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Confidentiality   

  
This Policy is the property of HLBCAM and must be treated as highly confidential. No part of this Policy may 
be reproduced, stored in any form or by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording or 
otherwise without written permission from the management of HLBCAM
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1.  PURPOSE  

To provide an avenue and protection for all employees of Hong Leong Bank (Cambodia) 
PLC. (“HLBCAM”), and any (legal or natural) person including those providing services to, 
or having a business relationship with HLBCAM, to disclose any improper conduct or 
wrongful act that is committed involving HLBCAM and/or our employees and business 
partners. 
 
2. SCOPE 

This policy applies to employee of HLBCAM. 

 

This policy is applicable to any (legal or natural) person who wish to raise concerns on any 
improper conduct or wrongful act affecting HLBCAM, including persons providing services 
to, or having a business relationship with HLBCAM. 
 

3. POLICY STATEMENT 

A fundamental value of HLBCAM is that we are 'Here for the Long Term'.  In upholding this 

value, HLBCAM commits to a high standard of professionalism and ethics in the conduct of 

our business and professional activities as set out in the Code of Conduct & Ethics 

(“Code").  All employees are encouraged to raise, at the earliest opportunity utilising the 

available channels, concerns about any actual or potential improper conduct that 

compromises these aspirations and consequently have the potential to tarnish HLBCAM's 

reputation and community standing. 

 

4. PRINCIPLES  

You must speak up if you witness or if you are improperly instructed or advised to carry out 

illegal or unethical act, including wrongdoing by third parties (such as customers, vendors 

or business partners).  

 

Your report will be handled discreetly and only shared where necessary, for example with 

persons who are involved in investigating, resolving, or remediating the issue.  

 

Concerns about any improper conduct or wrongful act that may adversely impact HLBCAM 

includes, but not limited to: 

 

a. Any integrity/ honesty or criminal offences, including fraud, theft, criminal breach of 

trust, corruption, bribery and blackmail; 

 

b. Any failure to comply with laws, compliance or regulatory requirements; 

 

c. Violations of the Code of Conduct & Ethics, HLBCAM's Policies, Procedures and 

Standards. 

 

It is advisable for a potential whistle blower to consider whether the alleged improper conduct 

to be disclosed to HLBCAM falls within any of the above, prior to making the disclosure. If 

the concern is about employee grievance such as personal position, rather than a concern 

about malpractice, it will be more appropriate to use the HR grievance procedures.   
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5. PROCEDURES  

 
5.1. Any disclosure of improper conduct that concerns HLBCAM must be made to any 

of the relevant Designated Person through the communication channels as set 

out below. 

  

Chairman of the Board Risk 

Management Committee 

Hong Leong Bank (Cambodia) PLC.  

#28, Samdech Pan Avenue(St.214), 

Sangkat Boeung Raing, Khan Daun 

Penh, Phnom Penh 

 

 Chairman of the Board Audit 

Committee 

Hong Leong Bank (Cambodia) PLC.  

#28, Samdech Pan Avenue(St.214), 

Sangkat Boeung Raing, Khan Daun 

Penh, Phnom Penh 

 

Head of Compliance (Compliance 

officer) 

Hong Leong Bank (Cambodia) PLC.  

#28, Samdech Pan Avenue(St.214), 

Sangkat Boeung Raing, Khan Daun 

Penh, Phnom Penh 

 

  

 Via email address: WhistleBlowing@hlbkh.hongleong.com   

  

5.2. Whistle blowers are advised to make their disclosures in writing and to provide 

sufficient details which include the following: 

a. the type or description of improper conduct; 

b. the name of individuals who have committed or are involved in the improper 

conduct; and 

c. the 'what', 'when' and 'where' in relation to the improper conduct including 

supporting documents or evidence, if any. 

*Should you wish to do so, you may use our Whistle Blower Form to provide the 

details required.   

5.3. Whistle blowers are encouraged to provide their identities or contact details to 

facilitate HLBCAM to clarify or obtain further information for purposes of further 

investigation into the improper conduct. 

5.4. Any person who elect to remain anonymous is advised that HLBCAM's ability to 

investigate the alleged improper conduct is limited to the extent of the contents of 

the report received by HLBCAM. 

