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្រកមច្បោបៃ់ដគូអជីវកម� 
1. េសចក�ីេផ�ម 

 

1.1 វសិលភាពនិងករេ្រប្របាស់ 

ៃមណឺ៉ អុិនថឺេណសិនណល ភសីុីេអល និង្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�ន័�និងសខរបស់ខ�ួន (ែដល្រត�វបានេគេហថា “្រក�មហុ៊ន” ឬ“ MINT”) េជឿជាកយ៉់ាង

មុតមាកំ�ុងករេធ�អជីវកម�ជាមយួនឹងស�ងដ់រ្រកមច្បោបែ់ដលមនិមានករគា្ំរទ។ េយងេប�ជា� ្របកនខ់� បនូ់វវប្បធមៃ៌នករអនុេលមេទតមភាពេស� ះ

្រតង ់ករេជឿទុកចិត�និងទំនួលខុស្រត�វផា� ល់ខ�ួន។ 

្រកមច្បោបេ់នះ (្រកមច្បោប)់្រត�វអនុវត�ចំេពះអ�កលក ់អ�កផ�តផ់�ងអ់� ក្របឹក្សោ អ�កេម៉ករ អ�កផ�ល់េសវកម� ៃដគូកិច�សន្យោអ�កតំណាងអ�កលក ់ឈ�ួញក

ណា� ល អ�កផ�ល់្របឹក្សោករបណា� កទុ់នរមួគា�  ្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�ន័� ្រក�មហុ៊នរង អ�កេម៉ករបន�ឬអ�កផ�ល់េសវកម�ក�ុងករផ�តផ់�ង។់ ែខ្សសង� កន់ិងៃដគូ

អជីវកម�េផ្សងេទៀតរបស់ MINT រមួទងំនិេយាជិកភា� កង់រនិងតំណាងរបស់ពួកេគ (“ ៃដគូអជីវកម�”) ។ 

ៃដគូអជីវកម�ទងំអស់នឹងទទួលបានច្បោបថ់តចម�ងមយួច្បោបក់�ុងអំឡុងេពលដំេណ រករចុះេឈ� ះេហយ្រត�វធានាឱ្យបាននូវករអនុេលមតម្រកម

េនះរហូតដល់ទំនាកទ់ំនងកិច�សន្យោជាមយួ MINT ។ ្រក�មហុ៊នតំរូវឱ្យៃដគូអជីវកម�ទងំអស់ពិនិត្យេមល្រកមករងរនិងទទួលស� ល់ករយល់និងករ

្របកនខ់� បជ់ាលយល័ក�ណ៍អក្សរក�ុងចេនា� ះេពលេទៀងទតេ់ដម្បជីាលក�ខណ� ដំបូងក�ុងករេធ�ករជាមយួ្រក�មហុ៊ន។ 

1.2 វត�ុបំណងនិងេគាលបំណង 

 

្រកមច្បោប់េនះបង� ញពីស�ង់ដរនិងត្រម�វករអប្បបរមាែដល្រត�វអនុវត�ចំេពះៃដគូអជីវកម�ទំងអស់េដយអនុវត�្រកមច្បោបេ់នះ MINT ខិតខំកត់

បន�យហនិភយ័អជីវកម�ក�ុងបណា� ញផ�តផ់�ង ់បេង�តទំនាកទ់ំនងកនែ់តជិតស�ិទ�ជាមយួៃដគូអជីវកម�របស់េយងនិងករពរករផ�តផ់�ងន់ាេពលអនាគ

ត។ MINT ចត់ទុកករ្របា្រស័យទក់ទងេដយេស� ះ្រតង់និងេបកចំហជាមួយៃដគូអជីវកម�េហយេជឿជាក់ថាតមា� ភាពមានសរៈសំខន់ចំេពះ

ទំនាក់ទំនងអជីវកម�ែដលេជាគជ័យ។្របសិនេបៃដគូអជីវកម�ដឹងអំពីកររេំលភបំពនណាមួយៃន្រកមឬករសង្ស័យថារេំលភបំពនច្បោប់ឬបទ

ប��ត�ិៃដគូអជីវកម�គួរែតរយករណ៍ពីកង�ល់របស់ពួកេគតមរយៈបណា� ញអ�កផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន។ 

 

ក�ុងករណីែដលមនិអនុេលមតម្រកមច្បោបេ់នះេយងត្រម�វឱ្យៃដគូអជីវកម�របស់េយងេប�ជា� ចិត�និងចូលរមួយ៉ាងេស� ះ្រតងក់�ុងករេដះ្រសយប��

ែដលមិនេគារពតមកលវភិាគែដលបានកំណត់េនក�ុងែផនករសកម�ភាពែកត្រម�វ។ MINT ព្យោយាមេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងជាបន�បនា� ប់ជាមួយៃដគូ

