
សេចក្តីស្្តីមនៃការណែនាេំម្រាប ់
អ្នកអៃុវត្ការសម្បតីម្រាេ់ឧបករែ៍

សេ៊តីបអស្កេតហរិញ្ញវត្ុ  
ក្នុ្ករែតី ជួញដូរមៃុេ្ស

សេចក្តីណែនាជំាសោលៃសោរាយ
េ្តីពតីការតាមដាៃម្រាក់  
ក្នុ្ករែតី ជួញដូរមៃុេ្ស



ៃតីតិវធិតីម្ករុ្រាលតីេ្តីពតីការរត់ពៃ្ធមៃុេ្ស ការជួញដូរមៃុេ្ស ៃិ្ឧម្កិដ្ឋកម្មឆ្ល្ណដៃណដល
 ពាក់ព័ៃ្ធ (ៃតីតិវធិតីម្ករុ្រាលតី) ម្តរូវរាៃបស្កេតីតស�ត្ី ក្នុ្ឆ្្ន ២ំ០០២ សហតីយជាដំសែតី រការ
 ពិសម្ោោះសោបល់ថ្្ន ក់តំបៃ់សដាយេ្ម័ម្្រចិត្ ៃិ្មិៃជាប់កាតព្វកិច្ចដឹកនារំមួោ្ន សដាយ

 
រដា្ឋ ភិរាលអូស្រ្្លតី ៃិ្ឥែូ្សៃេុតី សហតីយរាៃបណ្ដា ម្បសេេ ៃិ្អ្្គការជាេរាជិក

 ជា្៤៥។

ចម្ងល់ទាំ្ ឡាយអំពតីសេចក្តីណែនាជំាសោលៃសោរាយសៃោះ ្រួរណតស្ញតីសៅការោិល័យ 
ជំៃួយការម្បចាតំំបៃ់ (RSO) សៅៃតីតិវធិតីម្ករុ្រាលតី សៅតាម៖
អុតីសមេល៖ info@rso.baliprocess.net  
វុបិនេថ៍ RSO៖  www.baliprocess.net/regional-support-office
សរាោះពុម្ពសៅណែកកកេដា ឆ្្ន ២ំ០១៨។

ការរចនាម្កាហ្វចិសដាយរដា្ឋ ភិរាលអូស្រ្្លតី ម្កេួ្កិច្ចការក្នុ្ម្បសេេ។

សេចក្តីណែនាជំាសោលៃសោរាយសៃោះ អាចសម្បតីម្រាេ់រាៃសដាយបណ្្ 
ម្បសេេៃតីតិវធិតីម្ករុ្រាលតីទាំ្ អេ់ រមួទាំ្ ម្បសេេទាំ្ សនាោះណដលមិៃរាៃ

 
ចុោះហត្សលខា ៃិ្/ឬ្្ល់េចា្ច ប័ៃសលតីអៃុេញ្្ញ អ្្គការេហម្បជាជាតិ 
ម្បឆ្ំ្ ៃឹ្ឧម្កិដ្ឋកម្មរាៃម្ករុមចាត់តាំ្ ឆ្ល្ណដៃ (អៃុេញ្្ញ ឧម្កិដ្ឋកម្មរាៃ
ម្ករុមចាត់តាំ្ ) ៃិ្ពិធតីការបំសពញបណៃ្មចំៃួៃពតីររបេ់អៃុេញ្្ញ សៃោះ  
្រឺពិធតីការម្បឆ្ំ្ ៃឹ្ការរត់ពៃ្ធជៃចំណ្កម្េរុកតាម្្លូវសោក េមុម្េ 

 
ៃិ្អាកាេ សហតីយៃិ្ពិធតីការសដតីម្តីបង្កេ រ បស្ង្កេ ប ៃិ្្្នាទា សទាេការជួញ

 ដូរមៃុេ្ស ជាពិសេេស្េ្តី ៃិ្កុរារ។ វាក្យេ័ពទាទាំ្ ឡាយណដលសម្បតីសៅក្នុ្ 
សេចក្តីណែនាជំាសោលៃសោរាយសៃោះ ្ឺរម្តរូវោ្ន ៃឹ្ឧបករែ៍អៃ្រជាតិ 
ទាំ្ បតីសៃោះ ដល់កម្មិតណដលអាចសធ្វតីសៅរាៃ។ សទាោះោេ ្ណ្ក្តី េម្រាប ់
សោលបំែ្បកណម្ប ការបកណម្បជា្្លូវការនៃអៃុេញ្្ញ  ៃិ្ពិធតីការរបេ់

 
វា្រួរណតម្តរូវរាៃពិសម្ោោះជាចំែុច្្លូវការនៃសេចក្តីសោ្េម្រាប់វាក្យេ័ពទា  
ណដលសម្បតីសៅក្នុ្សេចក្តីណែនាជំាសោលៃសោរាយសៃោះ។
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សេចក្តីថ្លៃអំណរគុណ
សេចក្តីណណនាជំាសោលនសោបាយសនះ ត្រូវបានបស្កតី្ស�ត្ី សោយ េមាជិកនតី្ិវធិតីតករុ្បាលតី ស�តីយដឹកនាំ

 សោយគណៈកមាមា ធិការសរៀបចំតរា្សេចក្តីណណនាជំាសោលនសោបាយនតី្ិវធិតីតករុ្បាលតី ណដលមានេមាជិក 
ដូច្សៅ៖ 

យូេ�្តីដលតី អាដ�ុតីោ៉ា កសាណា
អនុតបធានទតី២ េ្តីពតីការស្្រស�ត្ី វញិនូវតទព្យេម្ប្្ិណដលឆលៃ្ណដន
មជ្ឈមណ្ឌ លស្្រស�ត្ី វញិនូវតទព្យេម្ប្្ិ (PPA) ការោិល័យអគ្គសមធាវ តី ឥណ្ឌូ សណេុតី  
(េ�តបធាន)

ស�ៀរនឹ បា្់ល័រ
ទតីតបឹកសា (ចបាប់) ស្ខាឧតកិដ្ឋកមមាឆលៃ្ណដន
តកេួ្កិច្ចការក្ុ្តបសទេ តបសទេអូស្ស្្លតី (េ�តបធាន)

ម៉ាូហាមា៉ា ្់ ម៉ាូេលៃឹម អាលតី PPM (Bar) 
ឧតកិដ្ឋកមមាពិសេេរបេ ់S.P. បណនថែម (ទតីបញ្ជា ការប៉ាូលិេ)
ប៉ាូលិេប្់កាលៃ ណដេ តបសទេប្់កាលៃ ណដេ

មា៉ា សរៀ រ ៉ាូេឹនតី សស្�្្ កូ
ជំនួយការពិសេេ
ការោិល័យអនុរដ្ឋសលខាធិការេតមាប់ពលករចំណាកតេរុក
តកេួ្កិច្ចការបរសទេ តបសទេ�្តីលតីពតីន

ស��្លឹ ចយ ផាណុ្
មស្ន្តីចបាប់
ការោិល័យអនុរដ្ឋសលខាធិការេតមាប់ពលករចំណាកតេរុក
តកេួ្កិច្ចការបរសទេ តបសទេ�្តីលតីពតីន

ឆុ្ធតីឆា ោអ៊ូរូសអ្
តបធានណ្្កបណឹ្្វវិាទ
ការោិល័យតបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់ តបសទេថ្

េុតីរ តីអុ្ វ តីវកឹ
អ្កសេ៊តីបអស្ក្ជាន់ខ្ពេ់ ណ្្កេ�តប្ិប្្ិការអន្រជា្ិ
ការោិល័យតបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់ តបសទេថ្

តគតីេ ណប៊្
ទតីតបឹកសាការតបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់ និ្ការតបឆាំ្ នឹ្�រិញ្ញប្បទានសេរវកមមា
ការោិល័យអ្្គការេ�តបជាជា្ិេ្តីពតីសតគឿ្សញៀន និ្ឧតកិដ្ឋកមមា

ថម៉ាស�តីល េតី្ធតី 
ទតីតបឹកសាអនុវ្្ចបាប់
តករុមជំនួយតបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់
តកេួ្កិច្ចការក្ុ្តបសទេ តបសទេអូស្ស្្លតី

សរសបកា មតីលេ ៍
ជំនួយការនាយក
ណ្្ករ្់ពន្ធមនុេ្ និ្ការជួញដូរមនុេ្
តកេួ្កិច្ចការក្ុ្តបសទេ តបសទេអូស្ស្្លតី

ចម្ងល់ទាក់ទ្នឹ្សេចក្តីណណនាជំាសោលនសោបាយសនះ គួរណ្ស្ញតីសៅ bali.process.tipwg@homeaffairs.gov.au

សេ
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្ តីថ្
លៃអំណ
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សេចក្តីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្តីពតីការតាមដានប្បាក់ក្នុងករែតី ជួញដូរមននុេ្សii



iii

អារម្ភកថា 
ចាប់តាំ្ ពតីបស្កតី្ស�ត្ី សៅឆ្ា២ំ០០២មក នតី្ិវធិតីតករុ្បាលតី េ្តីពតីការរ្់ពន្ធមនុេ្ ការជួញដូរមនុេ្ និ្ឧតកិដ្ឋកមមា

 ឆលៃ្ណដនណដលរាក់ព័ន្ធ (នតី្ិវធិតីតករុ្បាលតី) បានសលតីកកម្ពេ់ការយល់ដឹ្ក្ុ្្ំបន់អំពតី្លវបិាកថនការរ្់ពន្ធមនុេ្
 ការជួញដូរមនុេ្ និ្ឧតកិដ្ឋកមមាឆលៃ្ណដនណដលរាក់ព័ន្ធ ស�តីយបានបស្កតី្ និ្អនុវ្្យុទ្ធស្ស្េ្ និ្កិច្ចេ�តប្ិប្្ិ

 ការជាក់ណេ្្ក្ុ្ការសឆលៃតីយ្ប។ ដឹកនារំមួសោយតបសទេឥណ្ឌូ សនេុតី និ្អូស្ស្្លតី នតី្ិវធិតីតករុ្បាលតីមានេមាជិកជា្

 ៤៨សោយមានរមួទាំ្ ឧ្្មេ្្ការអ្្គការេ�តបជាជា្ិទទួលបន្ុកជនសេៀេខលៃួន (UNHCR), អ្្គការអន្រជា្ិ 
េតមាប់ជនចំណាកតេរុក (IOM) និ្ការោិល័យអ្្គការេ�តបជាជា្ិេ្តីពតីសតគឿ្សញៀន និ្ឧតកិដ្ឋកមមា

(UNODC) ក៏ដូចជាបណ្ាតបសទេអ្កេស្ក្ការណ៍ និ្ទតីភ្្ក់ងារអន្រជា្ិមួយចំនួនសទៀ្្្ណដរ។ 

សៅក្ុ្េន្ិេតីទថ្ាក់្ំបន់ថនរដ្ឋមស្ន្តីេ្តីពតីនតី្ិវធិតីតករុ្បាលតីសលតីកទតីតបាមំួយ សៅណខមតីនា ឆ្ា២ំ០១៦ រដ្ឋមស្ន្តីទាំ្ ឡាយបានក្់េមា្គ ល់ពតីស្រៈេំខាន់ថនកា្ព្កិច្ច

 របេ់រដ្ឋ ក្ុ្ការោក់សទាេឧតកិដ្ឋកមមាចំសរាះការេំអា្តបាក់ និ្្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា សដតីម្បតីកំណ្់សោលសៅសលតីការសលតីកទឹកចិ្្ណ្្ក�រិញ្ញវ្ថែុ
 េតមាប់ការរ្់ពន្ធមនុេ្ និ្ការជួញដូរមនុេ្ ស�តីយបានណណនាឱំ្យតករុមការងាររបេ់នតី្ិវធិតីតករុ្បាលតីេ្តីពតីការជួញដូរមនុេ្ (តករុមការងារ) ្្ល់ការបណុ្ះ
 បណ្ាល និ្អេិវឌ្ឍសេចក្តីណណនាថ្ំាក់្ំបន់េ្តីពតីតបធានបទសនះ។ បន្ាប់មក សៅណខឧេភ្ ឆ្ា២ំ០១៦ តករុមការងារបានសរៀបចំសវទិកាតាមោនតបាក់ថននតី្ិវធិតីតករុ្

បាលតី ណដលបានណណនាឱំ្យតករុមការងារបស្កតី្សេចក្តីណណនាជំាសោលនសោបាយថ្ាក់្ំបន់ (សេចក្តីណណនា)ំ និ្សេចក្តីណណនាេំតមាប់វគ្គបណុ្ះបណ្ាលរាក់ព័ន្ធ
 

េ្តីពតីការសតបតីតបាេ់ឧបករណ៍សេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុ ក្ុ្ករណតី ជួញដូរមនុេ្។

សៅក្ុ្កិច្ចតបជំុតបចាឆ្ំាសំលតីកទតី២របេ់ខលៃួន សៅណខឧេភ្ ឆ្ា២ំ០១៦ តករុមការងារបានឯកភ្ពោ្សលតីការជតមរុញអនុស្េន៍សនះ សតកាមណ្នការការងារសឆា្ព ះសៅមុខ
 

េតមាប់ឆ្ា២ំ០១៦-១៧ និ្បានបស្កតី្គណៈកមាមា ធិការតរា្ឯកស្រមួយណដលដឹកនារំមួសោយរោ្ឋ េិបាលស្ធារណរដ្ឋឥណ្ឌូ សនេុតី និ្តបសទេអូស្ស្្លតីសដតីម្បតីសរៀប

ចំតរា្សេចក្តីណណនា។ំ គណៈកមាមា ធិការតរា្ឯកស្រ រមួមានអ្កជំនាញសលតីការតបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់ និ្ការជួញដូរមនុេ្ មកពតីតបសទេអូស្ស្្លតី
 

ប្់កាលៃ ណដេ ឥណ្ឌូ សនេុតី �្តីលតីពតីន ថ្ និ្ការោិល័យអ្្គការេ�តបជាជា្ិេ្តីពតីសតគឿ្សញៀន និ្ឧតកិដ្ឋកមមា។ សេចក្តីតរា្ថនសេចក្តីណណនាសំនះ

 បាន្្ល់ជូនេមាជិកនតី្ិវធិតីតករុ្បាលតី និ្អ្កេស្ក្ការណ៍េតមាប់ការ្្ល់សោបល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្រ ស�តីយបានពិភ្កសាសៅក្ុ្េិកា្ខ ស្លាពិសតោះ
 សោបល់សពញសលញមួយថននតី្ិវធិតីតករុ្បាលតី ណដលបានសធ្តីស�ត្ី ចាប់ពតីថ្្ងទតី២៣ ដល់ទតី២៤ ណខឧេភ្ ឆ្ា ំ២០១៧ សៅបាលតី តបសទេឥណ្ឌូ សនេុតី។ សេចក្តីណណនាំ

 សនះត្រូវបានបញ្ចប់សៅតោបន្ាប់មក  ស�តីយត្រូវបានអនុម័្សៅឯកិច្ចតបជំុរបេ់មស្ន្តីជាន់ខ្ពេ់អាដ�ុកនតី្ិវធិតីតករុ្បាលតី សៅណខ្ុលា ឆ្ា២ំ០១៧។

សេចក្តីណណនាសំនះគឺសោយេមា័តគចិ្្ និ្មិនជាប់កា្ព្កិច្ច ស�តីយមានសោលបំណ្ជាឧបករណ៍សោ្េតមាប់មស្ន្តីចបាប់និ្យុ្្ិធម៌ ណដលទទួលខុេត្រូវក្ុ្ការ
 សេ៊តីបអស្ក្ និ្ការកា្់សទាេក្ុ្ករណតី ជួញដូរមនុេ្សៅក្ុ្រដ្ឋណដលជាេមាជិកនតី្ិវធិតីតករុ្បាលតី។
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អក្រកា្់

ARIN-AP បណ្ាញអន្រភ្្ក់ងារស្្រស�ត្ី វញិនូវតទព្យេម្ប្្ិ- អាេុតីបា៉ា េុតី�្កិ

ASEAN េមាគមតបជាជា្ិអាេុតីអាសគ្យ៍

Bali Process នតី្ិវធិតីតករុ្បាលតីេ្តីពតីការរ្់ពន្ធមនុេ្ ការជួញដូរមនុេ្ និ្ឧតកិដ្ឋកមមាឆលៃ្ណដនណដលរាក់ព័ន្ធ

FATF តករុមការងារត្រួ្ពិនិ្្យេកមមាភ្ព�រិញ្ញវ្ថែុ

FIU អ្្គភ្ពសេ៊តីបការណ៍�រិញ្ញវ្ថែុ

ILO អ្្គការពលកមមាអន្រជា្ិ

IOM អ្្គការអន្រជា្ិេតមាប់ការសធ្តីចំណាកតេរុក

MOU អនុេ្រណៈថនការសោគយល់ោ្

NGO អ្្គការមិនណមនរោ្ឋ េិបាល

អនុេញ្្ញ តបឆាំ្  
នឹ្ឧតកិដ្ឋកមមាមានតករុមចា្់តាំ្

អនុេញ្្ញ អ្្គការេ�តបជាជា្ិតបឆាំ្ នឹ្ឧតកិដ្ឋកមមាមានតករុមចា្់តាំ្ ឆលៃ្ណដន

RSO ការោិល័យោតំទតបចាំ្ ំបន់ថននតី្ិវធិតីតករុ្បាលតី

ពិធតីការទប់ស្ក ្់ ការជួញដូរមនុេ្
ពិធតីការបងាក រ បស្ងាក ប និ្្្ន្ាសទាេការជួញដូរមនុេ្ ជាពិសេេស្េ្តី និ្កុមារ ណដលបំសពញបណនថែមសៅសលតី
អនុេញ្្ញ អ្្គការេ�តបជាជា្ិតបឆាំ្ នឹ្ឧតកិដ្ឋកមមាមានតករុមចា្់តាំ្ ឆលៃ្ណដន

UN អ្្គការេ�តបជាជា្ិ

UNHCR ឧ្្មេ្្ការអ្្គការេ�តបជាជា្ិទទួលបន្ុកជនសេៀេខលៃួន

UNODC ការោិល័យអ្្គការេ�តបជាជា្ិេ្តីពតីសតគឿ្សញៀន និ្ឧតកិដ្ឋកមមា



2

មា្ិកា

មា
្ ិកា

សេចក្តីេស្្ខបតប្ិប្្ិ  4

ណ្្កទតី១៖ មូលោ្ឋ នេមស�្ុ្ល  6

១.១ ស្តី ‘ការតាមោនលុយ’ មានន័យដូចសម្ច?  6

១.២ ស�្ុអ្តីបានជាត្រូវតាមោនតបាក់?  6

១.៣ ស ត្ីការជួញដូរមនុេ្មាន្ថមលៃប៉ាុនាមា ន?  7

១.៤ វធិតី្មាតីថនការគិ្ - ឱកាេ និ្បញ្ហា តបឈម  7

១.៥ ករណតី េិកសា  8

ណ្្កទតី២៖ តកបខ័ណ្ឌ ចបាប ់ 9

២.១ េ្្់ោរអន្រជា្ិ  9

២.២ បទសលមាតីេេំអា្តបាក់ទូលំទូលាយ  9

២.៣ តកបខ័ណ្ឌ ថនការរបឹអូេតទព្យេម្ប្្ិតបកបសោយតបេិទ្ធភ្ព  10

២.៤ ស ត្ីតទព្យេម្ប្្ិអ្តីខលៃះអាចត្រូវបានរារា ំ្  និ្ស្្រមកវញិ?  11

ណ្្កទតី ៣៖ វធិតីស្ស្េ្េំអា្តបាក់ទាក់ទ្នឹ្ការជួញដូរមនុេ្  12

៣.១ ស ត្ីតបាក់ត្រូវបានេំអា្ោ៉ា ្ដូចសម្ច?  12

៣.២ វធិតីស្ស្េ្េំអា្តបាក់ទូសៅ  13

៣.៣ ការេំអា្តបាក់ក្ុ្ករណតី ជួញដូរមនុេ្   14

ណ្្កទតី៤៖ អ្្គភ្ពសេ៊តីបការណ៍�រិញ្ញវ្ថែុ (FIU)  15

៤.១ ស ត្ីរោ្ឋ េិបាលកំណ្់រកស�តីញេកមមាភ្ពេំអា្តបាក់សោយរសបៀបណា?  15

៤.២ ស ត្ី FIU សធ្តីអ្តីខលៃះ?  16

៤.៣ ស ត្ី FIU របេ់អ្ក អាចោតំទការសេ៊តីបអស្ក្របេ់អ្កោ៉ា ្ដូចសម្ច?  16

៤.៤ ករណតី េិកសា  18

ណ្្កទតី៥៖ ការសេ៊តីបអស្ក្  20

៥.១ ស ត្ីការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុជាអ្តី?  20

៥.២ ស ត្ីអ្កអាចបងាហា ញពតីរសបៀប និ្កណនលៃ្ណដលលុយបានសធ្តីចលនាសោយណបបណា?  20

៥.៣ ការតបមូលព័្៌មាន និ្េ័េ្ុតា្  21

៥.៤ ករណតី េិកសា  24

ណ្្កទតី៦៖ កិច្ចេ�តប្ិប្្ិការអន្រជា្ិ  25

៦.១ ស�្ុអ្តីបានជាកិច្ចេ�តប្ិប្្ិការអន្រជា្ិមានស្រៈេំខាន់?  25

៦.២ ទតម្់ថនកិច្ចេ�តប្ិប្្ិការអន្រជា្ិណដលបានសតបតីតបាេ់ជាទូសៅ សដតីម្បតីោតំទដល់ការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុ  25

៦.៣ ការពិចារណាេំខាន់ៗ  26

ណ្្កទតី៧៖ វធិតីស្ស្េ្ទូទា្់តបាក់្មាតី  28

ណ្្កទតី៨៖ សេចក្តីេស្្ខបថនគនលៃឹះេំខាន ់ 29



សេចក្តីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្តីពតីការតាមដានប្បាក់ក្នុងករែតី ជួញដូរមននុេ្ស3



4

សេចក្តីេស្្ខបតប្ិប្្ិ
ការជួញដូរមនុេ្ គឺជាឧតកិដ្ឋកមមាធ្ងន់ធ្ងរមួយណដលជាប់រាក់ព័ន្ធនឹ្េិទ្ធិមនុេ្ោ៉ា ្ធ្ងន់ធ្ងរ។ វាក៏ជាណ្្កមួយថនគំរូអាជតីវកមមារកតបាក់ចំសណញសតចតីនបំ្ុ្ថនឧតកិដ្ឋ

 
កមមាមានតករុមចា្់តាំ្ ។ វាត្រូវបានសគបា៉ា ន់ស្មា នថា ជាតបេពតបាក់ចំណូលខុេចបាប់លំោប់ទតី២សៅសលតីពិេពសលាក សៅបន្ាប់ពតីការជួញដូរសតគឿ្សញៀនណ្ប៉ាុសណាណ ះ។1  

អ្្គការពលកមមាអន្រជា្ិបា៉ា ន់តបមាណថា កមាលៃ ំ្ ពលកមមាសោយប្្ខំ និ្ការជួញដូរមនុេ្ គឺជាអាជតីវកមមាណដលមានទឹកតបាក់១៥០រាន់លានដុលាលៃ រអាសមរកិ 
ក្ុ្មួយឆ្ា ំសៅទូទាំ្ ពិេពសលាក។2

សទាះបតីមានការសកតីនស�ត្ី នូវការទទួលស្្គ ល់អំពតីភ្ពទូសៅ និ្្លប៉ាះរាល់ធ្ងន់ធ្ងរថនការជួញដូរមនុេ្ក្តី ក៏អតតាេកលសលាកថនការ្្ន្ាសទាេសៅណ្មានកតមិ្

ទាប។ ការតាមោនតបាក់អាចជួយតាមោនរ�ូំរថនតបាក់ចំសណញខុេចបាប់ កំណ្់អ្្េញ្្ញ ណជនសលមាតីេ និ្ជនរ្សតោះ តបមូលេ័េ្ុតា្ណដលអាចជួយដល ់
ការកា្់សទាេ និ្អាចសធ្តីឱ្យមានការរបឹអូេតទព្យេម្ប្្ិសដតីម្បតីបំបាក់បណ្ាញឧតកិដ្ឋកមមាថនតបាក់ចំសណញខុេចបាប់របេ់ពួកសគ។ សេចក្តីណណនាជំាសោលនសោ

 
បាយសនះ បានកំណ្់នូវវធិតីសដតីម្បតីបស្កតីនការសឆលៃតីយ្បការពត្ឹ្ចបាប់ចំសរាះការជួញដូរមនុេ្សោយបញ្ចូ លវធិតីស្ស្េ្ ‘ការតាមោនតបាក់’ - សោយសតបតីបសច្ចកសទេ

 តបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់ និ្ការស្្រស�ត្ី វញិនូវតទព្យេម្ប្្ិ។

រដ្ឋមានកា្ព្កិច្ចក្ុ្ការតបយុទ្ធតបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់ និ្្លទុនបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា ណដលបានកំណ្់សោយតករុមការងារត្រួ្ពិនិ្្យេកមមាភ្ព�រិញ្ញវ្ថែុ
 (FATF) ស�តីយមានសៅក្ុ្អនុេញ្្ញ ជាសតចតីនរបេ់អ្្គការេ�តបជាជា្ិ។ កា្ព្កិច្ចទាំ្ សនះរមួបញ្ចូ លទាំ្ ្តមរូវការបស្កតី្ចបាប់បទសលមាតីេេំអា្តបាក់ទូលំ

 ទូលាយ និ្សដតីម្បតីបស្កតី្តបព័ន្ធមួយណដលមានតបេិទ្ធភ្ពក្ុ្ការប្កក ការឃា្់ទុក និ្ការរបឹអូេ្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា។

