លង្របតិបត្តិករែរ ៉  េន 
មផ្លូវដឹកជញជូ ន ឬេនកែន្លងែដលធនធនែរ្៉រតូវបនេធ្វីករជួញដូរ 

3. យកពនធ ឬគំ មឈមួញក ្ដ ល ្រកុមហុ៊ននេំចញ ឬពណិជជករអន្តរជតិេ យខុស 
ចបប់ 

5.1.3 នភ័ិយែដលជប់ទក់ទងជមយួនងឹកងកំ ងំសន្ដសុិខឯកជន ឬ ធរណៈ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៤.២ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.1.3.1 និភ័យកនុងករផ្ដល់ជំនួយដល់ ឬទទួល្របភពពីឬមនទំនក់ទំនងជមួយភគី មួយ 
ែដលផ្ដល់ជំនយួេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល ដល់កងកំ ងំសន្តសុិខ ធរណៈឬឯកជនែដល 
ជអនក៖  
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1. ្រគប់្រគងតបំន់្របតបិត្តិករែរ ៉ ផ្លូវដឹកជញជូ ន េ យខុសចបប់ និង/ឬនិងជអនកេដរីតួរ 
ចំបងេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលតិកមមែផនក ប់្រសទីម  

2. យកពនធ ឬគំ មយក្របក់ ឬធនធនែរេ៉ យខុសចបប់ េនកែន្លង្របតិបត្តិករែរ ៉  េន 
មផ្លូវដឹកជញជូ ន ឬេនកែន្លងែដលធនធនែរ្៉រតូវបនេធ្វីករជួញដូរ 

3. យកពនធ ឬគំ មឈមួញក ្ដ ល ្រកុមហុ៊ននេំចញ ឬពណិជជករអន្តរជតិេ យខុស 
ចបប់ េហយីមនិេគរព មនិតិរដ្ឋ និងសិទធមិនុស  ឬ្រពេងីយកេន្ដីយបញ្ហ សុវតថិភព 
របស់បុគគលិក កមមករ ឧបករណ៍ និងេ្រគឿងបរកិខ រេផ ងៗ ្រពមទងំករយកទី ងំ្របត ិ
បត្តិករែរ ៉ឬផ្លូវដឹកជញជូ នពី្របតិបត្តិករនិងករេធ្វីពណិជជកមមែរែ៉ដល្រសបចបប់ ។ 

 

5.1.3.2 ករប ជ័យកនុងករធនឲយបនថ កងកំ ងំទងំេនះ្របតិបត្តិ្រសបេទ មបទ ្ឋ ន ឬ 
ឯក រែណនែំដលទទលួ គ ល់ជអន្តរជតិ ស្ដីអពំីកងកំ ងំសន្ដិសុខឯកជន13 ជពិេសសករ 
េ្រប្ីរបស់េគលនេយបយេផ ងៗ កនុងករ្រតតួពិនតិយ េដីមបធីនឲយ្របកដថនឹងមិនមនករេ្របី 
្របស់េស កមមរបស់បុគគល ឬអងគភពៃនកងកំ ងំសន្ដសុិខ  ែដលធ្ល ប់មន្របវត្តិរេំ ភសិទធិ 
មនុស ធងន់ធងរេនះេទ ។ 

5.1.4 និភ័យកនុងករចូលរមួចែំណក ឬមន្របភពពី ឬមនជប់ទក់ទងេទនងឹភគី មយួ 
ែដលចូលរមួពក់ព័នធនងឹករ្រប្រពឹត្តខុសធងន់ធងរ៖ 

5.1.4.1 េធ្វីករេសន ីផ្ដល់ឲយ សនយ ឬ ទមទរសណូំក មយួ ឬ ផល្របេយជន៍េផ ងេទៀតែដល 
មិន្រតមឹ្រតវូ និង/ឬសុំឲយេគសូកប៉ន់ េដីមបបីទិបងំ ឬែក្លងបន្លំនូវ្របភពេដីមរបស់ធនធនែរ ៉ បន្លំ 
ករបង់ពនធ ៃថ្លឈនួលនងិកៃ្រមសួយ រែដល្រតវូបង់ជូនរ ្ឋ ភិបល ស្រមប់្របតិបត្តិករ ពណិជជ-
កមម ករដឹកជញជូ ន និងករនេំចញធនធនែរ ៉ឬមិនបនេគរព មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ និងអនុសញញ  
ស្ដអីំពីករ្របឆងំអំេពីពុករលួយ។ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.២.២ និង២.២.៣ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

                                                            
13  បទ ្ឋ ន ឬឯក រែណនែំដលទទលួ គ ល់ជអន្តរជតិ ស្ដីអំពី កងកំ ងំសន្ដិសុខឯកជន មនដូចជេគលករណ៍្រគឹះសម័្រគចិត្ត 
ស្ដីអំពីសន្ដិសុខនិងសិទធិមនុស  “ឯក រ Montreux ពក់ព័នធនឹងកតព្វកិចចផ្លូវចបប់អន្តរជតិ និងករអនុវត្តល្អស្រមប់រដ្ឋ ទក់ទងេទ 
នឹង្របតិបត្តិកររបស់េយធឯកជន និង្រកុមហុ៊នសន្តិសុខ កំឡុងេពលមនជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ” “្រកមអនុវត្តអន្តរជតិ ស្រមប់អនកផ្តល់ 
េស កមមសន្តិសុខអន្តរជតិ (ICoC)“  “ឯក រ ANSI/ASIS PSC.1 ្របព័នធ្រគប់្រគងគុណភពៃន្របតិបត្តិករ្រកុមហុ៊នសន្តិសុខឯក 
ជន (PSC.1) ក៏ដូចជបទ ្ឋ ន ISO 18788 ្របព័នធ្រគប់្រគង្របតិបត្តិករសន្តិសុខឯកជន“ 
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5.1.4.2 ជប់ទក់ទងនឹងករ ងលុយែដលបនមកព ី ឬមនករពក់ព័នធនឹង្របតបិត្តិករ 
ពណិជជកមម ករច្រមញ់ ករដឹកជញជូ ន ឬករនេំចញធនធនែរ ៉ែដលមន្របភពពីករបង់ពនធខុស 
ចបប់ ឬករប្លន់យកធនធនែរ ៉ កនុង្រគប់ចំនុចឆ្លងកត់តំបន់្របតិបត្តិករធនធនែរ ៉ និងេន មផ្លូវ 
ដឹកជញជូ ន ឬេន្រគប់ចណុំចែដលធនធនែរ្៉រតូវបនេធ្វីពណិជជកមមេ យអនកផគត់ផគង់ែផនក ប់្រសទីម 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.២.៥ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.1.4.3 េគចេវស ឬៃក្លបន្លំពនធ ៃថ្លឈនួលនិងកៃ្រមសួយ រ ឬករចំ យេផ ងៗេទៀត ជមួយ 
រ ្ឋ ភិបល ទក់ទងេទនងឹ្របតបិត្តិករ ពណិជជកមម នងិករនេំចញធនធនែរ ៉ពីតំបន់ែដលរងប៉ះ 
ពល់េ យជេម្ល ះនិងមន និភ័យខពស់ និងមិនបនេបីកចំហនូវ ល់ករចំ យទងំេនះេ យ 
អនុេ មេទ ម េគលករណ៍ែដលបនកណំត់ េ្រកមគំនតិផ្តួចេផ្តីមេដមីបតីម្ល ភពកនុងវស័ិយ 
ឧស ហកមមនិស រណកមម ឬគំនិតផ្តួចេផ្តីមតម្ល ភពែដលពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត។ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.២.៥ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.2 នភ័ិយ្របេភទទ២ី៖ នភ័ិយទងំ យ ែដលទក់ទងេទនងឹករ្រប្រពឹត្តខុសធងន់ធងរ 
េទេលបីញ្ហ បរ ិ ថ ន សងគម នងិ្រកមសលីធម៌ 

5.2.1 នភ័ិយកនុងករចូលរមួចែំណក ឬមន្របភពពី ឬមនជប់ទក់ទងេទនឹងភគី មួយ 
ែដលចូលរមួពក់ព័នធនងឹករ្រប្រពឹត្តខុសធងន់ធងរ៖ 

5.2.1.1 េលមីសចបប់ និងបទបបញញត្តរិបស់្របេទសចិន ឬរបស់្របេទស មុី ឬបទ ្ឋ នឧស ហកមម 
អបបបរម 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ១.១ និង១.៣ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.2.1.2 ផ្ដល់ករងរឲយកុមរេ្រកម យុករងរ្រសបចបប់អបបបរម ដូចែដលបនែចងេ យ 
ចបប់និងបទបបញញត្តិរបស់្របេទស មុី ឬកនុងករណីមិនមនចបប់និងបទបញញត្តិពក់ព័នធរបស់ 
្របេទស មុេីនះេទ ករផ្ដល់ករងរឲយកុមរែដលមន យុេ្រកម១៦ឆន 1ំ4 ។ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៥.១ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

                                                            
14 គួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ យុអបបបរមែដលអនុញញ តឲយចូលបេ្រមី ឬេធ្វីករងរ ែដលលកខណៈ ឬលកខខណ្ឌ ៃនករងរេនះ ចនឹង 
បងកឲយមនេ្រគះថន ក់ដល់សុខភព សុវតថិភព ឬសីលធម៌របស់កុមរ គឺមិន្រតូវតិចជង យុ១៨ឆន េំនះេឡយី។  
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5.2.1.3 រេំ ភបំពនសិទធ ិ និងផល្របេយជន៍របស់កមមករវយ័េកមង (កមមករ ែដលមន យុ 
េលីសពី យុករងរ្រសបចបប់អបបបរម និងែដលមន យុេ្រកម១៨ឆន )ំ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៥.១ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.2.1.4 ្របតិបត្តិករ ឬយក្របភពធនធនែរព៉ ី ដីតំបន់ែដលមនិទទួលបនករ្រពមេ្រពៀងជមុន 
េ យេសរ ីនងិមនករផ្ដល់ពត៌មន្រគប់្រគន់ ពីសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិភគតិច រមួមន 
ទងំអនកែដលកន់កប់កមមសិទធ ករជលួ សមបទន ឬ ជញ ប័ណ្ណ្រសបចបប់15 ។ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៤.៥ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.2.1.5 ក្របតិបត្តិករ ឬយក្របភពធនធនែរពី៉តបំន់្របតបិត្តកិរធនធនែរ ៉ ែដលេនតបំន់េនះ 
វបបធម៍និងេបតិកភ័ណ្ឌ របស់សហគមន៍មូល ្ឋ ននងិជនជតិេដីមភគតិច មិនទទួលបនករេគរព 
និងករករពរ ឬកែន្លងែដល្របៃពណីវបបធម៌របស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន មនកររងប៉ះទងគចិ។ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៤.៤ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.2.1.6 ្របតិបត្តិករ ឬយក្របភពធនធនែរព៉ីដីតបំន់ែដលកមមសិទធ្រសបចបប់ ករជួល សមបទន 
ឬ ជញ ប័ណ្ណ ទទួលបនេ យខុសចបប់ ឬរេំ ភចបប់ជតិ ឬតំបន់ែដលមនអំណះអំ ង 
្រសបចបប់ពីមុនេលីកមមសិទធិដីេ យ្របជជនមូល ្ឋ ន ប់បញចូ លទងំតំបន់ ែដលមនទំេនៀម 
ទម្ល ប់្របៃពណី ឬ្របព័នធកមមសិទធិកន់កប់ដីរមួគន  ឬតបំន់ ែដល្របជជន ងំទលីំេនេនកនុង 
តំបន់្របតិបត្តកិរែរ ៉្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរទលីំេនេ យមិនមនករសម័្រគចតិ្ត។ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៤.៣ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