អជីវកម�របស់េយងនិងជួយ ពួកេគឱ្យសេ្រមចបាននូវករអនុេលមតមបទប្ប�� ត�ិៃន្រកមច្បោបេ់នះ។ ្រក�មហុ៊នសូមរក្សោសិទ�ិក�ុងករប�� បក់ិច�្រពម

េ្រព�ងណាមយួ្របសិនេបៃដគូអជីវកម�រេំលភ្រកមេនះឬខកខនមនិបានសហករជាមយួ្រក�មហុ៊នេដម្បសីេ្រមចបាននូវករអនុេលមតម្រកមច្បោប់

េនះ។   

 

2. ករអនុវត�នច៍្បោប ់

 

ៃដគូអជីវកម�្រត�វែតេគារពតមច្បោបន់ិងបទប្ប�� ត�ិែដលអចអនុវត�បាន្រគបទ់ីកែន�ងែដលពួកេគេធ�អជីវកម�របស់ខ�ួនទងំទងំអស់ប៉ុែន�មនិ្រត�វបាន

កំណតច់ំេពះវធិាននិងបទប្ប�� ត�ិទកទ់ងនឹងអភបិាលកិច�សជីវកម� ករ្របកួត្របែជង សុវត�ិភាពផលិតផល ករទទួលខុស្រត�វផលិតផលសុខភាព 
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សុខភាព សុវត�ិភាពករងរបរសិ� ន ករករពរកម�សិទ�ិប��  ករករពរភាពឯកជនរបស់បុគ�លនិងភាពេស�គា� េនកែន�ងេធ�ករ។ េនេពលមានភាព

ខុសគា� រវងបទដ� នៃន្រកមេនះនិងច្បោបជ់ាតិឬបទដ� នែដលអចអនុវត�បានៃដគូអជីវកម�្រត�វ្របកនខ់� បនូ់វត្រម�វករតឹងរុងឹជាងេនះ។ 

 

3. ស�ងដ់រនិងត្រម�វករ 

 

3.1 សីលធម ៌

 

ក. ្របឆាងំអំេពពុករលួយនិង្របឆាងំករសូកប៉ាន ់

MINT េប�ជា� ថានឹងេធ�អជីវកម�របស់ខ�ួនេដយឥតគិតៃថ�ពីករជំរតិទរ្របាកសំ់ណូកអំេពពុករលួយនិងរល់សកម�ភាពខុសច្បោប ់មនិមាន្រកមច្បោប់

និងករែក�ងបន�ំ។ រល់ទ្រមងៃ់នអំេពពុករលួយ ករសូកប៉ាន ់ករជំរតិទរ្របាក ់ករកិបេកង្របាកន់ិងករលងលុយកខ�ក្់រត�វបានហមឃាតេ់ហយមនិ

្រត�វអនុវត�ឬអតឱ់នេដយៃដគូអជីវកម�េឡយ។ ៃដគូអជីវកម�មនិ្រត�វផ�ល់ជូនសន្យោឬផ�ល់សិទ�ិឱ្យសំណូកកដូ កំចី្របាក ់កំៃរ រង� ន ់ឬគុណសម្បត�ិ
េផ្សងេទៀតដល់ម�ន�ីរដ� ភបិាលឬនិេយាជិកអតិថិជនអតិថិជន បុគ�លិក MINT ឬបុគ�លេផ្សងេទៀតេដម្បទីទួលបានអត�្របេយាជនអ៍ជីវកម�ឬ ជះឥទ�ិ
ពលមនិ្រតឹម្រត�វេលសកម�ភាពឬករសេ្រមចចិត�ណាមយួ។ 

 

ខ. ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

ៃដគូអជីវកម�្រត�វែតេចៀសវងពីស� នភាពឬទំនាកទ់ំនងណាមយួែដលអចមានជេមា� ះមនិសមរម្យឬករេលចេចញនូវជេមា� ះជាមយួផល្របេយាជន៍

របស់ MINT។ ៃដគូអជីវកម�មនិ្រត�វផ�ល់ឬផ�ល់អំកដូហួសេហតុ (ជាសច្់របាកឬ់កដូែដលមានតំៃលេលសពី 3,000  បាត) បដិសណា� រកិច�ឬករ

កម្សោន�ដល់និេយាជិកឬសមាជិក្រគ�សរៃននិេយាជិករបស់្រក�មហុ៊នែដលអច្រត�វបានេគេមលេឃញថាជាករប៉ុនបង៉ជះឥទ�ិពលដល់ករសេ្រមចចិត�

អជីវកម�។ ្របសិនេបនិេយាជិក្រក�មហុ៊ននិងសមាជិក្រគ�សររបស់ពួកេគមានចំណាបអ់រម�ណ៍ខងេសដ�កិច�ខ� ងំេនក�ុងអង�ភាពណាែដលេធ�ជំនួញ

