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ការប្ដដជាា ចិត្តគឺជាអ្វ ីៗក្គដ់យ៉ា ង 
ប្ៅ Nike ប្ ើងប្ ឿជារ់ថា ប្ ោះដីជាគ្មា នទីដញ្ចដ់រ៏ប្ដា  ពិត្ណាស្់ វា
មានទីចាដ់ប្ ដ្ ើមចាស្់លាស្់។ Nike Code of Conduct (ក្រមក្ដត្ិដត្ត ិ
រដស្់ Nike, Code) និង Code Leadership Standards (ក្រមស្តង់ដាភាព
ជាអ្នរដឹរនាំ,CLS) ដារ់ប្ចញនូវស្ត ង់ដាអ្ដបដរមា ដដលប្ ើងរំពឹងថា 
ប្ោងចក្ររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្ូវដាំប្ពញតាម។ ប្ ើងរំពឹងថា អ្នរ
គ្ត្់ គ្ង់ ាំងអ្ស្់ដចររំដលរការប្ដដជាា រដស្់ប្ ើងចាំប្ ោះស្ុខុមាលភាព
រដស្់រមាររ ក្ពម ាំងប្ក្ដើធនធានធមាជាត្ិក្ដរដប្ដា ការទទួលខុស្
ក្ត្វូនិងយ៉ា ងមានក្ដស្ិទធភាព។ ដទដាា នអ្ដបដរមា ាំងប្នោះគឺជាដ ន្រដ៏
ស្ាំខានន់ន ុទធសាស្រស្ត អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់រដស្់ Nike ប្ លគឺរប្ដៀដដដលប្ ើងវា 
ត្នមៃប្លើការក្ដត្ិដត្ត ិប្គ្មល និងរាំណត្់ថាអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ដល់ Nike នឹងដនត
ចូលរមួ ក្ពម ាំងប្ធវ ើឲ្យររ ករចប្ក្មើនធុររិចចរដស្់ប្ ើង។ ប្ ើងប្ធវ ើការជាមួ 
អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ាំងឡា ណា ដដលដង្ហា ញនូវការប្ដដជាា ចិត្តចាំប្ ោះការ
ក្គដ់ក្គងធុររិចចរដស្់ពួរប្គ ក្ដរដប្ដា ការទទួលខុស្ក្ត្ូវនិងចីរភាព 
ក្ពម ាំងអ្នរ ាំងឡា ណាដដលស្វ ោះដស្វ ងស្ប្ក្មចឲ្យបាន ហួស្ពីស្តង់ដា
អ្ដបដរមា។ 

ការប្ដដជាា
ចិត្តគឺជា
អ្វ ីៗក្គដ់
យ៉ា ង 

រដ ីរំពឹងរដស្ប់្ ើង 
ប្ ើងរំពឹងថា អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ាំងអ្ស្់ដចររំដលរការប្ដដជាា ចិត្តរដស្់ Nike 
ចាំប្ ោះការប្គ្មរពស្ិទធិរមាររ និងត្ប្មក ើងស្ុខមាលភាពរដស្់ពួរប្គ 
ជាមួ នឹងការ រចិត្តទុរដារ់ជាពិប្ស្ស្ចាំប្ ោះអ្នរដដលង្ហ ទទួល
រងប្ក្គ្មោះខាៃ ាំង ដូចជារមាររជាស្រស្ត ី រមាររចាំណារក្ស្រុ និងរមាររ
ដប្ណាដ ោះអាស្នន។ ប្ ើងរ៏រំពឹងដដរថា អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ាំងឡា នឹងប្ក្ដើ
ធនធានធមាជាត្ិក្ដរដប្ដា ការទទួលខុស្ក្ត្វូនិងមានក្ដស្ិទធ្ល 
ប្ដា ប្ដដ ត្ប្លើដ ន្រដូចជា ការកាត្់ដនថ កាដូននិងស្ាំណល់។ ជាដ ន្រ
មួ នន ុទធសាស្រស្ត ចប្ក្មើនលូត្លាស្់រដស្់ Nike ប្ ើងដស្វ ងររអ្នរ គ្ត្់
គ្ង់ ាំងឡា ណា ដដលរាំពុងរសាងក្ដព័នធ ក្គដ់ក្គងដរ៏ប្វៀស្រនវនិងស្ ូ
ធន់ ដដលអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យពួរប្គ ាំរុញភាពរ ករចប្ក្មើនននធុររិចចក្ដរដ
ប្ដា ចីរភាព តាមរ ៈការអ្ភិវឌ្ឍរមាៃ ាំងការង្ហរដដលមានការចូលរមួ
 រ់ព័នធ និងមានត្នមៃ, ការប្លើររមពស្់វដបធមស៌្ុវត្ថ ិភាពដ៏ខាៃ ាំងកាៃ  
និងការកាត្់ដនថ ឲ្យប្ៅត្ិចដាំ្ុត្ចាំប្ ោះ្លដ៉ាោះ ល់ប្លើដរសិាថ ន
ប្ដា សារពួរប្គ។  

ចរខ ុ វស័ិ្ រដស្់ប្ ើងចាំប្ ោះរិចច
ស្ហការគ្មន  
Nike ទទួលសាគ ល់ថា ការស្ប្ក្មចបានចរខ ុ វសិ្័ ននដខែស្ង្ហវ រ់ គ្ត្់ គ្ង់
ដដលកាន់ដត្មានការទទួលខុស្ក្ត្វ នងិកាន់ដត្មាននិរនត រភាព នឹង
ត្ក្មូវឲ្យមានរិចចស្ហការប្ក្ចើនប្ ើងៗ និងចាំណាត្់ការរមួគ្មន  មិនក្ត្ឹមដត្
ជាមួ អ្នរ គ្ត្់ គ្ត្់រដស្់ប្ ើងដ៉ាុប្ណាណ ោះប្ទ ដ៉ាុដនតជាមួ មា៉ា រប្្ែងប្ទៀត្
និងភាគី រ់ព័នធ ាំងអ្ស្់ប្ៅរន ុងចង្ហវ រ់ គ្ត្់ គ្ង់្ងដដរ។ ប្ ើងប្ ឿ
ជារថ់ា ភាពទាំនរ់ទាំនងដដលដ ែ្រប្លើត្មាៃ ភាព, រិចចស្ហការគ្មន  និង
ការប្គ្មរពគ្មន ប្ៅរវញិប្ៅមរ គឺជារតាត  ាំងក្ស្ងុ ប្ដើមបីប្ធវ ើឲ្យប្រឿងប្នោះប្រើត្
ប្ ើង។ ប្ ើងនឹងប្ធវ ើការជាមួ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់រដស្់ប្ ើង ដូចដដលប្ ើងដនត
ពក្ងីរការចូលរមួ រ់ព័នធជាមួ ស្ងគមស្ុីវលិ, ស្ហ ីព, រដាា ភិបាល និង
ភាគបី្្ែងប្ទៀត្ដដរ ប្ដើមបី ោះឥទធិពលប្លើការដៃ ស្់ដដ រូជាក្ដព័នធចាំប្ ោះ
លរខខណឌ ពលរមា ស្ុខភាព ស្ុវត្ថ ិភាព និងដរសិាថ ន ប្ៅរន ុងស្ហគមន៍
ដដលអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់រដស្់ប្ ើងប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការ។ 
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អ្ាំពឯីរសារប្នោះ 

ទូប្ៅ 

រន ុងឯរសារប្នោះ ាំងមូល៖ 

• Nike និងស្មពនធ  Nike  ាំងអ្ស្់ ក្ត្វូបានប្ៅថា "Nike"។ 

• Nike Code of Conduct ក្ត្វូបានប្ៅថា "ក្រម"។ 

• Nike Code Leadership Standards ក្ត្វូបានប្ៅថា "CLS"។ 

• CLS ជារ់លារ់មួ  ក្ត្ូវបានប្ៅថា CLS ក្រមក្ត្ូវបានអ្នុវត្ត ាំងក្ស្ងុ (ជាឧ ហរណ)៍។ 

• ត្ក្មូវការ CLS ជារ់លារ់ ក្ត្វូបានប្ៅថា "ស្តង់ដា"។ 

CLS រាំណត្់នូវស្ត ង់ដាអ្ដបដរមា ប្លើរដលងរដនៃងដដលបានរត្់ស្មាគ ល់ជាពិប្ស្ស្ថាជា ការអនុវត្តដែលបានឲ្យ
យោបល។់ 

រាំ ដណែាីដាំ្ុត្នន "ក្រម" និង CLS ប្នោះ នឹងក្ត្ូវបានប្ក្ដើជាមគគប្ទស្រ៍ដណនាំ ប្ហើ  ាំនួស្រាំ ដណពីមុន ាំងអ្ស្់ 
ប្ដា ចាដ់មានក្ដស្ិទធភាពប្ៅកាលដរបិ្ចេទននការដប្ញ្ចញ ូនអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។  

និ មន ័ 

និ មន័ ខាងប្ក្កាមមានប្ៅរន ុង CLS  ាំងអ្ស្់។ 

A 

Aboveground Storage Tank (ធុងស្ត ុ កយលើែី) គឺជាក្ដដាដ់ដារ់ប្ៅនឹងែកល់ ដដលបានប្ក្ដើស្ក្មាដ់ការររាទុរ
ឥនធនៈ ឬរ៏សារធាត្ុគីមីប្្ែងប្ទៀត្ ដដលមានចាំណុោះប្លើស្ពី 55 gallons (ក្ដដហល 200 liters) ប្ហើ ស្ថ ិត្ប្ៅប្លើន ទ្ដី

 ាំងក្ស្ងុ។ 

Abrasive Blasting (ការផ្ុុំឲ្យស្ឹក) គឺជាដប្ចចរប្ទស្មួ  រន ុងចាំប្ណាមដប្ចចរប្ទស្ដប្ងា ើ ជាប្ក្ចើន ដដលបានប្ក្ដើ
ប្ដើមបីដប្ងក ើត្លរខណៈរដូោងប្មើលប្ៅដូចស្ឹរ ស្ក្មាដ់្លិត្្លប្ដនីមនិងស្ប្មៃៀរដាំ រ់ប្្ែងប្ទៀត្។ ដាំប្ណើរការប្នោះ
ក្ត្វូបានស្មាគ ល់លរខណៈតាមរ ៈការប្ក្ដើខយល់ខាំប្ក្ដស្ (ខយល់ហាដ់) ប្ដើមបីពប្នៃ ឿនឥទធិពលននសារធាត្ុររ ងងប្ធវ ើឲ្យស្ឹរ។ 

Abrasive Blasting Equipment (យ្រឿងបរកិាា រផ្ុុំឲ្យស្ឹក) គឺជាប្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីននិងឧដររណ៍ ដដលបានប្ក្ដើរន ុង
ដាំប្ណើរការ ល្ ុាំឲ្យស្ឹរ រមួ ាំងទូ ល្ ុាំ, ធុងក្ពួស្ និងទុ ប្យបាញ់។ 

Abrasives (សារធាត្ុយធវ ើឲ្យស្ឹក) គឺជាសារធាត្ុររ ងងមួ ដដលបានប្ក្ដើប្ដើមបីប្ធវ ើឲ្យវត្ថ ុធាត្ុមួ ស្ឹរ ដដលអាចមានក្គី
ស្ទ ីលីន ស្ុីលីកា សូ្មបីរន ុងដរមិាណដ៏ត្ិចតួ្ចរ៏ប្ដា ។ ឧ ហរណ៍ននសារធាត្ុប្ធវ ើឲ្យស្ឹរជាទូប្ៅរមួមាន ខាច់, អា
លុ មីញ៉ាូមអ្ុរស្ុីត្, ែាក្រហមជាាំ, អាលុ មីញ៉ាូមស្ុីលីប្ខត្, អាចម៍ទង់ដដង និងអាចម៍ដដរ។ 

Acclimatization (ការសុាុំនឹងអាកាស្ធាត្ុ) គឺជាការក្តាដ់រដស្់ោងកា ចាំប្ ោះការង្ហររន ុងដរសិាថ នខុស្ពីរដនៃង
ប្្ែង (ឧ ហរណ៍ ស្ាំប្ ងរំខាន រៃ ិន និងស្ីត្ុណាភាព)។ 

Affected Workers (កម្មករទទួលផលប ៉ះពាល់) គឺជាអ្នរ ាំងឡា ណាដដលប្ធវ ើការជាមួ ប្ក្គឿងដរកិាខ ដងកប្ក្គ្មោះ
ថាន រ់និងប្ក្គឿងដរកិាខ រពិប្ស្ស្ ដដលត្ក្មូវឲ្យមានការក្គដ់ក្គងដដនថម។  

ANSI គឺជាអ្រែរកាត់្នន American National Standards Institute (រវទិាសាថ នស្ត ង់ដាជាតិ្អាប្មរកិាាំង)។  

Asbestos Containing Material, ACM (វត្ថ ុធាត្ុមានរបូធាត្ុម្ិនយ ៉ះ) គឺជាវត្ថ ុធាត្ុ ាំងឡា ណាដដលមានរដូ
ធាត្មុិនប្ ោះប្លើស្ព ី1% គិត្តាមទមងន់។ ក្ដប្ភទដរ៉ែរដូធាត្ុមិនប្ ោះរមួមាន Crocidolite (ក្រូស្ុីដូលីត្), Amosite (អា
ម៉ាូស្ុីត្), Chrysotile (ក្គីសូ្ថាល), Anthophyllite (អ្ង់ែូភីលីត្), Tremolite (ប្ក្ត្ម៉ាូលីត្) និង Actinolite (អារ់ទីណូលី
ត្)។  

Asbestos (របូធាត្ុម្ិនយ ៉ះ) គឺជាសារធាត្ដុរ៉ែដដលប្រើត្ប្ ើងតាមធមាជាត្ិពីស្រនស្ឆ្ា រប្ស្ដ ើងដវងៗ។ ស្រនស្ ាំងអ្ស្់
អាចដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ ប្ដើក្សូ្ដវាចូលជាធូលី ប្ហើ ក្ត្វូបានប្គដឹងថារមួចាំ ដណរប្ធវ ើឲ្យមានហានិភ័ ខពស្់នន ាំងឺមហារ ករ
សួ្ត្។  
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Autonomous Vehicles, AV (ោនយនតស្វ ័យ្បវត្ត ិ) ដដលក្ត្វូបានប្ៅ្ងដដរថាជា យន នតប្ដើរដរប្ដា ខល នួ
ឯង, ឡានគ្មា នអ្នរប្ដើរដរ, យន នតភាជ ដ់គ្មន និងស្វ ័ ក្ដវត្ត ិ (CAV), មា៉ា ស្ុីនរ៉ែដូូស្វ ័ ក្ដវត្ត ិ និងឡានរ៉ែដូូ គឺជាទក្មង់
មួ ននដប្ចចរវទិាប្ទើដដប្ងក ើត្ែាី ដដលអាច ដ្ល់ឲ្យប្ោងចក្រនូវរដស្់ ាំនួស្រែ នតដឹររន ុងឧស្ាហរមាប្ក្ដើប្ដា 
ថាមពល (PIT)។ 

B 

Bargain (ការចរចា) គឺជាការ ួដគ្មន យ៉ា ងប្ទៀង ត្់ និងពិភារាគ្មន ប្ដា ស្ុចរតិ្ ក្ដរដប្ដា ស្ុ នទោះចង់ស្ប្ក្មច
ការក្ពមប្ក្ពៀងគ្មន ។ 

Biological Hazard (យ្រ៉ះថ្នា ក់ជីវសាស្តស្ត ) គឺជាប្មប្ោគស្រ កោងគ ៃងតាមខយល់ ដដលបានដប្ងក ើត្ប្ ើងប្ដា ស្រ ករៈមាន
 ីវតិ្ ឬរ៏ជាស្រ ករៈមាន ីវតិ្ប្នោះខល នួឯង [ក្ត្វូបានប្គប្ៅថា Bio-Aerosol ( ីវដអ្ រ៉ែសូូ្ល) ្ងដដរ]។  ីវដអ្ រ៉ែសូូ្លទូប្ៅ
រមួមាន បារ់ប្ត្រ ក, រវ ករុស្, ពពួរ្ែិត្ (Fungi, Molds, Mildews), នចធូលី, ស្ព ័រ, លី ីអូ្ប្ណឡា និងលមែង។ 

Blacklisting (ការរាយកន ុងបញ្ជ ីយមម ) គឺជាការដប្ងក ើត្ ការររា ការប្ក្ដើ និង/ឬ ការដញ្ជ នូដញ្ជ ីរមាររ ឬរ៏រមាររស្កាដ
នុពល រន ុងប្គ្មលដាំណងដដិប្ស្ធការ ួលឲ្យប្ធវ ើការង្ហរ ឬការពិន័ ប្្ែងប្ទៀត្ ប្ដា មានមូលដាា នដ ែ្រប្លើសាថ ន
ភាពដដលបានការ រតាម ល្ វូចាដ់ ឬរ៏លរខណៈវនិិចេ មិន រ់ព័នធ នឹងការង្ហរ។ 

Bloodborne Pathogens (ផាតូ្ដស្ន លងតាម្ឈាម្) គឺជាមីក្រូស្រ ករៈដងកប្ោគ ដដលមានវត្តមានរន ុងឈាមមនុស្ែ 
ប្ហើ អាចដងក ាំងឺដល់មនុស្ែ។ ដតូ្ដស្ន ាំងប្នោះមានជាអាទិ៍ រវ ករុស្រលារប្ែៃើម B (HBV) និងរវ ករុស្ប្ធវ ើឲ្យក្ដព័នធ
ការ រោងកា រដស្់មនុស្ែចុោះប្ខា  (HIV)។ ដដនថមប្លើឈាម ដតូ្ដស្នរ៏អាចក្ត្វូបានររប្ ើញ្ងដដររន ុងវត្ថ ុោវ
ដូចជា ទឹរមាត់្, ទឹរស្ាំប្បារ, ប្ញើស្, ទឹរប្នម និងលាមរ។  

Bonded Labor (ពលកម្មស្ងបុំណុល) គឺជាទក្មង់មួ ននរិចចស្នា ដដលរមចីឬដាំណុលរដស្់រមាររ ឬរដស្់ក្គួសារ
ពួរប្គ ក្ត្វូបានស្ងប្ដា ពលរមាដទ ល់ ប្ហើ ត្នមៃននពលរមាដដលបាន ដ្ល់ឲ្យ តាមការវា ត្នមៃស្មប្ហត្ុ្ល 
មិនក្ត្ូវបានអ្នុវត្តចាំប្ ោះការស្ងដាំណុលប្នោះ ឬរ៏រ ៈប្ពលនិងស្ភាពលរខណៈននពលរមាប្នោះ មិនក្ត្វូបានរាំណត្់
ដដនឬឲ្យអ្ត្ថន័ ស្មក្ស្ដ។ 

Bundled REC (REC ជាែុុំ) គឺជាឧដររណ៍មួ ដដលលរ់គុណលរខណៈដរសិាថ នននការដប្ងក ើត្ថាមពលរប្រើត្ប្ ើង
រវញិ ជាមួ នឹងថាមពល រ់ព័នធ រដស្់វា។ 

C 

Canister (កុំប ុង) ឬ Cartridge (្បអប់) គឺជាក្ដដាដ់ដារ់ដដលមានត្ក្មងប្ក្ចាោះ, ប្ក្គឿងក្សូ្ដ ឬកាតាលីស្ត  ឬរ៏ 
ដនែ ាំននរដស្់ ាំងប្នោះ ដដលដាំបាត្ប់្មប្ោគជារ់លារ់មួ ចាំនួនពីខយល់ដដល ៃងចូលក្ដដាដ់ដារ់ប្នោះ។ 

CE Declaration of Conformity (យស្ចកដ ី្បកាស្អុំពអីនុយោម្ភាព CE) គឺជាប្ស្ចរដ ីក្ដកាស្ប្ដា ខល នួឯងរដស្់
អ្នរលរ់មា៉ា ស្ុីន (អាចប្ធវ ើប្ដា ត្ត្ី ភាគី្ ងដដរ) ថា មា៉ា ស្ុីនមួ អ្នុប្លាមតាមស្តង់ដាស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីនអ្ឺរ៉ែុដ/
អ្នតរជាត្ិ (ប្ហើ ហានិភ័ ក្ត្វូបានក្គដ់ក្គងរន ុងរក្មិត្ដដលអាចទទួល របាន)។ មា៉ា ស្ុីន ាំងប្នោះក្ត្ូវដាំប្ពញតាម
ស្តង់ដាប្នោះ ឬរ៏ចាដ់រន ុងក្ស្រុ – មួ ណាដដលខពស្់ជាង។ 

Certified Inspector (អធិការមានវវាិប បនប្ត្) គឺជាដុគគលដដលដ ែ្រប្លើការដណដ ុ ោះដណាដ លនិងដទពិប្សាធន៍ អាច
វា ត្នមៃមា៉ា ស្ុីនមួ  ប្យងតាមស្តង់ដាស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីនជាអ្នតរជាត្ិ។ ជាទូប្ៅ ដុគគលប្នោះបានទទួលរវញិ្ញា ដនដក្ត្
ដញ្ញជ រ់ពីត្ត្ី ភាគដីដលមានប្ររ តិ៍ប្ឈាា ោះ។ 

Chemical Hazard (យ្រ៉ះថ្នា ក់រីម្)ី គឺជាប្ក្គ្មោះថាន រ់មួ  ដដលដងកប្ ើងប្ដា សារធាត្ុគីមី; វាអាចជាប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្លើ
ោងកា ឬស្ុខភាព។ 

Chlorofluorocarbons (កលរ ភុ្ូ្យអរ កូាបូន, CFC) គឺជាអ្ុីក្ដកូាដូនបា៉ា ោ៉ែ ហវ ិនដដលក្ត្វូបានប្ធវ ើអា ូដស្នរមាប្ដា 
ប្ពញប្លញរឬប្ដា ដ ន្ររដដលមាន ទ្ ុរដត្រកាដូនរ(C) រៃ រ កនរ(Cl) និងភល ុ អ្រ កន (F) ដ៉ាុនប្ណាោះ។រជាធមាតារវាក្ត្ូវបាន
ប្ក្ដើក្បាស្់ជាធាត្ុដាំ ដលងខយល់ក្ត្ជារ់ប្ៅរន ុងមា៉ា ស្ុីនក្ត្ជារ់រឬមា៉ា ស្ុីនដនថ រប្ដដ រប្ហើ ក្ដប្ភទឧ ហរណ៍ននរCFC 
រមួមានរR-11រនិងរR-12រ។រCFCs គឺជារGHGs ខាៃ ាំងរដដលកាន់ដត្មានក្ដស្ិទធភាពរន ុងការចាដ់ ររប្ដដ ជាងរCO2រ
ប្ហើ មានស្កាត នុពលរប្ដត ស្រលធាំជាងរCO2រោដ់រ ប្ៅោដ់ ន់ដង។ 

Closed Loop Recycling (ការយធវ ើនិស្សរកម្មរងវិលជុុំបិទ) គឺជាទក្មង់មួ ននការប្ធវ ើនិស្ែរណរមា ដដលស្ាំណល់ររ ងងក្ត្ូវ
បានប្ធវ ើនិស្ែរណរមាប្ដា អ្នរ ដ្ល់ប្ស្វាពីខាងប្ក្ៅ ដដល Nike បាន ល់ក្ពម ឲ្យកាៃ  ប្ៅជាវត្ថ ុធាត្ុឬស្មាស្ភាព
ដដដលឬក្ស្ប្ដៀងគ្មន នឹងវត្ថ ុធាត្ុប្ដើមដដល គ្ត្់ គ្ង់ ូន Nike។ 
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Coal (ធយូ ងថ្ម) គឺជាែាដុោះប្ដា ការពូនគរននអ្នុភាគប្្ែងៗដដលអាចដុត្ប្ ោះ មានពណ៌ប្មា  ឬរ៏ប្តាន ត្ប្មា  ប្ហើ វា
មានដរមិាណកាដូននិងអ្ុីក្ដកូាដូនខពស្់។ វាគឺជាឥនធនៈមិនរប្រើត្ប្ ើងវញិ ដដលបានប្ក្ដើជាទូប្ៅរន ុង្លិត្រមា  
ចាំហុ ។ 

Compensation (ស្ុំណង) គឺជាក្បារ់ឈន លួ និង្លក្ដប្យ ន៍ (ជារដូិ វត្ថ ុ និងមិនដមនរដូិ វត្ថ ុ) ដដលអ្នរ គ្ត្់
គ្ង់ ដ្ល់ ូនរមាររ។ 

Composting (ការយធវ ើឲ្យពុកផុយ) មានន័ ថា ការដាំ ដដរវត្ថ ុធាត្ុស្រ កោងគតាមលរខណៈ ីវសាស្រស្ត  ប្ដា មានការក្គដ់
ក្គង។ 

Compressed Air System (្បព័នធខ្យលខ់្ុំយ្បស្) គឺជាអ្នុក្ដព័នធ មួ ក្រមុដដលរមួមានស្ាំណុាំននស្មាស្ភាពចូល
គ្មន  រមួ ាំងខាំប្ក្ដស្ឺខយល់, ប្ក្គឿងដរកិាខ ក្ដក្ពឹត្ត ិរមាខយល់, ប្ក្គឿងដញ្ញជ , ដាំពុង, ឧដររណ៍ប្ភន ើមា៉ា ទិរ, ប្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីន ដ្ល់
ថាមពលប្ដា ប្ភន ើមា៉ា ទិរ និងការអ្នុវត្តដាំប្ណើរការដដលប្ក្ដើខយល់ខាំប្ក្ដស្។ 

Compressed Gas Cylinder (ស្ុីឡុំ ងឧស្ម ័នខ្ុំយ្បស្) គឺជាក្ដប្ភទននក្ដដាដ់ររាសារធាត្ុគីមី។ ការររាទុរ ការ
ប្លើរដារ់ និងការប្ចាលក្ដដាដ់ដារ់ ាំងប្នោះឲ្យបានស្មក្ស្ដ មានសារៈស្ាំខាន់ណាស្់ ប្ហើ ត្ក្មូវការជារ់លារ់រដស្់ 
Nike អាចររប្ ើញរន ុង ការក្គដ់ក្គងសារធាត្ុគីមី។ 

Confined space (លុំហមានទីកុំណត្់) គឺជារដនៃង ាំងឡា ណាដដលមានទាំហាំធាំលាមប្ដើមបីឲ្យដុគគលមាន រ់ចូល, មាន
មប្ធាបា មានដដនរាំណត្់ស្ក្មាដ់ការចូលនិងការចារប្ចញ ប្ហើ មិនក្ត្វូបានរចនស្ក្មាដ់ការប្ៅជាដ់ប្ ើ ។ 
ឧ ហរណ៍រមួមាន ក្ចរចូលដាំពង់លូ, ដាំពង់លូ, រងូរន ុងដី, ឆ្ន ាំងចាំហុ , ធុងស្ត ុរ និងអ្ណដ ងូ។ 

Construction Project (រយ្មាងសាងស្ង់) គឺជាដាំប្ណើរការដដលមានការប្រៀដចាំមួ ស្ក្មាដ់ការសាងស្ង់ ការដរ
រុនជាែាី ការត្ុដដត្ងជាែាី ប្ៅប្លើអ្គ្មរ, រចនស្មពនធ  ឬប្ហដាា រចនស្មពនធ មួ ។ គប្ក្មាងសាងស្ង់ជាទូប្ៅរមួមាន 
ស្រមាភាពសាងស្ង់ ាំងឡា  ដដលបានដញរដាច់ប្ចញពីការ្លិត្ ការ គ្ត្់ គ្ង់វត្ថ ុធាត្ុ ឬរ៏ការង្ហរ ួស្ ុលនិង
ដែ ាំ។ គប្ក្មាងសាងស្ង់មួ  ស្ាំប្ៅប្លើអ្គ្មរែាីឬការដរលមែស្ាំខានប់្្ែងប្ទៀត្ដដលក្ត្វូសាងស្ង់ ឬរ៏ដៃ ស្់ដដ រូចាំប្ ោះ
ការដរលមែដដលមានក្សាដ់ ប្ហើ អាចរមួដញ្ច លូវាលនដត្ង, វាលប្តាន ត្, ការពក្ងីរ និងរដនៃងរណដ។ 

Construction Subcontractor (អាកជាប់កិចចស្នាបនតយលើការសាងស្ង់) គឺជាដុគគលឬអា ីវរមាមួ ដដលប្ធវ ើ
ការង្ហរប្ក្កាមរិចចស្នាមួ ជាមួ អ្នរជាដ់រិចចស្នាទូប្ៅ។ ជាទូប្ៅ អ្នរជាដ់រិចចស្នាដនត ប្ធវ ើការង្ហរពិប្ស្ស្ ដូច
ជាការដាំប្ ើងដាំពង់ទឹរឬអ្គគ ិស្នី។ 

D 

Dead Load (បនទ ុកងាប់) គឺជាដនទ ុរប្រើត្ប្ ើងពីទមងន់ននស្មាស្ភាពរចនស្មពនធ  និងមិនដមនរចនស្មពនធ  
អ្ចិនស្រនត ៍ ាំងអ្ស្់ ននអ្គ្មរឬរចនស្មពនធ មួ ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន  ញ្ញជ ាំង, ជាន់, ដាំដូល និងប្ក្គឿងដរកិាខ រ ួស្ 
 ុលប្ៅជាដ់នឹងែកល់។  

Direct Discharge (ការបយញ្ច ញផាា ល)់ គឺជាការដប្ញ្ចញទឹររខវរ់ចូលស្ទ ឹង ដឹង មហាស្មុក្ទ ឬដី។ រដនៃងននរដស្់
ទីក្រងុ និងប្ោងចក្រឧស្ាហរមា ដដលដងកឲ្យមានការដាំពុល តាមរ ៈប្ក្គឿងដឹរនាំឬក្ដព័នធ ដដលបានរាំណត់្ ដូចជា
ដាំពង់ដប្ញ្ចញ ក្ត្វូបានចាត្់ថាន រ់ថាជាការដប្ញ្ចញដទ ល់។ វារមួដញ្ច លូ ាំងការប្ក្ដើទឹររខវរ់ដដលបានប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមា 
ស្ក្មាដ់ប្គ្មលដាំណងននការដងហ រូទឹរប្ៅការដាា ន។ 

