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សារពតីក្រធានក្ររុមក្ឹរ្រសាភបិាល 
នងិអគ្គនាយ្រក្រតិ្រតិ្

ពសច្្រ្តីខថ្ង រ្រស់ពយើង ពលើ្រ ្រម្ស់ ការ ពគ្រព   តាម ពគ្លការណ៍ 
សតីលធម ៌។
ក្រមសតីលធម ៌និងក្រមក្រតិ្រត្ិ រ្រស់ ពយើង  ខច្ងពតី  ច្បា្រ ់ នន ការក្រតិ្រត្ិ 
ខែល អនុវត្ ច្ំពពាះ ក្ររុមេុ៊ន និង ្រុគ្គលិ្រ  ទាងំអស់ រ្រស់ពយើង ។
ការ ក្រយុទ្ធក្រឆ្ងំ នឹង អំពពើ ពុ្ររលួយ  ជា ចំ្ណុច្ ស្នូល នន ពគ្លការណ៍  
ទាងំពនះ ។ ច្ំពពាះ ្ុរគ្គលិ្រ ទាងំអស់ រ្រស់  ក្ររុមេុ៊ន VINCI Group ពនះ 
មាន នយ័ថា កតរូវ ក្រកាន ់អា្រ្រ្ប្ិររោិ ល្អ ឥតព ្្ច ះ  ្រែ៏នូច្ ជា ការ ច្នូលរមួ ្រ្ុង 
ក្រ្រែណ័្ឌ  ស្រម្មភាព រ្រស់ ពួ្រពគ ្រ្ុង វធិាន ការ ្រងាកា រ អំពពើ ពុ្ររលួយ  ។

វធិានការ ទាងំពនះ ខផ្អ្រ ភាគ ពកច្ើន ពៅពលើ ក្រម ក្រតិ្រត្ិ ស្តីពតី ការ ក្រឆ្ងំ អំពពើ ពុ្ររលួយ  
ពលើ  ការ ្ំរណត ់ហានិភយ័ នន  អំពពើ ពុ្រ រលួយ និង ការ អនុវត្ន ៍ស្រម្មភាព ្រងាកា រ ។
ពគ្ល ្រំណង នន ក្រម ក្រតិ្រត្ិ ពនះ គឺ ពែើម្បតី ពកងតី្រវសិាលភាព ច្បា្រ ់ ខែល  មាន ខច្ង 
ពៅ្រ្ុង ក្រម សតីលធម ៌និងក្រម ក្រតិ្រត្ិ  រ្រស់  ពយើង ទា្រទ់ង នឹង ការ ក្រយុទ្ធ ក្រឆ្ងំ នឹង 
ទកមង ់ពផ្សងៗ នន អំពពើ ពុ្ររលួយ ។
ែ្ុ ំ បាន ពស្ើសំុ ក្រធាន ខផ្្រ អាជតីវ្រម្ម រ្រស់ ពយើង ផ្សព្ផសាយ  ក្រម  ពនះ ជនូន ែល់ ក្ររុម 
ការងារ រ្រស់ ពួ្រពគ តាម វធិតី  ខែល  ពួ្រ ពគ គិត ថា មាន ក្រសិទ្ធភាព និង ក្រសិទ្ធផល ្រំផុត 
ពែើម្បតី  ធា នា ននូវ អនុពោម ភាព ពោយ ្រខនថាម វា និង ពៅ ពពល ខែល  សមកស្រ ្រ្ុង ការ 
្ំរពពញ ននូវ មុែងារ ជា្រោ់្រ ់នន ស្រម្មភាព អាជតីវ្រម្ម និង ក្រពទស ខែល ពា្រព់ន័្ធ ។

Xavier Huillard,
ក្រធានក្ររុមក្ឹរ្រសាភបិាល និងអគ្គនាយ្រក្រតិ្រត្ិក្ររុមេុ៊ន VINCI
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ពេតុអ្តី បាន ជា មាន ក្រម ក្រតិ្រត្ិ 
រ្រស់ VINCI ស្តីពតី ការ  ក្រឆ្ងំ នងឹ អំពពើ 
ពុ្ររលួយ ?

អំពពើ ពុ្រ រលួយ  គឺជា ទពង្ើ មយួ ខែល ពធ្ើ ឱ្យ ្រះ៉ ពាល់ ធ្ងនធ់្ងរ  ែល់  ពសែ្ឋ្ិរច្្ច 
ការ អភវិឌ្ឍន ៍ក្រ្រ្រ ពោយ ច្តីរភាព និង ក្រសិទ្ធ ភាព នន ពាណិជជ្រម្ម 
អន្រជាតិ និង ជាតិ ពោយ ្រង្នូច្ ការ ក្រ្រួ ត ក្រខជង រេនូត ែល់ ្រះ៉ពាល់ អ្្រ 
ពក្រើកបាស់ និង អាជតីវ្រម្ម ។
ពនះ គឺជា ពេតុ ផល ខែល អំពពើ ពុ្ររលួយ គឺ ែុ ស  ច្បា្រ ់  ពៅ ្ុ្រង ក្រពទស ពសទើរ 
ខតទាងំ អស់ ពៅ ពលើ ពិភព ពោ្រ ។

 ក្ររុមេុ៊ន VINCI  Group បាន សខមង្ ការ ព្រ្ជ្ា ច្ិត្ រ្រស់  ែ្ួន ្រ្ុង ការ ក្រយុទ្ធ ក្រឆ្ងំ នឹង 
អំពពើ ពុ្ររលួយ ៖

• ពោយ ច្នូលរមួ ពៅ ពែើម ឆ្្ ំ2003 ្រិច្្ច កពមពកពៀង  ស្រល     រ្រស់ អង្គការ សេក្រជាតិ 
ខែល ្រ្ុង  ពនាះ  ពគ្ល ការណ៍  ទតី 10 ខច្ង ែនូច្ ្ ង ពកកាម ៖ "ធុរ្ិរច្្ច គួរ ពធ្ើការ ក្រឆ្ងំ 
នឹង អំពពើ ពុ្រ រលួយ កគ្រ ់ទកមង ់ រមួ ទាងំ ការ ជំរតិ យ្រ កបា្រ ់និង ការ សនូ្រប៉ាន ់"

• តាម រយៈ ក្រម សតីលធម ៌និងក្រម ក្រតិ្រត្ិ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន  VINCI ខែល ខច្ង ពតី 
វធិាន នន អា្រ្រ្ប្ិររោិ ខែល  ្រុគ្គលិ្រ ក្ររុមេុ៊ន នតីមយួៗ កតរូវ ក្រកាន់្ ជ ្រ។់ វធិាន 
ទាងំ ពនះ រមួ មាន ការ ពគ្រព នតីតិរែ្ឋ និង ការ ក្រយុទ្ធ  ក្រឆ្ងំ នឹង អំពពើ ពុ្រ រលួយ 

• តាមរយៈ ពសច្្រ្តី ខថ្ងការណ៍ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន  VINCIខែល ្រ្ុង ពនាះ ការ ព្រ្ជ្ាចិ្ត្ 
ពលែ 2 មាន  ខច្ង  ែនូច្ ្ ង ពកកាម ៖ "អា្រ្រ្ប្ិររោិ សតីលធម ៌គឺជា គន្ឹះ ពឆ្្ះ ពៅ 
រ្រ ភាព ែុស គ្្  រ្រស់ ពយើង និង ទំនា្រទ់ំនង អតិថិជន រ្រស់ ពយើង ។ ក្ររុមេុ៊ន រ្រស់ 
ពយើង អនុវត្ ក្រមសតីលធម ៌និង ក្រតិ្រត្ិ  រ្រស់  ពយើង ពៅ ជុំវញិ ពិភព ពោ្រ ។ "

 ក្ររុមេុ៊ន VINCI  Group ក្រតិ្រត្ិការ ពៅ ្ុ្រង ្រោ្  ក្រពទ ស  ជាពកច្ើន តាម រយៈ ក្ររុមេុ៊ន
 ្រុកតសម្ន័្ធ ជាពកច្ើន ។ ព្ររ ្ិ៍ព ្្ម ះ  រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន ពឹងខផ្អ្រ ពលើ ក្ររុមេុ៊ន ្រុកតសម្ន័្ធ 
នតីមយួៗ រ្រស់ែ្ួន និង ្រុគ្គលិ្រ ម្ា្រ់ៗ  រ្រស់ ែួ្ន។ ក្ររុម េុ៊ន  ្រុកតសម្ន័្ធនតីមយួៗ  និង 
្រុគ្គលិ្រ ម្ា្រ់ៗ  កតរូវ ពគ្រព តាម ្រទ ោ្ឋ ន  ែ ៏ តឹងរុងឹ ្រំផុត ។

ពគ្ល្រំណង នន ក្រម ក្រតិ្រត្ិ ស្តីពតី ការ ក្រឆ្ងំ អំពពើ ពុ្រ រលួយ  ពនះ គឺ ពែើម្បតី ជួយ� 
្ុរគ្គលិ្រ ឱ្យ យល់ និង អនុវត្  ននូវ វធិានសតីលធម ៌រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន ខែល មាន ខច្ង  ពៅ ្ុ្រង  
ក្រម  សតីលធម ៌និង ក្រតិ្រត្ិ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន ។

ក្រមពនះ ពន្យល់ អំពតី រព្រៀ្រ ខែល ហានិភយ័ នន អំពពើ ពុ្ររលួយ អាច្ ព្រើត ព�ើង ពៅ ្ុ្រង 
ស្រម្មភាព រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន ។ ក្រមពនះ ្រ ៏ផ្ល់ ននូវ ច្ពម្ើយ ចំ្ពពាះ សំណួរ មយួ ចំ្នួន 
ខែល ្រុគ្គលិ្រ អាច្ សួរ ពៅពពល ខែល ពួ្រពគ ក្រឈម មុែ នឹង  សាថា នភាព  ខែល ្រងាហា ញ 
ពតី ហានិភយ័ នន អំពពើ ពុ្ររលួយ ។ ក្រម ក្រតិ្រត្ិ ពនះ ្រញ្ជ ្រព់តី ក្រការ ខែល ហាមឃាត ់ 
និង  ក្រកា រ  ខែល អនុញ្ញា ត ឬ ្ររណតី  ោែ្ះ ខែល ្រុគ្គលិ្រ  កតរូវ  ខសង្ រ្រ ជំនួយ ។

ឯ្រសារ ពនះ មនិកគ្រ ែណ្្រ ់កគ្រ ់សាថា នភាព ទាងំអស់  ខែល អាច្ ជួ្រ ក្រទះ ពនាះ 
ព�ើយ។ ្រុគ្គល ម្ា្រ់ៗ  គួរខត ពក្រើ ននូវ សុភវនិិច្្យ័ រ្រស់ែ្ួន  ពេើយ  ពោង  ពលើ 
វធិានជា្រោ់្រ ់ខែល ោ្រ ់ពោយ ខផ្្រ ឬ ក្ររុម េុ៊ន  រ្រស់  ពួ្រ ពគ   តតាមការគួរ។

្រ្ុង ្ររណតី  មាន ការ លំបា្រ ោមយួ ្ុ្រង ការ ្រ្រកសាយ ក្រម ក្រតិ្រត្ិពនះ ្ុរគ្គលិ្រ 
ម្ា្រ់ៗ  កតរូវ បាន អព ជ្ ើញ ឱ្យ ម្រ  ពិភា្រសា អំពតី ្រញ្ហា  ពនះ ជាមយួ អ្្រ កគ្រក់គង រ្រស់ ែួ្ន 
អ្្រ ជំនា ញ  ខផ្្រ ច្បា្រ ់និង មនន្តី ក្រមសតីលធម ៌ពៅ ្ុ្រង  ក្ររុមេុ៊ន  រ្រស់  ពួ្រ ពគ តាមខផ្្រ  
ឬ សម្ន័្ធ ក្ររុមេុ៊ន រ្រស់  ពួ្រ ពគ ។

ក្ររុមេុ៊ន VINCI  
កតរូវខត ពធ្ើជា គំរនូ ។

ក្ររុមេុ៊ន VINCI Group 
ចាត ់ទុ្រ អំពពើ ពុ្ររលួយ  
មនិ អាច្  ទទួល  យ្រ បាន ។
្រុគ្គលិ្រ ទាងំអស់ រ្រស់  
ក្ររុមេុ៊ន កតរូវខត ក្រកាន ់ 
អា្រ្រ្ប្ិររោិ  ល្អ ពោយ  
ក្រឆ្ងំ នឹង អំពពើ ពុ្ររលួយ ។
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និយមនយ័ នន អំពពើ ពុ្ររលួយ
អំពពើ ពុ្ររលួយ គឺជា (1) "ការ ពស្ើសំុ ការផ្ល់ ការ ឲ្យ ឬ ការ ទទួល យ្រ 
ពោយ ផ្ទ ល់ ឬ ពោយ ក្រពោល ននូវ សំណនូ ្រ  ឬ អតថាក្រពោជន ៍េួសពេតុ  
ោមយួ  ពផ្សង  ពទៀត  ឬ ការ រពឹំងទុ្រ ខែល ពធ្ើឱ្យ ែនូច្ ែល់ ការ ្ំរពពញ 
កាតព្  ្ិរច្្ច ោមយួ ឬ អា្រ្រ្ប្ិររោិ ខែល ទាមទារ ពតី  អ្្រ ទទួល  សំណនូ ្រ  
អតថាក្រពោជន ៍េួសក្រមាណ  ឬ ការ រពឹំង ទុ្រ "។

អំពពើពុ្ររលួយ មាន ឥរោិ្រទ មនិ ពសា្ម ះកតង ់ ខែលពៅ្រ្ុង ការអនុវត្នជ៍ា្រខ់សង្  
ោ៉ងពហាច្ោស់  ពា្រព់ន័្ធ នឹង ភាគតី ច្ំនួន ពតីរ ៖

• ភាគតី ខែល នឹង ្រន្ំ ពក្រើកបាស់ អំោច្  ឬ ឥទ្ធិពល រ្រស់ ែួ្ន  ពែើម្បតី គ្កំទ ភាគតី ទតី្រតី 
្ុ្រង ការ ផ្្ស់្រ្នូរ ក្រពោជន ៍