ជាមួយ MINT បនា� ប់មកៃដគូអជីវកម�្រត�វបានទមទរឱ្យបង� ញពីទំនាក់ទំនងែបបេនះេដយគា� នករពន្យោេពល។ ទំនាក់ទំនងឬសច់ញាតិណា

មយួជាមយួនិេយាជិក MINT ែដលអចបេង�តជាទំនាស់ផល្របេយាជន្៍រត�វេបកបង� ញ។  

 

គ. ទំនាកទ់ំនង និេយាជិក អ�កលក ់

្រក�មហុ៊នរតឹត្បតិេលករទិញទំនិញឬេសវកម�ពីនិេយាជិកបច�ុប្បន�ឬអតីតនិេយាជិកឬសចញ់ាតិជិតស�ិតរបស់និេយាជិកនិងអជីវកម�ណាមយួែដល

និេយាជិកឬសច់ញាតិជិតខងរបស់ពួកេគកន់កប់ឬ្រត�ត្រតករ្របាក់េ្រចនជាង 10%។ ករដក់ក្រមិតេនះ្រត�វអនុវត�េនេពលនិេយាជិកចូលរួម

េដយផា� ល់ក�ុងករេ្រជសេរ សអ�កលក់ឬមានសមត�ភាពជះឥទ�ិពលដល់ករសេ្រមចចិត�ក�ុងករទិញទំនិញនិងេសវកម�ពីអ�កលក។់ ស� នភាពណា

មយួៃនស� នភាពទងំេនះ្រត�វបានកំណតថ់ាជាទំនាកទ់ំនងរវងអ�កលកន់ិងបុគ�លិក។ ពួកេគគួរែត្រត�វបាន្របកសេដម្បធីានាថានិេយាជិកមនិេធ�។ 

្របសិនេបមានទំនាក់ទំនងរវងនិេយាជិកនិងអ�កលក់ែដលមានសក� នុពលៃដគូអជីវកម�្រត�វែតបង� ញជាមុនេហយបនា� ប់ពីករវភិាគយ៉ាង្រប�ង

្របយត័�អំពីទំនាកទ់ំនងេដយលទ�ផលអចទទួលបានករយល់្រពម។ 

 

ឃ. ករជួញដូរៃផ�ក�ុង 

ៃដគូអជីវកម�្រត�វែតធានាថាព័ត៌មានមិនែបកធា� យេទទីសធារណៈេនេពលមានទំនាក់ទំនងរបស់ពួកេគជាមួយ្រក�មហុ៊នេដយមិន្រត�វបានេ្រប
្របាស់ស្រមាបផ់ល្របេយាជនផ៍ា� ល់ខ�ួនរបស់ៃដគូអជីវកម� និេយាជិករបស់ពួកេគឬមនុស្សេផ្សងេទៀតេឡយ។ 

 

ង. កម�សិទ�ិប��  



[Translation] 
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ៃដគូអជីវកម�្រត�វែតេ្រប្របាស់ព័ត៌មានពណិជ�កម� កររក្សោសិទ�ិនិងពណិជ�ស�� របស់្រក�មហុ៊នែតក�ុងលក�ណៈែដល្រត�វបានអនុ�� តេ្រកមកិច�

សន្យោរបស់ពួកេគជាមយួ MINT និងច្បោបែ់ដលអចអនុវត�បាន។ ៃដគូអជីវកម�មនិ្រត�វបិទបាងំឬរេំលភេលពត័ម៌ានពណិជ�កម� និមតិ�ស�� ពណិជ� 

ឬករងរែដលរក្សោសិទ�ិ។ ៃដគូអជីវកម�មិន្រត�វេ្របខុសច្បោប់អថ៌កំបាំងពណិជ�កម�ឬព័ត៌មានកម�សិទ�ិឬភាពសមា� ត់របស់អ�កដៃទស្រមាប់េគាល

បំណងផា� ល់ខ�ួនឬបង� ញពត័ម៌ានែបបេនះដល់ភាគីទីបីែដលគា� នករអនុ�� តេឡយ។ ៃដគូអជីវកម�្រត�វែតជូនដំណឹងដល់ MINT អំពីករេ្រប្របាស់

េដយគា� នករអនុ�� តៃនករសមា� តព់ណិជ�កម� ម៉ាក និមតិ�ស�� ពណិជ� ផា� កស�� ឬពត័ម៌ានសមា� តរ់បស់ភាគីទីបី។  

 

ច. ករសមា� ត ់

ៃដគូអជីវកម�្រត�វែតករពរពត័ម៌ានរបស់ MINT កុំបង� ញពត័ម៌ានេនះដល់ភាគីទីបីែដលគា� នករអនុ�� តេហយ្រត�វេ្របវស្រមាបែ់តអជីវកម�របស់ 