                                                            
15 ទស នទនៃនករ្រពមេ្រពៀងេ យេសរ ីជមុន ែដលមនករផ្ដល់ពត៌មន្រគប់្រគន់ មនេរៀប ប់ និងពនយល់បែនថមេនកនុងេសចក្តី 
្របកសរបសអ់ងគករសហ្របជជតិ ស្តីពីសិទធិរបស់ជនជតិេដីមភគតិច (UNDRIP)។ ម្រ ទី១០ ៃន UNDRIP ែចងថ៖ “ជនជតិ 
េដីមភគតិចមិន្រតូវបនេគបេណ្ត ញេ យបងខំេចញពីដីធ្លី ឬែដនដីរបស់ខ្លួនេឡយី។ ករ ងំលំេនថមី មិន្រតូវេធ្វីេ យគម នករយល់្រពម 
េ យេសរ ី និងេ យមិនបន្របប់ឲយដឹងជមុនដល់ជនជតិេដីមភគតិចពក់ព័នធ និងបនទ ប់ពីមនករ្រពមេ្រពៀងេលីសណំងែដល្រតឹម 
្រតូវ និងយុត្តិធម៌េនះេឡយី េហយីេបីសិនជេធ្វីេទបន ្រតូវ ក់ឲយមនជេ្រមីសៃនករវលិ្រតលប់មកកន់ដីធ្លី ឬែដនដីរបស់ខ្លួនវញិ។” 
ម្រ ទី ១១.២ បនែចងបែនថមេទៀតថ ”រដ្ឋទងំ យ ្រតូវផ្ដល់ឲយមនដំេ ះ្រ យ មរយៈយន្តករមន្របសិទធភព ែដលរមួមន 
ទងំបដិទន េ យបនេរៀបចំបេងកីតេឡងីជមួយជនជតិេដីមភគតិច ចំេពះកមមសិទធិវបបធម៌ បញញ  សន និង ជំេនឿរបស់ពកួេគ 
ែដល្រតូវបនដកហូតេ យគម នករយល់្រពមេ្រពៀងេ យេសរ ី និងេ យមិនបន្របប់ឲយដឹងជមុន ឬែដលរេំ ភេលីចបប់ ្របៃពណី 
និងទំេនៀមទម្ល ប់របស់ពកួេគ។ េគលករណ៍បែនថមេទៀត គឺបនផ្ដល់េ យ FAO និងកនុងេសចក្ដីែថ្លងករណ៍របស់ ICMM ស្ដីអំពីជន 
ជតិេដីមភគតិច និង្របតិបត្តិករែរ ៉។ 
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5.2.1.7 ផលប៉ះពល់អវជិជមន និងកររេំ ភចបប់អន្តរជតិ និងចបប់បទបបញញត្តិជតិធងន់ធងរ ពក់
ព័នធនឹងលកខខណ្ឌ សម្រសបៃនបរយិកសដ ីខយល់ និងទឹក រមួទងំករផលិត ពណិជជកមម និងករ 
េ្រប្ីរបស់ រធតុគីមីពុល និង រធតុេ្រគះថន ក់ ែដល្រតូវបន មឃត់ជអន្តរជត ិ េ យ 
រែតក្រមិតជតិពុលខពស់របស់ រធតុទងំេនះ មកេលី រពងគកយមនជីវតិ បរ ិ ថ ន ឬផល 

ប៉ះពល់អវជិជមនែដល ចេកីតមនេឡងីេលី្របព័នធេអកូឡូសុី និង/ឬករបេញចញ រធតុ េស-
និច និងករបំភយ រធតុបរត។ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៧.៥ និង២.៧.៩ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.2.1.8 ករប ជ័យកនុងករបេញច ស កត់បនថយ ឬ្របសិនេបីផលប៉ះពល់ែដលេសសសល់េនែត 
មន ្រតូវេធ្វកីរទូទត់សងេលីផលប៉ះពល់ចំេពះបរ ិ ថ ន និង្របព័នធេអកូឡូសុី កនុងរយៈេពលវដ្ត 
ជីវតិៃន្របតិបត្តិករែរ ៉េ យេធ្វីករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ នេពញេលញជក់ ក់ កត់បនថយ 
កកសំណល់និងករបំភយ ធនឲយមនករបិទអណ្ដូ ងែរ ៉ នងិករ ្ដ រេឡងីវញិតំបន់ែរ ៉ អភិរក  
ធនធននិងករែកៃឆនេឡងីវញិ អនុវត្តែផនករ្រគប់្រគង និភ័យបរ ិ ថ ន ចូលរមួចំែណកដល់ករ 
អភិរក ជវីច្រមុះ និងែស្វងរកវធិីេធ្វឲីយ្របេសរីេឡងីជបន្តបនទ ប់ៃនករអនុវត្តកមមវធិបីរ ិ ថ នរបស់ពួក 
េគ។ ករទូទត់សង គួរជជំេរសីចុងេ្រកយ និង្រតូវបនអនុវត្តែតកនុងករណីែដលកិចចខំ្របងឹែ្របង 
ទងំអស់កនុងករបេញច ស ឬកត់បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមន ្រតូវបនេ្រប្ីរបស់អស់លទធភព16 ។ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៧ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.2.1.9 ្របតិបត្តិករ ឬ ទទលួយក្របភពធនធនែរព៉ីពីតំបន់េបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក (WHS) ឬ 
តំបន់ករពរ្រសបចបប់ ឬ្របតិបត្តិករធនធនែរេ៉នកនុងតំបន់្រទនប់ៃន WHS ឬៃនតបំន់ករពរ 
ឬេធ្វីករដឹកជញជូ នធនធនែរ ៉ េនកនុងតំបន់ WHS ឬតំបន់ករពរ ែដលប ្ដ លឲយមនករគំ ម 
កំែហងដល់គុណតៃម្លសំខន់ជសកល  ែដល្រតវូបនករពរេនកនុងតំបន់ទងំេនះ17 ។ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.៧.១៣ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

                                                            
16 ្រកុមហុ៊ន ចេ្របី្របស់នីតិវធីិ (PS6) ស្រមប់ករែណនបំែនថម េលកីរអនុវត្តដ៏្របេសីរបំផុត ស្រមប់ករអភិរក ជីវៈច្រមុះនិងករ
្រគប់្រគងធនធនធមមជតិែដលមនជីវតិ្របកបេ យនិរន្តរភព។ យ៉ងេ ច ស់ ្របេទសែដលសមបូរធនធនមយួកនុងទ្វីប ្រហ្វកិ 
(្របេទសលីេបរយ៉ី) ថមីៗេនះបនត្រមូវឲយ្រកុមហុ៊នទងំអស់ែដល្របតិបត្តិករកនុង្របេទសរបស់ខ្លួន ប់បញចូ លទងំ្រកុមហុ៊នឧស -
ហកមមែរ ៉អនុម័តនិងអនុវត្ត PS6 ។ ្របេទសេផ ងៗេទៀត ចនឹងយកគំរូ ម្របេទសលីេបរយ៉ី ។ 
17 ម សនិនបតអងគករ UNESCO េនៃថងទី ១៦ វចិឆិក ១៩៧២ បនអនុម័តអនុសញញ ទក់ទងនឹងករករពរេបតិកភ័ណ្ឌ ធមមជតិ 
និងវបបធម៌ពិភពេ ក ែដលជេសចក្តីេយងជសកលស្រមប់ករករពរេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក ។ 
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5.2.1.10 ប ជ័យកនុងករេរៀបចរំបយករណ៍ឲយបនេទៀងទត់ និងទន់េពលេវ េទឲយអនកពក់ 
ព័នធ ពីបញ្ហ ផលប៉ះពល់របស់ពួកេគ និងករេបីកចហំពី្របតិបត្តិេលីសលីធម៌ សងគមនិងបរ ិ ថ ន 
របស់ខ្លួនេទដល់អនកពក់ព័នធរបស់ពកួេគ េទ មភពសម្រសប និងមនអតថន័យជមយួនឹងត្រមូវ 
កររបស់ពួកេគ។ េនះរមួបញចូ លទងំទិដ្ឋភពជក់ ក់េលីេគលនេយបយ នភ័ិយ និងលទធ-
ផលសេ្រមចបនរបស់ពួកេគ ទក់ទងេទនឹងបញ្ហ ៃនឥរយិបថ បរ ិ ថ ន នងិសងគម។ រមួបញចូ ល 
ផងែដរ នូវករសំណូមពរ ករេគរព នងិករេឆ្លីយតបេ យសកមមេទនឹងករផ្តល់េយបល់ និងករ 
រពំឹងទុករបស់អនកពក់ព័នធ កនុងេនះមនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ 

(ចំណុចេនះពក់ព័នធនឹង្របករ ២.១.៥ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្តីពីទំនលួខុស្រតូវកនុងករវនិិេយគែរ)៉ 

5.2.1.11 ប ជ័យកនុងករអនុវត្តជំ នេ យសកមម េដីមបេីគរព មេគលករណ៍្រគឹះទងំអស ់
េផ ងេទៀតែដលមនែចង កនុងេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិនស្ដីពទីនំួលខុស្រតូវ កនុងករវនិេិយគែរ ៉
ែដលមិនសថិតេនកនុង នភ័ិយ្របេភទទី១ ឬ និភ័យដៃទេទៀតែដលមនិបនេរៀប ប់ខងេលី។ 
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៦. សញញ ្រពមន 
 

 

ដូចែដលបនេរៀប ប់េនកនុងមតិកចណុំចទី៥ ក ្ត ជ្រមុញឲយមនករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវែដល្របេសីរគឺ
្រស័យេទេលវីត្តមនៃន និភ័យេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម។ យ៉ង ក៏េ យ ទី ងំៃន្របភព 

េដីមធនធនែរ ៉ ចផ្ដល់ករចង្អុលបង្ហ ញយ៉ងសំខន់ែដលជួយដល់្រកុមហុ៊ន មរយៈកិចច្របឹងែ្របង 
េ យសកមមរបស់ពកួេគ កនុងករកំណត់ថេតី នភ័ិយទងំេនះ ទំនងជេកីតេឡងីកនុងេពល្របតិបត្តិ 
ករ ពណិជជកមម ឬ មរយៈករេ្រប្ីរបស់ធនធនែរ ៉ បងកឲយមនជេម្ល ះ កររេំ ភសិទធិមនុស ធងន់ធងរ 
និង/ឬ ករ្រប្រពឹត្តខុសេ យធងន់ធងរ។  

