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I. អារម្ភកថា

1. គោលបណំង

តរមូិការឲ្យរែ មុហ ុនែាំគអញទាំនួលែសុរតូិ ែន ុងសងគមជាជាងគែើមបីខតរបាែ់ចាំគណញគៅគអលគធវ ើសែមមភាអអាជ្ីិែមម 

ែាំអុងគែើនគ ើងជាគរៀងរាលឆ់្ន ាំ។ ទនទ លមនលងគនឹះខែរ 

ែញ្ហា ទាែ់ទងនលងសងគមនងិែរ សាលា នខែលគែើតគ ើងគៅែន ុងសហគមន៍អនតរជាតិ 

បានខរែជាសម ុ គលម ញនិងរគែែណត ែ់គអញថ្ផ្ទរែគទស 

គហើយខែលមិនអាចគោឹះរលយបានគោយសហរោសឬលា ែ័នខតមួយ។ 

គែើមបីគ្្ើយតែគៅនលងលា នភាអគនឹះ លា ែន័នមួីយៗខែលសា ិតគៅែន ុងខែែសង្កវ ែ់ផ្គត់ផ្គង់ 

រតូិ ែាំគអញទាំនួលែសុរតូិ រែស់ែល នួគហើយទនទ លមនលងគនឹះខែរ 

ែ៏រតូិ គធវ ើការគសន ើសុាំគៅលា ែ័នខែលែល នួមានការពាែ់អន័ធជាមួយឲ្យគធវ ើការគ្្ើយតែ  

គឺវាអិតជាចាំបាចរ់តូិ ែគងា ើតគ ើងនូិខែែសង្កវ ែ់គៅែន ុងទាំនួលែសុរតូិ ែន ុងសងគម។ 

រែមរែតែិតតពិាណិជ្ជែមមគនឹះែង្កា ញអាំអីែញ្ហា ខែលអុីអនគយើងែ្ ុ ាំចងឲ់្យលា ែន័ទាាំងឡាយខែលសា ិតែន ុង 

សង្កវ ែ់ផ្គត់ផ្គង់ថ្នផ្លិតផ្លនិងគសវាែមមខែលរគែរ់គងគោយអុីអន គោរអតាម។ 

ការែិតែាំរែលងខរែងគលើែញ្ហា ទាាំងគនឹះ 

នលងគធវ ើឲ្យលា ែន័នីមួយៗទទួលបានការទុែចតិតនងិសនតភិាអផ្ល ូិ ចិតតអីែគុគលពាែអ់ន័ធ។ 

ការែិតែាំរែលងខរែងចាំគពាឹះែញ្ហា សងគមទាាំងគនឹះ គឺជាមូលោា នរគលឹះថ្នសែមមភាអអាជ្ីិែមមនិងការរគែ់រគងលា ែ័ន។ 

គយើងែ្ ុ ាំសងឃលមថាលា ែ័ នទាាំងឡាយនលងរែលងខរែងោ៉ា ងសែមមគែើមបីគធវ ើឱ្យក្ា យគៅជាលា ែន័ខែលរែែែគោយនិរនត រ 

ភាអ។ 

2. វិ  សាលលពអនុវិតនុ៍

រែមរែតែិតត ិគនឹះរតូិ អនុិតតចាំគពាឹះរគែស់ហរោសនងិលា ែ័នខែលសា តិែន ុងសង្កវ ែផ់្គតផ់្គង់ថ្នផ្លិតផ្លនិងគសវាែ 

មម និមួយ ខៗែលបានគរែើរបាស់គោយអីុអនគោយមិនគ ិតអមីា៉ា  ែ។ 
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II. ក្កម្ក្បតបិតន ិពាណិជ្ជកម្មសរំាបន់នកផ្គត់ផ្គង់

1. ច្បាប់ុ ិងបទបញ្ជជ

រតូិ គោរអចាែែ់ទែញ្ញ តត ិ គសចែត ីខណនាាំ 

និងែទែញ្ហជ ទាាំងអសជ់ាធរមានគៅែន ុងរែគទសឬតាំែន់ ខែលគធវ ើសែមមភាអអាជ្ីិ ែមម។ 

មយ៉ាងគទៀតែរ៏តូិ គសន ើសុាំផ្ងខែរែលអ់នែផ្គតផ់្គង់ អនែគ ៉ា ការ និងអនែគ ៉ា ការែនតរែស់ ែល នួឲ្យគោរអចាែែ់ទែញ្ញ តត ិ 

ទា ាំងគនាឹះនងិរែមរែតិែតតពិាណិជ្ជែមមសាំរាែអ់នែផ្គតផ់្គង់រែស់អុីអន។ 

2. អលកម្មកវមារ

មិនរតូិ គរែើរបាសឬ់ោាំរទការគរែើរបាស់ 

ែុមារខែលមានអាយុតិចជាងែាំរ សាតអាយខុែលែពសជ់ាងែន ុងចាំគោមអាយុ១៥ឆ្ន ាំនិងអាយុខែលចាែ់រែគទសគនាឹះអនុ 

ញ្ហញ ត។ 

ចាំគពាឹះអនែខែលមានអាយុតិចជាង១៨ឆ្ន ាំខតគលើសឬគសម ើអាយុខែលរតូិ បានអនញុ្ហញ តឲ្យគរែើរបាស់ឬទទួលឲ្យចូលែាំគរ ើការ 

ង្ករតាមចាែ់ែាំណត់ រតូិ ផ្តល់អាទិភាអគលើការសិែាសាំរាែអ់នែខែលរតូិ សែិាតាមចាែ់ថ្នការសិែាែាំរ សាតមូលោា ន 

និងមិនរតូិ ឲ្យសា តិែន ុ ងលា នភាអមានគរោឹះថាន ែឬ់ផ្លអារែែ់ែលស់ុែភាអផ្ល ូិ កាយនិងផ្ល  ូិ ចតិតនិងការលូ តលាស់គនាឹះ 

គទ។ 

3. អលកម្មគោយបងខំ

មិនរតូិ ែងខ ាំឬជួ្យោាំរទការែងខ ាំឲ្យគធវ ើការង្ករនិងែាំគអញការង្ករខែលផ្ទ ុយអី្នទៈរែស់និគោជ្ិតតាមរយៈអាំគអើហងិា 

ការគាំរាមែាំ ខហង ការែង្កខ ាំង និងមគធយបាយែាំហិតគលើគសរ ើភាអផ្ល ូិ កាយផ្ល ូិ ចតិតនិងសែមមភាអគោយមិនរតលមរតូិ  

គៅែន ុងែាំគណើរការគរជ្ើសគរ ើសែគរមើការង្ករនិងែាំគអញការង្ករ។ 

4. គមា៉ោ ងគអលការងារ

រតូិ គោរអតាមែទោា នែន ងុិ សាស័យនិងចាែ់ែទែញ្ញ តត ិពាែ់អ័នធនលងគមា៉ា ងគអលការង្ករ  ការសាំរាែ និងថ្ងៃ ែស់ាំរាែ។ 

ការគធវ ើការែខនាមគមា៉ា ងរតូិ ខតគធវ ើគ ើងគោយសម ័រគចតិត គហើយមិនរតូិ បានទាមទារឲ្យគធវ ើជារែចាំគនាឹះគទ។ 

ចាំគពាឹះការែាំគអញការង្ករខែលគលើសគមា៉ា ងការង្ករែាំណត់គោយចាែ់ រតូិ ផ្តលរ់បាែ់គមា៉ា ងែខនាមខែលបានែាំណត់។ 

5. ក្ាកឈ់្ន លួុិងសវខវមាលពអ

រតូិ គោរអតាមចាែែ់ទែញ្ញ តត ិរែស់រែគទសពាែអ់ន័ធនលងរបាែ់ ន លួនិងសុែមុាលភាអ។  

រតូិ គធវ ើការផ្តលន់ិងកាត់របាែ់ ន លួនងិរបាែឧ់ែតាមភែខនាមនានារសែតាមចាែព់ាែ់អន័ធ 

គហើយរែាទុែែាំណតរ់តាគនាឹះ។ របាែ់ ន លួគឺរតូិ គលើសឬគសម ើែ ាំរ សាតខែលែាំគអញតរមូិការជាមូលោា នរែស់ែុគគលែិ។ 

ែ្លមលរថ្នរបាែ់ ន លួខែលបានផ្តលឲ់្យគោយរមួទាាំងរបាែ់គមា៉ា ងែខនាម គហើយរតូិ ខត 

អនយល់គោយិ សាធីលស្តសត ខែលែុគគលិែអាចយល់បាន។ 

6. ការគ វ្ ើាបុិងការរំគោភបពំាុ

មិនរតូិ អនុិតត ចូលពាែ់អន័ធ ឬជួ្យគៅែន ុងការគធវ ើបាែគោយការោែអ់ិន័យផ្ល ូិ កាយ  

ការែងខតិែងខ ាំខផ្នែលម រតី ឬផ្ល ូិ កាយ រអមទាាំងការគធវ ើបាែគោយពាែយសមត ី គៅគលើែគុគលិែគនាឹះគទ។ 

គៅរគែ់លា នភាអថ្នសែមមភាអអាជ្ីិែមម 

មិនអនុញ្ហញ  តជាោច់ខាតនូិរាល់ែសមម ភាអរំគលាភែាំពានរគែ់រែគភទខែលរួមមានែារគរែើែាយិ សា ែារ ពាែយសមតី 
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និងការែ៉ាឹះពាលរ់ាងកាយ។ 

7. ការគរ ើសគនើង

មិនរតូិ គធវ ើការគរ ើសគអើង ឬជួ្យែន ុងការគរ ើសគអើងខែលពាែ់អន័ធនលងការង្ករែូចជា ការគរជ្ើសគរ ើសែុគគលែិ របាែ់ ន លួ 

ការតគម្ើងឋានៈ ការែណ្ ុ ឹះ ែោត ល ការចែគចញអីការង្ករ និងការចូលនិិ តតនជ៍ាគែើម 

គោយគរែើរបាស់មូលគហតែូុចជា ជាតិលសន៍ សញ្ហជ  តិ ជ្នជាតិ គភទ អាយុ ទីែខន្ងែាំគណើត លសនា រែិតតកិារសិែា 

អិការភាអផ្ល ូិ កាយផ្ល ូិ ចតិត និនាន ការផ្ល ូិ គភទ និ ងការែាំណត់គភទគោយែល នួឯងជាគែើម។ 

រាលក់ារិ សានិចឆយ័ខែលពាែ់អន័ធនលងការង្ករ រតូិ គធវ ើគ ើងគោយខផ្ែែគលើសមតាភាអែាំគអញមុែង្ករខែលរតូិ ការចាំបាច់។ 

8. គសរ ើពអបគងកើតសហជី្អុងិសិទធ ិច្បរចារជាក្ក មុ្

រតូិ គោរអសិទធិរែសែ់ុគគលិែែន ុងការែគងា ើត ចូលរមួនិងែលែនាាំសហជ្ីអតាមជ្គរមើសរែសែ់ុគគលិែែល នួឯង 

រអមទាាំងមានសិទធតិាំោងែគុគលិែគធវ ើការចរចរជារែ មុជាមួយរែ មុហ ុន។ 

ែរណីគសរ ើភាអែគងា ើតសហជ្អីនិងសិទធិចរចរជារែ មុរតូិ បានរ សាតតបិតគោយចាែ់ែទែញ្ញ តត ិគនាឹះ ជាមគធយបាយជ្ាំនួស 

រតូិ ែគងា ើតរែអន័ធ គោឹះរលយការតវា៉ា ខែលោែ់សាំគណើអាំអែីត ីែងវល់គៅថាន ែ់ែលែនាាំឬអនែតាំោងែគុគលិែ 