MINT ប៉ុេណា� ះ។ ្របសិនេបមានអជា� ធរមានសមត�កិច�េ្របច្បោប ់បទប្ប�� ត�ិ តុលករឬសលក�ីត្រម�វឱ្យៃដគូអជីវកម�បង� ញពត័ម៌ានសមា� តណ់ា

មយួបនា� បម់កៃដគូអជីវកម�្រត�វពិេ្រគាះនងិសហករជាមយួ្រក�មហុ៊នេដម្បអីនុ�� តឱ្យចូលរមួជេជកចរចរេលករបង� ញទិន�នយ័េនះេហយបនា� បម់ក

្រត�វយកមកពិចរណាពីត្រម�វករសមេហតុផលរបស់្រក�មហុ៊នអំពីទ្រមងែ់ដលបានេស�សំុេពលេវលលក�ណៈនិងទំហំៃនករបង� ញ។ 

 

ឆ. ករ្របកួត្របែជងេដយយុត�ិធម ៌

ៃដគូអជីវកម�មនិ្រត�វចូលរមួក�ុងករេធ�អជីវកម�ែដលគា� នសីលធមអ៌យុត�ិធម្៌របឆាងំករ្របកតួ្របែជងឬខុសច្បោបក់�ុងអជីវកម�ែដលមាន ប៉ុែន�មនិមាន

កំណតច់ំេពះ៖ 

• លួចពត័ម៌ានែដលមានកម�សិទ�ិ ពត័ម៌ានសមា� តព់ណិជ�កម�ែដលទទួលបានេដយគា� នករយល់្រពមពីមា� ស់ឬជំរុញេអយមានករបង� ញ

ទិន�នយ័ខងេលពីសំណាកអ់តីតបុគ�លិកឬបុគ�លិកបច�ុប្បន�របស់្រក�មហុ៊នេផ្សងេទៀត។ 

• េឆ��តយក្របេយាជន៍ែដលអយុត�ិធម៌ពីអ�កណាមា� ក់តមរយៈឧបាយកល ករលក់បាំង កររេំលភបំពនព័ត៌មានឯកសិទ�ិ ករបង� ញ

ពត័ម៌ានមនិពិតឬករអនុវត�ពណិជ�កម�ខុសច្បោបណ់ាមយួ។ ឬ 

• ករចូលរមួក�ុងករកំណតត់ៃម�ករេដញៃថ� ករេដញៃថ� ករែបងែចកទីផ្សោរឬអតិថិជនឬសកម�ភាពខុសច្បោប្់រសេដៀងគា� ។ 

 

ជ. កិច�្រពមេ្រព�ងេស� ះ្រតងន់ិង្រតឹម្រត�វ 

ៃដគូអជីវកម�មនិ្រត�វេធ�ជាតំណាងមនិពិតពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករណាមយួជាមយួ្រក�មហុ៊នេឡយប៉ុែន�មនិមានកំណតច់ំេពះករបង� ញពត័ម៌ានមនិ

ពិតេដយផា� ល់មាត ់ករផ្សព�ផ្សោយឬករេ្រប្របាស់ឯកសរមនិពិតដូចជាករប�� ទិញ ករទិញរបស់អតិថិជនមនិពិត្របាកដ ករបន�ំឬកិច�សន្យោែក�ង

ក� យ លិខិតែក�ងបន�ំ ៃនករបំផា� ញនិង / ឬកំណត្់រតមនិពិតឬមនិ្រតឹម្រត�វេផ្សងៗេទៀត។ ៃដគូអជីវកម�្រត�វរក្សោទុកកំណត្់រត្រតឹម្រត�វេហយតម

ករេស�សំុ។ អចផ�ល់េសៀវេភនិងកំណត្់រតនិងឯកសរែដលបានេស�សំុេផ្សងេទៀតែដលទកទ់ងនឹងអជីវកម�ជាមយួនឹង MINT ។ 

 

ឈ. ករករពរទិន�នយ័ផា� ល់ខ�ួន 

ៃដគូអជីវកម�្រត�វ្របមូល េ្រប្របាស់និងដំេណ រករព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួនណាមួយស្រមាប់េគាលបំណងអជីវកម�្រសបច្បោប់និងករពរវពីករបាត់បង់

ែដលអចេកតមានករេ្របខុសឬករបង� ញ។ ្រក�មហុ៊នអនុវត�តមច្បោបែ់ដលត្រម�វឱ្យេយងករពរពត័ម៌ានផា� ល់ខ�ួនេហយេយងត្រម�វឱ្យៃដគូអជីវ

កម�ទងំអស់អនុវត�តមច្បោបែ់ដលអចអនុវត�បានេគាលករណ៍របស់ MINT និងកតព�កិច�ក�ុងកិច�សន្យោេដម្បកីរពរទិន�នយ័ផា� ល់ខ�ួន។ 

 

