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េគាលនេយាបាយ្របឆាងំករែក�ងបន�ំនិង្របឆាងំអំេពពុករលួយ 

1. េសចក�ីេផ�ម 

ៃមណឺ៉ អុិនថឺេណសិនណល ភសីុីេអល ជា្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�ន័� និង្រក�មហុ៊នពកព់ន័� (រមួគា� “្រក�មហុ៊ន”) េប�ជា� អនុវត�ករេធ�អជីវកម�្រសបតមច្បោបជ់ា

ធរមាន្របកបេដយភាពេស� ះ្រតងន់ិង្រកមសីលធមេ៌ដយគា� នករអធ្យោ្រស័យចំេពះករលួចបន�ំនិងទទួលសំណូក។ 

ក�ុងឆា�  ំ2013 ្រក�មហុ៊នបានចុះហត�េលខីៃនេសចក�ី្របកសបេង�តសម�ន័�ភាពសកម�ភាពរមួៃនវស័ិយឯកជនៃថ្របឆាងំនឹងអំេពពុករលួយ (CAC) និង

បានទទួលស� ល់នូវទំនួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនក�ុងករដឹកនាំជាគំរូក�ុងករ្របយុទ�្របឆាំងនឹងករលួចបន�ំនិងអំេពពុករលួយេដយេធ�អជីវកម�

្របកបេដយ្រកមសីលធម ៌សុចរតិភាពនិង អនុវត�េគាលករណ៍អជីវកម�េដម្ប្ីរបឆាងំនឹងអំេពពុករលួយ្រគបរូ់បភាព។ 

េដម្បធីានាថា្រក�មហុ៊នេធ�តមករអនុវត�្របតិបត�ិករអជីវកម�ល�និងកតប់ន�យហនិភយ័ែដលេកតេឡងពីករែក�ងបន�ំនិងអំេពពុករលួយយ៉ាងសកម� 

្រក�មហុ៊នបានអនុវត�េគាលករណ៍ែណនាអំភបិាលកិច�សជីវកម�និង្រកមសីលធមន៌ិងេគាលករណ៍្របឆាងំេគាលនេយាបាយបន�ំនិងអំេពពុករលួយ (“ 

េគាលនេយាបាយ”) ។ 

1.1 េគាលបំណង 

េគាលបំណងៃនេគាលករណ៍េនះគឺេដម្បបីេង�ត្រកបខណ័� ស្រមាបក់រពរនិងែស�ងរកសកម�ភាពបន�ំនិងអំេពពុករលួយ។ វបង� ញអំពីតួនាទីនិងទំនួល

ខុស្រត�វរបស់និេយាជិក ម�ន�ីនិងនាយកក�ុងករកតប់ន�យហនិភយ័ៃនករបន�ំនិងអំេពពុករលួយនិងបេង�តវធិានករណ៍េដម្បកីរពររកនិងេឆ�យតប

ចំេពះសកម�ភាពបន�ំណាមយួ។ 

1.2 វសិលភាពនងិករេ្រប្របាស់ 

េគាលករណ៍េនះអនុវត�ចំេពះនាយក និេយាជិក បុគ�លិកនិងអ�ក្រគប្់រគងជាអចិៃ�ន�យ ៍ម�ន�ីនិងភា� កង់រទងំអស់របស់្រក�មហុ៊ននិង្រក�មហុ៊នបុ្រតស

ម�ន័�សខនិង្រក�មហុ៊នេផ្សងេទៀតែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ MINT ទូទងំពិភពេលក។ 

្រគបៃ់ដគូដក់ចូលទុនែដល្រក�មហុ៊ន្រគប់្រគង្រត�វែតអនុវត�េគាលនេយាបាយ្របឆាងំនឹងករសីុសំណូក។ ក�ុងករណីែដល្រក�មហុ៊នចូលរួមប៉ុែន�មនិ

្រគប្់រគងទំនាកទ់ំនងករចូលទុន្រក�មហុ៊ននឹងេលកទឹកចិត�ៃដគូអជីវកម�របស់ខ�ួនឱ្យបំេពញតមត្រម�វករៃនេគាលករណ៍េនះ។ 

1.3 និយមនយ័ 

“ករែក�ងបន�”ំ មាននយ័ថាជាសកម�ភាពេដយេចតនាែដលបានេធ�េឡយេដម្បទីទួលបាននូវផលចំេណញេដយអយុត�ិធមឬ៌ខុសច្បោបស់្រមាបខ់�ួនឯង

