
 

គោលការណ៍ស្តីអំពីការរាយការណ៍គោយស្ម្ងា ត់ និងបណ្ដា ញទូរស្ពទប្បចកំារននប្រមស្ីលធម៌ 
អាជីវរមមរនុងប្រុមហ ុន CROWN  

 
I. គោលបំណង 

 
Crown Holdings, Inc. និងប្រុមហ ុនបុប្តស្មពនធរបស្់ខ្លួន (ជាស្មូហភាព "Crown") 
ដែលប្តូវបានគធវីការគបតជាា ចិតតរនុងការររាតនមលរបស្់ខ្លួន 
និងប្បតិបតតិការប្ស្បគៅជាមួយស្តង់ោរស្ីលធម៌ដែលខ្ពស្់     បំផុត។ 
គែីមបបំីគពញតាមការគបតជាា ចិតតគនេះ ប្រុមហ ុន Crown ប្តូវពឹងដផែរគៅគលីប្បធាន បុគ្គលិរ 
និងនិគោជិតប្គ្ប់រូបគែីមបគីធវីអាជីវរមមគោយសុ្ចចរតិភាព គោយគស្ចរតីគោរព និងគោរពគៅតាមចាប់ 
វធិាន និងបទបបញ្ញតតិជាធរម្ងនទងំអស្់ និងខិ្តខំ្ប្បកាន់ខ្ជា ប់នូវស្តង់ោរខ្ពស្់បំផុតននភាពគ ម្ េះប្តង់ 
សុ្ជីវធម៌ និងភាពស្មប្ស្បរនុងការអនុវតតទំនួលខុ្ស្ប្តូវការងាររបស្់ោត់។ 
 
បដនែមពីគលីការគបតជាា ចិតតគនេះ និងការគបាជាា ចិតតរបស្់ប្រុមហ ុម Crown រនុងការជំរុញបរោិកាស្មួយ 
ដែលអាចគលីរគ ងីរាល់ការប្ពួយបារមភ និងបញ្ហា ដែលប្តូវគោេះប្្យគោយមិនខ្ជល ចការស្ងស្ឹរ 
ប្រុមហ ុម Crown 
រំពុងអនុវតតគោលការណ៍ស្តីអំពីការរាយការណ៍ស្ម្ងា ត់គោយឯររាជយគនេះរមួជាមួយនឹង 
បណ្ដត ញប្រមស្ីលធម៌អាជីវរមមថ្មីរបស្់ប្រុមហ ុម Crown ("CBE Line")។ CBE Line បគប្មីគោយ 
បណ្ដត ញស្ម្ងា ត់ ដែលប្គ្ប់ប្គ្ងគោយភាគី្ទីបី ស្ប្ម្ងប់និគោជិត ប្បធាន បុគ្គលិរ អនរប្បឹរា អតិថិ្ជន 
អនរលរ់ និងស្ហការអីាជីវរមម 
គែីមបរីាយការណ៍គោយភាពគ ម្ េះប្តង់ចំគពាេះការរគំោភបំពានដែលអាចគរីតម្ងនចំគពាេះប្រមស្ីលធម៌ 
និងប្រមប្បតិបតតិរនុងអាជីវរមមរបស្់ប្រុមហ ុន Crown ឬតប្មូវការផលូវចាប់ ឬគោលការណ៍របស្់ប្រុមហ ុន 
Crown គផេងគទៀតដែលអាចអនុវតតបាន។ 
 
 

II. គោលការណ៍ស្តីអំពីការរាយការណ៍គោយស្ម្ងា ត់ 
 
បុគ្គលិរប្គ្ប់រូបម្ងនទំនួលខុ្ស្ប្តូវគែីមបកីារពារនូវគស្ចរាីសុ្ចរតិ និងគររ ត ិ៍គ ម្ េះរបស្់ប្រុមហ ុម Crown។ 
ប្បស្ិនគបីអនរែឹង ឬគជឿជារ់ថារនុងការគធវីអាជីវរមមស្ប្ម្ងប់ ឬរនុងនាមជាប្រុមហ ុន Crown 
នរណ្ដម្ងន រ់បានរគំោភបំពានគលីចាប់ជាធរម្ងន ប្រមស្ីលធម៌ 
និងប្រមប្បតិបតតិរនុងអាជីវរមមរបស្់ប្រុមហ ុន Crown ឬតប្មូវការផលូវចាប់ 
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ឬគោលការណ៍ដែលអាចអនុវតត វាជាគរឿងស្ំខ្ជន់ដែលអនរប្តូវរាយការណ៍ពីការរគំោភបំពានគនេះ។ 
បុគ្គលិររបស្់ប្រុមហ ុន Crown អាចរាយការណ៍ពីការរគំោភបំពានែូចជា (i) អនរប្គ្ប់ប្គ្ងរបស្់ពួរគគ្ 
(ii) ប្បធានគរាងចប្ររបស្់ពួរគគ្ ឬអនរម្ងនឋានៈគស្មីោន  (iii) មន្តនតីអនុវតតចាប់រនុងតំបន់ដែលពារ់ព័នធ ឬ 
(iv) បណ្ដត ញ CBE Line ដែលប្តូវបានប្គ្ប់ប្គ្ងគោយអនរផតល់គស្វាដែលជាភាគី្ទីបីឯររាជយ គស្វា 
Lighthouse។ ការតែូញដតែរអំពីបញ្ហា គៅរដនលងគធវីការ 
ឬវវិាទែូចជាការតវា៉ាទរ់ទងនឹងការវាយតនមលការងារ គម្ង៉ា ងគធវីការ ប្បារ់ឈ្នួល ការតគមលីង 
ការមិនចុេះស្ប្មុងជាមួយប្រុមការងារ ឬអនរប្គ្ប់ប្គ្ងជាគែីម 
លែបំផុតជាញឹរញាប់ប្តូវបានយរគៅគោេះប្្យជាមួយបុគ្គលិរដផនរធនធានមនុស្េដែលពារ់ព័នធ។ 
 
