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សស្ចរត ីស ត្ើម
ក្រមុហ ៊ុន Target ប្តេជ្ញា ក្តរតអាជីវរមមប្ោយមានការទទួលខ៊ុស
ក្រូវ។ ការប្ោរពសិទធិមន៊ុសស និងភាពជ្ញអ្នរដឹរនាំតរសិាា នគឺជ្ញ

ប្ោលការណ៍ក្គឹឹះននការអ្ន៊ុវរេ  និងសេ ង់ោរអាជីវរមមរតស់ប្យើង។ 

ប្យើងរំពឹងថា អ្នរផ្គរ់ផ្គង់រន ុងក្សរុ និងអ្នេ រជ្ញរិនឹងចែររំចលរ

ប្ោលការណ៍ទ ាំងប្នឹះ ក្ពមទាំងក្តកាន់ខ្ជា ត់នូវសេ ង់ោររតស់ប្យើ

ង។ អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវក្តរិតរេ ិអាជីវរមមរតស់ខល នួក្តរតប្ោយ

ស៊ុែររិភាពខព ស់ និងររាឲ្យបាននូវក្តវរេ ិក្រឹមក្រូវ និងរមាលា

ភាព។ ប្យើងក្រូវការឲ្យអាជីវររ អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ អ្នរលរ់ភាគីទីតី 

ឧសាហររ អ្នរប្ ៉ៅ ការ អ្នរប្ ៉ៅ ការតនេ  និង ភាន រ់ងាររតស់ខល នួ 

(ក្រូវបានប្ៅជ្ញរមួថាជ្ញ “អ្នរផ្គរ់ផ្គង់”) ប្ោរពតាមសេង់ោរដូែ

ខ្ជងប្ក្កាម ប្ហើយតញ្ច នូតនេ នូវសេ ង់ោរទ ាំងប្នឹះតាមចខសសងាា រ់

ផ្គរ់ផ្គង់រតស់ពួរប្គ។
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ក្រមុហ ៊ុន Target រំពឹងថា អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ទាំងអ្ស់តប្ងក ើរក្តព័នធ ក្គត់ក្គងប្ដើមបី
ធានថា ទីតាាំង និងអ្នរប្ ៉ៅ ការតនេអ្ន៊ុវរេតាមសេង់ោរទាំងប្នឹះ និងែាត់ 

ក្ពមទាំងតទតបញ្ញរេ ិចដលពារ់ព័នធ។ ក្តព័នធប្នឹះគួរចររមួតញ្ច លូការក្គត់ក្គង 

និងអ្ភិបាលរិែច ក្រឹមក្រូវ ការតណុ្ឹះតណ្តេ ល ការតាមោន និងយនដការចរលាំអ្

ជ្ញតនេតនា ត់ដូែជ្ញ ចផ្នការសរមមភាពចររក្មូវជ្ញប្ដើម។ ប្សៀវប្ៅចណនាំប្នឹះ 

គឺជ្ញឧតររណ៍ចដលក្រូវបានប្ក្តើរន ុ ងការអ្ភិវឌ្ឍក្តព័នធ ក្គត់ក្គងប្នឹះ។

ក្រមុហ ៊ុន Target តាមោនែាំប្ពាឹះការអ្ន៊ុប្ោមតាម SOVE ប្ោយប្ក្តើវធិី
សាស្រសេែក្មឹុះរមួទាំងរមម វធិីសវនរមមននក្តភពទាំនួលខ៊ុសក្រូវរតស់ប្យើង។ ប្ោង

ែក្រ ទាំងអ្ស់ចដលផ្លិរនូវផ្លិរផ្លមា៉ៅ រយីប្ោចដលកាន់កាតប់្ោយក្រមុ

ហ ៊ុន Target,ផ្លិរផ្លផ្តេ ែ់ម៊ុខរតស់ក្រមុហ ៊ុន Target, ក្រមុហ ៊ុន Target ជ្ញ
អ្នរចែរចាយ និងប្ោងែក្រទាំងប្នឹះចដលផ្លិរនូវផ្លិរផ្លមា៉ៅ រយីប្ោ

ជ្ញរិ ប្ោយមានក្រមុហ ៊ុន Targetជ្ញអ្នរនាំែូល ប្នឹះរាំណរ់ក្តាក្រូវបាន
ទមទរប្ដើមបីតាំប្ពញតាមលរខណឌ រក្មូវសេ ីពីការតងាា ញរតស់ប្យើង និងប្ធា ើសវន

រមមននក្តភពទាំនួលខ៊ុសក្រូវក្សតតាមរមម វធិីសវនរមមននក្តភពទាំនួលខ៊ុសក្រូវ

រតស់ក្រមុហ ៊ុន Target ។ សក្មាត់ព័រ៌មានលមអ ិរតចនាមអាែររបានប្ៅ 
ដៃគូសលើអនឡាញ។

ប្យើងរាំព៊ុងតនេប្ធា ើការប្ដើមបីប្ធា ើឲ្យបានក្តប្សើរជ្ញងម៊ុន ត៉ៅ៊ុចនេ ក្តសិនប្តើមានផ្ល

ត៉ៅឹះពាល់អ្វជិាមាន ប្នឹះវធិីសាស្រសេ រតស់ប្យើងគឺផ្េល់នូវមប្ធោបាយប្ោឹះក្សាយ

ក្តរតប្ោយក្តសិទធភាព។ នដគូពារ់ព័នធទាំងអ្ស់អាែប្ក្តើក្បាស់ព័រ៌មាន

លមអ ិរទាំនរ់ទាំនងតនា ន់អ្ាំពីស៊ុែច ររិភាពប្ៅទាំព័រតនា ត់ប្ដើមបីោយការណ៍អ្ាំពី

ការរំប្ោភតាំពាន។

ស ើងរំពឹងថា អនរ្គត្់្គង*់ទាំងអស្រ់បស្់ស ើង

នឹងសោរពស្ិទ្ធ ិមនុស្ស ក្ស្បតាមស្ត ង់ដារដនការ

ចូលរមួរបស្់អនរលរ់ដនក្រមុហ ុន Target 
(Target’s Standards of Vendor 
Engagement, SOVE) និងចាប់ពារ់ពន័ធទាំង
អស់្ដៃលទរ់ទ្ងនឹងស្ិទ្ធមិនុស្ស។ សស្ៀវសៅ

ដែនាំសនេះបសងកើត្ស ើងដ្ែលសលើ SOVE របស្់
ក្រមុហ ុន Target សៃើមបី្តល់នូវព័ត្៌មានលមែិត្
ស្ត ីពីការរំពឹងទ្ុររបស្់ស ើងចាំសពាេះការអនវុត្ត

អាជីវរមមក្បរបសដា ក្រមស្ីលធម៌ នរិនតរភាព

ស្ងគម ការងារ និងបរសិ្ថា ន។ 

សស្ចរត ីស ត្ ើម
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ស្ហរៃឋអាសមររិ៖ 1-800-541-6838

ឥណ្ឌា ៖ 000-800-100-1657

ទី្តាាំងសក្ៅស្ហរៃឋអាសមររិស្សងសទ្ៀត្៖ 1-470-219-7116

ស ើងភាា ប់ដត្ដៃគូចាំបាច់ និងសស្ុើបអសងកត្រាល់ការសចទ្

ក្បកាន់ដៃលទ្ទួ្លបាន។

ការស្ងសឹ្រណ្ឌមួ សៅសលើបុគគលដៃលរា ការែ៍ពីបញ្ហា

ទាំងសនេះសដា ស្ុទ្ធចិត្ត គឺជាការបាំពានសលើសោលការែ៍

របស្់ Target សហើ នឹងមិនក្ត្វូបានអត់្ឱនឲ្យស ើ ។

ការរា ការែ៍អាំពីការក្បក្ពឹត្តមិនក្ត្មឹក្ត្ូវ៖ 

ក្តសិនប្តើអ្នរជួតក្តទឹះនូវអ្ា ីចដលអ្នរប្ជឿថា ទាំនង

អាែជ្ញការតាំពានែាត់ ឬតទតបញ្ញ រេរិន ុងក្សរុ សេ ង់

ោរននការែូលរមួរតស់អ្នរលរ់ននក្រមុហ ៊ុន Target ឬ
អារតបរិរយិាោម នសីលធម៌ ប្នឹះអ្នរក្រូវចរោយ
ការណ៍ពីរងាល់រតស់អ្នរប្ៅកាន់ក្រមុហ ៊ុន Target 
ប្ោយប្ផ្ាើអ្៊ុីចមលប្ៅ Ethics@Target.com ឬែូលប្ៅ

កាន់ប្គហទាំព័រ www.targetintegrityhotline.com ។ 
ោយការណ៍ប្ោយអ្នមិរប្ោយទូរស័ពាប្ៅតណ្តេ ញ

ទាំនរ់ទាំនងភាពស៊ុែររិ។ 

ការប្ៅទូរស័ពាគឺឥរគិរនលលា និងក្គត់ក្គងប្ោយភាគី

ទីតីឯរោជយ។ អ្នរតរចក្តភាសារន ុងក្សរុរ៏មានផ្ង
ចដរ។

សស្ចរត ីស ត្ ើម

mailto:Ethics@Target.com
http://www.targetintegrityhotline.com/
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6 ការក្បត្ិបត្ត ិអាជីវរមមក្បរបសដា ក្រមស្លីធម៌

8 ោម នការចុេះរិចចស្នាបនត ដៃលមិនមាន

ការអនុញ្ហា ត្ស ើ 

10 នតការបែដ ឹងស្ថរទ្ុរខ

18ោម នការងារសដា បងខាំ ឬការជួញៃូរមនុស្សស ើ 

37ោម នពលរមមអនីត្ិជន

42ស្ុខភាព និង ស្ុវត្ា ិភាព

61ោម នការសរ ើស្សអើង

65ោម នការសបៀត្សបៀន

69 សមា៉ោ ងសធវ ើការ និងសមា៉ោ ងបដនាម

72 ក្បារ់ឈ្ន លួ

77 សស្រ ើភាពរន ុងការបសងកើត្ស្មាគម

80 ក្បព័នធ ក្គប់ក្គង និង ក្តួ្ត្ពិនិត្យបរសិ្ថា ន

83 ោម នការបងហ រូទ្ឹរស្ាំែល់ខុស្ចាប់

86 កាត្់បនា  និងការសបាេះសចលការស្ាំែល់

89 ការសក្បើក្បាស្់ថាមពល និងទ្ឹរ

94 ការបាំភា ឧស្ម ័នសៅរន ុងខយល់

97 អាជាា បែណ  និងការអនុញ្ហា ត្

101 ឧបស្មព ័នធ  A ៖ ការដែនាំអនុវត្តស្ត ីពី
ការការពារស្ក្មាប់រមមររចាំណ្ឌរក្ស្រុបរសទ្ស្

មាត្ិកា
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ប្យើងចសា ងររនដគូអាជីវរមមចដលក្បាថាន ែង់បានសេ ង់ោរខព ស់តាំផ្៊ុរ

ននសីលធម៌វជិ្ញា ជីវៈប្ៅរន ុងការអ្ន៊ុវរេអាជីវរមម  និងទាំនរ់ទាំនងជ្ញ

មួយក្រមុហ ៊ុន Target។ ក្រមុហ ៊ុន Target មិនអ្ន៊ុញ្ញញ រឱ្យមានការ
ផ្តលា ស់ត្រូការប្ពញែិរេ  ក្បារ់ អ្ាំប្ណ្តយ ការរាំសានេ  ឬការប្ធា ើដាំប្ណើរ

ជ្ញមួយសមាជិរក្រមុរតស់ប្យើងប្ោយមានតាំណងជឹះឥទធិពលដល់

ការសប្ក្មែែិរេអាជីវរមមប្ ើយ។ ដូែសេ ង់ោរដនទប្ទៀរចដលបាន

ប្លើរប្ ើង សមាជិរក្រមុការងារ Target ក្រូវបានប្ោរពតាម
តទោា នដូែោន  និងក្រូវបានោមឃារ់យា៉ៅ ងរឹងរ៊ុ៉ឹងពីការែូលរមួ

រន ុងការទមទរអ្ា ីចដលមានរនមលាពីនដគូអាជីវរមម។ 

ការក្បត្ិបត្ត ិអាជីវរមមការតាមស្ីលធម៌
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ត្ក្មូវការទមទរ

• អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រវូបានរំពឹងថា នឹងប្ធា ើសរមមភាពចដលក្រឹមក្រវូតាមសីលធម៌ និងប្ោរពែាត់ និយ័ររមម ក្ពមទាំងសេ ង់ោរក្រមុហ ៊ុន Target ចដល
ក្រវូអ្ន៊ុវរេ។

• អ្នរផ្គរ់ផ្គង់គួរចររាំណរ់ និងអ្ន៊ុវរេប្ោលការណ៍ែាំប្ពាឹះការទទួលខ៊ុសក្រវូខ្ជងសងគម និងក្តព័នធក្គត់ក្គង ប្ដើមបីធានឲ្យមានការក្តរិតរេ ិក្សម
តាមសេ ង់ោរក្រមុហ ៊ុន Target ។ 

• អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រវូចរមានរមាលា ភាពរន ុងអ្ាំ ុងប្ពលដាំប្ណើរការសវនរមមប្ោយមិនប្ក្ជៀរចក្ជរជ្ញមួយនីរិវធីិសវនរមមណ្តមួយប្ ើយ។ សវនររក្រវូចរ
មានសិទធ ិែូលប្ៅកាន់ក្គត់រាំតន់ទាំងអ្ស់ននទីតាាំង ក្រវូចរក្រវូបានផ្េល់សិទធ ិែូលប្ៅកាន់រាំណរ់ក្តា និងក្រវូចរក្រវូបានអ្ន៊ុញ្ញញ រឱ្យប្ធា ើការ

សមាា សន៍រមមររនិប្យាជិរ និងអ្នរក្គត់ក្គង។ រមមររនិប្យាជិរមិនក្រវូទទួលការតងា ឹរ ឬសូរបា៉ៅ ន់ ប្ដើមបីមានឥទធ ិពលប្លើការប្ ល្ា ើយរតការ
សមាា សន៍ប្ ើយ។

• រមមររគួរចរោយការណ៍អ្ាំពីការរំប្ោភតាំពានែាត់ ឬតទតញ្ញា រន ុងរាំតន់ សេ ង់ោររតស់ក្រមុហ ៊ុន Targetឬអារតបរិរយិាោម នសីលធម៌ប្ៅកាន់
ក្រមុហ ៊ុន Target ប្ោយប្ផ្ ាើអ្៊ុីចមលប្ៅ Ethics@target.com ។ អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រវូចរតប្ងក ើរដាំប្ណើរការនផ្ារន ុងប្ោយសមាា រ់ និងអ្នមិរសក្មាត់
ត៊ុគគលិរនន ប្ដើមបីោយការណ៍អ្ាំពីការរំប្ោភតាំពានែាត់ និយ័ររមម សេ ង់ោររតស់ក្រមុហ ៊ុន Targetឬឥរយិាតទោម នសីលធម៌ចដលអាែប្រើរ
មានប្ ើង។ 

• អ្នរផ្គរ់ផ្គង់មិនក្រវូសងសឹរក្តឆ្ាំងនឹងត៊ុគគលស៊ុែររិ ចដលោយការណ៍អ្ាំពីការរំប្ោភតាំពានែាត់ និយ័ររមម សេ ង់ោរក្រមុហ ៊ុន Targetឬ
ឥរយិាតទចដលោម នសីលធម៌ចដលអាែប្រើរមានប្ ើងប្ ើយ។ 

ការោយការណ៍អ្ាំពីការក្តក្ពឹរេមិនក្រឹមក្រូវ៖ ក្តសិនប្តើអ្ន រជួតក្តទឹះនូវអ្ា ីចដលអ្ន រប្ជឿថា ទាំនងអាែជ្ញការតាំពានែាត់ ឬតទតបញ្ញ រេ ិរន ុងក្សរុ សេ ង់ោរននការែូលរមួរតស់អ្ន រ

លរ់ននក្រមុហ ៊ុន Target ឬអារតបរិ រយិាោម នសីលធម៌ ប្នឹះអ្ន រក្រូវចរោយការណ៍ពីរងាល់រតស់អ្ន រប្ៅកាន់ក្រមុហ ៊ុន Target ប្ោយប្ផ្ាើអ្៊ុីចមលប្ៅ Ethics@Target.com ឬែូល

ប្ៅកាន់ប្គហទាំព័រ www.targetintegrity hotline.com។ ោយការណ៍ប្ោយអ្នមិរប្ោយទូរស័ពា ប្ៅតណ្តេ ញទាំនរ់ទាំនងភាពស៊ុែ ររិ។ ការប្ៅទូរស័ពា គឺឥរគិរនលលា  និងក្គត់ក្គង
ប្ោយភាគីទីតីឯរោជយ។ អ្ន រតរចក្តភាសារន ុងក្សរុរ៏មានផ្ងចដរ។

សហរដាអាប្ម ររិ៖ 1-800-541-6838
ឥណ្តឌ ៖ 000-800-100-1657
ទីតាាំងប្ក្ៅសហរដាអាប្ម ររិប្ផ្សងប្ទៀរ៖ 1-470-219-7116
ប្យើងភាា ត់ចរនដគូចាាំបាែ់ និងប្ស៊ុើតអ្ប្ងករោល់ការប្ចាទក្តកាន់ចដលទទួលបាន។

អនរ គ្ត្់ គ្ង់ មិនគួរ ត្ល់ជូនវត្ថ ុអវ ីមួ ដៃលមានត្ដមៃៃល់ស្មាជិរក្រមុ

ការងារក្រមុហ ុន Target ឬស្វនររភាគីទ្ីបី រន ុងសោលបាំែងសៃើមបីឲ្យ
មានឥទ្ធ ិពលចាំសពាេះលទ្ធ្លស្វនរមម ឬការស្សក្មចចិត្តចាំសពាេះរិចចការ

អាជីវរមមណ្ឌមួ ស្សងសទ្ៀត្ស ើ ។

ការក្បតិ្បត្តិអាជីវរមមការតាមស្ីលធម៌

*ការ ដ្ល់ ឬការទ្ទួ្លស្ាំែូរ ឬក្បារ់ទឹ្រដត្
ជាមួ នឹងសចត្នសៃើមបីជេះឥទ្ធ ិពលៃល់ការ

ស្សក្មចចិត្តសធវ ើអាជីវរមមគឺជាការរំសោភ

បាំពានដៃលមិនអាចអត្់សអានឲ្យបាន។ 

ការស្ងសឹ្រណ្ឌមួ សៅសលើបុគគលដៃលរា 

ការែ៍ពីបញ្ហា ទាំងសនេះសដា សុ្ទ្ធចិត្ត គឺជាការ

បាំពានសលើសោលការែ៍របស់្ Target សហើ 
នឹងមិនក្តូ្វបានអត់្ឱនឲ្យស ើ ។

mailto:Ethics@target.com
mailto:Ethics@Target.com
http://www.targetintegrityhotline.com/
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ោម នការចុេះរិចចស្នាដៃ
លោម នការអនុញ្ហា ត្
ប្យើងោម នការប្យាគយល់ែាំប្ពាឹះរិែចសនោរងចដលោម នការ

អ្ន៊ុញ្ញញ រប្ ើយ។ ប្ោងែក្រទាំងអ្ស់ចដលសា ិរប្ៅរន ុងវសិាល

ភាពននរមម វធិីក្តភពទាំនួលខ៊ុសក្រូវរតស់ក្រមុហ ៊ុន Target 
ក្រូវចរតងាា ញ និងអ្ន៊ុម័រប្ោយ Target ម៊ុនប្ពល
ផ្លិររមមចាត់ប្ផ្េ ើមផ្លិរ។ 
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បងាា ញទី្តាាំងសរាងចក្រទាំងអស្់សៅរន ុងវសិ្ថល
ភាពស្ក្មាប់រមម វធីិក្បភពទ្ាំនួលខុស្ក្ត្វូ។ 

9

ត្ក្មូវការទមទរ

• ម៊ុនប្ពលផ្លិរ នដគូអាជីវរមមក្រូវបានរំពឹងទ៊ុរថា នឹងតងាា ញ និងទទួលបាន

ការយល់ក្ពមប្ដើមបីប្ក្តើក្បាស់ប្ោងែក្រទាំងអ្ស់ចដលក្រូវបានពិចារណ្តរន ុងវសិាល

ភាពសក្មាត់រមម វធីិក្តភពទទួលខ៊ុសក្រូវរតស់ក្រមុហ ៊ុន Target ។ ការពិពណ៌ន
ប្ពញប្លញននទីតាាំងផ្លិររមមចដលក្រូវបានចារ់ទ៊ុរថាជ្ញវសិាលភាពសក្មាត់

រមម វធីិក្តភពទាំនួលខ៊ុសក្រូវរតស់ប្ោលប្ៅអាែររបានប្ៅប្លើ POL ។
• អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវចរររាតញ្ា ីប្ោងែក្រទាំងអ្ស់ចដលផ្េល់សមាា រ ឬប្សវារមមចដល

ក្រូវបានតញ្ច ូលប្ៅរន ុងផ្លិររមមចរនែន ក្តមូលផ្ល ឬការផ្លរិនូវផ្លិរផ្ល

ចដលបានលរ់ប្ៅឲ្យ Target ។

*ការចុេះរិចចស្នាបនតសដា ោម នការ
អនុញ្ហា ត្គឺជាការរំសោភដៃលមិន

អាចអត់្សអានឲ្យបាន។
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 នតការបែដ ឹងស្ថរទុ្រខ

10

ប្យើងរក្មូវឱ្យអ្នរផ្គរ់ផ្គង់អ្ន៊ុវរេយនេការតណដ ឹងសារទ៊ុរខ ក្តរត

ប្ោយក្តសិទធភាព ប្ដើមបីទទួល ប្ស៊ុើតអ្ប្ងករ និងប្ ល្ា ើយរតជ្ញក្តព័នធ

ែាំប្ពាឹះតញ្ញា ចដលបានប្លើរប្ ើង ក្ពមទាំងអ្ន៊ុវរេដាំប្ណ្តឹះក្សាយ

ប្ដើមបីប្ោឹះក្សាយតញ្ញា ទ ាំងប្នឹះ។ ប្ោលការណ៍ចណនាំរតស់អ្ងគការ

សហក្តជ្ញជ្ញរិសេ ីពីធ៊ុររិែច និងសិទធ ិមន៊ុសស (UNGPs) រាំណរ់យនេការ
តណដ ឹងសារទ៊ុរខ ដ៏មានក្តសិទធភាពមួយថាក្សតែាត់ អាែែូល

ដាំប្ណើរការបាន អាែពោររបាន មានសមភាព រមាលា ភាព សិទធ ិក្រូវ

ោន  ប្ោយចផ្អរប្លើការែូលរមួ និងការសនាន ប្ហើយប្ក្តើជ្ញក្តភពនន

ការសិរាតនេ ។ 
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បែត ឹងស្ថរទុ្រខ៖ តណដ ឹងសារទ៊ុរខគឺជ្ញតញ្ញា /រងាល់ចដលប្លើរប្ ើងប្ោយភាគីចដលរងផ្លត៉ៅឹះពាល់ (ឧ. រមមររនិប្យាជិរ) ចដលែាត់ តទតញ្ញា  រិែចសនោរមួ ឬត៊ុគគល និង/ឬ 

 វធិានប្ៅរចនលាងប្ធា ើការ ទាំប្នៀមទមាលា ត់ ឬក្រមសីលធម៌មិនក្រូវបានប្គប្ោរព។ តណេ ឹងសារទ៊ុរខក្រូវបានតេ ឹងប្ោយភាគីចដលរងផ្លត៉ៅឹះពាល់ជ្ញមប្ធោបាយប្ដើមបីប្ោឹះក្សាយ

តញ្ញា ។

 នតការបែដ ឹងស្ថរទុ្រខក្បរបសដា ក្បសិ្ទ្ធភាព៖ យនេការតណេ ឹងសារទ៊ុរខ គឺជ្ញវធីិសាស្រសេជ្ញក្តព័នធរន ុងការទទួល និងប្ោឹះក្សាយតញ្ញា /រងាល់ចដលប្លើរប្ ើងប្ោយភាគី

ចដលរងផ្លត៉ៅឹះពាល់ ជ្ញពិប្សសគឺប្ោយសារតញ្ញា /រងាល់ទ ាំងប្នឹះទរ់ទងនឹងសិទធ ិមន៊ុសស។ យនេការទ ាំងប្នឹះមានក្តសិទធភាពតាំផ្៊ុរប្ៅរក្មិរក្តរិតរេ ិការ (ឧ. រក្មិរប្ោង

ែក្រ) ចដលពួរវាអាែប្ោឹះក្សាយបានម៊ុនប្គតាំផ្៊ុរ និងក្រូវបានចរតាំបារ់ប្ោយផ្តា ល់។ ឧទហរណ៍ រមួមានក្តអ្ត់ផ្ដល់ប្យាតល់ ទូរសពា ឬប្ផ្ ាើសារ អ្៊ុីចមល ទូរសពាតនា ន់ ឬ

ដាំប្ណើរការតណដ ឹងចផ្នរធនធានមន៊ុសស។ 

ក្តសិទធភាពក្រូវបានវាស់ចវងប្ោយប្យាងតាមប្ោលការណ៍ទី 31 នន UNGPs ។ យនេការតណេ ឹងសារទ៊ុរខក្រូវចរក្សតែាត់ អាែែូលដាំប្ណើរការបាន អាែពោររបាន មាន
សមភាព មានរមាលា ភាព មានសិទធ ិចដលក្រូវោន  ជ្ញក្តភពននការសិរាតនេតនា ត់ និងចផ្អរប្លើការែូលរមួ និងការសនាន។ 
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ក្សតែាត់ អាែប្ជឿទ៊ុរែិរេពីក្រមុភាគពីារព័់នធសក្មាតប់្ោលតាំណង

ការប្ក្តើក្បាស់ និងក្រូវទទួលខ៊ុសក្រវូែាំប្ពាឹះដាំប្ណើរការរវា៉ា

ប្ោយយ៊ុរេ ិធម៌ 

• រាំណរ់យា៉ៅ ងែាស់ោស់នូវដាំប្ណើរការយនេការតណេ ឹងសារទ៊ុរខ ជ្ញមួយនឹងការរាំណរ់សេង់ោរននប្ោល

នប្យាបាយ និងនីរិវធិរីន ុងការទទួលយរពារយតណេ ឹងប្ោយសមាា រ ់ប្ស៊ុើតអ្ប្ងករ ប្ ល្ា ើយរត និង

ចរនខតាំបាររ់ន ុងលរខណៈចដលអាែពោររបាន និងមានយ៊ុរេធិម។៌ ក្រូវក្បារដថា វាអាែក្រវូបានប្ក្តើ

សក្មាត់ក្តធានតទរប្សើតដូែជ្ញការប្តៀរប្តៀនផ្ល វូប្ភទ និងអ្ាំប្ពើហិងាប្ោយសារប្យនឌ្រ័ជ្ញប្ដើម។

• តប្ងក ើរ និងអ្ន៊ុវរេប្ោលនប្យាបាយមិនសងសរឹ និងផ្លវបិារចផ្នរវនិ័យែាំប្ពាឹះការសងសរឹរមមររ

និប្យាជិរចដលោយការណ៍អ្ាំពីតណដ ឹងសារទ៊ុរខ។ 

• ការមិនសងសឹរ សាំប្ៅប្លើការធានែាស់ោស់ និងការការពារ ចដលធានថា រមមររ

និប្យាជិរ/អ្នររវា៉ា  មិនក្រូវទទួលរងនូវការសងសរឹប្ ើយ តនា ត់ពីការតប្ញ្ច ញមរិរវា៉ា  ការ

ែូលរមួរន ុងយនេការរវា៉ា  ការោរ់ប្សន ើ និង/ឬ ការដរពារយតណេ ឹង នងិប្ពញមួយដាំប្ណើរការ

តណដ ឹងសារទ៊ុរខ ។ 

• អ្នររវា៉ា ក្រូវចរក្រវូបានការពារពីការតប្ណេ ញប្ែញ ការពិន័យ និងការសងសរឹពីក្តប្ភទប្ផ្សង

ប្ទៀរណ្តមួយ (ឧទហរណ៍ ការប្សើែែាំអ្រ ការប្រ ើសប្អ្ើង ការោរ់សមាព ធ ឬអ្ាំប្ពើហងិា) 

ក្តសិនប្តើពួរប្គប្ក្ជើសប្រ ើសែូលរមួរន ុងយនេការតណដ ឹងសារទ៊ុរខ។ 

• តណេ ឹងសារទ៊ុរខ ក្រវូចរក្រូវបានចារទ់៊ុរជ្ញការសមាា រ់។
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និ មន័  UNGP ត្ក្មូវការទមទរ

អាែែូលប្ក្តើ

ក្បាស់បាន

សាគ ល់ប្ោយក្រមុភាគីពារ់ព័នធទ ាំងអ្សស់ក្មាតក់ារប្ក្តើ

ក្បាស់ចដលមានប្ោលតាំណងចតតប្នឹះ និងផ្េលជ់ាំនួយប្សម ើ
ភាពសក្មាត់អ្នរចដលអាែក្តឈមម៊ុខនងឹឧតសគគរន ុង

ការែូលប្ក្តើក្បាស់ 

• ទីតាាំងក្រូវចរផ្េល់ឱ្យរមមររនបិ្យាជរិនូវយនេការតណដ ឹងសារទ៊ុរខប្ក្ែើនជ្ញងមួយ ចដលយា៉ៅ ងប្ោែណ្តស់

យនេការមួយអាែប្ក្តើជ្ញអ្នមិរ ប្ហើយមួយរន ុងែាំប្ណ្តមប្នឹះក្រវូចរទទួលប្ោយនរណ្តមាន រប់្ក្ៅពីចខស

សងាា រ់តញ្ញា ផ្តា លរ់តស់ពួរប្គ។ 
• យនេការតណដ ឹងសារទ៊ុរខ ក្រូវចរមានរន ុងក្គតដ់ាំណ្តរ់កាលននការប្ក្ជើសប្រ ើសរមមររនិប្យាជិរ និង

តាំប្ពញការងារ។ សក្មាត់រមមររតរប្ទសចដលជ្ញត់រែិចសនោ ប្នឹះមាននយ័ថាវាមានប្ៅរន ុងក្តប្ទស
ប្ដើម និងក្តប្ទសប្ោលប្ៅរតសពួ់រប្គ។

• យនេការតណដ ឹងសារទ៊ុរខ ក្រូវចរមានសក្មាត់រមមររនិប្យាជិរទ ាំងអ្ស់ ប្ោយមានការធានែាសោ់ស់

ថាមានសក្មាតរ់មមររតប្ណ្តេ ឹះអាសនន និងជ្ញត់រែិចសនោ។
• យនេការតណដ ឹងសារទ៊ុរខ ក្រូវចរមានប្ៅរន ុងអ្ប្នេវាសរិោា ន។

• រមមររនិប្យាជរិគួរចរអាែែូលប្ក្តើយនេការតណេ ឹងសារទ៊ុរខ ប្ោយមនិមានឧតសគគក្តប្ភទណ្តមួយ
ោោាំងពួរប្គពីការក្បាក្ស័យទរទ់ងតាមរយៈតណ្តេ ញប្រៀងៗខល នួ។ ឧទហរណ៍៖

• រមមររនិប្យាជរិក្រូវចរអាែក្បាក្ស័យទរទ់ងោន ជ្ញភាសាចដលពួរប្គយល់ ប្ៅប្ពលប្ក្តើ

ក្បាស់យនេការតណដ ឹងសារទ៊ុរខ និងតាមរយៈការប្ោឹះក្សាយវវិាទ។
• ក្តសិនប្តើរមមររនិប្យាជិរមនិអាែអាន ឬសរប្សរបានប្ទ ប្នឹះក្រវូចរមានយនេការតណដ ឹង

សារទ៊ុរខ  ចដលមិនទមទរការអាន ឬសរប្សរ។
• ក្តសិនប្តើរមមររនិប្យាជិរមនិមានែាំប្ណឹះដងឹចផ្នរឌ្ីជលីល ឬមិនមានលទធភាពប្ក្តើក្បាស់ត

ប្ែចរវទិោឌ្ីជីលលប្ទ ប្នឹះក្រូវចរមានយនេការតណដ ឹងសារទ៊ុរខ ចដលមិនក្រវូការប្ក្តើក្បាសត់ប្ែចរ

 វទិោ។

Target រំពឹងថាអនរ គ្ត់្ គ្ង់នឹងបសងកើត្ និងររា នតការបែដ ឹង

ស្ថរទុ្រខដៃលក្ត្វូនឹងធាតុ្្ស ាំទាំងក្បាាំបីដនលរខែៈវនិិចឆ ័ 

ក្បស្ិទ្ធភាពរបស្់ UNGP ។ 
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លរខែៈ

 វនិិចឆ ័ 

និ មន័  UNGP ត្ក្មូវការទមទរ

អាែពោររបាន ផ្េល់នូវនីរិវធីិចដលប្គសាគ លែ់ាស់ោស់ ប្ោយមានប្ពល

ប្វោជ្ញរ់ោរ់សក្មាតដ់ាំណ្តរក់ាលនមួីយៗនិងភាព

ែាស់ោស់អ្ាំពីក្តប្ភទននដាំប្ណើរការ ក្ពមទ ាំងលទធផ្ល
ចដលមាន និងមប្ធោបាយននការក្រួរពិនិរយការអ្ន៊ុវរេ 

• សាំណ៊ុ ាំប្ពលប្វោក្រូវចរក្រូវបានផ្េល់ជូនចផ្នរក្គតក់្គងប្ដើមបីតប្ញ្ចញការប្ ល្ា ើយរត រមួតញ្ច ូលរយៈប្ពល

ចដលជាំោននមួីយៗគួរអ្ន៊ុវរេ និងរយៈប្ពលចដលរមមររនបិ្យាជរិគួររំពឹងថាចផ្នរក្គតក់្គងនងឹក្រូវ

ប្ធា ើប្ ើងប្ដើមបីប្ ល្ា ើយរតប្ៅនឹងរេរីងាលរ់តសពួ់រប្គ
• លទធផ្លចដលអាែររបានននដាំប្ណើរការតណេ ឹងសារទ៊ុរខ និងដាំប្ណ្តឹះក្សាយចដលអាែររបាន គួរចរក្រវូ

បានែងក្រងជ្ញឯរសារ ប្ដើមបីោាំក្ទដល់ការអ្ន៊ុវរេជ្ញតោ់ត់។ 

សមធម៌ ចសា ងររការធានថា ភាគរីងប្ក្ោឹះមានលទធភាពទទួល

បានក្តភពព័រម៌ាន ដាំតូនម ន និងជាំនញសមប្ហរ៊ុផ្ល

ចដលចាាំបាែ់ប្ដើមបីែូលរមួរន ុងដាំប្ណើរការតណេ ឹងសារទ៊ុរខ
តាមលរខខណឌ ក្រមឹក្រវូ បានជក្មាតជូន និងមានការ

ប្ោរព 

• ដាំប្ណើរការយនេការតណេ ឹងសារទ៊ុរខក្រវូចរមានភាពយ៊ុរេធិម ៌មិនលាំប្អ្ៀង មានការប្ោរព និងែ៊ុឹះ

សក្មងុសក្មាត់រមមររនបិ្យាជរិទ ាំងអ្ស់។ 

រមាលា ភាព ផ្េល់ព័រ៌មានដលភ់ាគីអ្ាំពីតណដ ឹងសារទ៊ុរខអ្ាំពីវឌ្ឍនភាព

រតស់តណដ ឹង និងផ្េល់ព័រម៌ានក្គតក់្ោនអ់្ាំពីដាំប្ណើរការ

រតស់យនេការ ប្ដើមបីតប្ងក ើរទាំន៊ុរែរិេសេ ពីីក្តសិទធភាពរតស់
វា ប្ហើយតាំប្ពញតាមផ្លក្តប្យាជន៍សាធារណៈណ្តមួយ

ចដលពារ់ព័នធ  

• រមមររនិប្យាជរិណ្តចដលប្ក្តើយនេការតណដ ឹងសារទ៊ុរខ  គួរចរទទួលបានការក្បាក្សយ័ទរ់ទងននទក្មង់

មួយែាំនួន ប្ោយទទួលសាគ លក់ារក្ពួយបារមា និង/ឬ មរិក្តររិមមរតសពួ់រប្គ ចដលបានទទួល និង

រាំព៊ុងសា ិរប្ក្កាមការក្រួរពិនិរយ។ ប្ក្កាយមរ ពួរប្គគួរចរទទួលបាននូវការក្បាក្ស័យទរទ់ងសដ ីពី
សរមមភាពណ្តមួយចដលបានប្ធា ើប្ ើងប្ដើមបីប្ោឹះក្សាយមរកិ្តររិមមរតសពួ់រប្គ។ 

Target រំពឹងថាអនរ គ្ត់្ គ្ង់នឹងបសងកើត្ និងររា នតការបែដ ឹង

ស្ថរទុ្រខដៃលក្ត្វូនឹងធាតុ្្ស ាំទាំងក្បាាំបីដនលរខែៈវនិិចឆ ័ 

ក្បស្ិទ្ធភាពរបស្់ UNGP ។ 
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លរខែៈ

 វនិិចឆ ័ 

និ មន័  UNGP ត្ក្មូវការទមទរ

សិទធ ិចដលក្រូវោន  ធានថាលទធផ្ល និងដាំប្ណ្តឹះក្សាយក្សតតាមសិទធមិន៊ុសសចដល

ទទួលសាគ ល់ជ្ញអ្នេ រជ្ញរិ 

• ដាំប្ណើរការប្នឹះគួរចរធានថារមមររនិប្យាជិរក្រូវបានក្តក្ពឹរេប្ោយប្សែរេ ីនលលាលន រូ និងការប្ោរព 

• ភាគីចដលទទួលរងផ្លត៉ៅឹះពាល់ប្ោយផ្តា ល់ ឬប្ោយក្តប្យាលប្ោយសារតណដ ឹងសារទ៊ុរខ  ក្រវូចរបានផ្ដល់ដាំប្ណ្តឹះ

ក្សាយប្ោយយ៊ុរេ ិធម៌និងក្រឹមក្រូវ ចដលប្ោឹះក្សាយផ្លត៉ៅឹះពាល់ ឬការខូែខ្ជរចដលបានក្តក្ពឹរេែាំប្ពាឹះពួរប្គ។ 

ឧទហរណ៍ននមប្ធោបាយប្ោឹះក្សាយចដលមានក្តសិទធភាពអាែរមួមានសាំណង សាំណងហិរញ្ញ វរថ  ុ ឬមិនចមនហិរញ្ញ

វរថ  ុការោរ់ទណឌ រមមប្លើជនប្លម ើសចដលសរមមភាពរតស់ពួរប្គតណ្តេ លឱ្យមានផ្លត៉ៅឹះពាល់ ឬប្ក្ោឹះថាន រ់ដល់ជន

រងប្ក្ោឹះ ឬការស៊ុាំប្ទសជ្ញផ្ល វូការ។ ដាំប្ណើរការប្ដើមបីអ្ភិវឌ្ឍ និងផ្េល់ដាំប្ណ្តឹះក្សាយក្រូវចរោម នអ្ាំប្ពើព៊ុររលួយ និង

មិនរងប្ក្កាមឥទធ ិពលនប្យាបាយខ្ជងប្ក្ៅ ឬមិនចមននប្យាបាយណ្តមួយ។ 

ក្តភពននការប្រៀន

សូក្រតនេតនា ត់

ប្ក្តើក្បាស់វធិានការពារ់ព័នធ ប្ដើមបីរាំណរ់ប្មប្រៀនសក្មាត់ការចរ

លមអយនេការ និងទត់សាក រ់តណដ ឹងសារទ៊ុរខ  ក្ពមទាំងប្ក្ោឹះថាន រ់ន

ប្ពលអ្នគរ 

• ប្ធា ើការក្រួរពិនិរយក្តចាាំឆ្ន ាំអ្ាំពីក្តសិទធភាពននយនេការតណដ ឹងសារទ៊ុរខ ចដលមាន ប្ោយប្ក្តើលរខ ណៈវនិិែឆ ័យមាន