ដូចេនះេហយី ជែផនកមយួៃនករពនិិតយដ៏្រតឹម្រតវូរបស់ពកួេគ ជករចបំច់ស្រមប់ ល់្រកុមហុ៊ន 
ចិនទងំអស់ែដល្របតិបត្តកិរែផនក ប់្រសទីម ្រតវូេរៀបច្ំរបព័នធននជេ្រសច ែដល ចឲយពួកេគ 
្របមូលយកពត៌មន្រគប់្រគន់ជ្របច ំ េដីមបដីឹងព្ីរបភពផគត់ផគង់ៃនធនធនែរ ៉ពីទី ងំជក់ ក់ែដល 
ប់បញចូ លទងំតំបន់្របតបិត្តកិរែរ ៉តំបន់េធ្វីពណិជជកមមែរ ៉និងផ្លូវដកឹជញជូ ន18 ។ 

្រកុមហុ៊នចនិទងំអស់ែដល្របតិបត្តិករែផនកេ ន្រសទីម ចបំច់្រតូវេរៀបចជំ្របចនំិង ្របកបេ យកិចច 
្របឹងែ្របងសុឆនទៈនិងសម្រសប នូវ្របព័នធែដលមនតម្ល ភព កនុងករកំណត់ និងមនទំនក់ទំនងជ 
មួយ្រកុមហុ៊នទងំ យ ែដលេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមរបស់ពួកេគ េដមីបី ចឲយពួកេគកំណត់ 
ឲយបននូវសញញ ្រពមនេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម និងេដីមបពី្រងីក នុភពជមួយតួអងគេនែផនក ប់ 
្រសទីមកនុងករកត់បនថយ និភ័យ។  

 
                                                            
18បុគគលិក្រកុមហុ៊នគរួែតពឹងែផ្អកេលី្របភពពត៌មនរបស់ពកួេគផទ ល់ កនុងករកំណត់ និភ័យៃនែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមរបស់ពួកេគ។ េទះ
បីជយ៉ង  មន្របភពេផ ងៗ ែដល ចជយួបុគគលិក្រកុមហុ៊នកនុងករកំណត់ និភ័យទងំេនះ។ អងគករ OECD ផ្ដល់េយបល់ឲយ
្រកុមហុ៊នទងំេនះឲយ “ពិនិតយេមីលនូវរបយករណ៍សិក ្រ វ្រជវពីរ ្ឋ ភិបល អងគករអន្តរជតិ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល
និង រពត៌មន ែផនទី េសចក្តី យករណ៍របស់ UN និង ករ ក់ទណ្ឌ កមមរបស់្រកុម្របឹក សន្តិសុខរបស់ UN ឯក រ
រ មវសិ័យែដលទក់ទងេទនឹង ្របតិបត្តិករែរ ៉ និងផលប៉ះពល់របស់ េលីជេម្ល ះ សិទធិមនុស  
ឬករគំ មកំែហងេលីបរ ិ ថ នកនុង្របេទសែដល ចជ្របភពធនធនែរ ៉ ឬេសចក្តីែថ្លងករណ៍ជ ធរណៈេផ ងេទៀត។” 
្រកុមហុ៊នគរួែតេមីលពីលកខណៈវនិិចឆ័យ និងសូចនករ ៃនតំបន់ែដលរងផលប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ និងមន និភ័យខពស់ ែដលបេងកីត
េឡងីេ យគំនិតផ្ដួចេផ្ដីមពហុភគី រមួទងំករសិក ែដលកំពុងេធ្វី ពក់ព័នធេទនឹងករអនុវត្តេគលករែណនេំនះ ែដល្រតូវបនស្រមប
ស្រមួលេ យ OECD ។ 
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មិនមនករកំណត់ជក់ ក់ មួយែដល្រតូវបន្រពមេ្រពៀងសកលថ េតតីំបន់ ែដលចត់ចូល
ជតំបន់ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ ឬតំបន់មន និភ័យខពស់េនះេទ។ ភគេ្រចនីតំបន់ែដលរងប៉ះ 
ពល់េ យជេម្ល ះនិងតបំន់មន និភ័យខពស់ មនលកខណៈពិេសសរមួមួយ ឬេ្រចីនដូចខងេ្រកម៖ 

1. វត្តមនៃនជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ (ជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ ចនឹងេកតីេឡងីេ យទ្រមង់ខុសគន  ដូច 
ជជេម្ល ះអន្តរជតិ ឬមនិែមនជអន្តរជតិ ែដលជប់ពក់ព័នធរ ង្របេទសពរី ឬេ្រចីន ឬ ចឲយ 
មនស្រងគ មរេំ ះខ្លួន ឬកុដកមមស្រងគ ម ឬស្រងគ មសុវីលិ) 

2. វត្តមនៃនករផទុះអំេពីហងិ  រមួទងំអំេពហីងិ ែដលបងកេ យប ្ដ ញឧ្រកិដ្ឋជន 

3. តំបន់ែដលងយរងេ្រគះេ្រកយជេម្ល ះ 

4. តំបន់ែដលមនអភិបលកិចចទន់េខ យ ឬមិនមនអភិបលកិចច និងសន្តសុិខ 

5. តំបន់ែដលមនកររេំ ភចបប់អន្តរជតិខ្ល ងំក្ល  និងមនលកខណៈជ្របព័នធរមួទងំកររេំ ភ 
សិទធិមនុស  

6. តំបន់ែដលមនករេរសីេអងីជ្របព័នធ េល្ីរកុមមនុស មួយ 

7. តបំន់ែដលមនជំងឺពុករលួយ 

8. តំបន់ែដលមនកររេំ ភបំពនេលីផ្លូវេភទនិងហងិ ែយនឌ័រ 

ចំេពះេគលករណ៍ែណនេំនះ តំបន់ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ និងតំបន់ែដលមន និភ័យខពស់ 
ច្រតូវបនពនយល់ថ ជតំបន់ មួយែដលកណំត់េ យ ករេកតីមនេឡងីនូវជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ 

ករផទុះអំេពហីងិ  ប់បញចូ លទងំហងិ ែដលបងកេ យប ្ដ ញឧ្រកិដ្ឋជន ឬ នភ័ិយេផ ងេទៀត 
ែដលបងកឲយមនេ្រគះថន ក់រកី ល ល និងធងន់ធងរដល់មនុស ។  តំបន់ទងំេនះ ជញឹកញប់្រតវូបន 
កំណត់លកខណៈ េ យអេសថរភពនេយបយឬករប្រងក ប ភពទន់េខ យៃន ថ ប័ន អសន្តិសុខ ករ 
ដួលរលំៃនេហ ្ឋ រចនសមព័នធសុវីលិ ករផទុះអំេពីហងិ  និង កររេំ ភចបប់ជតិនិងអន្តរជតិ ក៏ដូចជ 
ករ តតបតៃនអំេពពុីករលួយ ផលប៉ះពល់ធងន់ធងរេលបីរ ិ ថ ន ្រពមទងំកររេំ ភសិទធដិីធ្លី។ 

េនេពលែដលេធ្វីករពិនតិយដ៏្រតឹម្រតវូែដល្របេសរី កនុងជំ នទ២ី និងទ៣ី ្រកុមហុ៊នចិនទងំអស់ 
ែដលកំពុង្របតិបត្តិករែរ ៉ េធ្វពីណិជជកមម ច្រមញ់ ដឹកជញជូ ន និង/ឬកំពុងេ្របី្របស់ធនធនែរ ៉ និង 
ផលិតផលេផ ងៗៃនធនធនែរេ៉នះ និងមនពក់ព័នធេនកនុងដំ ក់កល មយួ េនកនុងែខ ចង្វ ក ់
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ផលិតកមមធនធនែរ ៉ ្រតូវពយយមេ យសុឆនទៈ េដីមបកីំណត់នូវវត្តមនៃន “សញញ ្រពមន” មួយ 
េនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរ ៉ដូចខងេ្រកម ៖  

សញញ ្រពមន ៃនទី ងំ  
ៃន្របភពេដមីនងិទី ងំឆ្លង
កត់របស់ធនធន 

1. ធនធនែរែ៉ដលមន្របភពេដីមពី ឬបនដឹកជញជូ ន មតំបន់ែដល 
រងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ និងតំបន់ែដលមន នភ័ិយខពស់។ 

2. ធនធនែដលបនអះ ងមន ្របភពពី្របេទសមួយែដលធនធន
ប្រមុង ឬស្តុកទុកមនកំរតិ ឬលទធភពផលិតកមមៃនធនធនែរ ៉សថិត
េនកនុងករសង យ័ ។ 

3. ធនធនែដលបនអះ ងមន ្របភពពី្របេទស មួយែដល្រតូវ 
បនដឹងថ ឬសង យ័ថអនុញញ តឲយមនករឆ្លងកត់ធនធនមកពី  
តំបន់ែដលរងផលប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ នងិតំបន់ែដលមន និ-
ភ័យខពស់ ។ 

4. ធនធនែដលបនអះ ងមន្របភពេសសសល់/ករែកៃចន ឬ្របភព 
ចំរុះ េហយី្រតូវបនេធ្វីករច្រមញ់េនកនុង្របេទស មួយ ែដល 
្រតវូបនសង យ័ថជកែន្លងែដលធនធនពីតំបនែ់ដលរងប៉ះពល់ 
េ យជេម្ល ះ និងែដលមន និភ័យខពស់ ្រតូវបនឆ្លងកត់ ។ 

5. ធនធនែរ ៉ ែដលមន្របភពេដីមពីតំបន់ែដលរងប៉ះពល់េ យ 
ជេម្ល ះ និងែដលមន និភ័យខពស់ ែដលជតំបន់ែដលទទលួរង 
ករបំផ្លិចបំផ្ល ញបរ ិ ថ ន ្រទង់្រទយធំ ជទី ងំតំបន់េបតកិភ័ណ្ឌ  
ពិភពេ ក ជតំបន់មនកររេំ ភសិទធិដីធ្ល ី ឬជតំបន់ែដលមន 
ទ្រមង់រេំ ភពលកមមកុមរ ្រកក់បំផុត។ 

សញញ ្រពមន្រកុមហុ៊នផគត់
ផគង់ 

1. ្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់ ឬ្រកុមហុ៊នែផនក ប់្រសទីម ដៃទេទៀតែដលមន 
្របតិបត្តិករ កនុងតំបន់ែដលមនសញញ ្រពមនដូចបនេរៀប ប់ខង 
េលី ឬមនភគហុ៊ន ឬផល្របេយជន៍េផ ងៗជមយួ្រកុមហុ៊នផគត ់
ផគង់ ែដលមនសញញ ្រពមន មយួ ដូចបនេរៀប ប់ខងេលី។ 

2. ្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់ ឬ្រកមុហុ៊នែផនក ប់្រសទីមដៃទេទៀតែដលធ្ល ប់ទញិ 
ពីទី ងំែដលមនសញញ ្រពមន មួយដូចបនេរៀប ប់ខងេលី។ 

