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ការធ្វើការងារក្នុងភាពជាដៃគូជាមយួនងឹក្ក្មុហ ុនផ្គតផ់្គងរ់បស់ធយើង 
 
ធសចក្តធីផ្តើម 
 
ជាមយួនឹងការធោរពសិទ្ធិមនុសសជាសក្លដនបុគគលម្នន ក្់ៗ  ក្ក្ុមហ ុន សហពន័ធសាធារណៈដៃ និងសមពន័ធរបស់ខ្លួនដៃល 
តធៅជា សហភាពដៃបានខ្ិតខ្ំផ្តល់សុវតថិភាព និងគិតគូរយ៉ា ងក្តឹមក្តូវៃល់ក្មមក្រទងំអស់។ 
 
ធៃើមបធីានានូវសុវតថិភាពរបស់ក្មមក្រនិងធសរភីាព អនក្ផ្គតផ់្គងរ់បស់ធយើងបានធៃើរតួនាទ្ីយ៉ា ងសំខានក់្នុងការផ្តល់ជាក្បភព 
ធោយទ្ទ្ួលខុ្សក្តូវ ធហើយធយើងបានអនុវតតធោលការណ៍ៃូចោន និងធោលការណ៍សតងោ់រធៅអនក្ផ្គតផ់្គងរ់បស់ធយើងក្៏ៃូច 
ជាក្ក្ុមហ ុនរបស់ធយើងផ្ទា ល់។ ក្ក្មក្បតិបតតិធនេះគជឺាវ ិ្ ីដនការជូនៃំណឹងៃល់អនក្ផ្គតផ់្គងរ់បស់ធយើងពីអវីដៃល 
ធយើងរពំឹងធៅដៃៃធនេះនិងធពលអនាគត ។ 
 
ក្ក្មក្បតិបតតិសហភាពដៃ តំណាងឱ្យការធបតជាា ចិតតរបស់ធយើងក្នុងការធ្វើអាជីវក្មមធោយសុចរតិភាព ធបើក្ចំហរនិងការ 
ធោរពសិទ្ធិមនុសសជាសក្លនិងធោលការណ៍ក្ម្នល ងំពលក្មមសនូល ធៅរាល់ក្បតិបតដិការរបស់ធយើងទមំូល។ ក្ក្មក្បតិបតតធិនេះ
ផ្ដល់នូវក្ក្បខ្ណឌ ដៃលធយើងបងាា ញពីមហិចឆតាដនក្បភពដៃលម្ននទ្ំនួលខុ្សក្តូវនិងៃំធណាេះក្សាយ។ ធយើងនឹងធ្វើការដត
ជាមយួអ្នកផ្គតផ់្គងដ់ៃលដចក្រដំលក្នូវតដមលរបស់ធយើងធហើយធោរពតាមក្ក្មក្បតិបតតិរបស់ធយើង។ អនក្ផ្គតផ់្គងរ់បស់ធយើងផ្ង 
ដៃរ ក្តូវដតយល់ក្ពមធានានូវតម្នល ភាព ធៃើមបធីោេះក្សាយក្ំហុសណាមយួ និងធៃើមបជីំរុញការដក្លមអជាបនតតាមធោលការណ៍
មូលោា នដៃលបធងកើតក្គឹេះសំរាបធ់ោលការណ៍ធនេះ។ 
 
ក្ក្មក្បតិបតតិរបស់ធយើងបញ្ជា ក្់ពីតក្មូវការនិងផ្តល់នូវធោលការណ៍សតងោ់រសក្ម្នប់សម្នសភាគនីមយួៗដនធោលការណ៍មូល
ោា ន។ 
 
ធោលការណ៍ក្គេឹះ 
 
ធៅទូ្ទងំសហភាពដៃ ធយើងបានក្ំណត់ធោលការណ៍សតងោ់រដនឧសាហក្មមនាមំុខ្  សក្ម្នប់ក្បភពដៃលទ្ទ្ួលខុ្សក្តូវ 
ក្នុងការដចក្រដំលក្ការធបតជាា ចិតតរបស់ធយើងធៃើមបកីារលូតលាស់ក្បក្បធោយនិរនតរភាព។ ធយើងបានបងកបប់ទ្ោា នទងំធនេះធៅ 
ក្នុងធាតុនីមយួៗដនអាជីវក្មមរបស់ធយើង ធហើយធយើងអធ ា្ ើញអនក្ផ្គតផ់្គងរ់បស់ធយើងធ្វើជាដៃគូក្នុងការសធក្មចឱ្យបាននូវ 
ធោលការណ៍រងឹម្ននំិងជានិរនត ។ ធយើងគឺជាសម្នជិក្ដន UN Global Compact1 និងបានធបតជាា ចិតតៃល់ការអនុវតតន៍ ការ 

                                                           
1 www.unglobalcompact.org 
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បងាា ញ និងការផ្សពវផ្ាយធោលការណ៍ជាសក្លទងំៃប។់ 
 
ធោលការណ៍មលូោា នដៃលបធងកើតក្គឹេះដនក្ក្មក្បតិបតតិរបស់ធយើងម្ននមូលោា នធលើការទ្ទ្ួលសាគ ល់ជាអនតរជាតិនិងបានបងកប់
ក្នងក្បតបិតដិការរបស់ធយើង។ 
 
១. ពាណិជាក្មមក្តូវធ្វើធ ើងធោយក្សបចាបធ់ហើយម្ននសុចរតិភាព។ 
២. ការងារក្តូវធ្វើធ ើងតាមមូលោា នដនការក្ពមធក្ពៀងោន ធោយធសរនីិងបានចងក្ក្ងឯក្សារលក្ខខ្ណឌ ការងារ 
តាមចាប។់ 
៣. ក្មមក្រទងំអស់ក្តូវបានចាតទុ់្ក្ធសមើៗោន ធោយការធោរពនិងធសចក្តីដៃលៃនូរ។ 
៤. ការងារក្តូវធ្វើធ ើងធៅធលើមូលោា នសម័ក្គចិតតធោយោម នការបងខំ ឬក្ំហិតពលក្មម។ 
៥. ក្មមក្រទងំអស់ម្ននអាយុសមរមយ។ 
៦. ក្មមក្រទងំអស់ម្ននក្បាក្់ឈ្នួលសមរមយ។ 
៧. ធម្ន៉ា ងធ្វើការរបស់ក្មមក្រទងំអស់គឺសមធហតុផ្ល។ 
៨. ក្មមក្រទងំអស់ម្ននធសរភីាពក្នុងការអនុវតតសិទ្ធិរបស់ខ្លួនធៃើមបបីធងកើតនិង / ឬចូលរមួសហជីពនិងក្បដមក្បមូលោន ចរចា 
ក្តងក់្បការដៃលបានអនុញ្ជា តធោយចាប។់ 
៩. សុខ្ភាពនិងសុវតថិភាពរបស់ក្មមក្រក្តូវបានការពារធៅក្ដនលងធ្វើការ។ 
១០. ក្មមក្រម្ននសិទ្ធិចូលៃំធណើ រការនីតិវ ិ្ ីក្តឹមក្តូវ។ 
១១. ពាណិជាក្មមក្តូវធ្វើធ ើងក្នុងលក្ខណៈមយួដៃលរមួប ច្ូ លនូវនិរនតរភាពនិងកាតប់នថយការប៉ាេះពាល់បរសិាថ ន។ 
១២. ការរកី្ចំធរ ើននិងការអនុធលាមក្តូវបានក្តួតពិនិតយ។ 
 