• និង ភាគតី ខែល នឹង ផ្ល់ ជនូន ឬ ផ្ល់ អតថាក្រពោជន ៍ពនះ ។

ពលើសពតី ពនះ ពទៀត ្រុគ្គល ខែល សកម្រ សកមរួល អំពពើ ពុ្រ រលួយ  គឺ ជា  អ្្រ  
សមគំនិតពេើយ អ្្រ ខែល ទទួល បាន ផល ក្រពោជន ៍ពតី ទពង្ើ ពនះ ពោយ ទទួល បាន 
អតថាក្រពោជន ៍េួសពេតុ គឺជា  អ្្រ ទទួល ផល ក្រពោជន ៍ ។ ពួ្រពគ កតរូវ ទទួលែុស 
កតរូវ ពោយ ផ្ទ ល់ ច្ំពពាះ ស្រម្មភាព ទាងំ  ពនះ ។ ពៅ្រ្ុង ច្បា្រ ់បារាងំ ការ ជួញ ែនូរ 
ពោយពក្រើ ឥទ្ធិពល កតរូវ  បាន  ចាត ់ទុ្រ ថា ជា អំពពើ ពុ្ររលួយ។

 កតរូវ បាន ចាត ់ទុ្រ ថា មានអំពពើ ពុ្ររលួយព្រើពទាះ្រតី ជា ៖
• អ្្រ ខែល ផ្ល់ អតថាក្រពោជន ៍តាម រយៈ ភាគតី ទតី្រតី (អន្រ ការ តី ទតីភ្ា្រ ់ងារ ពាណិជជ្រម្ម 

អ្្រ ព៉៉ការ អ្្រ ផ្គតផ់្គង ់នែគនូ ។ល។)
• អ្្រ ខែល ទទួល បាន អតថាក្រពោជន ៍គឺ មនិ ខមន ជា អ្្រ ទទួល ផល ចុ្ងពកកាយ (អ្្រ 

ទទួល ផល អាច្ ជា សាច្ ់ញាតិ  ភាគតី  ទតី្រតី ។ល។ )
• ស្រម្មភាព ខ្រ្ង ្រន្ំ និង ការ ផ្ល់ អតថាក្រពោជន ៍េួសពេតុ  មនិ បាន ពធ្ើព�ើង ្រ្ុង 

ពពល ែំោល គ្្  (អតថាក្រពោជន ៍ េួស ពេតុ អាច្ កតរូវ បាន ផ្ល់ឱ្យ ជាមុន ឬ ពៅ 
នថ្ង ពកកាយ )

• អតថាក្រពោជន ៍េួសពេតុ មនិខមន ជា រនូ្ិរយវតថាុ  (វា អាច្ មាន  សមា្ភ រ ពសវា្រម្ម ខែល 
កតរូវ ផ្ល់ អតថាក្រពោជន ៍ព្ររ ្ិ៍ព ្្ម ះ ។ល។  )

• អ្្រ ទទួលផល គឺជា ្ុរគ្គលិ្រ ្រ្ុង វស័ិយ សាធារណៈ  ឬ ្រុគ្គលិ្រ    វស័ិយ ឯ្រជន ។

ក្រ្រែណ្ឌ  ផ្នូវ ច្បា្រ់
វធិានការ ខែល មាន កសា្រ ់៖

• ពៅ ្ុ្រង ក្រពទស នតីមយួៗ  មាន ច្បា្រ ់ខែល ្រំណត ់ អំពពើ ពុ្រ រលួយ ពេើយ 
ោ្រព់ទាស ទណ្ឌ ខែលអាច្អនុវត្ ចំ្ពពាះ្រទ ពល្មើស កពេ្មទណ្ឌ ពនះ 
ច្បា្រទ់ាងំពនះកតរូវបានអនុវត្ពោយ អាជ្ាធរមនូលោ្ឋ នរ្រស់ក្រពទសខែលពា្រព់ន័្ធ

វធិាន ទនូពៅ

(1) ក្រភព៖ អនុសញ្ញា  ច្បា្រ ់សុតីវលិ ស្តីពតី អំពពើ ពុ្ររលួយ រ្រស់ ក្ររុម ក្ឹរ្រសា អឺរ ៉ុ្រ ខែល បាន អនុមត័ ពៅ នថ្ង ទតី 04 ខែ វចិ្្ិកា  ឆ្្ ំ
1999 និង ច្នូល ជាធរមាន ចា្រព់តី នថ្ង ទតី 01 ខែ វចិ្្ិកា  ឆ្្ ំ2003។
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• ពលើសពតី ពនះ ពៅពទៀត  ពៅ ក្រពទស មយួ ចំ្នួន  (ែនូច្ ជា សេ រែ្ឋ  អាពមរ្ិរ(2)ច្ក្រភព 
អងព់គស្ (3)និង   បារាងំ (4)ពលើសពតីពនះពទៀត ពៅ្រ្ុងក្រពទសមយួច្ំនួន ែនូច្ជា 
សេរែ្ឋអាពមរ្ិរ ច្ក្រភពអងព់គ្ស  និងបារាងំ ច្បា្រន់នក្រពទសទាងំពនះ 
អនុញ្ញា ត ឲ្យ អាជ្ាធរ រ្រស់ែ្ួនមានសិទ្ធិ ោ្រ ់ទណ្ឌ ្រម្ម ចំ្ពពាះ អំពពើ ពុ្ររលួយ 
ខែល ក្រកពឹត្ ពោយ ្ុរគ្គល  ឬ ក្ររុមេុ៊ន សថាិតពៅពករៅ កពំខែន រ្រស់ក្រពទស 
ពួ្រពគ ។ អ្្រ ខែល រពំោភ ច្បា្រ ់ទាងំពនះ កតរូវ ក្រឈមមុែ នឹង ការ កាត ់ ពទាស 
្ុ្រងពពលែំោលគ្្ ពៅ ្ុ្រង ក្រពទស ពផ្សងគ្្ ពតី  ្រទ ពល្មើស ែនូច្គ្្ 

• មាន អនុសញ្ញា  អន្រជាតិ ខែល ក្រពទស ទាងំ ពនះ បាន  ច្នូល រមួ ។

ក្រម ក្រតិ្រត្ិ ស្តីពតី ការ ក្រឆ្ងំ អំពពើ ពុ្ររលួយ ពនះ មនិ កគ្រែណ្្រ ់ពលើ ្រទ្រ្ប ញ្ា ត្ិ ្រ្ុង 
កសរុ្រ ទាងំអស់ ខែល អាច្  តឹង រុងឹ ជាង វធិាន ក្រម សតីលធម ៌ពនះ ។
្រុគ្គលិ្រ ក្ររុមេុ៊ន នតីមយួៗ គួរខត ពិពកគ្ះ ពោ្រល់ ជាមយួ ខផ្្រ ពា្រព់ន័្ឋ ពៅ ្ុ្រង 
អង្គភាព រ្រស់ ែ្ួន ផ្ទ ល់ អំពតី ច្បា្រ ់ ្រ្ុង  កសរុ្រខែល ច្នូល ជាធរមាន។

អំពពើ ពុ្ររលួយ និង អំពពើ ែុស ច្បា្រខ់ែល 
ពា្រព់ន័្ធ
អំពពើ ពុ្ររលួយ ជា ញឹ្រញា្រ ់គួ្រផ្ស ំជាមយួ អំពពើ ែុសច្បា្រ ់ែនូច្ ជា ការ ជួញែនូរ 
ពោយពក្រើឥទ្ធិពល ្រ្រ្ពួ្រ និយម ការ ្រងាហា ញ  របាយការណ៍ េិរ ញ្ា វតថាុ មនិ កតឹមកតរូវ 
ការ ពក្រើកបាស់ មនិ កតឹម កតរូវ  នន កទព្យសម្បត្ិ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន ការ គំរាម្រំខេង យ្រ  
ការ ពក្រើ តួនាទតីែុ ស ការ មាន បាន ពោយ ែុស ច្បា្រ ់។ ទពង្ើ ទាងំពនះ ជា ្រទពល្មើស 
កពេ្មទណ្ឌ  ពៅ្រ្ុង ក្រពទស ភាគ ពកច្ើន និង អាច្ ្រញ្ជ ្រ ់អំពតី ការ មាន អំពពើ ពុ្ររលួយ។ 
ែនូពច្្ះ ្រុគ្គលិ្រ ម្ា្រ់ៗ  កតរូវខត មាន សា្ម រតតី ក្ររុង ក្រយត័្។

ទំនាស់ ផល ក្រពោជន៍
ក្រម សតីលធម ៌និងក្រម ក្រតិ្រត្ិ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន VINCI ខច្ង ពតី  វធិានពែើម្បតី ទ្រស់ាកា ត ់
ទំនាស់ ផលក្រពោជន ៍។

្រុគ្គលិ្រ ក្ររុមេុ៊ន អាច្ ទទួល បាន ននូវសំពណើ  ការ ផ្ល់ជនូន  ឬ អំពោយ ពតី ភាគតី ទតី្រតី  
(ឧទាេរណ៍ អ្្រ ផ្គតផ់្គង ់អ្្រ ព៉៉ការ  និង អ្្រ ផ្ល់ ពសវា )។ អាកស័យ ពលើ កាលៈពទសៈ 
ពួ្រពគ អាច្ ែឹង ែ្ួនថា ពៅ ្ុ្រង  សាថា ន ភាព ទំនាស់ ផលក្រពោជន ៍ខែល អាច្ ចាត ់ ទុ្រ ថា 
ជា  អំពពើ  ពុ្រ រលួយ អស្រម្ម។

តួនាទតី រ្រស់ ្ុរគ្គលិ្រ ម្ា្រ់ៗ  មនិ កតរូវ មាន ទំនាស់ផលក្រពោជន ៍ជាមយួ នឹង 
ផលក្រពោជន ៍ផ្ទ ល់ ែ្ួន រ្រស់ គ្ត ់ពទ ។ ក្រសិនព្រើ សាថា នភាព ខ្រ្រពនះ ព្រើត មាន 
្រុគ្គលិ្រ ពា្រព់ន័្ធ  កតរូវ រាយការណ៍ ភ្ាមៗ ពៅ អ្្រ កគ្រក់គង រ្រស់ គ្ត ់។

(2) ច្បា្រ ់ស្តីពតី ការ ក្រកពឹត្ អំពពើ ពុ្ររលួយ ្ររពទស រ្រស់  សេ រែ្ឋ អាពមរ្ិរ អនុវត្ ច្ំពពាះ ពល រែ្ឋ អាពមរ្ិរ និង អ្្រ  រស់ ពៅ  
អាពមរ្ិរ ្រែ៏នូច្ ជា ែល់នតីតិ្រុគ្គលទាងំអស់ និង ្រុគ្គល ឯ្រជន ខែល  ពក្រើកបាស់ មពធយាបាយ ទំនា្រទ់ំនង  ឬពសវា ទនូទាត ់ 
ឆ្ងកាត ់តាម សេរែ្ឋ អាពមរ្ិរ (ែុោ្រ អាពមរ្ិរ  ឬ អុតីខមល៉ ការ ពធ្ើែំពណើ រ ពៅ សេរែ្ឋអាពមរ្ិរ។ល។ ) ឬអ្្រ ខែល  កតរូវ  
បាន  រ្រ ព�ើញ ថា បាន ច្នូលរមួ ្រ្ុង ការ សម គំនិត (និយម នយ័ មនិ ទនូពៅ ) ។
(3) ច្បា្រ ់ស្តី អំពតី ការ សនូ្រប៉ាន ់រ្រស់ ច្ក្រភព អងព់គ្ស រមួ ្រ ្្ចនូ ល ននូវ ច្បា្រ ់ខែល ពធ្ើឱ្យ មាន លទ្ធភាព ្រ្ុង ការ កាត ់ពទាស 
ជន្ររពទស ពតី ្រទពល្មើស ខែល បាន ក្រកពឹត្ ពៅ ពករៅ ក្រពទស ។ ច្បា្រ ់ពនះ អនុវត្ ច្ំពពាះ ្រោ្ ក្ររុមេុ៊ន ្ររពទស ខែល ពធ្ើ 
អាជតីវ្រម្ម ទាងំអស់ ឬ មយួខផ្្រ ពៅ ្ុ្រង ច្ក្រភព អងព់គ្ស ។
(4) ច្បា្រ ់បារាងំ ពលែ 2016-1691 ចុ្ះ នថ្ង ទតី 9 ខែ ធ្នូ ឆ្្ ំ2016 ស្តី ពតី តម្ាភាព ការ ក្រឆ្ងំ នឹង អំពពើ ពុ្ររលួយ និង ទំពនើ្រ 
ភាវនូ្រនតីយ ្រម្ម ពសែ្ឋ្ិរច្្ច (ខែល ពគ សា្គ ល់ ថា ជា "ច្បា្រ ់ Sapin II ”) ។ អាជ្ាធរ ច្បា្រ ់បារាងំ អាច្ កាតព់ទាស ជនជាតិ បារាងំ 
ពតី ្រទពល្មើស កពេ្មទណ្ឌ  ខែល ក្រកពឹត្ ្រ្ុង ក្រពទស បារាងំ ឬ ពករៅ ក្រពទស ្រែ៏នូច្  ជា ជន ្ររពទស  ពតី ្រទ ពល្មើស  កពេ្មទណ្ឌ   
ខែល  ក្រកពឹត្  ពៅ  ្ុ្រង  ក្រពទស  បារាងំ ឬ  ជន ្ររពទស  ពតី  ្រទពល្មើស  កពេ្ម ទណ្ឌ   ខែល  បាន  ក្រកពឹត្  ពៅ  ពករៅ  ក្រពទស ក្រសិន ព្រើ  
ព្ួរ   ពគ រ ស់ ពៅ ជាធម្មតា ពៅ្រ្ុង ក្រពទស បារាងំ ឬ  ក្រ្រ្រ  វជិាជ ជតីវៈ  មយួ ខផ្្រ ពៅ ្ុ្រង ក្រពទស បារាងំ ។
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ការ ទ្រ ់សាកា ត ់អំពពើ ពុ្ររលួយ គឺជា ្ិរច្្ចការ រ្រស់ 
មនុស្ស  កគ្រ ់គ្្
អំពពើ ពុ្ររលួយ អាច្ មាន ហានិភយ័ ច្ម្បង ខែលនាឲំ្យមាន ការ ោ្រ ់ពិនយ័ ចំ្ពពាះ 
ក្ររុមេុ៊ន និង ្រុគ្គលិ្រ រ្រស់ ែ្ួន(ការ កាត ់ពទាស   ោ្រ ់ពន្ធនាគ្រ ពិនយ័ជាកបា្រ ់ោ៉ង 
ធ្ងនធ់្ងរ ការ មនិឲ្យក្រ្រ្រវជិាជ ជតីវៈ ការ ហាមឃាត ់ពតី ការពែញនថ្ជាសាធារណៈ  និង /ឬ 
ការ ផ្ល់  មនូល    និធិ អន្រ ជាតិ ជា ពែើម ) ្រែ៏នូច្ ជាការែនូច្្តែល់ ព្ររ ្ិ៍ ព ្្ម ះ  ផង ខែរ ។