5.5. Alternatively, Whistle blowers may report directly to relevant government or 

regulatory authorities and enforcement agencies in Cambodia such as National 

Bank of Cambodia (NBC), Anti-Corruption Unit (ACU), Arbitration Council on 

Labour Dispute, Police, etc. 

mailto:WhistleBlowing@hlbkh.hongleong.com
file://///10.91.0.28/KH%20USER/Department/Compliance/B-Compliance/2-%20Whistleblowing%20Policy/2021/BP/Final/Revision/Whistle%20Blower%20Form.pdf
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5.6. You will be protected from retaliation, adverse employment action and from disclosure of 

your identity, provided your disclosure was made in good faith (even if you are genuinely 

mistaken in the concerns you raise) and to the extent permitted by law.  

 

6. REFERENCE 

 

This Policy has been formulated to include HLBCAM’s internal requirements as well as 
regulatory requirements from the following regulatory guidelines: 

• Law on Banking and Financial Institution 

• Law on Anti-Corruption 

• NBC’s Prakas on Internal Control 

 
7. POLICY INFORMATION 

 

Subordinate Schedules  N/A 

Policy Owner Compliance Department 

Accountable Officer Head of Compliance 

Responsible Party(s) All employees of HLBCAM 

Author Head of Compliance 

Policy Type Board Policy 

Approved Date Apr 2021 

Effective Date Apr 2021 

Next Review Date Apr 2022 

Relevant Legislation 

• Law on Banking and Financial Institution 

• Law on Anti-Corruption 

• NBC’s Prakas on Internal Control 

Related Policies 

• Board Policy on Anti-Bribery and Corruption 

• Board Policy on Code of Conduct and Ethics 

• Board Policy on Compliance 

• Board Policy on Disciplinary 
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Definitions 

BOD 
Board of Directors of Hong Leong Bank 

(Cambodia) PLC 

NBC National Bank of Cambodia 

BU Business Unit 

BRMC Board Risk Management Committee 

CEO Chief Executive Officer, HLBCAM  

HOC Head of Compliance, HLBCAM 

“Board 

Policy” 
Board Policy on Whistle-blowing 

RCGC 
Risk & Compliance Governance 

Committee 
 

Keywords whistleblow, whistleblowing, whistleblower 

Policy Reference No.  C/COM/RC/002_V4.0 

Version No. 4.0 

Date Version 4.0 (Apr 2021) 

Reviewed and Concurred By 
• Head of Compliance, HLBCAM 

• RCGC, HLBCAM 

Endorsed By (only applicable for 

Board Policy) 
• BRMC, HLBCAM  

Approved By • Board of Directors , HLBCAM 
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ការរក្សាការសម្ងា ត ់ 
 
គោលនគោបាយគនេះជាទ្រព្យសម្បតតិរបស់ ធនាោរ ហុង លីអុង (គេម្បូឌា) ភអីិលសីុ និងទ្តូវបានចាតរុ់ក្សជាការ
សម្ងា តប់ំផុត។ ោា នផ្ផែក្សណាម្យួននគោលនគោបាយគនេះ អាចទ្តូវបានគធវើគ ើងវញិ ឬទ្តូវបានរក្សារុក្សក្សែុងរទ្ម្ង់
ណាម្យួ ឬតាម្ម្គធោបាយណាម្យួជាសវ័យទ្បវតតិ ជាគអ ិចទ្តូនិច ជាចាបច់ម្លង ឬជាការថតសំគលង គោយោា ន
ការអនុញ្ញា តជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរព្គីណៈទ្គបទ់្គងរបស់ ធនាោរ ហុង លីអុង (គេម្បូឌា) ភអីិលសីុ គ ើយ។
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គោលនគោបាយក្សទ្ម្តិទ្ក្សុម្ទ្បឹក្សាភបិាល សតីព្ី វសីសលប្លូវងី ជំនាន ់៤.០ (ផ្េគម្សា ឆ្ែ  ំ២០២១) រំព្រ័រី1 
 

