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ការយើ�រពិយើលិើមន់ុស្ត�ស ន់ិង់ បរិស្ថាា�ន់�ឺជ្ញា
ចំំណ្ណុចំស្តន�លិនៃន់មុខជំំន់ួញ់របស្ត់យើ�ើង់
តាំំង់ពិីយើ�ើមយើរៀង់ម�។ យើ�ើង់ពិ�យាយាម
យើ�ើម�បីីយើ�ើើយើរឿង់ស្បែ�លិក្រុតឹមក្រុតូវ បុុស្បែន់តមិន់ស្បែមន់
ជ្ញាយើរឿង់ស្បែ�លិងា�ក្រុស្តួលិយើនាះយើទ ន់ិង់
 រាលិ់ការស្តយើក្រុមចំចំិតតទាំំង់អ្នស្ត់របស្ត់យើ�ើង់
ក្រុតូវបាន់យើ�ើើយើ�ើង់ក្រុប�បយើដា�មន់ស្តិការ។ 

ស្តតង់់ដាររបស្ត់យើ�ើង់ស្តយើ�ៅ�ពន្�យល់់ឲ្�យច្�បាស្ត់ន្ូវអត្ថថន្័�ទាំំង់យើន្ះយើ�ក្នុុ�ង់
ល់ក្នុខខណ្ឌឌអាក្នុប�បក្នុិរិយាជាក្នុ់ស្តែស្តតង់។ អភិិបាល់ក្នុិច្ចល់អ ការគ្រ�ប់គ្រ�ង់
ហាន្ិភិ័�គ្របក្នុបយើដា�គ្របស្តិទ្ធធភាព ន្ិង់ ការយើ�រពតាមបទ្ធបញ្ញញត្ថតិ ន្ិង់  
ច្�បាប់ឲ្�យបាន្រឹង់មាំំមាំន្សារ�ស្តំខាន្់ខាំ�ំង់ណាស្ត់យើ�ក្នុុ�ង់យើ�ើើឲ្�យគ្របាក្នុដថា 
យើ�ើង់បន្តយើ�ើើមុខជំំន្ួញតាមរយើបៀបមួ�ស្តែដល់គ្រត្ថឹមគ្រត្ថូវ។

យើ�ើង់រំពឹង់ថាមន្ុស្ត�ស ន្ិង់ ដៃដ�ូររបស្ត់យើ�ើង់ មិន្ថាពួក្នុយើ�ជាអុក្នុស្តែច្ក្នុចា�  
អុក្នុទ្ធទ្ធួល់អាជាា�ប័ណ្ឌណ អុក្នុផ្គគត្ថ់ផ្គគង់់ ឬ ជាសាខាគ្រក្នុុមហ៊ុុុន្ស្តែដល់យើ�ើង់យើ�ើើការ
ជាមួ�យើ�ះយើទ្ធ ន្ឹង់ទ្ធទ្ធួល់�ក្នុ ន្ិង់ អន្ុវត្ថតតាមស្តតង់់ដាររបស្ត់យើ�ើង់ ឬ មាំន្
បទ្ធបញ្ជាា�ដៃផ្គៃក្នុុ�ង់ផ្ទាា�ល់់ខួ�ន្របស្ត់ពួក្នុយើ� ស្តែដល់ឆ្លុះួ�ះបញ្ជាំ�ំង់ពីស្តតង់់ដារស្តមមូល់
�ា� ឬ គ្រស្តយើដៀង់�ា�ន្ឹង់យើ�ើង់។

យើ�ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់ Pentland Brands យើ�ើង់យើ�ោ�តយើលិើរយើបៀបស្បែ�លិយើ�ើង់អាចំ
កាា��ជ្ញាក្រុ�ុមហ៊ុុុន់មួ�ស្បែ�លិវិជំជម៉ាន់។ �ុទធស្ថាស្ត្រស្តតពាណ្ណិជំជ�មមវិជំជម៉ាន់របស្ត់
យើ�ើង់ពិន់�យលិ់ពិីការយើបតជ្ញាា�ចំិតតរបស្ត់យើ�ើង់�ន�ង់ការក្រុបកាន់់��វិធាន់ការ ការ
យើបតជ្ញាា�ចំិតតស្តក្រុម៉ាប់មន់ុស្ត�សជ្ញាតិ ន់ិង់ ភពិស្បែផន់�ីរបស្ត់យើ�ើង់។ 

បុ�គលិិ�របស្ត់យើ�ើង់ក្រុតូវបាន់�ឹ�នាំតាំមយើ�លិការណ្ណ៍បួន់យាា�ង់ ស្បែ�លិ
យើលិើ�ទឹ�ចំិតតឲ្�យមន់ុស្ត�សក្រុ�ប់�ា�មិន់ក្រុ�ន់់ស្បែតយើ�ើើការ�ិចំចការបាន់លិអបុុយើ�ះ�ះយើទ 
បុុស្បែន់ត�៏យើ�ើើវាតាំមរយើបៀបមួ�ស្បែ�លិក្រុតឹមក្រុតូវផង់ស្បែ�រ៖

  ភាពយើជា�ជំ័��ឺជាស្តែល់�បង់ជាគ្រក្នុុមមួ�៖ ចំំណ្ណុចំខ្លាំា�ំង់ម៉ាា��់ៗរបស់្តយើ�ើង់
ក្រុតូវបាន់បយើង់ើើន់ យើ�យើពិលិយើ�ើង់យើ�ើើការជ្ញាក្រុ�ុម យើដា�ស្បែចំ�រំស្បែលិ�ជំំនាញ់
�ា� ន់ិង់យើដា�ម៉ាន់មហ៊ុិចំិិតាំរួម�ា�។

  ជាមួ�ន្ឹង់ភាពច្�បាស្ត់លាស្ត់ ន្ិង់ យើស្តច្ក្នុតីកាំ�ហាន្៖ ចំ�បាស្ត់�ស្ត់យើ�
�ន�ង់មហ៊ុិចំិិតាំរបស្ត់យើ�ើង់ យើហ៊ុើ�យើម៉ាះមុត ន់ិង់ យើស្ថាះ�ះក្រុតង់់យើ�ើម�បីីស្តយើក្រុម
ចំមហ៊ុិចំិិតាំ។

  កាន្់ស្តែត្ថគ្របយើស្តើរយើ�ើង់ជាស្តតង់់ដារ៖ ការបយើង់ើើត ការយើរៀន់ស្តូក្រុត ន់ិង់ ការ
យើ�ើើឲ្�យក្រុបយើស្តើរយើ�ើង់។ ការយើ�ើើឲ្�យកាន់់ស្បែតក្រុបយើស្តើរយើ�ើង់យើ��ន�ង់អ្នើីស្បែ�លិ
យើ�ើង់យើ�ើើ�ឺជ្ញា�ិចំចការរបស្ត់យើ�ើង់ជ្ញា�មមតាំ។

  មាំន្មន្ស្តិការល់អ៖ យើ�រ៍�យើ�ះ�ះទទួលិបាន់យើដា�ការក្រុបឹង់ស្បែក្រុបង់។  
យើ�ើង់យើជំឿយើលិើការយើ�ើើយើរឿង់ស្បែ�លិក្រុតឹមក្រុតូវ បុុស្បែន់តមិន់ស្បែមន់ជ្ញាយើរឿង់ស្បែ�លិ
ងា�ក្រុស្តួលិយើនាះយើទ ទាំំង់�ន�ង់នាមជ្ញាបុ�គលិ ន់ិង់ �ន�ង់នាមជ្ញាអ្នង់គភាពិ
មួ�។

កាន់់ស្បែតក្រុបយើស្តើរ
យើ�ើង់ជ្ញាស្តតង់់ដារ

ជ្ញាមួ�ន់ឹង់ភាពិចំ�បាស្ត់�ស្ត់  
ន់ិង់ យើស្តចំ�តីកាា�ហាន់

ភាពិយើជ្ញា�ជំ័��ឺជ្ញា
ស្បែលិ�បីង់ជ្ញាក្រុ�ុមមួ�

ម៉ាន់មន់ស្តិការលិអ
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ការយើបតជ្ញាា�ចំិតតន់ិង់វិ�ីស្ថាស្ត្រស្តត
របស្ត់យើ�ើង់៖
ក្រុ�ុមថ្នាា��់�ឹ�នាំរបស្ត់យើ�ើង់យើ�ោ�តយើលិើការស្តយើក្រុមចំបាន់យើជ្ញា�ជំ័�មួ�
ស្បែ�លិ�ូរអ្នស្បែង់ើង់ន់ិង់ក្រុប�បយើដា�ន់ិរន់តភាពិរបស្ត់ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់យើ�ើង់។  
�ន�ង់នាមជ្ញាក្រុ�ុមហ៊ុុុន់មួ� យើ�ើង់ក្រុតូវបាន់�ឹ�នាំយើដា�អ្នភិបាលិ�ិចំច
ការស្ថាជំីវ�មមលិអ តម៉ាា�ភាពិ �ណ្ណយើន់��យភាពិ ន់ិង់ ការក្រុបតិបតតិ
ក្រុប�បយើដា�ក្រុ�មស្តីលិ�ម៌។

វិ�ីសាស្ត្រស្តតរបស្ត់យើ�ើង់ច្ំយើ�ះអភិិបាល់ក្នុិច្ចសាជំីវក្នុមមមាំន្បីច្ំណ្ឌុច្៖

•  បង្កាា�រ៖ បយើង់ើើត ន់ិង់ រ��សាវប�បី�ម៌មួ�ស្បែ�លិយើលិើ��មពស្ត់
យើ�លិការណ្ណ៍របស្ត់យើ�ើង់។ យើ�ើង់ពិ�យាយាមបយើង់ើើតការក្រុ�ប់ក្រុ�ង់
ហាន់ិភ័�លិអ យើដា�ការអ្នន់ុវតតបទបញ្ជាា�នៃផៃ�ន�ង់ ន់ីតិវិ�ី ការ
បណ្ណះ�ះប�ា�លិ ន់ិង់ ការទំនា�់ទំន់ង់ ន់ិង់ យើដា�ការផតលិ់
ការស្បែណ្ណនាំ ន់ិង់ ការ�ំក្រុទ។

•  អយើង់េត្ថតាមដាន្៖ ស្បែណ្ណនាំឲ្�យម៉ាន់ការក្រុ�ប់ក្រុ�ង់ ពិិន់ិត�យយើ�ើង់វិញ់ 
ន់ិង់ ឳកាស្តយើ�ើម�បីីន់ិយា�យើចំញ់ន់ូវអ្នើីស្បែ�លិខួ�ន់�ិត។

•  យើឆ្លុះួើ�ត្ថប៖ ក្រុបឈមន់ឹង់បញ្ជាា�ឲ្�យបាន់យើលិឿន់ យើ�ើម�បីីស្បែ�តក្រុមូវពិួ�វា
ឲ្�យម៉ាន់ក្រុបស្តិទធភាពិ ន់ិង់ ក្រុតឹមក្រុតូវ។

