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សមាជិក្រក�ម្រកមច្បោប ់

1. េសចក�ីេផ�ម 

1.1វត�ុបំណងនិងេគាលបំណង 

ៃម៉ណឺ អុិនថឺេណសិនណល ភីសីុេអល េជឿេលករេធ�អជីវកម�េដយស�ងដ់រ្រកមច្បោបែ់ដល ។ េយងេប�ជា� ្របកនខ់� បនូ់វវប្បធមៃ៌នករ

អនុេលមេទតមភាពេស� ះ្រតង ់ករេជឿទុកចិត�និងទំនួលខុស្រត�វផា� ល់ខ�ួនឯង។ 

្រកមច្បោបេ់នះកំណតព់ីគុណតៃម� េគាលករណ៍េផ្សងៗនិងវធិានែដល្រគប្់រគងឥរយិាបថនិងសកម�ភាពរបស់អ�កែដលេធ�ករេនទីេនះ។ 

ទងំេនះគឺជាេគាលករណ៍្រគឹះែដលមនុស្ស្រគបគ់ា� ្រត�វែត្របកនខ់� ប៖់ 

• េធ�កិច�ករជំនួញេដយេស� ះ្រតងន់ិង្របកបេដយសីលធម។៌ 

• េលកស�ួយគុណតៃម�របស់េយងនិងករពរេករ �ិ៍េឈ� ះរបស់េយង។ 

• ែស�ងយល់ពីអ�ីែដលរពំឹងពីនិេយាជិកនិងៃដគូអជីវកម�។ 

• េធ�ករសំេរចចិត�្រតឹម្រត�វជាេរៀងរល់ៃថ�។ 

• អនុវត�តមច្បោបប់ទប�� និងបទដ� ននានាែដលអនុវត�ចំេពះអជីវកម�របស់េយង និង 

• ែស�ងយល់ពីកែន�ងែដល្រត�វេទរកជំនួយឬករែណនា្ំរបសិនេបអ�កមានសំណួរ។ 

1.2 វសិលភាពនិងករេ្រប្របាស់ 

្រកមច្បោបេ់នះ (“្រកមច្បោបេ់នះ”) អនុវត�ចំេពះៃមណឺ៉ អុិនថឺេណសិនណល ភសីុីេអល រល់អង�ភាពអជីវកម�ករែបងែចកនិងករយិាល័យ

េនទូទងំយុត� ធិករែដលេយងេធ�្របតិបត�ិកររមួ ទងំ្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�ន័�និងសខែដល្រក�មហុ៊នមានករចបអ់រម�ណ៍ (ទងំអស់ខង

េល្រត�វបានេហ្រកមច្បោបេ់នះថា“្រក�មហុ៊ន” ឬ“េយង”) ។ 

្រកមច្បោប់េនះអនុវត�ចំេពះអ�កែដលេធ�ករក�ុងនាម្រក�មហុ៊នរួមមានបុគ�លិកអចិៃ�ន�យ៍ឬកិច�សន្យោបុគ�លិកអ�កហត់ករ អ�កពិេ្រគាះ

េយាបល់ អ�កេម៉ករ ម�ន�ី្រគប្់រគងនិងសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល (“សមាជិក្រក�ម”) ។ 

សមាជិក្រក�មទងំអស់្រត�វែតទទួលស� ល់ជាេរៀងរល់ឆា� ថំាពួកេគបានអននិងយល់្រពមេគារព្រកមច្បោបេ់នះ។ វគឺជាទំនួលខុស្រត�វរបស់

អ�កក�ុងនាមជាសមាជិក្រក�មេដម្បរីយករណ៍ពីករ្រព�យបារម� អំពីកររេំលភ្រកមឬករសង្ស័យថារេំលភេលច្បោប់ឬបទប�� ត�ិែដល

្រគប្់រគង្របតិបត�ិកររបស់្រក�មហុ៊ន។ ករខកខនមនិបានរយករណ៍ពីកររេំលភបំពនច្បោបឬ់្រកមច្បោបរ់បស់្រក�មហុ៊នេផ្សងេទៀតែដល

្រត�វបានេគស� ល់ឬសង្ស័យថាជាកររេំលភេល្រកមច្បោប់េនះ។ វអចបណា� លឱ្យមានដក់េទសែផ�កវនិ័យរហូតដល់ឈនដល់ករ

ប��បក់រងរឬទកទ់ងតមកិច�សន្យោ។ 

1.3 អ�ីែដលអ�ក្រត�វេធ� 

ក�ុងនាមជាសមាជិក្រក�ម អ�កមានទំនួលខុស្រត�វក�ុងករ ... 

• អន្រកមច្បោបេ់នះេហយអនុវត�តមេគាលករណ៍េផ្សងេទៀតែដលទកទ់ងនឹងករងររបស់អ�ក។ 
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• េ្របករវនិិច�យ័ល� េស� ះ្រតងន់ិងសុជីវធមក៌�ុងរល់សកម�ភាពែដលអ�កេធ� ្របសិនេបអ�ក្រត�វបានេស�សំុឱ្យរេំលភបំពន្រកមច្បោប ់

សូមកុំ្រប្រពឹត� ។ រយករណ៍ពីករ្រព�យបារម�ឱ្យបានឆាបត់មែដលអចេធ�េទបានេដយេ្របបណា� ញអ�ករយករណ៍។ 

• អនុវត�តមច្បោបន់ងិយល់ពចី្បោបែ់ដល្រត�វអនុវត�ចំេពះករងរនិងអជវីកម�របស់អ�ក។ ្របសិនេបអ�កមានករសង្សយ័អពំចី្បោបឬ់

បទប��ត�ិសូមទកទ់ងែផ�កច្បោបរ់បស់្រក�មហុ៊ន។ 

• សំុជំនួយេនេពលែដលទទួលបានចេម�យមនិច្បោស់ កុំស� កេ់ស�រក�ុងករសំុករែណនាមំុនេពលេធ�សកម�ភាព។ 

• យកចិត�ទុកដកខ់�ស់ចំេពះសកម�ភាពណាមយួែដលមនិ្រត�វគា� នឹង្រកមច្បោប ់េគាលករណ៍ឬច្បោបរ់បស់េយង។ 

• កុំ្រពេងយកេន�យចំេពះកររេំលភបំពន េ្រគាះថា� កដ់ល់្រក�មហុ៊ននិងេករ �ិ៍េឈ� ះរបស់េយងអចករពតបានយ៉ាងងយេដយ

រយករណ៍ពីកង�ល់របស់អ�កភា� មៗ។ 

អ�កែដលរេំលភ្រកមច្បោបេ់នះឬេគាលករណ៍របស់្រក�មហុ៊នអចនឹង្រត�វទទួលពិន័យ។ ្របេភទៃនទទូលេទសែផ�កវនិ័យជាក់ែស�ងនឹង

ែផ�កេលកលៈេទសៈនិងភាពធ�នធ់�រៃនករណីនីមយួៗ។ សកម�ភាពេនះអចរបប់��ូ លមយួរេឺ្រចនដូចខងេ្រកម៖ ករ្រពមានេដយផា� ល់

មាត់ឬជាលយលក�ណ៍អក្សរ ករព្ួយរ ករដកហូតសិទ�ិទទួលបានសំណង ករប�� ប់ករងរឬទក់ទងតមកិច�សន្យោ។ បែន�មេល
សកម�ភាពទំងេនះករបំពនច្បោប់អចបង�ឱ្យមានសកម�ភាពរដ�ប្បេវណីឬ្រពហ�ទណ� ្របឆាងំនឹងអ�ក មិត�រួមករងររបស់អ�កឬ្រក�មហុ៊ន