ក្តសិទធភាពចដលរាំណរ់ប្ោយ UNGPs និងប្ធា ើការចរលមអប្ោយចផ្អរប្លើគមាលា រចដលបានរាំណរ់។ 
• ក្តសិនប្តើរមមររនិប្យាជិរជ្ញប្ក្ែើននរ់ក្រូវបានរងផ្លត៉ៅឹះពាល់ ឬមរិក្តរិរមម និង/ឬ ការក្ពួយបារមា

ក្សប្ដៀងៗោន ក្រូវបានប្លើរប្ ើង ប្នឹះនដគូអាជីវរមមគួរចរចារ់វធិានការប្ដើមបីប្ោឹះក្សាយតញ្ញា ប្ដើមែម ប្ដើមបី

ធានថាវាមិនប្រើរប្ ើងមេងប្ទៀរ។

• តប្ងក ើរ និងររាក្តព័នធ មួយប្ដើមបីតាមោនរាំណរ់ក្តាតណដ ឹងសារទ៊ុរខ /អ្ន៊ុប្ោមភាព ការប្ោឹះក្សាយវវិាទ និង

សរមមភាពវនិ័យ។ 

ចផ្អរប្លើការែូល

រមួ និងការ

សនាន

ពិប្ក្ោឹះជ្ញមួយក្រមុភាគីពារ់ព័នធ សក្មាត់ការប្ក្តើក្បាស់ ការ

រែន និងការអ្ន៊ុវរេរតស់ពួរប្គ ប្ហើយប្ផ្តេ រប្លើការសនានជ្ញ

មប្ធោបាយប្ោឹះក្សាយ និងប្សែរដ ីសប្ក្មែប្លើតណដ ឹងសារទ៊ុរខ  

• អ្ន៊ុវរេការសនានប្ៅរចនលាងប្ធា ើការចដលរាំព៊ុងដាំប្ណើរការ ប្ោយរមួមានការែូលរមួជ្ញប្ទៀងទរ់រវាងអ្នរក្គត់

ក្គង និងរមមររនិប្យាជិរ ប្ដើមបីតប្ងក ើរ និងអ្ន៊ុវរេដាំប្ណ្តឹះក្សាយប្ដើមបីចរលមអលរខ ខណឌ ការងារ។

Target រំពឹងថាអនរ គ្ត់្ គ្ង់នឹងបសងកើត្ និងររា នតការបែដ ឹង

ស្ថរទុ្រខដៃលក្ត្វូនឹងធាតុ្្ស ាំទាំងក្បាាំបីដនលរខែៈវនិិចឆ ័ 

ក្បស្ិទ្ធភាពរបស្់ UNGP ។ 
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ធានថា ការក្បាក្ស្័ ទរ់ទ្ង និងការបែុ្េះបណ្ឌត លសោល
នសោបា  និងនីតិ្វធីិដន នតការបែត ឹងស្ថរទុ្រខក្ត្វូក្ស្បតាម
លរខែៈវនិិចឆ ័ ដៃលមានក្បស្ិទ្ធភាព។
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• ប្ធា ើការតណុ្ឹះតណ្តេ ល និងហា ឹរហា ឺនតចនាមជ្ញមួយរមមររនិប្យាជិរទាំងអ្ស់ ប្ដើមបីតប្ងក ើរការយល់ដឹងអ្ាំពីយនេការតណេ ងឹសារទ៊ុរខ និងប្ោលនប្យាបាយមិនសងសឹររតស់

ក្រមុហ ៊ុន។

• ប្ធា ើការតណុ្ឹះតណ្តេ លជ្ញមួយចផ្នរក្គត់ក្គង និងអ្នរក្គត់ក្គងប្លើប្ោលនប្យាបាយ និងនីរិវធីិននយនេការតណដ ឹងសារទ៊ុរខ ប្ដើមបីជួយពួរប្គឱ្យយល់ដឹងអ្ាំពីដាំប្ណើរការ និង

ពក្ងឹងយនេការចដលមាន ក្ពមទាំងដាំប្ណើរការមិនសងសឹរជ្ញមួយរមមររនិប្យាជិរ។

• ប្ធា ើការតណុ្ឹះតណ្តេ លជ្ញមួយត៊ុគគលចដលទទួលខ៊ុសក្រូវរន ុងការអ្ន៊ុវរេប្ោលនប្យាបាយ និងនីរិវធីិននយនេការតណដ ឹងសារទ៊ុរខ រមួទ ាំងការទទួលខ៊ុសក្រូវសក្មាត់ការប្ស៊ុើត

អ្ប្ងករតញ្ញា ចដលបានប្លើរប្ ើង។

• ការក្បាក្ស័យទរ់ទងោន ននយនេការតណេ ឹងសារទ៊ុរខក្រូវចររមួតញ្ច ូលប្ៅរន ុងការសប្ងខតម៊ុនប្ពលប្ែញដាំប្ណើរសក្មាត់រមមររនិប្យាជិរតរប្ទសចដលជ្ញត់រិែច។

• ការក្បាក្ស័យទរ់ទងោន ននយនេការតណេ ឹងសារទ៊ុរខក្រូវចររមួតញ្ច ូលប្ៅរន ុងការតណុ្ឹះតណ្តេ លរក្មង់ទិស។
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ការអនុវត្តលែ បាំ្ុត្
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• តប្ងក ើររចនលាងប្ធា ើការចដលរមមររនិប្យាជិរក្រវូបានផ្េលស់ិទធអិ្ាំណ្តែរន ុងការផ្េល់មរិចរលមអ និងែូលរមួ

ជ្ញមួយអ្នរក្គតក់្គងប្ដើមបរីាំណរ ់និងអ្ន៊ុវរេដាំប្ណ្តឹះក្សាយប្ដើមបីចរលមអលរខខណឌការងារ។

• ក្តមូលទិនននយ័ចតងចែរប្ភទសេ ីពីក្តប្ភទននតណដ ឹងសារទ៊ុរខចដលបានោយការណ៍ និងលទធផ្លរតស់

តណដ ឹងសារទ៊ុរខ ។ 

• ក្រមុប្ស៊ុើតអ្ប្ងករគួរចរជ្ញរាំណ្តងននភាពែក្មឹុះននរមាលា ាំងពលរមម។ 

• ប្ក្តើអ្នរប្ស៊ុើតអ្ប្ងករភាគទីីតីចដលមានឯរប្ទស ប្ដើមបីប្ស៊ុើតអ្ប្ងកររបាយការណ៍ននអ្ាំប្ពើហិងាចផ្អរប្លើ

ប្យនឌ្័រ និងតញ្ញា រប្សើតខ្ជលា ាំងប្ផ្សងៗប្ទៀរ។ 

• ប្ក្តើការសា ង់មររិមមររនបិ្យាជរិប្ដើមបីទទួលបានការយល់ដងឹពីរមមររនបិ្យាជរិ និងចរលមអលរខខណឌ

ការងារ។ 

• ផ្េល់ឱ្យអ្នរក្គតក់្គង និងចផ្នរក្គត់ក្គងជ្ញមួយនឹងការតណុ្ឹះតណ្តេ លភាពជ្ញអ្នរដរឹនាំ ប្ដើមបីតប្ងក ើរ

ជាំនញទន់អ្ាំពីរប្តៀតទទួល និងប្ ល្ា ើយរតប្ៅនឹងមរិចរលមអរតស់រមមររនបិ្យាជរិ។ 

• តប្ងក ើរក្រមុធនធានត៊ុគគលរិ/ក្រមុចដលទរ់ទងោន សក្មាត់ក្រមុចដលមានសាំប្ ងភាគរែិ (ឧ. ក្រមុ

ក្តឹរាស្រសេ ី) ប្ដើមបីផ្េលក់ារោាំក្ទតចនាមប្លើតញ្ញា ចដលត៉ៅឹះពាលដ់ល់ក្រមុ ការតងារឹ ប្វទិកាប្ទៀងទរប់្ដើមបី

ភាា ត់ទាំនរ់ទាំនងជ្ញមួយចផ្នរក្គតក់្គងសេ ពីីតញ្ញា  និងផ្េលធ់នធានដលក់្រមុតនា ត់តនស ាំជ្ញក្តវរេ ិសាស្រសេ ។

 នតការបែដ ឹងស្ថរទុ្រខ

Target រំពឹងថាអនរ គ្ត់្ គ្ង់នឹងបសងកើត្ និងររា នតការបែដ ឹង

ស្ថរទុ្រខដៃលក្ត្វូនឹងធាតុ្្ស ាំទាំងក្បាាំបីដនលរខែៈវនិិចឆ ័ 

ក្បស្ិទ្ធភាពរបស្់ UNGP ។ 
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ោម នការងារសដា បងខាំ 
ឬការជួញៃូរមនុស្ស
ប្យើងប្ថាក លប្ទសែាំប្ពាឹះការងារប្ោយតងខាំ និងការជួញដូរមន៊ុសស ប្ហើយនឹង

មិនមានប្ែរនប្ធាើការជ្ញមួយនឹងអ្នរផ្គរ់ផ្គង់ណ្តចដលពារព័់នធនឹងការ
អ្ន៊ុវរេទាំង ឬការប្ក្តើក្បាស់រាំោាំងពលរមមរតស់អ្នរជ្ញតឃ់៊ុាំឃាាំងប្នឹះប្ទ។
រមមររទាំងអ្ស់មានសិទធិែូលរមួការងារតាម្នាៈ ប្ោយមិនចាាំបាែ់

ក្តគល់អ្រេសញ្ញញ ណរមម និង ប្ោយមិនចាាំបាែ់តង់នលលាប្សវាននប្នឹះប្ ើយ។
រមមររមានសិទធ ិប្ដើរប្ហើរប្ោយប្សរ ើ ប្ហើយអ្នរផ្គរ់ផ្គងរ់តស់ប្យើងក្រូវចរ

ធានថា វាក្រូវបានផ្េល់ជូនពួរប្គ។ ត៊ុគគលិរមានសិទធិឈត់ពីការងាររតស់
ខល នួ ប្ោយោម នការទទួលការផ្តរពិន័យ តនា ត់ពីបានផ្េល់ការជូនដាំណឹង
សមប្ហរ៊ុផ្ល។ អ្នរផ្គរ់ផ្គង់រ៏ក្រវូទទួលវរថ ុធារ៊ុប្ដើម និង/ឬ សមាសភាគ

សក្មាត់ផ្លិរផ្លចរពីក្តភពចដលមិនប្ក្តើក្បាស់ការងារប្ោយតងខាំ ឬ ែូល
រមួរន ុងការជួញដូរមន៊ុសស។ 

ោម នបាំែុល ឬដលៃអវ ីសទ្

រិចចស្នាការងារ

សស្រ ើភាពរន ុងការសធវ ើៃាំសែើរ

ភាន រ់ងារដស្វ ងររការងារ

ការក្បក្ពឹត្ត ិសដា សស្ម ើភាពោន

ការបញ្ឈប់ការងារ

ការធាៃ រ់ចុេះដនការក្តួ្ត្ពិនិត្យតាមចាប់



© ក្រមុហ ៊ុនសាជីវរមម Targetឆ្ន ាំ 2023ោម នការងារសដា បងខាំ ឬការជួញៃូរមនុស្ស

រមមររទាំងឡា ក្ត្វូដត្មិនក្ត្វូបានបងខាំឲ្យសធវ ើការ ឬក្ត្វូ

បានដារ់លរខខែា បសក្មើការងារ រន ុងសោលបាំែងសៃើមបី

ទូ្ទត់្បាំែុលស ើ ។
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ត្ក្មូវការទមទរ

• ធានថា រមមររទាំងអ្ស់ប្ធា ើការប្ោយការសម ័ក្គែិរេ និងទទួលបានសាំណងក្សតតាមែាត់រន ុងក្សរុ ជ្ញសាែ់ក្បារ់ ឬែាំនួនទឹរក្បារ់ចដល

សមមូល។

• ធានថា ោម នអ្នរប្ទសប្ធា ើការប្ៅរន ុងប្ោងែក្រ និង/ឬ មិនមានផ្លិររមម ក្រវូបានែ៊ុឹះរិែចសនោប្ ៉ៅ ការតនេជូនប្ៅរមមររពនធនោរ

ប្ ើយ។

• ក្រវូក្បារដថា ោម នរមមររនិប្យាជិរណ្តមាន រ់ក្រវូបានជួលតាមរយៈភាគីទីតីចដលប្ដើររួជ្ញអ្នរផ្េល់ប្សវាសាេ រនីរិសមបទប្ក្គឿងប្ញៀន និង/ឬ

ប្ក្គឿងក្សវ ៉ឹងដល់រមមររនិប្យាជិរប្ ើយ។ ប្នឹះមិនោមឃារ់ប្ោងែក្រពីការជួលរមមររនិប្យាជិរប្ោយផ្តា លប់្ៅរន ុងរមម វធីិពោបាលប្ក្គឿង

ប្ញៀន និងប្ក្គឿងក្សវ ៉ឹង ប្ៅរន ុងសាា ត័នជាំនួយ (សាា ត័នអ្ត់រំចរចក្ត) ឬអ្នរប្ក្តើក្បាស់ប្ក្គឿងប្ញៀន/ប្ក្គឿងក្សវ ៉ឹងប្នឹះប្ទ។ 

• តប្ងក ើរប្ោលការណ៍ជ្ញោយលរខណ៍អ្រសរក្សតតាមរក្មូវការរតស់ក្រមុហ ៊ុន Target និងការអ្ន៊ុវរេលអតាំផ្៊ុរប្លើការោមឃារ់ពលរមមប្ោយ
តងខ ាំ និងការជួញដូរមន៊ុសស។

• ទាំនរ់ទាំនងប្ោលការណ៍ប្ោងែក្រប្លើការោមឃារ់ពលរមមប្ោយតងខ ាំ និងការជួញដូរមន៊ុសសដល់ត៊ុគគលិរក្គត់ក្គង និងភាន រ់ងារចសាងររ

ការងារណ្តមួយបានប្ក្តើរន ុងការប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរ ជួល ឬការក្គត់ក្គងត៊ុគគលិរ។ 

• ធានថា រមមររមិនែាំណ្តយប្លើនលលាប្សវាណ្តមួយប្ដើមបីចាត់ប្ផ្ដើម តនដ ឬតញ្ច ត់ការងារ។ 

⎯ សូ្មសមើលឧបស្មព ័នធ  Aស្ក្មាប់បញ្ា ីចាំណ្ឌ ដៃលបានក្គបៃែដ ប់សក្កាមការត្ក្មូវសនេះ។ 

• ធានថា រមមររមិនក្រវូបានប្សន ើឲ្យយរក្បារ់រមច ី មូលតក្រតាំណ៊ុ ល ឬោរ់ក្បារ់តប្ញ្ញ ើប្ៅរន ុងការភាា ត់ជ្ញមួយនឹងការជួល និងការងាររតស់

ពួរប្គ។ ការោរ់ក្បារ់អាែប្ធា ើប្ ើងបាន ប្តើសិនទាំងប្នឹះបានរក្មូវប្ធា ើប្ ើងប្ោយរមមររខល នួឯងត៉ៅ៊ុប្ណ្តណ ឹះ។

• ធានថា នលលាប្សវាទាំងអ្ស់បានែាំណ្តយប្ោយរមមររក្រវូបានសងវញិប្ោយនិប្យាជររន ុងរយៈប្ពលសាមសិតនលាននការររប្ឃើញរតស់ពួរប្គ។ 

• ធានថា រមមររររាការែូលប្ក្តើផ្តដ ែ់ម៊ុខ និងក្គត់ក្គងប្លើគណនីធនោរផ្តា ល់ខល នួរតស់ពួរប្គ ប្ោយមានររណីប្លើរចលងចរមួយគរ់ គឺ

និប្យាជរោរ់ក្បារ់ឈន លួប្អាយរមមររ។ ប្នឹះរមួតញ្ច ូលទាំងការែូលប្ក្តើផ្តេ ែ់ម៊ុខនូវឯរសារណ្តមួយចដលបានរក្មូវប្ោយរមមររឲ្យែូលប្ក្តើ 

និងប្ក្តើគណនីរតស់ពួរប្គ ដូែជ្ញប្សៀវប្ៅធនោរ ឯរសារប្ក្រៀម ។

*ពលរមមសដា បងខាំ គឺជាការរំសោភបាំពាន

ដៃលមិនអាចអត្់ឱនឲ្យបាន។ អនរ គ្ត្់ គ្ង់

ទាំងអស់្ ក្តូ្វដត្ក្បងុក្ប ័ត្ន មិនក្ត្ូវទិ្ញវត្ថ ុ

ធាតុ្សៃើម ឬស្មាស្ធាតុ្ណ្ឌមួ ដៃល្លិត្

សដា រមាៃ ាំងពលរមមសដា បងខាំស ើ ។

ការសក្បើរាំោាំងពលរមមរបស់្អនរជាប់

ពនធនោរ គឺជាការរំសោភបាំពានដៃល

មិនអាចអត់្ឱនឲ្យបាន។

ការជួលរមមររនិសោជិត្តាមរ ៈភាគី

ទី្បីដៃលសៃើរតួ្ជាអនរ ត្ល់សស្វាស្ថត រនីត្ិ

ស្មបទសក្គឿងសញៀន និង/ឬ សក្គឿងក្ស្ វ ងង

ៃល់រមមររនិសោជិត្គឺជាការមិនអាចអត់្ឱន

ឱយបានស ើ ។
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• ធនថា គប្ក្មាងសនស ាំណ្តមួយចដលបានអ្ន៊ុវរេគឺប្ោយសម ័ក្គែិរេ និងអ្ន៊ុញ្ញញ រឲ្យត៊ុគគលិរដរខល នួប្ែញបានក្គត់ប្ពលប្វោ។ 

• នលលាឈន លួទីភាន រ់ងារប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរ ក្រវូចរតង់ប្ោយប្ោងែក្រ និងមិនអាែក្រវូបានដរប្ែញពីក្បារ់ឈន លួរមមររប្ ើយ។ 

• ឯរសណ្តា ន ឧតររណ៍ ឬវរថ ុប្ផ្សងៗប្ទៀរ ចដលរក្មូវឲ្យមានសក្មាត់ការងារ ក្រវូចរតង់ក្បារ់ប្ោយអ្នរផ្គរ់ផ្គង់។

• ភាន រ់ងារចសាងររការងារ ក្រវូចរមានអាជ្ញា ត័ណណ ប្ោយអ្ន៊ុប្ោមតាមែាត់ និងនិយ័ររមមរន ុងក្សរុ។

• រមមររក្រវូចរែូលប្ធា ើការ និងតញ្ច ត់ការងាររតស់ខល នួប្ោយប្សរ ើ។ រមមររមានសិទធ ិតដិប្សធ មិនប្ធា ើការតចនាមប្មា៉ៅ ងប្លើសពីការរាំណរ់
តាមែាត់ ឬចដលបានែ៊ុឹះរិែចសនោ។ រមមររក្រវូចរមិនក្រវូទទួលបានពិន័យ ឬទទួលប្ទសទណឌ ែាំប្ពាឹះការតដិប្សធមិនប្ធា ើការតចនាម
ប្មា៉ៅ ងប្ ើយ។

• ប្ោងែក្រនន មិនអាែការ់ទ៊ុរក្បារ់ចខរមមររ រន ុងប្ោលតាំណងប្ដើមបីការពាររមមររពីការចារប្ែញពីការងាររតស់ពួរប្គប្ ើយ។

• ធានថា ការការ់យរក្បារ់ពីក្បារ់ចខ ក្រវូបានប្ធា ើប្ ើង ក្តសិនប្តើបានទមទរប្ោយែាត់រន ុងក្សរុ ឬប្ោយសម ័ក្គែិរេ ចដលសមប្ហរ៊ុ
ផ្ល និងបានយល់យា៉ៅ ងែាស់ពីរមមររទាំងប្នឹះត៉ៅ៊ុប្ណ្តណ ឹះ។ នលលាប្សវាអាោរ និងសាន រ់ប្ៅមិនអាែការ់ប្ោយោម នការយល់ក្ពមពីពីរមមររ

ប្ ើយ។

• ប្ោងែក្រននក្រវូចរផ្េល់ជូនត័ណណ ប្តើរក្បារ់ ឬវរិកយតក្រទូទរ់ក្បារ់ចដលប្រៀតោត់អ្ស់ប្សែរេ ីជ្ញភាសាប្ក្តើប្ៅរន ុងក្សរុរតស់រមមររ។ 

• ធានតណេ ឹងទមទរ ឬសាំប្ណើរតស់រមមររ ចដលអាែក្តគល់ជូនយា៉ៅ ងងាយក្សួលប្ៅថាន រ់ដឹរនាំ ប្ហើយព័រ៌មានទាំងអ្ស់នឹងក្រវូររាជ្ញ

ការសមាា រ់ ប្ដើមបីការពាររ៊ុាំឲ្យមានការសងសឹរ។ ប្ោងែក្រ ក្រវូចរតប្ងក ើរប្ ើង និងអ្ន៊ុវរេប្ោលការណ៍ោម នការសងសឹរ។ 

• រមមររនន គួរចរអាែតដិប្សធែាំប្ពាឹះការប្ធា ើការងារតចនាមប្មា៉ៅ ង ប្ោយោម នផ្លលាំបារណ្តមួយ ឬការោរ់ពិន័យ ចដលរមួមានការ

បារ់តង់សមរាភាព ប្ដើមបីប្ធា ើការតចនាមប្មា៉ៅ ងនប្ពលអ្នគរ។ 

សូ្មសមើលឧបស្មព ័នធ Aស្ក្មាបព័់ត៌្មាន
លមែ ិត្បដនាមចាំសពាេះការបងាក រពលរមម

សដា បងខាំ និងការជញួៃូរមនុស្សទរ់ទ្ង

សៅនឹងពលររចាំណ្ឌរក្ស្រុបរសទ្ស្។

រមមររទាំងឡា ក្ត្វូដត្មិនក្ត្វូបានបងខាំឲ្យសធវ ើការ ឬក្ត្វូ
បានដារ់លរខខែា បសក្មើការងារ រន ុងសោលបាំែងសៃើមបី
ទូ្ទត់្បាំែុលស ើ ។

ត្ក្មូវការទមទរ (ត្)
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• តប្ងក ើរការរាំណរ់ប្សែរេ ីចណនាំជ្ញោយលរខណ៍អ្រសរសក្មាត់ភាន រ់ងារចសា ង
ររការងារទ ាំងអ្ស់ ប្ោយោមឃារ់ការងារប្ោយតងខ ាំ ការជួញដូរមន៊ុសស 
ពលរមមរតស់អ្នរជ្ញត់គ៊ុរ និងការជួលរមមររតាមរយៈអ្នរផ្េល់ប្សវាសាេ រ
នីរិសមបទ។

• រក្មូវឲ្យភាន រ់ងារចសា ងររការងារ តងាា ញពីក្តភពការងាររតស់ពួរប្គ។

• អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវចរមិនក្រូវយរការក្បារ់រមមររចដលជាំពារ់តាំណ៊ុ លណ្តមួយ
ែាំប្ពាឹះប្ោងែក្រប្ ើយ។

• ធានថា ការទូទរ់ក្បារ់ឈន លួែ៊ុងប្ក្កាយទាំងអ្ស់ក្រូវប្ធា ើដល់រមមររនន
ចដលក្តគល់ការជូនដាំណឹងោឈត់ក្រឹមក្រូវ ប្ោយោម នការផ្តរពិន័យ។

• តប្ងក ើរនីរិ វធិីនផ្ារន ុង ប្ដើមបីតញ្ញា រ់ពីការទទួលយរការងារតចនាមប្មា៉ៅ ង
ប្ោយសម ័ក្គែិរេ។

ោម នការងារសដា បងខាំ ឬការជួញៃូរមនុស្ស

រមមររទាំងឡា ក្ត្វូដត្មិនក្ត្វូបានបងខាំឲ្យសធវ ើការ ឬ

ក្ត្វូបានដារ់លរខខែា បសក្មើការងារ រន ុងសោលបាំែង

សៃើមបីទូ្ទត់្បាំែុលស ើ ។
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ត្ក្មូវការទមទរ

• រមមររមាន រ់ៗ (រមួទាំងរមមររជ្ញត់រិែចសនោ រមមររទទួលក្បារ់តាមរក្មិរផ្លិរផ្លចដលប្ធា ើ

បាន រមមររែាំណ្តរក្សរុ/រមមររតរប្ទសសាន រ់ប្ៅ និងប្ធា ើការតប្ណ្តេ ឹះអាសនន  រមមររជួលឲ្យប្ធា ើការ

មេងមាក ល  និងរមមររតប្ណ្តេ ឹះអាសនន ) ក្រូវចរទទួល និងែ៊ុឹះោរាប្លខ្ជប្លើរិែចសនោការងារចដល

មានជ្ញភាសារន ងុក្សរុរតស់ពួរប្គ។ ពលររែាំណ្តរក្សរុតរប្ទសក្រូវចរទទួល និងែ៊ុឹះរិែចសនោ

យា៉ៅ ងប្ោែណ្តស់ក្បាាំនលាម៊ុនែូលតាំប្ពញការងារ។ 

• ខលា ឹមសាររិែចសនោការងារក្រូវចរអ្ន៊ុវរេជ្ញមួយការអ្ន៊ុប្ោមតាមែាត់ និង ល្ ឹុះតញ្ញច ាំងឲ្យបានក្រឹម

ក្រូវពីរួនទី រចនលាងប្ធា ើការ និងលរខ ខណឌការងារ។ 

• ប្ដើមបីធានថា រមមររយល់ដឹងពីខលា ឹមសាររិែចសនោរតស់ពួរប្គម៊ុនប្ពលែ៊ុឹះហរាប្លខ្ជ ប្នឹះរិែច

សនោក្រូវចរតរចក្តប្ោយក្រឹមក្រូវប្ៅជ្ញភាសាចដលរមមររយល់ រិែចសនោក្រូវចរក្រូវបានពនយល់

ដល់រមមររមិនប្ែឹះអ្រសរ ប្ហើយរមមររក្រូវបានផ្ដល់ប្ពលប្វោក្គត់ក្ោន់ប្ដើមបីពិនិរយខលា ឹមសាររិែច

សនោម៊ុនប្ពលែ៊ុឹះហរាប្លខ្ជ។ 

• រមមររ និងនិប្យាជរក្រូវចរែ៊ុឹះហរាប្លខ្ជប្លើរិែចសនោការងារ រមមររក្រូវចរររាែាត់ែមលាងចដល

បានែ៊ុឹះហរាប្លខ្ជ និងែាត់ែមលាងរិែចសនោចដលបានែ៊ុឹះហរាប្លខ្ជក្រូវចរររាទ៊ុររន ងុឯរសារ

ផ្តា ល់ខល នួរតស់រមមររ។ 

• រិែចសនោការងារអាែក្រូវចរចក្ត លគ ឹរណ្តការចរចក្តចតតប្នឹះគឺប្សម ើភាពោន  ឬអ្ាំប្ណ្តយផ្លដល់រមម

ររ ក្សតែាត់ បានពនយល់ដល់រមមររយា៉ៅ ងប្ពញប្លញ និងបានយល់ក្ពមប្ោយប្ស រ ើ ប្ហើយសម ័ក្គ

ែិរេ។ 

រិចចស្នា

រិចចស្នាគួរដត្ក្គបៃែដ ប់ៃូចខាងសក្កាម៖ 

• អ្រេសញ្ញញ ណត័ណណ រមមររ និងព័រ៌មានទាំនរ់ទាំនង

• ប្ ម្ ឹះនិប្យាជរ និងអាសយោា ន

• ក្តប្ភទការងារ និងទីតាាំងចដលនឹងក្រវូអ្ន៊ុវរេ

• កាលតរបិ្ែឆទចាត់ប្ផ្ដើម និងតញ្ច ត់រិែចសនោ 

• តទតញ្ញរេ ិសក្មាត់តនេរិែចសនោ ប្តើអាែអ្ន៊ុវរេបាន

• តទតញ្ញរេ ិសក្មាត់ការប្ធា ើមារ៊ុភូមិនិវរេន៍ (រន ុងររណីរមមររែាំណ្តរក្សរុតរប្ទស) រមួទាំងការ
 វភិាគននការែាំណ្តយចដលក្រវូបានប្ធា ើប្ ើងប្ោយប្ោងែក្រ និងរមមររតរប្ទស។

• តទតញ្ញរេ ិសក្មាត់តញ្ច ត់រិែចសនោសម ័ក្គែិរេម៊ុនប្ពលរាំណរ់ប្ោយរមមររ ប្ោយមាន និង
មិនមានការជូនដាំណឹងសមប្ហរ៊ុផ្ល រមួទាំងលរខខណឌ ពិប្សសណ្តមួយចដលប្ោងែក្រប្ែញនលលា

ែាំណ្តយតចនាម

• ដាំប្ណើរការសក្មាត់ការតញ្ច ត់ប្ោយអ្ប្ែរនចដលប្ធា ើប្ ើងប្ោយប្ោងែក្រ

• ទិដាភាពទូប្ៅននសាា នភាពរស់ប្ៅចដលបានផ្ដល់ រមួទាំងការវភិាគននការែាំណ្តយណ្តមួយ

សក្មាត់អាោរ ការសាន រ់ប្ៅ និងការប្ធា ើដាំប្ណើរជ្ញក្តចាាំ។

• ប្មា៉ៅ ងការងារប្ទៀងទរ់ និងប្មា៉ៅ ងតចនាមចដលបានរំពឹងទ៊ុរ

• កាលវភិាគការងារបានរំពឹងទ៊ុរ រមួទាំងនលាឈត់ និងនលាសក្មារលាំ ចហ

• បានរាំណរ់អ្ក្តាក្បារ់ឈន លួប្មា៉ៅ ងធមមតា និងប្មា៉ៅ ងតចនាមែាស់ោស់ 

• ក្បារ់ប្លើរទឹរែិរេ ក្បារ់ឧតរាមា ឬសាំណងជ្ញសាែ់ក្បារ់ប្ផ្សងប្ទៀរ

• ការពិពណ៌នអ្ាំពីអ្រាក្តប្យាជន៍ទរ់ទងនឹងការងារ រមួទាំងប្វជាសាស្រសដ  និងអ្រាក្តប្យាជន៍
ធានោ៉ា ត់រងសងគម ក្ពមទាំងការឈត់សក្មារ រមួទាំងការឈឺ សប្ស្រងាគ ឹះតនា ន់ និងការឈត់

សក្មារក្តចាាំឆ្ន ាំ។

• ភាពញឺរញាត់ និងវធីិសាស្រសដ ទូទរ់ ក្ពមទាំងការពនយល់ពីត័ណណ ក្បារ់ប្តៀវរសរន និង

• ោល់ការការ់ក្បារ់ក្សតែាត់ចដលបានអ្ន៊ុញ្ញញ រ

• រិែចសនោគួរចរមិនមានលរខខណឌណ្តមួយចដលតងាក ររមមររមាន រ់ពីការអ្ន៊ុវរេសិទធ ិក្សតែាត់
រតស់ពួរប្គរន ុងការែូលរមួ។
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ធានថា រមមររទាំងអស្់មានរិចចស្នាការងារជាោ លរខែ៍

អរសរ និងមានការ ល់ៃឹងអាំពីវធិានរបស្់សរាងចក្រ។ 
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ត្ក្មូវការទមទរ (ត្)

• ធានថា រមមររទ ាំងឡាយែូលរមួវគគតណុ្ឹះតណ្តដ លចណនាំជ្ញភាសាចដល

ពួរប្គយល់ ប្ោយក្គតដណដ ត់តាមលរខខណឌ រក្មូវប្ោយក្រមុហ ៊ុន 

TARGET ដូែមានចែងប្ៅរន ុង ឧបស្មពនធ A. អ្ាំពីការតណុ្ឹះតណ្តេ លក្រូវ

ចរប្រៀតែាំឯរសារឲ្យបានក្រឹមក្រូវ។

• ផ្ដល់ជូនរមមររនូវព័រ៌មានក្គត់ក្ោន់ប្ដើមបីយល់ដឹងពីវធិានប្ោងែក្រទាំង

អ្ស់ប្ោយក្តកាសែាត់ប្ោងែក្រជ្ញភាសាផ្តា ល់រតស់រមមររប្ៅរន ុងទីតាាំង

អាែប្មើលប្ឃើញ ប្ហើយផ្ដល់ជូនរមមររនូវប្សៀវប្ៅចណនាំជ្ញភាសាផ្តា ល់រតស់

រមមររចដលបានែ៊ុឹះហរាប្លខ្ជប្ពលទទួល ជ្ញអ្តបតរមា។ ប្ោងែក្ររ៏អាែ

ផ្ដល់ព័រ៌មានតាមរយៈអ្៊ុិនក្តាចណររតស់ក្រមុហ ៊ុន និងប្ៅរន ុងវគគតណុ្ឹះ

តណ្តេ លលមីប្ទៀងទរ់ (យា៉ៅ ងប្ោែណ្តស់ជ្ញប្រៀងោល់ឆ្ន ាំ) ។ ធានថា បាន

ក្តកាស និងបានចែរចាយសមាា រចដលទន់សម័យ។

ការទ្ាំនរ់ទ្ាំនង និងការបែុ្េះបណ្ឌដ ល
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• ផ្េល់ការតណុ្ឹះតណ្តេ លលមីសេ ីពី វធិានប្ោងែក្រជូនដល់រមមររ

ទ ាំងអ្ស់តាមរមម វធិីប្ក្ោងទ៊ុរជ្ញប្ទៀងទរ់ (យា៉ៅ ងប្ោែ

ណ្តស់ជ្ញប្រៀងោល់ឆ្ន ាំ) ។ ធានថា ការតណុ្ឹះតណ្តដ លគឺបានប្ធា ើ

ប្ ើងជ្ញភាសារតស់រមមររ និងប្ធា ើប្ ើងរន ុងទក្មង់ក្រឹមក្រូវ

ប្ដើមបីឲ្យរមមររអាែយល់បាន។

• ររាទ៊ុររាំណរ់ក្តាចដលតងាា ញពីប្ពលប្វោរិែចសនោប្នឹះក្រូវ

បានែ៊ុឹះហរាប្លខ្ជ និងភសុ្តាងចដលថាឯរសារលរែមលាង

បានផ្េល់ជូនរមមររ។ រាំណរ់ក្តាប្នឹះ គួរោត់តញ្ច លូ កាល

តរបិ្ែឆទ ប្ ម្ ឹះរមមររ និងហរាប្លខ្ជរតស់រមមររ។

ោម នការងារសដា បងខាំ ឬការជួញៃូរមនុស្ស

ធានថា រមមររទាំងអស្់មានរិចចស្នាការងារជា

ោ លរខែ៍អរសរ និងមានការ ល់ៃឹងអាំពីវធិានសរាងចក្រ។ 
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លុបបាំបាត់្ការដារ់លរខខែា ដៃលមនិស្មសហតុ្

្លទាំងអស្់ចាំសពាេះចលនរបស្់រមមររនន។
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ត្ក្មូវការទមទរ

• ក្រូវធានថា រមមររររាការកាន់កាត់រមមសិទធ ិ ឬការក្រួរពិនិរយលិខិរ ល្ាងចដន ឯរសារប្ធា ើដាំប្ណើរ ឯរសារ

រាំណរ់អ្រេសញ្ញញ ណ និងឯរសារផ្ល វូែាត់ដនទប្ទៀររតស់ពួរប្គ។

• អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ និងភាន រ់ងារចសា ងររការងារមិនក្រូវបានអ្ន៊ុញ្ញញ រឲ្យដរហូរឯរសារអ្រេសញ្ញញ ណផ្តា ល់ខល នួរតស់

រមមររ រមួទ ាំងលិខិរ ល្ាងចដន ប្លើរចលងចរមួយគរ់ គឺក្តសិនប្តើឯរសារក្រូវបានទមទរជ្ញតប្ណ្តេ ឹះអាសនន

ប្ដើមបីតាំប្ពញរក្មូវការតាមផ្ល វូែាត់។

• ពនយល់ពីការក្តមូលឯរសារតប្ណ្តដ ឹះអាសននចដលបានប្ធា ើរែួោល់ប្ដើមបីតាំប្ពញរក្មូវការតាមែាត់ដល់រមមររ 

និងអ្មប្ោយទក្មង់ចតតតទចដលបានែ៊ុឹះហរាប្លខ្ជ និងែ៊ុឹះកាលតរបិ្ែឆទតងាា ញពីការោរ់ប្សន ើ ក្ពមទាំងការ

ក្តគល់ឯរសារ។ រមួទ ាំងែាំនួននលាចដលឯរសារនឹងក្រូវប្ក្តើសក្មាត់ដាំប្ណើរការរន ុងការទាំនរ់ទាំនង។

• ផ្ដល់ទូរចារ់ប្សាជ្ញឯរជនដល់រមមរររែាំណ្តរក្សរុទាំងឡាយ រន ុងរចនលាងសាន រ់ប្ៅរតស់រមមររប្ដើមបីររា

ស៊ុវរា ិភាពឯរសារអ្រេសញ្ញញ ណផ្តា ល់ខល នួ និងរតស់ចដលមានរនមលារតស់ពួរប្គ។ ក្រូវធានថា ទូរចារ់ប្សាអាែ

ការពារពីប្ភលា ើងប្្ឹះ និងការពារទឹរបាន ប្ហើយអាែររបានសក្មាត់រមមររនីមួយៗប្ៅរន ុងលាំប្ៅោា នជួល

ប្ោយនិប្យាជរ។

ឯរស្ថរអត្តស្ញ្ហា ែ
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• ក្រូវធានថា រមមររអាែចារប្ែញពីប្ោងែក្រ និង/ឬ អ្ប្នេវាសិរោា នក្គត់ប្ពលប្វោប្ោយប្ស រ ើ ប្ក្ៅពីការរំពឹងទ៊ុរសម

ប្ហរ៊ុផ្លសក្មាត់ស៊ុវរា ិភាព។ ជ្ញទូប្ៅ មិនក្រូវោមឃារ់រមមររពីការផ្តលា ស់ទី ប្ែញ និងែូល រន ុងអ្ប្នេវាសិរោា នប្ ើយ។ 

• រចនលាងប្ធា ើការ និងអ្ប្នេវាសិរោា នមិនគួរក្រូវបានចារ់ប្សាប្ដើមបីោរ់ រាំហិរដល់ការផ្តលា ស់ទីរតស់រមមររប្ ើយ។

• ក្រូវធានថា រមមររអាែប្ក្តើក្បាស់អ្រាក្តប្យាជន៍ឈត់សក្មារប្ៅផ្ាឹះណ្តមួយ ចដលពួរប្គមានប្ោយោម នការតង់ក្បារ់ 

ចដលអាែរង ការដរហូរក្បារ់ឈន លួ ឬរ៏ក្រូវបានតាំបារ់ទឹរែិរេ ពីការឈត់សក្មារ។

• ក្រូវធានថា រមមររមានប្ពលសក្មារញាុាំទឹរ និងែូលតងគន់ប្ោយប្សរ ើ អ្ាំ ុងប្មា៉ៅ ងប្ធា ើការ។ 

សស្រ ើភាពរន ុងការសធវើៃាំសែើរ

ត្ក្មូវការទមទរ (ត្)



© ក្រមុហ ៊ុនសាជីវរមម Targetឆ្ន ាំ 2023

ការអនុវត្តលែ បាំ្ុត្
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• ផ្េល់ការការពារសនេ ិស៊ុខជ្ញមួយការតណុ្ឹះតណ្តេ លលមីៗសេ ីពី

រក្មូវការននប្សរ ើភាពប្ដើមបីប្ធា ើដាំប្ណើររតស់រមមររ។ ប្ផ្ាៀងផ្តា រ់

ថា ការការពារសនេ ិស៊ុខក្រូវបានប្ក្តើក្បាស់ ប្ដើមបីការពារប្ោង

ែក្រ និងមិនក្រូវរ ៉ឹររបិរដល់ែលនរមមររប្ ើយ។ 

ោម នការងារសដា បងខាំ ឬការជួញៃូរមនុស្ស

លុបបាំបាត់្ការដារ់លរខខែា ដៃលមនិស្មសហតុ្

្លទាំងអស្់ចាំសពាេះចលនរបស្់រមមររនន។
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បសងកើត្ៃាំសែើរការក្តួ្ត្ពិនិត្យលទ្ធភាពតាម ល្ វូ

ចាប់ជាមួ ភាន រ់ងារដស្វ ងររការងារទាំងអស្់។

28

• ប្តើភាន រ់ងារចសា ងររការងារក្រូវបានប្ក្តើ អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវបានប្គរំពឹងឲ្យតប្ងក ើរ ដាំប្ណើរការក្រួរពិនិរយលទធភាពតាម