1. គោលរំណង  

គ ើម្បផីតល់ជាម្គធោបាយ និងការការពារ ល់និគោជិតទងំអស់របស់ធនាោរ ហុង លីអុង (គេម្បូឌា)      
ភអិីលសីុ (“ធនាោរ”) និងបុគគលណាម្យួ (រូបវនតបុគគល ឬនីតិបុគគល) រមួ្ទងំអែក្សផតល់គសវាក្សម្ា ឬអែក្ស         
ម្ងនរំនាក្សរំ់នងអាជីវក្សម្ាជាម្យួនឹងធនាោរ ក្សែុងការបង្ហា ញ/រាយការណ៍នូវអាក្សបបកិ្សរោិម្និសម្រម្យ ឬ
សក្សម្ាភាព្ម្និទ្តឹម្ទ្តូវណាម្យួ ផ្ លម្ងនជាបព់ាក្សព់្ន័ធនឹងធនាោរ និង/ឬនិគោជិត ទ្ព្ម្ទងំន គូ       
អាជីវក្សម្ា ។ 
 
2. វិសាលភាព 

 គោលនគោបាយគនេះអនុវតតចំគពាេះនិគោជិតរបស់ធនាោរ ។ 
 គោលនគោបាយគនេះអាចអនុវតតបានចំគពាេះបុគគលណាម្យួ (រូបវនតបុគគល ឬនីតិបុគគល) ផ្ លម្ងន
បំណងគលើក្សគ ើងនូវអាក្សបបកិ្សរោិម្និសម្រម្យ ឬសក្សម្ាភាព្ម្និទ្តឹម្ទ្តូវណាម្យួផ្ លបេ្ះពាល់ ល់ 
ធនាោរ រមួ្ទងំអែក្សផតល់គសវាក្សម្ា ឬអែក្សម្ងនរំនាក្សរំ់នងអាជីវក្សម្ាជាម្យួនឹងធនាោរ ។ 
 
3. គស្ចកតីថ្លលងការណ៍ននគោលនគោបាយ 

 គុណតនម្លជាមូ្លោា នរបស់ធនាោរ គឺថា គយើង“គៅរីគនេះសទ្ម្ងបរ់យៈគព្លផ្វង” ។ ក្សែុងការទ្បកាន់
ខ្ជា បនូ់វគុណតនម្លគនេះ ធនាោរគបតជាា ចំគពាេះសតងោ់រវជិាា ជីវៈ និងទ្ក្សម្សីលធម្េ៌ពស់ ក្សែុងការអនុវតតសក្សម្ាភាព្ 
អាជីវក្សម្ា និងវជិាា ជីវៈរបស់គយើង ផ្ លម្ងនផ្ចងក្សែុងទ្ក្សម្ទ្បតិបតតិ និងទ្ក្សម្សីលធម្ ៌ (“ទ្ក្សម្”) ។ និគោជិត
ទងំអស់ទ្តូវបានគលើក្សរឹក្សចិតត ឱ្យគលើគ ើងនូវបញ្ញា តាម្រយៈបណាត ញក្សែុងការរាយការណ៍ណាម្យួផ្ ល
អាចគធវើគៅបាន ង្ហយទ្សួល និងឱ្យបានគលឿនបំផុត អំពី្ការទ្បទ្ពឹ្តដម្និទ្តឹម្ទ្តូវណាម្យួ ផ្ លអាចគធវើឱ្យ 
បេ្ះពាល់ ល់គក្សរ តិ៍គ ា្ េះ និងជំហរជាសហគម្នរ៍បស់ធនាោរ ។ 
 
4. គោលការណ៍  

អែក្សទ្តូវផ្តនិោយគ ើង ទ្បសិនគបើអែក្សជាសាក្សស ីឬទ្បសិនគបើអែក្សទ្តូវបានគគផ្ណនា ំឬផ្ណនាមំ្និទ្តឹម្
ទ្តូវឱ្យអនុវតតនូវសក្សម្ាភាព្េុសចាប ់ ឬោា នសីលធម្ ៌ រមួ្ទងំការទ្បទ្ពឹ្តតិេុសគោយតតិយភាគី ( ូចជា 
អតិថិជន អែក្សផគតផ់គងរំ់និញ/ផលិតផល ឬន គូអាជីវក្សម្ា) ។ 
 