សេចក្តីណណនាជំាសោលនសោបាយសនះ ពិពណ៌នាអំពតីដំសណតី រការថនការេំអា្តបាក់ និ្វធិតីស្ស្េ្ទូសៅណដលសតបតីសោយបណ្ាញឧតកិដ្ឋជនជួញដូរមនុេ្ណដលជូន
ដំណឹ្សោយបទពិសស្ធន៍របេ់បណ្ាតបសទេជាេមាជិកនតី្ិវធិតីតករុ្បាលតី។ ការទទួលស្្គ ល់្ួនាទតីកណ្ាលរបេ់អ្្គភ្ពសេ៊តីបការណ៍�រិញ្ញវ្ថែុ (FIU) 
សដតីរ្ួក្ុ្ការោតំទវធិតីស្ស្េ្ ‘តាមោនតបាក់’ សេចក្តីណណនាំ្ ្ល់នូវគនលៃឹះេំខាន់េ្តីពតីការពត្ឹ្កិច្ចេ�តប្ិប្្ិការរវា្ទតីភ្្ក់ងារចបាប់ និ្យុ្្ិធម៌ ស�តីយនិ្ 
FIU ។ សេចក្តីណណនាសំនះក៏ឆលៃ្កា្់ដំណាក់កាលេំខាន់ៗថនការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុណដរ ណដលមានរមួទាំ្ ការសតបតីតបាេ់យន្ការេ�តប្ិប្្ិការអន្រជា្ិ 
សោយមានដំបូនាមា នអនុវ្្ល្អបំ្ុ្ និ្ករណតី េិកសា។

សេចក្តីណណនាសំនះត្រូវបាន្្ល់ជូនជាឯកស្រសោ្សដតីម្បតីជួយអ្កអនុវ្្ ពត ត្ីកឧបករណ៍ណដលពួកសគកំពុ្សតបតីសដតីម្បតីតបយុទ្ធតបឆាំ្ នឹ្បទសលមាតីេការជួញដូរមនុេ្
សោយសផ្ា្សលតីការពិ្ខា្សេដ្ឋកិច្ចណដលឧតកិដ្ឋកមមាសនះត្រូវបានជំរុញសោយតបាក់ចំសណញ។ សនះគឺជាការសផ្ា្្មាតីមួយេតមាប់នតី្ិវធិតីតករុ្បាលតី ស�តីយណដលត្រូវោ្

 នឹ្ការសកតីនស�ត្ី ថនការទទួលស្្គ ល់ជាេកលពតី្ថមលៃថនការអនុវ្្ឧបករណ៍សេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុ សដតីម្បតីបងា្អ ក់ឧតកិដ្ឋកមមាឆលៃ្ណដន និ្កំណ្់សោលសៅណដលឧតកិដ្ឋ
 ជនឱ្យ្ថមលៃបំ្ុ្ - គឺតបាក់ចំសណញរបេ់ពួកសគ។3

1 http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=forcedlabor
2 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
3 ឧទា�រណ៍ តករុមតបឹកសាេន្ិេុខអ្្គការេ�តបជាជា្ិបានសចញ សេចក្តីេសតមចសលតីកដំបូ្ណដលមិនមានពតីមុនមក (២៣៣១) េ្តីពតីការជួញដូរមនុេ្ និ្ទាេភ្ព សៅថ្្ងទតី២០ ណខធ្ូ ឆ្ា២ំ០១៦ សោយ

 សលតីកទឹកចិ្្ឱ្យ FATF, ស្ថែ ប័នក្ុ្្ំបន់ណដលមានរចនាប្ដូច FATF និ្រដ្ឋនានា ចា្់វធិានការស្្្ៗសដតីម្បតីពត្ឹ្កិច្ចខិ្ខំតបឹ្ណតប្ សដតីម្បតីបងា្អ ក់រ�ូំរ�រិញ្ញវ្ថែុ ណដលជាប់ទាក់ទ្ជាមួយការជួញដូរ
 មនុេ្ និ្ទាេភ្ពេម័យទំសនតីប។
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ណ្្កទតី១៖ មូលោ្ឋ នេមស�្ុ្ល
១.១ ស្តី ‘ការតាមោនលុយ’ មានន័យដូចសម្ច? 
តបាក់គឺជាអាយុជតីវ ិ្ របេ់ឧតកិដ្ឋកមមាមានតករុមចា្់តាំ្ ។ យូរៗសៅ ឧតកិដ្ឋកមមាកាន់ណ្ទំសនតីប និ្មានលក្ខណៈជាអន្រជា្ិ ស�តីយឧតកិដ្ឋជនកំពុ្ណេ្្រកវធិតី្មាតីៗ

 ជាប់ជានិច្ចសដតីម្បតីលាក់បាំ្ ្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា។ ជាការសឆលៃតីយ្ប ទតីភ្្ក់ងារចបាប់និ្យុ្្ិធម៌កំពុ្អនុវ្្វធិតីស្ស្េ្ ‘តាមោនតបាក់’ កាន់ណ្ខាលៃ ំ្
 ស�ត្ី សដតីម្បតីតបយុទ្ធតបឆាំ្ នឹ្េកមមាភ្ពឧតកិដ្ឋកមមាមានតករុមចា្់តាំ្ ។ ទស្្តីសនះរាក់ព័ន្ធនឹ្ការសផ្ា្សលតីទិដ្ឋភ្ព�រិញ្ញវ្ថែុថនឧតកិដ្ឋកមមា។

ការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុ គឺជាការសេ៊តីបអស្ក្ណាមួយសៅសលតី�រិញ្ញវ្ថែុរបេ់មនុេ្ម្ាក់ បណ្ាជនឬអាជតីវកមមា។ សោលបំណ្េំខាន់ថនការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុ 
 គឺសដតីម្បតីកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណ និ្ក្់តតាចលនាថនតបាក់ក្ុ្អំ�ុ្សពលថនេកមមាភ្ពណដលេ្្យ័ថាជាឧតកិដ្ឋកមមា សោយមានសោលសៅផ្ាច់តព័្ក្ុ្ការណេ្្រក

 និ្កា្់សទាេឧតកិដ្ឋជន តពមទាំ្ ការតបមូលយកមកវញិនូវ្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា។ ទំនាក់ទំន្រវា្តបេពថនតបាក់ អ្កទទួល្ល សពលទទួលបាន 
តបាក់ និ្កណនលៃ្រកសាទុកតបាក់ឬ្មកល់ទុក អាច្្ល់ព័្៌មានដ៏មាន្ថមលៃអំពតីេ័េ្ុតា្ថនេកមមាភ្ពបទឧតកិដ្ឋ។

វធិតីស្ស្េ្ ‘ការតាមោនតបាក់’ សតបតីេមាេធា្ុេំខាន់ពតីរគឺ៖ យុទ្ធស្ស្េ្តបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់ និ្ឧបករណ៍ការស្្រស�ត្ី វញិនូវតទព្យេម្ប្្ិ។ ការេំអា្
 

តបាក់គឺជាបទសលមាតីេតព�មាទណ្ឌ ថនការទាក់ទិនជាមួយនឹ្្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា សដតីម្បតីលាក់បាំ្  អ្្េញ្្ញ ណ តបេព កមមាេិទ្ធិ ឬទិេសៅថនការទទួល

បានតបាក់ខុេចបាប់។ ការស្្រស�ត្ី វញិនូវតទព្យេម្ប្្ិ គឺជាដំសណតី រការមួយេតមាប់ការសេ៊តីបអស្ក្ ការរារា ំ្  និ្ការដក�ូ្នូវ្លទុនសកតី្សចញពតីបទឧតកិដ្ឋ
 

តគប់តបសេទ។

១.២ ស�្ុអ្តីបានជាត្រូវតាមោនតបាក់?
ដូចោ្នឹ្ឧតកិដ្ឋកមមាមានតករុមចា្់តាំ្ ដថទសទៀ្ណដរ បណ្ាញជួញដូរមនុេ្សតបតីបសច្ចកសទេស្្្ៗោ្េតមាប់េំអា្តបាក់ សដតីម្បតីលាក់តបេពខុេចបាប់ថនតបាក ់
ចំសណញរបេ់ពួកសគ ស�តីយអាចសធ្តីឱ្យតប្ិប្្ិការអាជតីវកមមារបេ់ពួកសគទទួលបានសជាគជ័យ។ ជាលទ្ធ្ល វាមានអ្ថែតបសោជន៍ក្ុ្ការរមួបញ្ចូ លវធិតីស្ស្េ្ 

 ‘តាមោនតបាក់’ សៅក្ុ្ករណតី ជួញដូរមនុេ្។

• ការតាមោនរ�ូំរ�រិញ្ញវ្ថែុណដលទាក់ទ្នឹ្ការជួញដូរមនុេ្ អាចជួយអ្កសេតីុបអស្ក្កំណ្់អ្្េញ្្ញ ណេមាជិក និ្ជនរ្សតោះថនបណ្ាញឧតកិដ្ឋកមមា 

ស�តីយតបមូលេ័េ្ុតា្ណដលអាចជួយដល់ការកា្់សទាេ។

- ទស្្តីសនះអាចជួយកា្់បនថែយការពឹ្ណ្្អកមួយចំនួនសលតីេក្ខតីភ្ពរបេ់ជនរ្សតោះ។

- វាក៏ជួយកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណ្ួអ្្គេំខាន់ៗ និ្អ្កទទួល្លពតីបណ្ាញខុេចបាប់្្ណដរ ណដលទទួល្លចំសណញពតីឧតកិដ្ឋកមមារបេ់ខលៃួន 
 

ប៉ាុណន្ោក់ខលៃួនពួកសគសៅឆា្ង យពតីឧតកិដ្ឋកមមាសនាះ។ 

• បទសលមាតីេេំអា្តបាក់អាច្្ល់ជាមសធយោបាយមួយសទៀ្ េតមាប់ការកា្់សទាេតបឆាំ្ នឹ្ឧតកិដ្ឋជនរាក់ព័ន្ធនឹ្ការជួញដូរមនុេ្។ វាមានតបសោជន៍សៅ 
សពលណដលោមា នេ័េ្ុតា្តគប់តោន់ សដតីម្បតីសធ្តីការសចាទតបកាន់សោយសជាគជ័យ សោយសតបតីបទសលមាតីេការជួញដូរមនុេ្។ វាក៏អាចបងាហា ញពតីការរសំលាេបំរាន

 
ស្្្ៗថនបទប្បញ្ញ្្ិ�រិញ្ញវ្ថែុ្្ណដរ។

• ការរបឹអូេអ្ថែតបសោជន៍ណដលទទួលបាន អាចមានឥទ្ធិពលរារា ំ្ មួយសោយបំបាក់ទឹកចិ្្ជនសលមាតីេណដលអាចសត្ៀមនឹ្ហានិេ័យជាប់ពន្ធនាោរ តបេិនសបតី
 ពួកសគសជឿជាក់ថាតបាក់ចំសណញពតីេកមមាភ្ពបទឧតកិដ្ឋរបេ់ខលៃួន នឹ្មានេតមាប់ពួកសគសៅសពលសោះណល្។

• ការរបឹអូេណដលមានតបេិទ្ធភ្ពនូវ្លទុនទាក់ទ្នឹ្ការជួញដូរមនុេ្ អាចការរារតបាក់ចំសណញពតីការបណ្ាក់ទុនស្ជា្មាតីសៅក្ុ្េកមមាភ្ពឧតកិដ្ឋ 
 

ស�តីយអាចឱ្យ្លទុនត្រូវបានសតបតីសដតីម្បតីណកលម្អកិច្ចតបឹ្ណតប្តបឆាំ្ នឹ្ការជួញដូរ និ្្្ល់ជំនួយដល់ជនរ្សតោះ។

• ការអនុវ្្តកបខ័ណ្ឌ ថនការរបឹអូេតទព្យេម្ប្្ិណ្្អកសលតីការមិន្្ន្ាសទាេ4 ក៏អាចបណ្ាលឱ្យមានលទ្ធ្លតបសេតីរស�ត្ី ោ៉ា ្ខាលៃ ំ្ ចំសរាះតបសេទឧតកិដ្ឋកមមា 
ដ៏ធំទូលាយ្្ណដរ សោយមានរមួទាំ្ ការជួញដូរមនុេ្។ វធិានការទាំ្ សនះ្្ល់នូវឱកាេកាន់ណ្សតចតីនេតមាប់បណ្ាតបសទេនានាសដតីម្បតីកំណ្់សោលសៅ

សលតីជនទាំ្ ឡាយណដលទទួលតបាក់ចំសណញ ប៉ាុណន្ោក់ខលៃួនសគសៅឆា្ង យពតីអំសពតីឧតកិដ្ឋ សោយមិន្តមរូវឱ្យមានការ្្ន្ាសទាេបទឧតកិដ្ឋ។

4 មានមសធយោបាយពតីរោ៉ា ្ណដល្លទុនបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមាអាចត្រូវបានស្្រស�ត្ី វញិ៖ ការស្្រស�ត្ី វញិណ្្អកសលតីការ្្ន្ាសទាេ ណដលអាចឱ្យមានការស្្រស�ត្ី វញិនូវតទព្យេម្ប្្ិ ជាប់ទាក់ទ្នឹ្បទឧតកិដ្ឋ
 បន្ាប់ពតីធានាបាននូវការ្្ន្ាសទាេចំសរាះបទឧតកិដ្ឋសនាះ និ្ការស្្រស�ត្ី វញិសោយណ្្អកសលតីការមិន្្ន្ាសទាេ (ឬេុតីវលិ) ណដលអនុញ្្ញ ្ឱ្យការរារា ំ្  និ្ការស្្រស�ត្ី វញិនូវតទព្យេម្ប្្ិ ណដលេ្្យ័ថាមាន

 តបេពសដតីមពតីបទឧតកិដ្ឋ សោយមិនចាបំាច់ធានាឱ្យមានការ្្ន្ាសទាេបទឧតកិដ្ឋ។

ណ្
្កទ

តី១



សេចក្តីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្តីពតីការតាមដានប្បាក់ក្នុងករែតី ជួញដូរមននុេ្ស7

១.៣ ស្តីការជួញដូរមនុេ្មាន្ថមលៃប៉ាុនាមា ន? 
ការជួញដូរមនុេ្គឺជាអាជតីវកមមា្្ល់្លចំសណញោ៉ា ្សតចតីន ណដលសធ្តីស�ត្ី សៅសលតីខ្ា្ពិេពសលាក។ សៅឆ្ា២ំ០១៤ អ្្គការពលកមមាអន្រ ជា្ិ (ILO) បានបា៉ា ន់ 

ស្មា នថាតបាក់ចំសណញខុេចបាប់េរុប ណដលទទួលបានពតីការជួញដូរមនុេ្ និ្ទាេភ្ពសៅទូទាំ្ ពិេពសលាកមានចំនួន១៥០.២រាន់លានដុលាលៃ រអាសមរកិក្ុ្ 
មួយឆ្ា។ំ.5 សេ្តីរណ្ពតីរភ្គបតីថនតបាក់ចំសណញ គឺចំនួន៩៩រាន់លានដុលាលៃ រអាសមរកិ បានមកពតីការសក្តបវញ័្ច ្លៃូវសេទសោយប្្ខំ។6. ការសក្តបវញ័្ច កមាលៃ ំ្ ពលកមមា 

សតរៅ្្ះបានបស្កតី្្លចំសណញចំនួន៤៣.៤រាន់លានដុលាលៃ រអាសមរកិ និ្ជិ្៨រាន់លានដុលាលៃ រអាសមរកិ បានមកពតីការសក្តបវញ័្ច កមាលៃ ំ្ ពលកមមាក្ុ្្្ះ។ តបាក់
 

ចំសណញខ្ពេ់បំ្ុ្គឺសៅអាេុតី ជាទតីសដតីមកំសណតី ្ថនជនរ្សតោះភ្គសតចតីន។ តបាក់ចំសណញតបចាឆ្ំាេំតមាប់ជនរ្សតោះម្ាក់ៗមានចំនួនខ្ពេ់បំ្ុ្សៅក្ុ្តបសទេ
 

អេិវឌ្ឍន៍ (តបមាណជា៣៤,៨០០ដុលាលៃ រអាសមរកិ េតមាប់ជនរ្សតោះម្ាក់) ។

១.៤ វធិតី្មាតីថនការគិ្ - ឱកាេ និ្បញ្ហា តបឈម
ការខិ្ខំសដតីម្បតីតបយុទ្ធតបឆាំ្ នឹ្ការជួញដូរមនុេ្ជាតបថពណតី បានសផ្ា្សលតីការតាមរកបទសលមាតីេការជួញដូរមនុេ្ ស�តីយមិនណមនសៅសលតី្លទុនសកតី្សចញពតី

 ឧតកិដ្ឋកមមា និ្វនិិសោគក្ុ្ឧតកិដ្ឋកមមាសនាះសទ។7 ការពត្ឹ្សលតីការយកចិ្្ទុកោក់របេ់សយត្ី សៅសលតីទិដ្ឋភ្ព�រិញ្ញវ្ថែុថនការតបតពឹ្្េកមមាភ្ពរបេ់ជនសលមាតីេ 

បងាហា ញពតីឱកាេជាសតចតីន ប៉ាុណន្ក៏មានបញ្ហា តបឈម្្ណដរ។ បញ្ហា េំខាន់នឹ្ជាការពត ត្ីកការយល់ដឹ្របេ់សយត្ី  អំពតីអ្តីណដលបស្កតី្បានសជាគជ័យក្ុ្ករណតី ជួញ
 ដូរមនុេ្ សដតីម្បតីរមួបញ្ចូ លការទទួលស្្គ ល់ការចូលរមួចំណណកណដលការរបឹអូេតទព្យេម្ប្្ិ និ្ការសតបតីតបាេ់ការេំអា្តបាក់ជាមសធយោបាយថនការកា្់សទាេជា

 
ជសតមតីេស្្្មួយសទៀ្ អាចសធ្តីចំសរាះការតបយុទ្ធតបឆាំ្ នឹ្ឧតកិដ្ឋកមមាតបសេទសនះ។ 

បញ្ហា មួយសទៀ្គឺថា េ�គមន៍តបឆាំ្ នឹ្ការជួញដូរនិ្ការេំអា្តបាក់ ជាញឹកញយសធ្តីការោច់សោយខលៃួនឯ្។ ទតីភ្្ក់ងារពត្ឹ្ចបាប់សតចតីនណ្មិនបានដឹ្ 
 ឬមិនបានទទួលការបណុ្ះបណ្ាលសដតីម្បតីតគប់តគ្េកមមាភ្ព�រិញ្ញវ្ថែុទាក់ទ្នឹ្ការជួញដូរមនុេ្ ស�តីយអ្កសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុអាចខ្ះចំសណះដឹ្ល្អិ្ល្អន់ 

អំពតីគំរូអាជតីវកមមាជួញដូរមនុេ្ ទតី្សារ និ្ចំណូលចិ្្ចំសរាះការផាលៃ េ់ប្ូរទតីកណនលៃ្មូលនិធិខុេចបាប់។ ការនាយំកទេ្នៈទាំ្ សនះមកោក់បញ្ចូ លរមួោ្ ទទួលបាន

នូវេក្ានុពលោ៉ា ្ខាលៃ ំ្ ក្ុ្ការជំរុញកិច្ចខិ្ខំតបឹ្ណតប្របេ់សយត្ី  សដតីម្បតីតបយុទ្ធតបឆាំ្ នឹ្ការជួញដូរមនុេ្ ប៉ាុណន្វានឹ្ទាមទារឱ្យមានការសប្ជាញ ចិ្្ខ្ពេ់ពតីរដ្ឋ
 នានាក្ុ្ការបំផាលៃ ញរចនាេម្ព័ន្ធោច់ពតីោ្របេ់អ្្គការ្្ណដរ។ េកមមាភ្ពសលតីកកម្ពេ់ការយល់ដឹ្ និ្ការកស្្េម្ថែភ្ពនឹ្ជាការចាបំាច់សដតីម្បតីជួយរដ្ឋ 

 
និ្ទតីភ្្ក់ងាររបេ់រដ្ឋក្ុ្ការសតបតីតបាេ់វធិតីស្ស្េ្សនះ។.

5 មិនរាប់បញ្ចូ លកមាលៃ ំ្ ពលកមមាសោយរដ្ឋប្្ខំសទ
6 ្លចំសណញ និ្ភ្ពតកតីតក៖ សេដ្ឋកិច្ចថនពលកមមាសោយប្្ខំ ទំព័រ ១២–១៣
7 សតបតីអនុភ្ពតបព័ន្ធតបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់ សដតីម្បតីតបយុទ្ធតបឆាំ្ នឹ្ការជួញដូរមនុេ្ (២០១៤) ការោិល័យេន្ិេុខ និ្េ�តប្ិប្្ិការសៅអឺរ ៉ាុប (OSCE)  

https://www.osce.org/secretariat/121125?download=true

គនលៃឹះេំខាន់
តបមូលេថែិ្ិអំពតីតទព្យេម្ប្្ិណដលបានតបមូលមកវញិ និ្ការសតបតីតបាេ់បទសលមាតីេេំអា្តបាក់ សដតីម្បតីបងា្អ ក់ដល់បណ្ាញជួញដូរមនុេ្។ ចូរពិចារណាក្ុ្
ការរាប់បញ្ចូ លចំនួនទាំ្ សនះជាេូចនាករថនការអនុវ្្ េតមាប់ការសឆលៃតីយ្បថនរដ្ឋរបេ់អ្ក សៅនឹ្ករណតី ជួញដូរមនុេ្។

គនលៃឹះេំខាន់
្្ល់ការបងាហា ញកតមិ្ខ្ពេ់ថនការោតំទេតមាប់ការទទួលយកវធិតីស្ស្េ្ ‘ការតាមោនតបាក់’ ក្ុ្ការសេ៊តីបអស្ក្ការជួញដូរមនុេ្ សដតីម្បតីសលតីកទឹកចិ្្ដល់
ការអនុវ្្សៅតគប់កតមិ្ថនអ្្គភ្ពរបេ់អ្ក។ ឧទា�រណ៍ មស្ន្តីជាន់ខ្ពេ់អាចសចញសេចក្តីណ្លៃ្ការណ៍ជាស្ធារណៈអំពតីការោតំទចំសរាះវធិតីស្ស្េ្សនះ។

គនលៃឹះេំខាន់
បស្កតី្យុទ្ធស្ស្េ្តប្ិប្្ិការណដលោក់បញ្ចូ លជំនាញរបេ់ទតីភ្្ក់ងាររាក់ព័ន្ធទាំ្ អេ់ (រមួទាំ្ ប៉ាូលិេ តពះរាជអាជាញ និ្ FIU) សដតីម្បតីធានាថាបទសលមាតីេ
ជួញដូរមនុេ្ត្រូវបានសេ៊តីបអស្ក្សពញសលញ។
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ការណកលម្អការសតបតីតបាេ់បសច្ចកសទេតបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់សដតីម្បតីតបយុទ្ធតបឆាំ្ នឹ្ការជួញដូរមនុេ្ ក៏នឹ្្តមរូវឱ្យមានកិច្ចេ�តប្ិប្្ិការជិ្េ្ិទ្ធរវា្
 តបសទេនានា្្ណដរ សដតីម្បតីសធ្តីឱ្យមានការផាលៃ េ់ប្ូរោ៉ា ្ឆាប់រ�័េនូវព័្៌មានទាក់ទ្នឹ្ករណតី �រិញ្ញវ្ថែុ។ ការសេ៊តីបអស្ក្ការជួញដូរមនុេ្ អាចទទួលបានអ្ថែ

 តបសោជន៍ពតីការសតបតីតបាេ់ បណ្ាញេតមាប់កិច្ចេ�តប្ិប្្ិការអន្រជា្ិសលតីបញ្ហា េំអា្តបាក់ ដូចជាការសផ្ាះប្ូរព័្៌មានរវា្FIU ។ រដ្ឋក៏នឹ្ត្រូវសធ្តីការជាថដគូ 
ជាមួយវេិ័យឯកជន្្ណដរ ក្ុ្ភ្ពជាភ្គតីរាក់ព័ន្ធដ៏េំខាន់ ក្ុ្ការផាលៃ េ់ប្ូរតបាក់ចំសណញណដលទាក់ទ្នឹ្ការជួញដូរមនុេ្ ពតីទតីតាំ្ មួយសៅទតីតាំ្ មួយសទៀ្។ 

១.៥ ករណតី េិកសា
សៅថ្្ងទតី១ ណខឧេភ្ ឆ្ា២ំ០១៥ តករុមកមាលៃ ំ្ ចតមរុះសោធា និ្ប៉ាូលិេ បានរកស�តីញស្កេពោ៉ា ្សហាចណាេ់៣០នាក់ សៅជំរុសំបាះប្់សចាលមួយ 
ក្ុ្តេរុកស្ោវ សខ្្េុ្កាលៃ  ជិ្តពំណដនថ្ - មា៉ា ស�េុតី។ សដតីម្បតីោតំទដល់ការសេ៊តីបអស្ក្របេ់ប៉ាូលិេសៅសលតីបណ្ាញជួញដូរ និ្រ្់ពន្ឋមនុេ្ណដល

 ត្រូវបានេ្្យ័សនាះ រាជ្តមរួ្ថ្បានទាក់ទ្អ្្គភ្ពសេ៊តីបការណ៍�រិញ្ញវ្ថែុរបេ់ថ្ គឺការោិល័យតបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់ថ្ (AMLO) សដតីម្បតី 
សេ៊តីបអស្ក្េកមមាភ្ព�រិញ្ញវ្ថែុរាក់ព័ន្ធនឹ្ករណតី សនះ។

សោយសតបតីមូលោ្ឋ នទិន្ន័យរបេ់ AMLO ថនកំណ្់តតាតប្ិប្្ិការ�រិញ្ញវ្ថែុ មស្ន្តីមកពតី AMLO បានណេ្្រកកំណ្់តតាស្្រតបាក់ (ទាំ្ ក្ុ្តេរុក 
និ្ទាំ្ អន្រជា្ិ) របាយការណ៍រូបិយប័ណណតាមតពំណដន របាយការណ៍តប្ិប្្ិការគួរឱ្យេ្្យ័ របាយការណ៍តប្ិប្្ិការស្ច់តបាក់ និ្របាយការណ៍