Document (ឯកសារ) ឬ Documentation (ស្ុំណុុំឯកសារ) គឺជាព័ត៌្មានដដលបានប្បាោះពុមព, ដដលបានស្រប្ស្រ ឬរ៏
បានររាតាមមប្ធាបា ប្អ្ ិចក្ត្ូនិរ។ វារមួមានជាអាទិ៍ រិចចស្នា និងរិចចក្ពមប្ក្ពៀង, របា ការណ៍, ប្ស្ចរដ ី
 ូនដាំណឹង, ប្ស្ចរដ ីក្ដកាស្, ការត្វា៉ែ  និងដណដ ឹងសារទុរខ រដស្់រមាររ, ឯរសាររុាំពយូ ទ័រ, អីុ្ដមល, ឯរសារដុគគលិរ, 
ដញ្ជ ីប្ដៀវត្ែរ៍ និងរាំណត្់ក្តាប្ពលប្វលា, រាំណត្់ក្តា្លិត្រមា និងការប្ ៃ ើ  ៃងប្្ែងប្ទៀត្។ 

Domestic Migrant Workers (កម្មករចុំណាក្ស្កុកន ុង្បយទស្) គឺជារមារររន ុងដ ន្រ្លិត្រមាឬក្ដត្ិដត្ត ិការ
រដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ដដលដៃ ស្់ទីលាំប្ៅ ឬរ៏បានដៃ ស្់ទីលាំប្ៅពីរដនៃងរស្់ប្ៅរដស្់ពួរប្គប្ៅរដាឬប្ខត្តមួ ប្ទៀត្ ប្ៅ
រន ុងក្ដប្ទស្ដត្មួ ននទីលាំប្ៅអ្ចិនស្រនត ៍រដស្់ពួរប្គ រន ុងប្គ្មលដាំណងជារ់លារ់ននការ ួលឲ្យប្ធវ ើការង្ហរ។ 

Domestic Wastewater (ទឹកកខ្វក់ពី្រួសារ) គឺជាទឹររខវរ់ (ក្ត្វូបានប្គប្ៅ្ងដដរថាជាទឹរលូ) ដដលបាន
ដប្ងក ើត្ពីស្រមាភាពរន ុងក្គួសារ រមួមាន ទ្ោះបា , ស្ នដាា ន, ដងគន់, ស្ុីងលាងនដ និងការងូត្ទឹរ ប្ហើ មិនមាន
គុណភាពក្គដ់ក្គ្មន់ស្ក្មាដ់ការប្ក្ដើក្បាស្់ដនតប្ទៀត្។ 

Dormitory (ស្យនដ្ឋា ន) គឺជារដនៃងសាន រ់ប្ៅ ដដលដនទដ់មួ មានដក្គជាប្ក្ចើនស្ក្មាដ់មនុស្ែមាន រ់ៗ ដដលជា 
ញឹរញាដ់មានភាពឯរ នត្ិចតួ្ច ឬរ៏គ្មា នប្សាោះ និង/ឬ មានដនទដ់ទឹររមួ។ 
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Downcycling (ការយធវ ើនិស្សរណកម្មបុំ ដបកធាត្ុ) គឺជាទក្មង់មួ ននការប្ធវ ើនិស្ែរណរមា ដដលត្ត្ី ភាគីពីខាង
ប្ក្ៅប្ធវ ើនិស្ែរណរមាស្ាំណល់ររ ងង ស្ក្មាដ់ការប្ក្ដើក្បាស្់ប្ដា ភាគីប្្ែងប្ទៀត្ ប្ក្ៅពី Nike និងនដគូដដល Nike បាន
ឧដត្ថមភ។  

E 

EHS គឺជាអ្រែរកាត់្នន Environment, Health and Safety (ដរសិាថ ន, ស្ុខភាព និងស្ុវត្ថ ិភាព)។ 

EHS Competent Person (ស្ម្ត្ថជន EHS) អាចរត្់ស្មាគ ល់ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលមានក្សាដ់និងអាចទស្ែន៍  បាន 
រន ុងដរសិាថ ន ុាំវញិ ឬរ៏លរខខណឌការង្ហរដដលគ្មា នអ្នម័  អាចដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ ឬរ៏មានប្ក្គ្មោះថាន រ់ចាំប្ ោះរមាររ 
ប្ហើ គឺជាអ្នរមានស្ិទធិចាត់្រវធិានការដរត្ក្មូវភាៃ មៗ ប្ដើមបីលុដដាំបាត្់ប្ក្គ្មោះថាន រ់ ាំងប្នោះ។ ការចាត្់តាាំងស្មត្ថ
 ន ត្ក្មូវឲ្យដុគគលប្នោះមានស្ិទធិអ្ាំណាចប្ធវ ើចាំណាត្់ការដរត្ក្មូវភាៃ មៗ។ 

EHS Practitioners (អាកអនុវត្ត EHS) អ្នុវត្ត ុទធសាស្រស្ត និងចាំណាត្់ការ ដដលជាធមាតា ក្ត្វូបានរចនប្ដា អ្នរ
មានវជិាជ  ីវៈ EHS។ អ្នរអ្នុវត្ត EHS គ្មាំក្ទដរសិាថ នការង្ហរដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព តាមរ ៈការដែររាដាំប្ណើរការរដាបា
ល EHS, ការអ្នុវត្តការដណដ ុ ោះដណាដ ល និងការប្ក្ដើក្បាស្់ឧដររណ៍ទាំប្នើដៗ ដាំប្ណើរការ និងដាំប្ណាោះក្សា ននការអ្នុវត្ត
ទូប្ៅចាំប្ ោះហានិភ័  EHS ក្ពម ាំង ាំរុញការក្តួ្ត្ពិនិត្យនិងការអ្នុប្លាមតាមត្ក្មូវការដប្ចចរប្ទស្ ចាដ់ជា
ធរមាន និងការក្គដ់ក្គងហានិភ័ ប្លើអារដបរិរយិ។ 

EHS Professional (អាកមានវជិាជ ជីវៈ EHS) គឺជាអ្នររចន ុទធសាស្រស្ត   រ់ព័នធ នឹងស្មត្ថភាពប្រៀដចាំនិងការ
ក្គដ់ក្គង EHS ប្ៅរន ុងដរកិារណ៍ដទូ៏លាំទូលា ននដាំប្ណើរការធុររិចចនិងដទដញ្ាត្ត ិពីខាងប្ក្ៅ, ទី្ារ និងឥទធិពលពី
ស្ងគម។ អ្នរមានរវជិាជ  ីវៈ EHS ដ្ល់ប្យដល់ ការគ្មាំក្ទ និងការវភិាគយ៉ា ងទូលាំទូលា  ដល់សាថ ដ័នក្រមុហ ុន  រ់ព័នធ
នឹងហានិភ័ រដស្់ស្ហក្គ្មស្និងប្ោងចក្រ។ អ្នរមានរវជិាជ  ីវៈ EHS មានការទទួលខុស្ក្ត្ូវ រន ុងការចាត្់តាាំងស្មត្ថ
 ន EHS រដស្់សាថ ដ័នក្រមុហ ុន។ 

Electronic Waste or E-waste ឬ (ស្ាំណល់ប្អ្ ិចក្ត្នូិរ) គឺជាប្ក្គឿងដរកិាខ រប្អ្ ិចក្ត្នូិរ ដដលបានដល់ចុង
ដញ្ចដ់នន ីវតិ្ដដលអាចប្ក្ដើក្បាស្់បានរដស្់វា រមួ ាំងស្មាស្ភាព ាំងអ្ស្់, ប្ក្គឿងដងគ ាំរង និងប្ក្គឿងប្ក្ដើក្បាស្់ដដល
ជាដ ន្រមួ ននប្ក្គឿងដរកិាខ រប្អ្ ិចក្ត្ូនិរ ប្ៅប្ពលប្ចាល។  

Electric and Magnetic Field (EMF) Radiation (ការសាយភាយននដែនអរគ ិស្នីនិងមា យញ ទិក) គឺជារមាៃ ាំងអ្គគ ិ
ស្នីនិងមា៉ា ប្ញ៉ាទិរ ុាំវញិឧដររណ៍អ្គគ ិស្នីណាមួ ។ ការក្សាវក្ជាវបានររប្ ើញអ្ាំពីស្កាដ នុពលនន្លដ៉ាោះ ល់ដល់
ស្ុខភាព រ់ព័នធ នឹងរក្មិត្ EMF ខពស្់។ 

Elevator (យ្រឿងយោង) គឺជាឧដររណ៍ប្លើរ ដដលមានន ទ្ជាន់ ឬក្ទងុ ដដលអាចប្លើរនិងដនទ ដ ប្ដា ប្ក្ដើនដ 
ប្មកានិរ ប្ដើមបីដៃ ស្់ទីមនុស្ែឬវត្ថ ុធាត្ុពីជាន់មួ ប្ៅមួ ប្ទៀត្ប្ៅរន ុងអ្គ្មរ។ 

Employment Eligibility Fees (យសាហ ុយននភាពមានស្ិទធ ិយធវ ើការងារ) គឺជានែៃប្ស្វានិងប្សាហ ុ  ាំងអ្ស្់ ដដល
 រ់ព័នធ នឹងការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ-រមាររ (រមួ ាំងនែៃប្ស្វាប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ-រមាររ និងប្សាហ ុ  រ់ព័នធ ) និង
ការ ួលឲ្យប្ធវ ើការង្ហរ (ដូចជាឯរស្ណាា ន, ឧដររណ៍ប្ធវ ើការង្ហរ ឬឧដររណ៍ការ រស្ុវត្ថ ិភាព)។ 

Energy Recovery (ការទទួលបានថ្នម្ពលម្កវវញិ) គឺជាដាំប្ណើរការមួ  ដដលរន ុងប្នោះ ស្ាំណល់ររ ងង ាំងអ្ស្់ឬមួ 
ដ ន្រ ក្ត្វូបានដាំប្ណើរការពីវត្ថ ុធាត្ុប្នោះ ឲ្យប្ៅជារប្ដដ  ឬទក្មង់ប្្ែងប្ទៀត្ននថាមពល។ 

Environmental Attribute (រុណលកាណៈបរសិាថ ន, EA) ស្ាំប្ៅប្លើការទទួលសាគ ល់ប្លើការកាត្់ដនថ ការដាំភា  
GHG ពីគប្ក្មាងឬឧដររណជ៍ារ់លារ់មួ ។  

Ergonomics (ផាសុ្កសាស្តស្ត ) គឺជារវទិយសាស្រស្ត ននការរចនប្ក្គឿងដរកិាខ រ និងទក្មង់ការននក្ដត្ិដត្ត ិការ ប្ដើមបីដប្ងក ើន
ស្ុវត្ថ ិភាពនិងក្ដស្ិទធ្លជាអ្ត្ិដរមា រវាងមនុស្ែនិងការង្ហររដស្់ពួរប្គ។ 

Extraordinary Circumstances (សាថ នការណ៍វវសិាម្ញ្ប ) គឺជាសាថ នការណ៍ហួស្ពីការក្គដ់ក្គងរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ 
ដដលបានក្ត្វូបាន ល់ជាទូប្ៅថាជា ក្ដធានស្រដ ិ។ សាថ នការណ៍ប្នោះរមួដញ្ច លូ ាំងប្ក្គ្មោះធមាជាត្ិ (ដូចជា ប្ភៃ ើងប្ ោះ, 
ទឹរ ាំនន់, រញ្ជ  ួដី ឬប្ក្គ្មោះមហនតោ ធមាជាត្ិប្្ែងប្ទៀត្), ចាំបាាំង ឬចលាចលស្ុីវលិ ក្ពម ាំងការដង្ហែ រ់រំខានឬ
ការខូចប្ស្វាសាធារណៈស្ាំខាន់ៗ ដូចជាអ្គគ ិស្នី។ 

F 

Fall Protection System (្បព័នធការពារការធាល ក់) ស្ាំប្ៅប្លើស្មាស្ភាពននប្ក្គឿងដរកិាខ រស្ុវត្ថ ិភាពដដលបាន ល់
ក្ពមជាប្ក្ចើន ដូចជាដខែ រ់ជាដ់ខល នួ, ដខែការ រការក្សូ្ដ រ់, ឧដររណ៍ដងែង់ប្លបឿន, ដខែការ ររុាំឲ្យធាៃ រ់ និង
ប្ក្គឿង ុថាក  ដដលភាជ ដ់គ្មន ប្ៅរវញិប្ៅមរ ប្ដើមបីដញ្ឈដ់ការធាៃ រ់ប្ដា គ្មា នអ្វ ីទដ់។ 
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Finishing Technique (បយចចកយទស្បយងហើយ) គឺការដៃ ស្់ដដ រូរដូោងឬសាច់នន្លិត្្លអ្នរប្ក្ដើក្បាស្់ ប្ដា ប្ក្ដើ
ភាន រ់ង្ហររដូសាស្រស្ត ,  ីវសាស្រស្ត  ឬគីមី។ 

First Aid (ជុំនួយបឋម្) គឺជាការពាបាលប្វ ជសាស្រស្ត ត្ិចតួ្ច ដដលបាន ដ្ល់ ូនអ្នររងរដួស្។ វាអាចក្ត្វូបានប្ក្ដើដត្
ឯង ឬរ៏ជាការពាបាលដាំដូង រហូត្ ល់ដត្ដុគគលប្នោះអាចទទួលការដែ ាំប្វ ជសាស្រស្ត ពីអ្នរមានរវជិាជ  ីវៈ។ 

Fit Test (យត្ស្តភាព្ត្វូ) គឺជាក្ដូតូ្រូលមួ ប្ដើមបីវា ត្នមៃភាពក្ត្ូវននក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើម តាមលរខណៈគុណ
ភាពឬដរមិាណ ប្លើដុគគលមាន រ់។ សូ្មប្មើល្ងដដរនូវ Qualitative Fit Test (ប្ត្ស្តភាពក្ត្ូវតាមលរខណៈគុណភាព, 
QLFT) និង Quantitative Fit Test (ប្ត្ស្តភាពក្ត្វូតាមលរខណៈដរមិាណ, QNFT)។ 

Forced Labor (ពលកម្មបងាុំ) គឺជាការង្ហរឬការដប្ក្មើប្ស្វា ាំងឡា ណាដដលបានទទួល ប្ក្កាមការគាំោមរាំ ដហងថា
នឹងមានការពិន័  ឬរ៏ដដលរន ុងប្នោះ ដុគគលជាដ់ រ់ទងប្នោះ មិនបាន ដ្ល់ខល នួប្គប្ដា ស្ា ័ក្គចិត្ត។ ឧ ហរណ៍រមួ
មាន ប្ស្វភាពដងខ ាំ និងពលរមាស្ងដាំណុលប្ដា មិនស្ា ័ក្គចិត្ត។ 

Foreign migrant workers (កម្មករចុំណាក្ស្កុបរយទស្) គឺជារមារររន ុងដ ន្រ្លិត្រមាឬក្ដត្ិដត្ត ិការរដស្់អ្នរ
គ្ត្់ គ្ង់ ដដលក្ត្វូបានប្ក្ ើស្ប្រ កស្ឲ្យប្ធវ ើការ អាចប្ដា ដទ ល់ ឬរ៏តាមរ ៈត្ត្ី ភាគ ីប្ហើ ក្ត្វូដៃ ស្់ទីលាំប្ៅ ឬរ៏បាន
ដៃ ស្់ទីលាំប្ៅពីក្ដប្ទស្ប្ដើមរដស្់ពួរប្គ ប្ៅក្ដប្ទស្មួ ប្ទៀត្ ដដលពួរប្គមិនដមនជាអ្នរតាាំងទីលាំប្ៅអ្ចិនស្រនត ៍ 
រន ុងប្គ្មលដាំណងជារ់លារ់ននការ ួលឲ្យប្ធវ ើការង្ហរ។ 

Foreman (យម្ការ) គឺជាអ្នរ ាំនញដដលមានឯរប្ទស្និងទទួលខុស្ក្ត្វូប្លើក្រមុការង្ហរសាងស្ង់ដដលមាន ាំនញ
ដូចគ្មន  ឬរ៏ក្ស្ប្ដៀងគ្មន ។ ជាទូប្ៅ ប្មការគឺជាដុគគលជាន់ខពស្់មាន រ់។  

Freshwater (ទឹកសាា ត្) រមួ ាំងក្ដភពទឹរចូល - ទឹរប្ក្ដើក្បាស្់រន ុងទីក្រងុ ាំងអ្ស្់, ទឹររន ុងដី, ទឹរប្លើន ទ្ដី, ទឹរ
ប្ភៃៀង និងទឹរបានពីចាំហា  ដដលទឹរបានពីចាំហា ប្នោះ គឺបានមរពីក្ដភពចាំហុ ខាងប្ក្ៅ ដដលក្ត្វូបានក្ដមូល
ឬទទួលស្ក្មាដ់ការប្ក្ដើក្បាស្់ប្ៅរន ុងរដនៃងក្ដត្ិដត្ត ិការ។ 

Fugitive emissions (ការដាំភា អ្ប្ចត្ន) គឺជាការដប្ញ្ចញសារធាត្ុដាំពុលខយល់ប្ដា អ្ប្ចត្នពីស្រមាភាព
រដស្់មនុស្ែ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ការដាំភា ពីធុង, ការប្លចធាៃ  ពីដាំពង់ និងធូលីពីការសាងស្ង់។  

G 

Garment Finishing Facilities (យរាងច្កបយងហើយស្យម្លៀកបុំពាក់) គឺជាប្ោងចក្រដដលមានដាំប្ណើរការ្លិត្ក្ត្វូ
បានរមួដញ្ច លូរន ុងការ្លិត្ស្ប្មៃៀរដាំ រ់ ប្ហើ អាចរមួដញ្ច លូការកាត្ក់្រណាត្់, ការភជ ិត្, ការប្ដរ, ការអ្ ុត្, ការ
ប្បាោះពុមព, ការបា៉ា រ់។  

General Contractor (អាកជាប់កិចចស្នាទូយៅ) គឺជាអ្នរជាដ់រិចចស្នាចមបងឬស្ាំខានដ់ាំ្ុត្ ដដលទទួលខុស្ក្ត្វូ
ប្លើការក្តួ្ត្ពិនិត្យរដនៃងសាងស្ង់ពីមួ នែងប្ៅមួ នែង, ការក្គដ់ក្គងអ្នរ ដ្ល់ប្ស្វា/អ្នរលរ់ និងអ្នរ ាំនញ ក្ពម
 ាំងការក្បាក្ស្័  រ់ទងព័ត៌្មានដល់ភាគ ីរ់ព័នធ ាំងអ្ស្់ រន ុងអ្ាំ ុងគប្ក្មាងសាងស្ង់មួ ។ 

Greenhouse Gas (ឧស្ម ័នផា៉ះកញ្ច ក់, GHG) គឺជាឧស្ា ័នរន ុងដរយិកាស្ដដលដងកឲ្យមានការប្ ើងរប្ដដ ដ្នដី និង
ការដក្ដក្ដួលននអាកាស្ធាត្ុ។ GHG ចមបងគឺឧស្ា ័នកាដូនិច (CO2), ប្មតាន (CH4) និងនីក្ត្អូ្ុរស្ុីត្ (N2O)។  
GHG មិនសូ្វទូប្ៅ ដ៉ាុដនតជា GHG ដដលដាំពុលខាៃ ាំងគឺ អ្ុីក្ដភូល ុ អ្រកូាដូន (HFCs), ប្ភើភល ុ អ្រកូាដូន (PFC) និងស្ ុ
ល្័រ ប្អ្សាភល ុ អ្រ កត្ (SF6)។ ការដាំភា  GHG គឺ រ់ព័នធជាទូប្ៅជាមួ នឹងចាំប្ហោះននឥនធនៈ្ូស្ុីល ដូចជាធយូ ងែា, 
ប្ក្ដង និងឧស្ា ័នធមាជាត្ិ ប្ដើមបី្លិត្ថាមពលអ្គគ ិស្នីឬរប្ដដ  ក្ពម ាំងពីដាំប្ណើរការឧស្ាហរមា ឬរ៏ការប្លចធាៃ   
ប្ក្គឿងដរកិាខ រប្ដា អ្ប្ចត្ន។ 

H 

Hazardous Energy (ថ្នម្ពលបងកយ្រ៉ះថ្នា ក់) គឺជាថាមពលដដលបានររាទុរឬស្ល់ ដដលអាចដងកភ នតោ  
ប្ដា សារការចាដ់ប្ ដ្ ើមថាមពល ឬរ៏ការដប្ញ្ចញថាមពលដដលបានររាទុរប្នោះប្ដា មិននឹរសាា ន។ វារមួដញ្ច លូ
 ាំងថាមពលអ្គគ ិស្នី, ថាមពលរប្ដដ , ក្ដត្ិរមាគីមី, ថាមពលអ្ុីក្ដលូិរ, ចលនប្មកានិរ និងទក្មងដ់នទប្្ែង
ប្ទៀត្ននថាមពលដ៉ាូត្ង់ដស្យលឬថាមពលដដលបានររាទុរ។ 

Hazardous Material (វត្ថ ុធាត្ុបងកយ្រ៉ះថ្នា ក់) គឺជាសារធាត្ុឬវត្ថ ុធាត្ដុដលមានហានិភ័ ចាំប្ ោះស្ុខភាព  
ស្ុវត្ថ ិភាព ដរសិាថ ន ឬក្ទពយស្មបត្ត ិ ប្ៅប្ពលប្ក្ដើ ររាទុរ ឬរ៏ដឹរ ញ្ជ នូ ប្ដា សារខល នួវាដទ ល់ ឬរ៏តាមអ្នតរ 
រមាជាមួ រតាត ប្្ែងប្ទៀត្។ 

Hazardous Waste (ស្ុំណល់បងកយ្រ៉ះថ្នា ក់) គឺជាស្ាំណល់ដដលដង្ហា ញនូវលរខណៈស្មបត្ត ិ ាំងប្នោះមួ ឬប្ក្ចើន – ភាព
ឆ្ដប្ ោះ, ភាពកាត្់ស្ុី, ភាពក្ដត្ិរមា ឬភាពពុល – ដដលដង្ហា ញនូវហានិភ័ ចាំប្ ោះស្ុខភាព, ស្ុវត្ថ ិភាព, ដរសិាថ ន 
ឬក្ទពយស្មបត្ត ិ ប្ៅប្ពលប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមា, ររាទុរ ឬរ៏ដឹរ ញ្ជ នូមិនបានក្ត្ឹមក្ត្វូ។  

Hazardous Waste Subcontractor (អាកជាប់កិចចស្នាបនតដែលរា ប់រងយលើស្ុំណល់បងកយ្រ៉ះថ្នា ក់) គឺជាអ្នរ ដ្ល់
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ប្ស្វាជាត្ត្ី ភាគី ដដលអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់បានចុោះរិចចស្នាដនតជាមួ ស្ក្មាដ់ការទុរដារ់ ការក្គដ់ក្គង ការដឹរ ញ្ជ នូ 
ការប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមា ឬការប្ចាលស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

Hearing conservation program (កម្ម វធិីការពារ្ត្យចៀក) គឺជាគប្ក្មាងជាលា លរខណ៍អ្រែរមួ  ដដលបាន
រចនប្ដើមបីដង្ហក ររុាំឲ្យខូចក្ត្ប្ចៀរប្ដា សារការង្ហរ, ររាស្ុវត្ថ ិភាព និងការ រក្ត្ប្ចៀរ ក្ពម ាំង ដ្ល់ ូនរមាររនូវ
ចាំប្ណោះដឹងនិងឧដររណ៍ការ រក្ត្ប្ចៀរដដលចាាំបាច់ ប្ដើមបីការ រស្ុវត្ថ ិភាពខល នួពួរប្គ។ 

Heat Stress (យស្តស្ត ស្យដ្ឋយសារកយដដ ) គឺជា រយទូលាំទូលា មួ ស្ក្មាដ់សាថ នភាពប្វ ជសាស្រស្តជាប្ក្ចើន ដូចជាការ
ប្ខាោះអ្ស្់រមាៃ ាំងប្ដា សាររប្ដដ , ការរមួលសាច់ដុាំប្ដា សាររប្ដដ  (ឈឺឬរស្រនត ស្់សាច់ដុាំ) និងក្ស្ត រូប្ដា សាររប្ដដ  
ដដលដងកប្ ើងប្ដា សារការប្ធវ ើការរន ុងរដនៃងប្ៅដ ។ 

Heavy Fuel Oil (យ្បងឥនធនៈធងន)់ គឺជាការប្ក្ដងប្ៅស្ល់ ដនទ ដ់ពីការដិត្និងការដាំ ដដរប្ក្ដងប្ៅ។ ប្ដា 
ប្ក្ដៀដប្ធៀដជាមួ ក្ដប្ភទប្ក្ដងឥនធនៈប្្ែងប្ទៀត្ ការដាំភា កាដូនរន ុងអ្ាំ ុងប្ពលចាំប្ហោះននប្ក្ដងឥនធនៈធងន់ គឺ
ប្ក្ចើនខាៃ ាំងជាងក្ដប្ភទននប្ក្ដងឥនធនៈប្្ែងប្ទៀត្។ Heavy Fuel Oil (ប្ក្ដងឥនធនៈធងន់) គឺជាថាមពលមិនរប្រើត្
ប្ ើងវញិ ប្ហើ ជាញឹរញាដ់ ក្ត្វូបានប្ក្ដើស្ក្មាដ់្លិត្រមាចាំហុ រន ុងការប្ក្ដើក្បាស្់ប្ៅរន ុងឧស្ាហរមា។ 

Hot Work (ការងារយដដ ) គឺជាការ្ារភាជ ដ់, ការកាត្់, ការស្ាំប្លៀង ឬរ៏ស្រមាភាពដនទប្្ែងប្ទៀត្ ដដល រ់ព័នធ
នឹងអ្ណាដ ត្ប្ភៃ ើងប្ដើរចាំហ, ដក ប្ភៃ ើង ឬក្ដភពដប្ញ្េ ោះប្្ែងប្ទៀត្ ដដលអាចដងកឲ្យមានដ្ែងឬប្ភៃ ើង ឬរ៏អាចប្ធវ ើឲ្យ
ក្ដព័នធចាដ់ដ្ែងប្ដើរដាំប្ណើរការ។ 

Hourly Workers (កម្មករស្ុយីមា ង) គឺជារមាររ ដូចជារមាររប្ៅដ ន្រ្លិត្រមានិងក្ដត្ិដត្ត ិការ ដដលក្ត្វូបាន
ត្ក្មូវប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ ឲ្យទូ ត្់ស្ាំណងតាមប្មា៉ា ងការង្ហរ (រមាររអាចប្ធវ ើការដែមប្មា៉ា ង)។ រមាររស្ុីប្មា៉ា ង មិន
រមួដញ្ច លូដុគគលិរប្ៅដ ន្រក្គដ់ក្គង ឬរ៏អ្នរដនទប្ទៀត្ដដលបានទទួលក្បារ់ប្ដៀវត្ែរក៍្ដចាាំដខប្ទ ដូចដដលចាដ់រន ុង
ក្ស្រុបានអ្នុញ្ញា ត្។ 

Hydrochlorofluorocarbons (អុី្ែកូល រ ភុ្ូ្យអរ កូាបូន, HCFC)រគឺជាអ្ុីក្ដកូាដូនបា៉ា ោ៉ែ ហវ ិនដដលក្ត្វូបានប្ធវ ើអា ូ
ដស្នរមាប្ដា ប្ពញប្លញរឬប្ដា ដ ន្ររដដលមាន ទ្ ុរដត្រកាដូន (C) អ្ុីក្ដដូស្ន (H) រៃ រ កនរ(Cl)រនិងភល ុ អ្រ កនរ(F) 
ដ៉ាុនប្ណាោះ។រជាធមាតារវាក្ត្វូបានប្ក្ដើជាធាត្ុដាំ ដលងខយល់ក្ត្ជារ់ប្ៅរន ុងមា៉ា ស្ុីនក្ត្ជារ់រឬមា៉ា ស្ុីនដនថ រប្ដដ រប្ហើ 
ក្ដប្ភទឧ ហរណ៍ននរHCFCររមួមានរR-21រនិងរR-22រ។រHCFCsរគឺជារGHGsរខាៃ ាំងរដដលកាន់ដត្មានក្ដស្ិទធភាព
រន ុងការចាដ់ ររប្ដដ ជាង CO2រប្ហើ មានស្កាត នុពលរប្ដត ស្រលធាំជាងរCO2រោដ់រ ប្ៅោដ់ ន់ដង។ 

Hydrofluorocarbons (អុី្ែភុ្ូ្យអរ កូាបូន, HFC)រគឺជាអ្ុីក្ដកូាដូនបា៉ា ោ៉ែ ហវ ិនដដលក្ត្វូបានប្ធវ ើអា ូដស្នរមាប្ដា 
ប្ពញប្លញរឬប្ដា ដ ន្ររដដលមាន ទ្ ុរដត្រកាដូនរ(C)រអ្ុីក្ដដូស្ន (H) និងភល ុ អ្រ កន (F) ដ៉ាុនប្ណាោះ។រជាធមាតារវាក្ត្ូវ
បានប្ក្ដើជាធាត្ុដាំ ដលងខយល់ក្ត្ជារ់ប្ៅរន ុងមា៉ា ស្ុីនក្ត្ជារ់រឬមា៉ា ស្ុីនដនថ រប្ដដ រប្ហើ ក្ដប្ភទឧ ហរណ៍នន HFCs 
រមួមាន R-410A និង R-134a ។រខុស្ព ីCFCs និង HCFCs ដដល HFCs មិនដាំដៃ ញអូ្ហែូ នប្ទ។ HFCs គឺជា GHGs 
ខាៃ ាំងរដដលកាន់ដត្មានក្ដស្ិទធភាពរន ុងការចាដ់ ររប្ដដ ជាង CO2 ប្ហើ មានស្កាត នុពលរប្ដត ស្រលធាំជាង CO2 
ោដ់រ ប្ៅោដ់ ន់ដង។ 

