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េគាលនេយាបាយអ�កផ�ល់ពត័ម៌ាន 

1  េសចក�ីេផ�ម 

1.1 វត�ុបំណងនិងេគាលបំណង 

ៃម៉ណឺ អុិនថឺេណសិនណល ភីសីុេអល និង្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�ន័�និងស� បន័ពក់ពន័� (រួមគា� ជា“្រក�មហុ៊ន”) េប�ជា� ចំេពះវប្បធម៌ៃនករអនុេលមភាព

ែដលមានមូលដ� នភាពេស� ះ្រតង ់ករេជឿទុកចិត�និងទំនួលខុស្រត�វ ផា� ល់ខ�ួន។ េយងេជឿជាកយ៉់ាងមុតមាថំាករេលកេឡងនូវកង�ល់នានាគឺជាទេង�
វជិ�មានមយួែដលអចចូលរមួចំែណកដម៏ានតៃម�ក�ុងករេធ�ឱ្យេជាគជយ័របស់េយងបានយូរអែង�ងកដូ៏ចជាបេង�នបរដិ� នស្រមាបន់ិេយាជិកេភ��វអតិថិ
ជននិងអ�កពកព់ន័�ដៃទេទៀត។ 

េគាលនេយាបាយរបស់អ�កផ�ល់ពត័ម៌ាបេនះ (“ េគាលនេយាបាយ”) គឺេដម្បឱី្យអ�កែដលេធ�ករក�ុងនាម្រក�មហុ៊ននិងអ�កពកព់ន័�ដៃទេទៀតទកទ់ងករ

្រព�យបារម�ទកទ់ងនឹង្រកមសីលធមន៌ិងករេធ�ខុសេនក�ុង្រក�មហុ៊នេដយគា� នករភយ័ខ� ចៃនករសងសឹកឬករេឆ�យតប។  

េគាលករណ៍េនះមានេគាលបំណងេដម្ប៖ី 

• ផ�ល់ជូនេលកអ�កនូវករយល់ដឹងអំពីអ�ីែដលអច្រត�វបានរយករណ៍េ្រកមេគាលនេយាបាយេនះ។ 

• បង� ញពីសរៈសំខនែ់ដលេយងេផា� តេលករធានានូវបរសិ� ន្របកបេដយសុវត�ិភាពនិងករគា្ំរទែដលមនុស្សមា� កអ់ចមានអរម�ណ៍េជឿ

ជាកក់�ុងកររយករណ៍ពីករ្រប្រពឹត�ែដលបានសង្សយ័។ 

• បេង�តវប្បធមែ៌ដលេលកទឹកចិត�ឱ្យអ�ករល់គា� និយាយេឡងែដលជាកែន�ងែដលអ�កសង្សយ័ឬសក្សពីិត្របាកដអំពីករេធ�ខុសណាមយួេន

ក�ុង្រក�មហុ៊ន។ 

• ពន្យល់ពីដំេណ រករៃនកររយករណ៍អំពីករេធ�ខុសរមួទងំអ�ីែដលេកតេឡងេនេពលអ�កេធ�របាយករណ៍ និង 

• គូសប�� កព់ីវធិីែដលអ�កនឹង្រត�វបានករពរ្របសិនេបអ�កេធ�របាយករណ៍។ 

េគាលករណ៍េនះអនុវត�ចំេពះអជីវកម�ករែបងែចកនិងករយិាល័យរបស់្រក�មហុ៊នទំងអស់េនទូទំងយុត� ធិករែដលេយងេធ�្របតិបត�ិករ។ 

្របសិនេបច្បោបប់ទប្ប��ត�ិឬច្បោបក់�ុងតំបនផ់�ល់នូវករករពរខ�ស់ជាងអ�ីែដលមានែចងេនក�ុងេគាលករណ៍េនះច្បោបម់ូលដ� ននឹងមានអទិភាព។ 

1.2 វសិលភាពនិងករអនុវត� 

េតមជ្ឈមណ� លពត័ម៌ានច្បោបគ់ឺជាអ�?ី 

ករផ�ល់ពត័ម៌ានច្បោបគ់ឺជាដំេណ រករក�ុងអំឡុងេពលែដលអ�ក្រត�វបានេលកទឹកចិត�ឱ្យរយករណ៍អំពីករេធ�ខុសេនក�ុង្រក�មហុ៊នតមរយៈបណា� ញ

ផ�ូវករនិងសមា� ត។់ 

េតរបាយករណ៍អ�ីខ�ះែដលអចេធ�ខុស?  