 តប្ិប្្ិការតទព្យេម្ប្្ិ។

បណនថែមពតីសលតីការណេ្្រកក្ុ្មូលោ្ឋ នទិន្ន័យរបេ់ពួកសគ AMLO បានសេ្តីេំុព័្៌មានស្្្ៗជាសតចតីនពតីអ្្គភ្ពស្្្សទៀ្ណដលរាយការណ៍សៅ 
AMLO សោយមានរមួទាំ្ ៖

• ព័្៌មានលម្អិ្អំពតីមា្ច េ់គណនតី និ្ព័្៌មានលម្អិ្អំពតីតប្ិប្្ិការរបេ់អ្ិ្ិជន (រាប់បញ្ចូ លទាំ្ របាយការណ៍គណនតី) ពតីស្ថែ ប័ន�រិញ្ញវ្ថែុ

 ស្្្ៗោ្

• ឯកស្រកំណ្់តតាកមមាេិទ្ធិដតីធលៃតី ការទិញ និ្លក់ ទាក់ទ្នឹ្ជនេ្្យ័ ពតីការោិល័យដតីធលៃតីថ្

• កំណ្់តតាទាក់ទ្នឹ្ស្ថែ នភ្ពអ្កប្់ពន្ធរបេ់ជនេ្្យ័េំខាន់ៗក្ុ្ករណតី សនះ សោយមានរមួទាំ្ កំណ្់តតាតបាក់ចំណូលណដលបានតបកាេ 
របេ់ពួកសគ កំណ្់តតាប្់ពន្ធោរផ្ាល់ខលៃួន និ្អាជតីវកមមា និ្ការសរៀបចំធនាោរកិច្ចណដលបានតបកាេពតីការោិល័យចំណូលពន្ធោរថ្ ស�តីយនិ្

• ព័្៌មានលម្អិ្របេ់តករុម�ុ៊ន និ្បុគ្គលណដលជាប់ទាក់ទ្នឹ្អាជតីវកមមាណដលបានកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណ សោយរមួមានអាេយោ្ឋ ន មា្ច េ់ភ្គ�ុ៊ន 
និ្តបវ្្ិរូប�រិញ្ញវ្ថែុ ពតីតកេួ្អេិវឌ្ឍអាជតីវកមមា។

សោយសតបតីតបាេ់របាយការណ៍ធនាោរ និ្ព័្៌មានលម្អិ្អំពតីការស្្រតបាក ់AMLO អាចតាមោនតប្ិប្្ិការ�រិញ្ញវ្ថែុពតីជនេ្្យ័ ណដលត្រូវបានចាប់
 

ខលៃួនក្ុ្ករណតី សនះ រ�ូ្ដល់ជនេ្្យ័េំខាន់ៗបណនថែមសទៀ្។ ទាំ្ សនះបានបងាហា ញពតីតបាក់ណដលស្្រពតីជនេ្្យ័ណដលបានចាប់ខលៃួន សៅជនេ្្យ័្មាតី
 តាមរយៈការស្្រគណនតីសោយផ្ាល់សៅក្ុ្តបសទេថ្។ បន្ាប់មក AMLO អាចបងាហា ញថាវធិតីស្ស្េ្ទូទា្់តបាក់ស្្្សទៀ្ សោយមានរមួទាំ្ អ្កដឹក 

ជញជាូ នតបាក់ និ្អ្កស្ញតីតបាក់ខុេចបាប់ ត្រូវបានសតបតីសដតីម្បតីស្្រតបាក់រវា្តបសទេថ្ និ្មា៉ា ស�េុតី។ AMLO អាចរមួបញ្ចូ លបំណណកតប្ិប្្ិការទាំ្ អេ់
សនះ សោយតបមូលព័្៌មាន�រិញ្ញវ្ថែុ និ្ការសេ៊តីបការណ៍េមា្ង ្់េកមមាភ្ពមនុេ្ពតីរាជ្តមរួ្ថ្ និ្សធ្តីការវភិ្គការស្្រតបាក់ោ៉ា ្លម្អិ្។

ក្ុ្ចំសណាមជនេ្្យ័េំខាន់ៗណដលត្រូវបានកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណសោយសតបតីការសេ៊តីបអស្ក្ណ្្ក�រិញ្ញវ្ថែុ និ្ការសេ៊តីបការណ៍េមា្ង ្់ គឺមានបណ្ាមស្ន្តី
ជាន់ខ្ពេ់ ជនេ្្យ័សរៀបចំបណ្ាញឧតកិដ្ឋកមមា អ ត្ី្តបធានអ្្គការរដ្ឋបាលសខ្្ អេិបាលតករុ្មួយរូប និ្ជាអ្កជំនួញដ៏េំខាន់ម្ាក់។ ការសចាទតបកាន់ 
ត្រូវបានអនុវ្្សលតីបណ្ាជនេ្្យ័ពតីបទជួញដូរមនុេ្ និ្ការេំអា្តបាក់។ AMLO ក៏បានណេ្្រកបញ្ជា ពតី្ុលាការ្្ណដរ សដតីម្បតីឃា្់ទុកតបាក ់
ចំសណញខុេចបាប់ណដលជាប់ទាក់ទ្នឹ្បទសលមាតីេទាំ្ សនះ។

ករណតី សនះបងាហា ញពតីវធិតីស្ស្េ្ថនការសេ៊តីបអស្ក្ណ្្ក�រិញ្ញវ្ថែុណដលអាចសបតីកឱ្យស�តីញបណ្ាញកាន់ណ្ធំទូលាយថនជនសលមាតីេ និ្េ័េ្ុតា្ ស�តីយនិ្

 ទំនាក់ទំន្រវា្ពួកសគ សតចតីនជា្ទំ�ណំដលមានេតមាប់អ្កសេ៊តីបអស្ក្។
ណ្

្កទ
តី១



សេចក្តីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្តីពតីការតាមដានប្បាក់ក្នុងករែតី ជួញដូរមននុេ្ស9

ណ្្កទតី២៖ តកបខ័ណ្ឌ ចបាប់
២.១ េ្្់ោរអន្រជា្ិ 

តករុមការងារត្រួ្ពិនិ្្យេកមមាភ្ព�រិញ្ញវ្ថែុ (FATF) គឺជាស្ថែ ប័នអន្ររោ្ឋ េិបាលណដលមានេមាជិក៣៧តបសទេ មានទំនួលខុេត្រូវក្ុ្ការកំណ្់េ្្់ោរ 
អន្រជា្ិេ្តីពតីការេំអា្តបាក់ និ្ការវាយ្ថមលៃពតីរសបៀបណដលបណ្ាតបសទេសធ្តីតប្ិប្្ិការក្ុ្ការអនុវ្្េ្្់ោរទាំ្ សនះ។8 អ្្គការេ�តបជាជា្ិក៏មានអនុ 

េញ្្ញ មួយចំនួនស្្្ោ្្្ណដរ ណដលមានរមួទាំ្ កា្ព្កិច្ចេតមាប់រដ្ឋនានាអំពតីការេំអា្តបាក់ និ្្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា។9 កា្ព្កិច្ចេំខាន់ៗ 

េតមាប់រដ្ឋណដលមានណច្ក្ុ្េ្្់ោរទាំ្ សនះ រមួមាន្តមរូវការសដតីម្បតីបស្កតី្ចបាប់េតមាប់បទសលមាតីេេំអា្តបាក់ទូលំទូលាយ និ្សដតីម្បតីបស្កតី្តបព័ន្ធមួយណដល
 

មានតបេិទ្ធភ្ពក្ុ្ការប្កក ការចាប់យក និ្ការរបឹអូេ្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា។

២.២ បទសលមាតីេេំអា្តបាក់ទូលំទូលាយ
សដតីម្បតីអនុសលាមតាមេ្្់ោរអន្រជា្ិ ចបាប់បទសលមាតីេេំអា្តបាក់ទូលំទូលាយ គួរ៖

• ោក់សទាេតព�មាទណ្ឌ នូវរាល់ដំណាក់កាលថនដំសណតី រការេំអា្តបាក់ 

• អនុវ្្វសិ្លភ្ពធំទូលាយបំ្ុ្ថនេំអា្ថនបទសលមាតីេ10 សោយរាប់បញ្ចូ លទាំ្ ការជួញដូរមនុេ្

• ្្ល់េម្ថែភ្ពក្ុ្ការសេ៊តីបអស្ក្ការេំអា្តបាក់ ថាបទសលមាតីេទាំ្ ពតីរគឺជាបទសលមាតីេោច់សោយណ�ក និ្បណនថែមសលតីេំអា្ថនបទសលមាតីេ

• ធានាថាវាមិនចាបំាច់ក្ុ្ការមានការ្្ន្ាសទាេចំសរាះេំអា្ថនបទសលមាតីេសទ សៅសពលបងាហា ញថាតទព្យេម្ប្្ិ គឺជា្លទុនណដបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា

• អនុវ្្ទំនួលខុេត្រូវតព�មាទណ្ឌ ចំសរាះនតី្ិបុគ្គល (ឧទា�រណ៍ តករុម�ុ៊ន)

• អនុវ្្ចំសរាះតទព្យេម្ប្្ិសៅតាមតបសេទណាមួយ សោយមិនគិ្ពតី្ថមលៃរបេ់វា ណដល្ំណា្្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមាសោយផ្ាល់ 
 

ឬសោយតបសោល។

• ពត ត្ីកអំសពតីណដលបានសកតី្ស�ត្ី សៅក្ុ្តបសទេមួយសទៀ្ តបេិនសបតីអំសពតីសនាះគឺជាបទសលមាតីេសៅក្ុ្តបសទេសតរៅ ស�តីយនឹ្ជាេំអា្ថនបទសលមាតីេសៅក្ុ្

 
តបសទេសដតីម ស�តីយ

• ធានាថាបំណ្ និ្ចំសណះដឹ្ណដលជា្តមរូវការសដតីម្បតីបងាហា ញពតីបទសលមាតីេថនការេំអា្តបាក់ អាចត្រូវបានយល់ពតីអ្្គស�្ុជាក់លាក់។ 

8 េូមសមតីលអនុស្េន៍ FATF ឆ្ា២ំ០១២ និ្វធិតីស្ស្េ្ FATF ឆ្ា២ំ០១៣ េតមាប់ការវាយ្ថមលៃការអនុសលាមណ្្កបសច្ចកសទេ េមតេបតាមអនុស្េន៍ FATF និ្តបេិទ្ធភ្ពថនតបព័ន្ធ AML/CFT។

9 អនុេញ្្ញ ទាំ្ សនះ រមួមាន៖ អនុេញ្្ញ អ្្គការេ�តបជាជា្ិ តបឆាំ្ នឹ្ចរាចរណ៍ខុេចបាប់នូវសតគឿ្សញៀន និ្ស្រធា្ុប៉ាះរាល់្លៃូវចិ្ ្ ឆ្ា១ំ៩៨៨ (អនុេញ្្ញ ទតីតករុ្វ តីណយន) អនុេញ្្ញ អ្្គការេ�តបជាជា្ិ 
តបឆាំ្ នឹ្ឧតកិដ្ឋកមមាមានតករុមចា្់តាំ្ ឆលៃ្ណដន ឆ្ា២ំ០០០ (UNTOC ឬអនុេញ្្ញ បា៉ា �មឺ៉ាូ) និ្អនុេញ្្ញ អ្្គការេ�តបជាជា្ិតបឆាំ្ នឹ្អំសពតីពុករលួយ ឆ្ា២ំ០០៣ (UNCAT)។

10 េំអា្ថនបទសលមាតីេ បានគឺជាេកមមាភ្ពមួយណដល្្ល់នូវធនធានជាមូលោ្ឋ នេតមាប់អំសពតីឧតកិដ្ឋស្្្សទៀ្។ ឧទា�រណ៍៖ ការជួញដូរមនុេ្ និ្ការរ្់ពន្ធមនុេ្ អាចជាេំអា្ថនបទសលមាតីេណដល្្ល់្វកិា
 

េតមាប់ការេំអា្តបាក់ ឬ�រិញ្ញប្បទានសេរវកមមា។

គនលៃឹះេំខាន់
សដតីម្បតីបងាហា ញពតីការេំអា្តបាក់ ធា្ុេំខាន់ៗណដលត្រូវបស្កតី្គឺថាបុគ្គលណដលបានទាក់ទិនជាមួយតបាក់សនាះ បានដឹ្ ឬគួរណ្បានេ្្យ័ថា វាត្រូវបាន 

បស្កតី្សចញពតីឧតកិដ្ឋកមមា ឬមានសោលបំណ្សតបតីតបាេ់ក្ុ្ការតបតពឹ្្បទឧតកិដ្ឋ ។
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២.៣ តកបខ័ណ្ឌ ថនការរបឹអូេតទព្យេម្ប្្ិតបកបសោយតបេិទ្ធភ្ព
ការរបឹអូេតទព្យេម្ប្្ិ ឬការស្្រស�ត្ី វញិនូវតទព្យេម្ប្្ិ គឺជាការសេ៊តីបអស្ក្ ការរារា ំ្ បសណ្ាះអាេន្ ការដក�ូ្ និ្ការតគប់តគ្្លទុនណដលបានមកពតី

 
ឧតកិដ្ឋកមមា។ ការរបឹអូេអាចណ្្អកសលតីការ្្ន្ាសទាេ (ការ្តមរូវឱ្យជនសលមាតីេត្រូវបាន្្ន្ាសទាេពតីបទឧតកិដ្ឋសៅក្ុ្នតី្ិវធិតីតព�មាទណ្ឌ  មុនសពលការរបឹអូេអាចសកតី្

 ស�ត្ី ) ឬណ្្អកសលតីការមិន្្ន្ាសទាេ។ តបព័ន្ធថនការរបឹអូេតទព្យេម្ប្្ិទូលំទូលាយ នឹ្ជួយអ្កសដតីម្បតីសេ៊តីបអស្ក្ រកសាការរារ ឃា្់ទុក និ្រារា ំ្ ្លទុនណដល
 

បានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា។ វាក៏នឹ្រាប់បញ្ចូ លទាំ្ វធិានការណ៍េតមាប់ពិចារណាសលតី្លតបសោជន៍តទព្យេម្ប្្ិរបេ់ភ្គតីទតីបតី (ឬកាន់កាប់សោយោមា នបំណ្អាតកក់) 

និ្វធិានការសដតីម្បតីអនុញ្្ញ ្ឱ្យដក�ូ្តទព្យេម្ប្្ិសៅរោ្ឋ េិបាល្្ណដរ។ តបសទេជាសតចតីនណដលបានអនុវ្្តកបខ័ណ្ឌ ចបាប់ណ្្អកសលតីការមិន្្ន្ាសទាេ បានទទួល
 

នូវការណកលម្អគួរឱ្យក្់េមា្គ ល់សៅក្ុ្កិច្ចខិ្ខំតបឹ្ណតប្បងា្អ ក់ ស�តីយបានអាចសតបតីតបាេ់តបាក់ណដលរបឹអូេបានសដតីម្បតីជួយបងាក រឧតកិដ្ឋកមមានាសពលអនាគ្ 

ឧទា�រណ៍ តាមរយៈកមមាវធិតីទប់ស្ក ្់ អប់រ ំនិ្ពត្ឹ្ចបាប់ទាក់ទ្នឹ្ឧតកិដ្ឋកមមា។

គនលៃឹះេំខាន់
ធានាថាការេំអា្តបាក់ និ្េំអា្ថនបទសលមាតីេ អាចត្រូវបានកា្់សទាេោច់សោយណ�កពតីោ្។ ក្ុ្ករណតី ណដលការ្្ន្ាសទាេមិនអាចធានាបានចំសរាះ

 េំអា្ថនបទសលមាតីេ (ឧទា�រណ៍៖ ការជួញដូរមនុេ្) ប៉ាុណន្សៅសពលណដលមានេ័េ្ុតា្ថនការេំអា្តបាក់សនះនឹ្អនុញ្្ញ ្ឱ្យមស្ន្តីពត្ឹ្ចបាប់កំណ្់
 

សោលសៅបទសលមាតីេេំអា្តបាក់ោច់សោយណ�កពតីេំអា្ថនបទសលមាតីេ។

គនលៃឹះេំខាន៖់ បស្កតី្ការដក�ូ្ណ្្អកសលតីការមិន្្ន្ាសទាេ 
ការដក�ូ្សោយណ្្អកសលតីការមិន្្ន្ាសទាេ អាចណកលម្អតបេិទ្ធភ្ពថនតបព័ន្ធ្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា។ ការស្្រស�ត្ី វញិណ្្អកសលតីការមិន្្ន្ា

 សទាេ អនុញ្្ញ ្ឱ្យមានការរារា ំ្  និ្ការស្្រស�ត្ី វញិនូវតទព្យេម្ប្្ិណដលេ្្យ័ថាមានតបេពសដតីមពតីឧតកិដ្ឋកមមា សោយមិនចាបំាច់ធានាឱ្យមានការ្្ន្ា
 

សទាេតព�មាទណ្ឌ ។ វាអាច៖

• អនុញ្្ញ ្ឱ្យតទព្យេម្ប្្ិត្រូវបានប្កក ឬរារា ំ្ សៅដំណាក់កាលដំបូ្ថនដំសណតី រការសេតីុបអស្ក្ ណដលជួយបងាក រការបសញ្ច ញតទព្យេម្ប្្ិ ខណៈសពល
ការសេ៊តីបអស្ក្ ឬការកា្់សទាេកំពុ្ដំសណតី រការ។

• ្្ល់លទ្ធ្លសជាគជ័យសៅសពលណដលជនសលមាតីេបានស្លៃ ប់ មិនអាចកំណ្់ទតីតាំ្  ឬមិនអាចកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណបាន

• អនុញ្្ញ ្ឱ្យមានការរបឹអូេ្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា ពតីអ្កណដលទទួលបាន្លចំសណញពតីអំសពតីឧតកិដ្ឋ ប៉ាុណន្ោក់ខលៃួនសគសៅឆា្ង យពតីអំសពតី
 ឧតកិដ្ឋសនាះ សោយមិន្តមរូវឱ្យមានការ្្ន្ាសទាេតព�មាទណ្ឌ  និ្

• អនុញ្្ញ ្ឱ្យដក�ូ្តទព្យេម្ប្្ិណដលកាន់កាប់សោយភ្គតីទតីបតី សៅសពលណដលតទព្យេម្ប្្ិបានមកសោយបទឧតកិដ្ឋ (តទព្យេម្ប្្ិត្រូវបានសតបតី 
 ឬមានបំណ្សតបតីតបាេ់សោយបុគ្គលម្ាក់ ឬសៅក្ុ្ទំនាក់ទំន្ជាមួយការតបតពឹ្្បទសលមាតីេតព�មាទណ្ឌ ) ឬេថែិ្សតកាមការតគប់តគ្ជាក់ចបាេ់របេ់

ជនសលមាតីេ។

ណ្
្កទ

តី២



សេចក្តីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្តីពតីការតាមដានប្បាក់ក្នុងករែតី ជួញដូរមននុេ្ស11

២.៤ ស្តីតទព្យេម្ប្្ិអ្តីខលៃះអាចត្រូវបានរារា ំ្  និ្ស្្រមកវញិ?
តទព្យេម្ប្្ិណដលសតបតីក្ុ្ការតបតពឹ្្បទឧតកិដ្ឋ (ឧបករណ៍) និ្តទព្យេម្ប្្ិណដលទទួលបានពតីឧតកិដ្ឋកមមា (្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា) ឬ្ថមលៃរបេ់វា

 អាចត្រូវបានរារា ំ្  និ្ស្្រមកវញិ។ ក៏អាចមានលទ្ធភ្ពក្ុ្ការរារា ំ្ តទព្យេម្ប្្ិណដលឧតកិដ្ឋជនបានោក់ស ម្ា ះសៅសតកាមស ម្ា ះរបេ់មនុេ្ម្ាក់ស្្្សទៀ្
 

្្ណដរ ប៉ាុណន្ឧតកិដ្ឋជនសនាះតគប់តគ្បានោ៉ា ្ជាក់ចបាេ់។ េតមាប់ឧតកិដ្ឋជនជាសតចតីន ការការរារតបាក់ចំសណញថនឧតកិដ្ឋកមមារបេ់ពួកសគគឺជាសោលសៅេំខាន់
 

ស�តីយវធិានការណដលឧតកិដ្ឋជនចា្់វធិានការសដតីម្បតីលាក់តបេព និ្កមមាេិទ្ធិថនតទព្យេម្ប្្ិរបេ់ខលៃួន បានកាលៃ យជាបញ្ហា តបឈមេមាុគស្មា ញមួយេតមាប់អ្កសេ៊តីប
 អស្ក្។ ចបាប់ក្ុ្តេរុកគួរណ្មានភ្ពប្់ណបនតគប់តោន់ សដតីម្បតីសឆលៃតីយ្បសៅនឹ្បញ្ហា តបឈមថនតទព្យេម្ប្្ិណដលកាន់កាប់សៅបរសទេ និ្សដតីម្បតីអាចសោះតស្យ

 រចនាេម្ព័ន្ធកមមាេិទ្ធិដ៏េមាុគស្មា ញ សដតីម្បតីកំណ្់អ្កណដលជាមា្ច េ់កមមាេិទ្ធពិ្តបាកដ។

្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា អាចរមួបញ្ចូ លទាំ្ ្លទុនសេដ្ឋកិច្ចពតីតទព្យេម្ប្្ិ និ្តទព្យេម្ប្្ិណដលបានបំណល្ ឬផាលៃ េ់ប្ូរទាំ្ តេរុ្ ឬមួយណ្្កសៅជា
 តទព្យេម្ប្្ិស្្្សទៀ្។ ឧទា�រណ៍ ោនយន្ ្្ះ ឬទូកណដលបានទិញជាមួយ្វកិាណដលទទួលបានពតី្លទុនថនការជួញដូរមនុេ្អាចនឹ្ត្រូវរបឹអូេបាន 

 
ពតីសតរាះវាត្រូវបានទិញសោយសតបតីតបាេ់្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា។

មសធយោបាយឧបករណ៍ (ឬឧបករណ៍) ថនបទឧតកិដ្ឋ គឺជាតទព្យេម្ប្្ិណដលបានសតបតីសដតីម្បតីជួយេតមរួលដល់បទឧតកិដ្ឋ ស�តីយអាចរមួបញ្ចូ ល ឧទា�រណ៍៖ រ្យន្
 ឬទូកណដលបានសតបតីេតមាប់ចរាចរណ៍ជួញដូរមនុេ្ ឬតបាក់ណដលបានសតបតីេតមាប់េកមមាភ្ពបទឧតកិដ្ឋ។ េ័េ្ុតា្អាចមិនមានសដតីម្បតីបងាហា ញថាោនយន្សនះជា
 ្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា ឬថាវាត្រូវបានទិញសោយសតបតី្វកិាណដលបានមកពតីបទសលមាតីេតព�មាទណ្ឌ មុនៗ។ សទាះោ៉ា ្ណាក៏សោយ តបេិនសបតីវាត្រូវបានសតបតី

 ក្ុ្ការតបតពឹ្្ិបទសលមាតីេ ក៏វាអាចត្រូវបានរបឹអូេថាជាមសធយោបាយឧបករណ៍មួយថនបទឧតកិដ្ឋសនាះណដរ។

ការតគប់តគ្ជាការពិ្ថនតទព្យេម្ប្្ិ មានន័យថាតទព្យេម្ប្្ិណដលតគប់តគ្សោយបុគ្គលម្ាក់ សទាះថាបុគ្គលសនាះមាន ឬមិនមាន្លតបសោជន៍តេបចបាប់  
ឬេមធម៌សៅក្ុ្តទព្យេម្ប្្ិសនះ ឬេិទ្ធិ ឬអំណាចទាក់ទ្នឹ្តទព្យេម្ប្្ិសនះក៏សោយ។ សៅសពលកំណ្់ថាស ត្ីមនុេ្ម្ាក់មាន ឬោមា នការតគប់តគ្ជាការពិ្

 ថនតទព្យេម្ប្្ិ កត្ាជាសតចតីនត្រូវបានពិចារណា សោយមានរមួទាំ្ ៖

• ការកាន់កាប់ភ្គ�ុ៊ន េញ្្ញ ប័ណណបំណុល ឬ្ំណណ្ជានាយករបេ់តករុម�ុ៊នណដលមាន្លតបសោជន៍ (មិនថាសោយផ្ាល់ ឬសោយតបសោល)  
ក្ុ្តទព្យេម្ប្្ិ

• អាណ្្ិពយោបាលភ្ព ណដលមានទំនាក់ទំន្ជាមួយតទព្យេម្ប្្ិ

• ទំនាក់ទំន្តគរួស្រ សគ�ជន និ្អាជតីវកមមា រវា្បុគ្គលទាំ្ ឡាយណដលមាន្លតបសោជន៍ក្ុ្តទព្យេម្ប្្ិ។

គនលៃឹះេំខាន៖់ បស្កតី្ការរបឹអូេតទព្យេម្ប្្ិជាការពិ្ 
លទ្ធ្លថនការរបឹអូេតទព្យេម្ប្្ិតព�មាទណ្ឌ  អាចត្រូវបានសធ្តីឱ្យតបសេតីរស�ត្ី តាមរយៈ៖

• ការ្្ល់ព័្៌មាន និ្ការបណុ្ះបណ្ាលទូលំទូលាយដល់ទតីភ្្ក់ងារពត្ឹ្ចបាប់ អ្្គភ្ពសេតីុបការណ៍�រិញ្ញវ្ថែុ និ្តពះរាជអាជាញ ទាំ្ អេ់។