សញញ ្រពមនេទ មេហតុ
ករណ៍ 

ភពមិន្រប្រកតី ឬកលៈេទសៈមិន្រប្រកតីែដល្រតូវបនរកេឃញី ម 
រយៈពត៌មនែដល្របមូលបនេនកនុង ជំ នទី១ បេងកីនភពសង យ័ 
សម្រសប មួយ ថធនធនែរ ៉ ចនងឹជប់ទក់ទងេទនងឹករបងក 
ជេម្ល ះ ឬកររេំ ភបំពន់ធងន់ធងរ ពីករ្របតិបត្តិករ ករដឹកជញជូ ន ឬ 
ពណិជជកមមៃនធនធនេនះ ។ 
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ករទទលួទញិ ឬ្របតិបត្តិករធនធនែរេ៉នកនុងតបំន់ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ ឬែដលមន និ-
ភ័យខពស់ មិនគួរនឲំយមនភពសង យ័ ឬករបញឈប់ករទទួលទិញពីតំបន់េនះេទ។ ព័តមនពីទី ងំ 
ែដលធនធនមន្របភពេចញពី ជក ្ត មួយ េដមីបជីួយដល់្រកុមហុ៊នកំណត់នងិ្រគប់្រគង នភិ័យ 
េនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរ។៉ ្រកុមហុ៊នទងំ យ្រតូវបនេលីកទកឹចិត្ត ឲយរក ្របតិបត្តិករ 
របស់ខ្លួនេនកនុងតំបន់ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ និងែដលមន និភ័យខពស់ ្រពមទងំរក ទំនក់ 
ទំនងជមួយអនកផគត់ផគង់ េដីមប្ីរគប់្រគង ឬកត់បនថយ និភ័យ។ 

្របសិនេបីដំេណីរករៃនករពនិិតយដ៏្រតឹម្រតូវ េនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមរបស់ពកួេគ  មនេលចេឡងី 
នូវ “សញញ ្រពមន” និង/ឬ និភ័យ្រតូវបនកំណត់េនកនុងដំ ក់កល មយួៃនែខ ចង្វ ក់ផលិត 
កមមេនះ មនជេ្រមសីមយួចំនួន ែដល្រកមុហុ៊ន ចេ្រប្ីរបស់ េដមីប្ីរគប់្រគង ឬកត់បនថយ និភ័យ 
ទងំេនះ ជមួយនងឹ្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់។ ជេ្រមសីទងំេនះរមួមន៖ 

1. បន្តករេធ្វីពណិជជកមម មរយៈកិចចខតិខ្ំរបឹងែ្របងកត់បនថយ និភ័យ 

2. ផ្អ កករេធ្វីពណិជជកមមជបេ ្ដ ះ សនន េ យបន្តកត់បនថយ និភ័យ។ 

3. បញឈប់ករេធ្វពីណិជជកមមជមួយនឹង្រកមុហុ៊នផគត់ផគង់ បនទ ប់ពីពួកេគប ជ័យកនុងករកត់ 
បនថយ និភ័យ ឬេនេពលែដលវធិីកត់បនថយ នភ័ិយរបស់្រកមុហុ៊នទងំេនះ មិន ចេធ្វ ី
េទបន ឬ និភ័យមិន ចទទួលយកបន។ 
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៧. ្រកបខ័ណ្ឌ  និងដំេណីរករៃនករពនិិតយដ៏្រតមឹ្រតូវ 
 

 

ខណៈេពលែដលដំេណីរករ និងត្រមូវករៃនករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវ មនលកខណៈខុសគន ្រស័យេល ី
ធនធនែរន៉ិងតួនទីរបស់្រកុមហុ៊នេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម ្រកុមហុ៊ន្រតូវពិនិតយេឡងីវញិនូវជេ្រមសី 
ៃនអនកផគត់ផគង់ និងករសេ្រមចចិត្តកនុងករទទួលទញិែរ ៉ េហយី្រតូវ ក់បញចូ លេទកនុង្របព័នធ្រគប់្រគង
របស់ពួកេគ នូវ្រកបខ័ណ្ឌ ជំ នទងំ៥ ចំេពះករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវែដលែផ្អកេលី និភ័យ េនកនុងែខ
ចង្វ ក់ផលតិកមមធនធនធមមជតិ្របកបេ យទំនួលខុស្រតូវ។ ជំ នទងំ៥េនះនឹង្រតូវពនយល់េ យ 
លម្អិតែថមេទៀត េនកនុងនិតិវធិសីវនកមមស្រមប់ធនធនជក់ ក់ និងឯក របែនថមែដលជឧប-
សមព័នធៃនេគលករណ៍ែណនេំនះ ឬនឹង្រតូវភជ ប់េនកនុងឧបសមព័នធនេពលេ្រកយ។ 

៧.១ .បេងកតី្របព័នធ្រគប់្រគង នភ័ិយដ៏្រតមឹ្រតូវ។ ្រកុមហុ៊ន្រតូវ៖ 

៧.១.១ អនុម័ត និងទនំក់ទំនងជមយួ្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់ នងិ ធរណៈ នូវេគលនេយបយ 
របស់្រកមុហុ៊ន េទេលែីខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរែ៉ដលមន្របភពមកពីតបំន់ែដល 
រងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ និងមន និភ័យខពស់។ េគលនេយបយេនះ ្រតូវ ក់ 
បញចូ លនូវបទ ្ឋ នែដល្រតវូេផទ ងផទ ត់ កនុងករេធ្វកីរពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវ េហយីែដល្រតូវ 
្រសបេទ មបទ ្ឋ នេផ ងេទៀតែដល បនកំណត់េនកនុងេគលនេយបយែខ ចង្វ ក់ 
ផលិតកមមគរំូ កនុងឧបសមព័នធ។ 

៧.១.២ េរៀបចរំចនសមព័នធ្រគប្់រគងៃផទកនុង េដមីបេីធ្វីករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវៃនែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម 

៧.១.៣ បេងកីតនូវ ្របព័នធ្រតួតពិនិតយ នងិតម្ល ភពេលីែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរ។៉ 

្រកុមហុ៊ន្របតបិត្តកិរែផនក ប់្រសទមី ្រតូវបេងកតី្របព័នធែខ សង្វ ក់ៃនករ្រគប់្រគង ឬ 
្របព័នធ ម នសម្រសប ស្រមប់ផលតិកមមនិងពណិជជកមមធនធនែរ ៉និងផ្តល់ព័តមន 
ៃនករពនិិតយដ៏្រតឹម្រតវូ េទ្រកុមហុ៊នែផនកេ ន្រសទមី។ េលីសពេីនះេទៀត ្រកុមហុ៊នែផនក 
ប់្រសទីម ្រតូវបនេលីកទឹកចិត្តឲយទនំក់ទនំងជមួយ្រកុមហុ៊នែផនកេ ន្រសទមី និងេសនី 
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ឲយពួកេគេធ្វកីរពិនិតយដ៏្រតមឹ្រតវូផទ ល់េ យខ្លួនឯង។ ្រកុមហុ៊នែផនក ប់្រសទីម គួរេលីក 
ទឹកចិត្ត្រកុមហុ៊នែផនកេ ន្រសទីម យកទិននន័យពី្រកមុហុ៊នែដលកពុំងេធ្វីករពនិតិយដ៏្រតមឹ 
្រតូវ ឬសហករជមួយ្រកមុហុ៊នផគត់ផគង់ េធ្វីករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតវូ។  

្រកុមហុ៊ន្របតបិត្តកិរែផនកេ ន្រសទមី ្រតូវបេងកីត្របព័នធតម្ល ភពស្រមប់ែខ ចង្វ ក់ផលិត 
កមម េដីមប្ីរបមូលទិននន័យ អំពីតអួងគសំខន់ៗេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម េដមីបកីំណត់ 
ចំណុច ងំសទះ (សូមេមលីជំ នទី៤ និងឯក របែនថម) និង្របេទស និងតំបន់ែដល 
ពួកេគមន្របភពមកពី។  

៧.១.៤ ព្រងងឹករទំនក់ទំនងរបស់្រកុមហុ៊នជមួយនឹង្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់។ េគលនេយបយែខ
ចង្វ ក់ផលតិកមម្រតវូមន ក់បញចូ លេទកនុងកិចចសនយ និង/ឬ កិចច្រពមេ្រពៀងជមួយនឹង 
្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់ ដូចែដលមនេនកនុង ្របករទី ២.៣.១ ៃនេគលករណ៍ែណនរំបស់ 
ចិន ស្ដីពីទនំួលខុស្រតូកនុងករវនិេិយគធនធនែរ។៉ ្របសិនេបី ច ្រតវូជួយ្រកុមហុ៊ន 
ផគត់ផគង់កនុងករក ងសមតថភព េ យគិតអំពីករេធ្វឲីយ្របេសីរេឡងីនូវករអនុវត្តករ 
ពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវ។ 

៧.១.៥ បេងកីតយន្តករបណ្ដឹ ងត ៉ េនក្រមិត្រកុមហុ៊ន ឬក្រមិតឧស ហកមម ែដលជែផនកមយួៃន 
្របព័នធ្រពមន និភ័យទុកជមុន ។ 

៧.២. កណំត់ នងិ យតៃម្ល នភ័ិយ េនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលតិកមម ្រកុមហុ៊ន្រតូវអនុវត្តដូចខង 
េ្រកម៖ 

៧.២.១ ្រកុមហុ៊ន្របតបិត្តកិរែផនក ប់្រសទមី ្រតូវ្របមូល ពិនិតយេមលី និងេផទ ងផទ ត់ែខ សង្វ ក់ 
ៃនករ្រគប់្រគង ឬករ ម នព័ត៌មនឲយបនសម្រសប និងសហករជមួយ្រកុមហុ៊ន 
ផគត់ផគង់ េដមីបកីំណត់ នងិបញជ ក់ឲយចបស់េលីពត៌មនៃន្របភពវតថុធតុេផ ងៗ និង 
សក្ដ នុពលៃនសញញ ្រពមនែដល ចេកីតមន េនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម។ 

្រកុមហុ៊ន្របតបិត្តកិរែផនកេ ន្រសទមី ្រតូវកណំត់វតថុធតុេផ ងៗែដលទក់ទងនឹងករ 
ផលិត និងខំ្របឹងែ្របងឲយអស់លទធភពកនុងករកណំត់អត្តសញញ ណតអួងគសំខន់ៗេន 
កនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម។  
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៧.២.២ ចំេពះ្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់ េបសីិនជ្របភព ឬ ថ នភព មួយនឲំយមនសក្ដ នុពលៃន 
និភ័យ ឬសញញ ្រពមន មួយេកីតមនេឡងី ្រតវូអនុវត្តករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតវូែដល 

្របេសីរ  េដីមបកំីណត់នូវ និភ័យ កនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមរបស់ពួកេគ។  

្រកុមហុ៊ន្របតបិត្តកិរែផនក ប់្រសទមី ចំេពះ្របភពធនធនែរ ៉ ្រតូវេធ្វកីរ យតៃម្លេលី 
និភ័យ េ យបុគគល ឬ មរយៈកិចចសហករ េដមីប្ីរបមូលពត៌មនអពំីលកខខណ្ឌ  

គុណភពៃនផលិតកមម ករេរៀបចនំិងពណិជជកមម។ ស្រមប់្របភពែកៃចន ្រកមុហុ៊ន្រតវូ 
េធ្វីករ យតៃម្លែដលែផ្អកេលី នភ័ិយ េលីលទធភពែដលថ វតថុធតុេដីម ចនឹង្រតូវ 
បន្ល ំ មរយៈវធីិ ្រស្តែកៃចន េដីមបបីិទបងំ ឬ ក់្របភពេដីមរបស់ពួក ។ 