ខ្ណៈគពលដែលនិគោជិតម្ងន រ់ៗគួ្រដតរាយការណ៍អំពីការរគំោភបំពានដែលអាចគរីតម្ងនរនុងលរខខ្
ណឌ ដែលោត់ម្ងនផាសុ្រភាពបំផុត 
និគោជិតប្តូវបានគលីរទឹរចិតតោ៉ា ងខ្ជល ងំគែីមបឱី្យរាយការណ៍ពីការប្ពួយបារមភណ្ដមួយគៅកាន់អនរប្គ្ប់
ប្គ្ងរបស្់ពួរគគ្ជាមុនស្ិន។ 
ប្បស្ិនគបីនិគោជិតណ្ដម្ងន រ់ម្ងនអារមមណ៍ ទ្ រ់គស្ទីររនុងវធីិណ្ដមួយអំពីការរាយការណ៍ពីការរគំោភបំ
ពានគៅកាន់អនរប្គ្ប់ប្គ្ងរបស្់ោត់ (ឧទហរណ៍ 
ប្បស្ិនគបីអនរប្គ្ប់ប្គ្ងម្ងនការពារ់ព័នធផាទ ល់រនុងការរគំោភបំពានគនាេះ) 
ោត់អាចរាយការណ៍ពីការរគំោភបំពានគៅកាន់ប្បធានគរាងចប្រ 
មន្តនតីអនុវតតចាប់រនុងតំបន់ដែលពារ់ព័នធ CBE Line ឬរនុងររណីម្ងនបញ្ហា ការងារ ឬជាមួយអនតរបុគ្គល 
អាចរាយការណ៍គៅកាន់បុគ្គលិរដផនរធនធានមនុស្េដែលពារ់ព័នធ។ គោងគៅតាមចាប់ជាធរម្ងន 
របាយការណ៍នឹង គៅដតមិនបគញ្ចញអតតស្ញ្ហញ ណតាមការគស្នីសុ្ំ។ 
គោយ្រដតគពលខ្លេះប្រុមហ ុនម្ងនការពិបារខ្ជល ងំរនុងការគសុ្ីបអគងេតរបាយការណ៍ដែលគធវីគ ងីគោយ
មិនបគញ្ចញអតតស្ញ្ហញ ណ 
បុគ្គលប្តូវបានគលីរទឹរចិតតគែីមបឱី្យរាយការណ៍ពីការប្ពួយបារមភរបស្់ពួរគគ្គោយផាទ ល់គៅកាន់អនរប្គ្ប់
ប្គ្ង ឬប្បធានគរាងចប្រ ឬដចររដំលរអតតស្ញ្ហញ ណរបស្់ពួរគគ្គៅគពលដែលទរ់ទងគៅ CBE Line  
គោយស្នមតថាពួរគគ្ម្ងនអារមមណ៍ថាសុ្វតែិភាពរនុងការគធវីែូគចនេះ។ ស្ហការអីាជីវរមមខ្ជងគប្ៅ 
ែូចជាអនរផគត់ផគង់របស្់ប្រុមហ ុន Crown អនរគ ៉ាការបនត 
ឬអតិថិ្ជនរ៏អាចរាយការណ៍ពីការរគំោភបំពានគៅ CBE Line ផងដែរ។ 
 
នរណ្ដម្ងន រ់ដែលគធវីរបាយការណ៍គោយភាពគ ម្ េះប្តង់នឹងទទួលបានការការពារគោយដផនរននគោលការ
ណ៍ខ្ជងគប្កាមគនេះស្តីពីការប្បឆងំនឹងការស្ងស្ឹរ។ 



3 

 

III. វ ិ្ លភាព 
 

គោលការណ៍គនេះម្ងនគោលបំណងគែីមបគីលីរទឹរចិតតនិគោជិតរបស្់ប្រុមហ ុន Crown ប្បធាន បុគ្គលិរ 
អនរប្បឹរា អតិថិ្ជន អនរលរ់ អនរគ ៉ាការបនត 
និងស្ហការអីាជីវរមមគែីមបឱី្យរាយការណ៍គោយអនុគោមតាមនីតិវធីិដែលបានរំណត់ខ្ជងគប្កាម 
គៅគពលដែលពួរគគ្គជឿជារ់គោយភាពគ ម្ េះប្តង់ថា អារបបរិរោិដែលោម នស្ីលធម៌ 
ឬខុ្ស្ចាប់ែូចជាការរគំោភបំពានគលីប្រមស្ីលធម៌ និងប្រមប្បតិបតតិរនុងអាជីវរមមរបស្់ប្រុមហ ុន 
Crown (“ចាប់”) ប្រមប្បតិបតតិអនរផគត់ផគង់របស្់ប្រុមហ ុន Crown 
គោលការណ៍ស្ិទធិមនុស្េរបស្់ប្រុមហ ុន Crown ឬគោលការណ៍ប្បឆងំអំគពីពុររលួយរបស្់ប្រុមហ ុន 
Crown (ជារមួ “ប្រមដែលប្តូវអនុគោមតាមរបស្់ប្រុមហ ុន Crown”) ចាប់ ឬគោលការណ៍ 
ឬតប្មូវការផលូវចាប់ជាធរម្ងនគផេងគទៀតបានគរីតគ ងី។ 1  ស្ប្ម្ងប់គោលបំណងននគោលការណ៍គនេះ 
អារបបរិរោិដែលោម នស្ីលធម៌ ឬខុ្ស្ចាប់រមួម្ងនជាអាទ៌៖ 
 

