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ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ 

ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ  3កំណែ ទំ្ៃ័រ 2/5 ព្ងៃទ្ ី៥ ណែកុម្ភៈឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

 

1. INTRODUCTION  េចក្ត ី ត្នម 

The purpose of this Bureau Veritas Certification policy is to establish a 
standard and structured process for the management of Complaints and 
Appeals received by Bureau Veritas Certification. The purpose of this 
policy is to communicate the standard process to all operations to ensure 
that all appeals and complaints are handled in a professional and 
responsible manner. 

គោលបំែងព្ន Bureau Veritas គោលនគោបាយបញ្ជា ក់ គនេះរឺគដើម្បីបគងក ើតដំ 

គែើរការសតង់ដ្ឋរនិងដំគែើរការគរៀបចំសគ្ាបក់ារគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹ

ងឧទ្ធរែ៍ណដលទ្ទួ្លបានគដ្ឋយគ្កមុ្ហ ុន Bureau Veritas. 

 

The definitions used by Bureau Veritas Certification are the following: 

និយម្ន័យណដលគគ្បើគដ្ឋយ Bureau Veritas ានដូចខាងគគ្កាម្: 

Appeal បណ្ត ឹងឧទធរណ្៍: 

An Appeal is defined as an “Appeal against a Certification Decision made 
by Bureau Veritas Certification or Decision made by Bureau Veritas 
Certification on the validity of a complaint against either Bureau Veritas 
Certification or a Bureau Veritas Certification Certified Organisation”. 

បែត ឹងឧទ្ធរែ៍គ្តវូបានកំែត់ថាជា "បែត ឹងឧទ្ធរែ៍គ្បឆ្ំងនឹងគសចកត ីសគគ្ម្ចវ ិ
ញ្ជា បនប័គ្តណដលគ វ្ ើគ ើងគដ្ឋយគ្កមុ្ហ ុន Bureau Veritas ឬគសចកត ីសគគ្ម្ចណដ 
លគ វ្ ើគ ើងគដ្ឋយ Bureau Veritas សត ីៃីសុៃលភាៃព្នបែត ឹងគ្បឆ្ំងនឹង  Bureau  
Veritas ឬអងគភាៃណដលទ្ទួ្លស្គគ ល់គដ្ឋយ Bureau Veritas " ។ 

 

Complaints ពាក្យបណ្ត ឹង: 

 A complaint is defined as “an expression of dissatisfaction by a person or 
organization (“party”) against either Bureau Veritas Certification or a 
Bureau Veritas Certification Certified Organisation”. 

ពាកយបែត ឹងគ្តវូបានកំែត់ថាជាការបង្ហា ញការម្ិនគៃញចិតតគដ្ឋយបុរគលឬអងគ
ការ (“ភារី”) គ្បឆ្ំងនឹងគ្កមុ្ហ ុន Bureau Veritas ឬអងគភាៃណដលទ្ទួ្លស្គគ  
ល់គដ្ឋយ Bureau Veritas” ។ 

  



ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ 

ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ  3កំណែ ទំ្ៃ័រ 3/5 ព្ងៃទ្ ី៥ ណែកុម្ភៈឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

2. GENERAL PRINCIPLES  ោលការណ្៍ទូ ៅ 

Complaints and appeals are registered directly on-line by the “party” on 
either the global Bureau Veritas Certification website and (or) directly on 
the Bureau Veritas Certification local office’s website;  This complaint form 
and the complaint/appeal process is publicly available in the same 
languages as the public certification summaries published by Bureau 
Veritas Certification on-line. 

ពាកយបែត ឹងនិងការបត ឹងឧទ្ធរែ៍គ្តវូបានចុេះបជីា ីគដ្ឋយទ់ាលល់គដ្ឋយ”ភារី” គៅគលើ 
គរហទ្ំៃ័រគវបស្គយ Bureau Veritas សកលនិង (ឬ) គដ្ឋយទ់ាលល់គៅគលើគរ 
ហទំ្ៃ័រការោិល័យកន ុងគ្សកុរបស់Bureau Veritas ។; សំែុំណបបបទ្ពាកយបែត ឹង 
គនេះនិងដំគែើរការបែត ឹងតវ៉ា  / ដំគែើរការបែត ឹងឧទ្ធរែ៍ានជាស្គធារែៈជាភា 
ស្គដូចោន នឹងគសចកត ីសគងេបព្នវញិ្ជា បនប័គ្តស្គធារែៈណដលផ្សៃវផ្ាយគដ្ឋយ 
Bureau Veritas ។. 