ពករៅពតី ្រទ ពល្មើសកពេ្មទណ្ឌ  អំពពើពុ្ររលួយ្រអ៏ាច្មានផល វបិា្រ ខផ្្ររែ្ឋ្រ្បពវណតី  
និងតាម្ិរច្្ចសនយា (ការ្រ ្្ច្រ ់្រិច្្ច សនយា សំណង រ្រស់ភាគតីទតី្រតីច្ំពពាះ ការបាត ់្រង ់
ជាពែើម) ។

្រុគ្គលិ្រ ក្ររុមេុ៊ន ម្ា្រ់ៗ  កតរូវ បាន រពឹំ ង ថា ៖

• អាន ក្រម សតីលធម ៌និងក្រម ក្រតិ្រត្ិ និង ក្រម ក្រតិ្រត្ិ ស្តី ពតី  ការ   ក្រឆ្ងំ អំពពើ 
ពុ្ររលួយ ពនះ

• ច្នូលរមួ ្រ្ុង វគ្គ ្រណុ្ះ ្រោ្ល ក្រឆ្ងំ អំពពើ ពុ្ររលួយ ខែល  បាន ពរៀ្រច្ំ ព�ើង ពៅ 
្រ្ុង ក្ររុមេុ៊ន (ជាពិពសស ពមពរៀន  សិ្រសា  តាម អន ឡាញ) ខផ្្រ ឬ ក្ររុមេុ៊ន រ្រស់ 
ែ្ួន ។

 : អង្គភាព ក្ររុមេុ៊ន នតីមយួៗ និង ្រុគ្គលិ្រ ម្ា្រ់ៗ  កតរូវខត  អនុវត្ វធិតីសានស្ ពនះ 
ពែើម្បតី ក្រយុទ្ធ ក្រឆ្ងំ នឹង អំពពើ ពុ្ររលួយ ។

ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០១៧

្រកម សីលធម ៌និង 
្រកម្របតិបត�ិ

េសចក�្ីរពង
េសចក�្ីរពង

 :  ក្រម សតីលធម ៌និង ពមពរៀន 
តាម អនឡាញ អាច្ រ្រ បាន 
សកមា្រ ់្រុគ្គលិ្រ ទាងំអស់ 
ពៅពលើ អុតីនកតាខណត រ្រស់ 
ក្ររុមេុ៊ន  VINCI
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ហានិភយ័ នន អពំពើ ពុ្ររលួយ ពៅ ្ុ្រង មែុ 
ជនំញួ រ្រស់ សម្ន័្ធ ក្ររុមេុ៊ន 

អាជតីវ្រម្ម រ្រស់  ក្ររុមេុ៊ន VINCI  Group រមួមាន ការ អនុមត័  និង អនុវត្ 
លទ្ធ្រម្ម និង ្ិរច្្ចសនយា ពផ្សងៗ ទា្រទ់ង នឹង  ពេោ្ឋ    រច្នា សម្ន័្ធ និង សមា្ភ រ 
្ររក្ិារ សកមា្រ ់អាជ្ាធរ សាធារណៈ និង អតិថិជន ឯ្រជន ពៅ ទនូទាងំ ពិភព 
ពោ្រ។
្រ្ុង ែំពណើ រការ អាជតីវ្រម្ម ពនះ មាន សាថា នភាព ជាពកច្ើន ្ររណតី   ខែល ្រុគ្គលិ្រ 
អាច្ ក្រឈម មុែ នឹង ហានិភយ័ នន អំពពើ  ពុ្រ រលួយ ។ ្ងពកកាម ពនះគឺ ជា 
ឧទាេរណ៍ អំពតី សាថា នភាព ទនូពៅ ខែល  អាច្ ្រងកា ឱ្យ មាន អំពពើ ពុ្ររលួយ ។

ពៅ ្រ្ុង វសិាលភាព នន គពកមាង លទ្ធ្រម្ម /
្រិច្្ចសនយា សាធារណៈ ឬ ឯ្រជន

 : ការ ពយាោម ជះ ឥទ្ធិពល ពលើ ការ ផ្ល់ លទ្ធ្រម្ម ឬ ្ិរច្្ច សនយា  ពផ្សង ពទៀត ។
 : ការ ពយាោម ពធ្ើ ឲ្យ ែ្ួន ពៅ ្ុ្រង សាថា នភាព ពិពសស (វធិាន  អនុ ពកគ្ះ  នន ការ ផ្ល់ 

សិទ្ធិ ជាមុន ល្រ្ែណ្ឌ  នន ការ ផ្ល់  ឬ យន្ ការ  ្ិរច្្ចសនយា )។
 : ការ  ពយាោម  ទទួល  បាន  ការ សពកមច្ ចិ្ត្ ពោយ អនុពកគ្ះ  (ពនយារ ពពល 

្ំរណត ់ការងារ ្រខនថាម ការ ្រញ្ជ ្រ ់្ររមិាណ  ្រិច្្ច កពមពកពៀង ្រខនថាម ការ ទាមទារ 
ការ ទទួល យ្រ  ពោយ  មាន ជពម្ាះ ជាពែើម ) ។

ទកមង ់នន អំពពើ ពុ្រ រលួយ 
ការ សនយា ផ្ល់ អតថាក្រពោជន ៍េួសពេតុ ពែើម្បតី  ជា ការ គ្កំទ ែល់ ភាគតី ខែល បាន 
ក្រគល់ លទ្ធ្រម្ម ឬ ្ិរច្្ច សនយា ពផ្សង ពទៀត ឬ អ្្រ ខែល ច្នូលរមួ ្រ្ុង ែំពណើ រការ ពនះ ៖

• ការ ទនូទាត ់ជា សាច្ ់កបា្រ់
• អំពោយ (វតថាុ ក្រណតី ត ការ ច្ំោយ នថ្ពពទ្យ នថ្ សាោ  សកមា្រ ់ ្រនូន ជាពែើម។)
• ការ ពច្ញ ការ ចំ្ោយ ពផ្សង ៗ  
• ការ សនយា ផ្ល់ ការងារ /ហាតក់ារ មនិ ថា ភ្ាមៗ  ឬ ពពល  ្ ង មុែ
• ការ ចំ្ោយ ពលើការ ពធ្ើែំពណើ រ (ការ ពធ្ើ ែំពណើ រ ្រមសាន្ ការអព ជ្ ើញ  សមាជិ្រ 

កគរួសារ លិែិត  អព ជ្ ើញ  ជា  ្រនទុ្រ   នន  ការ  ចំ្ោយ   ពលើស ល្រ ់)
• ស្រម្មភាព មនុស្សធម ៌ឬ ឧ្រតថាម្ភ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន ខែល  ផ្ល់  ផល ្រះ៉ពាល់ ែល់ អ្្រ 

ពធ្ើការ សពកមច្ ចិ្ត្
• ។ល។

ឧទាេរណ៍ ជា្រ ់ខស្ង
• អ្្រទទួល អតថាក្រពោជន ៍អាច្ ជា ៖
 – តំោងអតិថិជន
 – ភ្ា្រង់ារ អតិថិជន (ទតីក្ឹរ្រសា ខផ្្រ វស្ិ្រម្ម អ្្រ កគ្រក់គង  គពកមាង ។ល។ )
 – ឬ ភាគតី ទតី្រតី ខែល កតរូវ បាន ខតងតាងំ ពោយ អតិថិជន (សាច្ ់ញាតិ ្រនូន 
អ្្រឈរព ្្ម ះឲ្យ ក្ររុមេុ៊នមានខតព ្្ម ះ ជាពែើម)។

មនូលពេតុខែលអាច្នាឱំ្យមាន
អំពពើពុ្ររលួយ៖
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• ការ សនយា ពនះ អាច្ កតរូវ រ្រសាទុ្រ ្រ្ុង ្ិរច្្ចសនយា ខែល  ពគ្ល  ្រំណង កស្រច្បា្រ ់ 
្រ៉ុខន្ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម  ខែល មាន តនម្ែស់្។ ក្រពភទ នន ្ិរច្្ចសនយា ែនូច្្ង ពកកាម ពនះ 
អាច្ នា ំឲ្យ មាន អំពពើ ពុ្ររលួយ (្រ ជ្ តី មនិ លម្អតិ)៖

 – ្រិច្្ចសនយា ជំនួយ ពាណិជជ្រម្ម 
 – ្រិច្្ចសនយា  ការ សិ្រសា
 – ្រិច្្ចសនយា ផ្ល់ ពសវា្រម្ម
 – ្រិច្្ចសនយាព៉៉ការ
 – ្រិច្្ចសនយា ផ្គតផ់្គង ់។

ក្រសិនព្រើ ការ សនយា ឬ ការ ទនូទាត ់កបា្រ ់កតរូវ បាន ពធ្ើ  ព�ើង  ពោយ ភាគតី ទតី្រតី (នែគនូ 
្រ្ុងក្ររុម េុ៊ន  ច្កមរុះ/សមាគម អ្្រ ព៉៉ការ អ្្រ ផ្គតផ់្គង ់ភ្ា្រង់ារ។ ល។ ) ជំនួស ឱ្យ 
ក្ររុម េុ៊ន ឬ កតរូវ បាន អនុមត័ ពោយ ភាគតី ទតី្រតី ក្ររុមេុ៊ន អាច្  កតរូវ  ឲ្យ ទទួល ែុស កតរូវ និង 
កតរូវ បាន កាត ់ពទាស ជា អ្្រ ្រងកា  ពេតុ រមួគ្្ ឬជា អ្្រ ផ្សគំំនិត។

 : ការ ជះ ឥទ្ធិពល ពលើ ការ ពធ្ើ ពសច្្្រតី សពកមច្ចិ្ត្ ្រ្ុង ការ ពោះកសាយ ពោយ 
សន្ិវធិតី នន ែំពណើ រ ការវវិាទ ឬ ពរឿង្រ្តី ។

ទកមងន់នអំពពើពុ្ររលួយ
ការ សនយា ផ្ល់ អតថាក្រពោជន ៍េួសពេតុ ឲ្យ៖

• ពៅក្រម
• អាជ្ា្រោ្ល
• អ្្រសកមរុះសកមរួល
• អ្្រជំនាញ។

ឧទាេរណ៍ជា្រខ់សង្
ែនូច្្ងពលើ។

 : ្រពងកាើន ពល្បឿន ស្រម្មភាព ឬ ការ សពកមច្ចិ្ត្ រ្រស់ អតិថិជន ធម្មតា (ឧ.ការ 
្រញ្ជ ទិញ ពសវា្រម្ម ការ ្រង ់កបា្រ ់ការ  ទទួល យ្រ ការងារ ការ ែ្រេនូត ការ ្រ្រ ់
ជាពែើម) ។

ទកមងន់នអំពពើពុ្ររលួយ
សនយា ផ្ល់ អតថាក្រពោជន ៍ឬ ទនូទាត ់កបា្រ ់អតថាក្រពោជន ៍ (ជា កបា្រ ់ឬ អ្តីពផ្សង ពទៀត) 
ពទាះ តិច្តួច្ ្រព៏ោយ ពែើម្បតី ពលើ្រ  ទឹ្រចិ្ត្ អ្្រ ទទួលផល ឱ្យ ពធ្ើ ការងារ ពោយ យ្រច្ិត្ 
ទុ្រោ្រ ់(ខែល ពគ សា្គ ល់ ផងខែរ ថា ជា  "ការ ទនូទាត ់កបា្រ ់សកម្រ  សកមរួល ") ។
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ពៅ ្រ្ុង វសិាលភាព នន ទំនា្រទ់ំនង ជាមយួ មនន្តី 
សាធារណៈ 

 : ការ ពយាោម ទទួល បាន/ពពន្ឿនការទទួលបាន៖
 – ពសវា្រម្ម
 – ការអនុញ្ញា តខផ្្ររែ្ឋបាល
 – លិែិត អនុញ្ញា ត (ការ អនុញ្ញា ត នាចំ្នូល លិែិត អនុញ្ញា ត  ការ ងារ)
 – ការផ្ល់ពន្ធអនុពកគ្ះ
 – ការពោះកសាយ្រញ្ហា នន្រទពល្មើស
 – ការសពកមច្ចិ្ត្អនុពកគ្ះពផ្សងពទៀត។

ទកមងន់នអំពពើពុ្ររលួយ
ការ សនយា សង្រំណុល ឬ ទនូទាត ់្រំណុល ពទាះ តិច្តចួ្ ្រ ៏ពោយ ពែើម្បតី ពលើ្រ ទឹ្រចិ្ត្ អ្្រ 
ទទួលផល ឱ្យ ពធ្ើ ការងារ ពោយ យ្រច្ិត្ ទុ្រោ្រ ់(ខែល ពគ សា្គ ល់ ផង ខែរ ថា ជា  "ការ ទនូ 
ទាត ់ កបា្រ ់សកម្រ សកមរួល ") ។

សាថា នភាពពផ្សងពទៀត
 : ការខស្ងរ្រមនូលនិធិ។

ទកមងន់នអំពពើពុ្ររលួយ
ការ ទនូទាតអ់តថាក្រពោជន ៍(ជាកបា្រ ់ឬអ្តីពផ្សងពទៀត) ពៅ ឲ្យ អ្្រពធ្ើការសពកមច្ចិ្ត្។

មនូលពេតុខែលអាច្នាឱំ្យមាន
អំពពើពុ្ររលួយ៖

មនូលពេតុខែលអាច្នាឱំ្យមាន
អំពពើពុ្ររលួយ៖
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     ហាមឃាតក់គ្ររ់នូ្រភាពននអំពពើពុ្ររលួយ។   