• ស្ំណូរ ប្បារ់ស្គុ្ណ ឬការបង់ប្បារ់ស្ប្មបស្ប្មួល 
• ការរាយការណ៍ពីហរិញ្ញវតែុដែលមិនប្តឹមប្តូវ ការដរលងបនលំ ការោងលុយរខ្វរ់ ឬការគរងប្បវញ័្ច  
• ការអនុវតតប្បឆងំនឹងការប្បរួតប្បដជង 
ែូចជារិចចប្ពមគប្ពៀងជាមួយនែគូ្ប្បរួតប្បដជងដែលទរ់ទងនឹងយុទធ្ន្តស្តរំណត់តនមល 
ឬការគែញនថ្ល 

• ការជួញែូរព័ត៌ម្ងននផទរនុងខុ្ស្ចាប់ 
• ការដរលងបនលំឯរ្ររបស្់ប្រុមហ ុន 
• ការប្ពួយបារមភពីការអនុវតតគ្ណគនយយ/ស្វនរមម ឬភាពប្តឹមប្តូវននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតែុ 
ឬបញ្ហា ស្វនរមម 

• អំគណ្ដយហួស្ប្បម្ងណពីអនរលរ់ នែគូ្ ឬអតិថិ្ជន 
• ការគបៀតគបៀន ឬការគរសី្គអីងដែលប្បឆងំនឹងនិគោជិត  
• ការលួចប្ទពយស្មបតតិរបស្់ប្រុមហ ុន Crown គែីមបផីលប្បគោជន៍ផាទ ល់ខ្លួន 
• ការទិញរបស្់ផាទ ល់ខ្លួនគោយគប្បីមូលនិធិរបស្់ប្រុមហ ុន 
• ការរគំោភបំពានគលីសុ្ខ្ភាព និងសុ្វតែិភាពធាន់ធារ រមួទងំការប្ពួយបារមភអំពីបរោិកាស្ការងារ 

 

 
1រនុងររណីការប្ពួយបារមភដែលអាចគរីតម្ងនទរ់ទងនឹងដផនរគវចខ្ចប់ទំនិញដែលប្តូវែឹរជញ្ាូ នរនុងប្រុមហ ុន Crown 
(Signode) សូ្មទរ់ទងគលខ្ទូរស្ពទប្បចកំារស្ម្ងា ត់របស្់ Signode តាមរយៈ www.sighelpline.ethicspoint.com។  

http://www.sighelpline.ethicspoint.com/
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របាយការណ៍ប្តូវបានគធវីគ ងី "គោយភាពគ ម្ េះប្តង់" 
គៅគពលដែលបុគ្គលម្ងន រ់ម្ងនភាពជំគនឿជារ់ចំគពាេះការពិតដែលបានរាយការណ៍ថាជាការពិតគៅគពលរា
យការណ៍ គហយីការរគំោភបំពានគលីគោលការណ៍ ឬការប្បតិបតតិខុ្ស្ចាប់អាចនឹងគរីតគ ងី។ 
របាយការណ៍ដែលគធវីគ ងីគោយម្ងនគំ្និតពាបាទ 
ឬគោយភាពមិនគ ម្ េះប្តង់គឺ្ជាការរគំោភបំពានគលីប្រមដែលប្តូវអនុគោមតាមរបស្់ប្រុមហ ុន Crown 
គហយីអាចបណ្ដត លឱ្យម្ងនវធិានការវន័ិយ រហូតែល់ រមួទងំការបញ្ឈប់ពីការងារ 
ឬទំនារ់ទំនងអាជីវរមម។ 
 
 

