គោលនគោបាយស្តព
ី ីអនុគោមភាពរបស្់
ដៃគូស្កល

ស្ំគៅទី 1 (កំណែមិនផ្លូវការ)
2016

គោលនគោបាយស្តីពីអនុគោមភាពរបស្់ដៃគូស្កល

គោលបំែងដនគោលនគោបាយ៖ ភាាក់ងារ MoneyGram1 និងបណ្ត
ត ញណែកចាយមិនណមនភាាក់ងារគផ្េងគទៀត

2

ជាដៃគូៃ៏ស្ំខាន់ កុងការផ្ត
ា
ល់គស្វាកមមគផ្េរប្របាក់ MoneyGram ប្រពមទំងគស្វាកមម និងផ្លិតផ្លគផ្េងគទៀតៃល់
អតិថិជនៃ៏មានតដមលរបស្់គយើង។ គោយគេតុថា MoneyGram

និងដៃគូរបស្់ខ្ួនប្រតូ
ល
វបានតប្រមូវឲ្យអនុ គោមតាមែាប់ និ ងបទបញ្ជ
ា របស្់រោាភិ បាលគផ្េងៗទូទំងពិភពគោក

MoneyGram បានោក់គែញនូ វគោលនគោបាយស្តីពីអនុគោមភាពរបស្់ដៃគូ ស្កលគនេះ (“គោលនគោបាយ”)។
ភាាក់ងារ និងនិ គោជិតរបស្់ពួកគគ គឺ ជាណផ្ាកមួយដនណខ្េការពារទីមួយ កាុងការការពារអតិថិជន

និងបងាារការរ ំគោភ និងការគកងប្របវ ័ញ្ចគោយគលមើស្ែាប់គៅគលើផ្លិតផ្ល និងគស្វាកមមរបស្់ MoneyGram។
គោលនគោបាយគនេះគូ ស្បញ្ជ
ា ក់ អំពីទំនួលខ្ុស្ប្រតូវរបស្់ភាាក់ងារជាស្កល កាុងការអនុគោមតាមែាប់
និងបទបញ្ជ
ា ជាធរមាន គោលនគោបាយ និងនីតិវ ិធីរបស្់ MoneyGram និងវ ិធានការចាំបាែ់នានា

គៃើមបីឲ្យការអនុ វតតលិខ្ិតបទោានតឹងរុ ឹងស្តីពីការប្របឆំងណៃលមានប្របស្ិទធភាពែំគពាេះការគកងបនលំ និងការប្របឆំង
ការោងលុយកខ្វក់។
គោលនគោបាយគនេះក៏ពប្រងឹ ងនូវការគបតជាារបស្់ MoneyGram ផ្ងណៃរកាុងការការពារអតិថិជនរបស្់ខ្ួន
ល និងបងាារ
ការគប្របើ ប្របាស្់ផ្លិតផ្ល និងគស្វាកមមរបស្់ខ្ួនគោយនរណ្តមា
ល
ា ក់ កាុងគោលបំែងគកងបនលំ ោងលុយ
ផ្តល់មូលនិ ធិៃល់គភរវករ ឬស្កមមភាពខ្ុស្ែាប់ គផ្េងគទៀត។ MoneyGram តប្រមូវឲ្យភាាក់ងាររបស្់ខ្ួន
ល
ប្រពមទំងកមមស្ិទិធករ មាចស្់ភាគេនុន ជ្ជាាធរប្រគប់ ប្រគង ថាាក់ៃឹកនាំ និងនិ គោជិតរបស្់ភាាក់ងារ

មានការគបតជាាែិតតៃូែោាគនេះណៃរ។ ភាាក់ងារទទួ លខ្ុស្ប្រតូវអនុវតត គោលនគោបាយគនេះ។ គៃើមបីអនុវតត
គោលនគោបាយគនេះ MoneyGram បានបញ្ូច លលកខខ្ែឌតប្រមូវស្ំខាន់ៗណៃលប្រគប់ប្រគង់គលើទំនាក់ ទំនងរវាង
MoneyGram និងភាាក់ ងាររបស្់ខ្ួន។
ល

MoneyGram បនតគធវើបែចុបបនាកមមកមមវ ិធី អនុគោមភាព ស្តីពីការប្របឆំងនឹងការោងលុយ និងការគកងបនលំ (“កមមវ ិធី ”)
របស្់ខ្ួនគៃើ
ល
មបីពិនិតយ និងគ្លើយតបែំគពាេះបញ្ជ
ា ពាក់ព័នធនឹងការអនុ វតតគោលនគោបាយគនេះ។ MoneyGram
គលើកទឹកែិតតឲ្យភាាក់ងាររបស្់ខ្ួនទក់
ល
ទងគៅមន្រនតីណផ្ាកអនុគោមភាពថាាក់តំបន់របស្់ MoneyGram

1

និ យមន័ យដនភាាក់ ងាររួមមានភាគី ណ្តមួ យណៃលមានទំ នាក់ ទំនងកិ ែចស្នាជាមួ យ MoneyGram ឬសាខា និ ងប្រកុមេនុនបុ ប្រតស្មព័នធរបស្់ MoneyGram

គៃើ មបីផ្តល់គស្វាកមម និ ងផ្លិតផ្លរបស្់ MoneyGram ៃល់អតិ ថិជន។ និ យមន័ យគនេះក៏ រម
ួ បញ្ូច លផ្ងណៃរនូ វអនុ ភាាក់ ងារទំងអស្់របស្់ភាាក់ ងារ ។
2

MoneyGram ណែកចាយផ្លិតផ្ល និ ងគស្វាកមមមួយែំ នួន តាមរយៈការប្រពមគប្រពៀងោាណៃលមិ នណមនជាទំ នាក់ ទំនងណបបបុ រាែរវាងជ្ែតតិទយក/ភាាក់ ងារ។

MoneyGram ឃ្លំគមើ លបណ្ត
ត ញណែកចាយទំងគនេះ។ គោយសារមានភាពខ្ុ ស្ោាដនគស្វាកមម និ ងផ្លិ តផ្លណៃលប្រតូវបានផ្តល់
ឬភាពខ្ុ ស្ោាដនលកខខ្ែឌតប្រមូវកាុងបទបញ្ជ
ា ណៃលអនុ វតតែំគពាេះបណ្ត
ត ញណែកចាញទំងគនេះ

កាតពវកិែចរបស្់បណ្ត
ត ញណែកចាយមិ នណមនភាាក់ ងារជ្ែមានការណប្របប្របួល និ ងពនយល់លមអិតគៅកាុងកិ ែចស្នារបស្់ពួកគគជាមួ យ MoneyGram។
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ឬបុគគលទំ នាក់ទំនងណផ្ាកអនុគោមគផ្េងគទៀតណៃលប្រតូវបានចាត់តាំងឲ្យភាាក់ងារ
ពាក់ព័នធនឹងស្ំែួរអំពីគោលនគោបាយគនេះ។

1. គធវើប្របតិបតតិការគោយស្ស្បែាប់ និងប្របកបគោយប្រកមស្ីលធម៌
ភារកិែចជាទូ គៅរបស្់ភាាក់ ងារ និងនិគោជិតរបស្់ពួកគគ គឺប្រតូវគធវើប្របតិ បតតិការគោយស្ស្បែាប់
និងប្របកបគោយប្រកមស្ីលធម៌។ ភារកិែចគនេះមិនណមនរួមបញ្ូច លណតអនុ គោមភាពទំងស្ស្ុងរបស្់ភាាក់ងារតាម
ែាប់ និងបទបញ្ជ
ា ជាធរមានបុគណ្តណេះគនាេះគទ បុ ណនតរម
ួ បញ្ូច លទំងការរ ំពឹងទុកថា ដៃគូ របស្់ MoneyGram

មានជ្កបបកិ រ ិោគសាមេះប្រតង់ និងស្ុែរ ិត គៅគពលពួកគគផ្តល់គស្វាកមម និ ងផ្លិតផ្លរបស្់ MoneyGram

ិ៍ ត
ិ៍ ត
ៃល់អតិថិជន។ គករគ្
ម េះរបស្់ភាាក់ ងារ និងនិ គោជិតរបស្់ភាាក់ ងារ្លុេះបញ្ជ
ច ំងគោយផ្ទេល់នូវគករគ្
ម េះរបស្់
MoneyGram។ ៃូគែាេះ MoneyGram កំែត់គោលនគោបាយៃូែខាងគប្រកាម ណៃលប្រគប់ប្រគងគលើជ្កបបកិរ ិោ
របស្់ភាាក់ ងារ និងនិគោជិ តរបស្់ពួកគគ។

1.1. ភាាក់ងារនិងនិគោជិតរបស្់ខ្ួលនប្រតូវគធវើប្របតិបតតិការគោយអនុគោមតាមែាប់

និងបទបញ្ជ
ា ជាធរមានគៅកាុងប្របគទស្ និងយុតាតធិការទំងអស្់ ណៃលពួកគគប្របកបជ្ជីវកមម។


ភាាក់ងារប្រតូវគស្ាើស្ុំ រកាទុក និងបិទប្របកាស្លិខ្ិតែុេះបញ្ាី ឬជ្ជាាបែណ ចាំបាែ់ ទំងឡាយ
ណៃលតប្រមូវគោយែាប់ ឬបទបញ្ជ
ា ថាាក់ ជាតិ រៃា/គខ្តត ឬមូ លោាន។



ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ ខ្ួនមិ
ល
នប្រតូវែូលរួម ឬជួ យស្ប្រមួលគោយគែតនាៃល់ការគកងបនលំ
ការោងលុយ ការផ្តល់មូលនិធិៃល់គភរវករ ឬស្កមមភាពខ្ុស្ែាប់គផ្េងគទៀតគ



ើ យ។

ភាាក់ងារប្រតូវតាមោនទី តាំងណៃលគួ រឲ្យស្ងេ័យជាស្កាតនុ ពល និងស្កមមភាពរបស្់និគោជិត
រួមទំងគពលគវោណៃលនិ គោជិតមាាក់ ឬទីតាំង មួយមានការពាក់ព័នធជាមួយនឹ ងករែីគលើក
ណលងដនប្របតិបតតិការណៃលមិនទន់ គោេះស្សាយរួែ ឬប្របតិបតតិការគួ រឲ្យស្ងេ័យជាស្កាតនុ ពលៃ៏
គប្រែើនគលើស្លុប ឬបងាាញឲ្យគ

ើញនូវជ្កបបកិរ ិោខ្ុស្ប្របប្រកតី ណៃលនាំឲ្យមានការអគងាត។

ប្របស្ិនគបើទីតាំង ឬនិ គោជិតមាាក់ ប្រតូវបានស្ងេ័យថាបានស្មគំនិត ឬែូ លរួមកាុងស្កមមភាព
ខ្ុស្ែាប់ ភាាក់ ងារប្រតូវចាត់ វ ិធានការៃូែបានគូស្បញ្ជ
ា ក់ គៅកាុងគោលនគោបាយគនេះ។

1.2. ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ ខ្ួនប្រតូ
ល
វមានជ្កបបកិ រ ិោប្របកបគោយភាពគសាមេះប្រតង់ ស្ុែរ ិតភាព
និងស្ស្បតាមប្រកមស្ីលធម៌មិនជ្ែប្របណកកបាន ណៃលរួមមានជាជ្ទិ៍៖


ភាាក់ងារ និងនិ គោជិតរបស្់ ខ្ួនប្រតូ
ល
វគធវើជំនួញគោយភាពគសាមេះប្រតង់ និងយុតិតធម៌ ជាមួយអាក

ណៃលខ្លួនទក់ទងជាមួ យ កាុងការផ្តល់គស្វាកមម និងផ្លិតផ្លរបស្់ MoneyGram។ ភាាក់ងារ
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ិ៍ ត
និងនិគោជិ តរបស្់ខ្ួនមិ
ល
នប្រតូវចាត់វ ិធានការណៃលជ្ែគធវើឲ្យខ្ូែៃល់គករគ្
ម េះរបស្់
MoneyGram គៅកាុងែិតតរបស្់អតិថិជន អាកផ្គត់ផ្គង់ អាកផ្តល់គស្វា គូ ប្របកួតប្របណជង
និងមន្រនតីរោាភិបាលគ


ើយ។

ភាាក់ងារ និងនិ គោជិតរបស្់ ខ្ួនមិ
ល
នប្រតូវគធវើប្របតិបតតិការណ្តមួយគ

ើយ ប្របស្ិនគបើ មានការ

ស្ងេ័យថា ប្របតិបតតិការគនាេះជាប់ពាក់ព័នធនឹងស្កមមភាពខ្ុ ស្ែាប់ ណ្តមួយ។ គស្វាកមម និង
ផ្លិតផ្ល MoneyGram ប្រតូវគប្របើ ប្របាស្់ណតគៃើមបីគោលបំ ែងស្ស្បែាប់បុគណ្តណេះ។