• ការបស្កតី្តករុមសេតីុបអស្ក្ជំនាញ និ្តករុមអយ្យការ ឬអ្្គភ្ព សោយសផ្ា្ជាេំខាន់សលតីការរបឹអូេតទព្យេម្ប្្ិ។

• ការជំរុញឱ្យមានកិច្ចេ�ការកាន់ណ្ជិ្េ្ិទ្ធសៅដំណាក់កាលដំបូ្បំ្ុ្រវា្អ្កសេតីុបអស្ក្ និ្តពះរាជអាជាញ  សដតីម្បតីសរៀបចំណ្នការេតមាប់តគប ់
ទិដ្ឋភ្ពថនការរបឹអូេតទព្យេម្ប្្ិ។

• ការពិនិ្្យ និ្ពត្ឹ្រាល់ធា្ុទាំ្ អេ់ថនតកបខ័ណ្ឌ ចបាប់របឹអូេតទព្យេម្ប្្ិរបេ់អ្ក សោយរមួមាន៖

 - អំណាចសេតីុបអស្ក្សដតីម្បតីកំណ្់ទតីតាំ្ តទព្យេម្ប្្ិ និ្បស្កតី្កមមាេិទ្ធិណដលមានអ្ថែតបសោជន៍

 - បទប្បញ្ញ្្ិប្កក រារា ំ្  និ្របឹអូេ ស�តីយនិ្

 - ជំនួយណ្្កចបាប់សៅវញិសៅមក។
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ណ្្កទតី ៣៖ វធិតីស្ស្េ្េំអា្តបាក់
ទាក់ទ្នឹ្ការជួញដូរមនុេ្
៣.១ ស្តីតបាក់ត្រូវបានេំអា្ោ៉ា ្ដូចសម្ច?
ខណៈសពលណដលដំសណតី រការេំអា្តបាក់អាចរមួបញ្ចូ លជំហានស្្្ៗោ្ ជាធមមាតាវាត្រូវបានបំណបកសចញជាបតីដំណាក់កាលគឺ៖ កណនលៃ្ោក់ ការសធ្តីតេទាប់បាំ្   
និ្េមា�រណកមមា ដូចមានណច្ខា្សតកាម។ 

កណនលៃ្ោក់ ការសធ្តីតេទាប់បាំ្ េមា�រណកមមា

លុយខុេចបាប់

$

គណនតីតបសទេទតី១

គណនតីតបសទេទតី២

គណនតីសៅកណនលៃ្ 
មានពន្ធ្ិច

ណ្
្កទ

តី ៣

• កណនលៃ្ោក ់រាក់ព័ន្ធនឹ្ការយកមូលនិធិ ឬតទព្យេម្ប្្ិខុេចបាប់ោក់ចូលសៅក្ុ្តបព័ន្ធ�រិញ្ញវ្ថែុ។ ឧទា�រណ៍ ទស្្តីសនះសនះអាចត្រូវបានសធ្តីស�ត្ី សោយការ
 ោក់ស្ច់តបាក់សៅក្ុ្គណនតីធនាោរ ឬសតបតីស្ច់តបាក់សដតីម្បតីទិញតទព្យេម្ប្្ិ។

• ការសធ្តីតេទាប់បាំ្  រាក់ព័ន្ធនឹ្ការលាក់បាំ្ តបេពសដតីមខុេចបាប់ថនមូលនិធិណដលបានោក់ចូលកណនលៃ្ សោយការផាលៃ េ់ប្ូរ ឬបំណបលៃ្មូលនិធិទាំ្ សនាះ។
 ឧទា�រណ៍ ទស្្តីសនះអាចត្រូវបានសធ្តីស�ត្ី សោយមានអ្កជំនាញសដតីរ្ួជាអន្រការ តី (ដូចជាសមធាវ តី ឬគណសនយ្យករ) ឬសោយបស្កតី្រចនាេម្ព័ន្ធតករុម�ុ៊ន  

និ្អាណ្្ិពយោបាលភ្ពដ៏េមាុគស្មា ញសដតីម្បតីស្្រតបាក់។

• េមា�រណកមមា សកតី្ស�ត្ី សៅសពលណដលមូលនិធិត្រូវបានោក់ឱ្យមានតេទាប់បាំ្  និ្ោក់សៅឆា្ង យពតីតបេពសដតីមរបេ់វា ស�តីយអាចយកសចញបានសោយ
 ឧតកិដ្ឋជន សដតីម្បតីសតបតីតបាេ់ និ្តគប់តគ្ ដូចជាមូលនិធិតេបចបាប់សនាះណដរ។ ជាក់ណេ្្ ‘តបាក់ស្្អ ្’ អាចសធ្តីបានេតមាប់េកមមាភ្ពនានាដូចជាការ

 វនិិសោគសៅក្ុ្េកមមាភ្ពឧតកិដ្ឋបណនថែមសទៀ្ ឬអាជតីវកមមាតេបចបាប់ (ដូចជាភ្គ�ុ៊នសៅក្ុ្តករុម�ុ៊ន) ឬការទិញតទព្យេម្ប្្ិមាន្ថមលៃខ្ពេ់ 
 (ដូចជាអចលនតទព្យ) និ្ទំនិញតបណតី ្ (ដូចជារ្យន្ថ្លៃ)។ 

ធនាោរ



សេចក្តីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្តីពតីការតាមដានប្បាក់ក្នុងករែតី ជួញដូរមននុេ្ស13

៣.២ វធិតីស្ស្េ្េំអា្តបាក់ទូសៅ 

វធិតីស្ស្េ្ថនការការេំអា្តបាក់ (ឬ ‘ការណចកជាតបសេទ’) សៅក្ុ្ទតីតាំ្ ណាមួយណដលទទួលឥទ្ធិពលោ៉ា ្ខាលៃ ំ្ ពតីតបព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច ទតី្សារ�រិញ្ញវ្ថែុ និ្ការតបឆាំ្
 នឹ្ការេំអា្តបាក់។ ឧតកិដ្ឋជនក៏អាចមានគំនិ្ថច្តបឌិ្ខ្ពេ់ ក្ុ្ការអេិវឌ្ឍវធិតីស្ស្េ្ក្ុ្ការេំអា្តបាក់្្ណដរ។

វធិតីស្ស្េ្េំអា្តបាក់ទូសៅត្រូវបានកំណ្់ដូចខា្សតកាម។

ធនាោរបរសទេ
លុយអាចស្ញតីតាមរយៈ ‘គណនតីសៅឯនាយេមុតទ’ សៅក្ុ្តបសទេណដលមានចបាប់រកសាការេមា្ង ្់របេ់ធនាោរ ណដលអាចបណ្ាលឱ្យមានធនាោរកិច្ចអនាមិក។

ការរ្់ពន្ធស្ច់តបាក ់
ស្ច់តបាក់អាចត្រូវបានដឹកជញជាូ នឆលៃ្កា្់តពំណដនសដតីម្បតីឱ្យមានគមាលៃ ្្លទុនសកតី្សចញពតីបទឧតកិដ្ឋ ពតីបទសលមាតីេណដលបស្កតី្្លទុនសនាះ។

ការស្្រតបាក់សោយមសធយោបាយស្្្/សតរៅ្លៃូវការ
តបសទេមួយចំនួនសៅអាេុតីមានតបព័ន្ធធនាោរស្្្ពតីធមមាតាណដលតេបចបាប់ និ្បានបស្កតី្ស�ត្ី ោ៉ា ្ល្អ ណដលអនុញ្្ញ ្ឱ្យមានការ្មកល់តបាក់ ដកតបាក់  
និ្ស្្រតបាក់សោយោមា នឯកស្រ។ 

តករុម�ុ៊នអេកមមា
ទាំ្ សនះគឺជាតករុម�ុ៊នណដលបានបស្កតី្ស�ត្ី ក្ុ្សោលបំណ្ណ្មួយគ្់ គឺសដតីម្បតីេំអា្តបាក់សោយទទួលយកតបាក់ចំសណញខុេចបាប់ជា ‘ការទូទា្់តបាក់’ 

 
េតមាប់ទំនិញ ឬសេវាណដលតាមពិ្សៅោមា នសស្ះស�តីយ និ្ការបស្កតី្រូបរា្ថនតប្ិប្្ិការតេបចបាប់តាមរយៈវកិកយបត្ និ្តារា្្ុល្យភ្ពណកលៃ្កាលៃ យ។

ការសធ្តីឱ្យមានរចនាេម្ព័ន្ធ ឬ ‘ការបំណបកជាតប្ិប្្ិការ្ូចៗ’
ចំនួនទឹកតបាក់ដ៏សតចតីនត្រូវបានបំណបកសៅជាចំនួន្ូចជា្មុន និ្មិនគួរឱ្យេ្្យ័ សដតីម្បតីសជៀេវា្ការរាយការណ៍អំពតីការសលតីេចំនួនកំណ្់ថន FIU។ បន្ាប់ 
មកតបាក់ទាំ្ សនាះត្រូវបានោក់ចូលសៅក្ុ្គណនតីធនាោរមួយ ឬសតចតីន សោយមនុេ្ជាសតចតីន (អ្កបំណបកជាតប្ិប្្ិការ្ូចៗ) ឬសោយមនុេ្ណ្ម្ាក់ក្ុ្រយៈ
សពលដ៏យូរ។

វនិិសោគក្ុ្តករុម�ុ៊នតេបចបាប់
តបាក់ចំសណញខុេចបាប់ អាចត្រូវបានោក់ចូលសៅក្ុ្អាជតីវកមមាតេបចបាប់ ជាពិសេេអាជតីវកមមាណដលណ្្អកសលតីស្ច់តបាក់ ដូចជាសភ្ជនតីយោ្ឋ ន និ្រ្្គស្ល 

 
សដតីម្បតីបំណបលៃ្តបេពសដតីមរបេ់វា។ អាជតីវកមមាទាំ្ សនះអាចជា ‘តករុម�ុ៊នជួរមុខ’ ណដលពិ្ជា្្ល់ទំនិញឬសេវា ប៉ាុណន្សោលបំណ្ពិ្តបាកដរបេ់ពួកសគគឺសដតីម្បតីលា្
េំអា្តបាក់របេ់អ្កេំអា្តបាក់។

តទព្យេម្ប្្ិមាន្ថមលៃខ្ពេ់
ទំនិញ និ្តទព្យេម្ប្្ិមាន្ថមលៃខ្ពេ់ដូចជាវ្ថែុេិល្បៈ វ្ថែុបុរាណ សតគឿ្អលងាក រ សលា�ធា្ុ និ្្្ូប្្មាមាន្ថមលៃ ទូក ឬោនយន្ និ្អចលនតទព្យ អាចត្រូវ

 បានទិញជាមសធយោបាយថនការវនិិសោគស�ត្ី វញិ ឬលាក់បាំ្ នូវ្លទុនសកតី្សចញពតីបទឧតកិដ្ឋ។

ការេំអា្តបាក់ណ្្អកសលតីរាណិជជាកមមា
រាណិជជាកមមាតេបចបាប់អាចត្រូវបានសតបតីសដតីម្បតីបំណបលៃ្្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា។ សនះគឺជាវធិតីស្ស្េ្ទំសនតីបថនការេំអា្តបាក់ ស�តីយអាចរាប់បញ្ចូ លការ

 ផាលៃ េ់ប្ូរទតីកណនលៃ្ថនទំនិញខុេចបាប់ ការណកលៃ្បនលៃំឯកស្រ ការបកតស្យណកលៃ្បនលៃំនូវកិច្ចការ�រិញ្ញវ្ថែុ និ្ការសចញវកិកយបត្ឱ្យសៅសតកាម ឬសលតីេ្ថមលៃទំនិញ។
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៣.៣ ការេំអា្តបាក់ក្ុ្ករណតី ជួញដូរមនុេ្  
របាយការណ៍ស្្មោនកិច្ចការ�រិញ្ញវ្ថែុ៖ ការវភិ្គសលតីការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុសដតីម្បតីតបឆាំ្ នឹ្ការជួញដូរមនុេ្សៅក្ុ្្ំបន់អាេុតីបា៉ា េុតី�្កិ ត្រូវបានបស្កតី្ស�ត្ី
សដតីម្បតីជូនដំណឹ្ដល់ណ្្កថនសេចក្តីណណនាសំនះ។ របាយការណ៍សនះ្្ល់នូវទិដ្ឋភ្ពទូសៅថនអក្រស្ស្េ្េំខាន់ៗក្ុ្ពិេពសលាកេ្តីពតីរ�ូំរ�រិញ្ញវ្ថែុទាក់ទ្នឹ្ការ

ជួញដូរមនុេ្ និ្បទពិសស្ធន៍្មាតីៗក្ុ្ពិេពសលាក ក្ុ្ការសតបតីតបាេ់ឧបករណ៍�រិញ្ញវ្ថែុសដតីម្បតីតបយុទ្ធតបឆាំ្ នឹ្ការជួញដូរមនុេ្។ វាក៏វភិ្គការសឆលៃតីយ្បសៅនឹ្

កតម្េំណួរ សោយមានរមួទាំ្ ករណតី េិកសាពតីបណ្ាតបសទេជាេមាជិកនតី្ិវធិតីតករុ្បាលតី្្ណដរ។

របាយការណ៍បានគូេបញ្ជា ក់ថា មានទិន្ន័យ និ្េថែិ្ិមានកតមិ្កំណ្់អំពតីការជួញដូរមនុេ្ និ្រ�ូំរ�រិញ្ញវ្ថែុណដលរាក់ព័ន្ធរបេ់វា ទាំ្ សៅទូទាំ្ ពិេពសលាក

និ្ទាំ្ ក្ុ្្ំបន់អាេុតីបា៉ា េុតី�្កិ។ មានេក្ានុពលថនការស្កេួរពតីរ ទាក់ទិននឹ្រ�ូំរ�រិញ្ញវ្ថែុណដលទាក់ទ្នឹ្ការជួញដូរមនុេ្៖ រ�ូំរថនមូលនិធិខុេចបាប់

 ណដលត្រូវបានលា្សោយអ្កជួញដូរខុេចបាប់ និ្រ�ូំរមូលនិធិពតីជនណដលត្រូវបានសគជួញដូរខុេចបាប់ ជាពិសេេតាមរយៈការសតបតីតបាេ់សេវាស្្រតបាក់សដតីម្បត្ី ្ល់
 

តបាក់សៅឱ្យតគរួស្រសៅតបសទេសដតីម ឬតាមរយៈការសតបតីតបាេ់គណនតីធនាោរ ឬសេវាស្្រតបាក់ ក្ុ្សោលបំណ្េ្ ‘បំណុល’ សៅឱ្យអ្កជួញដូរខុេចបាប់។

ទិន្ន័យអំពតីរ�ូំរមូលនិធិពតីជនណដលត្រូវបានសគជួញដូរខុេចបាប់ គឺមានកតមិ្កំណ្់ជាក់លាក់។ ព័្៌មានសនះអាចមាន្ថមលៃោ៉ា ្ខ្ពេ់ក្ុ្ការ្្ល់ដំណឹ្អំពតីវធិតី
 ស្ស្េ្សផ្ា្សលតីជនរ្សតោះ និ្សៅសពលពិចារណាសលតីតបសេទជាក់លាក់ថនការជួញដូរខុេចបាប់ (ឧទា�រណ៍៖ ការសក្តបវញ័្ច ្លៃូវសេទ)។ ការេិកសា និ្ការ 

 
សបាះពុម្ព្សាយរបេ់រោ្ឋ េិបាលនាសពលបច្ចុប្បន្ ក៏សផ្ា្ខាលៃ ំ្ ស�ត្ី ្្ណដរសលតីវធិតីស្ស្េ្េំអា្តបាក់ ស�តីយពិចារណាពតីការជួញដូរមនុេ្ និ្ការរ្់ពន្ធជន

 ចំណាកតេរុកសៅសតកាមតករុមណ្មួយ។ លទ្ធ្លសនះមានការពិពណ៌នាោ៉ា ្ទូលំទូលាយថនវធិតីស្ស្េ្ និ្េូចនាករថនឧតកិដ្ឋកមមាទាំ្ សនះ។ ទិន្ន័យ និ្ការវភិ្គ
 

កាន់ណ្ល្អតបសេតីរមានស្រៈេំខាន់ណាេ់ក្ុ្ការោតំទដល់ការវាយ្ថមលៃហានិេ័យ ណដលអាចណណនាកំារសឆលៃតីយ្បយុ្្ិធម៌តព�មាទណ្ឌ  និ្ការចូលរមួចំណណកពតី
 វេិ័យឯកជនដល់ចសមលៃតីយទាំ្ សនាះ។

របាយការណ៍ស្្មោនកិច្ចការ�រិញ្ញវ្ថែុ ក៏បានបងាហា ញ្្ណដរពតីឧទា�រណ៍អន្រជា្ិ្មាតីៗថនភ្ពជាថដគូក្ុ្វេិ័យឯកជនស្ធារណៈ ក្ុ្ការរកស�តីញការជួញដូរ
 មនុេ្ ការោតំទដល់ការកា្់សទាេអ្កជួញដូរខុេចបាប់សោយសជាគជ័យ និ្ការពត្ឹ្តបព័ន្ធ�រិញ្ញវ្ថែុតបឆាំ្ នឹ្ការសតបតីតបាេ់វាេតមាប់សោលបំណ្ខុេចបាប់។
 

ភ្ពជាថដគូទាំ្ សនះបងាហា ញពតីេក្ានុពលេំខាន់សដតីម្បតីចូលរមួក្ុ្វេិ័យឯកជនឱ្យកាន់ណ្តបសេតីរស�ត្ី  សដតីម្បតីជាណខ្ការរារតបឆាំ្ នឹ្ការជួញដូរមនុេ្ និ្ការសតបតី 
 តបាេ់ចំសណះដឹ្ ស�តីយនិ្ជំនាញរាក់ព័ន្ធសដតីម្បតីោតំទដល់ការសេ៊តីបអស្ក្ និ្ការកា្់សទាេ។

ចសមលៃតីយថនកតម្េំណួរពតីបណ្ាតបសទេជាេមាជិកនតី្ិវធិតីតករុ្បាលតី បានកំណ្់នូវវធិតីស្ស្េ្េំខាន់ៗដូចខា្សតកាមថនការេំអា្តបាក់សចញពតី
្លទុនណដលបានមកពតីការជួញដូរមនុេ្ក្ុ្្ំបន់៖

• ការសតបតីតបាេ់តប្ិប្្ិការណដលមាន្ថមលៃទាប (ជាញឹកញយេថែិ្សៅសតកាមចំនួនកំណ្់ណដលត្រូវរាយការណ៍)

• ការសតបតីតបាេ់អ្ក្្ល់សេវាស្្រតបាក់ ឬ្ថមលៃ

• ការរមួបញ្ចូ លជាមួយតបាក់ចំណូលអាជតីវកមមាតេបចបាប់ និ្

• ការស្្រ្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមាសៅឱ្យអ្កដថទ។

ចសមលៃតីយថនកតម្េំណួរក៏កំណ្់្្ណដរថា េូចនាករ�រិញ្ញវ្ថែុេំខាន់គឺសៅសពលណដលណបបបទរេ់សៅរបេ់មនុេ្ម្ាក់ មិនត្រូវោ្នឹ្តបេពចំណូលេមស�្ុ្ល
 

របេ់ខកួន។ ការសេ៊តីបអស្ក្សោយទតីភ្្ក់ងារពត្ឹ្ចបាប់ របាយការណ៍ថនតប្ិប្្ិការគួរឱ្យេ្្យ័ណដលបានោក់សោយស្ថែ ប័ន�រិញ្ញវ្ថែុ និ្រាក្យបណឹ្្របេ់ជន 

រ្សតោះ គឺជាវធិតីស្ស្េ្ទូសៅបំ្ុ្ណដលអាចឱ្យសគរកស�តីញការជួញដូរមនុេ្ ឬការេំអា្តបាក់ទាក់ទ្នឹ្ការជួញដូរមនុេ្។11 

11 Ibid p.35

ណ្
្កទ
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សេចក្តីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្តីពតីការតាមដានប្បាក់ក្នុងករែតី ជួញដូរមននុេ្ស15

ណ្្កទតី៤៖ អ្្គភ្ពសេ៊តីបការណ៍�រិញ្ញវ្ថែុ
(FIU)
៤.១ ស ត្ីរោ្ឋ េិបាលកំណ្់រកស�តីញេកមមាភ្ពេំអា្តបាក់សោយរសបៀបណា?
FIU សដតីរ្ួនាទតីោ៉ា ្េំខាន់ក្ុ្ការេតមបេតមរួលវធិតីស្ស្េ្ ‘តាមោនតបាក់’ ដ៏មានតបេិទ្ធភ្ព។ សដតីម្បតីដឹ្ថាបុគ្គល ឬអ្្គភ្ពមួយកំពុ្េំអា្តបាក់ រោ្ឋ េិបាល

ត្រូវការព័្៌មានពតីស្ថែ ប័ន�រិញ្ញវ្ថែុ តពមទាំ្ ស្ថែ ប័នមិនណមន�រិញ្ញវ្ថែុ និ្ស្ថែ ប័នវជិាជា ជតីវៈស្្្សទៀ្ដូចជាកាេុតីណូ អ្ក្្ល់សេវាតករុម�ុ៊ន សមធាវ តី និ្គណសនយ្យ
 ករ។ េ្្់ោរតបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់ណច្ពតីអ្្គភ្ពណាមួយណដលត្រូវណ្រាយការណ៍អំពតីតប្ិប្្ិការណដលសមតីលសៅគួរឱ្យេ្្យ័ ស�តីយអ្្គភ្ពទាំ្ សនះត្រូវ

 
បានសៅថាអ្្គភ្ពណដល្តមរូវឱ្យរាយការណ៍។ តាមរយៈ FIU របេ់ខលៃួន រោ្ឋ េិបាលបន្ាប់មកទទួលបានព័្៌មានពតីអ្្គភ្ពណដល្តមរូវឱ្យរាយការណ៍ តាមរយៈ 
របាយការណ៍ណដលសគសៅថា របាយការណ៍តប្ិប្្ិការ ឬបញ្ហា គួរឱ្យេ្្យ័។ FIU សធ្តីការវភិ្គព័្៌មានសនះ ស�តីយ្្ល់វាសៅឱ្យទតីភ្្ក់ងារពត្ឹ្ចបាប់ស្្្សទៀ្។  

ដយោតកាមខា្សតកាម បងាហា ញពតីរ�ូំរព័្៌មានសៅកាន់ និ្មកពតី FIU។ 

ការសធ្តីរបាយការណ៍ ការវភិ្គ ការ្្ព្្សាយព័្៌មាន

អ្្គភ្ពណដល 
្តមរូវឱ្យរាយការណ៍

របាយការណ៍

ធនាោរ

ឈមាួញមូលធនប័ត្

តករុម�ុ៊នធានារា៉ាប់រ្

កាេុតីណូ

សមធាវ តី

គណសនយ្យករ

ស្្្ៗសទៀ្

អ្កដឹកជញជាូ នរូបិយប័ណណ 
ឆលៃ្កា្់តពំណដន

របាយការណ៍តប្ិប្្ិ 
ការស្ច់តបាក់

របាយការណ៍តប្ិប្្ិ 
ការគួរឱ្យេ្្យ័

របាយការណ៍តប្ិប្្ិការ 
រូបិយប័ណណឆលៃ្កា្់តពំណដន

មូលោ្ឋ នទិន្ន័យ FIU

មូលោ្ឋ នទិន្ន័យ 
របេ់រោ្ឋ េិបាល

ទិន្ន័យពតី FIU  
ស្្្សទៀ្

ទិន្ន័យស្្្សទៀ្

ការសេ៊តីបការណ៍�រិញ្ញវ្ថែុ

FIU ស្្្សទៀ្

ភ្្ក់ងារពត្ឹ្ចបាប់

ការោិល័យតពះរាជអាជាញ

ដយោតកាមពតី៖ អ្្គភ្ពសេ៊តីបការណ៍�រិញ្ញវ ថ្ែុ៖ ទិដ្ឋភ្ពទូសៅ ធនាោរពេិពសលាក IMF ឆ្ា២ំ០០៤12

12 https://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/fiu.pdf
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៤.២ ស្តី FIU សធ្តីអ្តីខលៃះ?
រដ្ឋស្្្ៗោ្មានតបសេទ FIU ស្្្ៗោ្ អាតេ័យសលតីអ្តីណដលេមនឹ្បរបិទ និ្្តមរូវការរបេ់ពួកសគបំ្ុ្។ FIU ទាំ្ អេ់ មានទំនួលខុេត្រូវេតមាប់ការ 
ទទួល ការវភិ្គ និ្ការ្្ព្្សាយព័្៌មានអំពតីការសេ៊តីបការណ៍�រិញ្ញវ្ថែុ។ 

ធា្ុេំខាន់មួយសៅក្ុ្មុខងាររបេ់ FIU គឺេម្ថែភ្ពរបេ់ពួកសគសដតីម្បតីេ�ការជាមួយេមភ្គតី 
បរសទេ េតមាប់ការណចករណំលកព័្៌មានតាមរយៈវុបិថេ្៍េុវ្ថែិភ្ពរបេ់អិកម៉ាុន (ESW)។13 សទាះ 
ោ៉ា ្ណាក៏សោយ ខណៈសពលណដលការផាលៃ េ់ប្ូរព័្៌មានរវា្ FIU អាចជួយ្្ល់នូវការសេ៊តីបការណ៍ 
�រិញ្ញវ្ថែុរ�័េជា្សនះក្តី ក៏សគមិនអាចយកវាសតបតីជាេ័េ្ុតា្សៅក្ុ្នតី្ិវធិតីតព�មាទណ្ឌ  សោយោមា ន