ឬអ�កដៃទ (ឧទហរណ៍្រគ�សរសចញ់ាតិមតិ�ភក�ិឬអ�កស� ល់គា� )។ ករបន�ំអច្រត�វបានែចកជាបី្របេភទគឺអំេពពុករលួយករេ្រប្រទព្យសម្បត�ិមនិ្រតឹម

្រត�វនិងេសចក�ីែថ�ងករបន�ំ។ 

“ អំេពពុករលួយ” មាននយ័ថាជាករផ�ល់ជូនេដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាលឬករទទួលបាននូវករចំណាយេផ្សងៗ េសវកម� កដូ កំចី្របាក ់កំៃរ កដូ

ឬអ�ីៗែដលមានតំៃលដល់រពឺីបុគ�លណាមយួែដលជាករេលកទឹកចិត�ឱ្យេធ�អ�ីមយួរមឺិនេគារពតួនាទីេធ�អ�ីមួយរជឺះឥទ�ិពលដល់ករសេ្រមចចិត�េល ឬ

េដយបុគ�លឬអង�ករ រមួទងំទីភា� កង់ររដ� ភបិាល ម�ន�ីរដ� ភបិាល បុគ�លិក្រក�មហុ៊នឯកជននិងនិេយាជិករបស់្រក�មហុ៊នឯកជន។ អំេពពុករលួយរមួ
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មានករសូកប៉ាន ់ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ករជំរតិទរ្របាក ់និងករផ�ល់្របាកក់ៃ្រមខុសច្បោបដ់ល់ម�ន�ីរដ� ភបិាល ឬអង�ករឯកជនេលកែលងែតមាន

ករអនុ�� តិពីច្បោប ់បទប��  ្របៃពណី វប្បធមឬ៌ករដំេណ រករទីផ្សោរ។ 

“្រទព្យសម្បត�ិមនិ្រតឹម្រត�វ” មាននយ័ថាជាសកម�ភាពណាមយួែដលនាេំទដល់ករកនក់ប្់រទព្យសម្បត�ិរបស់្រក�មហុ៊នេដយខុសច្បោបែ់ដលបណា� ល

ឱ្យបាតប់ង្់រទព្យសម្បត�ិ ឱកសឬផល្របេយាជនេ៍ផ្សងេទៀតរបស់្រក�មហុ៊នេដម្បផីល្របេយាជនផ៍ា� ល់ខ�ួនឬអ�កដៃទរមួទងំ្រទព្យសម្បត�ិនិងមនិែមន

ជាសច្់របាក។់ 

“របាយករណ៍ែក�ងបន�ំ” មានន័យថាជាករបំភាន់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេដយេចតនាឧទហរណ៍របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុនិងកំណត្់រតហិរ�� វត�ុឬ

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុមិនែមនេដម្បលីក់បាំង ករបំភ័ន�្រទព្យឬសកម�ភាពមិន្រតឹម្រត�វស្រមាប់ផល្របេយាជន៍ផា� ល់ខ�ួនឬរបស់េផ្សងេទៀតែដលប

ណា� លឱ្យមានករភន័�្រចឡំេនក�ុងរបាយករណ៍និងកំណត្់រតទងំេនាះ។ 

2. េគាលនេយាបាយ 

2.1 វធិានករ្របឆាងំនឹងករែក�ងបន�ំនិងអំេពពុករលួយ 

2.1.1 ករែក�ងបន�ំនិងអំេពពុករលួយ 

្រក�មហុ៊នមិនេលកែលងចំេពះទ្រមងៃ់នសកម�ភាពែក�ងបន�ំឬពុករលួយណាមួយេឡយេទះបីសកម�ភាពែបបេនះអចផ�ល់ផល្របេយាជន៍ដល់្រក�ម

ហុ៊នកេ៏ដយ។ រល់្របតិបត�ិករែក�ងបន�ំឬករទូទតពុ់ករលួយ្រត�វហមឃាតម់និថានិេយាជិករបស់្រក�មហុ៊នឬភាគីទីបីែដលេធ�សកម�ភាពក�ុងនាម្រក�ម

ហុ៊នរមួទងំអ�កផ�តផ់�ង ់អ�កែចកចយ ភា� កង់រ្របឹក្សោេយាបល់និងអ�កេម៉ករ។ េនះរមួប��ូ លទងំអ�កេម៉ករបន�ឬអ�កពិេ្រគាះេយាបល់ែដលបានជួល