ភាាក់ងារ និងនិ គោជិតរបស្់ ខ្ួនមិ
ល
នប្រតូវរ ំគោភគលើគោលនគោបាយគនេះគ

ើយ ណៃលរួមមាន

ការផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិត ឬភូ តកុេកៃល់ MoneyGram អតិថិជន មន្រនតីអនុវតតែាប់ និង
និយ័តករ ។

1.3. ភាាក់ងារប្រតូវគធវើស្កមមភាពគៃើមបីបញ្ឈប់ការរ ំគោភគលើណផ្ាកគនេះ
និងរាយការែ៍ពីកងវល់នានាគៅបុគគលណៃលស្មស្ស្ប។


ប្របស្ិនគបើ ភាាក់ងារមាាក់ ឬនិ គោជិតរបស្់ភាាក់ ងារគនាេះបានៃឹងពីព័ត៌មាន ណៃលនាំពួកគគឲ្យ
គជឿជាក់ថា ភាាក់ងារ
ឬនិគោជិតណ្តមាាក់មិនបានអនុគោមតាមណផ្ាកគនេះដនគោលនគោបាយ ពួក
គគប្រតូវរាយការែ៍ពីព័ត៌មានគនាេះគៅមន្រនតីណផ្ាកអនុ គោមភាពថាាក់ តំបន់ របស្់ MoneyGram
ណៃលប្រតូវបានចាត់តាំងឲ្យភាាក់ងារ នាយកណផ្ាកអនុគោមភាពរបស្់ MoneyGram ឬណខ្េ

ទូរស្ពេប្របចាំការស្ប្រមាប់ បញ្ជ
ា អនុគោមភាពរបស្់ MoneyGram (ស្ូមគមើល ព័ត៌មាន ទំនាក់
ទំនងស្ំខាន់)។


ប្របស្ិនគបើ ភាាក់ងារមាាក់ ឬនិ គោជិតរបស្់ភាាក់ ងារគនាេះបានៃឹងពីព័ត៌មាន ណៃលនាំឲ្យពួ កគគ
គជឿជាក់ ថា MoneyGram ឬនិគោជិតណ្តមាាក់ របស្់ MoneyGram បានែូលរួមគធវើស្កមមភាព
ខ្ុស្ែាប់ មិនស្មស្ស្ប ឬផ្េុយពីប្រកមស្ីលធម៌ ឬមិនអនុគោមតាមែាប់ វ ិធាន ឬបទបញ្ជ
ា
រោាភិ បាលជាធរមានណ្តមួ យ ពួកគគប្រតូវរាយការែ៍ពីព័ត៌មានគនាេះគៅមន្រនតីណផ្ាក

អនុគោមភាពថាាក់តំបន់របស្់ MoneyGram ណៃលប្រតូវបានចាត់តាំងឲ្យភាាក់ងារ នាយកណផ្ាក
អនុគោមភាពរបស្់ MoneyGram ឬណខ្េទូរស្ពេប្របចាំការស្ប្រមាប់ បញ្ជ
ា អនុ គោមភាពរបស្់
MoneyGram។


ភាាក់ងារ និងនិ គោជិតរបស្់ខ្ួនជ្ែរាយការែ
ល
៍ ពី ការរ ំគោភជាប់ ស្ងេ័យគោយអនាមិក
គោយគប្របើ ប្របាស្់ណខ្េទូ រស្ពេប្របចាំការស្ប្រមាប់ បញ្ជ
ា អនុ គោមភាពរបស្់ MoneyGram។
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MoneyGram នឹងខ្ិតខ្ំប្របឹងណប្របងឲ្យអស្់ពីស្មតថភាព គៃើមបីធានាថា ភាពស្មាាត់ របស្់អាក
ណៃលផ្តល់ព័ត៌មាន គលើកណលងណតែាប់ ឬបទបញ្ជ
ា តប្រមូវឲ្យ MoneyGram បគញ្ចញព័ត៌មាន។


គទេះកាុងកាលៈគទស្ៈណ្តក៏ គោយ MoneyGram មិនអនុគប្រោេះែំគពាេះការស្ងស្ឹកគ

ើយ

ណៃលរួមមានជាជ្ទិ៍ ការស្ងស្ឹកនឹងនរណ្តមាាក់ណៃលបានគចាទប្របកាន់ រាយការែ៍ ពីការ
រ ំគោភ ឬផ្តល់ព័ត៌មានស្ប្រមាប់ការគស្ុើបអគងាត។ ប្របស្ិនគបើ ភាាក់ងារ ឬនិ គោជិតរបស្់ខ្ួនគជឿ
ល
ជាក់ថា ពួកគគបានទទួ លរងនូវការស្ងស្ឹក ឬពួកគគៃឹងអំពីឧបទេវគេតុ ដនការស្ងស្ឹក
ពួកគគប្រតូវរាយ-ការែ៍ភាលមៗពីការស្ងស្ឹកណៃលបានគចាទប្របកាន់ គៅមន្រនតីណផ្ាក
អនុគោមភាពថាាក់តំបន់ របស្់ MoneyGram ណៃលប្រតូវបានចាត់តាំងឲ្យភាាក់ងារ
នាយកណផ្ាកអនុ គោមភាពរបស្់ MoneyGram
ឬណខ្េទូ រស្ពេប្របចាំការស្ប្រមាប់ បញ្ជ
ា អនុគោមភាពរបស្់ MoneyGram។

1.4. ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ ខ្ួនប្រតូ
ល
វផ្តល់ព័ត៌មានប្រតឹ មប្រតូវ និងគពញគលញៃល់ MoneyGram

ជ្ជាាធរអនុវតតែាប់ ឬនិ យ័តកមម ស្ស្បតាមែាប់ និងបទបញ្ជ
ា ជាធរមាន។ ប្របការគនេះរួមមាន
ជាជ្ទិ៍នូវសាថនការែ៍ៃូែខាងគប្រកាម៖



គពលបញ្ូច លព័ត៌មានគៅកាុងប្របព័នធរបស្់ MoneyGram ផ្តល់ព័ត៌មានគោយផ្ទេល់គៅនិគោជិត
របស្់ MoneyGram ឬកាុងអំ



ុងគពលពិនិតយកមមវ ិធី របស្់ភាាក់ងារ

គៅគពលណៃល MoneyGram បានគស្ាើស្ុំព័ត៌មានស្តីពីប្របតិ បតតិការ ឬកមមវ ិធី ប្របឆំងការោង
លុយ និងប្របឆំងការគកងបនលំរបស្់ភាាក់ ងារ



កាុងអំ

ុងគពលៃំ គែើរការោក់ពាកយស្ុំ បនតកិែចស្នា ការពិនិតយស្ំែុំឯកសាររបស្់ភាាក់ងារ

ឬការពិនិតយគោយប្របុងប្របយ័តា ការពិនិតយអនុគោមភាព ឬគៅគពលណៃល MoneyGram បាន
គស្ាើស្ុំោងស្មស្ស្ប

2.



គៅគពលមានការផ្ទលស្់បូរស្ំ
ត
ខាន់ែំគពាេះកមមស្ិទិធ និង/ឬថាាក់ៃឹកនាំជាន់ខ្ពស្់របស្់ភាាក់ ងារ និ ង



ប្របស្ិនគបើ ជ្ជាាធរអនុវតតែាប់ ឬនិយ័តកររៃាបបគវែីបានគស្ាើគ

ើងគោយស្ស្បែាប់។

ការហាមឃ្ត់ការស្ុីស្ំែូក និងអំគពើពុករលួយ

ែាប់គផ្េងៗជុំវ ិញពិភពគោកហាមឃ្ត់ ការបង់ប្របាក់មិនស្មស្ស្ប ឬការផ្តល់អំគណ្តយ ឬបៃិ ស្ណ្ត
ា រកិែច
មិនស្មស្ស្ប គៃើមបីការពារជ្ជីវកមម ឬទទួ លបានអតថប្របគោជន៍ជ្ជីវកមមមិនគស្មើភាព។
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កាុងនាមជាប្រកុមេនុនមួ យណៃលមានទីសាាក់ការកណ្ត
ត លគៅស្េរៃាជ្គមរ ិក MoneyGram

ស្ថិតគប្រកាមែាប់ស្ីព
ត ី ការអនុវតតអំគពើពុករលួយអនតរជាតិ (“FCPA”) និងែាប់ស្េព័នធ និ ងរៃា
គផ្េងគទៀតស្តីពីការស្ុីស្ំែូកពាែិជាកមម ក៏ៃូែជាែាប់ប្របឆំងអំគពើ ពុករលួយ និ ងការស្ុីស្ំែូកពាែិជាកមម
ជាធរមានគៅកាុងប្របគទស្គផ្េងៗ ណៃល MoneyGram គធវើប្របតិបតតិការ រួមមាន ែាប់ស្ីព
ត ី ការស្ុីស្ំែូករបស្់
ែប្រកភពអង់គគលស្ (“UKBA”)។ MoneyGram រ ំពឹងថា ភាាក់ ងាររបស្់ខ្ួលន និងនិ គោជិតរបស្់ពួកគគ

គធវើជ្ជី វកមមគោយមិនមានកំេុស្ ប្រពមទំងគោយអនុគោមតាមែាប់ប្របឆំងអំគពើពុករលួយជាធរមាន
ជាពិគស្ស្ ែាប់ ស្ីព
ត ីការអនុ វតតអំគពើពុករលួយអនតរជាតិ និ ងែាប់ស្ីព
ត ី ការស្ុីស្ំែូករបស្់ែប្រកភពអង់គគលស្។

2.1. ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ ខ្ួនមិ
ល
នប្រតូវពាក់ព័នធជាមួ យនឹ ងការស្ុីស្ំែូក ឬអំ គពើពុករលួយ គៃើមបី
ទទួលបានអតថប្របគោជន៍មិនប្រតឹមប្រតូវ ទក់ទងនឹងជ្ជីវកមមរបស្់ MoneyGram គ

ើយ

ណៃលរួមមានការផ្តល់គស្វាកមម និងផ្លិតផ្លរបស្់ MoneyGram។ ការហាមឃ្ត់គនេះអនុវតតែំគពាេះ
ប្របតិបតតិការទំងឡាយណៃលពាក់ព័នធនឹងមន្រនតីរោាភិ បាល ឬភាគី ពាែិជាកមម។
ពាកយ “មន្រនតីរោាភិ បាល” រួមមាន៖


មន្រនតី និងនិ គោជិតដននាយកោាន ទី ភាាក់ងារ គែៈកមមការ ការ ិោល័យ ឬជ្ជាាធររោាភិបាល គៅ
ថាាក់ ណ្តមួយ (ថាាក់ជាតិ រៃា ឬគខ្តត តំបន់ ឬមូ លោាន) គទេះបីពួកគគប្រតូវបានគបាេះគឆាតគប្រជើស្តាំង
ជានិគោជិតជ្ជីព ឬជាគបកខជននគោបាយក៏ គោយ



អាកគធវើែាប់ និ ងគៅប្រកម



បុគគលទំងឡាយណៃលគធវើស្កមមភាពកាុងឋានៈផ្លូវការ តាងនាមឲ្យជ្ជាាធរសាធារែៈ



មន្រនតី និងនិ គោជិតដនអងគភាពណៃលជារបស្់ ឬស្ថិតគប្រកាមការប្រគប់ប្រគងរបស្់ជ្ជាាធរសាធារែៈ



គបកខជនស្ប្រមាប់មុខ្តំណែងនគោបាយ



មន្រនតី និងនិ គោជិតដនគែបកេនគោបាយ ក៏ៃូែជាគែបកេនគោបាយ និងសាថប័ ន/អងគភាព



មន្រនតី និងនិ គោជិតដនអងគការអនតរជាតិ សាធារែៈណ្តមួ យ និង



នរណ្តមាាក់ ណៃលប្រតូវបានចាត់ ទុកថាជាមន្រនតីរោាភិ បាល ស្ស្បតាមែាប់កុាងស្ស្ុកដនទីតាំងណៃល
MoneyGram មានប្របតិបតតិការ។



ភាគីពាែិជាកមម” ជាប្រកុមេនុន អងគការ ឬអងគភាពពាែិជាកមម ណៃលមានបុគគលិកមិនណមនជា
“មន្រនតីរោាភិ បាល” រួមបញ្ូច លទំង និ គោជិត ភាាក់ ងារ ប្របតិ ស្ិទិធជន ឬជនកាន់ ៃំណែងជាទី
ទំនុកែិតតរបស្់ភាគីគនាេះផ្ង។
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2.2. ភាាក់ងារប្រតូវបនតគធវើការប្រតួតពិនិតយអនុគោមភាពឲ្យបានប្រគប់ប្រោន់ គៃើមបីបងាារ បំបាក់ទឹកែិតត និង
ណស្វងរកការរ ំគោភជាស្កាតនុ ពលគលើណផ្ាកគនេះគៅកាុងគោលនគោបាយ និងែាប់ ប្របឆំងការស្ុី
ស្ំែូក និងប្របឆំងអំគពើពុករលួយជាធរមាន។

3.