គ្្ម ន ្រុគ្គលិ្រក្ររុមេុ៊ន VINCI ោ ម្ា្រ ់អាច្ ទទួល  បាន  ពោយ ផ្ទ ល់ ឬ 
ពោយក្រពោល ឬ ផ្ល់ ឱ្យ ភាគតី ទតី្រតី ននូវ  អតថា ក្រពោជន ៍េួសពេតុ ោមយួ 
នន ក្រពភទ ោមយួ តាម រយៈ មពធយាបាយ ោ មយួ ពែើម្បតី ពគ្ល ្រំណង 
ទទួល បាន ឬ រ្រសា ក្រតិ្រត្ិការ ពាណិជជ្រម្ម ឬ ការ អនុពកគ្ះ ពនាះ ព�ើយ ។
្រុគ្គលិ្រ ម្ា្រ់ៗ  កតរូវ ពច្ៀសវាង ការ ពធ្ើ ទំនា្រទ់ំនង ជាមយួ ភាគតី ទតី្រតី ខែល អាច្ 
ោ្រ ់ឲ្យ ែ្ួន មាន កាតព្ ្ិរច្្ច  ឬ ពធ្ើ ឱ្យ មាន  ការ  សង្សយ័ ពលើ ភាព សុច្រតិ រ្រស់ 
ែ្ួន។ ្រុគ្គលិ្រ ម្ា្រ់ៗ  ្រ ៏មនិ កតរូវ ពធ្ើឲ្យ មាន សាថា នភាព ខ្រ្រពនះ ចំ្ពពាះ ភាគតី 
ទតី្រតី ោមយួ ខែល គ្ត ់្រំពុង ពយាោម ្រ ្្ចុ ះ ្រ ្្ចនូ ល ឬ ពលើ្រទឹ្រ ចិ្ត្ ឱ្យ ពធ្ើ 
ពាណិជជ្រម្ម ជាមយួ ក្ររុម  េុ៊ន VINCI Group។

្រុគ្គលិ្រ ក្ររុមេុ៊ន មនិ កតរូវ ផ្ួច្ ពផ្ើម ផ្ល់ ជនូន  ននូវ  អតថាក្រពោជន ៍េួសពេតុ 
ខែល អាច្ ចាត ់ទុ្រ ថាជា អំពពើ ពុ្ររលួយ ជា ោច្់្ ត ។ ពទាះោ៉ង ោ្រព៏ោយ 
ព្ួរពគអាច្ក្រឈមមុែនឹងសាថា ន ភាព ពផ្សងៗគ្្ ខែលពួ្រពគកតរូវបានទា្រទ់ងពោយ 
ភាគតី ទតី្រតី។ ក្រម ក្រតិ្រត្ិ ពនះ ខច្ង លម្អតិ អំពតី ការ ក្រកពឹត្ ខែល  តកមរូវ  ឲ្យ  អនុវត្ 
្រ្ុង្ររណតី ខ្រ្រពនះ។

ខផ្្រ ពនះពា្រព់ន័្ធនឹងវធិានននក្រតិ្រត្ិ និងអនុសាសន ៍ខែលអាច្អនុវត្បានពៅ្ុ្រង
សាថា នភាពក្រឈមនឹងពកគ្ះថ្ា្រែ់នូច្្ងពកកាម៖

• ទំនា្រទ់ំនង អតិថិជន ពៅ ្ុ្រង លទ្ធ្រម្ម សាធារណៈ ឬ ឯ្រ ជន និង ្ិរច្្ចសនយា 
ពផ្សងៗ ពទៀត

• ការពក្រើកបាស់អ្្រផ្ល់ពសវា
• ការទនូទាតក់បា្រស់កម្រសកមរួល
• អំពោយជំនួញ និងលិែិតអព ជ្ ើញ
• ការ រមួ ចំ្ខណ្រ វភិាគ ទាន នពោបាយ ការងារ មនុស្សធម ៌ និង ការឧ្រតថាម្ភ រ្រស់ 

ក្ររុមេុ៊ន។

ពោយសារ ខតភាពសម្បនូរខ្រ្រននសាថា នភាព និង្ររ្ិរទ ខែល ពគបានជួ្រក្រទះ 
ពយើងមនិអាច្ផ្ល់្រ ជ្ តីលម្អតិ អំពតីទពង្ើខែលបានអនុញ្ញា ត ឬហាមឃាតប់ានព�ើយ។ 
្រុគ្គលិ្រ ម្ា្រ់ៗ  និងអង្គភាពនតីមយួៗកតរូវពក្រើការវនិិច្្យ័ កតឹមកតរូវ 
និងសុភវនិិច្្យ័រ្រស់ែ្ួន។ និមត្ិសញ្ញា  ទល់មែុ នឹង ខណនា ំ្រុគ្គលិ្រ ្រ្ុង ការ វាយ តនម្ 
អំពតី ហានិភយ័ រ្រស់ ពួ្រពគ ។

ជាទនូពៅ ្រុគ្គលិ្រ  ោ ខែល គិតថា ែ្ួនពគ សថាិត ្រ្ុង សភាព មាន មនទិល សង្សយ័ ចំ្ពពាះ 
ទពង្ើ ខែល កតរូវ ក្រកាន ់ភាជ ្រ ់កតរូវ ពគ្រព តាម វធិានកគឹះែនូច្ ្ ងពកកាម៖

តម្ាភាព
្ំុរពយាោមពោះកសាយ្រញ្ហា ពោយែ្ួនឯង។ ពិភា្រសា ពរឿងពនះ ជាមយួ អ្្រ កគ្រក់គង 
រ្រស់ អ្្រ ឬ អ្្រ ខែល  មានសមតថាភាពជួយ�្រុគ្គលិ្រពៅ្ុ្រងខផ្្រពនះ (ខផ្្រ ច្បា្រ ់
ឬក្រមសតីលធម)៌ ពៅ្រ្ុងក្ររុមេុ៊ន ខផ្្រ ឬសម្ន័្ធ ក្ររុមេុ៊នរ្រស់អ្្រ។

វធិានននការក្រតិ្រតិ្ នងិអនុសាសន៍

និមតិ្សញ្ញា  ្ ង ពកកាម 
នឹង ជួយ� ្រុគ្គលិ្រ ពធ្ើ ការ 
វាយតនម្ អំពតី ហានិភយ័៖

ហានិភយ័មានសក្ានុពល

ហានិភយ័ច្ម្បង
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ទំនា្រទ់ំនង អតិថិជន ពៅ្រ្ុង វសិាលភាព នន 
លទ្ធ្រម្ម /្ិរច្្ចសនយា  សាធារ ណៈ ឬ ឯ្រជន

ការ ច្រចា ្រិច្្ចសនយា និង ការ អនុវត្ ្ិរច្្ចសនយា មនិ កតរូវ  ឱ្យ  មាន អា្រ្រ្ប្ិររោិ 
ឬទពង្ើ ខែលអាច្ចាតទុ់្រថា ជាអំពពើ ពុ្ររលួយស្រម្ម ឬអស្រម្ម 
ការជួញែនូរពែើម្បតីឥទ្ធពិល ឬ ្រ្រ្ ពួ្រនិយមព�ើយ។
ការ ្រ ងក់បា្រែុ់សច្បា្រ ់(ឬទកមងព់ផ្សងពទៀតោ មយួ នន 
អតថាក្រពោជន)៍ មនិអាច្កតរូវបានផ្ល់ពោយផ្ទ ល់ ឬពោ យ 
ក្រពោលពៅតំោងរ្រស់អតិថិជនសាធារណៈ ឬឯ្រជន 
ពទាះជាមានពេតុផលោមយួ្រព៏ោយ។

ហានិភយ័  នន អំពពើ ពុ្ររលួយ អាច្ ព្រើតមាន ព�ើង ពៅពពល ោ ខែល ្រុគ្គល ម្ា្រ ់
ខែល មាន អំោច្ ឬ មាន សិទ្ធិ  អំោច្  ្ុ្រង ការ ពធ្ើការ សពកមច្ចិ្ត្ ទទួល ផល 
ច្ំពណញ ពលើសលុ្រ ពតី មុែ តំខណង ពនះ ។ ្ុ្រង ្ររណតី ទាងំអស់ ្រុគ្គលិ្រក្ររុមេុ៊ន 
VINCI កតរូវខតពក្រើ សុភវនិចិ្្យ័ ពេើយកតរូវមានសា្ម រតតីក្ររុងក្រយត័្ ពែើម្បតីពច្ៀស 
វាង្ំុរឱ្យែ្ួនមានសាថា នភាពខ្រ្រពនះ និង ទ្រទ់ល់ នឹង សាថា នភាព ខ្រ្រពនះ ។

 : ភាព អនុពោមភាព ពពញពលញ ពៅតាម វធិានហាមឃាត ់ខែល មាន ខច្ង ្ ង ពលើ ។
មនិមាន ្ររណតី ពលើ្រខលងច្ំពពាះវធិានពនះពទ។ មនិអាច្ផ្ល់ការអនុញ្ញា តបានពទ៖

• ពោយអ្្រកគ្រក់គងរ្រស់្រុគ្គលិ្រ
• ឬពោយខផ្្រក្រមសតីលធមរ៌្រស់ក្ររុមេុ៊ន។

អនុសាសន៍
្រ្ុង ្ររណតី មានការពស្ើសំុការទនូទាតែុ់សច្បា្រ ់រាល់ស ្រម្ម ភាព  
ែនូច្្ងពកកាមអាច្មានក្រពោជន៖៍

• ពន្យល់ ពតី ច្បា្រ ់សតីលធម ៌រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន ខែល ហាមឃាត ់ការ ្ំរពពញ ននូវ សំពណើ  សំុ 
ខ្រ្រ ពនះ

• រលឹំ្រ ្រុគ្គលពនះថា ការទនូទាតខ់្រ្រពនះអាច្ពធ្ើឲ្យអ្្រពស្ើសំុ ្រុគ្គលិ្រ និងក្ររុមេុ៊ន
ទទួលរងការោ្រទ់ណ្ឌ ្រម្មធ្ងនធ់្ងរ រមួទាងំការពិនយ័កពេ្មទណ្ឌ

• ពស្ើសំុ អ្្រ សរពសរ សំពណើ  ឲ្យពធ្ើ ការ ពស្ើសំុ ជា ផ្នូវការ ជា ោយល្រ្ណ៍ អ្រ្សរ 
្រញ្ជ ្រ ់ពតី អត្សញ្ញា ណ រ្រស់ គ្ត ់ និង ពត័ម៌ាន  ជា ្រ ់ោ្រ ់អំពតី សំពណើ  ពនះ ពេើយ 
កតរូវចុ្ះ េតថាពល្  ពោយ  អ្្រ  កគ្រក់គង រ្រស់ គ្ត ់ ក្រការពនះ គួរខត ្រងា្អ ្រ ់គ្ត ់

• ជនូន ែំណឹង ែល់ ថ្ា្រ ់កគ្រក់គង ជានែ់្ស់ រ្រស់ អតិថិជន ពោយ ្រញ្ជ ្រ ់ថា សំពណើ  
ពនះ អាច្ ពធ្ើ ឱ្យ មាន ការ សង្សយ័ អំពតី  វឌ្ឍនភាព នន គពកមាង ពេើយ តកមរូវ ឲ្យ មាន ការ 
ពធ្ើ  អន្រាគមន ៍ រ្រស់  គ្ត ់ពែើម្បតី ្រ ្្ច ្រ ់្រញ្ហា  ពនះ។

 : កាតព្្ិរច្្ចននការក្ររុងក្រយត័្។
អនុសាសន៍
្រុគ្គលិ្រ ក្ររុមេុ៊ន កតរូវខត មាន សា្ម រតតី ក្ររុងក្រយត័្  និង្រញ្ឈ្រក់ារ គ្កំទ ស្រម្មភាព មនិ 
កស្រច្បា្រ ់ោមយួ ពោយ សេការ តី អ្្រ ព៉៉ការ ឬ នែគនូ ខែល ពួ្រពគ អាច្ ែឹង ។

វធិានននការក្រតិ្រត្ិ៖
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ការពក្រើអ្្រផ្ល់ពសវា្រម្ម

ពៅ  ពពល   ពក្រើ អ្្រ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម កតរូវ យ្រច្ិត្ ទុ្រោ្រ ់ពក្រើ ឲ្យ បាន សម 
កស្រ តាម ក្រពភទ នន ពសវា្រម្ម និង ្រខន្ង  អនុវត្ ពសវា្រម្ម។ ការ យ្រចិ្ត្ 
ទុ្រោ្រ ់ពនះ ទា្រទ់ង នឹង ភាព សុច្រតិ រ្រស់ អ្្រ ផ្ល់ ពសវា ភាព កស្រ 
ច្បា្រ ់នន ្ិរច្្ចសនយា ខែល កតរូវ ្រ ្្ច ្រ ់និង ភាព កគ្រ ់ចំ្នួន នន ការ ទនូទាត ់កបា្រ ់
ជាមយួ ពសវា្រម្ម ខែល បាន ផ្ល់ ។

ការ  ពក្រើ អ្្រ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម (អ្្រព៉៉ការ អ្្រផ្គតផ់្គង ់ទតីក្ឹរ្រសា ភ្ា្រង់ារពាណិជជ្រម្ម 
។ល។ ) សកមា្រ ់ពសវា្រម្ម មយួ  ចំ្នួន គឺជា ការ អនុវត្ន ៍ជា ទនូពៅ ្រ៉ុខន្ វា្រ ៏អាច្ 
ជា មពធយា បាយ នន ការ ោ្រប់ាងំ អំពពើ ពុ្រ រលួយ ផងខែរ។ កបា្រ ់សំណង ពកច្ើន 
េួសក្រមាណ ឬ វ្ិរកាយ្រកត ទនូទាត ់ កបា្រ ់ ពកច្ើន េួសពេតុ អាច្ ជា្រ ់សង្សយ័ ពតី ្រទ 
សនូ្រប៉ាន។់ ្រុគ្គលិ្រកតរូវមានសា្ម រតតីក្ររុងក្រយត័្ោស់។

 : ការ ពក្រើកបាស់ អ្្រ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម កតរូវខត  មាន ភាព កស្រ ច្បា្រ។់
អនុសាសន៍
ការ ពក្រើ កស្រច្បា្រ ់នន អ្្រ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម្រញ្ជ ្រថ់ា ពសវា ្រម្ម 
ខែលរពឹំងទុ្រមានល្រ្ណៈកស្រច្បា្រ ់និងពពញល្រ្ណៈច្បា្រ ់ពេើយ្រំពពញតាម
តកមរូវការរ្រស់ក្ររុមេុ៊ន/គពកមាងពិតកបា្រែពោយកស្រតាមវធិាននផទ្រ្ុងរ្រស់ក្ររុម
េុ៊ន ្រ្ុង តនម្ខែលកស្រជាមយួពសវា្រម្មខែលផ្ល់។