្រកុមហុ៊ន្របតបិត្តកិរែផនកេ ន្រសទមី ្រតូវេធ្វកីរ យតៃម្ល និភ័យ មរយៈករ យ 
តៃម្ល ថេតីតអួងគសំខន់ៗេនែផនក ប់្រសទីម រមួទងំចណុំច ងំសទះ េធ្វីករពនិតិយដ៏្រតឹម 
្រតូវ ឧទហរណ៍ េ យពនិិតយេមលីេឡងីវញិនូវព័តមនសវនកមមែដលមន្រ ប់ េគល 
នេយបយែដល ចរកបន និងរបយករណ៍ជ ធរណៈ។ ចំេពះផលិតកមមែដល 
មនលកខណៈសមុគ ម ញ  ្រកុមហុ៊ន្របតិបត្តិករែផនកេ ន្រសទីម ែដលពបិកកនុងករ 
កំណត់អត្តសញញ ណតួអងគសំខន់ៗេនែផនក ប់្រសទីម ពីអនកផគត់ផគង់េ យផទ ល់ របស់ 
ពួកេគ ចនឹងទំនក់ទនំងជមួយតអួងគសំខន់ៗេនែផនក ប់្រសទីម ជលកខណៈបុគគល 
ឬ មវស័ិយ និងេលីកទឹកចិត្តឲយមនករអនុវត្តករពិនតិយដ៏្រតឹម្រតូវ និងករចូលរមួេន 
កនុងករេធ្វីសវនកមម។  

៧.២.៣ េធ្វីករ យតៃម្ល នភិ័យៃនផលប៉ះពល់អវជិជមន ែដលមនែចងកនុងមតិកចំណុចទី៥ 
ៃនេគលករណ៍ែណនេំនះ និងបទ ្ឋ នៃនេគលនេយបយែខ ចង្វ ក់ផលតិកមមរបស់ 
ពួកេគ ែដលមនេនកនុងេគលនេយបយែខ ចង្វ ក់ផលតិកមមគរំូ (ឧបសមព័នធ) នងិអនុ-
សន៍េលីករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតវូ េនកនុងេគលករណ៍ែណនេំនះ។ 

៧.៣. បេងកតី នងិអនុវត្តវធិី ្រស្ត េដមីបេីឆ្លយីតបេទនងឹ នភ័ិយែដលបនរកេឃញី 

៧.៣.១ យករណ៍នូវកររកេឃញីៃនករ យតៃម្លេលី និភ័យៃនែខ ចង្វ ក់ផលតិកមមេទកន់
ថន ក់្រគប់្រគងជន់ខពស់របស់្រកុមហុ៊នែដល្រតូវបនចត់ ងំ។ 
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៧.៣.២ េរៀបច ំ និងអនុវត្តែផនករ្រគប់្រគង និភ័យ។ បេងកីតយុទធ ្រស្តមួយស្រមប់ករ្រគប់ 
្រគង និភ័យេ យ 

1. បន្តករេធ្វីពណិជជកមម មរយៈកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងកត់បនថយ និភ័យ 
2. ផ្អ កករេធ្វីពណិជជកមម បេ ្ដ ះ សនន េ យបន្តកត់បនថយ នភ័ិយ 
3. បញឈប់ករេធ្វពីណិជជកមមជមួយនឹង្រកមុហុ៊នផគត់ផគង់ បនទ ប់ពីប ជ័យកនុងករកត់ 

បនថយ និភ័យ ឬ េនេពលែដលវធិីកត់បនថយ នភ័ិយរបស់្រកមុហុ៊នទងំេនះ 
មិន ចេធ្វេីទបន ឬ និភ័យមិន ចទទលួយកបន។ 

េដីមបកីំណត់យុទធ ្រស្តែដល្រតមឹ្រតូវ ្រកុមហុ៊ន្រតវូពិនតិយេមលីឧបសមព័នធនិងពិចរ  
េលីឥទធពិលរបស់ពួកេគ េហយីកនុងករណីចបំច់ ្រតូវចត់វធិនករកនុងករព្រងកី នុ-
ភពជមួយ្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់  ែដល ចបងក រ ឬកត់បនថយ និភ័យែដលរកេឃញី 
េ យមន្របសិទធភពជងេគបំផុត។ ្របសិនេបី ្រកុមហុ៊នបន្តកិចច្របងឹែ្របងេលីករកត់ 
បនថយ និភ័យ េនខណៈេពលជមួយគន នងឹករបន្តេធ្វីពណិជជកមម ឬផ្អ កករេធ្វ ី
ពណិជជកមមជបេ ្ដ ះ សនន ពួកេគ្រតូវេធ្វីករពភិក ជមួយអនកផគត់ផគង់ និងអនកពក់ 
ព័នធែដលរងផលប៉ះពល់ រមួទងំ ជញ ធរថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ អងគករអន្តរជត ិ
ឬអងគករសងគមសុីវលិ និងភគីទី៣ែដលរងផលប៉ះពល់ េទ មភពសម្រសប េហយី
្រពមេ្រពៀងេលីយុទធ ្រស្តកត់បនថយ និភ័យ េនកនុងែផនករ្រគប់្រគង និភ័យ។ 

មុនេពលបញឈប់ករេធ្វពីណិជជកមម ្រកមុហុ៊ន្រតវូបនេលីកទឹកចតិ្តខពស់ កនុងករគិតគូរពី 
ផលប៉ះពល់េសដ្ឋកចិចសងគមែដល ចេកតីមន ចំេពះសហគមន៍្របតបិត្តិករែរ ៉ ដូចជ 
និភ័យៃនករបត់បង់ចណូំលធងន់ធងរ និង/ឬស្រមប់្រទ្រទង់ជវីតិ េនកនុង ឬជតិតំបន់ 

្របតិបត្តិករធនធនែរ ៉ ឬករខូចខតសកមមភពេសដ្ឋកចិចសំខន់ របស់សុខមលភព 
សហគមន៍ េនកនុង ឬជិតតំបន់្របតិបត្តកិរធនធនែរ។៉ 

៧.៣.៣ អនុវត្តែផនករ្រគប់្រគង និភយ័ ពិនិតយេមលី និង ម នេលី្របតបិត្តិករៃនករកត់ 
បនថយ និភ័យ និង យករណ៍េទថន ក់្រគប់្រគងជន់ខពស់របស់្រកុមហុ៊នែដល្រតូវបន
ចត់ ងំ។  
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៧.៣.៤ អនុវត្តករ យតៃម្លបែនថមេលី និភ័យ និងព័ត៌មនស្រមប់កត់បនថយ និភ័យែដល
ចបំច់ ឬបនទ ប់ពីមនករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភព មួយ។ 

៧.៤. បន្តករេធ្វសីវនកមមឯក ជយេ យភគីទ៣ី េនដំ ក់កលែដលបនកណំត់េនកនុងែខ
ចង្វ ក់ផលិតកមម 

េនដំ ក់កលែដលបនកំណត់េនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម ្រកុមហុ៊នទងំអស់ ្រតវូេធ្វី
សវនកមមឯក ជយេលកីរអនុវត្តករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវ េ យភគទីី៣ ។ េនេពលែដល្រកុម 
ហុ៊ន ្រតូវបនរពំងឹទុក កនុងករកំណត់ដំ ក់កលទងំេនះ មរយៈករ យតៃម្ល ន-ិ
ភ័យេ យយកចិត្តទុក ក់ េទេលែីខ ចង្វ ក់ផលិតកមមរបស់ពកួេគ ពួកេគ្រតវូគិតគូរពី 
ចំណុច ងំសទះ មវស័ិយនិង មធនធនជក់ ក់ ។ 

ចំេពះេគលករណ៍ែណនេំនះ ចំណុច ងំសទះ ្រតូវបនកណំត់និយមន័យ េ យេ្របី 
្របស់លកខខណ្ឌ មួយចំនួន ដូចខងេ្រកម៖ 

1) បំ ស់ប្តូរសខំន់ៗ េនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម 

2) ដំ ក់កលេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម ែដលរមួបញចូ លតួអងគមួយចំនួនែដលកន់កប់ 
ឧស ហកមមភគេ្រចនី 

3) ដំ ក់កលេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម ែដលមនេករ ្តេ៍ឈម ះ និងឥទធិពលេលផីលិតកមម 
និងពណិជជកមមធនធនែរ ៉

4) ចំណុច នុភពេលីផលតិកមម និងពណិជជកមមធនធនែរ ៉

កនុងករណីែដល្រតូវេជៀស ងករេធ្វីសវនកមមជន់គន  ចំេពះែខ ចង្វ ក់ផលតិកមមរបស់ធន 
ធនជក់ ក់មួយចំនួន េនកនុង ថ នភពខ្លះ ករេធ្វសីវនកមមេ យភគទីី៣េទេលីពហុ 
ចំណុច ងំសទះ ជករចបំច់។ ្រកុមហុ៊នទងំេនែផនក ប់្រសទីម និងែផនកេ ន្រសទីម្រតូវ 
េរៀបចែំផនកររមួ កនុងករែបងែចកករចំ យេលីសវនកមមទងំេនះ ្របសិនេបី ច 
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េ យ ប់បញចូ លទងំករជួយក ងសមតថភព្រកុមហុ៊ន េដមីបបីេំពញ មកររពំងឹទុក 
និងករេប្តជញ ចិត្តបំេពញ មត្រមវូករអនកទិញ្រគប់្រគន់19 ។  

សវនកមមទងំេនះ ច្រតវូបនេផទ ងផទ ត់ េ យយន្តករ ថ ប័នឯក ជយ ឧទហរណ៍កមម-
វធិីឧស ហកមម។ ចំណុច ងំសទះេទ មធនធនជក់ ក់ និងត្រមវូករសវនកមមែដល 
ពក់ព័នធ នឹង្រតូវកំណត់ នងិពនយល់បែនថមេនកនុងនតីិវធិីសវនកមម។   

៧.៥. យករណ៍េលីដំេណីរករ នងិ លទធផលៃនករ្រគប់្រគង់ នភ័ិយៃនែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម 

្រកុមហុ៊ន្រតវូេរៀបចំរបយករណ៍ជ ធរណៈ អំពីេគលនេយបយ នងិករ្របតិបត្តៃិន 
ករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតូវេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមរបស់ពួកេគ រមួទងំ និភ័យែដលបនរក 
េឃញី និងជំ នស្រមប់អនុវត្ត កនុងករកត់បនថយ នភ័ិយទងំេនះ េហយី ចេធ្វី ម
រយៈករព្រងកីវ ិ លភពៃននរិន្តរភពរបស់ពកួេគ ទំនួលខុស្រតូវរបស់ រជីវកមមចំេពះ
សងគម  ឬរបយករណ៍្របចឆំន  ំ អំពីពត៌មនបែនថមេលីករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតវូកនុងែខ ចង្វ ក់ 
ផលិតកមមធនធនែរ។៉ 