ការរាយការណ៍របស់អែក្សនឹងទ្តូវបានគោេះទ្សាយោ្ងហាតច់ត ់ លអិតលអន ់ គហើយនឹងទ្តូវបានផ្ចក្ស
រផំ្លក្សផ្តក្សែុងក្សរណីចាបំាចប់្ុគណាណ េះ ឧទហរណ៍ជាម្យួអែក្សផ្ លពាក្សព់្ន័ធក្សែុងការគសុើបអគងេត ការគោេះ
ទ្សាយ ឬផ្ក្សតទ្មូ្វនូវបញ្ញា  ។  
 



 

គោលនគោបាយក្សទ្ម្តិទ្ក្សុម្ទ្បឹក្សាភបិាល សតីព្ី វសីសលប្លូវងី ជំនាន ់៤.០ (ផ្េគម្សា ឆ្ែ  ំ២០២១) រំព្រ័រី2 
 

អាក្សបបកិ្សរោិម្និសម្រម្យ ឬសក្សម្ាភាព្ម្និទ្តឹម្ទ្តូវណាម្យួផ្ លអាចជេះឥរធិព្លអាទ្ក្សក្ស ់ល់ 
ធនាោរ រមួ្ម្ងន ប្ុផ្នតម្និកំ្សណតចំ់គពាេះ ៖ 
 

ក្ស.  រាល់សុចរតិភាព្/ភាព្គសាា េះទ្តង ់ ឬបរគលាើសទ្ព្ហារណឌ រមួ្ទងំការលួចបនលំលួច ការឆគបាក្ស 
ការរគំលាភគលើរំនុក្សចិតត អំគព្ើពុ្ក្សរលួយ ការសូក្សប្ាន ់និងការគំរាម្កំ្សផ្ហងផ្ហក្សគក្សរ តិ៍ 

េ.  រាល់ការម្និអនុគលាម្តាម្ចាប ់ឬបរបបញ្ាតតិនានា 
គ. ការរគំលាភគលើទ្ក្សម្ទ្បតិបតតិ និងទ្ក្សម្សីលធម្ ៌ គោលនគោបាយ និតិវធីិ និងសតងោ់ររបស់          
ធនាោរ ។ 

 

ជា ំបូនាា នសទ្ម្ងបអ់ែក្សរាយការណ៍វសីសលប្លូវងី គ ើម្បពិី្ចារណាថា គតើអាក្សបបកិ្សរោិម្និសម្រម្យណា
ផ្ លទ្តូវបានរាយការណ៍គៅ ធនាោរ ផ្ លម្ងនក្សែុងចំណុចណាម្យួខ្ជងគលើមុ្នគព្លគធវើការរាយការណ៍ 
ផ្ រឬគរ។ ទ្បសិនគបើការរាយការណ៍គនាេះគឺជាការម្និគព្ញចិតតរបស់និគោជិត គៅគលើបញ្ញា  ូចជា           
មុ្េតំផ្ណងផ្ទា ល់េលួន ផ្ លម្និផ្ម្នជាការទ្បទ្ពឹ្តតេុសណាម្យួខ្ជងគលើ គនាេះការរាយការណ៍គរួផ្តគធវើតាម្
នីតិវធីិតវ្ារបស់នាយក្សោា នធនធានម្នុសស ។  

 
5. នីតិវិធី 
 
5.1. រាល់ការបង្ហា ញ/រាយការណ៍អំពី្ការទ្បទ្ពឹ្តតិម្និទ្តឹម្ទ្តូវផ្ លទក្សរ់ងនឹងធនាោរ ទ្តូវផ្តគធវើ

គ ើងគៅកានអ់ែក្សផ្ លម្ងនការពាក្សព់្ន័ធតាម្រយៈបណាត ញរំនាក្សរំ់នង ូចម្ងនផ្ចងខ្ជងគទ្កាម្៖ 
 

ទ្បធានគណៈក្សម្ងា ធិការទ្គបទ់្គងហ់ានិភយ័  

ធនាោរ ហុងលីអុង (គេម្បូឌា) ភអិីលសីុ   
ផាេះគលេ២៨ រុក្សខវថីិសគម្តចប្ាន (ផលូវគលេ 
២១៤) ផ្ក្សងផលូវប្ាសា័រ (ផលូវគលេ៥១) សង្ហេ ត់
បឹងរាងំ េណឌ  ូនគព្ញ រាជធានីភែគំព្ញ។ 
 