េដយភាគីទីបីេដម្បេីធ�ករក�ុងនាម្រក�មហុ៊ន។ អ�កផ�ត់ផ�ង ់អ�កែចកចយ ភា� ក់ងរ អ�កពិេ្រគាះេយាបល់និងអ�កេម៉ករ្រក�មហុ៊នក៏្រត�វស�ិតេនេ្រកម

េគាលករណ៍ជាេ្រចនៃនេគាលករណ៍េនះតមរយៈ្រកមសីលធមរ៌បស់ៃដគូអជីវកម�របស់េយង។ 

្រក�មហុ៊ននឹងេធ�ករេសុបអេង�តរល់ករណីៃនករសង្សយ័ករែក�ងបន�ំនិងអំេពពុករលួយនិងចតវ់ធិានករវនិយ័និងច្បោបែ់ដលមានចំេពះជនណាែដល

រេំលភេគាលករណ៍ឬ្រកមសីលធមេ៌នះ។ ្រក�មហុ៊ន្រត�វករពរអ�កផ�ល់ពត័ម៌ាននិងផ�ល់ករ្រប្រពឹត�្រតឹម្រត�វដល់និេយាជិកែដលបដិេសធមនិចូលរមួ

ក�ុងសកម�ភាពបន�ំឬរយករណ៍អំពីសកម�ភាពបន�ំ។ 

2.1.2  ករចំណាយស្រមាប់កដូនិងបដិសណា� រកិច� (កម្សោន�) 

េគាលបំណងៃនអជីវកម�ករកម្សោន�និងកដូែផ�កពណិជ�កម�ជួយ បេង�តទំនាក់ទំនងករងរល�និងល�មិនែមនេដម្បីទទួលបានផល្របេយាជន៍

អយុត�ិធម៌ជាមួយអតិថិជនៃដគូអជីវកម�អង�ភាព្រត�តពិនិត្យឬភាគីទីបីេផ្សងេទៀតេឡយ។ និេយាជិកមិនគួរទទួលយកកដូ ជា្របាក់ឬ្របាកេ់្រកមតុ

េដម្បជីំរុញ្រក�មហុ៊នឱ្យទិញទំនិញឬេសវកម�េឡយ។ វ្រត�វបានហមឃាតយ៉់ាងតឹងរងឹក�ុងករទកទ់ង្រក�មហុ៊ន ផ�តផ់�ងណ់ាមយួរបស់្រក�មហុ៊នេដម្បី
េស�សំុករផ�តផ់�ងផ់លិតផលឬេសវកម�េដយឥតគិតៃថ�ឬក�ុងអ្រតពិេសសេដយគា� នករអនុ�� តជាលយលក�ណ៍អក្សរជាមុន។ 

កដូឬករកំសន�មនិគួរ្រត�វបានផ�ល់ ឱ្យ ឬទទួលយកេដយនិេយាជិកណាមយួ (ឬសមាជិក្រគ�សររបស់គាត)់ ដូចជា៖ 

• សច្់របាកឬ់សមមូលជាសច្់របាកដូ់ចជាកតកដូឬលិខិតប�� កក់ដូ ។ 

• ភាគហុ៊នរមឺូលប្័រត 

• ករអនុេ្រគាះឬេសវកម�ែដលបានផ�ល់ឱ្យជាថ�ូរនឹងសកម�ភាពមយួចំនួនឬអច្រត�វបានេគេមលេឃញថាជាសំណូកឬករទូទត្់របាក។់ 
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• របស់របរែដលមានតៃម�េលសពី 3,000 បាតឬសមមូលជារូបិយបណ័� ក�ុង្រស�ក។ 

• មនិ្រត�វគា� នឹងករអនុវត�អជីវកម�តមទំលបេ់នក�ុង្របេទសរបស់អ�ក ឬ 

• រេំលភច្បោប ់បទប��ត�ិឬេគាលនេយាបាយែដលអចអនុវត�បានរបស់អង�កររបស់ភាគីមា� ងេទៀត។  

្រក�មហុ៊នរពំឹងថានិេយាជិករបស់ខ�ួន្រត�វេធ�ករវនិិច�យ័ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វក�ុងករណីនីមយួៗមនិថាកដូឬករផ�ល់ជូនបដិសណា� រកិច�គឺសមេហតុផលនិង

មនិមានចំនួនសំណូកនិង្រសបតមបទដ� នសង�ម។ ក�ុងករណីណាកេ៏ដយករទទួលយកកដូមនិ្រត�វបះ៉ពល់ដល់្របតិបត�ិករនិងករសេ្រមចចិត�

អជីវកម�របស់្រក�មហុ៊នេឡយ។ សូមេយាងេលេគាលករណ៍របស់្រក�មហុ៊នែណនា ំស�ីពីកដូនិងបដិសណា� រកិច�េដម្បែីស�ងយល់បែន�មអំពីករផ�ល់

កដូែដលអចទទួលយកបាន។ 

2.1.3 វភិាគទននេយាបាយ 

វភិាគទននេយាបាយមានន័យថាជាជំនួយេដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាលេទះបីជាហិរ�� វត�ុឬជាកដូក៏េដយេដម្បគីាំ្រទបុព�េហតុនេយាបាយ។ 

វភិាគទននេយាបាយ្រត�វបានរួមប��ូ លប៉ុែន�មិន្រត�វបានកំណត់ចំេពះករផ�ល់្របាក់កម�ី កដូ េសវកម� ករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម�ឬសកម�ភាព

ផ្សព�ផ្សោយករទិញសំបុ្រតចូលទស្សនា្រពឹត�ិករណ៍ៃរអង� ស្របាក ់ករចូលរមួវភិាគទនដល់អង�ភាពែដលជាបទ់កទ់ងជាមយួគណបក្សនេយាបាយ

និងករចូលរមួេផ្សងេទៀតេនក�ុងយុទ�នាករនេយាបាយ។ 

្រក�មហុ៊នបានអនុវត�េគាលនេយាបាយអព្យោ្រកឹតភាពនេយាបាយ ្រក�មហុ៊នគាំ្រទ្របព័ន�្របជាធិបេតយ្យករេបាះេឆា� តក�ុងតំបន់និងថា� ក់ជាតិែដល

ករពរសិទ�ិនិងទំនួលខុស្រត�វជាមូលដ� នរបស់ពលរដ�ៃនលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយរល់ករចូលរួមវភិាគទនឬសកម�ភាព

នេយាបាយទងំអស់្រត�វែតេធ�េឡងជាប�� ឯកជននិងមនិែមនក�ុងនាម្រក�មហុ៊នេឡយ។ 

2.1.4 ករឧបត�ម�និងវភិាគទនសប្ុបរសធម ៌

្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់ថាករឧបត�ម�និងវភិាគទនសប្ុបរសធមគ៌ឺជាែផ�កមយួៃនករេប�ជា� ចិត�របស់េយងចំេពះទំនួលខុស្រត�វសង�មរបស់្រក�មហុ៊ន។ 

េនាះេហយជាមូលេហតុែដលវចំបាចក់�ុងករេធ�សកម�ភាពែបបេនះ្របកបេដយសីលធមត៌មា� ភាពនិងធានាថាពួកេគមនិេ្រជ�តែ្រជកក�ុងអជីវកម�

របស់្រក�មហុ៊ន។ រល់ករបរចិ� គនិងឧបត�ម�នានាគួរ្រត�វបានកត់្រតយ៉ាង្រតឹម្រត�វ្រសបតមដំេណ រករអនុម័តែដលបានបេង�តេឡងនិងអមេដយ

វកិ�យប្រតផ�ូវករពីអ�កទទួលផលចុងេ្រកយស្រមាប់េគាលបំណងសវនកម�ជាបន�បនា� ប់។ និេយាជិក្រត�វធានាមុនេពលេធ�ឬទទួលយកវភិាគទន

សប្ុបរសធមក៌�ុងនាម្រក�មហុ៊នែដលករបរចិ� គ្រត�វបានេ្របស្រមាបេ់គាលបំណង្រសបច្បោបន់ិងេទដល់អ�កទទួលផលែដលបានេ្រគាងទុក និេយាជិក

មនិគួរេ្របជំហររបស់ខ�ួនេដម្បបីង�ំវភិាគទនសប្ុបរសធមព៌ីៃដគូអជីវកម�ឬភាគីទីបីេឡយ។ 

2.1.5 ទំនាក់ទំនងពណិជ�កម�និង្របតិបត�ិករជាមួយវស័ិយសធារណៈ 

រល់ករេធ�ជំនួញឬករេធ�ជំនួញជាមយួែផ�កសធារណៈ្រត�វអនុវត�េដយសុចរតិភាព តមា� ភាពនិងតឹងរងឹ្រសបតមវធិាននិងបទប�� ែដលអចអនុវត�

បាន។ 

2.2 តួនាទីនិងទំនួលខុស្រត�វ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រក�មហុ៊ន្រត�វ្រត�តពនិិត្យរល់គនំិតផ�ួចេផ�ម្របឆាងំករែក�ងបន�ំនងិអេំពពុករលួយបង� ញពីករេប�ជា� ចិត�របស់

្រក�មហុ៊នចំេពះវធិានករណ៍្របឆាងំករែក�ងបន�ំនិងអំេពពុករលួយនិងអនុមត័ពិនិត្យនិង្រត�តពិនិត្យករអនុវត�េគាលករណ៍ែណនាអំភបិាលកិច�សជីវ

កម�្រកមសីលធមន៌ិងអ�ីេផ្សងេទៀត េគាលនេយាបាយ្រគប្់រគងេផ្សងេទៀតវចបំាច។់ 
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គណៈកមា� ធិករែតងតងំនិងអភបិាលកចិ�សជីវកម� គណៈកមា� ធិករែតងតងំនិងអភបិាលកិច�សជីវកម�ទទលួខុស្រត�វចំេពះករអភវិឌ្ឍនិងផ�ល់អនុ

សសនដ៍ល់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលស្រមាបក់រអនុមត័េលេគាលករណ៍្របឆាងំនឹងករលួចបន�ំនិងអំេពពុករលួយនិងករបេង�តនិងករ្រត�តពិនិត្យរបស់គ

ណៈកមា� ធិករអនុេលមភាពសជីវកម�។ 

គណៈកមា� ធិករអនុវត�ច្បោប ់គណៈកមា� ធិករអនុេលមភាពទទួលខុស្រត�វក�ុងករបេង�តនិងរក្សោេគាលនេយាបាយេនះ។ ្រត�វធានានូវករអនុមត័ ករ

ផ្សព�ផ្សោយ ករអនុវត�ន ៍ករេធ�ឱ្យ្របេសរេឡង ករែកែ្របនិងករ្របកនខ់� បនូ់វេគាលនេយាបាយរបស់្រក�មហុ៊នេដម្បកីតប់ន�យហនិភយ័ៃនករបន�ំ

និងអំេពពុករលួយ។ 

គណៈកមា� ធិករ្រត�តពិនិត្យ គណៈកមា� ធិករ្រត�តពិនិត្យទទួលខុស្រត�វក�ុងករតមដន្របតិបត�ិកររបស់្រក�មហុ៊ន្រសបតមវធិានករ្របឆាងំនឹងករ

ែក�ងបន�ំនិងអំេពពុករលួយរមួមានរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្របព័ន�្រគប្់រគងៃផ�ក�ុង ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងនិង្របព័ន�្រគប្់រគងហនិភយ័េដម្បធីានាថាវធិាន

ករណ៍្រត�តពិនិត្យហនិភយ័្រត�វបានអនុវត�យ៉ាង្រតឹម្រត�វ។ 

ករ្រគប់្រគងកំរតិជាន់ខ�ស់ ករ្រគប់្រគងកំរតិជាន់ខ�ស់ដឹកនាំេដយនាយក្របតិបត�ិទទួលបន�ុកបង� ញករេប�ជា� ចិត�និងសកម�ចំេពះគំនិតផ�ួចេផ�ម

្របឆាងំករែក�ងបន�ំនិងអំេពពុករលួយ ្រត�តពិនិត្យករអនុវត�ែផនករ្រគប្់រគងហនិភយ័ ្របពន័�នីតិវធិីនិងករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងស្រមាបក់រករពរករ

រកេឃញនិង ករេឆ�យតបចំេពះករែក�ងបន�នំិងអំេពពុករលួយ។ នាយក្របតិបត�ិ្រត�វគា្ំរទនិងេលកកម�ស់វប្បធមៃ៌នករអនុេលមភាពនិងករ្របកន់

ខ� បនូ់វកម�វធិី្របឆាងំករែក�ងបន�ំរបស់្រក�មហុ៊នេដយចតត់ងំបុគ�លិកែដលមានសមត�ភាពនិងបទពិេសធនេ៍ដម្ប្ីរត�តពិនិត្យេគាលនេយាបាយនិង

នីតិវធិីពកព់ន័�និងផ�ល់ធនធាន្រគប្់រគានស់្រមាបវ់ធិានករ្របឆាងំនឹងករបន�ំនិងអំេពពុករលួយ។ 

្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ពិនិត្យៃផ�ក�ុងគឺជាមុខងរឯករជ្យនិងមានេគាលបំណងទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រត�តពិនិត្យេដយផ�ល់ករពិេ្រគាះេយាបល់េលករ្រត�ត