ែដលមានផលវបិាកធ�នធ់�រ។ 

្របសិនេបអ�កស�ិតក�ុងស� នភាពែដលអ�កេជឿថាអចរេំលភឬនាឱំ្យមានកររេំលភបំពនេល្រកមច្បោបេ់នះសូមទកទ់ងជាមួយពួកេយង

តមរយៈបណា� ញអ�កផ�ល់ពត័ម៌ានែដលេពញចិត� (សូមេមលែផ�កទី 3 កររេំលភបំពន្រកមច្បោប)់ ។ 

2. េគាលករណ៍្រកមច្បោប ់

2.1 េយងដំេណ រករតមផ�ូវច្បោប ់ 

េគារពច្បោប ់វធិានករនិងបទប�� ត� ិ

ករេគារពច្បោបទ់ងំលិខិតនិងស� រតីគឺជា្រគឹះែដលបទដ� ន្រកមច្បោបរ់បស់្រក�មហុ៊នេយង្រត�វបានបេង�តេឡង។ សមាជិក្រក�មទងំអស់្រត�វ

ែតេគារពនិងេគារពច្បោប ់វធិាននិងបទប�� នានាៃនទ្ីរក�ង រដ�និង្របេទសែដលេយងេធ�្របតបិត�កិរ។ េទះបីជាេយងមនិរពំឹងថាអ�កនងឹដងឹ

ពីព័តម៌ានលំអិតៃនច្បោបប់ទប�� និងបទប�� ត�ិទំងេនះបាច់ វចំបាច់្រត�វដឹងឱ្យបាន្រគប់្រគាន់េដម្បកីំណត់ថាេត្រត�វែស�ងរកដំបូនា� នពី
្របធាន អ�ក្រគប្់រគងឬែផ�កច្បោបរ់បស់អ�កេនេពលណា។ 

េយងរពំឹងថាអ�កនឹងអនុវត�តមច្បោបន់ិងបទប្ប�� ត�ិពកព់ន័�ទំងអស់ ប៉ុែន�មិនរបប់��ូ លចំេពះអ�កែដលេ្រប្របាស់េ្រគ�ង្រសវងឹ ករមនិ

េគារពច្បោបហ់ិរ�� វត�ុ យុទ�នាករសិទ�ិសីុវលិ ករករពរសិទ�ិអ�កនិពន� (រមួប��ូ លទងំឯកសរនិងកម�វធិីេបាះពុម�) ករករពរបរសិ� ន ករ

អនុវត�អំេពទុច�រតិមូលប្រតបរេទស សន�ិសុខ ពន�និងឧ្រកិដ�កម�កុំព្ូយទរ័។ 

េគារពតមវធិាន ្របឆាងំករលងលុយកខ�ក ់

ករលងលុយកខ�កគ់ឺជាដំេណ រករមយួែដល្របមូលលុយតមរយៈសកម�ភាពឧ្រកិដ� ដូចជាអំេពេភរវកម� ជួញដូរេ្រគ�ងេញ�ន ករេគចពន� 

ករជួញដូរមនុស្សនិងករែក�ងបន�ំ ្រត�វបានផា� ស់ប�ូរតមរយៈអជីវកម�្រសបច្បោបេ់ដម្បលីក្់របភពេដម្រពហ�ទណ� របស់ពួកេគ។ េយងេប�ជា�
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េធ�អជីវកម�តមរេបៀបែដលររងំករេ្រប្របាស់្របតិបត�ិករអជីវកម�របស់េយងេដយអ�កែដលអចរេំលភបំពនពួកេគ ដូេច�ះេយងអនុវត�

តមករ្របឆាងំនឹងករលងលុយកខ�ក ់ឧ្រកិដ�កម� ហិរ�� វត�ុនិងច្បោប្់របឆាងំេភរវកម�េនក�ុង្របេទសទងំអស់ែដលេយង្របតិបត�ិករ។ 

សមាជិក្រក�ម្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសចំេពះករបង្់របាកែ់ដលខុស្រប្រកតី ជាសច្់របាកឬ់មូលប្បទនប្័រត ែដលេនេ្រកដំេណ រ

ករធម�ត។ រយករណ៍ពីករ្រព�យបារម�របស់អ�ក្របសិនេបអ�កេឃញឬសង្សយ័សកម�ភាពឬ្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុែដលអចជាស�� ៃនប

�� ។ េដម្បែីស�ងយល់បែន�មសូមេមលេគាលនេយាបាយ្រគប្់រគងហនិភយ័េលករលងលុយកខ�ក។់ 

ហមេធ�អជីវកម�េលពត័ម៌ានៃផ�ក�ុង 

រល់ពត័ម៌ានៃផ�ក�ុង្រក�មហុ៊នគួរែត្រត�វបានចតទុ់កថាជាពត័ម៌ានសមា� ត។់ សមាជិក្រក�មទងំអស់ែដលទទួលបានពត័ម៌ានសមា� តអ់ំពី្រក�ម

ហុ៊នឬអង�ភាពណាមយួេផ្សងេទៀតមិន្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេ្រប្របាស់ឬែចករែំលកព័តម៌ានេនាះស្រមាបក់រជួញដូរភាគហុ៊ននិងមូលប្រត

េផ្សងេទៀតឬេគាលបំណងេផ្សងេទៀតេលកែលងែតករេធ�អជីវកម�របស់្រក�មហុ៊ន។ ករេ្រប្របាស់ព័ត៌មានមិនសធារណៈស្រមាប់ផល

្របេយាជនហ៍ិរ�� វត�ុផា� ល់ខ�ួនឬេដម្ប ី"ែណនា"ំ អ�កេផ្សងេទៀតែដលអចេធ�ករសេ្រមចចិត�វនិិេយាគេដយែផ�កេលពត័ម៌ានេនះគឺគា� នសីល

ធមន៌ិងខុសច្បោប។់ 

្របកួត្របែជងេដយេស�ភាព 

េយងព្យោយាមេធ�ឱ្យ្របេសរជាងគូ្របកួត្របែជងរបស់េយងេដយយុត�ិធមន៌ិងេស� ះ្រតង។់ សមាជិក្រក�មទងំអស់គួរែតព្យោយាមេគារពសិទ�ិ
និងេដះ្រសយេដយេស�ភាពគា� ជាមយួអតិថិជន្រក�មហុ៊ន អ�កផ�តផ់�ង ់អ�ក្របកួត្របែជងនិងនិេយាជិកនិងអ�កពកព់ន័�ដៃទេទៀតរមួទងំអ�ក

ឱ្យខ�ីនិងមា� ស់បំណុល។ គុណសម្បត�ិៃនករ្របកួត្របែជងរបស់េយងគួរែតេកតេឡងតមរយៈករអនុវត�ែដលល�្របេសរមនិែដលេធ�េដយ

គា� នសីលធម ៌អយុត�ិធម ៌ករ្របឆាងំនឹងករ្របកួត្របែជងឬករអនុវត�អជីវកម�ខុសច្បោប ់ប៉ុែន�មនិ្រត�វបានកំណតច់ំេពះ៖ 

• លួចពត័ម៌ានែដលមានកម�សិទ�ិ ពត័ម៌ានសមា� តព់ណិជ�កម�ែដលទទួលបានេដយគា� នករយល់្រពមពីមា� ស់ឬជំរុញឱ្យមានករ