ធោលការណ៍ដណនា ំ
សហភាពដៃខ្ិតខ្ំក្បក្បអាជីវក្មមរបស់ខ្លួនធោយធសចក្ដីសុចរតិនិងការធោរពចំធពាេះអនក្ៃដទ្។ ធក្រ តិ៍ធ ម្ េះរបស់ធយើងគឺជា 
ក្ទ្ពយសមបតតិ ដៃលម្ននតដមលៃូចជាមនុសសនិងយីធោរបស់ធយើង។ ធយើងរពំឹងធលើបទ្ោា នខ្ពស់បំផុ្តដនឥរយិបៃធនេះពីក្មមក្រ 
របស់ធយើងទងំអស់និងអនក្ដៃលធយើងធ្វើអាជីវក្មមជាមយួ។ បានកាល យជាអនក្ផ្គតផ់្គង ់អនក្ក្តូវបញ្ជា ក្់ថាអនក្ម្នននូវ 
ធោលការណ៍របស់ធយើងៃូចោន  ។ 
 
ក្. តក្មវូការចាបំាចក់្សក្ម្នបធ់្វើអាជវីក្មមជាមយួនងឹសហជពីដៃ 
ក្នុងដផ្នក្ធនេះធយើងធរៀបរាប់ពីតក្មូវការចាបំាច់សក្ម្នប់អនក្ផ្គតផ់្គងរ់បស់ធយើងក្នុងការបធងកើតនិងរក្ាបាននូវទ្ំនាក្ទ់្ំនងអាជីវក្មម
ជាមយួនឹងសហភាពដៃ។ 
ធយើងតក្មូវឱ្យអនក្ផ្គតផ់្គងទ់ងំអស់ដៃលធ្វើការជាមយួឬសក្ម្នប់សហភាពដៃ បញ្ជា ក្់ថារាល់សក្មមភាពទងំអស់របស់ពួក្ធគ 
ធោរពតាមតក្មូវការចាបំាច់ទងំធនេះ។ 
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១. ពាណិជាក្មមក្តូវធ វ្ើធ ើងធោយក្សបចាបធ់ហើយម្ននសុចរតិភាព។ 
 
ការសីុសំណូក្ 
ម្ននការោមឃាត់ចំធពាេះក្គប់ទ្ក្មងទ់ងំអស់ដនការសូក្បា៉ា ន់ អំធពើពុក្រលួយ ជំរតិយក្ក្បាក្ឬ់ធក្ងបនលំៃវកិានិងម្នននីតិវ ិ្ ី 
 ក្គបក់្ោន់ធៅនឹងក្ដនលងក្នុងការទ្បស់ាក ត់ការសូក្បា៉ា ន់ក្នុងទ្ំនាក្ទ់្ំនងពាណិជាក្មមទងំអស់ដៃលធ្វើធ ើងធោយអនក្ផ្គតផ់្គង។់ 
 
ទំ្នាស់ផ្លក្បធយជន ៍
រាល់ជធម្នល េះដនផ្លក្បធយជនទ៏ងំអស់ក្នុងជំនួញណាមយួជាមយួនឹងសហភាពដៃ ដៃលក្នុងធនាេះម្ននការៃឹងលឺពីអនក្ 
ផ្គតផ់្គង ់ក្តូវក្បកាសធៅសហភាពដៃធៃើមបឱី្យពួក្ធយើងម្ននឱ្កាសចាត់វធិានការសមរមយ។ ភាពជាម្នច ស់ឬផ្លក្បធយជន៍  
ណាមយួធៅក្នុងអាជីវក្មមរបស់អនក្ផ្គតផ់្គងធ់ោយមន្តនតីរោា ភបិាល តំណាងគណបក្សនធយបាយឬបុគគលិក្សហភាព ដៃ 
ក្តូវក្បកាសៃល់សហភាពដៃមុនទ្ំនាក្ទ់្ំនងអាជីវក្មមណាមយួជាមយួនឹងសហភាពដៃ។ តក្មូវការធនេះគឺម្ននជា 
ៃរាប ធហើយក្តូវដតជូនៃំណឹងៃល់សហភាពដៃ ក្បសិនធបើទ្ំនាក្ទ់្ំនងធនេះអភវិឌ្ឍបនាា បព់ីអាជីវក្មមជាមយួសហភាពដៃបាន 
ចាបធ់ផ្តើម។ 
 
អំធណាយ បៃិសណាា រកិ្ចចនិងការកំ្សានត 
អាជីវក្មមក្សំានដណាមយួឬបៃិសណាា រក្ិចច ជាមយួសហភាពដៃគឺសមធហតុផ្លជា្មមតា និងអនុវតត សក្ម្នប់ដតធោលបំណង 
ដនការរក្ាទ្ំនាក្ទ់្ំនងពាណិជាក្មមលអនិងមនិម្ននឥទ្ធិពលធលើវ ិ្ ីណាមយួដៃលអាជីវក្មមសហភាពដៃធៃញបាននូវអាជីវក្មមនា
ធពលអនាគត ។ អំធណាយផ្តល់ឱ្យរវាងបុគគលិក្របស់អនក្ផ្គតផ់្គងន់ិងសហភាពដៃគឺក្តូវធជៀសវាង។ ការផ្ទល ស់បតូរអំធណាយរបស់
ក្ក្ុមហ ុនមយួធៅក្ក្ុមហ ុនជាផ្លូវការអាចទ្ទ្ួលយក្បានប៉ាុដនតក្តូវដតម្ននតម្នល ភាពនិងក្តក់្តាឱ្យបានក្តឹមក្តូវ។ 
 
ការក្បក្តួក្បដជងនិង ពតម៌្ននគូក្បដជង 
រាល់ពតទ៌ងំអស់ពីដៃគូក្បដជងរបស់សហភាពដៃក្តូវទ្ទ្ួលបានធោយក្សបចាប់ធហើយក្តូវបានធក្បើក្បាស់សក្ម្នប់ដតធោល 
បំណងក្សបចាបក់្នុងការអនុធលាមតាមទងំអស់ជាមយួនឹងការក្បឆងំការធជឿទុ្ក្ចិតត និងចាបធ់ផ្សងៗនិងបទ្បប ា្ តតដិៃល 
ពាក្ព់ន័ធ។ ោម នការប៉ាុនប៉ាងក្តូវបានធ្វើធ ើងក្នុងធពលបក្ក្សាយធៅសហភាពដៃនូវពតម៌្ននណាមយួអំពីគូក្បដជងសហភាពដៃ  
ដៃលជាការសម្នៃ ត់របស់ពួក្ធគនិងមនិអាចរក្បានធៅទ្ីសាធារណៈ។ 
 