IV. នីតិវធីិ 
 
ជាទូគៅ និគោជិតរបស្់ប្រុមហ ុន Crown 
គួ្រដតរាយការណ៍ជាមុនពីការប្ពួយបារមភណ្ដមួយដែលពួរគគ្អាចម្ងនទរ់ទងនឹងការរគំោភបំពានដែ
លអាចគរីតម្ងនននប្រមដែលប្តូវអនុគោមតាមរបស្់ប្រុមហ ុន Crown ចាប់ តប្មូវការផលូវចាប់ 
ឬគោលការណ៍ដែលអាចអនុវតតគផេងគទៀតគៅកាន់អនរប្គ្ប់ប្គ្ងរបស្់ពួរគគ្។ 
ជាធមមតាអនរប្គ្ប់ប្គ្ងគឺ្ស្ែិតរនុងតំដណងែ៏លែបំផុតគែីមបគី ល្ីយស្ំណួរណ្ដមួយ និងផតល់ការដណនា។ំ 
ប្បស្ិនគបីអនរម្ងនអារមមណ៍ ទ្ រ់គស្ទីររនុងវធីិណ្ដមួយអំពីការរាយការណ៍ពីការរគំោភបំពានដែលអាចគរី
តម្ងនគៅកាន់អនរប្គ្ប់ប្គ្ងរបស្់អនរ 
អនរអាចរាយការណ៍ពីការប្ពួយបារមមណ៍របស្់អនរគៅកាន់ប្បធានដផនរធនធានមនុស្េ 
(ស្ប្ម្ងប់បញ្ហា ការងារ ឬជាមួយអនតរបុគ្គល) ប្បធានគរាងចប្រ 
ឬមន្តនតីអនុវតតចាប់រនុងតំបន់ដែលពារ់ព័នធ។ 
ប្បស្ិនគបីអនរម្ងនអារមមណ៍មិនប្ស្ួលរនុងការគលីរគ ងីពីការប្ពួយបារមភរបស្់អនរ 
តាមរយៈបណ្ដត ញរាយការណ៍ដែលម្ងនលរខណៈប្បនពណីរបស្់ប្រុមហ ុន Crown អនរអាចទរ់ទងគៅ 
CBE Line របស្់ប្រុមហ ុន Crown បាន។ 
 
CBE Line ប្តូវបានោបំ្ទគោយអនរលរ់ដែលជាភាគី្ទីបី គស្វារមម Lighthouse 
និងបគប្មីការគោយបុគ្គលិរដែលម្ងនវជិាា ជីវៈដែលបានបណតុ េះបណ្ដត ល 24 គម្ង៉ា ងរនុងមួយនថ្ា 7 
នថ្ារនុងមួយស្បាត ហ៍។ គែីមបចូីលគប្បី CBE Line សូ្មអនុវតតតាមការដណនាខំ្ជងគប្កាម៖ 
 



5 

 

• គគ្ហទំព័រ៖ www.lighthouse-services.com/crowncork 

• និោយភា្អង់គគ្លស្ស្ប្ម្ងប់ប្បគទស្អាគមររិ និងកាណ្ដោ៖ (877) 222-3029 
(មិនម្ងនស្ប្ម្ងប់ប្បគទស្មិុរសុ្ិរ) 

• និោយភា្គអស្ា៉ាញស្ប្ម្ងប់ប្បគទស្អាគមររិ និងកាណ្ដោ៖ (800) 216-1288 
(មិនម្ងនស្ប្ម្ងប់ប្បគទស្មិុរសុ្ិរ) 

• និោយភា្បារាងំស្ប្ម្ងប់ប្បគទស្កាណ្ដោ៖ (855) 725-0002 
• មិុរសុ្ិរ៖ 800-681-5340 
• គៅតំបន់ខ្ជងគប្ៅននអាគមររិខ្ជងគជីង៖  

1. ប្តូវប្បារែថាអនរម្ងនបណ្ដត ញខ្ជងគប្ៅ។ 

2. បញ្ចូ ល គលខ្រូែចូលគប្បី ស្ប្ម្ងប់ប្បគទស្ 
និង/ឬប្បព័នធទូរស្ពទដែលអនររំពុងគៅពី។ (សូ្មគមីលតារាងខ្ជងគប្កាម។ ចំណ្ដ ំ
គលខ្រូែចូលគប្បីអាចនឹងម្ងនការផាល ស្់បតូរ - គមីល គលខ្រូែចូលគប្ប ីAT&T 
(att.com))។  

3. គពលគស្នីសុ្ំ សូ្មបញ្ចូ លគលខ្ឥតគិ្តនថ្ល (800) 603-2869)។ 
មិនម្ងនការចបំាច់ចុចគលខ្ "1" មុនគពលនឹងគៅគលខ្ទូរស្ពទឥតគិ្តនថ្ល។ 

4. បចចុបបននអនរបានភាា ប់គៅ CBE Line។ ការ វ្ គ្មន៍ពី Lighthouse 
ដែលនឹងប្តូវគប្ជីស្គរសី្ជាគប្ចីនភា្។ គធវីការគប្ជីស្គរសី្ពីប្បអប់គស្នីសុ្ំ ឬចុច 0 
គហយីប្បាប់ប្បតិបតតិររជាភា្អង់គគ្លស្អំពីភា្ដែលអនរនិោយ។ 
អនរបរដប្បនឹងចូលរមួការគៅទូរស្ពទ។ 

គលខ្រូែចូលគប្បីបណ្ដត ញទន់គហតុការណ៍ប្រមស្លីធម៌ 
បាបាែូស្ …………………………….. 1-800-225-5288  ឥណឌូ គណសីុ្ ………………………..………… 001-801-10 
ដបលហេរិ …………………………………0-800-100-10  អុីតាលី ……………………………..…………800-172-444 
គប្បសីុ្ល ……………………….………0-800-890-0288  ហាម្ង៉ា អុីរ ……………………………….1-800-872-2881 
                                                0-800-888-8288  ហេ  រោនី ………………………………………1-880-0000 
រមពុជា …………………………….………1-800-881-001  ម្ង៉ា គ សីុ្ …………………..………….……1-800-80-0011 
ចិន………………………………………………..… 10-811  ប៉ាូ ូញ ……..……..……..………….…0-0-800-111-1111 