ពិនិត្យ វយតៃម�ហនិភយ័និងករ្រគប្់រគងៃផ�ក�ុងែដលទកទ់ងនឹងវធិានករ្របឆាងំនឹងករបន�ំ។ ករពិនិត្យេឡងវញិអំពី្របសិទ�ភាពនិង្របសិទ�ភាព

ៃនេគាលករណ៍េនះរមួមាននីតិវធិីនិងដំេណ រករពកព់ន័�កដូ៏ចជា្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង្រគប្់រគានស់្រមាបក់រ្រគប្់រគងហនិភយ័ៃនករបន�ំ។ វយ

តៃម�កររចនានិង្របតិបត�ិករៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលទកទ់ងនឹងហនិភយ័ៃនករបន�ំនិងកំណតថ់ាេតកង�ះខតណាមយួែដល្រត�វបានរកេឃញ

ករបេង�តករែក�ងបន�ំឬបានេកតេឡងេដយសរែតករែក�ងបន�ំនិងរយករណ៍លទ�ផលរបស់ខ�ួនេទគណៈកមា� ធិករ្រត�តពិនិត្យ ។ 

ធនធានមនុស្ស នាយកដ� នធនធានមនុស្សទទួលខុស្រត�វក�ុងករបេង�តេគាលករណ៍ែណនាឥំរយិាបទ្របកបេដយ្រកមសីលធមេ៌នទូទងំ្រក�មហុ៊ន 

បេង�នករយល់ដឹងអំពី ករបន�ំ ករ្របា្រស័យទកទ់ង ត្រម�វករៃនគំនិតផ�ួចេផ�មនិងករ្រគប្់រគងហនិភយ័ដល់និេយាជិកនិងេធ�ករបណ�ុ ះបណា� ល

េដម្បបីេង�នករយល់ដឹងនិងករយល់ដឹងអំពីករបន�ំនិងអំេពពុករលួយ។ ្រក�មហុ៊ន្រត�វេធ�ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ខងេ្រកយនិងេផ��ងផា� តភ់ាព្រតឹម្រត�វៃន

អត�ស�� ណប័ណ� និងសមត�ភាពរបស់េបក�ជនស្រមាប់មុខតំែណងសំខន់ៗមុនេពលចុះហត�េលខេលកិច�សន្យោករងរនិងធានាថាកិច�សន្យោ

ករងរហមមានករែក�ងបន�ំនិងអំេពពុករលួយ។ 

ែផ�កកម�ងទ់ិញ ែផ�កកម�ងទ់ិញទទួលខុស្រត�វក�ុងករវយតៃម�ៃដគូអជីវកម�អ�កលក ់អ�កេម៉ករ និងអ�កផ�ល់េសវកម�េដម្បធីានានូវភាពេជឿជាក ់ភាព

េជឿជាក់ េករ �ិ៍េឈ� ះនិងសមត�ភាពទំនាកទ់ំនងេគាលនេយាបាយនិងនីតិវធិីទកទ់ងនឹងករ្របឆាងំ ករលួចបន�ំនិងអំេពពុករលួយដល់ៃដគូអជីវកម�

ពកព់ន័�ទងំអស់។ 

និេយាជិក និេយាជិកទងំអស់របស់្រក�មហុ៊នមានទំនួលខុស្រត�វក�ុងករអន ែស�ងយល់និងអនុវត�តមេគាលករណ៍និងនីតិវធិីទងំអស់ទកទ់ងនឹង

ករែក�ងបន�ំនិងពុករលួយ្រកមសីលធមរ៌យករណ៍ពីករបន�ំឬសកម�ភាពឆេបាកណាមយួែដលសង្សយ័តមរយៈបណា� ញអ�កផ�ល់ពត័ម៌ានេដយផ�ល់

ពត័ម៌ានេដម្បជីួយ ក�ុងដំេណ រករេសុបអេង�ត ។ 
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2.3 កររយករណ៍អំពីករែក�ងបន�ំនិងអំេពពុករលួយ 

្រក�មហុ៊នបានអនុវត�េគាលករណ៍ស�ីពីអ�ករយករណ៍េដម្បផី�ល់លទ�ភាពដល់អ�កណាែដលេធ�ករក�ុងនាម្រក�មហុ៊ននិងអ�កពកព់ន័�ដៃទេទៀតទកទ់ង