វជាករសំខន់ណាស់ែដល្រក�មហុ៊នប�� ក់ពីអកប្បកិរយិាអ�ីមួយែដលអច្រត�វបានរយករណ៍េ្រកមេគាលករណ៍េនះ។ េយងចង់លឺពីអ�ក 

្របសិនេបអ�កសង្សយ័ឬេឃញករេធ�ខុសណាមយួេនក�ុងប�� ដូចខងេ្រកមៈ 

• ករបន�ំនិងកិបេកង្របាក។់ 

• ករសូកប៉ានន់ិងអំេពពុករលួយ។ 

• កររេំលភច្បោបន់ិងបទប��ត�ិនានា (ជាតិឬអន�រជាតិ)។ 

• កររេំលភ្រកមសីលធមរ៌បស់្រក�មហុ៊ននិងេគាលករណ៍ឬនីតិវធិីេផ្សងេទៀត។ 



[Translation] 

 

ចំណងេជង៖ េគាលនេយាបាយអ�កផ�ល់ពត័ម៌ាន MINT   
េលខេយាង៖ MINT/WB_1.0/2021  
Iកលបរេិច�ទេចញផ្សោយ៖ 25 កុម�ះ 2021  
  ទំពរ័ 2  ៃន 4 

 

• ករេធ�ស្របែហសកំចតក់កសំណល់សរុបឬករ្រគប្់រគងមនិ្រតឹម្រត�វ។ 

• ករសម�ុតឬករយាយី 

• ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

• ករេ្រប្របាស់មូលនិធិឬធនធានរបស់្រក�មហុ៊នេដយគា� នករអនុ�� ត 

• គណេនយ្យ កររេំលភេលករ្រគប្់រគងគណេនយ្យៃផ�ក�ុងនិងប�� សវនកម�រមួទងំបណ�ឹ ងទកទ់ងនឹងករប៉ុនបង៉ឬករេចៀសវងករ្រត�ត

ពិនិត្យគណេនយ្យៃផ�ក�ុងឬេគាលនេយាបាយគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊ន។ 

• កររេំលភសិទ�ិអំណាច និង 

• ករសងសឹក្របឆាងំនឹងនិេយាជិកែដលេធ�របាយករណ៍។ 

 ករេធ�ខុសករ៏មួប��ូ លទងំសកម�ភាពឬករលុបបំបាតេ់ចលែដលបណា� លឱ្យខូចខតឬហនិភយ័ៃនេ្រគាះថា� កដ់ល់ករអនុវត�ហិរ�� វត�ុ សិទ�ិមនុស្ស 

បរសិ� ន សុខភាពសធារណៈនិងសុវត�ិភាព ករអនុវត�ករងរ្របកបេដយសុវត�ិភាពឬេករ �ិ៍េឈ� ះរបស់្រក�មហុ៊ន។ ករេធ�ខុសឬេ្រគាះថា� កអ់ចេកត

េឡងក�ុងអតីតកលឬបច�ុប្បន�កំពុងេកតេឡងឬអចេកតេឡងនាេពលអនាគត។ 

េតអ�កណាស�ិតេនេ្រកមេគាលករណ៍េនះ? 