I 

Incineration (ការែុត្យចាល) គឺជាដាំប្ណើរការមួ  ដដលរន ុងប្នោះ ស្ាំណល់ររ ងងក្ត្វូបានដុត្ឲ្យប្ ោះ ប្ដា មិនមានការ
ទទួលបានថាមពលមររវញិ។ ចាំប្ហោះក្ត្ូវបានក្គដ់ក្គងប្ដា ដនទដ់ ាំងឡា ដដលបានប្ធវ ើរវសិ្វ រមា ប្ដើមបីដាំ ដដៃង
ស្ាំណល់ប្ៅជាប្្ោះ, ឧស្ា ័នចាំប្ហោះអ្ុរស្ុីត្ប្ពញប្លញ និងក្គដ់ក្គងការដាំភា ប្ៅរន ុងខយល់។ 

Indirect Discharge (ការបយញ្ច ញ្បយោល) គឺជាការដប្ញ្ចញទឹររខវរ់ពីប្ោងចក្រប្ៅរដនៃងប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមា (ដដល
មិនដមនជារមាស្ិទធិរដស្់ប្ោងចក្រ ឬរ៏ប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការប្ដា ប្ោងចក្រដដលដប្ញ្ចញទឹររខវរ់ប្នោះ) ដូចជាសាថ នី 
ប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាទឹររខវរ់រដស្់ទីក្រងុ ឬរ៏សាថ នី ប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាប្ៅឧទានឧស្ាហរមា។ 

Indoor Air Quality (រុណភាពខ្យល់កន ុងអររ) គឺជាសាថ នភាពរដស្់ខយល់ប្ៅរន ុងអ្គ្មរ រមួ ាំងការដាំភា ដដលដងក
ប្ ើងប្ដា ដ្ែង, ធូលី, ចាំហា ដ្ែង, អ្័ពទ, ប្ក្គ្មោះថាន រ់ ីវសាស្រស្ត  ក្ពម ាំងឧស្ា ័ននិងសារធាត្គីុមីពីវត្ថ ុធាត្ុ, ដាំប្ណើរការ 
ប្្ែងៗ និងក្ដដាដ់ក្ដដារប្ក្ដើក្បាស្់។ 

Industrial Wastewater (ទឹកកខ្វក់ឧស្ាហកម្ម) គឺជាទឹររខវរ់ ដដលបានដប្ងក ើត្ប្ ើងជាអ្នុ្លននដាំប្ណើរការ
្លិត្រមា ប្ហើ មិនមានគុណភាពក្គដ់ក្គ្មន់ស្ក្មាដ់ការប្ក្ដើក្បាស្់ដនត  ប្ៅរន ុងដាំប្ណើរការ្លិត្រមា។ ប្ដើទឹររខវរ់
ពីក្គួសារនិងឧស្ាហរមាក្ត្វូបានលា ដញ្ច លូគ្មន  លា ប្នោះក្ត្វូបានចាត់្ទុរថាជាទឹររខវរ់ឧស្ាហរមា។ ទឹរ
រខវរ់ឧស្ាហរមាដដលបានប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមារចួ និង រមរប្ក្ដើស្ក្មាដ់ចារ់ទឹរដងគន់ ប្ៅដត្ក្ត្វូបានចាត្់ទុរថាជា
ទឹររខវរ់ឧស្ាហរមាដដដល។  
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In-House Recycling (ការយធវ ើនិស្សរណកម្មកន ុងយរាងច្ក) គឺជាទក្មង់មួ ននការប្ធវ ើនិស្ែរណរមា ដដលស្ាំណល់ររ ងង
ក្ត្វូបានដាំប្ណើរការប្ ើងវញិប្ៅការដាា ន ប្ដើមបីរមួដញ្ច លូក្ត្ ដ់ប្ៅរន ុងដាំប្ណើរការ្លិត្រមារដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់រវញិ។ 

Infectious and Contagious Diseases (ជុំងឺ លង) គឺដងកប្ ើងប្ដា មីក្រូស្រ ករៈដតូ្ដស្ន ដូចជាបារ់ប្ត្រ ក, រវ ករុស្, 
បា៉ា ោ៉ែ ស្ុីត្ ឬពពួរ្ែិត្;  ាំងឺ ាំងប្នោះអាច ៃងោលដាលប្ដា ដទ ល់ ឬក្ដប្យល ពីមនុស្ែមាន រ់ប្ៅមាន រ់ប្ទៀត្។  

Involuntary Servitude (យស្វភាពបងាុំ) គឺជាការង្ហរឬការដប្ក្មើប្ស្វាដដលបានប្ធវ ើប្ក្កាមការគាំោមរាំ ដហងជារ់
ដស្ដង ឬរ៏អាច ល់ដឹងថានឹងមានអ្នតោ ធងន់ធងរ, ការដងខ ិត្ដងខ ាំប្លើោងកា  ឬរ៏ការដាំ នប្លើដាំប្ណើរការតាម ល្ វូ
ចាដ់ 

Ionizing Radiation (ការសាយភាយអុីយ ុង) គឺជាទក្មងមួ់ ននការសា ភា ដដលបានដប្ញ្ចញជារលរប្អ្ ិចក្ត្ូ
មា៉ា ប្ញ៉ាទិរ និង/ឬ អ្នុភាគអ្នុអាតូ្ម ដដលមានថាមពលក្គដ់ក្គ្មន់រន ុងការដាំ ដដរចាំណងគីមីរន ុងម៉ាូ ប្លគុល ឬរ៏
រមាច ត្់ប្អ្ ិចក្ត្ងុដដលបានចងដណនប្ចញពីអាតូ្ម។ ឧ ហរណ៍រមួមាន៖ កាាំរស្ា ី X, អ្នុភាគអាល់ហាវ និងដដ តា 
និងការសា ភា ហាគ មា៉ា ។ 

L 

Labor Agents (ភាា ក់ងារពលកម្ម) គឺជាទីភាន រ់ង្ហរឯរ នទទួលដនទ ុរប្លើការ ួលឲ្យប្ធវ ើការង្ហរ (PEAs), ទីភាន រ់ង្ហរ
ប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ-រមាររ, អ្នរប្ក្ ើស្ប្រ កស្ពលរមា, ទីភាន រ់ង្ហរដញ្ជ នូ, ឈម ញួរណាដ លពលរមា និងត្ត្ី ភាគដីនទ
ប្្ែងប្ទៀត្ ដដល រ់ព័នធ នឹងការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ-រមាររ, ការប្ក្ ើស្ប្រ កស្, ការ ួល, ការដឹរ ញ្ជ នូ និង/ឬ ការ
ក្គដ់ក្គងរមារររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ 

Landfilling (ការចាក់បុំយពញែី) គឺជារវធីិក្គដ់ក្គងស្ាំណល់ររ ងងមួ  ដដលស្ាំណល់ររ ងងក្ត្វូបានដារ់ប្លើ ឬរ៏ប្ក្កាមន ទ្ដី 
ប្ៅរន ុងរដនៃងដដលបានប្ធវ ើរវសិ្វ រមា ប្ដា បានរចន សាងស្ង់ និងប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការរន ុងលរខណៈមួ  ដដលនឹងកាត្់
ដនថ ្លដ៉ាោះ ល់ឲ្យប្ៅត្ិចដាំ្ុត្ចាំប្ ោះស្ុខភាពសាធារណៈនិងដរសិាថ ន។ 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (ការព្ងីកពនល ឺតាម្រយៈការបុំភាយការសាយ
ភាយស្ុីម្ញ យូេត្, LASER) គឺជាឧដររណ៍មួ ដដលដប្ងក ើត្កាាំពនៃ ឺតូ្ចឆ្ា រដ៏មានអ្នុភាព ដដលខុស្ពីពនៃ ឺធមាតា 
ប្ហើ វាជាម៉ាូ ណូក្រូម (មួ ពណ៌) ប្ដា មានការប្រៀដចាំលែ  និងរន ុងទិស្ប្ៅមួ ។ ជាទូប្ៅ LASERs ក្ត្វូបានប្ក្ដើ
ស្ក្មាដ់ការកាត្់វត្ថ ុធាត្ុនន។ 

Live Load (បនទ ុករស្)់ គឺជាដនទ ុរដដលក្ត្វូបានដារ់ពីប្លើ តាមរ ៈការប្ក្ដើក្បាស្់និងការកាន់កាដ់អ្គ្មរមួ ។ 

Local Law (ចាប់កន ុង្ស្កុ) ឬ Legal Requirements (ត្្ម្ូវការតាម្ផ្ វូចាប់) រមួមានត្ក្មូវការតាម ល្ វូចាដ់
និងដទដញ្ាត្ត ិ ាំងអ្ស្់ ពីរក្មិត្ក្ដប្ទស្ចុោះ ដដលអ្នុវត្តចាំប្ ោះក្ដត្ិដត្ត ិការរដស្់ប្ោងចក្រប្ៅទីប្នោះ។ ឧ ហរណ៍រមួ
មាន ត្ក្មូវការតាម ល្ វូចាដ់និងដទដញ្ាត្ត ិរដស្់ស្ហព័នធ , ភូមិភាគ, រដា, ប្ខត្ត និងទីក្រងុ។  

Lockout/Tagout (ចាក់យសា/ដ្ឋក់សាល ក, LOTO) ស្ាំប្ៅប្លើការអ្នុវត្តនិងទក្មង់ការជារ់លារ់ ប្ដើមបីការ ររមាររពី
ការទទួលថាមពលមិននឹរសាា ន ឬរ៏ការចាដ់ប្ ដ្ ើមប្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីននិងប្ក្គឿងដរកិាខ រ ឬរ៏ការដប្ញ្ចញថាមពលដងកប្ក្គ្មោះ
ថាន រ់ រន ុងអ្ាំ ុងប្ពលប្ធវ ើស្រមាភាព ួស្ ុលឬដែ ាំ។ 

M 

Machine Guarding (យ្រឿងការពារមា ស្ុីន) គឺជាឧដររណ៍ជារ់ដស្ដ ងដដលបានប្ក្ដើ ប្ដើមបីការ រក្ដត្ិដត្ត ិររនិង
រមាររប្្ែងប្ទៀត្ដដលប្ធវ ើការជាមួ មា៉ា ស្ុីន រុាំឲ្យ ួដប្ក្គ្មោះថាន រ់ ដូចជាការប្រៀដចូល, ប្ក្គឿងរវលិ, ធូលីប្ហើរ និងដក ប្ភៃ ើ
ង។ ឧ ហរណ៍ននរវធីិសាស្រស្តការ រមានដូចជា ប្ក្គឿងការ រោោាំង, ឧដររណ៍ប្ក្ដើនដពីរប្ដើមបីប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការ និង
ប្ក្គឿងចារ់ប្សាក្ដ រ់គ្មន ។  

Machine Safety (ស្ុវត្ថ ិភាពមា ស្ុីន) ប្ដដ ត្ប្លើការរចនមា៉ា ស្ុីនក្ដរដប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព និងរមួដញ្ច លូស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិ
ស្នីនិងប្ក្គឿងការ រមា៉ា ស្ុីន។  

Management Representative (អាកត្ុំណាងថ្នា ក់្រប់្រង) គឺជាថាន រ់ក្គដ់ក្គងជាន់ខពស្់ដាំ្ុត្ប្ៅរន ុងប្ោងចក្រ 
ប្ហើ អាចជាអ្នរក្គដ់ក្គង, អ្នរប្មើលការខុស្ក្ត្វូ ឬរ៏អ្នរដឹរនាំដ ន្រមួ  ដដលក្គដ់ក្គង ក្តួ្ត្ពិនិត្យ វា ត្នមៃ 
និងស្ក្មដស្ក្មួលក្ដត្ិដត្ត ិការនន។ 

Manufacturing Restricted Substances List (បញ្ជ ីសារធាត្ុហាម្ឃាត្់ស្្មាប់ការផលិត្, MRSL) គឺជាដញ្ជ ីនន
សារធាត្ុគីមីដដលបានហាមក្បាមស្ក្មាដ់ការប្ក្ដើក្បាស្់ប្ដា ប្ចត្ន។ 

Modern Slavery (ទាស្ភាពស្ម្័យទុំយនើប) គឺជា រយដ៏ទាំលាំទូលា មួ ដដលក្គដដណដ ដ់ប្លើការអ្នុវត្តដូចជា ពល
រមាដងខ ាំ, ការជាដច់ាំណងដាំណុល និងការ ួញដូរមនុស្ែ។ 
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Motorized Passenger Vehicle (ោនយនតអាកែុំយណើរដែលមានម្ ូទ័រ) គឺជាយន នតមានម៉ាូទ័រ ដដលមានដាំណង
ឲ្យប្ក្ដើក្បាស្់ស្ក្មាដ់ការដឹរអ្នរដាំប្ណើរ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន រូនឡានតូ្ច (ឡានវា រូនប្ហាគ ល និងយន នតប្្ែង
ប្ទៀត្ ដដលមិនក្ត្វូការលិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ប្ដើមបីប្ដើរដរ), ឡានតារ់ស្ុី, ឡានអ្នរដាំប្ណើរ, ឡានប ៊ឺស្ដឹរអ្នរដាំប្ណើរ, ឡាន
ភិរអាដ,់ ឡានដឹរោងក្ដអ្ដ់, ឡានដឹរធាៗំ  និងម៉ាូ តូ្។ 

N 

Near Miss (ប  ៉ះ្ត្វូ) គឺជាក្ពឹត្ត ិការណ៍មិនបានប្ក្គ្មង ដដលមិននាំឲ្យមានរដួស្  ាំងឺ ឬរ៏ការខូចខាត្ក្ទពយស្មបត្ត ិឬ
ប្ក្គឿងដរកិាខ រ ដ៉ាុដនតមានស្កាដ នុពលអាចប្រើត្ប្ ើងដូប្ចាន ោះ។ 

Night Work (ការងារយប់) ប្ៅប្ពលមិនមាននិ មន័ តាម ល្ វូចាដ់រន ុងក្ស្រុ វាក្ត្វូបានឲ្យនិ មន័ ថា ជា
ការង្ហរ ាំងឡា ណាដដលអ្នុវត្ត ាំងក្ស្ងុឬមួ ដ ន្រ ប្ៅចប្នៃ ោះពីប្មា៉ា ង 22:00 ដល់ប្មា៉ា ង 05:00។ 

Nike Sponsored Recycling (ការយធវ ើនិស្សរណកម្មយដ្ឋយមានការឧបត្ថម្ភពី Nike) គឺជាទក្មង់មួ ននការប្ធវ ើ
និស្ែរណរមា ដដលស្ាំណល់ររ ងងក្ត្វូបានក្គដ់ក្គងប្ដា អ្នរ ដ្ល់ប្ស្វាពីខាងប្ក្ៅដដល Nike បានឧដត្ថមភ ស្ក្មាដ់ការ
ប្ធវ ើនិស្ែរណរមាប្ៅជា្លិត្្លដនទ ដ់ដនែ ាំ។ 

Nike Restricted Substances List (បញ្ជ ីសារធាត្ុហាម្ឃាត្់របស្ ់Nike, RSL) គឺជាស្តង់ដាស្ក្មាដ់អ្នុប្លាម
ភាពសារធាត្ុគីមីរន ុងវត្ថ ុធាត្ដុប្ងា ើ , ្លិត្្ល និងរដស្់ រ់ព័នធ។ RSL មានប្ៅ www.nikeincchemistry.com។  

NIOSH គឺជាអ្រែរកាត់្នន National Institute for Occupational Safety and Health (រវទិាសាថ នជាតិ្ប្ដើមបីស្ុវត្ថ ិភាព
និងស្ុខភាពអ្នរក្ដរដរវជិាជ  ីវៈ) ប្ៅស្ហរដាអាប្មររិ។ 

Non-permit Required Confined Space (លុំហមានទីកុំណត្់ដែលម្ិន្ត្វូការនូវការអនុាប ត្) គឺជាលាំហមានទី
រាំណត់្ ដដលមិនមានប្ក្គ្មោះថាន រ់ណាមួ ដងកឲ្យមានមរណភាព ឬរ៏អ្នតោ ដល់ោងកា ធងន់ធងរ និងមិនមានប្ក្គ្មោះ
ថាន រ់ជារ់ដស្ដ ងឬស្កាដ នុពលប្ដា សារដរយិកាស្។  

Non-point Source Emissions (ការបុំភាយពី្បភ្ពច្ម្៉ុះ) គឺជាក្ដភពននដាំភា ដដលបានដចរចា ពីក្ដភព
សា ភា ជាប្ក្ចើន ប្ហើ អាចមានដុពវប្ហត្ុពីមនុស្ែឬធមាជាត្ិ។ 

Non-production Worker (កម្មករម្ិនយៅដផាកផលិត្កម្ម) គឺជារមាររដដលមានតួ្នទីគ្មាំក្ទ ប្ហើ មិន រ់ព័នធ នឹង
ការ្លិត្នូវ្លិត្្លប្ដា ដទ ល់។ ប្នោះរមួដញ្ច លូ ាំងដុគគលិរប្ៅការយិល័ រដាបាល, ប្ស្វាចាំណីអាហារ, ការដែ ាំ
ររា, ដុគគលិរលររ់ន ុងប្ោងក្ចរ, អ្នរហាត្់ប្រៀនដដលមិន រ់ព័នធ នឹងតួ្នទី្លិត្រមា និងឆ្ា ាំការ រស្នត ិស្ុខ។ 

O 

Occupational Noise (ស្ុំយេងរំខានពីការងារ) គឺស្ាំប្ ងរន ុងរដនៃងប្ធវ ើការ និងជាប្ក្គ្មោះថាន រ់ទូប្ៅដាំ្ុត្មួ 
ចាំប្ ោះស្ុខភាពនិងអ្នម័  ប្ដា សារការដាំប្ពញរវជិាជ  ីវៈ។ ការទទួលរងស្ាំប្ ងរំខានពីការង្ហរហួស្ប្ហត្ុរន ុងរ ៈ
ប្ពល ូរ អាចនាំឲ្យខូចក្ត្ប្ចៀររដស្់ដុគគលមាន រ់ជាប្រៀងរហូត្ និងកាត់្ដនថ គុណភាពនន ីវតិ្រដស្់ពួរប្គ។ 

On-site contractor or subcontractor (អាកជាប់កិចចស្នាយៅការដ្ឋា ន ឬអាកជាប់កិចចស្នាបនត) គឺជាដុគគលឬ
អា ីវរមាមួ  ដដលប្ធវ ើការង្ហរប្ក្កាមរិចចស្នាដទ ល់ឬក្ដប្យលមួ ជាមួ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ អ្នរជាដ់រិចចស្នាដនត ប្ៅ
ការដាា ន មានការក្ពមប្ក្ពៀងដដលបានចុោះរិចចស្នាជាមួ អ្នរជាដ់រិចចស្នាប្ៅការដាា ន ប្ហើ ប្ធវ ើការង្ហរប្ក្កាម
ការដង្ហគ ដ់រដស្់អ្នរជាដ់រិចចស្នាប្ៅការដាា ន។ ឧ ហរណ៍ននការង្ហរជាទូប្ៅរមួមាន ការស្មាែ ត្, ស្នត ិស្ុខ, ការ
ដាំប្ ើងដាំពង់ទឹរឬអ្គគ ិស្នី។ 

Operations Worker (កម្មករយធវ ើ្បត្ិបត្ត ិការ) គឺជារមាររដដលការទទួលខុស្ក្ត្វូរវជិាជ  ីវៈដឋមរដស្់ប្គ គឺក្ត្ូវប្ធវ ើ
ការ រ់ព័នធ នឹងការកាន់្លិត្្លប្ៅរន ុងប្ោងចក្រ។ ប្នោះមានជាអាទិ៍ ការប្លើរ, ការខចដ់, ការទទួល, ការររាទុរ 
និងការប្ដើរដរឡានដឹររន ុងឧស្ាហរមាប្ដា ប្ក្ដើថាមពល។ រមាររប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការដប្ណាដ ោះអាស្ននដដលបាន ួល
តាមរ ៈត្ត្ី ភាគី រ៏ក្ត្ូវបានរមួដញ្ច លូ្ងដដរ។  

OSHA គឺជាអ្រែរកាត់្នន Occupational Safety and Health Administration (រដាបាលទទួលដនទ ុរប្លើស្ុវត្ថ ិភាព
និងស្ុខភាពអ្នរក្ដរដរវជិាជ  ីវៈ) ប្ៅស្ហរដាអាប្មររិ។ 

Overtime (យមា ងបដនថម្) គឺជាការង្ហរដដលបានប្ធវ ើ ដដនថមប្លើប្មា៉ា ងប្ធវ ើការធមាតា ដូចដដលចាដរ់ន ុងក្ស្រុបានឲ្យ
និ មន័ ។ 

P 

Permit-required Confined Space (លុំហមានទីកុំណត្់ដែល្ត្វូការនូវការអនុាប ត្) មានលរខណៈស្មាគ ល់ ាំង
ប្នោះមួ ឬប្ក្ចើន៖ 

• អាចមានដរយិកាស្ដដលដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 
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• ស្មាភ រៈដដលអាចដងកឲ្យរុកំ្រប្សាដរមាររណាមាន រ់។  

• ការរាំណត្់រចនស្មពនធ ន ទ្រន ុងដដលអាចប្ធវ ើឲ្យរមាររមាន រ់ជាដ់អ្នទ រ់ ឬរ៏ែដ់ដប្ងា ើម ប្ដា  ញ្ញជ ាំង ដ្ ុាំចូល
រន ុង ឬរ៏ប្ដា ជាន់ដដលប្ក្ទត្ចុោះ ប្ហើ ក្សួ្ចចុោះតូ្ចប្ៅៗ។  

• មានប្ក្គ្មោះថាន រ់ដល់ស្ុខភាពឬស្ុវត្ថ ិភាពធងន់ធងរដដលក្ត្វូបានដឹងប្្ែងប្ទៀត្។ 

Personal Protective Equipment (យ្រឿងបរកិាា រការពារខ្្នួ, PPE) គឺជាប្ក្គឿងដរកិាខ រការ រដភនរ មុខ រាល 
និងអ្វ វៈ, ស្ប្មៃៀរដាំ រ់ការ រ ក្ពម ាំងដខលនិងរបាាំងការ រ ប្ដើមបីការ ររុាំឲ្យមានអ្នតោ ដល់ោងកា  
តាមរ ៈការក្សូ្ដឬការដ៉ាោះោងកា ។ 

Physical Abuse (ការបុំពានយលើរាងកាយ) រមួដញ្ច លូការប្ក្ដើឬការគាំោមរាំ ដហងថានឹងមានការដារ់រវន័ិ ប្លើោង
កា  (ទណឌ រមាប្លើោងកា )។ 

Physical Hazards (យ្រ៉ះថ្នា ក់យលើរាងកាយ) គឺជាសាថ នភាពអ្ស្ុវត្ថ ិភាព ដដលអាចដងករដួស្  ាំងឺ និងមរណភាព។ 
ឧ ហរណ៍រមួមាន ប្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីនដដលគ្មា នប្ក្គឿងការ រ, ប្ក្គ្មោះថាន រ់អ្គគ ិស្នី, រប្ដដ , ស្ាំប្ ងរំខានហួស្ប្ហត្ុ, ប្ក្គ្មោះ
ថាន រ់ប្ដា សារការរអ្ិលនិងការធាៃ រ់។  

Point Source Emissions (ការបុំភាយពី្បភ្ពមួ្យ) ស្ាំប្ៅប្លើលាំហូរខយល់ ដដលក្ត្វូបានក្គដ់ក្គងតាមរវធីិខៃ ោះ 
ប្ហើ ក្ត្វូបានដប្ញ្ចញប្ៅរន ុងដរយិកាស្ពីក្ដភពដត្មួ  ដូចជាដាំពង់ដងហ ុ ដ្ែង។ 

Pollutants (សារធាត្ុពុល) ជាទូប្ៅ គឺជាសារធាត្ុ ាំងឡា ណាដដលចូលប្ៅរន ុងដរសិាថ ន ប្ដា មាន្លដ៉ាោះ ល់
មិនអ្នុប្ក្គ្មោះដល់ភាពមានក្ដប្យ ន៍ននធនធានមួ ។ 

Pollution Control Equipment (យ្រឿងបរកិាា រ្រប់្រងការបុំពុល) គឺជាប្ក្គឿងដរកិាខ រឬដាំប្ណើរការណាមួ ដដល
ស្មាែ ត្ដ្ែងដប្ញ្ចញប្ៅរន ុងខយល់ ឬរ៏ប្ធវ ើក្ដក្ពិត្ត ិរមាទឹររខវរ់ មុនប្ពញដប្ញ្ចញចុងប្ក្កា ។ ចាំប្ ោះខយល់ រវធីិដឋម
គឺការស្មាែ ត្ប្ដា ប្ក្ដើទឹរសាែ ត្។ ចាំប្ ោះទឹរសាែ ត្ និងការប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាទឹររខវរ់ រវធីិសាស្រស្ត ទូប្ៅរមួមាន ការប្ធវ ើ
ក្ដក្ពឹត្ត ិរមារដូសាស្រស្ត  (ឧ ហរណ៍រមួមាន ប្ក្គឿងដាំ ដដរប្ក្ដង/ទឹរសាែ ត្), ការប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាគីមីសាស្រស្ត  (ការដនាដ 
pH) និងការប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមា ីវសាស្រស្ត ។ 

Polychlorinated Biphenyls (ប ូលីកល ័ រណីាត្ ប ៊ីយផនីល, PCB) គឺជាក្រមុមួ ននស្មាស្ភាពរៃ ័រ កនស្រ កោងគស្ាំប្យគ 
ដដលមិនឆ្ដប្ ោះនិងមានស្ថ ិរភាព។ ពួរវាក្ត្ូវបានប្ក្ដើយ៉ា ងទូលាំទូលា ជាធាត្បុ្ធវ ើឲ្យក្ត្ជារន់ិងប្ក្ដងរំអិ្ល រន ុង
ប្ក្គឿងដរកិាខ រអ្គគ ិស្នី (ប្ក្គឿងដាំ ដដៃង, កាបា៉ា ស្ុីទ័រ, រូនក្ រូអ្ាំពូល), ទឹរអ្ុីក្ដលូីរ, សារធាត្ុពនយឺត្អ្ណាដ ត្ប្ភៃ ើង, ថាន ាំ
លាដ, ទឹរថាន ាំ, ថាន ាំស្មាៃ ដ់ស្ត្វលែ ិត្ និងការលាដប្ក្សាដន ទ្ខាងប្លើ។ PCB មិនដាំ ដដរធាត្បុ្ៅរន ុងដរសិាថ នប្ទ ប្ហើ 
មានជាតិ្ពុលខាៃ ាំងណាស្់ចាំប្ ោះ ីវតិ្ស្ត្វនក្ពនិងមនុស្ែ។ 

Potable Water (ទឹកបរយិភារ) គឺជាទឹរដដលសាែ ត្និងលែ  ប្ដើមបីទទួល ន។ 

Potential to Emit (ស្កាដ នុពលកន ុងការបុំភាយ, PTE) គឺជាស្មត្ថភាពអ្ត្ិដរមាននក្ដភពនឹងែកល់មួ រន ុងការដាំ
ភា  ប្ក្កាមការរចនរដូោងនិងក្ដត្ិដត្ត ិការអ្ត្ិដរមារដស្់វា (មិនរមួដញ្ច លូការប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមា/ការដងែន់)។ 

Powered Industrial Trucks (រថ្យនតែឹកកន ុងឧស្ាហកម្មយ្បើយដ្ឋយថ្នម្ពល, PIT) រមួដញ្ច លូយន នតចល័ត្ ដរ
ប្ៅមុខប្ដា ប្ក្ដើថាមពល ដដលបានប្ក្ដើប្ដើមបីដឹរ រុញ  ញ ប្លើរ គរ ឬរ៏ប្រៀដវត្ថ ុធាត្ុជាថាន រ់ៗ។ ឧ ហរណ៍ទូប្ៅរមួ
មាន យនប្លើរទាំនិញ យនប្លើរស្មាភ រៈ ក្តារ់ទ័រ យនប្លើរន ទ្ជាន ់យនរុញប្ដា នដ យន នតស្វ ័ ក្ដវត្ត ិ យន
ដឹរទាំនិញ យនចូរប្លើរ និងយនប្លើរ។  

Pressure Vessel and System (ឆ្ា ុំងនិង្បព័នធស្មាា ធ) គឺជាក្ដដាដ់ដារ់ឬដាំពង ់ដដលបានរចនប្ដើមបី ទ្ ុរឬ
ប្ ទ្រឧស្ា ័ន ឬរ៏វត្ថ ុោវ ដដលមានស្មាព ធខុស្គ្មន ខាៃ ាំងពីស្មាព ធដរយិកាស្ ុាំវញិ។ ប្ក្គឿងដរកិាខ រប្នោះរមួមានឆ្ន ាំងចាំហុ 
និងដាំពង់ រ់ព័នធ , ឆ្ន ាំងចាំហុ ទឹរប្ៅដ មានស្មាព ធ, ខាំប្ក្ដស្ឺខយល់, ប្ក្គឿងទទួលខយល់ និងដាំពង់ រ់ព័នធ , ក្ដដាដ់
រមាង ដ់ប្មប្ោគ, មា៉ា ស្ុីនក្ លរ់, ធុងស្ត ុរឧស្ា ័ន និងឆ្ន ាំងក្ដត្ិរមាគីមី។  

Pretreatment (ម្ុន្ប្ពឹត្ត ិកម្ម) គឺជាការកាត្់ដនថ , ការដរ ឬការដាំបាត្់សារធាត្ុពុលរន ុងទឹររខវរ់ មុនប្ពល
ដប្ញ្ចញវាប្ៅរន ុងសាថ នី ប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាទឹររខវរ់រណាដ លឬទូប្ៅ ដដលមិនដមនជារមាស្ិទធិរដស្់ប្ោងចក្រនិងប្ធវ ើ
ក្ដត្ិដត្ត ិការប្ដា ប្ោងចក្រ។ 