កំ្ណតក់្តាហរិ ា្ វតថុ ការលាងលុយនិងការជញួៃូរដផ្ាក្នុង 
ការធ្វើជំនួញនងិពាណិជាក្មមទងំអស់ក្តូវអនុវតតយ៉ា ងម្ននតម្នល ភាពនិងក្តក់្តាយ៉ា ងក្តឹមក្តូវក្នុងធសៀវធៅអនក្ផ្គតផ់្គងន់ិង 
របាយការណ៍។ មនិម្ននការចូលរមួពិតក្បាក្ៃឬពាយមធៅក្នុងការលាងលុយ។ ោម នពតម៌្ននសម្នៃ តធ់ៅក្នុងក្ក្ុមហ ុន 
ផ្គតផ់្គងទ់ក្ទ់្ងនឹងសហភាពដៃដៃលធក្បើធៃើមបចូីលរមួឬោកំ្ទ្ការធ្វើពាណិជាក្មមខាងក្នុង។ 
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ការរក្ាការពារពតម៌្នននិងក្ទ្ពយសមបតត ិ 
ពតម៌្ននសម្នៃ ត់របស់សហភាពដៃ ៃឹងពីរធបៀប និងក្ទ្ពយសមបតតិបញ្ជា ក្តូវបានធោរពនិងការពារ។ ពតម៌្ននទងំអស់ដៃលផ្តល់ 
ធោយសហភាពដៃក្តូវធក្បើសក្ម្នបដ់តធោលបំណងដៃលប៉ាងទុ្ក្និងបានក្ំណត់។ រាល់ពតម៌្ននផ្ទា ល់ខ្លួនទងំអស់និងណា 
មយួពបីុគគល ៃូចជាអនក្ធក្បើក្បាស់របស់សហភាពដៃឬបុគគលិក្ក្តូវបានក្គបក់្គងធោយការធោរពធពញធលញសក្ម្នប់ការ 
ការពារភាពឯក្ជនរបស់ពួក្ធគនិងក្នុងការអនុធលាម ភាពជាឯក្ជនទងំអស់ដៃលពាក្ព់ន័ធនឹងចាបន់ិងបទ្វនិយ័។ 
 
គុណភាពផ្លិតផ្លនិងការដចនក្បឌិ្តដៃលទ្ទ្លួខុ្សក្តូវ 
ផ្លិតផ្លនិងធសវាក្មមក្តូវប ា្ូ នធៃើមបបីំធពញលក្ខខ្ណឌ និងគុណភាពនិងសុវតថិភាពលក្ខខ្ណឌ ដៃលបានបញ្ជា ក្់ក្នុងឯក្សារ
ក្ិចចសនាដៃលពាក្ព់ន័ធនិងម្ននសុវតថិភាពសក្ម្នប់ការធក្បើក្បាស់បក្មុងទុ្ក្មុនរបស់ពួក្ធគបាន ។ ការក្សាវក្ជាវនិង អភវិឌ្ឍ 
ក្តូវធ្វើធ ើងធោយទ្ទ្ួលខុ្សក្តូវនិងដផ្អក្ធលើការអនុវតតនធ៍រាគវនិិចឆយ័លអធហើយជាទូ្ធៅទ្ទ្ួលយក្នូវធោលការណ៍វទិ្ាសាន្តសត   
បធចចក្វទិ្ានិងធោលការណ៏សីល្ម។៌ 
 
ការអនុធលាមតាមចាប ់
ចាបន់ិងបទ្ប ា្តតិទងំអស់ក្តូវអនុវតតធៅក្នុងក្បធទ្សដៃលអនក្ផ្គតផ់្គងក់្បតិបតតិ។ រាល់ចាប់អនដរជាតិធផ្សងធទ្ៀត 
និងបទ្ប ា្តតកិ្តូវអនុវតតធោយ រមួទងំអនក្ដៃលទក្ទ់្ងនឹង ពាណិជាក្មមអនតរជាតិ (ៃូចជាអនក្ដៃលទក្ទ់្ងធៅនឹងការ 
ោក្ទ់្ណឌ ក្មម, ការក្គប់ក្គងទ្ំនិញនាធំចញ និងការរាយការណ៍កាតពវក្ិចច) ការការពារទ្ិនននយ័ និងការក្បឆងំការ 
ធជឿទុ្ក្ចិតត / ចាបក់្បក្ួតក្បដជង។ 
 
បញ្ជា របាយយការណ៍និងការមនិសងសឹក្ 
និធយជកិ្ក្តូវផ្ដល់នូវមធ្ាបាយដៃលធលើក្ធ ើងពីការក្ពួយបារមភរបស់ពួក្ធគពីក្បការណាមយួដនតក្មូវការទងំធនេះ និង 
បុគគលិក្ទងំអស់ដៃលនិយយពីបញ្ជា ក្តូវបានការពារពីការសងសឹក្។ 
 
១.១ ធោលការណ៍ដណនានំិងធោលនធយបាយចាស់លាស់ និងម្ននក្បសិទ្ធភាពអ្ិបាយពីការរពំឹងទុ្ក្នូវសុចរតិភាព 
របស់ពាណិជាក្មមដៃលពាក្ព់ន័ធនឹងការក្បឆងំអំធពើការសូក្បា៉ា ន់ អំធណាយនិងបៃិសណាា រក្ិចច។ ធោលការណ៍ដណនានំិង 
ធោលនធយបាយក្តូវដតអនុវតតតាមចាបក់្បក្ួតក្បដជងធហើយក្តូវធជៀសវាងនូវជធម្នល េះផ្លក្បធយជន៏ណាមយួ។ 
១.២ ការបណតុ េះបណាត លនិងយនតការវាយតដមលោនិភយ័ សក្ម្នបក់ារអនុវតតចាបគ់ឺម្ននធៅនឹងក្ដនលង។ ការមនិធោរព 
តាមគកឺ្តូវោក្់ទ្ណឌ ក្មមនិងនីតិវ ិ្ ីបងាក រ។  
១.៣ ធោលនធយបាយក្បតិបតតិការហិរ ា្ វតថុក្គបក់្ោន់ និងនីតិវ ិ្ ីក្តូវបានរក្ាធៃើមបធីានានូវក្ំណតក់្តាក្តឹមក្តូវដន 
ក្បតិបតតិការហិរ ា្ វតថុទងំអស់ ក្ៃូ៏ចជាក្ំណត់អតតសញ្ជា ណការលាងលុយដៃលអាចម្នន។ ោម នគណនី មូលនិ្ិ  ឬ 
ក្ទ្ពយសមបតតិដៃលបិទ្បាងំ ឬមនិក្តក់្តា ក្តូវបានបធងកើតធ ើងឬរក្ាធនាេះធទ្ ។ 
១.៤ នីតិវ ិ្ នីិងយនតការក្គបក់្ោន ់គឺម្ននធៅនឹងក្ដនលងធៃើមបធីានាថាក្គបព់តម៌្ននសម្នៃ ត់ ធទេះជាអាជីវក្មមឬផ្លិតផ្ល 
ដៃលទក្ទ់្ងនឹងក្តូវបានរក្ាទុ្ក្ធោយសុវតថិភាពធោយក្ំណត់សិទ្ធិចូល ៃំធណើ រការធលើមូលោា នក្តូវយល់ៃឹងដត 
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ប៉ាុធណាណ េះ។ 
១.៥ នីតវិ ិ្ ីក្គបក់្ោន់ គឺធៅនឹងក្ដនលងធៃើមបធីានានូវគុណភាពផ្លិតផ្លណាមយួឬការក្ពួយបារមភពីសុវតថិភាពដៃលម្នន 
ក្បភពពអីនក្ផ្គតផ់្គងឬ់ដខ្សសងាវ ក្់ផ្គតផ់្គងរ់បស់ខ្លួនក្តូវបានជូនៃំណឹងជាបនាា ន់ធៅសហភាពដៃ។ 
១.៦ នីតិវ ិ្ ីក្គបក់្ោន់ គឺធៅនឹងក្ដនលងធៃើមបធីានាថាចាបន់ិងបទ្បប ា្ តតិទងំអស់ក្តូវបានអនុវតតបាន ធោយអនក្ផ្គតផ់្គង ់
និងបុគគលិក្របស់ខ្លួន។ 
១.៧ បុគគលិក្ម្ននបណាត ញមយួដៃលពួក្ធគអាចធលើក្ធ ើងពីការក្ពួយបារមភធោយោម នការភយ័ខាល ចពីការសងសឹក្។ 
 