រកាកមមវ ិធីប្របឆំងការោងលុយ និងប្របឆំងការគកងបនលំឲ្យមានប្របស្ិទភា
ធ ព

ភាាក់ងារមានតួនាទី ស្ំខាន់កុាងការបងាារផ្លិតផ្ល និងប្របព័នធរបស្់ MoneyGram និងប្របព័នធេិរញ្ញ វតថុជាទូ គៅ
កុំឲ្យគគយកគៅគប្របើ ប្របាស្់ស្ប្រមាប់គធវើស្កមមភាពគលមើស្ែាប់។ គៃើមបីស្គប្រមែគោលគៅគនេះ MoneyGram
តប្រមូវឲ្យភាាក់ងាររបស្់ខ្ួនអនុ
ល
វតតតាមគោលនគោបាយគនេះ និងអនុវតតកមមវ ិធី ប្របឆំងការោងលុយ
និងប្របឆំងការគកងបនលំ។ គទេះជាោងគនេះកតី ភាាក់ ងារទទួលបានការោំប្រទ

គពលពួកគគអនុ វតតគោលនគោបាយគនេះ។ MoneyGram ផ្តល់ការោំប្រទៃល់ភាាក់ ងាររបស្់ខ្ួលនតាមវ ិធី ជាគប្រែើន រួម
មានការផ្តល់ការបែុត េះបណ្ត
ត ល និងឯកសារអប់ រ ំៃល់ភាាក់ ងារ ៃូែជា ឯកសារជួយភាាក់ ងារឲ្យែងប្រកងឯកសារ
និងអនុវតត កមមវ ិធី ប្របឆំងការោងលុយ និងប្របឆំងការគកងបនលំរបស្់ពួកគគ។ គលើស្ពីគនេះគទៀត MoneyGram
ជួយធានានូ វប្របស្ិទធភាពដនកមមវ ិធីអនុគោមភាពរបស្់ភាាក់ ងារ
តាមរយៈការវាយតដមលណៃលប្រតូវបានគធវើគ

ើងជាបនត និងគពលគធវើការ។ MoneyGram ណស្វង

រកបណ្ត
ត ញទំ នាក់ទំនងែំ េជាមួយភាាក់ ងារ គៅគពលពួកគគបំគពញកាតពវកិែចៃូែមានណែងខាងគប្រកាម។

3.1. ភាាក់ងារ MoneyGram ប្រតូវអនុវតត និងគោរពតាមគោលនគោបាយ និងកមមវ ិធីណផ្អកគលើហានិភ័យ
មានប្របស្ិទធភាពជាោយលកខែ៍អកេរឲ្យបានប្រគប់ ប្រោន់ គៃើមបីជួយបងាារការគកងបនលំអតិថិជន
និងបំគពញតាមលកខខ្ែឌតប្រមូវស្តីពីការប្របឆំងការោងលុយ អនុគោមភាពជាធរមាន និង/ឬ
លកខខ្ែឌតប្រមូវដនបទបញ្ជ
ា គផ្េងគទៀត។


ភាាក់ ងារប្រតូវគធវើប្របតិបតតិការរបស្់ខ្ួន
ល គោយគប្របើ វ ិធីសាស្រស្តណផ្អកគលើហានិភ័យ

ៃូែប្រតូវបានបងាាញ គោយគប្រជើស្យក និងអនុ វតតប្របព័នធរាយការែ៍ និងតាមោនប្របតិ បតតិការ
ណៃលមានគរៀបរាប់ខាងគប្រកាម និងគួរមានការយល់ៃឹងអំ ពីហានិភ័យដនការោងលុយ
និងការគកងបនលំណៃលប្រតូវបានគលើកគ

ើងគោយទី តាំងភូមិសាស្រស្តរបស្់ភាាក់ ងារ

អតិថិជិនណៃលភាាក់ ងារបានបគប្រមើ និងផ្លិតផ្លណៃលភាាក់ ងារបានផ្តល់។


ភាាក់ងារប្រតូវគប្រជើ ស្យក និងអនុវតតកមមវ ិធីប្របឆំងការោងលុយ និងប្របឆំងការគកងបនលំ គោយ
ណផ្អកគលើហានិភ័យដនជ្ជី វកមមរបស្់ភាាក់ ងារ ណៃលបំគពញតាមលកខខ្ែឌតប្រមូវខាងគប្រកាមជា
អបបបរមា៖
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គោេះស្សាយការគប្រជើ ស្តាំងមន្រនតីណផ្ាកអនុគោមភាព ការបែុត េះបណ្ត
ត លនិ គោជិត ការ

-

តាមោន និងរាយការែ៍ប្របតិបតតិការ ការប្របមូល និងរកាព័ត៌មានរបស្់អតិថិជន និង

ប្របស្ិនគបើ ចាំបាែ់ ការប្រតួតពិ និតយឯករាជយគលើកមមវ ិធី ប្របឆំងការោងលុយ និងប្របឆំងការ
គកងបនលំរបស្់ភាាក់ងារ។ លកខខ្ែឌតប្រមូវទំងគនេះប្រតូវបានគូ ស្បញ្ជ
ា ក់ លមអិត គៅខាង
គប្រកាម។
ទទួ លបានការឯកភាពពី ថាាក់ប្រគប់ប្រគង និងកមមស្ិទិធកររបស្់ភាាក់ ងារ រួមមាន ការគបតជាា

-

ោំប្រទ និងអនុវតតតាមគោលនគោបាយគនេះ និងកមមវ ិធីប្របឆំងការោងលុយ និងប្របឆំង
ការគកងបនលំរបស្់ភាាក់ ងារ។
អនុ វតតកមមវ ិធីឲ្យមានប្របស្ិទធភាពគៃើមបីតាមោនប្របតិបតតិការ និងប្របតិបតតិការណៃលបុនបង

-

គធវើគៅទីតាំងរបស្់ពួកគគ និងរាយការែ៍ពី ស្កមមភាពគួរឲ្យស្ងេ័យគៅជ្ជាាធរពាក់ព័នធ
ណៃលតប្រមូវគោយែាប់ ជាធរមាន និង/ឬបញ្ូា នព័ត៌មានគៅ MoneyGram។ ឧទ-េរែ៍
មួយែំនួនដនសាថនភាពណៃលប្រតូវបញ្ូា នគៅ MoneyGram មានៃូែខាងគប្រកាម៖
o

ភាាក់ងារគជឿជាក់ថា ស្កមមភាពគួរឲ្យស្ងេ័យទំនងជាគកើ តមានេួស្ ឬខាងគប្រៅបណ្ត
ត ញរបស្់
ពួកគគ និងជ្ែពាក់ព័នធនឹងទី តាំងបណនថមរបស្់ភាាក់ ងារ MoneyGram គៅខាងគប្រៅ
បណ្ត
ត ញរបស្់ពួកគគ (ប្របស្ិនគបើមាន)។

o

ភាាក់ងារមានការប្រពួយបារមភអំពីការគផ្េរ្លងប្រពំ ណៃន និងគជឿជាក់ ថា គួរណតរាយការែ៍ៃល់
ជ្ជាាធរអនុ វតតែាប់ គៅខាងគប្រៅប្របគទស្របស្់ពួកគគ។

o

ភាាក់ងារកំែត់ពីអីវណៃលពួ កគគគជឿជាក់ ថាជានិនាាការ ឬលកខែៈមិនធមមតា ឬគួរឲ្យស្ងេ័យ
ណៃលកំពុងគលែគ

o

ើង ឬ

ភាាក់ងារមានការប្រពួយបារមភថា ប្របតិបតតិការជ្ែពាក់ព័នធនឹងការផ្តល់មូលនិធិៃល់គភរវករ។
ប្របស្ិនគបើ មានករែីគនេះណមន ភាាក់ ងារគួ រទក់ទងគៅ MoneyGram និងជ្ជាាធរអនុវតត
ែាប់ភាលមៗ។

o

ប្របស្ិនគបើភាាក់ ងារស្ថិតគៅកាុងប្របគទស្មួ យណៃលតប្រមូវឲ្យ MoneyGram រាយការែ៍គោយ

ផ្ទេល់ពីស្កមមភាពគួរឲ្យស្ងេ័យ ភាាក់ងារប្រតូវផ្តល់លទធផ្លដនការតាមោន ក៏ៃូែជាព័ត៌មាន
ពាក់ព័នធគៅឲ្យ MoneyGram កាុងរយៈគពលស្មស្ស្ប ឬណៃលតប្រមូវគោយែាប់
ឬបទបញ្ជ
ា ជាធរមាន។
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-

តាមោនប្របតិបតតិការរកស្កមមភាពមិនធមមតា ឬគួ រឲ្យស្ងេ័យជាស្កាតនុពល ៃូែជាការ
គរៀបែំប្របតិ បតតិការជាស្កាតនុ ពល គៃើមបីគគែគវេះពី លកខខ្ែឌតប្រមូវតាមែាប់ និង/ឬបទ
បញ្ជ
ា ដនការរាយការែ៍ ការគគែគវេះពី លកខខ្ែឌតប្រមូវដនការកំែត់អតតស្ញ្ជញែ ការ
អនុតតការណបងណែកឯកសារអតតស្ញ្ជញែ និ ងជ្កបបកិរ ិោមិនធមមតាគផ្េងគទៀត ៃូែជា
បុគគលមាាក់ គផ្ាើគៅបុគគលគប្រែើននាក់កុងប្របគទស្គផ្េងៗជាគប្រែើ
ា
ន។

-

ែងប្រកងជាឯកសារនូ វលទធផ្លដនការតាមោនការប្របឆំងការោងលុយ និងការប្របឆំង
ការគកងបនលំ រួមទំងការោក់ របាយការែ៍ស្តីពីស្កមមភាពគួរឲ្យស្ងេ័យណ្តមួយគៅ
និយ័តករពាក់ព័នធ និង/ឬរាយការែ៍ស្កមមភាពគួ រឲ្យស្ងេ័យជាស្កាតនុពលគៅ Money
Gram។

-

ផ្តល់គោលនគោបាយ និងនីតិវ ិធីជាោយលកខែ៍អកេរ គៃើមបីឲ្យនិ គោជិតអនុ វតតតាម
គៃើមបីណស្វងរក និងបងាារប្របតិ បតតិការ ឬការគផ្េរប្របាក់ គោយគកងបនលំ មានការគរៀបែំ ឬខ្ុ ស្
ែាប់។

-

ផ្តល់គោលនគោបាយ និងនីតិវ ិធីជាោយលកខែ៍អកេរ គៃើមបីឲ្យនិ គោជិតអនុ វតតតាម
គៃើមបីរាយការែ៍ពី ស្កមមភាពគួរឲ្យស្ងេ័យជាស្កាតនុពល ឬប្របតិបតតិការរូបិយវតថុប្រទង់

ប្រទយធំ និងបំគពញកាតពវកិែចរាយការែ៍ស្ស្បតាមបទបញ្ជ
ា គផ្េងគទៀតគៅកាុងយុតាតធិ

ការណៃលភាាក់ ងារគធវើប្របតិបតតិការ។ គោលនគោបាយ និងនីតិវ ិធីទំងគនេះគួរនិោយអំពី
កាតពវកិែចពាក់ព័នធនឹង "ការមិ នផ្តល់ៃំែឹងមុនគៅ" អតិថិជន គពលស្កមមភាពគួរឲ្យ
ស្ងេ័យប្រតូវបានរាយការែ៍ និង
-

ផ្តល់ការណែនាំៃល់និគោជិ តអំពីរគបៀបរាយការែ៍ពី ស្កមមភាពគួរឲ្យស្ងេ័យជាស្កាតនុ
ពលគៅ MoneyGram គៅគពលចាំបាែ់។