Prevailing Wage (្បាក់ឈ្ន លួទូយៅ) គឺរក្មិត្ននក្បារ់ឈន លួដដលទូ ត្ឲ់្យជាទូប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្ឬត្ាំដន់ននក្ដប្ទស្
ដដល រ់ព័នធ  ស្ក្មាដ់ការង្ហររន ុងរវសិ្័ ដូចគ្មន  និងស្ក្មាដ់រក្មិត្ននការទទួលខុស្ក្ត្វូនិងដទពិប្សាធន៍ដដលអាច
ប្ក្ដៀដប្ធៀដគ្មន បាន។ 
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Production Worker (កម្មករយធវ ើផលិត្កម្ម) គឺជារមាររដដលការទទួលខុស្ក្ត្វូរវជិាជ  ីវៈដឋមរដស្់ប្គ គឺក្ត្ូវ្លិត្ 
ឬរ៏គ្មាំក្ទការ្លិត្្លិត្្លប្ដា ដទ ល់។ វារមួដញ្ច លូរមារររន ុងប្ស្ណារ ក ៉ាូ  ាំងប្នោះ៖ រមាររប្ៅដខែចង្ហវ រ់
្លិត្រមា, ការប្វចខចដ់, គុណភាព, ដនទដ់គាំរ,ូ ឃ្ៃ ាំង, ការដែ ាំ និងប្មកានិរ។ វារមួដញ្ច លូ ាំងអ្នរហាត្់ប្រៀនដដល
 រ់ព័នធ នឹងការង្ហរ្លិត្រមា និងរមាររប្ធវ ើ្លិត្រមាដដលបាន ួលតាមរ ៈត្ត្ី ភាគី ឬរ៏ភាពទាំនរ់ទាំនង
ននការ ួលឲ្យប្ធវ ើការង្ហរ/ជាដរ់ិចចស្នាដនទប្្ែងប្ទៀត្។  

Psychological and Verbal Abuse (ការបុំពានយលើផ្ វូចិត្តឬពាកយស្ម្ដ ី) គឺជាការប្ក្ដើ រយឬទប្ងវ ើ ដដលដ៉ាុនដ៉ាង
ដងែន់រិត្ត ិ ស្រដស្់រមាររ និងរមួដញ្ច លូ ាំងការដក្ស្រ ការគាំោមរាំ ដហង ឬការប្ក្ដើក្បាស្់ រយក្ដមាែប្ៅប្លើរមាររ។ 

Psychosocial Hazard (យ្រ៉ះថ្នា ក់យលើផ្ វូចិត្ត) ដដលប្គប្ៅ្ងដដរថាជា រតាត ដងកប្ស្រស្តស្ប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ គឺជា
រតាត  ាំងឡា ននការក្ដរដរវជិាជ  ីវៈ ដដលមានអាចដងក្លដ៉ាោះ ល់ដល់ស្ុខភាព ល្ វូចិត្តនិងស្ុខុមាលភាពរដស្់
រមាររ។ ប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្លើ ល្ វូចិត្តអាចនាំឲ្យមានអ្នតោ ប្លើ ល្ វូចិត្តនិង រ់ព័នធជាមួ ោងកា ជាប្ក្ចើន រមួ ាំងការ
អ្ស្់រមាៃ ាំងកា រមាៃ ាំងចិត្ត, ការធាៃ រ់ទឹរចិត្ត, ការែដ់អារមាណ៍, ការដដ ច់ខល នួពីស្ងគម, អ្ាំប្ពើហិងា, ប្ោគស្ញ្ញា ស្ុខ
ភាព រ់ព័នធ នឹង ល្ វូចិត្ត ដូចជាការស្នៃដ់ សាថ នភាពរវដិលាៃ ស្ចលនសាច់ដុាំ, ការរំខានដល់ក្ដព័នធ រំលា អាហារ និង
ស្រនស្ឈាមប្ដោះដូង។ 

Q 

Qualified Machine (មា ស្ុីនមានរុណវុឌ្ឍ)ិ គឺជាមា៉ា ស្ុីនដដលក្ត្វូបានវា ត្នមៃប្ដា អ្ធិការមានរវញិ្ញា ដនដក្ត្ថា
បានប្គ្មរពតាម 
ស្តង់ដាស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីនជាអ្នត រជាតិ្ និងបានកាត្់ដនថ ហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងមា៉ា ស្ុីន 
ដល់រក្មិត្ដដលអាចទទួល របាន។ 

Qualitative fit test (QLFT) គឺជាប្ត្ស្តភាពក្ត្វូជាដ់/ធាៃ រ់ ប្ដើមបីវា ត្នមៃភាពក្គដ់ក្គ្មន់ននភាពក្ត្ូវននក្ដដាដ់ ួ 
ការដរដប្ងា ើម ដដលអាក្ស្័ ប្លើការត្ដត្រដស្់ដុគគលប្នោះចាំប្ ោះសារធាត្ុប្ៅស្ល់។ 

Quantitative fit test (QNFT) គឺជាការវា ត្នមៃភាពក្គដ់ក្គ្មន់ននភាពក្ត្វូរដស្់ក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើម តាមរ
 ៈការវាស្់ស្ទ ង់ដរមិាណជាប្លខននការប្លចធាៃ  ប្ៅប្លើក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើមប្នោះ។ QNFT គឺចាាំបាចស់្ក្មាដ់
ក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើមដដលនឹងស្ប្ក្មចរតាត ភាពក្ត្ូវធាំជាង 10។ 

R 

RF (ការសាយភាយយ្បកង់វវទិយុ ) គឺជាការសា ភា មិនដមនអ្ុី ៉ាុង រវាងប្ក្ដរង់ពី 300 kHz ប្ៅ 100 GHz។ ្ល
រប្ដដ គឺជាប្ក្គ្មោះថាន រ់ស្ុខភាពចមបង។ ឧ ហរណ៍ននការប្ក្ដើក្បាស្់រន ុងឧស្ាហរមារមួមាន ក្ដដាដ់អ្ ុត្ប្ដា ប្ក្ដើ
រប្ដដ  និង ក្ដដាដ់្ារមានប្ក្ដរង់ខពស្់។ 

Raw Wastewater (ទឹកកខ្វក់យៅ) គឺជាទឹររខវរ់ដដលមិន ន់បានប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាប្ៅប្ ើ  មុនប្ពលដប្ញ្ចញ
ប្ដា ដទ ល់ឬក្ដប្យល ឬរ៏រិចចខាំក្ដឹងដក្ដងប្ធវ ើនិស្ែរណរមា។ ទឹររខវរ់ប្នោះមិនដាំប្ពញតាមស្តង់ដាគុណភាពប្ទ 
ស្ក្មាដ់ការប្ក្ដើក្បាស្់ដ៏មានក្ដប្យ ន៍។ 

Recycling (ការយធវ ើនិស្សរណកម្ម) មានន័ ថា ដាំប្ណើរការ ាំងឡា ណាដដលស្ាំណល់ររ ងងក្ត្វូបានប្ក្ដើជាវត្ថ ុធាត្ុប្ដើម 
ប្ដើមបី្លិត្នូវ្លិត្្លែាីមួ ។ 

Renewable Energy Credit (ឥណទានថ្នម្ពលកយកើត្យេើងវញិ, REC) គឺជាឧដររណ៍ដ ែ្រប្លើទី្ារមួ  ដដល
ត្ាំណាងឲ្យស្ិទធិជារមាស្ិទធិចាំប្ ោះគុណលរខណៈដរសិាថ ន ស្ងគម និងមិនដមនថាមពលប្្ែងប្ទៀត្ ននការដប្ងក ើត្អ្គគ ិ
ស្នីរប្រើត្ប្ ើងវញិ។ RECs ក្ត្វូបានប្ចញឲ្យ ប្ៅប្ពលមួ ប្មហាគ វា៉ែ ត់្-ប្មា៉ា ង (MWh) ននអ្គគ ិស្នី ក្ត្ូវបានដប្ងក ើត្
និង ដ្ល់ឲ្យដប្ង្ហគ លចក្មឹងដដរអ្គគ ិស្នី ពីធនធានថាមពលរប្រើត្ប្ ើងវញិ។ 

Respirator (្បដ្ឋប់ជួយការែកែយងហើម្) គឺជាក្ដប្ភទនន PPE មួ  ដដលក្គដក្ចមុោះនិងមាត់្ ឬរ៏មុខឬរាល
 ាំងមូល ប្ដើមបីការ រអ្នរ រ់ ក្ដឆ្ាំងនឹងដរយិកាស្ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់។ ក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើមអាចជា៖ 

• ប្ក្គឿង រ់ត្ឹងដណន៖ មា៉ា ស្់ រ់រណាដ លដដលក្គដមាត់្និងក្ចមុោះ ឬរ៏មា៉ា ស្់ប្ពញមុខដដលក្គដប្លើមុខ ពី
ប្ ើងស្រ់ដល់ប្ក្កាមចង្ហក ។ 

• ប្ក្គឿង រ់រលុង៖ ដូចជាគក្មដរាលឬមួរការ រ ដដលក្គដប្លើរាល ាំងក្ស្ងុ។ 

ដដនថមប្លើប្នោះ មានថាន រ់ចមបងពីរននក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើម៖ 

• ការដនែុ ទធខយល់ ដដលដាំបាត្់ប្មប្ោគពីខយល់។ 

• ការ គ្ត្់ គ្ង់ដរយិកាស្ ដដល ដ្ល់ខយល់សាែ ត្ អាចដរដប្ងា ើមបានពីក្ដភពគ្មា នប្មប្ោគ។ ជារវធិានទូប្ៅ 
ក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើមដដល គ្ត្់ គ្ង់ដរយិកាស្ក្ត្វូបានប្ក្ដើស្ក្មាដ់ការដ៉ាោះធាត្ុដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ក្ចើន។ 
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Restricted substance list (បញ្ជ ីសារធាត្ុហាម្ឃាត្់, RSL) គឺជាដញ្ជ ីននធាត្ុគីមីដដលបានហាមឃ្ត្់រន ុងវត្ថ ុធាត្ុ
និង្លិត្្ល អាចប្ដា ចាដ ់ឬរ៏តាមរ ៈដដនរាំណត្់ស្ា ័ក្គចិត្ត។ 

S 

SAFE Machine (មា ស្ុីន SAFE) គឺជារង្ហវ ស្់ដដល Nike ប្ក្ដើ ប្ដើមបីរត្់ក្តាស្ុវត្ថ ិភាពទូប្ៅននមា៉ា ស្ុីនប្ៅប្ោងចក្រ។ 
វាក្ត្វូបានគណនជា៖ 

ភាគរ ននមា៉ា ស្ុីនស្រុដ និងរមួដញ្ច លូមា៉ា ស្ុីន ាំងឡា ដដលជាមា៉ា ស្ុីនមានគុណវុឌ្ឍិ  

+ ការវា ត្នមៃហានិភ័ ប្ៅប្ោងចក្រ (ជាមួ ្លដ៉ាោះ ល់ពីមា៉ា ស្ុីន)  

+ ការវភិាគប្លើប្ក្គ្មោះថាន រ់ការង្ហរ  

+ ការង្ហរស្ត ង់ដាស្ុវត្ថ ិភាព  

+ ការដណដ ុ ោះដណាដ ល/ការដញ្ញជ រ់អ្ាំពីការដណនាំការង្ហរ។  

ស្មាស្ធាត្ុ ាំងអ្ស្់នឹងរមួដញ្ច លូរន ុងក្ដត្ិដត្ត ិការនិងការដែ ាំ។ 

Safety Data Sheet (ស្នល ឹកទិនាន័យស្ុវត្ថ ិភាព, SDS) គឺជាឯរសារស្ប្ងខដមួ  ដដលជាញឹរញាដ់ ចាាំបាច់ស្ក្មាដ់
ការលរ់និងការដឹរ ញ្ជ នូ ដដល ដ្ល់ព័ត៌្មានអ្ាំពីប្ក្គ្មោះថាន រ់នន្លិត្្លមួ , ធាត្ុ្ែ ាំគីមី, ត្ក្មូវការតាម ល្ វូចាដ់, 
ការក្ដងុក្ដ ័ត្នប្លើស្ុវត្ថ ិភាព និងរវធិានការស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់ស្ក្មាដ់ ាំងរមាររនិងដរសិាថ ន។ 

Sanitation (ការរកាអនាម្័យ) គឺជាមប្ធាបា ក្ដរដប្ដា អ្នម័ រន ុងការប្លើររមពស្់ស្ុខភាព តាមរ ៈការ
ដង្ហក រការដ៉ាោះ ល់រដស្់មនុស្ែជាមួ នឹងប្ក្គ្មោះថាន រ់ននស្ាំណល់ប្្ែងៗ។ ប្ក្គ្មោះថាន រ់ ាំងប្នោះអាចជាភាន រ់ង្ហរនន ាំងឺ 
ដដលមានលរខណៈរដូសាស្រស្ត  មីក្រូ ីវសាស្រស្ត   ីវសាស្រស្ត  ឬគីមីសាស្រស្ត ។ ស្ាំណល់ដដលអាចដងកដញ្ញា ស្ុខភាពរមួមាន 
លាមររដស្់មនុស្ែនិងស្ត្វ, ស្ាំណល់ររ ងង, ទឹររខវរ់ពីក្គួសារ, ស្ាំណល់ពីឧស្ាហរមា និងស្ាំណល់ពីរស្ិរមា។ 

Scope 1 GHG Emissions (ការបុំភាយ GHG ទុំហុំ 1) គឺជាការដាំភា  GHG ប្ដា ដទ ល់ ដដលប្រើត្ប្ ើងពីក្ដភព
ដដលជារមាស្ិទធិរដស្់ ឬរ៏ក្គដ់ក្គងប្ដា ក្រមុហ ុន។ ការដាំភា ទាំហាំ 1 រមួមានខាងប្ក្កាម៖  

• ការដប្ងក ើត្អ្គគ ិស្នី, រប្ដដ  និងចាំហា  

• ដាំប្ណើរការរដូសាស្រស្ត ឬគីមីសាស្រស្ត  

• ការដឹរ ញ្ជ នូវត្ថ ុធាត្,ុ ្លិត្្ល, ស្ាំណល់ និងនិប្យ ិត្ 

• ការដាំភា អ្ប្ចត្ន 

Scope 2 GHG Emissions (ការបុំភាយ GHG ទុំហុំ 2) គឺជាដាំភា  GHG ក្ដប្យល ពីការដប្ងក ើត្អ្គគ ិស្នីដដល
ក្រមុហ ុនបានទិញ រមរប្ក្ដើក្បាស្់។ អ្គគ ិស្នីដដលបានទិញក្ត្វូបានឲ្យនិ មន័ ថាជា អ្គគ ិស្នីដដលក្ត្វូបានទិញ 
ឬរ៏បាននាំមរចូលរន ុងក្ពាំ ដដនរដស្់ក្រមុហ ុន។ ការដាំភា ទាំហាំ 2 ប្រើត្ប្ ើងជារ់ដស្ដងប្ៅប្ោងចក្រដដលអ្គគ ិស្នី
ក្ត្វូបានដប្ងក ើត្។ 

Sexual Harassment or Abuse (ការរំខានយបៀត្យបៀនឬការរំយោភ្បុំពានយលើផ្ វូយភ្ទ) មានជាអាទិ៍៖ 

• ការដប្ញ្ចញមត្ិមិនគដបីអ្ាំពី្ ល វូប្ភទ រមួ ាំងមតិ្អ្ាំពីដងខល នួ រដូលរខណៈ ឬស្រមាភាព ល្ វូប្ភទរដស្់ដុគគល
មាន រ់ ក្ពម ាំងការ ាំរុញឬការប្ស្ន ើដដលមានស្ភាព រ់ព័នធ នឹង ល្ វូប្ភទ។ 

• ការក្ដក្ពឹត្តមិនគដបីប្លើោងកា  រមួដញ្ច លូ ាំងការដាំ រដាំ ន ការឃ្ត្់ ឬរ៏ការោាំងខទដ់ចលនឬការ
ដង្ហែ រ់រំខានប្លើោងកា  ក្ពម ាំងកា វកិារក្ដមាែ។ 

• ការ ដ្ល់នូវការចាត្់តាាំងការង្ហរតាមចាំណូលចិត្ត ឬគាំនដ់ចិត្ត ប្ដា មានការប្ដាោះដូរជារ់ដស្ដ ងឬដញ្េ ិត្
ដប្ញ្េ ៀង រ់ព័នធ នឹងទាំនរ់ទាំនង ល្ វូប្ភទ។ 

• ការប្ធវ ើឲ្យរមាររទទួលរងការោដ់អានលប្មែៀង ប្ដា ស្ងស្ឹរនឹងការដដិប្ស្ធស្ាំប្ណើ រ់ព័នធ នឹង ល្ វូប្ភទ។ 

Short-term Contract (កិចចស្នារយៈយពលខ្ល ី) គឺជារិចចស្នាមួ ដដលមានែិរប្វលាមួ ឆ្ន ាំ ឬរ៏ត្ិចជាងប្នោះ ប្ៅ
ប្ពលគ្មា ននិ មន័ ពីចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ 

Solid Waste (ស្ុំណល់វរ ងង) គឺវត្ថ ុធាត្ដុដលបានប្ចាល ប្ដា បានដប្ងក ើត្ប្ៅប្ោងចក្ររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ពីការប្ក្ដើ
ក្បាស្់ទាំនិញនិងប្ស្វា និងការ្លិត្ទាំនិញ។ និ មន័ ប្នោះមិនរមួដញ្ច លូស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ទ។ ឧ ហរណ៍នន
ស្ាំណល់ររ ងងរមួមាន វត្ថ ុធាត្ុរប្មទចរមទ ីស្ល់ពីការកាត់្និងការចារ់ពុមព, ស្ាំណល់អាហារនិងស្ាំណល់ពីទីធាៃ /សួ្នចារ, 
ក្រដាស្, ក្រដាស្កាតុ្ង, ក្រណាត្,់ ដស្បរ, រញ្ចដ់្លិត្្ល, ដរវ និងក្ដដាដ់ដារ់ជាប្លាហៈ។ 
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Solid Waste Subcontractor (អាកជាប់កិចចស្នាបនតដែលរា ប់រងយលើស្ុំណលវ់រ ងង) គឺជា អ្នរ ដ្ល់ប្ស្វាជាត្ត្ី ភាគី
ដដលអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ចុោះរិចចស្នាដនតជាមួ  ប្ដើមបីឲ្យទុរដារ ់ក្គដ់ក្គង ដឹរ ញ្ជ នូ ប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមា ប្ធវ ើនិស្ែរណរមា ឬ
ប្ចាលស្ាំណល់ររ ងង ដដលមានដូចជា អ្នរដឹរ ញ្ជ នូ ម ឈមណឌ លក្គដ់ក្គងស្ាំណល់ អ្នរប្ធវ ើនិស្ែរណរមាដាំ ដដរធាត្ុ និង
រដនៃងប្ចាលស្ាំណល់។ 

Source (្បភ្ព) គឺជារដនៃងដដលការដាំភា ប្ ដ្ើមប្ចញពីប្នោះ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ក្ដព័នធដប្ញ្ចញដញ្ច លូខយល់រន ុង
ដនទដ់បាញ់ថាន ាំ ដាំពង់ស្មង តួ្ និងដាំពង់ដ្ែងឆ្ន ាំងចាំហុ ។ 

Source Reduction (ការកាត្់បនថយ្បភ្ព) គឺជារវធីិននការក្គដ់ក្គងស្ាំណល់ររ ងង ដដលស្ាំណល់ក្ត្វូបានដង្ហក រប្ៅ
រដនៃងក្ដភព។ ប្នោះរ៏រមួដញ្ច លូ្ងដដរនូវការដដ រូដាំណង ឬរ៏ការប្ក្ដើក្បាស្់ប្ ើងវញិនូវ្លិត្្លឬវត្ថ ុធាត្ុប្នោះ មុន
ប្ពលវាឈានដល់ចុងដញ្ចដ់នន ីវតិ្មានក្ដប្យ ន៍រដស្់វា និងប្ដា មិនដៃ ស្់ដដ រូអ្ត្តស្ញ្ញា ណរដស្់វា។ 

Steam Boiler (ឆ្ា ុំងចុំហុយ) គឺជាឆ្ន ាំងដិទ ិត្ ដដលរន ុងប្នោះ ទឹរឬវត្ថ ុោវប្្ែងប្ទៀត្ ក្ត្វូបានរប្ដដ ។ វត្ថ ុោវដដល
បានរប្ដដ ឬដប្ញ្ចញចាំហា  ចារប្ចញពីឆ្ន ាំងចាំហុ ប្នោះ ស្ក្មាដ់ការប្ក្ដើក្បាស្់រន ុងដាំប្ណើរការជាប្ក្ចើន ឬរ៏ស្ក្មាដ់
ការប្ក្ដើក្បាស្់ប្ដើមបីរប្ដដ  រមួ ាំងដាំប្ណើរការ្លិត្រមា ការរប្ដដ ទឹរ ការប្ធវ ើឲ្យអ្គ្មរររ់ប្ៅដ  និងការចមែ ិន។ 

Stormwater (ទឹកពីពយុ ៉ះ) គឺជាទឹរប្ៅន ទ្ខាងប្លើ ដដលបានមរពីត្ុរបាត្ ដូចជាទឹរប្ភៃៀងធាៃ រ់ខាៃ ាំង ឬរ៏ក្ពិល។ ប្ដើ
បានក្ដមូលទុរនិងប្ក្ដើ ទឹរពីពយុ ោះក្ត្វូបានចាត់្ទុរថាជាក្ដភពទឹរសាែ ត្។ 

Subcontractor (អាកជាប់កិចចស្នាបនត) គឺជាទីរដនៃងប្ក្ៅការដាា ន ដដល ត្ត្ី ភាគីប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការ ឬរ៏ជារដស្់
អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ដដល រ់ព័នធ នឹងការ្លិត្វត្ថ ុធាត្ ុឬ្លិត្្លស្ប្ក្មច។ 

T 

Temporary Worker (កម្មករបយណាដ ៉ះអាស្នា) គឺជារមាររប្ៅដខែចង្ហវ រ់្លិត្រមាឬរមាររប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការ ដដល
ប្ធវ ើការរន ុងដរបិ្វណរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ដ៉ាុដនតជាអ្នរដដលបានទទួលក្បារ់ពីត្ត្ី ភាគ ីដូចជាទីភាន រ់ង្ហរ ួលឲ្យប្ធវ ើ
ការង្ហរដប្ណាដ ោះអាស្នន។ 

Type A Standards (ស្ត ង់ដ្ឋ្បយភ្ទ A) គឺជាស្តង់ដាស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីនជាអ្នតរជាត្ិ ដដលក្គដដណដ ដ់ប្លើត្ក្មូវការ
រចនស្ុវត្ថ ិភាពទូប្ៅស្ក្មាដប់្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីន ាំងអ្ស្់ (ISO12100 – ស្ុវត្ថ ិភាពននប្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីន)។ 

Type B Standards (ស្ត ង់ដ្ឋ្បយភ្ទ B) គឺជាស្តង់ដាស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីនជាអ្នតរជាត្ិ ដដលដែៃងពីទិដាភាពជារ់លារ់
ននការការ រស្ុវត្ថ ិភាព (EIC 60204-1 – ប្ក្គឿងដរកិាខ រអ្គគ ិស្នីននមា៉ា ស្ុីន)។  

Type C Standards (ស្ត ង់ដ្ឋ្បយភ្ទ C) គឺជាស្តង់ដាស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីនជាអ្នតរជាត្ិ ដដលអ្នុវត្តចាំប្ ោះក្ដប្ភទនន
មា៉ា ស្ុីនជារ់លារ់ (ឧ ហរណរ៍មួមាន មា៉ា ស្ុីនប្ដរ)។ 

U 

Unbundled REC (REC រាយ) គឺជាឧដររណ៍មួ ដដលលរ់គុណលរខណៈដរសិាថ នននការដប្ងក ើត្ថាមពលរប្រើត្
ប្ ើងវញិ ដាច់ពីថាមពលពីខាងប្ក្កាម។ REC ោ  អាច ដ្ល់ភាពដត់្ដដនប្ក្ចើន រន ុងការដាំប្ពញប្គ្មលដាំណង
ថាមពលរប្រើត្ប្ ើងវញិ ប្ដា សារវាមិនអាក្ស្័ ប្លើគប្ក្មាងរន ុងក្ស្រុស្ក្មាដ់ការររក្ដភពប្ ើ  ប្ ោះជាយ៉ា ងប្នោះ
រដ ី ជាទូប្ៅ វាមិននាំឲ្យមានភាពដដនថមប្ទ។ 

Underage Worker (កម្មករយ្កាម្អាយុ) គឺជារមាររ ដដលអា ុរដស្់ប្គស្ថ ិត្ប្ក្កាមអា ុប្ធវ ើការក្ស្ដចាដ់អ្ដបដរ
មា ដដលចាដ់រន ុងក្ស្រុបានដប្ងក ើត្ ឬរ៏អា ុអ្ដបដរមាដដលស្តង់ដាជាធរមានបានត្ក្មូវ។ 

Underground Storage Tank (ធុងស្ត ុ កយ្កាម្ែី) គឺជាធុងដដលក្ត្វូបានប្ក្ដើស្ក្មាដ់ការស្ត ុរឥនធនៈឬសារធាត្ុគីមី
ប្្ែងប្ទៀត្ ដដលមាន 10% ឬប្ក្ចើនជាងប្នោះននរចនស្មពនធ  (រមួ ាំងដាំពង់ប្ក្កាមដី) ស្ថ ិត្ប្ៅខាងប្ក្កាមន ទ្ដី។ 

Union (ស្ហជីព) ឬ Trade Union (ស្ហជីពកម្មករ) ការប្យងរន ុង CLS ប្នោះ ាំងមូល អាចក្ត្វូបានប្ក្ដើចាំប្ ោះអ្ងគ
ការរមាររប្្ែងប្ទៀត្្ងដដរ។ 

W 

Wastewater (ទឹកកខ្វក់) គឺជាទឹរដដលដលងចាត្់ទុរថាអាចប្ក្ដើបាន ស្ក្មាដ់ប្គ្មលដាំណងក្ដត្ិដត្ត ិការដដលបាន
ប្លើរប្ ើង ប្ហើ ក្ត្វូដប្ញ្ចញប្ដា ដទ ល់ឬក្ដប្យលពីរដនៃងអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ 

Wastewater Treatment Sludge (កុំណកពីការយធវ ើ្ប្ពឹត្ត ិកម្មទឹកកខ្វក់) គឺវត្ថ ុធាត្ុររ ងងឬ រ់រណាដ លររ ងង ឬរររ
ស្ាំណល់ ដដលបានប្រើត្ប្ ើងជាអ្នុ្លពីដាំប្ណើរការក្ដក្ពឹត្ត ិរមាទឹររខវរ់។ ជាទូប្ៅ វាក្ត្ូវបានដប្ងក ើត្ពីត្ុរបាត្គីមី, 
ការរងរររ,  ីវមា៉ា ស្ និងដាំប្ណើរការក្ដក្ពឹត្ត ិរមា ីវសាស្រស្ត  / រដូសាស្រស្ត  / គីមីសាស្រស្ត ប្្ែងប្ទៀត្។ រាំណរឬស្ាំណល់ររ ងងដនទ
ប្្ែងប្ទៀត្ដដលបានលា ប្ៅរន ុងរាំណរទឹររខវរ់ប្នោះ មុនប្ពលប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមារាំណរ ឬរ៏ការប្ចាល ក្ត្វូបានចាត់្
ទុរថាជាការលា ចូលគ្មន  ប្ហើ ស្ថ ិត្រន ុងនិ មន័ ននរាំណរពីការប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាទឹររខវរ់។ 
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Widespread Violations (ការបុំពានទូលុំទូោយ) គឺការដាំ ន ាំងឡា ណាដដលររ ករោលដាលប្ៅរន ុងប្ោងចក្រ 
និង/ឬ ត្ាំណាងឲ្យដោ ័ ជាក្ដព័នធ  ដដលដ៉ាោះ ល់យ៉ា ងអ្វ ិជមានដល់រមាររមួ ចាំនួនធាំ។ 

Worker Representative (អាកត្ុំណាងកម្មករ) គឺជាត្ាំ ដណងមិនដមនថាន រ់ក្គដ់ក្គង ដដលក្ត្វូបានប្ក្ ើស្ប្រ កស្ប្ដា 
គន ីគ្មន រដស្់ពួរប្គ ឲ្យត្ាំណាងដល់ទស្ែនៈរដស្់រមាររ រន ុងគណៈរមាា ធិការពលរមា/ក្គដ់ក្គងរមួ។  

Work Related Injury or Illness (រដួស្ ឬ  ាំងឺ រ់ព័នធ នឹងការង្ហរ) គឺជាក្ពឹត្ត ិការណ៍ឬការទទួលរងមួ ប្ៅរន ុង
រដនៃងប្ធវ ើការដដលអាចដងកឬរមួចាំ ដណរឲ្យមានរដួស្ឬ ាំងឺ ឬរ៏ប្ធវ ើឲ្យរដួស្ឬ ាំងឺមានក្សាដ់ពីមុនកាន់ដត្ធងន់ធងរប្ ើ
ង។ 

Z 

Zero Discharge of Hazardous Chemicals (មូ្លនិធិបុំបាត្់ការបយញ្ច ញសារធាត្ុរីម្ីបងកយ្រ៉ះថ្នា ក់, ZDHC) គឺ
ជាការ ដ្ ចួប្ ដ្ ើមគាំនិត្រដស្់ភាគ ីរ់ព័នធជាប្ក្ចើនប្ៅទូតាាំងសារលប្លារ ដដលមានអ្នរចូលរមួរវភិាគ នជាង 160 
ប្ៅរន ុងឧស្ាហរមាស្ប្មៃៀរដាំ រ់និងដស្បរប្ ើង រមួ ាំង Nike ប្ដា មានដាំណងលុដដាំបាត់្ការដប្ញ្ចញសារធាត្ុ
គីមីដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ៅរន ុងទឹរ។ 
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ស្រមា 