A) មន់ុស្ត�ស
ស្តតង់់ដារទាំំង់យើន់ះម៉ាន់ស្ថារ�ស្តំខ្លាំន់់ ស្បែ�លិមិន់ក្រុ�ន់់ស្បែតយើ�ើម�បីីយើ�ើើឲ្�យ
យើ�រពិតាំមចំ�បាប់ការងារស្បែ�លិពា�់ពិ័ន់ធបុុយើ�ះ�ះយើទ បុុស្បែន់តស្បែ�មទាំំង់
យើដា�ស្ថារស្បែតពិួ�វារួមចំំស្បែណ្ណ��លិ់វប�បី�ម៌របស្ត់យើ�ើង់ផង់ស្បែ�រ។ យើន់ះ
ធានាថ្នា បុ�គលិិ�របស្ត់យើ�ើង់�ឹង់ថ្នាពិួ�យើ�ជ្ញា�មមស្តិទធិរបស្ត់ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់  
ស្បែ�លិស្បែតង់ស្បែត�ិត�ូ�លិ់ពិួ�យើ�ជ្ញាន់ិចំចយើ��ន�ង់ក្រុ�ប់យាា�ង់ស្បែ�លិខួ�ន់យើ�ើើ។  
ទំនា�់ទំន់ង់ស្បែ�លិយើ�ើង់បយើង់ើើតយើ�ើង់ជ្ញាមួ�ន់ឹង់ន់ិយើយាជំិតរបស្ត់យើ�ើង់
ន់ឹង់យើ�ើើឲ្�យក្រុ�ុមហ៊ុុុន់យើ�ើង់ទទួលិបាន់លិទធផលិលិអជ្ញាង់ ន់ិង់ ម៉ាន់យើជ្ញា�
ជំ័��ូរអ្នស្បែង់ើង់ជ្ញាង់�ូរក្រុបស្បែជំង់របស្ត់យើ�ើង់យើ�ក្រុ�ប់ទី�ស្បែន់ួង់ទាំំង់អ្នស្ត់
យើ��ន�ង់ពិិភពិយើ��។

1.  យើ�ើង់ទទួលិស្ថាា�លិ់ថ្នា ការជំួលិ ន់ិង់ ការរ��សាទុ�មន់ុស្ត�សលិអបំផុត
យើ�ើម�បីីយើ�ើើការយើ�ខ្លាំង់�ន�ង់ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់របស្ត់យើ�ើង់ �ឺម៉ាន់ស្ថារ�ស្តំខ្លាំន់់
ខ្លាំា�ំង់�ស្ត់។

2.  យើ�ើង់យើ�ើើការស្តយើក្រុមចំយើលិើការយើក្រុជំើស្តយើរ�ស្ត ជំួលិ ផតលិ់រងាា�ន់់ ការ
អ្នភិវឌ្�ឍ ន់ិង់ ការ�ំយើ�ើង់តំស្បែណ្ណង់យើដា�ស្បែផអ�យើលិើស្តមតថភាពិ  
ជំំនាញ់ បទពិិយើស្ថា�ន់៍ អា�ប�បី�ិរិយា ស្តកាោ�ន់ុពិលិ ន់ិង់ លិទធផលិ
នៃន់ការបំយើពិញ់ការងារ។

3.  យើ�ើង់�ំក្រុទបរិស្ថាា�ន់ស្តម�បី�រស្បែបប ន់ិង់ ជ្ញាបរិយាប័ន់នស្តក្រុម៉ាប់មន់ុស្ត�ស
របស្ត់យើ�ើង់ យើដា�ក្រុបក្រុពិឹតតិចំំយើពាះមន់ុស្ត�សទាំំង់អ្នស្ត់យើដា�យើស្តមើភាពិ  
យើដា�ការយើ�រពិ ន់ិង់ យើដា�យើស្តចំ�តីនៃ�ួ�ន�រ។ យើ�ើង់អ្នបអ្នរវប�បី�ម៌
ស្តម�បី�រស្បែបប ន់ិង់ ជ្ញាបរិយាប័ន់ន ស្បែ�លិ�ន�ង់យើនាះក្រុ�ប់�ា�ក្រុតូវបាន់
ស្ថាា��មន់៍ �ំក្រុទ ន់ិង់ យើលិើ�ទឹ�ចំិតតឲ្�យរ��ចំយើក្រុមើន់។ ភាពិស្តម�បី�រ
ស្បែបប ន់ិង់ បរិយាប័ន់ន (D&I) ម៉ាន់ស្ថារ�ស្តំខ្លាំន់់ខ្លាំា�ំង់�ស្ត់
ចំំយើពាះរយើបៀបស្បែ�លិយើ�ើង់ក្រុបតិបតតិការក្រុ�ុមហ៊ុុុន់របស្ត់យើ�ើង់។

4.  យើ�ើង់ផតលិ់ជំូន់ន់ូវឳកាស្តស្តមក្រុស្តបន់ិង់ក្រុតឹមក្រុតូវស្តក្រុម៉ាប់ការ
បណ្ណះ�ះប�ា�លិ ន់ិង់ ការអ្នភិវឌ្�ឍជំំនាញ់យើ�ើម�បីី�ំក្រុទមន់ុស្ត�សរបស្ត់
យើ�ើង់យើ��ន�ង់ការស្តយើក្រុមចំបាន់ស្តកាោ�ន់ុពិលិរបស្ត់ខួ�ន់ ន់ិង់ យើ�ើម�បីី
យើ�ើើឲ្�យក្រុ�ុមហ៊ុុុន់យើ�ើង់លិូត�ស្ត់យើ�ើង់។

5.  យើ�ើង់ស្តើះស្បែស្តើង់យើ�ើម�បីីទាំ�់ទាំញ់ រ��សា យើលិើ�ទឹ�ចំិតត ន់ិង់ ផតលិ់
រងាា�ន់់�លិ់មន់ុស្ត�សរបស្ត់យើ�ើង់ យើដា�ការបយើង់ើើត ន់ិង់ ស្បែ�រ��សា
�មមវិ�ីអ្នតថក្រុបយើយាជំន់៍ ន់ិង់ ក្រុបា�់ស្បែខស្បែ�លិម៉ាន់ការក្រុប�ួតក្រុបស្បែជំង់
ន់ិង់ក្រុតឹមក្រុតូវ ខណ្ណ�ស្បែ�លិ�ំពិុង់�ិត�លិ់ការទទួលិខុស្តក្រុតូវយើលិើ
ហ៊ុិរញ្ញញវតថ�របស្ត់យើ�ើង់ចំំយើពាះម៉ាា�ស្ត់ភា�ហ៊ុុុន់របស្ត់យើ�ើង់។ យើ�ើង់
ម៉ាន់យើ�លិការណ្ណ៍យើ�ើើឲ្�យយើស្តមើភាពិជ្ញាស្ត�លិយើ�ើម�បីីធានាពិីភាពិ
�ុតតិ�ម៌ ន់ិង់ ភាពិយើទៀង់ទាំត់យើ�ទូទាំំង់តួនាទីរបស្ត់យើ�ើង់។

6.  យើ�ើង់ស្បែតង់ស្បែតម៉ាន់បំណ្ណង់យើក្រុជំើស្តយើរ�ស្តមន់ុស្ត�ស ស្បែ�លិស្បែចំ�រំស្បែលិ� 
ន់ិង់ យើលិើ�តយើមើើង់ស្តតង់់ដារ ន់ិង់ យើ�លិការណ្ណ៍របស្ត់យើ�ើង់ជ្ញាន់ិចំច។

7.  យើ�ើង់ផតលិ់បរិស្ថាា�ន់ការងារជ្ញាបរិយាប័ន់នមួ� ស្បែ�លិជំក្រុមុញ់រយើបៀ
បនៃន់ការយើ�ើើការក្រុប�បយើដា�ការស្តហ៊ុការយើ��ន�ង់ចំំយើ�មក្រុ�ុម
ពិួ�យើ�ើង់។ 

8.  យើ�ើង់ក្រុបឹង់ស្បែក្រុបង់យើ�ើម�បីីក្រុបក្រុពិឹតតិចំំយើពាះមន់ុស្ត�សក្រុ�ប់�ា�យើដា�
�ុតតិ�ម៌ យើដា�យើស្តចំ�តីនៃ�ួ�ន�រ ភាពិយើស្ថាះ�ះក្រុតង់់ ន់ិង់ ការយើ�រពិ  
ស្បែ�លិយើហ៊ុតុយើន់ះយើហ៊ុើ�បយើង់ើើតបាន់ន់ូវបរិស្ថាា�ន់មួ� ស្បែ�លិមន់ុស្ត�ស
ម៉ាន់អារមមណ្ណ៍ថ្នាខួ�ន់ក្រុតូវបាន់យើ�ឲ្�យតនៃមួ។

9.  យើ�លិការណ្ណ៍ទាំំង់បួន់របស្ត់យើ�ើង់យើលិើ��មពស្ត់ការងារជ្ញាក្រុ�ុម 
មហ៊ុិចំិិតាំ ការស្បែ�លិមអ�ះ�ន់ទីបញ្ញចប់ ន់ិង់ ស្តុចំរិតភាពិ។ 

10.  យើ�ើង់ផតលិ់ ន់ិង់ ស្បែ�រ��សាបរិស្ថាា�ន់ការងារក្រុប�បយើដា�ស្តុវតថិភាពិ
ន់ិង់ស្តុខភាពិស្តក្រុម៉ាប់ន់ិយើយាជំិតក្រុ�ប់�ា�។

11.  យើ�ើង់យើ�រពិស្តិទធិរបស្ត់មន់ុស្ត�សរបស្ត់យើ�ើង់�ន�ង់ការក្រុបតិបតតិ
ស្ថាស្តនា ន់ិង់ ជំំយើន់ឿរបស្ត់ពិួ�យើ�ក្រុស្តបតាំមជំំយើន់ឿ�ា�លិ់ខួ�ន់របស្ត់
ពិួ�យើ�។ 

12.  យើ�ើង់យើលិើ�ទឹ�ចំិតត�លិ់មន់ុស្ត�សរបស្ត់យើ�ើង់ចំូលិរួមចំំស្បែណ្ណ�
យើ��ន�ង់យើ�ើើឲ្�យម៉ាន់ការខុស្តស្បែបួ�ទាំំង់យើ�ខ្លាំង់�ន�ង់ ន់ិង់ ខ្លាំង់យើក្រុ�
នៃន់អ្នង់គភាពិរបស្ត់យើ�ើង់ យើ�ើម�បីី�ំក្រុទអ្នតិ�ិជំន់ អ្នន�យើក្រុបើក្រុបាស្ត់ ន់ិង់ 
ស្តហ៊ុ�មន់៍របស្ត់យើ�ើង់។

13.  យើ�ើង់មិន់អ្នត់ឳន់�លិ់ការយើរ�ស្តយើអ្នើង់ ការ�ំរាម�ំស្បែហ៊ុង់ ឬ ការ
យា�ី�មួ�យើនាះយើទ យើហ៊ុើ�ន់ឹង់ចាត់វិធាន់ការយើ�ើម�បីីលិុបបំបាត់
អា�ប�បី�ិរិយាស្បែបបយើន់ះ។ យើ�ើង់យើលិើ�ទឹ�ចំិតត ន់ិង់ ផតលិ់អ្នំ�ចំ
�លិ់ន់ិយើយាជំិត�ន�ង់ការន់ិយា�យើចំញ់ន់ូវអ្នើីស្បែ�លិខួ�ន់�ិតអ្នំពិី
អា�ប�បី�ិរិយា ស្បែ�លិយើ�ើើឲ្�យពិួ�យើ�បារមភ យើដា�មិន់ចាំបាចំ់ម៉ាន់ការ
ភ័�ខ្លាំា�ចំពិីការស្តង់ស្តឹ��មួ�យើនាះយើទ។

14.  យើ�ើង់ម៉ាន់យើ�លិន់យើយាបា��ះ�ន់ការអ្នត់ឳន់យើលិើអ្នំយើពិើហ៊ុឹង់�សា
យើ��ស្បែន់ួង់ការងារ ន់ិង់ ហាមឃាត់ទយើង់ើើ�មួ�ស្បែ�លិអាចំបង់ើឲ្�យ
បុ�គលិ�នៃទម៉ាន់អារមមណ្ណ៍ថ្នាខួ�ន់ក្រុតូវបាន់យើ��ំរាម�ំស្បែហ៊ុង់ ឬ �ះ�ន់
ស្តុវតថិភាពិ។

15.  យើ�ើង់មិន់អ្នន់ុញ្ជាា�តឲ្�យន់ិយើយាជិំតយើ�ើើការយើ�យើក្រុកាមឥទធិពិលិនៃន់
យើក្រុ�ឿង់ក្រុស្តវឹង់ ឬ ថ្នាា�ំយើញ់ៀន់ខុស្តចំ�បាប់យើនាះយើទ។