                                                            
19 េយង មបទ ្ឋ ន ISO 26000 ចំណុច 6.6.6. ស្តីពី្របតិបត្តិករេ យេសមីភព េលខ៤ ជ្រមុញទំនលួខុស្រតូវសងគមេនកនុងែខ សង្វ ក់ 
តៃម្ល 
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៨. សវនកមម លិខិតបញជ ក់ និងករ្រតួតពិនតិយ 
 

 

េគលបំណងចមបងៃនករេធ្វីសវនកមម និងលិខតិបញជ ក់េ យភគីទីបី គជឺករបញជ ក់ពទីំនុកចិត្តេទ 
ឲយអនកពក់ព័នធខងេ្រក ថ្រកុមហុ៊នមួយ មនេគលនេយបយ និងករ្របតិបត្តែិដលសម្រសប និង 
មន្របសិទធភព េដីមបទីប់ ក ត់ កំណត់ និងកត់បនថយ នភ័ិយកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមធនធនែរ ៉
និង្របភពធនធនែរ ៉េ យមនទំនួលខុស្រតូវ និងករយកចិត្តទុក ក់ខពស់េលីជេម្ល ះ។ 

្រកុមហុ៊នមនទំនួលខុស្រតវូេរៀងៗខ្លួន កនុងករអនុវត្តករពិនិតយដ៏្រតឹម្រតវូកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមរបស់ 
ពួកេគ កនុងករេធ្វសីវនកមមេ យភគីទីបីែដលចបំច់ មួយ ដូចែដលបនេលីកេឡងី េហយីនិង 
កនុងករផ ព្វផ យេគលនេយបយៃនករពិនតិយដ៏្រតឹម្រតូវ នងិករ្របតបិត្តិរបស់ពកួេគ េ យេយង 
េទ មេគលករណ៍ែណនេំនះ។ 

េគលករណ៍ែណនេំនះ នឹង ចកំណត់នូវ្របព័នធមួយែដល ចឲយ្រកមុហុ៊នទទួលលខិិតបញជ ក់។ 
លិខិតបញជ ក់ ជករធនបែនថមមួយេទៀត ស្រមប់្រកុមហុ៊ន20 ែដលេនកនុងេនះ េគលនេយបយ
ៃនករពនិិតយដ៏្រតឹម្រតវូ និងករ្របតិបត្តរិបស់្រកមុហុ៊ន ្រពមទងំករេធ្វសីវនកមមេ យភគទីីប ីនឹង្រតវូ
យតៃម្លេផទ ងផទ ត់េ យអងគភព្រតួតពិនិតយឯក ជយមួយ ។ 

្របព័នធសវនកមម និងលិខតិបញជ ក់ នឹងពនយល់លម្អតិេនកនុងឯក រ ច់េ យែឡកេផ ង។ 

បែនថមពីេលីេនះេទៀត អនកពក់ព័នធ ច ក់ពកយបណ្តឹ ង េយងេទ មេគលករណ៍ែណនេំនះ។ 
យន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង នឹង្រតូវេរៀប ប់ ច់េ យែឡក េនកនុងឧបសមព័នធ។   

                                                            
20  េយង មបទ ្ឋ នធនរបស់  ISEAL Assurance Code ករធន្រតូវបនឲយនិយមន័យថ “ភស្តុ ងែដល ចបញជ ក់ពីករ 
បំេពញបននូវត្រមូវករជក់ ក់ទងំ យ ស្រមប់ផលិតកមម ដំេណីរករ ្របព័នធ បុគគល ឬ ថ ប័ន (យកពី ISO 17000)” 
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ឧបសមពន័ធ ៖ េគលនេយបយែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមគំរូ 
 

េសចក្តេីផ្តមី 

េគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្ដីអំពទីំនួលខុស្រតូវកនុងករវនិេិយគែរ ៉ ទមទរឲយ្រកមុហុ៊នែដលជ
សមជកិ “កំណត់្រកមសីលធម៌មួយែដលត្រមូវឲយអនកផគត់ផគង់េគរព មត្រមូវករែដលមនពក់ព័នធ
េនកនុងេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្ដីអំពីទនំលួខុស្រតូវកនុងករវនិេិយគែរ ៉ េហយីេលីកទឹកចិត្តឲយ 
អនកផគត់ផគង់ទងំេនះ ចុះហតថេលខេលីឯក រេនះ” េយង ម្របករ ២.៣.១។ 

េគលនេយបយែខ ចង្វ ក់ផលតិកមមគរំូខងេ្រកមេនះ ចជឯក រគំរូសំ ប់បញ្ហ ជ ទិភព 
េផ ងៗ ែដលមនេនកនុង្រកមសីលធម៌របស់អនកផគត់ផគង់។  ្រកមុហុ៊នទងំ យ្រតូវបនេលីកទឹកចតិ្ត 
ឲយ ក់បញចូ លត្រមូវករទងំអស ់ែដលមនេនកនុងេគលករណ៍ែណនរំបស់ចិន ស្ដអីំពីទំនួលខុស្រតូវ 
កនុងករវនិិេយគែរ ៉  េទកនុង្រកមសលីធម៌ៃនែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមរបស់ខ្លួន េ យេយងេទ ម្របករ 
២.៣.១ ។ 

េគលនេយបយែខ ចង្វ កផ់លិកមមគរំ ូ

េ យទទួល គ ល់ថ នភ័ិយៃនផលប៉ះពល់អវជិជមនធងន់ធងរ ចេកីតមនពីសកមមភព្របតិបត្តិករ 
ករេធ្វពីណិជជកមម ករច្រមញ់ និងករនេំចញធនធនែរព៉តីំបន់ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ និង
មន និភ័យខពស់ េហយីេ យយល់ថេយងីមនទំនលួខុស្រតូវកនុងករេគរពសិទធមិនុស  និងមនិ
ចូលរមួកនុងករនឲំយមនជេម្ល ះ និងនឲំយមនផលប៉ះពល់អវជិជមនេលីបរ ិ ថ ននិងសងគម េយងីេប្ដជញ
អនុម័ត ផ ព្វផ យយ៉ងទូលំទូ យ និង ក់បញចូ លេនកនុងកិចចសនយ និង/ឬកិចច្រពមេ្រពៀងេផ ងៗ 
ជមួយអនកផគត់ផគង់ អពំីេគលនេយបយ ស្ដីអំពីករទទលួ្របភពធនធនែរ្៉របកបេ យទំនួលខុស្រតូវ 
េ យេយងេទ មេគលករណ៍ែណនេំនះ អំពី្របតិបត្តិករទទលួទិញពតីំបន់ែដលងយមន
ជេម្ល ះ និងករយល់ដឹងពី និភ័យរបស់អនកផគត់ផគង់ ចប់ ងំពី្របតបិត្តិករធនធនែរ ៉ រហូតដល់អនក 
េ្រប្ីរបស់ចុងេ្រកយ។ េយងីនឹងមិនេធ្វីសកមមភព  ែដលចូលរមួចំែណកហរិញញបបទនដល់ជេម្ល ះ 
េហយីេយងីក៏េប្ដជញ េគរពេទ មដំេ ះ្រ យ ក់ទណ្ឌ កមមរបស់អងគករសហ្របជជតិ ឬចបប់
ជតិ ទក់ទងេទនឹងដំេ ះ្រ យែបបេនះ ្របសនិេបមីន ។ 
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១. កររេំ ភបពំនសទិធមិនុស ធងន់ធងរ 

េយងីនឹងមិនេលីកែលង ឬទទួលយកផលចំេណញពី ចូលរមួចំែណកជមួយ ឬជួយ ឬស្រមបស្រមលួ 
េជីង រឲយភគី មួយនូវ៖ 

o ្រគប់ទ្រមង់ទងំអស់ៃនករេធ្វីទរុណ្ឌ កមម អំេពៃី្រពៃផ  អមនុស ធម៌ និងករបនទ បបេនថ ក 

o ្រគប់ទ្រមង់ទងំអស់ៃនករេ្របកីំ ងំពលកមមេ យករបងខំ ែដលមនន័យថ ករងរ ឬ
េស កមមទងំ យ ែដលបុគគល មួយបំេពញ េ្រកមករគំ មកំែហងៃនករ ក់ពន័ិយ 
េហយីែដលបុគគលេនះមិនបនេធ្វេី យករសម័្រគចតិ្ត 

o ទ្រមង់ ្រកក់បំផុតៃនករេ្របីកំ ងំពលកមមកុមរ 

o កររេំ ភសទិធិមនុស ធងន់ធងរេផ ងៗេទៀត ដូចជអំេពហីងិ ផ្លូវេភទ 

o ឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគ ម ឬកររេំ ភធងន់ធងរេផ ងៗ េលីចបប់មនុស ធម៌អន្តរជតិ ឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំ
នឹងមនុស ជត ិឬអំេព្ីរបល័យពូជ សន៍ ។ 

ករកត់បនថយ នភ័ិយ 

េយងីនឹងេធ្វកីរផ្អ ក ឬបញឈប់្របតិបត្តិករភ្ល មៗជមួយនឹងអនកផគត់ផគង់ែផនក ប់្រសទីម េនេពល
ែដលេយងីរកេឃញី និភ័យចបស់ ស់ មួយ ែដលពួកេគទទួលទិញព្ីរបភព ឬមនជប់ពក់
ព័នធេទនឹងភគី មួយែដលបនរេំ ភសិទធមិនុស ធងន់ធងរ ។ 

២. ករជយួេ្រជមែ្រជងេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយលដល់្រកុម្រប ប់ វុធមនិែមនរដ្ឋ នងិកង កំ ងំ
សន្ដសុិខឯកជន ឬ ធរណៈ 

េយងីនឹងមិនេលីកែលងចំេពះករជួយេ្រជមែ្រជងេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល ដល់្រកមុ្រប ប់ 
វុធមិនែមនរដ្ឋ ចំេពះសកមមភព្របតបិត្តិករ ករេធ្វីពណិជជកមម ករច្រមញ់ និងករនេំចញធន 

ធនែរេ៉នះេទ ។ “ករជួយេ្រជមែ្រជងេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល” ដល់្រកុម្រប ប់ វុធមិនែមន 
រដ្ឋ ចំេពះសកមមភព្របតិបត្តិករ ករេធ្វីពណិជជកមម ករច្រមញ់ និងករនេំចញធនធនែរ ៉រមួមនជ 
ទិ៍ដូចជ ករបញជ ទិញធនធនពី ករចំ យេទឲយ ឬករផ្ដល់ជំនួយភស្ដុភរ ឬឧបករណ៍េផ ងៗ 

