ក្រមក្រតិរតតិររស់ក្រមុ ហន៊ុ PRIMARK ឆ្នាំ 2019
សសចរតសី ្តមើ
ក្រមក្រតិរតតិសក្ារ់អ្នរ្គត់្គង់ររស់ក្រុមហ៊ុន Primark រាំណត់លរខខណឌ តក្មូវររស់ស ើង
សដើមបីក្ារដថា រ៊ុគ្គលិររមមររដដលសៅរនុងដខែសង្វារ់្គត់្គង់ររស់ស ើងទទួលាននូវ
លរខខណឌ ការង្វរលអ សោ ានការ្តល់សិទធ និង សោរពសិទធិសៅរដនែងស្ាើការយ៉ា ងសពញសលញ។
អ្នរ្គត់្គង់ទាំងអ្ស់ រួមានទាំងអ្នរស ៉ា ការ និង ដដគ្ូអាជីវរមមស្ែងសទៀត ដដលស្ាើការ្លិត
រញ្ចរ់ សវចខចរ់ ឬ សរើក្រសិនសរើ្ទុ ពីសនេះ ដូចជា ក្គ្រ់ក្គ្ងទាំនិញ ឬ ្តល់សសវាឱ្យក្រុមហ៊ុន Primark
ស េះពួរសគ្ក្តូវដតស្ាើតាមក្រមក្រតិរតតិសក្ារ់អ្នរ្គត់្គង់សនេះ និង ក្ពមទាំងចារ់ និង
រទរញ្ជាទាំងឡា ដដលអ្ន៊ុវតតសៅរនុងក្រសទស និង ដដនដី ដដលពួរសគ្រាំព៊ុងដតក្រតិរតតិការ។
រនុងររណីលរខខណឌ តក្មូវដនក្រមក្រតិរតតិសក្ារ់អ្នរ្គត់្គង់សនេះ រាំណត់សតង់ោរខពស់ជាង
គ្ឺក្តូវានតក្មូវសោ ចារ់ និង រទរញ្ជាសៅរនុងមូលោា នស េះ សហត៊ុដូសចនេះ
អ្នរ្គត់្គង់ក្តូវដតសក្មរសៅតាមលរខខណឌ តក្មូវដនក្រមក្រតិរតតិសក្ារ់អ្នរ្គត់្គង់សនេះ។
អ្នរ្គត់្គង់ក្តូវទទួលខ៊ុសក្តូវ្ងដដរចាំស េះការធា ថា ក្រមក្រតិរតតិសក្ារ់អ្នរ្គត់្គង់សនេះ
ក្ពមទាំងចារ់ និងរទរញ្ជាទាំងអ្ស់
ក្តូវានសោរពតាមសៅរនុងរណ្តតញ្គត់្គង់ផ្ទទល់ខែួនររស់ពួរសគ្។
សក្ារ់ព័ត៌ានរដនែមទរ់ទងនឹងសោលនសយា និង នីតិវ្ិ ី
ដដលានរញ្ជារ់សៅរនុងក្រមក្រតិរតតិររស់ស ើង សូមច៊ុច ក្តង់សនេះ សហើ ទរ់ទងនឹងខដចង និង
លរខខណឌ សូមច៊ុចក្តង់សនេះ។
ក្រមក្រតិរតតិសាំរារ់អ្នរ្គត់្គង់សនេះក្តូវានក្ ង សហើ អាចសក្រើការានជាភាសាអ្ង់សគ្ែស។
រនុងររណីក្រមក្រតិរតតិសក្ារ់អ្នរ្គត់្គង់សនេះ ានរាំដណភាសាស្ែងោន សហើ
រាំដណភាសាទាំងអ្ស់សនេះ គ្ឺក្ោន់ដតជាការររដក្រ សក្ារ់ភាពង្វ ក្សលួ ដតរ៉ា៊ុសណ្តណេះ
សហើ រាំដណជាភាសាអ្ង់គ្ែសនឹងក្តូវរាំណត់ រជាសោលរនុងររណីានការររក្សា ខ៊ុសោន ។
សោរ Paul Marchant

រក្រតិរតតដិ ន Primark
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1.