េបកបង� ញពីពីអតីតកលនិេយាជិក ឬបច�ុប្បន�របស់្រក�មហុ៊នេផ្សងេទៀត។ 

• ករទញយកផល្របេយាជនព៍ីអ�កណាមា� កេ់ដយអយុត�ិធមត៌មរយៈឧបាយកល ករលកប់ាងំ កររេំលភបំពនេលពត័ម៌ាន

ែដលមានឯកសិទ�ិ ករបង� ញពត័ម៌ានមនិពិតឬករអនុវត�នព៍ណិជ�កម�ខុសច្បោបេ់ផ្សងេទៀត ឬ  

• ចូលរមួក�ុងករកំណតត់ៃម� ករេដញៃថ� ករេដញៃថ�ករែបងែចកទីផ្សោរឬអតិថិជនឬសកម�ភាពខុសច្បោប្់រសេដៀងគា� ។ 

េគារពច្បោប្់របឆាងំអំេពពុករលួយនិង្របឆាងំករសីុសំណូក 

េយងមនិអតេ់អនចំេពះអំេពសូកប៉ានឬ់អំេពពុករលួយ។ សមាជិក្រក�មមនិគួរផ�ល់ឬទទួលយកនូវអ�ីែដលមានតៃម�េដម្បទីទួលបានអជីវ

កម� េធ�អជីវកម�ឬទទួលបានអត�្របេយាជន៍អយុត�ិធមេ៌ឡយ។ អនុវត�ច្បោប់្របឆាងំករសីុសំណូកនិង្របឆាងំអំេពពុករលួយ្រគបទ់ីកែន�ង

ែដលអ�កេធ�ជំនួញេហយមនិថាច្បោបក់�ុង្រស�កអចអនុ�� តិមនិែដលផ�ល់ ចយ ករសន្យោទូទត្់របាកឬ់ទទួលយកនូវតៃម�ណាមយួេដយ

ផា� ល់ឬេដយ្របេយាលេដម្បជីះឥទ�ិពលមនិ្រតឹម្រត�វេទេលករវនិិច�យ័ឬសកម�ភាពរបស់អ�កដៃទកេ៏ដយ។។ េដម្បែីស�ងយល់បែន�ម សូម

ពិេ្រគាះេយាបល់េគាលនេយាបាយ្របឆាងំករែក�ងបន�ំនិងអំេពពុករលួយ។ 

េគារពតមករដកទ់ណ� កម�ពណិជ�កម� 



   [Translation] 
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េពលខ�ះអង�ករសហ្របជាជាតិ សហគមនអ៍ុឺរ ៉ុបនិងរដ� ភបិាលបរេទសខ�ះអចដកទ់ណ� កម�ពណិជ�កម�្របឆាងំនឹងរដ� ភបិាលនិងតំបនេ់ផ្ស

ងៗឬែបបុគ�ល ែដល្រត�វែតេគារពតម។ ដំបូនា� នទកទ់ងនឹងស� នភាពបច�ុប្បន�ៃនប�� ទងំេនះអចទទួលបានពីគណៈកមា� ធិករអនុវត� 

MINT 

2.2 េយងេធ�េដយសុច�រតិភាព 

ករពរទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

"ទំនាស់ផល្របេយាជន៍"មានេនេពលែដលផល្របេយាជន៍ឯកជនរបស់បុគ�លមា� ក់េ្រជ�តែ្រជកតមមេធ្យោបាយណាមួយឬហក់ដូចជា

រខំនដល់ផល្របេយាជនរ៍បស់្រក�មហុ៊ន។ ស� នភាពវវិទអចេកតេឡងេនេពលែដលផល្របេយាជនផ៍ា� ល់ខ�ួនរបស់អ�កបង�ករលំបាកក�ុង

ករអនុវត�ភារកិច�របស់អ�កដល់្រក�មហុ៊ន។ 

ទំនាស់ផល្របេយាជនស៍្រមាបន់ិេយាជិកេដម្បេីធ�ករបេ្រមក�ុងសមត�ភាព្របឹក្សោឬភាគហុ៊នផា� ល់ខ�ួនរបស់គូ្របែជងអតិថិជនឬអ�កផ�តផ់�ង់

របស់្រក�មហុ៊នឬទទួលបានអត�្របេយាជនផ៍ា� ល់ខ�ួនមនិ្រតឹម្រត�វែដលជាលទ�ផលៃនតែំណងរបស់ខ�ួនេនក�ុង្រក�មហុ៊ន។ សមាជិក្រក�មគួរែត

េជៀសវងករភា� បអ់ជីវកម�េដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាលជាមយួអតិថិជន អ�កផ�តផ់�ងឬ់ៃដគូ្របកួត្របែជងេលកែលងែតតួនាទីរបស់អ�ក។ 

ករជួលសមាជិក្រគ�សរភា� មៗក�ុងទំនាកទ់ំនងផា� ល់ / អ�កេ្រកមបង� បផ់ា� ល់គួរែត្រត�វេជៀសវងដចខ់ត។ 

្របសិនេបអ�កេជឿជាកថ់ាផល្របេយាជនឯ៍កជនរបស់អ�កអចមានផលបះ៉ពល់ដល់សមត�ភាពក�ុងករបេំពញភារកិច�របស់អ�ក្របកបេដយ

្របសិទ�ភាពនិងមនិលំេអៀងសូមបំេពញទ្រមងែ់បបបទទំនាស់ផល្របេយាជន ៍(ឧបសម�ន័� 1) ។ អ�ក្រត�តពិនិត្យរបស់អ�កឬគណៈកមា� ធិករ

្របតិបត�ិនឹងវយតៃម�ស� នភាពនិងអចឱ្យអ�កបន�ទំនាកទ់ំនងរចឺតវ់ធិានករេដម្បេីដះ្រសយទំនាស់ផល្របេយាជន។៍ 

ហមមានទំនាស់ផល្របេយាជន៍ែដលមិនបានបង� ញក�ុងេគាលនេយាបាយ។ អ�កណាមា� ក់ែដលដឹងអំពីជេមា� ះឬទំនាស់ែដលនឹងេកត

េឡង្រត�វរយករណ៍េទ្របធានករងរឬតមរយៈបណា� ញរយករណ៍្រក�មហុ៊ន។ ទំនាស់ផល្របេយាជន្៍របែហលជាមនិ្រត�វបានេគដឹង

ច្បោស់េនាះេទដូេច�ះ្របសិនេបអ�កមានសំណួរសូមកុំស� កេ់ស�រក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួអ�ក្រគប្់រគងរបស់អ�កឬែស�ងរកករែណនាំ

តមរយៈបណា� ញរយករណ៍។ 

្របកសទំនាកទ់នំងអ�កលករ់បស់និេយាជិក 

្រក�មហុ៊នដកក់្រមតិេលករផ�តផ់�ងទ់ំនិញឬេសវកម�ពីសមាជិក្រក�មបច�ុប្បន�ឬអតីតកល (ក�ុងរយៈេពលពីរឆា� ចុំងេ្រកយ) ឬ សចញ់ាតិ
សមាជិក្រក�មនិងអជីវកម�ណាមួយែដលសមាជិក្រក�មឬសច់ញាតិជិតស�ិតរបស់ខ�ួនកន់កប់ឬ្រគប់្រគងេ្រចនជាង 10% ។ ស� នភាព

ណាមួយៃនស� នភាពទំងេនះ្រត�វបានកំណត់ថាជាទំនាក់ទំនងរវងអ�កលក់និងបុគ�លិក។ ពួកេគគួរែត្រត�វបាន្របកសេដម្បធីានាថា

សមាជិក្រក�មមិនមានឥទ�ិពលេលករសេ្រមចចិត�ណាមួយក�ុងករទិញទំនិញនិងេសវកម�ពីអ�កលក់ែដលគាត់មានទំនាក់ទំនងេទ។ 