និងរតូិ គ្្ើយតែគោយគលម ឹះរតង់។ 

9. សវិតថពិអុិងននាម្័យ

រតូិ ផ្តល់ែលែ់គុគលិែនូិែរ សាលា នខែលរែែែគោយសុិតាភិាអនងិសុែភាអខែលរសែតាមចាែែ់ទែញ្ញ តត ិនងិែទែ 

ញ្ហជ ជាធរមានគហើយទនទ លមនលងគនឹះ  

រតូិ ចត់ិ សាធានការខែលមានរែសិទធភាអគែើមបីែង្កា រជ្ាំងឺ ខែលអាចមានខែលរមួមានគរោឹះថាន ែ់ រែួស 

និងខផ្នែផ្ល ូិ ចតិតខែលពាែអ់ន័ធនលងសុិតាភិាអនិងអនាមយ័ ។ 

រតូិ គរែើរបាស់ែទោា នសុិតាភិាអអនាមយ័ែូចោន គនឹះខែរចាំគពាឹះែខន្ងលន ែ់គៅនិងែខន្ងទទួលទានអាហារខែលផ្តល់ 

ឲ្យែគុគលិែ។ 

10. បរ សាលថ ុ

មិនរតលមខតរតូិ គោរអរគែច់ាែែ់ទែញ្ញ តតជិាគែើមខែលពាែ់អន័ធនលងែរ សាលា នថ្នរែគទសនិងតាំែន់ ខែលគធវ ើការផ្លិត 

ែ៉ាុគោណ ឹះគទ គរឺតូិ គតិគូរខ្ា ាំងែាំផ្ុតចាំគពាឹះសុិ តា ិភាអែរ សាលា ន។ 

រតូិ អិនិតយថាិតថ ធុាតុគែើមនងិែាំ ខណែថ្នផ្លិតផ្លខែលគរែើរបាស់គរឺសែតាមចាែែ់ទែញ្ញ តត ិនិងែទែញ្ហជ រែសរ់ែគទ 

សឬតាំែន់ ខែលរែបាន  

សនធសិញ្ហញ អនតរជាតិ អនសុញ្ហញ នងិរតូិែាំគអញតាមគោលការណ៍ ខែលអុីអនបានែាំណតព់ាែអ់ន័ធនលងែរ សាលា ន។ 

11. ការជួ្ញដូរផ្លតិផ្ល

រតូិ គោរអចាែែ់ទែញ្ញ តត ិខែលពាែ់អន័ធនលងការជួ្ញែូរគៅរែគទសផ្លិត រែគទសនងិតាំែន់នាាំគចញ 

ថ្នផ្លិតផ្លសាំគរចនងិចាំ ខណែផ្លិតផ្លគនាឹះ។ 

12. ពអគលម ោះក្តង់ុិងតមាា ពអ

ហាមឃាត់មិនឲ្យរែរអលតតអាំគអើរបាសចែសលីធម៌គៅែន ុងរាលស់ែមមភាអអាជ្ីិែមមែូចជា អាំគអើសូ ែនិងទទួលសាំណូ ែ 

ែារខែ្ងែន្ាំែាំណត់រតា ភស្ ុ តាង សែខីភាអ ែារខែខរែនិង  ែារលាែ់បាាំងជាគែើម។ 

4 
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អ័ត៌មានពាែ់អ័នធនលងសែមមភាអអាជ្ីិែមម 

រតូិ ែង្កា ញឲ្យបានរតលមរតូិ ខផ្ែែតាមែទែញ្ហជ ជាធរមាននិងទាំគនៀមទាំលាែ់រែតិែតតកិារង្ករទូគៅ។ 

13. ការចូ្បលរមួ្

រតូិ ែញ្ច លូែ្លមលរសាំគណើថ្នរែមរែតិែតត ិពាណជិ្ជែមមសាំរាែ់អនែផ្គតផ់្គង់រែសអ់ុីអនគៅែន ុងរែអ័នធ រគែ់រគងរែសរ់ែមុ

ហ ុននងិអងគភាអែល នួ និងរែលងខរែងគោយអងគភាអទាាំងមូលគែើមបីគោឹះរលយែញ្ហា សងគមគៅែន ុង 

សង្កវ ែ់ផ្គត់ផ្គង់ទា ាំងមូល។ 
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III. លកខខណ័ឌ ចាាំច់្បច្បម្បងនុក្កម្ក្បតបិតន ិពាណិជ្ជកម្មសរំាប់ននកផ្គង់ផ្គង់

1. ច្បាប់ុ ិងបទបញ្ជជ

រតូិ គោរអចាែែ់ទែញ្ញតត ិ គសចែត ីខណនាាំ 

និងែទែញ្ហជ ទាាំងអសជ់ាធរមានគៅែន ុងរែគទសឬតាំែន់ខែលគធវ ើសែមមភាអអាជ្ីិ ែមម។ 

មយ៉ាងគទៀតែរ៏តូិ គសន ើសុាំផ្ងខែរែលអ់នែផ្គតផ់្គង់ អនែគ ៉ា ការ និងអនែគ ៉ា ការែនតរែស់ ែល នួឲ្យគោរអចាែែ់ទែញ្ញតត ិ 

ទា ាំងគនាឹះនងិរែមរែតិែតតពិាណិជ្ជែមមសាំរាែអ់នែផ្គតផ់្គង់រែស់អុីអន។ 

1-1 ទាែ់ទងនលងការគោរអចាែន់ិងែទែញ្ញតត ិ រែកាស និងែទែញ្ហជ

ែខនាមអីគលើសែមមភាអអាជ្ីិ ែមមខែលគធវ ើគ ើងគោយអនែផ្គត់ផ្គង់ផ្ទទ ល់រែស់អីុអន អនែផ្គត់ផ្គង់ 

អនែគ ៉ា ការនិងអនែគ ៉ា ការែនតខែលអនែផ្គតផ់្គងផ់្ទទ ល់គរែើរបាស់ ែ៏រតូិ ខតរែកាន់ខាជ ែ់ផ្ងខែរ 

គហតុគនឹះអនែផ្គតផ់្គងផ់្ទទ លរ់តូិ អនយល់និងែញ្ហជ ែអ់ីការទាមទាររែសរ់ែមុហ ុនឲ្យែាំគអញតាមរែមរែតិែតតពិាណិ

ជ្ជែមមសាំរាែ់អនែផ្គតផ់្គងរ់ែស់អុីអនឬរែមរែតិែតត ិគនឹះ គៅកាន់អនែផ្គតផ់្គង់ អនែគ ៉ា ការ 

និងអនែគ ៉ា ការែនតខែលែល នួគរែើរបាស។់ 

1-2 ែរណីមានភាអែុសោន ថ្នចាែ់ែទែញ្ញតត ិ

ឬការែែរលយចាែ់ែទែញ្ញតត ិគៅតាំែន់និងមូលោា នខែលអនុិតតសែមមភាអអាជ្ីិែមមឬគោយអាជាា ធរ

មូលោា ន រតូិ គោរអតាមលែខែ័ណឌចាំបាច់តលងរុ៉ឹងែាំផ្តុជាធរមាន។ 

1-3 សហរោសនិងលា ែ័ននានា រតូិ គោរអតាមគោលការណ៍ថ្នសនធសិញ្ហញ និងអនុលសន៍ខែលែាំណត់គោយ

លា ែ័នអនតរជាតិែូចខាងគរកាម។ 

គសចែត រីែកាសរែស់អងគការអលែមមអនតរជាតសិត ីអីគោលការណជ៍ាមូលោា ននិងសិទធិគៅែខន្ងការង្ករ 

ធមមនញុ្ញ អនតរជាតិអាំអសីិទធមិនុសែ (គសចែត ីរែកាសជាសែលសត ីអសីិទធិមនសុែ 

និងែិចចរអមគរអៀងសិទធិមនសុែអនតរជាត)ិ 

គោលការណ៍ខណនាាំរែស់អងគការសហរែជាជាតិសត ីអីធុរែិចចនិងសិទធិមនុសែ 

គោលការណ៍១០រែការរែសអ់ងគការUN Global Compact 

2. អលកម្មកវមារ

មិនរតូិ គរែើរបាសឬ់ោាំរទការគរែើរបាស់ 

ែុមារខែលមានអាយុតិចជាងែាំរ សាតអាយខុែលែពសជ់ាងែន ុងចាំគោមអាយ១ុ៥ឆ្ន ាំនិងអាយុខែលចាែ់រែគទសគនាឹះអនុ

ញ្ហញ ត។ 

ចាំគពាឹះអនែខែលមានអាយុតិចជាង១៨ឆ្ន ាំខតគលើសឬគសម ើអាយុខែលរតូិ បានអនញុ្ហញ តឲ្យគរែើរបាស់ឬទទួលឲ្យចូលែាំគរ ើការ

ង្ករតាមចាែែ់ាំណត់ រតូិ ផ្តល់អាទិភាអគលើការសិែាសាំរាែ់អនែខែលរតូិ សែិាតាមចាែ់ថ្នការសិែាែាំរ សាតមូលោា ន 

និងមិនរតូិ ឲ្យសា ិតែន ុងលា នភាអមានគរោឹះថាន ែឬ់ផ្លអារែែែ់លស់ុែភាអផ្ល ូិ កាយនិងផ្ល ូិ ចិតតនិងការលូតលាស់គនាឹះ

គទ។ 

2-1 មិនរតូិ គរែើរបាសឬ់ោាំរទការគរែើរបាស់ែមុារខែលមានអាយុតិចជាងអាយុខែលែពសជ់ាងែន ុងចាំគោមអាយ១ុ៥

ឆ្ន ាំនិងអាយុខែលចាែ់រែគទសគនាឹះអនញុ្ហញ ត។ 

ចាំគពាឹះរែគទសខែលទទួលលគ ល់គោយចាែ់រែស់ែល នួមិនរាែ់ែញ្ច លូចាំគពាឹះអាយុទាែែាំផ្ុតែន ុងការគធវ ើការង្ករថ្ន

មារតា១៣៨ថ្នសនធសិញ្ហញ រែស់ILO គនាឹះមនិរតូិ គរែើរបាសែ់ុមារខែលមានអាយុតិចជាង១៤ឆ្ន ាំគនាឹះគទ។ 

2-2 មុនគអលចែ់គផ្តើមែាំគរ ើការង្ករ រតូិ អនិិតយអាយុរែស់ែគុគលិែមាន ែ់ៗ គោយឯែលរែញ្ហជ ែជ់ាលធារណៈ
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គហើយគធវ ើការែត់រតាទុែ។ 

2-3 ចាំគពាឹះអនែខែលមានអាយុតិចជាង១៨ឆ្ន ាំខតគលើសឬគសម ើអាយុខែលរតូិ បានអនញុ្ហញ តឲ្យគរែើរបាស់ឬែាំគអញការ

ង្ករគោយចាែែ់ទែញ្ញតត ិ 

រតូិ ផ្តល់អាទិភាអគលើការសែិាសាំរាែអ់នែខែលរតូិ សែិាតាមចាែ់ថ្នការសែិាែាំរ សាតមូលោា ន 

និងមិនរតូិ ឲ្យសា ិតែន ុងលា នភាអមានគរោឹះថាន ែឬ់ផ្លអារែែ់ែលស់ុែភាអផ្ល ូិ កាយនិងផ្ល ូិ ចិតតនិងការលូតលា

ស់គនាឹះគទ។ 

3. អលកម្មគោយបងខំ

មិនរតូិ ែងខ ាំឬជួ្យោាំរទការែងខ ាំឲ្យគធវ ើការង្ករនិងែាំគអញការង្ករខែលផ្ទ ុយអី្នទៈរែស់និគោជ្ិតតាមរយៈអាំគអើហងិា 