2.

ការង្វរក្តវូ ានសក្ជសើ សរើសសោ សសរើ
1.1

មិនក្តូវានពលរមមដដលខានមិនាន
ឬរងខាំរនុងទក្មង់ណ្តមួ ជាោច់ខាត រួមទាំងពលរមមដដលានចាំណង
សោ ានក្ារ់ធា ានការជួញដូរ ឬការជារ់ពនធ ោរ
និងការដែមសា៉ា ងដដលក្តូវដតស្ាើស ើងសោ សម័ក្គ្ចិតត។

1.2

និសយជរក្តូវសចញដែែចាំស េះរាល់ការចាំណ្ត ទាំងឡា ណ្ត
ដដលទរ់ទងនឹងការ្តល់ការង្វរររស់រមមររ។

1.3

រមមររមិនចាំាច់ក្តូវរាំសពញកាតពារិចចោរ់តមកល់ក្ារ់
ឬឯរសាររញ្ជារ់អ្តតសញ្ជាណជាមួ និសយជរររស់ពួរសគ្ស ើ ។

1.4

រមមររក្តូវដតទទួលានសសរើភាពរនុងការចរសចញពីនិសយជរររស់ពួ
រសគ្ រ ទ រ់ពីានការជូនដាំណឹងសមសហត៊ុ្ល។

សសរើភាពរនងុ ការរសងកតើ សាគ្ម និងសិទធិរងនុ ការចរចជាសមូហភាព
2.1

រមមររទាំងអ្ស់ានសិទធិចូលរួម
ឬរសងកើតសហជីពដដលខែួនសក្ជើសសរើសសោ ខែួនឯង
និងស្ាើការចរចជារួម។

2.2

និសយជរនឹងក្រកាន់ រអាររបរិរិយសរើរចាំហចាំស េះសរមមភាព
ររស់សហជីព និងសរមមភាពចត់ដចងររស់ពួរសគ្។

2.3

អ្នរតាំណ្តងររស់រមមររមិនក្តូវានសរើសសអ្ើង
សហើ ក្តូវានសិទធិអ្ន៊ុវតតម៊ុខង្វរជាអ្នរតាំណ្តងររស់ពួរសគ្សៅរដនែង
ស្ាើការ។

2.4

រនុងររណីសិទធិសសរើភាពរនុងការរសងកើតសាគ្ម
និងការចរចជាសមូហភាពក្តវូ ានរឹតរនតឹងសោ ចារ់ស េះ
និសយជរនឹងសក្មរសក្មួល សហើ មិនក្តូវរារាាំង
ការអ្ភិវឌ្ឍន៍មស្ោា ក្សរោន សក្ារ់សាគ្មឯររាជយ និងសសរើ
និងការចរចជាសមូហភាព។

2.5

រ៊ុគ្គលដដលតាំណ្តងរមមររក្តូវស្ាើសោ សម័ក្គ្ចិតត
និងក្តូវទទួលានសាេះសឆ្នតសោ សសរើ និងតាែ ភាព
សោ ោម នឥទធិពលពីភាគ្ីណ្តមួ ស្ែងសទៀតស ើ ។
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3.

4.

លរខខណឌ ការង្វរានស៊ុវតែភាិ ព និងានអ្ ម័
3.1

និសយជរក្តូវ្តល់ជូនររិយកាសការង្វរដដលានស៊ុវតែិភាព
និងានអ្ ម័
សោ ចងចាំរនុងចិតតអ្ាំពីចាំសណេះដឹងទូសៅដនឧសាហរមម
និងសក្ោេះថានរ់ណ្តមួ ជារ់ោរ់។
ការ្តល់ជូនសនេះរួមរញ្ចូលទាំងរច សមព័នធរូរវនតដនអ្ោរ
និងរដនែងដដលសក្រើក្ាស់្ងដដរ។