ញ. ច្បោប្់របឆាងំនឹងករលងលុយកខ�ក ់

ៃដគូអជីវកម�្រត�វអនុវត�តមរល់ករ្របឆាងំករលងលុយកខ�ក់និងហិរ�� ប្បទន្របឆាងំេភរវកម�េហយទទួលយកែតមូលនិធិែដលទទួលបានពី
្របភព្រសបច្បោបប់៉ុេណា� ះ។ 



[Translation] 
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3.2 ករអនុវត�សិទ�ិមនុស្សនិងសិទ�ករងរ 

 

ក. ពលកម�កុមារ / ពលកម�មនិ្រគបអ់យុ 

ៃដគូអជីវកម�្រត�វធានាថាមនិមានកុមារមនិទន្់រគបអ់យុឬពលកម�កុមារ្រត�វបានជួលឱ្យេ្រប្របាស់ឬផលិតេដម្បផីលិតឬែចកចយទំនិញឬេសវកម�

របស់ពួកេគេឡយ។ េនះមាននយ័ថាៃដគូអជីវកម�នឹងមនិជួលបុគ�លិកណាមា� កែ់ដលមានអយុេ្រកមអយុករងរអប្បបរមាតមច្បោបរ់បស់្របេទស

ែដលស�ិតេន។ 

 

ខ. ពលកម��ស�ី 

ៃដគូអជីវកម�្រត�វធានាថានិេយាជិក�ស�ីនិង�ស�ីមានៃផ�េពះ្រត�វបានផ�ល់ករព្យោបាល្រសបតមច្បោបនិ់ងបទប��ត�ិែដល្រត�វអនុវត�។ ៃដគូអជីវកម�មនិ

្រត�វប�្ឈបក់រដកហូតសិទ�ិឬបន�យអត�្របេយាជនែ៍ដលជាលទ�ផលៃនករមានៃផ�េពះរបស់និេយាជិកេឡយ។ 

 

គ. េសរភីាពខងសមាគមនិងករចរចជាសមូហភាព 

ៃដគូអជីវកម�្រត�វែតទទួលស� ល់និងេគារពសិទ�ិរបស់និេយាជិកចំេពះេសរភីាពក�ុងករបេង�តសមាគមនិងករចរចជាសមូហភាពេដយមានករ

អនុ�� តពីច្បោប។់ 

 

ឃ ករងរបង�ិតបង�ំនិងករងរែផ�កបង�ំ 

ៃដគូអជីវកម�មនិ្រត�វេ្របកមា� ងំពលកម�េដយបង�ំេដយអេចតនាឬេដយខុសច្បោបណ់ាមយួេឡយ 

កតព�កិច�របស់កម�ករ ទ្រមងណ់ាមយួៃនពលកម�ទសករ អ�កបំេរ  ពលកម�ែដលមានចំណង ឬករជួញដូរមនុស្ស។ ៃដគូអជីវកម�្រត�វធានាថាល័ក�ខ័

ណ� ករងរមានលក�ណៈស�័្រគចិត�េហយនិេយាជិកមានសិទ�ិេសរភីាពក�ុងករប�� បទ់ំនាកទ់ំនងករងររបស់ពួកេគតមរយៈេពលៃនេសចក�ីជូនដំណឹ

ង។ ៃដគូអជីវកម�នឹងមនិត្រម�វឱ្យនិេយាជិកណាមា� កប់ន�ស�ិតេនក�ុងករងរស្រមាបរ់យៈេពលណាមយួ្របឆាងំនឹងឆន�ៈរបស់ពួកេគឬអនុមត័ករអនុ

វត�ែដលរតឹត្បតិសមត�ភាពរបស់និេយាជិកក�ុងករប�� ប់ករងរេនាះេទ។ រល់វធិានករបង�ំដូចជាករដកហូតលិខិតឆ�ងែដន ឯកសរអត�ស�� ណ

េផ្សងេទៀតឬករមនិឱ្យកនលិ់ខិតអនុ�� តេធ�ករ។ 

 

ង. ស� នភាពករងរ 

ៃដគូអជីវកម�្រត�វជួលនិេយាជិកែដល្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេធ�ករ្រសបច្បោបេ់នក�ុងទីតងំនិងកែន�ងរបស់ពួកេគេហយទទួលខុស្រត�វចំេពះករផ�ល់

សិទ�ិរបស់និេយាជិកក�ុងស� នភាពករងរតមរយៈឯកសរសមរម្យ។ 
 

ច . េម៉ាងេធ�ករនិងៃថ�ស្រមាក 

ៃដគូអជីវកម�្រត�វធានាថារល់េម៉ាងេធ�ករ ៃថ�ឈបស់្រមាកនិងេពលេវលេធ�ករហួសេម៉ាងរបស់និេយាជិកគឺអនុេលមតមច្បោបន់ិងបទប្ប��ត�ិែដល

ពកព់ន័�។ 

 