 ការយល់តពមអនុញ្្ញ ្ពតី FIU ស�តីយ។

ភ្ពខុេោ្េំខាន់ណដលមនអានុភ្ពដល់រសបៀបណដល FIU នឹ្អាចោតំទការសេ៊តីបអស្ក្ ឬការ 
កា្់សទាេគឺថា FIU មួយចំនួនមានមុខងារសេ៊តីបអស្ក្ ស�តីយខលៃះសទៀ្មិនមានស�តីយ។ សនះអាចរមួបញ្ចូ លទាំ្ អំណាចសដតីម្បតីប្កកតប្ិប្្ិការ និ្ឃា្់ទុក

 តទព្យេម្ប្្ិ។ FIU ជាសតចតីនក៏សដតីរ្ួ្្ណដរក្ុ្ការអប់រវំជិាជា ជតីវៈអំពតីវធិតីស្ស្េ្ថនការេំអា្តបាក់ និ្ការពត្ឹ្ការអនុវ្្តាមបទប្បញ្ញ្្ិនានា តាមរយៈការោក់
 ពិន័យ និ្ពិន័យចំសរាះការមិនសោរពអនុវ្្តាម។ 

៤.៣ ស្តី FIU របេ់អ្ក អាចោតំទការសេ៊តីបអស្ក្របេ់អ្កោ៉ា ្ដូចសម្ច? 
FIU អាច្្ល់នូវព័្៌មាននិ្ជំនួយដ៏មាន្ថមលៃសដតីម្បតីោតំទដល់ការសេ៊តីបអស្ក្ និ្ការកា្់សទាេការជួញដូរមនុេ្។ ខា្សតកាមសនះ គឺជាបញជា តីថនតបសេទជំនួយ 
ណដល FIU អាច្្ល់ជូន។ គំរូថន FIU សៅក្ុ្តបសទេរបេ់អ្ក នឹ្ប៉ាះរាល់ដល់តបសេទថនការោតំទណដលវាអាច្្ល់ដល់អ្ក។ FIU អាចោតំទដល់កិច្ចខិ្ខ ំ
តបឹ្ណតប្សេ៊តីបអស្ក្សោយ៖

• ការបស្កតី្របាយការណ៍សេតីុបការណ៍�រិញ្ញវ្ថែុ ណដលអាចបស្កតី្ទំនាក់ទំន្រវា្បុគ្គល និ្អ្្គភ្ពណដលេ្្យ័ថារាក់ព័ន្ធនឹ្ការេំអា្តបាក់ និ្េកមមា 
ភ្ពឧតកិដ្ឋ។

• ការ្្លព់័្៌មាន�រិញ្ញវ្ថែុទាក់ទ្នឹ្របាយការណ៍តប្ិប្្ិការគួរឱ្យេ្្យ័ របាយការណ៍តប្ិប្្ិការស្ច់តបាក់ របាយការណ៍ស្ច់ តបាក់ឆលៃ្កា្់តព ំ
តបទល់ និ្ព័្៌មានរាក់ព័ន្ធស្្្សទៀ្។ សនះអាចជួយអ្កក្ុ្ការកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណជនសលមាតីេតព�មាទណ្ឌ  ស�តីយអាចោតំទការសេ៊តីបអស្ក្ណដលមាន 

តស្ប់ ឬបស្កតី្ករណតី ្មាតី។

- ការកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណទាន់សពលថនតប្ិប្្ិការ�រិញ្ញវ្ថែុណដលគួរឱ្យេ្្យ័ អាចជាជំនួយក្ុ្ការបងាក រការសកតី្មានេកមមាភ្ពឧតកិដ្ឋ ឧទា�រណ៍៖  
ក្ុ្ករណតី សេរវកមមា ឬបងាហា ញពតីេកមមាភ្ពឧតកិដ្ឋណដលកំពុ្ដំសណតី រការ ដូចជាការទូទា្់តបាក់ឱ្យអ្កជួញដូរមនុេ្។

• យុត្ាធិការខលៃះមានេម្ថែភ្ពប្កកគណនតី និ្ឃា្់ទុកតទព្យេម្ប្្ិ ស�តីយក្ុ្ករណតី ខលៃះសដតីម្បតីរារា ំ្ តប្ិប្្ិការក្ុ្រយៈសពលជាក់លាក់ណាមួយ។  

េកមមាភ្ពសនះអាចជួយអ្កក្ុ្ការទទួលបានមូលនិធិ ខណៈសពលណដលទុកសពលសវលាេតមាប់អ្កក្ុ្ការស្កេួរបណនថែមសដតីម្បតីបញ្ជា ក់បងាហា ញនូវតទឹេ្តីមួយ។

• ការ្្ល់ជំនាញណ្្ក�រិញ្ញវ្ថែុសដតីម្បតីោតំទដល់ការសេតីុបអស្ក្ - ឧទា�រណ៍៖ FIU របេ់អ្កអាច្្ល់សេវារបេ់គណសនយ្យករណ្្កសកាេល្យវចិ័យសដតីម្បតី 
សេតីុបអស្ក្ និ្វភិ្គេ័េ្ុតា្�រិញ្ញវ្ថែុ ស�តីយក្ុ្ករណតី ខលៃះសដតីម្បតីជួយក្ុ្នតី្ិវធិតីចបាប់។ 

13  អ្្គភ្ពសេ៊តីបការណ៍�រិញ្ញវ្ថែុ៖ ទិដ្ឋភ្ពទូសៅ ធនាោរពិេពសលាក- IMF ឆ្ា២ំ០០៤។ http://www.egmontgroup.org/about/financial-intelligence-units-fius  
បញជា តីរាយនាមតបសទេណដលជាេមាជិកអិកម៉ាុន តគរុប េូមសមតីល  https://www.egmontgroup.org/en/membership/list 

FATF សលតីកទឹកចិ្្ឱ្យ FIU ោក់រាក្យេំុ
ចូលជាេមាជិកសៅក្ុ្អិកម៉ាុន តគរុប របេ់ 
FIU - ណដលជាអ្្គភ្ពពិេពសលាកមាន FIU 

ចំនួន១៥២។

គនលៃឹះេំខាន៖់ ជំរុញឱ្យមានការចូលរមួោ៉ា ្េកមមាជាមួយ FIU របេ់អ្ក 
• សលតីកទឹកចិ្្ឱ្យមានការណចករណំលកព័្៌មានជាតបចារំវា្ទតីភ្្ក់ងារ។

• ពិចារណាឱ្យមានមស្ន្តីមានមុខដំណណ្សៅទតីសតរៅ ឬមស្ន្តីប្កប់ខលៃួនសចញពតី FIU របេ់អ្ក សៅក្ុ្ទតីភ្្ក់ងារសេតីុបអស្ក្ ឬតករុមអ្កជំនាញសេតីុប 
អស្ក្របេ់អ្ក និ្បស្ញ្្ច េមកវញិ សដតីម្បតីធានាឱ្យមានការផាលៃ េ់ប្ូរការយល់ដឹ្ និ្បទពិសស្ធន៍សៅវញិសៅមក។

ណ្
្កទ

តី៤
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• ការេតមបេតមរួលដល់ការណចករណំលកព័្៌មានអន្រជា្ិ តាមរយៈកិច្ចេ�តប្ិប្្ិការជាមួយេមភ្គតីបរសទេ។ ឧទា�រណ៍៖ FIU មួយចំនួនមានេិទ្ធិ 
អំណាចក្ុ្ការផាលៃ េ់ប្ូរព័្៌មានជាមួយទតីភ្្ក់ងារពត្ឹ្ចបាប់បរសទេ ស�តីយ FIU មួយចំនួនសទៀ្ត្រូវបានអនុញ្្ញ ្ឱ្យណចករណំលកព័្៌មានជាមួយអ្្គការ 

អន្រជា្ិ ណដលរមួមាន INTERPOL (ប៉ាូលិេអន្រជា្ិ) និ្ EUROPOL (ប៉ាូលិេអឺរ ៉ាុប) ។

• ក្ុ្ករណតី ខលៃះ អាតេ័យសលតីគំរូថន FIU សៅក្ុ្រដ្ឋរបេ់អ្ក FIU អាចសធ្តីការសេតីុបអស្ក្ជាក់ណេ្្ ឬចូលរមួក្ុ្តករុមការងាររមួ។   

គនលៃឹះេំខាន ់
សធ្តីឱ្យ FIU របេ់អ្កចូលរមួរាក់ព័ន្ធឱ្យទាន់សពលសៅក្ុ្ការសេ៊តីបអស្ក្ សដតីម្បតីកំណ្់ពតីរសបៀបណដលពួកសគអាចោតំទអ្កបាន។

FIU អាចោតំទដល់កិច្ចខិ្ខំតបឹ្ណតប្បណឹ្្វវិាទ សោយ៖

• ការចាប់ស្្តីមសធ្តីការស្កេួរសដតីម្បតីោតំទតពះរាជអាជាញ  សៅសពលណដលមានចសនាលៃ ះព័្៌មាន�រិញ្ញវ្ថែុ។

• ការ្្ល់ជំនាញ�រិញ្ញវ្ថែុសដតីម្បតីោតំទបណឹ្្វវិាទ ណដលអាចរមួមានទាំ្ ការ្្ល់េ័េ្ុតា្ពតីអ្កជំនាញសដតីម្បតីពន្យល់ពតីតប្ិប្្ិការ�រិញ្ញវ្ថែុេមាុគស្មា ញ។

FIU អាចោតំទដល់កិច្ចខិ្ខំតបឹ្ណតប្បងាក រ សោយ៖

• ការបស្កតី្្លិ្្លសេ៊តីបការណ៍។ សនះរមួបញ្ចូ លទាំ្ ព័្៌មានពតីេមភ្គតីបរសទេតាមរយៈបណ្ាញ FIU សៅ FIU ណដលអាចជួយេតមរួលដល់ការផាលៃ េ ់
ប្ូរព័្៌មានោ៉ា ្ឆាប់រ�័េឆលៃ្កា្់យុត្ាធិការ (ជាសរឿយៗ សលឿនជា្តាមរយៈជំនួយណ្្កចបាប់សៅវញិសៅមក ឬបណ្ាញការទូ្)។ 

• ការបស្កតី្របាយការណ៍ណចកជាតបសេទ និ្ការតស្វតជាវសដតីម្បតីកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណតប្ិប្្ិការ�រិញ្ញវ្ថែុ និ្គណនតីណដលចា្់ទុកថាជាេូចនាករថនបទ
 សលមាតីេជាក់លាក់ណាមួយ។ ទស្្តីសនះអាចជួយ្្ល់េ័េ្ុតា្ដល់កិច្ចតបឹ្ណតប្បងាក រ និ្សេ៊តីបអស្ក្សោយអ្្គភ្ពពត្ឹ្ចបាប់ និ្សធ្តីរបាយការណ៍។

• ការបណុ្ះបណ្ាលបុគ្គលិករបេ់អ្្គភ្ពសធ្តីរបាយការណ៍ សដតីម្បតីឱ្យស្្គ ល់តប្ិប្្ិការគួរឱ្យេ្្យ័។

• ការ្្ល់កមមាវធិតីការយល់ដឹ្វជិាជា ជតីវៈ និ្ការធានាឱ្យមានការសោរពវជិាជា ជតីវៈតាមវធិានការបងាក រ AML តាមរយៈការអប់រ ំនិ្ការពត្ឹ្្តមរូវការបទប្បញ្ញ្្ិ។  

គនលៃឹះេំខាន់
ជនេ្្យ័របេ់អ្កអាចត្រូវបានក្់តតារចួស�តីយសៅក្ុ្មូលោ្ឋ នទិន្ន័យរបេ ់FIU។ េូមពិចារណាស្ញតី FIU នូវេំសណតី េំុណេ្្រករបាយការណ៍ទាំ្  
ឡាយសោយមានរមួទាំ្ េំសណតី េំុសៅបរសទេជាទតីណដលជនេ្្យ័របេ់អ្កបានសធ្តីដំសណតី រសៅបរសទេ ឬកណនលៃ្ណដលពួកសគបានស្ញតីឬទទួលតបាក់ពតីបរសទេ។

៤.៤ ករណតី េិកសា

ស្វតារសដតីម
កាលពតីណខសមស្ ឆ្ា២ំ០១៦ ការយកចិ្្ទុកោក់ជាស្ធារណៈសៅតបសទេឥណ្ឌូ សនេុតី បានសកតី្ស�ត្ី ចំសរាះករណតី ពលករចំណាកតេរុកចំនួន៣នាក់មក

 ពតីតបសទេទតីម័រខា្សកតី្ ណដលបានស្លៃ ប់សៅតបសទេមា៉ា ស�េុតី។ តករុមតគរួស្ររបេ់កមមាករម្ាក់មិនបានដឹ្ថានា្ត្រូវបានសគជួលឱ្យសៅសធ្តីការសៅសតរៅតបសទេ

សនាះសទ ចាប់តាំ្ ពតីបានបា្់ខលៃួនកាលពតីថ្្ងទតី២ ណខកញ្្ញ  ឆ្ា២ំ០១៥ ។ នូស្្ឹ្ហា្គ រា៉ាខា្សកតី្ (NTT) គឺជាសខ្្ធំជា្សគទតី៩ក្ុ្តបសទេឥណ្ឌូ សនេុតី 
 

ណដលបានបញជាូ នពលករសៅសតរៅតបសទេ ស�តីយបានរ្សតោះថ្ាក់ខ្ពេ់បំ្ុ្ថនចំនួនជនរ្សតោះពលករចំណាកតេរុកសៅតបសទេឥណ្ឌូ សនេុតី។ សៅចសនាលៃ ះ
 

ឆ្ា២ំ០១៥ និ្ឆ្ា២ំ០១៦ តបជាជន NTT តបមាណជា៤១៤៤នាក់ត្រូវបានសគបញជាូ នសៅបរសទេ។ មានការបា៉ា ន់តបមាណថា មានពលករចំណាកតេរុក 
ចំនួន៩៩នាក់មកពតី NTT បានស្លៃ ប់សៅអំ�ុ្ឆ្ា២ំ០១៥ សៅឆ្ា២ំ០១៧។ តបធានាធិប ត្ីឥណ្ឌូ សនេុតីបានណណនាដំល់ប៉ាូលិេជា្ិឥណ្ឌូ សនេុតីឱ្យសេ៊តីបអស្ក្

ពតីបញ្ហា សនះណដលបណ្ាលឱ្យមានការបស្កតី្តករុមការងារត្រួ្ពិនិ្្យការជួញដូរមនុេ្ និ្បញ្ជា សៅកាន់សមប៉ាូលិេតេរុកគូបា៉ាំ ្សដតីម្បតីសេ៊តីបអស្ក្ករណតី សនះ។
 

ក្ុ្អំ�ុ្សពលថនការសេ៊តីបអស្ក្ បណ្ាញជួញដូរមនុេ្ចំនួន១២ត្រូវបានសគកំណ្់ស�តីញអ្្េញ្្ញ ណ ណដលសធ្តីតប្ិប្្ិការសៅក្ុ្តបសទេឥណ្ឌូ សនេុតី 

និ្មា៉ា ស�េុតី។

រ�ូំរតបាក់
ក្ុ្អំ�ុ្សពលចាប់ពតីណខមករា ឆ្ា២ំ០១៥ ដល់ណខេតីហា ឆ្ា២ំ០១៦ បណ្ាញសនះបានបញជាូ នពលករចំណាកតេរុកចំនួន២២៧៩នាក់ សៅតបសទេ

 មា៉ា ស�េុតីសោយសជាគជ័យ។ ្ថមលៃតប្ិប្្ិការេរុប ណដលបណ្ាញសនះទទួលបានពតីការចាកសចញរបេ់ពលករទាំ្ សនាះមានចំនួន៥៦៣,៤៤៦ដុលាលៃ រ 
អាសមរកិ។ ណ្្អកសលតីទិន្ន័យតប្ិប្្ិការ�រិញ្ញវ្ថែុ ជនសលមាតីេណដលបានតគប់តគ្ចា្់ណច្ភ្្ក់ងារខុេចបាប់សៅតពលានយន្សហាះសអលថារ តី បានទទួល

 តបាក់ចំនួន២៤៤,១២៥.៦៩ ដុលាលៃ រអាសមរកិ ក្ុ្អំ�ុ្សពលចាប់ពតីថ្្ងទតី១ ណខមករា ឆ្ា២ំ០១៥ ដល់ថ្្ងទតី៨ ណខេតីហា ឆ្ា២ំ០១៦។ ដំសណតី រស�្ុសនះ
 ទាក់ទ្នឹ្ចលនាមនុេ្ចំនួន១៧៨៧នាក់សៅកាន់តបសទេមា៉ា ស�េុតី េិ្ហាបុរ តី �ុ្កុ្ និ្ អារា៉ាប់ស្អូឌតី្ សោយមានរមួទាំ្ កុមារចំនួន៤៨នាក់។ 

រ�ូំរថនការជួញដូរខុេចបាប់

ការសតជតីេសរ តីេជនរ្សតោះ ការ្្ល់ជតមក ការណកលៃ្បនលៃ ំ
ឯកស្រ ការដឹកជញជាូ ន

ការចា្់ណច្សោះតស្យកិច្ចការសៅ 
តពលានយន្សហាះ ណអល ថារ តី

ការចា្់ណច្សោះតស្យ
កិច្ចការលិខិ្ឆលៃ្ណដន

ការចា្់ណច្សោះតស្យ
កិច្ចការសៅេ៊ូរា៉ាបាោ៉ា

សតរៅតបសទេ៖ មា៉ា ស�េុតី េិ្ហាបុរ តី 
�ុ្កុ្ អារា៉ាប់ស្អូឌតី្

ក្ុ្តេរុក៖ មតីោន អាសឆ បាតាម
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្កទ

តី៤

FIU អាចោតំទដល់កិច្ចខិ្ខំតបឹ្ណតប្បណឹ្្វវិាទ សោយ៖

• ការចាប់ស្្តីមសធ្តីការស្កេួរសដតីម្បតីោតំទតពះរាជអាជាញ  សៅសពលណដលមានចសនាលៃ ះព័្៌មាន�រិញ្ញវ្ថែុ។

• ការ្្ល់ជំនាញ�រិញ្ញវ្ថែុសដតីម្បតីោតំទបណឹ្្វវិាទ ណដលអាចរមួមានទាំ្ ការ្្ល់េ័េ្ុតា្ពតីអ្កជំនាញសដតីម្បតីពន្យល់ពតីតប្ិប្្ិការ�រិញ្ញវ្ថែុេមាុគស្មា ញ។

FIU អាចោតំទដល់កិច្ចខិ្ខំតបឹ្ណតប្បងាក រ សោយ៖

• ការបស្កតី្្លិ្្លសេ៊តីបការណ៍។ សនះរមួបញ្ចូ លទាំ្ ព័្៌មានពតីេមភ្គតីបរសទេតាមរយៈបណ្ាញ FIU សៅ FIU ណដលអាចជួយេតមរួលដល់ការផាលៃ េ ់
ប្ូរព័្៌មានោ៉ា ្ឆាប់រ�័េឆលៃ្កា្់យុត្ាធិការ (ជាសរឿយៗ សលឿនជា្តាមរយៈជំនួយណ្្កចបាប់សៅវញិសៅមក ឬបណ្ាញការទូ្)។ 

• ការបស្កតី្របាយការណ៍ណចកជាតបសេទ និ្ការតស្វតជាវសដតីម្បតីកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណតប្ិប្្ិការ�រិញ្ញវ្ថែុ និ្គណនតីណដលចា្់ទុកថាជាេូចនាករថនបទ
 សលមាតីេជាក់លាក់ណាមួយ។ ទស្្តីសនះអាចជួយ្្ល់េ័េ្ុតា្ដល់កិច្ចតបឹ្ណតប្បងាក រ និ្សេ៊តីបអស្ក្សោយអ្្គភ្ពពត្ឹ្ចបាប់ និ្សធ្តីរបាយការណ៍។

• ការបណុ្ះបណ្ាលបុគ្គលិករបេ់អ្្គភ្ពសធ្តីរបាយការណ៍ សដតីម្បតីឱ្យស្្គ ល់តប្ិប្្ិការគួរឱ្យេ្្យ័។

• ការ្្ល់កមមាវធិតីការយល់ដឹ្វជិាជា ជតីវៈ និ្ការធានាឱ្យមានការសោរពវជិាជា ជតីវៈតាមវធិានការបងាក រ AML តាមរយៈការអប់រ ំនិ្ការពត្ឹ្្តមរូវការបទប្បញ្ញ្្ិ។  

គនលៃឹះេំខាន់
ជនេ្្យ័របេ់អ្កអាចត្រូវបានក្់តតារចួស�តីយសៅក្ុ្មូលោ្ឋ នទិន្ន័យរបេ ់FIU។ េូមពិចារណាស្ញតី FIU នូវេំសណតី េំុណេ្្រករបាយការណ៍ទាំ្  
ឡាយសោយមានរមួទាំ្ េំសណតី េំុសៅបរសទេជាទតីណដលជនេ្្យ័របេ់អ្កបានសធ្តីដំសណតី រសៅបរសទេ ឬកណនលៃ្ណដលពួកសគបានស្ញតីឬទទួលតបាក់ពតីបរសទេ។

៤.៤ ករណតី េិកសា

ស្វតារសដតីម
កាលពតីណខសមស្ ឆ្ា២ំ០១៦ ការយកចិ្្ទុកោក់ជាស្ធារណៈសៅតបសទេឥណ្ឌូ សនេុតី បានសកតី្ស�ត្ី ចំសរាះករណតី ពលករចំណាកតេរុកចំនួន៣នាក់មក

 ពតីតបសទេទតីម័រខា្សកតី្ ណដលបានស្លៃ ប់សៅតបសទេមា៉ា ស�េុតី។ តករុមតគរួស្ររបេ់កមមាករម្ាក់មិនបានដឹ្ថានា្ត្រូវបានសគជួលឱ្យសៅសធ្តីការសៅសតរៅតបសទេ

សនាះសទ ចាប់តាំ្ ពតីបានបា្់ខលៃួនកាលពតីថ្្ងទតី២ ណខកញ្្ញ  ឆ្ា២ំ០១៥ ។ នូស្្ឹ្ហា្គ រា៉ាខា្សកតី្ (NTT) គឺជាសខ្្ធំជា្សគទតី៩ក្ុ្តបសទេឥណ្ឌូ សនេុតី 
 

ណដលបានបញជាូ នពលករសៅសតរៅតបសទេ ស�តីយបានរ្សតោះថ្ាក់ខ្ពេ់បំ្ុ្ថនចំនួនជនរ្សតោះពលករចំណាកតេរុកសៅតបសទេឥណ្ឌូ សនេុតី។ សៅចសនាលៃ ះ
 

ឆ្ា២ំ០១៥ និ្ឆ្ា២ំ០១៦ តបជាជន NTT តបមាណជា៤១៤៤នាក់ត្រូវបានសគបញជាូ នសៅបរសទេ។ មានការបា៉ា ន់តបមាណថា មានពលករចំណាកតេរុក 
ចំនួន៩៩នាក់មកពតី NTT បានស្លៃ ប់សៅអំ�ុ្ឆ្ា២ំ០១៥ សៅឆ្ា២ំ០១៧។ តបធានាធិប ត្ីឥណ្ឌូ សនេុតីបានណណនាដំល់ប៉ាូលិេជា្ិឥណ្ឌូ សនេុតីឱ្យសេ៊តីបអស្ក្

ពតីបញ្ហា សនះណដលបណ្ាលឱ្យមានការបស្កតី្តករុមការងារត្រួ្ពិនិ្្យការជួញដូរមនុេ្ និ្បញ្ជា សៅកាន់សមប៉ាូលិេតេរុកគូបា៉ាំ ្សដតីម្បតីសេ៊តីបអស្ក្ករណតី សនះ។
 

ក្ុ្អំ�ុ្សពលថនការសេ៊តីបអស្ក្ បណ្ាញជួញដូរមនុេ្ចំនួន១២ត្រូវបានសគកំណ្់ស�តីញអ្្េញ្្ញ ណ ណដលសធ្តីតប្ិប្្ិការសៅក្ុ្តបសទេឥណ្ឌូ សនេុតី 

និ្មា៉ា ស�េុតី។

រ�ូំរតបាក់
ក្ុ្អំ�ុ្សពលចាប់ពតីណខមករា ឆ្ា២ំ០១៥ ដល់ណខេតីហា ឆ្ា២ំ០១៦ បណ្ាញសនះបានបញជាូ នពលករចំណាកតេរុកចំនួន២២៧៩នាក់ សៅតបសទេ

 មា៉ា ស�េុតីសោយសជាគជ័យ។ ្ថមលៃតប្ិប្្ិការេរុប ណដលបណ្ាញសនះទទួលបានពតីការចាកសចញរបេ់ពលករទាំ្ សនាះមានចំនួន៥៦៣,៤៤៦ដុលាលៃ រ 
អាសមរកិ។ ណ្្អកសលតីទិន្ន័យតប្ិប្្ិការ�រិញ្ញវ្ថែុ ជនសលមាតីេណដលបានតគប់តគ្ចា្់ណច្ភ្្ក់ងារខុេចបាប់សៅតពលានយន្សហាះសអលថារ តី បានទទួល

 តបាក់ចំនួន២៤៤,១២៥.៦៩ ដុលាលៃ រអាសមរកិ ក្ុ្អំ�ុ្សពលចាប់ពតីថ្្ងទតី១ ណខមករា ឆ្ា២ំ០១៥ ដល់ថ្្ងទតី៨ ណខេតីហា ឆ្ា២ំ០១៦។ ដំសណតី រស�្ុសនះ
 ទាក់ទ្នឹ្ចលនាមនុេ្ចំនួន១៧៨៧នាក់សៅកាន់តបសទេមា៉ា ស�េុតី េិ្ហាបុរ តី �ុ្កុ្ និ្ អារា៉ាប់ស្អូឌតី្ សោយមានរមួទាំ្ កុមារចំនួន៤៨នាក់។ 