3.2

តាមរ ៈសោលការណ៍ និងនីតិវិ្ីសនេះ
និសយជរក្តូវចត់វិធានការឱ្យានក្គ្រ់ក្ោន់ សដើមបីការ រសក្ោេះថានរ់
និងការរងររួសដល់ស៊ុខភាពដដលសរើតស ើង សោ ានការ រ់ព័នធ
ឬសរើតស ើងរនុងសពលរាំសពញការង្វរ។

3.3

និសយជរក្តូវដតងតាាំងអ្នរតាំណ្តងក្គ្រ់ក្គ្ងជាន់ខពស់
សដើមបីទទួលខ៊ុសក្តូវចាំស េះការធា ឱ្យានររិយកាសរដនែងស្ាើការដដ
លានស៊ុវតែិភាព និងានស៊ុខភាពលអ។

3.4

រមមររក្តូវទទួលានការរណតុ េះរណ្តតលអ្ាំពីស៊ុខភាព
និងស៊ុវតែិភាពដដលានរត់ក្តា និងជាក្រចាំ
សហើ វគ្គរណតុ េះរណ្តតលដររសនេះនឹងក្តូវស្ាើស ើងមតងសទៀតសក្ារ់អ្នរស្ាើ
ការែមី ឬអ្នរដដលក្តូវានចត់តាាំងស ើងវិញ។

3.5

ក្តូវដត្តល់លទធភាពសក្រក្ើ ាស់រងគន់ដដលានអ្ ម័ និង
ទឹរររិសភាជដដលានអ្ ម័ ។ ក្រសិនសរើសមក្សរ
ក្តូវានរដនែងសាអ ត និងានស៊ុវតែិភាពសក្ារ់ការសរៀរចាំ
ការសក្រក្ើ ាស់ និងការររាទ៊ុរអាហារ។

3.6

និសយជរក្តូវ្តល់លទធភាពទទួលានជាំនួ សវជាសាស្តសត
និងរដនែងក្គ្រ់ក្ោន់រនុងររណីានជាំងឺ ឬរងររួសសៅរដនែងស្ាើការ។

3.7

រដនែងសាន រ់សៅ ដដល្តល់ឱ្យ ក្តូវសក្ជើសសរើសសោ រមមររ ក្តូវសាអ ត
ានស៊ុវតែិភាព និងរាំសពញតាមតក្មូវការមូលោា នររស់រមមររ។

មិនក្តវូ សក្ររើ ាែ ាំងពលរមមរា៊ុ រសទ
4.1

មិនក្តូវានការសក្ជើសសរើសរ៊ុគ្គលិរ
ឬការង្វរសលើពលរមមរ៊ុារជាោច់ខាត។

4.2

សៅរនុងក្រសទសដដលានអា ស៊ុ ្ាើការអ្របររា
រ៏ដូចជាចារ់ទរ់ទងនឹងការង្វរររស់រមមររសរមងៗ
ក្តូវានការរាំណត់សោ អ្ន៊ុសញ្ជាររស់ ILO ឬចារ់ជាតិ/តាំរន់
ដដល្តល់ការការ រក្រសសើរដល់រ៊ុគ្គល។
សដើមបីឱ្យកាន់ដតចាស់
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រមមររសរមងៗសៅរនុងររិរទសនេះគ្ឺានន័ សាំសៅសៅសលើរ៊ុគ្គលដដលា
នអា ៊ុសលើសពីអា ៊ុស្ាើការក្សរចារ់ រ៉ា៊ុដនតម៊ុនខួរគ្ក្មរ់ 18
ឆ្នាំររស់រមមររស េះ។
4.3

5.

ក្រុមហ៊ុនក្តូវដតានសោលការណ៍
និងរមមវិ្ីដដលទរ់សាកត់ការសក្ជើសសរើស និងការង្វរសលើពលរមមរ៊ុារ។