េទឲយ្រកុម្រប ប់ វុធខុសចបប់ ឬៃដគូរបស់ពួកេគ ែដល៖ 
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o ្រគប់្រគងតំបន់្របតបិត្តិករែរេ៉ យខុសចបប់ ឬ្រគប់្រគងផ្លូវដឹកជញជូ ន ឬចំនុចែដលធនធនែរ ៉
្រតូវេធ្វពីណិជជកមម នងិជតួអងគែផនក ប់្រសទីមេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម នងិ/ឬ 

o យកពនធ ឬគំ មយក្របក់ ឬធនធនែរ ៉ េ យខុសចបប់េនកែន្លងទី ងំយកែរ ៉  េន មផ្លូវ
ដឹកជញជូ ន ឬេនកែន្លងែដលធនធនែរ្៉រតូវបនេធ្វកីរជួញដូរ និង/ឬ 

o យកពនធ ឬគំ មយក្របក់ពីឈមួញក ្ដ ល ្រកុមហុ៊ននេំចញ ឬពណិជជករអន្តរជតិ េ យ
ខុសចបប់ 

េយងីនឹងមិនមនករជួយេ្រជមែ្រជងេ យផទ ល់ ឬ េ យ្របេយល ដល់កងកំ ងំសន្ដសុិខឯកជន 
ឬ ធរណៈ ែដល្រគប់្រគងតំបន់្របតបិត្តិករែរេ៉ យខុសចបប់ ឬ្រគប់្រគងផ្លូវដកឹជញជូ ន នងិជតួអងគ 
ែផនក ប់្រសទីមេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលតិកមម យកពនធ ឬគំ មយក្របក់ ឬធនធនែរ ៉ េ យខុសចបប់ 
េនកែន្លងទី ងំយកែរ ៉  េន មផ្លូវដឹកជញជូ ន ឬេនកែន្លងែដលធនធនែរ្៉រតូវបនេធ្វកីរជួញដូរ ឬ 
យកពនធ ឬគំ មយក្របក់ពឈីមួញក ្ដ ល ្រកមុហុ៊ននេំចញ ឬពណិជជករអន្តរជត ិ េ យខុស 
ចបប់។ 

េយងីទទួល គ ល់ថតួនទីរបស់កងកំ ងំសន្ដិសុខឯកជន ឬ ធរណៈេនទី ងំយកែរ ៉និង/ឬេន
ជុំវញិតំបន់ទងំេនះ នងិ/ឬ េន មផ្លូវដឹកជញជូ ន ្រតូវែតេធ្វីេឡងីេដីមបរីក និតរិដ្ឋ ែដលរមួបញចូ លករ
ករពរសិទធិមនុស  ផ្ដល់សន្ដសុិខដល់បុគគលកិកមមករ ឧបករណ៍ នងិេ្រគឿងបរកិខ រេផ ងៗ ្រពមទងំ
ករពរតំបន់្របតិបត្តកិរែរ ៉ ឬផ្លូវដឹកជញជូ នពីកររខំនដល់ករេធ្វីពណិជជកមម និង្របតិបត្តិករែរែ៉ដល
្រសបចបប់ ។ 

េនេពលែដលេយងីចុះកិចចសនយ ឬទទួលទិញព ី ឬមនជប់ពក់ព័នធជមួយ ្រកុមហុ៊នឬទំនក់ទំនង 
ធុរកិចច មយួ េនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលតិកមម ែដលចុះកិចចសនយជមួយកងកំ ងំសន្ដិសុខឯកជន ឬ
ធរណៈ មួយ េយងីនឹងេប្តជញ  ឬនឹងត្រមូវឲយកងកំ ងំទងំេនះ ្របតបិត្តិេ យេគរពេទ ម 

បទ ្ឋ ន និងឯក រែណនែំដលទទួលេ យ គ ល់ជអន្តរជតិ ស្ដីអំពកីងកំ ងំសន្ដសុិខឯកជនឬ
ធរណៈ។ ជពិេសស េយងីនឹងគ្ំរទ ឬមនករេ្រប្ីរបស់េគលនេយបយេផ ងៗ កនុងករ្រតួត

ពិនិតយេមលី េដីមបធីនឲយ្របកដថេយងីនឹងមិនមនករេ្របី្របស់េស កមមរបស់បុគគល ឬអងគភពៃន 
កងកំ ងំសន្ដិសុខ ែដលធ្ល ប់មន្របវត្ត ិរេំ ភសិទធិមនុស ធងន់ធងរេនះេទ។ 
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េយងីនឹងគ្ំរទដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង ឬចត់វធិនករេផ ងៗ េដីមបសីហករជមួយ ជញ ធរថន ក់ជតិ 
និងថន ក់េ្រកមជតិ អងគករអន្តរជត ិ និងអងគករសងគមសុីវលី កនុងករចូលរមួចំែណករកដេំ ះ 
្រ យទងំ យ  េដីមបឲីយមនតម្ល ភព ភពសមម្រត និងគណេនយយភពកនុងករចំ យ 
េទេលកីងកំ ងំសន្ដិសុខសំ ប់េស កមមសន្ដិសុខ ។ 

េយងីនឹងគ្ំរទដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង ឬចត់វធិនករេផ ងៗ េដីមបសីហករជមួយ ជញ ធរថន ក់ជតិ 
និងថន ក់េ្រកមជតិ អងគករអន្តរជត ិ និងអងគករសងគមសុីវលី កនុងករទប់ ក ត់ ឬកត់បនថយផល
ប៉ះពល់អវជិជមន េ យ រវត្តមនរបស់កងកំ ងំសន្ដសុិខទងំឯកជន នងិ ធរណៈេនទី ងំ 
្របតិបត្តិករែរ ៉ េទេលី្រកុមងយរងេ្រគះ ជពិេសស្រកុមសិបបកមមជីកយកែរ ៉ ែដលធនធនែរេ៉នកនុង 
ែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម ្រតូវបនជីកយកេ យអនកសិបបកមមជកីយកែរឬ៉ ជីវកមមខន តតូច។ 

ករកត់បនថយ នភ័ិយ 

េយងីនងឹេធ្វកីរផ្អ ក ឬ បញឈប់្របតិបត្តិករភ្ល មៗជមួយនឹងអនកផគត់ផគង់ែផនក ប់្រសទីម េនេពល
ែដលេយងីរកេឃញី និភ័យចបស់ ស់ មួយ ែដលពួកេគទទួលទិញ្របភព ឬមនជប់ពក់ព័នធ 
េទនឹងភគី មួយ ែដលជួយេ្រជយែ្រជងេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយលដល់្រកុម្រប ប់ វុធមនិ 
ែមនរដ្ឋ ។ 
 
េ យែផ្អកេទេលតីួនទរីបស់្រកុមហុ៊ននីមួយៗេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម េយងីនឹងបេងកីត េ្រប្ីរបស់ 
និងអនុវត្តភ្ល មៗ នូវែផនករ្រគប់្រគង និភ័យ ចេំពះ និភ័យែដល ចេកីតមន ជមួយនឹងអនក 
ផគត់ផគង់ និងភគីពក់ព័នធដៃទេទៀត េដីមបទីប់ ក ត់ ឬកត់បនថយ និភ័យៃនករជួយេ្រជមែ្រជង 
េ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល ដល់កងកំ ងំសន្ដិសុខទងំ យ  ែដល្រគប់្រគងតំបន់្របតិបត្តិ 
ករែរេ៉ យខុសចបប់ ឬ្រគប់្រគងផ្លូវដកឹជញជូ ន នងិជតួអងគែផនក ប់្រសទីមេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម 
យកពនធ ឬគំ មយក្របក់ ឬធនធនែរ ៉េ យខុសចបប់េនកែន្លងទី ងំយកែរ ៉ េន មផ្លូវដកឹជញជូ ន 
ឬេនកែន្លងែដលធនធនែរ្៉រតូវបនេធ្វកីរជួញដូរ ឬយកពនធ ឬគំ មយក្របក់ពីឈមួញក ្ដ ល ្រកុម-
ហុ៊ននេំចញ ឬពណិជជករអន្តរជតិ េ យខុសចបប់ ។ កនុងករណីទងំេនះ េយងីនឹងផ្អ ក ឬបញឈប់ 
្របតិបត្តិករជមួយអនកផគត់ផគង់ទងំេនះ បនទ ប់ពីករពយយមកត់បនថយ និភ័យ មិនបនទទួល 
េជគជ័យកនុងរយៈេពល៦ែខ បនទ ប់ពីបនអនុវត្តែផនករ្រគប់្រគង និភ័យ ។ 
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៣. អេំពពុីករលយួ ករ ងលុយកខ្វក់ នងិករចំ យជមយួរ ្ឋ ភបិល 

េយងីនឹងមិនេធ្វីករេសនី សនយ ផ្ដល់ឲយ ឬទមទរសំណូក មួយ េហយីនឹងបដិេសធសំណូកទងំ 
អស់េដីមបបីិទបងំ ឬែក្លងបន្លំ នូវ្របភពេដីមរបស់ធនធនែរ ៉ បន្លពំនធ ៃថ្លឈនួលនិងកៃ្រមសួយ រ 
ែដល្រតវូបង់ជូនរ ្ឋ ភិបល ស្រមប់សកមមភព្របតិបត្តិករ ពណិជជកមម ករដឹកជញជូ ន និងនេំចញ 
ធនធនែរ ៉។ 

េយងីនឹង មឃត់ករផ្តល់សំណូក េនកនុងសកមមភព នងិ្របតិបត្តិករធុរកិចចទងំអស់ ែដលរមួទងំ
សកមមភពរបស់ភន ក់ងរ និងភគីទីបីេផ ងៗ ្រពមទងំនឹង ក់លកខខន្ដិកៈ និងនិតិវធិអីនុម័ត អំពីករ
ផ្ដល់ជូន ឬទទួលយកអំេ យ  ្របឹងែ្របងឲយអស់លទធភពេដីមបេីលីកកមពស់្របតិបត្តិករធុរកិចច្របកប
េ យទំនួលខុស្រតូវ ជមយួនឹងៃដគូធុរកិចចទងំអស់ ។ 

េយងីនឹងគ្ំរទកិចចខិតខំ្របងឹែ្របង ឬចត់វធិនករេផ ងៗ េដីមបចូីលរមួចំែណកេ យមន្របសិទធភិព 
កនុងករលុបបំបត់ករ ងលុយ េនេពលែដលេយងីរកេឃញីថមន និភ័យជក់ ក់ មួយៃន
ករ ងលុយែដលបនមកពី ឬមនករពក់ព័នធ នឹង្របតិបត្តកិរែរ ៉  ករេធ្វីពណិជជកមម ករច្រមញ់ 
ករដឹកជញជូ ន ឬករនេំចញធនធនែរ ៉ ែដលមន្របភពពីករបង់ពនធខុសចបប់ ឬករប្លន់យកធនធន 
ែរ ៉ កនុង្រគប់ចនុំចឆ្លងកត់តំបន់្របតិបត្តកិរធនធនែរ ៉ និងេន មផ្លូវដឹកជញជូ ន ឬេនកែន្លងែដលធន 
ធនែរ្៉រតូវបនេធ្វកីរជួញដូរ េ យអនកផគត់ផគង់េនែផនក ប់្រសទីម។  

េយងីេប្ដជញ ចត់វធិនករដ៏មន្របសិទធភិពកនុង ករទប់ ក ត់ករចូលរមួកនុងករ ងលុយ នងិករផ្ដល់
ហរិញញបបទនដល់សកមមភពេភរវកមម ។ ឧទហរណ៍ េយងីនឹងបេងកតី និងេចញផ យនូវអត្តសញញ ណ 
និងភពជមច ស់កមមសិទធ ិ របស់អនកផគត់ផគង់និងអតិថិជន  ម ន្របតបិត្តិករទងំ យ ែដលមន 
សកមមភពមនិ្រប្រកត ី ឬែដលគួរឲយសង យ័ េហយីេយងីនងឹរក ទុកនូវកំណត់្រ អពំី្របតបិត្តិករ 
ច់្របក់ទងំអស់ែដលបនេកីតេឡងី េលសីពីករកំណត់ខងែផនកហរិញញវតថុែដលមនែចងេនកនុង 