ករ្រព�យបារម�ទកទ់ងនឹង្រកមសីលធមន៌ិងករេធ�ខុសេនក�ុង្រក�មហុ៊នេដយគា� នករភយ័ខ� ចៃនករសងសឹកឬ វយបក។ 

ករបំពនេគាលករណ៍េនះឬសកម�ភាពែក�ងបន�ំែដលបានសង្សយ័អច្រត�វបានរយករណ៍តមរយៈបណា� ញដូចខងេ្រកមៈ  

• តមអុិនេធេណតៈ៖ www.minor.com/whistleblowing ;ឬ 

• អុីែមល៖ whistleblower@minor.com ;ឬ 

• លិខិត៖ គណៈកមា� ធិកររយករណ៍ ATTN 
  ជាន់ទី 12, អគារ 88 The PARQ ផ�ូ វរជដពិេសក ខណ� ខ�ងតឺយ ទី្រក�ងបាងកក 10110 

្របេទសៃថ 

2.4 ករពិនយ័ 

និេយាជិកណាែដលខកខនមនិបានអនុវត�តមេគាលករណ៍េនះឬដងឹនិងខកខនមនិបានរយករណ៍ពីកររេំលភេលេគាលករណ៍េនះនឹង្រត�វ

ទទួលពិនយ័តមវនិយ័ែដលមានរបប់��ូ លទងំករប��បព់ីករងរផងែដរ។ 

្រក�មហុ៊នអចប��បក់រជួលតមកិច�សន្យោជាមយួភាគីទបីីែដលេធ�សកម�ភាពក�ុងនាម្រក�មហុ៊នែដលរេំលភេគាលករណ៍េនះ ដឹងនិងខកខនមនិ

បានរយករណ៍ពីកររេំលភេលេគាលករណ៍េនះបំភាន ់ររងំឬខកខនមនិបានផ�ល់កិច�សហ្របតិបត�កិរសមេហតុផលក�ុងករេសុបអេង�ត។ 

3. ឯកសរពកព់ន� ័

• េគាលករណ៍ែណនាអំភបិាលកចិ�សជីវកម� 
• ្រកមសីលធមស៌្រមាបស់មាជិក្រក�ម 

• ្រកមសីលធមស៌្រមាបៃ់ដគូអជីវកម� 

• េគាលនេយាបាយអ�កផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន 

• ករែណនាអំំពីកដូនិងបដិសណា� រកិច� 

4. ករ្រគប់្រគងនិងករផា� ស់ប�ូរ 

 េគាលករណ៍េនះ្រត�វបាន្រគប្់រគងេដយគណៈកមា� ធិករអនុេលមតម MINT ។ រល់ករផា� ស់ប�ូរចំេពះេគាលករណ៍េនះនឹង្រត�វអនុមត័េដយគ

ណៈកមា� ធិករអនុវត�ច្បោបរ់បស់ MINT នងិ ផ្សព�ផ្សោយដល់អ�កពកព់ន័�ទងំអស់។  

 

  

http://www.minor.com/whistleblowing
mailto:whistleblower@minor.com
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ឧបសម�័ន� 1 

ករែណនាអំំពីកដូនិងបដិសណា� រកិច� 

អនីតិជនឱ្យតៃម�េលទំនាកទ់ំនងែដលេយងបានបេង�តជាមួយអតិថិជនអ�កផ�តផ់�ងន់ិងៃដគូអជីវកម�ដៃទេទៀត។ វជាករសំខនណ់ាស់ែដលទំនាក់

ទំនងទងំេនះេនែតមានលក�ណៈវជិ�មាននិង្របកបេដយសីលធម ៌មនិែដលទទួលឥទ�ិពលពីករផ�ល់កដូមនិសមរម្យឬបដិសណា� រកិច�។ 

ករដូរកដូគា� និងករកម្សោន�គឺជាវធិី្របៃពណីេដម្បបីង� ញពីករដឹងគុណនិងបេង�តទំនាកទ់ំនងក�ុងអជីវកម�។ ប៉ុែន�កដូែដលមានតៃម�ខ�ស់អចដក់

សមា� ធអ�កទទួលឱ្យទទួលបានករេពញចិត�ឬមានអរម�ណ៍ថាជំពកអ់�កផ�ល់ឱ្យជាមយួនឹងករសេ្រមចចិត�ែដលផ�ល់អត�្របេយាជន៍ដល់អ�កផ�ល់ឱ្យ

និងបេង�តឱ្យមានជេមា� ះផល្របេយាជនឬ៍ករយល់េឃញអំពីទំនាស់ផល្របេយាជន។៍ េគាលករណ៍របស់្រក�មហុ៊នគឺសម��។ េយងមនិផា� ស់ប�ូរកដូ