This complaint/appeal form is also available in print on party’s request.  

ពាកយបែត ឹង / បែត ឹងឧទ្ធរែ៍គនេះក៏ានជាគ្ៃីនគៅគលើសំគែើរបស់រែបកសណដរ. 

 

Complaints and appeals received must be recorded and the details transmitted 

to the relevant Bureau Veritas Certification entity for processing. 

បែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍ណដលទ្ទួ្លបានគ្តវូណតកត់គ្ានិងៃ័ត៌ានលំអិត

បជីជ នូគៅអងគភាៃ Bureau Veritas ណដលពាក់ៃ័នធសគ្ាប់ដំគែើរការ. 

 

In case of complaint or appeal received from a “party” which is not a Bureau 

Veritas Certification client, due consideration must be given whether or not it is 

appropriate to answer, taking into account potential liability. In such cases, the 

content of the answer must be coordinated with the client. 

កន ុងករែីានបែត ឹងតវ៉ា ឬបែត ឹងឧទ្ធរែ៍ណដលទ្ទួ្លបានៃី”ភារី” ណដលម្ិនណម្នជាអ 

តិងិជនរបស់គ្កមុ្ហ ុន Bureau Veritas ការរិតរូរៃីគហតុផ្លគ្តវូណតផ្តលថ់ា គតើវសម្ 

ឬអត់កន ុងការគ ល្ ើយគដ្ឋយៃិចារណាគលើទ្ំនួលែសុគ្តវូណដលអាចគកើតាន។កន ុង ករែីណប 

បគនេះែល ឹម្ស្គរព្នចគម្ល ើយគ្តវូណតគ្តវូបានសគ្ម្បសគ្មួ្លជាមួ្យអតិងិជន. 

 

The Local Technical Manager (LTM) is the default channel for dealing with the 

complaints and appeals. End-responsible to carry out this process:  

- For complaints, LTM 

- For appeals, FSC HUB manager (related with the country of the 

appeal). 



ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ 

ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ  3កំណែ ទំ្ៃ័រ 4/5 ព្ងៃទ្ ី៥ ណែកុម្ភៈឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

អនកគ្រប់គ្រងបគចេកគទ្សកន ុងគ្សកុ (LTM) រឺជាប ុសត ិ៍គដើម្សគ្ាប់គដ្ឋេះគ្ស្គយបែត ឹងត 

វ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍។ ទ្ទួ្លែុសគ្តវូចុងគគ្កាយគដើម្បីអនុវតតដំគែើរការគនេះ 

- ពាកយបែត ឹង, LTM 

-បែត ឹងឧទ្ធរែ៍, FSC HUB អនកគ្រប់គ្រង (ទាក់ទ្ងនឹងគ្បគទ្សព្នបែត ឹងឧទ្ធរែ៍) 

 

The relevant KPI must be monitored as a measure of effectiveness of the 

process (KPI). 

ពាក់ៃ័នធ គ្តវូណតគ្តវូបានគ្តួតៃិនិតយជាវធិានការគ្បសិទ្ធភាៃព្នដំគែើរការ (KPI). 

 

An overall review of customer’s complaints or appeal process must be part of 

the annual Management System Review. 

ការៃិនិតយគ ើងវញិជាទូ្គៅព្នពាកយបែត ឹងរបស់អតិងិជនឬដំគែើរការបែត ឹងឧទ្ធរែ៍រ

បស់អតិងិជនគ្តវូណតជាណផ្នកមួ្យព្នការៃិនិតយគ្បៃ័នធ គ្រប់គ្រងគ្បចំាឆ្ន ំ. 

 

The HUB Manager, the TQR CER Technical Manager and the Global 

accreditation Coordinator shall be informed of all FSC complaints. The Global 

Technical Director of Bureau Veritas Certification Holding SAS shall be notified 

depending upon severity. In case of a critical risk (such as complaints involving 

a possible litigation, insurance declaration, court summons, loss of image, 

accreditation…) the complaints must be transferred to the HO Divisional legal 

contact. 