16.  យើ�ើង់យើ�រពិស្តិទធិឯ�ជំន់ភាពិរបស្ត់ន់ិយើយាជំិតយើដា�ការយើក្រុបើ  
រ��សាទុ� ន់ិង់ យើផៃរទិន់នន់័��ា�លិ់ខួ�ន់ក្រុស្តបតាំមស្តតង់់ដារការពារ
ទិន់នន់័�ក្រុតឹមក្រុតូវ។ 4



B) អ្នតិ�ិជំន់ 
1.  យើ�ើង់ទទួលិបាន់ ន់ិង់ រ��សាបាន់អ្នតិ�ិជំន់ យើដា�ការបយើង់ើើត

ទំនា�់ទំន់ង់�៏រឹង់ម៉ាំស្បែ�លិម៉ាន់រ��យើពិលិ�ូរអ្នស្បែង់ើង់។ យើ�ើង់
យើបតជ្ញាា�ចំំយើពាះការក្រុបកាន់់��វិ�ីស្ថាស្ត្រស្តតយើស្ថាះ�ះក្រុតង់់ក្រុប�បយើដា�
ក្រុ�មស្តីលិ�ម៌ ស្បែ�លិអាចំយើ�ើើបាន់តាំមការស្តន់�យារបស្ត់យើ�ើង់។

2.  យើ�ើង់ក្រុបឹង់ស្បែក្រុបង់យាា�ង់ខ្លាំា�ំង់យើ�ើម�បីីផតលិ់ជំូន់ន់ូវផលិិតផលិ ន់ិង់  
យើស្តវា�មមស្បែ�លិផតលិ់ឲ្�យអ្នតិ�ិជំន់ន់ូវតនៃមួលិអទាំ�់ទង់ន់ឹង់នៃ�ួ  
�ុណ្ណភាពិ ក្រុបស្តិទធភាពិ ន់ិង់ ស្បែបបស្បែផន់។ យើ�ើង់យើបតជ្ញាា�ចំិតតចំំយើពាះ
ការស្បែ�លិមអ�ះ�ន់ទីបញ្ញចប់ ន់ិង់ ន់វាន់ុវតតន់៍យើ�ើម�បីីយើ�ើើឲ្�យផលិិតផលិ
របស្ត់យើ�ើង់លិអបំផុត ស្បែ�លិពិួ�វាអាចំយើ�ើើកាា��ខួ�ន់បាន់។ 

3.  យើ�ើង់ផគត់ផគង់់អ្នតិ�ិជំន់ន់ូវពិ័ត៌ម៉ាន់ចំ�បាស្ត់�ស្ត់ន់ិង់ក្រុប�បយើដា�
ភាពិយើស្ថាះ�ះក្រុតង់់អ្នំពិីផលិិតផលិ ន់ិង់ យើស្តវា�មមរបស្ត់យើ�ើង់។

4.  យើ�ើង់យើ�រពិស្តិទធិឯ�ជំន់ភាពិរបស្ត់អ្នតិ�ិជំន់ យើហ៊ុើ�ន់ឹង់ស្បែតង់ស្បែត
ចាត់ការជ្ញាមួ�ន់ឹង់ពិ័ត៌ម៉ាន់ ស្បែ�លិពិួ�យើ�ផតលិ់ឲ្�យយើ�ើង់យើដា�ការ
��ចំិតតទុ�ដា�់ ន់ិង់ រ��សាការស្តងាា�ត់បំផុត ក្រុស្តបតាំមស្តតង់់ដារ
ការពារទិន់នន់័�ក្រុតឹមក្រុតូវ។

5.  យើ�ើង់�លិ់ពិីការទទួលិខុស្តក្រុតូវរបស្ត់យើ�ើង់�ន�ង់ការផ�សា�
ពាណ្ណិជំជ�មមពិីផលិិតផលិ ន់ិង់ យើស្តវា�មមរបស្ត់យើ�ើង់ក្រុប�បយើដា�
ការទទួលិខុស្តក្រុតូវ ន់ិង់ ពិិតក្រុបា��។

6.  យើ�ើង់ពិ�យាយាមយើ�ើម�បីីធានាថ្នា បញ្ជាា��ុណ្ណភាពិ ឬ ក្រុបស្តិទធភាពិ
�មួ�ស្បែ�លិយើ�ើតយើ�ើង់យើ��ន�ង់ផលិិតផលិ ឬ យើស្តវា�មមរបស្ត់
យើ�ើង់ក្រុតូវបាន់យើដាះក្រុស្ថា�ភាា�មៗ យើដា�ផតលិ់ឲ្�យអ្នតិ�ិជំន់របស្ត់
យើ�ើង់ន់ូវការមិន់ងា�ក្រុស្តួលិតិចំតួចំបំផុត។

7.  យើ�ើង់ក្រុបកាន់់��វិធាន់ការជ្ញា�់ស្បែស្តតង់ន់ិង់ស្តមយើហ៊ុតុផលិទាំំង់អ្នស់្ត
យើ�ើម�បីីបងាា�រការស្បែ�ួង់បន់ួំផលិិតផលិរបស្ត់យើ�ើង់ពិីការលិ�់យើ�យើលិើ
ទីផ�សារ។

C) នៃ��ូ 
1.  យើ�ើង់ទទួលិស្ថាា�លិ់ថ្នា នៃ��ូរបស្ត់យើ�ើង់ មិន់ថ្នាពិួ�យើ�ជ្ញាអ្នន�

ស្បែចំ�ចា� អ្នន�ទទួលិបាន់អាជ្ញាា�ប័ណ្ណណ អ្នន�ផគត់ផគង់់ ឬ ស្ថាខ្លាំរបស្ត់
ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់ស្បែ�លិយើ�ើង់យើ�ើើការជ្ញាមួ�យើនាះយើទ ម៉ាន់ទំនា�់ទំន់ង់
យាា�ង់ស្តំខ្លាំន់់យើលិើ�ក្រុមិតនៃន់ភាពិយើជ្ញា�ជំ័�ស្បែ�លិយើ�ើង់ស្តយើក្រុមចំបាន់
យើ��ន�ង់ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់របស្ត់យើ�ើង់។

2.  យើ�ើង់ក្រុបកាន់់អា�ប�បី�ិរិយាក្រុប�បយើដា�ការទទួលិខុស្តក្រុតូវ ន់ិង់ 
ក្រុ�មស្តីលិ�ម៌យើ�កាន់់នៃ��ូរបស្ត់យើ�ើង់។

3.  យើ�ើង់យើបតជ្ញាា�ចំិតតចំំយើពាះការផត�ចំយើផតើម និ់ង់ ការស្បែ�រ��សាទំនា�់ទំន់ង់
ក្រុប�បយើដា�ភាពិយើស្ថាះ�ះក្រុតង់់ ស្តម�ម៌ ន់ិង់ រឹង់ម៉ាំជ្ញាមួ�ន់ឹង់នៃ��ូ  
យើដា�ការបយើង់ើើតភាពិជ្ញានៃ��ូស្បែ�លិម៉ាន់ផតលិ់ក្រុបយើយាជំន់៍ឲ្�យ�ា�
យើ�វិញ់យើ�ម�។

4.  យើ�ើង់វា�តនៃមួពិីក្រុ�ុមហ៊ុុុន់ស្បែ�លិអាចំជ្ញានៃ��ូនាយើពិលិខ្លាំង់មុខ
យាា�ង់មុត់ចំត់យើដា�យើ�ៀបយើ�ន់ឹង់ស្តំណ្ណុំនៃន់លិ�ខខណ្ណឌទាំមទាំរ
�ន�ង់ពាណ្ណិជំជ�មម មុន់យើពិលិចាប់យើផតើមម៉ាន់ទំនា�់ទំន់ង់ជ្ញាមួ�ន់ឹង់
ពិួ�យើ�។ �ិចំចការទាំំង់យើន់ះរួមម៉ាន់�ុណ្ណភាពិ យើស្តវា�មម ការធានា
អ្នះអាង់យើលិើការផគត់ផគង់់ យើ�រ៍�យើ�ះ�ះ នៃ�ួយើ�ើម ន់ិង់ ន់ិរន់តរភាពិ។

5.  យើ�ើង់ស្បែណ្ណនាំនៃ��ូពិីស្តតង់់ដាររបស្ត់យើ�ើង់ ក្រុ�មក្រុបតិបតតិ ន់ិង់  
យើ�លិការណ្ណ៍បរិស្ថាា�ន់ ស្បែ�លិយើ�ើង់រំពិឹង់ថ្នាពិួ�យើ�ន់ឹង់យើ�រពិ 
តាំម យើ�យើពិលិ��៏យើដា�ស្បែ�លិពា�់ពិ័ន់ធ។ ឧស្ត�សាហ៊ុ�រ 
ទាំំង់អ្នស្ត់ស្បែ�លិផលិិតផលិិតផលិរបស្ត់យើ�ើង់ មិន់ថ្នាយើដា��ា�លិ់  
ឬ យើដា�ក្រុបយើយាលិ�តី (តាំមរ��អ្នន�បាន់ទទួលិអាជ្ញាា�ប័ណ្ណណ  
ភាា��់ងារ ឬ ទំនា�់ទំន់ង់យើ�ា�ការបន់តស្បែ�លិបាន់ទទួលិការ
�លិ់ក្រុពិម ន់ិង់ បាន់ក្រុបកាស្តយើហ៊ុើ�) ក្រុតូវស្បែតយើ�រពិតាំមក្រុ�ម
ក្រុបតិបតតិរបស្ត់យើ�ើង់។

6.  យើ�ើង់បយើង់ើើតលិ�ខខណ្ណឌទូទាំត់ក្រុបា�់ចំ�បាស្ត់�ស្ត់ជ្ញាមួ�ន់ឹង់
អ្នន�ផគត់ផគង់់ ន់ិង់ យើ�រពិតាំមកាតពិើ�ិចំចរបស្ត់យើ�ើង់ក្រុស្តបតាំម
លិ�ខខណ្ណឌទាំំង់យើនាះ។

7.  យើ�ើង់ទាំមទាំរឲ្�យម៉ាន់ភាពិយើស្ថាះ�ះក្រុតង់់ ន់ិង់ ស្តុចំរិតភាពិយើ�ក្រុ�ប់
ស្បែផន�ទាំំង់អ្នស្ត់នៃន់ពាណ្ណិជំជ�មមរបស្ត់យើ�ើង់ជ្ញាមួ�ន់ឹង់អ្នន�ផគត់ផគង់់  
ន់ិង់ មិន់អ្នត់ឳន់�លិ់ការពិ�យាយាម�មួ�យើ�ើម�បីីទទួលិបាន់ 
មុខជំំន់ួញ់ពិីពិួ�យើ�ើង់ យើដា�ការផតលិ់ក្រុបា�់ ប�ិស្ត�ា�រ�ិចំច ឬ  
អ្នំយើ���៏ម៉ាន់តនៃមួ�លិ់ន់ិយើយាជំិតរបស្ត់យើ�ើង់ ភាា��់ងារ ឬ 
ស្តម៉ាជំិ�របស្ត់ក្រុ�ួស្ថារពិួ�យើ�។

D) ក្រុ�មក្រុបតិបតតិ 
ពាណ្ណិជំជ�មមវិជំជម៉ាន់ម៉ាន់ន់័�ថ្នា ការយើ�ើើការក្រុប�បយើដា�ក្រុ�មស្តីលិ�ម៌  
តម៉ាា�ភាពិ ន់ិង់ ន់ិរន់តរភាពិ�ឺជ្ញាការទទួលិខុស្តក្រុតូវរបស្ត់អ្នង់គភាពិយើ�ើង់
ទាំំង់មូលិ។ យើដា�ការយើ�ោ�តយើលិើឥទធិពិលិ យើ�ើង់បាន់បយើង់ើើត�ុទធស្ថាស្ត្រស្តត
មួ� ស្បែ�លិន់ឹង់អ្នន់ុញ្ជាា�តឲ្�យយើ�ើង់ស្តយើក្រុមចំបាន់លិទធផលិបាន់កាន់់ស្បែត
យើលិឿន់រួម�ា�។