្របសិនេបមានទំនាកទ់ំនងរវងអ�កលកន់ិងនិេយាជិកែដលមានឥទ�ិពល សូមបំេពញសំណំុែបបបទទំនាស់ផល្របេយាជន។៍ េយងនឹងវយ

តៃម�រល់អង�េហតុទងំអស់េដយ្រប�ង្របយត័�និង្របសិនេបមនិមានទំនាស់ផល្របេយាជនេ៍ទទំនាកទ់ំនងអចជាលទ�ផលែដល្រត�វបានស

េ្រមច។ 

ទទួលខុស្រត�វជាមយួកដូ 



   [Translation] 

 

 
ចំណងេជង៖ សមាជិក្រក�ម្រកមច្បោប ់  
េលខេយាង៖ MINT/TMCC_1.0/2021  
កលបរេិច�ទេចញផ្សោយ៖ 25 កុម�ះ 2021  
  ទំពរ័ 5  ៃន 11 

 

េគាលបំណងៃនករកម្សោន�និងកដូេនក�ុងអជីវកម�គឺេដម្បបីេង�តទំនាក់ទំនងករងរល�និងមិនែមនេដម្បទីទួលបានផល្របេយាជន៍ 

អយុត�ិធមជ៌ាមយួអតិថិជន ៃដគូអជីវកម� អង�ភាព្រត�តពិនិត្យឬភាគីទីបីេផ្សងេទៀតេឡយ។ េយងមនិគួរទទួលយកកដូលុយឬ្របាក្់រតឡប់

មកវញិែដល្រត�វបានផ�ល់ជូនេដម្បជីំរុញឱ្យ្រក�មហុ៊នទិញទំនិញឬេសវកម�េឡយ។ វ្រត�វបានហមឃាតយ៉់ាងតឹងរងឹក�ុងករទកទ់ង្រក�ម

ហុ៊ន ផ�ត់ផ�ង់ណាមួយរបស់្រក�មហុ៊នេដម្បេីស� សំុករផ�ត់ផ�ង់ផលិតផលឬេសវកម�េដយឥតគិតៃថ�ឬក�ុងអ្រតពិេសសេដយគា� នករ

អនុ�� តជាលយលក�ណ៍អក្សរជាមុន។ 

កដូឬករកម្សោន�មនិគួរ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យ ឬទទួលយកេដយសមាជិក្រក�មណាមយួេឡង (ឬសមាជិក្រគ�សររបស់ពួកេគ) ដូចជា៖ 

• សច្់របាកឬ់សមមូលសច្់របាកដូ់ចជា កដូកត ឬកដូវ�ិ� បនប្រត ។ 

• ជាថ�ូរនឹងសកម�ភាពមយួចំនួនឬអច្រត�វបានេគេមលេឃញថាជាសំណូកឬជាសំណង 

• េលសពីតៃម�តិចតួច កដូទងំឡាយណាែដលមានតៃម�េលសពី 3,000 បាតឬសមមូលជារូបិយបណ័� ក�ុង្រស�ក្រត�វរយករណ៍

េទអ�ក្រត�តពិនិត្យ។  

• មនិសម្រសបនឹងករអនុវត�អជីវកម�តមទំលបេ់នក�ុង្របេទសរបស់អ�ក។ ឬ 

• រេំលភេលច្បោបប់ទប�� ឬេគាលនេយាបាយែដលអចអនុវត�បានរបស់អង�កររបស់ភាគីមា� ងេទៀត។ 

្របសិនេបអ�កមនិច្បោស់ថាជាកដូសម្រសបេទ សូមពិេ្រគាះជាមយួ ករែណនាកំដូនិងបដិសណា� រកិច�របស់ MINT ឬពិភាក្សោជាមយួអ�ក

្រគប្់រគងរបស់អ�ក។ 

ផ�ល់មកវញិនូវសីលធម ៌

េយងេជឿជាកក់�ុងករផ�ល់េទសហគមនទ៍ងំេនាះវញិនូវកែន�ងែដលេយងរស់េននិងេធ�ករ។ ករផ�ល់្រតឡបម់កវញិអចជាទ្រមងៃ់នករ

បរចិ� គសប្ុបរសធម ៌ករស�័្រគចិត� បរចិ� គផលិតផលឬផ�ល់ជំនួយហិរ�� វត�ុឬផ�ល់ករឧបត�ម�។ 

វចបំាចក់�ុងករេធ�សកម�ភាពែបបេនះ្របកបេដយ្រកមច្បោប ់តមា� ភាពនិងធានាថាពួកេគមនិេ្រជ�តែ្រជកក�ុងអជីវកម�របស់្រក�មហុ៊នេឡ
យ។ រល់ករបរចិ� គនិងឧបត�ម�នានាគួរ្រត�វបានកត់្រតយ៉ាង្រតឹម្រត�វ្រសបតមដំេណ រករអនុម័តែដលបានបេង�តេឡងនិងអមេដយ

វកិ�យប្រតផ�ូវករពីអ�កទទួលផលចុងេ្រកយ។ សមាជិក្រក�មទងំអស់្រត�វធានាថាេនេពលេធ�ឬទទួលយកវភិាគទនសប្ុបរសធមក៌�ុងនាម

្រក�មហុ៊ន ែដលករបរចិ� គ្រត�វបានេ្របស្រមាប់េគាលបំណង្រសបច្បោប់និងេទដល់អ�កទទួលផលែដលបានេ្រគាងទុក។ អ�កមិនគួរេ្រប
តំែណងរបស់អ�កេដម្បបីង�ំវភិាគទនសប្ុបរសធម៌ពីៃដគូអជីវកម�ឬសមាជិក្រក�មេផ្សងេទៀតេឡយ។ េយងមិនចង់ឱ្យអ�កណាមា� ក់មាន

អរម�ណ៍ថាមានកតព�កិច�ចូលរមួចំែណកក�ុងសកម�ភាពទងំេនះេដម្បរីក្សោទំនាកទ់ំនងអជីវកម�របស់េយងេឡយ។ 

្រក�មហុ៊នបានអនុវត�េគាលនេយាបាយអព្យោ្រកឹតែដលបង�ឱ្យេកតធាតុពុលែដលមាននយ័ថាគា� ននរណាមា� កអ់ចេធ�សកម�ភាពនេយាបាយ

ក�ុងនាម្រក�មហុ៊នបានេឡយ។ សូម្របឹក្សោជាមយួេគាលករណ៍ែក�ងបន�ំនិងអំេពពុករលួយេដម្បែីស�ងយល់បែន�មអំពីករចូលរមួវភិាគទន

ករឧបត�ម�និងវភិាគទនសប្ុបរសធម។៌ 

្រប្រពឹត�ចំេពះមនុស្សេដយករេគារព 

្រក�មហុ៊នេប�ជា� យកចិត�ទុកដកច់ំេពះសមាជិក្រក�មទងំអស់េដយេស�ភាព េសចក�ីៃថ�ថ�ូរនិងករេគារព។ េយងេប�ជា� ផ�ល់ឱកសេស�គា� ក�ុង

្រគបវ់ស័ិយករងរេហយនឹងមនិ្របេងយកេន�យចំេពះករេរ សេអងឬករយាយីខុសច្បោបេ់ដយែផ�កេលពូជសសន ៍ពណ៌សម្ុបរ សសនា 

េភទ េដមកំេណ ត ជាតិឬវណ� ៈ ករពរណាមយួេឡយ។ សមាជិក្រក�មរបស់េយងមានសិទ�ិទទួលបានបរយិាកសករងរេដយគា� នករ