ផ្ល វូែាត់ អ្ន៊ុវរេនីរិវធីិសក្មាត់ការក្គត់ក្គងរតស់ភាន រ់ងារចសា ងររការងារ និងចារ់តាាំងត៊ុគគលមាន រ់ៗឲ្យ ទទូលខ៊ុស

ក្រូវសក្មាត់ការក្គត់ក្គងភាន រ់ងារចសា ងររការងារ។

• អ្ន៊ុវរេការវាយរនមលាប្លើការក្រួរពិនិរយលទធភាពតាមផ្ល វូែាត់សេ ីពីការប្ក្ជើសជ្ញម៊ុនននភាន រ់ងារចសា ងររការងារ

នីមួយៗចដលក្រូវបានពិចារណ្ត សក្មាត់ការប្ក្តើក្បាស់រន ុងការរាំណរ់ថាភាន រ់ងារប្នឹះ និងនដគូប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរណ្ត

មួយចដលខល នួអាែតាំប្ពញបានតាមរក្មូវការរតស់ប្ោងែក្រ អ្រិលិជន និងផ្ល វូែាត់។ អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវចរតងាា ញថា 

ការអ្ន៊ុវរេប្លើលរខខណឌ រក្មូវរតស់ក្រមុហ ៊ុន Target អ្ាំពីការប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរ ការជួល និងទក្មង់ការងារចដលជ្ញ
ចផ្នរមួយននការវាយរនមលា និងតនេដាំប្ណើរការននទាំនរ់ទាំនងអាជីវរមម ការក្តួ្ត្ពិនិត្យលទ្ធភាពតាម ល្ វូចាប់សលើការ

វា ត្ដមៃជាមុនគួរដត្មានសលើក្បធានបទ្ដៃលមានដចងរន ុងឧបស្មព័នធ A ។ 

• អ្ន៊ុវរេរិែចក្ពមប្ក្ពៀងប្សវាែងក្រងក្សតែាត់ជ្ញមួយភាន រ់ងារចសា ងររ ការងារទាំងអ្ស់ចដលនឹងក្រូវបានប្ក្តើក្បាស់ 

សក្មាត់ ការប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរលមី ឬការក្គត់ក្គងរមមររ។ 

• រិែចក្ពមប្ក្ពៀងជ្ញមួយភាន រ់ងារចសា ងររការងារគួរចរ ល្ ុឹះតញ្ញច ាំងថាភាន រ់ងារក្រូវចរក្តក្ពឹរេតាមលរខខណឌ រក្មូវប្ោង

ែក្រ ក្រមុហ ៊ុន Target និងផ្ល វូែាត់ ជ្ញលរខខណឌ សក្មាត់ការតនេទាំនរ់ ទាំនងអាជីវរមម។ រិចចក្ពមសក្ពៀងទាំងអស់្គួរ
ដត្ក្គបៃែដ ប់សលើក្បធានបទ្ដៃលមានដចងសៅ រន ុងឧបស្មព័នធ A។ 

ត្ក្មូវការទមទរ
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• ប្ធា ើសវនរមមប្ទៀងទរ់ យា៉ៅ ងប្ោែណ្តស់ជ្ញប្រៀងោល់ឆ្ន ាំ ននភាន រ់ងារចសា ងររការងារទាំងអ្ស់ និងវធីិសាស្រសេ

ប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុរគលិរលមីរតស់ពួរប្គ ប្ដើមបីធានថា ពួរប្គក្តរិតរេ ិតាមលរខខណឌ រក្មូវការរតស់ប្ោងែក្រ សេ ង់

ោររតស់ក្រមុហ ៊ុន Target និងែាត់ចដលពារ់ព័នធ។

• អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវចរក្រួរពិនិរយការអ្ន៊ុវរេ នូវដាំប្ណើរការសរមមភាព ចររក្មូវឯរសារសក្មាត់ការតាំពានចដលក្រូវ

បាន រាំណរ់អ្រេសញ្ញញ ណណ្តមួយប្ោយទីភាន រ់ងារចសា ងររការងារនូវែាត់ ចដលពារ់ព័នធ ឬសេ ង់ោររតស់ក្រមុ

ហ ៊ុន Target ។ 

• តនា ត់ពីការប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរនីមួយៗ សមាា សគាំររូាំណ្តងនន រមមររចដលបានមរដល់លមី ប្ដើមបីធានថា 

ភាន រ់ងារមិនបានែូលរមួរន ុងការអ្ន៊ុវរេ្ប្បារ (ដូែជ្ញ ការជាំនួសរិែចសនោ ឬការតរចក្តខ៊ុសននលរខខណឌ

ការងារជ្ញរ់ចសេ ង) និងដាំប្ណើរការប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរលមីចដលបានតាំប្ពញតាមលរខខណឌ រក្មូវ រតស់ប្ោងែក្រ សេ

ង់ោររតស់ក្រមុហ ៊ុន Target និងែាត់ចដលពារ់ព័នធ។ សមាា សគួរចររាំណរ់ពីក្បារ់ឈន លួចដលតង់ឲ្យរមមររ 
រ៏ដូែជ្ញែាំនួនជ្ញរ់ោរ់ចដលតង់ឲ្យ។ សូ្មសមើលឧបស្មព័នធ Aស្ក្មាប់មាតិ្កាស្មាា ស្ន៍គាំរ។ូ 

• ររាែាត់ែមលាងននរិែចក្ពមប្ក្ពៀងណ្តមួយចដលបានែ៊ុឹះហរាប្លខ្ជ រវាងភាន រ់ងារចសា ងររការងារ និងរមមររ

ប្ៅរន ុងទីតាាំងឯរសារផ្តា ល់ខល នួរតស់រមមររប្ៅប្ោងែក្រ។

ត្ក្មូវការទមទរ (ត្)
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• ក្រូវធានថា អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ទូទរ់សងដល់ភាន រ់ងារចសា ងររការងារ

សក្មាត់ ប្សវារមមរតស់ពួរប្គ រន ុងអ្ក្តាទីផ្ារតែច ុតបនន  ក្តសិនប្តើរមម

ររទ ាំងប្នឹះក្រូវបានប្ក្ជើសប្រ ើសប្ោយភាន រ់ងារចសា ងររការងារ។

• ប្ោងែក្រក្រូវបានជក្មញុប្លើរទឹរែិរេឲ្យជួលរមមររប្ោយផ្តា ល់ ប្ោយ

ោម នការប្ក្តើក្បាស់ពីភាន រ់ងារចសា ងររការងារ។ អ្ន រផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវចរ

តងាា ញពីការតនេ ប្ធា ើឲ្យរ ើរែប្ក្មើន តាមចរអាែប្ធា ើបាន ប្ដើមបីជួល

ត៊ុគគ លិរផ្លិររមមប្ោយផ្តា ល់  និងមិនគួរប្ក្តើក្បាស់ការប្រៀតែាំពី

ក្តភពខ្ជងប្ក្ៅជ្ញមួយភាន រ់ងារ ចសា ងររការងារសក្មាត់ការងារនន

រមមររផ្លិររមមប្នឹះប្ទ។

• រក្មូវឲ្យភាន រ់ងារចសា ងររការងារ តងាា ញពីក្តភពការងាររតស់ពួរប្គ។

ោម នការងារសដា បងខាំ ឬការជួញៃូរមនុស្ស

បសងកើត្ៃាំសែើរការក្តួ្ត្ពិនិត្យលទ្ធភាពតាម ល្ វូ

ចាប់ជាមួ ភាន រ់ងារដស្វ ងររការងារទាំងអស្់។

ការអនុវត្តលែ បាំ្ុត្
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• អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវចរធានថា រមមររតរប្ទសទាំងអ្ស់គឺប្ៅរន ុងក្តប្ទស ចដលក្សតែាត់ និងមានលិខិរអ្ន៊ុញ្ញ រ

ការងារក្សតែាត់ក្រឹមក្រូវចដលរមួទ ាំងទិោា ការផ្ងចដរ។ 

លិខិត្អនុញ្ហា ត្ការងារ

ត្ក្មូវការទមទរ
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• ខ និងលរខខណឌ រិែចសនោការងាររតស់រមមររែាំណ្តរក្សរុតរប្ទសក្រូវចរប្សម ើភាពោន តាមឯរសារ ប្ៅនឹង ខ និងលរខខណឌ រតស់រមមរររន ុងក្សរុ

ចដលរមួទ ាំងប្មា៉ៅ ង ក្បារ់ឈន លួ និងអ្រាក្តប្យាជន៍ប្ផ្សងៗ។ 

• ប្មា៉ៅ ងតចនាមទាំងអ្ស់គួរចរជ្ញការសម ័ក្គែិរេ។ រមមររក្រូវចរមិនរក្មូវឲ្យរងការតងខ ិរតងខ ាំ ការោរ់វន័ិយ ឬការពិន័យសក្មាត់ការតដិប្សធប្មា៉ៅ ង

តចនាមប្ ើយ។ ប្ោងែក្រក្រូវចរតប្ងក ើរនីរិវធីិនផ្ារន ុង ប្ដើមបីតញ្ញា រ់ពីការទទួលយរការងារតចនាមប្មា៉ៅ ងប្ោយសម ័ក្គែិរេ។ នីរិវធីិនផ្ារន ុងអាែរមួ

មាន ប្ោលការណ៍ជ្ញោយលរខណ៍អ្រសរចដលក្រូវបានក្បាក្ស័យទរ់ទងប្ៅរមមររតាមរយៈតទតងាា ញ និង/ឬ ការតណុ្ឹះតណ្តេ លលមីៗជ្ញភាសាប្ដើម

រតស់រមមររ និង/ឬ ការប្ក្តើក្បាស់នូវសនលា ឹរអ្ន៊ុម័រប្មា៉ៅ ងតចនាមចដលក្រូវចរ បានែ៊ុឹះហរាប្លខ្ជប្ោយរមមររ រមួជ្ញមួយនីរិវធីិែាត់ែាស់ោស់សេ ី

ពីរប្តៀតចដលរមមររតដិប្សធការងារ OT ។

• អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវចរតង់ក្បារ់ចខប្ពញប្លញជូនដល់រមមររ ប្លើរចលងចរប្ៅប្ពលមានការរក្មូវឲ្យការ់ទ៊ុរែាំ ចណរខលាឹះពីក្បារ់ចខ ចដលតញ្ញា រ់

ប្ោយែាត់រន ុងក្សរុ ដូែជ្ញនលលាធានោ៉ា ត់រងស៊ុខភាពថាន រ់ជ្ញរិ នលលាធានោ៉ា ត់រងការងារ ការតង់ពនធប្លើក្បារ់ែាំណូលជ្ញប្ដើម។ 

• ក្បារ់ឈន លួមិនអាែតញ្ជ នូតាមរយៈភាន រ់ងារចសា ងររការងារបានប្ ើយ។ រមមររក្រូវចរក្រូវបានទទួលក្បារ់ប្ោយផ្តា ល់ប្ោយនិប្យាជរ។ 

• ការការ់ក្បារ់ឈន លួរតស់រមមររក្រូវចរក្សតែាត់ជ្ញនិែច ដូែបានតញ្ញា រ់រន ុងរិែចសនោការងារ និងបានរាំណរ់យា៉ៅ ងែាស់រន ុងត័ណណ ប្តើរក្បារ់។ 

• ប្ោងែក្រក្រូវចរផ្េល់ជូនត័ណណ ប្តើរក្បារ់ ឬវរិកយតក្រទូទរ់ក្បារ់ចដលប្រៀតោត់អ្ស់ប្សែរេ ី ជ្ញភាសាប្ដើមរតស់រមមររ។ 

ខ និងលរខខែា

ត្ក្មូវការទមទរ (ត្)
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• អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវចរធានថា រមមររទ ាំងអ្ស់ទទួលបាន ព័រ៌មានសប្ងខតក្គត់ក្ជងុប្ក្ជ្ញយម៊ុននឹងចារប្ែញពីក្តប្ទស តញ្ជ នូចដលតាំប្ពញ

បានតាមលរខខណឌ រក្មូវប្ផ្សងៗដូែចដលមានចែងប្ៅរន ុង ឧបស្មព័នធ A ។ ក្រូវក្បារដថា ការតណុ្ឹះតណ្តេ លក្រូវបានររ់ក្តាែាស់ោស់។ 
• ផ្េល់ដល់រមមររតរប្ទសនូវការែូលប្ក្តើយនេការតណដ ឹងសារទ៊ុរខប្ោយតាំប្ពញតាមលរខណៈវនិិែឆ ័យខ្ជងប្លើចដលអាែឱ្យពួរប្គោយការណ៍ពី

តទពិប្សាធន៍ណ្តមួយននការ្ប្បារ ការគិរនលលា ឬការអ្ន៊ុវរេោម នសីលធម៌ជ្ញអ្នមិរប្ផ្សងប្ទៀរ។

ការទ្ាំនរ់ទ្ាំនង និងការបែុ្េះបណ្ឌដ ល

ត្ក្មូវការទមទរ (ត្)
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• ត៊ុគគលិររតស់ប្ោងែក្រក្រូវប្ធា ើសរមមភាពផ្េល់ព័រ៌មានសប្ងខតអ្ាំពីការជួល និង

ម៊ុនប្ពលប្ែញដាំប្ណើរទាំងអ្ស់ រន ុងក្តប្ទសចដលតញ្ជ នូ។

• ររារាំណរ់ក្តាចដលតងាា ញថា ប្ៅប្ពលណ្តចដលរិែចសនោប្នឹះក្រូវបានែ៊ុឹះហរា
ប្លខ្ជ និងភសុ្តាងចដលថា ឯរសារលរែមលាងក្រូវបានផ្េល់ជូនរមមរររន ុង

ក្តប្ទសតញ្ជ នូ។ រាំណរ់ក្តាប្នឹះ គួរោត់តញ្ច លូ កាលតរបិ្ែឆទ ប្ ម្ ឹះរមមររ និង
ហរាប្លខ្ជរតស់រមមររ។

• យា៉ៅ ងប្ោែណ្តស់មួយក្រមីាសមេង ក្រូវសមាា សគាំរនូនរមមររតរប្ទសប្ដើមបតីាម
ោនអ្ាំពីសាា នភាព និងការយល់ដឹងរតស់ពួរប្គអ្ាំពីែាត់រតស់អ្នរផ្គរ់ផ្គង់។ 

• ជួលថាន រ់ក្គត់ក្គង និងអ្នរក្គត់ក្គងសងាា រ់ផ្លិររមម ប្ោយផ្តា ល់ចដលសាា រ់

ជាំនញរន ុងភាសាចដលយល់បានប្ោយ រមមររ។

• ផ្េល់ដល់រមមររតរប្ទសនូវសមាា រៈជាំនួយចដលក្រូវការប្ដើមបី ែូលរមួ និងរាំណ្តង
រន ុងគណៈរមាម ធិការ ឬសមាគមរមមររណ្តមួយ។

ោម នការងារសដា បងខាំ ឬការជួញៃូរមនុស្ស

ក្ត្វូធានថា រមមររចាំណ្ឌរក្ស្រុបរសទ្ស្ទាំង

អស្់ទ្ទួ្លបាន ការក្បក្ពឹត្តសដា ស្មភាព។

ការអនុវត្តលែ បាំ្ុត្
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បង់ដលៃចាំណ្ឌ  ឬការពិន័ ណ្ឌមួ ស ើ ។
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• ធានថា រមមររចដលោឈត់ ទទួលបានក្បារ់ឈន លួទ ាំងអ្ស់រតស់ខល នួ ប្ោយោម នការពិន័យ។ អ្នរផ្គរ់ផ្គង់

ក្រូវចរមិនក្រូវឲ្យតង់ពនធនលលាណ្តមួយ ឬការពិន័យននសក្មាត់ការមិនតាំប្ពញតាមរិែចសនោការងារ ប្ ើយ។

• ផ្េល់មប្ធោបាយដឹរជញ្ជ នូក្រ ត់ប្ៅវញិដល់រមមររតរប្ទស តនា ត់ពីតញ្ច ត់រិែចសនោ ប្ៅប្ពលមានការ

ោឈត់ប្ោយមានការជូនដាំណឹងសមប្ហរ៊ុផ្ល ប្ៅប្ពលមានការោឈត់សា ិរប្ក្កាមលរខខណឌ ជ្ញរ់ោរ់ ឬ

ប្ៅប្ពលក្រូវបានតញ្ឈត់ប្ក្កាមលរខខណឌ ជ្ញរ់ោរ់ ដូែមានចែងរន ុង ឧបស្មព័នធ A។
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• ប្ធា ើទាំនរ់ទាំនងរក្មូវការននប្ៅអ្នរផ្គរ់ផ្គង់ថាន រ់តនេតនា ត់ប្ោយ ផ្តា ល់មារ់ និងជ្ញោយលរខណ៍អ្រសរ។

• រមួមានរក្មូវការននរន ុងទក្មង់ចដលនឹងអាែពក្ងឹងការអ្ន៊ុវរេ រតស់ពួរប្គប្ោយប្ោងែក្រ ដូែជ្ញ រន ុង

រិែចសនោ និងត័ណណ តញ្ញា ទិញ។

• ផ្េល់នូវការតណុ្ឹះតណ្តេ លប្ៅដល់ត៊ុគគលិរក្គត់ក្គងចដលពារ់ព័នធប្លើការក្រួរពិនិរយតាមែាត់ប្លើ អ្នរផ្គរ់ផ្គង់

ថាន រ់តនា ត់។

• ធានថា រមមររចដលបានជួលប្ៅនឹងរចនលាងប្ោយអ្នរផ្គរ់ផ្គង់ថាន រ់ តនេតនា ត់ ដូែជ្ញ អ្នរែ៊ុឹះរិែចសនោប្ៅ

នឹងរចនលាង មានខ និងលរខខណឌ ការងារចដលតាំប្ពញបានតាមរក្មូវការប្ផ្សងៗ។

• អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវចរប្ធា ើការប្ផ្ាៀងផ្តា រ់ក្សតតាមសេ ង់ោរ ននប្ៅឯអ្នរផ្គរ់ផ្គង់ថាន រ់តនេតនា ត់។ 

ប្ោងែក្រក្រូវចរអ្ន៊ុវរេតាមរក្មូវការរតស់ក្រមុហ ៊ុន Target ប្លើការោមឃារ់ ននការងារប្ោយតងខ ាំប្ៅប្លើសងាា រ់ផ្គរ់ផ្គង់រន ុង 
អ្ងគភាព រតស់ខល នួ។ ប្ដើមបីសប្ក្មែប្ោលតាំណងប្នឹះ ប្ោងែក្រក្រូវចររក្មូវឲ្យអ្នរផ្គរ់ផ្គង់រតស់ ពួរប្គទទួលសាគ ល់ និងអ្ន៊ុវរេ  

រក្មូវការប្ផ្សងៗប្លើការោមឃារ់ពលរមមប្ោយតងខ ាំ។ ជ្ញអ្តបតរមា ទាំនរ់ទាំនងប្ោយប្ោងែក្រក្រូវចរោ៉ា ត់រងប្លើ អ្នរផ្គរ់ផ្គង់

ថាន រ់តនេតនា ត់រតស់ខល នួទ ាំងអ្ស់។ 
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ោម នពលរមមអនីត្ិជន
ប្យើងមិនអ្រ់ឱ្នែាំប្ពាឹះការប្ក្តើក្បាស់រមាលា ាំងពលរមមរ៊ុមារ ប្ហើយនឹងមិនប្ធា ើ

ការប្ោយប្ែរនជ្ញមួយអ្នរផ្គរ់ផ្គង់ចដលប្ក្តើក្បាស់រមមររចដលមនិទនក់្គត់

អាយ៊ុ។ ប្យើងរាំណរ់រមមររនិប្យាជិរមិនទនក់្គតអ់ាយ៊ុជ្ញត៊ុគគលចដលមាន

អាយ៊ុរិែជ្ញងអាយ៊ុប្ធា ើការអ្តបរមារន ុងរាំតន់ ឬអាយ៊ុ 15ឆ្ន ាំ ចដលយរតាម
ែាំណ៊ុ ែមួយណ្តចដលមានអាយ៊ុប្ក្ែើនជ្ញង និង/ឬ អ្នរចដលមិនអ្ន៊ុវរេតាម

សេង់ោរអ្នេរជ្ញរិដូែចដលបានរាំណរ់ប្ោយអ្ងគការពលរមមអ្នេរជ្ញរិ (ILO) 
ទរ់ទងនឹងអាយ៊ុសមក្សតរន ុងការតាំប្ពញការងារចដលអ្ន៊ុវរេចផ្នររសិរមម

ជ្ញលរខណៈក្គួសារ។ អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវចរប្ោរពតាមការ រ ៉ឹរតនេ ឹងប្លើការងារ

ពារ់ព័នធនឹងអាយ៊ុដូែចដលបានរាំណរ់ប្ោយែាត់រន ុងក្សរុ និងប្ោរពតាម

សេង់ោរអ្នដរជ្ញរិចដលបានរាំណរ់ប្ោយអ្ងគការពលរមមអ្នេរជ្ញរិ (ILO) 
ទរ់ទងនឹងអាយ៊ុសមក្សតរន ុងការតាំប្ពញការងារ។ 

អា ុអបបរមា

រាំែត់្ក្តាបុគគលិរ

អនុវត្តក្ស្បតាមចាប់រន ុងក្ស្រុ
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ធានថា រមមររទាំងអស្់មានអា ុអបបបរមាសៅរន ុងសពល

ជួលឲ្យសធវើការងារក្ស្បតាមចាប់រន ុងក្ស្រុ ឬអា ុ 15ឆ្ន ាំ, 
 រតាមក្បការមួ ណ្ឌដៃលមានអា ុសក្ចើនជាង។
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• តប្ងក ើរ និងអ្ន៊ុវរេក្តព័នធធនធានមន៊ុសសទូលាំទូោយ ប្ដើមបីទត់សាក រ់ពលរមមរ៊ុមារ។ ធានថា ប្ោលការណ៍នន រមួតញ្ច ូលឃាលា ថា 

ោម នចផ្នរណ្តមួយអាែជួលអ្នរដនទប្ៅប្ក្ៅតណ្តេ ញជួលចដលបានតប្ងក ើរប្ ើង។ មិនអ្ន៊ុញ្ញញ រឲ្យមានររណីប្លើរចលងណ្តមួយ 

ប្ទឹះជ្ញែាំប្ពាឹះរមមររអ្ែិនស្រនេយ៍ រមមររមានរិែចសនោ រមមររទទួលក្បារ់តាមរក្មិរផ្លិរផ្លចដលប្ធា ើបាន រមមររតរប្ទសនិង 

រមមរររន ុងក្សរុ រមមររែាំណ្តរក្សរុ/រមមររតរប្ទសសាន រ់ប្ៅនិងប្ធា ើការតប្ណ្តេ ឹះអាសនន រមមររជួលឲ្យប្ធា ើការមេងមាក ល សិសស

ឬនិសសិរ អ្នរែ៊ុឹះរមមសិរា ឬរមមររតប្ណ្តេ ឹះអាសនន។ 

• រាំណរ់ផ្លវបិារនន ក្តសិនប្តើក្តធានក្គត់ក្គងការងារ ឬអ្នរក្រួរពិនិរយការងាររំប្ោភតាំពានែាត់រន ុងក្សរុ និង/ឬ សេ ង់ោរ

រតស់ក្រមុហ ៊ុន Target ។ ប្ធា ើជ្ញអ្នរក្គត់ក្គង ឬអ្នរក្រួរពិនិរយការងារចដលមានទាំនួលខ៊ុសក្រវូ។

• ដៃគូអាជីវរមម៖យល់ដឹងអ្ាំពីនិយមន័យននពារយពលរមមរ៊ុមារសក្មាត់តណ្តេ ក្តប្ទសទាំងអ្ស់ ចដលជ្ញក្តភពផ្លិរផ្ល ប្ហើយថាប្រើ

តាំប្ពញតាមសេ ង់ោរក្រមុហ ៊ុន Targetឬប្ទ។

• សរាងចក្រ៖យល់ដឹងអ្ាំពីអាយ៊ុចដលអាែប្ធា ើការ និងអាយ៊ុប្រមងជាំទង់ចដលអាែប្ធា ើការក្សតែាត់ និងរប្តៀតចដលែាត់ប្ក្តៀតប្ធៀត

ប្ៅនឹងសេ ង់ោររតស់ក្រមុហ ៊ុន Target ។

• ប្ផ្ាៀងផ្តា រ់លិខិរតញ្ញា រ់អ្ាំពីអាយ៊ុ និងរាំណរ់អ្រេសញ្ញញ ណប្តរខជនមាន រ់ៗ ម៊ុនជួលឲ្យប្ធា ើការងារ។ ឯរសារក្រវូចររមួតញ្ច ូលឯរសារ

រាំណរ់អ្រេសញ្ញញ ណប្ដើមចដលតញ្ញា រ់តាមែាត់ក្រឹមក្រវូ ប្ោយមានរតូលរ ដូែជ្ញអ្រេសញ្ញញ ណត័ណណ  សាំត៊ុក្ររាំប្ណើរ លិខិរ ល្ាងចដន 

ត័ណណ ប្តើរតរ សាំត៊ុក្រតញ្ញា រ់ពីប្វជាតណឌ ិរ ជ្ញប្ដើម។ មិនក្រវូជួលអ្នរណ្តមាន រ់ឲ្យប្ធា ើការងារប្ោយោម នព័រ៌មានប្នឹះប្ ើយ។

• តញ្ញា រ់ថាការងារផ្លិររមមទាំងអ្ស់ ក្រវូបានអ្ន៊ុវរេប្ៅរន ុងប្ោងែក្រ ឬតរសិាា នចដលបានក្គត់ក្គង រន ុងប្ោលតាំណងប្ដើមបីតងាក រ

ោនិភ័យននការែូលរមួប្ោយក្រមុរមមររប្រមងជាំទង់ ឬមិនទន់ក្គត់អាយ៊ុ។

*រមមររមិនទន់ក្គប់អា ុ គជឺាការ
រំសោភបាំពានដៃលមិនអាចអត្ឱ់ន

ឲ្យបានចាំសពាេះក្រមុហ ុន Target ។
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• ពិនិរយប្មើលយា៉ៅ ងលមអ ិរអ្ាំពីភាពក្រឹមក្រូវតាមផ្ល វូែាត់ែាំប្ពាឹះរអាយ៊ុ និងរាំណរ់អ្រេសញ្ញញ ណឯរសារ។ ប្ៅរន ងុរាំតន់

ចដលជ្ញរចនលាងមានការចរលា ងតនលា ាំជ្ញទូប្ៅ ចដលតងាា ញឲ្យប្ឃើញអាយ៊ុតាមរយៈក្តភពព័រ៌មានប្ផ្សងប្ទៀរ ដូែជ្ញ៖ 

⎯ ក្តភពព័រ៌មានទាំនរ់ទាំនងននឯរសារសាំប្ៅប្ដើម ដូែជ្ញអាជ្ញា ធររោា ភិបាលមូលោា នសក្មាត់ការតញ្ញា រ់

ក្រឹមក្រូវតាមែាត់។

⎯ ប្សន ើស៊ុាំក្តភពឯរសារសាំប្ៅប្ដើមជ្ញប្ក្ែើន សក្មាត់ការប្ក្តៀតប្ធៀតែាំណ៊ុ ែមិនក្សតោន ។

⎯ ប្ក្តើក្បាស់យនេការននការតញ្ញា រ់ភាពក្រឹមក្រូវតាមែាត់អ្ាំពីឯរសារក្រឹមក្រូវ ប្ដើមបីក្គត់ក្គងការចរលា ងតនលា ាំ។

⎯ តទសមាា សន៍ស៊ុីជប្ក្ ប្ោយប្ក្តើតប្ែចរប្ទសសមាា សន៍រក្មិរខពស់ ប្ដើមបីពិនិរយប្មើលភាពក្រឹមក្រូវននព័រ៌មាន

ទាំងប្នឹះ។

• តាមោនក្តប្ភទឯរសារ និងអ្ា ីៗប្រើរមានប្ ើងែាំប្ពាឹះឯរសារចរលា ងកាលា យ ចដលប្រើរប្ ើងជ្ញតប្ណេ ើរៗ និងការតណុ្ឹះ

តណ្តេ លត៊ុគគលិរធនធានមន៊ុសស ប្ដើមបីទទួលសាគ ល់ការអ្ន៊ុវរេទូប្ៅ។

• សមាា សន៍ជ្ញមួយរមមររចដលអាែតប្ក្មើការងារនប្ពលអ្នគរ ប្ដើមបីធានថាមានការតងាា ញចដលក្រូវោន នឹងឯរ

សារអ្រេសញ្ញញ ណ។

• តប្ងក ើរប្ោលការណ៍ «ោម នរមមររប្ក្កាមអាយ៊ុប្ធា ើការងារ» រតស់ក្រមុហ ៊ុន និងោរ់ប្ោលការណ៍ប្នឹះប្ៅរន ងុប្សៀវប្ៅ

ចណនាំរតស់ក្រមុហ ៊ុន។ 

• ដៃគូអាជីវរមម៖ធានថាអ្នរផ្គរ់ផ្គង់មានប្ោលការណ៍សេ ីពីការជួលរមមររឲ្យប្ធា ើការ ចដលតញ្ញា រ់ពីអាយ៊ុអ្តបតរមា

ប្ោយអ្ន៊ុប្ោមតាមសេ ង់ោររតស់ក្រមុហ ៊ុន Target ។
• ចែររំចលររក្មូវការអាយ៊ុែូលប្ធា ើការ ជ្ញមួយទីភាន រ់ងារជួលរមមររឲ្យប្ធា ើការ ប្តើអាែអ្ន៊ុវរេបាន។

• ក្រួរពិនិរយការែូលប្ៅទីតាាំងផ្លិររមម ។ មិនក្រូវអ្ន៊ុញ្ញញ រឲ្យត៊ុគគលណ្តមាន រ់ ចដលមានអាយ៊ុប្ក្កាមអាយ៊ុប្ធា ើការងារ

ក្សតែាត់ ឬអាយ៊ុ 15 ឆ្ន ាំ (យរតាមអាយ៊ុមួយណ្តចដលប្ក្ែើនជ្ញង) ែូលប្ៅជ្ញន់ផ្លិររមមប្ ើយ។

ោម នពលរមមអនីតិ្ជន

ធានថា រមមររទាំងអស្់មានអា ុអបបបរមាសៅរន ុងសពល

ជួលឲ្យសធវើការងារក្ស្បតាមចាប់រន ុងក្ស្រុ ឬអា ុ 15ឆ្ន ាំ, 
 រតាមក្បការមួ ណ្ឌដៃលមានអា ុសក្ចើនជាង។
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ត្ក្មូវការទមទរ

• រមមររមាន រ់ៗ (រមួទ ាំងរមមររអ្ែិនស្រនេយ៍ រមមររមានរិែចសនោ រមមររទទួលក្បារ់តាមរក្មិរផ្លិរផ្ល

ចដលប្ធា ើបាន រមមររែាំណ្តរក្សរុ/រមមររតរប្ទសសាន រ់ប្ៅនិងប្ធា ើការតប្ណ្តេ ឹះអាសនន រមមររជួលឲ្យប្ធា ើការ

មេងមាក ល  និងរមមររតប្ណ្តេ ឹះអាសនន) ក្រូវចរមានរាំណរ់ក្តាត៊ុគគលិរ។

• រាំណរ់ក្តាត៊ុគគលិរ ក្រូវចរមានកាលតរបិ្ែឆទការងារប្ពញប្លញ (នលា-ចខ-ឆ្ន ាំ) និងលិខិរតញ្ញា រ់អ្ាំពីអាយ៊ុ

ប្ៅប្ពលជួលឲ្យប្ធា ើការងារ ក្ពមទាំងព័រ៌មានប្ផ្សងៗចដលរក្មូវប្ោយែាត់។ 

• រាំណរ់ក្តាត៊ុគគលិរសក្មាត់រមមររមាន រ់ៗ (រមួទ ាំងរមមររអ្ែិនស្រនេយ៍ រមមររមានរិែចសនោ រមមររទទួល

ក្បារ់តាមរក្មិរផ្លិរផ្លចដលប្ធា ើបាន រមមររែាំណ្តរក្សរុ/រមមររតរប្ទសសាន រ់ប្ៅនិងប្ធា ើការតប្ណ្តេ ឹះ

អាសនន រមមររជួលឲ្យប្ធា ើការមេងមាក ល  និងរមមររតប្ណ្តេ ឹះអាសនន) ក្រូវចរមានសក្មាត់ការក្រួរពិនិរយ

ប្ ើងវញិ។

• រាំណរ់ក្តាត៊ុគគលិរ ក្រូវចរតប្ងក ើរប្ ើងប្ៅប្ពលជួលឲ្យប្ធា ើការងារ។ មិនក្រូវអ្ន៊ុញ្ញញ រឲ្យរមមររែូលទីតាាំង

ផ្លិររមម ម៊ុនប្ពលតញ្ច ត់ការប្ផ្ាៀងផ្តា រ់អាយ៊ុ និងតប្ងក ើរឯរសារត៊ុគគលិរប្ ើយ។

• ផ្េល់ជូនក្រមុការងារខ្ជងចសា ងររក្តភពរតស់ក្រមុហ ៊ុន Target និង/ឬ សវនររភាគីទីតីរតស់ប្យើងចដល

បានតប្ងក ើរប្ ើង ប្ោយអាែែូលដាំប្ណើរការរាំណរ់ក្តាត៊ុគគលិរប្ពញប្លញសក្មាត់រមមររទ ាំងអ្ស់។
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• ប្ោងែក្រននក្រូវចរយល់ដឹង និងប្ោរពតាមែាត់មូលោា នែាំប្ពាឹះ រមមររវយ័ជាំទង់ រមួទ ាំង

ក្តប្ភទការងារ លរខខណឌ ប្ធា ើការងារ នលាប្ធា ើការ ែាំនួនប្មា៉ៅ ង ប្ធា ើការ និងែាំនួនប្មា៉ៅ ងប្ធា ើការតចនាម។

• ប្ៅរចនលាងចដលែាត់រន ុងក្សរុរក្មូវឲ្យមាន ប្នឹះរមមររវយ័ជាំទង់ក្រូវចរែ៊ុឹះតញ្ា ីប្ ម្ ឹះប្ៅ

ការយិាល័យការងាររន ុងក្សរុ និងទទួលបានការក្រួរពិនិរយស៊ុខភាព។

• មានក្តព័នធមួយប្ៅនឹងរចនលាង ប្ដើមបីរាំណរ់អ្រេសញ្ញញ ណ និងក្រួរពិនិរយយា៉ៅ ងែាស់ ែាំប្ពាឹះរមមររ

វយ័ជាំទង់ និងរចនលាងការងាររតស់ពួរប្គ ក្ពមទាំងរាំណរ់អ្រេសញ្ញញ ណរចនលាងននផ្ងចដរ ចដល

មិនសមរមយសក្មាត់រមមររវយ័ជាំទង់ ប្ោយសារចរការក្ពួយបារមាចផ្នរែាត់ និងស៊ុវរា ិភាព។ 

• ប្ផ្ាៀងផ្តា រ់ថា រមមររទ ាំងអ្ស់ចដលបានែូលរមួរន ុងសរមមភាពមានោនិភ័យខពស់ ដូែជ្ញការប្ធា ើ

ការជ្ញមួយសារធារ៊ុប្ក្ោឹះថាន រ់ ការប្លើរោរ់អី្វា៉ា ន់ធ៊ុនធាន់ ចដលប្ធា ើការប្ៅរក្មិរខពស់ជ្ញប្ដើម គឺ

ក្រូវមានអាយ៊ុប្ក្ែើនជ្ញងែាត់ចដលរក្មូវសក្មាត់តាំប្ពញការងារចតតប្នឹះ។

• តណុ្ឹះតណ្តដ លរមមររវយ័ជាំទង់ ប្ដើមបីធានថាពួរប្គយល់ដឹងយា៉ៅ ងប្ពញប្លញអ្ាំពីតទញ្ញា ប្ោងែក្រ 

ប្ហើយជ្ញពិប្សសការរាំណរ់លរខខណឌ ចផ្នរែាត់ចដលទរ់ទងនឹងរមមររវយ័ជាំទង់។

ត្ក្មូវការទមទរ
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ស្ុខភាព និង 
ស្ុវត្ា ិភាព
អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រវូចរផ្េល់នូវតរយិាកាសការងារក្តរតប្ោយស៊ុវរាិភាព 

និងមានស៊ុខភាពលអសក្មាត់រមមររនិប្យាជិរ។ ប្យើងរពំឹងថាប្ក្ោឹះ

ថាន រ់នឹងក្រវូបានវាយរនមលា និងមានការការពារសមក្សតចដលក្រវូ

អ្ន៊ុវរេ ក្រួរពិនិរយ និងតណុ្ឹះតណ្តេ លដល់រមមររនិប្យាជិរប្ដើមបី

តងាក រប្ក្ោឹះថាន រ់ រតួស និងជាំងឺ។ រិែចការពារក្រវូចរមានែាំប្ពាឹះរមម

ររនិប្យាជិរប្ដើមបីការពារពីការត៉ៅឹះពាល់នឹងសារធារ៊ុគីមីព៊ុល ឬ

សារធារ៊ុប្ក្ោឹះថាន រ់ ធានអាយ៊ុជីវរិ និងស៊ុវរាភិាពអ្ោរ ក្ពមទាំង

ប្ោរពតាមែាត់រន ុងរាំតន់។ ក្តសិនប្តើអ្នរផ្គរ់ផ្គង់ផ្ដល់មណឌ លសាន រ់

ប្ៅសក្មាត់រមមររនិប្យាជិររតស់ពួរប្គ ប្នឹះរចនលាងក្រវូចរមាន

ស៊ុវរាិភាព និងមានអ្នម័យ។

ការបងាក រអគគ ិភ័ 

ស្ាំស ងសរាទ្ិ៍អគគ ិភ័ 

ឧបររែ៍ការពារអគគ ិភ័  

*
ព័ត្៌មានទាំងអស្់ទរ់ទ្ងទាំងលរខខែា ទី្តាាំង និង

អសនតវាស្ិរដាឋ ន លុេះក្តាដត្បានរត្់ស្មាគ ល់តាមរសបៀបស្សង

សទ្ៀត្។

ក្ចរសចញក្ោអាស្នន

ការស្សគងាគ េះបឋម

ស្ុវត្ា ិភាពអគគ ិស្នី

ស្ុវត្ា ិភាពសក្គឿងមា៉ោ ស្ុីន

ស្ុវត្ា ិភាពរចនស្មព ័នធ

ស្មាា រសក្ោេះថាន រ់

ស្ីតុ្ែា ភាពសក្ោេះថាន រ់

ឧបររែ៍ការពារផ្ទា ល់ខល នួ
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ដាឋ ន និងរដនៃងសធវើការ។
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• តប្ងក ើរប្ោលការណ៍ និងនីរិវធិីសេ ីពីស៊ុខភាព និងស៊ុវរា ិភាព រមួមានការតងាក រអ្គគ ិភ័យ នីរិ

 វធិីការងាររចនលាងប្ៅេ  និងនីរិវធិីប្ ល្ា ើយរតតនា ន់សក្មាត់ការប្ក្រៀមតងាក រអ្គគ ិភ័យ និង

ប្ក្ោឹះមហនេោយធមមជ្ញរិ។ 

• ប្ោងែក្រគួរតប្ងក ើរចផ្នការស៊ុវរា ិភាពអ្គគ ិភ័យ/ពនលា រ់អ្គគ ិភ័យ ចដលរមួមានការជប្មលាៀស

តនា ន់ ត៊ុគគលិរពនលារ់អ្គគ ិភ័យ និងអ្នររាំព៊ុងតាំប្ពញភាររិែច។ ចផ្នការស៊ុវរា ិភាពគួរចរ

មាន (ត៉ៅ៊ុចនេមិនរាំណរ់ែាំប្ពាឹះ) ព័រ៌មានលមអ ិរសេ ីពីទីតាាំង និងអាសយោា នប្ោងែក្រ ប្លខ