អនកគ្រប់គ្រង HUB គ្បធានណផ្នកបគចេកគទ្ស TQR CER និងអនកសគ្ម្បសគ្មួ្លការទ្ 

ទួ្លស្គគ ល់រុែភាៃអប់រំជាសកលនឹងគ្តវូជូនដំែឹងអំៃីរាល់បែត ឹងតវ៉ា របស់ FSC ។ 

នាយកបគចេកគទ្សសកលព្នការទ្ទួ្លស្គគ ល់វញិ្ជា បនប័គ្ត Bureau Veritas Holding 

SAS នឹងគ្តវូបានជូនដំែឹងអាគ្ស័យគលើភាៃ ៃ្ន់ ៃ្រ។. កន ុងករែីានហានិភ័យ ៃ្ន់ ៃ្  រ 

(ដូចជាបែត ឹងពាក់ៃ័នធនឹងវវិទ្ណដលអាចគកើតានគសចកត ីគ្បកាសធានារា៉ា ប់រងកា 

រគកាេះគៅតុលាការការបាត់បង់របូភាៃការទ្ទួ្លស្គគ ល់...) បែត ឹងគ្តវូគផ់្រគៅទំ្នាក់ទ្ំន 

ងណផ្នកចាប់របស់ HO 

 

Bureau Veritas retains the anonymity of the complainant in relation to the client, 

if this is requested by the complainant and shall treat anonymous complaints 

and expressions of dissatisfaction that are not substantiated as complaints as 

stakeholder comments and address these during the next audit. 



ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ 

ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ  3កំណែ ទំ្ៃ័រ 5/5 ព្ងៃទ្ ី៥ ណែកុម្ភៈឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

Bureau Veritas រកាភាៃអនាម្ិករបស់អនកបត ឹងទាក់ទ្ងនឹងអតិងិជនគ្បសិនគបើការ 

គសន ើសំុគនេះគ្តវូបានបត ឹងតវ៉ា និងគ្តវូគដ្ឋេះគ្ស្គយពាកយបែត ឹងអនាមិ្កនិងការបង្ហា ញៃីកា

រម្ិនគៃញចិតតណដលម្ិនគ្តវូបានបញ្ជា ក់ថាជាពាកយបែត ឹងណដលជាម្តិគោបល់របស់ភា

រីពាក់ៃ័នធនិងគដ្ឋេះគ្ស្គយគៅគៃលសវនកម្មបន់ាប់ 

  



ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ 

ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ  3កំណែ ទំ្ៃ័រ 6/5 ព្ងៃទ្ ី៥ ណែកុម្ភៈឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

3. OVERALL PROCESS STEPS ជំហាន  ោះគ្សាយ 

For each complaint and appeal, the following points must be followed: 

ចំគពាេះបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងស្គទុ្កេនីមួ្យៗចំែុចខាងគគ្កាម្គ្តវូណតអនុវតតាម្: 

1) The complaint and appeal must be recorded by the LTM of the receiving 

Bureau Veritas Certification Entity. Complaints/appeals will normally be made 

in writing, but if not, Bureau Veritas Certification office receiving the official oral 

complaint shall initiate a record in BVC system.  

2) LTM communicates the details of the complaint or appeal and findings to 

relevant internal parties where required Technical Manager shall liaise with 

Bureau Veritas Certification (Holding) or the relevant accredited Bureau Veritas 

Certification entity in order to reply adequately to the appeal or complaint.  

3) LTM shall:   

- record documents, ensure traceability of documents, 

- check the feasibility of the decisions and closes the case when solved 

4) Complaint shall be offered the opportunity to refer it to FSC’s dispute 

resolution process if the issue has not been resolved at the end of the complaint 

procedure with Bureau Veritas Certification.  

The submission, investigation and decision on appeals/complaints shall avoid 

any discriminatory actions against the party. This process must be managed as 

confidential. 

1) បែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍គ្តវូណតកត់គ្ាគដ្ឋយLTM ព្នអងគភាៃទ្ទួ្លស្គគ ល់វញិ្ជា  

បនប័គ្តBureau Veritas។. ការតអ ញូណតែរ / បែត ឹងឧទ្ធរែ៍នឹងគ្តវូគ វ្ ើគ ើងជាលាយ 

លកេែ៍អកសរប ុណនត គបើមិ្នដូគចាន េះគទ្ការោិល័យវញិ្ជា បនប័គ្តBureau Veritas ណដល 

ទ្ទួ្លពាកយបែត ឹងទ់ាលលា់ត់ជាផ្ល វូការនឹងបគងក ើតកំែត់គ្ាគៅកន ុងគ្បៃ័នធ  BVC ។. 

2) LTMផ្សៃវផ្ាយៃ័ត៌ានលំអិតព្នបែត ឹងតវ៉ា ឬការរកគ ើញនិងការរកគ ើញគៅភា 

រីពាក់ៃ័នធនានាណដលជាកណនលងណដលអនកគ្រប់គ្រងបគចេកគទ្សចាំបាច់គ្តវូានទ្ំ

នាក់ទ្ំនងជាមួ្យគ្កមុ្ហ ុន Bureau Veritas (Holding) ឬអងគភាៃ Bureau Veritas 

ណដលានការទ្ទួ្លស្គគ ល់គដើម្បីគ ល្ ើយតបឱ្យបានគ្រប់គ្ោន់ចំគពាេះបែត ឹងឧ 

ទ្ធរែ៍ឬបែត ឹង។ 

3) LTM រួរ 

- ឯកស្គរកត់គ្ាធានានូវការាម្ដ្ឋន 

-ៃិនិតយលទ្ធភាៃព្នការសគគ្ម្ចចិតតនិងបិទ្ករែីគៅគៃលគដ្ឋេះគ្ស្គយ 

4) ពាកយបែត ឹងនឹងគ្តវូបានផ្តល់ឱ្កាសគដើម្បីបជីជ នូវគៅដំគែើរការគដ្ឋេះគ្ស្គយវវិទ្រប 

ស់ FSC គ្បសិនគបើបញ្ជា គនេះមិ្នគ្តវូបានគដ្ឋេះគ្ស្គយគៅចុងបជីេ ប់ព្ននីតិវ ិ្ ីបែត ឹងជា 

មួ្យ Bureau Veritas. 



ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ 

ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ  3កំណែ ទំ្ៃ័រ 7/5 ព្ងៃទ្ ី៥ ណែកុម្ភៈឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

ការដ្ឋក់គសន ើការគសុើបអគងកតនិងគសចកត ីសគគ្ម្ចគលើបែត ឹងឧទ្ធរែ៍ / បែត ឹងគ្តវូគជៀសវ 

ងនូវរាល់សកម្មភាៃគរ ើសគអើងគ្បឆំ្ងនឹងរែបកស។ ដំគែើរការគនេះគ្តវូណតគ្រប់គ្រងជា 

ការសាៃ ត់។. 

 

The complainant has the opportunity to refer their complaint to ASI, if the issue 

has not been resolved through the full implementation of Bureau Veritas 

Certification’s own procedures, or if the complainant disagrees with the 

conclusions reached by the Bureau Veritas Certification and/ or is dissatisfied 

by the way Bureau Veritas Certification handled the complaint. As the ultimate 

step, the complaint may be referred to FSC. 

អនកបត ឹងតវ៉ាានឱ្កាសបជីជ នូពាកយបែត ឹងរបស់ៃួកគរគៅកាន់គ្កមុ្ហ ុន ASI គ្បសិន 

គបើបញ្ជា គនេះមិ្នគ្តវូបានគដ្ឋេះគ្ស្គយាម្រយៈការអនុវតតគៃញគលញព្ននីតិវ ិ្ ីរបស់ 

Bureau Veritas ឬគ្បសិនគបើអនកបត ឹងជំទាស់នឹងការសនន ិដ្ឋា នណដលសគគ្ម្ចគដ្ឋយ 

Bureau Veritas និង / ឬមិ្នគៃញចិតតនឹងវ ិ្ ី ណដល Veritas គដ្ឋេះគ្ស្គយ ពាកយបែត ឹង។ 

ជាជំហា នចុងគគ្កាយពាកយបែត ឹងអាចសំគៅគៅគលើ FSC ។ 

  



ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ 

ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ  3កំណែ ទំ្ៃ័រ 8/5 ព្ងៃទ្ ី៥ ណែកុម្ភៈឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

4. APPEALS PROCESS ការ  ោះគ្សាយបណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ 

Upon receipt of the appeal LTM shall determine if she or he was involved in the 

appealed decision – all appeals must be investigated by personnel different 

from those who carried out the audits and made the relevant certification 

decision. 