យើ�ើង់យើបតជ្ញាា�ចំិតតចំំយើពាះការយើ�ើើពាណ្ណិជំជ�មមក្រុប�បយើដា�ក្រុ�មស្តីលិ�ម៌។  
ក្រុ�មក្រុបតិបតតិរបស្ត់យើ�ើង់ឆ្លុះួ�ះបញ្ជាា�ំង់ពិីក្រុ�មមូលិដាា�ន់ស្តតីពិី�ំន់ិតផត�ចំយើផតើម
ការយើ�ើើពាណ្ណិជំជ�មមតាំមក្រុ�មស្តីលិ� (ETI) ន់ិង់ អ្នន់ុស្តញ្ជាា�អ្នង់គការ
ពិលិ�មមអ្នន់តរជ្ញាតិ (ILO)។ ក្រុ�មយើន់ះផតលិ់ន់ូវបទដាា�ន់អ្នប�បីបរម៉ា ស្បែ�លិ
�ួរក្រុតូវបាន់យើ�ើើឲ្�យយើលិើស្ត ក្រុបស្តិន់យើបើអាចំយើ�ើើបាន់។ យើ��ន�ង់ការអ្នន់ុវតតវា 
អ្នន�ផគត់ផគង់់ចាំចាចំ់ក្រុតូវយើ�រពិតាំមចំ�បាប់ជ្ញាតិ ន់ិង់ ចំ�បាប់ស្បែ�លិពា�់ពិ័ន់ធ
យើផ�សង់យើទៀត ន់ិង់ ក្រុបស្តិន់យើបើបទបញ្ញញតតិនៃន់ចំ�បាប់ ន់ិង់ ក្រុ�មយើន់ះយើលិើ�យើ�ើង់
ពិីក្រុបធាន់បទ�ូចំ�ា� ក្រុតូវយើក្រុបើបទបញ្ញញតតិយើន់ះ ស្បែ�លិផតលិ់ឲ្�យបុ�គលិិ�ន់ូវ
ការការពារបាន់កាន់់ស្បែតក្រុបយើស្តើរ។

1.  ការង្ការគ្រត្ថូវបាន្យើគ្រជំើស្តយើរ�ស្តយើដា�យើស្តរ�

1.1  មិន់ម៉ាន់ការយើក្រុបើក្រុបាស្ត់ពិលិ�មម�ន�ង់ពិន់ធនា�រ យើដា��ះ�ន់ការ
ស្តម័ក្រុ�ចំិតត យើ�ើម�បីីយើដាះបំណ្ណុលិ ឬ យើដា�បង់ខំយើនាះយើទ។

1.2  បុ�គលិិ�មិន់ក្រុតូវបាន់តក្រុមូវឲ្�យដា�់ “ក្រុបា�់តមើលិ”់ ឯ�ស្ថារបញ្ជាា��់
អ្នតតស្តញ្ជាា�ណ្ណ ឬ របស្ត់ធានា�មួ�យើផ�សង់យើទៀតជ្ញាមួ�ន់ឹង់
ន់ិយើយាជំ�របស្ត់ខួ�ន់យើ�ើ� ន់ិង់ ម៉ាន់យើស្តរ�ភាពិ�ន�ង់ការចា�យើចំញ់ពិី
ន់ិយើយាជំ�របស្ត់ខួ�ន់ បនាា�ប់ពិីម៉ាន់ការជំូន់�ំណ្ណឹង់ស្តមយើហ៊ុតុផលិ
�មួ�។ 5



2.  យើស្តរ�ភាពបយើង់េើត្ថស្តមាំ�ម ន្ិង់ ស្តិទ្ធធិដៃន្ការច្រចារ
ស្តមូហ៊ុភាពគ្រត្ថូវបាន្យើ�រពតាម 

2.1  ក្រុ�ប់បុ�គលិិ�ទាំំង់អ្នស្ត់ម៉ាន់ស្តិទធិចំូលិរួម ឬ បយើង់ើើតស្តហ៊ុជំីពិ
ពាណ្ណិជំជ�មមយើដា�ខួ�ន់ឯង់ ន់ិង់ យើ�ើម�បីីចំរចារជ្ញាស្តមូហ៊ុភាពិ។ 
ពិួ�យើ��៏ម៉ាន់ស្តិទធិយើក្រុជំើស្តយើរ�ស្តមិន់ចំូលិរួម�ន�ង់ស្តហ៊ុជំីពិពាណ្ណិជំជ�មម
�មួ�បាន់ផង់ស្បែ�រ។ 

2.2  អ្នន�ផគត់ផគង់់ក្រុបកាន់់��ឥរិយាប�យើបើ�ចំំហ៊ុចំំយើពាះស្ត�មមភាពិ
របស្ត់ស្តហ៊ុជំីពិពាណ្ណិជំជ�មម ន់ិង់ ការយើក្រុជំើស្តយើរ�ស្តស្តម៉ាជំិ�របស្ត់
ពិួ�យើ�។ 

2.3  អ្នន�តំ�ង់របស្ត់បុ�គលិិ�មិន់ក្រុតូវបាន់យើរ�ស្តយើអ្នើង់យើលិើយើនាះយើទ  
យើហ៊ុើ�ក្រុតូវបាន់អ្នន់ុញ្ជាា�តឲ្�យម៉ាន់ស្តិទធិចំូលិយើ�កាន់់�ស្បែន់ួង់ការងារ 
យើ�ើម�បីីអ្នន់ុវតតមុខងារជ្ញាតំ�ង់របស្ត់ពិួ�យើ�។ 

2.4  ក្រុបស្តិន់យើបើស្តិទធិស្តតីពិីយើស្តរ�ភាពិបយើង់ើើតស្តម៉ា�ម ន់ិង់ ស្តិទធិនៃន់ការ
ចំរចារស្តមូហ៊ុភាពិក្រុតូវបាន់រឹតត�បីឹតយើដា�ចំ�បាប់ ន់ិយើយាជំ��ំក្រុទ
ការបយើង់ើើតមយើ��យាបា�ក្រុស្តប�ា�ស្តក្រុម៉ាប់ការចំរចារ ន់ិង់ បយើង់ើើត
ស្តម៉ា�មយើដា�យើស្តរ� ន់ិង់ ឯ�រាជំ�យរបស្ត់បុ�គលិិ�។

3.  សាា�ន្ភាពយើ�ើើការង្ការមាំន្ស្តុវត្ថថិភាព ន្ិង់ អ�ម័�

3.1  បរិស្ថាា�ន់យើ�ើើការម៉ាន់ស្តុវតថិភាពិ ន់ិង់ អ្ននាម័�ន់ឹង់ក្រុតូវបាន់ផតលិ់
ឲ្�យ យើដា�ចាំទុ�ពិីចំំយើណ្ណះ�ឹង់ស្បែ�លិម៉ាន់ក្រុស្ថាប់យើលិើយើក្រុ�ះថ្នាា��់
�ន�ង់ឧស្ត�សាហ៊ុ�មម ន់ិង់ យើក្រុ�ះថ្នាា��់ជ្ញា�់��់�មួ�។ ជំំហាន់
ក្រុ�ប់ក្រុ�ន់់ន់ឹង់ក្រុតូវក្រុបកាន់់�� យើ�ើម�បីីបងាា�រយើក្រុ�ះថ្នាា��់ ន់ិង់  
ការរង់របួស្ត�លិ់ស្តុខភាពិ ស្បែ�លិយើ�ើតយើ�ើង់យើចំញ់ពិី ទាំ�់ទង់
ន់ឹង់ ឬ យើ�ើតយើ�ើង់យើ��ន�ង់យើពិលិ�ំពិុង់បំយើពិញ់ការងារ យើដា�
ការកាត់បន់ថ�ឲ្�យបាន់អ្នតិបរម៉ាតាំមស្បែ�លិអាចំយើ�ើើបាន់ ន់ូវ
មូលិយើហ៊ុតុនៃន់ការបង់ើយើក្រុ�ះថ្នាា��់ ស្បែ�លិម៉ាន់ជ្ញាប់យើ��ន�ង់បរិស្ថាា�ន់
យើ�ើើការងារ។

3.2  បុ�គលិិ�ន់ឹង់ទទួលិបាន់ការបណ្ណះ�ះប�ា�លិស្តតីពិីស្តុវតថិភាពិ  
ន់ិង់ ស្តុខភាពិជ្ញាក្រុបចាំ ន់ិង់ ស្បែ�លិបាន់�តទុ� យើហ៊ុើ�ការ
បណ្ណះ�ះប�ា�លិស្បែបបយើន់ះន់ឹង់ក្រុតូវយើ�ើើយើ�ើង់វិញ់ស្តក្រុម៉ាប់បុ�គលិិ�
យើទើបចាត់តាំំង់ម�យើ�ើើការ�មី ឬ បុ�គលិិ��មី។

3.3  ស្តិទធិចំូលិយើក្រុបើក្រុបាស្ត់�ស្បែន់ួង់បង់គន់់ស្ថាា�ត ន់ិង់ ទឹ�ស្បែ�លិអាចំដា�់
តាំមខួ�ន់បាន់ ន់ិង់ ក្រុបស្តិន់យើបើស្តមក្រុស្តប �ស្បែន់ួង់អ្ននាម័�ស្តក្រុម៉ាប់
រ��សាទុ�អាហារន់ឹង់ក្រុតូវផតលិ់ជំូន់។

3.4  ការស្ថាា��់យើ� ក្រុបស្តិន់យើបើផតលិ់ជូំន់ នឹ់ង់ក្រុតូវម៉ាន់លិ�ខណ្ណ�ស្ថាា�ត 
ស្តុវតថិភាពិ ន់ិង់ បំយើពិញ់តាំមតក្រុមូវការមូលិដាា�ន់របស្ត់បុ�គលិិ�។

3.5  ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់ស្បែ�លិយើ�រពិតាំមក្រុ�មយើន់ះនឹ់ង់ចាត់ការទទួលិខុស្តក្រុតូវ
យើលិើស្តុខភាពិ ន់ិង់ ស្តុវតថិភាពិ�លិ់អ្នន�តំ�ង់�ណ្ណ�ក្រុ�ប់ក្រុ�ង់
ជ្ញាន់់ខពស្ត់។

4.  ពល់ក្នុមមក្នុុមាំរន្ឹង់មិន្គ្រត្ថូវបាន្យើគ្របើគ្របាស្ត់យើ�ះយើទ្ធ

4.1  ន់ឹង់មិន់ម៉ាន់ការយើក្រុជំើស្តយើរ�ស្ត��ពិលិ�មម�ុម៉ារយើនាះយើទ។

4.2  ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់ន់ឹង់បយើង់ើើត ឬ ចំូលិរួម ន់ិង់ រួមចំំស្បែណ្ណ��លិ់
យើ�លិន់យើយាបា� ន់ិង់ �មមវិ�ី ស្បែ�លិយើ�ើើឲ្�យម៉ាន់ការ�ា�ស្ត់បត�រយើលិើ
�ុម៉ារ�មួ� ស្បែ�លិក្រុតូវបាន់យើ�រ�យើ�ើញ់ថ្នា�ំពិុង់យើ�ើើពិលិ�មម
�ុម៉ារ យើ�ើម�បីីឲ្�យអាចំឲ្�យពិួ�យើ�ចំូលិរួម ឬ បន់តស្តថិតយើ��ន�ង់ការអ្នប់រំ
ស្បែ�លិម៉ាន់�ុណ្ណភាពិ រហូ៊ុត�ល់ិពួិ�យើ�ស្បែលិង់ជ្ញា�ុម៉ារតយើ�យើទៀត។