២. ការងារក្តូវធ វ្ើធ ើងតាមមូលោា នដនការក្ពមធក្ពៀងោន ធោយធសរនិីងបានចងក្ក្ងឯក្សារលក្ខខ្ណឌ ការងារ 
តាមចាប។់ 
 
ធោលនធយបាយក្តូវបានអនុមត័និងក្បកាន់ខាា បធ់ៅនឹងការធោរពរបស់ក្មមក្រអចិដន្តនតយន៍ិងក្មមក្រខាងធក្ៅធហើយធៅ 
អបបបរម្នដៃលអាចការពារសិទ្ធិរបស់ពួក្ធគធក្កាមក្ិចចសនាការងារ ពលក្មមក្នុងតំបនន់ិងចាបន់ិងបទ្ប ា្តតិសនដិសុខ្ 
សងគមនិងអនុសញ្ជា អនុវតតរមួ ។ 
 
២.១ សម្នសភាគសំខាន់ដនទ្ំនាក្ទ់្ំនងរវាងនិធយជក្ / និធយជិតៃូចជាធម្ន៉ា ងធ្វើការ ក្បាក្់ធម្ន៉ា ងបដនថម ក្បាក្់ឈ្នួល អតថ 
ក្បធយជន៍ ការចាក្ធចញ វនិយ័និងក្បពន័ធសារទុ្ក្ខគឺជា (i) ការក្ពមធក្ពៀងោន ធោយធសរដីនភាគីទងំសងខាង (ii) ការចងក្ក្ង 
ជាឯក្សារនិង (iii) បានចុេះហតថធលខាធោយនិធយជក្និងក្មមក្រ ។ 
២.២ លក្ខខ្ណឌ ទងំធនេះក្តូវបានយល់យ៉ា ងចាស់ធោយក្មមក្រនិធយជិក្ធហើយនិងបានពនយល់ធោយពាក្យសមដកី្បសិនមម្នន  
ការទមទរ ក្តូវពនយល់ធោយភាសាដៃលនាងឬោត់អាចយល់បាន។ 
២.៣ ការផ្ទល ស់បតូរសម្នសភាគសំខាន់ៗ ក្តូវបានក្ពមធក្ពៀងោន តាមរយេះឯក្សារពីនិធយជក្និងក្មមក្រ។ 
 
៣ ក្មមក្រទងំអស់ក្តវូបានចាតទុ់្ក្ធសមើៗោន ធោយការធោរពនងិធសចក្តដីៃលៃនូរ 
 
ក្មមក្រក្មមការនិីទងំអស់ក្តូវបានក្បតិបតតិធោយការធោរពនិងធសចក្តីដៃលៃនូរ។ ោម នក្មមក្រណាមយួក្តូវបានរធំលាភបំពាន 
ផ្លូវកាយ ផ្លូវធភទ្ ឬផ្លូវចិតត ការយយីធោយពាក្យសំៃី ទ្ក្មង់ធផ្សងធទ្ៀតដនការបំភតិបំភយ័ ឬការក្បតិបតតិអាក្ក្ក្់និងធឃាធៅ។ 
ោម នការធរ ើសធអើងក្នុងការងារ រមួប ច្ូ លទងំការជួល សំណង ការរកី្ចំធរ ើន វនិយ័ ការលាដលងឬការចូលនិវតតន៍។ ការធរ ើសធអើងវ
ណណ ៈ ក្បភពធៃើមរបស់ជាតិ ជាតិសាសន៍ សាសនា អាយុ ពិការភាព ធភទ្ សាថ នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ធភទ្ទ្ីបី សម្នជិក្សហ
ភាព និនាន ការនធយបាយ សុខ្ភាព ពិការភាពឬការម្ននដផ្ាធពាេះក្តូវរារាងំ។ ជាពិធសស ការយក្ចិតតទុ្ក្ោក្ក់្តូវផ្តល់ ៃល់ក្មម
ក្រដៃលងាយរងធក្ោេះការធរ ើសធអើងបំផុ្ត។ 
៣.១ ធោលនធយបាយដៃលោមឃាត់ធលើរាល់ទ្ំរងដ់នការធរ ើសធអើងវណណ ៈ ក្បភពធៃើមរបស់ជាតិ ជាតិសាសន៍ សាសនា  
អាយុពិការភាព ធភទ្ សាថ នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ធភទ្ទ្ីបី សម្នជិក្សហភាព និនាន ការនធយបាយ សុខ្ភាព ពិការភាពឬការ
ម្ននដផ្ាធពាេះណាមយួគឺធៅនឹងក្ដនលង និង ម្នននីតិវ ិ្ ីសំរាបជូ់នៃំណឹងៃល់បុគគលិក្ពីសិទ្ធិរបស់ពួក្ធគ។ 
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៣.២ ការធ្វើធតសត ដផ្ាធពាេះឬ ទ្ក្មងធ់ផ្សងធទ្ៀតដនការតាមោនសុខ្ភាពដៃលអាចម្នន ផ្លធលើការធរ ើសធអើងមនិក្តូវបានអតឱ់្ន
ឱ្យធ ើយ។ 
៣.៣ ក្មមក្រម្ននការក្ពមធក្ពៀងធសមើោន   ក្នុងឱ្កាសក្សាងចំធណេះៃឹង ជំនាញ និងសមតថភាពដៃលពាក្ព់ន័ធនឹងការងារ 
ដៃលធគធ្វើ។ 
 
៤ ការងារក្តវូធ្វើធ ើងធៅធលើមលូោា នសម័ក្គចតិតធោយោម នការបងខ ំឬក្ហិំតពលក្មម 
 
ការបងខំពលក្មម ធទេះជាក្នុងដបបបទ្ដនក្ិចចសនាពលក្មម បងក់ារក្បាក្ឬ់ទ្ំរង់ធផ្សងធទ្ៀត  គឺមនិអាចទ្ទ្ួលយក្បានទងំ 
អស់។ ការបងខិតបងខំផ្លូវចិតតនិងរាងកាយ ទសភាពនិងការជួញៃូរមនុសសក្តូវបានោមឃាត់។ 
៤.១ ធោលនធយបាយជលួ នីតិវ ិ្ ីនិងបុគគលិក្ដៃលបណតុ េះបណាត លគឺធៅនឹងក្ដនលងធៃើមបធីានាថាក្មមក្រដៃលក្តូវបានប ច្ូ ល
ក្នុងការងារធោយធសរនីិងធសមើភាពោន ធហើយពួក្ធគមនិក្តូវបានរារាងំពីការចាក្ធចញ ។ 
៤.២ ក្មមក្រម្ននធសរភីាពនក្នុងការធ្វើចលនានិងមនិបានបងាខ ងំក្នុងបរធិវណអនក្ផ្គតផ់្គង។់ 
៤.៣ ក្មមក្រនិធយជិក្មនិក្តូវបានទមទរធអាយក្បគល់ឯក្សារអតតសញ្ជា ណរបស់ពួក្ធគ។ ការរក្ាទុ្ក្ឯក្សារ 
អតតសញ្ជា ណគឺតក្មូវធោយចាប ់ការធរៀបចំក្តូវធ្វើធ ើងធៃើមបធីានាថាក្មមក្រអាចៃំធណើ រការឯក្សារអតតសញ្ជា ណរបស់ 
ខ្លួនធោយោម នការរារាងំពីការចាក្ធចញពីក្ដនលងធ្វើការ ធហើយឯក្សាររបស់ពួក្ធគក្បគល់ក្ត ប់ធៅវញិភាល មៗធពលម្ននការ 
ប្ឈប់ការងារ។ 
៤.៤ អនក្ផ្គតផ់្គង់ក្តូវធានាថាក្ិចចសនាម្ននធៅក្នុងភាសារបស់ក្មមក្រនិធយជិក្។ 
៤.៥ អនក្ផ្គតផ់្គងគ់ួរធជៀសវាងឬកាតប់នថយការក្បាក្់ឬក្បាក្់ក្មចៃីល់បុគគលិក្ឬអំធពើធផ្សងធទ្ៀតដៃលអាចភាា បក់្មមក្រធៅនឹង 
និធយជក្តាមរយៈបំណុល។ 
 