ទាំនរ់ទាំនងតនា ន់ តលាង់ជ្ញន់ ជ្ញមួយឧតររណ៍ចដលមានតាំពារ់ក្សាត់ ត៊ុគគលិរស៊ុវរា ិភាព

ជ្ញមួយម៊ុខងាររតស់ពួរប្គ តញ្ា ីឧតររណ៍ពនលារ់អ្គគ ិភ័យ ការជប្មលាៀស និងចផ្នការជួយ

សប្ស្រងាគ ឹះ រាំតន់ជួតក្តជ៊ុាំោន  អាងសុ្រទឹរ ទីតាាំងទឹរប្ៅចរបរ និងទីតាាំងផ្គរ់ផ្គង់ថាមពល។ 

ចផ្នការស៊ុវរា ិភាពអ្គគ ិភ័យ គួរចរក្រូវបានអ្ន៊ុម័រប្ោយនយរោា នអ្គគ ិភ័យ ក្តសិនប្តើ

អាែ។ ចផ្នការស៊ុវរា ិភាព គួរចរតិទផ្សពាផ្ាយប្ៅក្ែរែូល ក្ែរទា រធាំៗ ឬប្ៅទីតាាំងរមួ។ 

• ក្តសិនប្តើក្រូវបានរាំណរ់ប្ោយែាត់ ប្ោងែក្រគួរចរមានមស្រនេ ីស៊ុវរា ិភាពអ្គគ ិភ័យទទួលខ៊ុស

ក្រូវរន ងុការអ្ន៊ុវរេប្ោលការណ៍ និងនីរិវធិីស៊ុខភាព និងស៊ុវរា ិភាពចដលជ្ញចផ្នរមួយននថាន រ់

ដឹរនាំជ្ញន់ខពស់។ 

• ប្ោងែក្រទាំងប្នឹះក្រូវអ្ន៊ុវរេការសប្ស្រងាគ ឹះតនា ន់ និងប្ធា ើសមយ៊ុទធបាញ់ពនលារ់អ្គគ ិភ័យ ចដល
ក្គត់ក្គងប្ោយមស្រនេ ីស៊ុវរា ិភាពអ្គគ ិភ័យចដលមានលរខ ណៈសមបរេ ិ ក្គត់ក្ោន់ សក្មាត់រមមររ

ទាំងអ្ស់ប្ោយអ្ន៊ុប្ោមតាមែាត់រន ងុក្សរុ ប្ហើយរចនលាងប្ធា ើការទាំងអ្ស់ក្រូវផ្តេ ែ់ែរនេ

ប្ភលា ើង។ ក្តសិនប្តើមិនមានែាត់រន ងុក្សរុចដលក្រូវអ្ន៊ុវរេប្នឹះ សូមអ្ន៊ុវរេការហា ឹរោរ់

សប្ស្រងាគ ឹះតនា ន់ និងប្ធា ើសមយ៊ុទធបាញ់ពនលារ់អ្គគ ិភ័យយា៉ៅ ងប្ោែណ្តស់មេងរន ងុមួយឆ្ន ាំ។

• ប្ោងែក្រគួរចរអ្ត់រំរមមរររតស់ពួរប្គអ្ាំពីការប្ ល្ា ើយរតតនា ន់សេ ីពីអ្គគ ិភ័យរមួមាន
ស៊ុវរា ិភាពមូលោា ន ប្ោលការណ៍ស៊ុវរា ិភាព ការប្ក្រៀមនិងនីរិវធិីតនា ន់ ក្តព័នធពនលារ់

អ្គគ ិភ័យ។ 

• ប្ោងែក្រគួរធានថា ែាំនួនរមមររចដលរក្មូវឲ្យមានប្នឹះ ក្រូវបានតណុ្ឹះតណ្តេ ល និង
បានប្ែញវញិ្ញញ តនតក្រតញ្ញា រ់ពីប្សវារមមអ្គគ ិភ័យប្ៅមូលោា ន ឬអាជ្ញា ធរមាន

 វញិ្ញញ តនតក្រតញ្ញា រ់ចដលអាែទ៊ុរែិរេបានែាំប្ពាឹះការពនលា រ់អ្គគ ិភ័យ តរកិាខ រពនលារ់អ្គគ ិ

ភ័យ និងជួយសប្ស្រងាគ ឹះប្ពលមានរក្មូវប្ោយែាត់ប្ៅមូលោា ន ឬតាមរក្មូវការរតស់

ក្រមុហ ៊ុន Target ចដលែាត់ប្ៅមូលោា នមិនមាន។ 

• ប្ោងែក្រគួរចរររារាំណរ់ប្ហរ៊ុរតស់រមមររចដលបានតញ្ច ត់ការតណុ្ឹះតណ្តេ ល និងប្ៅ
ប្ពលក្រូវការការតញ្ញា រ់ប្ ើងវញិ។ ប្លើរចលងចរមានការតញ្ញា រ់ប្ោយែាត់រន ងុរាំតន់ 

ការប្រៀតែាំការតណុ្ឹះតណ្តេ លលម ីៗសក្មាត់អ្នរពនលារ់អ្គគ ិភ័យ /រមមររចដលក្រូវបានតញ្ញា រ់ 

គួរចរក្រូវបានប្រៀតែាំប្រៀងោល់ពីរឆ្ន ាំមេង។

• ប្ោងែក្រគួរប្ធា ើការវាយរនមលាោនិភ័យអ្គគ ិភ័យ និងស៊ុវរា ិភាពចដលក្គតដណដ ត់ក្គត់
ផ្លិររមម រចនលាងររាទ៊ុរ និងរចនលាងសាន រ់ប្ៅ (ប្តើអាែ) ប្ៅរន ងុទីតាាំងចដលគួររមួ

តញ្ច ូលចផ្នការការ់តនាយោនិភ័យចដលបានរាំណរ់។

• ប្ោងែក្រគួរទទួលបានអាជ្ញា ត័ណណ អ្គគ ិភ័យ NOC (ោម នវញិ្ញញ តនតក្រជាំទស់) របាយ

ការណ៍តញ្ច ត់ និងការទទួលយរការក្រួរពិនិរយអ្គគ ិភ័យ ឬឯរសារស៊ុវរា ិភាពអ្គគ ិភ័យ

ប្ផ្សងប្ទៀរពីអាជ្ញា ធរប្សវារមមអ្គគ ិភ័យចដលអាែអ្ន៊ុវរេបានប្ោយែាត់រន ងុរាំតន់ 

និងររាទ៊ុរអាជ្ញា ត័ណណ ប្នឹះ ឬលិខិរទទួលយរប្នឹះប្ដើមបីពិនិរយប្ ើងវញិ។ 
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ការអនុវត្តលែ បាំ្ុត្
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• តប្ងក ើរក្តព័នធ មួយសក្មាតក់ារពិនរិយរក្មវូការទមទរចផ្នរស៊ុខភាព និងស៊ុវរាភិាពទ ាំងអ្ស់ជ្ញប្ទៀង

ទរ់ ប្ដើមបីធានការប្ោរពតាមែាត។់ 

• ររារាំណរ់ក្តាស៊ុខភាព និងស៊ុវរា ិភាពឲ្យបានហមរែ់រ់ ប្ៅតាមទតីាាំងរយៈប្ពលមួយឆ្ន ាំ។ រាំណរក់្តា

នន គួរចរែងក្រងជ្ញឯរសាររមម វធិតីណុ្ឹះតណ្តេ ល (ការតងាក រ), ឧតរេបិ្ហរ៊ុណ្តមួយចដលប្រើរប្ ើង 

និងរប្តៀតចដលឧតរេបិ្ហរ៊ុបានប្ោឹះក្សាយ (សរមមភាពចររក្មវូ)។ 

• ការប្ស៊ុើតអ្ប្ងករឧតរេបិ្ហរ៊ុណ្តមួយចដលប្រើរមានប្ ើង រាំណរ់ពីមូលប្ហរ៊ុ អ្ភិវឌ្ឍ និងអ្ន៊ុវរេចផ្នការ

សក្មាត់ការការពារ និងររារាំណរក់្តាប្លើឯរសារ។

• ប្រៀតែាំរិែចសនានតាមកាលរាំណរ់រវាងថាន រដ់រឹនាំ និងត៊ុគគលិរ ប្ដើមបីប្ោឹះក្សាយ និងប្ធា ើឲ្យក្តប្សើរប្ ើង

នូវការក្ពួយបារមាពីស៊ុវរាភិាពប្ៅរចនលាងប្ធា ើការ។ ប្ោងែក្រក្រូវធានថា ត៊ុគគលរិ និងថាន រ់ដរឹនាំទ ាំង

អ្ស់ គឺជ្ញចផ្នរមួយននការសនាន ប្ដើមបីប្ធា ើការរមួោន តប្ងក ើរនូវវតបធម៌ស៊ុវរាភិាព។

ស្ុខភាព និង ស្ុវត្ា ិភាព

សរាងចក្រនឹងបសងកើត្សោលការែ៍ ក្រមុការងារ ការអនុវត្ត និង

ការបែុ្េះបណ្ឌត លស្ក្មាប់ការបងាក រអគគ ិភ័ សៅឯអសនតវាស្ិរ

ដាឋ ន និងរដនៃងសធវើការ។
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ៃាំស ើងស្ាំស ងសរាទ្ិ៍អគគ ិភ័ សៅក្គប់ត្ាំបន់សៃើមបីដស្វ ង

ររ និងជូនៃាំែឹងៃល់រមមររនិសោជិររន ុងសពលមាន

អាស្ននទាំងសៅរដនៃងសធវើការ និងអសនតវាស្ិរដាឋ ន។
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• ឧតររណ៍សាំប្ ងប្ោទិ៍អ្គគភិ័យទាំងអ្ស់គួរចរមានការផ្គរ់ផ្គង់ថាមពលតក្មងុតនា ន់ប្ោយប្ក្តើលម ឬមា៉ៅ ស៊ុីនប្ភលា ើងបាន។
• សាំប្ ងប្ោទិ៍អ្គគ ិភ័យចដលអាែប្មើលប្ឃើញ គួរចរក្រូវបានដាំប្ ើងប្ៅទីតាាំងចដលរមមររប្ក្តើកាសតិទក្រប្ែៀរ។
• សាំប្ ងប្ោទិ៍អ្គគ ិភ័យ គួរចរក្រូវបានទរ់ទងោន ប្ៅរន ុងអាោរនីមួយៗ។
• សាំប្ ងប្ោទិ៍អ្គគ ិភ័យទាំងអ្ស់គួរចរក្រវូបានក្រួរពិនិរយ និងប្ធា ើប្រសេជ្ញក្តចាាំប្ដើមបធីានបាននូវដាំប្ណើរការជ្ញក្តក្ររី
រន ុងប្ពលមានអាសនន។
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ត្ល់ជូននូវឧបររែ៍ការពារអគគ ិភ័ ដៃលងា ក្សួ្លៃូចជា

បាំពង់ពនៃត់្អគគ ិភ័  រាលបាញ់ទឹ្រ បាំពង់ទុ្សោទឹ្រ 

ឧបររែ៍ទឹ្រ សៅទូ្ទាំងសរាងចក្រ និងអសនតវាស្រិដាឋ នដៃល

ត្ក្មូវតាមចាប់។ 
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• ក្តសិនប្តើមិនមានែាត់ និងនិយ័ររមមមូលោា នប្ទ ក្រូវមានឧតររណ៍ក្គត់ក្ោន ់ចដលសា ិរប្ៅទីតាាំងទូទាំងប្ោង
ែក្រ ប្ដើមបីពនលារ់អ្គគ ិភ័យប្ោយប្ជ្ញគជយ័។ តាមឯរសារប្យាងក្តោរ់ក្តចហលប្នឹះ ឧតររណ៍ស៊ុវរា ិភាពមួយឈ៊ុរ 
អាែប្ក្តើបានទាំហាំ 100 ចម៉ៅក្រកាប្រ៉ា។

• ោរ់តាំពង់ពនលារ់អ្គគ ិភ័យប្ៅរមពស់សមក្សតប្ដើមបីប្ក្តើក្បាស់ប្ោយមានការចណនាំទាំងអ្ស់ជ្ញភាសាចដលរមមររ
និប្យាជិរទាំងអ្ស់អាែយល់បាន។

• តាំពង់ពនលារ់អ្គគ ិភ័យគួរចរសមក្សតតាមទាំហាំ និងក្តប្ភទ ប្ៅតាមរក្មូវការននក្តរិតរេិការ និងក្តប្ភទននប្ក្ោឹះថាន រ់
អ្គគ ិភ័យចដលបានរាំណរ់សក្មាត់រាំតន់ជ្ញរ់ោរ់។

• តាំពង់ពនលារ់អ្គគ ិភ័យទាំងអ្ស់គួរចរក្រវូបានតញ្ច លូ/ផ្េល់ប្សវារមមឲ្យបានប្ទៀងទរ់ និងក្រឹមក្រូវ។

• រាលបាញ់ទឹរ/តាំពង់ទ៊ុប្យាទឹរ និង/ឬ ឧតររណ៍បាញ់ទឹរគួរចរមានសមាព ធទឹរក្គត់ក្ោនប់្ដើមបីប្ៅដល់រាំតន់ោែ់

ក្សយាលននទីតាាំង និងអ្ប្នេវាសិរោា ន។

• ធានថា ោល់ឧតររណ៍ការពារអ្គគ ិភយ័ក្រវូបានក្រួរពិនិរយជ្ញក្តចាាំប្ដើមបីធានបាននូវដាំប្ណើរការររតស់វារន ុងប្ពល
មានអាសនន។ 
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ធានថា មានក្ចរសចញបនា ន់ក្គប់ក្ោន់ មនិជាប់សស្ថ មិន

បងកឧបស្គគ ដារ់ស្ញ្ហា ក្ចរសចញសពលក្ោមានអាស្នន

ចាស្់ោស្់ ស្ក្មាប់អសនតវាស្ិរដាឋ ន និងរដនៃងសធវើការ។
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• ផ្េល់នូវក្ែរប្ែញតនា ន់ក្គត់ក្ោន់ប្ៅតាមជ្ញន់នីមួយៗននទីតាាំងចដលបានរាំណរ់ប្ោយែាត់ ឬរន ុងររណីចដលមិនមានការរក្មូវប្ោយ

ែាត់ រមមររមាន រ់ៗគួរចរមានក្ែរប្ែញយា៉ៅ ងប្ោែណ្តស់ពីរចដលក្រូវបានោរ់សញ្ញញ សមាគ ល់ែាស់ោស់ពីែាំណ៊ុ ែក្រូវក្តមូលផ្្ុាំ។ 

• ប្ោងែក្រគួរររារមពស់ និងទទឹងក្ែរប្ែញឲ្យបានក្រឹមក្រូវរមួនឹងជប្ណេ ើរក្ែរប្ែញ។

• ោល់ផ្ល វូក្ែរប្ែញ និងទា រគួរក្រូវបានោរ់សញ្ញញ សមាគ ល់ឲ្យបានែាស់ តាំភលា ឺប្ោយអ្ាំពូលប្ភលា ើងក្គត់ក្ោន់ ររាប្ោយមានទទឹងក្គត់ក្ោន់ និងមិន

មានអ្ាីរំខ្ជនដល់ការចារប្ែញ។

• ធានថា ោល់ក្ែរប្ែញក្ោអាសននទ ាំងអ្ស់មិនក្រូវបានចារ់ប្សាប្ ើយ។ ទា រគួរចររ៊ុញ ឬទញប្ដើមបីប្តើរប្ោយអ្ន៊ុប្ោមតាមែាត់រន ុងរាំតន់

ប្ដើមបីផ្េល់នូវការររ់ប្គែបានឆ្ត់រហ័ស និងងាយក្សួលរន ុងប្ពលមានអាសនន។ 

• ក្ែរប្ែញក្ោអាសនននីមួយៗ ក្រូវោរ់ប្ោយចតរម៊ុខប្ែញឆ្ា យពីអ្ោរទាំងមូល ប្ហើយមិនក្រូវចតរែូលប្ៅអ្ោរមេងប្ទៀរប្ ើយ។ ក្ែរប្ែញ

ក្ោអាសនន មិនគួរចតរប្ៅរររចនលាងចដលមានប្ក្ោឹះថាន រ់ណ្តមួយប្ ើយ (ឧទហរណ៍រចនលាងររាទ៊ុរធារ៊ុគីមី តនាត់ឧតររណ៍ោាំទឹរប្ៅេ )។

• ប្ោងែក្រគួរចរតិទផ្ាយចផ្នការជប្មលាៀសក្រឹមក្រូវ និងងាយយល់ប្ៅជ្ញន់/សិកាខ សាោនីមួយៗ។ ផ្ល វូររ់ប្ែញចដលបានរាំណរ់ទាំងអ្ស់ សក្មាត់

ប្ែញប្ក្ៅប្ោងែក្រ/អ្ប្នេវាសិរោា នពីចផ្នរ នយរោា ន តណ្តេ ញនីមួយៗ គួរចររាំណរ់សញ្ញញ សមាគ ល់ប្ៅប្លើចផ្នការជប្មលាៀស។

• ប្ោងែក្រគួរោរ់តងាក ន់នដសក្មាត់ក្ែរប្ែញជប្ណេ ើរយនេ/រចនលាងប្ធា ើការ/រចនលាងផ្ទ ុរណ្តមួយ។ ជប្ណេ ើរននគួរមានតងាក ន់នដ ឬតងាក ន់នដ

សក្មាត់ការប្ ើងប្លើ និងែ៊ុឹះប្ក្កាមប្ោយស៊ុវរា ិភាព។

• ក្រូវក្បារដថា ប្ភលា ើងតាំភលា ឺក្ោអាសននក្រូវបានដាំប្ ើងជ្ញមួយនឹងការផ្គរ់ផ្គង់ថាមពលតក្មងុទ៊ុរប្ៅទូទ ាំងប្ោងែក្រ និងអ្ប្នេវាសិរោា ន

ទាំងមូល ប្ហើយក្រូវបានប្ធា ើប្រសេជ្ញក្តចាាំ។
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• ប្ក្គឿងមា៉ៅ ស៊ុីនចដលមានប្ក្ោឹះថាន រដូ់ែជ្ញ ែាំោយគួរចរក្រូវបានររាទ៊ុរោែប់្ោយច រពីជ្ញន់

ផ្លិររមម ឬអ្ោរ។

• ក្រូវសារសួរព័រម៌ានជ្ញមួយថាន រ់ដរឹនាំ ប្ដើមបីពិភារាអ្ាំពីភាពប្ជ្ញគជ័យ និងតោជយ័ តនា ត់ពីការ

តណុ្ឹះតណ្តេ ល ឬការហា ឹរោរ់ចផ្នរស៊ុវរា ិភាព។ 

• ក្តសិនប្តើមានប្ោងែក្រប្ក្ែើនជ្ញងមួយចដលមានទតីាាំងសា រិប្ៅរន ុងអ្ោរដូែោន  ប្នឹះប្យើងសូម

ចណនាំឲ្យមានការតណុ្ឹះតណ្តេ លអ្ាំពីការជប្មលាៀសរមួោន មួយជ្ញមួយប្ោងែក្រប្ផ្សងប្ទៀរ។ 

• យរប្ែញផ្លិរផ្ល និងការសាំណលផ់្លរិរមមចដលប្ក្ែើនហួស ប្ៅតាមប្ោលការណ៍ជ្ញប្ទៀងទរ។់ 

• សមាា រៈ ឬទាំនិញោរ់រន ុងក្តអ្ត់ គួរចរររាទ៊ុរ ឬោរ់រក្មួរោន ប្ៅប្លើកាេ ររាំណល់ និងប្លើប្ធន ើរប្ោយ

ស៊ុវរា ិភាព ប្ៅរន ុងគាំនរចដលមិនខពស់ប្ពរ ឬមិនសា រិប្សា រ។ រមមររនន គួរប្ក្តើឧតររណ៍ស៊ុវរាភិាព

សមក្សត ប្ដើមបីទញយរវរថ ុពីទីតាាំងខពស។់ សូមពិចារណ្តអ្ាំពីការចារត់ាាំងនរណ្តមាន រ់ ប្ដើមបកី្រួរ

ពិនិរយប្មើលការអ្ន៊ុវរេការផ្ទ ុរជ្ញប្ទៀងទរ់ ប្ដើមបធីានស៊ុវរាភិាព។ 

• តិទសាលា រសញ្ញញ ទា រនន ចដលអាែប្ធា ើឲ្យយលខ់៊ុសែាំប្ពាឹះផ្ល វូឬក្ែរប្ែញត៉ៅ៊ុចនេនាំប្ៅរចនលាងប្ផ្សង

ប្ទៀរ ឧទហរណ៍ «តនាតទ់ឹរ» ឬ «មិនមានផ្ល ូវឬក្ែរប្ែញ»។ 

• ែូរគូរគាំនូសក្តអ្តប់្លឿង ឬក្រហមប្ៅប្លើឥដាប្ៅជ៊ុាំវញិឧតររណ៍ស៊ុវរាភិាពអ្គគភិយ័ ចដលមានក្តចវង

ក្តមាណ 1 ចម៉ៅក្រ។ តប្ក្ងៀនរមមររថា ោម នឧតររណ៍ ឬោម នការោាំងសា ឹះអ្ាបី្ផ្សងប្ទៀរ ក្រូវោរប់្ៅ
រន ុងក្តអ្តប់្ ើយ។ 

ស្ុខភាព និង ស្ុវត្ា ិភាព

ធានថា មានក្ចរសចញបនា ន់ក្គប់ក្ោន់ មនិជាប់សស្ថ មិន

បងកឧបស្គគ ដារ់ស្ញ្ហា ក្ចរសចញសពលក្ោមានអាស្នន

ចាស្់ោស្់ ស្ក្មាប់អសនតវាស្ិរដាឋ ន និងរដនៃងសធវើការ។
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ត្ល់ស្មាា រស្សគងាគ េះបឋមទាំងអស្រ់មួជាមួ អនរស្សគងាគ េះ

បឋមដៃលបានទ្ទួ្លការបែុ្េះបណ្ឌត លក្គបក់្ោន់តាម

ចាប់ស្ក្មាប់អសនតវាស្ិរដាឋ ន និងសរាងចក្រ។
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• ផ្េល់ការផ្គរ់ផ្គង់សមាា រសប្ស្រងាគ ឹះតឋមសក្មាត់ជ្ញន់ ឬរាំតន់នីមួយៗ និងអាែមានជ្ញ
រចនលាងផ្េល់ប្សវាប្វជាសាស្រសេ ប្ៅនងឹរចនលាង។ 

• ប្ធា ើការក្រួរពិនិរយប្ដើមបធីានថា សមាា រសប្ស្រងាគ ឹះតឋមមានក្គតប់្ពលប្វោ និងរមួទាំង
ការផ្គរ់ផ្គង់ចដលចាាំបាែ់ ដូែជ្ញតង់រ៊ុំរតួស ថាន ាំតាំបារ់ការឈឺចាត់ ថាន ាំោតការពារបារ់

ប្ររ ើ ក្តោត់ែងទត់្ម តង់សអ ិរ រញ្ចត់រប្ ដ  និងក្រជ្ញរ់ ចទម៉ៅូ ចម៉ៅក្រចដលអាែប្បាឹះ

ប្ចាលបាន ។ល។ ដូែចដលរក្មូវប្ោយែាតរ់ន ុងរាំតន់។

• ត៊ុគគលិរសប្ស្រងាគ ឹះតឋមគួរចរក្រូវបានតណុ្ឹះតណ្តេ លអ្ាំពីវធីិក្គត់ក្គងវធិានការសប្ស្រងាគ ឹះ
តឋមរន ុងររណីតនា ន់ចផ្នរប្វជាសាស្រសេ ។

• ប្ោងែក្រគួរចរធានបាននូវត៊ុគគលិរសប្ស្រងាគ ឹះតឋមឲ្យមានក្គតក់្ោន់សក្មាត់ជ្ញន ់/
រាំតន់នីមួយៗដូែចដលបានរាំណរ់ប្ោយែាតយ់ា៉ៅ ងប្ោែណ្តស់មានមាន រ់រន ុងមួយ

ជ្ញន់/រាំតន់/ប្វន។ សូមចណនាំឱ្យមានមន៊ុសសយា៉ៅ ងប្ោែណ្តស់ពីរនរ់រន ុងមួយប្វន។

• អ្នរចដលបានតណុ្ឹះតណ្តដ លសប្ស្រងាគ ឹះតឋមគួរចរងាយក្សួលែាំណ្តាំបានប្ៅជ្ញន់ប្ធា ើការ។



© ក្រមុហ ៊ុនសាជីវរមម Targetឆ្ន ាំ 2023ស្ុខភាព និង ស្ុវត្ា ិភាព

អនុវត្តតាមចាប់ដៃលអាចអនុវត្តបានទាំងអស្ទ់រ់ទ្ងនឹងស្ុវត្ា ិ

ភាពអគគ ិស្នី។ បនាេះអគគ ិស្នី ផ្ទា ាំង ដខសសភៃ ើង ឧបររែ៍បាំ ដលងសស្ៀ

គវ ីជាសៃើម គួរដត្ក្ត្វូបានរាំែត់្រចនស្មព ័នក្តឹ្មក្ត្វូ ដារ់ស្ញ្ហា

ស្មាគ ល់ឲ្យបានស្មក្ស្ប និងបានការពារសដា ស្វុត្ាភិាព។
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• ក្តព័នធអ្គគ ិសនីទាំងអ្ស់ប្ៅប្ោងែក្រ និងអ្ប្នេវាសិរោា ន ក្រូវប្ោរពតាមនិយ័ររមមសេ ីពីស៊ុខភាព 
និងស៊ុវរា ិភាពប្ៅមូលោា នប្ដើមបកីារពារអ្គគ ិភ័យ និងប្ក្ោឹះថាន រ់ប្ផ្សងៗ។

• ចខសកាត/ចខសប្ភលា ើងអ្គគ ិសនី ក្រូវក្គតក្រឹមក្រវូប្ោយប្ក្តើតាំពង់ សក ុ រចខសប្ភលា ើងអ្គគ ិសនី ឬគក្មត

ចដលក្រឹមក្រូវ។

• ដាំប្ ើង និងក្គតក្តអ្ត់រ៊ុងតារ/់ក្ពីប្ភលា ើងអ្គគ ិសនីឲ្យបានក្រមឹក្រវូ។

• តិរសាលា រសញ្ញញ ក្ពមានក្សតតាមែាតរ់ន ុងរាំតន់។
• តាំពារ់អ្ាំពូលប្ភលា ើងឃាលា ាំង/រចនលាងទ៊ុរអ្វីា៉ា នទ់ ាំងអ្ស់ ជ្ញមួយគក្មតការពារ និងប្ក្គឿងការពារ ចដល

តងាក រពីការប្ធា ើឲ្យចតរចខសប្ភលា ើង និងការផ្ទ ុឹះចតរអ្ាំពូល។

• ក្រូវមានអ្នរជាំនញអ្គគ ិសនីលរខណៈសមបរេ ិក្គត់ក្ោនជ់្ញត៊ុគគលិរ ឬររាការផ្េល់ប្សវារមមពីអ្នរែ៊ុឹះ
រិែចសនោអ្គគ ិសនីចដលមានសមរាភាព ប្ដើមបីអ្ន៊ុវរេការងារអ្គគ ិសនីទាំងអ្ស់ប្ៅរន ុងប្ោងែក្រ។
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អនុវត្តតាមចាប់ទាំងអស្់ទរ់ទ្ងនឹងស្វុត្ាិភាពសក្គឿងមា៉ោ ស្ុីន 

និងចត់្វធិានការទាំងអស្់សៃើមបីធានស្ុវត្ាភិាពសក្គឿងមា៉ោ ស្ុីន។
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• ធានថា ប្ក្គឿងមា៉ៅ ស៊ុីន និងប្ក្គឿងតរកិាខ រប្ក្គឿងតនលា ស់ទ ាំងអ្ស់មានម៊ុខងារដាំប្ណើរការប្ោយស៊ុវរា ិភាព។ ឧទហរណ៖៍

• មា៉ៅ ស៊ុីនចដលមានប្ក្គឿងតនលា ស់ប្ក្ោឹះថាន រ់ ដូែជ្ញចខសក្រវា៉ា រ់ ក្តោត់តញ្ជ នូសមាា រៈ ឧតររណ៍សព ឺ និងរង់សាំណឹរ គួរតាំពារ់ជ្ញមួយឧតររណ៍ការពារ។ 

រងាា រននគួរមានក្តោត់ការពារស៊ុវរា ិភាពម៊ុខកាាំតិរ។

• មា៉ៅ ស៊ុីនប្បាឹះក្តា ប្ចាឹះ និងការ់ គួរតាំពារ់ជ្ញមួយឧតររណ៍ស៊ុវរា ិភាព។

• មា៉ៅ ស៊ុីនប្ដរ គួរមានរបាាំងការពារមជ ុល និងក្តោត់ការពារស៊ុវរា ិភាពរ៉ារ។

• មា៉ៅ ស៊ុីនចដលមានឧតររណ៍ក្ែរក្រោសប្ោយសា ័យក្តវរេ ិ ក្រូវមានរ៊ុងតារ់តិទប្ោយសា ័យក្តវរេ ិ។

• ក្រូវោរ់តងាក ន់នដប្ៅរន ុងរាំតន់ណ្តមួយននប្ោងែក្រ ឬអ្ប្នេវាសិរោា នចដលអាែប្ក្តើក្បាស់បានសក្មាត់រមមររ និងោរ់ប្ៅរមពស់ខពស់លម មចដលថា

ការធាលា រ់ដួលអាែតណ្តេ លឲ្យរងរតួសដល់ត៊ុគគលិរ (ឧទហរណ៍រចនលាងផ្ទ រុ ឬផ្ល វូប្ដើរជ្ញន់ទីពីរ) ។

• រមមររនិប្យាជិរគួរចរក្រូវបានផ្េល់ការតណុ្ឹះតណ្តេ លសេ ីពីស៊ុវរា ិភាពប្ក្គឿងមា៉ៅ ស៊ុីន។
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ធានថា រាល់អោរ និងអសនតវាស្ិរដាឋ នទាំងអស្់សោរពតាម

ចាប់រន ុងក្ស្រុ។ ចត់្វធិានការក្គប់ដបបោ៉ោ ងសៃើមបីធានថា 

អោរសរាងចក្រ និងអសនតវាស្ិរដាឋ នទាំងអស្ម់ានរចន

ស្មព ័នធ ក្តឹ្មក្ត្វូ និងដលទាំបានលែ ។
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• អ្ោរប្ោងែក្រ និងអ្ប្នេវាសិរោា ន មិនក្រូវមានតញ្ញា  ឬឧតសគគននចដលត៉ៅឹះពាល់

ដល់រែនសមពន័ធ សាំខ្ជន់ៗ ប្ ើយ។  

• ប្ោងែក្រគួរអ្ន៊ុវរេ និងទទួលបានចផ្នការសាងសង់ចដលបានអ្ន៊ុម័រពីអាជ្ញា ធរ

អ្ោរចដលពារព័់នធម៊ុនប្ពលចាតប់្ផ្េ ើមសាងសង់ប្ោងែក្រ/អ្ប្នេវាសរិោា ន ឬ

សក្មាត់ការផ្តលា សត្់រូ ឬការចរចក្តណ្តមួយតនា តពី់មានការយល់ក្ពមពីអាោរប្ដើម។ 

ចផ្នការសាងសងគួ់រចរក្រវូបានប្ធា ើតែច ុតបននភាព និង ល្ ុឹះតញ្ញច ាំងពីរែនសមពន័ធ ក្ពម

ទាំងការប្ក្តើក្បាស់អាោរតែច ុតបនន។

• ធានថា ប្ោងែក្រទទួលបានវញិ្ញញ តនតក្រ ឬលិខិរអ្ន៊ុញ្ញញ រស៊ុវរាភិាព/ប្សា រភាព

អ្ោរ ក្តសិនប្តើរក្មវូប្ោយែាត់ចដលប្ែញប្ោយអាជ្ញា ធរ/មនា ីរសាំណង់ជ្ញផ្ល វូការ

ប្ដើមបីតញ្ញា រ់អ្ាំពីការសាងសងអ់ាោរ និងគ៊ុណភាពក្សតតាមលរខខណឌ រក្មូវចផ្នរ

ែាត់ម៊ុនប្ពលក្តរតិរេ ិការ/ផ្លរិរមមប្ោងែក្រ។ វាអាែក្រវូបានោរប់្ ម្ ឹះខ៊ុសោន

តាមក្តប្ទស ឧ. វញិ្ញញ តនតក្រកានក់ាត ់លិខិរអ្ន៊ុញ្ញញ រទទួលយរការសាងសង ់ឬ

 វញិ្ញញ តនតក្រប្សា រភាព អាជ្ញា ត័ណណ ទតីាាំង ។ល។ អាជ្ញា ត័ណណ  ឬវញិ្ញញ តនតក្រគួរចរក្រវូ

បានប្ធា ើតែច ុតបននភាព និងក្រវូោន នងឹរែនសមពន័ធ និងការប្ក្តើក្បាស់អាោរតែច ុតបនន។

• ប្ោងែក្រគួរចរមានឯរសារប្ោលការណ៍ និងនរីិវធិបី្ដើមបីធានថាប្ោងែក្រ 

និង/ឬ អ្ោរអ្ប្នេវាសិរោា នក្រូវបានក្រួរពិនិរយប្ោយរមមររនបិ្យាជរិ និង/ឬ 

អ្ងគភាពរោា ភិបាលបានប្ទៀងទរ់។

• ធានថា ផ្ល ូវរូែៗ/ផ្ល វូែូលមានទទឹងក្គតក់្ោន់ ប្ហើយទា រប្ែញ និងជប្ណេ ើរមាន

រមពស់ និងទទឹងក្គតក់្ោនស់ក្មាតរ់មមររប្ធា ើការជប្មលាៀសប្ែញប្ោយស៊ុវរាភិាព។ 

ប្តើមិនមានប្ទ ប្ោងែក្រក្រូវរក្មវូឲ្យសាងសង ់ឬចរចក្តផ្ល ូវរូែ/ផ្ល វូែូល ទា រប្ែញ 

និងជប្ណេ ើរចដលមានក្សាតប់្ដើមបីឲ្យមានទទឹង និងរមពសក់្គត់ក្ោនស់ក្មាតរ់មមររ

រន ុងការជប្មលាៀសប្ែញប្ោយស៊ុវរាភិាពតាមលរខខណឌ រក្មូវរន ុ ងមូលោា ន ឬប្ៅ

ប្ពលចដលែាត់រន ុងក្សរុមិនមាន ក្រូវអ្ន៊ុវរេតាមសេង់ោរអ្នេរជ្ញរិ។

• ោមជរ់បារ ើប្ៅរន ុងប្ោងែក្រ និងឃាលា ាំងអាោរ។ រចនលាងចដលជរប់ារ ើបាន ក្រវូ

ប្រៀតែាំប្ ើងឲ្យឆ្ា យពីអ្ោរប្ោយមានការវាស់ចវងែមាា យស៊ុវរាភិាពក្គតក់្ោន់។ 
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• ប្ៅរន ុងររណីមានការខាឹះែប្នលា ឹះ ឬតញ្ញា រែនសមព័នធណ្តមួយធាន់ធារប្ៅរន ុងអ្ោរ

ប្ោងែក្រ ឬអ្ប្នេវាសិរោា នណ្តមួយប្នឹះ ភាគីទី 3 ចដលមានលរខណៈសមបរេ ិក្គត់

ក្ោន់ គួរចរវាយរនមលាប្លើប្សែរេ ីស៊ុែររិ ភាពរ ៉ឹងមាាំខ្ជងសាំណង់ និងប្ោយអ្ន៊ុវរេ

តាមសេ ង់ោរចដលក្រូវអ្ន៊ុវរេ។

• មជឈមណឌ លចលទាំរ៊ុមារ/ប្ពលនលា គួរចរមានទីតាាំងសា ិរប្ៅជ្ញន់ផ្តា ល់ដីនន

អ្ោរផ្លិររមម ឬប្ៅអ្ោរោែ់ប្ោយច រមួយ។ 

• អ្ន៊ុវរេការប្ធា ើប្រសេ ក្តោត់ប្ក្តើក្បាស់រតស់ប្ោងែក្រតាមកាលរាំណរ់ ការ

ដាំប្ ើង ការរភាា ត់ ប្ហើយការផ្ទ រុប្ោយក្សតតាមតទតបញ្ញ រេ ិអ្ន៊ុវរេ និងសេ ង់

ោរចដលក្រូវអ្ន៊ុវរេ ប្ោយប្ក្តើអ្នរប្ ៉ៅ ការ/ក្រមុហ ៊ុនអ្គគសិនីចដលទ៊ុរែិរេបាន 

និងប្ក្តើឧតររណ៍ក្រឹមក្រូវ។ 

ស្ុខភាព និង ស្ុវត្ា ិភាព

ធានថា រាល់អោរ និងអសនតវាស្ិរដាឋ នទាំងអស្់សោរពតាម

ចាប់រន ុងក្ស្រុ។ ចត់្វធិានការក្គប់ដបបោ៉ោ ងសៃើមបីធានថា 

អោរសរាងចក្រ និងអសនតវាស្ិរដាឋ នទាំងអស្ម់ានរចន

ស្មព ័នធ ក្តឹ្មក្ត្វូ និងដលទាំបានលែ ។



© ក្រមុហ ៊ុនសាជីវរមម Targetឆ្ន ាំ 2023ស្ុខភាព និង ស្ុវត្ា ិភាព

ត្ល់ជូនរដនៃងសធវើការងារ  និងរដនៃងរស្់សៅដៃលមាន

ស្ុវត្ាិភាព ស្ថែ ត្ អនម័  និងមានរសបៀបសរៀបរ ។
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• ប្ោងែក្រ និងអ្ប្នេវាសិរោា នគួរចរសាអ រ និងចលររាឲ្យបានលអ ។

• ឧតររណ៍ក្រវូចរបានររាទ៊ុរប្ៅរន ុងទីតាាំងចដលមានស៊ុវរា ិភាព។

• តងគន់ប្ៅរន ុងអ្ប្នេវាសិរោា ន និងរន ុងប្ោងែក្រគួរចរក្រវូបានោរ់ោែ់ប្ោយច រតាមប្ភទ តនាត់គួរចរផ្េល់
នូវភាពឯរជនក្គត់ក្ោន់ប្ោយមានទា រ និងចារ់ប្សារ តងគន់គួរចរក្រវូនឹងសេ ង់ោររន ុងក្សរុសក្មាត់អ្នម័យ

ទូប្ៅ ប្ហើយតងគន់គួរចរដាំប្ណើរការជ្ញនិែច។ ប្ោងែក្រគួរចរផ្េល់តងគន់មួយសក្មាត់រមមររ 15នរ់ ឬប្ក្ែើន
ជ្ញងប្នឹះ ក្តសិនប្តើរក្មូវប្ោយែាត់រន ុងរាំតន់។ អ្ប្នេវាសិរោា នគួរមានតងគន់មួយសក្មាត់រមមររ 6នរ់ ឬ
ប្ក្ែើនជ្ញងប្នឹះ ក្តសិនប្តើរក្មូវប្ោយែាត់រន ុងរាំតន់។

• ធានថាប្ោងែក្រមានពនលា ឺក្គត់ក្ោន់សក្មាត់រមមររប្ធា ើការប្ោយស៊ុវរា ិភាព ប្ោយមិនប្ធា ើឲ្យត៉ៅឹះពាល់ដល់ចភនរ។

• ប្ោងែក្រគួរផ្េល់ជូនខយល់ប្ែញែូលក្គត់ក្ោន់ប្ៅរន ុងប្ោងែក្រ ដូែជ្ញតងអ ែួ រងាា រ និងមា៉ៅ ស៊ុីនក្រជ្ញរ់ ឬ
មា៉ៅ ស៊ុីនរាំប្ៅ ប្ដើមបីតប្ងក ើនែរនេខយល់ និងផ្តស៊ុរភាព។

• រមមររគួរចរមានសិទធ ិទទួលបានទឹរសាអ រ ផឹ្រក្គត់ប្ពលប្វោឥរគិរនលលាប្ៅប្ោងែក្រ និងប្ៅអ្ប្នេវាសិរ
ោា ន។ ទឹរគួរចរក្រវូបានររាទ៊ុររន ុងលរខណៈអ្នម័យរមួទាំងប្ៅឆ្ា យពីតងគ ន់ប្ដើមបីការពារការែមលាងប្ោគ។ 