 ទ្បធានគណៈក្សម្ងា ធិការសវនក្សម្ា  

ធនាោរ ហុងលីអុង (គេម្បូឌា) ភអិីលសីុ 
ផាេះគលេ២៨ រុក្សខវថីិសគម្តចប្ាន (ផលូវគលេ 
២១៤) ផ្ក្សងផលូវប្ាសា័រ (ផលូវគលេ៥១) សង្ហេ ត់
បឹងរាងំ េណឌ  ូនគព្ញ រាជធានីភែគំព្ញ។ 
 

ទ្បធាននាយក្សោា នទ្បតិបតតតិាម្  
(ម្ន្តនតីទ្បតិបតតតិាម្)  

ធនាោរ ហុងលីអុង (គេម្បូឌា) ភអិីលសីុ 
ផាេះគលេ២៨ រុក្សខវថីិសគម្តចប្ាន (ផលូវគលេ 
២១៤) ផ្ក្សងផលូវប្ាសា័រ (ផលូវគលេ៥១) សង្ហេ ត់
បឹងរាងំ េណឌ  ូនគព្ញ រាជធានីភែគំព្ញ។ 

  

 តាម្រយៈអាសយោា នសារគអ ិចទ្តូនិច : Whistleblowing@hlbkh.hongleong.com   
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គោលនគោបាយក្សទ្ម្តិទ្ក្សុម្ទ្បឹក្សាភបិាល សតីព្ី វសីសលប្លូវងី ជំនាន ់៤.០ (ផ្េគម្សា ឆ្ែ  ំ២០២១) រំព្រ័រី3 
 

5.2. អែក្សរាយការណ៍វសីសលប្លូវងី ទ្តូវបានផ្ណនាគំអាយគធវើការរាយការណ៍ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរនិង
ផតល់ព្ត័ម៌្ងនលម្អតិទ្គបទ់្ោនផ់្ លរមួ្ម្ងន ូចខ្ជងគទ្កាម្៖ 
 

ក្ស. ទ្បគភរ ឬការពិ្ព្ណ៌នាអំពី្ការទ្បទ្ពឹ្តដម្និទ្តឹម្ទ្តូវ 
 

េ. គ ា្ េះរបស់បុគគលផ្ លបានទ្បទ្ពឹ្តដ ឬចូលរមួ្ក្សែុងការទ្បទ្ពឹ្តដម្និទ្តឹម្ទ្តូវ និង 
 

គ. “ក្សម្ាវតថុ” “គៅគព្លណា” និង “ក្សផ្នលងណា” ផ្ លទក្សរ់ងនឹងការទ្បទ្ពឹ្តដម្និទ្តឹម្ទ្តូវ រមួ្ម្ងន
ឯក្សសារោទំ្រ ឬភសតុតាងទ្បសិនគបើម្ងន។ 

 

* ទ្បសិនគបើអែក្សចងគ់ធវើ ូគចែេះអែក្សអាចគទ្បើទ្បាស់ រទ្ម្ងន់នការរាយការណ៍វសីសលប្លូវងី របស់
ធនាោរ គ ើម្បផីតល់ព្ត័ម៌្ងនលម្អតិផ្ លទ្តូវការ។   
 

5.3. អែក្សរាយការណ៍វសីសលប្លូវងីទ្តូវបានគលើក្សរឹក្សចិតតឱ្យផតល់អតតសញ្ញា ណរបស់េលួន ឬព្ត័ម៌្ងន
លម្អតិក្សែុងការរំនាក្សរំ់នង គ ើម្បជីួយ សទ្មួ្ល ល់ ធនាោរ គ ើម្បបីញ្ញា ក្ស ់ ឬររួលបានព្ត័ម៌្ងន
បផ្នថម្សទ្ម្ងបគ់ោលបំណងននការគសុើបអគងេតបផ្នថម្គរៀត ចំគពាេះការរាយការណ៍អំពី្ការ
ទ្បទ្ពឹ្តតិម្និទ្តឹម្ទ្តូវគនាេះ។ 

 