េគាលករណ៍េនះអនុវត�ចំេពះអ�កពកព់ន័�ទងំអស់របស់្រក�មហុ៊នែដលរមួមាន៖ 

• សមាជិក្រក�ម  អ�កែដលេធ�ករក�ុងនាម្រក�មហុ៊នរួមទំងនិេយាជិកអចិៃ�ន�យ៍ឬកិច�សន្យោ អ�កបណ�ុ ះបណា� ល អ�កហត់ករ អ�កពិេ្រគាះ

េយាបល់ អ�កេម៉ករ អ�ក្របតិបត�ិនិងសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបច�ុប្បន�និងអតីត និង 

• ៃដគូអជីវកម� អ�កេម៉ករ អ�កពិេ្រគាះេយាបល់ អ�កផ�ល់េសវ អ�កផ�តផ់�ងៃ់ដគូវនិិេយាគរមួគា� និងៃដគូអជីវកម�េផ្សងេទៀតែដលទទួលយក

្រកមសីលធមៃ៌ដគូអជីវកម�។(រមួជាមយួ“ អ�កពកព់ន័�”) 

វជាទំនួលខុស្រត�វរបស់អ�កពកព់ន័�ទំងអស់ែដល្រត�វរយករណ៍អំពីកង�ល់នានាអំពីកររេំលភ្រកមសីលធមស៌មាជិក្រក�មនិង្រកមសីលធមៃ៌ដគូ

អជីវកម� (រមួគា� “ ្រកមសីលធម”៌) ឬសង្សយ័ពីករបំពនច្បោបឬ់បទប្ប��ត�ិែដល្រគប្់រគង្របតិបត�ិកររបស់្រក�មហុ៊ន។ 

ករខកខនមនិបានរយករណ៍ពីកររេំលភបំពនែដល្រត�វបានេគស� ល់ឬសង្ស័យថារេំលភេលច្បោប្់រកមសីលធមឬ៌េគាលនេយាបាយ្រក�មហុ៊ន

េផ្សងេទៀតគឺជាកររេំលភេល្រកមសីលធម៌។ វអចបណា� លឱ្យមានករទក់េទសែផ�កវនិ័យរួមទំងករប�� ប់ករងរឬទក់ទងនឹងកិច�សន្យោ

ជាមយួៃដគូអជីវកម�។ 

2. ដំេណ រករនីតិវធិីដស៏កម� 

2.1 វធិីរយករណ៍អំពីករេធ�ខុស 

្របសិនេបអ�កចងេ់ធ�របាយករណ៍ េយងបានបេង�តបណា� ញេផ្សងគា� ជាេ្រចនែដលអ�កអចេលកេឡងពីករ្រព�យបារម�របស់អ�ក៖ 

• អុីែមល៖ whistleblower@minor.com .  

• អនឡាញ: www.minor.com/whistleblowing ឬ 

• ៃ្របសណីយ:៍ គណកម�ករមជ្ឈមណ� លពត័ម៌ានច្បោប ់

ៃមណឺ៉ អុិនថឺេណសិនណល ភសីុីេអល 

អគា 88 The PARQ ជានទ់ី 12 ផ�ូវរជដភេិសក ខណ� ខ�ងតឺយ ទី្រក�ងបាងកក 10110 ្របេទសៃថ  

http://www.minor.com/whistleblowing
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េយងនឹងធានាថារល់របាយករណ៍ទំងអស់្រត�វបានរក្សោជាករសមា� ត់។ វមានន័យថាព័ត៌មានណាមួយែដលអចកំណត់អត�ស�� ណអ�កែដល

មានសក� នុពលនឹង្រត�វបានរក្សោទុកយ៉ាងមានភាពេជឿជាកប់ំផុត។ 

2.2 េតអ�កទទួលយករបាយករណ៍អនាមកិ 

 េយងកទ៏ទួលយករបាយករណ៍អនាមកិផងែដរ េយងនឹងេគារពនិងករពរអត�ស�� ណរបស់អ�ក ្របសិនេបអ�កេ្រជសេរ សេធ�របាយករណ៍អនាមិ
ក។ អ�កអចេ្រជសេរ សមនិេធ�អនាមកិខណៈេពលេធ�របាយករណ៍ទកទ់ងជាមយួអ�កទទួលរបាយករណ៍ក�ុងអំឡុងេពលដំេណ រករេសុបអេង�តក៏