ការប្ធា ើប្រសេ គួរចរក្រវូបានប្ធា ើប្ ើងតាមការរក្មូវប្ោយែាត់។

• ទឹរគួរចរក្រវូបានផ្េល់ជូនប្ៅែមាា យសមរមយពីអ្ប្នេវាសិរោា ន និងរចនលាងប្ធា ើការ។ ប្ៅអ្តបតរមាទឹរគួរចរ
ក្រវូបានផ្េល់ជូនប្ៅប្លើអ្ប្នេវាសិរោា ន និងជ្ញន់ផ្លិររមមនីមួយៗ។ រមមររគួរចរមានលទធភាពទទួលបាន

ទឹរប្ោយោម នការរ ៉ឹររបិរក្គត់ប្ពលប្វោ។

• ក្តសិនប្តើ មានមណឌ លចលទាំរ៊ុមារប្ៅប្ោងែក្រ រចនលាងប្នឹះក្រវូសាអ រ និងសង ួរ គួរមានពនលា ឺនិងខយល់ក្គត់ក្ោន់ 
មានតាំពារ់ប្ក្គឿងសងាា រមិចាាំបាែ់ ប្ក្គឿងផ្គរ់ផ្គង់អាោរ និងឧតររណ៍ស៊ុវរា ិភាពតាមការរក្មូវប្ោយែាត់។ 

• ធានថា អ្ប្នេវាសិរោា នសា ិរប្ៅរន ុងអាោរោែ់ប្ោយច រពីអាោរផ្លិររមម។ មិនគួរអ្ន៊ុញ្ញញ រឲ្យមាន

ផ្លិររមមប្ៅរន ុងអ្ប្នេវាសិរោា នប្ទ។ 

• អ្ប្នេវាសិរោា នគួរផ្េល់នូវតនាត់ទឹរចដលដាំប្ណើរការ និងសាអ រ និង/ឬ រចនលាងងូរទឹរោរ់ោែ់ប្ោយ

ច រតាមប្ភទ។ រន ុងររណីចដលមិនមានការរក្មូវតាមែាត់រន ុងរាំតន់ អ្ប្នេវាសិរោា នគួរមានរចនលាង

ងូរទឹរ/តនាត់ទឹរែាំនួន 1 សក្មាត់មន៊ុសស 6នរ់។

• អ្ប្នេវាសិរោា នគួរផ្េល់រចនលាងប្គងត៊ុរស និងស្រសេ ីោែ់ប្ោយច រពីោន  ប្លើរចលងចរអ្នរចដលជ្ញគូសាា មី

ភរយិា។

• អ្ប្នេវាសិរោា នគួរផ្េល់នូវប្ ៉ៅ អី្តរ់ ចក្គ ឬចក្គជ្ញជ្ញន់ៗចដលមានផ្តស៊ុរភាពសក្មាត់ អ្នររស់ប្ៅ

អ្ប្នេវាសិរោា នមាន រ់ៗ។ ចក្គតីជ្ញន់ក្រវូបានោមឃារ់។ ចក្គរមួោន ក្រវូបានោមឃារ់ ចរមានការប្លើរ

ចលងនូវការសាន រ់ ជ្ញលរខណៈក្គួសាររតស់ត៊ុគគល។

• ធានថា អ្ប្នេវាសិរោា នក្រវូប្ោរពតាមែាត់ និងតទតបញ្ញញ រេ ិលាំប្ៅោា នរន ុងមូលោា នទាំងអ្ស់ និងផ្េល់

ការការពារក្គត់ក្ោន់ទត់ទល់នឹងលរខខណឌ អាកាសធារ៊ុ។ រែនសមព ័នគួរចរមានស៊ុវរា ិភាព និងោម ន

ោនិភ័យប្ោយមិនមានការត៉ៅឹះពាល់ប្ៅនឹងខ្ជងប្ក្ៅតាមរយៈែប្នលា ឹះក្តប្ោងននរែនសមព ័នធ។ តងអ ែួ 

និងទា រប្ៅតនាត់អ្ប្នេវាសិរោា ននីមួយៗ គួរររាប្អាយបានយា៉ៅ ងលអ ។

• តនាត់អ្ប្នេវាសិរោា នគួរតាំប្ពញតាមែាត់ និងទាំប្នៀមទមាលា ត់រន ុងក្សរុសក្មាត់ទាំហាំផ្តា ល់ខល នួ និងែាំនួន

អ្នររស់ប្ៅ។ អ្នររស់ប្ៅអ្ប្នេវាសិរោា នមាន រ់ៗគួរទទួលបានតរបិ្វណរស់ប្ៅ ផ្តា ល់ខល នួចដលមិនរិែជ្ញង 

3.6 ចម៉ៅក្រកាប្រ៉ារន ុងតនាត់ប្គងរតស់ពួរប្គ។

• ផ្េល់ទឹរសាអ រ រចនលាងប្បារគរ់ចដលដាំប្ណើរការសក្មាត់អ្នររស់ប្ៅរន ុងអ្ប្នេវាសិរោា ន។ 

• ប្គរំពឹងថាប្ោងែក្រនឹងផ្េល់នូវអាោរោា ន ឬរចនលាងែាំអិ្នមហ តូសាអ រ និងមានអ្នម័យលអ  ក្តសិនប្តើមិន

មានក្តភពអាោរពីខ្ជងប្ក្ៅ។ រមមររគួរមានរចនលាងតរបិ្ភាគអាោរសាអ រ ឬអាោរោា នប្ៅឆ្ា យពីជ្ញន់

ផ្លិររមម។ 

• ផ្េល់ឲ្យអ្នរសាន រ់ប្ៅរន ុងអ្ប្នេវាសិរោា ននូវអាោរោា ន ឬរចនលាងែមអ ិនអាោរ និងរចនលាងតរបិ្ភាគអាោរ

សាអ រ និងចលររាលអ ។ រចនលាងែមអ ិនអាោរគួរចរោរ់ោែ់ប្ោយច រពីរចនលាងប្គង។



© ក្រមុហ ៊ុនសាជីវរមម Targetឆ្ន ាំ 2023ស្ុខភាព និង ស្ុវត្ា ិភាព

កាត់្បនា ហានិភ័ ដនការប៉ោេះពាល់ស្ថរធាតុ្គីមី និងស្មាា រៈ

សក្ោេះថាន រ់ស្ក្មាប់រមមររនិសោជិត្។
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• រាំណរ់អ្រេសញ្ញញ ណសារធារ៊ុគីមី និងសារធារ៊ុប្ក្ោឹះថាន រ់ទាំងអ្ស់ប្ៅនឹងរចនលាង។ ែងក្រងជ្ញឯរសារែាំប្ពាឹះសមាា រទាំង

អ្ស់ចដលមានប្ក្ោឹះថាន រ់ និងមានសារធរ៊ុគីមីជ្ញមួយនឹងសនលា ឹរទិននន័យស៊ុវរា ិភាពសមាា រៈ (MSDS) ចដលមានស៊ុពល
ភាព ឬ ទិននន័យសនលា ឹរស៊ុវរា ិភាព (SDS) ប្ៅរន ងុតញ្ា ីសារប្ពើភ័ណឌ គីមីចដលក្រូវវាយរនមលាជ្ញប្ទៀងទរ់ប្ដើមបីពិនិរយប្ ើង វញិ
នូវោនិភ័យទរ់ទងនឹងការប្ក្តើក្បាស់សារធារ៊ុគីមី និងជប្ក្មើសចដលអាែប្ក្តើបាន។

• MSDS/SDS គួរចរអាែែូលប្មើលបានយា៉ៅ ងងាយក្សួលជ្ញភាសារតស់រមមររ។

• ផ្េល់ជូនរមមររនន ចដលប្ក្តើសារធារ៊ុគីមី ឬត៉ៅឹះពាល់សារធារ៊ុគីមីនូវការតណុ្ឹះតណ្តេ លពិប្សសប្ដើមបីធានការប្ក្តើក្បាស់

ចដលមានស៊ុវរា ិភាព។ ការតណុ្ឹះតណ្តេ លគួរចររមួតញ្ច ូលទាំងការចណនាំ និងសមាសធារ៊ុចដលរាំព៊ុងដាំប្ណើរការតនេ  និង

ធានការទទួលខ៊ុសក្រូវ ការក្គត់ក្គងក្តព័នធ  និងការសប្ស្រងាគ ឹះតនា ន់ ក្ពមទាំងការសមាអ រពីមួយនលាប្ៅមួយនលា។

• ទូរ៊ុងរឺន័រសារធារ៊ុគីមីគួរចរក្រូវបានររាឲ្យសា ិររន ងុសាា នភាពលអ  ោរ់សាលា រក្រមឹក្រូវជ្ញមួយប្ ម្ ឹះគីមីក្រឹមក្រូវ និងនិមិរេ

សញ្ញញ ប្ក្ោឹះថាន រ់ជ្ញភាសារតស់រមមររនិប្យាជិរ ក្គត និងររាទ៊ុរជ្ញមួយការការពារតនា ត់តនស ាំ និងមានខយល់ប្ែញែូល

បានក្រឹមក្រូវ។

• រចនលាងផ្ទរុសមាា រចដលមានប្ក្ោឹះថាន រ់គួរចរក្រូវបានរ៊ុំព័ទធ និងការពារពីប្ក្ោឹះថាន រ់ទាំងអ្ស់ប្ោយមានចរត៊ុគគលិរចដល

មានការអ្ន៊ុញ្ញញ រត៉ៅ៊ុប្ណ្តណ ឹះចដលអាែែូលបាន។

• ប្ោងែក្រមិនគួរោយការសាំណល់ចដលមានប្ក្ោឹះថាន រ់ និងមិនមានប្ក្ោឹះថាន រ់ជ្ញមួយោន ប្ ើយ។

• ប្ោងែក្រគួរចរមានឧតររណ៍ប្ ល្ា ើយរតការប្លែធាលា យសារធារ៊ុគីមីចដលអាែររបាន ចដលរមួមានឧតររណ៍ការពារផ្តា ល់

ខល នួ សមាា រក្សូតយរ និងឧតររណ៍ពនលារ់អ្គគ ិភ័យ។

• ការប្បាឹះប្ចាលសារធារ៊ុគីមី និងសមាា រចដលមានប្ក្ោឹះថាន រ់ ក្រូវអ្ន៊ុប្ោមតាមែាត់រន ងុក្សរុ។

• ផ្េល់ជូនរចនលាងោងចភនរអ្ែិនស្រនេ យ៍ចដលោម នឧតសគគ  ចដលក្រូវបានដាំប្ ើងប្ៅរន ងុតាំពង់ទឹរធាំសក្មាត់រមមររននប្ៅ

រន ងុប្ោងែក្រ អាែែូលប្ក្តើបានប្ោយងាយក្សួលពីក្គត់ទីរចនលាង ចដលសារធារ៊ុគីមីប្ក្ោឹះថាន រ់ រាំព៊ុងក្រូវបានប្ក្តើ។ ការ

ោងចភនរគួរចរប្ក្តើទឹរចដលមានសកាេ ន៊ុពលប្ៅសីរ៊ុណា ភាព និងសមាព ធសមក្សត។

• ក្តកាន់ខ្ជា ត់ែាំប្ពាឹះការោមឃារ់ការបាញ់ដីខាែ់រតស់ក្រមុហ ៊ុន Target ប្ដើមបីប្ជៀសវាងតញ្ញា ស៊ុខភាពរមមរររយៈប្ពល
ចវង។ 

*ការខាត់្នឹងខាច់គឺជាការរំសោភបាំពានសលើ

អនុសោមភាពមិនអាចអត់្ឱនឱយបាន

ស្ក្មាប់ Target សដា ស្ថរដត្សក្ោេះថាន រ់ៃល់

សុ្ខភាពដៃលបងកស ើងចាំសពាេះរមមររនិសោ

ជិត្។ Target រាំែត់្ការខាត់្នឹងខាច់ថាជា
ការៃុស្ខាត្់សដា សក្បើស្មាព ធខាៃ ាំងណ្ឌមួ 

ជាមួ សក្គឿងដៃលមានស្ថរធាត្ុសីុ្លីកាក្គី

ស្ថត ល់ ៃូចជាអាលុ មីញ៉ោូ មអុរសីុ្ត្ អាលុ 

មីញ៉ោូ សីុ្លីកាត្ សីុ្លីរូនកាបូន រសមាចស្ថព ន់ 

ឬហាគ សែត្។ Target ហាមក្បាមការសក្បើក្បាស់្
ការខាត់្នឹងខាច់សៅរន ុងៃាំសែើរការ្លិត្

ក្គប់ទី្រដនៃងសៅរន ុងសរាងចក្រ។ អនរ គ្ត់្ គ្ង់

ក្ត្ូវដត្ទិ្ញវត្ថ ុធាត្ុសៃើម និង/ឬ ស្មាស្ធាត្ុ

្លិត្្លពីក្បភពដៃលមិនសក្បើក្បាស់្ការ

ខាត់្នឹងខាច់។
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• ល៊ុតតាំបារ់សមាា រប្ក្ោឹះថាន រ់ប្ៅប្ពលណ្តអាែប្ធា ើប្ៅបាន ប្ោយការប្ក្តើក្បាស់ជប្ក្មើសោម ន

ជ្ញរិព៊ុល។ 

• បានែងក្រងជ្ញឯរសារនីរិវធីិជ្ញោយលរខណ៍អ្រសរ សក្មាត់ការប្ក្តើសារធារ៊ុគីមី និង

សមាា រប្ក្ោឹះថាន រ់ទ ាំងអ្ស់។ 

• ររាទ៊ុរសារធារ៊ុគីមីរន ុងទីតាាំងសមរមយ ចដលឆ្ា យពីអ្ប្នេវាសិរោា ន និងផ្លិររមម។

• ទីតាាំងប្នឹះ គួរចរក្រជ្ញរ់និងសង ួរ ក្ពមទាំងតាំពារ់ប្ោយក្តព័នធការការពារអ្គគ ិភ័យ។ តិទ

ក្តកាសសញ្ញញ  «ោមជរ់បារ ើ» និងប្ជៀសវាងប្ក្ោឹះថាន រ់អ្គគ ិភ័យចដលអាែប្រើរប្ ើងទាំង

អ្ស់ ចដលរមួមានការោយសារធារ៊ុគីមីមិនក្រឹមក្រូវ ឬការផ្ទ រុសារធារ៊ុគីមីងាយប្្ឹះ

ប្ោយនែដនយប្ៅជិរោន ។ 

• តិទក្តកាសនីរិវធីិសប្ស្រងាគ ឹះតនា ន់ប្ៅទីតាាំងោយ និងផ្ទ រុសារធារ៊ុគីមី។

• ក្សាវក្ជ្ញវក្តព័នធស៊ុវរា ិភាពសារធារ៊ុគីមី និងគ៊ុណភាពខយល់សមក្សតតាំផ្៊ុរសក្មាត់ឧសាហ

រមមជ្ញរ់ោរ់រតស់អ្នរ រន ុងប្ោលតាំណងប្ដើមបីការពារស៊ុខភាពរមមររលអ តាំផ្៊ុរ។ 

• រមមររនន មិនក្រូវោរ់ម៊ុខរតស់ពួរប្គែប្នលា ឹះក្តភពសារធារ៊ុប្ក្ោឹះថាន រ់ និងក្តព័នធ

ខយល់ប្ែញែូលប្ ើយ។ 

• អ្ភិវឌ្ឍ និងែងក្រងឯរសារប្ោលប្ៅក្តចាាំឆ្ន ាំ ប្ដើមបីការ់តនាយត រមិាណសារធារ៊ុប្ក្ោឹះ

ថាន រ់ប្ៅរន ុងតរបិ្វណប្នឹះ។ 

ស្ុខភាព និង ស្ុវត្ា ិភាព

កាត់្បនា ហានិភ័ ដនការប៉ោេះពាល់ស្ថរធាតុ្គីមី និងស្មាា រៈ

សក្ោេះថាន រ់ស្ក្មាប់រមមររនិសោជិត្។
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• អ្ន៊ុញ្ញញ រឱ្យមានសក្មារប្ោយោម នប្ពលរាំណរ់ ក្តសិនប្តើរមមររនិប្យាជិរោយការណ៍ថា

មានអារមមណ៍ទន់ប្ខាយ រអ រួែប្ងាអ រ អ្ស់រមាលា ាំងខ្ជលា ាំង ក្ែតូរក្ែតល់ និង/ឬ រមាស់ប្ៅ

អ្ាំ ុងប្ពលប្ធា ើការ។

• តប្ងក ើរការសក្មារជ្ញការពារិែចសក្មាត់អ្នរចដលប្ធា ើការរន ុងសីរ៊ុណា ភាពប្ក្ោឹះថាន រ់ប្ៅ

រន ុងការរាំណរ់ការងារប្ៅខ្ជងប្ក្ៅ តនា ត់ពីការចណនាំអ្ាំពីរក្មិរននការត៉ៅឹះពាល់តាម

ែាត់រន ុងរាំតន់។

• តប្ងក ើរប្សែរេ ីតងាគ ត់ប្ដើមបីតញ្ឈត់ការងារប្ៅប្ពលចដលសីរ៊ុណា ភាពកាលា យជ្ញប្ក្ោឹះថាន រ់។

• រន ុងអ្ាំ ុងប្ពលននសីរ៊ុណា ភាពចដលមានប្ក្ោឹះថាន រ់ កាលវភិាគការងារគួរចរក្រូវបានចរ

ចក្ត –សក្មារ និងតញ្ឈត់ការងារ – ប្ោយចផ្អរប្លើ ត៉ៅ៊ុចនេមិនរាំណរ់ែាំប្ពាឹះការពិចារណ្ត
ខ្ជងប្ក្កាម៖ សីរ៊ុណា ភាព សាំប្ណើម និង/ឬ ខយល់ក្រជ្ញរ់ និងពនលា ឺនលា (ការងារប្ៅខ្ជងប្ក្ៅ

រន ុងមជឈោា នរប្ ដ ចដលមានប្ក្ោឹះថាន រ់ត៉ៅ៊ុប្ណ្តណ ឹះ) ប្ៅប្ពលចដលមិនមានែលនខយល់ 

(ការងារខ្ជងរន ុងប្ៅរន ុងមជឈោា នរប្ ដ ចដលមានប្ក្ោឹះថាន រ់ចរត៉ៅ៊ុប្ណ្តណ ឹះ) ក្តសិនប្តើ

សប្មលាៀរតាំពារ់ ឬឧតររណ៍ការពារក្រូវបានពារ់ និងសក្មាត់ការងារចដលធាន់ៗ។

ស្ុខភាព និង ស្ុវត្ា ិភាព

ទី្តាាំងគួរដត្ស្ក្មបតាមដៃនរាំែត់្អាំពីសពលសវោ និងរ ៈ

សពលដៃលរមមររនិសោជិត្អាចបាំសពញភាររិចចរបស្ពួ់រសគ

រន ុងស្ីតុ្ែា ភាពសក្ោេះថាន រ់សៅរន ុងការរាំែត់្ការងារខាង

រន ុង និងខាងសក្ៅ។
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• សក្មាត់ការរាំណរ់ការងារខ្ជងប្ក្ៅ ទីតាាំងគួរចរតប្ងក ើរការក្រួរពិនិរយចផ្នរវសិា រមម ប្ដើមបី

ការ់តនាយសមាព ធក្រជ្ញរ់ តាមរយៈការប្ក្តើក្បាស់ជក្មររប្ ដ  និង/ឬ ការ់តនាយភាព

សមាព ធរប្ ដ  តាមរយៈការប្ក្តើក្បាស់របាាំង ល្ ុឹះតញ្ញច ាំង ឬរបាាំងការពារក្សូតរប្ ដ ។

ស្ុខភាព និង ស្ុវត្ា ិភាព

ទី្តាាំងគួរដត្បសងកើត្ការក្តួ្ត្ពិនិត្យវសិ្វ រមមស្មក្ស្ប សៃើមបី

កាត់្បនា ្លប៉ោេះពាល់ដនស្ីតុ្ែា ភាពសក្ោេះថាន រ់ៃល់រមមររ

និសោជិត្។
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• ទីតាាំងគួរចរតប្ងក ើរនីរិវធីិប្ធា ើឱ្យសា៊ុ ាំនឹងអាកាសធារ៊ុលមី (ប្ផ្តេ រប្លើរមមររនិប្យាជិរប្ទើតជួលលមី និង

រមមររនិប្យាជិរចដលមានក្សាត់ចដលមិនសា៊ុ ាំនឹងអាកាសធារ៊ុ) – អ្ន៊ុវរេតាមែាត់រន ុងរាំតន់។ 
រន ុងររណីចដលោម នែាត់រន ុងរាំតន់ ប្នឹះគួរចរផ្េល់រយៈប្ពលសា៊ុ ាំនឹងអាកាសធារ៊ុតចនាមែាំនួន 1–2
សបាេ ហ៍។

• ទីតាាំងគួរចរតប្ងក ើរចផ្នការស៊ុវរា ិភាពចដលទរ់ទងនឹងសីរ៊ុណា ភាពប្ក្ោឹះថាន រ់។ ចផ្នការស៊ុវរា ិភាព

គួរចរមាន (ត៉ៅ៊ុចនេមិនក្រូវបានរាំណរ់ែាំប្ពាឹះ) ចផ្នការប្ដើមបីប្ធា ើឱ្យការសក្មារចាាំបាែ់ និង/ឬ តញ្ឈត់

ការងារប្ៅប្ពលសមក្សត ការតប្ងក ើរក្តព័នធជិរសន ិទធ ប្ដើមបីក្រួរពិនិរយត៊ុគគលិររន ុងអ្ាំ ុងប្ពលរលរ 

ក្រជ្ញរ់ និង/ឬ រលររប្ ដ ក្ពមទាំងនីរិវធីិចដលក្រូវអ្ន៊ុវរេតាម ប្ៅប្ពលចដលរមមររនិប្យាជិរ

មានប្ោគសញ្ញញ ក្សតជ្ញមួយនឹងជាំងឺចដលទរ់ទងនឹងជាំងឺផ្តេ សាយ និង/ឬរប្ ដ ។ ចផ្នការស៊ុវរា ិ

ភាព គួរចរតិទផ្សពាផ្ាយប្ៅក្ែរែូល ក្ែរទា រធាំៗ ឬ/និង ទីតាាំងរមួ។

• ទីតាាំងគួរចរតប្ងក ើររមម វធីិជូនដាំណឹងអ្ាំពីសីរ៊ុណា ភាពប្ក្ោឹះថាន រ់ ប្ដើមបីតាមោនរបាយការណ៍

អាកាសធារ៊ុ និងប្ ល្ា ើយរតយា៉ៅ ងក្រឹមក្រូវែាំប្ពាឹះការចណនាំអ្ាំពីអាកាសធារ៊ុក្រជ្ញរ់ និង/ឬប្ៅេ

ជ្ញមួយនឹងចផ្នការស៊ុវរា ិភាពពារ់ព័នធ និង/ឬ កាលវភិាគការងារចដលបានចរចក្ត ប្ៅប្ពល

ណ្តចដលប្សវារមមអាកាសធារ៊ុពោររណ៍ថារលរក្រជ្ញរ់ និង/ឬរប្ ដ ទាំនងជ្ញប្រើរប្ ើង។

• ទីតាាំងគួរចរតប្ងក ើររមម វធីិតណុ្ឹះតណ្តេ លសមាព ធក្រជ្ញរ់ និងរប្ ដ  ប្ដើមបីអ្ត់រំត៊ុគគលិរ និងអ្នរ

ក្គត់ក្គងទាំងអ្ស់ឱ្យសាគ ល់ពីមូលប្ហរ៊ុននជាំងឺចដលទរ់ទងនឹងជាំងឺផ្តេ សាយ និងរប្ ដ  ការទទួល

សាគ ល់ប្ោគសញ្ញញ  រប្តៀតប្ក្តើក្បាស់ការសប្ស្រងាគ ឹះតឋម និងការចលទាំ ក្ពមទាំងការប្ក្តើក្បាស់សប្មលាៀរ

តាំពារ់ និងឧតររណ៍ការពារឱ្យបានក្រឹមក្រូវ។

ស្ុខភាព និង ស្ុវត្ា ិភាព

ទី្តាាំងគួរដត្បសងកើត្សោលនសោបា  ការអនុវត្ត និងការបែុ្េះ

បណ្ឌត លស្ក្មាប់ដ្នការស្ុវត្ា ិភាពទរ់ទ្ងនងឹស្តុី្ែា ភាព

សក្ោេះថាន រ់ស្ក្មាប់ការរាំែត់្ការងារខាងរន ុង និងខាងសក្ៅ។
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រមមររនិសោជិត្ទាំងអស្់។ 
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• អ្ន៊ុវរេការវាយរនមលាោនិភ័យស៊ុវរា ិភាព ប្ដើមបីវាយរនមលាប្ក្ោឹះថាន រប់្ៅរចនលាងប្ធា ើការ។ 

• ផ្េល់ឱ្យរមមររនិប្យាជរិនូវ PPE ចដលសមក្សត និងដាំប្ណើរការប្ោយចផ្អរប្លើប្ក្ោឹះថាន រ់ចដលបានរាំណរ់តាម
រយៈការវាយរនមលាប្ក្ោឹះថាន រ ់ប្ដើមបីការ់តនាយោនភិ័យននប្ក្ោឹះថាន រ់ រតួស ឬជាំងឺ – ប្ោយមិនគិរនលលា

• ឧទហរណ៍ ឧតររណ៍ PPE រមួមាន ប្ក្សាមនដការ់ចដរ របាាំងម៊ុខ ចវ៉ានតាការពារចភនរ ក្តោត់ពារ់ក្រប្ែៀរ

ការពារសាំប្ ង រងាា រតឺរខយល់ ប្ក្គឿងក្តោត់ពារ់ប្ៅប្ជើងតាំប្ពញតចនាម ជ្ញប្ដើម។ 

• ទីតាាំងគួរចរធានថា ត៊ុគគលិរប្ៅរន ុងការរាំណរ់ការងារប្ៅខ្ជងប្ក្ៅមានសិទធិែូលប្ក្តើឧតររណ៍និងសមាា រៈ
ការពារក្រជ្ញរ់ (ឧ. មួរស៊ុវរា ិភាព ប្ក្សាមនដការពាររប្ ដ  ចសបរប្ជើងរចវងមនិក្ជ្ញតទឹរ ប្ក្សាមប្ជើងចដលមាន

ជ្ញក្សទត់ និងអាវប្ក្ៅររារប្ ដ ) និង/ឬឧតររណ៍ និងសមាា រៈការពាររប្ ដ (ឧ. ប្ក្សាមនដ ចដលមានខយល់ប្ែញ

ែូលបាន សប្មលាៀរតាំពារ់មានែាំណ្តាំងផ្តលា រ ក្តោតក់្គតការពាររាល និងចវ៉ានតាការពាររប្ ដ ) 

• រមមររនិប្យាជិរគួរចរក្រូវបានផ្េល់ការតណុ្ឹះតណ្តេ លសេ ីពីការប្ក្តើក្បាស់ PPE ។ 
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ោម នការសរ ើស្សអើង
ប្យើងប្ោរពភាពខ៊ុសោន  និងវតបធម៌រតស់ត៊ុគគលមាន រ់ៗ 

ប្ហើយប្ជឿថា ោម នការប្រ ើសប្អ្ើងប្ ើយ។ អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវបាន

រំពឹងថា នឹងររាការពាររចនលាងការងារប្ោយោម នការ

ប្រ ើសប្អ្ើង ប្ហើយផ្េល់ការងារដល់រមមររចដលមានសិទធិក្សត

ែាត់ចផ្អរប្លើសមរាភាពជ្ញជ្ញងជ្ញរិសាសន៍ ពណ៌សមបុ រ 

ប្ភទ ការមាននផ្ាប្ពាឹះ អ្រេសញ្ញញ ណប្ភទ សាា នភាពក្គួសារ 

ទសសនៈនប្យាបាយ សាសន អាយ៊ុ ពិការភាព ទាំប្នរប្ភទ ប្ដើម

រាំប្ណើរសងគម ជ្ញរិរាំប្ណើរ ឬលរខណៈប្ផ្សងប្ទៀរចដលមិន

ទរ់ទងប្ៅនឹងសមរាភាពរតស់ត៊ុគគលរន ុងការតាំប្ពញ

ការងារចដលរក្មូវប្ោយលរខខណឌការងារ។

ស្រមមភាពដ ែ្រសលើការអនុវត្ត

ការសធវើសត្ស្ត មានដ ា្សពាេះ
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រមមររសដា ដ ែ្រសលើលរខែៈស្មបត្តិ ស្មត្ាភាព 

និងការអនុវត្តការងាររបស្់រមមររដត្ប៉ោុសណ្ឌណ េះ។
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• តប្ងក ើរនិងចែរត័ណណ ការងារមានប្ ម្ ឹះ ឋានៈ និងម៊ុខងារ និងការប្រៀតោត់ម៊ុខរាំ ចណងទាំងអ្ស់។ មិនក្រូវោត់

តញ្ច ូលលរខណៈវនិិែឆ ័យចដលមិនទរ់ទងប្ោយផ្តា ល់ប្ៅនឹងភាររិែចការងាររន ុងការផ្ាយពាណិជារមមការងារ។ 

ឧទហរណ៍ ប្យនឌ័្រ លរខណៈជីវសាស្រសេ  ោងកាយ ឬអាយ៊ុ។

• ប្ធា ើការសប្ក្មែែិរេប្លើការងារ និងសាំណងទាំងអ្ស់ប្ោយចផ្អរប្លើរក្មូវការទមទរ សក្មាត់ការអ្ន៊ុវរេការងារ

ជ្ញជ្ញងត៊ុគគលិរលរខណៈត៊ុគគល។

• តប្ងក ើរលរខណៈវនិិែឆ ័យប្ោលតាំណងសក្មាត់ការសប្ក្មែែិរេប្លើការជួល និងការរាំណរ់រិែចការឲ្យប្ធា ើ។ មិនក្រូវ

រាំណរ់រិែចការឲ្យប្ធា ើប្ោយចផ្អរប្លើប្យនឌ័្រប្ ើយ។

• មិនក្រូវោត់តញ្ច ូលលរខណៈវនិិែឆ ័យចដលមិនទរ់ទងប្ោយផ្តា ល់ប្ៅនឹងភាររិែចការងាររន ុងការផ្ាយពាណិជារមម

ការងារ។ ឧទហរណ៍ ប្យនឌ័្រ ទាំប្នរផ្ល វូប្ភទ លរខណៈជីវសាស្រសេ ោងកាយ ឬអាយ៊ុ។

• តប្ងក ើរប្ោលការណ៍សេ ីពីភាពោម នការប្រ ើសប្អ្ើងឲ្យបានែាស់ោស់ចដលែងក្រងឯរសាររន ុងប្សៀវប្ៅតទតញ្ញា

ប្ោងែក្រ និង/ឬ ប្សៀវប្ៅចណនាំសក្មាត់រមមររ ចដលរមួមាន៖

⎯ នីរិវធីិតណេ ឹងសារទ៊ុរខសមាា រ់ ចដលរន ុងប្នឹះរមមររអាែោយការណ៍អ្ាំពីការប្រ ើសប្អ្ើងប្ៅនរណ្តមាន រ់ប្ផ្សង

ប្ទៀរប្ក្ៅពីអ្នរក្រួរពិនិរយការងារផ្តា ល់។ 

⎯ ការផ្េល់ប្ហរ៊ុផ្លចដលសមរមយែាំប្ពាឹះការរំប្ោភតាំពាន។

• ក្រូវពិនិរយប្ ើងវញិនូវប្ោលការណ៍ឲ្យបានញឹរញាត់ ប្ដើមបីធានក្តសិទធភាព។
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• អ្ន៊ុញ្ញញ រឲ្យប្តរខជនោរ់ពាយស៊ុាំការងារចដលមានសិទធិក្សតែាត់ទាំងអ្ស់ ប្ដើមបីោរ់

ពាយស៊ុាំ និង/ឬ ក្ត ងចដលពារ់ព័នធ។

• មិនក្រូវក្តមូលព័រ៌មានចដលមនិទរ់ទងនឹងការអ្ន៊ុវរេការងារ និងមិនក្រូវបាន

ទមទរប្ោយែាត់រន ុងអ្ាំ ុងប្ពលដាំប្ណើរការោរព់ាយស៊ុាំការងារ។

• មានក្តព័នធមួយចដលអ្ន៊ុវរេមានក្តសិទធភាពែាំប្ពាឹះប្ោលការណ៍សេ ីពីភាពោម នការ

ប្រ ើសប្អ្ើង។

• តប្ងកើរ និងប្ធា ើទាំនរ់ទាំនងអ្ាំពីការវាស់ចវងប្ោលប្ៅសក្មាតក់ារអ្ន៊ុវរេ (រមួទាំង

ក្បារ់តចនាម) និងការដាំប្ ើងឋានៈ។

• តប្ងកើរ និងអ្ន៊ុវរេការវនិិែឆ ័យប្ោលតាំណងសក្មាត់ការតប្ណេ ញប្ែញ។

• អ្ភិវឌ្ឍ និងផ្េល់ជូនការមិនប្រ ើសប្អ្ើង និងការតណុ្ឹះតណ្តេ លអ្ាំពីការយល់ដងឹខ្ជង

វតបធម៌សក្មាត់រមមររទាំងអ្ស់ ចដលប្ោឹះក្សាយសារៈសាំខ្ជន់ននក្តក្ពឹរេប្ៅប្លើត៊ុគគល

ទាំងអ្ស់ប្ោយប្សម ើភាពោន ។ ផ្េល់ជូនក្តធានតទតណុ្ឹះតណ្តេ លជ្ញរោ់រស់ក្មាត់

ក្តធានក្គត់ក្គងការងារ អ្នរក្រួរពិនិរយការងារ និងក្រមុការពារសនេ ិស៊ុខ។

• ែងក្រងឯរសារអ្ន៊ុវរេការងារជ្ញតប្ណេ ើរៗ ប្ដើមបីតប្ងក ើរភាពប្ជឿជ្ញរ់។

ោម នការសរ ើស្សអើង

ជួល សធវ ើស្ាំែង ៃាំស ើងឋានៈដារ់វន័ិ  និងបញ្ឈប់

រមមររសដា ដ ែ្រសលើលរខែៈស្មបត្តិ ស្មត្ាភាព 

និងការអនុវត្តការងាររបស្់រមមររដត្ប៉ោុសណ្ឌណ េះ។
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មិនក្ត្វូសក្បើក្បាស្់ការសធវើសត្ស្តមានដ ា្សពាេះជា

លរខខែា ដនការងារ ឬបញ្ឈប់ការងារស ើ ។
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• មិនរក្មូវឲ្យមានការប្ធា ើប្រសេមាននផ្ាប្ពាឹះជ្ញលរខខណឌ ននការងារប្ ើយ។

• មិនក្រូវប្ក្តើក្បាស់អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬដាំប្ណើរមាននផ្ាប្ពាឹះ ជ្ញប្ហរ៊ុផ្ល

សក្មាត់ការោមឃារ់ ឬការតញ្ឈត់ការងារប្នឹះប្ ើយ ល៊ុឹះក្តាចរបានរក្មូវ

ប្ោយែាត់។

• ែាំប្ណឹះដឹងអ្ាំពីការមាននផ្ាប្ពាឹះគឺក្រូវប្ក្តើចររន ុងប្ោលតាំណងផ្េល់ការសាន រ់

ប្ៅសមរមយដល់ស្រសេ ីមាននផ្ាប្ពាឹះ។ ដូែជ្ញ ប្ែៀសវាងការងារចដលអាែតងក

ោនិភ័យដល់ស៊ុខភាព ឈររយៈប្ពលយូរ ោនិភ័យ ឬរងាល់ប្ផ្សងៗប្ទៀរ 

និងផ្េល់អ្រា ក្តប្យាជន៍ក្រឹមក្រូវក្សតតាមែាត់រន ុងរាំតន់។

• ក្តសិនប្តើការប្ធា ើប្រសេមាននផ្ាប្ពាឹះ គឺក្សតែាត់ នងិរាំព៊ុងប្ក្តើក្បាស់ប្នឹះ 

សូមជូនដាំណឹងអ្ាំពីប្ោលតាំណងរតស់ខល នួឲ្យបានែាស់ដល់រមមររនន 

ប្ោយោរ់ប្ៅរន ុងប្សៀវប្ៅតទតញ្ញា ប្ោងែក្រ។
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ោម នការសបៀត្សបៀន
ប្យើងប្ជឿជ្ញរ់ថា រមមររទាំងអ្ស់គួរទទួលបានការក្តក្ពឹរេ ិ

ក្តរតប្ោយប្សែរេ ីនលលាលន រូ។ អ្នរផ្គរ់ផ្គង់មិនក្រូវចរែូលរមួ 

ប្លើរចលងឲ្យ ឬអ្រ់ឱ្នែាំប្ពាឹះការប្តៀរប្តៀនផ្ល  ូវកាយ 

វាចារ ែិរេ ឬផ្ល វូប្ភទរន ុងែាំប្ណ្តមរមមរររតស់ខល នួ។

បរោិកាស្ការងារអរភិាព

 វធិានសរាងចក្រ
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ធានថា ថាន រ់ៃឹរនាំសរាងចក្រ មិនសលើរដលងសទស្ 

បសងកើត្ ឬរមួចាំ ដែររន ុងបរោិកាស្បាំភិត្បាំភ័  បងក

សរឿង ឬបរោិកាស្ការងារដៃលក្បមាលសមើលងា ។
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• ក្រវូធានថា រមមររមិនក្រវូបានរាំណរ់ឲ្យទទួលរងការោរ់ទណឌ រមមប្លើោងកាយ ការប្តៀរប្តៀនប្ររ េិ៍ខ្ជម ស ឬការរំប្ោភតាំពានប្ ើយ។

• តប្ងក ើរប្ោលការណ៍ជ្ញោយលរខណ៍អ្រសរចដលតញ្ញា រ់ពីការអ្ន៊ុវរេខ្ជងប្លើក្រវូបានោមឃារ់ និងប្រៀតោត់លមអ ិរអ្ាំពីនីរិវធីិវន័ិយ

សមក្សត។ នីរិវធីិវន័ិយក្រវូចរមានជ្ញប្ស រ ើននវធិានការ ោត់ចាត់ពីការក្ពមានផ្តា ល់មារ់ប្ៅជ្ញោយលរខណ៍អ្រសរ ម៊ុននឹងការពយួ រ ឬ

ការតប្ណេ ញប្ែញ។ ររ់ក្តាោល់ការក្ពមានទាំងឡាយែូលរន ុងឯរសារផ្តា ល់ខល នួរតស់រមមររ។ 

• តទតញ្ញា ប្ោងែក្រក្រវូចរផ្េល់ជូនព័រ៌មានអ្ាំពីការអ្ន៊ុវរេ វន័ិយប្ៅរចនលាងប្ធា ើការ និងក្សតតាមែាត់រន ុងក្សរុ និងសេ ង់ោររតស់

ក្រមុហ ៊ុន Target ។ 

• តទតញ្ញា ប្ោងែក្រ ក្រវូចរមិនក្រវូោត់តញ្ច ូលការផ្តរពិន័យ ឬការទូទរ់ែាំប្ពាឹះែាំណ៊ុ ែដូែខ្ជងប្ក្កាម ឬែាំណ៊ុ ែក្សប្ដៀងោន ៖

⎯ ទាំនិញចដលខូែខ្ជរ

⎯ ទឹរផឹ្រ

⎯ តទប្លម ើសវន័ិយរូែតាែ ដូែជ្ញការជរ់បារ ើ ឬការមរប្ធា ើការមិនទន់ប្មា៉ៅ ង

⎯ ប្សរ ើភាពពីការរំប្ោភតាំពានការែលន (ឧទហរណ៍៖ ការរាំណរ់ប្លើសិទធ ិប្ក្តើតនាត់ទឹរ)

• រមមររទាំងអ្ស់ រមួទាំងថាន រ់ដឹរនាំ ក្រវូចរទទួលបានការអ្ត់រំអ្ាំពីប្ោលការណ៍សេ ីពីការោរ់វន័ិយរតស់ប្ោងែក្រ។

• ក្រមុការពារសនេ ិស៊ុខ មិនក្រវូបានទទួលសិទធ ិអ្ន៊ុញ្ញញ រឲ្យមានការចារ់វធិានការោរ់ វន័ិយដល់រមមររននប្ ើយ។

• តប្ងក ើរក្តព័នធមួយចដលរន ុងប្នឹះ រមមររននអាែប្លើរតញ្ញា អ្ាំពីការក្ពួយបារមា រមួទាំងការចារ់ទ៊ុរពីអ្នរក្រួរពិនិរយការងាររតស់