4.3  �ុម៉ារ ន់ិង់ បុ�គលិម៉ាន់អា�ុយើក្រុកាម 18 ឆ្នាំា�ំន់ឹង់មិន់ក្រុតូវបាន់ជំួលិឲ្�យ
យើ�ើើការយើ�យើពិលិ�ប់ ឬ យើ��ន�ង់ស្ថាា�ន់ភាពិស្បែ�លិម៉ាន់យើក្រុ�ះថ្នាា��់
យើនាះយើទ។ 

4.4  យើ�លិន់យើយាបា� ន់ិង់ ន់ីតិវិ�ីទាំំង់យើន់ះន់ឹង់យើ�រពិតាំមបទបញ្ញញតតិ
របស្ត់ស្តតង់់ដារ ILO ស្បែ�លិពា�់ពិ័ន់ធ។

4.5  យើ��ន�ង់ក្រុ�មយើន់ះ “�ុម៉ារ” ម៉ាន់ន់័�ថ្នាអ្នន�ស្បែ�លិម៉ាន់អា�ុយើក្រុកាម  
15 ឆ្នាំា�ំ ក្រុបស្តិន់យើបើចំ�បាប់ជ្ញាតិ ឬ មូលិដាា�ន់មិន់បាន់ស្បែចំង់ពិីអា�ុ
យើ�ើើការអ្នប�បីបរម៉ា ឬ ចា�យើចំញ់ពិីស្ថា�ខពស្ត់ជ្ញាង់យើន់ះ ស្បែ�លិ
យើ��ន�ង់�រណ្ណីយើនាះ អា�ុខពស្ត់ជ្ញាង់យើន់ះន់ឹង់ក្រុតូវបាន់អ្នន់ុវតត យើហ៊ុើ�  
“ពិលិ�មម�ុម៉ារ” ម៉ាន់ន់័�ថ្នាជ្ញាការងារ�មួ�ស្បែ�លិយើ�ើើយើដា�
�ុម៉ារ ឬ បុ�គលិម៉ាន់វ័�យើ�មង់�មួ�។ 

5.  គ្របាក្នុ់ឈ្នួុ�ល់ល់មមអាច្រស្ត់យើ�បាន្គ្រត្ថូវបាន្ផ្គតល់់ជំូន្

5.1  ក្រុបា�់ឈន�លិលិមមអាចំរស្ត់យើ�បាន់�ឺជ្ញាចំំណ្ណូលិអ្នប�បីបរម៉ា ស្បែ�លិ
ចាំបាចំ់ស្តក្រុម៉ាប់បុ�គលិិ�អាចំបំយើពិញ់តាំមតក្រុមូវការមូលិដាា�ន់របស្ត់
ខួ�ន់បាន់ ន់ិង់ ក្រុ�ួស្ថារខួ�ន់បាន់ ស្បែ�លិរួមម៉ាន់ទាំំង់ក្រុបា�់ចំំណ្ណូលិ
ស្តក្រុម៉ាប់យើក្រុបើតាំមតក្រុមូវការផង់ស្បែ�រ។ វា�ួរស្បែតរ�បាន់យើ�អ្នំ��ង់
យើពិលិនៃន់ការ�ក្រុមិតយើម៉ាា�ង់យើ�ើើការក្រុស្តបចំ�បាប់ (បាន់ន់័�ថ្នា យើដា�
�ះ�ន់ការស្បែ�មយើម៉ាា�ង់)។ 

  ក្រុបា�់ឈន�លិ ន់ិង់ ក្រុបា�់អ្នតថក្រុបយើយាជំន់៍ស្បែ�លិបាន់បង់់ស្តក្រុម៉ាប់
ស្តបាោ�ហ៊ុ៍យើ�ើើការតាំមស្តតង់់ដារ ជ្ញាអ្នប�បីបរម៉ា ក្រុតូវបំយើពិញ់តាំម
ស្តតង់់ដារចំ�បាប់ជ្ញាតិ ឬ ស្តតង់់ដារយើ�លិឧស្ត�សាហ៊ុ�មម យើដា�
ក្រុបកាន់់���មួ�ស្បែ�លិខពស្ត់ជ្ញាង់។ យើ��ន�ង់�រណ្ណី
��៏យើដា� ក្រុបា�់ឈន�លិ�ួរក្រុតូវក្រុ�ប់ក្រុ�ន់់ជ្ញាន់ិចំចយើ�ើម�បីីបំយើពិញ់
បាន់តាំមតក្រុមូវការមូលិដាា�ន់ ន់ិង់ យើ�ើម�បីីផតលិ់ន់ូវក្រុបា�់ចំំណ្ណូលិ
ស្តក្រុម៉ាប់យើក្រុបើតាំមតក្រុមូវការ។

5.2  ក្រុ�ប់បុ�គលិិ�ទាំំង់អ្នស្ត់ន់ឹង់ក្រុតូវបាន់ផតលិ់ឲ្�យន់ូវពិ័ត៌ម៉ាន់ជ្ញា
��លិ�ខណ្ណ៍អ្ន��សរន់ិង់អាចំ�លិ់បាន់ស្តតីពិីលិ�ខខណ្ណឌការងារ
របស្ត់ពិួ�យើ� ទាំ�់ទង់ន់ឹង់ក្រុបា�់ឈន�លិ មុន់យើពិលិពិួ�យើ�ចំូលិ
បយើក្រុមើការងារ ន់ិង់ ស្តតីពិីពិ័ត៌ម៉ាន់លិមអិតនៃន់ក្រុបា�់ឈន�លិពិួ�យើ�  
ស្តក្រុម៉ាប់រ��យើពិលិស្បែ�លិក្រុតូវទទួលិក្រុបា�់ឈន�លិស្បែ�លិពា�់ពិ័ន់ធ 
ក្រុ�ប់យើពិលិស្បែ�លិពិួ�យើ�ក្រុតូវបាន់យើ�បង់់ក្រុបា�់ឈន�លិឲ្�យ។

5.3  ការកាត់ក្រុបា�់ឈន�លិទុ�ជ្ញាវិធាន់ការដា�់ពិិន់័�ន់ឹង់មិន់ក្រុតូវបាន់
អ្នន់ុញ្ជាា�តយើនាះយើទ យើហ៊ុើ��៏ន់ឹង់មិន់ក្រុតូវបាន់អ្នន់ុញ្ជាា�តឲ្�យម៉ាន់ការ
កាត់ក្រុបា�់ឈន�លិ ស្បែ�លិមិន់ម៉ាន់ស្បែចំង់យើ��ន�ង់ចំ�បាប់ជ្ញាតិស្បែ�រ  
ក្រុបស្តិន់យើបើមិន់ម៉ាន់ការអ្នន់ុញ្ជាា�តចំ�បាស្ត់�ស្ត់ពិីបុ�គលិិ�ស្បែ�លិ
ពា�់ព័ិន់ធ។ ក្រុ�ប់វិធាន់ការដា�់ពិិន័់�ទំាំង់អ្នស់្តនឹ់ង់ក្រុតូវ�ត់ក្រុតាំទុ�។
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6.  យើមាំោ�ង់យើ�ើើការមិន្យើគ្រច្ើន្ហ៊ុួស្តយើហ៊ុត្ថុយើ�ះយើទ្ធ 

6.1  យើម៉ាា�ង់យើ�ើើការចាំបាចំ់ក្រុតូវយើ�រពិតាំមចំ�បាប់ជ្ញាតិ �ិចំចក្រុពិមយើក្រុពិៀង់
ស្តមូហ៊ុភាពិ ន់ិង់ បទបញ្ញញតតិ 6.2 �លិ់ 6.6 ខ្លាំង់យើក្រុកាម យើដា�
ក្រុបកាន់់���មួ�ស្បែ�លិផតលិ់ការការពារក្រុបយើស្តើរជ្ញាង់ស្តក្រុម៉ាប់
បុ�គលិិ�។ 

  ក្រុបការរង់ 6.2 �លិ់ 6.6 ក្រុតូវបាន់ស្បែផអ�យើលិើស្តតង់់ដារពិលិ�មម
អ្នន់តរជ្ញាតិ។

6.2  យើម៉ាា�ង់យើ�ើើការយើដា�មិន់រួមបញ្ញច�លិការបស្បែន់ថមយើម៉ាា�ង់ ន់ឹង់ក្រុតូវបាន់
�ំណ្ណត់យើដា��ិចំចស្តន់�យា ន់ិង់ មិន់ឲ្�យយើលិើស្តពិី 48 យើម៉ាា�ង់�ន�ង់មួ�
ស្តបាោ�ហ៊ុ៍យើ�ើ�។*

6.3  ក្រុ�ប់ការស្បែ�មយើម៉ាា�ង់ន់ឹង់ក្រុតូវយើ�ើើការយើ�ើង់យើដា�ការស្តម័ក្រុ�ចំិតត។ ការ
បស្បែន់ថមយើម៉ាា�ង់ន់ឹង់ក្រុតូវបាន់យើក្រុបើយើដា�ការទទួលិខុស្តក្រុតូវ យើដា�
ពិិចារ��ូចំតយើ�យើន់ះ៖ �ក្រុមិត ភាពិញ់ឹ�ញាប់ ន់ិង់ ចំំន់ួន់
យើម៉ាា�ង់ស្បែ�លិបាន់យើ�ើើការយើដា�បុ�គលិិ�ន់ីមួ� ន់ិង់ �ម៉ាា�ំង់ការងារ
ទាំំង់មូលិ។ Iវាន់ឹង់មិន់ក្រុតូវបាន់យើក្រុបើយើ�ើម�បីីជំំន់ួស្តការងារជ្ញាក្រុបចាំ
យើនាះយើទ។ ការបស្បែន់ថមយើម៉ាា�ង់ន់ឹង់ក្រុតូវបាន់ផតលិ់ស្តំណ្ណង់តាំមអាក្រុតាំ
ពិិយើស្តស្តជ្ញាន់ិចំច ស្បែ�លិក្រុតូវបាន់ស្បែណ្ណនាំថ្នាមិន់ឲ្�យតិចំជ្ញាង់ 125% 
នៃន់អាក្រុតាំក្រុបា�់ឈន�លិ�មមតាំយើ�ើ�។

6.4  ចំំនួ់ន់យើម៉ាា�ង់ស្តរុបស្បែ�លិបាន់យើ�ើើការយើ��ន�ង់រ��យើពិលិ 7 នៃ�ៃន់ឹង់
មិន់ឲ្�យយើលិើស្តពិី 60 យើម៉ាា�ង់យើ�ើង់ យើលិើ�ស្បែលិង់ស្បែតក្រុបស្តិន់វាក្រុតូវបាន់
រួមបញ្ញច�លិយើដា�ក្រុបការ 6.5 ខ្លាំង់យើក្រុកាម។

6.5  ចំំនួ់ន់យើម៉ាា�ង់យើ�ើើការអាចំយើលិើលិស្តពិី 60 យើម៉ាា�ង់យើ��ន�ង់រ��យើពិលិ  
7 នៃ�ៃ ស្បែត�ន�ង់កាលិ�យើទស្ត�ពិិយើស្តស្តបុុយើ�ះ�ះ ស្បែ�លិ�ន�ង់យើនាះ 
លិ�ខខណ្ណឌទាំំង់អ្នស្ត់�ូចំតយើ�យើន់ះក្រុតូវបាន់បំយើពិញ់៖

 •  វាក្រុតូវបាន់អ្នន់ុញ្ជាា�តយើដា�ចំ�បាប់ជ្ញាតិ

•  វាក្រុតូវបាន់អ្នន់ុញ្ជាា�តយើដា��ិចំចក្រុពិមយើក្រុពិៀង់ស្តមូហ៊ុភាពិ ស្បែ�លិ
ម៉ាន់ការចំរចារយើដា�យើស្តរ�ជ្ញាមួ�ន់ឹង់អ្នង់គការរបស្ត់បុ�គលិិ� ស្បែ�លិ
តំ�ង់ឲ្�យចំំស្បែណ្ណ�ភា�យើក្រុចំើន់នៃន់�ម៉ាា�ំង់ការងារ�ន�ង់ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់។