រ�ូំរថនការជួញដូរខុេចបាប់

ការសតជតីេសរ តីេជនរ្សតោះ ការ្្ល់ជតមក ការណកលៃ្បនលៃ ំ
ឯកស្រ ការដឹកជញជាូ ន

ការចា្់ណច្សោះតស្យកិច្ចការសៅ 
តពលានយន្សហាះ ណអល ថារ តី

ការចា្់ណច្សោះតស្យ
កិច្ចការលិខិ្ឆលៃ្ណដន

ការចា្់ណច្សោះតស្យ
កិច្ចការសៅេ៊ូរា៉ាបាោ៉ា

សតរៅតបសទេ៖ មា៉ា ស�េុតី េិ្ហាបុរ តី 
�ុ្កុ្ អារា៉ាប់ស្អូឌតី្

ក្ុ្តេរុក៖ មតីោន អាសឆ បាតាម



សេចក្តីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្តីពតីការតាមដានប្បាក់ក្នុងករែតី ជួញដូរមននុេ្ស19

អ្្គភ្ពសេ៊តីបការណ៍�រិញ្ញវ្ថែុរបេ់តបសទេឥណ្ឌូ សនេុតី PPATK បានសធ្តីការវភិ្គសលតីរបាយការណ៍តប្ិប្្ិការគួរឱ្យេ្្យ័ចំនួន៦៤ ណដលបានបងាហា ញថា៖

• ទឹកតបាក់ចំនួន១៣.៥លានដុលាលៃ រអាសមរកិ បានប្់សៅឱ្យភ្គតីចំនួន៤៨ ណដលត្រូវបានសេតីុបអស្ក្សោយប៉ាូលិេតេរុកគូបា៉ា ្។

• ការ្ភ្ជា ប់បណ្ាបណ្ាញជួញដូរមនុេ្ណដលសធ្តីតប្ិប្្ិការសៅ NTT។

• ការវភិ្គបានជួយកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណអ្ក្្ល់�រិញ្ញប្បទាន ណដលបាន្្ល់្វកិាដល់តប្ិប្្ិការជួញដូរមនុេ្សៅនូស្្ឹ្ហា្គ រា៉ាខា្សកតី្។

• ការវភិ្គបានោតំទដល់អ្កសេតីុបអស្ក្ក្ុ្ការគូេណ្នទតីបណ្ាញទាំ្ ឡាយ តាមរយៈការសតបតីតបាេ់វធិតីស្ស្េ្តាមោនតបាក់។

ទ្់តក�ម

No. េូចនាករទ្់តក�ម តបសេទ ឧទា�រណ៍

1 តបវ្្ិរូបរបេ់អ្ិ្ិជន

វេិ័យឯកជន

• មា្ច េ់/និសោជិ្របេ ់PPTKIS (ទាំ្ តេបចបាប់ និ្ទាំ្ មិនតេប 
ចបាប់)

• អ្កប្ូរតបាក់
• មា្ច េ់/និសោជិ្ថនអាជតីវកមមាដំសណតី រ និ្សទេចរណ៍
• សេវាអាកាេចរណ៍
• សេវាដឹកទំនិញ/ដឹកជញ្ចូ ន
• សេវាជួល

វេិ័យស្ធារណៈ

• មស្ន្តីអសន្ាតបសវេន៍
• េន្ិេុខអាកាេចរណ៍
• បុគ្គលិកសោធា
• មស្ន្តីប៉ាូលិេ

2 តប្ិប្្ិការជាមូលោ្ឋ ន រាក្យគនលៃឹះ
កុមារ តបជាជន េំបុត្ តបាក់ឧប្ថែម្ភអាហារ តេតីបសតមតីសធ្តីការក្ុ្្្ះ 
ថ្លៃឈ្ួលលិខិ្ឆលៃ្ណដន សធ្តីដំសណតី រ អ្កបសតមតី RM ប្់ថ្លៃឈលៃួល តបាក់ណខ 
កុមារ។ ល។

3 តចកតប្ិប្្ិការ តបព័ន្ធធនាោរ

• ការកក់ទុកសលតីេកតមិ្
• ការស្្រតាម សអធតីអឹម
• តប្ិប្្ិការតាមរយៈ IB/MB
• ការស្្រតាមទូរសលខ

4 លំនាតំប្ិប្្ិការ ការរមួបញ្ចូ លោ្

ការរមួបញ្ចូ លោ្ថនតបាក់ចំសណញអាជតីវកមមាតេបចបាប់ ជាមួយនឹ្្លទុន 
បានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា ណដលបានរកស�តីញសៅក្ុ្គណនតីរបេ់ភ្គតីជាសតចតីន

 ណដលត្រូវបានស្្គ ល់ថាជាមា្ច េ់/និសោជិ្ េតីេតីសអធតីសខអាយសអេ។ ការ 
ច្្អុលបងាហា ញនូវការបំណបលៃ្ /ការលាក់បាំ្ តបេពសដតីមថន្លទុនណដលបាន 
មកពតីឧតកិដ្ឋកមមា។
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ការវភិ្គតប្ិប្្ិការ�រិញ្ញវ្ថែុក៏បានចូលរមួ្្ណដរ សៅក្ុ្ការ្្គូ្្គ្ដំណាក់កាលថនេកមមាភ្ពជួញដូរខុេចបាប ់ចាប់តាំ្ ពតីដំណាក់កាល 
ថនការសតជតីេសរ តីេអ្កសធ្តីការសៅតាមេូមិ�ុ ំទតីជតមក ការសធ្តីដំសណតី រពតីតេរុកកំសណតី ្ឆលៃ្កា្់ និ្សៅកាន់ទតីតករុ្/តបសទេជាទិេសៅ ការណកលៃ្បនលៃំ

 ឯកស្រ រ�ូ្ដល់ការសចាទតបកាន់ពតីការ្្ល់េំណូកសៅកាន់ស្ថែ ប័នរបេ់រោ្ឋ េិបាល។ ការសេ៊តីបអស្ក្បានអនុវ្្វធិតីស្ស្េ្្្គូ្្គ្ោ្សោយ 
ការសតបតីតបាេ់ព័្៌មានពតីតបវ្្ិរូបរបេ់អ្កកាន់កាប់គណនតី កាលបរសិចឆេទតប្ិប្្ិការ ចំនួនតប្ិប្្ិការ និ្ទតីតាំ្ ថនតប្ិប្្ិការ។

លទ្ធ្ល 

តករុមអ្កសេ៊តីបអស្ក្ថនប៉ាូលិេតេរុកគូបា៉ា ្ បានចា្់ណច្រុះសរ តីបណ្ាញចំនួន១១ និ្កំណ្់អ្្េញ្្ញ ណជនេ្្យ័ចំនួន៣២នាក់។ ក្ុ្ចំសណាមជន  

េ្្យ័ទាំ្ ៣២នាក់ មានជនេ្្យ័១១នាក់ត្រូវបាន្ុលាការ្្ន្ាសទាេពតីបទជួញដូរមនុេ្ សោយ្្ន្ាសទាេោក់ពន្ធនាោរពតី២ឆ្ា ំសៅ៩ឆ្ា។ំ  
្ុលាការក៏បានោក់ទណ្ឌ កមមាពិន័យជាទឹកតបាក់ចំនួនចាប់ពតី៩,២៣០ដុលាលៃ រអាសមរកិ ដលស់ៅ១៥៣,៨០០ដុលាលៃ រអាសមរកិ និ្្្ល់េំណ្ដល់ជនរ្សតោះ

 
និ្តករុមតគរួស្រជនរ្សតោះណដលបានទទួលមរណភ្ពចំនួនចាប់ពតី៧៧ដុលាលៃ រអាសមរកិ ដល់សៅ៤,២៣០ដុលាលៃ រអាសមរកិ។ មស្ន្តីអសន្ាតបសវេន៍សៅតពលាន 
យន្សហាះម្ាក់ណដលជាប់រាក់ព័ន្ធក្ុ្ករណតី ជួញដូរមនុេ្ ត្រូវបាន្្ន្ាសទាេោក់ពន្ធនាោររយៈសពល៤ឆ្ា ំពិន័យជាទឹកតបាក់ចំនួន១៥,៣០០ដុលាលៃ រ 
អាសមរកិ និ្្្ល់េំណ្ដល់តគរួស្រជនរ្សតោះចំនួន៧៧ដុលាលៃ រអាសមរកិ។
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ណ្្កទតី៥៖ ការសេ៊តីបអស្ក្ 
៥.១ ស្តីការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុជាអ្តី?
ការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុ គឺជាបសច្ចកសទេសេ៊តីបអស្ក្មួយណដលត្រូវបានសតបតីសដតីម្បតីតបមូលព័្៌មាន ការសេ៊តីបយកការណ៍ និ្េ័េ្ុតា្ពតីតបេពជាសតចតីនអំពតីតបវ្្ិ

 �រិញ្ញវ្ថែុ និ្េកមមាភ្ពរបេ់ជនេ្្យ័ ឬស្ក្តីសៅក្ុ្នតី្ិវធិតីតព�មាទណ្ឌ ។ ការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុពិនិ្្យសមតីលរាល់ណ្្ក�រិញ្ញវ្ថែុទាក់ទ្នឹ្បទឧតកិដ្ឋមាន

 
រមួទាំ្ លុយណដលបានបណ្ាក់សៅក្ុ្ការសរៀបចំ និ្ការតបតពឹ្្បទឧតកិដ្ឋ ការចំណាយណដលសកតី្ស�ត្ី ក្ុ្អំ�ុ្សពលតបតពឹ្្បទឧតកិដ្ឋ ស�តីយនិ្ការទូទា្់ 

 និ្តបាក់ចំសណញណដលបានមកពតីការតបតពឹ្្ឧតកិដ្ឋកមមា។

បទសលមាតីេថនការេំអា្តបាក់អាចអនុវ្្បានសៅដំណាក់កាលណាមួយថនដំសណតី រការ�រិញ្ញវ្ថែុ សោយមាន្តមរូវការេំខាន់បញ្ជា ក់ថាអ្កណដលបានទាក់ទិននឹ្
 

តបាក់សនាះ បានដឹ្ ឬគួរណ្បានេ្្យ័ថាវាត្រូវបានប្កស�ត្ី ពតីឧតកិដ្ឋកមមា ឬមានបំណ្សតបតីតបាេ់សៅក្ុ្ការតបតពឹ្្បទឧតកិដ្ឋ។ សនះអាចត្រូវបានេសតមចសោយ 

ការតបមូល្្ុ ំតបេពព័្៌មានស្្្ៗោ្ សដតីម្បតីេសតមចេន្ិោ្ឋ នេកមមាភ្ពគួរឱ្យេ្្យ័ ឬមិនធមមាតា។  

៥.២ ស្តីអ្កអាចបងាហា ញពតីរសបៀប និ្កណនលៃ្ណដលលុយបានសធ្តីចលនាសោយណបបណា?
កំណ្់តតាណាមួយណដលទាក់ទ្ ឬបងាហា ញពតីោនថនតពឹ្្ិការណ៍ទាក់ទិននឹ្លុយគឺេំខាន់។ ខណៈសពលណដលតបសទេមួយចំនួនសៅណ្មានសេដ្ឋកិច្ចណ្្អកសលតី

 
ស្ច់តបាក់ដ៏សតចតីនសនាះក្តី ក៏តបជាជនកំពុ្សតបតីតបាេ់កាន់ណ្សតចតីនស�ត្ី នូវតបព័ន្ធធនាោរសអ�ចិត្រូនិច ការស្្រតបាក់តាមណបបសអ�ចិត្រូនិច ប័ណណធនាោរ 

 
និ្ធនាោរកិច្ចតាមអុតីនសធតីណិ្ ណដលទាំ្ អេ់សនះបន្ល់ទុកនូវោនតាមតបសេទខលៃះ។ សទាះោ៉ា ្ណាក្តី េូម្បតីណ្សៅក្ុ្តប្ិប្្ិការស្ច់តបាក់ក៏សោយ ក៏កំណ្់

 តតាសៅណ្អាចត្រូវបានបស្កតី្ស�ត្ី ដូចជាវកិកយបត្ កិច្ចេនយោ បងាក ន់ថដ ឬសេៀវសៅគណសនយ្យជាសដតីម។ល។ លក្ខណៈថនតប្ិប្្ិការទាំ្ សនះ ជាសអ�ចិត្រូនិច 
 

ឬស្្្សទៀ្សនាះ ស�តីយនិ្កំណ្់តតារាក់ព័ន្ធថនតប្ិប្្ិការទាំ្ សនះ ្្ល់ឱ្យអ្កសេ៊តីបអស្ក្នូវតបេពព័្៌មាន ឬេ័េ្ុតា្សេ្តីរណ្ោមា នទតីបញ្ចប់។

តបេពព័្៌មាន ការសេ៊តីបយកការណ៍ ឬេ័េ្ុតា្ទាក់ទ្នឹ្ចលនាថនតបាក់ ឬ្ថមលៃទឹកតបាក់ នឹ្មានភ្ពខុេៗោ្សោយអាតេ័យសលតីលក្ខណៈថនការសេ៊តីបអស្ក្។ 
 

សទាះោ៉ា ្ណាក៏សោយ សៅក្ុ្ការសេ៊តីបអស្ក្ភ្គសតចតីន តបេពទូសៅមួយចំនួនត្រូវបានសតបតីជាតបចា។ំ ទាំ្ សនះរមួមាន ប៉ាុណន្អាចមានសលតីេពតីសនះ៖

គនលៃឹះេំខាន ់
សោលសៅេំខាន់ក្ុ្ការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុគឺសដតីម្បតីកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណ និ្ក្់តតាចលនាថនតបាកក់្ុ្អំ�ុ្សពលថនការតបតពឹ្្បទសលមាតីេ និ្សដតីម្បតី

 
កំណ្់អ្្េញ្្ញ ណអ្កចូលរមួស្្្សទៀ្សៅក្ុ្បទសលមាតីេ និ្្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា។ ទំនាក់ទំន្រវា្ទតីកណនលៃ្បសញ្ចញលុយ អ្កទទួល

 
លុយ សពលទទួលលុយ និ្កណនលៃ្រកសាទុក ឬ្មកល់លុយទុក អាច្្ល់េ័េ្ុតា្ថនេកមមាភ្ពឧតកិដ្ឋ។

• ជនេ្្យ័ (េមា្ភ រៈកសម្ចក្ុ្សហាស ៉៉ា )

• តករុម�ុ៊នដឹកជញជាូ ន/នាវាដឹកជញជាូ ន

• អាជតីវកមមា និ្អ្កវជិាជា ជតីវៈស្្្សទៀ្

• ទូរេ័ព្ថដ

• ស្ថែ ប័ន�រិញ្ញវ្ថែុ
• សេវាទឹក អគ្គិេនតី ឧេមា័ន

• តករុម�ុ៊នធានារា៉ាប់រ្

• តកេួ្ចុះបញជា តីោនយន្

• ភ្្ក់ងារឥណទាន

• ការចុះបញជា តីដតីធលៃតី

• ស្ថែ នប័ន្្ល់តបាក់សស្ធន

• អាជាញ ធរពន្ធោរ/េន្ិេុខេ្្គម

• អតតានុកូលោ្ឋ នរោ្ឋ េិបាល និ្អាជាញ ធរ

• ប័ណណភ្ពសស្មា ះត្្់ថនតករុម�ុ៊នជំនួញ ដូចជាប័ណណេមាជិក 

សហាះស�តីរញឹកញាប់ជាមួយតករុម�ុ៊នអាកាេចរណ៍  
និ្ប័ណណេមាជិកេណា្ឋ ោរ

ណ្
្កទ

តី៥



សេចក្តីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្តីពតីការតាមដានប្បាក់ក្នុងករែតី ជួញដូរមននុេ្ស21

តបេពពិសេេចំនួនបតីគួរណ្រសំលចឱ្យស�តីញចបាេ់៖ (១) ស្ថែ ប័ន�រិញ្ញវ្ថែុ សតរាះវាជាតបេពព័្៌មានធំទូសៅបំ្ុ្មួយ។ (២) វកិកយបត្សេវាទឹក អគ្គិេនតី ឧេមា័ន 
 និ្ (៣) ប័ណណភ្ពសស្មា ះត្្់ថនតករុម�ុ៊នជំនួញ សោយស្រប័ណណទាំ្ សនះ្្ល់ព័្៌មានណដលមាន្ថមលៃ ប៉ាុណន្អាចត្រូវបានយកមកសតបតីតបាេ់ដ៏្ិច្ួច។

ស្ថែ ប័ន�រិញ្ញវ្ថែុ
ព័្៌មានណដលទទួលបានពតីស្ថែ ប័ន�រិញ្ញវ្ថែុអាចរមួបញ្ចូ លកំណ្់តតាសបតីកគណនតី (មានតបសោជន៍េតមាប់ការកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណ ការងារ និ្តបាក់ចំណូល

 ណដលបានបញ្ជា ក់) រមួជាមួយតបវ្្ិគណនតីទាំ្ មូល។ ឯកស្ររបាយការណ៍ធនាោរណដលបងាហា ញពតីឥណទាន ឥណពន្ធ និ្េម្ុល្យ រមួជាមួយមូលប្បទានប័ត្ 
ប័ណណ្ំណា្ឥណទាន និ្ឯកស្រតប្ិប្្ិការស្្្សទៀ្នឹ្អាចរកបាន តពមទាំ្ កំណ្់េំោល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្រណាមួយណដលមស្ន្តីធនាោរអាចនឹ្សធ្តី

 
សៅក្ុ្អំ�ុ្សពលដំសណតី រការថនគណនតីសនាះ។ េតមាប់ការសតបតីតបាេ់ប័ណណឥណទាន ឬឥណពន្ធ ព័្៌មានសនះក៏អាចមានតបសោជន៍្្ណដរក្ុ្ការតាមោនចលនា

 
របេ់បុគ្គល សភ្ជនតីយោ្ឋ នណដលពួកសគបរសិភ្គអាហារ ទំនិញណដលពួកសគទិញ កណនលៃ្ណដលពួកសគសធ្តីដំសណតី រសៅោ៉ា ្ញឹកញាប់ ស�តីយនិ្កលៃឹប និ្កណនលៃ្ជួបមិ្្េក្ិ

 ណដលពួកសគចូលកំស្ន្។ សនះអាចនាឱំ្យស�តីញមានគណនតីស្្្សទៀ្បស្កតី្ ឬបដិសេធមូលស�្ុសោះស្រគណនាការចំណាយ និ្ណបបបទរេ់សៅ តពមទាំ្  
កំណ្់អ្្េញ្្ញ ណឧតកិដ្ឋជនរមួថដស្្្សទៀ្។ សៅសពលចូលសមតីលក្ុ្សពលសវលាពិ្តបាកដ ព័្៌មានជាក់ណេ្្ក៏អាចត្រូវបានសតបតី សដតីម្បតីកំណ្់ទតីតាំ្ របេ់

 
បុគ្គលទាំ្ ពួ្្្ណដរ។ 

វកិកយបត្សេវាទឹក អគ្គិេនតី ឧេមា័ន

បណនថែមពតីសលតីស្ថែ នភ្ពរេ់សៅណដលមានការបញ្ជា ក់ចបាេ់ ការស្កេួរជាមួយតករុម�ុ៊ន ្្ល់សេវាទឹក អគ្គិេនតី ឧេមា័ន ជាញឹកញាប់អាចបងាហា ញពតីគណនតីណដលមិន
 ស្្គ ល់ពតីមុន ការទូទា្់�រិញ្ញវ្ថែុ ឬអ្ថែិភ្ពរបេ់េ�ការ តីស្្្សទៀ្ណដលអាចប្់ថ្លៃសេវាទាំ្ សនះ។ តាមរសបៀបតេសដៀ្ោ្សនះណដរ ករណតី អ្ក្្ល់អិុនសធតីរណិ្ 
 និ្ទូរេ័ព្ក៏អាចនាឱំ្យមានការកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណជនស្្្សទៀ្ណដលអាច្្ល់ចំណាប់អារមមាណ៍ និ្ឧតកិដ្ឋជនេមគំនិ្ស្្្សទៀ្្្ណដរ។

ប័ណណភ្ពសស្មា ះត្្់ថនតករុម�ុ៊នជំនួញ

ប័ណណេមាជិកសហាះស�តីរញឹកញាប់ជាមួយតករុម�ុ៊នអាកាេចរណ៍ដូចជា វន័សវ តីល, ស្្រអឹលឡាយអិន្ ឬស្ក យធតីម ឬប័ណណភ្ពសស្មា ះត្្់របេ់បណ្ាញេណា្ឋ ោរ  
ពតីេណា្ឋ ោរស�ៀល្ឹន, ស្្រវូដ ឬមា៉ា សរៀ្ អាច្្ល់នូវព័្៌មានជាសតចតីន។ សនះរមួមាន៖ តបវ្្ិរូបអ្ិ្ិជនដូចជាស ម្ា ះ អាេយោ្ឋ ន អុតីសម៉ាល និ្សលខទូរេ័ព្ថដ 

 
ស�តីយនិ្ព័្៌មានលម្អិ្អំពតីគណនតីធនាោរ/ប័ណណឥណទានណដលបានសតបតីសដតីម្បតីទូទា្់ថ្លៃសេវា។ ព័្៌មានលម្អិ្អំពតីសជតី្សហាះស�តីរណដលបានសធ្តីដំសណតី រ េណា្ឋ ោរ

 ណដលបានស្្ក់សៅ និ្អ្កអមអ្កដំសណតី រសនាះក្ុ្អំ�ុ្សពលទាំ្ សនះក៏នឹ្មាន្្ណដរ។ 

៥.៣ ការតបមូលព័្៌មាន និ្េ័េ្ុតា្
វាជាការអនុវ្្ល្អក្ុ្ការបស្កតី្ការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុតេបោ្ ជាណ្្កថនការសេ៊តីបអស្ក្ជួញដូរមនុេ្ទូសៅ។ ការេតមបេតមរួលរវា្អ្កសេ៊តីបអស្ក្ FIU  
និ្តពះរាជអាជាញ  នឹ្នាមំកនូវគុណ្ថមលៃបណនថែមដល់ការសេ៊តីបអស្ក្តព�មាទណ្ឌ ក្ុ្ការជួញដូរមនុេ្ ស�តីយនឹ្ជួយតបសទេរបេ់អ្កបំសពញតាមេ្្់ោរអន្រជា្ិ 

 
េ្តីពតីការតបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់។ 

គនលៃឹះេំខាន់
ជនេ្្យ័របេ់អ្កអាចលាក់លុយសតកាមអ្្េញ្្ញ ណេមាជិកតគរួស្រ ឬអ្កជិ្េ្ិទ្ធផ្ាល់ខលៃួន និ្េ�ការ តីអាជតីវកមមា។ ធានាថាការណេ្្រករបេ់អ្ក

 
មានរមួបញ្ចូ លមនុេ្ទាំ្ សនះ ណដលអាចកាន់កាប់ ឬសធ្តីចលនាតបាក់ជំនួេឱ្យជនេ្្យ័របេ់អ្ក។

គនលៃឹះេំខាន ់
បស្កតី្ការសេ៊តីបអស្ក្ណ្្ក�រិញ្ញវ្ថែុតេបោ្ោ៉ា ្េកមមា សៅសពលជាមួយោ្នឹ្ការសេ៊តីបអស្ក្របេ់អ្កចំសរាះរាល់បទសលមាតីេការជួញដូរមនុេ្។ 

េ័េ្ុតា្ណដលអ្កទទួលបាន អាចជួយបញ្ជា ក់ពតីេំអា្ថនបទសលមាតីេ ស�តីយក៏អាចបញ្ជា ក់ពតីបទសលមាតីេោច់សោយណ�កពតីោ្ថនការេំអា្តបាក់្្ណដរ។

ការសនះអាចេសតមចបានសោយបញ្ចូ លបញជា តីត្រួ្ពិនិ្្យការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុ ជាណ្្កថននតី្ិវធិតីតប្ិប្្ិការេ្្់ោរេតមាប់ការសេ៊តីបអស្ក្។
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ព័្៌មានអាចទទួលបានពតីតបេពសបតីកចំ� ឬពតីតបេពបិទជិ្ ដូចជាកំណ្់តតា អិុនសធតីរណិ្ និ្តករុម�ុ៊ន ឬអតតានុកូលោ្ឋ នដតីធលៃតី (សបតីក) និ្ស្ថែ ប័ន�រិញ្ញវ្ថែុ 

 ឬកំណ្់តតាពន្ធោរ (បិទ)។

ក្ុ្ករណតី ទាំ្ អេ់ សៅសពលទទួលបានព័្៌មាន អ្កសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុគួរណ្សធ្តីតប្ិប្្ិការសៅក្ុ្តកបខ័ណ្ឌ ចបាប់ក្ុ្តេរុករបេ់ពួកសគ ស�តីយអាចបងាហា ញអំពតី

 ភ្ពត្ឹមត្រូវថនការស្កេួរថាមានលក្ខណៈត្ឹមត្រូវ តេបចបាប់ គណសនយ្យភ្ព និ្ចាបំាច់ (PLAN) ចំសរាះការសេ៊តីបអស្ក្ណដលកំពុ្អនុវ្្។ ទាំ្ សនះគឺជា 
ចំណុចេំខាន់ៗសដតីម្បតីបងាហា ញឱ្យស�តីញ សោយស្រថាអំណាចសតជៀ្ណតជកណដលមានេតមាប់អ្កសេ៊តីបអស្ក្ ្្ល់ឱ្យពួកសគនូវេម្ថែភ្ពសដតីម្បតីយកឈះ្សលតីការរកសា 
ការេមា្ង ្់របេ់អ្ិ្ិជន និ្ការបំរានសលតីេិទ្ធិជាមូលោ្ឋ នថនឯកជនភ្ព។ ការត្រួ្ពិនិ្្យនិ្ល័ក្ខខ័ណ្ឌ ដ៏្ឹ្រុ ឹ្ ថនលទ្ធភ្ពទទួលបាន គួរណ្ត្រូវបានរកសាសៅ

 តគប់សពល។  

គនលៃឹះេំខាន់
ធានាថាការសឆលៃតីយ្បរបេ់អ្កនាមំកនូវជំនាញរបេ់ទតីភ្្ក់ងាររាក់ព័ន្ធទាំ្ អេ ់(អ្កសេ៊តីបអស្ក្ FIU និ្តពះរាជអាជាញ ) សដតីម្បតីធានាថាបទសលមាតីេត្រូវ 
បានសេ៊តីបអស្ក្សពញសលញ។

គនលៃឹះេំខាន៖់ ធានាថាអ្កអាចបងាហា ញថាការស្កេួររបេ់អ្ក គឺ៖ 
• េមតេប

 - ស្តីេកមមាភ្ពសនះេមតេបនឹ្ការគំរាមកំណ�្ណដរឬសទ?