ការគាំរាមែាំ ខហង ការែង្កខ ាំង និងមគធយបាយែាំហិតគលើគសរ ើភាអផ្ល ូិ កាយផ្ល ូិ ចតិតនិងសែមមភាអគោយមិនរតលមរតូិ  

គៅែន ុងែាំគណើរការគរជ្ើសគរ ើសែគរមើការង្ករនិងែាំគអញការង្ករ។ 

3-1 មិនរតូិ ទទួលយែឬោាំរទការផ្គតផ់្គង់ែាំលាាំងអលែមមខែលពាែ់អន័ធនលង អលែមមគោយែងខ ាំ 

អលែមមខែលោែ់ែាំហិត អលែមមខែលគែងរែិញ័្ច  ការជួ្ញែូរមនុសែ 

រអមទាាំងអលែមមគោយអនែគទាសខែលមានលែខណៈគែងរែិញ័្ច ឬមិនសម រ័គចិតត។ 

3-2 រតូិ ែាំបាត់គចលការពាែ់អន័ធនលងអលែមមគោយែងខ ាំ អលែមមខែលោែ់ែាំហតិ អលែមមខែលគែងរែិញ័្ច

ការជួ្ញែូរមនុសែ រអមទាាំងអលែមមគោយអនែគទាសខែលមានលែខណៈគែងរែិញ័្ច ឬមិនសម រ័គចិតត 

គៅែន ុងខែែសង្កវ ែ់ផ្គត់ផ្គង់នងិិតថ ុធាតុគែើមខែលគរែើរបាស់។ 

3-3 រតូិ ខចែចយែល់និគោជ្ិតនូិលែខែណ័ឌការង្ករជាឯែលរលាយលែខអែែរគោយខផ្ែែតាមចាែែ់ទែញ្ញតត ិជាធ

រមាន។ ឯែលរគនាឹះរតូិ ផ្តលជ់ាភាលខែលនិគោជ្ិតអាចយល់បាន។ 

ែរណីទទួលនិគោជ្ិតជាជ្នអគនាត រែគិសន៍ រតូិ ផ្តល់ឲ្យមនុគអលនិគោជ្តិចែគចញអីរែគទសែាំគណើត។ 

3-4 ែរណីគរែើរបាសភ់ាន ែ់ង្ករគែើមបីគរជ្ើសគរ ើសែុគគលិែ រតូិ អិនតិយថាជារែមុហ ុនខែលមានរែមសលីធម៌។

3-5 មិនរតូិ ទាមទារគោយមិនរតលមរតូិ នូិថ្ង្គរជ្ើសគរ ើសែុគគលែិឬចាំោយរែហាែរ់ែខហល។ 

ជាអិគសសែរណនីិគោជ្ិតជាជ្នអគនាត រែគិសន៍ 

រតូិ អិនិតយគោយសែមមគែើមបមីិនឲ្យមានែាំណុលមិនរតលមរតូិ គៅរែគទសែាំគណើតរែសន់ិគោជ្ិត។ 

3-6 អនែផ្គត់ផ្គងន់ិងរែមុហ នុផ្គត់ផ្គងែ់ាំលាាំងអលែមមែលអ់នែផ្គតផ់្គង់ 

មិនរតូិ ែែហូតទុែខផ្នែោមួយខែលជាែមមសិទធិរែស់ែគុគលិែែូចជារបាែ់ ន លួ របាែ់ឧែតាមភែខនាម 

រទអយសមបតត ិ ឬលិែតិលន មែូចជាលិែតិ្្ងខែនជាគែើម។ 

3-7 រតូិ ទទួលលគ លស់ិទធិែញ្ច ែ់ែចិចសនយការង្កររែស់ែគុគលែិគោយមានលែខែណ័ឌ ជូ្នែាំណលងសមរសែគៅតាមលា ែ័

ន។ 

3-8 រតូិ ទទួលលគ លស់ិទធិចែគចញអែីខន្ងការង្កររែស់ែគុគលិែ ែនាទ ែអ់ីចែ់គមា៉ា ងការង្ករែាំណត។់ មយ៉ាងគទៀត

រតូិ ទទួលលគ ល់ការគធវ ើែាំគណើរគោយគសរ ើគោយមូលគហតុសមគហតសុមផ្លរែស់និគោជ្ិតគៅែខន្ងការង្ករ 

គោយរមួទាាំងការគៅែនទែទ់លែ ឬគៅែរ សាគភាគទលែជាគែើម។ 

4. គមា៉ោ ងគអលការងារ

រតូិ គោរអតាមែទោា នែន ងុិ សាស័យនិងចាែ់ែទែញ្ញ តត ិពាែ់អ័នធនលងគមា៉ា ងគអលការង្ករ  ការសាំរាែ និងថ្ងៃ ែស់ាំរាែ។ 

ការគធវ ើការែខនាមគមា៉ា ងរតូិ ខតគធវ ើគ ើងគោយសម ័រគចតិត គហើយមិនរតូិ បានទាមទារឲ្យគធវ ើជារែចាំគនាឹះគទ។ 

ចគពាឹះការែា គអញការង្រខែលគគលើសគមា៉ា  ងការង្ខរាណត់គគោយចាែ់ រតូិផ្តល់របាែ់គមា៉ា  

ងែខនាមខែលបានែា ណត់។ 

7 
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4-1 រតូិ អិនិតយនិងគោរអតាមែទោា នែន ុងិ សាសយ័

ែិចចរអមគរអៀងរមួោន (គែើមាន)និងចាែ់ែទែញ្ញតត ិពាែអ់័នធនលងគមា៉ា ងគអលការង្ករ ការសាំរាែ ថ្ងៃ ែស់ាំរាែ 

និងថ្ងៃ ែ់សាំរាែែណុយជាត។ិ 

4-2 រយៈគអលគធវ ើការែន ុងមួយសបាត ហគឺ៍រតូិ ែាំណត់តាមចាែែ់ទែញ្ញតត ិ ខតមនិរតូិ ឲ្យគលើស48គមា៉ា ងែន ុងមួយ

សបាត ហ៍គោយមិនរមួែញ្ច លូរយៈគអលគធវ ើការែខនាមគមា៉ា ង។ 

4-3 ការគធវ ើការែខនាមគមា៉ា ងរតូិ ខតជាការសម ័រគចិតត។ រយៈគអលគធវ ើការែន ុងមួយសបាត ហ៍គោយគិតទាាំងគមា៉ា ងែខនាម

គឺមិនរតូិ គលើស60គមា៉ា ង គហើយមិនរតូិ បានទាមទារឲ្យគធវ ើជារែចាំគនាឹះគទ។ 

4-4 រតូិ ផ្តល់ថ្ងៃ ែ់សាំរាែែល់ែគុគលិែតាមចាែ់ែទែញ្ញតតែិាំណត។់ ែរណោីម នចាែែ់ទែញ្ញតត ិជាធរមាន

ោ៉ា ងគហាចោសរ់តូិ ផ្តល់ថ្ងៃ ែ់1ថ្ងៃែន ុងរយៈគអល7ថ្ងៃមតង។ 

4-5 រតូិ គធវ ើឲ្យែុគគលិែអាចគរែើរបាសច់ាែ់ែទែញ្ញតត ិទា ាំងអសជ់ាធរមានខែលពាែអ់័នធនលងការ ែស់ាំរាែខែលរមួែ

ញ្ច លូការ ែ់សាំរាែរែចាំឆ្ន ាំ។

4-6 រយៈគអលគធវ ើការ

រតូិ ែត់រតាជាឯែលរលាយលែខអែែរទាាំងរសងុតាមរយៈរែអន័ធែតរ់តាខែលរតលមរតូិ និងអាចទុែចិតតបាន 

គោយរមួែញ្ច លូទាាំងរយៈគអលគធវ ើការរែស់និគោជ្ិតខែលអនុិ តតរែអន័ធ ទូទាតរ់បាែ ់ន លួតាមលទធផ្លការង្ករ។ 

ែាំណតរ់តារយៈគអលគធវ ើការរែសន់ិគោជ្ិតគឺរតូិ គធវ ើឲ្យែគុគលិែអាចអិនិតយ  

បាន។ 

5. ក្ាក់ឈ្ន លួុិងសវខវមាលពអ

រតូិ គោរអតាមចាែែ់ទែញ្ញតត ិរែស់រែគទសពាែអ់័នធនលងរបាែ់ ន លួនិងសុែមុាលភាអ។  

រតូិ គធវ ើការផ្តលន់ិងកាត់របាែ់ ន លួនងិរបាែឧ់ែតាមភែខនាមនានារសែតាមចាែព់ាែ់អ័នធ  

គហើយរែាទុែែាំណតរ់តាគនាឹះ។ របាែ ់ន លួគរឺតូិ គលើសឬគសម ើែាំរ សាតខែលែាំគអញតរមូិការជាមូលោា នរែស់ែុគគលែិ។ 

ែ្លមលរថ្នរបាែ ់ន លួខែលបានផ្តលឲ់្យគោយរមួទាាំងរបាែ់គមា៉ា ងែខនាម គហើយរតូិ ខត 

អនយល់គោយិ សាធីលស្តសត ខែលែុគគលិែអាចយល់បាន។ 

5-1 រតូិ អិនិតយចាែ់ែទែញ្ញតត ិរែសរ់ែគទសឬតាំែន់ខែលពាែ់អ័នធនលងរបាែ់ ន លួនិងសែុុមាលភាអ

គហើយអនយល់ែលែ់ុគគលិែ និងគោរអតាម។ 

5-2 របាែ ់ន លួរតូិ គលើសឬគសម ើែាំរ សាតរបាែ់ ន លួអែបែរមាខែលែាំណត់គោយចាែែ់ទែញ្ញតត ិ

និងែាំគអញតរមូិ ការជាមូលោា នរែស់ែុគគលិែ 

គហើយរតូិ អយោមែង់ឲ្យគលើសឬគសម ើែាំរ សាតរបាែ់ ន លួសាំរាែ់ជ្ីិភាអ។ 

5-3 រតូិ ែគងា ើតនងិខចែែល់រគែែ់ុគគលិែនូិ ែិចចសនយការង្ករឬលិែិតជូ្នែាំណលងអាំអីការែគរមើការង្ករ។

គៅែន ុងលិែតិទាាំងគនឹះរតូិ ោែែ់ញ្ច លូែ្លមលរការង្ករ ចាំនួនរបាែ ់ន លួ គអលគិលាទូទាត់ និងមគធយបាយ 

ទូទាត់។ 

5-4 ចាំគពាឹះការង្ករខែលគលើសរយៈគអលែាំគអញការង្ករខែលែាំណត់គោយចាែ់ 

រតូិ ទូទាតរ់បាែ់គមា៉ា ងែខនាមខែលែពសជ់ាងែន ុងចាំគោមែាំរ សាតខែលែាំណត់គោយែិចចរអមគរអៀងការង្ករឬចាែ់

ែទែញ្ញតត ិ។ 

5-5 ចាំគពាឹះរបាែ ់ន លួនិងរបាែឧ់ែតាមភែខនាមទាាំងអស់ 

រតូិទូទាត់គគោយមគធយបាយខែលមានភាអង្យរសួលចគពាឹះែុគគលិែគគោយគោរអតាមចាែ់ែទែញ្ញ តតិ ។ 

8 

Ⓒ Copyright 2019



ការទូទាត់ខែលមានភាអយតឺោ៉ា ិឬការទូទាត់ែន ុងទរមង់ខែលមានការែាំហតិ 

គឺមិនរតូិ បានទទួលលគ ល់គនាឹះគទគទាឹះែែីន ុងែរណោីែគ៏ោយ។ 

5-6 ចាំគពាឹះែុគគលិែខែលទទួលរបាែ ់ន លួតាមលទធផ្លការង្ករ

ោ៉ា ងគហាចោសរ់តូិ ផ្តល់របាែ់ ន លួអែបែរមាខែលែាំណត់គោយចាែ់ែទែញ្ញតត ិ។ 

5-7 រតូិ ផ្តល់ឲ្យែុគគលែិនូិឯែលរជាលាយលែខអែែរខែលមានភាអលមែ ិតនិងង្កយរសួលយលអ់ាំអរីបាែ ់ន លួ។