•  ការការពារក្រុតឹមក្រុតូវក្រុតូវបាន់ក្រុបកាន់់��យើ�ើម�បីីការពារស្តុវតថិភាពិ 
ន់ិង់ ស្តុខភាពិរបស្ត់បុ�គលិិ� ន់ិង់

•  ន់ិយើយាជំ�អាចំបងាា�ញ់ឲ្�យយើ�ើញ់ថ្នា កាលិ�យើទស្ត�ពិិយើស្តស្តយើនាះ
ក្រុតូវបាន់អ្នន់ុវតត �ូចំជ្ញាយើ��ន�ង់យើពិលិផលិិត�មម�ំពិុង់យើ�ើន់យើ�ើង់
ខពស្ត់បំផុតយើដា�មិន់ន់ឹ�ស្ថាះ�ន់�លិ់ យើក្រុ�ះថ្នាា��់ ឬ ក្រុ�អាស្តន់ន
ជ្ញាយើ�ើម។

6.6  បុ�គលិិ�ន់ឹង់ក្រុតូវបាន់ផតលិ់ឲ្�យយាា�ង់យើហាចំ�ស្ត់ការឈប់ស្តក្រុម៉ា�
មួ�នៃ�ៃយើ��ន�ង់រ��យើពិលិ 7 នៃ�ៃ ឬ ក្រុបស្តិន់យើបើម៉ាន់ការអ្នន់ុញ្ជាា�ត
យើដា�ចំ�បាប់ជ្ញាតិ ន់ឹង់ម៉ាន់ការឈប់ស្តក្រុម៉ា�ពិីរនៃ�ៃយើ�យើរៀង់រាលិ់
រ��យើពិលិ 14 នៃ�ៃ។

7.  �ា�ន្ការយើរ�ស្តយើអើង់គ្រត្ថូវបាន្អន្ុវត្ថតយើ�ះយើទ្ធ

7.1  មិន់ម៉ាន់ការយើរ�ស្តយើអ្នើង់យើ��ន�ង់ការជំួលិ ការផតលិ់ស្តំណ្ណង់  
ការម៉ាន់ស្តិទធិចំូលិយើ�កាន់់ការបណ្ណះ�ះប�ា�លិ ការ�ំយើ�ើង់

តំស្បែណ្ណង់ ការបញ្ញ�ឈប់ពិីការងារ ឬ ការចំូលិន់ិវតតន់៍យើដា�ស្បែផអ�យើលិើ
ពិូជំស្ថាស្តន់៍ យើ�ើម�ំយើណ្ណើតជ្ញាតិ ស្ថាស្តនា អា�ុ យើ�ន់ឌ្័រ ឋាន់�
អាពាហ៊ុ៍ពិិពាហ៊ុ៍ ទំយើនារផួ�វយើភទ ស្តម៉ាជំិ�ភាពិស្តហ៊ុជំីពិ ឬ ការ
ជ្ញាប់ពា�់ពិ័ន់ធន់ឹង់ន់យើយាបា�យើនាះយើទ។

8.  ការង្ការយើទ្ធៀង់ទាំត្ថ់គ្រត្ថូវបាន្ផ្គតល់់ឲ្�យ 

8.1  យើ�តាំម�ក្រុមិតស្បែ�លិអាចំយើ�ើើបាន់ ការងារស្បែ�លិបំយើពិញ់ចាំបាចំ់
ក្រុតូវស្បែផអ�យើលិើទំនា�់ទំន់ង់ការងារស្បែ�លិស្ថាា�លិ់ ស្បែ�លិក្រុតូវបាន់បយើង់ើើត
យើ�ើង់តាំមរ��ចំ�បាប់ជ្ញាតិ ន់ិង់ ទម៉ាា�ប់អ្នន់ុវតត។ 

8.2  កាតពិើ�ិចំចចំំយើពាះន់ិយើយាជំិតយើ�យើក្រុកាមចំ�បាប់ស្តន់តិស្តុខស្តង់គម ឬ  
ចំ�បាប់ការងារ ន់ិង់ បទបញ្ញញតតិស្បែ�លិយើចំញ់ពិីទំនា�់ទំន់ង់ការងារ
�មមតាំន់ឹង់មិន់ក្រុតូវបាន់យើចំៀស្តវាង់តាំមរ��ការយើក្រុបើ�ិចំចក្រុពិមយើក្រុពិៀង់
ស្បែ�លិម៉ាន់�ិចំចស្តន់�យាយើក្រុបើស្បែតពិលិ�មម �ិចំចស្តន់�យាយើ�ា�ការបន់តយើក្រុបើស្បែត
ពិលិ�មម ឬ ការយើ�ើើការយើ�ផៃះ ឬ តាំមរ���យើក្រុម៉ាង់ហ៊ុតថការ  
ក្រុបស្តិន់យើបើមិន់ម៉ាន់បំណ្ណង់ពិិតក្រុបា��យើ�ើម�បីីយើផៃរជំំនាញ់ ឬ ផតលិ់
ការងារយើទៀង់ទាំត់ យើហ៊ុើ�កាតពិើ�ិចំច�មួ�ស្បែបបយើន់ះ�៏មិន់ក្រុតូវ
បាន់យើចំៀស្តវាង់តាំមរ��ការយើក្រុបើយើក្រុចំើន់ហ៊ុួស្តយើហ៊ុតុយើលិើ�ិចំចស្តន់�យា
ការងារម៉ាន់យើពិលិ�ំណ្ណត់ផង់ស្បែ�រ។

9.  �ា�ន្ការគ្របគ្រពឹត្ថតិដាក្នុ់�ងន្់�ងរ ឬ �ា�ន្មន្ុស្ត�ស�ម៌គ្រត្ថូវ
បាន្អន្ុញ្ជាា�ត្ថយើ�ះយើទ្ធ 

9.1  ការរំយើ�ភបំពាន់ ឬ ការដា�់ពិិន់័�យើលិើរាង់កា� ការ�ំរាម
រំយើ�ភបំពាន់យើលិើរាង់កា� ការយើបៀតយើបៀន់ផួ�វយើភទ ឬ  
ការយើបៀតយើបៀន់យើផ�សង់យើទៀត ន់ិង់ ការរំយើ�ភបំពាន់យើផ�សង់យើទៀត ឬ 
រូបភាពិយើផ�សង់យើទៀតនៃន់ការបំភិតបំភ័�ន់ឹង់ក្រុតូវបាន់ហាមឃាត់។

9.2  ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់�ួរផតលិ់ស្តិទធិឲ្�យចំូលិយើក្រុបើក្រុបាស្ត់�ន់តការដា�់បណ្ណះឹង់
ស្ថារទុ�ខជ្ញាស្តម៉ាា�ត់ ស្តក្រុម៉ាប់ក្រុ�ប់បុ�គលិិ�ទាំំង់អ្នស្ត់។

10.  ការយើ�ោ�ការបន្តយើដា��ា�ន្ការអន្ុញ្ជាា�ត្ថមិន្គ្រត្ថូវបាន្
អន្ុញ្ជាា�ត្ថយើ�ះយើទ្ធ 

10.1  អ្នន�យើ�ា�ការបន់តយើ�ខ្លាំង់�ន�ង់ស្បែខ�សស្តងាា��់ផគត់ផគង់់ចាំបាចំ់ក្រុតូវបាន់
ក្រុបកាស្ត ន់ិង់ ��់ក្រុពិមយើដា�យើ�ើង់ជ្ញា��លិ�ខណ្ណ៍អ្ន��សរ មុន់
យើពិលិការបញ្ជាា�ទិញ់�មួ�ក្រុតូវបាន់ដា�់ជ្ញាមួ�ន់ឹង់ពិួ�យើ�
។ ក្រុ�ប់ការជំួញ់�ូរជ្ញាមួ�ន់ឹង់អ្នន�យើ�ា�ការស្បែបបយើន់ះចាំបាចំ់ក្រុតូវ
យើ�ើើយើ�ើង់យើដា�ក្រុស្តបតាំមលិ�ខខណ្ណឌនៃន់�ិចំចក្រុពិមយើក្រុពិៀង់អ្នន�ទទួលិ
បាន់អាជ្ញាា�ប័ណ្ណណ ផលិិត�មម ន់ិង់ ស្បែចំ�ចា�ជ្ញាមួ�ន់ឹង់នៃ��ូរ។  
យើ�ើង់អ្នន់ុញ្ជាា�តឲ្�យម៉ាន់ការយើ�ើើការយើ�ផៃះ ក្រុបស្តិន់យើបើវាក្រុតូវបាន់
ក្រុបកាស្តយើដា�អ្នន�ផគត់ផគង់់របស្ត់យើ�ើង់ ន់ិង់ ក្រុតូវបាន់ក្រុ�ប់ក្រុ�ង់
យើដា�ក្រុស្តបតាំមយើ�លិការណ្ណ៍ស្បែណ្ណនាំយើ��ន�ង់យើ�លិន់យើយាបា�
យើ�ើើការយើ�ផៃះរបស្ត់យើ�ើង់។ 

10.2  ក្រុ�ប់អ្នន�យើ�ា�ការស្បែ�លិបាន់ក្រុបកាស្តន់ិង់�លិ់ក្រុពិមទាំំង់អ្នស្ត់ចាំបាចំ់
ក្រុតូវយើ�រពិតាំមក្រុ�មក្រុបតិបតតិរបស្ត់យើ�ើង់។

10.3  ក្រុបព័ិន់ធ និ់ង់ �ំយើណ្ណើរការ�ួរក្រុតូវបាន់យើក្រុបើយើ�ើម�បីីក្រុ�ប់ក្រុ�ង់ការយើ�ា�ង់
ការបន់ត ការយើ�ើើការយើ�ផៃះ ន់ិង់ ការ�ំយើណ្ណើរការពិីខ្លាំង់យើក្រុ�។
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E) បរិស្ថាា�ន់ 
ការយើ�រពិភពិស្បែផន់�ីរបស្ត់យើ�ើង់�ឺជ្ញាចំំណ្ណុចំស្តន�លិនៃន់ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់របស្ត់
យើ�ើង់តាំំង់ពិីយើ�ើមយើរៀង់ម�។ ក្រុស្តបតាំម�ុទធស្ថាស្ត្រស្តតពាណ្ណិជំជ�មមវិជំជម៉ាន់
របស្ត់យើ�ើង់ យើ�ើង់យើបតជ្ញាា�ចំិតតចំំយើពាះការកាត់បន់ថ�ផលិបុះពាលិ់�លិ់
បរិស្ថាា�ន់ពិីការក្រុបតិបតតិ ន់ិង់ វតថ�ធាតុយើ�ើមរបស្ត់យើ�ើង់។ យើ�ើង់បាន់ស្តយើ�ោ�
��វិ�ីស្ថាស្ត្រស្តតយើ�កាន់់ន់ិរន់តរភាពិយើ�ើម�បីីយើ�ើើឲ្�យម៉ាន់ការក្រុបយើស្តើរយើ�ើង់
ជ្ញា�់ស្បែស្តតង់ន់ិង់ពិិតក្រុបា��យើ�ទូទាំំង់អ្នង់គភាពិយើ�ើង់ ស្បែ�លិយើ�ើើឲ្�យយើ�ើង់
អាចំបន់�សលិ់ទុ�ន់ូវឥទធិពិលិវិជំជម៉ាន់�លិ់បរិស្ថាា�ន់។