ភាាក់ងារគៅកាុងស្េរៃាជ្គមរ ិក ក៏ៃូែជាភាាក់ងារគៅខាងគប្រៅស្េរៃាជ្គមរ ិក

ណៃលមានទី តាំងែំនួនៃប់ ឬគប្រែើនជាងគនេះ ប្រតូវគធវើការប្រតួតពិនិតយឯករាជយណផ្អកគលើហានិ ភ័យ
គៃើមបីវាយតដមលពីប្របស្ិទធភាពដនកមមវ ិធីប្របឆំងការោងលុយ
និងប្របឆំងការគកងបនលំរបស្់ភាាក់ងារ (“ការប្រតួតពិនិតយឯករាជយ”)។
ការប្រតួតពិនិតយឯករាជយទំងគនេះប្រតូវគធវើគ

ើងឲ្យបានគទៀងគពល ឬឲ្យបានញឹកញាប់

តាមការតប្រមូវរបស្់ែាប់ បទបញ្ជ
ា ជាធរមាន ឬ MoneyGram។ ការប្រតួតពិនិតយឯករាជយ

ប្រតូវគធវើការកត់ ប្រតាជាោយលកខែ៍អកេរ គេើយភាាក់ ងារប្រតូវែងប្រកងជាឯកសារនូវវ ិធានការ
ណៃលបានចាត់ គៃើមបីគ្លើយតបគៅនឹងែំ ែុែខ្វេះខាត
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ណៃលប្រតូវបានកំែត់ គៅកាុងការប្រតួតពិនិតយឯករាជយ។ ការប្រតួតពិនិតយឯករាជយ
ពិចារណ្តគៅគលើភាពប្រគប់ប្រោន់ដនកិែចការៃូែខាងគប្រកាមរបស្់ភាាក់ ងារ៖
-

កមមវ ិធីប្របឆំងការោងលុយ និងប្របឆំងការគកងបនលំជាោយលកខែ៍អកេរ

-

អំណ្តែ និងជំ នាញរបស្់មន្រនតីណផ្ាកអនុគោមភាពរបស្់ភាាក់ងារ

-

ការបែុត េះបណ្ត
ត លនិគោជិត

-

ការតាមោនប្របតិបតតិការ និងការរាយការែ៍ រួមទំងការោក់របាយការែ៍អំពីស្កមម
ភាពគួរឲ្យស្ងេ័យ និង/ឬរាយការែ៍ស្កមមភាពគួ រឲ្យស្ងេ័យគៅ MoneyGram គៅ
គពលចាំបាែ់ និង

-

ែំែុែខ្វេះខាតគផ្េងគទៀត ពាក់ព័នធនឹងការអនុវតត និងការគោរពតាមគោលនគោបាយ
គនេះ។



ភាាក់ងារប្រតូវចាត់តាំងមន្រនតីណផ្ាកអនុគោមភាពមាាក់ ឲ្យទទួ លខ្ុស្ប្រតូវគលើការអនុវតត និងការ
គោរពតាមកមមវ ិធី ប្របឆំងការោងលុយ និងប្របឆំងការគកងបនលំរបស្់ភាាក់ ងារ។ មន្រនតីណផ្ាក
អនុគោមភាពគនេះប្រតូវបំ គពញតាមលកខខ្ែឌតប្រមូវអបបបរមាៃូែខាងគប្រកាម៖
-

គបតជាាោំប្រទ និងគោរពតាមគោលនគោបាយគនេះ និងកមមវ ិធីប្របឆំងការោងលុយ និង
ប្របឆំងការគកងបនលំរបស្់ភាាក់ ងារ។

-

ជ្ែអនុវតត និងរកាកមមវ ិធី ប្របឆំងការោងលុយ និងប្របឆំងការគកងបនលំរបស្់ភាាក់ ងារ

-

ទទួលបានអំណ្តែស្មស្ស្បគៃើមបីអនុ វតតកមមវ ិធីប្របឆំងការោងលុយ និងប្របឆំងការ
គកងបនលំរបស្់ភាាក់ងារ គៅកាុងបណ្ត
ត ញទំងមូ ល ប្របស្ិនគបើមាន

-

ទទួលបានការោំប្រទពី ថាាក់ប្រគប់ប្រគង និងកមមស្ិទធកររបស្់ភាាក់ងារ និងមានឋានៈជាមន្រនតី ឬ
អាកប្រគប់ប្រគង ណៃលជ្ែទំ នាក់ទំនងផ្ទេល់គៅថាាក់ ប្រគប់ ប្រគង ឬកមមស្ិទិធករ

-

ប្រតូវបានអនុញ្ជញតឲ្យគធវើការប្រតួតពិនិតយឯករាជយណផ្អកគលើហានិ ភ័យ គលើកមមវ ិធី ប្របឆំងការ
ោងលុយ និងប្របឆំងការគកងបនលំរបស្់ភាាក់ ងារ ប្របស្ិនគបើមាន និង

-

ៃឹងពីជ្ជីវកមមប្របចាំដថារបស្់ភាាក់ងារ រួមទំងការផ្តល់គស្វាកមម និងផ្លិតផ្លរបស្់
MoneyGram។
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ភាាក់ងារប្រតូវធានាថាមានបុគគលិក និងធនធានប្រគប់ប្រោន់ គៃើមបីអនុវតតឲ្យបានស្មស្ស្បនូវ
គោលនគោបាយគនេះ ប្រពមទំងគោលនគោបាយ
និងកមមវ ិធីគផ្េងៗណៃលភាាក់ ងារបានគប្រជើ ស្យក។



ការគផ្េរ ឬការណបងណែកភារកិ ែចស្ស្បតាមគោលនគោបាយគនេះប្រតូវកំែត់ឲ្យបានែាស្់ោស្់
ជាោយលកខែ៍អកេរគោយភាាក់ងារ និងឯកភាពគោយអនុភាាក់ងារ (អនុ វតត ែំគពាេះណតទំនាក់
ទំនងភាាក់ ងារមួ យែំនួនគៅខាងគប្រៅស្េរៃាជ្គមរ ិកបុ គណ្តណេះ)។ គប្រៅពី ការគផ្េរ ឬការណបង
ណែកភារកិែច ភាាក់ ងារប្រតូវធានាថា អនុភាាក់ ងារណៃលគធវើប្របតិបតតិការគប្រកាមភាាក់ងារ គោរពតាម
លកខខ្ែឌតប្រមូវដនគោលនគោបាយគនេះ។

4.

ការបែុត េះបណ្ត
ត លនិគោជិតរបស្់ភាាក់ងារ

ៃូែមានគរៀបរាប់គៅខាងគលើ ភាាក់ងារ និងនិ គោជិតរបស្់ ខ្ួនគឺ
ល
ជាបនាេត់ការពារទីមួយ កាុងការការពារអតិថិជន

និងបងាារការរ ំគោភ និងការគកងប្របវ ័ញ្ចគោយគលមើស្ែាប់គៅគលើផ្លិតផ្ល និងគស្វាកមមរបស្់ MoneyGram។
ភាាក់ងារ និងនិ គោជិតប្រតូវទទួលបានការបែុត េះបណ្ត
ត ល និងឧបករែ៍ចាំបាែ់ គៃើមបីបងាារកុំឲ្យមានកំេុស្្គង
ឬការរ ំគោភគកើតគ

ើង គៅគពលគប្របើ ប្របាស្់គស្វាកមម និ ងផ្លិតផ្លរបស្់ MoneyGram។ គលើស្ពីគនេះគទៀត

ជាណផ្ាកមួ យដនការបែុត េះបណ្ត
ត លនិគោជិត ភាាក់ ងារគួរប្របាប់ គៅនិ គោជិតរបស្់ខ្ួនថា
ល

ថាាក់ប្រគប់ ប្រគងរបស្់ភាាក់ ងារោំប្រទែំ គពាេះការអនុ គោមទំងស្ស្ុងតាមែាប់ និងបទបញ្ជ
ា ជាធរមាន។ MoneyGram
តប្រមូវឲ្យភាាក់ងារអនុញ្ជញតឲ្យណតនិគោជិតណៃល្លងកាត់ ការបែុត េះបណ្ត
ត លប្រតឹមប្រតូវបុគណ្តណេះផ្តល់គស្វាកមម
និងផ្លិតផ្លរបស្់ MoneyGram ៃល់អតិថិជន។

4.1. ភាាក់ងារប្រតូវធានាថា និ គោជិតប្រតូវបានបែុត េះបណ្ត
ត លប្រគប់ប្រោន់ គៃើមបីគធវើប្របតិបតតិការ
គោយគប្របើប្របព័នធរបស្់ MoneyGram និងគោរពតាមគោលនគោបាយគនេះ

និងកមមវ ិធីប្របឆំងការោងលុយ និងប្របឆំងការគកងបនលំរបស្់ភាាក់ ងារ។ MoneyGram
នឹងណកលមអគោលនគោបាយ និងកមមវ ិធី របស្់ខ្ួនជាបនត
ល
ជានិែច និងជ្ែ

គធវើបែចុបបនាកមមគលើទំនួលខ្ុស្ប្រតូវរបស្់ភាាក់ ងារគៅប្រគប់ គពលគវោទំងអស្់ គោយណផ្អកគលើ ការ

ផ្ទលស្់បូតរែាប់ បទបញ្ជ
ា ទមាលប់ឧស្ាេកមមលអ ឬហានិភ័យ។ ភាាក់ងារទទួលខ្ុស្ប្រតូវផ្េពវផ្ាយ
អំពីការផ្ទលស្់បូរទំ
ត
ងគនាេះៃល់និគោជិតរបស្់ខ្ួន
ល និងអនុ ភាាក់ងារណ្តមួយ (អនុវតតែំគពាេះណត

ទំនាក់ ទំនងភាាក់ងារមួយែំនួនគៅខាងគប្រៅស្េរៃាជ្គមរ ិកបុគណ្តណេះ) និងធានានូវការអនុវតតការ
ផ្ទលស្់បូរទំ
ត
ងគនាេះ។

4.2. ភាាក់ងារប្រតូវបែុត េះបណ្ត
ត លនិ គោជិតទំងអស្់ ណៃលប្របាស្ស្័យទក់ទងជាមួយអតិថិជិន គោយ
គប្របើ គស្វាកមម និងផ្លិតផ្លរបស្់ MoneyGram អំពីវ ិធានការប្របឆំងការោងលុយ
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និងប្របឆំងការគកងបនលំ គោយគប្របើការបែុត េះបណ្ត
ត លណៃលផ្តល់គោយ MoneyGram ឬការបែុត េះ
បណ្ត
ត លប្របហាក់ ប្របណេល។ ការបែុត េះបណ្ត
ត ល
គនេះប្រតូវគធវើគ

ើងោងតិែណ្តស្់គរៀងរាល់ពីរឆាំមតង ឬញឹកញាប់ជាងគនេះ តាមការតប្រមូវ

គោយែាប់ ឬបទបញ្ជ
ា កាុងស្ស្ុក ឬគោយ MoneyGram។ ការបែុត េះបណ្ត
ត លគនេះរួមមាន៖


ការគោរពតាមលកខខ្ែឌតប្រមូវទំងអស្់ណៃលមានណែងកាុងគោលនគោបាយគនេះ



ការកំែត់ ការគបាកប្របាស្់អតិថិជន និងការបងាារការគផ្េរគោយគកងបនលំ



ការគផ្េៀងផ្ទេត់អតតស្ញ្ជញែរបស្់អតិថិជន



ការអនុ គោមតាមលកខខ្ែឌតប្រមូវដនការគធវើប្របតិបតតិការពាក់ព័នធទំងអស្់ រួមទំងនីតិវ ិធី ប្របមូល
និងបញ្ូច លទិនាន័យប្រតឹមប្រតូវ



ការកំែត់ និងការរាយការែ៍ពីស្កមមភាពគួរឲ្យស្ងេ័យ និង ប្របតិបតតិការណៃលមានការគរៀបែំ
និង



ការបំ គពញតាមលកខខ្ែឌតប្រមូវដនការរកាទុកឯកសារ។

4.3. ភាាក់ងារទទួលខ្ុស្ប្រតូវធានាថា និគោជិតយល់ពីទំនួលខ្ុស្ប្រតូវរបស្់ពួកគគ

និងផ្តល់ការបែុត េះបណ្ត
ត ល ថមីៗៃល់និគោជិតគៅតាមភាពចាំបាែ់។ គលើស្ពីគនេះគទៀត

ភាាក់ងារប្រតូវផ្តល់ការបែុត េះបណ្ត
ត លនិគោជិតបណនថម កាុងករែីបញ្ជ
ា ដនការអនុវតតការងារ
ពាក់ព័នធនឹងការអនុគោមតាមគោលនគោបាយគនេះ ឬគោលនគោបាយ

ឬនីតិវ ិធីប្របឆំងការោងលុយ និងប្របឆំងការគកងបនលំរបស្់ភាាក់ ងារប្រតូវបានកំែត់។
និគោជិតគួ រប្រតូវបានគធវើគតស្តគៅគលើែំគែេះៃឹងរបស្់ពួកគគ គៃើមបីបងាាញថាគតើពួកគគយល់ពី
ទំនួលខ្ុស្ប្រតូវដនអនុ គោមភាពរបស្់ខ្ួលនណៃរឬគទ។

4.4. ភាាក់ងារប្រតូវែងប្រកងជាឯកសារ និងរកាទុកឯកសារបែុត េះបណ្ត
ត លទំងអស្់។ ឯកសារទំងគនេះ
ប្រតូវ រកាទុកគៅកាុងស្ំែុំឯកសារបុគគលិករបស្់និគោជិ ត

និង/ឬគៅកាុងប្របព័នធប្រគប់ ប្រគងការស្ិការបស្់ MoneyGram និងប្រតូវប្របគល់ជូន MoneyGram
ឬជ្ជាាធររោាភិ បាលស្មស្ស្ប គៅតាមស្ំគែើ។
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5.