ក្ារ់ឈ្លនួ សក្ារ់ការរស់សៅក្តវូ ានទូទត់
5.1

ក្ារ់ឈ្នួល និងអ្តែក្រសយជន៍អ្របររា
ដដលានចាំណ្ត សក្ារ់សាត ហ៍ស្ាើការតាមរទោា ន
ក្តូវដតស្ែើ តរសៅនឹងក្ារ់ឈ្នួលអ្របររាថានរ់ជាតិ
ឬរនុងររណីដដលមិនានរទោា នឧសាហរមមដដលអាចទទួល រាន
។ រនុងររណីណ្តរ៏សោ
រ៏ជានិចចកាលក្ារ់ឈ្នួលក្តូវានក្គ្រ់ក្ោន់សដើមបីរសាំ ពញតក្មូវការមូល
ោា ន និងសដើមបី្តល់ក្ារ់ចាំណូលសមរមយខែេះ។ Primark
ោាំក្ទការអ្ន៊ុវតតយ៉ាងសរមម ដដលនឹងធា ានថា
ក្ារ់ឈ្នួលអ្របររាក្តូវានរាំណត់សោ ការចរចសមូហភាពជាតិ

5.2

សៅរក្មិតឧសាហរមម។
រមមររទាំងអ្ស់ក្តូវ្តល់ជូនព័ត៌ានជាោ លរខណ៍អ្រែរ
និងអាច ល់ានអ្ាំពីលរខខណឌ ការង្វរររស់ពួរសគ្
ទរ់ទងនឹងក្ារ់ឈ្នួលម៊ុននឹងពួរសគ្ចូលស្ាើការ
និងអ្ាំពីលិខិតរញ្ជារ់ក្ារ់ឈ្នួលររស់ពួរសគ្
ដដលានរ ៈសពលរង់ក្ារ់ដដល រ់ព័នធ
ក្គ្រ់សពលដដលពួរសគ្ទទួលក្ារ់។

5.3

ការកាត់ រក្ារ់ឈ្នួល ជាវិធានការវិន័
ឬការកាត់ រក្ារ់ឈ្នួលដដលមិនរាំណត់សោ ចារ់ជាតិ
មិនក្តូវានអ្ន៊ុញ្ជាតសោ ោម នការអ្ន៊ុញ្ជាតជារ់ោរ់ពីរមមររ។
រាល់វិធានការវិន័ ទាំងអ្ស់ក្តូវដតរត់ក្តា។

5.4

សា៉ា ងស្ាើការរដនែមក្តូវដតានការទូទត់សងក្ារ់តាមអ្ក្តារ៊ុពាោភ
រា៉ារ់រង ដដលដណ ាំថាមិនក្តូវតិចជាង 125%
ដនអ្ក្តាក្ារ់ឈ្នួល្មមតាស ើ ។

5.5

ការដែមសា៉ា ង
និងអ្តែក្រសយជន៍ក្តូវានការទូទត់រនុងរ ៈសពលដដលានស្ាើការ។
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6.

មិនក្តវូ សលើសសា៉ា ងស្ាកាើ រ
6.1

សា៉ា ងស្ាើការក្តវូ ដតសោរពតាមចារ់ជាតិ
និងរទោា នឧសាហរមមសោល
ដដលទទួលានការការ រកាន់ដតសក្ចើន។

6.2

សា៉ា ងស្ាើការសតង់ោរសោ មិនរារ់រញ្ចូលការដែមសា៉ា ង
ក្តូវដតរាំណត់តាមរិចចសនោ សហើ មិនក្តូវសលើសពី 48

6.3

6.4

សា៉ា ងរនុងមួ សាត ហ៍*។
ការដែមសា៉ា ងក្តូវានការសក្រើសោ ានទាំនួលខ៊ុសក្តវូ
សោ គ្ិតពីចាំនួនសា៉ា ង ភាពញឹរញារ់
និងសា៉ា ងស្ាើការររស់រមមររាន រ់ៗ និងរាែ ាំងពលរមមទាំងមូល។
ចាំនួនសា៉ា ងស្ាើការសរ៊ុរ រួមទាំងសា៉ា ងរដនែម មិនក្តូវសលើសពី 60
សា៉ា ងរនុងរ ៈសពល 7 ដែៃ សទ ល៊ុេះក្តាដតានររណីពិសសស។
រនុងររណីដររសនេះ
ក្តូវដតរាំសពញតាមលរខខណឌ ទាំងអ្ស់ដូចខាងសក្កាម៖
• ចាំណ៊ុចទាំងក្តូវានអ្ន៊ុញ្ជាតសោ ចារ់ជាតិ។