5.4. អែក្សផ្ លគទ្ជើសគរ ើសយក្សការម្និបគញ្េញគ ា្ េះ ធនាោរម្ងនសម្តថភាព្ក្សែុងការគសុើបអគងេតអំពី្
ការទ្បទ្ពឹ្តដម្និទ្តឹម្ទ្តូវ ទ្តឹម្រំហំននការគរៀបរាបក់្សែុងរបាយការណ៍ផ្ លររួលបានគោយ 
ធនាោរប្ុគណាណ េះ ។ 

 

5.5. ម្ោ្ងគរៀត អែក្សរាយការណ៍វសីសលប្លូវងីក្សអ៏ាចរាយការណ៍គោយផ្ទា ល់គៅកាន ់ ម្ន្តនតីរាជរោា            
ភបិាល ឬអាជាា ធរម្ងនសម្តថកិ្សចេពាក្សព់្ន័ធ និងភាែ ក្សង់្ហរអនុវតតចាប ់ គៅទ្ព្េះរាជាណាចទ្ក្សក្សម្ពុជា 
 ូចជា ធនាោរជាតិននក្សម្ពុជា ឬអងគភាព្ទ្បឆ្ងំអំគព្ើពុ្ក្សរលួយ ឬទ្កុ្សម្ទ្បឹក្សាអាជាា ក្សណាត ល  
គោេះទ្សាយវវិារការង្ហរ ឬនគរបាល ។ល។  

 

5.6. អែក្សនឹងទ្តូវបានការពារពី្ការសងសឹក្ស ការបង្ហអ ក្សក់ាររកី្សចគទ្ម្ើនក្សែុងការង្ហរ និងពី្ការបង្ហា ញអំពី្
អតតសញ្ញា ណរបស់អែក្ស ទ្បសិនគបើការបង្ហា ញ/ការរាយការណ៍របស់អែក្សទ្តូវបានគធវើគ ើងគោយ
ភាព្គសាា េះទ្តង ់ (គទេះបីជាអែក្សទ្តូវបានគគយល់គ ើញថាម្ងនការភានទ់្ច ោ្ំងពិ្តទ្បាក្ស  
ចំគពាេះការបង្ហា ញ/ការរាយការណ៍ផ្ លអែក្សបានគលើក្សគ ើងក្សគ៏ោយ)  និងក្សទ្ម្តិផ្ លទ្តូវបាន
អនុញ្ញា តគោយចាប ់។ 

 
6. ឯកសារគោង 

គោលនគោបាយគនេះទ្តូវបានបគងេើតគ ើងគ ើម្បរីមួ្បញ្េូ លតទ្មូ្វការនផាក្សែុងរបស់ ធនាោរ ក្ស ូ៏ចជា
កាតព្វកិ្សចេអនុគលាម្តាម្បរបបញ្ាតតិពី្គោលការណ៍ផ្ណនា ូំចខ្ជងគទ្កាម្៖ 

file://///10.91.0.28/KH%20USER/Department/Compliance/B-Compliance/2-%20Whistleblowing%20Policy/2021/BP/Final/Revision/Whistle%20Blower%20Form.pdf


 

គោលនគោបាយក្សទ្ម្តិទ្ក្សុម្ទ្បឹក្សាភបិាល សតីព្ី វសីសលប្លូវងី ជំនាន ់៤.០ (ផ្េគម្សា ឆ្ែ  ំ២០២១) រំព្រ័រី4 
 

• ចាប ់សតីពី្ ទ្គឹេះសាថ នធនាោរ និងហិរញ្ា វតថុ 
 

• ចាប ់សតីពី្ ការទ្បឆ្ងំអំគព្ើពុ្ក្សរលួយ 
 

• ទ្បកាស សតីពី្ ការទ្តួតពិ្និតយនផាក្សែុងរបស់ទ្គឹេះសាថ នធនាោរ និងហិរញ្ា វតថុ របស់ ធនាោរជាតិ នន   
ក្សម្ពុជា 

 
7. ព័ត៌មានននគោលនគោបាយ 

 

តារាងបនាា បប់នស ំ N/A 

ម្ងេ ស់គោលនគោបាយ នាយក្សោា នទ្បតិបតតិតាម្ 
ម្ន្តនតរីរលួបនាុក្ស ទ្បធាននាយក្សោា នទ្បតិបតតិតាម្ 
ភាគីររលួេុសទ្តវូ បុគគលិក្សទងំអស់ននធនាោរ ហុង លីអុង (គេម្បូឌា) ភអីីលសីុ 