កិែស្
ច េប្របតិបតតិការជាមួយជ្ជាាធរអនុវតតែាប់ និងនិយត
័ ករ

MoneyGram គធវើការជាដៃគូ ជាមួយនឹងជ្ជាាធរអនុ វតតែាប់គៅជុំ វ ិញពិភពគោក គៃើ មបីណស្វងរកចាប់ខ្ួន
ល

និងផ្តនាេគទស្អាកណៃលពាោមែូលរួមគធវើស្កមមភាពខ្ុ ស្ែាប់ គោយគប្របើ គស្វាកមម និងផ្លិតផ្លរបស្់
MoneyGram។ គលើស្ពី គនេះគទៀត MoneyGram និងភាាក់ ងាររបស្់ខ្ួលន

ប្រតូវបានពិនិតយគោយជ្ជាាធររោាភិ បាលកាុងយុតាតធិ ការជាគប្រែើនថាគតើ MoneyGram និងភាាក់ងារ

របស្់ខ្ួនអនុ
ល
គោមតាមែាប់ បទបញ្ជ
ា ប្រពមទំងគោលនគោបាយ និងនីតិវ ិធីរបស្់ MoneyGram ណៃរឬគទ។
និយ័តកររោាភិបាល និងទី ភាាក់ងារអនុ វតតែាប់ ជ្ែណស្វងរកព័ត៌មាន និងឯកសារមតងមាាល។

5.1. ភាាក់ងារប្រតូវស្េការឲ្យបានគពញគលញជាមួយ MoneyGram និងទីភាាក់ងារអនុវតតែាប់ និង/ឬ

បទបញ្ជ
ា គៅគពលប្រតូវបានគគទក់ទងមកអំពីបញ្ជ
ា គកងបនលំអតិថិជន ឬបញ្ជ
ា អនុ គោមភាពតាម
កមមវ ិធី ប្របឆំងការោងលុយ ឲ្យបានជាអតិបរមាតាមការអនុញ្ជញតគោយែាប់។ ប្របស្ិនគបើ
ការគ្លើយតបគៅនឹងស្ំគែើគឺេួស្ពី ស្មតថភាពរបស្់ខ្ួន
ល ភាាក់ងារប្រតូវទក់ទងភាលមៗគៅ
MoneyGram គៃើមបីស្ុំជំនួយ (ស្ូមគមើ លព័ត៌មានទំនាក់ទំនងស្ំខាន់)។

5.2. បុគគលណ្តមាាក់ណៃលែូលរួម ឬជាប់ពាក់ព័នធជាមួយនឹងភាាក់ងារ

និងអាកណៃលទទួលបានៃី កាអគញ្ាើញ ៃី កាគកាេះឲ្យែូលខ្លួន ៃីកាតុោការ

ឬការសាកស្ួរផ្លូវការគផ្េងគទៀត ពាក់ព័នធនឹងផ្លិតផ្ល គស្វាកមម ឬជ្ជី វកមមរបស្់ MoneyGram
ប្រតូវទក់ទងភាលមៗគៅ MoneyGram ប្របស្ិនគបើ ប្រតូវបានអនុញ្ជញតគោយែាប់
ឬបទបញ្ជ
ា ជាធរមាន (ស្ូមគមើលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងស្ំខាន់)។

5.3. ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ ខ្ួនប្រតូ
ល
វស្េការ និងគ្លើយតបភាលមៗែំគពាេះការគស្ាើស្ុំព័ត៌មានស្ស្ប
ែាប់ទំងអស្់ ណៃលរួមមាន៖


ស្ំគែើរបស្់ MoneyGram ស្ុំឯកសារ ឬព័ត៌មានគផ្េងគទៀត



ការពិនិតយតាមបទបញ្ជ
ា ការប្រតួតពិនិតយ ការគធវើគតស្តឯករាជយ ឬការប្រតួតពិនិតយអនុគោមភាព
គលើជ្ជីវកមមរបស្់ភាាក់ ងារ និ ង



ស្ំគែើរបស្់រោាភិបាលស្មស្ស្បស្ុំឯកសារនានា រួមទំង ៃីកាគកាេះឲ្យែូលខ្លួន ៃី កាស្ុំឲ្យ
ប្របគល់ឯកសារ ឬស្ំគែើគផ្េងគទៀតទក់ទងនឹងការលក់ផ្លិតផ្ល និងគស្វាកមម Money
Gram គោយភាាក់ ងារ។
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6.

ប្របតិបតតិការ និងលកខខ្ែឌតប្រមូវដនការរកាឯកសារ

ែំែុែស្ាូលដនគស្វាកមម និងផ្លិតផ្លរបស្់ MoneyGram គឺប្របតិបតតិការរបស្់ MoneyGram។ ភាាក់ងារ និង
និគោជិតរបស្់ខ្ួន
ល (ប្របស្ិនគបើជ្ែ) ចាំបាែ់ ប្រតូវប្របមូ លព័ ត៌មានគពញគលញ និងប្រតឹមប្រតូវ គៃើមបីធានាថា
ប្របតិបតតិការរបស្់ MoneyGram ប្រតូវបានគធវើគ

ើងោងប្រតឹមប្រតូវ និងប្របកបគោយប្របស្ិទធភាព។ ភាាក់ងារ

និងនិគោជិតរបស្់ខ្ួន
ល (ប្របស្ិនគបើ ជ្ែ) ប្រតូវប្របមូ លព័ត៌មានជាគប្រែើ នប្របគភទកាុងអំ

ុងគពលប្របតិបតតិការទំងមូ ល

រួមមានមិនប្រតឹមណតព័ត៌មានជាឯកសារបុគណ្តណេះគនាេះគទ បុណនតណថមទំងព័ត៌មានអំពីជ្កបបកិរ ិោ
/មិនណមនគោយស្មតីពីអតិថិជន (ប្របស្ិនគបើ ប្របតិបតតិ ការប្រតូវបានគធវើគ
និងកមាលំងដនស្ូរស្ំគ

ើងគោយផ្ទេល់) ៃូ ែជា ភាសាកាយវ ិការ

ង។ ព័ ត៌មានណៃលប្រតូវបានប្របមូល និងស្គងាត ជ្ែមានប្របគោជន៍កុងការបងា
ា
ា រកុំឲ្យគគគប្របើ

ប្របាស្់គស្វាកមម និងផ្លិតផ្លរបស្់ MoneyGram កាុងគោលបំែងខ្ុស្ែាប់ និងជ្ែជួយ MoneyGram និង
ភាាក់ងារឲ្យបំគពញកាតពវកិែចប្របឆំងការោងលុយ និងប្របឆំងការគកងបនលំរបស្់ខ្ួលន រួមទំង ការរាយការែ៍ពី

ស្កមមភាពគួរឲ្យស្ងេ័យ។ គលើស្ពី គនេះគទៀត ភាាក់ ងារប្រតូវអនុវតតតាមែាប់ និងបទបញ្ជ
ា ណៃលប្រគប់ ប្រគងគលើការ
រកាទុកឯកសារពាក់ព័នធនឹងប្របតិបតតិការ ស្កមមភាពគួរឲ្យស្ងេ័យ និងរបាយការែ៍និ យ័តកមមគផ្េងគទៀត។

6.1. ភាាក់ងារណៃលស្ថិតគៅកាុងស្េរៃាជ្គមរ ិក ឬមានទី តាំងគៅកាុងស្េរៃាជ្គមរ ិក
ប្រតូវរកាទុកឯកសារ និងរបាយការែ៍ទំងអស្់

ណៃលតប្រមូវគោយែាប់ ស្ីព
ត ី ការែ៍ស្មាាត់ធនាោរ (“BSA”) រយៈគពលោងតិែប្របាំ (5) ឆាំ
3

(ឬណវងជាងគនេះ ប្របស្ិនគបើ មានណែងគោយបទបញ្ជ
ា រៃាជាក់ ោក់ ) គៅកាុងទីតាំងមានស្ុវតថិភាព

និងស្នតិស្ុខ្ និងប្របគល់ឲ្យរតនាោរស្េរៃាជ្គមរ ិក និង/ឬតំណ្តងរបស្់មន្រនតីរោាភិ បាលគផ្េង
គទៀតគៅតាមស្ំគែើស្ស្បែាប់។

6.2. ភាាក់ងារណៃលស្ថិតគៅខាងគប្រៅស្េរៃាជ្គមរ ិក ឬមានទីតាំងគៅខាងគប្រៅស្េរៃាជ្គមរ ិក ប្រតូវ
រកាទុក របាយការែ៍អំពីប្របតិបតតិការ និងការប្របុងប្របយ័តារបស្់អតិថិជនទំងអស្់
គៃើមបីអនុ គោមតាមស្ំគែើស្ុំ ព័ត៌មានរយៈគពលប្របាំ (5) ឆាំ (ឬណវងជាងគនេះ
ប្របស្ិនគបើប្រតូវបានតប្រមូវគោយែាប់កុងស្ស្ុ
ា
ក) តាមអនុសាស្ន៍ របស្់
ប្រកុមការងារស្កមមភាពេិរញ្ញ វតថុ (“FATF”) ស្តីពីការោងលុយ។

6.3. ភាាក់ងារប្រតូវបានតប្រមូវឲ្យរកាទុកឯកសារណៃលកត់ប្រតាពីការខ្ិតខ្ំប្របឹងណប្របងរបស្់ពួកគគកាុងការតា
មោន បងាារ និងរាយការែ៍ពីការគកងបនលំអតិថិជន ការោងលុយ និងការផ្តល់

3

គប្រៅពី BSA ភាាក់ ងារណៃលស្ថិតគៅកាុងស្េរៃាជ្គមរ ិក ឬណៃលមានទី តាំងគៅកាុងស្េរៃាជ្គមរក
ិ ប្រតូវរកាទុ កឯកសារ និ ងរបាយការែ៍ទំងអស្់ ណៃលតប្រមូវ

គោយែាប់ ស្ីព
ត ី ការគផ្េរមូ លនិ ធិតាមគអ

ិ ែប្រតូនិក (“EFTA”) និ ងបទបញ្ជ
ា E (គៅថា វ ិធានស្តីពីការគផ្េរប្របាក់ ) រយៈគពលោងតិ ែពី រ (22) ឆាំ (ឬណវងជាងគនេះ

ប្របស្ិនគបើ មានណែងគោយបទបញ្ជ
ា រៃា) គៅកាុងទី តាំងមានស្ុវតថិភាព និ ងស្នតិស្ុខ្ រួមទំងបងាាន់ ដៃ/ែាប់ ែមលងរបស្់ភាាក់ ងារ។
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មូលនិធិៃល់គភរវករ រយៈគពលោងតិែប្របាំ (5) ឆាំ (ឬណវងជាងគនេះ
ប្របស្ិនគបើប្រតូវបានតប្រមូវគោយែាប់ ឬបទបញ្ជ
ា កាុងស្ស្ុក)។

6.4. ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ ខ្ួនគួ
ល
រប្របាប់ៃល់អតិថិជន មុ ននឹងគធវើប្របតិបតតិការរបស្់ពួកគគ អំពី
“ការគបាកប្របាស្់” បែចុបបនា គោយបញ្ជ
ា ក់ពីការប្រពមានគនេះ

គៅគលើទប្រមង់ ណបបបទគផ្ាើ(ប្របស្ិនគបើ មាន) ឬកញ្ចប់ ពាក់ ព័នធគផ្េងគទៀតស្ប្រមាប់ផ្លិតផ្ល។

6.5. ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ ខ្ួនប្រតូ
ល
វធានាថា៖


ប្របស្ិនគបើ ជ្ែ ទប្រមង់ណបបបទគផ្ាើ និងទទួ លប្រតូវបានបំគពញោងគពញគលញ និងប្រតឹមប្រតូវ និង
ែុេះេតថគលខាគោយអតិថិជន។