• សនេះ គ្ឺជាចាំណ៊ុច
ក្តូវានអ្ន៊ុញ្ជាតសោ រិចចក្ពមសក្ពៀងសមូហភាព
ដដលានចរចរសោ សសរើជាមួ សាែ រ័នររស់រមមររ
ដដលតាំណ្តងឱ្យដ្នរសាំខាន់ដនរាែ ាំងពលរមម។
• ការការ រសមក្សរក្តូវានស្ាើស ើង សដើមបីការ រស៊ុខភាព និង
ស៊ុវតែិភាពររស់រមមររ និង
• និសយជរអាចរង្វាញថាានររណីពិសសសក្តូវអ្ន៊ុវតត
ដូចជារក្មិតសរើនស ើងខពស់ដន្លិត្លដដលមិនានរំពឹងទ៊ុរ
សក្ោេះថានរ់ ឬភាពអាសនន ។
6.5

រមមររក្តូវាន្តល់ជូនដែៃឈ្រ់សក្ារយ៉ា ងសហាចណ្តស់ 1 ដែៃ
ជាសរៀងរាល់ 7 ដែៃ ឬ ដែៃឈ្រ់សក្ារចាំនួន 2 ដែៃ ជាសរៀងរាល់ 14 ដែៃ
ដដលអ្ន៊ុញ្ជាតសោ ចារ់ជាតិ។
*រទោា នអ្នតរជាតិដណ ាំឱ្យានការកាត់រនែ សា៉ា ងការង្វរជារសណត ើរ

ៗ (មិនរារ់រញ្ចូលសា៉ា ងរដនែម) សៅសពលសមរមយ រហូតដល់ 40
សា៉ា ងរនុងមួ សាត ហ៍
សោ មិនានការកាត់រនែ ក្ារ់ឈ្នួលររស់រមមររសទ
សៅសពលសា៉ា ងក្តូវានកាត់រនែ ។
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7.

ោម នការសរើសសអ្ើងក្តវូ ានអ្ន៊ុវតត
7.1

8.

9.

ោច់ខាតមិនក្តូវានការសរើសសអ្ើងរមមររស ើ
រួមានជាអាទិ៍ដូចជាការជួល ម៊ុខរររ សាំណង
ការទទួលានវគ្គរណតុ េះរណ្តតល ការ្ែពា្ា ការរញ្ចរ់
ឬការចូលនិវតតន៍ សោ ដ្អរសលើចាំណ៊ុចមួ ចាំនួនដូចជា ពូជសាសន៍
វណណ ៈ ពណ៌សមបុរ សញ្ជាតិសដើម សាស អា ៊ុ ពិការភាព សភទ
សាែ នភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ និ ន ការសភទ សាជិរសហជីព
ឬទាំ រ់ទាំនងនសយា ជាសដើម។

ការង្វរ្មមតាក្តវូ ាន្តលជ់ នូ
8.1

រនុងររណីដដលអាចស្ាើសៅានតាមវិសាលភាពនីមួ ៗស េះ
ការអ្ន៊ុវតតន៍ការង្វរក្តូវស្ាើស ើងសោ ដ្អរសលើទាំ រ់ទាំនងការង្វរដដល
ទទួលសាគ ល់ ដដលរសងកើតស ើងតាមរ ៈចារ់ជាតិ
និងការអ្ន៊ុវតតឧសាហរមម។

8.2

កាតពារិចចចាំស េះរមមររសក្កាមចារ់ការង្វរ ឬសនតិស៊ុខសងគម
និងរទរញ្ាតតិដដលសរើតសចញពីទាំ រ់ទាំនងការង្វរសទៀងទត់
មិនក្តូវានការសចៀសវាងតាមរ ៈការសក្រើក្ាស់រិចចសនោដតការង្វរ
រិចចសនោរនត ការសរៀរចាំការង្វរសៅ្ទេះ ឬតាមរ ៈគ្សក្ាងហាត់ការ
ដដលោម នសចត ពិតក្ារដសដើមបីដចរច ជាំ ញ
ឬ្តល់ការង្វរសទៀងទត់
សហើ មិនក្តូវានកាតពារិចចដររសនេះក្តូវសជៀសវាងតាមរ ៈការសក្រើក្ា
ស់រិចចសនោរ ៈសពលសែរហួសរាំណត់ដនការង្វរស ើ ។