៥ ក្មមក្រទងំអស់ម្ននអាយុសមរមយ 
 
ោម នធក្មងធក្កាមអាយុ១៥ឆន  ំឬសថិតធៅធក្កាមអាយុអបបបរម្នសក្ម្នប់ការងារៃូចដៃលបានបញ្ជា ក្ក់្នុងចាបក់ារងារក្នុង 
ក្បធទ្ស ដៃលចូលរមួឬផ្តល់ការងារធៅក្នុងសក្មមភាពណាមយួធក្កាមការឃាល ធំមើលធោយផ្ទា ល់ពីអនក្ផ្គតផ់្គង ់។ អនក្ 
ផ្គតផ់្គងក់្តូវធានាថាក្មមក្រដៃលធក្មងជាង ១៨ឆន  ំនឹងមនិធ្វើការធៅតំបនធ់ក្ោេះថាន ក្់ធហើយធពលធ្វើការគឺមនិធលើសពី ៨ 
ធម្ន៉ា ងក្នុងមយួដៃៃ និងមនិក្តូវធអាយធ្វើការធៅធពលយប ់(១០.00 លាៃ ច - ៦.00 ក្ពឹក្) ។ 
៥.១ ធោលនធយបាយគឺធៅនឹងក្ដនលងបញ្ជា ក្ព់ីអាយុអបបបរម្នសក្ម្នប់ការងារ រមួជាមយួនឹងនិតិវ ិ្ ីដៃលម្នន 
ក្បសិទ្ធិភាពនិងមធ្ាបាយក្នុងការធផ្ាៀងផ្ទា ត់អាយុ (ៃូចជាអតតសញ្ជា ណប័ណណ ឬលិខ្ិតឆ្លងដៃនដៃលធចញធោយ 
រោា ភបិាល) ធៃើមបអីនុវតតធោលនធយបាយធនេះ។ 
៥.២ ធៅក្នុងកាលៈធទ្សៈទងំអស់ សុខ្ភាពនិងសុវតថិភាពរបស់ក្មមក្រវយ័ធក្មងក្តូវបានពិចារណានិងការពារ។ ការ 
ការពារធនេះគួររារាងំពួក្ធគពីក្បធភទ្ការងារដៃលជាក្់លាក្ ់ៃូចជាការងារដៃលម្ននធក្ោេះថាន ក្ឬ់ការងារធពលយប ់ធហើយតក្មូវ 
ឱ្យម្ននការដៃទបំដនថមធទ្ៀត ។ 
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៦ ក្មមក្រទងំអស់ម្ននក្បាក្ឈ់្នួលសមរមយ 
 
ក្មមក្រនិធយជិក្ក្តូវផ្តល់ឱ្យនូវក្ ច្ បក់្បាក្់សំណងសរុបដៃលរមួម្ននក្បាក្់ឈ្នួល ក្បាក្់បដនថមធម្ន៉ា ង អតថក្បធយជន៍និង 
ក្បាក្់លាដលងដៃល បំធពញតាម ឬធលើសពីបទ្ោា នចាបអ់បបបរម្នក្បធទ្ស និងលក្ខខ្ណឌ ការផ្តល់សំណង ដៃលបធងកើតធ ើង 
ធោយ អនុសញ្ជា រមួក្សបចាបន់ឹងក្តូវអនុវតតធហើយធោរពតាម។ 
៦.១ ក្មមក្រទ្ទ្ួលបានបងាក នដ់ៃរាល់ធពលធបើក្ក្បាក្ដ់ខ្ ដៃលបងាា ញយ៉ា ងចាស់ពីសម្នសភាគដនក្បាក្់សំណង រមួទងំការ 
ៃំធ ើងបរមិ្នណក្បាក្់ឈ្នួលក្នុង ផ្លក្បធយជន៍ ការធលើក្ទ្ឹក្ចិតត / ក្បាក្់រងាវ ន់និងការកាតប់នថយណាមយួ។ បងាក នដ់ៃនឹង 
ក្តូវធ្វើធ ើងជាភាសា ដៃលក្មមក្រទងំអស់យល់ ។ 
៦.២ ក្បាក្់ដខ្ក្តូវធបើក្តាមធពលធវលានិងធពញធលញ។ 
៦.៣ ការងារទងំអស់ក្តូវទូ្ទត់ យ៉ា ងធោចណាស់ធយងតាមបទ្ោា នអបបបរម្ន ឬ បទ្ោា នឧសាហក្មមដៃលសម 
ក្សបទូ្ធៅ។ 
៦.៤ លក្ខខ្ណឌ ដនក្បាក្់សំណងបធងកើតធ ើងធោយការចងក្សបចាបអ់នុសញ្ជា រមួដៃលក្តូវអនុវតតនិងធោរពតាម។ 
៦.៥ ការកាតក់្ងធោយក្សបចាបទ់ងំអស់ ៃូចជាពនធអាក្រឬការធានារា៉ា បរ់ងសងគម ក្តូវបានោក្ធ់រៀងរាល់ធពលធបើក្ 
ក្បាក្ដ់ខ្ៃល់គណនីដៃលក្សបចាបឬ់ទ្ីភាន ក្ង់ារដៃលម្ននដចងចាប។់ 
៦.៦ ធក្ៅពីការកាតក់្ងធោយក្សបចាប ់ការកាតក់្ងធផ្សងធទ្ៀតពីក្បាក្់ឈ្នួលក្តូវធ្វើធ ើងលុេះក្តាដតម្ននការក្ពមធក្ពៀង 
ធោយជាក្់លាក្់និងសរធសរធោយក្មមក្រនិធយជិក្។ 
 