គស្ៀងនហភាគ្ខ្ជងតបូង - CT  សិ្ងាបុរ ី…………...........…………SingTel 800-011-1111 
108-888  StarHub 800-001-0001 

http://www.lighthouse-services.com/crowncork
https://www.business.att.com/collateral/access.html
https://www.business.att.com/collateral/access.html
https://www.business.att.com/collateral/access.html
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គប៉ាកាងំ ភាគ្ខ្ជងគជីង CNCG  ស្លូវា៉ា គ្ ី…………………………………..…0-800-000-101 
រូ ុបំ …ី………………..………………01-800-911-0010  គអស្ា៉ាញ ……………..…………..…………900-99-0011 

{ភា្គអស្ា៉ាញ} 01-800-911-0011  ស្វីស្ …………………………………..……0-800-890011 
បារាងំ …………………..ពណ៌ទឹរប្រូច  0-800-99-0011  នថ្ …………………..………..……..……1-800-0001-33 

ការអភិវឌ្ឍន៍ទូរគ្មនាគ្មន៍ 0-805-701-288  ទួរគ្ី ………………………..……..…… 0-811-288-0001 
ប្រិច…………………….……………………00-800-1311  គអមីរា៉ា ត់អារា៉ាប់រមួ ………………….……..…… 8000-021 
ហុងរុង ……………………….…………… 800-96-1111  du 8000-555-66 

ទូរស្ពទគៅហុងរុង   ទូរស្ពទនែ USO នឹងគោធា  8000-061 
800-93-2266  ចប្រភពអង់គគ្លស្ ……………..…….……0-800-89-0011 

ទូរស្ពទគៅ New World  គវៀតណ្ដម ……………..………………VNPT 1-201-0288 
ហុងប្គ្ ី………………………..………… 06-800-011-11  Viettel 1-228-0288 

    

• អីុដមល៖ reports@lighthouse-services.com (ចំណ្ដ៖ំ 
អនរប្តូវដតបញ្ចូ លគ ម្ េះរបស្់ប្រុមហ ុន Crown ជាមួយរបាយការណ៍របស្់អនរ) 

• ស្ំបុប្ត៖ Lighthouse Services, 1710 Walton Road, Blue Bell, PA 19422 USA 
(ចំណ្ដ៖ំ អនរប្តូវដតបញ្ចូ លគ ម្ េះរបស្់ប្រុមហ ុន Crown ជាមួយរបាយការណ៍របស្់អនរ) 

ការប្ពួយបារមភដែលបងាា ញគោយមិនបគញ្ចញអតតស្ញ្ហញ ណនឹងប្តូវបានគសុ្ីបអគងេត 
គោយការពិចរណ្ដគលីភាពធាន់ធារននបញ្ហា ដែលបានគលីរគ ងី ភាពគជឿជារ់ននការប្ពួយបារមភ 
និងលទធភាពននការបញ្ហា រ់ការគចទប្បកាន់ពីប្បភពដែលពារ់ព័នធ។  
 
អនររាយការណ៍ប្តូវបានគលីរទឹរចិតតគែីមបផីតល់ព័ត៌ម្ងនឱ្យកាន់ដតជារ់ោរ់តាមដែលអាចគធវីគៅបាន 
រមួម្ងនគ ម្ េះ កាលបរគិចេទ ទីរដនលង និងប្ពឹតតិការណ៍ដែលបានគរីតគ ងី 
លរខណៈទូគៅននការប្ពួយបារមភ និងរគបៀបដែលអនររាយការណ៍បានែឹងអំពីបញ្ហា គនេះ។ 
អនររាយការណ៍រ៏ប្តូវបានគលីរទឹរចិតតឱ្យផតល់នូវឯរ្រោបំ្ទ 
ឬឯរ្រគោងទងំអស្់ដែលពួរគគ្គជឿជារ់ថានឹងអាចផតល់ឱ្យប្រុមហ ុន Crown 
គធវីការវាយតនមលប្តឹមប្តូវគៅគលីពារយបណតឹ ង។ 
 
 

V. ការគសុ្ីបអគងេត 
 

A. ការទទលួរបាយការណ៍ែំបូង  
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របាយការណ៍ទងំអស្់ដែលបញ្ាូ នគៅកាន់ CBE Line 
នឹងប្តូវបានទទួល គ្ ល់ភាល មៗតាមដែលអាចគធវីគៅបាន (ជាធមមតារនុងរយៈគពល 7 
នថ្ាអាប្ស្័យគលីយុតាត ធិការ)។ 
ការទទួល គ្ ល់ថាបានទទួលរបាយការណ៍មិនដមនជាមូលោា នរនុងការជូនែំណឹងថាការគចទប្បកាន់
គៅរនុងរបាយការណ៍ស្ែិតគៅរនុងវ ិ្ លភាពននគោលការណ៍គនេះ ឬនឹងប្តូវបានគសុ្ីបអគងេតជាផលូវការ។ 
ព័ត៌ម្ងនបដនែមអាចប្តូវបានគស្នីសុ្ំគៅរនុងការទទួល គ្ ល់គលីបងាេ ន់នែ 
ប្បស្ិនគបីព័ត៌ម្ងនដែលបានផតល់គោយអនររាយការណ៍មិនគពញគលញ ឬមិនប្គ្ប់ប្ោន់ស្ប្ម្ងប់ប្រុមហ ុន 
Crown គែីមបគីធវីការវាយតនមលគោយប្តឹមប្តូវនូវសុ្ពលភាព ឬវ ិ្ លភាពននការប្ពួយបារមភ។ 
ប្បស្ិនគបីប្រុមហ ុន Crown មិនអាចផតល់ការទទួល គ្ ល់គលីបងាេ ន់នែបានគទ 
គោយ្ររងវេះនូវព័ត៌ម្ងនទំនារ់ទំនងជារ់ោរ់គៅរនុងរបាយការណ៍ 
អនររាយការណ៍អាចទទួលបានព័ត៌ម្ងនតាមោនទរ់ទងនឹងការប្ពួយបារមភរបស្់ោត់គោយទរ់ទងគៅ 
CBE Line ។  
 