ឧទាេរណ៍ ការ  ពក្រើ  អ្្រ  ផ្ល់  ពសវា្រម្ម  មនិ កតរូវ  ជំរុញ  ្ុ្រង   ្រំណង  ទទួល  បាន  ពត័ ៌មាន   
សមា្ង ត ់ ពតីមនន្តី សាធារណៈ  ខែល  ទទួល  បាន  ពោយ  ែុស  ច្បា្រ ់ ពនាះ  ព�ើយ  ។

 : ល្រ្ែណ្ឌ  ខែល អ្្រ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម កតរូវ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម រ្រស់  ែ្ួន មនិ កតរូវ ពធ្ើឱ្យ 
មាន ការ សង្សយ័ ពលើ ភាព ពសា្ម ះ កតង ់ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន ខែល ពកជើសតាងំ អ្្រ ផ្ល់ 
ពសវា្រម្ម ពនាះ ព�ើយ ។
អនុសាសន៍
ការ ពក្រើកបាស់ អ្្រផ្ល់ ពសវា្រម្ម តកមរូវ ឱ្យ មាន ការ ពផទៀងផ្ទ ត ់ជាមុន និង ការ 
ក្ររុងក្រយត័្ មយួ ចំ្នួន ៖

• ការ  យ្រ ច្ិត្ ទុ្រ ោ្រ ់ ែ ៏ កតឹម កតរូវ  ជាមុន  អំពតី  ភាព  សុច្រតិ  /ព្ររ ្ិ៍ ព ្្ម ះ  រ្រស់  អ្្រ 
ផ្ល់ ពសវា្រម្ម កតរូវ ខត អនុវត្ តាម ហានិភយ័ ខែល គ្ត ់មាន ។ ល្រ្ណៈ នន ការ 
កតរួតពិនិត្យ ទាងំពនះ កតរូវ បាន ្រំណត ់ពោយ អង្គភាព ក្រតិ្រត្ិការ កស្រ តាម គំននូស 
ហានិភយ័ រ្រស់ វា  ការពស៊ើ្រអពងកាតជា ល្រ្ណៈ ក្រពន័្ធ នន អ្្រផ្ល់ ពសវា្រម្ម ថ្មតី កតរូវ 
បាន ផ្ល់អនុសាសន៍

• លទ្ធភាព េិរ ញ្ា វតថាុ និង ្រពច្្ច្រពទស រ្រស់ អ្្រ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម  ពែើម្បតី អនុវត្ 
ពសវា្រម្ម ខែល កតរូវ បាន ផ្ល់ឲ្យ កតរូវខត ឆ្ង កាត ់ការ កតរួតពិនិត្យ ជាមុន ជាពិពសស 
ពក្រៀ្រពធៀ្រ ជាមយួ ការ  អនុវត្ន ៍ទតីផសារ ខែល ពគ បាន សពងកាត ព�ើញ ្ុ្រង អំ�ុង ពពល 
ពិនិត្យ សំពណើ  កសពែៀ ងគ្្

• កាលៈពទសៈ នន ការ ពក្រើកបាស់ អ្្រ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម កតរូវខត មាន ភាព កស្រ ច្បា្រ ់
• ពសវា្រម្ម ខែល កតរូវ ផ្ល់ ឱ្យ ពោយ អ្្រ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម កតរូវខត មាន ្រញ្ជ ្រ ់្រ្ុង 

្រិច្្ចសនយា (សនូម ពមើល ្ ង ពកកាម ) ។

វធិានននការក្រតិ្រត្ិ៖
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 : ទំនា្រទ់ំនង្រ្ុង្ិរច្្ចសនយាកតរូវខតច្បាស់ោស់។
អនុសាសន៍
្រិច្្ចសនយា រវាងក្ររុមេុ៊ន និងអ្្រផ្ល់ពសវា្រម្មកតរូវខត រមួ ្រ ្្ចនូ ល៖

• និយមនយ័ច្បាស់ោស់ននពសវា្រម្មខែលកតរូវផ្ល់ជនូន
• កបា្រសំ់ណងសមរម្យកស្រពៅនឹងពសវា្រម្មទាងំពនះ។ ពសវា្រម្ម 

្រពច្្ច្រពទសមយួច្ំនួន (ការសិ្រសា ការព៉៉ការ ជាពែើម) អាច្គិតកបា្រព់លើស្រ្ុង
ពគ្ល្រំណងែុសច្បា្រ។់ ្រុគ្គលិ្រ ក្ររុមេុ៊ន កតរូវខត ធានា ថា មនិ អនុញ្ញា ត ឱ្យមាន 
ការ អនុវត្ ខ្រ្រពនះ មនិ ថា ពោយ ជា្រខ់សង្ ឬ ពោយ តុណហាតី  ភាពព�ើយ

• វធិតី ទនូទាត ់ខែល មាន តម្ាភាព (ការ ទនូទាត ់វ្ិរកាយ្រកត តាម គណនតី ធនាគ្រ ផ្នូវការ 
រ្រស់ អ្្រ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម ពៅ ្ុ្រង ក្រពទស រ្រស់ អ្្រ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម)

• ការ ព្រ្ជ្ា ច្ិត្ ោ៉ង ច្បាស់ោស់ ពែើម្បតី អនុវត្ តាម  ក្រម សតីល ធម ៌រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន 
ខែល កតរូវខច្ង ននូវ ក្រការ អំពតី ការ ្រ ្្ច ្រ ់ ្រិច្្ច សនយា ពោយ ស្័យក្រវត្ិ ្រ្ុង ្ររណតី  ខែល 
មាន ការ រពំោភ្រំពាន ក្រម សតីលធម ៌រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន ពោយ អ្្រ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម 

• ្រំណតក់តាឯ្រសារអំពតីពសវា្រម្មខែលផ្ល់ជនូន
• សិទ្ធិ អចិ្នននយ្ ៍្រ្ុង ការ ពធ្ើ សវន្រម្ម ពលើ ពសវា្រម្ម ខែល បាន ផ្ល់ ជនូន ។

 : ្រពងកាើនតម្ាភាព។
អនុសាសន៍
អាកស័យ ពលើ ហានិភយ័ ខែល ពា្រព់ន័្ធ នឹង ការ ពក្រើកបាស់ អ្្រ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម ្រុគ្គលិ្រ 
ខែល ពា្រព់ន័្ធ កតរូវ ្រ ជ្នូ ន រ បាយការណ៍៍ ពៅ ក្រធាន កគ្រក់គង  និង ខផ្្រ ទទួល ែុស កតរូវ 
ពលើ ្រញ្ហា   ក្រម សតីលធម ៌រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន។
កបា្រ ់សំណង រ្រស់ អ្្រ ផ្ល់ ពសវា្រម្ម កតរូវខត រាយការណ៍ ោ៉ង ច្បាស់ និង កតឹមកតរូវ ពៅ 
្ុ្រង គណនតី រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន ។
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ការទនូទាតក់បា្រស់កម្រសកមរួល

ការ ទនូទាត ់កបា្រ ់សកម្រសកមរួល កតរូវ បាន ហាមឃាត ់ពលើ្រខលង ខតពៅ 
ពពល ក្រឈម មុែ នឹង ្រញ្ហា  នន ពសរ តីភាព ្រ្ុង ការ ពធ្ើែំពណើ រ ឬ សន្ិសុែ។

“ការ ទនូទាត ់កបា្រ ់សកម្រសកមរួល ជាទនូពៅ សំពៅ ពៅ ពលើ ការ ្រង ់កបា្រ ់តិច្តួច្ ឬ 
អំពោយ ជនូន ែល់មនន្តី ការោិធិ្រ ពតយ្យ ពោយ ភាគតី ឯ្រជន (្រុគ្គល ក្ររុមេុ៊ន) 
ពែើម្បតី ទទួល  បាន ពសវា្រម្ម ខែល អ្្រ ពស្ើសំុ មាន សិទ្ធិ កស្រច្បា្រ ់ឧទាេរណ៍ ពែើម្បតី 
ពពន្ឿន ែំពណើ រការ រែ្ឋបាល  ទទួល បាន លិែិត  អនុញ្ញា ត អាជ្ា្រណ័្ណ  ឬ ពសវា្រម្ម 
ែនូច្ជា ការ ែំព�ើង  ្រោ្ញ  ទនូ រស័ពទ ការ លុ្រ ្រំបាត ់ពន្ធគយ  ឬ ពសវា្រម្ម មនូលោ្ឋ ន  ែនទ  
ពទៀត "។ (ក្រភព៖ អង្គការតម្ាភាពអន្រជាតិ)។

ក្រពភទ នន ការ អនុវត្ពនះ នា ំពៅរ្រ ែំពណើ រ វលិសា ចុ្ះសា ព�ើង ពោយ ពធ្ើឱ្យ ែនូច្ ែល់ 
តនម្ ក្រម សតីលធម ៌រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន និង នា ំពៅរ្រ ការ ទាមទារ កាន ់ខត ពកច្ើន ព�ើង ៗ  និង 
ញឹ្រ ញា្រ ់។ ការ ទនូទាត ់កបា្រ ់សកម្រសកមរួល កតរូវ បាន ចាត ់ទុ្រ ថា ជា អំពពើ ពុ្ររលួយ  
និង កតរូវ បាន ហាមឃាត ់ពៅ្រ្ុង ្រោ្ ក្រពទស  ជាពកច្ើន។

ក្ររុមេុ៊ន មនិ កតរូវ ពក្រើកបាស់ ក្រពភទ នន ការ ទនូទាត ់ពនះ សកមា្រ ់ការ ្ំរពពញ ននូវ នតីតិ វធិតី 
រែ្ឋបាល ខែល មនិ្រោ្លឲ្យទទួលសិទ្ធិ  ពិពសស ឬ មនិ កតឹមកតរូវ ពនាះ ពទ  ្រ៉ុខន្ 
កគ្នខ់ត ពធ្ើ ការងារជាធម្មតាជាមយួ មនន្តីសាធារណៈ រ្រស់ រោ្ឋ ភបិាល ្រ៉ុពោ្ណ ះ ។

ឧទាេរណ៏ ននការទនូទាតក់បា្រស់កម្រសកមរួល៖

• អ្្រ តោំង រ្រស់ ទតីភ្ា្រង់ារ រោ្ឋ ភបិាលមនូលោ្ឋ នពស្ើសំុ ការ ្រងក់បា្រ ់ពករៅ ផ្នូវការ 
ពែើម្បតី ពច្ញ ឬ ពពន្ឿន ការ ផ្ល់ លិែិត អនុញ្ញា ត ឬ ្រណ័្ណ  អនុញ្ញា ត ការងារ

• ្រុគ្គលិ្រ ោម្ា្រ ់នន ក្ររុមេុ៊ន ផ្គតផ់្គង ់ថាមពល សាធារណៈ ទាមទារ ការ ទនូទាត ់នថ្ 
សកមា្រ ់ការ តភាជ ្រ ់្រោ្ញ

• មនន្តី គយ ពស្ើសំុ ការ ្រងព់ន្ធ ពិពសស សកមា្រ ់្រព ្្ចញ ្ររក្ិារ ោ៉ង ឆ្្ររ់េ័ស 
ខែល ជា្រ ់ការ ពចាទ ក្រកាន។់

 : ការ ទនូទាតក់បា្រស់កម្រសកមរួលកតរូវបានហាមឃាត។់
អនុសាសន៍
ក្រសិនព្រើ មាន ការ ពស្ើសំុ ការ ទនូទាត ់កបា្រ ់សកម្រសកមរួល ពោយ មនន្តី សាធារណៈ 
កតរូវខត ្រែិពសធ ទនូទាត ់កបា្រ ់ ខ្រ្រ ពនះ។

ពន្យល់ែល់អ្្រពស្ើសំុ៖

• ថា វធិានសតីលធម ៌រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន មនិ អនុញ្ញា ត ឱ្យ អ្្រ ផ្ល់ ការ ពស្ើសំុ ពនះ ពទ
• ថា ការពស្ើសំុពនះគឺជាការែុសច្បា្រ ់(ខែលជា្ររណតី  ពៅ្រ្ុង 

្រោ្ក្រពទសភាគពកច្ើន) ពេើយថាតាមច្បា្រខ់ច្ងថា ស្រម្ម ភាពខ្រ្រពនះអាច្
ជា្រទពល្មើសពេើយពធ្ើឲ្យអ្្រពស្ើសំុ ្រុគ្គលិ្រ និងក្ររុមេុ៊នទទួលរងការោ្រ់

 ទណ្ឌ ្រម្ម ោ៉ង ធ្ងន ់ធ្ងររមួមានការោ្រទ់ណ្ឌ ្រម្មកពេ្មទណ្ឌ ។ពិពសស
• ថា នតីតិ វធិតី រែ្ឋបាល ខែល ពស្ើសំុ  មនិ្រពងកាើតជាសិទ្ធិ ពិពសសពនាះពទ ្រ៉ុខន្ ជា ការ 

្ំរពពញ ការងារ រ្រស់មនន្តី រាជការ សាធារណៈ /សុតីវលិ គឺរោ្ឋ ភបិាលជាអ្្រ្រងជ់នូន។ 
ក្រសិនព្រើ ្រុគ្គលពនះទទនូច្ សនូមពស្ើសំុជាផ្នូវការជាោយ ល្រ្ណ៍អ្រ្សរ 
(ពនះគួរខតរារាងំ្រុគ្គលពនះ)៖

 – សំពណើ  ជា ោយល្រ្ណ៍ អ្រ្សរ ខែល ្រញ្ជ ្រ ់ពតី អត្សញ្ញា ណ រ្រស់ អ្្រ ពស្ើ សំុ 
 – បាន ចុ្ះេតថាពល្អមពោយេតថាពលែតីខែលទទួលបានសិទ្ធិ
 – ្រងាហា ញពៅពលើ្របាលសំ្រុកតផ្នូវការ។