ដូចជាបនា� បព់ីេរឿងក�ី្រត�វបានបិទ។ 

េនេពលណាមយួអ�កអចបង� ញពីខ�ួនអ�កបាន ្របសិនេបអ�កសំេរចចិត�បង� ញអត�ស�� ណរបស់អ�ក េយងនឹងខិតខំករពរអត�ស�� ណរបស់អ�ក

និងចតវ់ធិានករចបំាចេ់ដម្បធីានាថាអ�កមនិទទួលរងនូវករសងសឹក។ ក�ុងករណីខ�ះរបាយករណ៍អនាមកិគឺមនិសូវគួរឱ្យទុកចិត�និងពិបាកក�ុងករ

េសុបអេង�តេពញេលញប៉ុែន�េយងនឹងចតវ់ធិានករទងំអស់េដម្បេីសុបអេង�តរបាយករណ៍ទងំអស់រមួទងំរបាយករណ៍អនាមកិ។ 

2.3 អ�ីែដលនឹងេកតេឡង្របសិនេបរបាយករណ៍មនិច្បោស់លស់ 

ករែចករែំលកករ្រព�យបារម�អំពី្រកមសីលធមេ៌ដយេស� ះ្រតងេ់ទះបីវែ្របជាគា� នមូលដ� ន ែតមនិែមនជាេលសស្រមាបក់រសងសឹកណាមយួេឡ
យ។ ្របសិនេបរបាយករណ៍ស�ីរយករណ៍្រត�វបានេធ�េឡងេដយេស� ះ្រតងប់៉ុែន�ករេធ�ខុសមនិ្រត�វបានប�� កេ់ដយករេសុបអេង�តេនាះេទនឹងមនិ

មានវធិានករណាមយួ្របឆាងំនឹងអ�កផ�ល់ពត័ម៌ានេនាះេទ។ 

ដូចែដលេយងេលកទឹកចិត�ឱ្យមានរបាយករណ៍េដយេស� ះ្រតងេ់យងមិនអតធ់�តច់ំេពះរបាយករណ៍មិនពិតេឡយ។ ្របសិនេបរបាយករណ៍្រត�វ

បានេធ�េឡងេដយេចតនាព្យោបាទឬេដម្បផីល្របេយាជនផ៍ា� ល់ខ�ួន្រក�មហុ៊នសូមរក្សោសិទ�ិក�ុងករចតវ់ធិានករ្របឆាងំនឹងបុគ�លេនាះ។ 

2.4 េតមានអ�ីេកតេឡងបនា� បព់ីអ�កដកេ់ស�របាយករណ៍ 

េយងចងម់ានតមា� ភាពនិងគូសប�� កអ់ំពីដំេណ រករេសុបអេង�តៃនរបាយករណ៍ែដលបានប��ូ នតមរយៈ 

បណា� ញផ្សព�ផ្សោយរបស់េយង។ ខងេ្រកមេនះេយងបានផ�ល់នូវជំហ៊នេផ្សងៗគា� ែដល្រក�មហុ៊ននឹង្រត�វឆ�ងកតេ់នេពលែដលរបាយករណ៍្រត�វ

បានទទួលរហូតដល់ករណីេនះ្រត�វបានបិទ។ 

1. បង� នៃ់ដរបាយករណ៍ េនេពលទទួលបានរបាយករណ៍ (អនាមកិឬេផ្សងៗ) ្រត�វប��ូ នបន�េទគណៈកមា� ធិករអ�កផ�ល់ពត័ម៌ាន។ 

2. ករវយតំៃល ្របសិនេបរបាយករណ៍មានពត័ម៌ាន្រគប្់រគាន ់គណៈកមា� ធិករផ�ល់ពត័ម៌ាននឹងេធ�ករវយតៃម�ដំបូងេដម្បបី�� កថ់ារបាយ