If she or he was involved, then a suitable qualified internal independent panel 

shall be appointed, and if not she or he can carry out the investigation. The 

panel is composed of: 2 person independent from the appealed decision from 

2 HUBS and the Global accreditation coordinator. 

Any appeal received must be communicated in a timely manner to the Global 

accreditation Coordinator to support the answer to the appellant that the appeal 

has been received and will be processed and to investigate the grounds of the 

appeal, by reviewing the appeal and associated files (contract review, audit 

reports, certification decision details) followed by preparing a report detailing 

the appeal. 

The receipt of the appeal must be acknowledged, according to the above 

principles, including an outline of the proposed course of action to follow up on 

the appeal, within 2 weeks of receiving it. 

Global accreditation coordinator shall monitor the results, have investigated and 

specified all its proposed actions in response to appellant(s) within 3 months of 

receiving the appeal with the support of FSC Hub manager / LTM. 

 

គៅគៃលទ្ទួ្លបែត ឹងឧទ្ធរែ៍ LTM នឹងកំែត់ថាគតើោត់ឬោត់បានចូលរមួ្កន ុងគសច 

កត ីសគគ្ម្ចណដលបានបត ឹងឧទ្ធរែ៍ - ការបត ឹងឧទ្ធរែ៍ទាងំអស់គ្តវូណតគ្តវូបានគសុើបអគងកត 

គដ្ឋយបុរគលិកែុសៃីអនកណដលគ វ្ ើសវនកម្មនិងគ វ្ ើការសំគរចចិតត វញិ្ជា បនប័គ្តណដលពា

ក់ៃ័នធ។ 

គ្បសិនគបើនាងឬោត់ពាក់ៃ័នធ គនាេះគ្កមុ្ឯករាជយឯករាជយណដលានសម្តថភាៃគ្រប់

គ្ោន់នឹងគ្តវូបានណតងាំងគហើយគបើមិ្នានោត់ឬោត់អាចគ វ្ ើការគសុើបអគងកតបា

ន។រែៈកាម ្ិការគនេះរមួ្ាន៖ម្នុសស២ នាក់ឯករាជយៃីគសចកត ីសំគរចណដលបានបត ឹង 

ឧទ់្រែ៍ៃីគ្កមុ្ហ ុន HUBS ចំនួន ២ និងអនកសគ្ម្បសគ្មួ្លការទ្ទួ្លស្គគ ល់ជាសកល. 

បែត ឹងឧទ្ធរែ៍ណាមួ្យណដលទ្ទួ្លបានគ្តវូណតទាក់ទ្ងឱ្យបានទាន់គៃលគវលាគៅអនកសំ

របសំរលួការទ្ទួ្លស្គគ ល់ជាសកលគដើម្បីោំគ្ទ្ចគម្ល ើយចំគពាេះអនកបត ឹងឧទ្ធរែ៍ណដលបានទ្

ទួ្លបែត ឹងឧទ្ធរែ៍គហើយនឹងគ្តវូដំគែើរការនិងគសុើបអគងកតមូ្លដ្ឋា នព្នបែត ឹងឧទ្ធរែ៍

គដ្ឋយៃិនិតយគ ើងវញិនូវបែត ឹងឧទ្ធរែ៍និងឯកស្គរពាក់ៃ័នធ  (កិចេសនា ៃិនិតយគ ើងវ ិ

ញរបាយការែ៍សវនកម្មគសចកត ីសំគរចចិតតព្នការបញ្ជា ក់វញិ្ជា បនប័គ្ត) អម្គដ្ឋយការ 

គរៀបចំរបាយការែ៍លំអិតអំៃីបែត ឹងឧទ្ធរែ៍. 