ដផនរចាប់របស្់ប្រុមហ ុន Crown នឹងទទួលបានចាប់ចមលងននរបាយការណ៍នីមួយៗដែលបានោរ់គៅ 
CBE Line។ ដផនរចាប់នឹងប្បគ្ល់របាយការណ៍គៅដផនរដែលស្មប្ស្ប (ឧ. ដផនរធនធានមនុស្េ 
ដផនរហរិញ្ញវតែុ ដផនរស្វនរមមនផទរនុង ដផនរចាប់) 
គែីមបរំីណត់ថាការប្ពួយបារមភដែលបានរាយការណ៍គឺ្ស្ែិតគៅរនុងវ ិ្ លភាពននគោលការណ៍គនេះ 
និងប្តូវការការគសុ្ីបអគងេតជាផលូវការដែរឬគទ។ 
ស្រមមភាពដែលបានគធវីគ ងីនឹងអាប្ស្័យគលីលរខណៈននការប្ពួយបារមភ 
(ថាប្បគភទននពារយបណតឹ ងប្តូវបានប្គ្បែណត ប់គោយគោលការណ៍គនេះ) 
រ៏ែូចជារប្មិតននព័ត៌ម្ងនដែលបានផតល់ឱ្យ។ របាយការណ៍នឹងប្តូវបានដចររដំលរដតចំគពាេះនិគោជិត 
និងភាគី្ទីបីដែលពារ់ព័នធនឹងការគសុ្ីបអគងេតប៉ាុគណ្ដណ េះ។ 
អនរណ្ដម្ងន រ់ដែលពារ់ព័នធនឹងការគសុ្ីបអគងេតដែលជាអនរទទួលបានរបាយការណ៍គនាេះនឹងប្តូវទទួលនូវ
កាតពវរិចចររាការស្ម្ងា ត់។ 
ចំណ្ដថំាការប្ពួយបារមភមួយចំនួនអាចប្តូវបានគោេះប្្យគោយការប្ពមគប្ពៀងគលីស្រមមភាពគោយមិ
នចបំាច់ម្ងនការគសុ្ីបអគងេតជាផលូវការគទ។ 
 
ការរំណត់ថាគតីការប្ពួយបារមភដែលបានរាយការណ៍ស្ែិតគៅរនុងវ ិ្ លភាពននគោលការណ៍គនេះ 
គហយីថាគតីការគសុ្ីបអគងេតចបំាច់នឹងប្តូវគធវីគ ងីភាល មៗតាមដែលអាចគធវីគៅបាន 
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និងប្ស្បតាមចាប់ជាមួយបទបបញ្ញតតិជាធរម្ងនដែរឬគទ។ 
រនុងររណីដែលវាប្តូវបានរំណត់ថាការប្ពួយបារមភដែលបានរាយការណ៍មិនស្ែិតរនុងវ ិ្ លភាពននគោ
លការណ៍គនេះ អនររាយការណ៍នឹងប្តូវបានជូនែំណឹង 
គហយីទិននន័យផាទ ល់ខ្លួនណ្ដមួយដែលបានប្បមូលគោយ CBE Line ពីអនររាយការណ៍ 
នឹងប្តូវបានបំផាល ញ ឬប្តូវបានលុបអតតស្ញ្ហញ ណគចញគៅរដនលងដែលតប្មូវគោយចាប់ជាធរម្ងន។  
 