អែក្សនិព្នធ ទ្បធាននាយក្សោា នទ្បតិបតតិតាម្ 

ទ្បគភរគោលនគោបាយ គោលនគោបាយក្សទ្ម្តិទ្កុ្សម្ទ្បឹក្សាភបិាល 

កាលបរគិចេរអនុម្ត័ ផ្េគម្សា ឆ្ែ  ំ២០២១ 
កាលបរគិចេរទ្បសិរធភាព្អនុវតត ផ្េគម្សា ឆ្ែ  ំ២០២១ 
កាលបរគិចេរទ្តតួពិ្និតយបនាា ប ់ ផ្េគម្សា ឆ្ែ  ំ២០២២ 

បរបបញ្ាតតពិាក្សព់្ន័ធ 

• ចាប ់សតីពី្ ទ្គឹេះសាថ នធនាោរ និងហិរញ្ា វតថុ 
• ចាប ់សតីពី្ ការទ្បឆ្ងំអំគព្ើពុ្ក្សរលួយ 

• ទ្បកាស សតីពី្ ការទ្តួតពិ្និតយនផាក្សែុងរបស់ទ្គឹេះសាថ ន
ធនាោរ និងហិរញ្ា វតថុ របស់ធនាោរជាតិននក្សម្ពុជា 

គោលនគោបាយពាក្សព់្ន័ធ 

• គោលនគោបាយក្សទ្ម្តិទ្កុ្សម្ទ្បឹក្សាភបិាល សតីពី្      
ការទ្បឆ្ងំអំគព្ើពុ្ក្សរលួយ និងការសូក្សប្ាន ់

• គោលនគោបាយក្សទ្ម្តិទ្កុ្សម្ទ្បឹក្សាភបិាល សតីពី្    
ទ្ក្សម្ទ្បតិបតតិ និងទ្ក្សម្សីលធម្ ៌

• គោលនគោបាយក្សទ្ម្តិទ្កុ្សម្ទ្បឹក្សាភបិាល សតីពី្
អនុគលាម្ភាព្ 

• គោលនគោបាយក្សទ្ម្តិទ្កុ្សម្ទ្បឹក្សាភបិាល សតីពី្ វនិយ័ 

ពាក្សយគនលឺេះ 
របាយការណ៍វសីសលប្លូវងី វសីសលប្លូវងី  
អែក្សរាយការណ៍វសីសលប្លូវងី 

គលេគោងននគោលនគោបាយ  C/COM/RC/002_V4.0 



 

គោលនគោបាយក្សទ្ម្តិទ្ក្សុម្ទ្បឹក្សាភបិាល សតីព្ី វសីសលប្លូវងី ជំនាន ់៤.០ (ផ្េគម្សា ឆ្ែ  ំ២០២១) រំព្រ័រី5 
 

គលេជំនាន ់ ៤.០ 

កាលបរគិចេរ ជំនាន ់៤.០ (ផ្េគម្សា ឆ្ែ  ំ២០២១) 

ទ្តតួពិ្និតយ និងបញ្ញា ក្សគ់ោយ 

• ទ្បធាននាយក្សោា នទ្បតិបតតិតាម្  
ននធនាោរ ហុង លីអុង (គេម្បូឌា) ភអិីលសីុ 

• គណៈក្សម្ងា ធិការអភបិាលកិ្សចេហានិភយ័ និងអនុគលាម្
ភាព្ ននធនាោរ ហុង លីអុង (គេម្បូឌា) ភអិីលសីុ 

យល់ទ្ព្ម្គោយ (អនុវតតបានផ្តចំគពាេះ
គោលនគោបាយក្សទ្ម្តិទ្ក្សមុ្ 
ទ្បឹក្សាភបិាលប្គុណាណ េះ) 

• ទ្បធានគណៈក្សម្ងា ធិការទ្គបទ់្គងហ់ានិភយ័  

ននធនាោរ ហុង លីអុង (គេម្បូឌា) ភអិីលសីុ 

អនុម្ត័គោយ 
• ទ្កុ្សម្ទ្បឹក្សាភបិាល ននធនាោរ ហុង លីអុង (គេម្បូឌា) 
ភអិីលសីុ 
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