ឆ. ្របាកឈ់�ួលនិងអត�្របេយាជន ៍
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ករផ�ល់សំណងដល់កម�ករនិេយាជិត្រត�វេគារពតមច្បោប្់របាកឈ់�ួលែដល្រត�វអនុវត�រមួទងំបទប្ប�� ត�ិទកទ់ងនឹង្របាកឈ់�ួលអប្បបរមា ែថមេម៉ាង

និងអត�្របេយាជនែ៍ដល្រត�វមានតមច្បោប។់ ពត័ម៌ានអំពីសំណងអត�្របេយាជនន៍ិងសុខុមាលភាពនឹង្រត�វផ�ល់ជូននិេយាជិក្រគបរូ់បជាលយលក�ណ៍

អក្សរនិងផ�ល់ជូនជាភាសែដលបុគ�លិកទងំអស់បានយល់។ 

 

ជ. ករមនិេរ សេអង 

ៃដគូអជីវកម�មនិ្រត�វេរ សេអងក�ុងករជួលនិងករអនុវត�នក៍រងររបស់ខ�ួនរមួមាន្របាកែ់ខ អត�្របេយាជន ៍ 

ភាពរកីចំេរ ន វនិយ័ ករប�� បក់រងរឬករចូលនិវត�ន ៍្របកនពូ់ជសសន ៍សសនា អយុ ស�� តិ សង�ម ជនជាតិភាគតិច ទំេនារផ�ូវេភទ េយនឌរ័ 

មានៃផ�េពះ ស� នភាពអពហ៍ពិពហ៍ គំនិតនេយាបាយ ភាពពិករភាព ជាសមាជិកសមាគម និេយាជិកឬ្របេភទេផ្សងេទៀតែដលករពរេដយច្បោ

ប។់ 

 

ឈ. ករអនុវត�វនិយ័ 

ៃដគូអជីវកម�មនិ្រត�វចូលរមួឬ្រទចំំេពះករដកទ់ណ� កម�សជីវកម� ករបង�ិតបង�ំផ�ូវចិត�ឬផ�ូវកយឬកររេំលភបំពនពក្យសំដីរបស់និេយាជិកេឡ
យ។ ៃដគូអជីវកម�មនិ្រត�វបន�យ្របាកឈ់�ួលេដយសរវធិានករៃនវនិយ័េឡយ។ 

 

ញ. ដំេណាះ្រសយេដយយុត�ិធម ៌

ៃដគូអជីវកម�្រត�វេប�ជា� ចិត�ចំេពះបុគ�លិកទងំអស់េដយករេគារពនិងយុត�ិធម។៌ ដំេណ រករៃនករេ្រជសេរ សករអភវិឌ្ឍ សំណងនិងករេលកកម�ស់

្រត�វេធ�េដយតមា� ភាពសុចរតិភាពនិងយុត�ិធម។៌ សំេលងនិងមតិេយាបល់របស់និេយាជិក្រត�វមានតៃម�។ 

 

ដ. សុខភាពនិងសុវត�ិភាពករងរ 

ៃដគូអជីវកម�្រត�វមានករេប�ជា� ចិត�ក�ុងកររក្សោកែន�ងករងរ្របកបេដយសុវត�ិភាពនិងសុខភាពល�្រសបតមច្បោបែ់ដល្រត�វអនុវត�។ ៃដគូអជីវកម�

្រត�វផ�ល់កែន�ងេធ�ករ្របកបេដយសុវត�ិភាពដល់បុគ�លិករបស់ខ�ួន។ វធិានករណ៍ទំងេនះអចរបប់��ូ លប៉ុែន�មនិមានកំណតច់ំេពះ: ករបណ�ុ ះប

ណា� លសុវត�ិភាពេដម្បកីតប់ន�យហនិភយ័ៃនេ្រគាះថា� កេ់នកែន�ងករងរ កររងរបសួនិងហនិភយ័សុខភាព ផ�តផ់�ងឧ់បករណ៍ ករពរផា� ល់ខ�ួនេន

េពលចបំាច ់កំណតែ់ដនកំណតទ់ំងនស់្រមាបក់រដឹក េលក អូសនិងរុញវត�ុរបស់បុគ�លិក ផ�ល់នូវស� នីយទ៍ឹកផឹកបន�បទ់ឹកស� ត និងករែថទសុំខភា

ព។ មានែផនករសមពន�តអ់គ�ីភយ័  ជេម��សពីអគ�ីភយ័ែស�ងរកសមា� រៈ ករពរអគ�ិភយ័និងឧបករណ៍សេ�ង� ះបនា� ន ់ផ�ូវជេម��សេភ�ងនិងករបណ�ុ ះប

ណា� លេដម្បកីរពរនិេយាជិកពីអគ�ិភយ័ែដលអចេកតមាន។ និេយាជិក្រត�វទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លសម្រសប។ 

 

3.3 ករអនុវត�ចំេពះបរសិ� ន 

 