B. ការគសុ្ីបអគងេតននរបាយការណ៍គៅរនុងវ ិ្ លភាពននគោលការណ៍  
 
ប្បស្ិនគបីវាប្តូវបានគគ្រំណត់ថាការប្ពួយបារមភដែលបានរាយការណ៍ស្ែិតគៅរនុងវ ិ្ លភាពននគោល
ការណ៍គនេះ គហយីការគសុ្ីបអគងេតគឺ្ចបំាច់  ដផនរដែលប្តូវបានប្បគ្ល់ឱ្យ (ឧ. ដផនរធនធានមនុស្េ 
ដផនរហរិញ្ញវតែុ ដផនរស្វនរមមនផទរនុង ដផនរចាប់) នឹងចប់គផតីមគធវីការគសុ្ីបអគងេត។ 
រគបៀបននការគសុ្ីបអគងេតនឹងដប្បប្បួលអាប្ស្័យគៅគលលីរខណៈននការប្ពួយបារមភដែលបានរាយការណ៍។ 
ប្បស្ិនគបីរបាយការណ៍មិនរមួបញ្ចូ លនូវគហតុការណ៍ដែលពារ់ព័នធទងំអស្់ 
គហយីគហតុការណ៍បដនែមមិនអាចទទួលបានគោយអនរគសុ្ីបអគងេតបនាទ ប់ពីការខិ្តខំ្ប្បឹងដប្បងគោយស្
មគហតុផលគនាេះ 
របាយការណ៍អាចោម នព័ត៌ម្ងនប្គ្ប់ប្ោន់គែីមបគីធវីការគសុ្ីបអគងេតគោយគពញគលញនូវការប្ពួយបារមភ។ 
បុគ្គលណ្ដម្ងន រ់ដែលម្ងនស្ិទធិចូលគប្បីព័ត៌ម្ងនរនុងអំ ុងគពលននការគសុ្ីបអគងេត 
រមួទងំភាគី្ទីបីដែលរំពុងគសុ្ីបអគងេតរនុងនាមជាប្រុមហ ុន Crown 
ប្តូវបានជាប់កាតពវរិចចែ៏តឹងរងឹរនុងការររាការស្ម្ងា ត់។ 
ការគសុ្ីបអគងេតណ្ដមួយនឹងប្តូវគធវីគ ងីរនុងលរខណៈអពាប្រឹត និងគោលបំណង 
គហយីនឹងអនុវតតតាមចាប់ និងបទបបញ្ញតតិរនុងតំបន់ជាធរម្ងនទងំអស្់។ 
គពលគវោដែលប្តូវគស្នសុី្ំគែីមបបីញ្ច ប់ការគសុ្ីបអគងេតនឹងដប្បប្បួលអាប្ស្័យគៅគលីប្បគភទននការប្បតិបតតិ
ដែលប្តូវបានគចទប្បកាន់ និងលទធភាពដែលអាចទទួលបានព័ត៌ម្ងនទរ់ទងនឹងការគសុ្ីបអគងេត។ 
រនុងរប្មិតដែលអនរគសុ្ីបអគងេតយល់គ ញីថាស្មរមយ គហយីប្ស្បតាមចាប់ 
និងបទបបញ្ញតតិរនុងតំបន់ជាធរម្ងនទងំអស្់ 
អនររាយការណ៍នឹងប្តូវបានដណនាអំំពីែំគណីរការននការគសុ្ីបអគងេត គហយីនឹងទទួលបានមតិដរលមែ។  
 
គៅគពលបញ្ច ប់ការគសុ្ីបអគងេត គហយីប្តូវបានអនុញ្ហញ តគោយចាប់ជាធរម្ងន 
វធិានការដរតប្មូវអាចនឹងប្តូវគធវីគ ងីគោយប្រុមហ ុន Crown និង/ឬ 
ការវន័ិយអាចប្តូវបានចត់វធិានការប្បឆងំនឹងប្បធានបទននរបាយការណ៍។ 
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ស្រមមភាពជារ់ោរ់ដែលគធវីគ ងីគោយប្រុមហ ុន Crown នឹងដប្បប្បួលគៅតាមបញ្ហា គៅរនុងនែ 
និងលទធផលននការគសុ្ីបអគងេតណ្ដមួយ។ ប្រុមហ ុន Crown 
នឹងពាោមជូនែំណឹងែល់អនររាយការណ៍ថា ការគសុ្ីបអគងេតប្តូវបានបញ្ច ប់ 
គហយីវធិានការដែលស្មប្ស្បនឹងប្តូវបានចត់គ ងី គបីចបំាច់។ 
បុគ្គលិរទងំអស្់ប្តូវបានគគ្រពឹំងថានឹងចូលរមួស្ហការោ៉ា ងគពញគលញជាមួយនឹងការគសុ្ីបអគងេតណ្ដ
មួយដែលប្តូវអនុវតតគោយ ឬរនុងនាមជាប្រុមហ ុន Crown។  
 
 