 - ស្តីមានវធិតីស្ស្េ្សតជៀ្ណតជក្ិចជា្សដតីម្បតីេសតមចសោលសៅឬសទ?

• តេបចបាប់ 

 - ស្តីមានមូលោ្ឋ ន្លៃូវចបាប់េតមាប់េកមមាភ្ពសនះឬសទ?

 - គឺជាេកមមាភ្ពតេបោ្នឹ្កា្ព្កិច្ច្លៃូវចបាប់ សោយមានរមួទាំ្ ្តមរូវការេិទ្ធិមនុេ្ ឯកជនភ្ព កិច្ចការរារទិន្ន័យ 
 និ្ការរកសាការេមា្ង ្់ឬសទ?

• គណសនយ្យភ្ព

 - ស្តីការេសតមចចិ្្មានគណសនយ្យភ្ពឬសទ?

• ចាបំាច់

 - ស្តីេកមមាភ្ពសនាះវាចាបំាច់ឬសទ?

 - ស្តីព័្៌មាននឹ្មាន្ថមលៃដ៏េំខាន់ចំសរាះការសេតីុបអស្ក្ឬសទ?

ណ្
្កទ

តី៥

តបេពពិសេេចំនួនបតីគួរណ្រសំលចឱ្យស�តីញចបាេ់៖ (១) ស្ថែ ប័ន�រិញ្ញវ្ថែុ សតរាះវាជាតបេពព័្៌មានធំទូសៅបំ្ុ្មួយ។ (២) វកិកយបត្សេវាទឹក អគ្គិេនតី ឧេមា័ន 
 និ្ (៣) ប័ណណភ្ពសស្មា ះត្្់ថនតករុម�ុ៊នជំនួញ សោយស្រប័ណណទាំ្ សនះ្្ល់ព័្៌មានណដលមាន្ថមលៃ ប៉ាុណន្អាចត្រូវបានយកមកសតបតីតបាេ់ដ៏្ិច្ួច។

ស្ថែ ប័ន�រិញ្ញវ្ថែុ
ព័្៌មានណដលទទួលបានពតីស្ថែ ប័ន�រិញ្ញវ្ថែុអាចរមួបញ្ចូ លកំណ្់តតាសបតីកគណនតី (មានតបសោជន៍េតមាប់ការកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណ ការងារ និ្តបាក់ចំណូល

 ណដលបានបញ្ជា ក់) រមួជាមួយតបវ្្ិគណនតីទាំ្ មូល។ ឯកស្ររបាយការណ៍ធនាោរណដលបងាហា ញពតីឥណទាន ឥណពន្ធ និ្េម្ុល្យ រមួជាមួយមូលប្បទានប័ត្ 
ប័ណណ្ំណា្ឥណទាន និ្ឯកស្រតប្ិប្្ិការស្្្សទៀ្នឹ្អាចរកបាន តពមទាំ្ កំណ្់េំោល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្រណាមួយណដលមស្ន្តីធនាោរអាចនឹ្សធ្តី

 
សៅក្ុ្អំ�ុ្សពលដំសណតី រការថនគណនតីសនាះ។ េតមាប់ការសតបតីតបាេ់ប័ណណឥណទាន ឬឥណពន្ធ ព័្៌មានសនះក៏អាចមានតបសោជន៍្្ណដរក្ុ្ការតាមោនចលនា

 
របេ់បុគ្គល សភ្ជនតីយោ្ឋ នណដលពួកសគបរសិភ្គអាហារ ទំនិញណដលពួកសគទិញ កណនលៃ្ណដលពួកសគសធ្តីដំសណតី រសៅោ៉ា ្ញឹកញាប់ ស�តីយនិ្កលៃឹប និ្កណនលៃ្ជួបមិ្្េក្ិ

 ណដលពួកសគចូលកំស្ន្។ សនះអាចនាឱំ្យស�តីញមានគណនតីស្្្សទៀ្បស្កតី្ ឬបដិសេធមូលស�្ុសោះស្រគណនាការចំណាយ និ្ណបបបទរេ់សៅ តពមទាំ្  
កំណ្់អ្្េញ្្ញ ណឧតកិដ្ឋជនរមួថដស្្្សទៀ្។ សៅសពលចូលសមតីលក្ុ្សពលសវលាពិ្តបាកដ ព័្៌មានជាក់ណេ្្ក៏អាចត្រូវបានសតបតី សដតីម្បតីកំណ្់ទតីតាំ្ របេ់

 
បុគ្គលទាំ្ ពួ្្្ណដរ។ 

វកិកយបត្សេវាទឹក អគ្គិេនតី ឧេមា័ន

បណនថែមពតីសលតីស្ថែ នភ្ពរេ់សៅណដលមានការបញ្ជា ក់ចបាេ់ ការស្កេួរជាមួយតករុម�ុ៊ន ្្ល់សេវាទឹក អគ្គិេនតី ឧេមា័ន ជាញឹកញាប់អាចបងាហា ញពតីគណនតីណដលមិន
 ស្្គ ល់ពតីមុន ការទូទា្់�រិញ្ញវ្ថែុ ឬអ្ថែិភ្ពរបេ់េ�ការ តីស្្្សទៀ្ណដលអាចប្់ថ្លៃសេវាទាំ្ សនះ។ តាមរសបៀបតេសដៀ្ោ្សនះណដរ ករណតី អ្ក្្ល់អិុនសធតីរណិ្ 
 និ្ទូរេ័ព្ក៏អាចនាឱំ្យមានការកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណជនស្្្សទៀ្ណដលអាច្្ល់ចំណាប់អារមមាណ៍ និ្ឧតកិដ្ឋជនេមគំនិ្ស្្្សទៀ្្្ណដរ។

ប័ណណភ្ពសស្មា ះត្្់ថនតករុម�ុ៊នជំនួញ

ប័ណណេមាជិកសហាះស�តីរញឹកញាប់ជាមួយតករុម�ុ៊នអាកាេចរណ៍ដូចជា វន័សវ តីល, ស្្រអឹលឡាយអិន្ ឬស្ក យធតីម ឬប័ណណភ្ពសស្មា ះត្្់របេ់បណ្ាញេណា្ឋ ោរ  
ពតីេណា្ឋ ោរស�ៀល្ឹន, ស្្រវូដ ឬមា៉ា សរៀ្ អាច្្ល់នូវព័្៌មានជាសតចតីន។ សនះរមួមាន៖ តបវ្្ិរូបអ្ិ្ិជនដូចជាស ម្ា ះ អាេយោ្ឋ ន អុតីសម៉ាល និ្សលខទូរេ័ព្ថដ 

 
ស�តីយនិ្ព័្៌មានលម្អិ្អំពតីគណនតីធនាោរ/ប័ណណឥណទានណដលបានសតបតីសដតីម្បតីទូទា្់ថ្លៃសេវា។ ព័្៌មានលម្អិ្អំពតីសជតី្សហាះស�តីរណដលបានសធ្តីដំសណតី រ េណា្ឋ ោរ

 ណដលបានស្្ក់សៅ និ្អ្កអមអ្កដំសណតី រសនាះក្ុ្អំ�ុ្សពលទាំ្ សនះក៏នឹ្មាន្្ណដរ។ 

៥.៣ ការតបមូលព័្៌មាន និ្េ័េ្ុតា្
វាជាការអនុវ្្ល្អក្ុ្ការបស្កតី្ការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុតេបោ្ ជាណ្្កថនការសេ៊តីបអស្ក្ជួញដូរមនុេ្ទូសៅ។ ការេតមបេតមរួលរវា្អ្កសេ៊តីបអស្ក្ FIU  
និ្តពះរាជអាជាញ  នឹ្នាមំកនូវគុណ្ថមលៃបណនថែមដល់ការសេ៊តីបអស្ក្តព�មាទណ្ឌ ក្ុ្ការជួញដូរមនុេ្ ស�តីយនឹ្ជួយតបសទេរបេ់អ្កបំសពញតាមេ្្់ោរអន្រជា្ិ 

 
េ្តីពតីការតបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់។ 

គនលៃឹះេំខាន់
ជនេ្្យ័របេ់អ្កអាចលាក់លុយសតកាមអ្្េញ្្ញ ណេមាជិកតគរួស្រ ឬអ្កជិ្េ្ិទ្ធផ្ាល់ខលៃួន និ្េ�ការ តីអាជតីវកមមា។ ធានាថាការណេ្្រករបេ់អ្ក

 
មានរមួបញ្ចូ លមនុេ្ទាំ្ សនះ ណដលអាចកាន់កាប់ ឬសធ្តីចលនាតបាក់ជំនួេឱ្យជនេ្្យ័របេ់អ្ក។

គនលៃឹះេំខាន ់
បស្កតី្ការសេ៊តីបអស្ក្ណ្្ក�រិញ្ញវ្ថែុតេបោ្ោ៉ា ្េកមមា សៅសពលជាមួយោ្នឹ្ការសេ៊តីបអស្ក្របេ់អ្កចំសរាះរាល់បទសលមាតីេការជួញដូរមនុេ្។ 

េ័េ្ុតា្ណដលអ្កទទួលបាន អាចជួយបញ្ជា ក់ពតីេំអា្ថនបទសលមាតីេ ស�តីយក៏អាចបញ្ជា ក់ពតីបទសលមាតីេោច់សោយណ�កពតីោ្ថនការេំអា្តបាក់្្ណដរ។

ការសនះអាចេសតមចបានសោយបញ្ចូ លបញជា តីត្រួ្ពិនិ្្យការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុ ជាណ្្កថននតី្ិវធិតីតប្ិប្្ិការេ្្់ោរេតមាប់ការសេ៊តីបអស្ក្។



សេចក្តីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្តីពតីការតាមដានប្បាក់ក្នុងករែតី ជួញដូរមននុេ្ស23

ការសតបតីតបាេ់សោយតបេិទ្ធភ្ពថនតបព័ន្ធតគប់តគ្ករណតី  មិនថាវាស្មញ្ញោ៉ា ្ណាស�តីយ គឺេំខាន់ចាបំាច់េតមាប់ការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុ។ ជាសរឿយៗ បរមិាណ
 ព័្៌មានណដលទទួលបាននឹ្មានជាសតចតីន។ កំណ្់តតាចបាេ់លាេ់អំពតីអ្តីៗណដលទទួលបាន និ្ពតីកណនលៃ្ណា នឹ្ជួយលុបបំបា្់ការលំបាកណាមួយសៅសពល

 
សតកាយសៅក្ុ្ការសេ៊តីបអស្ក្ ឬសៅសពលជំនំុជតមះ។ ការមានតបសេទសោលនសោបាយ ឬកំណ្់តតាសេចក្តីេសតមចចិ្្មួយចំនួនក៏នឹ្មានតបសោជន៍្្ណដរ  
សៅសពលត្រូវបានេួរឱ្យ្្ល់ព័្៌មានសៅសពលសតកាយមកសទៀ្ អំពតីមូលស�្ុណដលេកមមាភ្ពសតជៀ្ណតជកជាក់លាក់ត្រូវបានអនុវ្្។ 

    ការតពមាន 
ករណតី ជាសតចតីនត្រូវបានបា្់ប្់តាមរយៈការតគប់តគ្ឯកស្រមិនល្អ សោយស្រណ្អេម្ថែភ្ពក្ុ្ការបងាហា ញពតីមូលោ្ឋ ន្លៃូវចបាប់េតមាប់ការរបឹអូេ 

 
ឬណខ្េង្ាក់ថនការ�ុឃំាំ្  ចាប់តាំ្ ពតីសពល និ្កណនលៃ្ណដលឯកស្រត្រូវបានឃា្់ទុក។ 

គនលៃឹះេំខាន់
សតបតីតបព័ន្ធតគប់តគ្ករណតី សដតីម្បតីតាមោនព័្៌មាន�រិញ្ញវ្ថែុ ណដលអ្កបានទទួលក្ុ្អំ�ុ្សពលសេ៊តីបអស្ក្របេ់អ្ក។

គនលៃឹះេំខាន ់
ធានាថាឯកស្រណដលអ្កឃា្់ទុកត្រូវបានោក់ស្លៃ ក និ្ក្់តតាោច់សោយណ�កពតីោ្ សៅសលតីកំណ្់តតាឃា្់ទុកតទព្យេម្ប្្ិ  
ស�តីយត្រូវបានរកសាទុកសៅក្ុ្ទតីតាំ្ មានេុវ្ថែិភ្ព ជាមួយនឹ្ការក្់តតាក្ុ្ណខ្េង្ាក់កំណ្់ស�្ុថនការ�ុឃំាំ្ ។  
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៥.៤ ករណតី េិកសា
សលាកតេតីសម៉ា ចា �តីម ត្រូវបាន្្ន្ាសទាេសៅកុ្្តបសទេអូស្ស្្លតីពតីបទេំអា្តបាក់ និ្រេ់សៅសោយការរក្លទុនពតីអំសពតីសពេយោចារ

សម៉ា ចា គតីម មានណបបបទរេ់សៅចាយវាយខជាះខាជា យពតីចំណណកថនតបាក់ចំណូលរបេ់ស្េ្តីរកេុតី្លៃូវសេទចំនួន១០០នាក់ ណដលោ្់បានសតជតីេសរ តីេពតី្ំបន់អាេុតី

អាសគ្យ ៍ស�តីយបាននាមំកកាន់ទតីតករុ្ណម៉ាលប៊ន តបសទេអូស្ស្្លតី សោយេនយោ្្ល់តបាក់ណខ និ្លក្ខខណ្ឌ ល្អ។ គតីមមិនមានអាជាញ បណណឱ្យតបកបអាជតីវកមមា
 

រកេុតី្លៃូវសេទ ឬយកតបាក់ចំណូលទាំ្ សនះណាមួយស�តីយ ប៉ាុណន្ោ្់បានសធ្តីោ៉ា ្សនាះ។ ‘អ្កត្រួ្ពិនិ្្យ’ ណដលោមា នអាជាញ បណណត្រូវបានណ្្តាំ្ សោយគតីម 
 

សដតីម្បតីត្រួ្ពិនិ្្យអ្ករកេុតី្លៃូវសេទ ស�តីយគតីមនឹ្មានការតបជំុជាមួយពួកសគ ពិភ្កសាពតីវធិតីសដតីម្បតីបស្កតីនបរមិាណការងារណដលស្េ្តីទាំ្ សនះបានសធ្តី និ្ោក់

 ពិន័យជាតបាក់ដល់អ្កណដលមិនបានបំសពញមុខការបានល្អ។ ោ្់សតបតីទូរេ័ព្ថដចំនួន១២សតគឿ្សៅសតកាមស ម្ា ះមិនពិ្ សៅសពលប៉ាូលិេកំពុ្សធ្តីការ
 

សេ៊តីបអស្ក្។ ជនសលមាតីេសធ្តីការជាមួយគតីម បានជួយោ្់ឱ្យសធ្តីតប្ិប្្ិការតបចាថំ្្ងសោយមានទាក់ទិននឹ្អ្ករកេុតី្លៃូវសេទ រមួទាំ្ ការតបមូលតបាក់
 ចំណូល និ្ការសរៀបចំបញជា តីសវនការងារ។ ការវភិ្គថនការទូទា្់តបាក់ឈ្ួលេស្្ខបរបេ់អ្កសធ្តីការ បាន្្ល់ជាមូលោ្ឋ នក្ុ្ការគណនាចំនួនតបាក់ណដល

 
គតីមរកបានពតីបទឧតកិដ្ឋរបេ់ោ្់ ស�តីយជាលទ្ធ្លត្រូវបានោក់ពិន័យជាទឹកតបាក់ចំនួន២,៥០៩,០០០ដុលាលៃ រអូស្ស្្លតី។

តាមរយៈ ‘ការតាមោនតបាក់’ អ្កសេ៊តីបអស្ក្អាចបងាហា ញថា គតីមបានចូលរមួសោយផ្ាល់ក្ុ្ការតគប់តគ្តគឹះស្ថែ នសពេយោចារ និ្ការជួញដូរមនុេ្សដតីម្បតី
 

សធ្តីតប្ិប្្ិការតគឹះស្ថែ នសពេយោចារ។ តបាក់ចំសណញពតីឧតកិដ្ឋកមមាទាំ្ សនះត្រូវបានតាមោន តពមោ្នឹ្ណបបបទរេ់សៅដ៏តបណតី ្របេ់ោ្់។ សនះរមួមាន
 

្្ះណល្្ ចំនួន៣ និ្្្ះមួយសៅទតីតករុ្ណម៉ាលប៊ន និ្រ្យន្ទំសនតីបជាសតចតីន រមួមានរ្យន្មា៉ា ក Audi 6, មា៉ា ក Mercedes Benz E500 និ្ 

មា៉ា ក Grand Jeep Cherokee។ កត្ាេំខាន់ៗចំសរាះភ្ពសជាគជ័យថនករណតី សនះគឺការកស្្ស�ត្ី វញិនូវ ‘កំណ្់ខលៃតីៗ’ របេ់ស្េ្តីសនះ ណដលបងាហា ញ 
ពតីចំនួនទឹកតបាក់ណដលត្រូវសបតីកសៅឱ្យសកមា្តេតីម្ាក់ៗ សោយណ្្អកសលតីចំនួនអ្ិ្ិជនណដលពួកសគបានបសតមតី និ្កិច្ចេ�តប្ិប្្ិការរវា្បណ្ាទតីភ្្ក់ងារ

 ពត្ឹ្ចបាប់អូស្ស្្លតី។

រូប្្ណដល្្បានសៅក្ុ្្្ះណល្្ ដ៏តបណតី ្របេ់សលាកតេតីគតីម សៅ្ំបន់សៅណប៊្ សៅសពលចាប់ខលៃួនោ្់ក្ុ្ឆ្ា២ំ០១៣ បងាហា ញពតីដបទឹកអប់ជាសតចតីនជួរ 

ណេ្បកសជតី្តបណតី ្ជាសតចតីនជួរ កាបូបអ្ករចនាម៉ាូដល្បតៗី  និ្ទូណដកពតីរ។

ក្ុ្ចំសណាមតបាក់ចំសណញ២.៥លានដុលាលៃ រណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមារបេ់ោ្់ អ្កសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុអាចបងាហា ញថា គតីមបានចំណាយតបាក់
 

២០២,០០០ដុលាលៃ រ សលតី្លិ្្លតបា៉ា ោ, ១១៥,០០០ដុលាលៃ រសលតី្លិ្្ល�្គូជតី និ្២៤,០០០ដុលាលៃ រសលតី្លិ្្លស�៊តីមឹេ។ តបាក់ចំសណញ និ្តទព្យ

េម្ប្្ិទាំ្ សនះណដលមានរមួទាំ្ ្្ះណល្្  ្្ះ និ្រ្យន្ទាំ្ អេ់ ត្រូវបានឃា្់ទុក ស�តីយទតីបំ្ុ្ត្រូវបានរបឹអូេសតកាមចបាប់េ្តីពត្ី លទុនណដលបានមក 

ពតីឧតកិដ្ឋកមមា ឆ្ា២ំ០០២ របេ់តបសទេអូស្ស្្លតី។

ណ្
្កទ

តី៥
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ណ្្កទតី៦៖ កិច្ចេ�តប្ិប្្ិការអន្រជា្ិ
េមា្គ ល់៖ ណ្្កសនះមិនមានសោលបំណ្្្ល់ព័្៌មានលម្អិ្ អំពតីវធិតីសធ្តីកិច្ចេ�តប្ិប្្កិារអន្រជា្ិស�តីយ សោយក្់េមា្គ ល់ពតីឯកស្រណដលមានតស្ប់សលតី

 តបធានបទសនះ។ វាសផ្ា្សៅសលតីវធិតីណដលល្អបំ្ុ្សដតីម្បតីសតបតីយន្ការេ�តប្ិប្្កិារអន្រជា្ិ សដតីម្បតីោតំទដល់ការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុ។

៦.១ ស�្ុអ្តីបានជាកិច្ចេ�តប្ិប្្ិការអន្រជា្ិមានស្រៈេំខាន់? 

យន្ការេ�តប្ិប្្ិការឧតកិដ្ឋកមមាអន្រជា្ិណដលមានតបេិទ្ធភ្ព គឺឧបករណ៍ចាបំាច់េតមាប់សោះតស្យឧតកិដ្ឋកមមាឆលៃ្ណដន និ្ទតម្់េំខាន់ថនតបព័ន្ធតបឆាំ្
 

នឹ្ការេំអា្តបាក់តបកបសោយតបេិទ្ធភ្ព។ ស�្ុ្លេំខាន់ៗណដលកិច្ចេ�តប្ិប្្ិការអន្រជា្ិ ជាញឹកញយគឺជា្តមរូវការសដតីម្បតីោតំទដល់ការសេ៊តីបអស្ក្
 �រិញ្ញវ្ថែុ រមួមាន៖ 

• សដតីម្បតីទទួលបានេ័េ្ុតា្ពតីយុត្ាធិការមួយសទៀ្ សដតីម្បតីោតំទដល់ការសេតីុបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុ និ្

• សដតីម្បតីកំណ្់ រារា ំ្  របឹអូេ និ្សធ្តីមា្ុេូមិនិវ្្ន៍នូវ្លទុនណដលបានមកពតីឧតកិដ្ឋកមមា និ្/ឬឧបករណ៍ និ្/ឬតទព្យេម្ប្្ិេតមាប់ការេ្វញិ ឬសដតីម្បត្ី ្ល ់
េំណ្ទូទា្់ការខូចខា្បា្់ប្់។

៦.២ ទតម្់ថនកិច្ចេ�តប្ិប្្ិការអន្រជា្ិណដលបានសតបតីតបាេ់ជាទូសៅ សដតីម្បតីោតំទដល់ការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុ
យន្ការសតរៅ្លៃូវការមានអ្ថែតបសោជន៍ណាេ់ក្ុ្ការជួយមស្ន្តីឱ្យបស្កតី្ការ្ភ្ជា ប់ោ្រវា្មស្ន្តីសធ្តីការដូចោ្ សដតីម្បតីទទួលបានព័្៌មានឆលៃ្កា្់តពំណដនអន្រជា្ិ។ 

 កិច្ចេ�តប្ិប្្ិការសតរៅ្លៃូវការអាចមានអ្ថែតបសោជន៍ មុនការសេ្តីេំុជំនួយសៅវញិសៅមកជា្លៃូវការ។ យន្ការេ�តប្ិប្្ិការសតរៅ្លៃូវការ រមួមាន៖

• បណ្ាញទតីភ្្ក់ងារមួយសៅទតីភ្្ក់ងារមួយ (សនះអាចរមួមាន បណ្ាញពតីប៉ាូលិេសៅប៉ាូលិេ ឬបណ្ាញពតី FIU សៅ FIU )

• បណ្ាញ INTERPOL (សនះនឹ្រមួបញ្ចូ លទាំ្ ការសចញសេចក្តីជូនដំណឹ្សដតីម្បតីរកមនុេ្ណាម្ាក់ ឱ្យអាចតាមោនេកមមាភ្ព�រិញ្ញវ្ថែុរបេ់ោ្់)

• អនុេ្រណៈថនការសោគយល់ោ្ ឬកិច្ចតពមសតពៀ្តេសដៀ្ោ្ និ្

• បណ្ាញសតរៅ្លៃូវការ េ្តីពតីការតបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់ និ្ស្្រស�ត្ី វញិនូវតទព្យេម្ប្្ិ។

- យន្ការសតរៅ្លៃូវការទាំ្ សនះអាចរមួបញ្ចូ លទាំ្ បណ្ាញស្្រស�ត្ី វញិនូវតទព្យេម្ប្្ិ ដូចជា ARIN-AP (បណ្ាញអន្រទតីភ្្ក់ងារស្្រស�ត្ី វញិនូវ 
តទព្យេម្ប្្ិេតមាប់អាេុតីបា៉ា េុតី�្កិ) ប៉ាូលិេសៅប៉ាូលិេ (ប៉ាុេ្ិ៍ទំនាក់ទំន្ប៉ាូលិេសតរៅតបសទេ/ភ្រធារ តីណ្្កចបាប់) និ្យន្ការ FIU សៅ FIU  
(វុបិថេ្៍េុវ្ថែិភ្ពរបេ់ អិកម៉ាុន)។ 

គនលៃឹះេំខាន់
សលតីកទឹកចិ្្តបសទេរបេ់អ្កឱ្យចូលរមួបណ្ាញអន្រទតីភ្្ក់ងារស្្រស�ត្ី វញិនូវតទព្យេម្ប្្ិេតមាប់អាេុតីបា៉ា េុតី�្កិ (ARIN-AP) តបេិនសបតីតបសទេ 
របេ់អ្កមិនទាន់ជាេមាជិកសៅស�តីយ។ ARIN-AP គឺជាបណ្ាញសតរៅ្លៃូវការរបេ់ការ តី ណដលោតំទកិច្ចខិ្ខំតបឹ្ណតប្របេ់េមាជិក ក្ុ្កតមិ្ព�ុ