ក. ករអនុ�� តចំេពះបរសិ� ន បទប្ប�� ត�ិនិងបទដ� នបរសិ� ន 

រល់ករអនុ�� តិនិងករចុះប�� ីបរសិ� នចំបាច្់រត�វែតទទួលបានរក្សោនិងរក្សោចរន�បរសិ� នឱ្យេនដែដល។ ៃដគូអជីវកម�្រត�វដឹងថាបទប្ប�� ត�ិនិង

ច្បោបែ់ដលពកព់ន័�្រត�វបានយកមកពិចរណាេដម្បអីនុវត�និងែថរក្សោ្របពន័�្រគប្់រគងបរសិ� ន។ 

 

ខ. េធ�ឱ្យមានផលបះ៉ពល់បរសិ� នតិចតួច 

ៃដគូអជីវកម�ែដលជាែផ�កមយួៃនែខ្សសង� កដ់សំ៏ខនរ់បស់្រក�មហុ៊ន គួរែតជួយ កតប់ន�យហនិភយ័ៃនករេឡងកំេដែផនដីនិងករែ្រប្រប�លអកស

ធាតុេដយេធ�តមវធិីស�ស� 3R េ្រប្របាស់េឡងវញិ កតប់ន�យនិងែកៃច�េឡងវញិ។ ៃដគូអជីវកម�គួរែតអនុវត�វធិានករេនក�ុងែខ្សសង� កដ់សំ៏ខន់
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របស់ពួកេគេដម្បកីតប់ន�យផលបះ៉ពល់ដល់បរសិ� ននិងសហគមនន៍ិងអភរិក្សនិងែថរក្សោជីវៈច្រម�ះេនកែន�ងែដលតងំេន។ វធិានករណ៍ែបបេនះ

អចរបប់��ូ លប៉ុែន�មនិមានកំណតច់ំេពះ៖ 

• ករបេង�ន្របសិទ�ភាពករេ្រប្របាស់ធនធានធម�ជាតិ វត�ុធាតុេដមទឹកនិងថាមពលេដយករបេង�ន្របសិទ�ភាពករ្រគប្់រគង្របកបេដយករ

ទទួលខុស្រត�វៃនករបេ��ញេទបរសិ� នដូចជា ករបេ��ញទឹកសំណល់ឧស�័ន ផ�ះក��កន់ិងករបំភាយខ្យល់។ 

• រេបៀបករែស�ងរក្របកបេដយទំនួលខុស្រត�វនិងករជំនួសវត�ុធាតុេដមនិងផលិតផលែដលមាន្រសបែ់ដលអចេធ�េទបានេដយមានជំ

េរ សែដលងយ្រស�លែដលមនិបះ៉ពល់ដល់បរសិ� ននិង 

• ករេលកកម�ស់គំនិតផ�ួចេផ�មបរសិ� នឬៃបតងរមួទងំករេ្រប្របាស់ថាមពលកេកតេឡងវញិែដលសម្រសបេនក�ុងែខ្សសង� កគុ់ណតៃម�។ 

 

4. កររយករណ៍អំពី្រកម្រពហ�ទណ�  

MINT និងៃដគូអជីវកម�្រត�វែតេធ�កររមួគា� េដម្បធីានាឱ្យមានសកម�ភាពរហ័សនិងជាបល់ប្់របឆាងំនឹងករបំពនៃន្រកម្រពហ�ទណ� េនះ។ ្របសិនេប
ៃដគូអជីវកម�ដឹងអំពីសក� នុពលឬកររេំលភបំពនជាកែ់ស�ងៃន្រកម្រពហ�ទណ� េនះ ៃដគូអជីវកម�្រត�វជូនដំណឹងដល់ MINT ភា� មៗេនេពលែដល

ពួកេគដឹងអំពីកររេំលភបំពនតមរយៈបណា� ញផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានខងេ្រកមេនះ៖ 

បណា� ញផ�ល់ពត័ម៌ាន:Whistleblower: www.minor.com/whistleblowing 

អុីែមល៖ whistleblower@minor.com 

ៃ្របសណីយ:៍ ជានទ់ី 12, អគា 88 The PARQ ផ�ូវរជដភេិសក ខណ� ខ�ងតឺយ ទី្រក�ងបាងកក 10110 ្របេទសៃថ េដយករយកចិត�ទុកដករ់បស់គ

ណៈកមា� ធិផ�ល់ពត័ម៌ាន MINT ។ 

5. ករអនុវត�នត៍ម្រកមេនះ 

MINT សូមរក្សោសិទ�ិក�ុងករេផ��ងផា� តក់រអនុវត�នត៍មេគាលករណ៍និងត្រម�វករែដលមានែចងក�ុង្រកមេនះេនចេនា� ះេពលេទៀងទតឬ់តមរយៈភា