   [Translation] 

 

 
ចំណងេជង៖ សមាជិក្រក�ម្រកមច្បោប ់  
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យាយីរងកយនិងផ�ូ វេភទ។ េដម្បែីស�ងយល់បែន�មអំពីឥរយិាបទេនកែន�ងេធ�ករសមរម្យ សូមេមល ឥរយិាបថកែន�ងេធ�ករ េគាល

ករណ៍ែណនាជំាសកលនិងេគាលនេយាបាយសិទ�ិមនុស្ស។ 

សុខភាពល� និងបរសិ� ន្របកបេដយសុវត�ិភាព 

្រក�មហុ៊នខិតខំផ�ល់ជូនសមាជិក្រក�មរបស់េយងនូវបរយិាកសករងរ្របកបេដយសុវត�ិភាពនិងសុខភាពល�។ សមាជិក្រក�មនីមួយៗ

ទទួលខុស្រត�វក�ុងករែថរក្សោកែន�ងេធ�ករែដលមានសុវត�ិភាពនិងសុខភាពល�ស្រមាបេ់គារពតមច្បោបប់រសិ� ននិងសុវត�ិភាពនិងករអនុវត�

និងរយករណ៍អំពីេ្រគាះថា� ក ់កររងរបួសនិងឧបករណ៍ករអនុវត�នឬ៍លក�ខណ� ែដលមិនមានសុវត�ិភាព។ ករ្រប្រពឹត�អំេពហិង្សោនិងករ

គំរមកំែហងមនិ្រត�វបានអនុ�� តេឡយ។ សមាជិក្រក�ម្រត�វបានេគរពំឹងថានឹងអនុវត�ករងរែដលទកទ់ងនឹង្រក�មហុ៊នរបស់ពួកេគេដយ

សុវត�ិភាព េដយមិនមានឥទ�ិពលពីេ្រគ�ង្រសវងឹ េ្រគ�ងេញ�នខុសច្បោប់ឬសរធាតុែដលស�ិតក�ុង្រគប្់រគង។ ករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន

ខុសច្បោបេ់នកែន�ងេធ�ករនឹងមនិ្រត�វបានអតឱ់នេទលបានេឡយ។ 

ករពរបរសិ� ន 

្រក�មហុ៊នរពំឹងថាសមាជិក្រក�មរបស់ខ�ួន្រត�វអនុវត�តមច្បោបន់ិងបទប្ប��ត�ិបរសិ� ន។ ្របសិនេបអ�កមនិច្បោស់អំពីទនំួលខុស្រត�វឬកតព�កចិ�

របស់អ�ក អ�កគួរែតពិនិត្យេមលជាមយួ្របធាន អ�ក្រគប្់រគងឬពិេ្រគាះេលេគាលនេយាបាយបរសិ� ន។ 

បង� ញគណេនយ្យភាព 

្រក�មហុ៊នតំរូវឱ្យមានករភាពេស� ះ្រតង ់េទៀត្រតង ់និងទនេ់ពលេវលនិងរយករណ៍ពីករសេ្រមចចិត�េលអជីវកម�្របកបេដយទនំលួខុស

្រត�វ។ រល់អជីវកម�ែផ�កគណេនយ្យ្រត�វកត្់រតនិងកត្់រតយ៉ាង្រតឹម្រត�វនិងទនេ់ពលេវល។ ្របសិនេបអ�កមនិ្របាកដថាេតករចំណាយ

ជាកល់កម់យួ្រតឹម្រត�វតមច្បោបេ់ទ សូមសួរ្របធានរបស់អ�ក។ 

េសៀវេភកំណត្់រតគណេនយ្យនិងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំអស់របស់្រក�មហុ៊ន្រត�វរក្សោទុកឱ្យបានល�ិតល�នឆ់�ុះប�� ំងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ

នូវ្របតិបត�ិករនានា្រត�វែតបង� ញឱ្យបានឆាបរ់ហ័សតមច្បោបឬ់បទប�� ត�ិែដល្រត�វអនុវត�េហយ្រត�វែតអនុេលមតមត្រម�វករ្រសបច្បោប់

និង្របពន័�របស់្រក�មហុ៊ន។ ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង។ សមាជិក្រក�ម្រត�វសហករយ៉ាងេពញេលញជាមយួសវនករៃផ�ក�ុងនិងសវនករខងេ្រក

ក�ុងកំឡុងេពលពិនិត្យេសៀវេភកំណត្់រតនិង្របតិបត�ិកររបស់្រក�មហុ៊ន។ 

កំណត្់រតអជីវកម�និងករ្របា្រស័យទកទ់ងជាញឹកញាបក់� យជាសធារណៈេហយ េយងគួរែតេចៀសវងករនិយាយបំេផ�ស ករនិយាយ

េមលងយ ករស� នឬចរតិមនិសមរម្យរបស់មនុស្ស េហយ្រក�មហុ៊នអចយល់្រចលំ។ េនះ្រត�វអនុវត�ដូចគា� េទនឹងអុីែមលកំណតេ់ហតុៃផ�

ក�ុងនិងរបាយករណ៍ផ�ូវករ។ កំណត្់រត្រត�វែតរក្សោទុកឬបំផា� ញជានិច�េបេយាងតមេគាលករណ៍រក្សោកំណត្់រតសម្រសបែដលអចរក

េឃញេនេល្រត្រតរបស់្រក�មហុ៊ន។ 

2.3 ករពរ្រក�មហុ៊ន 

ករពរពត័ម៌ានសមា� ត ់

សមាជិក្រក�មទងំអស់្រត�វរក្សោករសមា� តៃ់នពតម៌ានកម�សិទ�ិែដលបាន្របគល់ឱ្យពួកេគេដយ្រក�មហុ៊ន អតិថិជននិងអ�កផ�តផ់�ង។់ ពត័ម៌ាន

សមា� តអ់ច្រត�វបានបង� ញលុះ្រតែតមានករអនុ�� តជាលយលក�ណ៍អក្សរេដយអ�ក្រគប្់រគងឬត្រម�វេដយច្បោបឬ់បទប�� ។ 



   [Translation] 
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ពត័ម៌ានែដលមានកម�សិទ�ិរមួមាន កម�សិទ�ិប�� ដូចជា អថក៌ំបាងំពណិជ�កម� ប៉ាតង ់ស�� អជីវកម� និងសិទ�ិថតចម�ងកដូ៏ចជាែផនករ

អជីវកម� ទីផ្សោរនិងេសវកម� គំនិតវសិ�កម�និងផលិតកម� កររចនាម៉ូដមូលដ� ន ទិន�នយ័កំណត្់រត ពត័ម៌ាន្របាកែ់ខនិងទិន�នយ័និងរបាយ

ករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលមនិបានផ្សព�ផ្សោយ។ ករេ្រប្របាស់េដយគា� នករអនុ�� តឬករែចកចយពត័ម៌ានេនះគឺជាកររេំលភេល្រកមេនះ។ 

វកអ៏ចខុសច្បោបផ់ងែដរេហយជាលទ�ផល្រត�វពិនយ័រដ�ប្បេវណីឬ្រពហ�ទណ� ។ ពត័ម៌ានែដលមានកម�សិទ�ិរមួប��ូ លពត័ម៌ានមនិសធារ

ណៈទងំអស់ែដលអច្រត�វបានេ្របស្រមាបៃ់ដគូ្របកួត្របែជងឬបង�េ្រគាះថា� កដ់ល់្រក�មហុ៊នឬអតិថិជនឬអ�កផ�តផ់�ងរ់បស់ខ�ួន្របសិនេប្រត�វ