ពួរប្គ ប្ោយោម នការសងសឹរ ឬការោរ់ពិន័យប្ ើយ។

• ររារាំណរ់ក្តាអ្ាំពីការចារ់វធិានការវន័ិយជ្ញោយលរខណ៍អ្រសរ។ 

ការដារ់ទ្ែា រមមសលើរាងកា  គឺជា

ការរំសោភបាំពានដៃលមិនអាច

អត្់ឱនឲ្យបានស ើ ។

ការសបៀត្សបៀន និងការរំសោភ

បាំពាន គឺជាការបាំពានដៃលមិន

អាចអត្់ឱនឲ្យបានស ើ ។

*
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• ជក្មញុប្លើរទឹរែិរេដល់ថាន រ់ដឹរនាំ ឲ្យែូលប្រៀនអ្ាំពី

ក្តធានតទការប្តៀរប្តៀនប្ររ េិ៍ខ្ជម ស ការយល់ដឹង ភាព

ងាយរងប្ក្ោឹះែាំប្ពាឹះវតបធម៌ប្ផ្សងប្ទៀរ ការោរ់

ទណឌ រមមោងកាយ និងការរំប្ោភតាំពានផ្ល  ូវែិរេ។ 

ោម នការសបៀត្សបៀន

ធានថា ថាន រ់ៃឹរនាំសរាងចក្រ មិនសលើរដលងសទស្ 

បសងកើត្ ឬរមួចាំ ដែររន ុងបរោិកាស្បាំភិត្បាំភ័  បងក

សរឿង ឬបរោិកាស្ការងារដៃលក្បមាលសមើលងា ។
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• តិទក្តកាសវធិានរតស់ប្ោងែក្រប្ៅតាមទីរចនលាងសាធារណៈ។ ចែរចាយវធិានរតស់

ប្ោងែក្រ តាមទក្មង់ជ្ញរូនប្សៀវប្ៅចណនាំ និងោរ់តញ្ច លូរន ុងរែិចសនោការងារ

ចដលមានព័រ៌មានលមអិរផ្ងចដរ។ ររាការប្ធា ើតែច ុតបននភាព វធិានរតស់ប្ោងែក្រ

ចដលតិទក្តកាស និងបានចែរចាយ។

• ធានថា វធិានរតស់ប្ោងែក្រ ក្រូវបានសរប្សរជ្ញភាសារតស់រមមររ។

• អ្ត់រំរមមររទាំងអ្ស់អ្ាំពីវធិានរតស់ប្ោងែក្រ ប្ហើយធានថា រមមររននទទួលបាន

ការតណុ្ឹះតណ្តេ លអ្ាំពីវធិាន ឬការផ្តលា ស់ត្រូលម ីៗ។

• សេង់ោរសេ ីពីការែូលរមួរតស់អ្នរលរ់ប្ៅក្រមុហ ៊ុន Target ក្រវូតិទក្តកាសប្ៅទីតាាំង
ចដលអាែប្មើលប្ឃើញ ប្ហើយមានភាសាចដលរមមររអាែយល់បាន។

• តិទក្តកាសវធិាន ក្តសិនប្តើមិនរក្មូវប្ោយែាត់រន ុងរាំតន់។ អ្នរផ្គរ់ផ្គងក់្រូវទទួល

ខ៊ុសក្រូវែាំប្ពាឹះសេង់ោររតស់ក្រមុហ ៊ុន Targetឲ្យបានរឹងរ៊ុ៉ឹងប្ៅប្ពលចដលែាតរ់ន ុង
ក្សរុមិនមាន។ 

ត្ក្មូវការទមទរ
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សមា៉ោ ងសធវ ើការ និងសមា៉ោ ង
បដនាម
អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ មិនក្រូវអ្ន៊ុញ្ញញ រឱ្យមានប្មា៉ៅ ងប្ធា ើការប្លើសពីការ

រាំណរ់តាមផ្ល វូែាត់ចដលពារ់ព័នធ  ឬ 60 ប្មា៉ៅ ងរន ុងមួយសបាេ ហ៍ 
ប្ៅរន ុងែាំប្ណ្តមររណីទាំងពីរ។ ប្មា៉ៅ ងប្ធា ើការចដលទទួលក្បារ់ឈន លួ

ប្ទៀងទរ់មិនក្រូវប្លើសពី 48 ប្មា៉ៅ ងរន ុងមួយសបាេ ហ៍ ប្ហើយប្មា៉ៅ ង
តចនាមមិនក្រូវប្លើសពី 12 ប្មា៉ៅ ងរន ុងមួយសបាេ ហ៍ ឬែាំនួនប្មា៉ៅ ង
ដូែចដលបានចែងប្ោយែាត់រន ុងក្សរុ ប្ៅរន ុងែាំប្ណ្តមររណីទាំង

ប្នឹះ។ ប្ៅរន ុងររណីប្លើរចលងត៉ៅ៊ុប្ណ្តណ ឹះ ប្មា៉ៅ ងប្ធា ើការអាែប្លើសពី 60 

ប្មា៉ៅ ងរន ុងមួយសបាេ ហ៍ ឬក្បាាំមួយនលាជ្ញត់ៗោន ។ ការងារតចនាមប្មា៉ៅ ង

ក្រូវចរជ្ញការងារប្ោយសម ័ក្គែិរេជ្ញនិែច ប្ហើយទទួលបានក្បារ់ឈន លួ

រន ុងអ្ក្តាខពស់។ ត៊ុគគលិរក្រូវចរមាននលាសក្មារពីការងារយា៉ៅ ងប្ោែ

ណ្តស់មួយនលារន ុងរយ:ប្ពល 7 នលាមេង។

កាលវភិាគការងារ

ការរាំែត់្សពលសមា៉ោ ងសធវើការ
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• ក្រមុហ ៊ុន Target រក្មូវឲ្យប្ោងែក្រននមានរមាលា ភាពចដលទរទ់ងនងឹ
ែាំនួនប្មា៉ៅ ងចដលបានប្ធា ើការងារទ ាំងអ្ស់ និងក្បារ់ឈន លួចដលបានតង។់ ការ

ររាប្ពលប្វោ និងរាំណរក់្តាក្បារ់ឈន លួគួរររាទ៊ុរឲ្យបានក្រមឹក្រវូ។ ប្ោងែក្រ

ននក្រូវបានទមទរឲ្យផ្េល់ជូនក្តភពននការទទួលខ៊ុសក្រវូក្រមុហ ៊ុន Target 
ឬអ្នររាំណ្តងភាគីទតីី នូវសទិធិែូលប្ក្តើរាំណរក់្តាប្ោយប្ពញប្លញ ក្រឹមក្រូវ។ 

• ផ្េល់ជូនរមមររទ ាំងអ្ស់នូវនលាឈតស់ក្មារអ្តបរមាមួយនលាប្ពញជ្ញប្រៀងោល់

ក្បាាំមួយនលាចដលបានប្ធា ើការ។ មិនមានរមមររណ្តមាន រគួ់រប្ធា ើការរយៈប្ពល

ក្បាាំពីរនលាជ្ញត់ោន  ឬយូរជ្ញងប្នឹះប្ទ។ 

• ធានថា រមមររននក្រូវទទួលបានវសិសមកាល/ការឈតស់ក្មារប្ោយ

អ្ន៊ុប្ោមតាមែាតរ់ន ុងក្សរុ។ 

• រមមររននក្រវូទទួលបានការសក្មារលាំ ចហមារ៊ុភាព ឬភាពជ្ញមាេ យ/ការ

ឈត់សក្មារតរិ៊ុភាពឬភាពជ្ញឪព៊ុរ ប្ោយអ្ន៊ុប្ោមតាមែាត់រន ុងក្សរុ។ 

• ផ្េល់អាោរ និងការឈតស់ក្មារសមប្ហរ៊ុសមផ្ល ប្ោយអ្ន៊ុប្ោមតាមែាត់

រន ុងក្សរុ។ 

• ប្រៀតោត់លមអ ិរអ្ាំពីកាលវភិាគប្ធា ើការ ែាំនួនប្មា៉ៅ ងប្ធា ើការធមមតា នលាឈត់

សក្មារ និងប្ោលការណ៍សេ ីពីការឈតស់ក្មារនលាត៊ុណយប្ៅរន ុងវធិានប្ោងែក្រ 

និង/ឬ រន ុងរូនប្សៀវប្ៅចណនាំរមមររ ចដលមានភាសាអាែយល់បានប្ោយ

រមមររែាំណ្តរក្សរុ/រមមររតរប្ទសសាន រ់ប្ៅ និងប្ធា ើការតប្ណ្តេ ឹះអាសនន។ 

• តប្ងក ើរចផ្នការផ្លរិរមមជ្ញម៊ុន ប្ដើមបីធានថារមមររននមិនប្ធា ើការ

ប្ក្ែើនជ្ញងប្មា៉ៅ ងធមមតាចដលមាន 48 ប្មា៉ៅ ង និងែាំនួនប្មា៉ៅ ងការងារ
តចនាម 12 ប្មា៉ៅ ងរន ុងមួយសបាេ ហ ៍(ែាំនួនសរ៊ុត 60 ប្មា៉ៅ ង) ។ 

• ក្តសិនប្តើ ប្ោងែក្រសងឃឹមទ៊ុរជ្ញម៊ុនថា ែាំនួនប្មា៉ៅ ងប្ធា ើការនងឹមានប្លើស

ពី 60 ប្មា៉ៅ ងននសេ ងោ់ររតសក់្រមុហ ៊ុន Target ប្នឹះសូមជូនដាំណឹងប្ៅចផ្នរ
ទាំនរ់ទាំនងផ្ដលក់្តភពចដលទទួលខ៊ុសក្រូវ ឬប្ផ្ាើអ្៊ុីចមលប្ៅ 

Responsible.Sourcing@target.com ប្ដើមបីរាំណរ់ដាំប្ណ្តឹះក្សាយចដលសហ

ការោន ប្ោយចផ្អរប្លើសាា នភាពពិប្សស។ សាា នភាពពិប្សសរមួមានដូែខ្ជង

ប្ក្កាម៖ 

⎯ ប្ក្ោឹះមហនេោយធមមជ្ញរិចដលត៉ៅឹះពាលដ់លអ់្នរផ្គរ់ផ្គង ់

⎯ ផ្លិររមមរសិរមម និងការតងកតប្ងក ើនផ្លតាមរដូវរាំពូល 

• ធានថា មាេ យចដលតាំប្ ប្ោឹះរូនគួរទទួលបានប្ពលតាំប្ /តូមទឹរប្ោឹះ

ទ៊ុរបានក្គតក់្ោន។់ 

mailto:Sourcing@target.com
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សមា៉ោ ងដៃលបានសធវ ើការងារទាំងអស្់ និងក្បារ់ឈ្ន លួដៃលបានបង។់ ការររាសពលសវោ 

និងរាំែត់្ក្តាក្បារ់ឈ្ន លួគួរររាទ្ុរឲ្យបានក្តឹ្មក្ត្វូ។ សៃើមបធីានថា ចាំនួនសមា៉ោ ង សធវ ើ

ការក្តឹ្មក្ត្វូសនេះ អនរ គ្ត់្ គ្ង់ននគួរសក្បើក្បព័នធរាំែត់្សមា៉ោ ងដៃលមានៃាំសែើរការ

សទ្ៀងទត់្តាមមុខងារសពញសលញ។ 
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• ក្តព័នធរាំណរ់ប្មា៉ៅ ងដចដលគួរតាមោនឲ្យបានក្រឹមក្រូវនូវោល់ប្មា៉ៅ ងចដលប្ធាើការសក្មាត់និប្យាជិរធមមតា 

ត៊ុគគលិរគិរតាមែាំនួនផ្លិរបាន ត៊ុគគលិរជ្ញត់រិែចសនោ ត៊ុគគលិរ/ប្ភាៀវអ្ប្នេ រក្តប្វសន៍ និងត៊ុគគលិរ

តប្ណ្តេ ឹះអាសនន។ 

• ធានថា សនលា ឹរវរេមានគូសប្ោយនដមានប្មា៉ៅ ងែូល និងប្មា៉ៅ ងប្ែញែាស់ោស់ជ្ញមួយការទទួលសាគ ល់រតស់

ត៊ុគគលិរ។ 

• ក្តព័នធរាំណរ់ប្មា៉ៅ ងអ្គគ ិសនី ក្រូវមានលមតក្មងុទ៊ុរ ចដលចាត់ប្ផ្េើមដាំប្ណើរការភាលា មៗប្ៅរន ុងររណីោែ់ប្ភលាើង 

ប្ដើមបីការពារពីការបារ់តង់ទិននន័យ។ 

• ក្រូវធានថា រមមររទ ាំងអ្ស់ (រមួទ ាំងរមមររអ្ែិនស្រនេយ៍ រមមររមានរិែចសនោ រមមររទទួលក្បារ់តាម

រក្មិរផ្លិរផ្លចដលប្ធាើបាន រមមររែាំណ្តរក្សរុ/រមមររតរប្ទសសាន រ់ប្ៅ និងរមមររតប្ណ្តេ ឹះអាសនន) 

មានរាំណរ់ក្តាប្មា៉ៅ ងប្ធាើការក្រឹមក្រូវចដល ល្ ុឹះតញ្ញច ាំងពីប្មា៉ៅ ងប្ធាើការធមមតា និងប្មា៉ៅ ងចលមចដលបានប្ធាើការ

ពិរក្បារដ។ 

• រមមររទ ាំងអ្ស់ (រមួទ ាំងរមមររធមមតា រមមររទទួលក្បារ់តាមរក្មិរផ្លិរផ្លចដលប្ធាើបាន រមមររែាំ

ណ្តរក្សរុ/រមមររតរប្ទស និងរមមររតប្ណ្តេ ឹះអាសនន ) ក្រូវតាំប្ពញការតាមោនែាំនួនប្មា៉ៅ ងប្ធាើការផ្តា ល់

ខល នួរតស់ខល នួឲ្យបានក្រឹមក្រូវ សក្មាត់ែាំនួនប្មា៉ៅ ងធមមតា និងែាំនួនប្មា៉ៅ ងប្ធាើការតចនាមចដលបានប្ធាើ។ 

ថាន រ់ដឹរនាំ និងរមមររប្ផ្សងប្ទៀរ មិនអាែតាំប្ពញការតាមោនប្មា៉ៅ ងប្ធាើការប្ ើយ។ 

• ថាន រ់ដឹរនាំ គួរចរធានថារមមររនន មិននវ៉ាការម៊ុនប្មា៉ៅ ងចាត់ប្ផ្េើមការងារ  ឬយឺរជ្ញងប្មា៉ៅ ងតញ្ចត់

ការងារប្ ើយ។ 

• ធានថា រមមររទទួលបានក្បារ់ឈន លួក្គត់ប្មា៉ៅ ងចដលបានប្ធាើការ។

• ផ្េល់ជូនក្តភពននការទទួលខ៊ុសក្រូវក្រមុហ ៊ុន Target ឬអ្នររាំណ្តងភាគីទីតី ែូលប្ក្តើរាំណរ់ក្តាចដលប្ពញប្លញ 

ក្រឹមក្រូវ។ ប្ោងែក្រ មិនក្រូវររាទ៊ុរការប្រៀតែាំរាំណរ់ក្តាចរលាងតនលា ាំ ឬប្សៀវប្ៅសទ នួោន ប្ ើយ។ 

• ការែាំនួនប្មា៉ៅ ងប្ធាើការ គួរចរតាំប្ពញឲ្យបានក្រឹមក្រូវ និងងាយក្សួលរន ុងការអាន។

• ក្រូវក្បារដថា ែាំនួនប្មា៉ៅ ងទាំងអ្ស់ រមួទ ាំងប្មា៉ៅ ងតចនាមក្រូវចរររ់ក្តាទ៊ុរប្ៅរន ុងក្តពន័ធដាំប្ណើរការតាមោន

ែាំនួនប្មា៉ៅ ងប្ធាើការ និងរាំណរ់ក្តាតញ្ា ីប្តើរក្បារ់ចខចរមួយ។ 

• រមមររនន គួរប្ផ្ាៀងផ្តា រ់ែាំនួនប្មា៉ៅ ងប្ធាើការធមមតា និងែាំនួនប្មា៉ៅ ងតចនាម ចដលបានប្ធាើការប្ៅនលានីមួយ ។ៗ 

• ផ្េល់ជូនការតណុ្ឹះតណ្តេ លអ្ាំពីក្តព័នធដាំប្ណើរការតាមោនែាំនួនប្មា៉ៅ ងប្ធាើការសក្មាត់រមមររលមី និងតាមប្ោល

ការណ៍ចដលរាំព៊ុងដាំប្ណើរការតនេ។ រមមររលមី ក្រូវទទួលបានការតណុ្ឹះតណ្តេ លប្ៅនលាប្ធាើការងារដាំតូង។ 

• ធានថា ក្តធានក្គត់ក្គងការងារ និងអ្នរក្រួរពិនិរយការងារជួរម៊ុខ ទទួលបានការតណុ្ឹះតណ្តេ លពិប្សស និង

យល់ដឹងអ្ាំពីសារៈសាំខ្ជន់ននការក្គត់ក្គងដាំប្ណើរការតាមោនែាំនួនប្មា៉ៅ ងប្ធាើការទ ាំងអ្ស់ ប្ៅរន ុងក្តពន័ធតាម

ោនែាំនួនប្មា៉ៅ ងប្ធាើការ។ 

• ក្រូវដាំប្ ើងមា៉ៅ ស៊ុីនតាមោនែាំនួនប្មា៉ៅ ងប្ធាើការក្គត់ក្ោន់ ប្ៅក្ែរែូល ឬប្ៅចរបរសិកាខ សាោត៊ុគគលិរ ប្ដើមបី

ការ់តនាយប្ពលប្វោរង់ចាាំតាំប្ពញការតាមោនប្មា៉ៅ ងប្ធាើការ។ 

• អ្ន៊ុវរេការប្ធាើសវនរមមនផ្ារន ុងជ្ញប្ទៀងទរ់ ប្ដើមបីធានថាក្តព័នធតាមោនែាំនួនប្មា៉ៅ ងប្ធាើការក្រូវបានប្ក្តើក្រឹម

ក្រូវ ប្ហើយក្សតប្ៅនឹងក្តព័នធតញ្ា ីប្តើរក្បារ់ចខក្រឹមក្រូវ។

សូ្មសមើល្ងដៃរ ដ្នរក្បារឈ់្ន លួ។ 
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ក្បារ់ឈ្ន លួ
អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវផ្េល់ក្បារ់ឈន លួ និងអ្រាក្តប្យាជន៍ប្ផ្សងៗ

ចដលតាំប្ពញតាម ឬប្លើសពីលរខខណឌ ននែាត់រន ុងក្សរុ 

ប្ហើយនិងទទួលបានក្បារ់ឈន លួទន់ប្ពលប្វោ។ ប្យើង

ប្លើរទឹរែិរេអ្នរផ្គរ់ផ្គង់ឲ្យប្តេជ្ញា ែិរេរន ុងការតប្ងក ើនក្បារ់

ឈន លួ និងអ្រាក្តប្យាជន៍ននប្ដើមបីប្លើររមពស់ជីវភាព

រតស់ត៊ុគគលិរ និងក្គួសាររតស់ពួរគប្ៅរន ុងសហគមន៍

ចដលពួរប្គរស់ប្ៅ។

ចាំនួនសមា៉ោ ងដៃលបានសធវើការ

ការកាត់្ក្បារ់ដខ

ភាពក្តឹ្មក្ត្វូដនការទូ្ទត់្

ការទ្ទួ្លបានក្បារ់ដខ



© ក្រមុហ ៊ុនសាជីវរមម Targetឆ្ន ាំ 2023ក្បារ់ឈ្ន លួ

សបើរក្បារ់រមមររឲ្យក្គប់ចាំនួនសមា៉ោ ងទាំងអស្់ ដៃលបានសធវើ
ការតាមអក្តាក្បារ់ដៃលរាំែត់្សដា ចាបរ់ន ុងក្ស្រុ។ 
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• ក្បារ់ឈន លួសក្មាតែ់ាំនួនប្មា៉ៅ ងធមមតាចដលបានប្ធា ើការ ក្រូវចរតាំប្ពញតាម ឬប្លើសពីក្បារឈ់ន លួអ្តបតរមា ចដលរាំណរប់្ោយែាតរ់ន ុងក្តប្ទស។ 

• ការទូទរ់តាមក្តប្ភទមិនក្រវូបានអ្ន៊ុញ្ញញ រជាំនួសឱ្យក្បារ់ឈន លួអ្តបតរមាប្ទ។ 

• ក្បារឈ់ន លួសក្មាតែ់ាំនួនប្មា៉ៅ ងតចនាមចដលបានប្ធា ើការ ក្រូវចរតាំប្ពញតាម ឬប្លើសពីអ្ក្តាក្បារ់ឈន លួការងារតចនាមប្មា៉ៅ ង ចដលរាំណរប់្ោយែាត់រន ុងក្តប្ទស។

• ក្តសិនប្តើោម នែាតរ់ន ុងក្សរុចដលទរ់ទងនងឹការផ្េលជូ់នសាំណងការងារតចនាមប្មា៉ៅ ងប្ទ រមមររននក្រវូចរទទួលបានសាំណងតាមអ្ក្តាខពស់ជ្ញងសក្មាតែ់ាំនួនប្មា៉ៅ ងធមមតា។

• រមមររក្រូវទទួលបានសាំណងក្រមឹក្រូវ ប្ោយអ្ន៊ុប្ោមតាមែាតរ់ន ុងក្សរុ សក្មាតក់ារងារប្ៅនលាឈត់សក្មារត៊ុណយទន។

• ធានថា រមមររក្រវូបានទទួលក្បារឈ់ន លួក្សតតាមែាត់រន ុងរាំតនស់ក្មាតក់ារឈតស់ក្មារទាំងអ្ស់ រមួទ ាំងនលាឈត់សក្មារត៊ុណយទន សក្មារមារ៊ុភាព ឬសក្មារតរិ៊ុភាព។ 

ប្ោងែក្រមិនក្រូវរាំណររូ់តាផ្លិររមមប្ៅរន ុងរក្មរិមួយចដលរក្មវូ ឲ្យរមមររប្ធា ើប្លើសប្មា៉ៅ ងប្ធា ើការប្ទៀងទរ់ប្ដើមបីទទួលបាន ក្បារឈ់ន លួអ្តបតរមាប្ ើយ។ 

• ក្បារ់ឈន លួតាមតរមិាណចដលផ្លិរបាន ក្រូវចរតាំប្ពញតាម ឬប្លើសពីក្បារឈ់ន លួអ្តបតរមាតាមប្មា៉ៅ ងចដលមានរនមលាប្សម ើោន ។ ក្តសនិប្តើក្បារឈ់ន លួរតសរ់មមររ បានគណន

ប្ោយអ្ក្តាតាមតរមិាណចដលផ្លរិបាន ប្ក្កាមអ្ក្តាក្បារឈ់ន លួតាមែាត់ចដលអាែអ្ន៊ុវរេ (អ្តបតរមា ប្មា៉ៅ ងតចនាម នលាឈតស់ក្មារត៊ុណយ ជ្ញប្ដើម) ប្នឹះប្ោងែក្រក្រវូគណន

ភាពខ៊ុសោន រវាងក្បារឈ់ន លួតាមតរមិាណចដលផ្លរិបាន និងក្បារឈ់ន លួក្សតែាត់ក្រឹមក្រវូ និងប្តើរក្បារខ់៊ុសោន ជូនដល់រមមររ ប្ដើមបីតាំប្ពញតាមអ្ក្តាអ្តបតរមាក្សត

ែាត់។ ការប្តើរក្បារ់តចនាម ឬក្បារប់្លើរទឹរែិរេ មិនអាែប្ក្តើក្បាសែ់ាំប្ពាឹះក្បារឈ់ន លួអ្តបតរមាប្ ើយ។ 

• ប្តើរក្បារ់ចខឲ្យរមមររឲ្យបានទនប់្ពលប្វោ និងធានថា រមមររែ៊ុឹះហរាប្លខ្ជប្លើប្សៀវប្ៅរាំណរប់្ហរ៊ុទទួលឯរសារតញ្ញា រ់ពីការប្តើរក្បារ។់ 

• អ្នរផ្គរ់ផ្គងក់្រវូបានប្លើរទរឹែរិេឲ្យពិនរិយប្មើលក្តព័នធក្បារឈ់ន លួប្ទៀងទរ ់និងអ្រាក្តប្យាជនន៍នប្ដើមបីរាំណរឱ់្កាសចរលមអជីវរិរមមររ ក្គួសារ និងសហគមន៍ចដលពួរប្គ

រស់ប្ៅ។

សូ្មសមើល ដ្នរសមា៉ោ ងសធវ ើការ និងសមា៉ោ ងបដនាម។ 



© ក្រមុហ ៊ុនសាជីវរមម Targetឆ្ន ាំ 2023ក្បារ់ឈ្ន លួ

អនុវត្តការកាត់្ក្បារ់ដខពីបញ្ា ីសបើរក្បារ់ដខ សៃើមបី ត្ល់ជូន

ការធានរា៉ា ប់រងក្ស្បចាប់ ឬសស្វារមមស្ម ក័្គចិត្តដត្ប៉ោុសណ្ឌណ េះ។
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• អ្ន៊ុវរេអ្រាក្តប្យាជនស៍ាំខ្ជន់ៗ ដូែជ្ញការធានោ៉ា ត់រងប្វជាសាស្រសេ  ការធានោ៉ា ត់រងរតួស ការធានោ៉ា ត់រងប្សាធននិវរេន ៍សនេ ិស៊ុខ

សងគម/ការែូលនិវរេន៍ ជ្ញប្ដើម ប្ោយអ្ន៊ុប្ោមតាមែាត់រន ុងក្សរុ។ ក្រូវក្បារដថា ការការ់ក្បារ់ចខក្រូវបានប្ក្តើរន ុងប្ោលតាំណង

ជ្ញរ់ោរ់ែាំប្ពាឹះឯរសារោាំក្ទចដលបានតញ្ញា រ់ និងររាទ៊ុរ ប្ដើមបីតងាា ញពីការការ់ក្បារ់ចដលក្សតតាមែាត់ និងក្រូវបានអ្ន៊ុវរេ

ប្ោយរអ្ន៊ុប្ោមតាមែាត់រន ុងក្សរុ។ មិនក្រូវការ់ក្បារ់ចខសក្មាត់ការសាន រប់្ៅអ្ប្នេវាសិរោា ន អាោរ ឬការែាំណ្តយក្សប្ដៀងោន

ចដលប្លើសពីរនមលាជ្ញរ់ចសេង។ ររាទ៊ុររាំណរ់ក្តាចដលអាែររបាន ចដលតងាា ញពីនលលាែាំណ្តយជ្ញរ់ចសេងទាំងប្នឹះ ក្តសិនប្តើការការ់

ក្បារ់ចខក្រូវបានដរប្ែញពីក្បារ់ឈន លួរមមររ។

• មិនក្រូវការ់ក្បារ់ពីក្បារ់ឈន លួ ល៊ុឹះក្តាចរការការ់ក្បារ់ចខ រក្មវូប្ោយែាត់រន ុងក្សរុ ឬប្ោយសម ័ក្គែិរេ ប្ោយមានប្ហរ៊ុផ្ល និង

បានយល់យា៉ៅ ងែាស់ពីរមមររទាំងប្នឹះ។

• ការការ់ក្បារ់មិនក្រូវបានដរប្ែញពីក្បារឈ់ន លួសក្មាត់ទាំនញិខូែ ភាពយឺរយា៉ៅ វ ឬការខរខ្ជនមិនបានតាំប្ពញតាមរូតាផ្លិរ

រមមប្ទ។

• មិនក្រូវប្ក្តើក្បាស់រិែចសនោរយៈប្ពលខលា ី ឬចដលអាែតនេប្ពលបាន ចដលខ៊ុសោន មិនែាស់ោស់ពីឱ្កាសការងារប្ពញប្មា៉ៅ ង រន ុងប្ោល

តាំណងប្ដើមបីប្ជៀសវាងការការតង់ក្បារ់ធានោ៉ា ត់រង តង់ក្បារឈ់ន លួខពស់ ឬដាំប្ ើងឋានៈរមមររចដលសា ិរប្ក្កាមែាត់រន ុងក្សរុ។

• ទទួលសាគ ល់ប្ោយក្រឹមក្រវូែាំប្ពាឹះរយៈប្ពលប្សវារមមរតស់រមមររទាំងអ្ស់ រន ុងប្ោលតាំណងប្ដើមបីរាំណរ់ការធានោ៉ា តរ់ងនន ចដល

ពួរប្គមានសិទធិអាែអ្ន៊ុវរេបាន។



© ក្រមុហ ៊ុនសាជីវរមម Targetឆ្ន ាំ 2023ក្បារ់ឈ្ន លួ

ធានថា រមមររ ល់ៃឹងោ៉ោ ងសពញសលញអាំពរីចនស្មព ័នធ ក្បារ់

ឈ្ន លួ អត្ាក្បសោជន៍ដៃលពួរសគទ្ទួ្លបាន សហើ អាចស ា្ៀង

ផ្ទា ត់្ភាពក្តឹ្មក្ត្វូចាំសពាេះការសបើរក្បារ់ដៃលពួរសគទ្ទួ្លបាន។
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• អ្ត់រំរមមររអ្ាំពីរែនសមព័នធ ក្បារ់ចខរតស់ពួរប្គ រមួទាំងក្តប្ភទនងិែាំនួនទឹរក្បារ់ការ់យរទាំងអ្ស់ពីក្បារ់ចខ អ្ក្តាក្បារឈ់ន លួ ក្បារ់

តចនាម និងក្តព័នធ ប្លើរទឹរែិរេរតស់ពួរប្គ។ តប្ងក ើរ និងអ្ន៊ុវរេការតណុ្ឹះតណ្តេ លលមីៗ ដល់រមមររចដលមានក្សាត។់

• ក្រូវឲ្យរមមររដឹងពីអ្រាក្តប្យាជន៍ននការឈត់សក្មារទាំងអ្ស់ចដលមានប្ៅប្ក្កាមែាត់រន ុងក្សរុ រមួទាំងការឈត់សក្មារមារ៊ុភាព និងតរិ៊ុ

ភាព។ គួរររាទ៊ុររាំណរ់ក្តាប្តើរក្បារ់ និងរាំណរ់ក្តាននអ្រាក្តប្យាជន៍ឈតស់ក្មារបានលអ ។ 

• តញ្ា ីទូទរ់ក្បារ់ ឬវរិកយតក្រតង់ក្បារ់ ក្រូវចរមានប្សែរេ ីលមអិរ និងរមមររទាំងអ្ស់អាែររបានជ្ញភាសាប្ដើមរតស់ពួរប្គ ឯរសារពីការ

ការ់ក្បារ់ចខ និងោត់តញ្ច លូទាំងក្បារ់ចខជ្ញរ់ចសេង។

• ផ្ដល់ជូនការែូលប្ក្តើទាំនរ់ទាំនងប្ៅរន ុងនយរោា នធនធានមន៊ុសស (ឬនយរោា នចដលអាែអ្ន៊ុវរេប្ផ្សងប្ទៀរ) រន ុងររណីចដលរមមររមាន

សាំណួរចដលពារ់ព័នធ។
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• តញ្ា ីប្តើរក្បារ់ចខ ក្រូវចររមួតញ្ច លូប្សែរេ ីលមអិរក្គត់ក្ោន ់ប្ដើមបីប្ផ្ាៀងផ្តា រ់ក្បារ់ឈន លួ និងែាំនួនប្មា៉ៅ ង

ក្រឹមក្រូវ ចដលរមួមាន ត៉ៅ៊ុចនេមិនរាំណរ់ែាំប្ពាឹះ៖

⎯ កាលតរបិ្ែឆទរយៈប្ពលតង់ក្បារ់ចខប្ពញប្លញ

⎯ ប្ ម្ ឹះរមមររ

⎯ ែាំនួនប្មា៉ៅ ងសរ៊ុតចដលបានប្ធាើការ និងចែរតាមក្តប្ភទប្មា៉ៅ ង (ធមមតា ប្មា៉ៅ ងតចនាម ជ្ញប្ដើម)។

⎯ អ្ក្តាក្បារ់ឈន លួរមមររ (ធមមតា ប្មា៉ៅ ងតចនាម ជ្ញប្ដើម)។

⎯ ការគណនអ្ក្តាតាមតរមិាណចដលផ្លិរបាន (ប្តើមាន)

• រាំែត្់ក្តាបញ្ា ីសបើរក្បារ់ដខ និង/ឬ ្ លិត្រមម ក្ត្ូវបងាា ញចាំនួនសមា៉ោ ងបានសធវើការទាំងអស់្ពីរមមររ។ 

អនរ្គត្់្គង់គួរររាទ្រុការសរៀបចាំរាំែត្ក់្តាបញ្ា ីសបើរក្បារ់ដខ និង ្ លិត្រមមដៃលក្ត្មឹក្ត្វូតាមចាប់ដត្

មួ  ដៃល្តល់ជូនព័ត្ម៌ានចាស់្ោស់្ និងក្ត្ឹមក្ត្វូស្ក្មាបរ់មមររទាំងអស់្។ សរាងចក្រក្ត្ូវដត្មិនក្ត្វូ

ររាទ្ុរការសរៀបចាំរាំែត្ក់្តាដរៃងបនៃ ាំ ឬសស្ៀវសៅស្ទ នួោន ស ើ ។

• ប្ោងែក្រក្រូវចរផ្េល់ប្អាយសវនររែូលដាំប្ណើរការ ប្ដើមបីពិនិរយរាំណរ់ក្តាតញ្ា បី្តើរក្បារ់ចខ។

• ររាទ៊ុររាំណរ់ក្តាក្បារ់ឈន លួទាំងអ្ស់សក្មាត់រយៈប្ពលសមក្សតប្ោយអ្ន៊ុប្ោមតាមែាត់រន ុងរាំតន។់

ត្ក្មូវការទមទរ
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សស្រ ើភាពរន ុងការបសងកើត្
ស្មាគម
ប្យើងចសា ងររអ្នរផ្គរ់ផ្គង់ចដលជាំរ៊ុញរមមររឲ្យប្ធា ើការប្ោយ

មានផ្លិរភាពខពស់ ក្ពមទាំងឲ្យរនមលាប្លើពួរប្គជ្ញក្ទពយ

សាំខ្ជន់រន ុងការសប្ក្មែបានភាពប្ជ្ញគជ័យននអាជីវរមម

ក្តរតប្ោយនិរនេ រភាព។ ប្នឹះរមួតញ្ច ូលទាំងការប្ោរពសិទធិ

រតស់រមមរររន ុងការប្ធា ើការសប្ក្មែែិរេប្ោយក្រឹមក្រូវថា

ប្រើក្រូវភាា ត់ទាំនរ់ទាំនងឬអ្រ់ជ្ញមួយនឹងក្រមុណ្តមួយ 

ប្ោយក្សតប្ៅតាមែាត់ទាំងអ្ស់ចដលែូលជ្ញធរមាន។

ស្ិទ្ធ ិរបស្់រមមររ
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ការជួបជុាំ។

78

ត្ក្មូវការទមទរ

• តប្ងក ើរឲ្យមានការតប្ញ្ចញមរិប្យាតល់អ្ាំពីការអ្ន៊ុវរេការជួល និងការងារក្សតែាត់ចដលទរ់ទងនឹងប្សរ ើភាពននការជួតជ៊ុាំ។ 

• ផ្េល់សិទធ ិជូនរមមរររន ុងការក្បាក្ស័យទរ់ទងប្ោយប្តើរែាំហជ្ញមួយថាន រ់ដឹរនាំជ្ញលរខណៈត៊ុគគល ឬជ្ញសមូហភាព។

• អ្ន៊ុញ្ញញ រឲ្យត៊ុគគលិរ ប្ដើមបីជ្ញរាំណ្តងឲ្យខល នួឯង និងអ្នរដនទប្ទៀរប្ោយោម នការប្ក្ជៀរចក្ជរ ការតាំភិរតាំភ័យ ឬការប្រ ើសប្អ្ើងពីថាន រ់ដឹរនាំ។

• ថាន រ់ដឹរនាំ និងរមមររ ក្រូវចរប្ោរពតាមែាត់ជ្ញរិ តទតបញ្ញញ រេ ិ និងនីរិវធីិទ ាំងអ្ស់ ចដលទរ់ទងនឹងប្សរ ើភាពននការជួតជ៊ុាំ។

• រមមររក្រូវចរមិនក្រូវបានោរ់ប្ទស ឬក្រូវបានប្រ ើសប្អ្ើងែាំប្ពាឹះការោាំក្ទប្សរ ើភាពននការជួតជ៊ុាំប្ ើយ។ ការតណុ្ឹះតណ្តេ លសមក្សត ក្រូវចរប្ធា ើ

ប្ ើងសក្មាត់ ក្តធានការក្គត់ក្គងការងារ/អ្នរក្រួរពិនិរយការងារ។

• ការសងសឹរក្តឆ្ាំងនឹងរមមររ ចដលពោយាមជួតជ៊ុាំ និង/ឬ ប្រៀតែាំប្ោយក្សតែាត់ ក្រូវបានោមឃារ់។ 

• ថាន រ់ដឹរនាំមិនក្រូវប្រ ើសប្អ្ើងនឹងរមមររ ប្ោយសារការែូលជ្ញសមាជិររតស់ខល នួ ឬការែូលជ្ញសមាជិរសហជីព ឬសមាគមន៍រមមររប្ ើយ។ 

• ប្ៅរចនលាងណ្តចដលសិទធ ិប្សរ ើភាពននការជួតជ៊ុាំក្រូវបានោមឃារ់ប្ោយែាត់ ប្នឹះអ្នរផ្គរ់ផ្គង់ប្សវារមមមិនក្រូវតងាអ រ់ដល់ការអ្ភិវឌ្ឍជប្ក្មើស

ចផ្នរែាត់ប្ ើយ។

• អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវចរមានប្ោលការណ៍ជ្ញោយលរខណ៍អ្រសរ ចដលរាំណរ់ការប្តេជ្ញា ែិរេរតស់ខល នួ ប្ោយប្ោរពតាមែាត់ចដលក្រូវអ្ន៊ុវរេ និង

ប្ោរពសិទធ ិរមមររែាំប្ពាឹះប្សរ ើភាពននការជួតជ៊ុាំ។

• ការមានសមាជិរភាពប្ៅរន ុងសហជីពពាណិជារមម ឬសមាគមរមមររ គឺក្រូវចរមិនចមនជ្ញលរខខណឌ ែាំប្ពាឹះការជួលឲ្យតប្ក្មើការងារប្ ើយ។
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• ក្តសិនប្តើមានសហជីព ឬសមាគមរមមររ ក្រូវបាន

តប្ងក ើរប្ ើងប្នឹះ ក្រូវអ្ន៊ុញ្ញញ រឲ្យរាំណ្តងរមមររែូល

ប្ៅរចនលាងប្ធា ើការ រន ុងប្ោលតាំណងប្ដើមបីអ្ន៊ុវរេម៊ុខ

ងារជ្ញអ្នររាំណ្តងរតស់ពួរប្គប្ោយអ្ន៊ុប្ោមតាម

ែាត់ ឬរិែចក្ពមប្ក្ពៀង។

• តណុ្ឹះតណ្តេ លក្តធានក្គត់ក្គងការងារ និងអ្នរក្រួរ

ពិនិរយការងារអ្ាំពីែាត់សេ ីពីប្សរ ើភាពននការជួតជ៊ុាំ។ 

សស្រ ើភាពរន ុងការបសងកើត្ស្មាគម

ទ្ទួ្លស្ថគ ល់ និងសោរពស្ិទ្ធ ិរមមររចាំសពាេះសស្រ ើភាពដនការ

ជួបជុាំ។
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ក្បព័នធ ក្គប់ក្គង និង 

ក្តួ្ត្ពិនិត្យបរសិ្ថា ន
អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវចរមានក្តព័នធ ក្គត់ក្គងត រសិាា នចដលរាំណរ់ 

មានលរខណៈពិប្សស និងប្រៀតែាំជ្ញតញ្ា ីសារប្ពើភ័ណឌ  ោល់ផ្លត៉ៅឹះ

ពាល់ក្តរិតរេ ិការ និងផ្លិររមមែាំប្ពាឹះការតាំភាយខយល់ ការប្ក្តើ

ក្បាស់ថាមពល ការប្ក្តើក្បាស់ទឹរ និងទរឹសាំណល់។

ក្បព័នធក្តួ្ត្ពិនិត្យ
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មានក្បព័នធ ក្គប់ក្គងបរសិ្ថា នដៃលរាំែត់្រាំែត់្លរខែៈ 