គីទីបីែដលទទួលបន�ុកេដយ្រក�មហុ៊ន។ េនះរមួប��ូ លសិទ�ិពិេសសក�ុងករ្រត�តពិនិត្យខងេ្រកេនកែន�ងៃដគូពណិជ�កម�។ ្របសិនេបមានករេស�សំុ

ឱ្យេធ�ដូេច�ះៃដគូអជីវកម�នឹងផ�ល់ឯកសរចបំាចទ់ងំអស់ែដលបង� ញពីករអនុវត�នត៍ម្រកមេនះ។ 

 

្របសិនេប MINT សង្សយ័ថាមនិអនុវត�តម្រកមេនះ រក្សោសិទ�ិក�ុងករេស�សំុពត័ម៌ានអំពីកែន�ងែដលពកព់ន័�រល់ឯកសរគា្ំរទពីៃដគូអជីវកម�។ ៃដគូ

អជីវកម�នឹងផ�ល់សិទ�ិចូលដំេណ រករេសៀវេភនិងកំណត្់រតនិងឯកសរែដលបានេស�សំុេផ្សងេទៀតែដលទកទ់ងនឹងអជីវកម�ជាមយួ MINT ។ 

 

្របសិនេបៃដគូអជីវកម�បានរេំលភ្រកមច្បោបេ់នះេហយខកខនមនិបានចតវ់ធិានករែកត្រម�វសម្រសបក�ុងរយៈេពលដស៏មគួរ្រក�មហុ៊នសូមរក្សោ

សិទ�ិក�ុងករចតវ់ធិានករតមផ�ូវច្បោប ់ជាពិេសសក�ុងករប��បទ់ំនាកទ់ំនងកិច�សន្យោជាមយួៃដគូអជីវកម�ភា� មៗេដយគា� នករជូនដំណឹងជាមុន។ 

 

6. អភបិាលកិច� 



[Translation] 

 

 
ចំណងេជង៖ ្រកមច្បោបៃ់ដគូអជីវកម ្  
េលខេយាង៖ MINT/BPCC_1.0/2021  
កលបរេិច�ទេចញផ្សោយ៖ 25 កុម�ះ 2021  
  ទំពរ័ 7 ៃន 7 

 

គណៈកមា� ធិករអនុវត� MINT ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រគប់្រគង្រកមេនះក�ុងលក�ណៈឯករជ្យ េគាលបំណងនិងលក�ណៈជាប់លប់ពីេពលមួយេទ

េពលមយួ ្រកមេនះ្របែហលជា្រត�វករផា� ស់ប�ូរេដម្បឱី្យ្រសបតមតៃម�របស់េយង ករអនុវត�ល�បំផុត ករែកលម�កដូ៏ចជាច្បោបន់ិងបទប្ប�� ត�ិ។ រល់

ករផា� ស់ប�ូរ្រកមេនះនឹង្រត�វទកទ់ងេទៃដគូអជីវកម�។ ករលះបងណ់ាមយួៃន្រកមេនះអច្រត�វបានេធ�េឡងេដយគណៈកមា� ធិករអនុវត�េហយនឹង

្រត�វបានបង� ញជាបនា� នត់មត្រម�វករៃនច្បោបឬ់បទប្ប��ត�ិ។ 

7. ករយល់ដឹងអំពីល័ក�ខណ័�  

ទទួលយកនិងយល់្រពម 

ក�ុងនាម៖ [េឈ� ះ្រក�មហុ៊ន] 

 

ខ�ុ ំទទួលស� ល់ថាខ�ុ ំបានទទួលច្បោបថ់តចម�ង្រកមសីលធម ៍ៃដគូពណិជ�កម�ៃមណឺ៉ អុិនថឺេណសិនណល ភសីុីេអល (“្រកមច្បោប”់) ។ តមរយៈករចុះ

ហត�េលខេលឯកសរេនះខ�ុ ំសូមប�� កថ់ាខ�ុ ំបានអន្រកមេនះេហយយល់្រពមអនុវត�តម្រកមេនះនិងអនុវត�េដម្បអីនុវត�នូវេគាលករណ៍ែណនានំិង

ដំេណ រករចបំាចន់ានា។ 

 

្របសិនេបខ�ុ ំេឃញថាមានកររេំលភបំពនៃន្រកមេនះខ�ុ ំនឹងេលកេឡងពីករ្រព�យបារម�តមរយៈបណា� ញអ�ករយករណ៍។ 

ខ�ុ ំយល់ថាករអនុវត�នត៍ម្រកមច្បោបរ់បស់ខ�ុ ំត្រម�វឱ្យេធ�ជំនួញជាមយួអនីតិជន។ 

 

 

កលបិរេច�ត 

 

   ែតម្រក�មហុ៊ន/្រត:  

    

ហត�េលខ 

 

   

    

េឈ� ះ (សូមសរេសរ) 

 

 

   

តំែណង    

 