8.3

ការដែមសា៉ា ងមិនក្តូវសក្រើសដើមបីជាំនួសការង្វរសទៀងទត់សទ។

8.4

ការរញ្ចរ់រិចចសនោក្តូវដតដ្អរសលើដាំសណើរការមួ ដដលក្តឹមក្តូវ
ានតាែ ភាព និងក្សរតាមតក្មូវការដនចារ់រនុងក្សុរ
សហើ ដដលក្តវូ ានជូនដាំណឹងសៅរមមររដដល រ់ព័នធយ៉ាងចាស់ោស់។

មិនានការចត់ទរ៊ុ ដ៏អាក្ររ់ ឬអ្មន៊ុសែ្ម៌សទ
9.1

មិនក្តូវានការរំសោភរាំ នឬការោរ់វិន័ សលើរាងកា
ការគ្ាំរាមរាំដហងដនការរំសោភរាំ នសលើរាងកា
ការសរៀតសរៀន្ែូវសភទ ឬការរំខានស្ែងសទៀត
ការរំសោភរាំ នសោ សក្រើ រយសមដី ឬទក្មង់ដនការសមែុតស្ែងសទៀត
រួមទាំងររិយកាសការង្វរដដលមិនរារ់ទរ់ ឬក្រាែសមើលង្វ ។
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10.

ទាំនលួ ខ៊ុសក្តវូ ដ្នរររិសាែន
10.1

អ្នរ្គត់្គង់ក្តូវដតសោរពតាមចារ់
និងរទរបញ្ាតតិមូលោា នដដលអាចក្តូវអ្ន៊ុវតតទាំងអ្ស់
ដដលទរ់ទងនឹងការការ រ និងការដែររាររិសាែន។
វារួមរញ្ចូលទាំងការទទួលាន
និងការររាាននូវការអ្ន៊ុញ្ជាតដ្នរររិសាែន ការអ្ន៊ុម័ត
និងការច៊ុេះស្ម េះ ដដលតក្មូវឱ្យានទាំងអ្ស់។
សក្ារ់ព័ត៌ានរដនែម សូមអានសោលការណ៍ការ រររិសាែន
និងសោលការណ៍ដណ ាំអ្នរ្គត់្គង់អ្ាំពីនិរនតរភាពររិសាែន
សៅក្តង់សនេះ។

11.

12.

តក្មវូ ការ្ែវូ ចារ់
11.1

ក្រុមហ៊ុន Primark ក្តវូ អ្ន៊ុវតតយ៉ាងសពញសលញតាមចារ់
និងរទរញ្ាតតិ សៅតាមទីតាាំង្គត់្គង់នីមួ ៗ ដដលក្រុមហ៊ុន
ស្ាើអាជីវរមម សហើ ក្រុមហ៊ុន នឹងមិនអ្ន៊ុវតតសោ រាំ នចារ់
ឬរទរញ្ាតតិណ្តមួ ស ើ ។

11.2

រនុងររណីតក្មូវឱ្យានក្រមក្រតិរតតិសតីពីអ្នរ្គត់្គង់
រាំណត់សតង់ោរខពស់ជាងតក្មូវការចារ់ និងរទរញ្ជាមូលោា នស េះ
អ្នរ្គត់្គង់ក្តូវដតសក្មរតាមតក្មូវការទមទរដនក្រមក្រតិរតតិសតីពីអ្ន
រ្គត់្គង់សនេះ។

នីតវិ ្ិ តី វា៉ា
12.1

ក្តូវាននីតិវិ្ីមួ ដដលអ្ន៊ុញ្ជាតឱ្យរមមររសលើរស ើង
និងសោេះក្សា រញ្ជារណត ឹងតវា៉ាសៅរដនែងស្ាើការ
សោ ោម នការភ័ ខាែចពីការសងសឹរ។