ភាលខែលគរែើរបាស់ែន ុងឯែលរគនាឹះ គរឺតូិ ជាភាលខែលែុគគលិែអាចយល់បាន។ 

5-8 ការកាតរ់បាែ ់ន លួរែស់ែគុគលិែ

អាចគធវ ើគៅបានខតចាំគពាឹះអវ ខីែលរតូិ បានអនញុ្ហញ តគោយចាែ់ែទែញ្ញតត ិែូចជា 

ធានារា៉ា ែ់រងសងគមនិងអនធជាគែើម។ 

5-9 មិនរតូិ កាត់ែនាយរបាែ ់ន លួគោយមនិរតលមរតូិ គទាឹះែជីាការអិនយ័ែ៏គោយ។

រែអន័ធអនិ័យគរឺតូិ មានលែខណៈជាែាំោែ់កាលគោយផ្តល់អាទិភាអគលើការអែរ់ំ 

គហើយរតូិ គធវ ើឲ្យែុគគលែិរគែោ់ន យលែ់លងគោយគរែើិ សាធីលស្តសត ខែលចាសល់ាសនិ់ងង្កយយល់ 

និងរតូិ អនុិតតគោយគសម ើភាអោម នការគរ ើសគអើង។ 

5-10 រតូិ គោរអចាែែ់ទែញ្ញតត ិខែលពាែ់អន័ធនលងការទូទាត់ចាំគពាឹះធានារា៉ា ែ់រងសងគម។

6. ការគ វ្ ើាបុិងការរំគោភបពំាុ

មិនរតូិ អនុិតត ចូលពាែ់អន័ធ  ឬជួ្យគៅែន ុងការគធវ ើបាែគោយការោែអ់ិន័យផ្ល ូិ កាយ  

ការែងខតិែងខ ាំខផ្នែលម រតីឬផ្ល ូិ កាយ រអមទាាំងការគធវ ើបាែគោយពាែយសមត ី គៅគលើែគុគលិែគនាឹះគទ។ 

គៅរគែ់លា នភាអថ្នសែមមភាអអាជ្ីិែមម 

មិនអនុញ្ហញ តជាោច់ខាតនូិរាលស់ែមមភាអរំគលាភែាំពានរគែ់រែគភទខែលរមួមានការគរែើកាយិ សាការ ពាែយសមត ី 

និងការែ៉ាឹះពាលរ់ាងកាយ។ 

6-1 មិនរតូិ ពាែ់អ័នធឬជួ្យគៅែន ុងការគធវ ើបាែគោយអាំគអើហលងា សែមមភាអអមនុសែធម៌

អាែែបែិរ សាោនិងពាែយសមតគីៅគលើែគុគលែិខែលទន់គែាយគៅែខន្ងគធវ ើការរអមទាាំងែរ សាគិណទាាំងមូលខែលរមួ

ែញ្ច លូែខន្ងលន ែ់គៅែុគគលិែខែលលា ែន័ផ្តលឲ់្យ។ 

6-2 ែរណផី្តល់ែខន្ងលន ែ់គៅែល់ែគុគលែិ មិនរតូិ ោែ់ែាំហតិការគចញចូលគោយមិនសមរសែ

រតូិ ធានាឲ្យបាននូិសុិតា ិភាអនិងឯែជ្នភាអ និងមិនរតូិ រែរអលតតអាំគអើអមនសុែធមគ៌លើែគុគលែិ។ 

6-3 គៅែខន្ងគធវ ើការរអមទាាំងែរ សាគិណទាាំងមូលខែលរមួែញ្ច លូែខន្ងលន ែ់គៅ ខែលលា ែ័នផ្តលឲ់្យ

មិនអនញុ្ហញ តជាោច់ខាតមនិរតលមខតការែាំពានផ្ល ូិ គភទនិងែាំពានគោយអាំោចែ៉ាុគោណ ឹះគទ 

គឺរមួទាាំងសែមមភាអខែលលមុីែល នួយលថ់ាជាការែាំពានផ្ងខែរ។ 

6-4 មិនរតូិ ោែ់អនិ័យឬែញ្ឈែអ់ីការង្ករគោយមនិរតលមរតូិ គោយគរែើគ ម្ ឹះថាជាការោែអ់ិន័យ។

6-5 រតូិ មានិ សាធានការរែឲ្យគ ើញនិងជួ្យសគស្តង្កគ ឹះែគុគលិែខែលែាំអុងរងការគធវ ើបាែនិងរំគលាភែាំពាន។

7. ការគរ ើសគនើង

មិនរតូិ គធវ ើការគរ ើសគអើង ឬជួ្យែន ុងការគរ ើសគអើងខែលពាែ់អន័ធនលងការង្ករែូចជា ការគរជ្ើសគរ ើសែុគគលែិ របាែ់ ន លួ 

ការតគម្ើងឋានៈ ការែណ្ ុ ឹះ ែោត ល ការចែគចញអីការង្ករ និងការចូលនិិ តតនជ៍ាគែើម 

គោយគរែើរបាស់មូលគហតែូុចជា ជាតិលសន៍ សញ្ហជ  តិ ជ្នជាតិ គភទ អាយុ ទីែខន្ងែាំគណើត លសនា រែិតតកិារសិែា 

អិការភាអផ្ល ូិកាយផ្ល ូិចិតត និនាន  ការផ្ល ូិគភទ និងកាខរាណំត់គភទគគោយែល នួឯងជាគែើម។ 
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រាលក់ារិ សានិចឆយ័ខែលពាែ់អន័ធនលងការង្ករ រតូិ គធវ ើគ ើងគោយខផ្ែែគលើសមតាភាអែាំគអញមុែង្ករខែលរតូិ ការចាំបាច់។ 

7-1 មិនរតូិ គរ ើសគអើងឬជួ្យែលក់ារគរ ើសគអើសគោយខផ្ែែគលើ ជាតិលសន៍ សញ្ហជ តិ ជ្នជាតិ គភទ អាយុ

ទីែខន្ងែាំគណើត លសនា រែិតត ិការសែិា អិការភាអផ្ល ូិ កាយផ្ល ូិ ចិតត និនាន ការផ្ល ូិ គភទ 

និងការែាំណត់គភទគោយែល នួឯង នងិលា នភាអខែលអាចនលងក្ាយជាមូលគហតុគរ ើសគអើងែថ្ទគទៀត 

គៅែន ុងការគរជ្ើសគរ ើសែុគគលែិ របាែ់ ន លួ ឱ្កាសែណុ្ឹះែោត ល ការតគម្ើងឋានៈ ការែញ្ឈែឬ់ ែអ់ីការង្ករ 

និងការ 

អនុិតតែន ុងការង្ករែថ្ទគទៀត។ 

7-2 រតូិ ផ្តល់ឱ្កាសគសម ើៗ ោន គៅែល់ែគុគលែិរគែ់រែូ។

7-3 មិនរតូិ ឲ្យមានគម្ាតរបាែ ់ន លួគោយលរខតគភទែសុោន ជាគែើមចាំគពាឹះការង្ករខតមួយ។

7-4 មិនរតូិ គរែើរបាសក់ារគធវ ើគតសតែញ្ហជ ែ់ការមានថ្ផ្ទគពាឹះឬការអនយរែាំគណើតគធវ ើជាលែខែ័ណឌ គរជ្ើសគរ ើសែគុគលិែឬែ

នតការង្ករគនាឹះគទ។ មយ៉ាងគទៀត 

មិនរតូិ លែសួរអីការមានឬោម នថ្ផ្ទគពាឹះគៅកាន់ែគុគលែិឬអនែោែ់ពាែយការង្ករខែលជាស្តសត ី 

គលើែខលងខតែរណីចាំបាច់គោយមូលគហតសុុិតាភិាអអនាម័យ។ 

7-5 មិនរតូិ គធវ ើការសាំគរចោមួយខែលផ្តលផ់្លអារែែែ់ល់លា នភាអការង្កររែសស់្តសត ីមានថ្ផ្ទគពាឹះគោយគរែើមូលគហតុ

គរៀែការឬមានថ្ផ្ទគពាឹះរែសែ់ុគគលិែជាស្តសត ។ី មយ៉ាងគទៀត 

មិនរតូិ គាំរាមែាំ ខហងែគុគលែិជាស្តសត ីែន ុងែាំណងរារាាំងមិនឲ្យគរៀែការឬមានថ្ផ្ទគពាឹះ។ 

7-6 រតូិ មានិ សាធានការរែឲ្យគ ើញនិងជួ្យសគស្តង្កគ ឹះែគុគលិែខែលែាំអុងរងគរោឹះគោយការគរ ើសគអើង។

8. គសរ ើពអបគងកើតសហជី្អុងិសិទធ ិច្បរចារជាក្កមុ្

រតូិ គោរអសិទធិរែសែ់ុគគលិែែន ុងការែគងា ើត ចូលរមួនិងែលែនាាំសហជ្ីអតាមជ្គរមើសរែសែ់ុគគលិែែល នួឯង 

រអមទាាំងមានសិទធតិាំោងែគុគលិែគធវ ើការចរចរជារែមុជាមួយរែមុហ ុន។ 

ែរណីគសរ ើភាអែគងា ើតសហជ្អីនិងសិទធិចរចរជារែមុរតូិ បានរ សាតតបិតគោយចាែ់ែទែញ្ញតត ិគនាឹះ ជាមគធយបាយជ្ាំនួស 

រតូិ ែគងា ើតរែអន័ធ គោឹះរលយការតវា៉ា ខែលោែ់សាំគណើអាំអែីត ីែងវល់គៅថាន ែ់ែលែនាាំឬអនែតាំោងែគុគលិែ 

និងរតូិ គ្្ើយតែគោយគលម ឹះរតង់។ 

8-1 ែុគគលិែមានសិទធែិន ុងការែគងា ើត ចូលរមួ និងែលែនាាំសហជ្ីអតាមការគរជ្ើសគរ ើសរែសែ់ល នួឯង

រអមទាាំងមានសិទធចិរចរជារែមុតាំោងរែស់ែុគគលែិជាមួយនលងរែមុហ នុ។ រែមុហ ុនរតូិ គោរអសិទធិគនឹះ 

និងជូ្នែាំណលងឲ្យមានរែសិទធភាអអាំអីការខែលែគុគលិែអាចចូលរមួែន ុងអងគភាអែគុគលិែគោយជ្គរមើសែល នួឯង 

គោយមិនទទួលផ្លអិ សាជ្ជមានឬចាំោត់ការសងសលែអរីែមុហ ុន។ មយ៉ាងគទៀត 

រែមុហ ុនមិនរតូិ គធវ ើការគរជ្ៀតខរជ្ែរគែ់ខែែោ៉ា ងចាំគពាឹះការែគងា ើត ការរគែ់រគង ការែលែនាាំអងគភាអែុគគលែិ 

និងការចរចរជារែមុគនាឹះគទ។ 

8-2 រែមុហ ុនរតូិ ធានាជារែអ័នធថាមិនគរ ើសគអើង រំគលាភែាំពាន គាំរាមែាំ ខហង និងសងសលែចាំគពាឹះ សមាជ្ិែសហជ្អី