ក្រសិនព្រើ ទទួលបានឯ្រសារជាោយល្រ្ណ៍អ្រ្សរពនះ កតរូវជនូនែំណឹងកបា្រអ់្្រ 
កគ្រក់គងរ្រស់អ្្រ។ ្រនាទ ្រម់្រ ក្ររុមេុ៊ន នឹង ចាត ់វធិានការ ចាបំាច្ ់ពែើម្បតី ធានា ការ 
ពគ្រព សិទ្ធិ រ្រស់ ែ្ួន តាម រយៈ មពធយាបាយ កស្រ ច្បា្រ ់។

វធិានននការក្រតិ្រត្ិ៖
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 : ្ររណតី  ពលើ្រខលង៖ ហានិភយ័ទា្រទ់ងនឹងសន្ិសុែ និង ពសរ តី ភាព 
្ុ្រងការពធ្ើែំពណើ រ។
អនុសាសន៍
ការ ទនូទាតក់បា្រស់កម្រសកមរួលអាច្ពធ្ើព�ើង ពៅពពល ខែល ចាបំាច្ព់ែើម្បតីធានា 
សុវតថាិភាពផ្នូវកាយ និងពសរ តីភាព ្ុ្រងការពធ្ើែំពណើ ររ្រស់្រុគ្គលិ្រ។

 : ពធ្ើឱ្យអតិថិជនជា្រព់ា្រព់ន័្ធ។
អនុសាសន៍

• ជនូន ែំណឹង ែល់ អតិថិជ នរ្រ ស់អ្្រ ពោយ ្រញ្ជ ្រ ់ថា សំពណើ  ខ្រ្រ ពនះ អាច្ ពធ្ើឱ្យ 
មាន ការសង្សយ័ អំពតី វឌ្ឍនភាព នន គពកមាង ពលើ្រ ខលង ខតវា ពធ្ើអន្រាគមន ៍្រ ្្ច ្រ ់ 
សំពណើ  ខ្រ ្រ ពនះ 

• មុន  ពពល ចុ្ះ េតថាពល្ ពលើ ្រិច្្ចសនយា កតរូវ ច្រចា ជាមយួ  អតិថិជន  ពែើម្បតី ធានា 
ថា ្ិរច្្ចសនយា ពនះ រ៉ា្ររ់ង ផ្ល់ ជំនួយ រ្រស់ ែ្ួន ្រ្ុង ការ ទទួល បាន ការ អនុញ្ញា ត 
ខផ្្រ រែ្ឋបាល ខែល តកមរូវ ឬ ការកគ្រ ់កគង ការ អនុញ្ញា ត ទាងំពនះ ទាងំកសរុង ពោយ 
អតិថិជន ។ ពលើស ពតីពនះ ការ ែ្រ្ន មនិ បាន ទទួល បាន ការ អ នុញ្ញា ត  ្ុ្រង 
អំ�ុង ពពល ខច្្រពម៉ាង នឹង មាន ផល ្រះ៉ពាល់ ែល់ កាល វភិាគ ការងារ (ការ ពនយារ 
ពពល ្រ្ុង ការ ចា្រ ់ពផ្ើម ការងារ  ជា ពែើម )។ ្រទ្រ្ប ញ្ា ត្ិពនះកតរូវខច្ងោ៉ងលម្អតិ 
និងោ្រ្់រ ្្ចនូ ល្រ្ុង ្ិរច្្ចសនយា

• រា្រ្់រ ្្ចនូ ល ្ុ្រង ្ិរច្្ចសនយា រ្រស់ អ្្រ ្ុ្រង កាលវភិាគ ការងារ រ្រស់ អ្្រ ននូវ ពពលពវោ 
្រំណត ់ខែល កតរូវការ ពែើម្បតី ទទួល បាន ការ អនុញ្ញា ត ពតី រែ្ឋបាល ពផ្សងៗ 

• ្ុ្រង  ្ររណតី  ខែល អាច្ ពធ្ើ ពៅ បាន ពា្រ្យពស្ើ សំុ រ្រស់ អ្្រ  សកមា្រ ់ការអនុញ្ញា ត ខផ្្រ 
រែ្ឋបាល គួរខត ោ្រ ់ជាក្ររុម រមួគ្្ ពែើម្បតី ពធ្ើឱ្យ មនន្តី សាធារណៈ កាន ់ខតពិបា្រ ្ុ្រង 
ការ ្រែិពសធ 

• ្រពងកាើត ទំនា្រទ់ំនងល្អជាមយួសាថា ្រន័រោ្ឋ ភបិាលថ្ា្រជ់ាតិ និងថ្ា្រម់នូលោ្ឋ ន
• ពិពកគ្ះ ជាមយួ អាជ្ាធរ អំពតី សំពណើ  ទនូទាត ់កបា្រ ់សកម្រសកមរួល ពតីមនន្តី 

សាធារណៈ មនូលោ្ឋ ន  និង រព្រៀ្រ ការពារ ពួ្រពគ។

 : តម្ាភាព។
អនុសាសន៍
រាយការណ៍ ភ្ាមៗ ពតី ភាព លំបា្រ ោមយួ ែល់ អ្្រ កគ្រក់គង រ្រស់ អ្្រ និង ពៅខផ្្រ 
ទទួល ្រនទុ្រ ្រញ្ហា   សតីលធម ៌ ពៅ ្ុ្រង ក្ររុមេុ៊ន រ្រស់ អ្្រ ។
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អំពោយជំនួញ និងលិែិតអព ជ្ ើញ

អំពោយ និង ការអព ជ្ ើញអាច្ផ្ល់ជនូន ឬទទួលយ្រពៅ ពពល 
ខែលវាមានតនម្ជានិមតិ្សញ្ញា  ឬមានតនម្ ទា្រ តាម កាលៈពទសៈ 
ពេើយក្រសិនព្រើវាមនិសង្សយ័ពលើភាព ពសា្ម ះ កតងរ់្រស់មា្ច ស់អពំោយ 
ឬភាពមនិលពម្អៀងរ្រស់ អ្្រទទួលអំពោយ។

អំពោយ
ពនះ សំពៅពៅពលើអតថាក្រពោជនោ៍មយួជាវតថាុ ខែលអាច្ 
ចាតទុ់្រថាជាការែឹងគុណ។ វាអាច្មាន៖

• វតថាុជា្រខ់ស្ង (នា�ិកានែ ្រ៊្ិរ ពសៀវពៅ។ ល។ ) ខែលបាន ផ្ល់ឱ្យ
• ការពច្ញការច្ំោយឲ្យអ្្រទទួលអំពោយ (ការច្ំោយ ពលើ ការពធ្ើែំពណើ រ 

របាយការណ៍ការច្ំោយ ឬក្រពភទពផ្សង ពទៀតននការច្ំោយ)។

ការអព ជ្ ើញ
ពនះ  មាន ក្រតិ្រត្ិការ ទំនា្រទ់ំនង សាធារណៈ ោមយួ ពែើម្បតី ខច្្ររខំល្រ ជាមយួ អ្្រ 
ទទួល អំពោយ ននូវ ពពលពវោ ែ ៏រ តី្ររាយ ឬ កពឹត្ិការណ៍ សកមា្រ ់ខតពគ្ល ្រំណង 
អាជតីវ្រម្ម  ឬ មយួ ខផ្្រ សកមា្រ ់ពគ្ល្រំណង អាជតីវ្រម្ម ។
ការអព ជ្ ើញអាច្មាន៖

• ទទួលទានអាហារពៅពភាជនតីយោ្ឋ ន
• ការទស្សនា្រម្មវធិតីសខមង្
• ែំពណើ រ្រមសាន្។

ែណៈ ពពល ខែល អំពោយ ជំនួញ កតរូវ បាន ចាត ់ទុ្រ ថា ជា ទពង្ើ ្រងាហា ញ ពតីពសច្្្រតី 
គួរសម និង ជា ការ អនុវត្ ទនូពៅ វា ចា ំបាច្ ់ោស់ ខែល កតរូវ មាន សា្ម រតតី ក្ររុងក្រយត័្ 
ជាពិពសស ពែើម្បតី ធានា ថា ការ អនុវត្ ខែល មាន ការ សង្សយ័ មនិ ្រពងកាើត  ទំនាស់ ផល 
ក្រពោជន ៍ឬ មនិ អាច្ ចាត ់ទុ្រ ជា ការ សនូ្រប៉ាន ់ ឬ ការ ពយាោម សនូ្រប៉ាន។់
ពគ្លការណ៍ ខែល បាន ខច្ង ្ ងពកកាម កតរូវខត អនុវត្ ច្ំពពាះ អំពោយ /ការ អព ជ្ ើញ 
ទាងំអស់ ខែល ពធ្ើ ព�ើង ពោយ ផ្ទ ល់ ឬ ពោយ ក្រពោល ពោយ ភាគតី ទតី្រតី ។

 : អំពោយ ឬ ការអព ជ្ ើញខែលពគពស្ើសំុកតរូវមានការអនុញ្ញា ត ពៅ្រ្ុងច្បា្រ ់មនូលោ្ឋ នច្នូលជាធរមាន។
អនុសាសន៍
ធានាថា អំពោយ ឬការអព ជ្ ើញមនិកតរូវបានហាមឃាត ់ពៅ  
្ុ្រងច្បា្រច់្នូលជាធរមាន ជាពិពសសពោយសារ ខត សាថា នភាពរ្រស់អ្្រទទួលផល។

 : អំពោយ ឬការអព ជ្ ើញខែលពគបានពស្ើសំុកតរូវខតពគ្រព តាម 
ពគ្លនពោបាយរ្រស់ក្ររុមេុ៊ន។
អនុសាសន៍
ពគ្រពតាមក្រមពនះ និងពគ្លនពោបាយច្នូលជាធរមាន ពៅ្រ្ុងក្ររុមេុ៊នរ្រស់អ្្រ
្ុ្រង្ររណតី ពនះ។
អង្គភាព ក្ររុមេុ៊ននិមយួៗអាច្្រំណតត់ាម្រម្មវធិតី និង តាម រយៈពពលសថាិតពៅ្រ្ុង

 ច្បា្រច់្នូលជាធរមាន។

វធិានននការក្រតិ្រត្ិ៖
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 : សា្ម រតតី ក្ររុងក្រយត័្ កតរូវខតមាន ទា្រទ់ង នឹង ្ររ្ិរទ /កាលៈពទសៈ 
ននអំពពើពុ្ររលួយ។
អនុសាសន៍
ពគ្ល្ំរណង ខតមយួ គត ់នន ការ ផ្ល់ អំពោយ /ការ អព ជ្ ើញ គឺជា ការ ្រងាហា ញ ការខថ្ង 
អំណរ គុណទនូពៅ ឬ ការ ែឹង គុណ។
វា មនិ កតរូវ ពមើល ព�ើញ ថា ជា រង្ាន ់សកមា្រ ់ការ ផ្ល់ ្រិច្្ច សនយា ែល់ ក្ររុមេុ៊ន ពនាះ ពទ ។
តនម្ ឬ ភាពញឹ្រញា្រន់នការផ្ល់អពំោយ/ការ អព ជ្ ើញ មនិ 
កតរូវព្រើតមានការសង្សយ័ពលើ៖

• ភាពពសា្ម ះកតងរ់្រស់ភាគតីផ្ល់អំពោយ
• ភាពមនិលពម្អៀងរ្រស់ភាគតីទទួលអំពោយ
• ពេើយ ្រម៏និ្រងកាឱ្យមានការសង្សយ័ោមយួ ជាពិពសស ទំនា ស់ 

ផលក្រពោជនខ៍ែលអាច្ព្រើតមាន
• ពេើយ្រ ៏មនិ កតរូវ បាន ្រ្រកសាយ ថា ជា ការ ោ្រប់ាងំ អំពពើ ពុ្ររលួយ ផងខែរ ។

 : អំពោយ / ការអព ជ្ ើញ កតរូវ បាន ហាមឃាត ់ពៅពពល ខែល ក្ររុម េុ៊ន ្រកមរុង នឹង 
ចុ្ះ េតថាពល្ ពលើ ្ិរច្្ចសនយា ជាមយួ អង្គភាព  ខែលជា អ្្រ ទទួល អតថាក្រពោជន ៍នា 
ពពល អនាគត ។
អនុសាសន៍
ច្បា្រ ់ស្តីពតី ការ ក្រឆ្ងំ អំពពើ ពុ្ររលួយ ហាម ឃាត ់ការ ផ្ល់ អំពោយ ពៅឱ្យ ភាគតី ទតី្រតី ្ុ្រង 
ពគ្ល្រំណង ពែើម្បតី ទទួល បាន អតថាក្រពោជន ៍េួសពេតុ ោមយួ ឬ អនុវត្ ឥទ្ធិពល 
េួស ពេ តុ ពលើ ស្រម្មភាព ផ្នូវការ ោមយួ ។

 : អំពោយ /ការអព ជ្ ើញ ទាងំអស់ ពករៅពតី អ្តី ខែល មាន តនម្ ទា្រ ្រំផុត កតរូវ មាន 
ការ អនុញ្ញា ត ជាមុន ពតី អ្្រ កគ្រក់គង រ្រស់  ្ុរគ្គលិ្រ ។
អនុសាសន៍

• តនម្ ននអំពោយ/ការអព ជ្ ើញកតរូវខតជានិមតិ្រនូ្រ ឬ តិច្ តួច្ ខផ្អ្រពលើកាលៈពទសៈ
• វា  ចាបំាច្្់រ្ុងការពក្រើការវនិិច្្យ័កតមឹកតរូវ និងសុភវនិចិ្្យ័ រ្រស់អ្្រ។ 

អពំោយ/ការ អព ជ្ ើញ កាន ់ខតមាន តនម្ ចំ្ោយ ពកច្ើន វាពធ្ើ ឲ្យ 
មានការសង្សយ័កានខ់តពកច្ើន

• ពច្ៀស វាងអំពោយ និងការអព ជ្ ើញខែលតាមសុភវនិិច្្យ័ គិត ថាមនិសមរម្យ។

 : អ្តី  ខែល កតរូវ ពធ្ើ្រ្ុ ង ្ររណតី  មាន សំពណើ  េួសពេតុ ឬ មនិ សម រម្យ។
អនុសាសន៍
អ្្រកតរូវ្រែិពសធ និងពន្យល់៖

• ថា ក្រម សតីលធម ៌រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន ហាមឃាត ់ការ ្ំរពពញ សំពណើ  ខ្រ្រពនះ
• តាម  ច្បា្រ ់ខច្ងថា ស្រម្មភាព ខ្រ្រ ពនះ អាច្ ជា ្រទពល្មើស ពេើយ ពធ្ើ ឲ្យ អ្្រ ពស្ើសំុ 