ចបប់ែដលពក់ព័នធ ។ 

េយងីនឹងធនថ ល់ករបង់ពនធ ៃថ្លឈនួលនិងកៃ្រមសួយ រេផ ងៗ ែដលពក់ព័នធនងឹ្របតបិត្តិករ 
ករេធ្វពីណិជជកមម នងិករនេំចញធនធនែរ ៉ពតីំបន់ែដលរងប៉ះពល់េ យជេម្ល ះ និងមន និភ័យ 
ខពស់ ែដល្រតូវបនបង់ជូនរ ្ឋ ភិបល ្រតូវេគរពេទ មតួនទីរបស់្រកុមហុ៊នេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលតិ 
កមម េហយីេយងីេប្ដជញ នឹងបង្ហ ញ ល់ករចំ យទងំេនះ េ យេគរពេទ មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។ 
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ករកត់បនថយ នភ័ិយ 

េ យែផ្អកេទេលតីួនទីរបស់្រកុមហុ៊ននីមួយៗេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម េយងីេប្ដជញ ថនឹងសហករ 
ជមួយអនកផគត់ផគង់ រ ្ឋ ភបិលថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ អងគករអន្តរជតិ អងគករសងគមសុីវលី នងិ
ភគីទីបែីដលរងផលប៉ះពល់ េទ មភពសម្រសប េដីមបពី្រងងឹ និង ម ន្របតិបត្តកិរ េ យ
េផ្ដ តេលីករទប់ ក ត់ នងិកត់បនថយ និភ័យៃនផលប៉ះពល់អវជិជមន មរយៈករអនុវត្តជំ ន 
ែដល ច ស់ែវង េទ មេពលេវ សម្រសប ។ េយងីនឹងផ្អ ក ឬបញឈប់្របតិបត្តិករជមយួអនកផគត់ 
ផគង់ែផនក ប់្រសទីម ែដលករពយយមកត់បនថយ និភ័យរបស់ពកួេគមនិបនទទួលេជគជ័យ ។ 

៤. សិទធដិធី្ល ីករបេញចញជតពុិល នងិ្រកុមសបិបកមមអនកជីកយកែរ ៉

េយងីនឹងមិនចូលរមួពក់ព័នធជមួយ ឬេលីកែលងចំេពះ្របតិបត្តកិរធនធនែរ ៉  ឬករទទលួបនផល
្របេយជន៍ព ី ដីតំបន់ែដលមនិទទលួបនករ្រពមេ្រពៀងជមុន េ យេសរ ី និងមនករផ្ដល់ពត៌មន 
្រគប់្រគន់ ពីសហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិភគតចិ រមួមនទងំអនកែដលកន់កប់កមមសទិធ ករជួល 
សមបទន ឬ ជញ ប័ណ្ណ្រសបចបប់។ េយងីនឹងមិនចូលរមួជប់ពក់ព័នធនឹង ឬេលីកែលងចំេពះ្របតិបត្តិ 
ករ  ឬករទទួលបនផល្របេយជន៍ពកីរេធ្វ្ីរបតបិត្តិករធនធនែរ ៉ែដលវបបធម៍និងេបតិកភ័ណ្ឌ របស់ 
សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងជនជតិេដមីភគតិច មិនទទួលបនករេគរព នងិករករពរ ឬកែន្លងែដល 
្របៃពណីវបបធម៌របស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន មនកររងប៉ះទងគិច។ 

េយងីនឹងមិនចូលរមួពក់ព័នធជមួយ ឬ េលីកែលងចំេពះ្របតិបត្តកិរ  ឬករទទួលបនផល្របេយជន៍ 
េនេពលែដលដីតបំន់មនកមមសិទធ្រសបចបប់ ករជលួ សមបទន ឬ ជញ ប័ណ្ណ ទទួលបនេ យខុស 
ចបប់ ឬរេំ ភចបប់ជតិ។ េយងីនឹងធនឲយ្របកដថ េយងីនឹងេចៀស ងឲយបននូវផលប៉ះពល់ 
អវជិជមន នងិកររេំ ភចបប់និងបទបបញញត្តិជតិធងន់ធងរ ពក់ព័នធនឹងលកខខណ្ឌ សម្រសបៃនបរយិ-
កសដី ខយល់ និងទឹក រមួទងំករផលិត ពណិជជកមម និងករេ្របី្របស់ រធតុគីមីពុលនិង រធតុ 
េ្រគះថន ក់ ែដល្រតូវបន មឃត់ជអន្តរជតិ េ យ រែតក្រមិតជតពុិលខពស់របស់ រធតុទងំ
េនះមកេលី រពងគកយមនជីវតិ បរ ិ ថ ន ឬផលប៉ះពល់ ្រកក់ែដល ចេកីតមនេឡងីេលី្របព័នធ
េអកូឡូសុី និង/ឬ ករបេញចញ រធតុ េសនិច នងិករបំភយ រធតុបរត។  

េយងីេប្ដជញ ថនឹងេធ្វីករ យតៃម្លជ្របច ំនិងកត់បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមនេទេលីទឹក ដី និងខយល់ 
េ យ រ្របតិបត្តិករែរ ៉ េ យគិតពិចរ អំពីលកខខណ្ឌ សម្រសបរបស់ទកឹ ដ ីនងិខយល់ េហយីេ្របី 
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្របស់លទធភពបេចចកេទស និងថវកិ េដីមបអីនុវត្តេគលករណ៍ទប់ ក ត់ករបំពុលបរ ិ ថ ន និងបេចចក 
េទសែដលសម្រសបជងេគបំផុត េដមីបទីប ក ត់ កត់បនថយ នងិ្រគប់្រគងករបំពុល ម នករ
បំភយ នងិករបេញចញេចល រធតុពុលទងំ យ េ យអនុេ មេទ មចបប់ និងបទបបញញត្តិ
ែដលពក់ព័នធរបស់្របេទស មុី  េយងីនឹង ម ន និងេ ះ្រ យបញ្ហ បំពុលបរ ិ ថ ន ឲយទន់
េពលេវ  ្រពមទងំេធ្វីកណំត់្រ ឲយបនចបស់ ស់ និងបង្ហ ញលទធផលជ ធរណៈ េហយីែថម
ទងំេ្របី្របស់យុទធ ្រស្តកត់បនថយ នងិ្រគប់្រគងករបំភយ ។ 

េយងីយល់្រពមកនុងធនឲយ្របកដ និងេធ្វឲីយេលីសពីត្រមូវករចបប់ពក់ព័នធនឹង រធតុគីមីពុល 
េចៀស ងករផលិត ករេធ្វពីណិជជកមម នងិករេ្រប្ីរបស់ រធតុគីមីពុលនិង រធតុេ្រគះថន ក់ដៃទ
េទៀត ែដល្រតូវបន មឃត់ជអន្តរជតិ េ យ រែតក្រមិតជតិពុលខពស់របស់ រធតុទងំេនះ 
មកេលី រពងគកយមនជីវតិ បរ ិ ថ ន ឬផលប៉ះពល់ ្រកក់ ែដល ចេកីតមនេឡងីេលី្របព័នធ
េអកូឡូសុី និង/ឬ ករបេញចញ រធតុ េសនិច នងិករបំភយ រធតុបរត ្រពមទងំ្រគប់្រគង 
រធតុសយនីត (cyanide)ឲយ្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតែិដលខពស់បំផុត េហយីនឹងធនឲយ្របកដ

ថកកសំណល់េ្រគះថន ក់ទងំ យ ្រតូវបន្រគប់្រគង រក ទុក ដឹកជញជូ ន ចេ្រមះ នងិេបះេចល 
េ យេគរពេទ មចបប់ និងបទបបញញត្តែិដលមន េ យបេញច សនូវករេលចធ្ល យ កំពប់ ឬករ 
យភយដៃទេទៀតេទកនុងបរ ិ ថ ន។ 

េយងីនឹង មឃត់្របតិបត្តិករធនធនែរ ៉ ពីតំបន់េបតិកភណ្ឌ ពភិពេ ក ឬតំបន់ករពរ្រសបចបប់ 
ែដលប ្ដ លឲយមន ករគំ មកំែហងដល់គុណតៃម្លសំខន់ជសកល  ែដល្រតវូបនករពរេនកនុង 
តំបន់ទងំេនះ។ 

េយងីនឹងេផ្ដ តករយកចិត្តទុក ក់ ជពិេសសេទេលី និភ័យៃនករេ្របី្របស់កម្ល ងំពលកមមេ យ 
ករបងខំ កម្ល ងំពលកមមកុមរ លកខខណ្ឌ ករងរែដលមិនមនសុវតថិភព ករេ្របី្របស់ រធតុេ្រគះ 
ថន ក់េ យមិនមនករ្រគប់្រគង្រតឹម្រតវូ និងផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នចំបងៗេផ ងៗេទៀត ែដលពក់ព័នធ
នឹងករទទលួទិញពី្រកុមសបិបកមមនិង ជវីកមមែរខ៉ន តតូច េហយីេយងីនឹងេធ្វកីរជមួយគន និងបេងកីត
ទំនក់ទំនងដ៏មន្របសិទធភិព ជមួយ្រកុមសិបបកមមនិង ជីវកមមែរខ៉ន តតូច េនកនុងតំបន់្របតិបត្តិករ 
ែរ។៉ 
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ករកត់បនថយ នភ័ិយ 

េ យែផ្អកេទេលតីួនទីរបស់្រកុមហុ៊ននីមួយៗេនកនុងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមម េយងីនឹងបេងកីត េ្រប្ីរបស់ 
និងអនុវត្តភ្ល មៗ នូវែផនករ្រគប់្រគង និភ័យ ចេំពះ និភ័យែដល ចេកីតមន ជមួយនឹងអនក 
ផគត់ផគង់ និងភគីពក់ព័នធដៃទេទៀត េដមីបទីប់ ក ត់ ឬកត់បនថយ និភ័យៃនកររេំ ភបពំនសិទធដិីធ្លី 
ែដលប ្ដ លឲយមនផលប៉ះពល់អវជិជមនេទេលីបរ ិ ថ ន ឬ និភ័យជក់ ក់េផ ងៗេទៀតែដល
ទក់ទងនឹង្រកុមសិបបកមមនិង ជីវកមមែរខ៉ន តតូច ។
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សមគមពណិជជកមមចិននេំចញនចូំល  

េ ហៈ ែរ ៉ និង រធតុគីម ី(CCCMC) 

ស័យ ្ឋ ន៖ ជនទ់ី ១៧ អគរ Prime Tower េលខ ២២ ផ្លូវ Chaowai 

សងក ត ់Chaoyang ទ្ីរកុងេបក៉ងំ ្របេទសចិន េលខកូដ 100020 

ទូរស័ពទ៖ 86-010-85692865 

ទូរ រ៖ 86-010-65883592 

េគហទំពរ័៖ www.cccmc.org.cn 

អុែីមល៖ rbc@cccmc.org.cn 