៧ ធម្ន៉ា ងធ្វើការរបស់ក្មមក្រទងំអស់គសឺមធហតុសមផ្ល 
 
ក្មមក្រនិធយជិក្មនិតក្មូវឱ្យធ្វើការធក្ចើនជាងធម្ន៉ា ង្មមតានិងធម្ន៉ា ងបដនថមដៃលអនុញ្ជា តធោយចាបក់ារងារដនក្បធទ្សដៃលជា
ក្ដនលងក្មមក្រទងំធនាេះធ្វើការ។ ការងារបដនថមធម្ន៉ា ងទងំអស់ គឺសថិតធលើធោលការណ៍សម័ក្គចិតតរបស់ក្មមក្រ។ 
៧.១ ធោលនធយបាយចាស់លាស់បានអនុវតតជាធទ្ៀងទត់និង ចំនួនធម្ន៉ា ងដនការងារបដនថម ជាមយួនឹងនីតិវ ិ្ ីដៃលក្ំណត់ 
សក្ម្នប់ការសធក្មចចិតតធលើការបដនថមធម្ន៉ា ងនិងធានានួវការយល់ក្ពមពីក្មមក្រ។ 
៧.២ ក្មមក្រម្ននសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានការសំរាក្យ៉ា ងធោចណាស់ ២៤ ធម្ន៉ា ងជាប់ោន រាល់អំ ុងធពលក្បាពំីរដៃៃ។ ក្បសិនធបើក្មមក្រ 
ក្តូវធ្វើការធៅដៃៃឈ្ប់សំរាក្ធោយសារដតតក្មូវការចាបំាច់សក្ម្នបប់នតផ្លិតក្មមឬធសវាក្មម ក្មមក្រក្តូវទ្ទ្ួលបាន 
រយៈធពលដៃលសមមូលនឹងការឈ្ប់សំរាក្ធោយការទូ្ទតភ់ាល មៗ។ 
៧.៣ ក្បសិនធបើម្ននក្ិចចសនាការងារដៃលអនុញ្ជា តឱ្យម្ននក្ិចចសនាបដនថមធម្ន៉ា ង ក្មមក្រក្តូវបញ្ជា ក្ថ់ាយល់ក្សបនឹង 
វា។ ការងារបដនថមធម្ន៉ា ងទងំអស់គឺធក្ើតធ ើងធោយការសម័ក្គចិតតរបស់ក្មមក្រ 
៧.៤ ការងារបដនថមធម្ន៉ា ងទងំអស់យ៉ា ងធោចណាស់ក្តូវចំណាយ ធៅតាមអក្តាដៃលក្ំណត់ធោយចាប។់ 
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៨ ក្មមក្រទងំអស់ម្ននធសរភីាពក្នុងការអនុវតតសិទ្ធរិបស់ខ្លួនធៃើមបបីធងកើតនងិ / ឬចូលរមួក្នុងសហជពីនងិក្បដមក្បមលូ ចរចាក្តង់
ក្បការដៃលបានអនុញ្ជា តធោយចាប។់ 
 
សិទ្ធិធសរភីាពរបស់ក្មមក្រ ក្នុងសម្នគមនិងការចរចាជាសមូហភាពក្តូវបានទ្ទ្ួលសាគ ល់និងធោរព។ ក្មមក្រនិធយជិក្មនិ 
ក្តូវបានបំភតិបំភយ័ឬរខំានក្នុងការអនុវតតនសិ៏ទ្ធិរបស់ពួក្ធគធៃើមបចូីលរមួក្នុងអងគភាពណាមយួ។ 
 
៨.១ អនក្ចាតក់ារទូ្ធៅ អនក្ក្គប់ក្គង និងអនក្យមក្តូវបានបណតុ េះបណាត លឱ្យធោរពសិទ្ធិរបស់ក្មមក្រធៃើមបទីក្ទ់្ងោន ធោយ 
ធសរ។ី 
៨.២ ក្មមក្រដៃលៃឹងនិងយល់ពីសិទ្ធិរបស់ពួក្ធគ ម្ននទ្ំនុក្ចិតតក្នុងការអនុវតតនសិ៏ទ្ធិនិងោម នក្មមក្រធផ្សងធទ្ៀតឬអនក្ក្គប ់
ក្គងរារាងំពួក្ធគពីការអាក្ស័យផ្លដនសិទ្ធិធនាេះធ ើយ។ 
៨.៣ សិទ្ធិធ្វើកូ្ៃក្មមក្តូវបានទ្ទ្ួលសាគ ល់ថាជាសិទ្ធិរបស់ក្មមក្រនិងអងគភាពរបស់ពួក្ធគ ធហើយជាបចចយ័ចាបំាច់សំរាបសិ់ទ្ធិ  
ក្នុងការធរៀបចំ។ក្មមក្រនិធយជិក្មនិក្តូវបានសងសឹងក្នុងការអនុវតតនសិ៏ទ្ធិធនេះ។ 
 
៩ សុខ្ភាពនងិសុវតថភិាពរបស់ក្មមក្រក្តវូបានការពារធៅក្ដនលងធ្វើការ 
 
ក្ដនលងធ្វើការដៃលម្ននផ្ទសុភាពនិងសុវតថិភាពក្តូវផ្តល់ជូនធៃើមបបីងាក រធក្ោេះថាន ក្់និងរបសួសាន មដៃលធក្ើតធចញពីការភាា ប់
ជាមយួឬធក្ើតម្ននធ ើងអំ ុងធពលធ្វើការឬជាលទ្ធផ្លដនការក្បតិបតដិការរបស់និធយជក្។ 
អនក្ផ្គតផ់្គងក់្តូវធានាថាបុគគលិក្ដៃលម្ននដផ្ាធពាេះធហើយបានជូនៃំណឹងៃល់ក្ក្ុមហ ុន នឹងមនិធ្វើការក្នុងតំបនធ់ក្ោេះថាន ក្់។  
បុគគលិក្ដៃលម្ននដផ្ាធពាេះមនិធ្វើការធក្ចើនជាង ៨ ធម្ន៉ា ង ក្នុងមយួ ដៃៃនិងមនិក្តូវធ្វើការធវនយប ់(១0.00 លាៃ ច - 0៦.00  
ក្ពឹក្) ។ អនក្ផ្គត់ផ្គងន់ឹងមនិធៃញធចញឬកាតប់នថយផ្លក្បធយជនធ៍ោយសារដតការម្ននដផ្ាធពាេះធនេះ។ 
៩.១ អនក្ផ្គតផ់្គងគ់ួរក្ំណត់អតតសញ្ជា ណជាបនតបនាា បន់ិងលុបបំបាតឬ់ក្គបក់្គងធក្ោេះថាន ក្់ដៃលបធងកើតោនិភយ័ៃល់ 
បុគគលិក្ ៃល់បគុគលធផ្សងធទ្ៀតដៃលម្ននវតតម្ននធៅតំបនន់ិងៃល់បរសិាថ ន។ 
៩.២ ធោលនធយបាយនិងនីតិវ ិ្ ីដៃលចាស់លាស់និងម្ននក្បសិទ្ធិភាពគឺម្ននធៅនឹងក្ដនលងសក្ម្នប់ក្ិចចការសុខ្ភាពនិង 
សុវតថិភាពធហើយធ្វើធអាយទន់សមយ័ជាធទ្ៀងទត់។  
៩.៣ ធោលនធយបាយនិងនីតិវ ិ្ ីសុខ្ភាពនិងសុវតថិភាព បានទក្ទ់្ងោន យ៉ា ងទូ្លំទូ្លាយនិងផ្តល់ធោយការបណតុ េះ 
បណាត លដៃលសមរមយ រមួប ច្ូ លទងំការបណតុ េះបណាត ល ធ្វើសមយុទ្ធបាញ់។ 
៩.៤ ក្មមក្រនិងបុគគលធផ្សងធទ្ៀតដៃលចូលធៅក្នុងបរធិវណអាជីវក្មមក្តូវបានជូនៃំណឹងយ៉ា ងក្តឹមក្តូវពីធក្ោេះថាន ក្់ 
ធៅក្ដនលងការងារនិងផ្ដល់នូវចំធណេះៃឹងក្គបក់្ោន់និងឧបក្រណ៍ការពារផ្ទា ល់ខ្លួនធៃើមបធីជៀសវាងពីធក្ោេះថាន ក្ណ់ាមយួ។ 
៩.៥ បុគគលិក្ទងំអស់ដៃលចូលក្នុងបរធិវណឬធ្វើការជាមយួផ្លិតផ្ល ក្តូវបានជូនៃំណឹងយ៉ា ងក្តឹមក្តូវពីវធិានការ 
សមក្សបធៃើមបកី្បឈ្មនឹងឧបបតតិធហតុសុខ្ភាពនិងសុវតថិភាពដៃលធក្ើតធ ើង។ 
៩.៦ ឧបក្រណ៍ការពារផ្ទា ល់ខ្លួនដៃលសមរមយក្តូវបានផ្គតផ់្គងៃ់ល់បុគគលិក្ដៃលចំណាយធោយនិធយជក្។ និធយជិក្ទងំ 
អស់ទ្ទ្ួលបានការបណតុ េះបណាត លចាបំាច់ធៃើមបអីនុវតតភារក្ិចចរបស់ខ្លួនក្បក្បធោយសុវតថិភាព។ 
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៩.៧  សុវតថិភាពនិងផ្ទសុក្ភាពការងារ និងសាថ នភាពរស់ធៅក្តូវបានផ្ដល់។ យ៉ា ងធោចណាស់ក្ម៏្នន ទ្ឹក្ផ្ឹក្សាអ តបនាបទ់្ឹក្ 
សាអ តនិងបរសុិទ្ធ ខ្យល់ធចញចូលក្គបក់្ោន់ ជធណតើ តធគចអគគីភយ័ និងឧបក្រណ៍សុវតថិភាពដៃលៃំធណើ រការ 
ជាមយួឧបក្រណ៍ជំនួយសធន្តងាគ េះបនាា ន ់ទ្ីតាងំបរធិភាគអាោរដៃលម្ននអនាមយ័និងសាថ នីយក៍ារងារភលលឺអក្តូវបានផ្តល់ឱ្យ។ 
 