ឬករកម្សោន�ែដលេមលេទដូចជាករប៉ុនបង៉មានឥទ�ិពលេលករសេ្រមចចិត�ែផ�កអជីវកម�ែដលមនិ្រតឹម្រត�វ។ មនិថាអ�កជាអ�កផ�ល់ឬអ�កទទួលអ�ក

្រត�វដឹងេនេពលែដលករផ�ល់ជូនគឺហួសពីេគាលករណ៍របស់េយង។ 

និេយាជិកគួរែតបដិេសធកដូៃនតៃម�ណាមយួពីអ�កផ�តផ់�ងែ់ដលមានសក� នុពល អតិថិជន ឬៃដគូអជីវកម�េផ្សងេទៀត្របសិនេបវនឹងបេង�តឱ្យមានរូប

រងៃនទំនាស់ផល្របេយាជន៍ េហយមិនែដលេស�សំុកដូ អហរ ករកំសន�ឬករអនុេ្រគាះពីភាគីទីបីទំងេនះ។ ករេធ�ដូេច�ះគឺជាកររេំលភ្រកម

សីលធមរ៌បស់េយង។ 

េពលណាអ�កអចទទលួយកកដូនិងករកំសន�: 

•  តៃម�សមរម្យនិងមនិេលសពី 3,000បាត 

• កដូក�ន�ករកឺែ���ងេនរដូវបុណ្យទន 

• កដូដូចជា ប៊ចិ អវយឺតឬស� កស�� យីេហ 

• ឱ្យស្រមាបន់ិេយាជិកមយួ្រក�មធ ំ

េនេពលែដលអ�កមនិគួរទទួលយកកដូឬករកំសន�៖ 

• ជាថ�ូរនឹងសកម�ភាពមយួចំនួន 

• សច្់របាករ់សឺមមូលជាសច្់របាកដ់ូចជាកតកដូរវឺ�ិ� បនប្័រតកដូ។ ទងំេនះមនិ្រត�វេ្របចំេពះករេលកទឹកចិត�ស្រមាបន់ិេយាជិក 

ែដលជាធម�តទទួលបានកន�ឹះែដលជាែផ�កមយួៃនសំណងរបស់ពួកេគ។ 

• ·ជាទំរងទ់ីផ្សោរភាគហុ៊នរមឺូលប្័រត 

• េ្រចនជាងតៃម�តិចតួច 

េពលខ�ះវអចពិបាកក�ុងករបដិេសធចំេពះកដូជាពិេសស ្របសិនេបអ�ក្រព�យបារម�អំពីករ្របមាថដល់អ�កផ�ល់ឱ្យឬ្របសិនេបអ�ក្រត�វបានបង� ញក

ដូេនចំេពះមុខ្រក�ម។ ្របសិនេបអ�កមនិអចបដិេសធកដូេនាះេទសូមទទួលយកវប៉ុែន�្រត�វជូនដំណឹងដល់អ�ក្រគប្់រគងរបស់អ�កជាបនា� នែ់ដលនឹង

េធ�ករជាមយួអ�កេដម្បបីរចិ� គែចកចយែចកចយឬករចបេ់ឆា� តក�ុងចំេណាមបុគ�លិកជាេ្រចន។ ដូចគា� េនះផងែដរសូមែចករែំលកច្បោបរ់បស់្រក�ម

ហុ៊នេយងទកទ់ងនឹងកដូែដលអ�កផ�ល់ឱ្យេដម្បជីួយ ករពរស� នភាព្រសេដៀងគា� នាេពលអនាគត។ 

ចុះចំែណកអហរនិងករកម្សោន�វញិ? ដូចគា� នឹងអ�កេធ�ជាមួយកដូ កុំទទួលយកអហរឬករកម្សោន�ជាថ�ូរនឹងសកម�ភាពមួយចំនួន។ េយងទទួល

ស� ល់ថាករែចករែំលកអហរនិងករកម្សោន�គឺជាេរឿងធម�តេនក�ុងអជីវកម�ដូេច�ះអ�កអចទទួលយកអហរម�ងមា� លពីអតិថិជន អ�កផ�តផ់�ងន់ិងៃដ

គូអជីវកម�េផ្សងេទៀត ្របសិនេបពួកេគចូលរមួេហយៃថ�ចំណាយសមរម្យនិងតមទំេនៀមទមា� ប។់ 