អនែតាំោងែុគគលិែនងិែុគគលិែខែលពាែ់អ័នធនលងអងគភាអែគុគលិែ 

គោយគរែើការមានទាំនាែ់ទាំនងនលងការែគងា ើតអងគភាអែុគគលិែរអមទាាំងសែមមភាអគនាឹះជាគហតផុ្លគនាឹះគទ។ 

8-3 គៅែន ុងលា នភាអខែលគសរ ើភាអថ្នការែគងា ើតសហជ្អីនិងសិទធចិរចរជារែមុរតូិ បានោែ់ែាំហិតគោយចាែ់

រែមុហ ុនរតូិ ែគងា ើតរែអ័នធ គោឹះរលយការតវា៉ា ខែលោែ់សាំគណើអាំអែីត ីែងវល់គៅអនែតាំោងែុគគលិែ 

និងគធវ ើឲ្យែាំគណើរការគោយមានរែសិទធភាអ គហើយរតូិ ឃ្ាាំគមើលគធវ ើោ៉ា ងោមិនឲ្យែុគគលិែខែលោែស់ាំគណើ 
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ទទួលរងការែ៉ាឹះពាលផ់្លរែគោជ្ន៍អវ ីទា ាំងអស់។ រតូិ ជូ្នែាំណលងគៅកាន់ែុគគលិែអីិ សាធានការទាាំងគនឹះ ។ 

9. សវិតថពិអុិងននាម្័យ

រតូិ ផ្តល់ែលែ់ុគគលិែនូិែរ សាលា នខែលរែែែគោយសុិតាភិាអនងិសុែភាអខែលរសែតាមចាែែ់ទែញ្ញតត ិនងិែទែ

ញ្ហជ ជាធរមានគហើយទនទ លមនលងគនឹះ  

រតូិ ចត់ិ សាធានការខែលមានរែសិទធភាអគែើមបីែង្កា រជ្ាំងឺខែលអាចមានខែលរមួមានគរោឹះថាន ែ់ រែួស 

និងខផ្នែផ្ល ូិ ចិតតខែលពាែអ់ន័ធនលងសុិតាភិាអនិងអនាមយ័ ។ 

រតូិ គរែើរបាស់ែទោា នសុិតាភិាអអនាមយ័ែូចោន គនឹះខែរចាំគពាឹះែខន្ងលន ែ់គៅនិងែខន្ងទទួលទានអាហារខែលផ្តល់

ឲ្យែគុគលិែ។ 

9-1 សវិតថពិអនុបរ សាកាខ រុិងការបងាក រគក្ោោះថាន ក់

9-1-1 រតូិ អិនិតយចាែ់ែទែញ្ញតត ិែន ុងតាំែន់ខែលពាែ់អន័ធនលងរគលឹះលា ន ែរ សាកាខ រ និងគរគឿងមា៉ា សុនី 

គហើយែន ុងែរណចីាំបាច់ រតូិ យែឲ្យបាននូិការអនញុ្ហញ តខែលមានសអុលភាអនិងគធវ ើការខងរែា។ មយ៉ាងគទៀត 

រតូិ រតួតអិនិតយអាំអសីុិតាភិាអជាគទៀងទាត។់ 

9-1-2 រតូិ ចត់ិ សាធានការគែើមបែីគញ្ជ ៀសគរោឹះថាន ែ់ខែលពាែអ់ន័ធនលងការគរែើរបាសែ់រ សាកាខ រនងិគរគឿងមា៉ា សុីន 

គហើយរតូិ គធវ ើការអែ់រែំល់ែគុគលិែជាមុននិងជាគទៀងទាត់ រអមទាាំងែត់ទុែជាែាំណត់រតា។ 

9-1-3 រតូិ ផ្តល់ឲ្យគោយឥតគិតថ្ង្ ែល់ែុគគលិែពាែនូ់ិឧែែរណ៍ការពារខែលសមរសែគែើមបីែង្កា រហានភិ័យ 

ខផ្នែសុិតាភិាអនិងអនាម័យរែសែ់ុគគលិែ ខែលពាែ់អន័ធនលងការគរែើរបាស់ែរ សាកាខ រនិងគរគឿងមា៉ា សុីន។ 

9-2 បរ សាលថ ុគ វ្ ើការ

9-2-1 រតូិ រែងុរែយ័តននលងែាំគៅនិងែាំរ សាតសាំគណើមគៅែខន្ងគធវ ើការ និងចត់ិ សាធានការទែ់ទល។់ 

ជាអិគសសែរណកីារង្ករខែលគតត ខ្ាាំង រតូិ គិតគធវ ើោ៉ា ងោឲ្យអាចទទួលទានទលែបានសមរសែ។ 

9-2-2 រតូិ ធានាឲ្យបាននូិអនឺ្នងិចរនតែយល់រគែ់រោន់ចាំគពាឹះែុគគលិែរគែ់រែូ 

និងផ្តល់ទលែសាំរាែ់ទទួលទានគោយគស រ ើ។ 

9-2-3 រតូិ គរៀែចាំែងគនត់ាមចាំនួនែាំណត់គោយចាែែ់ទែញ្ញតតឬិរសែតាមចាំនួនែគុគលិែ។ ែខនាមអីគនឹះ 

រតូិ គតិែល់គភទនិងឯែជ្នភាអរែស់ែុគគល ភាអង្កយរសួល និងខផ្នែអនាម័យ 

គហើយមិនរតូិ ោែ់ែាំហតិគលើការគរែើរបាស់គោយមិនរតលមរតូិ ។ 

9-2-4 ការជ្ែ់បារ ើែន ុងរគលឹះលា ន 

រតូិ អនញុ្ហញ តខតគៅែខន្ងជ្ែ់បារ ើខែលបានែាំណត់គោយគរៀែចាំែរ សាកាខ រែង្កា រអគគ ីភយ័និងែ្រូចរនតែយលប់ា

នរតលមរតូិ ។ 

9-2-5 រតូិ វាយតថ្ម្និងែាំបាតហ់ានិភ័យរគែរ់ែគភទអីែរ សាលា នការង្ករចាំគពាឹះមាតាគរកាយគអលសរមាលភ្ាម 

ែាំលុងគអលមានថ្ផ្ទគពាឹះ នងិែាំលុងគអលគមើលខងទារែ។ 

9-3 ក្្រោះលថ ុសវខពអុិងការអិុ ិតយសវខពអ

9-3-1 ោ៉ា ងគហាចោសរ់តូិ អនុិតតការអិនតិយសែុភាអតាមចាែ់ែទែញ្ញតតែិាំណត់។ 

ចាំគពាឹះការអនិិតយសែុភាអអគិសសខែលចាំបាចស់ាំរាែ់ការង្ករឬថាន ាំខែលគរែើរបាស់ 

ែ៏រតូិ អនុិតតគោយអនុគលាមតាមចាែែ់ទែញ្ញតតឬិែទោា នតាមឧសាហែមមនិមួយៗ។ 

9-3-2 រតូិ ែគងា ើតនងិខងរែារគលឹះលា នសែុភាអខផ្ែែតាមការែាំណត់គោយចាែ់ែទែញ្ញតត ិ។ 
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ែរណរីតូិ បានតរមូិគោយចាែ់ែទែញ្ញតត ិ 

រតូិ គ្្ើយតែគោយោែ់ែគុគលិែគអទយខែលមានសញ្ហញ ែ័រតខែលមានសអុលភាអឲ្យរែចាំការ។ 

9-3-3 រតូិ គរតៀមលែខណៈឲ្យអាចទាែ់ទងផ្ទទ លជ់ាមួយរគូគអទយនងិមនទ ីរគអទយខែលអាចគរែើរបាសប់ានទាាំងគអលយែ់

ែន ុងែរណីមានគរោឹះថាន ែ់ធៃន់ធៃរគែើតគ ើង។ 

9-3-4 រតូិ ែាំពាែរ់ែអែស់គស្តង្កគ ឹះែនាទ ន់ខែលអាចគធវ ើការគោឹះរលយែនាទ នស់មរសែ។ ែាំលងុគអលរែតិែតត ិការ 

រតូិ គរតៀមទុែគៅែខន្ងខែលអាចគរែើរបាសប់ានគទាឹះគអលយែែ់៏គោយ។ 

9-4 ការបងាក រន គ្ភី័យុិងគក្ោោះម្ហ នុរាយ

9-4-1 រតូិ មានអាជាា ែណ័ណ ឬការអនញុ្ហញ តខែលមានសុអលភាអពាែ់អន័ធនលងការែង្កា រអគគ ីភយ័គៅរគលឹះលា ន។ 

9-4-2 រតូិ មានលិែិតអនញុ្ហញ តលងសងមានសអុលភាអខែលតរមូិគោយចាែ់ែទែញ្ញតតជិាធរមាន។ 

គៅែងក្់ាខែស រតូិ ោែក់ារទាមទារគផ្ែងអីគនឹះ។ )២ឧែសមព ័នធ ទី(  

9-4-3 រចែគអលអាសនននងិផ្ល ូិ រត់គគច 

9-4-3-1 ផ្ល ូិ  រចែគចញ នងិជ្គណត ើរ រតូិ ខតរែាឲ្យសា ិតែន ុងលា នភាអខែលោម នឧែសគគបាាំងរារាាំងជានិចច។ 

9-4-3-2 ែន ុងរគលឹះលា ន 

រតូិ ែគងា ើតរចែគអលអាសននឲ្យគសម ើឬគលើសចាំនួនអែបែរមាចាំបាច់គៅជាន់គរែើរបាសន់ិមួយៗ។ 

ទាវ រថ្នរចែគអលអាសនន រតូិ រែាឲ្យសា ិតែន ុងលា នភាអខែលអាចគរែើរបាសប់ានជានចិច 

គហើយខែលអនែគៅខាងែន ុងរគលឹះលា នរគែោ់ន សុទធខតអាចគែើែបានភ្ាមៗ។ 

9-4-3-3 គៅរគែជ់ាន់ខែលគរែើរបាសន់ិងែរ សាគិណថ្នអោរខែលរមួទាាំងជ្គណត ើរ 

រតូិ តគម្ើងអាំអូលនាាំផ្ល ូិ គគចែល នួខែលរមួែញ្ច លូអាំអូលគអលអាសនន។ 

9-4-3-4 រតូិ ែគងា ើតនងិោែ់ែង្កា ញខផ្នទីផ្ល ូិ រត់គគចខែលែុគគលែិនិងគភាៀិខែលមែ 

ង្កយរសួលយល់បានឆ្ែ់រហស័។ 

9-4-4 ែរ សាកាខ រការពារអគគ ីភយ័

9-4-4-1 រតូិ ែាំពាែែ់រ សាកាខ រការពារអគគភី័យខផ្ែែតាមចាែ់ែទែញ្ញតត ិនិងែាំរ សាតគរោឹះថាន ែ់ថ្នការង្ករ 

គហើយរតួតអិនតិយោ៉ា ងគហាចោស់មតងែន ុង១ខែគោយែនែល់ែាំណតរ់តាទុែ 

និងខងរែាឲ្យសា ិតែន ុងលា នភាអខែលអាចគរែើរបាសប់ានជានចិច។ 

9-4-4-2 រតូិ ែាំពាែរ់ែអ័នធ រែកាសអាសននអគគ ីភយ័ 

ខែលមានរែសិទធភាអនងិអាចរគែែណត ែរ់គលឹះលា នទាាំងមូល។ 

9-4-5 ការហវ លែហវ ឺន 

9-4-5-1 គៅរគលឹះលា ន រតូិ អនុិតតការហវ លែហវ ឺនរត់គគចោ៉ា ងគហាចោស់១ឆ្ន ាំមតងគហើយែនែលទុ់ែែាំណត់រតា។ 