និងសរៀបចាំជាបញ្ា ីស្ថរសពើភ័ែា រាល់្លប៉ោេះពាល់ស្ត ីពីក្បតិ្បត្តិ

ការ និង្លិត្រមមចាំសពាេះការបាំភា ខយល់ ការសក្បើក្បាស្់

ថាមពលការសក្បើក្បាស្់ទឹ្រ និងទឹ្រស្ាំែល់។

81

ត្ក្មូវការទមទរ

• ក្តព័នធ ក្គត់ក្គងតរសិាា ន (EMS) ចដលរាំណរ់ប្ោលប្ៅវាស់ចវង និងការរាំណរ់ប្ពលប្វោសក្មាត់រាំតន់ចដលរងផ្លត៉ៅឹះ

ពាល់ ប្ោយចផ្អរប្លើផ្លិររមម និងការក្តរិតរដិការ ក្រូវចរបានែងក្រងជ្ញឯរសារ និងររាទ៊ុររន ុងឯរសារ។ 

• ប្ោងែក្រក្រូវតាំប្ពញតាមម៉ៅូឌ្៊ុលតរសិាា នអ្ោរសនាសសន៍ Higg (Higg Index Facilities Environmental Module, FEM) 
យា៉ៅ ងប្ោែណ្តស់ជ្ញប្រៀងោល់មួយឆ្ន ាំមេង ប្ដើមបីពិនិរយភាពក្រឹមក្រូវែាំប្ពាឹះការអ្ន៊ុវរេតរសិាា ន។ 

• ក្រូវចរមានក្តព័នធមួយប្ៅនងឹរចនលាង ប្ដើមបីប្ ល្ា ើយរតប្ៅនងឹការសប្ស្រងាគ ឹះតនា ន់ខ្ជងតរសិាា នចដលមិនបានរំពឹងទ៊ុរ

ណ្តមួយ ដូែជ្ញការប្លែធាលា យសារធារ៊ុគីមី ឬការប្លែធាលា យឧសម ័ន ឬោគ ស។

•  វធិានការចររក្មូវពីគណៈអ្ភិបាលសមក្សត ប្ោយសារមិនអ្ន៊ុប្ោមតាមែាតប់្នឹះ ក្រូវែងក្រងជ្ញឯរសារ និងក្រូវ

តាំប្ពញតញ្ចត់តាមប្ពលប្វោចដលបានរាំណរ។់

• EMS ក្រូវបានវាយរនមលា និងប្ធា ើតែច ុតបននភាពជ្ញប្រៀងោល់ឆ្ន ាំ ប្ដើមបីក្គត់ក្គង និងតាមោនការវវិឌ្ឍចផ្នរតរសិាា ន។ 
• ការតណុ្ឹះតណ្តេ លទូប្ៅ ក្រូវបានប្ធាើប្ ើងជ្ញប្រៀងោល់ឆ្ន ាំ សក្មាត់ត៊ុគគលិរទាំងអ្ស់ចដលពារ់ព័នធនឹងការការពារតរសិាា ន។

ក្បព័នធ ក្គប់ក្គង និង ក្តួ្ត្ពិនិត្យបរសិ្ថា ន
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ការអនុវត្តលែ បាំ្ុត្

82

• ព័រ៌មានអ្ាំពីការអ្ន៊ុវរេតរសិាា នរតស់ប្ោងែក្រ ក្រូវ

មានសក្មាត់ភាគីពារ់ព័នធខ្ជងរន ុង និងខ្ជងប្ក្ៅ។

ក្បព័នធ ក្គប់ក្គង និង ក្តួ្ត្ពិនិត្យបរសិ្ថា ន

មានក្បព័នធ ក្គប់ក្គងបរសិ្ថា នដៃលរាំែត់្រាំែត់្លរខែៈ 

និងសរៀបចាំជាបញ្ា ីស្ថរសពើភ័ែា រាល់្លប៉ោេះពាល់ស្ត ីពីក្បតិ្បត្តិ

ការ និង្លិត្រមមចាំសពាេះការបាំភា ខយល់ ការសក្បើក្បាស្់

ថាមពលការសក្បើក្បាស្់ទឹ្រ និងទឹ្រស្ាំែល់។
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ោម នការបងហ រូទឹ្រ
ស្ាំែល់ខុស្ចាប់

ប្យើងនឹងមិនអ្រ់ឱ្នែាំប្ពាឹះអ្នរផ្គរ់ផ្គង់ប្សវារមម ចដល

មានក្តព័នធ ក្តក្ពឹរេ ិរមមទឹរសាំណល់ចដលមានែាំណ៊ុ ឹះរិែប្ពរ 

ចដលប្ជៀសវាង ឬចដលមិនអាែក្តរិតរេ ិការបាន។ អ្នរផ្គរ់

ផ្គង់ប្សវារមមក្រូវចរដាំប្ ើង និងររាក្តព័នធ ក្តក្ពឹរេ ិរមមទឹរ

សាំណល់ចដលមានទាំហាំសមក្សត ប្ដើមបីធានថាការតាំព៊ុល

មានរក្មិរប្សម ើនឹង ឬប្ៅប្ក្កាម រក្មិរទតជ្ញងរក្មូវការ

ចដលទមទរប្ោយែាត់។ 

ក្តួ្ត្ពិនិត្យទ្ឹរស្ាំែល់

ក្គប់ក្គងការសក្បើក្បាស្់ទ្ឹរ



© ក្រមុហ ៊ុនសាជីវរមម Targetឆ្ន ាំ 2023ការក្គប់ក្គងទឹ្រ

ក្តួ្ត្ពិនិត្យការសបាេះសចលទឹ្រស្ាំែល់ និងកាត់្បនា 

ទឹ្រស្ាំែល់បាំពុលៃល់រក្មិត្សោរពតាមចាប់ និងបទ្

បបញ្ហា ត្តិដៃលក្ត្វូអនុវត្ត។

84

ត្ក្មូវការទមទរ

• ក្រវូក្បារដថា ការតងហ រូទឹរសាំណល់ទាំងអ្ស់ក្រវូបានរាំណរ់ និងចតងចែរ៖ ររាសារប្ពើភ័ណឌ ននដាំប្ណើរការតងហ រូទឹរសាំណល់។

• ដាំប្ ើង និងររា ក្តព័នធក្តក្ពឹរេ ិរមមទឹរសាំណល់ចដលមានែាំណ៊ុ ឹះសមក្សត ចដលការ់តនាយទឹរសាំណល់តាំព៊ុលដល់រក្មិរប្ោរពតាម

ែាត់ និងតទតបញ្ញញ រេ ិចដលក្រវូអ្ន៊ុវរេ។

• ររណីមិនមានរចនលាងក្តក្ពឹរេ ិរមមទឹរសាំណល់ប្ៅទីតាាំងប្ទ ទឹរសាំណល់ទាំងអ្ស់ក្រវូតងហ រូែូលប្ៅអ្ោរក្តក្ពឹរេ ិរមមទឹរសាំណល់ប្ក្ៅទី

តាាំង (ឧទហរណ៍ អ្ោរក្តក្ពឹរេ ិរមមទឹរសាំណល់សួនឧសាហរមម ឬប្ោងែក្រក្តក្ពឹរេ ិរមមទឹរសាំណល់ក្រងុ) ដូែបានរាំណរ់។ លិខិរ

អ្ន៊ុញ្ញញ រតងហ រូទឹរសាំណល់ក្រវូចរប្ធា ើតែច ុ តបននភាពជ្ញប្ទៀងទរ់ និងោរ់ជូនទីភាន រ់ងារនិយររមមឲ្យបានក្រឹមក្រវូ។ 

• ក្រួរពិនិរយការតងហ រូទឹរសាំណល់ប្ោយអ្ន៊ុប្ោមតាមលរខខណឌ និយររមម និងអ្ភិវឌ្ឍរមម វធីិប្ក្ោងទ៊ុរសក្មាត់សាំណ្តរគ៊ុណភាព

ទឹរ និងការប្ធា ើប្រសេ ចដលសមក្សតតាមប្ោលការណ៍ចណនាំរតស់រោា ភិបាល និងឧសាហរមម។

• ក្តសិនប្តើ មានទឹរសាំណល់ក្រវូចរបានប្ធា ើក្តក្ពឹរេ ិរមមប្ៅប្ក្ៅទីតាាំង ប្នឹះប្ោងែក្រក្រវូដឹងអ្ាំពបី្ ម្ ឹះ និងអាសយោា នប្ោងែក្រប្ធា ើ

ក្តក្ពឹរេ ិរមមរតស់ភាគីទីតីចដលប្ៅប្ក្ៅទីតាាំង និងមានការក្រួរពិនិរយប្លើការប្ធា ើក្តក្ពឹរេរិមម ប្ដើមបីធានថាការប្ធា ើក្តក្ពឹរេ ិរមម

អ្ន៊ុវរេតាមែាត់។ ប្ោងែក្រប្ធា ើក្តក្ពឹរេ ិរមមប្ៅប្ក្ៅទីតាាំង និងព័រ៌មានពារ់ព័នធក្រវូចរផ្េល់ប្ៅក្រមុហ ៊ុន Target តាមការប្សន ើស៊ុាំ។

• ក្រវូប្រៀតែាំសក្មាត់ការសប្ស្រងាគ ឹះតនា ន់ និងអ្ន៊ុវរេសរមមភាពប្ ល្ា ើយរតសប្ស្រងាគ ឹះតនា ន់ រន ងុររណីចដលប្ោងែក្រក្តក្ពឹរេ ិរមមទឹរសាំណល់

ប្ៅទីតាាំង មានប្លើសពីសមរាភាពរតស់ខល នួ ឬក្តសិនប្តើវាមានដាំប្ណើរការមិនក្រឹមក្រវូ។

• ការតណុ្ឹះតណ្តេ លក្រវូបានទមទរសក្មាត់ត៊ុគគលិរទាំងអ្ស់ចដលប្ធា ើការប្ោយផ្តា ល់ជ្ញមួយទឹរសាំណល់។

ការបងហ រូទ្ឹរស្ាំែល់ខសុ្ចាប់ គឺជា

ការរំសោភបាំពានដៃលមិនអាចអត្់

ឱនឲ្យបានស ើ ។

*
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• ក្តសិនប្តើអាែ ក្រូវតប្ងក ើរ និងែងក្រងឯរសាររមម វធីិអ្ធិការរិែច និងការចលររាជួសជ៊ុល

ប្ោងែក្រក្តក្ពឹរេ ិរមមទឹរសាំណល់។

• តប្ងក ើរ និងែងក្រងឯរសារប្ោលប្ៅក្តចាាំឆ្ន ាំ ប្ដើមបីការ់តនាយការតងហ រូទឹរសាំណល់ និងប្ធា ើ

ឲ្យក្តប្សើរប្ ើងគ៊ុណភាពទឹរសាំណល់។ 

• តប្ងក ើរ និងែងក្រងឯរសារចផ្នការសរមមភាពសក្មាត់ការសប្ក្មែប្ោលប្ៅការ់តនាយការ

តងហ រូទឹរសាំណល់ និងប្ោលប្ៅប្ធា ើឲ្យក្តប្សើរប្ ើងនូវគ៊ុណភាពទឹរសាំណល់។ 

• លទធផ្លក្តក្ពឹរេ ិរមមទឹរសាំណល់ (ឧទហរណ៍ ភរ់ ឬរររខ្ជត់) ក្រូវបានវភិាគ ប្ោឹះក្សាយ និង

ប្បាឹះប្ចាលការសាំណល់ចដលប្ក្ោឹះថាន រ់ប្ោយក្រឹមក្រូវ។

• ក្រូវយល់ដឹង អ្ាំពីការមិនប្ោរពតាមែាត់ណ្តមួយ ចដលរាំព៊ុងប្រើរមានប្ ើងប្ៅប្ោងែក្រ

ក្តក្ពឹរេ ិរមមទឹរសាំណល់រតស់ភាគីទីតីចដលប្ៅប្ក្ៅទីតាាំង។ តប្ងក ើរចផ្នការសរមមភាព ប្ដើមបី

ចរសក្មួល ក្តសិនប្តើប្ោងែក្រមានការែូលរមួែាំ ចណរែាំប្ពាឹះការមិនប្ោរពតាមែាត់។

• អ្ន៊ុវរេដាំប្ណ្តឹះក្សាយក្តរតប្ោយភាពនែនក្តឌិ្រ/តប្ែចរវទិោប្ដើមបីការ់តនាយតរមិាណទឹរ

សាំណល់ និង/ឬ ការផ្ទ ុរសារធារ៊ុតាំព៊ុល។

• តងាា ញឲ្យដឹងព័រ៌មានជ្ញសាធារណៈ អ្ាំពីការតងហ រូទឹរសាំណល់។

ការក្គប់ក្គងទឹ្រ

ក្តួ្ត្ពិនិត្យការសបាេះសចលទឹ្រស្ាំែល់ និងកាត់្បនា ទឹ្រ
ស្ាំែល់បាំពុលៃល់រក្មិត្សោរពតាមចាប់ និងបទ្បបញ្ហា ត្តិ
ដៃលក្ត្វូអនុវត្ត។
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កាត្់បនា  និងការ
សបាេះសចលការស្ាំែល់
អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ប្សវារមម ក្រូវប្ក្តើ ររាទ៊ុរ ដឹរជញ្ជ នូ និងការ

ប្បាឹះប្ចាលការសាំណល់មានប្ក្ោឹះថាន រ់ប្ោយក្សតែាត់។ 

ប្យើងចសា ងររអ្នរផ្គរ់ផ្គង់ប្សវារមម ចដលតងាា ញថាពួរប្គ

ប្ធា ើការយា៉ៅ ងសរមម ប្ដើមបីការ់តនាយការសាំណល់ពីដាំប្ណើរ

ការផ្លិររមមទាំងក្សងុ។

ការស្ាំែល់សក្ោេះថាន រ់

ស ើងនឹងមិនអត់្ឱនចាំសពាេះអនរ្គត់្្គង់សស្វារមម ដៃល

ចូលរមួសៅរន ុងការចរ់ការស្ាំែល់សដា ខុស្ចាប។់*
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សក្បើ ររាទុ្រ ៃឹរជញ្ជ នូ និងសបាេះសចលការស្ាំែល់មានសក្ោេះ

ថាន រ់សដា ក្ស្បចាប់ ក្ពមទាំងសធវើការោ៉ោ ងស្រមម  សៃើមបីកាត់្

បនា ការស្ាំែល់ពីៃាំសែើរការ្លតិ្រមមទាំងក្ស្ងុ។
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ត្ក្មូវការទមទរ

• រាំណរ់អ្រេសញ្ញញ ណក្តភពការសាំណល់ទាំងអ្ស់ និងចតងចែរការតងហ រូការសាំណល់នីមួយៗ ទាំងការសាំណល់

ប្ក្ោឹះថាន រ់ ឬការសាំណល់មិនមានប្ក្ោឹះថាន រ់ ក្សតតាមនិយ័ររមមចដលក្រូវអ្ន៊ុវរេ។ 
• ែងក្រងឯរសារសារប្ពើភ័ណឌការសាំណល់ទាំងអ្ស់ និងតាមោនតរមិាណការតងហ រូការសាំណល់ចដលបានតប្ងកើរ។
• ធ៊ុងផ្ទ ុរការសាំណល់មានប្ក្ោឹះថាន រ់ និងទីតាាំងផ្ទ ុរ ក្រូវចរសា ិររន ុងសាា នភាពលអ ។

• ការសាំណល់មានប្ក្ោឹះថាន រ់ និងមិនមានប្ក្ោឹះថាន រទ់ ាំងអ្ស់ ក្រូវចរចញរប្ែញ នងិទ៊ុរោែ់ប្ោយច រពីោន ។
• ការសាំណល់មានប្ក្ោឹះថាន រ់ ក្រូវចរតញ្ជ នូប្ៅក្រមុអ្នរប្ោឹះក្សាយក្សាយការសាំណល់ចដលមានអាជ្ញា ត័ណណ  ឬប្ោង

ែក្រែក្មាញ់ការសាំណល់ចដលទទួលសិទធ ិអ្ន៊ុញ្ញញ រ ប្ោយក្សតតាមែាត ់ឬនិយ័ររមម។
• ការសាំណល់មានប្ក្ោឹះថាន រ់ ក្រូវចរដឹរប្ោយក្រមុអ្នរដរឹជញ្ជ នូការសាំណល់ប្ក្ោឹះថាន រ ់ចដលមានអាជ្ញា ត័ណណ
រាំណរ់ប្ោយែាត់ ឬនិយ័ររមម។

• រក្មូវឲ្យមានការតណុ្ឹះតណ្តេ លអ្ាំពីការប្បាឹះប្ចាល ការររាទ៊ុរ និងការប្ក្តើការសាំណល់ ដល់ត៊ុគគលិរទាំងអ្ស់។
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• ប្ក្តើក្បាស់សមាា រប្ ើងវញិ ប្ៅប្ពលណ្តអាែប្ធា ើប្ៅបាន និងចរ

នែនសមាា រណ្តចដលអាែចរនែនប្ ើងវញិបាន។

• តប្ងក ើរ និងែងក្រងឯរសារប្ោលប្ៅក្តចាាំឆ្ន ាំ ប្ដើមបីការ់

តនាយការតប្ងក ើរការសាំណល់។

• តប្ងក ើរ និងែងក្រងឯរសារចផ្នការសរមមភាពប្ដើមបីសប្ក្មែ

ឲ្យបាននូវប្ោលប្ៅការ់តនាយការតប្ងក ើរការសាំណល់។

• ក្រូវក្រួរពិនិរយការប្បាឹះប្ចាលការសាំណល់ែ៊ុងប្ក្កាយ និងការ

ប្ធា ើក្តក្ពឹរេ ិរមមការសាំណល់ប្ក្ោឹះថាន រ់ទ ាំងអ្ស់។ 

កាត់្បនា  និងការសបាេះសចលការស្ាំែល់

សក្បើ ររាទុ្រ ៃឹរជញ្ជ នូ និងសបាេះសចលការស្ាំែល់មានសក្ោេះ

ថាន រ់សដា ក្ស្បចាប់ ក្ពមទាំងសធវើការោ៉ោ ងស្រមម  សៃើមបីកាត់្

បនា ការស្ាំែល់ពីៃាំសែើរការ្លតិ្រមមទាំងក្ស្ងុ។
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ការសក្បើក្បាស្់ថាមពល និងទឹ្រ
អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ប្សវារមម ក្រូវបានប្គរំពឹងថានឹងរាំណរ់

ប្ោលប្ៅែាស់ោស់ប្ដើមបីប្ធា ើឱ្យក្តប្សើរប្ ើងក្តសិទធ

ភាពថាមពល និងក្តសិទធភាពទឹរ ក្ពមទាំងែងក្រង

ឯរសារសេ ីពីការរ ើរែប្ក្មើនប្ឆ្ព ឹះប្ៅររការសប្ក្មែ

បានប្ោលប្ៅទាំងប្នឹះ។

ការសក្បើក្បាស្់ថាមពល

ក្បរបសដា ក្បស្ិទ្ធភាព

ការសក្បើក្បាស្់ទ្ឹរក្បរបសដា 

ក្បស្ិទ្ធភាព
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ត្ក្មូវការទមទរ

• រាំណរ់អ្រេសញ្ញញ ណក្តភពថាមពល តាមោន និងររ់ក្តាការប្ក្តើក្បាស់ថាមពល

សក្មាត់អ្ោរ និងដាំប្ណើរការប្ៅចនលាងចដលមានផ្លិររមម។

សក្បើក្បាស្់ថាមពលក្បរបសដា ក្បស្ទិ្ធភាពសៅរន ុងសរាង
ចក្រ និងៃាំសែើរការ្លិត្រមម។
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• អ្ន៊ុវរេការប្ធា ើសវនរមមថាមពល ប្ដើមបីរាំណរ់អ្រេសញ្ញញ ណការ

សនស ាំសាំនែថាមពល និងការែាំណ្តយចដលអាែប្រើរមាន។

• តប្ងក ើរ និងែងក្រងឯរសារប្ោលប្ៅក្តចាាំឆ្ន ាំ ប្ដើមបីការ់តនាយ

ការប្ក្តើក្បាស់ថាមពល និងការតាំភាយឧសម ័នផ្ាឹះរញ្ចរ់ (GHG)។ 
• តប្ងក ើរ និងែងក្រងឯរសារចផ្នការសរមមភាពប្ដើមបីសប្ក្មែឲ្យ

បាននូវប្ោលប្ៅការ់តនាយថាមពល។ 

• ប្ក្តើក្បាស់តណ្តេ ញវាស់ចវងតាមអ្នឡាញ  ប្ហើយតងាា ញទិននន័យជ្ញ

សាធារណៈ។

ការសក្បើក្បាស្់ថាមពល និងទឹ្រ

សក្បើក្បាស្់ថាមពលក្បរបសដា ក្បស្ទិ្ធភាពសៅរន ុងសរាង

ចក្រ និងៃាំសែើរការ្លិត្រមម។
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ក្គប់ក្គងការសក្បើក្បាស្់ទឹ្រសៅអោរនន 

និងៃាំសែើរការ្លិត្រមម។
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ត្ក្មូវការទមទរ

• ការប្ក្តើក្បាស់ទឹរ ក្រូវចរតាមោន និងររ់ក្តាទ៊ុរសក្មាត់អ្ោរ និង

ដាំប្ណើរការននចដលមានរចនលាងផ្លិររមម។

• ប្រៀតែាំ និងពិនិរយប្ ើងវញិនូវប្ោលប្ៅចដលប្ធា ើនិយររមមផ្ល វូការ តាម

ប្ោលររណ៍ជ្ញប្ទៀងទរ់ ប្ដើមបីពក្ងឹងការប្ក្តើក្បាស់ទឹរ។
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• តប្ងក ើរ និងែងក្រងឯរសារប្ោលប្ៅក្តចាាំឆ្ន ាំ ប្ដើមបីការ់

តនាយការប្ក្តើក្បាស់ទឹរ។ 

• តប្ងក ើរ និងែងក្រងឯរសារចផ្នការសរមមភាពប្ដើមបីសប្ក្មែ

ឲ្យបាននូវការប្ោលប្ៅការ់តនាយការប្ក្តើក្បាស់ទឹរ។

ការសក្បើក្បាស្់ថាមពល និងទឹ្រ

ក្គប់ក្គងការសក្បើក្បាស្់ទឹ្រសៅអោរនន 

និងៃាំសែើរការ្លិត្រមម។
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ការបាំភា ឧស្ម ័នសៅរន ុងខយល់
អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ប្សវារមមក្រូវចរដាំប្ ើង និងររាឧតររណ៍ក្រួរ

ពិនិរយការតាំភាយឧសម ័នប្ៅរន ុងខយល់ឱ្យបានក្រឹមក្រូវ ប្ដើមបី

ធានថាការតាំព៊ុលមានរក្មិរប្សម ើនឹង ឬប្ៅប្ក្កាមរក្មិរ

ទតជ្ញងរក្មូវការចដលទមទរប្ោយែាត់។ 

កាត់្បនា ការបាំពុលខយល់
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កាត់្បនា ្លប៉ោេះពាល់សលើបាំពលុខយលស់ៅរន ុងសរាង

ចក្រ និងៃាំសែើរការ្លិត្រមម។
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ត្ក្មូវការទមទរ

• រាំណរ់អ្រេសញ្ញញ ណក្តភពតាំភាយឧសម ័នប្ៅរន ុងខយល់ពីសរមមភាពឧសាហរមម និងឧតររណ៍ជាំនួយ។

• តប្ងក ើរ និងររាតញ្ា ីសារប្ពើភ័ណឌ ក្តភពតាំភាយឧសម ័នប្ៅរន ុងខយល់។

• លិខិរអ្ន៊ុញ្ញញ រប្បាឹះប្ចាលការសាំណល់ចដលរក្មូវឲ្យមាន ក្រូវចរប្ធា ើតែច ុតបននភាព និងររាទ៊ុរឲ្យ

បានក្រឹមក្រូវ។ 

• ដាំប្ ើង និងររាឧតររណ៍ក្រួរពិនិរយការតាំភាយឧសម ័នប្ៅរន ុងខយល់ចដលក្រឹមក្រូវ ចដលការ់តនាយ

ការតាំព៊ុលដល់រក្មិរប្ោរពតាមែាត់ និងតទតបញ្ញញ រេ ិចដលក្រូវអ្ន៊ុវរេ។

• ក្រួរពិនិរយការតាំភាយខយល់ប្ៅរន ុងខយល់ក្សតតាមតទតបញ្ញ រេ ិ។ តរមិាណននការតាំភាយឧសម ័នប្ៅរន ុង

ខយល់ក្រូវចរតាមោន និងររ់ក្តាសក្មាត់អាោរ និងដាំប្ណើរការទ ាំងអ្ស់។
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• តប្ងក ើរ និងែងក្រងឯរសារប្ោលប្ៅក្តចាាំឆ្ន ាំ ប្ដើមបីការ់

តនាយការតាំភាយឧសម ័នប្ៅរន ុងខយល់ ប្តើអាែ។ 

• តប្ងក ើរ និងែងក្រងឯរសារចផ្នការសរមមភាពប្ដើមបីសប្ក្មែ

ឲ្យបាននូវប្ោលប្ៅការ់តនាយការតាំភាយឧសម ័នប្ៅរន ុងខយល់។ 

• ប្ក្តើក្បាស់តណ្តេ ញវាស់ចវងតាមអ្នឡាញ  ប្ហើយតងាា ញទិននន័យ

ជ្ញសាធារណៈ។

ការបាំភា ឧស្ម ័នសៅរន ុងខយល់

កាត់្បនា ្លប៉ោេះពាល់សលើបាំពលុខយលស់ៅរន ុងសរាង

ចក្រ និងៃាំសែើរការ្លិត្រមម។
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អាជាា ប័ែណ  និងការ
អនុញ្ហា ត្
អ្នរផ្គរ់ផ្គង់ក្រូវចរទទួល និងររាទ៊ុរការទមទរ

លិខិរអ្ន៊ុញ្ញញ រតរសិាា នចដលក្សតែាត់ និងអាជ្ញា

ត័ណណ ក្តរិតរេ ិការអាជីវរមមចដលចាាំបាែ់សក្មាត់

ផ្លិររមមផ្លិរផ្ល និងក្តរិតរេ ិការប្ោងែក្ររតស់

ខល នួទាំងអ្ស់។ 

លិខិត្អនុញ្ហា ត្ដៃលមាន

ស្ុពលភាព

រាំែត់្ក្តា្លិត្រមម
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ក្បតិ្បត្តិការសដា សក្បើលិខិត្អនុញ្ហា ត្ប រសិ្ថា ន និង

អាជាា ប័ែណ ក្បតិ្បត្តិការអាជីវរមមដៃលមានស្ពុលភាព។
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ត្ក្មូវការទមទរ

• ក្រូវយល់ដឹងអ្ាំពីការប្ោរពតាមែាត់ និងតទតញ្ញរេ ិតរសិាា នចដលអាែអ្ន៊ុវរេទ ាំងអ្ស់ និងររា

ការប្ធា ើសារប្ពើភ័ណឌ តាមែាត់ និងតទតបញ្ញ រេ ិតរសិាា ន។

• មានលិខិរអ្ន៊ុញ្ញញ រ អាជ្ញា ត័ណណ តរសិាា នចដលរក្មូវឲ្យមានទាំងអ្ស់ និងការអ្ន៊ុម័រចដលបាន

ទមទរប្ផ្សងប្ទៀរសក្មាត់ក្តរិតរដ ិការរតស់ខល នួនប្ពលតែច ុតបនន។ 

• ប្រៀតែាំ ចផ្នការ និងផ្េល់ជូនប្ពលប្វោក្គត់ក្ោន់ប្ដើមបីប្ធា ើតែច ុតបននភាពលិខិរអ្ន៊ុញ្ញញ រ អាជ្ញា ត័ណណ  

និងការអ្ន៊ុម័រតរសិាា ន។

• ររាអាជ្ញា ត័ណណ ក្តរិតរេ ិការអាជីវរមមមានស៊ុពលភាពតាមការរក្មូវប្ោយែាត់។ ព័រ៌មានសេ ីពី

អាជ្ញា ត័ណណ ក្តរិតរេ ិការអាជីវរមមគួរចរ ល្ ុឹះតញ្ញច ាំងពីក្តរិតរេកិារតែច ុតបនន រមួមានអាសយោា ន 

 វសិាលភាពអាជីវរមម ។ល។ 

លិខិត្អនុញ្ហា ត្ដៃលោម នស្ុពល

ភាព បាត្់ ឬដរៃងបនៃ ាំ គជឺាការ

រំសោភបាំពានដៃលមិនអាចអត្់

ឱនឲ្យបានស ើ ។

អាជាា ប័ែណ ដៃលោម នស្ុពលភាព 

បាត្់ ឬដរៃងបនៃ ាំគឺជាការរំសោភ

បាំពានដៃលមិនអាចអត្់ឱនឲ្យ

បានស ើ ។ 

*
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• ការប្ធា ើសារប្ពើភ័ណឌ តាមែាត់ និងនិយ័ររមមតរសិាា ន 

ក្រូវបានវាយរនមលា និងប្ធា ើតែច ុតបននភាពជ្ញប្រៀងោល់ឆ្ន ាំ។ 

អាជាា ប័ែណ  និងការអនុញ្ហា ត្

ក្បតិ្បត្តិការសដា សក្បើលិខិត្អនុញ្ហា ត្ប រសិ្ថា ន និង

អាជាា ប័ែណ ក្បតិ្បត្តិការអាជីវរមមដៃលមានស្ពុលភាព។
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ររារាំែត់្ក្តា្លិត្រមម និងអនុវត្តតាមនិ ័ត្រមមគ 

ស្ហរៃឋអាសមររិ (U.S Customs regulations) ដៃល
ទរ់ទ្ងនឹងក្បភពក្បសទ្ស្សៃើម។
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ត្ក្មូវការទមទរ

• ធានថា ប្ោងែក្រទាំងអ្ស់ចដលផ្លិរផ្លមា៉ៅ រយីប្ោចដលកាន់កាត់ប្ោយក្រមុហ ៊ុន Target, ផ្លិរផ្លផ្តេ ែ់ម៊ុខរតស់ក្រមុហ ៊ុន Target, ក្រមុហ ៊ុន Target ជ្ញ
អ្នរចែរចាយ និងប្ោងែក្រទាំងប្នឹះចដលផ្លិរនូវផ្លិរផ្លមា៉ៅ រយីប្ោជ្ញរិ ប្ោយមានក្រមុហ ៊ុន Target ជ្ញអ្នរនាំែូល ប្នឹះរាំណរ់ក្តាក្រូវបានតងាា ញ 
និងែ៊ុឹះតញ្ា ីជ្ញមួយក្តភពទទួលខ៊ុសរតស់ Target រន ុងការក្គត់ក្គងនិងចលទាំអ្នរលរ់ (VMM) ម៊ុនប្ពលចាត់ប្ផ្េើមផ្លិររមម។

• ររាទ៊ុរឯរសារផ្លិររមមប្ោយអ្រិលិជន តាមការតញ្ញា ទិញ និងតាមរប្តៀតចដលមានរយៈប្ពល 5ឆ្ន ាំ ចាត់ពីកាលតរបិ្ែឆទននការនាំែូល។ រាំណរ់ក្តារយៈ
ប្ពលមួយឆ្ន ាំែ៊ុងប្ក្កាយប្នឹះ គួរររាទ៊ុរប្ៅទីតាាំងប្ោងែក្រ។ ឯរសារននចដលបានររាទ៊ុរប្ៅប្ោងែក្រ ក្រូវចររមួតញ្ច លូ ត៉ៅ៊ុចនេមិនរាំណរ់នូវែាំណ៊ុ ែដូែ

ខ្ជងប្ក្កាម៖

⎯ រាំណរ់ក្តាទិញ និងវរិកយតក្រសក្មាត់សមាា រប្ក្ែើន។

⎯ រាំណរ់ក្តាទិញ និងវរិកយតក្រសក្មាត់ប្ក្គឿងតនា ត់តនស ាំ។

⎯ រាំណរ់ក្តាផ្លិររមមក្តចាាំនលា (រមួទ ាំងទិននន័យគិរតាមផ្លិរផ្លចដលផ្លិរបាន) សក្មាត់រមមររមាន រ់ៗ។

• ក្តសិនប្តើបានប្សន ើស៊ុាំ ក្រូវផ្េល់ឯរសារឲ្យបានទន់ប្ពលប្វោ។

• ររាទ៊ុររាំណរ់ក្តាពាណិជារមមសក្មាត់ការតញ្ញា ទិញទាំងអ្ស់ មិនថាផ្លិររមមក្តប្ទសចរមួយ ឬក្តប្ទសជ្ញប្ក្ែើនប្ ើយ។

• ររាប្ធា ើតែច ុតបននភាពកាលតរបិ្ែឆទែាំប្ពាឹះតទតបញ្ញ រេ ិពាណិជារមម ឧសាហរមម និង/ឬ ការនាំប្ែញប្ៅរន ុងក្សរុទ ាំងអ្ស់។

• យល់ដឹងអ្ាំពីវធិាន និងនិយ័ររមមគយរតស់រោា ភិបាល ចដលទរ់ទងនឹងក្តភពក្តប្ទសប្ដើម។

• ចាំសពាេះព័ត៌្មានបដនាម សូ្មចូលសៅដ្នរ Partners Online Customs Compliance (ចាប់គ របស់្ដៃគូតាមអនឡាញ) (www.partnersonline.com)។ 

http://www.partnersonline.com
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ឧបស្មព ័នធ  A ៖ ការដែនាំអនុ
វត្តស្ត ីពីការការពារស្ក្មាប់រមម
ររចាំណ្ឌរក្ស្រុបរសទ្ស្ 
តាោងខ្ជងប្ក្កាមចែងអ្ាំពីការចណនាំតចនាមសក្មាត់រប្តៀត

តាំប្ពញ រក្មូវការក្រមុហ ៊ុន Target ប្ដើមបីការពារ រមមររែាំណ្តរ

ក្សរុតរប្ទស និងតងាក រនូវពលរមមប្ោយតងខ ាំ។ 
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ការក្តួ្ត្ពិនិត្យតាមចាប់ដនការសក្ជើស្សរ ើស្ជាមុន
ការក្រួរពិនិរយតាមែាត់ននការប្ក្ជើសប្រ ើសជ្ញម៊ុនគួរចរបានប្ធា ើប្ ើងសក្មាត់ភាន រង់ារចសា ងររការងារនមួីយៗចដលនងឹែូលរមួរន ុងដាំប្ណើរ ការប្ក្ជើសប្រ ើសរមមររតរប្ទស ទ ាំងប្ៅរន ុងក្តប្ទសចដល

ទទួល  និងក្តប្ទសតញ្ជ នូ។ សមាា រចដលបានពិនិរយប្ ើងវញិគួររមួមានអាជ្ញា ត័ណណ រតស់ ទភីាន រ់ងារ រាំណរ់ក្តាននតណេ ឹងណ្តមួយចដល បានប្ធា ើ ឬការពិនយ័ចដលបានោរ់ ប្សវារមមជ្ញមួយទីភាន រង់ារ

នដគូណ្តមួយចដល នងឹក្រូវបានប្ក្តើប្ដើមបបី្ក្ជើសប្រ ើសរមមររ សក្មាត់ប្ោងែក្រ។

ការក្តួ្ត្ពិនិត្យតាមចាប់ដនការសក្ជើស្សរ ើស្ជាមុន គួរដត្រាំែត់្ៃូចខាងសក្កាម៖ 

• ទីភាន រ់ងារចសា ងររការងារមានអាជ្ញា ត័ណណ តែច ុតបនន និងក្រូវបាន អ្ន៊ុញ្ញញ រប្ោយែាត់ឲ្យប្ក្ជើសប្រ ើសរមមររែ៊ុឹះរែិចសនោតរប្ទសប្ដើមបីតាំប្ពញតាមប្សែរេ ីក្រូវការខ្ជងពលរមមរតស់ប្ោងែក្រ។ 

• នដគូក្រួរពិនិរយប្ក្ៅក្តប្ទសរតសទ់ីភាន រ់ងារចសាងររការងារមានអាជ្ញា តណ័ណ តែច ុតបនន និងក្រវូបាន អ្ន៊ុញ្ញញ រប្ោយែាតឲ់្យប្ក្ជើសប្រ ើសរមមររែ៊ុឹះរែិចសនោតរប្ទសប្ដើមបីតាំប្ពញតាមប្សែរេកី្រវូ

ការខ្ជងពលរមមរតសប់្ោងែក្រ។ 

• ភាន រ់ងារតនេ ឯរោជយចដលោម នអាជ្ញា ត័ណណ មនិក្រវូបានប្ក្តើប្ ើយ។ 

• ភាន រ់ងារចសា ងររការងារមានសមរាភាព ប្ធា ើសរមមភាពប្ក្ជើសប្រ ើស រមាលា ាំងពលរមមចដលតាំប្ពញបានតាមរក្មវូការ ប្ោងែក្រ ក្រមុហ ៊ុន Target និងរក្មូវការែាតជ់្ញធរមាន ជ្ញពិប្សសទរទ់ង
នឹងរក្មូវការចដលរមមររមនិតងន់លលាប្ដើមបីររា ស៊ុវរាភិាពការងាររតស់ពួរប្គប្ទ។ 

ស្ថវនរមមសទ្ៀងទត្់
ភាន រ់ងារចសា ងររការងារនមួីយៗចដលបានប្ក្តើរន ុងការប្ក្ជើសប្រ ើសរមមររ គួរចរប្ៅប្ក្កាមសាវនរមមប្ទៀងទរមួ់យ យា៉ៅ ងប្ោែណ្តស់ជ្ញប្រៀងោលឆ់្ន ាំ ចដលពិនិរយប្ ើងវញិនូវ អាជ្ញា តណ័ណ រតសទ់ភីាន រង់ារ 

ការមានភាពជ្ញនដគូ ជ្ញមួយភាន រង់ារតនេ ចដលោម នអាជ្ញា តណ័ណ  និងការក្តរតិរេតិាមែាតរ់តស់ភាន រង់ារជ្ញមួយរក្មូវការ រតសប់្ោងែក្រ ប្លើការប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលមានសីលធម៌ និងការោមឃារ់

ពលរមមប្ោយតងខ ាំ។ សាវនរមមគួរចរប្ផ្តេ រជ្ញពិប្សសប្លើការោរក្រោងប្អាយដងឹពីការក្តរិតរេ ិ្ ប្បារ  និងការតងន់លលា។ ដាំប្ណើរការសរមមភាពចររក្មូវ ជ្ញមួយប្ោលប្ៅចដលបានរាំណរ់ ការ

តាម ោនដាំប្ណើរការ និងតាោងប្ពលប្វោសក្មាតក់ារតញ្ចត់ គួរចរមានការប្ធា ើសាវនរមម។ 
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រិចចក្ពមសក្ពៀងសស្វារមម ល្ វូការជាមួ ភាន រ់ងារដស្វ ងររការងារ ក្ត្វូដត្ ចងក្រងសដា ក្ស្បចាប់ និងមាន 

ព័ត៌្មានៃូចខាងសក្កាម៖

• ប្ ម្ ឹះ អាសយោា ន និងព័រ៌មានទាំនរ់ទាំនងអ្ាំពីភាន រ់ងារចសា ងររការងារ

• ប្ ម្ ឹះ អាសយោា ន និងព័រ៌មានទាំនរ់ទាំនងននភាន រ់ងារចសា ងររការងារនដគូណ្តមួយ ចដលនឹងែូលរមួពារ់ពន័ធ ប្តើមាន 

• តញ្ា ីប្សវារមមចដលភាន រ់ងារប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរ និងភាន រ់ងារចសា ងររការងារនដគូណ្តមួយយល់ក្ពមអ្ន៊ុវរេសក្មាត់ប្ោងែក្រ

⎯ តញ្ា ីប្នឹះក្រូវចររាំណរ់ថា ភាគីណ្តមួយក្រូវទទួលខ៊ុសក្រូវប្លើការដឹរនាំប្ធា ើសមាា សន៍ការងារ ព័រ៌មានសប្ងខតម៊ុនការ ប្ែញដាំប្ណើរ ប្រសេ