 ក្រមក្ត្វូបានអ្នវុត្ត ាំងក្ស្ងុ 

CLS ក្រមក្ត្វូបានអ្នុវត្ត ាំងក្ស្ងុ ខាងយ្កាម្ អនុវត្តចុំយពា៉ះ CLS ទាុំងមូ្ល។ 

 បទដ្ឋា ន 

ជាលរខខណឌ មួ ននការប្ធវ ើធុររិចចជាមួ  Nike អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ នឹងអ្នុវត្ត និងដារ់ដញ្ច លូក្រម, CLS អ្ម, និងចាដ់
រន ុងក្ស្រុ ចូលប្ៅរន ុងធុររិចចរដស្់ខល នួ រមួមានការដប្ងក ើត្ក្ដព័នធ ក្គដ់ក្គងដដលមានក្ដស្ិទធភាព និងដារ់ដញ្ជ នូ
ស្ក្មាដ់ការប្ ទ្ៀងដទ ត្់ និងការក្តួ្ត្ពិនិត្យ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្ូវដប្ងក ើត្ក្រមក្ដត្ិដត្ត ិន ទ្រន ុង ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្ត្ូវ
រមួមានត្ក្មូវការ ាំងអ្ស្់ដដលមានដចងរន ុងក្រម Nike Code ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដារ់ក្ដកាស្ "ក្រមក្ដត្ិដត្ត ិ" រដស្់
ខល នួជាភាសារន ុងក្ស្រុរដស្់រមាររ ាំងអ្ស្់ ប្ហើ ក្ត្វូរមួដញ្ច លូព័ត៌្មានអ្ាំពី "ក្រមក្ដត្ិដត្ត ិ" រដស្់ខល នួរន ុងការដណដ ុ ោះ
ដណាដ លនិងការត្ក្មង់ទិស្រមាររ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

1.2.1 ភាពអនុវត្ត 

"ក្រម" និង CLS អ្នុវត្តចាំប្ ោះអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ាំងអ្ស្់ (រមួ ាំងអ្នរជាដ់រិចចស្នាដនត រដស្់ពួរប្គ) ដដល្លិត្, 
ប្លើរដារ់ និងររាទុរ្លិត្្ល Nike ជាដ ន្រមួ ននដខែចង្ហវ រ់ គ្ត្់ គ្ង់ពីចុងមាខ ងប្ៅចុងមាខ ងប្ទៀត្រដស្់ Nike។  

រន ុងនមជានិប្យ រ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មានការទទួលខុស្ក្ត្វូប្លើភាពទាំនរ់ទាំនងននការ ួលឲ្យប្ធវ ើការង្ហរជាមួ នឹង
រមារររដស្់ខល នួ ក្ពម ាំង ដ្ល់រដនៃងប្ធវ ើការដដលមានស្ុវត្ថ ិភាពនិងស្ុខភាពលែ ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្ូវអ្នុប្លាមតាម
ចាដរ់ន ុងក្ស្រុដដលមានជាធរមានខពស្់ជាងប្នោះ ឬរ៏ CLS ប្ហើ ក្ត្វូបានប្លើរទឹរចិត្តឲ្យដនតអ្ភិវឌ្ឍការអ្នុវត្ត
ដទ ល់ខល នួរដស្់ពួរប្គ ដដល ដ្ល់នូវការការ រកាន់ដត្ប្ក្ចើនដល់រមារររដស្់ពួរប្គ ក្ពម ាំងស្ហគមន៍ដដលពួរប្គ
ប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការ។  

ខដចងដដល រ់ព័នធ ាំងអ្ស្់នន CLS អ្នុវត្តចាំប្ ោះ៖  

• រមាររប្ៅដ ន្រ្លិត្រមា/ក្ដត្ិដត្ត ិការ (រមួ ាំងរមាររដដលបាន ួលតាមរ ៈត្ត្ី ភាគ ីឬរ៏ភាពទាំនរ់
ទាំនងប្្ែងប្ទៀត្) ដដលបានប្ៅថា"រមាររ" និង/ឬ "រមារររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់" ប្ៅរន ុងឯរសារប្នោះ។ 

• អ្នរជាដ់រិចចស្នាប្ៅការដាា ន, អ្នរជាដ់រិចចស្នាដនត ប្ៅការដាា ន និងដុគគលដនទប្្ែងប្ទៀត្ ប្ៅប្លើ
ដរបិ្វណរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ 

• អ្គ្មរ (រមួ ាំងរដនៃងមិន្លិត្/ដចរចា  ដូចជាស្ នដាា ន, អាហារដាា ន និងម ឈមណឌ លដែ ាំប្រាង)។ 

• រដនៃងរមួនិងពហុជាន់។ 

1.2.2 អាកទទួលអាជាា បណណ  និង ភាា ក់ងារ 

អ្នរទទួលអាជាា ដណណ និងភាន រ់ង្ហរក្ត្វូធានឲ្យបាននូវការអ្នុប្លាមតាម "ក្រម" និង CLS ក្ពម ាំងចាដរ់ន ុងក្ស្រុ 
ជាដ ់រ់ទងជាមួ នឹងការ្លិត្ ការប្លើរដារ់ ឬការររាទុរ្លិត្្ល Nike ប្ហើ ក្ត្វូអ្នុប្លាមតាមត្ក្មូវការ
ប្្ែងប្ទៀត្ ដដលបានដចងរន ុងប្ស្ៀវប្ៅដណនាំឬប្គ្មលការណ៍ដចច ុដបននស្ក្មាដ់អ្នរទទួលអាជាា ដណណ និងភាន រ់ង្ហរ។ 

1.2.3 ការរមួ្បញ្ច ូលស្ត ង់ដ្ឋយៅកន ុងការអនុវត្តធុរកិចចរបស្់អាកផគត្់ផគង់  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូទទួល រនិងប្គ្មរពឲ្យបានខាជ ដ់ខជ នួតាមដទដញ្ញជ និងលរខខណឌ ននការ ួលឲ្យប្ធវ ើការង្ហរ ដដលប្គ្មរព
រមារររដស្់ខល នួ ប្ហើ ជាអ្ដបដរមា ក្ត្វូការ រស្ិទធិរដស្់ពួរប្គ ប្ក្កាមចាដ់រន ុងក្ស្រុនិងស្តង់ដាអ្នត រជាតិ្។ 
មគគប្ទស្រ៍ដណនាំកាន់ដត្ជារ់លារក់្ត្វូបានគូស្ដញ្ញជ រ់រន ុងដ ន្រត្ក្មូវការនន CLS នីមួ ៗ។  

1.2.4 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ  

អ្នរ គ្ត្់ ត្ង់ក្ត្វូមានប្គ្មលការណ៍និងការអ្នុវត្តជាលា លរខណ៍អ្រែរ ប្ហើ ក្ត្វូដែររារាំណត្់ក្តាស្មក្ស្ដនិង
ស្ុក្រឹត្ ដដលក្គដដណដ ដ់ក្គដ់ទិដាភាព ាំងអ្ស្់ននការ ួលឲ្យប្ធវ ើការង្ហរ មានជាអាទិ៍ ការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ-រមាររ, 
ការ ួល, រវន័ិ  រហូត្ដល់ការដរហូត្ការង្ហរ និងដាំប្ណើការដញ្ឈដ់ការង្ហរ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូចាត់្តាាំងការទទួលខុស្ក្ត្វូស្ក្មាដ់ការក្គដ់ក្គងធនធានមនុស្ែ ដល់ស្មា ិរដុគគលិរដដលមាន
គុណវឌ្ឍិក្គដ់ក្គ្មន់និងបានរាំណត្់ចាស្់លាស្់។ 
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សូ្មប្មើល CLS ជាធរមាន ស្ក្មាដ់ការដញ្ញជ រ់ដដនថមអ្ាំពីត្ក្មូវការនិងការអ្នុវត្តដដលបានឲ្យប្យដល់ ស្ក្មាដ់
ប្គ្មលការណ៍និងទក្មង់ការនន  រ់ព័នធ នឹងការអ្នុវត្តត្ក្មូវការ ាំងប្នោះ។  

ជាការអនុវត្តដែលបានឲ្យយោបល់ អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឲ្យអនុវត្តែុំយណើរការ្តួ្ត្ពិនិ
ត្យយទៀងទាត្់យៅយលើយរលការណ៍ ទ្ម្ង់ការ និងការអនុវត្តរបស្់ពួកយរ យហើយ្ត្វូដកស្្មួ្ល យៅ
យពលចាុំបាច់។ 

1.2.5 ការ្តួ្ត្ពិនិត្យ និង ការដកនខ្បាហ   

ការ្តួ្ត្ពិនិត្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូក្ដគល់ឯរសារនន និងស្ហការជាមួ អ្នរត្ាំណាង Nike និង/ឬ អ្នរត្ាំណាងជាត្ត្ី ភាគីដដល
បានទទួលការចាត្់តាាំង ប្ដើមបីប្ ទ្ៀងដទ ត្់ប្លើការអ្នុប្លាមតាម CLS និងចាដ់រន ុងក្ស្រុ ប្ដា មានឬប្ដា គ្មា ន
ការ ូនដាំណឹងជាមុន។ 

ការក្ដគល់ឯរសារប្ដើមបីប្ ទ្ៀងដទ ត្់ និងការក្តួ្ត្ពិនិត្យ រមួមាន៖ 

• ការ ដ្ល់នូវការអ្នុញ្ញា ត្ជារ់ដស្ដងឲ្យស្វនររឬអ្នរត្ាំណាងដដលទទួលការចាត្់តាាំងប្្ែងប្ទៀត្ – ប្ៅប្ពល
ប្ស្ន ើភាៃ មៗ – ចូលប្ៅរន ុងដរបិ្វណ្លិត្រមា/ដចរចា រដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់, គ្មាំក្ទដល់ប្ោងចក្រដូចជា អាហារ
ដាា ន ស្ នដាា ន និងឃ្ៃ ាំង ទ្ ុរ ឬដរបិ្វណណាមួ ដដលឯរសារ រ់ព័នធ ប្នោះស្ថ ិត្ប្ៅ។ ប្ដើចាាំបាច ់ប្ដើមបី
រាំណត់្អ្ាំពីសាថ នភាពជារ់ដស្ដងននលរខខណឌការង្ហរប្ៅប្លើដរបិ្វណ ាំងប្នោះ ការអ្នុញ្ញា ត្ប្នោះអាចរមួដញ្ច លូ
 ាំងរដនៃងប្ធវ ើការ ដដលជាធមាតាមិនអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យអ្នរប្ធវ ើទស្ែនរិចចចូលប្ៅ ប្ដា សារមូលប្ហត្ុស្ុវត្ថ ិភាពឬ
រមាស្ិទធិដញ្ញា ។ 

• ការស្ក្មួលប្ដា គ្មា នរាំហិត្រន ុងការ រ់ទងជាមួ រមារររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ រន ុងប្គ្មលដាំណងននការ
ស្មាភ ស្ប្ ទ្ៀងដទ ត្់ប្ដា ស្មាង ត្់។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនក្ត្វូដងវ ឹររមាររឲ្យប្ ៃ ើ ប្ ើ   រ់ព័នធនឹងស្ាំណួរដដល
ស្វនររអាចមាន ឬរ៏ដង្ហែ រ់រំខានឬស្ងស្ឹរប្លើរមាររ ជាដ់ រ់ទងជាមួ ទស្ែនរិចចប្ធវ ើស្វនរមាឬការ
ប្ ទ្ៀងដទ ត្់ ាំងប្នោះ។ 

• ការប្ធវ ើឲ្យមានស្ាំណុាំឯរសារដដលក្ត្វូការប្ដើមបីដែររាតាម CLS ឬរ៏ចាាំបាច់ប្ដើមបីដង្ហា ញអ្ាំពីការអ្នុប្លាម
តាម "ក្រម", CLS និងចាដ់រន ុងក្ស្រុជាធរមាន។ 

ត្មាល ភាព 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូបានរំពឹងថាមានត្មាៃ ភាព ាំងក្ស្ងុ (ប្ដើរចាំហ និង ប្សាា ោះក្ត្ង់)  រ់ព័នធ នឹងការអ្នុវត្តរដស្់ខល នួ 
ក្ពម ាំងការអ្នុប្លាមតាម "ក្រម" និង CLS។ ស្ាំណុាំឯរសារក្ត្ូវដត្បានដែររារន ុងស្ភាពប្ដើម មិនដរដក្ដ។ 
ព័ត៌្មាននិងឯរសារនន មិនក្ត្វូមានការដរៃងដនៃ ាំ ឬរ៏ដង្ហា ញព័ត្៌មានខុស្ប្ ើ ។ 

ឧ ហរណ ៍អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូបានហាមក្បាមមិនឲ្យររា “ប្ស្ៀវប្ៅពីរ” ដដលមានព័ត្៌មានខុស្ ឬនាំឲ្យ ល់ខុស្អ្ាំពី
ក្បារ់ឈន លួឬប្មា៉ា ងដដលបានប្ធវ ើការប្ ើ ។ 

ការដកនខ្បាហ   

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូអ្នុវត្តរិចចខាំក្ដឹងដក្ដងឲ្យអ្ស្់ពីលទធភាពរដស្់ខល នួ ប្ដើមបីដែៃងនិងដរនខឲ្យ នប់្ពលប្វលានូវដញ្ញា
ននអ្ាំពីការមិនអ្នុប្លាមតាម ដដលបានរត់្ស្មាគ ល់ប្ ើញរន ុងអ្ាំ ុងប្ពលស្វនរមា។ ការខរខានរន ុងការប្ធវ ើ
ដូប្ចាន ោះ អាចនាំឲ្យមានទណឌ រមា ប្ៅរន ុងក្រដខណឌ ននរិចចក្ពមប្ក្ពៀងរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ឬការររក្ដភព គ្ត្់ គ្ង់ដដល
មានជាធរមាន រមួ ាំងការកាត្់ដនថ ប្លើការដញ្ញជ ទិញ ឬរ៏អាចនាំឲ្យមានការដរស្ិទធិ។ 

1.2.6 ការចុ៉ះកិចចស្នាបនតយដ្ឋយម្ិនបានទទួលការអនុាប ត្ ្ត្វូបានហាម្្បាម្  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនអាចចុោះរិចចស្នាដនតស្ក្មាដ់្លិត្រមាឬការដចរចា ្លិត្្ល Nike ជាមួ ត្ត្ី ភាគី ឬរ៏
ប្ោងចក្រដដលជារមាស្ិទធិរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ដដលមិនក្ត្វូបាន ល់ក្ពមពីមុន ជាលា លរខណ៍អ្រែរ ពី Nike ប្ ើ ។ 

1.2.7 ស្ីលធម្៌ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូអ្នុប្លាមតាមចាដ់និងដទដញ្ញជ  ស្ដ ីពកីារក្ដឆ្ាំងនឹងដទស្ុីស្ាំណូរ និងការក្ដឆ្ាំងអ្ាំពពីុររលួ  
ដដលមានជាធរមាន ាំងអ្ស្់ មានជាអាទិ៍ ចាដ់ស្ហរដាអាប្មររិស្ដ ីពីការអ្នុវត្តអ្ាំពីពុររលួ ប្ៅដរប្ទស្។ អ្នរ គ្ត្់
គ្ង់មិនក្ត្វូ រ់ព័នធ ប្ដា ដទ ល់ឬក្ដប្យលរន ុងការ ដ្ល់, ការដង់ក្បារ់ ឬរ៏ការស្នាសូ្របា៉ា ន់ ដ្ល់ក្បារ់ស្គុណ ឬ
ដ្ល់្លក្ដប្យ ន៍មិនស្មក្ស្ដប្្ែងប្ទៀត្ប្ ើ  ជាដ់ រ់ទងនឹងធុររិចចដដលបានប្ធវ ើជាមួ  Nike ឬរ៏ប្ស្វាដដល
បាន ដ្ល់ ូន Nike។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនក្ត្វូនរអ្ង្ហគ ស្ឬទទួល រស្ាំណូរ, ក្បារ់ស្គុណ ឬរ៏្លក្ដប្យ ន៍មិនស្មក្ស្ដ
ប្្ែងប្ទៀត្ប្ ើ  ជាដ ់រ់ទងនឹងធុររិចចដដលបានប្ធវ ើជាមួ  Nike ឬរ៏ប្ស្វាដដលបាន ដ្ល់ ូន Nike។ សូ្មបីដត្
ស្ាំណូរមានលរខណៈទូប្ៅប្ៅរន ុងការអ្នុវត្តរន ុងក្ស្រុរ៏ប្ដា  ការណ៍ប្នោះមិនដនធ រូឲ្យអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់, និប្យ ិត្ Nike ឬ
អ្នរត្ាំណាងរដស្់ខល នួ រចួ្ុត្ពីការអ្នុប្លាមតាមចាដស់្ដ ីពីការក្ដឆ្ាំងអ្ាំពពីុររលួ  និង CLS ប្ ើ ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់
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ក្ត្វូដែររារមា វធីិអ្នុប្លាមភាពក្ដឆ្ាំងស្ាំណូរដដលមានក្ដស្ិទធភាព ប្ដើមបីធានឲ្យបាននូវការអ្នុប្លាមតាមចាដ់
ស្ដ ីពកីារក្ដឆ្ាំងអ្ាំប្ពើពុររលួ ។ 

អ្នរ គ្ង់ គ្ង់ក្ត្វូដែររាប្ស្ៀវប្ៅនិងរាំណត្់ក្តាដស៏្ុក្រឹត្និងមានត្មាៃ ភាព អាក្ស្័ ប្ហត្បុ្នោះ ការដង់ក្បារ់ ាំងអ្ស្់
អាចក្ត្ូវបានពណ៌ននិងររាទុរជាឯរសារប្ដា ប្សាា ោះក្ត្ង់។ ប្ដើអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្សាដ់ដត្ដឹងអ្ាំពីការដាំ នខដចងខាង
ប្លើ ឬរ៏ចាដ់ឬដទដញ្ញជ ស្ដ ីពីការក្ដឆ្ាំងដទស្ុីស្ាំណូរឬការក្ដឆ្ាំងអ្ាំប្ពើពុររលួ  ជាដ់ រ់ទងនឹងធុររិចចដដលបាន
ប្ធវ ើជាមួ  Nike ឬរ៏ប្ស្វាដដលបាន ដ្ល់ ូន Nike អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្ូវ ដ្ល់ការ ូនដាំណឹងដល់ Nike។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្ូវ ល់
ដឹង ប្ហើ ក្ត្ូវប្ធវ ើឲ្យនិប្យ ិត្និងអ្នរជាដ់រិចចស្នាដនត រដស្់ខល នួដដល ដ្ល់ប្ស្វា ូន Nike  ល់ដឹងអ្ាំពី Speak Up 
Portal (្ត្ែលដប្ញ្ចញមត្)ិ រដស្់ Nike ស្ក្មាដ់ការោ ការណ៍រដ ីរងវល់ចាំប្ ោះ "ក្រម" និង CLS។  

តាមមូលដាា នក្ដចាាំឆ្ន ាំ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ល់ក្ពម ដ្ល់ ូន Nike នូវការធាននិងការដញ្ញជ រ់  រ់ព័នធ នឹងស្រមាភាព
រដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់អ្ាំពកីារអ្នុប្លាមរដស្់ខល នួតាមត្ក្មូវការចាដ់ក្ដឆ្ាំងដទស្ុីស្ាំណូរនិងក្ដឆ្ាំងអ្ាំប្ពើពុររលួ ។ 

យរលការណ៍អុំពអីុំយណាយ, បែិស្ណាា កិចច និងការបង់្បាក់យផសងយទៀត្ 

លុោះក្តាដត្ចាដ់រន ុងក្ស្រុដដលមានរាំហិត្ត្ឹងរុងងជាងប្នោះក្ត្វូបានអ្នុវត្ត ប្ដើពុាំប្នោះ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្ូវបានហាមក្បាម
មិនឲ្យ ដ្ល់អ្ាំប្ណា ដដលមានត្នមៃណាមួ  ឬរ៏ដដិស្ណាា ររិចចឥត្គិត្នែៃដដលមានទឹរក្បារ់ប្លើស្ព ី$200 USD 
 ូនដុគគលឬអ្ងគភាពណាមួ ប្ ើ  ជាដ់ រ់ទងនឹងប្គ្មលដាំណងធុររិចចក្ស្ដចាដ់ដដលបានប្ធវ ើជាមួ  Nike ឬរ៏
ប្ស្វាដដលបាន ដ្ល់ ូន Nike។ ជាការដញ្ញជ រ់ឲ្យចាស្់ ប្គ្មលការណ៍ប្នោះរ៏អ្នុវត្ត្ងដដរ ប្ៅប្ពលប្ធវ ើការទាំនរ់ទាំនង
ជាមួ និប្យ ិត្ Nike ឬរ៏អ្នរត្ាំណាងរដស្់ខល នួ។ 

រម នស្ុំណូកែល់ស្វនករ 

ែវីប្ដើមានដចងខាងប្លើប្ហើ រ៏ប្ដា  អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនអាច ដ្ល់អ្ាំប្ណា ដដលមានត្នមៃណាមួ ប្ ើ  (រមួ ាំង
្លិត្្ល ឬគាំរ ូ្ លិត្្ល) ដល់និប្យ ិត្ Nike ណាមាន រ់ ឬរ៏អ្នរត្ាំណាងដដលទទួលការចាត្់តាាំងពី Nike ឲ្យប្ធវ ើ
ស្រមាភាពក្តួ្ត្ពិនិត្យការអ្នុប្លាមតាម "ក្រម" និង CLS រមួ ាំងរដស្់ខាងប្ក្កាម៖ 

• ក្បារ់ទឹរដត្ 

• ការរមានត  

• គាំនដ់ចិត្ត 

• សាច់ក្បារ់ ឬរដស្់មានត្នមៃដូចសាច់ក្បារ់។ 

1.2.8 ការ្បា្ស្័យទាក់ទង និងការបណុ្៉ះបណាដ ល៖ 

ការ្បា្ស្័យទាក់ទងរបស្ក់ម្មករ 

ដទដញ្ញជ  ប្គ្មលការណ៍ និងការអ្នុវត្តប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ ក្ត្វូដត្បានក្បាក្ស្័  រ់ទងក្បាដដ់ល់រមាររជាភាសា
 ាំងឡា ណាដដលរមាររអាច ល់បាន រមួ ាំងភាសាដដលបាននិយ ប្ដា រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្និងរន ុង
ក្ដប្ទស្ ាំងប្នោះ។ 

ការត្្ម្ង់ទិស្និងការបណុ្៉ះបណាដ លកម្មករ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូ ដ្ល់នូវការត្ក្មង់ទិស្ដល់រមាររែាីៗ ប្ៅប្ពល ួល ដដលរមួដញ្ច លូនូវការពនយល់អ្ាំពីក្រមក្ដត្ិដត្ត ិ
រដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់, ដទដញ្ញជ , ប្គ្មលការណ៍, ទក្មង់ការ, វដបធម៌, ្លក្ដប្យ ន៍ និងការ ដ្ល់ស្ិទធិប្្ែងប្ទៀត្ ក្ពម
 ាំងប្គ្មលការណ៍ធនធានមនុស្ែ, ទាំនរ់ទាំនងរន ុងឧស្ាហរមា រមួ ាំងការប្គ្មរពស្ិទធិប្ស្រ កភាពរន ុងការចូលរមួជា
ស្មាគម រ៏ដូចជាស្ុខភាពនិងត្ក្មូវការស្ុវត្ថ ិភាព។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្វូដត្ប្ធវ ើដចច ុដបននភាពតាមមូលដាា នប្ទៀង
 ត្ ់ប្ហើ ជាពិប្ស្ស្ ប្ៅប្ពលប្គ្មលការណ៍និងទក្មង់ការននក្ត្វូបានដរដក្ដ។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្ូវប្ធវ ើជាភាសា
 ាំងអ្ស្់ដដលរមាររអាច ល់ រមួ ាំងភាសា ាំងឡា ណាដដលបាននិយ ប្ដា រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្និង
រន ុងក្ដប្ទស្។ ប្ៅប្ពលរមាររក្ត្ូវបានប្ ទ្រប្ៅតួ្នទីប្្ែងប្ៅរន ុងសាថ ដ័នក្រមុហ ុនដត្មួ ប្ដា មានត្ក្មូវការប្្ែង 
ការត្ក្មង់ទិស្ក្ត្វូដត្បាន ដ្ល់ដល់រមាររប្នោះ្ងដដរ។  

ការបណុ្៉ះបណាដ លអាកយម្ើលការខ្ុស្្ត្វូ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូធានឲ្យបានថា អ្នរប្មើលការខុស្ក្ត្ូវបានទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ស្ដតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុជា
ធរមាន, "ក្រម" និង CLS។  

 

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដែររាស្ាំណុាំឯរសារ ាំងអ្ស្់ដដលចាាំបាច ់ប្ដើមបីដង្ហា ញអ្ាំពីការអ្នុប្លាមតាម "ក្រម" និង CLS 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/56821/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/56821/index.html
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ក្ពម ាំងចាដ់ជាធរមាន ក្ពម ាំងដែររាស្ាំណុាំឯរសារជារ់លារ់ដូចបានរត្់ស្មាគ ល់រន ុង CLS នីមួ ៗ។ ស្ាំណុាំឯរ
សារ ាំងប្នោះក្ត្វូដត្បានដែររាប្ៅរន ុងដរបិ្វណរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ និងប្រៀដចាំឲ្យបានលែ  ប្ដើមបីឲ្យ Nike ឬអ្នរត្ាំណាង
ដដលទទួលការចាត្់តាាំងពី Nike អាចរត្់ស្មាគ ល់បាន និងររប្មើលយ៉ា ងង្ហ ក្សួ្ល។ 

ស្ាំណុាំឯរសារនឹងក្ត្ូវររារន ុងប្ពលយ៉ា ងត្ិច 12 ដខ ឬរ៏តាមការត្ក្មូវពីចាដ់រន ុងក្ស្រុ ប្ លគឺ រអ្ាំ ុងប្ពលមួ 
ណាដដលដវងជាង។ ប្នោះរមួមានជាអាទិ៍ របា ការណ,៍ ប្ស្ចរដ ី ូនដាំណឹង, ប្ស្ចរដ ីក្ដកាស្, ឯរសាររុាំពយូ ទ័រ, អីុ្ដមល 
និងរាំណត្់ក្តា្លិត្រមា។ 

 

ត្ក្មូវការដដនថម ាំងឡា ក្ត្វូបានគូស្ដញ្ញជ រ់ខាងប្ក្កាម៖  

• ឯរសារដុគគលិរ នឹងក្ត្ូវបានររាទុររន ុងរ ៈប្ពលដាំប្ពញការង្ហរ។ ប្ស្ចរត ីចមៃងឯរសាររដស្់រមាររដដល
លាឈដ់ នឹងក្ត្វូបានររាទុររន ុងប្ពលយ៉ា ងត្ិចដីឆ្ន ាំដនទ ដ់ពីការលាឈដ់។ 

• ដញ្ជ ីប្ដៀវត្ែរ៍ និងរាំណត្់ក្តាប្ពលប្វលា នឹងក្ត្ូវបានររាទុររ ៈប្ពលយ៉ា ងតិ្ចដីឆ្ន ាំ។ 

• ប្ស្ចរត ីស្ប្ក្មចប្លើការត្វា៉ែ  និងដណដ ឹងសារទុរខ រដស្់រមាររ នឹងក្ត្វូបានររាទុររ ៈប្ពលយ៉ា ងត្ិចដីឆ្ន ាំ។ 

• រាំណត្់ក្តាននការដណដ ុ ោះដណាដ ល, ក្ដធានដទឯរសារដដលបានដណដ ុ ោះដណាដ ល, កាលដរបិ្ចេទនិងប្ឈាា ោះអ្នរចូល
រមួ នឹងក្ត្វូររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាដីឆ្ន ាំ។ 

• រាំណត្់ក្តាឧដបត្ត ិប្ហត្ុ នឹងក្ត្វូររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាក្បាាំឆ្ន ាំ។ 

• រាំណត្់ក្តាប្វ ជសាស្រស្តស្មាង ត្់និងដដលក្ត្វូររាស្នត ិស្ុខ នឹងក្ត្ូវររាអ្ដបដរមារន ុងរ ៈប្ពលននការ ួលឲ្យប្ធវ ើ
ការ ដូរ 30 ឆ្ន ាំ។ រាំណត្់ក្តាប្វ ជសាស្រស្ត  មិនក្ត្ូវដប្ញ្ចញប្ដា គ្មា នការ ល់ក្ពមជាលា លរខណ៍អ្រែរពីរមាររ
ប្ ើ  ប្លើរដលងដត្ចាដ់រន ុងក្ស្រុបានត្ក្មូវ។  

• រាំណត្់ក្តាននការក្រិត្រង្ហវ ស្់រង្ហវ ល់ស្ក្មាដ់ការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ប្ក្គឿងដរកិាខ រ នឹងក្ត្ូវររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាដីឆ្ន ាំ។ 

• រាំណត្់ក្តាននការដែ ាំ នឹងក្ត្វូររាប្ពញមួ  ីវតិ្ននប្ក្គឿងដរកិាខ រប្នោះ។ 

• ការហវ ឹរហាត្់អ្ាំពីការ ប្មៃៀស្ខល នួប្ពលមានអ្គគ ិភ័  នឹងក្ត្ូវររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាដីឆ្ន ាំ។ 

• ប្ស្ៀវប្ៅរវធីិសាស្រស្ត ប្ធវ ើការង្ហរដចច ុដបនន , ឯរសារដប្ចចរប្ទស្, ការដណដ ុ ោះដណាដ ល និងស្នៃ ឹរព័ត៌្មាន ក្ត្វូដត្
មាន ប្ៅប្ពលប្ស្ន ើ។  

 ការទទួលខ្ុស្្ត្វូ 

ការទទួលខុស្ក្ត្វូខាងប្ក្កាមគឺអ្នុវត្តចាំប្ ោះប្ោងចក្ររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ ស្ាំណុាំឯរសារគឺចាាំបាច ់ប្ដើដុគគលមាន រ់
កាន់តួ្នទីប្លើស្ពមួី ។  

អាក្រប់្រងយរាងច្ក រាំណត្តួ់្នទ ីនិងការទទួលខុស្ក្ត្វូប្ៅរន ុង CLS។ ពួរប្គក្ត្វូធានថា CLS ក្ត្ូវបានអ្នុវត្ត
និងដែររាយ៉ា ងមានក្ដស្ិទធភាព រមួ ាំងការ ដ្ល់ធនធានចាាំបាច់។ 

អាកមានវវជិាជ ជីវៈយៅដផាកនីមួ្យៗ ដប្ងក ើត្ ដែររា និងដណនាំអ្ាំព ីCLS។ ឧ ហរណ៍រមួមាន អ្នរមានរវជិាជ  ីវៈ EHS, 
អ្នរអ្នុវត្ត EHS និងអ្នរមានរវជិាជ  ីវៈ HR។  

អាកយម្ើលការខ្ុស្្ត្វូ ធានឲ្យបានថា រមាររបានទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ ល និងប្គ្មរពយ៉ា ងខាជ ដ់ខជ នួតាមត្ក្មូវការ
នន CLS។ 