គៅែន ុងការហវ លែហវ ឺនរត់គគច ែុគគលិែទាាំងអសរ់តូិ ចូលរមួ គហើយរគលឹះលា នខែលគធវ ើការង្ករគអលយែ់ 

រតូិ អនុិតតការហវ លែហវ ឺនគៅគអលយែឬ់គោយគរែើសមមតែិមមថាជាគអលយែ់។ 

9-4-5-2 ែុគគលិែខែលមានចាំនួនសមលមម 

រតូិ ខតទទួលបានការហវ លែហវ នឺែគចចែគទសការពារអគគ ីភយ័ែូចជាការអន្ត់អគគ ីភ័យែឋមជាគែើម។ 

9-4-6 ការធានាសុិ តា ិភាអរែស់ិ តថ ុធាតុគែើមនិងលរធាតគុីម ី

9-4-6-1 ិតថ ុធាតុគែើមខែលគរោឹះថាន ែ់ លរធាតុគីមីខែលអាចែុតគ្ឹះ និងិតថ ុធាតុគែើមខែលអាចែុតគ្ឹះ 

រតូិ ទុែោែ់គៅែខន្ងខែលអាចគរែើរបាស់ឧែែរណ៍អន្ត់អគគ ីភយ័បាន 

គហើយឲ្យឃ្ាតអីគភ្ើងឬរែភអ 

ែាំគៅ។ 
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9-5 លរធាតវ្ មី្ី

9-5-1 ចាំគពាឹះថាន ាំគមីី លរធាតុគរោឹះថាន ែ់ 

រតូិ រគែរ់គងគោយរែមូលផុ្្ាំគោយចែ់គលរទុែខែលតរមូិឲ្យមានសាំគណើគោយSDS(រែោសទិននន័យសុិតាភិា

អ)។ 

9-5-2 ថាន ាំគីមីគរោឹះថាន ែ់និងលរធាតុគរោឹះថាន ែ់ រតូិ ឲ្យខតែគុគលែិចាំបាច់ខែលទទួលបានការហវ លែហវ នឺរតលមរតូិ  

ចត់ខចងខតែ៉ាុគោណ ឹះ។ 

9-6 កន្ ាុងលន កគ់ៅសរំាប់បវ្ គលកិុិងអាហារោា ុសរំាបប់វ្ គលិក

9-6-1 ែខន្ងលន ែ់គៅសាំរាែែ់ុគគលែិនិងអាហារោា នសាំរាែែ់ុគគលិែរតូិ គោរអតាមចាែ់ែទែញ្ញតតទិា ាំងឡាយជាធ

រមាន។ ែខន្ងលន ែ់គៅនងិអាហារោា នខែលសា តិែន ុងរគលឹះលា ន 

រតូិ ខតគោរអតាមរែការែង្កា រអគគភី័យនងិគរោឹះមហនតរាយរតង់ចាំណុច9-4។ 

9-6-2 ែខន្ងលន ែ់គៅសាំរាែែ់ុគគលែិ រតូិ ែគងា ើតគៅែខន្ងខែលឃ្ាតឆ្ៃ យអីតាំែន់ផ្លតិ ែខន្ងគធវ ើការ និងឃ្ាាំង 

គោយមានិ សាធានការសុិតា ិភាអនិងការពារឯែជ្នភាអរែសែ់ុគគលិែ។ ែខន្ងលន ែ់គៅែុគគលិែ 

គៅរគែ់ែនទែ់រតូិ ែាំពាែ់ែរ សាកាខ រផ្្ទសែ្់រូចរនតែយលន់ិងរគែ់រគងសតីណុាភាអខែលគរែើទូគៅគៅែន ុងតាំែន់

ឲ្យបានរតលមរតូិ  នងិរតូិ មានែងគន់ខែលមានអនាម័យនងិែាលផ្ទា  ូែងូតទលែខែលអាចគរែើរបាសប់ាន។ 

9-6-3 ែរ សាកាខ រនិងែុគគលិែទាាំងឡាយខែលពាែ់អន័ធនលងការចមែនិនិងែគរមើអាហារគៅអាហារោា នែុគគលិែ 

រតូិ គោរអតាមែទែញ្ហជ អនាម័យែន ុងតាំែន់និងរគែ់រគងអនាម័យឲ្យបានរគែរ់ជ្ងុគរជាយ។ 

10. បរ សាលថ ុ

មិនរតលមខតរតូិ គោរអរគែច់ាែែ់ទែញ្ញតតជិាគែើមខែលពាែ់អន័ធនលងែរ សាលា នថ្នរែគទសនិងតាំែន់ខែលគធវ ើការផ្លិត

ែ៉ាុគោណ ឹះគទ គឺរតូិ គតិគូរខ្ាាំងែាំផ្ុតចាំគពាឹះសុិ តា ិភាអែរ សាលា ន។ 

រតូិ អិនិតយថាិតថ ុធាតុគែើមនងិែាំ ខណែថ្នផ្លិតផ្លខែលគរែើរបាស់គឺរសែតាមចាែែ់ទែញ្ញតត ិនិងែទែញ្ហជ រែសរ់ែគទ

សឬតាំែន់ខែលរែបាន  

សនធសិញ្ហញ អនតរជាតិ អនសុញ្ហញ  នងិរតូិ ែាំគអញតាមគោលការណ៍ខែលអុីអនបានែាំណតព់ាែអ់័នធនលងែរ សាលា ន។ 

10-1 មិនរតលមខតរតូិ គោរអរគែច់ាែែ់ទែញ្ញតតជិាគែើមខែលពាែ់អន័ធនលងែរ សាលា នែ៉ាុគោណ ឹះគទ  

រតូិ កាត ែ់ឲ្យបានអែីនទ ុែគៅគលើែរ សាលា ន និងគិតគូរខ្ាាំងែាំផ្ុតចាំគពាឹះសុិ តា ិភាអែរ សាលា ន។ មយ៉ាងគទៀត 

រតូិ ែាំគអញតាមគោលការណល៍ទធែមមខែលមាននិរនតរភាអរែស់អុអីន(ឧែសមព ័នធ ទី៣) និងគោលនគោបាយ 

ជ្ីិលស្តសតចរមឹុះរែសអីុ់អន(ឧែសមព ័នធ ទី៤)ខែលអុអីនែាំណត់។ 

10-2 រែការទាមទារពាែអ់័នធនលងែរ សាលា នគនឹះែរ៏តូិ ខតខចែរំខលែគៅអនែផ្គត់ផ្គង់រែសែ់ល នួផ្ងខែរ។ ជាអិគសស 

លា ែ័នខែលែាំអុងគរែើរបាស់ិតថ ុធាតុគែើមខាងគរកាម 

រតូិ មានទាំនួលែសុរតូិ ែន ុងការអនយល់អាំអីិតថ ុធាតុគែើមគនាឹះ។ ចាំគពាឹះិតថ ុធាតុគែើម 

រតូិ គោរអតាមគោលការណល៍ទធែមមខែលមាននិរនតរភាអរែស ់

អុីអន(ឧែសមព ័នធ ទី៣)និងចាំណុចខាងគរកាម។ 

ែ) ធនធានជ្លផ្ល៖ គោលនគោបាយលទធែមមផ្លិតផ្លជ្លផ្លរែស់អុីអន(ឧែសមពន័ធ ទី៥) 

ែ) គ ើនិងលរធាតុសរថ្សគ ើ(pulp)៖ គោលការណល៍ទធែមមធនធានថ្រអគ ើរែស់អុីអន(ឧែសមពន័ធ ទី៦) 

10-3 ចាំគពាឹះិតថ ុធាតុគែើមខែលគរែើរបាស់ មិនរតូិ ែាំផ្្ទញែរ សាលា នឬរំគលាភសិទធិរែសរ់ែជាជ្នជ្នជាតិគែើមគទ។ 
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10-4 ចាំគពាឹះការែគញ្ចញឧសម ន័ ការែគញ្ចញគចលទលែែែវែ់ សាំរាម សគម្ងរំខាន រតូិ រសែតាមែទោា ន 

ែរ សាលា នខែលែាំណត់គោយចាែ់ែទែញ្ញតត ិគៅែន ុងរែគទសខែលគធវ ើការផ្លិតនងិលទធែមម។ មយ៉ាងគទៀត 

រតូិ យែឲ្យបាននិងរែាទុែលិែតិអនុញ្ហញ តខែលចាំបាច។់ 

10-5 ចាំគពាឹះសែមមភាអខែលផ្តលែ់នទ ុែគលើែរ សាលា នែូចជាការែគញ្ចញគចលទលែែែវែ់ជាគែើមគៅែន ុងែាំគណើរការផ្

លិតិតថ ុធាតុគែើម អនែផ្គតផ់្គង់រតូិ មានទាំនួលែុសរតូិ ែន ុងការអនយល់អាំអីការគរែើរបាស់ិតថ ុធាតុគែើមគនាឹះ។ 

10-6 រតូិ យែឲ្យបាននិងរែាទុែការអនញុ្ហញ តខែលរតលមរតូិ ខែលពាែ់អ័នធនលងលរធាតមុានគរោឹះថាន ែ។់ 

គែើមបីែង្កា រហានិភយ័ថ្នការែាំអលុែរ សាលា នគោយការែគញ្ចញលរធាតុមានគរោឹះថាន ែ ់

រតូិ ចត់ិ សាធានការសមរសែ 

និងរតូិ រាយការណ៍គៅអាជាា ធរពាែអ់័នធរាលក់ារែាំអលុឬគរោឹះថាន ែ់ខែលបានគែើតគ ើងគហើយ។ 

10-7 គែើមបីគោរអតាម “អនសុញ្ហញ រែងុម៉ាុងរទីអាលស់ត ីអលីរធាតុែាំផ្្ទញរសទាែអូ់សូន” ខែលពាែ់អន័ធនលង 

ែទែញ្ហជ ថ្នលរធាតុខែលគរែើរបាសែ់ន ុងែាំគណើរការផ្លិត 

រតូិ រគែរ់គងលរធាតុFluorocarbonឲ្យបានរតលមរតូិ ។ រតូិ គោរអតាមចាែ់ែទែញ្ញតត ិរែស់រែគទសគែើមាន។ 

10-8 ចាំគពាឹះការគរែើរបាស់ិតថ ុធាតុគែើមខែលជ្ឹះឥទធិអលែល់ែរ សាលា នខផ្នែែូីចជា ការគរែើរបាសថ់ាមអល 

ការែគញ្ចញឧសម ន័ផ្លផ្ទឹះែញ្ចែ់ គ ើ ធនធានសមុរទជាគែើម 

រតូិ ែាំគអញតាមែទោា នខែលមានែាំរ សាតតលងរ ៉ឹងជាងែន ុងចាំគោម ចាែ់ែទែញ្ញតត ិរែគទសឬតាំែន់ 

ែទោា នតាមឧសាហែមម ឬែទោា នអុីអនគៅ10-1 និង10-2។ 

10-9 អនែផ្គត់ផ្គងរ់តូិ យែឲ្យបាននិងខងរែាគសចែត ីអនញុ្ហញ តតាមចាែរ់តលមរតូិ  

និងចូលរមួែន ុងការគរែើរបាសធ់នធានទលែឲ្យមានរែសិទធភាអែពស់ 

ខែលពាែអ់័នធនលងការគរែើរបាសធ់នធានទលែែល នួឯង គៅែន ុងែាំគណើរការផ្លិតិតថ ុធាតុគែើម។ 

11. ការជួ្ញដូរផ្លតិផ្ល

រតូិ គោរអចាែែ់ទែញ្ញតត ិខែលពាែ់អន័ធនលងការជួ្ញែូរគៅរែគទសផ្លិត រែគទសនងិតាំែន់នាាំគចញ 