ជាំនញចដលរក្មូវ (ប្តើមាន) និងសរមមភាពដនទណ្តមួយចដលតប្ងក ើរជ្ញចផ្នរននការប្ក្ជើសប្រ ើស ត៊ុគគល និងដាំប្ណើរការប្ធា ើការងារជ្ញរមួ។

• ែាំនួននលលាែាំណ្តយចដលក្រូវទូទរ់ប្ៅឲ្យភាន រ់ងារប្ោយប្ោងែក្រសក្មាត់រមមររនីមួយៗចដលក្រូវបានប្ក្ជើសប្រ ើស

• ការប្តេជ្ញា ប្ោយភាន រ់ងាររន ុងការអ្ន៊ុប្ោមប្ៅតាម រក្មូវការប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលមានសីលធម៌រតស់ប្ោងែក្រ ជ្ញលរខខណឌ មួយសក្មាត់ការតនេទាំនរ់

ទាំនង អាជីវរម្ មជ្ញពិប្សសដូែខ្ជងប្ក្កាម៖

⎯ រមមររមិនក្រូវបានគិរគិរនលលា ឬឲ្យររ់ក្បារ់ប្ ើយ

⎯ ភាន រ់ងារចសា ងររការងារក្រូវចរែូលរមួរន ុងសាវនរមម និងសរមមភាព ចររក្មូវ និង

⎯ ភាន រ់ងារចសា ងររការងារក្រូវចរចែររំចលរឯរសារននការប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរចដលពារ់ព័នធ និងសរមមភាពក្គត់ក្គងតាម ការប្សន ើស៊ុាំ។

• ការោមឃារ់ប្លើពលរមមប្ោយតងខាំ និងការជួញដូរមន៊ុសស និង

• ការោមឃារ់ប្លើការប្ក្តើក្បាស់នូវភាន រ់ងារតនេឯរោជយ។
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តញ្ា ីប្នឹះតប្ក្មើដល់ការតងាា ញនលលាែាំណ្តយធមមតាចដលប្រើរប្ ើង អ្ាំ ុងប្ពលប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរ ប្ហើយមិនអាែ ល្ ុឹះតញ្ញច ាំងនលលាែាំណ្តយទាំងអ្ស់ សក្មាត់ការ

ប្ធា ើដាំប្ណើរែាំណ្តរក្សរុជ្ញរ់ោរ់ប្ ើយ។ 

• នលលាប្សវារមម នលលាប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរ នលលារចនលាងររការងារប្អាយប្ធា ើ និងនលលាប្សវាប្ជើងសារក្តចាាំចខរតសភ់ាន រ់ងារការងារណ្តមួយចដល បានប្ក្តើរន ុងតណ្តេ

ក្តប្ទសចដលតញ្ជ នូ និងទទួល។

• ោរ់ក្បារ់ចដលអ្ន៊ុញ្ញញ របានប្ោយក្សតែាត់ 

• ការធានោ៉ា ត់រង 

• ឯរសារចដលរក្មូវប្ោយែាត់ ដូែជ្ញលិខិរ ល្ាងចដន រតូលរលិខិរ ល្ាងចដន ទិោា ការ រនមលាចរម លិខិរអ្ន៊ុញ្ញញ រការងារ 

• ការទូទរ់នលលាប្វជាសាស្រសេ ចដលរក្មូវប្ោយរោា ភិបាល និងការពិនិរយស៊ុខភាព

• ការតណុ្ឹះតណ្តេ លចដលរក្មូវប្ោយរោា ភិបាល ឬក្រមុហ ៊ុន រមួទ ាំង ការតណុ្ឹះតណ្តេ លប្លើជាំនញ ការតណុ្ឹះតណ្តេ លភាសា និងតទតងាា ញម៊ុនប្ពល

ប្ែញដាំប្ណើរ 

• នលលាែាំណ្តយចដលោរ់ប្ោយរោា ភិបាលប្ផ្សងប្ទៀរ ដូែជ្ញ ការហូរពនធរមមររតរប្ទស ពនធ ឬការែូលរមួែាំ ចណរមូលនិធិស៊ុខ៊ុមាលភាព

• ការប្ធា ើដាំប្ណើរអ្នេរជ្ញរិពីក្តប្ទសប្ែញដាំប្ណើរការ ប្ៅរចនលាងប្ធា ើការ រន ុងក្តប្ទសទទួល។

• ឯរសណ្តា ន ឧតររណ៍ ឬសមាា រដនទចដលបានរក្មូវ សក្មាត់ការងារ។

ប្ោងែក្រគួរចរធានថា នលលាសមាា រចដលបានោយខ្ជងប្លើ រ៏ដូែជ្ញនលលាែាំណ្តយដនទប្ទៀរចដលអាែប្រើរមានប្ៅប្ក្ៅននការប្ធា ើដាំប្ណើរ និងការសាន រ់ប្ៅរន ុង

ក្សរុ គឺក្រូវបានោ៉ា ត់រងសក្មាត់រមមររ ជ្ញចផ្នរននការប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរ និងការជួលរតស់ពួរប្គ។
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ប្ដើមបីធានថា ដាំប្ណើរការប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរបានតាំប្ពញតាមរក្មូវការប្ោងែក្រ ក្រមុហ ៊ុន Target និងការរក្មូវប្ោយែាត់ ត៊ុគគលិរប្ោងែក្រគួរសមាា សរាំណ្តង

ននរមមររ ចដលបានមរដល់លមីប្ដើមបីតញ្ញា រ់ ថាប្រើ តទពិប្សាធន៍ប្ក្ជើសប្រ ើសរតស់រមមររពិរ ឬអ្រ់៖ 

• ោម នការចាំណ្ឌ ៖ រមមររមិនបានែាំណ្តយប្លើនលលាប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរ ឬការែាំណ្តយទរ់ទងនឹងការប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរ និងការជួល ប្ក្ៅពីនលលាែាំណ្តយនន

មប្ធោបាយប្ធា ើដាំប្ណើរ រន ុងក្សរុ និងការទទួលឲ្យសាន រ់រយៈប្ពលខលា ីអ្ាំ ុងប្ពលដាំប្ណើរការប្ក្ជើសប្រ ើស និងការជួល។

• ោម នការដារ់ក្បារ់ និងរមច ី៖ រមមររមិនក្រូវបានប្សន ើឲ្យោរ់ក្បារ់ ឬយររមចីចដល ទរ់ទងនឹងការប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរ និងការជួលប្ ើយ។

• ោម នភាន រ់ងារបនត៖ រមមររមិនក្រូវបានប្ក្ជើសប្រ ើសតាមរយៈភាន រ់ងារប្ក្ៅពីភាន រ់ងារប្ៅក្តប្ទសទទួល និងតញ្ជ នូទ ាំងប្នឹះចដលប្ោងែក្រ មានរិែចក្ពមប្ក្ពៀង

ប្សវារមមជ្ញមួយប្នឹះប្ទ។

• ព័ត៌្មានស្សងខបមុនសពលសចញៃាំសែើរ៖រមមររក្រូវបានផ្េល់នូវព័រ៌មានសប្ងខតម៊ុនប្ពលប្ែញដាំប្ណើរក្គត់ ក្ជងុប្ក្ជ្ញយជ្ញភាសាផ្តា ល់ខល នួរតស់ប្គប្ោយ ប្ក្តើខលា ឹម

សារ ចដលផ្េល់ប្ោយប្ោងែក្រ។

• រិចចស្នាការងារ៖ រមមររក្រូវបានផ្េល់ឲ្យនូវរិែចសនោចដលបានែ៊ុឹះហរាប្លខ្ជ និងររាទ៊ុរជ្ញោយលរខណ៍អ្រសរក្សតតាមរក្មូវការរតស់ក្រមុហ ៊ុន Target
និងលរខខណឌ ប្លើរិែចសនោការងារ។

• ោម នការឆសបារ ឬការបងខ ិត្បងខ ាំស ើ ៖ រមមររមិនបានជួតក្តទឹះទក្មង់ណ្តមួយននការ្ប្បារ ការតងខ ិរតងខ ាំ ឬការតាំភិរតាំភ័យអ្ាំ ុងប្ពលប្ក្ជើសប្រ ើស

ត៊ុគគលិរ  និងការជួលប្ ើយ។ 

• ោម នការសរ ើស្សអើង៖រមមររមិនបានជួតក្តទឹះការប្រ ើសប្អ្ើងណ្តមួយឡាយ។

• ោម នការឃាត់្ទុ្រឯរស្ថរដៃលោម នការធាន៖ រមមររមិនជួតក្តទឹះការឃារ់ទ៊ុរឯរសារណ្តមួយ ល៊ុឹះក្តាចរប្នឹះគឺជ្ញការក្តមូលតប្ណ្តេ ឹះអាសននននឯរសារ

ប្ដើមបី តាំប្ពញតាមរក្មូវការែាំណ្តរក្សរុក្សតែាត់ ប្ហើយក្រូវបានប្ធា ើប្ ើងប្ោយប្យាងតាមរក្មូវការរតស់ក្រមុហ ៊ុន Target ។ 

រិែចសមាា សន៍គួរចរជ្ញការសមាា រ់ និងការពារយា៉ៅ ងែាស់ដល់រមមររពីការសងសឹរសក្មាត់ព័រ៌មាន ចដលបានផ្េល់ឲ្យ។ 
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ព័ត៌្មានស្សងខបមុនសពលសចញៃាំសែើរការ
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ព័ត្៌មានស្សងខបមុនសពលសចញៃាំសែើរការគួរដត្ក្គបៃែត ប់ចាំែុចៃូច ខាងសក្កាម៖ 
• ទិដាភាពទូប្ៅរតស់ក្រមុហ ៊ុន រចនលាងប្ធា ើការ និងលរខខណឌ ការងារ និងការរស់ប្ៅ

• ខ និងលរខខណឌ ការងារ

• ខ និងលរខខណឌ ននការល៊ុតប្ចាលរិែចសនោ និងមារ៊ុភូមិនិវរេន៍

• រក្មូវការម៊ុនប្ពលប្ធា ើដាំប្ណើរការណ្តមួយចដលក្រូវចរបានតាំប្ពញ ប្ោយរមមររសក្មាត់ប្ោលតាំណងក្សតែាត់ ឬរតស់និប្យាជរ ចដលរមួទ ាំងការតណុ្ឹះតណ្តេ ល 

ការពិនិរយស៊ុខភាព ក្ពមទាំងឯរសារ 

• ការការពារចដលបានផ្េល់ដល់រមមរររន ុងក្តប្ទសតញ្ជ នូ និងទទួល ប្ោយែាត់ និងរន ុងប្ោលការណ៍ រតស់ក្រមុហ ៊ុនដូែខ្ជងប្ក្កាម៖ 

⎯ ការោមឃារ់ប្លើពលរមមប្ោយតងខាំ

⎯ ោម នប្ោលការណ៍តង់ក្បារ់

⎯ រាំណរ់អ្រេសញ្ញញ ណការឃារ់ទ៊ុរឯរសារ និងការររាស៊ុវរា ិភាព

⎯ ប្សរ ើភាពរន ុងការប្ធា ើដាំប្ណើរ

⎯ ព័រ៌មានទាំនរ់ទាំនងននសាា នទូរ និងទីភាន រ់ងាររោា ភិបាល ចដលពារ់ព័នធដនទប្ទៀរ

⎯ យនេការសារទ៊ុរខរតស់ប្ោងែក្រចដលមានសក្មាត់រមមររ រន ុងក្តប្ទសចដលតញ្ជ នូ និងចដលទទួល ក្ពមទាំងដាំប្ណើរការតាមជាំោនៗប្ដើមមបីោយការណ៍

ការអ្ន៊ុវរេអ្សីលធម៌អ្ាំ ុងប្ពលប្ក្ជើសប្រ ើសត៊ុគគលិរ។ 

ប្នឹះជ្ញទាំនួលខ៊ុសក្រូវរតស់និប្យាជរប្ដើមបីក្បារដថា ព័រ៌មានសប្ងខតម៊ុនប្ពលប្ែញដាំប្ណើរក្រូវបានប្ធា ើ និងតាំប្ពញតាមការរក្មូវ ទ ាំងប្នឹះ។ វាអាែអ្ន៊ុញ្ញញ របាន

សក្មាត់និប្យាជរប្ដើមបីតចនាមរក្មូវការ ទ ាំងប្នឹះប្ៅរន ុងរិែចក្ពមប្ក្ពៀងប្សវារមមជ្ញមួយភាន រ់ងារ និងរក្មូវឲ្យភាន រ់ងារប្ធា ើសរមមភាពសប្ងខតតាងនមឲ្យពួរប្គ។ 

និប្យាជរ ទទួលខ៊ុសក្រូវប្លើការតាមោនចដលក្រូវបានប្ធា ើប្ោយក្រឹមក្រូវ (ប្ោយប្ក្តើរតូលរ ឯរសារ ជ្ញប្ដើម។) 
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រន ុងប្ពលមួយសបាេ ហ៍ននការមរដល់រតស់ពួរប្គ រមមររលមីៗគួរទទួលបានការតណុ្ឹះតណ្តេ លជ្ញភាសារតស់ពួរប្គប្លើក្តធានតទខ្ជងប្ក្កាម រន ុង

ែាំប្ណ្តមអ្នរដនទ៖ 

• ខ និងលរខខណឌ ការងាររតស់រមមររ

•  វធីិសាស្រសេ គណនក្បារ់ឈន លួ 

• រក្មូវការចផ្នរែាត់

• ក្តវរេ ិ ប្ោលការណ៍ និងនីរិវធីិប្ោងែក្រ

⎯ ការក្តឆ្ាំងពលរមមប្ោយតងខាំចដលរមួទ ាំងការោមឃារ់ប្លើការគិរនលលាប្សាហ ៊ុយ

⎯ ការក្តឆ្ាំងការប្តៀរប្តៀន និងការរំប្ោភតាំពាន

⎯ ការក្តឆ្ាំងការប្រ ើសប្អ្ើង

⎯ សមាគម និងគណៈរមាម ធិការរមមររចដលមានក្សាត់ណ្តមួយ

⎯ តទតបញ្ញ រេ ិអ្ប្នេវាសិរោា ន

⎯ សារទ៊ុរខ ទាំនរ់ទាំនង និងមរិក្រ ត់

⎯  វន័ិយរាំព៊ុងតនេ

⎯ ការតញ្ច ត់ និងការប្ធា ើមារ៊ុភូមិនិវរេន៍
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ក្បព័នធ ក្គប់ក្គងអសនតវាស្ិរដាឋ ន
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• បសងកើត្ក្បព័នធ ក្គប់ក្គងការស្ថន រស់ៅ៖ ប្ោងែក្រគួរចរអ្ន៊ុវរេក្តព័នធ  ក្គតក់្គងអ្ប្នេវាសិរោា ន ប្ដើមបីតាំប្ពញតាមសេង់ោរ

រតស់ក្រមុហ ៊ុន Target ប្លើអ្ប្នេវាសិរោា ន។ ក្តព័នធចតតប្នឹះអាែរមួមានរន ុងែាំប្ណ្តមក្តព័នធដនទ ដូែខ្ជងប្ក្កាម៖

⎯ រាំណរ់អ្រេសញ្ញញ ណត៊ុគគលិរចដលនឹងទទួលខ៊ុសក្រូវប្លើការ ក្រួរពិនិរយការក្គតក់្គងនិងរាំ ចហទាំលាំប្ៅោា ន។

⎯ រមួតញ្ច លូក្តព័នធសក្មាត់ការចលទាំអ្ប្នេវាសិរោា នជ្ញមួយម៊ុខងារ រតស់មស្រនេ ី នងិនយរោា នស៊ុខភាព និងស៊ុវរា ិ

ភាព។ 

⎯ មស្រនេ ីស៊ុខភាព និងស៊ុវរា ិភាពគួរចលទាំតញ្ា ីក្រួរពិនិរយ និងរាំណរ់ក្តព័នធមួយសក្មាតក់ារប្ធា ើការតាមោនតាម

ប្ពលរាំណរ់នូវលរខខណឌ ស៊ុខភាព និងស៊ុវរា ិភាពរតស់អ្ប្នេវាសិរោា ន។ ប្សែរេ ីសប្ក្មែ គួរចរោយការណ៍ក្រ ត់

ប្ៅត៊ុគគលចដលទទួលខ៊ុសក្រូវ។ 

• ទ្ាំនរ់ទ្ាំនង និងស្ថរទ្ុរខ ៖ ប្ដើមបីប្ធា ើឲ្យក្តប្សើរដល់មរកិ្រ ត់ និងតណេ ឹងចដលមរពី អ្នររស់ប្ៅហូចសាល ក្តអ្ត់ផ្េល់

ប្យាតល់អាែផ្េល់ជូនរន ុងអ្ប្នេវាសិរោា ន ប្ហើយត៊ុគគលិរក្រូវទទួលខ៊ុសក្រវូប្លើការប្រៀតឯរសារ និងោរ់អាសយោា ននន

ការផ្េល់ប្យាតល់ឲ្យបានទន់ប្ពលប្វោ។ 

• ការតាមដាន៖សាវនរមម ឬការតាមោននផ្ារន ុងតាមប្ពលរាំណរ់ននហូចសាលគួរចរ ប្ធា ើប្ោយត៊ុគគលិររតស់ប្ោងែក្រ

ប្ដើមបី ររានិរនេ រភាពរិែចក្តឹងចក្តងឲ្យបានក្តប្សើរប្ ើង។
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លរខខែា ស្ក្មាប់ការទូ្ទត់្មសធាបា សធវើៃាំសែើរក្ត្ ប់
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លរខខែា ស្ក្មាប់ការទូ្ទត្់នូវមសធាបា សធវ ើៃាំសែើរក្ត្ ប់សដា សរាងចក្រ

• រមមររតរប្ទសគួរទទួលបាននូវមប្ធោបាយក្រ ត់ប្ៅប្ពល តញ្ចត់រិែចសនោការងារ។

• រមមររតរប្ទសចដលក្រូវបានតញ្ឈតប់្ោយសារចរការតិទប្ោងែក្រ ការការ់តនាយែាំនួនរមមររ ឬប្ៅប្ក្កាមកាលៈប្ទសៈ

ក្សប្ដៀងោន  គួរទទួលបានមប្ធោបាយ ប្ធា ើដាំប្ណើរក្រ ត់មរវញិ។

• រមមររតរប្ទសចដលោឈត់ជ្ញមួយការជូនដាំណងឹសមប្ហរ៊ុផ្លនឹងមិនគួរក្រូវតងក់្បារ់ពិនយ័ ឬនលលាសាំត៊ុក្រយនេប្ោឹះ

ក្រ ត់ប្ៅវញិប្ ើយ។ ការជូនដាំណឹងសមប្ហរ៊ុផ្លគួរក្រូវបានរាំណររ់យៈប្ពលសាមសិតនលា ជ្ញអ្រតិរមា។ 

• រមមររតរប្ទសចដលោឈត់ប្ោយោម នការជូនដាំណឹងសមប្ហរ៊ុផ្ល អាែក្រូវបានរក្មូវឲ្យតង់ក្បារ់សក្មាត ់នលលាយនេប្ោឹះ

ក្រ ត់មរវញិផ្តា ល់ខល នួរតស់ប្គ ល៊ុឹះក្តាចររមមររចដលោឈត់ក្រូវបានក្គតដណេ តប់្ោយការប្លើរចលងចដលបានចែង

រន ុង ឧបស្មព័នធ  A។
• រមមររមិនគួរក្រូវបានគិរនលលាែាំណ្តយប្លើមប្ធោបាយប្ធាើដាំប្ណើរ ក្រ ត់ប្ោយសា ិររន ុងកាលៈប្ទសៈខ្ជងប្ក្កាម៖

⎯ ការតញ្ឈត់ប្ោយសារចរការរំប្ោភតាំពានសិទធ ិរតស់រមមររ

⎯ ការតញ្ឈត់ប្ោយសារចរតញ្ញា ផ្តា ល់ខល នួធាន់ធារ រមួមានការបារ់តង់ជីវរិននសមាជិរក្គួសារ ជាំងឺ ឬមាននផ្ាប្ពាឹះ 

(តាមការប្សន ើស៊ុាំរតស់រមមររ ឬែាត់ក្តប្ទសចដលទទួល)។


	ការអនុវត្តតាមស្តង់ដារក្រុមហ ុន Targetស្តីពីការចូលរួមរបស្់អនរលរ់
	សស្ចរតីស្តើម
	មាត្ិកា
	ការក្បត្ិបត្តិអាជីវរមមការតាមស្ីលធម៌
	អនរ្គត្់្គង់ មិនគួរ្តល់ជូនវត្ថុអវីមួ ដៃលមានត្ដមៃៃល់ស្មាជិរក្រុមការងារក្រុមហ ុន Target ឬស្វនររភាគីទ្ីបី រនុងសោលបាំែងសៃើមបីឲ្យមានឥទ្ធិពលចាំសពាេះលទ្ធ្លស្វនរមម ឬការស្សក្មចចិត្តចាំសពាេះរិចចការអាជីវរមមណ្ឌមួ ស្សងសទ្ៀត្ស ើ ។
	ត្ក្មូវការទមទរ


	ោមនការចុេះរិចចស្នាដៃលោមនការអនុញ្ហាត្
	បងាាញទ្ីតាាំងសរាងចក្រទាំងអស្់សៅរនុងវិស្ថលភាពស្ក្មាប់រមមវិធីក្បភពទ្ាំនួលខុស្ក្ត្ូវ។ 
	ត្ក្មូវការទមទរ


	 នតការបែដឹងស្ថរទ្ុរខ
	និ មន័ 
	Target រំពឹងថាអនរ្គត្់្គង់នឹងបសងកើត្ និងររា នតការបែដឹងស្ថរទ្ុរខដៃលក្ត្ូវនឹងធាត្ុ្សាំទាំងក្បាាំបីដនលរខែៈវិនិចឆ័ ក្បស្ិទ្ធភាពរបស្់ UNGP។ 
	ធានថា ការក្បាក្ស្័ ទរ់ទ្ង និងការបែ្ុេះបណ្ឌតលសោលនសោបា និងនីត្ិវិធីដន នតការបែតឹងស្ថរទ្ុរខក្ត្ូវក្ស្បតាមលរខែៈវិនិចឆ័ ដៃលមានក្បស្ិទ្ធភាព។
	Targetរំពឹងថាអនរ្គត្់្គង់នឹងបសងកើត្ និងររា នតការបែដឹងស្ថរទ្ុរខដៃលក្ត្ូវនឹងធាត្ុ្សាំទាំងក្បាាំបីដនលរខែៈវិនិចឆ័ ក្បស្ិទ្ធភាពរបស្់ UNGP។ 
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្


	ោមនការងារសដា បងខាំ ឬការជួញៃូរមនុស្ស
	រមមររទាំងឡា ក្ត្ូវដត្មិនក្ត្ូវបានបងខាំឲ្យសធវើការ ឬក្ត្ូវបានដារ់លរខខែាបសក្មើការងារ រនុងសោលបាំែងសៃើមបីទ្ូទត្់បាំែុលស ើ ។
	ត្ក្មូវការទមទរ
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	ធានថា រមមររទាំងអស្់មានរិចចស្នាការងារជាោ លរខែ៍អរសរ និងមានការ ល់ៃឹងអាំពីវិធានរបស្់សរាងចក្រ។ 
	ត្ក្មូវការទមទរ
	រិចចស្នា
	ការទ្ាំនរ់ទ្ាំនង និងការបែ្ុេះបណ្ឌដល


	ធានថា រមមររទាំងអស្់មានរិចចស្នាការងារជាោ លរខែ៍អរសរ និងមានការ ល់ៃឹងអាំពីវិធានសរាងចក្រ។ 
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	លុបបាំបាត្់ការដារ់លរខខែាដៃលមិនស្មសហត្ុ្លទាំងអស្់ចាំសពាេះចលនរបស្់រមមររនន។
	ត្ក្មូវការទមទរ
	ឯរស្ថរអត្តស្ញ្ហាែ
	សស្រើភាពរនុងការសធវើៃាំសែើរ


	លុបបាំបាត្់ការដារ់លរខខែាដៃលមិនស្មសហត្ុ្លទាំងអស្់ចាំសពាេះចលនរបស្់រមមររនន។
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	បសងកើត្ៃាំសែើរការក្ត្ួត្ពិនិត្យលទ្ធភាពតាម្លូវចាប់ជាមួ ភានរ់ងារដស្វងររការងារទាំងអស្់។
	ត្ក្មូវការទមទរ

	បសងកើត្ៃាំសែើរការក្ត្ួត្ពិនិត្យលទ្ធភាពតាម្លូវចាប់ជាមួ ភានរ់ងារដស្វងររការងារទាំងអស្់។
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	ក្ត្ូវធានថា រមមររចាំណ្ឌរក្ស្ុរបរសទ្ស្ទាំងអស្់ទ្ទ្ួលបាន ការក្បក្ពឹត្តសដា ស្មភាព។
	ត្ក្មូវការទមទរ
	លិខិត្អនុញ្ហាត្ការងារ
	ខ និងលរខខែា
	ការទ្ាំនរ់ទ្ាំនង និងការបែ្ុេះបណ្ឌដល


	ក្ត្ូវធានថា រមមររចាំណ្ឌរក្ស្ុរបរសទ្ស្ទាំងអស្់ទ្ទ្ួលបាន ការក្បក្ពឹត្តសដា ស្មភាព។
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	ធានថា រមមររអាចឈ្ប់ពីការងារសដា សស្រើ និងោមនការបង់ដលៃចាំណ្ឌ ឬការពិន័ ណ្ឌមួ ស ើ ។
	ត្ក្មូវការទមទរ

	ការធាៃរ់ចុេះការក្ត្ួត្ពិនិត្យតាមចាប់។ 
	ត្ក្មូវការទមទរ


	ោមនពលរមមអនីត្ិជន
	ធានថា រមមររទាំងអស្់មានអា ុអបបបរមាសៅរនុងសពលជួលឲ្យសធវើការងារក្ស្បតាមចាប់រនុងក្ស្ុរ ឬអា ុ 15ឆ្នាំ, រតាមក្បការមួ ណ្ឌដៃលមានអា ុសក្ចើនជាង។
	ត្ក្មូវការទមទរ
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	ររារាំែត្់ក្តាបុគគលិរឲ្យមានរសបៀប សដា មានលិខិត្បញ្ហារ់អាំពីអត្ដស្ញ្ហាែ និងអា ុស្ក្មាប់រមមររទាំងអស្់។
	ត្ក្មូវការទមទរ

	សោរពតាមចាប់មូលដាឋន ដៃលទរ់ទ្ងនឹងរមមររវ័ ជាំទ្ង់។
	ត្ក្មូវការទមទរ


	ស្ុខភាព និង ស្ុវត្ាិភាព
	សរាងចក្រនឹងបសងកើត្សោលការែ៍ ក្រុមការងារ ការអនុវត្ត និងការបែ្ុេះបណ្ឌតលស្ក្មាប់ការបងាករអគគិភ័ សៅឯអសនតវាស្ិរដាឋន និងរដនៃងសធវើការ។
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	ៃាំស ើងស្ាំស ងសរាទ្ិ៍អគគិភ័ សៅក្គប់ត្ាំបន់សៃើមបីដស្វងររ និងជូនៃាំែឹងៃល់រមមររនិសោជិររនុងសពលមានអាស្ននទាំងសៅរដនៃងសធវើការ និងអសនតវាស្ិរដាឋន។
	្តល់ជូននូវឧបររែ៍ការពារអគគិភ័ ដៃលងា ក្ស្ួលៃូចជាបាំពង់ពនៃត្់អគគិភ័ រាលបាញ់ទ្ឹរ បាំពង់ទ្ុសោទ្ឹរ ឧបររែ៍ទ្ឹរ សៅទ្ូទាំងសរាងចក្រ និងអសនតវាស្ិរដាឋនដៃលត្ក្មូវតាមចាប់។ 
	ធានថា មានក្ចរសចញបនាន់ក្គប់ក្ោន់ មិនជាប់សស្ថ មិនបងកឧបស្គគ ដារ់ស្ញ្ហាក្ចរសចញសពលក្ោមានអាស្ននចាស្់ោស្់ ស្ក្មាប់អសនតវាស្ិរដាឋន និងរដនៃងសធវើការ។
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	្តល់ស្មាារស្សគងាគេះបឋមទាំងអស្់រួមជាមួ អនរស្សគងាគេះបឋមដៃលបានទ្ទ្ួលការបែ្ុេះបណ្ឌតលក្គប់ក្ោន់តាមចាប់ស្ក្មាប់អសនតវាស្ិរដាឋន និងសរាងចក្រ។
	អនុវត្តតាមចាប់ដៃលអាចអនុវត្តបានទាំងអស្់ទរ់ទ្ងនឹងស្ុវត្ាិភាពអគគិស្នី។ បនាេះអគគិស្នី ផ្ទាាំង ដខសសភៃើង ឧបររែ៍បាំដលងសស្ៀគវីជាសៃើម គួរដត្ក្ត្ូវបានរាំែត្់រចនស្មព័នក្ត្ឹមក្ត្ូវ ដារ់ស្ញ្ហាស្មាគល់ឲ្យបានស្មក្ស្ប និងបានការពារសដា ស្ុវត្ាិភាព។
	អនុវត្តតាមចាប់ទាំងអស្់ទរ់ទ្ងនឹងស្ុវត្ាិភាពសក្គឿងមា៉ោស្ុីន និងចត្់វិធានការទាំងអស្់សៃើមបីធានស្ុវត្ាិភាពសក្គឿងមា៉ោស្ុីន។
	ធានថា រាល់អោរ និងអសនតវាស្ិរដាឋនទាំងអស្់សោរពតាមចាប់រនុងក្ស្ុរ។ ចត្់វិធានការក្គប់ដបបោ៉ោងសៃើមបីធានថា អោរសរាងចក្រ និងអសនតវាស្ិរដាឋនទាំងអស្់មានរចនស្មព័នធក្ត្ឹមក្ត្ូវ និងដលទាំបានលែ។
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	្តល់ជូនរដនៃងសធវើការងារ និងរដនៃងរស្់សៅដៃលមានស្ុវត្ាិភាព ស្ថែត្ អនម័ និងមានរសបៀបសរៀបរ ។
	កាត្់បនា ហានិភ័ ដនការប៉ោេះពាល់ស្ថរធាត្ុគីមីនិងស្មាារៈសក្ោេះថានរ់ស្ក្មាប់រមមររនិសោជិត្។
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	ទ្ីតាាំងគួរដត្ស្ក្មបតាមដៃនរាំែត្់អាំពីសពលសវោ និងរ ៈសពលដៃលរមមររនិសោជិត្អាចបាំសពញភាររិចចរបស្់ពួរសគរនុងស្ីត្ុែាភាពសក្ោេះថានរ់សៅរនុងការរាំែត្់ការងារខាងរនុង និងខាងសក្ៅ។
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	ទ្ីតាាំងគួរដត្បសងកើត្ការក្ត្ួត្ពិនិត្យវិស្វរមមស្មក្ស្ប សៃើមបីកាត្់បនា ្លប៉ោេះពាល់ដនស្ីត្ុែាភាពសក្ោេះថានរ់ៃល់រមមររនិសោជិត្។
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	ទ្ីតាាំងគួរដត្បសងកើត្សោលនសោបា ការអនុវត្តនិងការបែ្ុេះបណ្ឌតលស្ក្មាប់ដ្នការស្ុវត្ាិភាពទរ់ទ្ងនឹងស្ីត្ុែាភាពសក្ោេះថានរ់ស្ក្មាប់ការរាំែត្់ការងារខាងរនុង និងខាងសក្ៅ។
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	សធវើឱយឧបររែ៍ការពារផ្ទាល់ខលួន (PPE) មានស្ក្មាប់រមមររនិសោជិត្ទាំងអស្់។ 

	ោមនការសរើស្សអើង
	ជួល សធវើស្ាំែង ៃាំស ើងឋានៈដារ់វិន័ និងបញ្ឈប់រមមររសដា ដ្ែរសលើលរខែៈស្មបត្តិ ស្មត្ាភាព និងការអនុវត្តការងាររបស្់រមមររដត្ប៉ោុសណ្ឌណេះ។
	ត្ក្មូវការទមទរ
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	មិនក្ត្ូវសក្បើក្បាស្់ការសធវើសត្ស្តមានដ្ាសពាេះជាលរខខែាដនការងារ ឬបញ្ឈប់ការងារស ើ ។
	ត្ក្មូវការទមទរ


	ោមនការសបៀត្សបៀន
	ធានថា ថានរ់ៃឹរនាំសរាងចក្រ មិនសលើរដលងសទស្ បសងកើត្ ឬរួមចាំដែររនុងបរិោកាស្បាំភិត្បាំភ័ បងកសរឿង ឬបរិោកាស្ការងារដៃលក្បមាលសមើលងា ។
	ត្ក្មូវការទមទរ
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	រមមររក្ត្ូវដត្ៃឹងអាំពីវិធានរបស្់សរាងចក្រ និងស្តង់ដាររបស្់ក្រុមហ ុន Target។
	ត្ក្មូវការទមទរ


	សមា៉ោងសធវើការ និងសមា៉ោងបដនាម
	ររាកាលវិភាគការងារដៃលក្ស្បតាមស្តង់ដាររបស្់ក្រុមហ ុន Targetនិងចាប់រនុងក្ស្ុរ។ 
	ក្រុមហ ុន Targetត្ក្មូវឲ្យអនរ្គត្់្គង់ននមានត្មាៃភាពដៃលទរ់ទ្ងនឹងចាំនួនសមា៉ោងដៃលបានសធវើការងារទាំងអស្់ និងក្បារ់ឈ្នួលដៃលបានបង់។ ការររាសពលសវោ និងរាំែត្់ក្តាក្បារ់ឈ្នួលគួរររាទ្ុរឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ។ សៃើមបីធានថា ចាំនួនសមា៉ោង សធវើការក្ត្ឹមក្ត្ូវសនេះ អនរ្គត្់្គង់ននគួរសក្បើក្បព័នធរាំែត្់សមា៉ោងដៃលមានៃាំសែើរការសទ្ៀងទត្់តាមមុខងារសពញសលញ។ 

	ក្បារ់ឈ្នួល
	សបើរក្បារ់រមមររឲ្យក្គប់ចាំនួនសមា៉ោងទាំងអស្់ ដៃលបានសធវើការតាមអក្តាក្បារ់ដៃលរាំែត្់សដា ចាប់រនុងក្ស្ុរ។ 
	ត្ក្មូវការទមទរ

	អនុវត្តការកាត្់ក្បារ់ដខពីបញ្ាីសបើរក្បារ់ដខ សៃើមបី្តល់ជូនការធានរា៉ាប់រងក្ស្បចាប់ ឬសស្វារមមស្ម័ក្គចិត្តដត្ប៉ោុសណ្ឌណេះ។
	ត្ក្មូវការទមទរ

	ធានថា រមមររ ល់ៃឹងោ៉ោងសពញសលញអាំពីរចនស្មព័នធក្បារ់ឈ្នួល អត្ាក្បសោជន៍ដៃលពួរសគទ្ទ្ួលបាន សហើ អាចស្ាៀងផ្ទាត្់ភាពក្ត្ឹមក្ត្ូវចាំសពាេះការសបើរក្បារ់ដៃលពួរសគទ្ទ្ួលបាន។
	ត្ក្មូវការទមទរ

	្ដល់ជូនការចូលសក្បើរាំែត្់ក្តាបញ្ាីសបើរក្បារ់ដខ និង្លិត្រមមដៃលក្ត្ឹមក្ត្ូវ និងសពញសលញ។
	ត្ក្មូវការទមទរ


	សស្រើភាពរនុងការបសងកើត្ស្មាគម
	ទ្ទ្ួលស្ថគល់ និងសោរពស្ិទ្ធិរមមររចាំសពាេះសស្រើភាពដនការជួបជុាំ។
	ត្ក្មូវការទមទរ
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្


	ក្បព័នធក្គប់ក្គងនិង ក្ត្ួត្ពិនិត្យបរិស្ថាន
	មានក្បព័នធក្គប់ក្គងបរិស្ថានដៃលរាំែត្់រាំែត្់លរខែៈ និងសរៀបចាំជាបញ្ាីស្ថរសពើភ័ែារាល់្លប៉ោេះពាល់ស្តីពីក្បត្ិបត្តិការ និង្លិត្រមមចាំសពាេះការបាំភា ខយល់ ការសក្បើក្បាស្់ថាមពលការសក្បើក្បាស្់ទ្ឹរ និងទ្ឹរស្ាំែល់។
	ត្ក្មូវការទមទរ
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្


	ោមនការបងហូរទ្ឹរស្ាំែល់ខុស្ចាប់
	ក្ត្ួត្ពិនិត្យការសបាេះសចលទ្ឹរស្ាំែល់ និងកាត្់បនា ទ្ឹរស្ាំែល់បាំពុលៃល់រក្មិត្សោរពតាមចាប់ និងបទ្បបញ្ហាត្តិដៃលក្ត្ូវអនុវត្ត។
	ត្ក្មូវការទមទរ
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្


	កាត្់បនា និងការសបាេះសចលការស្ាំែល់
	សក្បើ ររាទ្ុរ ៃឹរជញ្ជូន និងសបាេះសចលការស្ាំែល់មានសក្ោេះថានរ់សដា ក្ស្បចាប់ ក្ពមទាំងសធវើការោ៉ោងស្រមម សៃើមបីកាត្់បនា ការស្ាំែល់ពីៃាំសែើរការ្លិត្រមមទាំងក្ស្ុង។
	ត្ក្មូវការទមទរ
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្


	ការសក្បើក្បាស្់ថាមពល និងទ្ឹរ
	សក្បើក្បាស្់ថាមពលក្បរបសដា ក្បស្ិទ្ធភាពសៅរនុងសរាងចក្រ និងៃាំសែើរការ្លិត្រមម។
	ត្ក្មូវការទមទរ
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	ក្គប់ក្គងការសក្បើក្បាស្់ទ្ឹរសៅអោរនន និងៃាំសែើរការ្លិត្រមម។
	ត្ក្មូវការទមទរ
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្


	ការបាំភា ឧស្ម័នសៅរនុងខយល់
	កាត្់បនា ្លប៉ោេះពាល់សលើបាំពុលខយល់សៅរនុងសរាងចក្រ និងៃាំសែើរការ្លិត្រមម។
	ត្ក្មូវការទមទរ
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្


	អាជាាប័ែណ និងការអនុញ្ហាត្
	ក្បត្ិបត្តិការសដា សក្បើលិខិត្អនុញ្ហាត្ប រិស្ថាន និងអាជាាប័ែណក្បត្ិបត្តិការអាជីវរមមដៃលមានស្ុពលភាព។
	ត្ក្មូវការទមទរ
	ការអនុវត្តលែបាំ្ុត្

	ររារាំែត្់ក្តា្លិត្រមម និងអនុវត្តតាមនិ ័ត្រមមគ ស្ហរៃឋអាសមរិរ (U.S Customs regulations) ដៃលទរ់ទ្ងនឹងក្បភពក្បសទ្ស្សៃើម។
	ត្ក្មូវការទមទរ


	ឧបស្មព័នធ A៖ ការដែនាំអនុវត្តស្តីពីការការពារស្ក្មាប់រមមររចាំណ្ឌរក្ស្ុរបរសទ្ស្ 
	ការក្ត្ួត្ពិនិត្យតាមចាប់ដនការសក្ជើស្សរើស្ជាមុន និងស្ថវនរមមសទ្ៀងទត្់របស្់ទ្ីភានរ់ងារដស្វងររការងារ
	ការក្ត្ួត្ពិនិត្យតាមចាប់ដនការសក្ជើស្សរើស្ជាមុន
	ការក្ត្ួត្ពិនិត្យតាមចាប់ដនការសក្ជើស្សរើស្ជាមុន គួរដត្រាំែត្់ៃូចខាងសក្កាម៖ 

	ស្ថវនរមមសទ្ៀងទត្់

	រិចចក្ពមសក្ពៀងសស្វារមមរបស្់ភានរ់ងារដស្វងររការងារ
	រិចចក្ពមសក្ពៀងសស្វារមម្លូវការជាមួ ភានរ់ងារដស្វងររការងារ ក្ត្ូវដត្ ចងក្រងសដា ក្ស្បចាប់ និងមាន ព័ត្៌មានៃូចខាងសក្កាម៖
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