១០ ក្មមក្រម្ននសិទ្ធចូិលៃធំណើ រការនតីវិ ិ្ កី្តមឹក្តវូ 
 
ក្មមក្រក្តូវផ្តល់នូវនីតិវ ិ្ ីដៃលម្ននតម្នល ភាព យុតថិ្ម៌និងសម្នៃ តដ់ៃលម្ននៃំធណាេះក្សាយធលឿន មនិលធមអៀងនិងក្តឹមក្តូវ 
 តាមការលំបាក្ដៃលអាចធក្ើតធ ើងក្នុងដផ្នក្មយួដនទ្ំនាក្ទ់្ំនងការងាររបស់ពួក្ធគ។ 
១០.១ នីតិវ ិ្ ី (i) ផ្តល់បណាត ញដៃលម្ននក្បសិទ្ធិភាព សំរាប់ក្មមក្របតឹងតវា៉ា  ផ្ដល់ធយបល់និងបតឹងការឈ្ចឺាប់និង (ii) ទមទរ 
ឱ្យម្ននការធសុើបអធងកតបញ្ជា ដបបធនេះយ៉ា ងធពញធលញ និងធោេះក្សាយធលឿន មនិលធមអៀងនិងក្តឹមក្តូវ។ 
១០.២ បណាត ញយនតការ សារទុ្ក្ខយ៉ា ងទូ្លំទូ្លាយនិងក្តូវបានទក្ទ់្ងនិងធានារក្ាការសំងាតដ់នបណតឹ ងណាមយួ (ក្បសិន 
ធបើអនក្ចងប់ានៃូធចនេះ) និងោមឃាត់ការសងសឹក្។ 
 
១១ ពាណិជាក្មមក្តវូធ្វើធ ើងក្នុងលក្ខណៈមយួដៃលរមួប ច្ូ លនូវនរិនតរភាពនងិកាតប់នថយផ្លប៉ាេះពាល់បរសិាថ ន 
 
ក្បតិបតតិការ ក្បភពការ ការផ្លិត ការដចក្ចាយផ្លិតផ្លនិងការផ្គតផ់្គងធ់សវាក្មមក្តូវធ្វើធ ើងធោយម្ននធោលបំណងធៃើមប ី
ការពារនិងអភរិក្សបរសិាថ ននិងធោរពតាមចាបន់ិងបទ្បប ា្ តតិបរសិាថ នផ្ងដៃរ។ 
  
១១.១ រាល់ការអនុញ្ជា តក្សបចាបទ់ងំអស់ក្តូវធ្វើធ ើងសក្ម្នប ់ក្បតិបតតិការរបស់ខ្លួន។ 
១១.២ ការបណតុ េះបណាត ល ក្តូវផ្តល់ជូនបុគគលិក្ទងំអស់ធៃើមបធីានានូវចំធណេះៃឹងដនការអនុធលាមតាមលិខ្ិតអនុញ្ជា តតិ 
ការដផ្នក្ចាបច់ាបំាច់ទងំអស់។ 
១១.៣ ដផ្នការក្គបក់្គងបរសិាថ ន ដៃលម្ននក្បសិទ្ធិភាពគួរម្ននធៅនឹងក្ដនលងធៃើមបកី្គបក់្គងការអនុធលាមតាមចាប ់
ប៉ាុដនតមនិក្ំណត់ចំធពាេះការធក្បើក្បាស់សារធាតុគីមកី្បក្បធោយធក្ោេះថាន ក្់ កាក្សំណល់ ទ្ឹក្សំណល់និងការបំពុល 
ខ្យល់ ការធក្បើក្បាស់ទ្ឹក្និងថាមពល។ 
 
១២ ការរកី្ចធំរ ើននងិការអនុធលាមក្តវូបានក្តតួពនិតិយ 
 
អនក្ផ្គតផ់្គងន់ឹង ធអាយអំណាចសហភាពដៃ និងក្ក្ុមហ ុនសាខានិងភាន ក្ង់ារចាតត់ាងំរបស់ខ្លួនធៃើមបចូីលរមួក្នុងសក្មមភាពតាម
ោន ធៃើមបបីញ្ជា ក្់ពីការអនុធលាមតាមក្ក្មប ា្តតិធនេះធោយរមួប ច្ូ លទងំការក្តួតពិនិតយធោយមនិក្បាប់ 
មុនធៅធរាងចក្ក្ផ្លិតក្មមនិងលំធៅោា នដៃលផ្តល់ធអាយនិធយជក្ ពិនិតយធសៀវធៅនិងក្តក់្តាពីបញ្ជា ដៃលទក្ទ់្ងនឹង 
ការងារ និងសម្នភ សន៍ជាឯក្ជនជាមយួបុគគលិក្។ អនក្ផ្លិតនឹងរក្ាឯក្សារដៃលអាចក្តូវការជាចាបំាច់ធៃើមបបីងាា ញពកីារ
អនុធលាមតាមក្ក្មប ា្តតិ។ សហភាពដៃនឹងដសវងរក្ការធ្វើការជាមយួអនក្ផ្គតផ់្គងរ់បស់ខ្លួនធៃើមបធីោេះក្សាយ 
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ការមនិអនុធលាមតាមចាបដ់ៃលជាការធឆ្លើយតបៃំបូងសំរាបក់ារមនិធោរពតាម។ 
 