ថ្នផ្លិតផ្លសាំគរចនងិចាំ ខណែផ្លិតផ្លគនាឹះ។ 

11-1 រតូិ គោរអចាែែ់ទែញ្ញតត ិខែលពាែ់អន័ធនលងការជួ្ញែូរគៅរែគទសផ្លិត រែគទសនងិតាំែន់នាាំគចញ 

ថ្នផ្លិតផ្លសាំគរចនងិចាំ ខណែផ្លិតផ្លគនាឹះ។ 

11-2 រតូិ គោរអចាែែ់ទែញ្ញតតពិាែ់អ័នធនលងែមមសិទធិែញ្ហញ  និងចាែ់ទែ់លា តក់ាររែែួតរែខជ្ងមនិរតលមរតូិ  

គហើយសហរោសខែលែាំអងុផ្លិតផ្លតិផ្លគោយទទួលការឯែភាអឲ្យគរែើរបាស់ែមមសិទធិែញ្ហញ អីជ្នទីែី 

រតូិ មានឯែលរែញ្ហជ ែស់ិទធិគរែើរបាស់។ 

11-3 ែន ុងការផ្លិតនងិលទធែមមិតថ ុធាតុគែើម រតូិ អិនិតយថារែគទសនិងលា ែ័នខែលផ្លតិឬរតូិ បានផ្លិត 

មិនរតូិ បានែាំណតថ់ាជារែគទស(ែុគគល)រងទណឌ ែមមគោយរែគទសជ្ែ៉ានុនិងអងគការសហរែជាជាតិ។ 

12. ពអគលម ោះក្តង់ុិងតមាា ពអ

ហាមឃាត់មិនឲ្យរែរអលតតអាំគអើរបាសចែសលីធម៌គៅែន ុងរាលស់ែមមភាអអាជ្ីិែមមែូចជា អាំគអើសូ ែនិងទទួលសាំណូ ែ 

ការខែ្ងែន្ាំែាំណតរ់តា ភស្ ុ តាង សែខ ីភាអ ការខែខរែនងិ  ការលាែប់ាាំងជាគែើម។ 

អ័ត៌មានពាែ់អ័នធនលងសែមមភាអអាជ្ីិែមម 

រតូិែង្ា ញឲ្យបានរតលមរតូិខផ្ែែតាមែទែញ្ហជ  ជាធរមាននិងទាគំនៀមទាលំាែ់រែតិែតតិការង្រទូគៅ។ 
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12-1 មិនរតូិ ទទួលយែ ឬអនុិតតសែមមភាអខែលរបាសចែសលីធមែូ៌ចជា ការសូែបា៉ា ន់ អុែរលួយ 

ការលាែ់បាាំង ខែ្ងែន្ាំឬខែខរែែាំណតរ់តាឯែជ្ន។ 

12-2 មិនរតូិ មានអាំោចនងិទាំនាែ់ទាំនងខែលរែឆ្ាំងនលងសងគម។ 

12-3 ែរណីគរែើរបាស់ិតថ ុធាតុគែើមជាសាំណបា៉ា ហាាំង គលាហៈតានតាឡាាំ(tantalum) គលាហៈTungsten មាស 

មិនរតូិ គរែើរបាស់ខរ៉ាខែលមានជ្គម្ាឹះគៅលធារណរែាែុងគហាគ ឬរែគទសជ្ិតខាងខែលោាំរទការរំគលាភសិទធិម

នុសែធៃនធ់ៃរគោយផ្ទទ ល់ឬរែគោល។ 

12-4 រតូិ ែង្កា ញែលអ់ុីអននូិរែមុហ ុនខែលអលងពាែឲ់្យផ្លិត 

និងរតូិ ទទួលការអនញុ្ហញ តអអីុីអនមុននលងចែ់គផ្តើមការផ្លិត។ 

ែរណីគរែើរបាសក់ារអលងពាែែ់នតនិងអនែគ ៉ា ការែនត  រតូិ ទទួលការអនញុ្ហញ តអី 

អុីអនមុននលងចែ់គផ្តើមគរែើរបាស។់ 

12-5 រតូិ យលរ់អមឲ្យចូលគៅែន ុងរគលឹះលា ន ការលែសួរនិគោជ្ិត ការអិនតិយឯែលរពាែអ់័នធ  

គោយអុីអនឬគោយែគុគលតាំោងខែលអុអីនចត់តាាំងគោយមិនចាំបាចម់ានការផ្តលែ់ាំណលងជាមុន 

គែើមបីឲ្យអុីអនគធវ ើការរតួតអនិិតយលា នភាអគោរអរែមរែតិែតតពិាណជិ្ជែមមសាំរាែ់អនែផ្គតផ់្គង់រែស់អុីអន 

(រែមរែតិែតត ិគនឹះ)។ 

12-6 រតូិ សហការជាមួយអុអីនែន ុងែរណីអុីអនគធវ ើការអិនិតយថាគតើសែមមភាអអាជ្ីិែមមរែសរ់ែមុហ នុខែលអលង

ពាែ់ែនត  និងរែមុហ នុខែលផ្គតផ់្គង់ិតថ ុធាតុគែើមនិងឧែែរណែ៍នាទ ែ់ែនែ ាំ 

គឺរសែតាមរែមរែតែិតត ិគនឹះខែរឬគទ។ 

12-7 រតូិ ទាំនាែ់ទាំនងគៅអុអីនឲ្យបានឆ្ែ់រហស័ែន ុងែរណីខែល

អនែផ្គត់ផ្គង់និងលា ែ័នខែលសា ិតែន ុងសង្កវ ែផ់្គតផ់្គង ់បានគលម ើសរែមរែតែិតត ិគនឹះ 

និងទទួលការចងអ ុលរបាែ់អែីោត ញលរអ័តម៌ានឬែុគគលពាែ់អន័ធផ្លរែគោជ្ន៍។ 

12-8 ែន ុងែរណីអនែផ្គតផ់្គងន់ិងលា ែ័នខែលសា តិែន ុងសង្កវ ែផ់្គតផ់្គងរ់តូិ បានទទួលលគ លថ់ាបានគលម ើសនលងមួយែន ុ

ងចាំគោមចាែែ់ទែញ្ញតត ិ គសចែត ីខណនាាំ ែទែញ្ហញ  និងរែមរែតិែតត ិគនឹះ 

និងែន ុងែរណីខែលគធវ ើសែមមភាអអសលីធម៌ែូចមានែន ុង12-1ឬបានគធវ ើការអលងពាែក់ារផ្លិតគោយោម ន

ការអនញុ្ហញ តអ ី

អុីអន អុអីនអាចែញ្ចែ់ទាំនាែ់ទាំនងជាមួយនលងអនែផ្គត់ផ្គងប់ានភ្ាមៗ។ 

13. ការចូ្បលរមួ្

រតូិ ែញ្ច លូែ្លមលរសាំគណើថ្នរែមរែតិែតត ិពាណជិ្ជែមមសាំរាែ់អនែផ្គតផ់្គង់រែសអ់ុីអនគៅែន ុងរែអ័នធ រគែ់រគងរែសរ់ែមុ

ហ ុននងិអងគភាអែល នួ នងិរែលងខរែងគោយអងគភាអទាាំងមូលគែើមបីគោឹះរលយែញ្ហា សងគមគៅែន ុង 

សង្កវ ែ់ផ្គត់ផ្គង់ទា ាំងមូល។ 

13-1 រតូិ ោែែ់ញ្ច លូែ្លមលរសាំគណើថ្នរែមរែតិែតត ិគនឹះគៅែន ុងទិសគៅនិងសែមមភាអរែសរ់ែមុហ ុននិង 

អងគភាអែល នួគែើមានចាំណុចែវឹះខាត និងអរងលងរែអ័នធ រគែ់រគងរែសរ់ែមុហ នុនិងអងគភាអែល នួ។ 

13-2 រតូិ គធវ ើការវាយតថ្ម្ជារែចាំអាំអីការគោរអរែមរែតិែតតគិនឹះ និងខែលមែែញ្ហា ខែលបានរែគ ើញ 

គរកាមការចូលរមួអថីាន ែរ់គែ់រគងនិងែុគគលិែ។ 

13-3 ចាំគពាឹះទសិគៅ ការវាយតថ្ម្ សែមមភាអខែលមែជាគែើម រតូិ ែនែល់អ័តម៌ានជាឯែលរលាយលែខអែែរ 

និងគរតៀមឲ្យផ្តល់គៅអុីអនឬែុគគលិែពាែ់អន័ធផ្លរែគោជ្ន៍តាមការចាំបាច់។ 

13-4 អងគភាអមិនរតូិ ោែអ់ិនយ័ 
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ែញ្ឈែក់ារង្ករឬគរ ើសគអើងចាំគពាឹះែគុគលែិគោយគរែើមូលគហតុថ្នការផ្តល់អ័តម៌ានអាំអកីារគោរអតាមរែម

រែតិែតត ិគនឹះ ឬការគលើែសាំគណើតវា៉ា ។ 

13-5 អងគភាអរតូិ ែគងា ើតយនតការគែើមបីអិនតិយចាំគពាឹះការរែកាន់ខាជ ែ់រែស់អនែផ្គតផ់្គង់ អនែគ ៉ា ការ 

និងអនែគ ៉ា ការែនតរែសែ់ល នួ អាំអរីែមរែតិែតត ិរែស់ែល នួខែលែាំគអញលែខែណ័ឌ រែមរែតែិតត ិគនឹះ។ 
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ឧបសម្ព ័ ធុទី១ 

ពាកយ្ ាុ រោះ 

អនែផ្គត់ផ្គង់：សហរោស ឯែតតែុគគល ឬអងគភាអខែលគធវ ើការផ្គតផ់្គង់គសវាែមម និង/ឬ ផ្លិតផ្លគៅ 

សហរោសឬអងគភាអ។ ឧទាហរណ៍ រែមុហ ុនផ្លិត រែមុហ ុនតគម្ើង រែមុហ ុនផ្លិតខផ្នែថ្នផ្លិតផ្ល  

រែមុហ ុនែលែជ្ញ្ជ នូ រែមុហ នុលែ់រាយ អនែផ្តល់គសវាជាគែើម។ 

គ ៉ា ការែនត：ការគ ៉ា ការការង្ករគោយជ្នទីែ(ីអនែគ ៉ា ការែនត) 

ខផ្ែែតាមែិចចសនយជាមួយអនែគ ៉ា ការចាំគពាឹះការង្ករទាាំងមូលឬមួយខផ្នែខែលអនែគ ៉ា ការបានទទួល។ 

គ ៉ា ការ：ការទទួលការង្ករគោយមានទាំនួលែុសរតូិ ចាសល់ាស់ចាំគពាឹះសមិទធផ្លនិងផ្លិតផ្លសាំគរច 

ខផ្ែែតាមែិចចសនយជាមួយអនែែុម៉ាមង។ 

អលែមមែមុារ：ជាការគរែើរបាសែ់ុមារខែលមានអាយុមនិែល់ែាំរ សាតអាយុខែលែពសជ់ាងរវាង 

អាយុ១៥ឆ្ន ាំនិងអាយុខែលអនុញ្ហញ តឲ្យគរែើរបាស់គោយចាែ់រែគទសគនាឹះ។ 

ចាំគពាឹះរែគទសជាែរណីគលើែខលងខែលទទួលលគ ល់គោយចាែ់ែន ុងតាំែន់និងរតូិ បានែាំណតអ់ាយុអែបែរមាសាំរាែ់

គធវ ើការង្ករគៅែន ុងសនធសិញ្ហញ គលែ១៣៨រែស់ILO គឺជាការគរែើរបាស់ែមុារខែលមានអាយុមិនែល១់៤ឆ្ន ាំ។ 