1.  យើ�ើង់យើបតជ្ញាា�ចំិតត�ន�ង់ការកាា��ជ្ញាអ្នុន�ជ្ញាយើក្រុបើក្រុបាស្ត់�ន់ធាន់
ក្រុប�បយើដា�ក្រុបស្តិទធភាពិឲ្�យបាន់យើក្រុចំើន់បំផុតតាំមស្បែ�លិអាចំយើ�ើើ
បាន់ យើហ៊ុើ�យើ�ើង់យើ�រពិតាំមចំ�បាប់បរិស្ថាា�ន់ស្បែ�លិពា�់ពិ័ន់ធ។

2.  យើ�ើង់ក្រុបតិបតតិការ�ស្បែន់ួង់ ស្បែ�លិរួមម៉ាន់ការិយាលិ័� មជំ�ឈមណ្ណឌលិ
ស្បែចំ�ចា� ន់ិង់ ហាង់លិ�់រា�របស្ត់យើ�ើង់ក្រុប�បយើដា�
ក្រុបស្តិទធភាពិ ទាំ�់ទង់ន់ឹង់ថ្នាមពិលិ ទឹ� ន់ិង់ កា�ស្តំណ្ណលិ់។ 
ស្តក្រុម៉ាប់�ស្បែន់ួង់របស្ត់យើ�ើង់ន់ីមួ�ៗ យើ�ើង់ម៉ាន់បំណ្ណង់៖

•  យើក្រុបើថ្នាមពិលិឲ្�យកាន់់ស្បែតម៉ាន់ក្រុបសិ្តទធភាពិ យើ�ើម�បីីកាត់បន់ថ�
ការភា�យើចំញ់ន់ូវឧស្តម័ន់កាបូន់ិចំ កាត់បន់ថ�នៃ�ួយើ�ើម ដា�់�ក្រុមិត
ការបុះពាលិ់យើ�ន់ឹង់ហាន់ិភ័�នៃន់ការយើ�ើតម៉ាន់ការខើះខ្លាំត
ថ្នាមពិលិ ន់ិង់ ធានាថ្នា យើ�ើង់យើក្រុតៀមខួ�ន់បាន់កាន់់ស្បែតលិអយើ�ើម�បីី
យើឆ្លុះួើ�តបយើ�ន់ឹង់ចំ�បាប់�មីៗ

•  កាត់បន់ថ�ការយើក្រុបើក្រុបាស្ត់ទឹ� ន់ិង់ យើ��ន�ង់ការយើ�ើើស្បែបបយើន់ះ 
ដា�់�ក្រុមិតហាន់ិភ័�ពិីខើះខ្លាំតទឹ�នាយើពិលិអ្ននា�ត ន់ិង់

•  កាត់បន់ថ�បរិម៉ាណ្ណកា�ស្តំណ្ណលិស្បែ�លិបយើង់ើើតយើ�ើង់ ន់ិង់ យើ�ើើការ
ស្បែ�នៃឆ្លុះនឲ្�យបាន់យើក្រុចំើន់តាំមស្បែ�លិអាចំយើ�ើើបាន់។

3.  យើ�ើង់ដា�់�ក្រុមិតយើលិើវិស្ថាលិភាពិស្បែ�លិយើ�ើង់យើក្រុបើការ�ឹ�ជំញ្ញជ�ន់
តាំមអាកាស្តយើ�ើម�បីី�ឹ�ជំញ្ញជ�ន់ផលិិតផលិ យើ�ើម�បីីកាត់បន់ថ�
ការភា�យើចំញ់ន់ូវឧស្តម័ន់កាបូន់ិចំ។

4.  យើ�ើង់ស្បែស្តើង់រ�វិ�ីយើ�ើម�បីីរចំនា និ់ង់ ផលិិតផលិិតផលិ យើដា��ិត�ូរ
�លិ់បិរស្ថាា�ន់ យើ�ើម�បីីយើឆ្នាំះ�ះយើ�កាន់់ការយើក្រុបើវតថ�ធាតុ ន់ិង់ ការយើវចំខចប់
ស្បែ�លិម៉ាន់ន់ិរន់តភាពិ�លិ់បរិស្ថាា�ន់។

5.  យើ�ើង់ក្រុ�ប់ក្រុ�ង់ការយើក្រុបើក្រុបាស្ត់ស្ថារធាតុហាមឃាត់យើ��ន�ង់
ការផលិិតផលិិតផលិ ន់ិង់ យើ�រពិតាំមចំ�បាប់ស្បែ�លិពា�់ពិ័ន់ធ។

6.  យើ�ើង់យើលិើ�ទឹ�ចំិតតឲ្�យអ្នន�ផតត់ផគង់់យើ�ើើឲ្�យក្រុបយើស្តើរយើ�ើង់ន់ូវ
ក្រុបស្តិទធភាពិនៃន់�ស្បែន់ួង់ផលិិត�មមរបស្ត់ពិួ�យើ�យើលិើបរិស្ថាា�ន់ ន់ិង់  
ជ្ញាពិិយើស្តស្តកាត់បន់ថ�ការយើក្រុបើក្រុបាស្ត់ថ្នាមពិលិ ទឹ� ន់ិង់  
កា�ស្តំណ្ណលិ់។

7.  យើ�ើង់ស្បែស្តើង់រ�ឳកាស្តយើ�ើម�បីីបយើង់ើើន់ស្តម៉ាម៉ាក្រុតនៃន់ផលិិតផលិ ន់ិង់ 
យើស្តវា�មមស្បែ�លិមិន់បុះពាលិ់�លិ់បរិស្ថាា�ន់ ស្បែ�លិយើ�ើង់ទិញ់។

8.  យើ�ើង់ទទួលិស្ថាា�លិ់ថ្នា អ្ននា�ត�៏ស្បែវង់ឆ្នាំា��របស្ត់ម៉ាា��ផលិិតផលិ  
ន់ិង់ ផលិិតផលិរបស្ត់យើ�ើង់ទាំមទាំរន់ូវ�ិចំចក្រុបឹង់ស្បែក្រុបង់ស្បែ�លិ
ម៉ាន់ការនៃចំនក្រុបឌ្ិត ន់ិង់ ន់វាន់ុវតតន់៍យើ�ើម�បីីស្បែ�រ��សា ន់ិង់ យើ�រពិ
�ន់ធាន់�មមជ្ញាតិ។

9.  យើ�ើង់�ំក្រុទអ្នង់គការមន់ុស្ត�ស�ម៌ ន់ិង់ អ្នង់គការស្តហ៊ុ�មន់៍ ន់ិង់ 
ស្ត�មមភាពិពា�់ពិ័ន់ធស្បែ�លិស្ត័�តិស្តម។

F) វិ�ីនៃន់ការយើ�ើើពាណ្ណិជំជ�មមរបស្ត់យើ�ើង់ 
យើ�ើង់យើជំឿថ្នា ការយើ�ោ�តស្តំខ្លាំន់់របស្ត់យើ�ើង់យើ�យើលិើភាពិយើស្ថាះ�ះក្រុតង់់  
ន់ិង់ ស្តុចំរិតភាពិបាន់យើ�ើរតួនាទីយាា�ង់ស្តំខ្លាំន់់យើ��ន�ង់យើជ្ញា�ជំ័�ន់ិង់
ន់ិរន់តរភាពិរបស្ត់យើ�ើង់�ន�ង់នាមជ្ញាក្រុ�ុមហ៊ុុុន់មួ�។ វាជ្ញាលិ�ខណ្ណ�
ស្តម៉ាា�លិ់ទូយើ�នៃន់អា�ប�បី�ិរិយារបស្ត់យើ�ើង់ យើ��ន�ង់ក្រុ�ប់យាា�ង់ស្បែ�លិ
យើ�ើង់យើ�ើើ ន់ិង់ ម៉ាន់ឥទធិពិលិ ន់ិង់ បយើង់ើើតជ្ញារូបរាង់យើ�ើង់ន់ូវក្រុ�ប់ស្បែផន�
ទាំំង់អ្នស្ត់នៃន់ទំនា�់ទំន់ង់របស្ត់យើ�ើង់ជ្ញាមួ�ន់ឹង់មន់ុស្ត�ស អ្នតិ�ិជំន់ ន់ិង់  
នៃ��ូរបស្ត់យើ�ើង់។

1.  ហាន្ិភ័ិ�

1.1  យើ�ើង់�លិ់ថ្នាស្តម៉ាស្តភា�ស្តំខ្លាំន់់នៃន់អ្នភិបាលិ�ិចំចស្ថាជំីវ�មមលិអ
�ឺជ្ញាអ្នតតស្តញ្ជាា�ណ្ណ�មម ការវា�តនៃមួ ន់ិង់ ការក្រុ�ប់ក្រុ�ង់ហាន់ិភ័�
។ ការក្រុតួតពិិន់ិត�យតាំមដាន់យើទៀង់ទាំត់យើលិើហាន់ិភ័�ស្តំខ្លាំន់់ៗក្រុតូវ
បាន់យើ�ើើយើ�ើង់ យើដា�ហាន់ិភ័�ស្តំខ្លាំន់់�មីៗន់ឹង់ក្រុតូវបាន់ជំូន់�ំណ្ណឹង់
�លិ់�ក្រុមិត�ណ្ណ�ក្រុ�ប់ក្រុ�ង់ស្បែ�លិក្រុតឹមក្រុតូវ។ 

1.2  ស្បែផន�ស្តវន់�មមនៃផៃ�ន�ង់�ន�ង់ក្រុ�ុម (Group Internal Audit) របស្ត់
ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់យើមរបស្ត់យើ�ើង់យើ�ើើការក្រុតួតពិិន់ិត�យយើមើលិជ្ញាក្រុបចាំយើលិើ
ក្រុបស្តិទធភាពិនៃន់ការក្រុ�ប់ក្រុ�ង់នៃផៃ�ន�ង់យើ�ើម�បី�ក្រុ�ប់ក្រុ�ង់ហាន់ិភ័�។

2.  គ្រក្នុមស្តីល់�ម៌ ន្ិង់ ស្តុច្រិត្ថភាព

2.1  យើ�ើង់ន់ឹង់មិន់អ្នត់ឳន់�លិ់អា�ប�បី�ិរិយាស្បែ�លិ�ះ�ន់�តីយើស្ថាះ�ះក្រុតង់់ 
�ះ�ន់ក្រុ�មស្តីលិ�ម៌ ឬ ពិុ�រលិួ�យើ�ើ�។

2.2  យើ�ើង់ន់ឹង់ស្តើះស្បែស្តើង់យើដា�យើចំតនាយើ�ើម�បីីទទួលិបាន់ក្រុបយើយាជំន់៍
ពិីទយើង់ើើ�ះ�ន់យើ�ោ�យើស្ថាះ�ះក្រុតង់់ ឬ យើបា�ក្រុបាស្ត់ ឬ យើដា�ការយើ�ើើការ
អ្នះអាង់ស្បែ�ួង់កាា��យើនាះយើទ។

2.3  យើ�ើង់ន់ឹង់មិន់អ្នន់ុញ្ជាា�តឲ្�យលិុ�ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់ ឬ �ន់ធាន់ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់ក្រុត ូ
វបាន់យើក្រុបើស្តក្រុម៉ាប់ការយើបា�ក្រុបាស្ត់ ឬ ស្បែ�ួង់បន់ួំយើដា�យើចំតនា
យើ�ើ�។