ព័ត៌មានអតតស្ញ្ជញែរបស្់អតិថិជនណៃលមានស្ុពលភាពប្រតូវបានទទួ ល
មុនគពលគធវើប្របតិបតតិការ ស្ស្បតាមលកខខ្ែឌតប្រមូវកាុងស្ស្ុក ប្រពមទំងគោលនគោបាយ
និងនីតិវ ិធីរបស្់ MoneyGram។



ព័ត៌មានអតតស្ញ្ជញែរបស្់អតិថិជនគពញគលញ និងប្រតឹមប្រតូវប្រតូវបានបញ្ូច លគៅកាុងប្របព័នធ

របស្់ MoneyGram គៃើមបីធានាគុែភាពដនទិនាន័យ និ ងកាត់បនថយការយឺតោវដនការគធវើ
ប្របតិបតតិការ។


ប្របតិបតតិការណៃលហាក់ ៃូែជាមិនធមមតា ឬជ្ែពាក់ព័នធជាមួយនឹងការោងលុយ
ឬស្កមមភាពខ្ុស្ែាប់គផ្េងគទៀត គួ រប្រតូវបានរាយការែ៍គៅជ្ជាាធរពាក់ព័នធ
ៃូែប្រតូវបានតប្រមូវគោយែាប់ ឬបទបញ្ជ
ា ជាធរមាន និង/ឬរាយការែ៍គៅ MoneyGram
គៅគពលណៃលស្មស្ស្ប។



អតិថិជនណៃលហាក់ៃូែជាមានការពាក់ព័នធគៅកាុងប្របតិបតតិការគកងបនលំ ប្រតូវបានស្ួរនាំអំពី
ប្របតិ បតតិការរបស្់ពួកគគ។ ប្របស្ិនគបើ មានការស្ងេ័យស្មគេតុផ្លថា ប្របតិបតតិការមាន
លកខែៈគកងបនលំ ភាាក់ ងារ ឬនិគោជិតរបស្់ខ្ួនមិ
ល
នប្រតូវគធវើប្របតិបតតិការគ

ើយ គេើយ

រាយការែ៍ពីស្កមមភាពគនេះឲ្យបានឆប់ រេ័ស្តាមណៃលជ្ែគធវើបានគៅ MoneyGram និង
ជ្ជាាធរស្មស្ស្ប ប្របស្ិនគបើ ប្រតូវបានតប្រមូវគោយែាប់ ឬបទបញ្ជ
ា ជាធរមាន។


អតិថិជនណៃលរាយការែ៍គៅភាាក់ ងារ ឬនិ គោជិតរបស្់ភាាក់ងារគនាេះថា
ពួកគគជាជនរងគប្រោេះដនប្របតិ បតតិការគោយគកងបនលំ

© 2016 MoneyGram. V1-2016 (កំណែមិនផ្លូវការ)

ទំព័រទី 15 ដន 21

ប្រតូវបានគលើកទឹកែិតតឲ្យរាយការែ៍ពី ប្របតិបតតិការគោយគកងបនលំោែ់ គោយណ

កពី ោាគៅ

MoneyGram និង/ឬជ្ជាាធរស្មស្ស្ប។

6.6. មុននឹងផ្តល់ប្របាក់ជូនអតិថិជន ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ខ្ួនគួ
ល
រគស្ាើស្ុំគលខ្គោងពី អតិថិជន
និងបញ្ូច លគលខ្គនេះគៅកាុងប្របព័នធរបស្់ MoneyGram។

7.

ស្ិទិរធ បស្់អតិថិជន

MoneyGram គបតជាាការពារអតិថិជនរបស្់ខ្ួនពី
ល
ការអនុ វតតជ្ជីវកមមខ្ុស្ែាប់ ឬផ្េុយពីប្រកមស្ីលធម៌។

MoneyGram រ ំពឹងថា ភាាក់ ងារ និងនិ គោជិតរបស្់ពួកគគកាត់បនថយហានិភ័យ ដនការខ្ូ ែខាតែំគពាេះអតិថិជន
និងបងាារកុំ ឲ្យទគងវើ ឬការអនុវតតមិនគស្មើភាព ្គបាក ឬរ ំគោភបំពាន (“UDAAP”)
ឬការរ ំគោភគលើែាប់ ការពារអតិថិជនជាធរមានគផ្េងគទៀតគកើតគ

ើងតាមប្រគប់មគធាបាយស្មស្ស្បទំងអស្់

គោងតាមែាប់ និងបទបញ្ជ
ា ។

7.1. ភាាក់ងារប្រតូវបគញ្ចញព័ត៌មានចាំបាែ់ទំងអស្់ប្របាប់អតិថិជន ពាក់ព័នធនឹងប្របតិបតតិការនីមួយៗ
រួមទំងព័ត៌មានទក់ទិននឹងគសាេនុយ និងែំ ណ្តយណៃលប្រតូវគិតពីអតិថិជន
ស្ប្រមាប់ប្របតិបតតិការនីមួយៗ។

7.2. ភាាក់ងារជ្ែផ្តល់បានណតគស្វាកមម និងផ្លិតផ្លរបស្់ MoneyGram ជាភាសាណៃលមានការ
ឯកភាព និងអនុញ្ជញតគោយ MoneyGram បុគណ្តណេះ។

7.3. ភាាក់ងារជ្ែគប្របើប្របាស្់បានណតស្មាភរមាក ីតធីង និងការផ្ាយពាែិជាកមមណៃលប្រតូវបានឯកភាព
គោយ MoneyGram បុគណ្តណេះ ណៃលរួមមានការបិទស្ញ្ជញខាងកាុង និងខាងគប្រៅ កូនគស្ៀវគៅ
ផ្េពវផ្ាយ ការផ្ាយពាែិជាកមមគៅកាុងទស្េនាវៃតីកុងស្ស្ុ
ា
ក និងការោក់ តាំងគលើបញ្ារ។

7.4. ប្របព័នធរបស្់ MoneyGram ប្រតូវបានគរៀបែំ គ ើងជាពិគស្ស្ គៃើមបីបគងាើតប្របគភទដនការ

បគញ្ចញព័ត៌មានមុនគពលបង់ប្របាក់ និងគប្រកាយគពលបង់ ប្របាក់ ណៃលប្រតូវបានតប្រមូវស្ស្បតាមែាប់
និងបទបញ្ជ
ា ជាធរមាន រួមទំង វ ិធានរបស្់ស្េរៃាជ្គមរ ិកស្តីពីការគផ្ាើប្របាក់។
ភាាក់ងារមិនជ្ែគធវើការផ្ទលស្់បូរែំ
ត គពាេះការបគញ្ចញ ព័ត៌មានមុនគពលបង់ប្របាក់

និងគប្រកាយគពលបង់ប្របាក់ ណៃលផ្តល់គោយ MoneyGram ឬបគងាើតគែញពីគប្រគឿងបរ ិកាខររបស្់
MoneyGram បានគ

ើយ។
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8.

ការការពារភាពឯកជន និងទិនន
ា ័យផ្ទេល់ខ្ួនរបស្់
ល
អតិថិជន

MoneyGram ផ្តល់មគធាបាយណៃលមានស្ុវតថិភាព និងងាយស្ស្ួលគៃើមបីគផ្ាើ និងទទួ លប្របាក់។ ការគបតជាាែិតត
មួយណផ្ាករបស្់ MoneyGram ែំគពាេះអតិថិជនរបស្់ខ្ួនគឺ
ល
ថា MoneyGram នឹងការពារព័ត៌មានផ្ទេល់ខ្ួន
ល និង
ឯកជនរបស្់អតិថិជន។ កាុងអំ

ល
លបានព័ត៌មាន
ុងគពលប្របតិបតតិការ ភាាក់ ងារ និងនិគោជិត របស្់ខ្ួនជ្ែទទួ

ផ្ទេល់ខ្ួន
ល និងឯកជនពីអតិថិជន ៃូែជា គ្មេះ ជ្ស្យោាន គលខ្ទូ រស្ពេ ប័ែណស្មាគល់ខ្ួន
ល

មន្រនតីរាជការ/អតតស្ញ្ជញែប័ ែណ ឬគលខ្អតតស្ញ្ជញែកមមសារគពើពនធ គលខ្លិខ្ិត្លងណៃន គលខ្គែនីធនាោរ
គលខ្ប័ែណឥែទន ឬប័ែណឥែពនធ ទីកណនលង ឬដថាណខ្ឆាំកំគែើត មុខ្របរ ជ្ស្យោានអុីណមល និងការប្របុង
ប្របយ័តាចាំបាែ់គផ្េងគទៀតរបស្់អតិថិជន។ MoneyGram ស្ងឃឹមថា ភាាក់ ងារ និងនិគោជិតរបស្់ភាាក់ងារការពារ
ព័ត៌មានគនេះមិនឲ្យគគែូលគមើ ល គប្របើ ប្របាស្់ និ ងោតប្រតោងគោយមិនមានការអនុញ្ជញត។
8.1.

ភាាក់ងារប្រតូវការពារព័ត៌មានផ្ទេល់ខ្ួន
ល និងឯកជនរបស្់អតិថិជន ស្ស្បតាមែាប់ និងបទបញ្ជ
ា
ជាធរមាន គៃើមបីការពារការែូ លគមើ ល ការគប្របើប្របាស្់ និងការោតប្រតោង
គោយមិនមានការអនុញ្ជញត។

8.2.

កមមវ ិធី ប្របឆំងការោងលុយ និងប្របឆំងការគកងបនលំរបស្់ភាាក់ងារប្រតូវមាននីតិវ ិធីគៃើមបី
អនុគោមតាមែាប់ស្ីព
ត ីភាពឯកជន និងធានាស្នតិស្ុខ្ទិ នាន័យ។ នីតិវ ិធី គនាេះប្រតូវអនុ វតត គៅតាម
ប្របគភទព័ត៌មានណៃលប្រតូវបានប្របមូល និងរកាទុក និងប្របតិ បតតិការជ្ជី វកមមរបស្់ភាាក់ងារ។

8.3.

ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ខ្ួនប្រតូ
ល
វប្របមូ លពីអតិថិជនណតព័ត៌មានណៃលចាំបាែ់ គៃើមបីស្គប្រមែ

ប្របតិបតតិការបុគណ្តណេះ។ ភាាក់ ងារ និងនិគោជិតរបស្់ខ្ួនប្រតូ
ល
វគប្របើប្របាស្់ព័ត៌មានរបស្់អតិថិជន

ណតស្ប្រមាប់ គោលបំែងណៃលបានកំែត់ និងអនុញ្ជញត ៃូែមានណែងគៅកាុង ខ្ និងលកខខ្ែឌ
គៅកាុងឯកសារណៃលផ្តល់ៃល់ អតិថិជនបុគណ្តណេះ។ គលើកណលងណត MoneyGram អនុញ្ជញត
គផ្េងពី គនេះ ព័ត៌មានអតិថិជនជ្ែប្រតូវបានគប្របើ ប្របាស្់ណតគៃើ មបី (i) ស្គប្រមែប្របតិបតតិការ

របស្់អតិថិជន (ii) បំគពញកាតពវកិែចស្ស្បតាមែាប់/បទបញ្ជ
ា និង (iii) បងាារការោងលុយ និង/ឬ
ការគកងបនលំ។
8.4.

ភាាក់ងារប្រតូវោតប្រតោងព័ត៌មានអតិថិជនប្របាប់ ណតបុគគល ណៃលខ្លួនស្ថិតគប្រកាមបងាគប់បុគណ្តណេះ និង
មិនប្រតូវោតប្រតោងព័ត៌មានអតិថិជនប្របាប់ ៃល់ភាគីទីបីណៃលមិនមានការអនុញ្ជញតគ

8.5.

ើយ។

ភាាក់ងារប្រតូវរកាព័ត៌មានផ្ទេល់ខ្ួនរបស្់
ល
អតិថិជនឲ្យបានយូរ គៃើមបីស្គប្រមែគោលបំ ែង
ណៃលបានគពាល ឬណៃលែាប់តប្រមូវ។ ឯកសារទំងអស្់ណៃលមានព័ត៌មានឯកជន

និងផ្ទេល់ខ្ួលនរបស្់អតិថិជនប្រតូវរកាទុកគៅកណនលងមានស្នតិស្ុខ្។ ប្របស្ិនគបើ ភាាក់ងារគប្របើប្របាស្់
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ឧបករែ៍គៃើមបីជួយៃល់ការតាមោនប្របតិបតតិការ ភាាក់ ងារប្រតូវគោរពតាមពិធីសារស្តីពីស្នតិស្ុខ្
ទិនាន័យស្មស្ស្ប។
8.6.