បានបង� ញ រមួប��ូ លទងំពត័ម៌ានែដលអ�កផ�តផ់�ងន់ិងអតិថិជនបាន្របគល់ឱ្យ្រក�មហុ៊ន។ កតព�កិច�ក�ុងករែថរក្សោពត័ម៌ានែដលមានកម�

សិទ�ិេនែតបន�េកតមានសូម្បែីតបនា� បព់ីមានទំនាកទ់ំនងករងរឬកិច�សន្យោ្រត�វបានប��ប។់ 

េយាងេទ្រកបខណ័� ទំនាកទ់ំនងសជីវកម�របស់ MINT េដម្បេីរៀនអំពីករទំនាកទ់ំនងសម្រសបជាមយួអ�កពកព់ន័�ខងេ្រក។ 

ករពរទិន�នយ័ផា� ល់ខ�ួន 

កររក្សោទិន�នយ័ផា� ល់ខ�ួនមានសរៈសំខនស់្រមាប្់របជាជន អជីវកម�និងេករ �ិ៍េឈ� ះរបស់េយង។ េយងទទួលខុស្រត�វចំេពះករករពរ

ទិន�នយ័ផា� ល់ខ�ួនរបស់អតិថិជន បុគ�លិកនិងអ�កផ�តផ់�ងរ់បស់េយង។ េយង្រត�វែត្របមូល េ្រប្របាស់និងដំេណ រករពត័ម៌ានផា� ល់ខ�ួនណា

មួយស្រមាប់េគាលបំណងអជីវកម�្រសបច្បោប់និងករពរវពីករបាត់បង់ែដលអចេកតមានពីករេ្រប្របាស់មិន្រតឹម្រត�វឬករបង� ញ។ 

្រក�មហុ៊ននិងសមាជិក្រក�មទំងអស់្រត�វអនុវត�តមច្បោប់េគាលករណ៍និងកតព�កិច�ែដលពកព់័ន�េដម្បកីរពរទិន�នយ័ផា� ល់ខ�ួន។ េដម្បី
ែស�ងយល់បែន�ម សូមពិេ្រគាះអំពីេគាលនេយាបាយករពរទិន�នយ័ផា� ល់ខ�ួន។ 

ករពរ្រទព្យសម្បត�ិរបស់្រក�មហុ៊ន 

សមាជិក្រក�មទងំអស់្រត�វករពរ្រទព្យសម្បត�ិរបស់្រក�មហុ៊ននិងធានាបាននូវករេ្រប្របាស់្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ េចរកម�ករេធ�ស

្របែហសនិងករខ�ះខ� យមានផលប៉ះពល់េដយផា� ល់េទេលផលចំេណញរបស់េយង។ រល់្រទព្យសម្បត�ិរបស់្រក�មហុ៊ន្រត�វែតេ្រប
ស្រមាបេ់គាលបំណងអជីវកម�្រសបច្បោប។់ រល់ឧប្បត�ិេហតុែដលសង្សយ័ថាជាករែក�ងបន�ំឬេចរកម�គួរែត្រត�វបានរយករណ៍ជាបនា� ន់

ស្រមាប់ករេសុបអេង�តតមរយៈបណា� ញអ�កផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន។ ្រទព្យសម្បត�ិរបស់្រក�មហុ៊នមិនគួរ្រត�វបានេ្របស្រមាប់អជីវកម�មិន

ែមនជា្រក�មហុ៊នេទ។ 

3. កររេំលភបពំន្រកមច្បោប ់

េយងទំងអស់គា� ្រត�វេធ�ករេដម្បធីានាឱ្យមានសកម�ភាពរហ័សនិងជាប់លប់្របឆាងំនឹងកររេំលភេល្រកមច្បោប់េនះ។ ្រក�មហុ៊នបាន

បេង�តេគាលករណ៍ស�ីពីកររយករណ៍ែដលពិពណ៌នាអំពីនីតិវធិីស្រមាប់កររយករណ៍អំពីកររេំលភបំពនៃន្រកមច្បោបន់ិងផ�ល់ករ

ករពរដល់អ�ករយករណ៍ ។ វជាេគាលករណ៍របស់្រក�មហុ៊នមនិអនុ�� តឱ្យមានករសងសឹកចំេពះរបាយករណ៍ែដលេធ�េដយភាព

េស� ះ្រតង។់ សមាជិក្រក�មទងំអស់្រត�វបានរពំឹងថានឹងសហករេនក�ុងករេសុបអេង�តៃផ�ក�ុងៃនករ្រប្រពឹត�មនិ្រតឹម្រត�វ។ 

េដយែផ�កេលលក�ណៈៃនករេធ�ខុស សមាជិក្រក�ម្រត�វបានេលកទឹកចិត�ឱ្យពិភាក្សោអំពីកង�ល់របស់ពួកេគជាមយួអ�ក្រគប្់រគងរបស់ពួកេគ

ជាមុន។ ្របសិនេបអ�កគិតថាមនិអចពិភាក្សោអំពីកង�ល់របស់អ�កជាមយួអ�ក្រគប្់រគងេទេនាះអ�កអចរយករណ៍ដូចខងេ្រកមៈ 

• អុីែមល៖ whistleblower@minor.com.  
• បណា� ញរយករណ៍: www.minor.com/whistleblowing ឬ 

http://www.minor.com/whistleblowing
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• ៃ្របសណីយ៍: ជាន់ទី 12, អគា 88 The PARQ ផ�ូវរជដភិេសក ខណ� ខ�ងតឺយ ទី្រក�ងបាងកក 10110 ្របេទសៃថ េដយករ

យកចិត�ទុកដករ់បស់គណៈកមា� ធិរយករណ៍ ។ 

អ�ីែដលគួរេធ�ខុស្រត�វរយករណ៍៖ 

• កររេំលភ្រកមច្បោបរ់បស់្រក�មហុ៊នឬេគាលនេយាបាយនិងនីតិវធិីរបស់្រក�មហុ៊នណាមយួេផ្សងេទៀត។ 

• កររេំលភេលច្បោបប់ទប�� ឬបទប��ត�េផ្សងៗ ឬ 

• សកម�ភាពេផ្សងេទៀតែដលជះឥទ�ិពលអវជិ�មានដល់្រក�មហុ៊ន។ 

ក�ុងស� នភាពខ�ះវពិបាក្របាបអ់�ីែដល្រត�វពីអ�ីែដលខុស។ េដយសរេយងមនិអច្របេមលេមល្រគបស់� នករណ៍ែដលនឹងេកតេឡងបាន

េយង្រត�វែតមានវធិីេដម្បេីឆ�យសំណួរឬប�� ថ�ី។ ទងំេនះគឺជាជំហនែដល្រត�វចងច៖ំ  

ក. ្រត�វ្របាកដថាអ�កមានអង�េហតុពិត្របាកដទងំអស់ េដម្បឈីនេទរកដំេណាះ្រសយ្រតឹម្រត�វេយង្រត�វែតផ�ល់ពត័៌មានឱ្យបានេពញ

េលញតមែដលអចេធ�េទបាន។ 

ខ. សួរខ�ួនឯង៖ េតខ�ុ ំ្រត�វបានេគេស�សំុឱ្យេធ�អ�ីពិេសស? េតវហក់ដូចជាមិនសមេហតុផលឬមិន្រតឹម្រត�វេទ? េនះនឹងជួយ ឱ្យអ�កេផា� ត