កម្មករ, អាកជាប់កិចចស្នាយៅការដ្ឋា ន, និង អាកជាប់កិចចស្នាបនតយៅការដ្ឋា ន ក្ត្ូវប្គ្មរពយ៉ា ងខាជ ដ់ខជ នួតាម
ត្ក្មូវការនន CLS។ 

 ឯកសារយោង 

ក្រម, CLS អ្មមរជាមួ  និងចាដ់រន ុងក្ស្រុដដលមានជាធរមាន ាំងអ្ស្់ 
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 ក្ដព័នធ ក្គដ់ក្គងដរសិាថ ន ស្ុខភាព និងស្ុវត្ថ ិភាព 

CLS ក្ដពន័ធ ក្គដ់ក្គងដរសិាថ នរស្ុខភាពរនងិស្ុវត្ថភិាព ខាងយ្កាម្ អនុវត្តដត្ចុំយពា៉ះ EHS CLS 

ប ុយណាណ ៉ះវ្ស្បតាម្វក្ដរដប្ដា ចីរភាពវនិងវមានស្ុវត្ថ ិភាពវកន ុងវ"្កម្"។  

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តក្ដព័នធ ក្គដ់ក្គង EHS ប្ដើមបីរត្់ស្មាគ ល់និងលុដដាំបាត់្ ឬរ៏កាត់្ដនថ ហានិភ័ 
 រ់ព័នធ នឹងក្ដត្ិដត្ត ិការ។  

ជាការអនុវត្តដែលបានឲ្យយោបល់ ្បព័នធ្រប់្រងស្ុខ្ភាពនិងស្ុវត្ថ ិភាព រួរស្ម្មូ្លនឹង្កប
ខ្ណឌ ដែលបានរូស្បាជ ក់កន ុង ISO 45001 ឬក៏យរលការណ៍ដណនាុំរបស្ ់ILO អុំពីស្ុខ្ភាពនិង
ស្ុវត្ថ ិភាពវវជិាជ ជីវៈ។ ្បព័នធ្រប់្រងបរសិាថ នរួរស្ម្មូ្លនឹង្កបខ្ណឌ ដែលបានរូស្បាជ ក់កន ុង 
ISO 14001។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

2.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូប្ធវ ើការការវា ត្នមៃហានិភ័ ទូប្ៅ ក្ស្ដតាមការវា ត្នមៃហានិភ័ រដស្់ស្ហក្គ្មស្ខល នួ និងរមួ
ដញ្ច លូត្ក្មូវការ ាំងអ្ស្់ននការវា ត្នមៃហានិភ័ ជារ់លារ់តាម CLS។ 

ការវាយត្នម្លហានិភ្័យរបស្ស់្ហ្រស្ ដ្ល់នូវការវភិាគជាក្ដព័នធ និងប្ឆ្ព ោះប្ៅអ្នគត្ ដដលក្ត្វូដាំប្ពញប្ៅរក្មិត្
ខពស្់ដាំ្ុត្រដស្់សាថ ដ័ន ប្ដើមបីរត្់ស្មាគ ល់នូវការគាំោមរាំ ដហងស្ាំខាន់ៗ, ហានិភ័ ខាៃ ាំងៗ និង្លដ៉ាោះ ល់ដដលក្ត្វូ
គិត្ពិចារណា ប្ៅប្ពលដប្ងក ើត្ ុទធសាស្រស្ត រ់ព័នធនឹងពលរមា ដរសិាថ ន ស្ុខភាព និងស្ុវត្ថ ិភាព។  

ការវាយត្នម្លហានិភ្័យរបស្យ់រាងច្ក ក្ស្ដតាមការវា ត្នមៃហានិភ័ រដស្់ស្ហក្គ្មស្ និង ដ្ល់នូវការវភិាគជា
ក្ដព័នធ និងប្ឆ្ព ោះប្ៅអ្នគត្ ដដលក្ត្ូវដាំប្ពញប្ៅរក្មិត្ប្ោងចក្រ ប្ដើមបីរត្់ស្មាគ ល់នូវការគាំោមរាំ ដហងស្ាំខាន់ៗ, ហា
និភ័ ខាៃ ាំងៗ និង្លដ៉ាោះ ល់ដដលក្ត្វូរមួដញ្ច លូប្ៅរន ុងប្គ្មលការណ៍ ទក្មង់ការ និងក្ដត្ិដត្ត ិការរដស្់ប្ោងចក្រ។ 

ការវាយត្នម្លហានិភ្័យជាក់ោក់តាម្ CLS គូស្ដញ្ញជ រ់អ្ាំពីការវា ត្នមៃហានិភ័  ជារ់លារ់តាម CLS ជាធរមាន 
ដដលក្ត្វូរមួដញ្ច លូរន ុងការវា ត្នមៃហានិភ័ រដស្់ប្ោងចក្រ។ 

2.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូមានប្គ្មលការណ៍ EHS ជាលា លរខណ៍អ្រែរ ដដលចុោះហត្ថប្លខាប្ដា អ្នរក្គដ់ក្គងជាន់ខពស្់
តាមទីរដនៃង ឬរ៏អ្នរក្គដ់ក្គងទូប្ៅ។ ប្គ្មលការណ៍ប្នោះក្ត្វូរមួដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• ប្ស្ចរដ ីដែៃងការណ៍អ្ាំពដីាំណង 

• ការប្ដដជាា ពីថាន រ់ក្គដ់ក្គងជាន់ខពស្់ ប្ដើមបីអ្នុប្លាមតាមដទដញ្ញជ  EHS ដដល រ់ព័នធ  និងត្ក្មូវការជា
ធរមានប្្ែងប្ទៀត្ 

• ការប្ដដជាា ចាំប្ ោះការដរលមែជាដនតដនទ ដ់ 

• ក្រដខណឌ ស្ក្មាដ់ការរាំណត្់និងការវាស់្ដវងប្គ្មលដាំណង EHS 

ប្គ្មលការណ៍ EHS នឹងក្ត្ូវ៖ 

• ររាទុរជាឯរសារនិងក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ ើងវញិ ប្រៀងោល់ពីរឆ្ន ាំមដង 

• ក្បាក្ស្័  រ់ទងក្បាដដ់ល់រមាររ ាំងអ្ស្់ 

• មានជាសាធារណៈ 

ជាការអនុវត្តដែលបានឲ្យយោបល់ ្បព័នធ្រប់្រងការផាល ស្់ប្រូរួរ្ត្វូបានអនុវត្ត។ 

2.2.3 យុទធសាស្តស្ត អុំពីបរសិាថ ន, ស្ុខ្ភាព និងស្ុវត្ថ ិភាព 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូមានដ្នការ ុទធសាស្រស្ត  EHS ជាលា លរខណ៍អ្រែរ ដដលរមួដញ្ច លូនូវវត្ថ ុដាំណង EHS ដដល៖ 

• ដប្ងក ើត្ប្ ើង ប្ដា គិត្ពិចារណាប្លើហានិភ័ ខពស្់ (ដូចបានរត្់ស្មាគ ល់រន ុងការវា ត្នមៃហានិភ័ ), ត្ក្មូវ
ការចាដ់និងត្ក្មូវការប្្ែងប្ទៀត្,  ប្ក្មើស្ដប្ចចរវទិា, ត្ក្មូវការហិរញ្ា វត្ថ ុ ក្ដត្ិដត្ត ិការ និងធុររិចច ក្ពម
 ាំងទស្ែនៈរដស្់ភាគ ីរ់ព័នធ  
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• វត្ថ ុដាំណងក្ត្ូវមានលរខណៈ SMART [Specific (ជារល់ារ់), Measurable (អាចវាស់្ដវងបាន), Achievable 
(អាចស្ប្ក្មចបាន), Realistic (ក្បារដនិ ម) និង Time Bound (មានប្ពលប្វលារាំណត់្) 

ដ្នការអាចដាច់ពីគ្មន  ឬរ៏ជាដ ន្រមួ ននដ្នការធុររិចចទូប្ៅស្ក្មាដ់ប្ោងចក្រ។ ដ្នការក្ត្វូមានមាច ស្់ដដលបាន
ទទួលការចាត្់តាាំង និងទទួលខុស្ក្ត្វូស្ក្មាដ់ការអ្នុវត្ត។ 

2.2.4 ការ្រប់្រងឯកសារ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូមានដ្នការក្គដ់ក្គងឯរសារជាលា លរខណ៍អ្រែរ ស្ក្មាដ់ឯរសារ រ់ព័នធ នឹង EHS 
 ាំងអ្ស្់ ដដលត្ក្មូវជាអ្ដបដរមា៖ 

• ឯរសារ ាំងប្នោះអាចអានបាន, មានប្លខរាំ ដណ និងកាលដរបិ្ចេទចាដ់មានក្ដស្ិទធភាពននការដរនីមួ ៗ 
(ការក្គដ់ក្គងរាំ ដណ)។ 

• រាំ ដណដចច ុដបនន ននឯរសារ ាំងប្នោះអាចរររដនៃងប្ ើញ ប្ៅប្ពលក្ត្វូការ។ 

• ឯរសារ ាំងប្នោះក្ត្វូបានក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ ើងវញិនិងដរតាមភាពចាាំបាច់ ប្ដា ដុគគលដដលទទួលស្ិទធិ យ៉ា ង
តិ្ចប្រៀងោល់ពីរឆ្ន ាំមដង ឬរ៏ប្ៅប្ពលមានការដៃ ស្់ដដ រូស្ាំខាន់ៗ។ 

• ឯរសារហួស្ស្ម័ ក្ត្វូដរប្ចញភាៃ មៗពីរដនៃងប្ក្ដើក្បាស្់ ប្ដើមបីដង្ហក ររុាំឲ្យមានការប្ក្ដើក្បាស្់ប្ដា អ្ប្ចត្ន 
ប្ហើ ក្ត្វូរប្មទចប្ចាល ឬរ៏ររាទុរជាដណណសារ ក្ស្ដតាមរមា វធីិររារាំណត្់ក្តាជាលា លរខណ៍អ្រែរ។ 

2.2.5 ការវាយត្នម្លខ្្នួឯង 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូមានដាំប្ណើរការននការវា ត្នមៃខល នួឯង ដដលបានររាទុរជាឯរសារ ប្ដើមបីវា ត្នមៃក្គដ់
ទិដាភាពននក្ដព័នធ ក្គដ់ក្គង EHS រដស្់ពួរប្គ។ ភាពញឹរញាដ់ននការវា ត្នមៃខល នួឯង ក្ត្វូរាំណត្ប់្ដា ហានិភ័ 
ទូប្ៅរដស្់ប្ោងចក្រ ប្ហើ អាចដៃ ស្់ដដ រូ ប្ៅប្ពលហានិភ័ ប្នោះប្រើនប្ ើងឬែ ប្ក្កា ។  

2.2.6 ការម្ិនអនុយោម្តាម្ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការរត្់ស្មាគ ល់ ការ ដ្ល់អាទិភាព ការប្ស្ុើដអ្ប្ងកត្ និង
ការប្ដាោះក្សា ដញ្ញា ននការមិនអ្នុប្លាមតាម ប្ដា គិត្ដល់ក្គដ់ទិដាភាពននក្ដព័នធ ក្គដ់ក្គង EHS។ ទក្មង់ការក្ត្ូវ
រមួដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• រវធីិសាស្រស្តស្ក្មាដ់ការចាត្់តាាំងការទទួលខុស្ក្ត្វូប្លើចាំណាត្់ការដរត្ក្មូវនិងដង្ហក រ។ 

• ពិពណ៌នននចាំណាត្់ការដដលក្ត្វូការ ប្ដើមបីប្ដាោះក្សា និងដង្ហក រនូវការមិនអ្នុប្លាមតាមប្នោះ។ 

• កាលដរបិ្ចេទដដលចាំណាត្់ការ ាំងប្នោះក្ត្វូដញ្ចដ់។ 

• កាលដរបិ្ចេទននការដញ្ចដ់។ 

2.2.7 ការ្តួ្ត្ពិនិត្យរបស្ថ់្នា ក់្រប់្រង 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តទក្មង់ការ ស្ក្មាដ់ការក្តួ្ត្ពិនិត្យក្ដចាាំឆ្ន ាំប្លើក្ដព័នធ ក្គដ់ក្គង EHS។ ជា
អ្ដបដរមា ថាន រ់ក្គដ់ក្គងក្ត្វូរមួដញ្ច លូការក្តួ្ត្ពិនិត្យស្ាំខាន់ៗប្លើ៖ 

• វឌ្ឍនភាពប្ក្ដៀដប្ធៀដដ្នការ ុទធសាស្រស្ត  EHS។ 

• តួ្នទីនិងការទទួលខុស្ក្ត្វូស្ក្មាដ់ការអ្នុវត្តក្ដព័នធ ក្គដ់ក្គង EHS និងដ្នការ ុទធសាស្រស្ត  EHS។ 

• ការអ្នុវត្តដាំប្ណើរការនិងទក្មង់ការ។ 

• ប្គ្មលការណ៍ EHS (ប្រៀងោល់ពីរឆ្ន ាំមដង)។ 

• លទធ្លស្វនរមា, អ្នុសាស្ន៍, ការមិនអ្នុប្លាមតាម ក្ពម ាំងចាំណាត្់ការដរត្ក្មូវនិងដង្ហក រ។ 

• សូ្ចនររឬរង្ហវ ស្់រិចចក្ដត្ិដត្ត ិស្ាំខាន់ៗ។ 

• ភាពក្គដ់ក្គ្មន់និងក្ដស្ិទធភាពននក្ដព័នធ ក្គដ់ក្គង EHS។ 

2.2.8 ការ្បា្ស្័យទាក់ទង 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូ ូនដាំណឹងរមាររអ្ាំព ីEHS ឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្វូ។ ជាអ្ដបដរមា អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្ូវ៖ 

• មានកាដ រ ូនដាំណឹង ឬរ៏រវដិនស្ ូនដាំណឹងអ្ាំព ីEHS ស្ក្មាដ់ការក្បាស្័  រ់ទងក្បាដព់័ត្៌មាន EHS ដល់
រមាររ។ 

• ក្បាក្ស្័  រ់ទងក្បាដពី់ព័ត្៌មាន EHS ជាប្រៀងោល់ដខ ដល់រមាររ ាំងអ្ស្់។ 
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ែ ប្ៅប្លើដាំ្ុត្ | ទាំព័រ 22 នន 137 

 

2.2.9 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូមានដ្នការដណដ ុ ោះដណាដ លដដលបានររាទុរជាឯរសារ និងរត្់ស្មាគ ល់អ្ាំពរីមា វធីិដណដ ុ ោះ
ដណាដ ល ប្ដើមបីប្ធវ ើឲ្យក្បារដថា ក្ដព័នធ ក្គដ់ក្គងរាំពុងប្ធវ ើមុខង្ហរយ៉ា ងមានក្ដស្ិទធភាព។ ដដនថមប្លើប្នោះ រមាររ ាំង
អ្ស្់ក្ត្វូទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លយ៉ា ងមានក្ដស្ិទធភាពអ្ាំពីទក្មង់ការជាលា លរខណ៍អ្រែរនីមួ ៗ ដដលបានដប្ងក ើត្
ប្ ើងជាដ ន្រមួ ននក្ដព័នធ ក្គដ់ក្គង EHS ដូចបានពណ៌នរន ុង CLS នីមួ ៗ។  

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

ស្ាំប្ៅចមៃងដចច ុដបនន ននប្គ្មលការណ៍ EHS 

ដ្នការ ុទធសាស្រស្ត  EHS ដចច ុដបនន  

ដ្នការននការដណដ ុ ោះដណាដ លដចច ុដបនន  

ISO 45001 ឬរ៏ស្តង់ដាស្ុខភាពនិងស្ុវត្ថ ិភាពរវជិាជ  ីវៈ ដ ែ្រតាម ILO 

រាំណត្់ក្តាស្វនរមាន ទ្រន ុង នឹងក្ត្ូវររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាដីឆ្ន ាំ 

រាំណត្់ក្តាននការមិនអ្នុប្លាមតាម នឹងក្ត្វូររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាដីឆ្ន ាំ 

រាំណត្់ក្តាននការក្តួ្ត្ពិនិត្យរដស្់ថាន រ់ក្គដ់ក្គងនិងឯរសារ រ់ព័នធ  នឹងក្ត្ូវររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាដីឆ្ន ាំ 

 ឯកសារយោង 

Lean 2.0 Playbook 

Guidelines on Occupational Safety and Health Management System, ILO-OSH 2001 

ISO 45001 and ISO 14001 

 គណៈរមាា ធិការទទួលដនទ ុរប្លើដរសិាថ ន ស្ខុភាព និងស្ុវត្ថភិាព 

CLS គណៈរមាា ធកិារទទួលដនទ ុរប្លើដរសិាថ នរស្ុខភាពរនងិស្ុវត្ថភិាព ខាងយ្កាម្ អនុវត្តដត្
ចុំយពា៉ះ EHS CLS ប ុយណាណ ៉ះ ្ស្បតាម្ ក្ដរដប្ដា ចីរភាព និង មានស្វុត្ថភិាព កន ុង "្កម្"។ 

 បទដ្ឋា ន  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការនិងទក្មង់ការ រ់ព័នធ នឹងគណៈរមាា ធិការ EHS ប្ដើមបីដរលមែសាថ ន
ភាព EHS រន ុងរដនៃងនីមួ ៗ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

3.2.1 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

គណៈរមាា ធិការ EHS គឺជាប្វទិកាមួ  ដដលនាំមនុស្ែមានតួ្នទីប្្ែងៗនិងទស្ែនវសិ្័ ប្្ែងៗមរ ួដ ុាំគ្មន  ប្ដើមបី
ពិភារានិងឲ្យប្យដល់ប្លើចាំណាត្់ការ ប្ដើមបីដប្ងក ើនស្ុខភាព ស្ុវត្ថ ិភាព និងស្ុខុមាលភាពរដស្់ក្ដជា ន ាំងមូល។ 
អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូមានគណៈរមាា ធិការ EHS មួ ឬប្ក្ចើន ប្ហើ ក្ត្វូមានទក្មង់ការដដលបានររាទុរជាឯរ
សារ ដដលក្ត្វូការអ្ដបដរមា៖ 

ស្មាជិកភាព 

• គណៈរមាា ធិការក្ត្វូមានស្មា ិរយ៉ា ងត្ិចពីររដូ ប្ដើទីរដនៃងប្នោះមានមនុស្ែ 20 នរ់ ឬត្ិចជាងប្នោះ និង
យ៉ា ងត្ិចដួនរដូ ប្ដើទីរដនៃងប្នោះមានមនុស្ែប្លើស្ពី 20 នរ់។ 

• គណៈរមាា ធិការក្ត្វូររាត្ុលយភាពរវាងថាន រ់ក្គដ់ក្គងនិងអ្នរត្ាំណាងរមាររ ឲ្យមានចាំនួនក្ដដហលប្ស្ា ើគ្មន ។ 

• ស្មា ិរគណៈរមាា ធិការក្ត្វូជាអ្នរត្ាំណាងននស្រមាភាពការង្ហរចមបងៗ។ 

• ស្មា ិរគណៈរមាា ធិការក្ត្វូដប្ក្មើរន ុងអាណត្ត ិដដលមានរ ៈប្ពលយ៉ា ងត្ិចមួ ឆ្ន ាំជាដ ់ក្គដ់ប្ពលដដល
អាចប្ធវ ើបាន។ 

https://hillsbor-svr-mf.nike.com:4459/factory-engagement-playbook/
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• រមាររដប្ណាដ ោះអាស្នន ក្ត្វូបានរំពឹងថានឹងចូលរមួរន ុងគណៈរមាា ធិការរន ុងអ្ាំ ុងអាណត្ត ិមួ ឆ្ន ាំ យ៉ា ងត្ិច
មដង ប្ៅប្ពលដដលអាចប្ធវ ើបាន។  

• ការចូលរមួរន ុងគណៈរមាា ធិការគឺជាការស្ា ័ក្គចិត្ត តាមរ ៈដាំប្ណើរការដារ់ រយស្ុាំ/ការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ ប្ហើ មិន
ក្ត្វូដងខ ាំប្ ើ ។ 

ម្ុខ្ងាររបស្់រណៈកមាម ធិការ 

ជាអ្ដបដរមា គណៈរមាា ធិការ EHS ក្ត្ូវ៖ 

• ប្ក្ ើស្ប្រ កស្ក្ដចាាំឆ្ន ាំនូវក្ដធានមាន រ ់ប្ហើ អាចរត្់ស្មាគ ល់និងប្ក្ ើស្ប្រ កស្ត្ាំ ដណងប្្ែងប្ទៀត្ ប្ដើមបីស្ក្មួលដល់
មុខង្ហររដស្់គណៈរមាា ធិការ។ 

• ប្ធវ ើអ្ធិការរិចចប្លើរដនៃងមួ  យ៉ា ងត្ិចមដង ប្រៀងោល់ក្ត្ីមាស្ ដូចបានពណ៌នខាងប្ក្កាម។ 

• ប្ធវ ើរិចចក្ដ ុាំមដង រន ុងមួ ដខ ប្លើរដលងដខដដលបានប្ធវ ើអ្ធិការរិចចក្ដចាាំក្ត្ីមាស្។ 

• ររាទុរជាឯរសារនូវរាំណត្់ប្ហត្ុរិចចក្ដ ុាំ ដដលរមួដញ្ច លូដញ្ជ ីអ្នរចូលរមួ, ដញ្ញា ដដលបានពិភារា, ចាំណាត្់
ការប្ៅប្ដើរ និងបានប្ដាោះក្សា រចួ ក្ពម ាំងកាលដរបិ្ចេទក្ដ ុាំប្លើរប្ក្កា ។  

• រត្់ស្មាគ ល់រវធីិដដលមានក្ដស្ិទធភាពននការក្បាក្ស្័  រ់ទងក្បាដអ់្ាំពីការង្ហររដស្់គណៈរមាា ធិការ ប្ហើ 
ក្ត្វូប្ធវ ើឲ្យមានរាំណត្់ប្ហត្ុននរិចចក្ដ ុាំចាំប្ ោះរមាររ ាំងអ្ស្់។ 

• ដប្ងក ើត្ក្ដព័នធ មួ  ប្ដើមបីអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យស្មា ិរគណៈរមាា ធិការ ាំងប្នោះទទួលនិងោ ការណ៍ស្ាំប្ណើ រ់ព័នធ
នឹងស្ុវត្ថ ិភាព ស្ុខភាព និងស្ុខុមាលភាព ពីរមាៃ ាំងការង្ហរ ាំងមូល។ 

• ដប្ងក ើត្ដាំប្ណើរការមួ  ដដលរន ុងប្នោះ ថាន រ់ក្គដ់ក្គងអាចប្ ៃ ើ ត្ដនឹងអ្នុសាស្ន៍ ាំងអ្ស្់រដស្់គណៈរមាា
ធិការ មុនរិចចក្ដ ុាំដនទ ដ់ ឬរ៏រន ុងអ្ាំ ុងប្ពល 30 នែង ប្ដា  រមួ ណាដដលប្រើត្ប្ ើងមុន។ 

• គណៈរមាា ធិការក្ត្វូក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ ើងវញិនិងអ្នុវត្តទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការប្ស្ុើដអ្ប្ងកត្ឧដបត្ត ិប្ហត្ុ រ់ព័នធ
នឹង EHS  ាំងអ្ស្់ រមួ ាំងប្ក្គ្មោះថាន រ់ដងករដួស្  ាំងឺ មរណភាព ការរាំពដ់សារធាត្ុគីមី និងអ្គគ ិភ័ ។ 

• គណៈរមាា ធិការក្ត្វូវា ត្នមៃដាំប្ណើរការរដស្់គណៈរមាា ធិការក្ដចាាំឆ្ន ាំ ក្ពម ាំងប្ធវ ើការដរត្ក្មូវ និង/ឬ ការ
ដរលមែ តាមភាពចាាំបាច់ ប្ដើមបីប្ធវ ើឲ្យដាំប្ណើរការប្នោះកាន់ដត្មានក្ដស្ិទធ្លនិងក្ដស្ិទធភាព។ 

3.2.2 EHS COMMITTEE MEETING AGENDA 

រិចចក្ដ ុាំរដស្់គណៈរមាា ធិការ EHS ក្ត្វូក្គដដណដ ដ់និងររាទុរជាឯរសារអ្ដបដរមាខាងប្ក្កាម៖ 

• ប្ៅប្ឈាា ោះអ្នរចូលរមួ និង វត្តមាន 

• ក្តួ្ត្ពិនិត្យចាំណុចចាំណាត្់ការប្ៅប្ដើរ ាំងអ្ស្់ ប្ដា ចាដ់ប្ ដ្ ើមជាមួ ចាំណុចចាំណាត្់ការប្ៅដខមុន។ 

• ដញ្ញា មិន ន់ប្ដាោះក្សា ចាំប្ ោះអ្ធិការរិចចស្ុវត្ថ ិភាពប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ។ 

• ក្តួ្ត្ពិនិត្យឧដបត្ត ិប្ហត្ុឬនិនន ការស្ាំខាន់ៗែាីៗ។ 

• ក្តួ្ត្ពិនិត្យស្ាំប្ណើរដស្់រមាររ។ 

3.2.3 អធិការកិចចស្ុវត្ថ ិភាពយៅកដនលងយធវ ើការ្បចាុ្ំ ត្ីមាស្ 

គណៈរមាា ធិការ EHS ក្ត្ូវប្ធវ ើឲ្យក្បារដថាមានអ្ធិការរិចចប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការក្ដចាាំក្ត្ីមាស្។ ជាអ្ដបដរមា អ្ធិការ
រិចចប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការក្ត្វូ៖ 

• ររាទុរជាឯរសារនូវលទធ្លននអ្ធិការរិចចប្នោះ។ 

• ឲ្យប្យដល់អ្ាំពរីប្ដៀដលុដដាំបាត្់ប្ក្គ្មោះថាន រ់និងការអ្នុវត្តការង្ហរអ្ស្ុវត្ថ ិភាព ប្ៅរន ុងរដនៃងប្ធវ ើការ។ 

• តាមដានការមិនអ្នុប្លាមតាម រហូត្ដល់ការដាំប្ពញតាម។ 

3.2.4 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ស្មា ិរគណៈរមាា ធិការ EHS  ាំងអ្ស្់ ក្ត្វូទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លអ្ាំពចីាំណុចខាងប្ក្កាម៖  

• ប្គ្មលដាំណងនិងក្ដត្ិដត្ត ិការរដស្់គណៈរមាា ធិការ EHS។ 

• ទក្មង់ការរដស្់គណៈរមាា ធិការ។ 

• រវធីិសាស្រស្ត ននការប្ធវ ើរិចចក្ដ ុាំរដស្់គណៈរមាា ធិការ។ 

• រប្ដៀដចូលប្មើលដទដញ្ាត្ត ិ ាំងអ្ស្់ និង CLS ដដលអ្នុវត្តចាំប្ ោះប្ោងចក្រប្នោះ។ 
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• ការរត្់ស្មាគ ល់ពីប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ៅរន ុងរដនៃងប្ធវ ើការ។ 

• ការអ្នុវត្តការប្ស្ុើដអ្ប្ងកត្ដដលមានក្ដស្ិទធភាពអ្ាំពីប្ក្គ្មោះថាន រ់និងឧដបត្ត ិប្ហត្ុ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

រាំណត្់ប្ហត្ុននរិចចក្ដ ុាំរដស្់គណៈរមាា ធិការ EHS និងអ្ធិការរិចចអ្ាំពសី្ុវត្ថ ិភាពប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ នឹងក្ត្វូររា
រន ុងប្ពលអ្ដបដរមាដីឆ្ន ាំ។ 
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ក្ដរដប្ដា ចីរភាព 

្លដ៉ាោះ ល់ប្ដា ការដាំភា ឧស្ា ័នចូលខយល់ និងអាកាស្ធាតុ្ក្ត្ូវបាន
កាត់្ដនថ ជាអ្តិ្ដរមា 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់អ្នុវត្តតាមត្ក្មូវការតាម ល្ វូចាដ់ ាំងអ្ស្់ និងតាមដទដាា នឧស្ាហរមាដដលទទួល រប្ដា  Nike 
ស្ក្មាដ់ការក្គដ់ក្គងក្ដព័នធដាំភា ឧស្ា ័នចូលខយល់ និងថាមពល។ ការក្តួ្ត្ពិនិត្យនិងការោ ការណ៍ប្ទៀង ត្់គឺ
ចាាំបាចស់្ក្មាដ់៖ ឧស្ា ័ន ទ្ោះរញ្ចរ់, ស្មាស្ភាពស្រ កោងគប្ហើរ, សារធាត្ុដាំពុលខយល់ដដលដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់, អ្នុភាគតូ្ច
ឆ្ា ររន ុងដរយិកាស្, អាម៉ាូនី, សារធាត្ុគីមីដាំដៃ ញក្ស្ ដ់អូ្ហែូ ន និងអ្នុ្លចាំប្ហោះ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូររារាំណត្់ក្តា
ននការទិញនិងស្នន ិធិដដល រ់ព័នធ ាំងអ្ស្់។ ការក្តួ្ត្ពិនិត្យរិចចក្ដត្ិដត្ត ិប្ទៀង ត្់ប្លើដាំប្ណើរការដប្ងក ើត្ការដាំភា
 ប្ៅរន ុងខយល់ និងប្ក្គឿងដរកិាខ រ ាំងអ្ស្់ គឺចាាំបាច់។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូខាំក្ដឹងខនោះដខនងកាត្់ដនថ ការដាំភា ឲ្យប្ៅ
តិ្ចដាំ្ុត្ តាមរ ៈការដរលមែក្ដស្ិទធ្ល និងការប្ក្ដើក្បាស្់ក្ដភពថាមពលរប្រើត្ប្ ើងវញិ។ 