12.2

នីតិវិ្ីក្តូវដតានការក្ាក្ស័ ទរ់ទងោន យ៉ា ងចាស់ជាមួ រមមររសៅ
សពលដដលពួរសគ្ក្តូវានសក្ជើសសរើស
សហើ អាចចូលានយ៉ា ងង្វ ក្សួលសក្ារ់រមមររ
និងអ្នរតាំណ្តងទាំងអ្ស់។

12.3

នីតិវិ្ីរណត ឹងតវា៉ាក្តូវដត រ់ព័នធនឹងរក្មិតក្គ្រ់ក្គ្ងយ៉ា ងសមក្សរ។

Primark Code of Conduct V.6 December 2019
ក្រមក្រតិរតត ិររស់ក្រ ុមហ៊ុន PRIMARK ឆ្នាំ 2019

ក្រមក្រតិរតតិររស់ក្រមុ ហន៊ុ PRIMARK ឆ្នាំ 2019

13.

12.4

គ្ណៈក្គ្រ់ក្គ្ងក្តូវដតសោេះក្សា រញ្ជារងាល់ររស់រមមររឱ្យានឆ្រ់រហ័
សសោ សក្រើដាំសណើរការដដលអាច ល់ាន
និងានតាែ ភាពដដល្តល់នូវការស្ែើ តរទន់សពលសវោដល់អ្នរដដ
លានរញ្ជារងាល់ស េះ។

12.5

នីតិវិ្ីរណត ឹងតវា៉ាមិនក្តូវសក្រើសដើមបីរាំផ្ទែញតួ ទីររស់សហជីព
និងដាំសណើរការចរចជារួម
សហើ មិនក្តូវរារាាំងការចូលដាំសណើរការនីតិវិ្ីត៊ុោការ មជឈតតការ
ឬរដាាលដដលានក្សារ់ស្ែងសទៀតជាោច់ខាត។

ោម នការអ្ត់ឱ្នចាំស េះការសូរា៉ា ន់ ឬអ្ាំសពើពរ៊ុ រលួ ស ើ
13.1

ការ្តល់ជូន ការរង់ក្ារ់ ការសសនើស៊ុាំ ឬការទទួល រសាំណូរ
ឬការសលើរទឹរចិតត រួមទាំងការទូទត់សក្មរសក្មួល
ក្តូវានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៊ុឹង។
ការសូរា៉ា ន់អាចជារ់ រ់ព័នធនឹងការស៊ុាំ្តល់ឱ្យ
ឬការ្តល់ជូនជាទក្មង់អ្ាំសណ្ត ណ្តមួ រង្វាន់តរសនង ការឱ្យរង្វាន់
ឬអ្តែក្រសយជន៍ណ្តមួ ដល់នរណ្តាន រ់សៅរនុងម៊ុខជាំនួញ
ឬរោា ភិាល សដើមបីទទួលានអ្តែក្រសយជន៍ ណិជារមម
ឬសដើមបីរងកឱ្យាន
ឬ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នរទទួលសក្ារ់ការក្រក្ពឹតតមិនក្តឹមក្តូវ
ឬដដលវាមិនសមរមយសក្ារ់អ្នរទទួល សដើមបីទទួល រអ្តែក្រសយជន៍។
សលើសពីសនេះ ការសូរា៉ា ន់អាចសរើតាន រនុងររណីការស៊ុាំ្តល់ជូន
ឬការសូរា៉ា ន់ក្តូវានស្ាើស ើងសោ ឬតាមរ ៈភាគ្ីទីរី
ឧទហរណ៍ភានរ់ង្វរ អ្នរតាំណ្តង ឬអ្នតរការើ។
ឧទហរណ៏ខែេះៗអ្ាំពីសាំណូរ ានដូចខាងសក្កាម។
សនេះមិនដមនជារញ្ាីសពញសលញសទ៖
• អ្ាំសណ្ត ឬការចាំណ្ត សលើការស្ាើដាំសណើរ
• ការសក្រក្ើ ាស់សសវាក្រុមហ៊ុន ទីរដនែងឬអ្ោរ
ឬក្ទពយសមបតតិក្រុមហ៊ុនដដលមិនទូទត់ក្ារ់
• ការទូទត់ជាសាច់ក្ារ់
• ក្ារ់រមចី ការធា ក្ារ់រមចី ឬឥណទនស្ែងសទៀត
• ការ្តល់អ្តែក្រសយជន៍ ដូចជាអាហារូរររណ៍សិរា
ឬការដែទាំស៊ុខភាព
ដល់សាជិរក្គ្ួសារដដលានអ្តិែិជនសកាតន៊ុពល/មស្តនតីសាធារ
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ណៈ ឬមស្តនតីរោា ភិាល
• ការ្តល់ជូនការច៊ុេះរិចចសនោរនតសៅអ្នរដដលជារ់ទរ់ទងនឹងនរ
ណ្តាន រ់ដដល រ់ព័នធនឹងការ្តល់រិចចសនោចមបង
• ការចូលរួមជាមួ ក្រុមហ៊ុនរនុងក្សុរមួ ដដលជារមមសទិ ធិររស់ស