អរម�ណ៍េលសំណួរជាក់លក់ែដលអ�ក្របឈមមុខនិងជេ្រមសែដលអ�កមាន។ េ្របករវនិិច�័យនិងសុភវនិិច�័យរបស់អ�ក្របសិនេបអ�ីមយួ

ហកដូ់ចជាមនិសមេហតុផលឬមនិ្រតឹម្រត�វ ។ 

គ. ពិភាក្សោប�� ជាមួយអ�ក្រគប់្រគងរបស់អ�ក េនះគឺជាករែណនាំជាមូលដ� នស្រមាប់្រគប់ស� នភាពទំងអស់។ ក�ុងករណីជាេ្រចនអ�ក

្រត�តពិនិត្យរបស់អ�កនឹងមានចំេណះដឹងអំពីសំណួរេហយនឹងេពញចិត�ក�ុងករទទួលយកនូវដំេណ រករសេ្រមចចិត�។ ចងចំថាវគឺជាករ

ទទួលខុស្រត�វរបស់អ�ក ្របធានរបស់អ�កក�ុងករជួយ េដះ្រសយប��  ្របសិនេបអ�កមនិអចពិភាក្សោប�� ជាមយួអ�ក្រគប្់រគងរបស់អ�ក 

អ�កអចនិយាយជាមយួអ�ក្រគប្់រគងទូេទឬអ�ក្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស។ 

ឃ. ែស�ងរកជំនួយពីធនធានរបស់្រក�មហុ៊ន ក�ុងករណីែដលវមនិសមរម្យេដម្បពីិភាក្សោប�� ជាមយួអ�ក្រគប្់រគងរបស់អ�ក អ�កអចេ្របប

ណា� ញអ�ករយករណ៍ណាមយួែដលនឹងេធ�ឱ្យអ�កទកទ់ងេដយផា� ល់ជាមយួគណៈកមា� ធិកររយករណ៍។ អ�កអចរយករណ៍អំពីករ

បំពនេដយភាពេជឿជាក់និងេដយគា� នករភ័យខ� ចៃនករសងសឹក។ ្រក�មហុ៊នមិនអនុ�� តឱ្យមានករសងសឹកណាមួយ្របឆាងំនឹង

និេយាជិកឬម�ន�ីស្រមាបរ់បាយករណ៍្រតឹម្រត�វៃនកររេំលភែដលសង្សយ័េនាះេទ។ 

ង. សួរដំបូងេហយេធ�សកម�ភាពេនេពលេ្រកយ ្របសិនេបអ�កមិនច្បោស់ពីអ�ីែដល្រត�វេធ�ក�ុងស� នភាពណាមួយែស�ងរកករែណនាំមុន

េពលអ�កេធ�សកម�ភាព។ 

4. អភបិាលកិច� 

4.1 ករ្រគប្់រគង្រកមច្បោប ់

គណៈកមា� ធិករអនុវត� MINT ទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រគប្់រគង្រកមច្បោបេ់នះក�ុងលក�ណៈឯករជ្យ េគាលបំណងនិងខ� បខ់�ួន្រកមច្បោប។់ គ

ណៈកមា� ធិករបេង�តេឡងេដយ្រក�មម�ន�ី្របតិបត�ិនិងអ�កដឹកនា្ំរក�មហុ៊នែដលអនុវត�្រកមច្បោបេ់នះ។ 

4.2 ផា� ស់ប�ូរជា្រកមច្បោប ់



   [Translation] 
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ពីេពលមយួេទេពលមយួ្រកមច្បោបេ់នះ្រត�វករផា� ស់ប�ូរេដម្បរីក្សោនូវតៃម� ករអនុវត�នល៍�បំផុត ករែកលំអកដូ៏ចជាច្បោបន់ិងបទប្ប�� ត�ិនា

នា។ រល់ករផា� ស់ប�ូរ្រកមច្បោបេ់នះនឹង្រត�វផ្សព�ផ្សោយដល់សមាជិក្រក�មទងំអស់និងអ�កពកព់ន័�ទងំអស់។ 

4.3 ករលះបងសិ់ទ�ិៃន្រកមច្បោប ់

ករលះបងណ់ាមយួៃន្រកមច្បោបេ់នះអច្រត�វបានេធ�េឡងេដយគណៈកមា� ធិករអនុវត�េហយនឹង្រត�វបានបង� ញជាបនា� នត់មត្រម�វករៃន

ច្បោបឬ់បទប្ប��ត�ិ។ 

5. ករែថ�ងអំណរគុណ្របចឆំា�  ំ

េដម្ប្ីរបាកដថាមានករអនុេលមតម្រកមច្បោបេ់នះ ្រក�មហុ៊នត្រម�វឱ្យសមាជិក្រក�មទំងអស់ពិនិត្យេមល្រកមករងរេនះេឡងវញិនិង

ទទួលស� ល់ករយល់ដឹងនិងករ្របកនខ់� បរ់បស់ពួកេគជាលយលក�ណ៍អក្សរជាេរៀងរល់ឆា� តំមទ្រមងែ់បបបទែដលបានភា� ប។់ 

ករេប�ជា� ចតិ�របស់អ�កចំេពះ្រកមច្បោបរ់បស់ៃមណឺ៉ អុិនថឺេណសិនណល ភសីុីេអល 

ខ�ុ ំទទួលស� ល់ថាខ�ុ ំបានទទួលច្បោប់ថតចម�ងពីៃម៉ណឺ អុិនថឺេណសិនណល ភីសីុេអល ចុះៃថ�ទី ____________ (“្រកមច្បោប់”) ែដលខ�ុ ំ

បានអន្រកមលីលធមេ៌ហយខ�ុ ំយល់្រគប្់របករ។ ខ�ុ ំនឹងអនុវត�តម្រកមលីលធម្៌របសិនេបខ�ុ ំដឹងថាមានកររេំលភបំពនៃន្រកមលីលធម៌

េនះខ�ុ ំនឹងេលកេឡងពីករ្រព�យបារម�តមរយៈបណា� ញអ�ករយករណ៍។ 

ចុះៃថ�ទ ី  
 
 
ចុះហត�េលខ 
 
 
េឈ� ះ(សូមសរេសរ) 

ឯកសរពកព់ន�:័ 

1 េគាលនេយាបាយអ�ករយករណ៍ MINT 

2 ្រកមច្បោបៃ់ដគូអជីវកម� MINT 

3 េគាលនេយាបាយ្រគប្់រគងហនភិយ័ MINT ស�ីពកីរលងលុយកខ�ក ់

4  កដូនងិករែណនាអំំពបីដិសណា� រកិច�្ របស់ MINT 

5 េគាលនេយាបាយ្របឆាងំករែក�ងបន�នំិងអំេពពុករលួយ MINT 

6 េគាលនេយាបាយសិទ�ិមនុស្សរបស់ MINT 

7 េគាលនេយាបាយបរសិ� ន MINT 

8 េគាលនេយាបាយករពរទិន�នយ័ផា� ល់ខ�ួន MINT 

9 អកប្បកិរយិាេនកែន�ងេធ�ករនិង េគាលករណ៍ែណនាសំកល  

10 ្រកបខណ័� ទំនាកទ់ំនងសជីវកម�   



   [Translation] 
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ឧបសម�ន័� 1 

ទ្រមងែ់បបបទករ្របកសទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

សូមេរៀបរប់ពីផល្របេយាជន៍ឯកជនែដលមានសក� នុពលក�ុងករជះឥទ�ិពលដល់សមត�ភាពរបស់អ�កក�ុងករអនុវត�ឬ្រត�វបានេគេមល