អលែមមគោយែងខ ាំ：រាល់អលែមមឬគសវាែមមខែលមិនខមនសម រ័គចិតតគោយខ្ាចការអិន័យឬសងសលែ 

ឬជាការទាមទារឲ្យគធវ ើែន ុងនាមជាមគធយបាយសងែាំណុល។ 

អលែមមគោយអនែគទាស：

ជាទរមង់អលែមមខែលរតូិ បានែងខ ាំឲ្យគធវ ើការង្ករគរកាមការរគែ់រគងនិងឃ្ាាំគមើលគោយអាំោចលធារណៈ  

ជាលទធផ្លថ្នការសគរមចជាែ់គទាសគោយតលុាការ។ អនែគទាសទទួលបានថ្ង្ ន លួ 

ែ៉ាុខនតភាគគរចើនគឺមិនអាចែែិគសែការង្ករបាន 

គហតុគនឹះគទើែរតូិ បានចត់ទុែជារែគភទមួយថ្នអលែមមគោយែងខ ាំ។ 

អលែមមគោយោែែ់ាំហិត：

ទរមងអ់លែមមខែលោែ់ែាំហិតគលើគសរ ើភាអតាមរយៈមូលគហតសុងែាំណុលចាំគពាឹះនិគោជ្ែឬែុគគលឯគទៀត 

ឬមូលគហតុឯគទៀត។ 

អលែមមគោយគែងរែិញ័្ច：ទរមងអ់លែមមខែលមិនមានការសម ័រគចិតតតាមរយៈការែងខ ាំ គាំរាមែាំ ខហង 

និងោែស់ាំពាធផ្ល  ូិ កាយនិងផ្ល ូិ ចិតតគោយនិគោជ្ែឬអនែតាំោង។ 

ការជួ្ញែូរមនសុែ：ជាការរែមូល ែញ្ជ នូ ផ្គតផ់្គង់នងិទទួលយែមនុសែ តាមរយៈការគាំរាមែាំ ខហង ការែងខ ាំ  

ការគបាែរបាស់ និងសែមមភាអោែស់ាំពាធឯគទៀតែន ុងគោលែាំណងគែងរែិញ័្ច ។ 

ែុគគលិែជាជ្នអគនាត រែគ ិសន៍：អនែខែលចែគចញអរីែគទសែាំគណើតឬរែគទសខែលែល នួធាំធាត់គហើយែាំអុង 

លន ែ់គៅនិងគធវ ើការគៅរែគទសែចច ុ ែបននោ៉ា ងគហាចោស់១២ខែ។ 

រែអន័ធ ទូទាតរ់បាែ់ ន លួតាមលទធផ្លការង្ករ：

ជាិ សាធីលស្តសត ទូទាត់របាែ់ ន លួគោយគណនាខផ្ែែតាមែរ សាមាណផ្លិតផ្លខែលបានផ្លិតគោយមិនគិតអីគមា៉ា ងគធវ ើការ 

សរុែគនាឹះគទ។ 

ការអិនយ័： ជាការោែ់ទណឌ ែមមចាំគពាឹះការគលម ើសការង្ករខែលបានែាំណត់គែើមបីរែាិ សាន័យែន ុងអងគភាអ 

គគោយមានរែគភទែូចជាកាគរោែ់គទាស  ការសត ីែគនាទ ស ការកាត់របាែ់ ន លួ ការផ្ទែ  ែការង្រជាគែើម។ 
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ែត់រតាឯែលរជាលាយលែខអែែរ：ជាការអណ៌នាជារែអ័នធនូិអ័ត៌មានចាំបាច់ទាាំងអស។់

របាែ់ ន លួសាំរាែ់ជ្ីិភាអ：របាែ់ ន លួរគែ់រោន់សាំរាែ់ែគុគលិែនិងរគួលររស់គៅជ្ីិ ភាអែូចមនុសែទូគៅ។ 

ធាតុផ្ែ ាំថ្នសត ង់ោរជ្ីិភាអែូចមនុសែទូគៅគឺរមួមាន អាហារ ទលែ ែខន្ងលន ែ់គៅ ការអែ់រំ ការខងទាាំសែុភាអ 

ចាំោយគធវ ើែាំគណើរ សាំគលៀែែាំពាែ់ 

និងរែស់មិនអាចែវឹះបានែថ្ទគទៀតែូចជាការគរតៀមសាំរាែ់ចាំោយខែលមិនអាចលម នែលងមុនជាគែើម។ 

ការទូទាត់ែន ុងទរមង់ខែលមានែាំហិត：ការទូទាត់គោយែណ័ណ ទូទាត់ គូែ៉ាុង ឬមូលែរតខែលមានការសនយ។ 

រែអន័ធអនិ័យ：ជាទណឌ ែមមចាំគពាឹះការគលម ើសការង្ករខែលបានែាំនត់គៅគលើែុគគលិែ គែើមបីអនែរគែរ់គងរែា 

 ិ សាន័យនិងសោត ែធ់ាន ែ។់ ែរណីធៃន់ធៃរ ែគុគលែិមានសិទធទិទួលបានជ្ាំនួយអសីហជ្ីអឬជ្នទីែីខែលសមរសែ។ 

SDS：ពាែយកាត់ថ្នរែោសទិននន័យសុិតាភិាអ(Safety Data Sheet)។ 

ជាឯែលរសាំរាែផ់្តល់អត័៌មានពាែអ់័នធនលងលែខណៈរែូនងិលែខណៈគីមី ភាអគរោឹះថាន ែ់ 

និងិ សាធីចត់ខចងរែស់លរធាតុគីមី គៅឲ្យថ្ែគូរខែលគផ្ទរឬ 

ផ្តល់ឲ្យនូិលរធាតគុីមីគនាឹះ គៅគអលផ្តលឬ់គផ្ទរលរធាតុគមីី និងលរធាតុខែលលាយចរមឹុះលរធាតគុីមី ។ 

រែគទសរងទណឌ ែមមគោយអងគការសហរែជាជាតិ： 

រែគទសជាគោលគៅថ្នទណឌ ែមមគោយរែមុរែលែាភិបាលសនតសិុែសុិតា ិភាអថ្នអងគការសហរែជាជាតិខែលជាិ សាធានកា

រែងខ ាំគៅគអលខែលសនតភិាអរតូិ បានគាំរាមែាំ ខហងគហើយែិចចែាំរែលងខរែងតាមការទូតរតូិ ែញ្ចែ់គោយែរាជ្័យ។ 
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ឧបសម្ព ័ ធុទី២ 

សាំគណើការែង្កា រអគគ ីភយ័និងគរោឹះមហនតរាយចាំគពាឹះរែគទសែង់ក្ាខែស 

(1) គៅរែគទសែង់ក្ាខែស ចាំណុច៤ខាងគរកាមរតូិ បានអនុិតតគៅរគលឹះលា នគរាងចរែ។

ែ អោរខែលគែើមគ ើយរតូិ បានលងសងស់ាំរាែល់ន ែ់គៅ មិនអាចែខម្ងជារគលឹះលា នសាំរាែ់ផ្លិតបានគទ។ 

ែ រគលឹះលា នខែលមានគរចើនជាន់ មិនអាចោែ់ហាងលែ់ទាំនិញគៅជាន់ផ្ទទ លែ់ឬីជាន់ែថ្ទគទៀតបានគទ។ 

គ រគលឹះលា នខែលមានគរចើនជាន់ 

មិនអាចខចែរំខលែអោរជាមួយរែមុហ ុនខែលមានគរាងចរែែថ្ទគទៀតខែលមានែមមសិទធិគោយខ ែបានគនាឹះ

គទ។ 

មិនអាចែគងា ើតែខន្ងលន ែគ់ៅែន ុងអោរខែលមានរគលឹះលា នែរ សាកាខ រគនាឹះគទ។ 

(2) គៅែងក្់ាខែស រតូិ អនុិតតការហវ លែហវ ឺនរត់គគចែន ុងគអលែីខែមតង

គហើយការហវ លែហវ ឺនរត់គគចគនឹះរតូិ ខតមានការឃ្ាាំគមើលអលីា ែ័នទីែអីីខាងគរត។

ចែ់ឧែសមព ័នធ រតលមគនឹះ 
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Appendix 3 

Aeon Sustainable Procurement Principle 

1. Eliminating illegal gathering or trading of natural resources and illegal fishing.

2. Establishing and managing Aeon standards from the perspective of biodiversity

preservation and preventing the depletion of natural resources.

3. Minimizing the use of non-renewable resources.

4. Establishing traceability, including place of production and fishing methods, for

agricultural products and marine resources.

5. Preventing the destruction of forest land with high conservation value.

Appendix 4 

Aeon Biodiversity Principle 

Aeon’s business depends on living products, such as agricultural and marine products. 

Recognizing this, Aeon formulated the Aeon Biodiversity Principle in March 2010 toward 

the conservation of biodiversity, which is essential in achieving a sustainable society. 

Basic Principle 

Recognizing the impact of our overall corporate activities on the ecosystem, we actively 

focus on reducing the impact as well as on conservation activities, working in 

collaboration with our stakeholders, including our customers, local authorities, and non-

profit organizations. We focus on the following points related to the ecosystem in our 

corporate activities: 

Through our corporate activities, we 

1. Remain conscious of blessings and burdens.

2. Engage in initiatives that protect and nurture.

3. Disclose information on our activities.

Action Guidelines (Excerpt) 

1. Products: We will set sustainability targets for resource managed fresh seafood and

processed products, engage in their purchase and sale while sharing those targets with

our business partners, and communicate related information to customers.
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2. Stores: We will continue to promote tree-planting campaigns with local customers at

new store sites and continue to develop Eco Stores with less environmental impact than

conventional facilities.

3. With Customers: Through tree-planting campaigns and other programs, we will share

environmental awareness and learn together with all of our customers.

Appendix 5 

Aeon Sustainable Seafood Procurement Policy  

Carry out regular risk assessments from a resource depletion prevention and biodiversity 

conservation perspective. Also, in order to mitigate risks, review feasible 

countermeasures and strive to procure sustainable seafood. 

Specific Measures 

Aeon is constantly devising and implementing measures to shift from endangered 

seafood to seafood with a sustainable backing into the future. 

1. Provision of Sustainable Products

Actively sell sustainable seafood such as MSC certified and ASC-certified products

Strengthen handling of complete aquaculture

2. Elimination of Illegal Trade

Comply with international conventions, such as the Convention on International Trade in

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (the Washington Convention) 

3. Establishment of Traceability Measures

Promote strengthening of resource management in Indonesia

4. Regular Risk Assessments

Launch organization to promote sustainable procurement Measures in organization

development, have begun. 

Appendix 6 

Aeon Forest Resources Procurement Principle (Paper/Pulp/Timber) 

21
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We will continue to utilize store materials and product raw materials made of lumber and 

pulp produced from properly managed forests, and strive to prevent forest destruction.  

Initiatives through Our Products Identify risks and opportunities, consider viable 

methods, and aim for sustainable procurement through continuous improvement. 

1. Handling of Sustainable Products

Raw material from properly managed forests is authenticated and products that have

acquired FSC® certification are handled assertively.

2. Effective Use of Domestic Lumber in Japan

Efforts for the effective use of domestic lumber are undertaken in order to achieve

sustainable recycling in Japan’s forests.

3. Ensuring of Traceability Measures

For high-risk countries and regions, confirmation of raw material traceability to forests

are handled on a priority basis.

4. Prevention of Illegal Deforestation

Confirmation of legality of lumber, etc., is conducted based on laws related to promotion

of the use of legally harvested lumber.

5. Preservation of Areas with High Conservation Value

Confirmation of the implementation of precautionary measures is conducted in order to

maintain areas with high conservation value.
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