3.  គ្របឆាំំង់ការស្តូក្នុបាោ�ន្់ ន្ិង់ អំយើពើពុក្នុរល់ួ�

3.1  យើ�ើង់ន់ឹង់មិន់អ្នត់ឳន់�លិ់ការផតលិ់ ឬ ការទទួលិស្តំណ្ណូ� ឬ  
ការបង់់ក្រុបា�់មិន់ក្រុតឹមក្រុតូវយើនាះយើទ យើហ៊ុើ�យើ�ើង់ន់ឹង់មិន់ចំូលិរួម�ន�ង់
ស្ត�មមភាពិពិុ�រលិួ�ក្រុ�ប់ក្រុបយើភទ មិន់ថ្នាយើដា��ា�លិ់ ឬ  
តាំមរ��ភា�ីទីបី�តី។
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3.2  យើ�លិន់យើយាបា�ក្រុបឆ្នាំំង់ការស្តូ�បាា�ន់់ ន់ិង់ អ្នំយើពិើពិុ�រលិួ� 
របស្ត់យើ�ើង់ដា�់យើចំញ់ន់ូវការទទួលិខុស្តក្រុតូវរបស្ត់យើ�ើង់ ន់ិង់ អ្នន�
ស្បែ�លិយើ�ើើការឲ្�យយើ�ើង់ យើ��ន�ង់ការយើ�រពិតាំម ន់ិង់ យើលិើ�តយើមើើង់
វិ�ីនៃន់ការយើ�ើើពាណ្ណិជំជ�មមរបស្ត់យើ�ើង់។ វា�៏ផតលិ់ន់ូវពិ័ត៌ម៉ាន់ 
ន់ិង់ យើ�លិការណ្ណ៍ស្បែណ្ណនាំ�លិ់អ្នន�ស្បែ�លិយើ�ើើការឲ្�យយើ�ើង់ស្តតីពិីវិ�ី
យើដាះក្រុស្ថា�ន់ឹង់បញ្ជាា�ពិុ�រលិួ� ន់ិង់ ការក្រុបឆ្នាំំង់ការស្តូ�បាា�ន់់។ 

4.  ពន្ធ

4.1  យើ�ើង់យើបាះពិុមពផ�សា��ុទធស្ថាស្ត្រស្តតពិន់ធចំក្រុ�ភពិអ្នង់់យើ�ួស្តរបស្ត់
យើ�ើង់ស្តក្រុម៉ាប់ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់ Pentland Group ន់ិង់ បុក្រុតស្តមព័ន់ធយើ�
ចំក្រុ�ភពិអ្នង់់យើ�ួស្តរបស្ត់ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់យើន់ះយើ�យើលិើយើ�ហ៊ុទំពិ័ររបស្ត់
យើ�ើង់។ វាអាចំរ�បាន់យើ�យើលិើយើ�ហ៊ុទំពិ័រស្បែ�លិម៉ាន់អាស្ត�ដាា�ន់ 
pentlandgroup.com/corporate-governance ។

4.2  យើ�ើង់ន់ឹង់មិន់អ្នត់ឳន់ ឬ ចំូលិរួម�ន�ង់ការយើ�ចំពិន់ធ មិន់ថ្នាយើដា�
�ា�លិ់ ឬ តាំមរ��ភា�ីទីបីយើនាះយើទ។ 

4.3  យើ�ើង់យើបតជ្ញាា�ចំិតតចំំយើពាះការក្រុបកាន់់ខ្លាំា�ប់ន់ូវក្រុ�ប់ចំ�បាប់ស្បែ�លិពា�់ពិ័ន់ធ
ទាំំង់អ្នស្ត់ �ន�ង់នាមជ្ញាអ្នន�បង់់ពិន់ធ ន់ិង់ យើ��ន�ង់ទំនា�់ទំន់ង់របស្ត់
យើ�ើង់ជ្ញាមួ�ន់ឹង់មន់ុស្ត�សរបស្ត់យើ�ើង់ អ្នតិ�ិជំន់របស្ត់យើ�ើង់ ន់ិង់  
នៃ��ូរបស់្តយើ�ើង់ ស្បែ�លិរួមម៉ាន់បទយើលិមើស្តស្ថាជីំវ�មមយើលិើការ
ខ�ខ្លាំន់�ន�ង់ការបងាា�រការស្តក្រុមបស្តក្រុមួលិយើលិើការយើ�ចំពិន់ធយើ�
យើក្រុកាមស្បែផន�ទីបីនៃន់ចំ�បាប់ក្រុពំិទណ្ណឌហ៊ុរិញ្ញញវតថ�ចំក្រុ�ភពិអ្នង់់យើ�ួស្ត  
2017 ។

5. អំយើណា� ន្ិង់ បដិស្តណាា�ការក្នុិច្ច

5.1  យើ�លិការណ្ណ៍ស្បែណ្ណនាំស្តតីពិីយើ�� ន់ិង់ ប�ិស្ត�ា�ការ�ិចំចរបស្ត់
យើ�ើង់ដា�់យើចំញ់ន់ូវយើ�លិជំំហ៊ុរបស្ត់យើ�ើង់ស្តតីពិីអ្នំយើ�� ន់ិង់ 
ប�ិស្ត�ា�រ�ិចំច ស្បែ�លិក្រុស្តបចំ�បាប់ �ុតតិ�ម៌ ន់ិង់ ស្តមក្រុស្តបចំំយើពាះ
ឧស្ត�សាហ៊ុ�មមរបស្ត់យើ�ើង់។

6. ជំយើមាំំ�ះផ្គល់គ្របយើយាជំន្៍

6.1  យើ�ើង់តក្រុមូវឲ្�យន់ិយើយាជំិតរបស់្តយើ�ើង់��ចំិតតទុ�ដា�់ឲ្�យបាន់
ខ្លាំា�ំង់កាា��ុំឲ្�យខួ�ន់ឯង់ពា�់ពិ័ន់ធន់ឹង់អ្នើីមួ�ស្បែ�លិអាចំបង់ើជ្ញាជំយើម៉ាា�ះ
រវាង់ផលិក្រុបយើយាជំន់៍�ា�លិ់ខួ�ណ្ណ ន់ិង់ ផលិក្រុបយើយាជំន់៍របស្ត់
ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់។

6.2  យើ�ើង់តក្រុមូវឲ្�យន់ិយើយាជំិតរបស់្តយើ�ើង់�ិត�ូរ�លិ់�ិចំចការស្បែ�ទាំំរបស់្ត
ខួ�ន់ចំំយើពាះក្រុ�ុមហ៊ុុុន់ ន់ិង់ ក្រុបឹ��សាជ្ញាមួ�ន់ឹង់អ្នន�ក្រុ�ប់ក្រុ�ង់ជ្ញាន់់ខពស្ត់
ក្រុតឹមក្រុតូវ ក្រុបស្តិន់យើបើស្តថិត�ន�ង់មន់ៃិលិស្តង់�ស័�។

7. ការគ្របក្នុួត្ថគ្របស្តែជំង់

7.1  យើ�ើង់យើជំឿយើ��ន�ង់ការក្រុប�ួតក្រុបស្បែជំង់យើបើ�ចំំហ៊ុ ន់ិង់ �ុតតិ�ម៌ ន់ិង់  
ក្រុ�ន់់ស្បែតស្បែស្តើង់រ�ការម៉ាន់យើក្រុបៀបយើលិើការក្រុប�ួតក្រុបស្បែជំង់តាំមរ��
ការមយើ��យាបា�ក្រុស្តបចំ�បាប់ ន់ិង់ �ុតតិ�ម៌បុុយើ�ះ�ះ។

7.2  យើ�ើង់មិន់យើ�ើើការ�ា�ស្ត់បត�រពិ័ត៌ម៉ាន់ស្បែ�លិអ្នស្ថាធារណ្ណ� ឬ ពិ័ត៌ម៉ាន់
ស្បែ�លិរយើស្តើបយើផ�សង់យើទៀតជ្ញាមួ�ន់ឹង់ភា�ីទីបីយើនាះយើទ ក្រុបស្តិន់យើបើ
មិន់ក្រុតូវបាន់រួមបញ្ញច�លិយើ��ន�ង់�ិចំចក្រុពិមយើក្រុពិៀង់ក្រុតឹមក្រុតូវយើនាះយើទ។

7.3  យើ�ើង់ន់ឹង់មិន់ស្តើះស្បែស្តើង់យើ�ើម�បីីទទួលិបាន់ពិ័ត៌ម៉ាន់ស្តម៉ាា�ត់ពិី�ូរ
ក្រុបស្បែជំង់យើដា�មយើ��យាបា�មិន់ស្តុចំរិតយើនាះយើទ។

7.4  យើ�ើង់ផតលិ់ជំូន់ន់ូវ�ន់ធាន់ ស្បែ�លិរួមម៉ាន់យើ�លិន់យើយាបា�  
យើ�លិការណ្ណ៍ស្បែណ្ណនាំ ន់ិង់ ការបណ្ណះ�ះប�ា�លិ យើ�ើម�បីីអ្នប់រំ ន់ិង់  
ផតលិ់ពិ័ត៌ម៉ាន់�លិ់មន់ុស្ត�សរបស្ត់យើ�ើង់អ្នំពិីស្ថារ�ស្តំខ្លាំន់់នៃន់ការ
ក្រុបកាន់់ខ្លាំា�ប់ន់ូវចំ�បាប់ក្រុប�ួតក្រុបស្បែជំង់ស្បែ�លិពា�់ពិ័ន់ធ ន់ិង់ ជំួ�ឲ្�យ
ពិួ�យើ��លិ់ពិីវិ�ីបងាា�រ អ្នយើង់ើតតាំមដាន់ ន់ិង់ យើឆ្លុះួើ�តបយើ�ន់ឹង់
បញ្ជាា�ក្រុបឈមយើផ�សង់ៗស្បែ�លិអាចំយើ�ើតម៉ាន់យើ�ើង់។

8. ក្នុមមស្តិទ្ធធិបញ្ជាា�

8.1  �មមស្តិទធិបញ្ជាា��ឺក្រុទពិ�យស្តម�បីតតិស្តន�លិមួ�របស្ត់យើ�ើង់ យើហ៊ុើ�  
ស្បែ�លិយើហ៊ុតុយើន់ះយើហ៊ុើ� ន់ឹង់ក្រុតូវបាន់យើក្រុបើ ក្រុបាស្ត់ ន់ិង់ ការពារយើដា�
ក្រុតឹមក្រុតូវជ្ញាន់ិចំច។ យើន់ះរួមម៉ាន់ស្ថាា��ស្តម៉ាា�លិ់ពាណ្ណិជំជ�មម  
ការរចំនា ស្ថាា���ីយើហា ស្តិទធិអ្នន�ន់ិពិន់ធ ន់ិង់ ក្រុបកាស្តន់ី�បក្រុត
ត�ើ�មម។ 

8.2  ភា�ីទីបីនឹ់ង់ក្រុ�ន់់ស្បែតក្រុតូវបាន់អ្នន់ុញ្ជាា�តឲ្�យយើក្រុបើ�មមស្តិទធិបញ្ជាា�
របស្ត់យើ�ើង់យើដា�ម៉ាន់ការអ្នន់ុញ្ជាា�តក្រុតឹមក្រុតូវ ន់ិង់ �ិចំចក្រុពិមយើក្រុពិៀង់
ក្រុតឹមក្រុតូវបុុយើ�ះ�ះ។

9. បយើច្ចក្នុវិជាា�ព័ត្ថ៌មាំន្

9.1  យើ�ើង់តក្រុមូវឲ្�យន់ិយើយាជំិតរបស់្តយើ�ើង់យើក្រុបើក្រុបាស្ត់អ្នុ�ស្បែមលិ  
អ្នុ�ន់�ឺណ្ណិត ន់ិង់ �ណ្ណន់ីប�ា�ញ់ស្តង់គមរបស្ត់ខួ�ន់ក្រុប�បយើដា�
ការទទួលិខុស្តក្រុតូវ ន់ិង់ ការពារស្តុវតតិភាពិក្រុបពិ័ន់ធពិ័ត៌ម៉ាន់
ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់ ន់ិង់ ការក្រុ�ប់ក្រុ�ង់របស្ត់ក្រុ�ុមហ៊ុុុន់។ 
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បយើង់ើើតក្រុ�ុមម៉ាា��ផលិិតផលិ
មួ�យើ�ើម�បីីឲ្�យពិិភពិយើ��
ក្រុស្តឡាញ់់ក្រុ�ប់ជំំនាន់់ 

www.pentlandbrands.com
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