ការទ្ទួ្លបែត ឹងឧទ្ធរែ៍គ្តវូណតទ្ទួ្លស្គគ ល់ាម្គោលការែ៍ខាងគលើរមួ្ទាងំគគ្ោងព្ន

សកម្មភាៃណដលបានគសន ើគ ើងគដើម្បីាម្ដ្ឋនបែត ឹងឧទ្ធរែ៍កន ុងរយៈគៃល ២ សបាត ហ៍ប 

ន់ាប់ៃីទ្ទួ្លបាន. 



ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ 

ការគ្រប់គ្រងបែត ឹងតវ៉ា និងបែត ឹងឧទ្ធរែ៍សគ្ាប់វញិ្ជា បនប័គ្តព្គ្ៃគ ើនិងគ ើ  3កំណែ ទំ្ៃ័រ 9/5 ព្ងៃទ្ ី៥ ណែកុម្ភៈឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

អនកសគ្ម្បសគ្មួ្លការទ្ទួ្លស្គគ ល់រុែភាៃអប់រំជាសកលគ្តវូាម្ដ្ឋនលទ្ធផ្លគ្ស្គវ

គ្ជាវនិងបញ្ជា ក់រាល់សកម្មភាៃណដលបានគសន ើគ ើងកន ុងការគ ល្ ើយតបគៅនឹងអនកបត ឹងឧ

ទ្ធរែ៍កន ុងរយៈគៃល ៣ ណែបន់ាប់ៃីទ្ទួ្លបានបែត ឹងឧទ្ធរែ៍គដ្ឋយានការោំគ្ទ្ៃីអនក 

គ្រប់គ្រង FSC Hub / LTM ។. 

 

5. COMPLAINTS PROCESS ដំ ណ្នរការតអ ញូត្តែរ 

Upon receipt of the complaint LTM shall determine if she/he was involved in the 

process in question – all complaints must be investigated by personnel different 

from those who carried out the audits and made the relevant certification 

decision. If s/he was involved, then a suitable qualified internal independent 

person(s) shall be appointed, and if not s/he can carry out the investigation. 

The receipt of the complaint must be acknowledged, according to the above 

principles, including an outline of the proposed course of action to follow up on 

the complaint, within 2 weeks of receiving it.  

គៅគៃលទ្ទួ្លពាកយបែត ងឹគ្កមុ្ហ ុន Bureau Veritas រួរណតកំែត់ថាគតើោត់ / នាង 

បានចូលរមួ្គៅកន ុងដំគែើរការគនេះណដរឬគទ្ - បែត ឹងទាងំអស់គ្តវូណតគ្តូវបានគសុើបអ 

គងកតគដ្ឋយបុរគលិកែុសៃីអនកណដលបានគ វ្ ើសវនកម្មគហើយគ វ្ ើការសំគរចចិតត វញិ្ជា បនប័

គ្តពាក់ៃ័នធ។ គ្បសិនគបើោត់ពាក់ៃ័នធ គនាេះអនកឯករាជយឯករាជយណដលានសម្តថភា 

ៃគ្រប់គ្ោន់នឹងគ្តវូណតងាំងគហើយគបើមិ្នានោត់អាចគ វ្ ើការគសុើបអគងកតបាន 

 

LTM shall monitor the results and keep the complainant(s) informed of progress 

in evaluating the complaint, and have investigated the allegations and specified 

all its proposed actions in response to the complaint within 3 months of receiving 

the complaint with the support of FSC HUB Manager. 

LTM រួរណតាម្ដ្ឋនលទ្ធផ្លនិងជូនដំែឹងដល់អនកបត ឹងអំៃីការរ ើកចគគ្ម្ើនកន ុង ការវ 

យតព្ម្លបែត ឹងគហើយបានគ វ្ ើការគសុើបអគងកតគលើការគចាទ្គ្បកាន់និងបានបញ្ជា ក់រាល់

សកម្មភាៃណដលបានគសន ើគ ើងគដើម្បីគ ល្ ើយតបនឹងបែត ឹងគនេះកន ុងរយៈគៃល៣ណែបន់ា 

ប់ៃីទ្ទួ្លបានបែត ឹងគនេះគដ្ឋយានការោំគ្ទ្ៃីអនកគ្រប់គ្រង FSC HUB ។. 