ករណ៍េនះគឺជារបាយករណ៍្រតឹម្រត�វ វយតៃម�ករណីនិងអនុមត័ែផនករេសុបអេង�ត។ េដម្បឲី្យរបាយករណ៍េសុបអេង�តេពញេលញ្រត�វ

មានពត័ម៌ាន្រគប្់រគានេ់ដម្បបីេង�តជាមូលដ� នសមេហតុផលមយួស្រមាបក់រេសុបអេង�ត។ អ�កសរេសរពត័ម៌ានអនាមកិគួរែតផ�ល់ពត័ម៌ាន

ឱ្យបានេ្រចនតមែដលអចេធ�េទបានេដម្បកុីំេធ�ឱ្យខ�ះសមត�ភាពក�ុងករេសុបអេង�តរបាយករណ៍េនះឱ្យបានេពញេលញ េនដំណាក់

កលេនះគណៈកមា� ធិករផ�ល់ពត័ម៌ានអចទកទ់ងរកពត័ម៌ានបែន�មតមរយៈបណា� ញែដលមាន។ 

3. ករេសុបអេង�ត គណៈកមា� ធិករផ�ល់ពត័ម៌ាននឹងចតត់ងំករេសុបអេង�តេទឱ្យភាគីខងក�ុងឬខងេ្រកអ្រស័យេលហនិភយ័ភាពបនា� ន់

និងភាពស�ុគស� ញៃនករណី។ េនេពលករេសុបអេង�ត្រត�វបានប�� បរ់បាយករណ៍បង� ញពីលទ�ផលនិងអនុសសនន៍ឹង្រត�វបានអនុមត័

េដយគណៈកមា� ធិករ ព័ត៌មានច្បោប ់។ គណៈកមា� ធិករផ�ល់ព័ត៌មាន ក៏អចនាំយកបណ�ឹ ងេនះេទនាយក្របតិបត�ិឬជួលទី្របឹក្សោខង

េ្រកដូចជា េមធាវគីណេនយ្យករនិងសវនករេដម្បេីធ�ករេសុបអេង�ត។  
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4. សកម�ភាព គណៈកមា� ធិករផ�ល់ពត័ម៌ាននឹងកំណតស់កម�ភាពសម្រសប្របឆាងំនឹងអ�កែដលេធ�ខុសេហយប��ូ នពត័ម៌ានថ�ីេទអ�ក។ អ�ក

នឹង្រត�វបានជូនដំណឹងអំពីលទ�ផលៃនករេសុបអេង�តែដលទកទ់ងនឹងភាពឯកជនៃនទិន�នយ័និងកតព�កិច�រក្សោករសមា� ត។់  

2.5 េតមានអ�ីេកតេឡងបនា� បព់ីប��ូ នរបាយករណ៍ករ្រប្រពឹត�ខុស 

ជាែផ�កមយួៃនដំេណ រករេសុបអេង�តរបស់េយង េយងនឹងប��ូ នពត័ម៌ានថ�ីៗជូនអ�ក។ ករេធ�បច�ុប្បន�ភាពទងំេនះអចរបប់��ូ លករប�� កព់ីករ

ទទួលរបាយករណ៍ េស�សំុពត័ម៌ានបែន�ម ករប�� កថ់ា្រក�មហុ៊នបានចបេ់ផ�មករេសុបអេង�តនិងលទ�ផលៃនករេសុបអេង�តនិងសកម�ភាពែដល្រត�វ

បានេធ�េឡង។ ករេប�ជា� ចិត�របស់េយងគឺថាអ�កនឹង្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�ភាពខណៈេពលែដលករេសុបអេង�តកំពុងបន�។ េយងនឹងខិតខំផ�ល់នូវ

េយាបល់្រតឡបេ់្រចនេលករេសុបអេង�តតមែដលអចេធ�េទបាន។ 

3. អភបិាលកិច� 

3.1 គណៈកមា� ធិករពត័ម៌ានច្បោប ់

គណៈកមា� ធិករអ�កពត័ម៌ានទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រគប្់រគងេគាលនេយាបាយេនះេដយឯករជ្យ េគាលបំណងនិងលក�ណៈ្របកនផ់ា� បេ់នសុជីវធ