្រុគ្គលិ្រ និងក្ររុមេុ៊នទទួល រង ការ ោ្រ ់ទណ្ឌ ្រម្ម ធ្ងន ់រមួទាងំ ការ ោ្រទ់ណ្ឌ ្រម្ម 
កពេ្មទណ្ឌ  ផង ខែរ ។

 : ការ អព ជ្ ើញ អ្្រ តោំង ពភ្ៀវ ទទួល ទាន អាហារ កតរូវខត ទា្រទ់ង ្រញ្ហា  ការងារ  ។
អនុសាសន៍
ការអព ជ្ ើញ ពៅទទួលទានអាហារពែើម្បតីពិភា្រសាអំពតី ការងារ ។ ការ ច្ំោយ ពលើ 
អាហារ កតរូវខត ជា ការ ចំ្ោយ ធម្មតា សកមា្រ ់ការពិភា្រសាអំពតី ការងារតាម ្រទោ្ឋ ន ្រ្ុង 
កសរុ្រ។
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 : មនិ កតរូវអព ជ្ ើញ ពភៀ្វ ខែល មនិ មាន ទំនា្រទ់ំនង ផ្ទ ល់ ជាមយួ 
ការងារពៅទទួលអាហារ ពនាះ ពទ។
មាន្ររណតី ពលើ្រខលងច្ំនួនពតីរច្ំពពាះ្រទ្រកមាមពនះ៖

• ការអនុញ្ញា តជាមុនពតីអ្្រកគ្រក់គងរ្រស់្រុគ្គលិ្រ
• អតថាភិាព ននកាលៈពទសៈពិពសសមយួច្ំនួន (ឧ. ការពរៀ្រច្ំ 

កបារព្ធ្រម្មវធិតីសំ្នម់យួ ឬការសពកមច្បានននូវែំោ្រ ់កាល 
ជា្រោ់្រម់យួននគពកមាង) ។

អនុសាសន៍
្រ្ុង ្ររណតី  ទាងំអស់ ទាមទារ ការ វនិិច្្យ័ កតឹមកតរូវ និង សុភ វនិិច្្យ័។

 : ការ អព ជ្ ើញ ច្នូលរមួ ្រម្មវធិតី កតរូវខត មាន ល្រណ្ៈ វជិាជ ជតីវៈ  ពេើយ  កតរូវបាន ពធ្ើព�ើង 
ច្ំពពាះ មុែវត្ មាន រ្រស់ ្ុរគ្គលិ្រ ក្ររុមេុ៊ន VINCI ខែល ពរៀ្រចំ្ ្រម្មវធិតី ពនះ ។
អនុសាសន៍
ក្រធាន្រទ ខែលបានពិភា្រសាកតរូវទា្រទ់ងនឹងការងារ (ឧ. ការផ្សព្ផសាយ/
ការពធ្ើ្រទ្រងាហា ញផលិតផល ឬពសវា ្រម្មរ្រស់ក្ររុមេុ៊ន) ។
ការ អព ជ្ ើញ អាច្ជា ការ អព ជ្ ើញ ពៅ ច្នូលរមួ ការ តាងំ ពិពរ័ណ៍ ពាណិជជ្រម្ម សិក្ា 
សាោ សន្ិសតីទ ឬ ទស្សន ្ិរច្្ច ទតីតាងំ ក្ររុម  េុ៊ន អាជតីវ្រម្ម រា្រ្់រ ្្ចនូ ល ឬ មនិ រា្រ ់
្រ ្្ចនូ ល ការ  ចំ្ោយ  សមកស្រ សកមា្រ ់ការ ពធ្ើែំពណើ រ និ ងការ ស្ា្រ ់ពៅ។
ពលើសពតីពនះ ្រម្មវធិតីពនះអាច្មានពពល្រមសាន្ ឬែំពណើ រ ពទសច្រណ៍ 
្រ៉ុខន្ក្រការពនះកតរូវខត ទា្រទ់ង ពៅ នឹង ពគ្ល្រំណងននែំពណើ រ្រមសាន្។

 : ែំពណើ រ្រមសាន្ មនិកតរូវរា្រ្់រ ្្ចនូ លមតិ្ភ្្័រិ សាច្ញ់ាតិ នែគនូ ្រនូនរ្រស់ពភ្ៀវ 
ឬភាគតីខែលពា្រព់ន័្ធោមយួព�ើយ។
មាន្ររណតី ពលើ្រខលងមយួច្ំពពាះ្រទ្រកមាមពនះ៖

• ការអនុញ្ញា តជាមុនពតីអ្្រកគ្រក់គងរ្រស់្រុគ្គលិ្រ។

អនុសាសន៍
្រ្ុង្ររណតី ទាងំអស់ ទាមទារការវនិិច្្យ័កតមឹកតរូវ និងសុភ វនិចិ្្យ័។

 : ្រពងកាើនតម្ាភាព។
អនុសាសន៍
អំពោយ និងការអព ជ្ ើញទាងំអស់៖

• ពករៅពតី អ្តីខែលមានតនម្ទា្រ កតរូវរាយការណ៍ពោយ ្រុគ្គលិ្រ 
ពៅអ្្រកគ្រក់គងរ្រស់ែ្ួន និងខផ្្រទទួល្រនទុ្រ្រញ្ហា  ក្រម 
សតីលធមព៌ៅ្រ្ុងក្ររុមេុ៊នរ្រស់គ្ត់

• កតរូវខត រាយការណ៍ោ៉ងច្បាស់ និងកតឹមកតរូវពៅ្រ្ុងគណនតី រ្រស់ក្ររុមេុ៊ន។
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ការ រមួច្ំខណ្រវភិាគទាននពោបាយ ការងារមនុស្សធម ៌
និងការឧ្រតថាម្ភរ្រស់ក្ររុមេុ៊ន

ការ ច្នូលរមួច្ំខណ្រោមយួពទាះជានពោបាយ ឬ្ំរណត ់
ថាជាការងារមនុស្សធម ៌និងការឧ្រតថាម្ភរ្រស់ក្ររុមេុ៊ន កតរូវខតទទួលបាន
អនុញ្ញា តជាមុនពតីថ្ា្រក់គ្រក់គងទនូពៅននអង្គភាពពា្រព់ន័្ធ។

ែណៈ ពពល ខែល ស្រម្មភាព ខ្រ្រពនះ កតរូវ បាន អនុញ្ញា ត ពៅ្រ្ុង ្រោ្ ក្រពទស ភាគ 
ពកច្ើន ស្រម្មភាព ទាងំ ពនះ អាច្  ព្រើ្រ ច្ំេ ចំ្ពពាះ ការ រះិគន ់ពៅពពល ខែល ទា្រទ់ង នឹង 
សំណង ែុស ច្បា្រ ់ខែល ក្ររុមេុ៊ន អាច្ នឹង ទទួល បាន ផល  ក្រពោជន ៍ផ្ទ ល់ ឬ ពោយ 
ក្រពោល  (តាម រយៈ ក្ររុមេុ៊ន សម្ន័្ធ  ពផ្សង  ពទៀត ) ។ ជា ទនូពៅ ការ ្ររចិា្ច  គ ែល់មនន្តី 
សាធារណៈ រមួ ទាងំ ការ  ចំ្ោយ  ពោយ ក្រពោល អាច្ ្រងកា ឱ្យ មាន ការ ក្រឈម ែស់្ ជា 
ពិពសស និង កតរូវ មាន ការ ក្ររុង ក្រយត័្ ែ្ស់ ។
ស្រម្មភាពខ្រ្រពនះមានក្រពភទែនូច្្ងពកកាម៖

ការរមួច្ំខណ្រវភិាគទាននពោបាយ
ទាងំពនះ រមួមានការ្ររចិា្ច គ ឬអំពោយពៅឱ្យ គណ ្រ្រ្ស នពោ បាយ 
ឬអង្គការនពោបាយ សេជតីព ក្រធាន គណ ្រ្រ្សនពោបាយ 
អ្្រតំោងជា្រព់ឆ្្ត ឬព្រ្រ្ជន ឈរ ព ្្ម ះសកមា្រត់ំខណងនពោបាយ 
ឬសាធារណៈ។
ការរមួច្ំខណ្រខ្រ្រពនះកតរូវបានហាមឃាត ់ឬកតរូវបាន កគ្រ ់កគង ោ៉ងតឹងរុងឹ។

ការងារមនុស្សធមរ៌្រស់ក្ររុមេុ៊ន
ពនះ មាន ការ ឧ្រតថាម្ភ គ្កំទ េិរ ញ្ា វតថាុ ជំនាញ ឬ្ររក្ិារ ពោយ ក្ររុមេុ៊ន មយួ ពៅកាន ់
អង្គការ មនិ ខស្ងរ្រ កបា្រ ់ច្ំពណញ ពោយ មនិ ខស្ងរ្រ ផល ច្ំពណញ ពសែ្ឋ្ិរច្្ច ពោយ 
ផ្ទ ល់  ពោយ មាន ពគ្ល្ំរណង គ្កំទ ែល់ ស្រម្មភាព ក្រពោជន ៍ទនូពៅ  (សិល្បៈ និង 
វ្រ្បធម ៌វទិយាសានស ្គពកមាង មនុស្ស ធម ៌ /គពកមាង សង្គម ការ កសាវកជាវ ជាពែើម  )។ 
ស្រ្ុបរស ជនមានពច្តនាពោយពសរ តី ពេើយស្រម្មភាព ជា ទនូពៅមនិមានផលក្រពោ
ជនផ៍្ទ ល់ែ្ួនពទ។

ការឧ្រតថាម្ភ
ពនះ គឺជា ្រពច្្ច្រពទស ទំនា្រទ់ំនង ខែល មាន ការ ច្នូលរមួ ច្ំខណ្រ េិរ ញ្ា វតថាុ  និង /ឬ 
សមា្ភ រ  រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន ច្ំពពាះ ស្រម្ម ភាព សង្គម វ្រ្បធម ៌ឬ្រតីឡា ពែើម្បតី ទទួល បាន  
អតថាក្រពោជន ៍ ផ្ទ ល់ ពតី វា ពពាល  គឺភាព ពមើល ព�ើញ នន តនម្ រ្រស់  ក្ររុម េុ៊ន  ឧ្រតថាម្ភ និង 
ការ ្រពងកាើន ការ យល់ែឹង ។ ការ ច្នូលរមួ ច្ំខណ្រ រ្រស់ អ្្រ ឧ្រតថាម្ភ មនិ កតរូវ បាន ទទួល 
សា្គ ល់ ជា ការ ្ររចិា្ច គ ពទ ្រ៉ុខន្ ជា ការ ចំ្ោយ ពលើ ការ  ទំនា្រ ់ទំនង ពច្តនា រ្រស់ អ្្រ 
ឧ្រតថាម្ភ គឺជា ពាណិជជ្រម្ម ពេើយ  ស្រម្ម ភាព រ្រស់ វា គឺជា ស្រម្មភាព ្រពកមើ ែ្ួន ឯង ។

ឧទាេរណ៍ននសាថា នភាព ខែលមានការក្រឈមមុែនឹង ហានិភយ័៖
• ក្ររុមេុ៊ន រ្រស់អ្្របានពែញនថ្ ពេើយមនន្តីសាធារណៈ ខែល ទទួល្រនទុ្រ ការពែញនថ្បានពលើ្រព�ើងថាក្ររុមេុ៊នរ្រស់អ្្របានច្នូលរមួ្ុ្រងគពកមាងផួ្ច្ពផ្ើម

ការងារមនុស្សធមព៌ែើម្បតីឧ្រតថាម្ភកគឹះសាថា នសាធារណៈខែលមានមតិ្រ្រស់ គ្តជ់ាក្រធាន
• អ្្រ តោំង គណ្រ្រ្ស នពោបាយ ខែល មាន អំោច្ ពៅ ្ុ្រង ក្រពទស ខែល 

ហាមឃាត ់ការ ្ររចិា្ច គ ែល់ គណ្រ្រ្ស នពោបាយ កតរូវពៅ រ្រ ក្ររុមេុ៊ន រ្រស់ អ្្រ 
ពែើម្បតី ទទួល បាន ការ ្ររចិា្ច គ ពែើម្បតី ផ្ល់ េិរ ញ្ា វតថាុ សកមា្រ ់ែំពណើ រការ នន គណ្រ្រ្ស 
។ ក្ររុមេុ៊ន រ្រស់អ្្រ បាន ពែញ នថ្ ថ្ា្រ ់ជាតិ ពៅ ្ុ្រង ក្រពទស ពនាះ ។
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 : រាល់ ការ ្ររចិា្ច គ /ការងារ មនុស្សធម ៌/ការ ឧ្រតថាម្ភ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន កតរូវ មាន 
ល្រ្ណៈ កស្រ ច្បា្រ ់។
អនុសាសន៍
ពនះកតរូវខតឆ្ងកាតក់ារពិនិត្យតាមច្បា្រច់្នូលជាធរមាន។

 : ការ ្ររចិា្ច គ /ការងារ មនុស្ស ធម ៌/ការ ឧ្រតថាម្ភ ខែល ពស្ើសំុ កតរូវ បាន អនុញ្ញា ត 
ពោយ ពគ្លនពោបាយ រ្រ ស់ ក្ររុមេុ៊ន។
អនុសាសន៍
ពគ្រពតាមក្រមពនះ និងពគ្លនពោបាយច្នូលជាធរមាន ពៅ្រ្ុងក្ររុមេុ៊នរ្រស់ អ្្រ្រ្ុង្ររណតី ពនះ។ ពគ្ល្រំណង នន ក្រតិ្រត្ិការ ពនះ កតរូវខត កស្រ តាម យុទ្ធសានស្ 
ទំនា្រទ់ំនង រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន។

 : ការ ្ររចិា្ច គ /ការងារ មនុស្សធម ៌/ការ ឧ្រតថាម្ភ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន មនិ អាច្ កតរូវ បាន 
អនុវត្ ពោយ គ្្ម ន ការ អនុញ្ញា ត ជាមុន ពតី ថ្ា្រ ់កគ្រក់គង ទនូពៅ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន ពទ ។
អនុសាសន៍
គពកមាង  ្ររចិា្ច គ /ការងារ មនុស្ស ធម ៌/ការ ឧ្រតថាម្ភ ោមយួ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន កតរូវ 
រាយការណ៍ ពោយ ្រុគ្គលិ្រ ខែល ពា្រ ់ពន័្ធ នឹង អ្្រ កគ្រ ់កគង រ្រស់ គ្ត ់ខែល នឹង ្រ ជ្នូ ន 
គពកមាង ពៅ៖ 