ភាាក់ងារប្រតូវបំផ្ទលញព័ត៌មានផ្ទេល់ខ្ួនរបស្់
ល
អតិថិជនឲ្យបានប្រតឹមប្រតូវ គៅគពលផ្ុតរយៈគពល
រកាទុក។

8.7.

ភាាក់ងារប្រតូវធានាថា និ គោជិ តមាាក់ៗមានប័ែណស្មាគល់ខ្ួលន និងគលខ្ស្មាាត់ ផ្ទេល់ខ្ួលនមួយ ណៃល
មិនជ្ែប្របាប់ៃល់និគោជិតគផ្េងគទៀតបានគ

8.8.

ើយ។

ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ខ្ួនប្រតូ
ល
វគជៀស្វាង និងបងាារការគប្របើ ប្របាស្់ហាៃណវ ស្ូណវកុំ ពយូទ័រ
ការទំ នាក់ទំនង និងប្របព័នធបណ្ត
ត ញរបស្់ MoneyGram ស្ប្រមាប់ប្របគោជន៍ ផ្ទេល់ខ្ួន
ល

ឬស្ប្រមាប់ ការគប្របើ ប្របាស្់ ណៃលមិនទក់ ទងនឹងជ្ជីវកមមរបស្់ MoneyGram។ ភាាក់ងារប្រតូវការពារ
កុំពយូទ័រគផ្េរប្របាក់ របស្់ខ្ួនកុ
ល
ំឲ្យមានការែូលគោយមិនមានការអនុញ្ជញត និងមិនគួរគប្របើ ប្របាស្់
កុំពយូទ័រគផ្េរប្របាក់ ស្ប្រមាប់ គមើលអុីនធឺែិត គផ្ាើអុីណមល ឬ Instant Messaging (IM) គ

ើយ គប្រពាេះមាន

វ ិធី សាស្រស្តទូគៅបំផ្ុតគៃើមបីគធវើឲ្យកុំពយូទ័រ្លងគមគរាគ និង/ឬស្ូណវគបាកប្របាស្់ ណៃលជ្ែនាំឲ្យមាន
ប្របតិបតតិការគោយគកងបនលំ។ គអប្រកង់ កុំពយូទ័ រមិនគួរណបរឲ្យមនុស្េទូគៅគមើ លគ
ៃំគ

ើញគទ។ ភាាក់ងារគួរ

ើងស្ូណវការពារគមគរាគ និ ងស្ូណវស្នតិស្ុខ្ស្មស្ស្ប ប្រពមទំងគរៀបែំ ស្ូណវ

គោន

ូតផ្ទតគោយស្វ័យប្របវតតិ និងៃំគ

ើងកប្រមិតគៃើមបីគោេះស្សាយែគនាលេះប្របគហាង

ណផ្ាកស្នតិស្ុខ្។
8.9.

ភាាក់ងារប្រតូវរាយការែ៍អំពីឧបទេវគេតុ ណៃលភាពស្មាាត់ ឬស្នតិស្ុខ្ដនព័ត៌មានផ្ទេល់ខ្ួលនរបស្់
អតិថិជនប្រតូវបាន ឬស្ងេ័យថាប្រតូវបានោតប្រតោង គប្របើប្របាស្់ មិនប្រតឹមប្រតូវ

ឬរងការគំរាមកំ ណេងគៅថាាក់ ប្រគប់ប្រគងស្មស្ស្បភាលមៗគៅទីតាំងរបស្់ភាាក់ងារ និងគៅ

MoneyGram (ស្ូមគមើ លព័ត៌មានទំនាក់ទំនងស្ំខាន់) គៃើ មបីកំែត់ផ្លបេះពាល់ជាស្កាតនុពល
ែំគពាេះភាាក់ងារ អតិថិជន និង MoneyGram។
9.

ការស្ងប្របាក់ឲ្យអតិថិជនវ ិញ

កំេុស្គកើតគ

ើងមតងមាាល គៅគពលគធវើប្របតិបតតិការ។ MoneyGram បានបគងាើតនីតិវ ិធីគៃើមបីអនុគោមតាមែាប់

និងបទបញ្ជ
ា ជាធរមាន រួមទំងវ ិធានស្តីពីការគផ្ាើប្របាក់ របស្់ស្េរៃាជ្គមរ ិកណៃលយកមកអនុវតត គៅគពលប្រតូវ
ស្ងប្របាក់ ឲ្យអតិថិជនវ ិញ។ ភាាក់ងារគួរគធវើការជាមួ យអតិថិជន និង MoneyGram គៃើមបីគោេះស្សាយកំេុស្

កាុងប្របតិបតតិការ។ មាងគទៀត MoneyGram ស្ងឃឹមថា ភាាក់ងាររបស្់ខ្ួននឹ
ល
ងខ្ិតខ្ំប្របឹងណប្របងឲ្យអស្់ពីស្មតថភាព
គៃើមបីបងាារការគបើកប្របាក់ ដនប្របតិបតតិការគោយគកងបនលំ និ ងស្ងប្របាក់ វ ិញស្ស្បតាមនីតិវ ិធីរបស្់ MoneyGram
ប្រពមទំងែាប់ ការពារអតិថិជនកាុងស្ស្ុក។
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9.1.

ប្របស្ិនគបើ អាកគផ្ាើ ឬអាកទទួ លគជឿថា កំ េុស្បានគកើតគ

ើង ស្ូមទក់ទងមក MoneyGram

ភាលមៗ។ MoneyGram នឹងគធវើការគស្ុើបអគងាតគៅគលើកំេុស្ណៃលប្រតូវបានគលើកគ
ថាគតើ ប្រតូវស្ងប្របាក់ ៃល់អតិថិជនវ ិញណៃរឬគទ។

ើង និងកំែត់

9.2.

ភាាក់ងារប្រតូវជួយៃល់ MoneyGram កាុងការស្ងប្របាក់ ៃល់អតិថិជនវ ិញ ប្របស្ិនគបើជ្ែ។

9.3.

ភាាក់ងារប្រតូវណែនាំអតិ ថិជនឲ្យទក់ទងមក MoneyGram ភាលមៗ ប្របស្ិនគបើ អតិថិជនគជឿថា ពួកគគ
បានគផ្ាើប្របតិបតតិការគោយមានគកងបនលំ គទេះបី ជាភាាក់ងារមិនជ្ែស្ងប្របាក់ ៃល់
អតិថិជនវ ិញក៏គោយ។

10.

ការតាមោន និងវ ិធានការណកលមអ

MoneyGram តាមោនគមើ លថាគតើ ភាាក់ ងារអនុវតតទំនួលខ្ុ ស្ប្រតូវរបស្់ខ្ួនណផ្ា
ល
កអនុគោមភាពបាន
លអៃល់កប្រមិតណ្ត។ ការតាមោនគនេះរួមបញ្ូច លទំងការតាមោនប្របតិបតតិការ ណៃលគធវើគ

ើងគោយ

ភាាក់ងារផ្ងណៃរ។ ជាស្ិទិធស្គប្រមែផ្ទេល់ខ្ួន
ល MoneyGram គធវើការប្រតួតពិនិតយកមមវ ិធីអនុគោមភាពស្តីពី

ការប្របឆំងការោងលុយ និ ងការប្របឆំងការគកងបនលំរបស្់ភាាក់ ងារ គធវើការគៃើ រទិញទំ និញគោយស្មាាត់
គធវើការគស្ុើបអគងាតៃល់ទីតាំង និងស្កមមភាពប្រតួតពិនិតយអនុគោមភាពគផ្េងគទៀត គៃើមបីធានាថា ភាាក់ ងារបាន
បគងាើត និងអនុ វតតកមមវ ិធី អនុគោមភាពប្របកបគោយប្របស្ិទធភាពមួយ ណៃលស្មស្ស្បតាមគំរជ្
ូ ជី វកមម
របស្់ភាាក់ ងារ និងធានាថា ភាាក់ងារគោរពតាមលកខខ្ែឌែាប់ និងបទបញ្ជ
ា ពាក់ព័នធ គោលនគោបាយ និង
នីតិវ ិធី របស្់ MoneyGram និ ង/ឬលកខខ្ែឌដនកិែចស្នា។

10.1. ការប្របប្រពឹតតណៃលជ្ែនាំឲ្យមានការតាមោន ឬវ ិធានការណកលមអ


ភាាក់ងារទំងអស្់ ណៃលរ ំគោភគលើគោលនគោបាយគនេះ ឬែាប់ ឬបទបញ្ជ
ា ជាធរមានណ្ត

មួយ ប្រតូវទទួលវ ិធានការណកលមអ ឬណកតប្រមូវភាលមៗ រួមទំង ការោក់ឲ្យស្ថិតកាុងរយៈគពលសាក
លបង ការពយួរការងារ ឬការបញ្ចប់ គស្វាកមមរបស្់ MoneyGram។


MoneyGram ជ្ែចាត់ វ ិធានការណកលមអ ឬណកតប្រមូវ ៃូែជា ការោក់ឲ្យស្ថិតកាុងរយៈគពលសាក
លបង ការពយួរការងារ ឬការបញ្ចប់ គស្វាកមមរបស្់ MoneyGram ប្របស្ិនគបើ តាមស្ិទិធស្គប្រមែ
ទំងស្ស្ុងរបស្់ខ្ួន
ល MoneyGram យល់គ

ើញថា ការប្របប្រពឹ តតរបស្់ភាាក់ ងារបងាហានិភ័យមិន

ិ៍ ត
គួរគបបីែំគពាេះអតិថិជន ឬគករគ្
ម េះ ឬប្របព័នធរបស្់ MoneyGram។ ការប្របប្រពឹតតណៃលជ្ែនាំឲ្យ
មានវ ិធានការណកលមអ ឬណកតប្រមូវរួមបញ្ូច លទំងការគធវើប្របតិ បតតិការគួរឲ្យស្ងេ័យ ឬ
មានការគកងបនលំ។
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ភាាក់ងារណៃលប្រតូវបានរកគ

ើញថាជួយ ឬែូ លរួមគៅកាុងស្កមមភាពដនប្របតិបតតិការខ្ុស្ែាប់

នឹងប្រតូវពយួរការងារ ឬណលងឲ្យផ្តល់គស្វាកមមរបស្់ MoneyGram ភាលមៗ កាុងករែីមិនមាន
សាថនភាពស្ប្រមាលគទស្ណៃលមានឯកសារប្រគប់ប្រោន់។
10.2. ការតាមោន និងវ ិធានការណកលមអណៃលជ្ែមាន


MoneyGram ជ្ែគប្រជើ ស្គរ ើស្ចាត់ វ ិធានការណកលមអ ឬណកតប្រមូវគផ្េងៗជាគប្រែើន គៃើមបី

គោេះស្សាយការប្របប្រពឹតតណៃលគរៀបរាប់ គៅកាុងណផ្ាកទី 10.1 ខាងគលើ។ វ ិធានការទំងគនេះជ្ែ
រួមមាន៖
-

ការបញ្ចប់ គស្វាកមមរបស្់ MoneyGram

-

ការពយួរស្ិទិធអនុវតតការគផ្េរប្របាក់ ឬប្របតិបតតិការគផ្េងគទៀតរបស្់ MoneyGram

-

ការោក់ការរ ឹតតបិតគៅគលើគស្វាកមមរបស្់ MoneyGram ណៃលរួមមាន៖ (i) ការកាត់ បនថយ
កប្រមិតមូលោានស្ប្រមាប់ នីតិវ ិធីកំែត់អតិថិជន (ii) ការកាត់បនថយទំេំប្របតិបតតិការ
ឬណៃនកំែត់ ដនែំនួនប្របតិបតតិការ (iii) ការទមទរការឯកភាពរបស្់ MoneyGram
ឆប់រេ័ស្ែំគពាេះប្របតិបតតិការគលើស្ែំនួន និង (iv) វ ិធានការរ ឹតតបិតគផ្េងគទៀតណៃល
MoneyGram យល់គ

-

ើញថាចាំបាែ់ និង

ការោក់ភាាក់ងារឲ្យស្ថិតកាុងរយៈគពលសាកលបង ណៃលកាុងអំ

ុងគពលគនាេះ MoneyGram

នឹងតាមោនោងៃិតៃល់ គៅគលើប្របតិបតតិការរបស្់ភាាក់ ងារ។ កាុងករែីភាាក់ងារប្រតូវបាន
ោក់ឲ្យស្ថិតកាុងរយៈគពលសាកលបង ប្របតិបតតិការ MoneyGram របស្់ភាាក់ ងារនឹង
ប្រតូវបានតាមោនរយៈគពល 90 ដថា ឬរេូតៃល់ គពលណៃល MoneyGram យល់គ