ដ ន្រប្នោះរមួដញ្ច លូ CLS  ាំងប្នោះ៖ 

• ការដាំភា ប្ៅរន ុងខយល់  

• ការដាំភា ឧស្ា ័ន ទ្ោះរញ្ចរ់ 

 ការដាំភា ប្ៅរន ុងខយល ់

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូប្ធវ ើឲ្យក្បារដថា ការដាំភា ប្ៅរន ុងខយល់ក្ត្វូបានស្មាគ ល់លរខណៈចាស្់លាស្់, ក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ទៀង ត្់, 
ក្គដ់ក្គង និងប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមា ក្ស្ដតាមត្ក្មូវការតាម ល្ វូចាដ់ ាំងអ្ស្់ ក្ពម ាំងស្ដង់ដាឧស្ាហរមាដដល Nike 
បានទទួល រ។ រមា វធីិប្នោះកាត់្ដនថ ឲ្យប្ៅតិ្ចដាំ្ុត្នូវការដាំពុលខយល់ប្ៅរន ុងអ្គ្មរនិងប្ក្ៅអ្គ្មរ តាមរ ៈការ
អ្ភិវឌ្ឍរមា វធីិ, ការអ្នុវត្តប្គ្មលការណ៍ និងការដណដ ុ ោះដណាដ លជាក្ដចាាំស្ក្មាដប់្ោងចក្រ ាំងមូល និងដាំប្ណើរការដដល
បានដប្ងក ើត្ការដាំភា ប្ៅរន ុងខយល់។  

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

4.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូប្ធវ ើនិងររាទុរជាឯរសារនូវការវា ត្នមៃហានិភ័ ននការដាំភា ប្ៅរន ុងខយល់ក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដល
ក្ត្វូរមួដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• រត្់ស្មាគ ល់ការដាំភា ប្ៅរន ុងខយល់ ាំងអ្ស្់ រមួ ាំងទីរដនៃងក្ដភព និងស្មាគ ល់លរខណៈសារធាត្ុពុល។ 

• រត្់ស្មាគ ល់ប្ក្គឿងដរកិាខ រក្គដ់ក្គងការដាំពុលខយល់ ក្ពម ាំងប្ធវ ើប្ត្ស្ត  និង/ឬ គណន្លដ៉ាោះ ល់ននដាំភា ។ 

• រាំណត់្អ្ាំពីស្កាដ នុពលរន ុងការដាំភា  (PTE) ក្ពម ាំងប្ធវ ើប្ត្ស្ត  និង/ឬ គណនការដាំពុលជារ់ដស្ដងដដល
បានដាំភា ។  

• ប្ក្ដៀដប្ធៀដរក្មិត្ដាំពុលដដលបានប្ធវ ើប្ត្ស្ត  និង/ឬ ជារ់ដស្ដង ជាមួ ត្ក្មូវការតាម ល្ វូចាដ់និងស្តង់ដា
ឧស្ាហរមាជាធរមាន។ 

4.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូមានទក្មង់ការដដលបានអ្នុវត្ត ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ននការដាំភា ប្ៅ
រន ុងខយល់ ដដលក្ត្វូក្គដដណដ ដ់អ្ដបដរមាខាងប្ក្កាម៖ 

• ររាការអ្នុប្លាមតាមត្ក្មូវការតាម ល្ វូចាដ់ ាំងអ្ស្់ ស្ក្មាដ់ការដាំភា ប្ៅរន ុងខយល់។ 

• វា ត្នមៃក្ដស្ិទធភាព យ៉ា ងតិ្ចដាំ្ុត្ក្ដចាាំឆ្ន ាំ ននក្ដព័នធដប្ញ្ចញដញ្ច លូចូល/ដប្ញ្ចញដ្ែង ាំងអ្ស្់ ក្ពម ាំង
ឧដររណ៍ក្គដ់ក្គងការដាំពុលខយល់ ាំងអ្ស្់។ 

• ប្ធវ ើប្ត្ស្តការដាំពុលពីក្ដភពមួ ៗ ាំងអ្ស្់ យ៉ា ងត្ិចដាំ្ុត្ក្ដចាាំឆ្ន ាំ ប្ដើមបីឲ្យក្បារដថា ការដាំភា ស្ថ ិត្រន ុង
ត្ក្មូវការតាម ល្ វូចាដ់ ក្ពម ាំងដាំប្ពញតាមស្ដង់ដាឧស្ាហរមាដដលបានទទួល រ និងប្គ្មលការណ៍
ដណនាំអ្ាំពីស្ុខភាពមនុស្ែ។ 



 ការដាំភា ឧស្ា ័ន ទ្ោះរញ្ចរ ់ NIKE CODE LEADERSHIP STANDARDS 
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• ប្ធវ ើប្ត្ស្តការដាំពុលពីក្ដភពចក្មោុះ ាំងអ្ស្់ តាមត្ក្មូវការ ប្ដើមបីឲ្យក្បារដថា ការដាំភា ស្ថ ិត្រន ុងត្ក្មូវការ
តាម ល្ វូចាដ់ ក្ពម ាំងដាំប្ពញតាមស្ដង់ដាឧស្ាហរមាដដលបានទទួល រ និងប្គ្មលការណ៍ដណនាំអ្ាំពីស្ុខ
ភាពមនុស្ែ។ 

• ក្ត្វូដប្ងក ើត្ទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការោ ការណ៍ឧដបត្ត ិប្ហត្ុ និងការប្ស្ុើដអ្ប្ងកត្ក្ពឹត្ត ិការណ៍ឬការខូចក្ដព័នធណា
មួ  ដដលដ៉ាោះ ល់ដល់ប្ោងចក្រឬដាំប្ណើរការដដលដប្ងក ើត្ការដាំភា ប្ៅរន ុងខយល់។ 

4.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

រមាររដដលប្ធវ ើការប្ៅដរបរសារធាត្គុមី ឬក្ដព័នធដាំភា ប្ៅរន ុងខយល់ ក្ត្វូទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ ល ប្ៅប្ពល ួលពួរ
ប្គឲ្យប្ធវ ើការ, ក្ដចាាំឆ្ន ាំ និងក្គដ់ប្ពលដដលប្ក្គ្មោះថាន រ់ ដាំប្ណើរការ ឬទក្មង់ការមានការដៃ ស្់ដដ រូ។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លប្នោះ
ក្ត្វូរមួដញ្ច លូ៖  

• រប្ដៀដរត្់ស្មាគ ល់ក្ដភពដាំភា ប្ៅរន ុងខយល់, ទីរដនៃងរដស្់ពួរវា និងប្ក្គឿងដរកិាខ រក្គដ់ក្គងការដាំពុល
ខយល់ប្ៅរន ុងរដនៃងប្នោះ។ 

• រប្ដៀដអ្នុវត្តប្គ្មលការណ៍និងទក្មង់ការ។ 

• រប្ដៀដដប្ងក ើត្ដ្នការអ្នុវត្តនិងការប្ ៃ ើ ត្ដប្ពលអាស្នន  ស្ក្មាដ់ការដាំភា ប្ៅរន ុងខយល់ដដលមិនបាន
ប្ក្គ្មង ឬរ៏ការខូចក្ដព័នធ ក្គដ់ក្គងការដប្ញ្ចញដញ្ច លូខយល់និងការដាំពុល។ 

ការដថ្ទាុ្ំ បព័នធ្រប់្រងការបុំភាយយៅកន ុងខ្យល់ 

រមាររដដលដែ ាំនិងរវភិាគក្ដស្ិទធ្លននក្ដព័នធ ប្ក្គឿងដរកិាខ រក្គដ់ក្គងការដាំពុល ក្ត្វូទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លអ្ាំពី
ត្ក្មូវការនិងក្ដូតូ្រូលននក្ដត្ិដត្ត ិការជារ់លារ់។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ការវា ត្នមៃហានិភ័ ដចច ុដបនន  

ស្នន ិធិននក្ដភពមួ ដចច ុដបនន  

ឧដររណក៍្គដ់ក្គងការដាំពុលដចច ុដបនន  

SDS ដចច ុដបនន  ស្ក្មាដ់សារធាត្ុគីមី ាំងអ្ស្់ដដលបានដាំភា ប្ៅរន ុងខយល់ 

SDS ដដលបានទុររន ុងដណណសារ នឹងក្ត្វូររារន ុងរ ៈប្ពលននការប្ក្ដើក្បាស្់សារធាត្ុគីមីប្នោះ ដូរ 30 ឆ្ន ាំ 

ការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ដដលបានររាទុរជាឯរសារក្ដចាាំឆ្ន ាំស្ក្មាដ់ក្ដព័នធដប្ញ្ចញដ្ែងនិងឧដររណ៍ក្គដ់ក្គងការដាំពុល 

ដ្នការប្ ៃ ើ ត្ដអាស្ននរន ុងប្ពលដចច ុដបនន  

 ការដាំភា ឧស្ា ័ន ទ្ោះរញ្ចរ ់

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដង្ហា ញរវធីិសាស្រស្តមាាំមួននិងមានស្មត្ថភាពចាំប្ ោះការក្គដ់ក្គងការដាំភា  GHG (ឧស្ា ័ន ទ្ោះរញ្ចរ់) 
ប្ៅប្ោងចក្រ។ រិចចខាំក្ដឹងដក្ដងរន ុងការរាំណត់្ដរមិាណ, តាមដាន និងោ ការណ៍ការដាំភា  GHG ក្ត្វូក្ស្ដប្ៅ
តាមការអ្នុវត្តលែដាំ្ុត្និងស្តង់ដាអ្នត រជាតិ្។  

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ  

5.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូប្ធវ ើនិងររាទុរជាឯរសារនូវការវា ត្នមៃហានិភ័ ននការដាំភា  GHG ក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដលជា
អ្ដបដរមា ក្ត្វូ៖ 

• រត្់ស្មាគ ល់ស្កាដ នុពលននប្ក្គ្មោះថាន រ់ EHS  ាំងអ្ស្់ ដដល រ់ព័នធជាមួ ការដាំភា  GHG។ 

• រាំណត់្អ្ាំពីហានិភ័ ចាំប្ ោះស្ុខភាពមនុស្ែនិងដរសិាថ ន។ 

• រាំណត់្អ្ាំពីរវធិានការដដលចាាំបាច ់ប្ដើមបីដង្ហក រហានិភ័ ដដលបានរត្់ស្មាគ ល់ប្ ើញ។ 
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• ប្ ទ្ៀងដទ ត្់ថា អ្នរជាដ់រិចចស្នាដនតមិនបានដាំប្ ើងក្ដព័នធរប្ដដ ដុត្ប្ដា ធយូ ងែាែាី ដនទ ដ់ពីនែងទី 01 ដខ
មរោ ឆ្ន ាំ 2025។ 

• ប្ ទ្ៀងដទ ត្់ថា អ្នរជាដ់រិចចស្នាដនតមិនប្ក្ដើប្ក្ដងឥនធនៈធងន់ ជាក្ដភពននឥនធនៈស្ក្មាដ់ក្ដព័នធរប្ដដ ណាមួ
 ។ 

5.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

ប្ក្កាមរវសិាលភាពដដលបានប្ធវ ើបាន អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូរមួដញ្ច លូចាំណាត្់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ការដាំភា  GHG ក្ស្ដ
តាមប្គ្មលដាំណងននរិចចក្ពមប្ក្ពៀងបា៉ា រ កស្រដស្់ស្នន ិបាត្ក្រដខណឌ អ្ងគការស្ហក្ដជាជាត្ិស្ដ ីពីអាកាស្ធាត្ ុ(United 
Nations Framework Convention on Climate Change ឬ UNFCC), ពិធីសារម៉ាុងប្ក្ត្អាល់ននរមា វធីិដរសិាថ នរដស្់
អ្ងគការស្ហក្ដជាជាត្ិស្ដ ីពីសារធាត្ដុដលដាំដៃ ញក្ស្ ដ់អូ្ហែូ ន (United Nations Environment Programme 
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer) និងរត្ិកាស្ញ្ញា ឧស្ាហរមាម៉ាូត្ស្ប្មៃៀរ
ដាំ រ់រដស្់អ្ងគការស្ហក្ដជាជាត្ិប្ដើមបីចាំណាត្់ការប្លើអាកាស្ធាត្ុ (United Nations Fashion Industry Charter 
for Climate Action)។ វារមួមាន៖ 

្បព័នធថ្នម្ពលែុត្យដ្ឋយធយូ ងថ្ម 

ការដាំប្ ើងក្ដព័នធរប្ដដ ដុត្ប្ដា ធយូ ងែាែាី ដូចជាឆ្ន ាំងចាំហុ ប្ៅប្ោងចក្រណាមួ  រមួ ាំងវត្ថ ុធាត្បុ្ដើមនិងទាំនិញ
ស្ប្ក្មច ក្ត្ូវបានហាមក្បាមចាដ់ពីនែងទី 01 ដខមរោ ឆ្ន ាំ 2025។ 

ការប្ក្ដើធយូ ងែាជាក្ដភពឥនធនៈប្ដា ក្ដព័នធថាមពលណាមួ ប្ៅការដាា ន (ឧ ហរណ៍រមួមាន ឆ្ន ាំងចាំហុ  ក្ពម ាំង
ក្ដព័នធរប្ដដ និងថាមពលរមួគ្មន ) ដដលបានប្ក្ដើប្ដើមបី គ្ត្់ គ្ង់រប្ដដ , ចាំហា  ឬអ្គគ ិស្នីស្ក្មាដប់្ោងចក្រណាមួ  រមួ
 ាំងវត្ថ ុធាត្ុប្ដើមនិងទាំនិញស្ប្ក្មច ក្ត្ូវបានហាមក្បាមចាដ់ពីនែងទី 01 ដខមរោ ឆ្ន ាំ 2030។  

យ្បងឥនធនៈធងន់ 

ការប្ក្ដើប្ក្ដងឥនធនៈធងន់ (ឧ ហរណ៍រមួមាន ប្ក្ដងឥនធនៈប្លខ 6 – Bunker C) ជាក្ដភពឥនធនៈប្ដា ក្ដព័នធ
ថាមពលណាមួ ប្ៅការដាា ន (ឧ ហរណរ៍មួមាន ឆ្ន ាំងចាំហុ  ក្ពម ាំងក្ដព័នធរប្ដដ និងថាមពលរមួគ្មន ) ដដលបាន
ប្ក្ដើប្ដើមបី គ្ត្់ គ្ង់រប្ដដ , ចាំហា  ឬអ្គគ ិស្នីស្ក្មាដ់ប្ោងចក្រណាមួ  រមួ ាំងវត្ថ ុធាត្ុប្ដើមនិងទាំនិញស្ប្ក្មច ក្ត្ូវ
បានហាមក្បាម។ 

CFC 

ការប្ក្ដើរៃ ័រភូល ុ អ្រកូាដូន (CFC) ស្ក្មាដ់ប្ោងចក្រណាមួ  រមួ ាំងវត្ថ ុធាត្បុ្ដើមនិងទាំនិញស្ប្ក្មច ក្ត្ូវបានហាម
ក្បាម រមួ ាំងក្ដព័នធ ប្ធវ ើឲ្យក្ត្ជារ ់និងមា៉ា ស្ុីននន។  

HFC 

ការទិញប្ក្គឿងដរកិាខ រដដលប្ក្ដើអ្ុីក្ដភូល ុ អ្រកូាដូន (HFC) ស្ក្មាដ់ប្ោងចក្រណាមួ  រមួ ាំងវត្ថ ុធាត្បុ្ដើមនិងទាំនិញ
ស្ប្ក្មច មិនក្ត្វូបានប្លើរទឹរចិត្តប្ ើ ។ 

HCFC 

ការប្ក្ដើអ្ុីក្ដរូៃ ័រភូល ុ អ្រកូាដូន (HCFC) ស្ក្មាដ់ប្ោងចក្រណាមួ  រមួ ាំងវត្ថ ុធាត្ុប្ដើមនិងទាំនិញស្ប្ក្មច ក្ត្វូបាន
ហាមក្បាមចាដ់ពីនែងទី 01 ដខមរោ ឆ្ន ាំ 2030។ 

ស្នា ិធិ GHG  

ដែររាស្នន ិធិប្អ្ ិចក្ត្ូនិរដស៏្ុក្រឹត្ននការដាំភា  GHG ទាំហាំ 1 និងទាំហាំ 2  ាំងអ្ស្់ ក្ស្ដតាមស្តង់ដាក្ដូតូ្រូល 
GHG។  

រុណលកាណៈបរសិាថ ន 

EA ក្ត្វូដាំប្ពញតាមលរខណៈវនិិចេ ដដលបានដញ្ញជ រ់ ប្ដើមបីអាច រជាការបានចាំប្ ោះការកាត្់ដនថ ការដាំភា  
GHG ប្ៅប្ោងចក្រ។ EA អាច ម របានដត្ស្ក្មាដ់អ្គគ ិស្នីដដលប្ោងចក្របានប្ក្ដើដ៉ាុប្ណាណ ោះ។ ប្ស្ណារ ក ៉ាូ ទូប្ៅដី 
និងត្ក្មូវការក្ត្វូគ្មន  រមួមាន៖ 

• ការដប្ងក ើត្ចរនត ប្ៅការដាា ន៖ ក្ដភពថាមពលរប្រើត្ប្ ើងវញិប្ៅការដាា ន ដូចជាដទ ាំងសូ្ឡា (PV) ដារ់ប្លើដាំ
ដូល។ 

• ការដប្ងក ើត្ចរនត ប្ក្ៅការដាា ន៖ ការដញ្ជ នូអ្គគ ិស្នីដដលមិនភាជ ដ់ទាំនរ់ទាំនងគ្មន ជាមួ ដប្ង្ហគ លចក្មឹងដដរ
រន ុងក្ស្រុ។ 

• ការដប្ងក ើត្ចរនត ប្ក្ៅការដាា ន៖ ការដញ្ច នូអ្គគ ិស្នីនិងដប្ង្ហគ លចក្មឹងដដររន ុងក្ស្រុ។ 
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ជាការអនុវត្តដែលបានឲ្យយោបល ់អាកផគត្់ផគង់រួរយ្បើម្រគយទស្ក៍ដណនាុំខាងយ្កាម្ ជាមួ្យការ
ទាម្ទារ EA ស្្មាប់ការបយងកើត្ចរនតយ្ដការដ្ឋា ន៖ 

• កិចចស្នាទិញអរគ ិស្នីរួរដផាកយលើ្កបខ្ណឌ បទបញ្ប ត្ត ិននកិចច្ពម្យ្ពៀងទិញថ្នម្ពល 
(PPA) ត្ចូលយដ្ឋយផាា ល់ (យ្សាបត្ុំណ) ឬក៏និម្ម ិត្។ 

• យៅយពល្កបខ្ណឌ បទបញ្ប ត្ត ិត្ចូលយដ្ឋយដខ្សយបើក ម្ិនមានយទ វា្បដហលជាយៅដត្អាច
ទទួលសាគ ល់ EA ចុំយពា៉ះការកាត្់បនថយការបុំភាយ GHG យៅយរាងច្កែដែល ឲ្យដត្កដនលង
បយងកើត្ចរនត (យរាងច្កផដល់ថ្នម្ពលកយកើត្យេើងវញិ) និងកដនលងយ្បើ្បាស្់ (យរាងច្ក) 
ស្ថ ិត្កន ុងបយងាគ លច្ម្ឹងដែកដត្មួ្យ ឬក៏ភាជ ប់បណាដ ញរា  កន ុង្បយទស្ដត្មួ្យ។ ការណ៍យន៉ះ
យររពតាម្ GHG Protocol Scope 2 Guidance ឲ្យដត្មានស្ុំណុុំឯកសារចាស្់ោស់្ 
និងភាពទាក់ទងននអរគ ិស្នីដែលបានបយងកើត្, EA និងអរគ ិស្នីដែលបានយ្បើ្បាស្់។ 

• ឧទាហរណ៍ពីរខាងយលើ្រន់ដត្ជាឧទាហរណ៍ខ្ល៉ះប ុយណាណ ៉ះ ប ុដនត្កបខ្ណឌ ែដែលរួរ្ត្វូបាន
យ្បើ ខ្ណៈយពលបក្សាយអុំយៅការកុំណត្់រចនាស្ម្ានធយផសងយទៀត្។ 

• ្របក់រណីទាុំងអស្ ់ដែលយ្រឿងបរកិាា របយងកើត្អរគ ីស្នីជារបស្ត់្ត្ីយភារី (ឧទាហរណ៍រមួ្
មានអវឌិ្ឍនករ ឬក៏អាកផលិត្ថ្នម្ពលឯករាជយ) កិចចស្នា ឬ PPA រវាងត្ត្ីយភារីនិង
យរាងច្កដែលយ្បើ្បាស្់អរគ ិស្នីយនា៉ះ ្ត្វូបាជ ក់ឲ្យបានចាស្ថ់្ន យរាងច្កដែលយ្បើ្បាស្់
អរគ ិស្នីយនា៉ះរឺជាមាច ស្ក់ម្មស្ិទធ ិនន EA ទាុំងអស្់ (មាន្សាប់កន ុងយពលឥេូវ ឬក៏បាន
ទទួលសាគ ល់យៅយពលអនារត្)។ យបើម្ិនមានយនតការបទបញ្ប ត្ត ិស្្មាប់ EA យទ កិចចស្នា
្ត្វូដចងពីលកាខ្ណឌ ដែលថ្ន ត្ត្ីយភារីយនា៉ះនឹងយផារ, ្បរល ់ឬក៏បាជ ក់ EA ែលយ់រាង
ច្កដែលយ្បើ្បាស្់យនា៉ះ យៅយពលមានស្ុំយណើស្ម្យហត្ុផលយៅយពលយ្កាយ ្ពម្ទាុំងថ្ន 
ពួកយរនឹងម្ិនយធវ ើចុំណាត្់ការដែលរារាុំងយរាងច្កម្ិនឲ្យទាម្ទារ EA ដែលពាក់ព័នធនឹង
ការយ្បើ្បាស្់ថ្នម្ពលកយកើត្យេើងវញិដែលបានបយងកើត្យនា៉ះយេើយ។ 

• យែើម្បីទទួលភាពអាចតាម្ដ្ឋននិងស្ុំណុុំឯកសារកាន់ដត្្បយស្ើរ យរាងច្កដែលយ្បើ្បាស្់
អរគ ិស្នីយនា៉ះរួរចុ៉ះបញ្ជ ី EA ជាមួ្យបញ្ជ ិកា REC យហើយយ្កាយម្ក ្បរល ់REC ទាុំងយនា៉ះ 
យែើម្បីទាម្ទារអុំពីការកាត្់បនថយ GHG យៅកដនលងដែលអាចយធវើបាន។ 

• REC រាយ ្ត្វូបានទទួលសាគ ល់លកាណៈបយចចកយទស្យ្កាម្ការផ្ចួយផដើម្រុំនិត្របស្ ់
Science Based Targets (យរលយៅដផាកយលើវវទិាសាស្តស្ត ) ប ុដនតពួកវាជាជយ្ម្ើស្អាទិភាព
ទាប យ្ពា៉ះពួកវាម្ិនសូ្វទុំនងនឹងនាុំឲ្យមានភាពបដនថម្យេើយ។ យដ្ឋយសារមូ្លយហត្ុយន៉ះ 
Nike ម្ិនយលើកទឹកចិត្តឲ្យពឹងដផាកយលើ REC រាយ យែើម្បសី្យ្ម្ចការយបដជាា យលើការយ្បើ្បាស្់
ថ្នម្ពលកយកើត្យេើងវញិយេើយ។ REC រាយ រួរ្ត្វូបានចាត្់ទុកថ្នជាវវធិានការ
បយណាដ ៉ះអាស្នាប ុយណាណ ៉ះ យៅកដនលងដែលរម នជយ្ម្ើស្យផសងយទៀត្ (សូ្ម្កត្់ស្មាគ ល់ថ្ន 
បចច ុបបនា  យុទធសាស្តស្ត  RE100 របស្ ់Nike ម្ិនរមួ្បញ្ច ូល REC រាយយទ)។ 

5.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

រមាររដដលដែររារាំណត្់ក្តានិងរវភិាគព័ត៌្មានអ្ាំពីការដាំភា  GHG ក្ត្ូវទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ ល ដដលរមួដញ្ច លូ
រប្ដៀដដប្ងក ើត្ស្នន ិធិការដាំភា  GHG តាមស្តង់ដាដដលបានទទួលសាគ ល់ជាអ្នតរជាត្ិ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ស្នា ិធិ GHG 

ស្នន ិធិ GHG និងស្ាំណុាំឯរសារ រ់ព័នធ  នឹងក្ត្ូវររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាដីឆ្ន ាំ។ រាំណត្់ក្តា ាំងប្នោះក្ត្វូដាំប្ពញតាមស្ត
ង់ដា និង/ឬ ប្គ្មលការណ៍ដណនាំ ដដលបានទទួលសាគ ល់ជាអ្នត រជាត្ិ។  

កុំណត្់្តាយផសងយទៀត្ 

ការវា ត្នមៃហានិភ័ ដចច ុដបនន  

ស្នន ិធិននក្ដភពមួ ដចច ុដបនន  
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ឧដររណក៍្គដ់ក្គងការដាំពុលដចច ុដបនន  

ការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ដដលបានររាទុរជាឯរសារក្ដចាាំឆ្ន ាំស្ក្មាដ់ក្ដព័នធដប្ញ្ចញដ្ែងនិងឧដររណ៍ក្គដ់ក្គងការដាំពុល 

 ឯកសារយោង 

ក្ដូតូ្រូលឧស្ា ័ន ទ្ោះរញ្ចរ់ 

រិចចក្ពមប្ក្ពៀងទីក្រងុបា៉ា រ កស្រដស្់រUNFCCCរស្ដ ីពីអាកាស្ធាត្ុ 

ពិធីសារម៉ាុងប្ក្ត្អាល់ 

ការ ដ្ ចួប្ ដ្ ើមគាំនិត្រដស្់រScienceរBasedរTargets 

UNរFashionរCharterរforរClimateរAction 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ការដាំភា ប្ៅរន ុងខយល់  

• ស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីន 

https://ghgprotocol.org/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.unenvironment.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol
https://sciencebasedtargets.org/
https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/global-climate-action-in-fashion/about-the-fashion-industry-charter-for-climate-action
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ការស្ាំណល់ក្ត្ូវបានកាត្់ដនថ ជាអ្ត្ិដរមា និងចាត់្ដចងយ៉ា ងស្មក្ស្ដ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដាំ ដដរ ក្គដ់ក្គង ដឹរ ញ្ជ នូ និងប្ចាលស្ាំណល់ររ ងង ក្ពម ាំងស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ 
ប្ដា អ្នុប្លាមតាមចាដ់និងដទដញ្ញជ រន ុងក្ស្រុ និង CLS។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូទទួលនូវការអ្នុញ្ញា ត្ដដលចាាំបាច់
 ាំងអ្ស្់ និងប្ ទ្ៀងដទ ត្់ថា អ្នរជាដ់រិចចស្នាដនតដដលោ៉ែ ដ់រងប្លើស្ាំណល់ររ ងង ក្ពម ាំងស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ មាន
គុណវុឌ្ឍិនិងអាជាា ដណណ ស្មក្ស្ដ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្ូវចាត់្រវធិានការ និងខាំក្ដឹងខនោះដខនងជាដនតដនទ ដ់ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ 
ការដប្ងក ើត្ស្ាំណល់ឲ្យប្ៅត្ិចដាំ្ុត្។  

ដ ន្រប្នោះរមួដញ្ច លូ CLS  ាំងប្នោះ៖ 

• ស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ 

• ស្ាំណល់ររ ងងរ(ស្ាំណល់មិនដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់) 

 ស្ាំណលដ់ងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ 

 បទដ្ឋា ន 

ត្ក្មូវការរន ុងដ ន្រប្នោះអ្នុវត្តចាំប្ ោះការដប្ងក ើត្, ការររាទុរ, ការដឹរ ញ្ជ នូ និងការប្ចាលស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់។  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តប្គ្មលការណ៍និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ការដប្ងក ើត្ស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ឲ្យ
ប្ៅត្ិចដាំ្ុត្ ក្ពម ាំងកាត់្ដនថ ហានិភ័ ចាំប្ ោះមនុស្ែនិងដរសិាថ នឲ្យប្ៅត្ិចដាំ្ុត្  រ់ព័នធនឹងការក្គដ់ក្គង
និងការប្ចាលស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការនិងទក្មង់ការ ស្ក្មាដ់ការប្ក្ ើស្ប្រ កស្អ្នរដឹរ ញ្ជ នូ អ្នរប្ធវ ើនិស្ែរណរមា 
និងរដនៃងប្ចាលស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ ដដលបានទទួលអាជាា ដណណ និងមានគុណវុឌ្ឍិ ក្ពម ាំងប្ ទ្ៀងដទ ត្់ថា ពួរប្គ
អ្នុវត្តការក្គដ់ក្គងដរសិាថ នក្ដរដប្ដា ការទទួលខុស្ក្ត្វូ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ការមិនអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យប្ចាលប្ៅរន ុងដី

ឬទឹរ លវាល លកាល។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

6.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូប្ធវ ើនិងររាទុរជាឯរសារនូវការវា ត្នមៃហានិភ័ ស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដលក្ត្ូវ
រមួដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• រត្់ស្មាគ ល់ស្កាដ នុពលននស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ ាំងអ្ស្់ដដលបានដប្ងក ើត្។ 

• រាំណត់្អ្ាំពីដរមិាណនិងទីរដនៃងននស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលបានដប្ងក ើត្។ 

• រាំណត់្អ្ាំពីហានិភ័ ចាំប្ ោះស្ុខភាពមនុស្ែនិងដរសិាថ ន។ 

• រាំណត់្អ្ាំពីរវធិានការដដលចាាំបាច ់ប្ដើមបីដង្ហក រហានិភ័ ដដលបានរត្់ស្មាគ ល់ប្ ើញ។  

6.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូដដលដប្ងក ើត្ឬររាទុរស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ 100 kg (220 lbs) ឬប្ក្ចើនជាងប្នោះ រន ុងមួ ដខ ក្ត្ូវ
អ្នុវត្តទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ ដដលនឹងក្ត្វូក្គដ
ដណដ ដ់អ្ដបដរមាខាងប្ក្កាម៖ 

• ការទទួលលិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ដដលចាាំបាច់ ាំងអ្ស្់ស្ក្មាដ់ការដប្ងក ើត្ ការររាទុរ និងការប្ចាលស្ាំណល់ដងក
ប្ក្គ្មោះថាន រ់ ក្ស្ដតាមចាដ់និងដទដញ្ញជ រន ុងក្ស្រុ។ 