េឃញេដម្បបីំេពញភារកិច�ករងររបស់អ�កឱ្យមាន្របសិទ�ភាពនិងមនិលំេអៀង។ 

ែផ�កទី 1៖ ករបង� ញពត័ម៌ាន 

ជាកែ់ស�ង ទំនាស់ផល្របេយាជន ៏សក� នុពលឬករយល់េឃញពកព់ន័�នឹង៖ (េ្រជសេរ សទងំអស់) 

☐ មានចណំាបអ់រម�ណ៍ផា� ល់ចំេពះអ�កផ�តផ់�ង ់អតិថិជន ៃដគូ្របកួត្របែជងឬសិទ�ិផា� ចម់ុខរបស់្រក�មហុ៊ន។  

☐ មានចណំាបអ់រម�ណ៍េដយ្របេយាលចំេពះអ�កផ�តផ់�ង ់អតិថិជន ៃដគូ្របកួត្របែជងឬសិទ�ិផា� ចម់ុខរបស់្រក�មហុ៊ន  

☐ ផ�ល់ជំនាញឬេសវកម�ដល់អ�ក្របកួត្របែជង។  

☐ ចូលរមួក�ុងអជីវកម�ខងេ្រកែដល្របកួត្របែជងជាមយួឬលកទ់ំនិញឬេសវកម�ដល់្រក�មហុ៊ន។  

☐ ជួលសមាជិក្រគ�សរភា� មៗេនក�ុងអ�ក្រគប្់រគងផា� ល់ឬអ�កេ្រកមបង� បេ់នក�ុងនាម្រក�មហុ៊នែតមយួ។  

☐ េផ្សងៗ  

សូមផ�ល់ពត័ម៌ានលម�តិពកព់ន័�ទងំអស់៖ 

 

 

 

 

 
 

(ជាកែ់ស�ង សក� នុពលឬករយល់ដឹង) រពឹំងថាជាទំនាស់ស�ិតេន (េ្រជសេរ សតមសម្រសប) 
☐ 0–12 ែខ                                            ☐ > 12 ែខឬកំពុងបន� 

 

ែផ�កទី 2៖ ករបដិេសធ 

ខ�ុ ំសូម្របកសថាពត័ម៌ានលម�តិខងេលៃនផល្របេយាជនឯ៍កជនរបស់ខ�ុ ំគឺ្រតឹម្រត�វតមចំេណះដឹងរបស់ខ�ុ ំេហយខ�ុ ំដឹងអំពីទំនួលខុស្រត�វរបស់ខ�ុ ំក�ុងករ

ចតវ់ធិានករសមេហតុផលេដម្បេីចៀសវងជេមា� ះ ទំនាស់ផល្របេយាជនណ៍ាមយួែដលពកព់ន័�នឹងករអនុវត�មុខងររបស់ខ�ុ ំនិងផ�ល់េយាបល់ដល់អ�ក

្រគប្់រគងរបស់ខ�ុ  ំៃនករផា� ស់ប�ូរែដលពកព់ន័�េនក�ុងកលៈេទសៈផា� ល់ខ�ួនរបស់ខ�ុ ំ។ 

េឈ� ះ ហត�េលខ  

តំែណង៖ កលបរេិច�ត៖  

ែផ�កធុរកិច�៖   



   [Translation] 

 

 
ចំណងេជង៖ សមាជិក្រក�ម្រកមច្បោប ់  
េលខេយាង៖ MINT/TMCC_1.0/2021  
កលបរេិច�ទេចញផ្សោយ៖ 25 កុម�ះ 2021  
  ទំពរ័ 11  ៃន 11 

 

ែផ�កទី 3៖្រត�វបំេពញេដយ្រក�មហុ៊ន 

ខ�ុ ំបានពិនិត្យេមលទ្រមងខ់ងេលេហយពត័ម៌ានលម�តិែដលបានផ�ល់ជូន (េ្រជសេរ សតមសម្រសប) 

☐ មនិបង�ជាទនំាស់ផល្របេយាជនេ៍ហយខ�ុ ំអនុ�� តិឱ្យបន�សកម�ភាពេនះ 

(េទែផ�កទី 4) ។ 

☐ បេង�តបានជាទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាកែ់ស�ងឬដឹងបាន 

(សូមផ�ល់នូវែផនករសកម�ភាពលម�តិខងេ្រកម) ។ 

្របសិនេបស� នភាពេនះបេង�តជាទំនាស់ផល្របេយាជនសូ៍មធានាថាសកម�ភាពដូចខងេ្រកម្រត�វបានេគពិចរណា៖ 

• ធានាថារល់ពត័ម៌ានជុំវញិជេមា� ះ្រត�វបានលត្រតដងនិងចង្រកងជាឯកសរ។ 

• ជូនដំណឹងដល់ជនែដលរងផលបះ៉ពល់ពីជេមា� ះេនះេដយែស�ងរកទស្សនៈរបស់ពួកេគទកទ់ងនឹងថាេតពួកេគជំទស់ឬេទ 

• េធ�កំែណទ្រមងវ់សិលភាពករងរឬកររតឹត្បតិករទទួលបានពត័ម៌ានជាកល់ក ់

• េ្រជសេរ សភាគីទីបីេដម្ប្ីរត�តពិនិត្យែផ�កណាមយួឬទងំអស់ៃនដំេណ រករ 

• ផ�ល់អនុសសនឱ៍្យលះបងផ់ល្របេយាជនែ៍ដលកំពុងបង�ជេមា� ះ 

• ដកបុគ�លេនាះេចញពីដំេណ រករឬករទទួលខុស្រត�វជាបេណា� ះអសន�។ 

• តមដនសកម�ភាពរបស់បុគ�លេនាះឱ្យជាបទ់កទ់ងនឹងទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

• មនិចតវ់ធិានករអ�ីេទៀតេទពីេ្រពះជំេលះមានតិចតួចបំផុត។ 
 
ខ�ុ ំបានពិនិត្យេលករពិចរណាខងេលេហយអនុវត�តមដំណាកក់លេដម្បលុីបបំបាត ់/ ្រគប្់រគងជេមា� ះ៖ 

ខ�ុ ំនឹងធានាថាែផនករសកម�ភាពេនះ្រត�វបានពិនិត្យេឡងវញិ៖ 

☐ ក�ុងរយៈេពល 1 ែខ ☐ ក�ុងរយៈេពល 3 ែខ ☐ ក�ុងរយៈេពល 6 ែខ  

☐ ក�ុងរយៈេពល 12 ែខ  ☐ េផ្សងៗ- ប�� ក…់…………  ☐ មនិមាន៖ជេមា� ះ្រតឹមែតម�ងររឺយៈេពលខ�ី 

ែផ�កទី 4៖ ្រក�មហុ៊ន 

សកម�ភាពែដលបានពិពណ៌នាេនក�ុងវធិីស�ស�ែដលបានែចងេនក�ុងែផ�កទី 3 ្រត�វបានបេង�តេឡងេដម្ប្ីរគប្់រគង្របកបេដយ្របសិទ�ិភាព សក� នុពល

ឬករយល់េឃញទំនាស់ផល្របេយាជន៍ែដលបានបង� ញេនក�ុងែផ�កទី 1។ វធិីស�ស�ែដលបានែចងេនក�ុងែផ�កទី 3 ធានាថាផល្របេយាជន៍និងេករ �ិ៍

េឈ� ះរបស់្រក�មហុ៊ន្រត�វបានករពរ្រគប្់រគាន។់ 

េឈ� ះ៖                                                                  ហត�េលខ៖  

តំែណង៖  កលបរេិច�ត៖  

 