• ថ្ា្រក់គ្រក់គងទនូពៅរ្រស់ក្ររុមេុ៊ន
• ខផ្្រទទួល្រនទុ្រ្រញ្ហា ក្រមសតីលធមរ៌្រស់ក្ររុមេុ៊ន និង
• ខផ្្រទំនា្រទ់ំនងរ្រស់ក្ររុមេុ៊ន។

 : ពគ្ល្រំណង ននការផ្ល់ជនូន ឬសំពណើ សំុការ្ររចិា្ច គ ឬការ ងារ មនុស្សធម ៌
ឬការឧ្រតថាម្ភរ្រស់ក្ររុមេុ៊ន កតរូវខតមាន ភាពកស្រច្បា្រ។់
អនុសាសន៍
ច្បា្រ ់ ស្តីពតី  ការ ក្រឆ្ងំ អំពពើ ពុ្រ រលួយ ហាម ឃាត ់ការ ផ្ល់ជនូន ការ ្ររចិា្ច គ /ការងារ 
មនុស្ស ធម ៌/ការ ឧ្រតថាម្ភ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន  ែល់ ភាគតី ទតី្រតី ្ុ្រង ពគ្ល ្ំរណង ពែើម្បតី ទទួល 
បាន អតថាក្រពោជន ៍េួសពេតុ ោមយួ ឬ ពក្រើ ឥទ្ធិពល េួសពេតុ ោ មយួ ពលើ ្រញ្ហា  
ផ្នូវការ ោមយួ ។
កាលៈពទសៈ នន ការ ពក្រើកបាស់ ការ ្ររចិា្ច គ /ការងារ មនុស្សធម ៌/ការ ឧ្រតថាម្ភ រ្រស់ 
ក្ររុមេុ៊ន  ច្ំនួន ទឹ្រកបា្រ ់នន កា រ  គ្កំទ ខែលបាន ផ្ល់  និង ភាព ញឹ្រញា្រ ់នន ការ គ្កំទ 
មនិ កតរូវ មាន ការ សង្សយ័ ពលើ៖

• ភាពពសា្ម ះកតងរ់្រស់ភាគតីផ្ល់អំពោយ
• ភាពមនិទិលពម្អៀងរ្រស់ភាគតីទទួលអំពោយ
• ពេើយ្រម៏និឱ្យមានការសង្សយ័ោមយួព�ើយ
• ពេើយ ្រម៏និ កតរូវ បាន ្រ្រកសាយ ថា ជា ការ ោ្រ ់បាងំ អំពពើ ពុ្ររលួយ ផងខែរ ។

ការ ក្ររុងក្រយត័្ ្រក៏តរូវ បាន ទាមទារ ផងខែរ ទា្រទ់ង នឹង ្ររ្ិរទ/កាលៈពទសៈ៖ 
ការ្ររចិា្ច គ /ការងារ មនុស្ស ធម ៌/ការ ឧ្រតថាម្ភ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន កតរូវខត ពច្ៀសវាង ពៅពពល 
ក្ររុមេុ៊ន ្រកមរុង នឹង ចុ្ះ េតថាពល្ ពលើ ្រិច្្ចសនយា ជាមយួ នឹង អង្គភាព រ្រស់ អ្្រ ពស្ើសំុ។
ពលើសពតីពនះ ការ ្ររចិា្ច គ/ការងារ មនុស្សធម/៌ ការ  ឧ្រ តថាម្ភរ្រស់ក្ររុមេុ៊នមនិកតរូវបាន
ចាតទុ់្រថាជារង្ានព់ទ សកមា្រក់ារផ្ល់្រិច្្ចសនយាែល់ក្ររុមេុ៊ន។

 : ្រពងកាើនតម្ាភាព។
អនុសាសន៍
ការ ្ររចិា្ច គ /ការងារ មនុស្សធម ៌/ការ ឧ្រតថាម្ភ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន កតរូវ មាន ល្រ្ណៈ ផ្នូវការ  
និង មាន ពរៀ្រច្ំ ជា ឯ្រសារ ។ ឧទាេរណ៍ ពត័ម៌ាន រមួមានអត្សញ្ញា ណរ្រស់អ្្រ 
ទទួល ផល និងពគ្ល្រំណងននការ្ររចិា្ច គ/ ការងារមនុស្សធ ម ៌/ការឧ្រតថាម្ភរ្រស់ 
ក្ររុមេុ៊នកតរូវខត្រញ្ជ ្រឲ់្យច្បាស់ោស់ ។
រាល់ ការ ្ររចិា្ច គ /ការងារ មនុស្សធម ៌/ការ ឧ្រតថាម្ភ ទាងំអស់ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន កតរូវ ឆ្ងកាត ់
ការ វាយតនម្ និង ការ តាមោន  ពតី ្រុគ្គលិ្រ ខែល ពា្រព់ន័្ធ នឹង ការ គ្កំទ ែល់ អ្្រ 
កគ្រក់គង រ្រស់ គ្ត ់និង ខផ្្រ ទទួល ្រនទុ្រ ្រញ្ហា  ក្រម សតីល ធម ៌ពៅ  ្ុ្រង  ក្ររុមេុ៊ន។
រាល់ ការ ្ររចិា្ច គ /ការងារ មនុស្ស ធម ៌/ការ ឧ្រតថាម្ភ ទាងំ អស់ រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន កតរូវ រាយ 
ការណ៍ ោ៉ងច្បាស់ និង កតឹម  កតរូវ ពៅ  ្ុ្រង គណនតី រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន។

វធិានននការក្រតិ្រត្ិ៖



ក្រមក្រតិ្រត្ិស្តីពតីការក្រឆាងំនឹងអំពពើពុ្ររលួយ22

តួនាទតីរ្រស់អង្គភាពសម្ន័្ធក្ររុមេុ៊ន
អង្គភាព   ក្ររុមេុ៊ន VINCI Group នតីមយួៗ ទទួល ែុស កតរូវ ្ុ្រង ការ ធានា អនុវត្ តាម ក្រម 
ក្រតិ្រត្ិ ស្តីពតី ការ ក្រឆ្ងំ អំពពើ ពុ្រ រលួយ ។

អង្គភាព នតីមយួៗ កតរូវខត វាយ តនម្ ហានិភយ័ នន អំពពើ ពុ្ររលួយ អាកស័យ ពលើ ក្រពទស 
(ឬ ក្រពទស ជា ពកច្ើន) ខែល ែ្ួន  ្រំពុ ង  ពធ្ើ ក្រតិ្រត្ិការ ក្រពភទ នន ស្រម្មភាព  និង ភាគតី 
អ្្រ ព៉៉ ការ រ្រស់ អង្គភាព ។ ការ វាយ តនម្ ពនះគឺ ខផ្អ្រ ពៅពលើ វធិតីសានស្ ខែល ្រំណត ់
ពា្រព់ន័្ធ នឹង នតីតិ វធិតី កតរួត ពិនិត្យ នផទ្ុ្រង។

តួនាទតីរ្រស់្ុរគ្គលិ្រ
្រុគ្គលិ្រ ទាងំអស់កតរូវបានរពឹំងថានឹងពគ្រព និងអនុវត្ 
តាមវធិានទាងំពនះកស្រតាមភារ្ិរច្្ច និងការទទួលែុស កតរូវរ្រស់ពួ្រពគ។ ្រុគ្គលិ្រ
ម្ា្រ់ៗ កតរូវក្ររុងក្រយត្័ច្ំពពាះ្រញ្ហា ខែលពា្រព់ន័្ធនឹងែ្ួនគ្ត្់រែ៏នូច្ជា្រញ្ហា រ្រស់អ្្រ
ពៅជុំវញិែ្ួនគ្ត ់សមាជិ្រក្ររុមការងាររ្រស់គ្ត ់និងអ្្រពៅពកកាម្រងា្គ ្រ ់គ្ត។់

្រុគ្គលិ្រកតរូវពផ្ើសំណួរ ឬ្រញ្ហា លំបា្រោមយួទា្រទ់ងនឹង ច្បា្រទ់ាងំពនះ និងការអ
នុវត្នច៍្បា្រទ់ាងំពនះពៅ្ុ្រង ក្ររុម េុ៊នពៅអ្្រកគ្រក់គងរ្រស់ពួ្រពគឬ 
្រុគ្គលខែលមានល្រ្ណៈសម្បត្ិកគ្រក់គ្នព់ែើម្បតីជួយ�ពួ្រពគ (ខផ្្រច្បា្រ ់ឬខផ្្រ 
ទទួល្រនទុ្រ្រញ្ហា ក្រមសតីលធម)៌។ ្រុគ្គលិ្រ ្រ ៏អាច្ ទា្រទ់ង អ្្រ ពឆ្ើយឆ្ង ពត័ម៌ាន ក្រម 
សតីលធម ៌រ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន VINCI ផង ខែរ ។

នតីតិវធិតីរាយការណ៍ពតី្រទពល្មើស
ក្រសិនព្រើ  និពោជិត ចាត ់ទុ្រ ថា ្រទ ្រ្ប ញ្ា ត្ិ ច្បា្រ ់ឬ ្រទ ្រ្ប ញ្ា ត្ិ និយត័ ្រម្ម ោមយួ ឬ 
ច្បា្រ ់ទាងំពនាះ មនិ កតរូវ បាន អនុវត្ ឬ្រកមរុងនឹងរពំោភ គ្តក់តរូវរាយការណ៍ពរឿងពនះ 
ភ្ាម ៗ ពៅអ្្រកគ្រក់គងរ្រស់ែ្ួន ឬអនុវត្នតីតិវធិតីរាយ ការណ៍ពតី្រទពល្មើសជានតីតិវធិតី
រ្រស់សម្ន័្ធក្ររុមេុ៊ន ឬអង្គ ភាពពា្រព់ន័្ធរ្រស់គ្ត ់កស្រតាមច្បា្រព់ា្រព់ន័្ធ ច្បា្រ ់
ច្នូលជាធរមាន និងនតីតិវធិតីនផទ្ុ្រងរ្រស់ ក្ររុមេុ៊ន រ្រស់ គ្ត។់

វធិានការវនិយ័ និងទណ្ឌ ្រម្មខផ្្រវនិយ័
រាល់ស្រម្មភាពខែលរពំោភ្រំពានក្រមក្រតិ្រត្ិស្តីពតីការក្រឆ្ងំអំពពើពុ្ររលួយអាច្
្រោ្លឱ្យមានការោ្រទ់ណ្ឌ ្រម្មខផ្្រវនិយ័។ ស្រម្មភាព ខ្រ្រពនះនឹង្រពងកាើតឱ្យមាន 
្រំេុស វជិាជ ជតីវៈ ខែល នាឲំ្យមានទណ្ឌ ្រម្មខផ្្រវនិយ័ពោយ ពំុ្រះ៉ ពាល់ ែល់ 
្រណឹ្ងសាធារណៈោមយួ ខែល អាច្ ផ្ួច្ពផ្ើម ព�ើង ពោយ   ក្ររុមេុ៊ន ព�ើយ។

ពលើសពតីពនះពៅពទៀត ច្ំោតក់ារោមយួខែលរពំោភ ្រំពាន ច្បា្រ ់
និង្រទ្រ្ប ញ្ា ត្ិច្នូលជាធរមាន ស្តីពតីការ ក្រឆ្ងំអំពពើពុ្ររលួយ អាច្្រងកាឲ្យមានការ 
ោ្រ ់ទណ្ឌ  ្រម្មវនិយ័ និងការពិនយ័កពេ្មទណ្ឌ ពលើ្រុគ្គលិ្រ ខែលពា្រ ់ពន័្ធ 
និងការោ្រទ់ណ្ឌ ្រម្មពលើនិពោជ្រ (ឧ. ការពិនយ័ ការោ្រព់ន្ធនាគ្រ 
ការែ្រពច្ញពតីលទ្ធ្រម្មសាធារណៈ។ល។)។

ការអនុវត្ន៍

វធិានននក្រមសតីលធមស៌្តីពតី
ការក្រឆ្ងំអំពពើពុ្ររលួយ
គឺជាឯ្រសារចាបំាច្។់ អ្្រ 
កគ្រគ្់្ ពៅ្រ្ុង ក្ររុមេុ៊ន 
ពនះគឺ សថាិត ពៅ ពកកាម ច្បា្រ ់
ទាងំ ពនាះ ពទាះ្រតី មាន ឋានៈ 
អ្តី្រព៏ោយ ។



ក្រមក្រតិ្រត្ិស្តីពតីការក្រឆាងំនឹងអំពពើពុ្ររលួយ23

ការ ោ្រទ់ណ្ឌ ្រម្ម និងនតីតិវធិតីសមកស្រនឹងកតរូវពធ្ើព�ើង តាម ច្បា្រខ់ែលអាច្អនុវត្
 ច្ំពពាះ្រុគ្គលិ្រខែលពា្រព់ន័្ធ និងអនុពោមតាមនតីតិវធិតីខែលពា្រព់ន័្ធជាពិពសស

ទា្រ ់ទងនឹងសិទ្ធិ និងការធានាខែលអនុវត្ច្ំពពាះ្រុគ្គលិ្រ ខែល ពា្រព់ន័្ធ។

ជាពិពសស ការ ោ្រ ់ទណ្ឌ ្រម្ម ខ្រ្រពនះ អាច្ រមួ្រ ្្ចនូ ល  ពោយ  អនុពោម តាម ច្បា្រ ់
ច្នូល ជាធរមាន ការ ្រពណ្ញ ពច្ញ  ពោយ   សារ ្ំរេុស វជិាជ ជតីវៈ និង ការ ទាមទារ 
សំណង ពោយ  ក្ររុម  េុ៊ន VINCI ពទាះ្រតីជា ការ រពំោភ ្រំពាន ច្បា្រ ់កតរូវ បាន រ្រ ព�ើញ 
ពោយ ក្ររុមេុ៊ន រ្រស់ែ្ួន ្រ្ុង អំ�ុង ពពល នតីតិវធិតី កតរួតកតា នផទ ្រ្ុង រ្រស់ ែ្ួន ្រ ៏ពោយ ។
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