ខ្. រាយការណ៍អពំកីារខុ្សសនា 
ប ា្តតទិងំធនេះអនុវតតចំធពាេះអនក្ផ្គតផ់្គងទ់ងំអស់ដៃលចុេះក្ិចចសនាជាមយួសហភាពដៃ។ អនក្ផ្គតផ់្គងក់្តូវធានាថាបទ្ 
ប ា្តតទិងំធនេះក្តូវបានអនុវតតផ្ងដៃរ ចំធពាេះ / ធោយអនក្ផ្គតផ់្គងតូ់ចៗឬក្ក្ុមហ ុនខាងធក្ៅ ក្បសិនធបើផ្លិតផ្លធនាេះ បានលក្ ់
/ ធសវាក្មមបានផ្តល់ធៅឱ្យសហភាពដៃ ទមទរឱ្យម្នន ធសវាក្មមពីខាងធក្ៅឬអនុវតត ធោយអនក្ផ្គតផ់្គងរ់បស់ 
អនក្ផ្គតផ់្គង។់ 
១. ការបរាជយ័ក្នុងការអនុវតតតាមធោលការណ៍ធនេះ (រមួទងំការបរាជយ័ណាមយួធោយបុគគលិក្ម្នន ក្រ់បស់សហភាពដៃឬ 
នរណាម្នន ក្ដ់ៃលធ្វើសក្មមភាពក្នុងនាមជាសហភាពដៃក្ធ៏ោរពតាមធនាេះដៃរ) ដៃលអនក្ផ្គតផ់្គងប់ានៃឹង ក្តូវរាយការណ៍ធៅ 
សហភាពដៃភាល មៗ។ ការខ្ក្ខានមនិធ្វើបធងកើតបានជាការខុ្សសនាធលើក្ក្មប ា្តតិ ធនេះ។ 
២. ធយើងោកំ្ទ្យ៉ា ងខាល ងំធលើវបប្មប៌ធ ច្ញមតិសក្ម្នប់ក្មមក្ររបស់ធយើង អនក្ផ្គត់ផ្គងន់ិងក្មមក្ររបស់ពួក្ធគធោយោម នការភយ័
ខាល ចការសងសឹក្ណាមយួដៃលក្បឆងំនឹងអស់អនក្ដៃលរាយការណ៍ពីការខុ្សសនាពិតក្បាក្ៃឬសងសយ័ថាបានធ្វើ។ 
៣. សហភាពដៃនឹងធ្វើការធសុើបអធងកត ការរាយការណ៍ណាមយួដៃលមនិអនុធលាមតាមប ា្តតិ និងពិភាក្ារក្ធអាយ ធ ើញ
ជាមយួអនក្ផ្គតផ់្គង់។ អនក្ផ្គតផ់្គងគ់ួរជួយ ក្នុងការធសុើបអធងកតដបបធនេះ និងផ្ដល់ជំនួយៃល់ៃំធណើ រការណាដៃល 
បានធសនើរសំុធោយសមធហតុផ្ល។ 
៤.    ក្បសិនធបើសំណងក្តូវបានទមទរ អនក្ផ្គតផ់្គងក់្តូវបានរពំឹងទុ្ក្ថានឹង ជូនៃំណឹងៃល់សហភាពដៃ និងអនុវតត 
ដផ្នការសក្មមភាពមយួដៃលក្តឹមក្តូវធោយម្ននការក្ំណតធ់ពលធវលា ធោេះក្សាយភាពបរាជយ័យ៉ា ងម្ននក្បសិទ្ធិភាពនិង 
ធលឿន។ 
៥. អនក្ផ្គតផ់្គង ់បុគគលិក្របស់ពួក្ធគ ឬអនក្ធ ៉ាការអាចរាយការណ៍ការរធំលាភបំពានក្ិចចសនាពិតក្បាក្ៃ ឬការរធំលាភ 
បំពានក្ិចចសនាដៃលគូរធអាយសងសយ័ដនក្ក្មប ា្តតិធនេះ ៃល់សហភាពដៃតាមរយេះលិខ្ិត ទូ្រស័ពា ទូ្រសារឬអុីដម៉ាល។  
របាយការណ៍បានោក្ធ់សនើធោយសំងាត់និងអនាមកិ្ (ដៃលអនុញ្ជា តធោយចាប)់ ។ 
 
បណាត ញសក្ម្នបក់ាររាយការណ៍សតីពកីាររធំលាភបពំានក្ចិចសនាម្ននៃូចខាងធក្កាម: 
 
Mrs.TaweepornChomchan 
ជំនួយការក្គបក់្គងទូ្ធៅ ក្គបក់្គង្នធានមនុសស 
អុីដម៉ាល: taweeporn.chomchan@thaiunion.com 
 
អាសយោា ន: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, TambonTarsrai, 
AmphurMuang, Samutsakorn 74000, Thailand 
ទូ្រស័ពា: +66 (0) 3481-6500 
ទូ្រសារ: +66 (0) 3481-6499 



Thai Union 

Business Ethics and  

Labor Code of Conduct 
 

 
អុីដម៉ាលសម្នៃ ត់: labor.CoC@thaiunion.com 
គធក្ម្នង ISSARA 
ពតម៌្ននសក្ម្នប់ពលក្រចំណាក្ក្សុក្សតីពីសិទ្ធិការងារ ការចុេះធ ម្ េះរបស់រោា ភបិាល ៃំធណើ រការ ឬធៃើមប ី
រាយការណ៍ពីក្រណីឬសំធណើ ជំនួយធៅដខ្សទូ្រស័ពាបគុគលិក្ ២៤ ធម្ន៉ា ងទូ្ទងំក្បធទ្សដៃ: 
ភាសាមយី៉ា នម់្ន៉ា : + 66-80-456-5560 
ភាសាឡាវនិងភាសាដៃ: + 66-86-967-2891 
ភាសាដខ្មរ: + 66-86-968-6085 
ធគហទ្ំពរ័: www.projectissara.org 
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៦. ការខ្ក្ខានក្នុងការធោរពតាមក្ក្មប ា្តតិធនេះឬ ផ្ដល់អនុសាសនស៍ក្មមភាពបងាក រនឹងម្ននលទ្ធផ្លក្នុងការប ច្ប់ក្ិចច 
សនានិងជាបប់ណតឹ ងតាមចាប់ ធោយោម នសិទ្ាិក្សបចាបក់្នុងការទមទរសំណង ។  
 
បានក្បកាសធៅដៃៃទ្ី ១៨ ដខ្ក្ញ្ជា ឆន  ំ២០១៥ ។ 
 
 
 
 
....................................................     .................................................... 
Mr. ThiraphongChansiri    Mr. Cheng Niruttinanon  
President & CEO     Executive Chairman  
Thai Union Group PCL                                      Thai Union Group PCL 
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THAI UNIONGROUP PCL 

979/12 M Floor, S.M. Tower 

Phaholyothin Road 

Samsennai, Phayathai 

Bangkok 10400 

 

T66 (0) 2298-0537-41 

F  66 (0) 2298-0548 

thaiuniongroup.com 
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ការទ្ទ្លួសាគ ល់នងិការទ្ទ្លួយក្ 
 
ធនេះគឺជាការបញ្ជា ក្់ថាខ្ាុ ំបានអានចបន់ិងយល់ពីសាជីវក្មម ក្ក្មក្បតិបតតិ និងក្ក្មការងារ របស់សហភាពដៃ។ ក្នុងនាមជា
អនក្តំណាងយ៉ា ងក្សបចាប់របស់ក្ក្ុមហ ុនខ្ាុ ំ ធោយន័យធនេះខ្ាុ ំសូមធបតជាា ខ្លួនឯងនិងក្ក្ុមហ ុនរបស់ខ្ាុ ំធៃើមបបីធក្មើក្ក្ម 
ក្បតិបតត ិធនេះនិងធឆព េះធៅរក្ការអនុធលាមធពញធលញជាមយួនឹង ធោលការណ៍ទងំអស់  (ៃូចបានធ្វើវធិសា្នក្មមនិង 
បំធពញបដនថម) ។ 
 
អនក្ផ្គតផ់្គង: _______________________ 
អាស័យោា ន: _______________________ 
តំណាង: _______________________ 
ហតថធលខា: _______________________ 
កាលបរធិចឆទ្: _______________________ 