13.2

ាជិរក្គ្ួសារដដលជាអ្តិែិជនសកាតន៊ុពល/មស្តនតីសាធារណៈ
ឬមស្តនតីរោា ភិាល។
ការទូទត់ដែែសក្មរសក្មួល គ្ឺជាការរង់ក្ារ់តិចតួច
ឬដែែសសវាដដលសសនើសោ មស្តនតីរោា ភិាលសដើមបីរសងកើនសលបឿន
ឬសក្មរសក្មួលការអ្ន៊ុវតតន៍សរមមភាពររស់រោា ភិាលជាក្រចាំ
(ដូចជាការ្តល់ទិោាការ ឬរង់ពនធគ្ )។ ការរង់ក្ារ់ដររសនេះ
ក្តូវានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៊ុឹង។

13.3

អ្នរ្គត់្គង់ អ្នរតាំណ្តង និងនិសយជិតររស់ពួរសគ្
ក្តូវដតសោរពចារ់ក្រឆ្ាំងអ្ាំសពើព៊ុររលួ និងការសូរា៉ា ន់។
ក្រសិនសរើោមនចារ់ក្រឆ្ាំងអ្ាំសពើព៊ុររលួ
និងការសូរា៉ា ន់ក្តូវានអ្ន៊ុវតត
ឬានសតង់ោរតិចជាងសនេះដដលរាំណត់សៅរនុងចារ់សតីពីការសូរា៉ា ន់
សៅចក្រភពអ្ង់សគ្ែសឆ្នាំ 2010 , អ្នរ្គត់្គង់ អ្នរតាំណ្តង
និងនិសយជិតររស់ពួរសគ្

13.4

ក្តូវសោរពតាមចារ់សតីពីការសូរា៉ា ន់សៅចក្រភពអ្ង់សគ្ែសឆ្នាំ 2010 ។
អ្នរ្គត់្គង់ និងអ្នរតាំណ្តង
ក្តូវដតានដាំសណើរការក្តឹមក្តូវចាំស េះវិធានការក្រឆ្ាំងអ្ាំសពើព៊ុររលួ
និងនីតិវិ្ីសូរា៉ា ន់ សដើមបីរារាាំងរមមររ
ឬអ្នរដដលជារ់ រ់ព័នធនឹងអាជីវរមមររស់ខែួន
ពីការក្រក្ពឹតតរទសលមើសសូរា៉ា ន់ ឬអ្ាំសពើព៊ុររលួ ។ អ្នរ្គត់្គង់
និងអ្នរតាំណ្តងនឹងអ្ន៊ុវតតនីតិវិ្ីទាំងសនេះឱ្យានក្តឹមក្តូវ
សៅរនុងអាជីវរមមររស់ពួរសគ្ និងពិនិតយស ើងវិញឱ្យានសទៀងទត់
សដើមបីធា ថាពួរសគ្រាំព៊ុងដាំសណើរការក្រររសោ ក្រសិទធភាព។
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