 ទតីភ្្ក់ងារ សដតីម្បតីដក�ូ្ពតីឧតកិដ្ឋជននូវតបាក់ចំសណញខុេចបាប់របេ់ពួកសគ។

មិនមានការចំណាយទាក់ទ្នឹ្េមាជិកភ្ពជាមួយ ARIN-AP ស�តីយ។ េមាជិកភ្ពគឺជាការេមា័តគចិ្្ទាំ្ តេរុ្ ស�តីយមិន្តមរូវចាបំាច់ឱ្យ
 

តបសទេនានា្្ល់ព័្៌មាន ឬសឆលៃតីយ្បសៅនឹ្េំសណតី េំុស�តីយ។

ព័្៌មានអាចរកបានសៅតាមវុបិថេ្៍ www.arin-ap.org/main.do 
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ជំនួយណ្្កចបាប់សៅវញិសៅមក គឺជាវធិតីស្ស្េ្ចម្ប្សដតីម្បតីណេ្្រកកិច្ចេ�តប្ិប្្ិការជា្លៃូវការរវា្រោ្ឋ េិបាល និ្រោ្ឋ េិបាល សដតីម្បតីទទួលបានេ័េ្ុតា្ពតីយុត្ា 
ធិការមួយស្្្សទៀ្។ ជំនួយណ្្កចបាប់សៅវញិសៅមក ្តមរូវឱ្យមានស�ត្ី សៅសពលណដលមិនអាច្្ល់ជំនួយបានតាមរយៈមសធយោបាយសតរៅ្លៃូវការ ឧទា�រណ៍៖ 
សៅសពលជំនួយ្តមរូវឱ្យសតបតីមសធយោបាយប្្ខិ្ប្្ខំ សៅសពលេ័េ្ុតា្ណដលត្រូវបានណេ្្រកនឹ្សតបតីសៅ្ុលាការ ឬសៅសពលណដលតបសទេស្្្សទៀ្ត្រូវការសេ្តីេំុ 
ជំនួយណ្្កចបាប់សៅវញិសៅមក។ 

ការសធ្តីប្យោប័នអាចចាបំាច់ សដតីម្បតីនាជំនសលមាតីេសៅក្ុ្យុត្ាធិការសដតីម្បតីតបឈមនឹ្ការកា្់សទាេតព�មាទណ្ឌ  ឬសដតីម្បតីបំសពញការទទួលសទាេតព�មាទណ្ឌ ទាក់ទ្ 
នឹ្បទសលមាតីេណដលអាចសធ្តីប្យោប័នបាន។ ការសេ្តីេំុសធ្តីប្យោប័នក៏អាចមានតបសោជន៍្្ណដរ សដតីម្បតីោតំទដល់ការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុេតមាប់សោលបំណ្ថន

 ការតាមោនតទព្យេម្ប្្ិ។ ទតម្់ស្្្សទៀ្ថនកិច្ចេ�តប្ិប្្ិការអន្រជា្ិ រមួមានការស្្រអ្កសទាេណដលត្រូវបានកា្់សទាេ កិច្ចេ�តប្ិប្្ិការសោយសតបតី
 

បសច្ចកសទេសេ៊តីបអស្ក្ពិសេេ និ្ការសេ៊តីបអស្ក្រមួោ្។

៦.៣ ការពិចារណាេំខាន់ៗ
ការពិចារណាេំខាន់ៗក្ុ្ការសធ្តីកិច្ចេ�តប្ិប្្ិការអន្រជា្ិ សដតីម្បតីោតំទការសេ៊តីបអស្ក្របេ់អ្ក រមួមាន៖

• សតបតីយន្ការសតរៅ្លៃូវការេតមាប់ការស្កេួរដំបូ្ សដតីម្បតីកំណ្់ថាស ត្ីមានេ័េ្ុតា្ ជនសលមាតីេ ជនរ្សតោះ ឬ្លទុនថនការជួញដូរមនុេ្ណដលមាន
 ទតីតាំ្ សៅតបសទេមួយស្្្សទៀ្ឬសទ។

• ពិសតោះសោបល់ជាមួយអាជាញ ធរកណ្ាលេតមាប់កិច្ចេ�តប្ិប្្ិការអន្រជា្ិ FIU និ្តពះរាជអាជាញ របេ់អ្កសៅក្ុ្ការសេតីុបអស្ក្របេ់អ្កឱ្យបាន 
ទាន់សពល សដតីម្បតីណេ្្យល់ពតីបណ្ាញណចករណំលកព័្៌មាន្លៃូវការ និ្សតរៅ្លៃូវការណដលមាន។

• សធ្តីទំនាក់ទំន្ឱ្យបានទាន់សពលជាមួយេមភ្គតីសៅក្ុ្តបសទេស្្្សទៀ្។ ការសនះអាចជួយស្្ៀ្បញ្ជា ក់ ថាស ត្ីព័្៌មានអាចបាន្្ល់តាមរយៈបណ្ាញ
 

សតរៅ្លៃូវការឬសទ ឬថាស្តីនឹ្មាន្តមរូវការជំនួយណ្្កចបាប់សៅវញិសៅមកឬសទ។ វាក៏អាចជួយក្ុ្ការកំណ្់ឱ្យដឹ្បញ្ហា ចបាប់ណាមួយណដលអាចសកតី្ស�ត្ី  
 និ្សដតីម្បតីស្្ៀ្បញ្ជា ក់ពតី្តមរូវការេតមាប់េំសណតី ជំនួយណ្្កចបាប់សៅវញិសៅមក។

• តបេិនសបតីមាន្តមរូវការជំនួយណ្្កចបាប់សៅវញិសៅមក៖

- ស្្ៀ្បញ្ជា ក់ពតី្តមរូវការរបេ់តបសទេណដលអ្កកំពុ្សេ្តីេំុព័្៌មាន។

- ស្្ៀ្បញ្ជា ក់ឱ្យបានចបាេ់ពតីអ្តីៗណដលអ្កកំពុ្ពយោោមេសតមច ស�តីយកំណ្់ជំហានណដលអ្កនឹ្អនុវ្្សដតីម្បតីេសតមចបាន។

- ការសនះអាចរាប់បញ្ចូ លទាំ្ ការកំណ្់អ្្េញ្្ញ ណតទព្យេម្ប្្ិ ការបស្កតី្មា្ច េ់កមមាេិទ្ធិណដលទទួល្លតបសោជន៍ 

ការបងាហា ញឱ្យស�តីញពតីេំអា្ថនបទសលមាតីេ និ្ការណេ្្រកការរារា ំ្  ដក�ូ្ និ្សធ្តីមា្ុេូមិនិវ្្ន៍នូវតទព្យេម្ប្្ិ។

- ធានាថាេំសណតី េំុរបេ់អ្កមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ ស�តីយរមួបញ្ចូ លតគប់ព័្៌មាន និ្ឯកស្រណដល្តមរូវសោយតបសទេណដលទទួលការសេ្តីេំុ។

- ត្រូវឱ្យចបាេ់អំពតីទតម្់ណដលេ័េ្ុតា្ត្រូវ្្ល់ជូន។

- ្្ល់នូវគសតមា្សពលសវលាជាក់ណេ្្េតមាប់ការអនុសលាមតាមេំសណតី របេ់អ្ក (ពិភ្កសាជាមុនជាមួយអ្កទទួលេំសណតី )។

- តបេិនសបតីអ្កកំពុ្ណេ្្រកបញ្ជា រារា ំ្  ឬដក�ូ្ណដលបានចុះស ម្ា ះសៅក្ុ្តបសទេសតរៅ ត្រូវសធ្តីឱ្យបានចបាេ់ថាបញ្ជា របេ់អ្កបំសពញតាម្តមរូវការ 
ថនតបព័ន្ធចបាប់របេ់តបសទេសតរៅសនាះ។

• ដឹ្អំពតីតកបខ័ណ្ឌ ថនការរបឹអូេ និ្ការដក�ូ្សៅតបសទេសតរៅណដលអ្កកំពុ្ទាក់ទិនជាមួយ និ្េម្ថែភ្ពរបេ់សគក្ុ្ការណចករណំលកតទព្យេម្ប្្ិណដល
 

របឹអូេ។ 

ណ្
្កទ

តី៦
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ឧទា�រណ៍ថនការសតបតីតបាេ់កិច្ចេ�តប្ិប្្ិការអន្រជា្ិ េតមាប់ការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុក្ុ្ករណតី ជួញដូរមនុេ្៖ 

គនលៃឹះេំខាន់
ពិសតោះសោបល់ជាមួយអាជាញ ធរកណ្ាល តពះរាជអាជាញ  និ្ FIU របេ់អ្កឱ្យទាន់សពល សៅក្ុ្ការសេ៊តីបអស្ក្។

គនលៃឹះេំខាន់
សតបតីបណ្ាញណចករណំលកព័្៌មានសតរៅ្លៃូវការសៅសពលចាប់ស្្តីមការសេ៊តីបអស្ក្ សដតីម្បតីទទួលបានព័្៌មាន ស្្ៀ្បញ្ជា ក់ពតីតបសេទថនព័្៌មានណដលអាចរកបាន

 
បញ្ជា ក់ចបាេ់លាេ់ពតីរសបៀបល្អបំ្ុ្សដតីម្បតីទទួលបានព័្៌មានរាក់ព័ន្ធបណនថែមសទៀ្ និ្កំណ្់សោលសៅកាន់ណ្ល្អតបសេតីរនូវរាល់េំណូមពរព័្៌មានជា 
្លៃូវការ។

ប៉ាូលិេេ្្យ័ថាមានកំណ្់តតាធនាោរសៅក្ុ្តបសទេសតរៅ ណដលអាចយកមកសតបតីសដតីម្បតីកា្់សទាេជនសលមាតីេណដលជាប់ទាក់ទ្នឹ្ការជួញដូរមនុេ្។

ប៉ាូលិេបញ្ជា ក់ពតីវ្្មាន 
និ្ខលៃឹមស្រថនកំណ្់តតាធនាោរ 

ស�តីយអនុវ្្ការសចាទតបកាន់ជនសលមាតីេ។

កិច្ចេ�តប្ិប្្ិការសតរៅ្លៃូវការ អាចរមួមាន៖

ប៉ាូលិេទាក់ទ្ជាមួយប៉ាូលិេសៅបរសទេ ស�តីយណេ្្រកការ 
បញ្ជា ក់ពតីវ្្មានថនកំណ្់តតាធនាោរណដលរាន់ព័ន្ឋ។

កិច្ចេ�តប្ិប្្ិការជា្លៃូវការ អាចរមួមាន៖

ជនសលមាតីេកំពុ្បដិសេធថា ខលៃួនោមា នទំនាក់ទំន្ណាមួយជាមួយនឹ្ 
កំណ្់តតាធនាោរណដលទទួលបានសនាះសទ។ សោយស�្ុសនះ  

តពះរាជអាជាញ ត្រូវការកំណ្់តតាទាំ្ សនះជា 
‘ទតម្់ណដលអាចទទួលយកបាន’ េតមាប់នតី្ិវធិតីរបេ់្ុលាការ។

រោ្ឋ េិបាលបរសទេ្្ល់កំណ្់តតាជា  
‘ទតម្់ណដលអាចទទួលយកបាន’។

រោ្ឋ េិបាលសធ្តីេំណូមពរេំុជំនួយណ្្កចបាប់សៅវញិសៅមក 
ពតីតបសទេសតរៅ សដតីម្បតីទទួលបានកំណ្់តតាធនាោរជា 

‘ទតម្់ណដលអាចទទួលយកបាន’។
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ណ្្កទតី៧៖ វធិតីស្ស្េ្ទូទា្់តបាក់្មាតី  
បសច្ចកវទិយោ្មាតី្្ល់នូវេក្ានុពលេតមាប់ការទូទា្់តបាក់ណដលមាន្ថមលៃរ ឹ្ ណ្សថាក ស�តីយមានតបេិទ្ធភ្ពជា្មុន សៅទូទាំ្ ពិេពសលាក។ ការសជឿនសលឿនទាំ្ សនះ 
ក៏ប្កហានិេ័យថនការេំអា្តបាក់្្ណដរ សោយមានរមួទាំ្ ការមិនបសញ្ច ញស ម្ា ះកាន់ណ្សតចតីន សបតីសតបៀបសធៀបសៅនឹ្វធិតីស្ស្េ្ចាេ់សដតីម្បតីទូទា្់មិនសតបតីស្ច់

 តបាក់។ តប្ិប្្ិការណដលសតបតីបសច្ចកវទិយោ្មាតី ជាទូសៅក៏េថែិ្សៅសតរៅតបព័ន្ធ�រិញ្ញវ្ថែុណដលមានបទប្បញ្ញ្្ិ អាចតប្ិប្្ិការសៅតបសទេជាសតចតីន ស�តីយអាចសមតីលរលំ្

 តាមកតមិ្ស្្្ៗោ្្្ណដរ។ សោយស្រស�្ុ្លទាំ្ សនះ វាមានស្រៈេំខាន់េតមាប់អ្កសធ្តីសោលនសោបាយ និ្អ្កសេ៊តីបអស្ក្ សដតីម្បតីដឹ្អំពតីរសបៀបណដលវា
 

សធ្តីតប្ិប្្ិការ និ្វធិតីណដលវាអាចត្រូវបានសតបតីតបាេ់សោយជនសលមាតីេបទឧតកិដ្ឋ។ វធិតីស្ស្េ្ទូទា្់ទូសៅសោយសតបតីបសច្ចកវទិយោ្មាតី រមួមាន៖

ប័ណណថវឆាលៃ ្ (ប័ណណ្្ុក្ថមលៃស្ច់តបាក់)

ប័ណណបាលៃ េ្ិកណដលសមតីលសៅដូចជាប័ណណឥណទានមានមតីតករូឈតីប និ្ណដលអាចសតបតីេតមាប់ការទូទា្់ស្ច់តបាក់ អនុញ្្ញ ្ឱ្យមានដំសណតី រការទូទា្់ណដលមិន
 

ភ្ជា ប់ការទិញសៅនឹ្គណនតីធនាោរ - ឧទា�រណ៍៖ ប័ណណប្់តបាក់ជាមុនណដលអាចបញ្ចូ លទឹកតបាក់បានដល់្ថមលៃអ្ិបរមិា ត្រូវបានចា្់ទុកដូចជាស្ច់តបាក់
 

តបេិនសបតីមិនបានចុះស ម្ា ះតាមអនឡាញ អាចសតបតីសដតីម្បតីដកស្ច់តបាក់ពតីមា៉ា េុតីន សអធតីអឹម និ្េតមាប់ការទិញតាមអនឡាញនិ្ក្ុ្ហា្មួយចំនួន ស�តីយមិន

 ភ្ជា ប់សៅនឹ្គណនតីធនាោរស�តីយ។

ការទូទា្់តបាក់តាមរយៈ ស្ផាល

‘កាបូបឌតីជតី្ល’ តាមអនឡាញ ណដលស្្រតបាក់ពតីប័ណណឥណទានឬឥណពន្ធ គណនតីធនាោរ និ្/ឬគណនតី ស្ផាល របេ់អ្ិ្ិជន សៅគណនតីរបេ់អ្កសតបតីតបាេ់
 ស្ផាល ស្្្សទៀ្ ណដលអនុញ្្ញ ្ឱ្យអ្កទិញ និ្អ្កលក់បញជាូ ន និ្ទទួលការទូទា្់តបាក់តាមអនឡាញ តាមរយៈឧបករណ៍ចល័្ ឬសៅក្ុ្ហា្ (សៅក្ុ្

 តបសទេមួយចំនួន) ។

រូបិយប័ណណតគតីប្ូ (ឧទា�រណ៍៖ ប៊តី្ខ័ញ)

រូបិយប័ណណជា្ំណា្ណដលតប្ិប្្ិការសតរៅតបព័ន្ធធនាោរ។ តប្ិប្្ិការសកតី្ស�ត្ី រវា្អ្កសតបតីតបាេ់សោយផ្ាល់ សោយោមា នអ្កសតបតីតបាេ់ណចករណំលកព័្៌មាន
 កំណ្់អ្្េញ្្ញ ណស�តីយ។ វាអាចឱ្យមានតប្ិប្្ិការអនាមិក ណដលត្រូវបានការរារសោយសលខកូដេុវ្ថែិភ្ពេមាុគស្មា ញ។ ោមា នអាជាញ ធរកណ្ាលបស្កតី្ឯកតា

 
រូបិយប័ណណ ឬស្្ៀ្ផ្ា្់តប្ិប្្ិការសទ។

ការទូទា្់តបាក់តាមទូរេ័ព្ថដ

វធិតីស្ស្េ្ទូទា្់តបាក់តាមទូរេ័ព្ថដ សៅសពលណដលការ តីទូរគមនាគមន៍សដតីរ្ួជាអន្រការ តីទូទា្់តបាក់ សដតីម្បត្ី ្ល់េិទ្ធិ បញ្ជា ក់ភ្ពចបាេ់លាេ់ និ្ទូទា្់តបាក់។
 ទាំ្ សនះគឺជាសរឿ្ធមមាតា សៅសពលណដលមិនសតបតី ឬមានកតមិ្កំណ្់ក្ុ្ការសតបតីសេវាធនាោរណបបចាេ់។ សៅក្ុ្ការទូទា្់ទាំ្ សនះ ទឹកតបាក់ណដលបានស្្រអាច

 ត្រូវបានគិ្ថ្លៃ ឬប្់តបាក់ជាមុនសៅគណនតីទូរេ័ព្ ឬ្ថមលៃទឹកតបាក់អាចត្រូវបានរកសាទុកសៅក្ុ្េុតីមកា្។ ភ្ពសជឿនសលឿនថនបសច្ចកវទិយោទូរេ័ព្ថដ និ្ឧបករណ៍

ថវឆាលៃ ្ បានបណ្ាលឱ្យមានេម្ថែភ្ពក្ុ្ការសតបតីតបាេ់ឧបករណ៍ទាំ្ សនះ សដតីម្បតីទូទា្់តបាក់តាមរយៈអ្្េញ្្ញ ណរលកវទិ្ុយ (RFID), ទូរគមនាគមន៍្ភ្ជា ប់ឥ

្ណខ្ចមា្ង យខលៃតី (NFC) ឬបសច្ចកវទិយោតេសដៀ្ោ្ សោយមិនចាបំាច់សតបតីប័ណណ ឬការស្្រតបាក់តាមធនាោរណបបចាេ់។ ការទូទា្់តបាក់តាមរយៈ Apple pay  

និ្ Google wallet គឺជាឧទា�រណ៍ថនបសច្ចកវទិយោសនះ។

ជសតមតីេការទូទា្់តបាក់ និ្ធនាោរកិច្ចតាមអិុនសធតីរណិ្ 

ភ្ពសជឿនសលឿនថនអិុនសធតីរណិ្ បានបណ្ាលឱ្យមានការសកតីនស�ត្ី ថនសេវាទូទា្់តបាក់ ណដលពឹ្ណ្្អកសលតីអិុនសធតីរណិ្ សដតីម្បតីស្្រមូលនិធិសៅ ឬពតីគណនតីធនាោរ 

 ឬពតីសេវាទូទា្់តបាក់សោយស្ថែ ប័នមិនណមនធនាោរ ណដលតប្ិប្្ិការណ្សៅតាមអិុនសធតីរណិ្ប៉ាុសណាណ ះ។ សេវាទាំ្ សនះបស្កតីនហានិេ័យកំុព្ូយទ័រ ឬឧបករណ៍ថវឆាលៃ ្
 ណដលត្រូវបានសតបតីសដតីម្បតីទូទា្់តាមរយៈប័ណណឥណទាន ឬគណនតីណដលបានបស្កតី្ស�ត្ី សៅក្ុ្តបសទេណដលមានការតបកាន់ខាជា ប់ដ៏ទន់សខសាយចំសរាះវធិានការេម

 
ស�្ុ្លរបេ់អ្ិ្ិជន (CDD) និ្ចំសណះដឹ្ពតីកា្ព្កិច្ចអ្ិ្ិជនរបេ់អ្ក (KYC)។

គនលៃឹះេំខាន់
ត្រូវដឹ្អំពតីវសិ្លភ្ពថនបសច្ចកវទិយោ្មាតីណដលមានសដតីម្បតីស្្រតបាក់។ ទាក់ទ្ FIU របេ់អ្ក សដតីម្បតីទទួលបានដំបូនាមា នអំពតីការសេ៊តីបអស្ក្វធិតីស្ស្េ្ទូទា្ ់
តបាក់ទាំ្ សនះ។

ណ្
្កទ

តី៧



សេចក្តីណែនាជំាសោលនសោបាយ េ្តីពតីការតាមដានប្បាក់ក្នុងករែតី ជួញដូរមននុេ្ស29

ណ្្កទតី៨៖ សេចក្តីេស្្ខបថនគនលៃឹះេំខាន ់

បស្កតី្ចបាប់តបឆាំ្ នឹ្ការេំអា្តបាក់ទូលំទូលាយ។

ធានាថាបទសលមាតីេេំអា្តបាក់ និ្េំអា្ថនបទសលមាតីេ អាចត្រូវបានកា្់សទាេោច់សោយណ�កពតីោ្។

បស្កតី្ការដក�ូ្ណ្្អកសលតីការមិន្្ន្ាសទាេ។

ចា្់វធិានការេកមមាសដតីម្បតីធានាថា ការសេ៊តីបអស្ក្�រិញ្ញវ្ថែុតេបោ្ កាលៃ យជាណ្្កទមាលៃ ប់មួយថនការស្កេួរពត្ឹ្ចបាប់ទាំ្ អេ់ណដល 
ទាក់ទ្នឹ្ឧតកិដ្ឋកមមា ជាមួយនឹ្ការចំសណញណ្្ក�រិញ្ញវ្ថែុ សោយមានរមួទាំ្ ការជួញដូរមនុេ្។

តបមូលេថែិ្ិសលតីតទព្យេម្ប្្ិណដលតបមូលបានវញិ និ្សតបតីតបាេ់បទសលមាតីេេំអា្តបាក់ សដតីម្បតីបងា្អ ក់ដល់បណ្ាញជួញដូរមនុេ្។ ពិចារ
 ណារាប់បញ្ចូ លចំណុចទាំ្ សនះជាេូចនាករថនការបំសពញកិច្ចការ  េតមាប់ការសឆលៃតីយ្បថនរដ្ឋរបេ់អ្កសៅនឹ្ករណតី ជួញដូរមនុេ្។

្្ល់ការបងាហា ញកតមិ្ខ្ពេ់ថនការោតំទេតមាប់ការអនុម័្វធិតីស្ស្េ្ ‘តាមោនតបាក់’ ក្ុ្ការសេ៊តីបអស្ក្ការជួញដូរមនុេ្ សដតីម្បតីសលតីក
 

ទឹកចិ្្ដល់ការទទួលយកសៅតគប់កតមិ្ថនអ្្គភ្ពរបេ់អ្ក។

ធានាថាតកបខ័ណ្ឌ ក្ុ្តបសទេរបេ់អ្ក រមួបញ្ចូ លទាំ្ ជំនួយណ្្កចបាប់សៅវញិសៅមក ោ៉ា ្ទូលំទូលាយក្ុ្ករណតី េំអា្តបាក់ 
 

ស�តីយថាការេំអា្តបាក់គឺជាបទសលមាតីេណដលអាចសធ្តីប្យោប័នបាន សៅក្ុ្ចបាប់ក្ុ្តបសទេរបេ់អ្ក។

ធានាថាការសឆលៃតីយ្បរបេ់អ្កនាមំកនូវជំនាញរបេ់ទតីភ្្ក់ងាររាក់ព័ន្ធទាំ្ អេ់ (អ្កសេ៊តីបអស្ក្ FIU និ្តពះរាជអាជាញ ) សដតីម្បតីធានា 
ថាបទសលមាតីេត្រូវបានសេ៊តីបអស្ក្សពញសលញ។

សតបតីតបព័ន្ធតគប់តគ្ករណតី សដតីម្បតីតាមោនព័្៌មាន�រិញ្ញវ្ថែុណដលអ្កបានទទួល ក្ុ្អំ�ុ្សពលថនការសេ៊តីបអស្ក្របេ់អ្ក។

ធានាថាអ្កពិចារណាសលតី្តមរូវការចបាប់ណដលអ្កនឹ្ត្រូវសធ្តីតាមក្ុ្ការបំសពញកិច្ចការ សដតីម្បតីទទួលបានព័្៌មាន (ឧទា�រណ៍៖ 
 ្តមរូវការេិទ្ធិមនុេ្ ឯកជនភ្ព កិច្ចការរារទិន្ន័យ និ្ការរកសាការេមា្ង ្់) ។

សតបតីបណ្ាញណចករណំលកព័្៌មានសតរៅ្លៃូវការឱ្យទាន់សពល សៅក្ុ្ការសេ៊តីបអស្ក្របេ់អ្ក។ សតបតីបណ្ាញណចករណំលកព័្៌មាន�រិញ្ញវ្ថែុ។ 
 សលតីកទឹកចិ្្តបសទេរបេ់អ្កឱ្យចូលរមួបណ្ាញអន្រទតីភ្្ក់ងារស្្រស�ត្ី វញិនូវតទព្យេម្ប្្ិ - អាេុតីបា៉ា េុតី�្កិ (ARIN-AP)  

តបេិនសបតីពួកសគមិនទាន់ជាេមាជិកសៅស�តីយ។

សធ្តីឱ្យ FIU និ្អាជាញ ធរកណ្ាលរបេ់អ្ក ចូលរមួរាក់ព័ន្ធឱ្យទាន់សពល សៅក្ុ្ការសេ៊តីបអស្ក្របេ់អ្ក។

ត្រូវដឹ្អំពតីភ្ពធំសធ្ថនបសច្ចកវទិយោ្មាតីណដលមានសដតីម្បតីស្្រតបាក់។ ទាក់ទ្ FIU របេ់អ្ក សដតីម្បតីទទួលបានដំបូនាមា នអំពតីការសេ៊តីបអស្ក្ 
វធិតីស្ស្េ្ទូទា្់តបាក់ទាំ្ សនះ។