VI. ការប្បឆងំការស្ងស្ឹរ 
 
ប្រុមហ ុន Crown នឹងមិនអត់ឱ្នចំគពាេះការស្ងស្ឹរ 
ឬការគធវីគទស្ណ្ដមួយដែលប្បឆងំចំគពាេះនរណ្ដម្ងន រ់ដែលម្ងនភាពគ ម្ េះប្តង់រនុងការរាយការណ៍អំពី
ការរគំោភបំពានគលីប្រមដែលប្តូវអនុគោមតាមរបស្់ប្រុមហ ុន Crown 
ឬអនរដែលចូលរមួរនុងការគសុ្ីបអគងេតរបាយការណ៍គនេះគទ 
គបីគទេះបីជាភស្តុតាងប្គ្ប់ប្ោន់មិនប្តូវបានររគ ញីគែីមបបីញ្ហា រ់ពីការប្ពួយបារមភរ៏គោយ។ 
អនរណ្ដម្ងន រ់ដែលរាយការណ៍ គស្នីឱ្យរាយការណ៍ 
ឬដស្វងររែំបូនាម នដែលទរ់ទងនឹងការរគំោភបំពានដែលអាចគរីតម្ងននឹងប្តូវចត់ទុរគោយគស្ចរតី
នថ្លថ្នូរ និងគស្ចរតីគោរព។ និគោជិតមិនប្តូវបានទទួលនូវការវន័ិយប្គ្ប់ទប្មង់ណ្ដមួយ 
ឬការស្ងស្ឹរចំគពាេះរបាយការណ៍ដែលគធវីគ ងីគោយភាពគ ម្ េះប្តង់គនាេះគទ។ បុគ្គលិរប្រុមហ ុន 
Crown ណ្ដម្ងន រ់ដែលបានររគ ញីថាបានស្ងស្ឹរប្បឆងំ 
ឬតាមវធីិណ្ដរ៏គោយរនុងការោរ់ទណឌ រមមគលីនិគោជិតរបស្់ប្រុមហ ុន Crown 
ស្ប្ម្ងប់ការរាយការណ៍គោយភាពគ ម្ េះប្តង់ នឹងប្តូវទទួលរងនូវវន័ិយ រហូតែល់ 
និងរមួទងំការបញ្ឈប់ពីការងារផងដែរ។ ការរគំោភបំពានគលី CBE Line 
ឬរបាយការណ៍ដែលគធវីគ ងីគោយម្ងនគំ្និតពាបាទ 
ឬគោយភាពមិនគ ម្ េះប្តង់គឺ្ជាការបំពានគលីប្រមដែលប្តូវអនុគោមតាមរបស្់ប្រុមហ ុន Crown 
គហយីអាចបណ្ដត លឱ្យម្ងនវធិានការវន័ិយ រមួទងំការបញ្ឈប់ពីការងារ ឬទំនារ់ទំនងអាជីវរមម។  
 
វធិានការការពារបដនែមអាចប្តូវបានផតល់ជូនគៅរនុងយុតាត ធិការរនុងតំបន់ អាប្ស្័យគលីចាប់ជាធរម្ងន។ 
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VII. ព័ត៌ម្ងនស្ម្ងា ត់ 
 
លុេះប្តាដតបុគ្គលស្ែិតគៅរនុងប្បគទស្ដែលោរ់រប្មិតគលីការរាយការណ៍ដែលមិនបគញ្ចញអតតស្ញ្ហញ ណ 
CBE Line 
អនុញ្ហញ តឱ្យបុគ្គលរាយការណ៍អំពីការប្ពួយបារមភគោយមិនបគញ្ចញអតតស្ញ្ហញ ណតាមការស្គប្មច
ចិតតរបស្់ពួរគគ្។ បុគ្គលិរដែលប្តូវបានទទួលការបណតុ េះបណ្ដត លគោយឯររាជយ 
ដែលមិនដមនជាបុគ្គលិររបស្់ប្រុមហ ុន Crown នឹងប្គ្ប់ប្គ្ងគលីបណ្ដត ញទូរស្ពទប្បចកំារ។ 
គៅគពលអនររាយការណ៍សុ្ំមិនបគញ្ចញអតតស្ញ្ហញ ណ អនរប្គ្ប់ប្គ្ងរបស្់ CBE Line 
នឹងខិ្តខំ្ប្បឹងដប្បងគែីមបកីារពារអតតស្ញ្ហញ ណរបស្់អនររាយការណ៍។ 
សូ្មចំណ្ដថំារាល់ព័ត៌ម្ងនដែលបានផតល់ជូនគៅរនុងរបាយការណ៍ស្ម្ងា ត់អាចជាមូលោា នននការគសុ្ីបអ
គងេតនផទរនុង និង/ឬខ្ជងគប្ៅគោយប្រុមហ ុន Crown គលីបញ្ហា ដែលប្តូវបានរាយការណ៍។  
 
ប្បស្ិនគបីអនររាយការណ៍ផតល់អតតស្ញ្ហញ ណរបស្់ោត់ ឬប្រុមហ ុន Crown 
បាន គ្ ល់អតតស្ញ្ហញ ណរបស្់អនររាយការណ៍ 
គនាេះប្រុមហ ុននឹងចត់វធិានការស្មប្ស្បទងំអស្់គែីមបរីរាអតតស្ញ្ហញ ណរបស្់អនររាយការណ៍ជាការស្
ម្ងា ត់។ 
ព័ត៌ម្ងនដែលទរ់ទងនឹងការប្ពួយបារមភដែលប្តូវបានរាយការណ៍គឺ្ប្តូវបានគធវីការទំនារ់ទំនងរនុងរប្មិ
តចបំាច់ដតប៉ាុគណ្ដណ េះ។ បុគ្គលដែលប្តូវបានអនុញ្ហញ តណ្ដមួយដែលម្ងនស្ិទធិចូលគប្បីព័ត៌ម្ងន 
រមួទងំភាគី្ទីបីដែលពារ់ព័នធរនុងការគសុ្ីបអគងេតនឹងររាអតតស្ញ្ហញ ណរបស្់អនររាយការណ៍ 
និងព័ត៌ម្ងនគផេងៗដែលទរ់ទងនឹងការប្ពួយបារមភដែលបានរាយការណ៍គោយស្ម្ងា ត់។ 
ទិននន័យផាទ ល់ខ្លួនណ្ដមួយដែលបានប្បមូលជាដផនរននការគសុ្ីបអគងេតនឹងប្តូវបានររាទុររហូតែល់ចុង
បញ្ច ប់ននែំគណីរការនីតិវធីិ ដែលតប្មូវគោយចាប់ជាធរម្ងន។  