ើញថា

ប្រគប់ប្រោន់គេើយ។


គលើស្ពីគនេះគទៀត MoneyGram ជ្ែអនុវតតវ ិធានការណកតប្រមូវគផ្េងគទៀតោែ់គោយណ

កពីោា

ឬរួមោាជាមួ យនឹងវ ិធានការទំងឡាយណៃលប្រតូវបានគរៀបរាប់ខាងគលើគៅកាុងណផ្ាកទី 10.2 ។
វ ិធានការទំងគនេះជ្ែរួមមាន៖
-

ការទក់ទងគៅភាាក់ងារគរៀងរាល់ 30 ដថាមតងគៃើមបីទទួលបានរបាយការែ៍អំពីវ ិធានការ
របស្់ភាាក់ ងារគ្លើយតបនឹងបញ្ជ
ា ណៃលបានកំែត់។

-

ការគស្ាើស្ុំ និងការប្រតួតពិនិតយស្ំែុំឯកសាររបស្់ភាាក់ងារ និង
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-

ការគោេះស្សាយការវ ិភាគអំពីប្របតិបតតិការជាមួ យភាាក់ ងារគរៀងរាល់ 30 ដថាមតង។

10.3. ភាាក់ងារប្រតូវគ្លើយតប និងអនុវតតវ ិធានការណកលមអ ឬណកតប្រមូវទំងអស្់ណៃល MoneyGram
តប្រមូវឲ្យគធវើ គៃើ មបីគោេះស្សាយការរ ំគោភ ឬការខ្វេះការគោរពតាមគោលនគោបាយគនេះ។
MoneyGram នឹងបញ្ចប់ គស្វាកមមរបស្់ខ្ួលនជាមួយភាាក់ងារ ណៃលមិនបានគ្លើយតប ឬអនុ វតត
វ ិធានការណកលមអ ឬណកតប្រមូវណៃល MoneyGram តប្រមូវឲ្យគធវើ។

10.4. ភាាក់ងារណៃលគជឿថា ខ្លួនប្រតូវបានោក់ឲ្យអនុ វតតវ ិធានការណកលមអ ឬណកតប្រមូវគោយអយុតិតធម៌ ប្រតូវ
ទក់ ទងមកកាន់ នាយកណផ្ាកអនុគោមភាពរបស្់ MoneyGram គៅ៖
MoneyGram International, Inc.
គោរពជូន៖ នាយកណផ្ាកអនុ គោមភាព
2828 North Harwood Street, 15th Floor
Dallas, TX 75201
ទូរស្ពេ៖ (+01) 214-999-7640
10.5. វ ិធានការណកលមអទក់ទងនឹងនិគោជិតរបស្់ភាាក់ងារ


ភាាក់ងារប្រតូវគធវើការគស្ុើបអគងាត និងរាយការែ៍គៅជ្ជាាធរស្មស្ស្ប និង MoneyGram អំពី
ករែីណៃលនិគោជិ តប្រតូវបានស្ងេ័យថាបានែូ លរួមគៅកាុងការោងលុយ ការគកងបនលំ
អតិថិជន ឬការផ្តល់មូលនិធិៃល់គភរវករ។



ភាាក់ងារប្រតូវហាមឃ្ត់ និគោជិតណៃលប្រតូវបានស្ងេ័យថាបានែូលរួមគៅកាុងការោងលុយ
ការគកងបនលំអតិថិជន ឬការផ្តល់មូលនិធិៃល់គភរវករកុំឲ្យអនុវតតប្របតិបតតិការរបស្់

MoneyGram គេើយៃកេូតស្ិទិធរបស្់និគោជិតគនាេះកាុងការែូ លកាុងប្របព័នធរបស្់
MoneyGram។


គប្រកាយការគស្ុើបអគងាត ប្របស្ិនគបើ ភាាក់ងារគជឿថា និគោជិ តណៃលប្រតូវបានស្ងេ័យគលើកមុនថា
បានែូលរួមគៅកាុងការោងលុយ ការគកងបនលំអតិថិជន ឬការផ្តល់មូលនិធិៃល់គភរវករ តាម
ពិតមិនបានែូលរួមគៅកាុងស្កមមភាពទំងគនាេះគទ ភាាក់ ងារប្រតូវគស្ាើស្ុំការឯកភាពពី Money
Gram មុននឹងផ្តល់ស្ិទិធឲ្យនិគោជិតគនាេះវ ិញគៃើមបីែូលកាុងប្របព័នធរបស្់ MoneyGram។
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ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងស្ំខាន់
នាយកណផ្ាកអនុគោមភាព
ប្រកុមការងារអនុគោមភាពរបស្់គយើងស្ថិតគៅ៖
MoneyGram International, Inc.
គោរពជូន៖ នាយកណផ្ាកអនុគោមភាព
2828 North Harwood Street, 15th Floor
Dallas, TX 75201
ទូរស្ពេ៖ (+01) 214-999-7640

គេតុផ្លណៃលប្រតូវទក់ទងមក

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស្់ MoneyGram

ណខ្េទូរស្ពេប្របចាំការ
ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ខ្ួនជ្ែទក់
ល
ទងមក MoneyGram ភាលមៗ
តាមទូរស្ពេ គៃើមបីបញ្ឈប់ប្របតិបតតិការណៃលមានការគកងបនលំ ឬគៃើមបី

រាយការែ៍តាមទូរស្ពេ ឬអុីណមលគោយស្មាាត់ និងអនាមិកអំពីការ
រ ំគោភគលើប្រកមស្ីលធម៌។ ណខ្េទូរស្ពេប្របចាំការគនេះគួរគប្របើគៅកាុង
សាថនភាពៃូែខាងគប្រកាម៖



រាយការែ៍អំពីប្របតិបតតិការរបស្់អតិថិជន ណៃលទំនងជាមានការ
គកងបនលំ ណៃលកំពុងៃំគែើរការ និងទមទរការយកែិតតទុកោក់

រាយការែ៍អំពីការគកងបនលំ
ទូរស្ពេ
គៅស្េរៃាជ្គមរ ិក
1-800-866-8800
គៅគប្រៅស្េរៃាជ្គមរ ិក
http://corporate.moneygram.com/compliance

ភាលមៗ



រាយការែ៍អំពីការរ ំគោភគោយភាាក់ងារ ឬនិគោជិត
របស្់ភាាក់ងារគលើលកខខ្ែឌែាប់ និងប្រកមស្ីលធម៌ដន
គោលនគោបាយស្តីពីអនុគោមភាពរបស្់ដៃគូស្កលរបស្់
MoneyGram។



រាយការែ៍អំពីការរ ំគោភគោយ MoneyGram ឬនិគោជិតរបស្់
MoneyGram គលើលកខខ្ែឌែាប់ និងប្រកមស្ីលធម៌ដនគោល
នគោបាយស្តីពីអនុគោមភាពរបស្់ដៃគូស្កលរបស្់ Money
Gram។



រាយការែ៍អំពីករែីណៃលភាាក់ងារ ឬនិគោជិតរបស្់ភាាក់ងារប្រតូវ
បានស្ងេ័យថាមានការែូលរួមោងលុយ គកងបនលំអតិថិជន ឬ
ផ្តល់មូលនិធិៃល់គភរវករ។
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រាយការែ៍អំពីការរ ំគោភ
ទូរស្ពេ
ស្េរៃាជ្គមរ ិក
1-800-866-8800 ស្ប្រមាប់ភាសាអង់គគលស្
ឬគអស្ាញ
អនឡាញ
បំគពញទប្រមង់ ណបបបទតាមអនឡាញ គោយ
ែូលគៅកាន់
http://corporate.moneygram.com/compliance

គេតុផ្លណៃលប្រតូវទក់ទងមក
ការរាយការែ៍ពីស្កមមភាពមិនធមមតា ឬ
មានការស្ងេ័យជាស្កាតនុពល
ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ ខ្ួនជ្ែរាយការែ
ល
៍ មក

MoneyGram ភាលមៗអំពីព័ត៌មានណៃលទក់ទងនឹងស្កមមភាព
មិនធមមតា ឬមានការស្ងេ័យជាស្កាតនុពល រួមទំងករែី
ស្ងេ័យដនការគកងបនលំអតិថិជន។



រាយការែ៍ពីព័ត៌មានណៃលទក់ទងនឹងស្កមមភាពរបស្់
អតិថិជនណៃលមានភាពមិនធមមតា
ឬមានការស្ងេ័យជាស្កាតនុ ពល រួមទំងស្កមមភាព
ទំងឡាយណៃលអតិថិជនបុនបងគធវើ។



ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស្់ MoneyGram
ទូរស្ពេ
ស្េរៃាជ្គមរ ិក
1-800-866-8800 ស្ប្រមាប់ភាសាអង់គគលស្
ឬគអស្ាញ
អនឡាញ
បំគពញទប្រមង់ ណបបបទតាមអនឡាញ គោយ
ែូលគៅកាន់
http://corporate.moneygram.com/compliance

រាយការែ៍ពី ប្របតិបតតិការរបស្់អតិថិជន ណៃលទំនងជាមាន
ការគកងបនលំ និងណលងមានៃំគែើរការ។

ការផ្តល់ជំនួយស្ប្រមាប់ការគស្ាស្
ើ ុំរបស្់ជ្ជាាធរអនុវតតែាប់
ឬនិយ័តកមម
ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ខ្ួនជ្ែទក់
ល
ទងមក MoneyGram

អុីណមល
MGILEDirect@moneygram.com

ពាក់ព័នធនឹងស្ំែួរណៃលទក់ទងនឹងការគស្ាើស្ុំ ឬការសាកស្ួរ
របស្់ជ្ជាាធរអនុ វតតែាប់ ឬនិយ័តកមម។
ការផ្តល់ជំនួយស្ប្រមាប់ការគស្ាស្
ើ ុំការការពារទិនន
ា ័យ និងភាព
ឯកជនរបស្់អតិថិជន
ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ខ្ួនប្រតូ
ល
វទក់ទងមក MoneyGram

ភាលមៗ គៃើមបីរាយការែ៍ពី ករែីណៃលភាពស្មាាត់ ឬស្នតិស្ុខ្
ដនព័ត៌មានផ្ទេល់ខ្ួនរបស្់
ល
អតិថិជនប្រតូវបាន ឬស្ងេ័យថា
ប្រតូវបានោតប្រតោង គប្របើប្របាស្់ មិនប្រតឹមប្រតូវ ឬ
រងការគំរាមកំ ណេង។

© 2016 MoneyGram. V1-2016 (កំណែមិ នផ្លូវការ)

អុីណមល
PrivacyProgramOffice@moneygram.com

គេតុផ្លណៃលប្រតូវទក់ទងមក
ការផ្តល់ជំនួយៃល់ភាាក់ងារទូគៅ
ភាាក់ងារ និងនិគោជិតរបស្់ ខ្ួនជ្ែទក់
ល
ទងមក MoneyGram
គៃើមបីទទួលបានជំនួយ ឬការណែនាំ ទក់ទងនឹង
ប្របធានបទទូគៅ ៃូែជា៖



ការគស្ាើស្ុំឲ្យស្ងប្របាក់ វ ិញរបស្់អតិថិជន



ការោំប្រទណផ្ាកបគែចកវ ិទា ឬបរ ិកាខរ



ប្របព័នធស្ប្រមាប់ការគស្ាើស្ុំ ឬការបែុត េះបណ្ត
ត លស្តីពី
អនុគោមភាព និង



ស្ំែួរគផ្េងគទៀតណៃលមិនបានគរៀបរាប់ គៅកាុងព័ត៌មាន
ទំនាក់ទំនងខាងគលើ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស្់ MoneyGram
ទូរស្ពេ
ស្េរៃាជ្គមរ ិក
1-800-444-3010 ស្ប្រមាប់ភាសាអង់គគលស្
ឬគអស្ាញ

គស្វាទំនាក់ទំនងមកខ្ាំុរបស្់ភាាក់ងារ

ណវបសាយត៍

https://www.callmoneygram.com/moneygram

ទូរស្ពេ

+1 720 362 5024 (ពុំមានការគិតប្របាក់ ស្ប្រមាប់
ការគៅមកគលខ្គនេះគទ)
គស្វាទំនាក់ទំនងមកខ្ាំុ POWERTRANSACT

ណវបសាយត៍

https://www.callmoneygram.com/PwT

ទូរស្ពេ

+1 720 362 5025 (ពុំមានការគិតប្របាក់ ស្ប្រមាប់
ការគៅមកគលខ្គនេះគទ)
អនឡាញ
បំគពញទប្រមង់ ណបបបទតាមអនឡាញ គោយ
ែូលគៅកាន់
http://corporate.moneygram.com/compliance
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