ម៌។ គណៈកមា� ធិករេនះរួមមាន្រក�ម្របតិបត�ិជាន់ខ�ស់ែដលមានទំនួលខុស្រត�វនិងទទួលខុស្រត�វចំេពះករអនុវត�និង្របសិទ�ភាពៃនកម�វធិីរយ

ករណ៍ពតម៌ាន។ 

3.2 ករករពរអ�កផ�ល់ពត័ម៌ាន 

្រក�មហុ៊នទទួលខុស្រត�វទងំ្រស�ងចំេពះករករពរអ�កផ�ល់ពត័ម៌ានេហយគួរែត្របកនខ់� បនូ់វរល់េហតុផលេដម្បកីរពរអត�ស�� ណរបស់អ�កផ�ល់

ព័ត៌មានែដលនឹង្រត�វបានេគដឹងែតចំេពះគណៈកមា� ធិកររយករណ៍ពត័ម៌ានេលកែលងែតប�� េនះត្រម�វឱ្យមានករេសុបអេង�តេដយករអនុវត�

ច្បោបឬ់ករយល់្រពមេដយអ�កផ�ល់ពត័ម៌ាន។ 

គណៈកមា� ធិករផ�ល់ពត័ម៌ានទទួលខុស្រត�វចំេពះករអនុមត័វធិានករេដម្បកីរពរអ�កផ�ល់ពត័ម៌ានពីករសងសឹកនិងមានសិទ�ិអំណាចេដម្ប៖ី 

• ផ�ល់ជូនអ�កនូវករឈបស់្រមាកខណៈេពលែដលប�� ្រត�វបានេសុបអេង�ត។ 

• ផា� ស់ប�ូរទីលំេនអ�កេទែផ�កេផ្សង អង�ភាពអជីវកម�ឬទីតងំេផ្សងៗ និង 

• តមដនថាអ�កផ�ល់ពត័ម៌ានមនិ្រត�វបានពិនយ័តមរយៈករកនក់បរ់បស់ពួកេគេនក�ុង្រក�មហុ៊ន។ 

េយងហមឃាត់ក�ុងករដក់ទណ� កម�េលបុគ�លណាែដលមានេសចក�ីេស� ះ្រតង់ក�ុងរយករណ៍ឬករេចទ្របកន់ពីករេធ�ខុស្រសបតមេគាល

ករណ៍េនះ។ េនះរបប់��ូ លទងំករស�ីបេនា� ស ករសងសឹក ករផា� ស់ប�ូរភារកិច�ករងរ ករផា� ស់ប�ូរលក�ណៈករងរ ករផា� ស់ប�ូរត្រម�វ កររបាយ

ករណ៍ ករបាតប់ងក់រងរេនអនាគត ឬេករ �ិ៍េឈ� ះ ករគំរមកំែហងេធ�អ�ីមយួឬេបាះបងេ់ចល ករេ្របអំេពរហឹង្សោេលមនុស្ស។ 

3.3 ករផា� ស់ប�ូរេគាលនេយាបាយករផ�ល់ពត័ម៌ាន 

ពីេពលមយួេទេពលមយួេគាលនេយាបាយេនះអច្រត�វបានផា� ស់ប�ូរេដម្បឱី្យ្រសបតមតៃម�របស់េយង ករអនុវត�ល�បំផុតករគឺេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងក៏

ដូចជាច្បោប់និងបទប្ប�� ត�ិ។ រល់ករផា� ស់ប�ូ រចំេពះេគាលករណ៍េនះនឹង្រត�វបានអនុម័តេដយគណៈកមា� ធិករ អ�កផ�ល់ព័ត៌មានេហយបាន

ផ្សព�ផ្សោយេទអ�កពកព់ន័�ទងំអស់។ 