• ររាទុរជាឯរសារនិងអ្នុវត្តការកាត្់ដនថ ស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ ក្ពម ាំងរមា វធីិកាត្់ដនថ ឲ្យប្ៅត្ិច
ដាំ្ុត្ រមួ ាំងការដប្ងក ើត្ស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ ាំងឡា ពីក្ដត្ិដត្ត ិការសាងស្ង់ (ឧ ហរណ៍រមួមានថាន ាំ
លាដ ឬ PCB)។ 

ជាការអនុវត្តដែលបានឲ្យយោបល ់អាកផគត្់ផគង់រួរបយងកើត្ដផនការ្បចាុំឆ្ា ុំ យែើម្បកីាត្់បនថយការ
បយងកើត្ស្ុំណលប់ងកយ្រ៉ះថ្នា ក់។ 

• ត្ក្មូវការននរដនៃងររាទុរ៖ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូដត្បានររាស្នត ិស្ុខ។ 



 ស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ ់ NIKE CODE LEADERSHIP STANDARDS 

 

ែ ប្ៅប្លើដាំ្ុត្ | ទាំព័រ 31 នន 137 

 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានការក្គដដណដ ដ់ និងដិទ ិត្ប្លើក្ ងុ ាំងអ្ស្់ក្បាាំ ប្ដើមបីការ រនិងររាស្នត ិ
ស្ុខរដស្់រន ុងប្នោះ ពីអាកាស្ធាត្ុ ស្ត្វ និងការចូលដល់ប្ដា គ្មា នការអ្នុញ្ញា ត្។ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានសាៃ រស្ញ្ញា ស្មក្ស្ដ។ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានខយល់ប្ចញចូលក្គដ់ក្គ្មន់។ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានរដនៃងលាងដភនរ ឬរ៏មុ ទឹរស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់ដដលអាចប្ក្ដើបានភាៃ មៗ។ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានប្ក្គឿងដរកិាខ រដង្ហក រនិងការ រអ្គគ ិភ័ ស្មក្ស្ដ។ 

o ការដរបិ្ភាគ ការ រ់បារ ក និងការ្ឹរ មិនក្ត្ូវបានអ្នុញ្ញា ត្ប្ ើ  ប្ៅរន ុងរដនៃងររាទុរ។ 

o ក្ត្វូមានរដនៃងដង្ហខ ាំងទីពីរស្ក្មាដ់វត្ថ ុធាត្ុ >55 gallons (ក្ដដហល 200 liters)។ 

o រដនៃងដង្ហខ ាំងទីពីរក្ត្ូវមានមាឌ្យ៉ា ងតិ្ច 110% ននក្ដដាដ់ដារ់ធាំដាំ្ុត្។ 

o ក្ត្វូររាលាំហ ល្ វូប្ដើរក្គដ់ក្គ្មន់ប្ៅចប្នៃ ោះក្ដដាដ់ដារ់នីមួ ៗ។ 

o វត្ថ ុធាត្ុង្ហ ឆ្ដប្ ោះនិងង្ហ ប្ ោះ ក្ត្ូវររាឲ្យ្ុត្ពីក្ដភពនាំឲ្យប្ ោះ។ 

o វត្ថ ុធាត្ុមិនក្ត្វូគ្មន  ក្ត្វូររាដាច់ប្ដា ដ រពីគ្មន ។ 

o ស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់និងស្ាំណល់ររ ងង ក្ត្ូវដារ់ដាច់ប្ដា ដ រពីគ្មន  និងររាទុររន ុងរដនៃងដាច់ពីគ្មន  
មិនជាដ់គ្មន ។ 

o ប្ក្គឿងដរកិាខ រប្ ៃ ើ ត្ដនឹងការរាំពដ់ រមួ ាំងប្ក្គឿងដរកិាខ រការ រខល នួ (PPE) ដដលចាាំបាច ់ក្ត្វូស្ថ ិត្
ប្ៅដរបររដនៃងររាទុរ។ 

o រមាររក្ត្វូប្ក្ដើ PPE ស្មក្ស្ដ ប្ៅប្ពលស្ថ ិត្រន ុងរដនៃងររាទុរ។ 

o ស្ាំណល់ក្ត្វូររាទុរប្លើន ទ្មិនក្ជាដទឹរ។ 

• ត្ក្មូវការននក្ដដាដ់ដារ់៖ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ដដលមានវត្ថ ុដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ឬសារធាត្ុគីមីប្ៅរន ុងប្នោះ ក្ត្វូររាទុរប្លើន ទ្មិនក្ជាដទឹ
រ។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់និងរដស្់រន ុងប្នោះ ក្ត្វូអាចប្ក្ដើក្បាស្់ជាមួ គ្មន បាន។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ក្ត្វូមានសាថ នភាពលែ ។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ក្ត្វូមានសាៃ រស្ញ្ញា ចាស្់លែ ។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ក្ត្វូដិទក្គដ់ប្ពល ាំងអ្ស្់ ប្ៅប្ពលមិនប្ក្ដើវា។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់វត្ថ ុធាត្ុង្ហ ឆ្ដប្ ោះ ក្ត្វូចងឲ្យជាដ់និងដារ់ចូលប្ក្កាមដី។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ក្ត្វូគរប្លើគ្មន យ៉ា ងមានស្ុវត្ថ ិភាព។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ដដលមានវត្ថ ុដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ៅរន ុងប្នោះ ក្ត្វូររាស្នត ិស្ុខរុាំឲ្យធាៃ រ់។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ដដលមានវត្ថ ុដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ៅរន ុងប្នោះ ក្ត្វូដារ់សាៃ រឲ្យបានចាស្់ថាជាស្ាំណល់ដងក
ប្ក្គ្មោះថាន រ់ ក្ពម ាំងរត្់ស្មាគ ល់រដស្់ប្ៅរន ុងប្នោះនិងប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ។ 

• ប្ធវ ើនិងររាទុរជាឯរសារនូវអ្ធិការរិចចក្ដចាាំស្បាដ ហ៍ប្លើរដនៃងររាទុរស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ ប្ដើមបីឲ្យ
ក្បារដថា ពួរវាអ្នុប្លាមយ៉ា ងខាជ ដ់ខជ នួតាមត្ក្មូវការ CLS។ 

• ស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ក្ត្វូប្ចាលរន ុងដដនរាំណត្់ប្ពលប្វលាស្មប្ហត្ុ្ល។ ប្ដើដដនរាំណត្់ ាំងឡា មិនក្ត្វូ
បានដញ្ញជ រ់ប្ៅរន ុងចាដ់រន ុងក្ស្រុប្ទ សូ្មប្មើល US EPA ប្ដើមបីធានឲ្យបាននូវការប្ចាល រន ុងប្ពល 180-
270 នែង រន ុងនមជាអ្នរដប្ងក ើត្ដរមិាណត្ិចតួ្ច (ដដលដប្ងក ើត្ត្ិចជាង 1,000 kg/ដខ) ឬរ៏រន ុងប្ពល 90 នែង 
រន ុងនមជាអ្នរដប្ងក ើត្ដរមិាណប្ក្ចើន (ដដលដប្ងក ើត្ប្លើស្ពី 1,000 kg/ដខ) សូ្មប្ក្ដើអ្នរដឹរ ញ្ជ នូ រដនៃងប្ធវ ើ
ក្ដក្ពឹត្ត ិរមា និងរដនៃងប្ចាលស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ ដដលមានអាជាា ដណណ និងបានទទួលការអ្នុញ្ញា ត្។ 

ជាការអនុវត្តដែលបានឲ្យយោបល់ អាកផគត្់ផគង់រួរយ្បើែុំយណើរការហម ត្់ចត្់និងមាុំមួ្ន ស្្មាប់ការ
កុំណត្់រុណវុឌ្ឍិនិងការ្តួ្ត្ពិនិត្យអាកជាប់កិចចស្នាបនតដែលរា ប់រងយលើស្ុំណលប់ងកយ្រ៉ះថ្នា ក់។ 
ែុំយណើរការកុំណត្រ់ុណវុឌ្ឍិអាចរមួ្មាន៖ 

• ទ្ម្ង់ដបបបទពិនិត្យរុណវឌ្ឍជិាម្ុន បុំយពញយដ្ឋយអាកជាប់កិចចស្នាបនតដែលរា ប់រងយលើ
ស្ុំណល់បងកយ្រ៉ះថ្នា ក់ ដែល្ត្វូរមួ្បញ្ច ូល៖ 

o ្បវត្ត ិកិចច្បត្ិបត្ត ិ 

o ការធានារា ប់រងយលើការទទួលខុ្ស្្ត្វូ 

o ព័ស្ត ុតាងននលិខិ្ត្អនុាប ត្និងអាជាា បណណ ដែលបានត្្ម្ូវតាម្ផ្ វូចាប់ 
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• លកាណៈវវនិិចយយស្្មាប់ការយល់្ពម្ទទួល និងការបែិយស្ធអាកជាប់កិចចស្នាបនតដែល
រា ប់រងយលើស្ុំណល់បងកយ្រ៉ះថ្នា ក់ 

• ការវាយត្នម្លនិងអធិការកិចចយៅការដ្ឋា នរបស្់អាកជាប់កិចចស្នាបនតដែលរា ប់រងយលើ
ស្ុំណល់បងកយ្រ៉ះថ្នា ក់ 

• ការវាយត្នម្ល្បចាុំឆ្ា ុំយលើ្ បត្ិបត្ត ិការរបស្់អាកជាប់កិចចស្នាបនតដែលរា ប់រងយលើស្ុំណល់
បងកយ្រ៉ះថ្នា ក់ ្ត្វូ្ស្បរា ជាមួ្យ Nike Waste Vendor Management and 
Evaluation Guidelines 

• ការ្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្យពលយលើែុំយណើរការយ្ជើស្យរសី្ យដ្ឋយដផាកយលើការវាយត្នម្ល្បចាុំឆ្ា ុំយៅ
យលើអាកជាប់កិចចស្នាបនតដែលរា ប់រងយលើស្ុំណល់បងកយ្រ៉ះថ្នា ក់ និងការវាយត្នម្លយលើហានិ
ភ្័យ 

• Nike សូ្មររាស្ិទធិរន ុងការប្ធវ ើការក្តួ្ត្ពិនិត្យរដស្់ខល នួប្ៅប្លើអ្នរជាដ់រិចចស្នាដនតដដលោ៉ែ ដ់រងប្លើស្ាំណល់
ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់។ ដដនថមប្លើប្នោះ Nike អាចត្ក្មូវឲ្យអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ដ្ល់ ូន Nike នូវការប្ ទ្ៀងដទ ត្់ដដលបានររា
ទុរជាឯរសារអ្ាំពកីារអ្នុវត្តប្លើការប្ចាលដដលបានអ្ប្ងកត្។  

• ការដុត្ប្ៅការដាា ន ឬរ៏ការប្ចាលស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ ដូចដដលបានឲ្យអ្ត្ថន័ ប្ៅទីប្នោះ ក្ត្វូបានហាម
ក្បាម។ 

• ការប្ចាលស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ៅរន ុងដរសិាថ ន ក្ត្វូបានហាមក្បាម។ 

6.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ការ្រប់្រងស្ុំណល់បងកយ្រ៉ះថ្នា ក់ 

រមាររដដលប្ធវ ើការជាមួ ស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ ក្ត្វូទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លប្ៅប្ពល ួលឲ្យប្ធវ ើការ, ក្ដចាាំឆ្ន ាំ និង
ក្គដ់ប្ពលដដលប្ក្គ្មោះថាន រ់ ដាំប្ណើរការ ឬទក្មង់ការមានការដៃ ស្់ដដ រូ។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លប្នោះក្ត្វូរមួដញ្ច លូ៖  

• រប្ដៀដរត្់ស្មាគ ល់ស្ាំណល់ដដលអាចដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ ាំងអ្ស្់។ 

• រប្ដៀដរាំណត្់អ្ាំពីដរមិាណនិងទីរដនៃងននស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលបានដប្ងក ើត្។ 

• រប្ដៀដរាំណត្់អ្ាំពីរវធិានការដដលចាាំបាច ់ប្ដើមបីដង្ហក រហានិភ័ ដដលបានរត្់ស្មាគ ល់ប្ ើញ។ 

• រប្ដៀដអ្នុវត្តប្គ្មលការណ៍និងទក្មង់ការ។ 

• រប្ដៀដដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តដ្នការប្ ៃ ើ ត្ដនឹងការរាំពដ់ស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

កុំណត្់្តាននការយចាល 

រាំណត្់ក្តាអ្ាំពីស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ក្ត្វូរមួដញ្ច លូ៖ 

• ប្ឈាា ោះវត្ថ ុធាត្ុ។ 

• រដូលរខណៈ។ 

• ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ ាំងអ្ស្់ (អាចឆ្ដប្ ោះ, កាត់្ស្ុី, ពុល ឬមានក្ដត្ិរមា)។ 

• កាលដរបិ្ចេទនិងដរមិាណដដលបានដឹរប្ចញស្ក្មាដ់ការប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមា/ការប្ចាល។ 

•  ណិ ជនមនិងអាស្ ដាា នរដស្់អ្នរដប្ងក ើត្, អ្នរដឹរ ញ្ជ នូ, រដនៃងររាទុរអ្នត រការ ក និងរដនៃងប្ចាល
ចុងប្ក្កា ។ 

• ស្ាំប្ៅចមៃងននដញ្ជ ីដឹរ ញ្ជ នូ ដដលបានចុោះហត្ថប្លខាប្ដា រដនៃងប្ចាលចុងប្ក្កា  ដដលបានដញ្ញជ រ់អ្ាំពី
ការទទួលបានរដស្់ដឹរ ញ្ជ នូប្នោះ។  

រាំណត្់ក្តានឹងក្ត្វូររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាក្បាាំឆ្ន ាំ។  

កុំណត្់្តាយផសងយទៀត្ 

ការវា ត្នមៃហានិភ័ ដចច ុដបនន  

ការអ្នុញ្ញា ត្តាម ល្ វូចាដ់ ដូចដដលបានត្ក្មូវ 
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ដញ្ជ ីរដស្់អ្នរជាដ់រិចចស្នាដនតដដលោ៉ែ ដ់រងប្លើស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ ដដលមានអាជាា ដណណ /ការអ្នុញ្ញា ត្ ដដលបាន
ប្ក្ដើ 

ស្នន ិធិស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ដចច ុដបនន  

ដ្នការដចច ុដបនន ប្ ៃ ើ ត្ដនឹងការរាំពដ់ 

 ឯកសារយោង 

Nike Waste Vendor Management and Evaluation Guidance 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ការក្គដ់ក្គងសារធាត្ុគីមី  

• ការក្គដ់ក្គងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិភ័   

 ស្ាំណលរ់រ ងង (ស្ាំណលម់ិនដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់) 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការនិងទក្មង់ការ ស្ក្មាដ់ការកាត្់ដនថ ឲ្យប្ៅតិ្ចដាំ្ុត្និងការក្គដ់ក្គង
ស្ាំណល់ររ ងង។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការនិងទក្មង់ការ ស្ក្មាដ់ការប្ក្ ើស្ប្រ កស្អ្នរដឹរ ញ្ជ នូ អ្នរប្ធវ ើនិស្ែរណរមា 
និងរដនៃងប្ចាលស្ាំណល់ដដលបានទទួលអាជាា ដណណ និងមានគុណវុឌ្ឍិ ក្ពម ាំងប្ ទ្ៀងដទ ត្់ថា ពួរប្គអ្នុវត្តការ
ក្គដ់ក្គងដរសិាថ នក្ដរដប្ដា ការទទួលខុស្ក្ត្វូ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ការមិនអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យប្ចាល ស្ទឹរ ស្ដ,ី ការ
ប្ចាលមិនក្ត្ឹមក្ត្វូនូវស្ាំណល់អ្នុ្ល ដូចជាប្្ោះនន ដុត្ស្ាំោម ឬទឹរលីប្ ត្ ឬរ៏ការដុត្ឬការដាំភា ប្ដា គ្មា ន
ការក្គដ់ក្គង។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

7.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូប្ធវ ើនិងររាទុរជាឯរសារនូវការវា ត្នមៃហានិភ័ ស្ាំណល់ររ ងង (ស្ាំណល់មិនដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់) 
ក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដលក្ត្វូរមួដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• រត្់ស្មាគ ល់ពីស្កាដ នុពលប្ក្គ្មោះថាន រ់ EHS  ាំងអ្ស្់ ដដល រ់ព័នធជាមួ ការទុរដារ ់ការររាទុរ ការដឹរ
 ញ្ជ នូ ការប្ធវ ើនិស្ែរណរមា និងការប្ចាលស្ាំណល់ររ ងង។ 

• រាំណត់្អ្ាំពីហានិភ័ ចាំប្ ោះស្ុខភាពមនុស្ែនិងដរសិាថ ន។  

• រាំណត់្អ្ាំពីរវធិានការដដលចាាំបាច ់ប្ដើមបីដង្ហក រហានិភ័ ដដលបានរត្់ស្មាគ ល់ប្ ើញ។  

7.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តទក្មង់ការដដលក្ត្វូរមួដញ្ច លូអ្ដបដរមាខាងប្ក្កាម៖ 

• ស្នន ិធិននលាំហូរស្ាំណល់ររ ងង ាំងអ្ស្់។ ស្នន ិធិក្ត្ូវរមួដញ្ច លូក្ដប្ភទនិងដរមិាណននស្ាំណល់ដដលបានដប្ងក ើត្ ប្ធវ ើ
និស្ែរណរមា និងប្ចាល ក្ពម ាំងប្ឈាា ោះនិងទីរដនៃងននរដនៃងប្ចាល។ 

• ការដាំ ដដរស្ាំណល់ដាច់ប្ដា ដ រពីគ្មន រវាងក្ដប្ភទប្ក្ដើប្ ើងវញិ អាចប្ធវ ើនិស្ែរណរមាបាន និងមិនអាចប្ធវ ើ
និស្ែរណរមាបាន។ ក្ត្វូ ដ្ល់នូវក្ដដាដ់ដារ់សាែ ត្ស្ក្មាដ់ក្ដប្ភទស្ាំណល់ ាំងប្នោះនីមួ ៗ។ 

• ររាទុរជាឯរសារនិងអ្នុវត្តការកាត្់ដនថ ស្ាំណល់ររ ងង ក្ពម ាំងរមា វធីិកាត្់ដនថ ឲ្យប្ៅត្ិចដាំ្ុត្។ 

ជាការអនុវត្តដែលបានឲ្យយោបល់ អាកផគត្់ផគង់រួរ្រប់្រងស្ុំណល់វរ ងង យោងតាម្ឋានានុ្កម្
របស្ ់Nike ស្ដ ីពីភាពជាអាក្រប់្រងកាន់កាប់ស្ុំណល់ យដ្ឋយចាប់យផដើម្ជាមួ្យនឹងការកាត្់បនថយ
ស្ុំណល់ជាយុទធសាស្តស្ត បឋម្ និងការែុត្យចាលជាម្យធាបាយចុងយ្កាយបុំផុត្៖ 

1. ការកាត្់បនថយ្បភ្ព 

2. ការយធវ ើនិស្សរណកម្មកន ុងយរាងច្ក 

3. ការយធវ ើនិស្សរកម្មរងវិលជុុំបិទ 
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4. ការយធវ ើនិស្សរណកម្មតាម្កម្ម វធិីដែល Nike បានឧបត្ថម្ភ 

5. ការយធវ ើនិស្សរណកម្មបុំ ដបកធាត្ុ 

6. ការទទួលបានថ្នម្ពលម្កវវញិ 

7. ការចាក់បុំយពញែី 

8. ការែុត្យចាល 

• ត្ក្មូវការននរដនៃងររាទុរ៖ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូដត្បានររាស្នត ិស្ុខ។ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានការក្គដដណដ ដ់ និងដិទ ិត្ប្លើក្ ងុ ាំងអ្ស្់ក្បាាំ ប្ដើមបីការ រនិងររាស្នត ិ
ស្ុខរដស្់រន ុងប្នោះ ពីអាកាស្ធាត្ុ ស្ត្វ និងការចូលដល់ប្ដា គ្មា នការអ្នុញ្ញា ត្។ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានសាៃ រស្ញ្ញា ស្មក្ស្ដ។ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានខយល់ប្ចញចូលក្គដ់ក្គ្មន់។ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានរដនៃងលាងដភនរ ឬរ៏មុ ទឹរស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់ដដលអាចប្ក្ដើបានភាៃ មៗ។ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានប្ក្គឿងដរកិាខ រដង្ហក រនិងការ រអ្គគ ិភ័ ស្មក្ស្ដ។ 

o ការដរបិ្ភាគ ការ រ់បារ ក និងការ្ឹរ មិនក្ត្ូវបានអ្នុញ្ញា ត្ប្ ើ  ប្ៅរន ុងរដនៃងររាទុរ។ 

o ក្ត្វូមានរដនៃងដង្ហខ ាំងទីពីរស្ក្មាដ់វត្ថ ុធាត្ុ >55 gallons (ក្ដដហល 200 liters)។ 

o រដនៃងដង្ហខ ាំងទីពីរក្ត្ូវមានមាឌ្យ៉ា ងតិ្ច 110% ននក្ដដាដ់ដារ់ធាំដាំ្ុត្។ 

o ក្ត្វូររាលាំហ ល្ វូប្ដើរក្គដ់ក្គ្មន់ប្ៅចប្នៃ ោះក្ដដាដ់ដារ់នីមួ ៗ។ 

o រមាររក្ត្វូប្ក្ដើ PPE ស្មក្ស្ដ ប្ៅប្ពលស្ថ ិត្រន ុងរដនៃងររាទុរ។ 

o ស្ាំណល់ក្ត្វូររាទុរប្លើន ទ្មិនក្ជាដទឹរ។ 

• ត្ក្មូវការននក្ដដាដ់ដារ់៖ 

o ក្ដដាដ់ដារ់និងវត្ថ ុធាត្ុរដស្់ពួរវា ក្ត្ូវអាចប្ក្ដើក្បាស្់ជាមួ គ្មន បាន។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ក្ត្វូមានសាថ នភាពលែ ។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ក្ត្វូមានសាៃ រស្ញ្ញា ចាស្់លែ ។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ក្ត្វូគរប្លើគ្មន យ៉ា ងមានស្ុវត្ថ ិភាព។ 

• ប្ក្ដើក្បាស្់ក្រមុហ ុនដឹរ ញ្ជ នូ, ប្ធវ ើនិស្ែរណរមា និងប្ចាលស្ាំណល់ររ ងងដដលមានអាជាា ដណណ និងការអ្នុញ្ញា ត្។  

o ស្ាំណល់ប្អ្ ិចក្ត្នូិរ (E-waste) ក្ត្វូប្ធវ ើនិស្ែរណរមា ក្ស្ដតាម Nike E-Waste Recycler Standard 
និងស្តង់ដាប្នោះ។  

ជាការអនុវត្តដែលបានឲ្យយោបល់ យរាងច្កដែលបយងកើត្ស្ុំណល់វរ ងងយលើស្ព ី4,000 kg (8,818 lbs.) 
កន ុងមួ្យដខ្ រួរយ្បើែុំយណើរការហម ត្់ចត្់និងមាុំមួ្នស្្មាប់ការកុំណត្់រុណវុឌ្ឍិនិងការ្តួ្ត្ពិនិត្យ
អាកជាប់កិចចស្នាបនតដែលរា ប់រងយលើស្ុំណល់វរ ងង។ ែុំយណើរការកុំណត្រ់ុណវុឌ្ឍិអាចរមួ្មាន៖ 

• ទ្ម្ង់ដបបបទពិនិត្យរុណវឌ្ឍជិាម្ុន បុំយពញយដ្ឋយអាកជាប់កិចចស្នាបនតដែលរា ប់រងយលើ
ស្ុំណល់វរ ងង ដែលរមួ្បញ្ច ូល៖ 

o ្បវត្ត ិកិចច្បត្ិបត្ត ិ។ 

o ការធានារា ប់រងយលើការទទួលខុ្ស្្ត្វូ។ 

o ព័ស្ត ុតាងននលិខិ្ត្អនុាប ត្និងអាជាា បណណ ដែលបានត្្ម្ូវតាម្ផ្ វូចាប់។ 

• លកាណៈវវនិិចយយស្្មាប់ការយល់្ពម្ទទួល និងការបែិយស្ធអាកជាប់កិចចស្នាបនតដែល
រា ប់រងយលើស្ុំណល់វរ ងង។ 

• ការវាយត្នម្លនិងអធិការកិចចយៅការដ្ឋា នរបស្់អាកជាប់កិចចស្នាបនតដែលរា ប់រងយលើ
ស្ុំណល់វរ ងង។ 

• ការវាយត្នម្ល្បចាុំឆ្ា ុំយលើ្ បត្ិបត្ត ិការរបស្់អាកជាប់កិចចស្នាបនតដែលរា ប់រងយលើស្ុំណល់
វរ ងង ្ត្វូ្ស្បរា ជាមួ្យ Nike Waste Vendor Management and Evaluation 
Guidelines ។ 

• ការ្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្យពលយលើែុំយណើរការយ្ជើស្យរសី្ យដ្ឋយដផាកយលើការវាយត្នម្ល្បចាុំឆ្ា ុំរបស្់
អាកជាប់កិចចស្នាបនតដែលរា ប់រងយលើស្ុំណល់វរ ងង និងការវាយត្នម្លយលើហានិភ្័យ។ 
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• ការដុត្ប្ៅការដាា ន ឬរ៏ការប្ចាលស្ាំណល់ររ ងង ដូចដដលបានឲ្យអ្ត្ថន័ ប្ៅទីប្នោះ ក្ត្ូវបានហាមក្បាម។ 

• ការប្ចាលស្ាំណល់ររ ងងប្ៅរន ុងដរសិាថ ន ក្ត្ូវបានហាមក្បាម។ 

7.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ការ្រប់្រងស្ុំណល់វរ ងង 

រមាររដដលប្ធវ ើការជាមួ ស្ាំណល់ររ ងង ក្ត្ូវទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លប្ៅប្ពល ួលឲ្យប្ធវ ើការ, ក្ដចាាំឆ្ន ាំ និងក្គដ់ប្ពលដដល
ប្ក្គ្មោះថាន រ់ ដាំប្ណើរការ ឬទក្មង់ការមានការដៃ ស្់ដដ រូ។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លប្នោះក្ត្វូរមួដញ្ច លូ៖ 

• រប្ដៀដដញររវាងស្ាំណល់ររ ងងនិងស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• រប្ដៀដរត្់ស្មាគ ល់និងដង្ហក រនូវការដាំពុលពីវត្ថ ុធាត្ុដដលបានក្ដមូលស្ក្មាដ់ការប្ធវ ើនិស្ែរណរមា។ 

• រប្ដៀដអ្នុវត្តប្គ្មលការណ៍និងទក្មង់ការ។ 

• រប្ដៀដទុរដារ់, ររា, ររាទុរជាឯរសារ និងប្ចាលស្ាំណល់ររ ងងឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្វូ។ 

• ទក្មង់ការននក្ដត្ិដត្ត ិការជារ់លារស់្ក្មាដ់ការកាត្់ដនថ ក្ដភព។ 

• រប្ដៀដប្ក្ដើ PPE។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

កុំណត្់្តាននការយចាលនិងការយធវ ើនិស្សរណកម្ម 

រាំណត្់ក្តាននការប្ចាលនិងការប្ធវ ើនិស្ែរណរមាស្ាំណល់ររ ងង នឹងក្ត្ូវររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាដីឆ្ន ាំ។ រាំណត្់ក្តាក្ត្ូវរមួ
ដញ្ច លូដញ្ជ ីដឹរ ញ្ជ នូជាមួ នឹងពិពណ៌នអ្ាំពសី្ាំណល់, ដរមិាណ, កាលដរបិ្ចេទដឹរ, ប្គ្មលប្ៅដឹរ ក្ពម ាំងថាប្ត្ើវា
ក្ត្វូបានដឹរប្ៅប្ចាល ឬរ៏ប្ធវ ើនិស្ែរណរមា។  

កុំណត្់្តាយផសងយទៀត្  

ការវា ត្នមៃហានិភ័ ដចច ុដបនន  

ការអ្នុញ្ញា ត្តាម ល្ វូចាដ់ ដូចដដលបានត្ក្មូវ 

ដញ្ជ ីរដស្់អ្នរ ដ្ល់ប្ស្វាដដលោ៉ែ ដ់រងប្លើស្ាំណល់ររ ងង ដដលមានអាជាា ដណណ /ការអ្នុញ្ញា ត្ ដដលអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់បានប្ក្ដើ 

 ឯកសារយោង 

Nike Waste Vendor Management and Evaluation Guidance 

Nike E-Waste Recycler Standard 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ការក្គដ់ក្គងសារធាត្ុគីមី  

• ការក្គដ់ក្គងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិភ័  

https://nike-public.box.com/s/rtdavja0qxxaw7tobmjkounq1r4rts75
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ទឹរក្ត្ូវបាន ដ្ល់ត្នមៃ  

 ទឹររខវរ់ 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូកាត់្ដនថ ឲ្យប្ៅតិ្ចដាំ្ុត្នូវការដូមទឹរសាែ ត្ និងការដប្ញ្ចញទឹររខវរ់ ប្ដា អ្នុប្លាមតាម
ចាដន់ិងដទដញ្ញជ រន ុងក្ស្រុ ក្ពម ាំង CLS ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្ូវខិត្ក្ដឹងខនោះដខនង ល់ឲ្យបានចាស្់និងក្គដ់ក្គងហានិ
ភ័ ពីទឹររដស្់ខល នួ ក្ពម ាំង ាំរុញការកាត់្ដនថ ទឹរ និងដប្ងក ើនក្ដស្ិទធ្លប្ៅរន ុងក្ដត្ិដត្ត ិការ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

8.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូប្ធវ ើនិងររាទុរជាឯរសារនូវការវា ត្នមៃហានិភ័ ក្ដចាាំឆ្ន ាំអ្ាំពទីឹររខវរ់ ដដលក្ត្វូរមួ
ដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• ការរត្់ស្មាគ ល់ពីក្ដភពទឹររខវរ់ ាំងអ្ស្់ រមួ ាំងទឹរប្ក្ដើក្បាស្់ពីរដនៃងរស្់ប្ៅ (ស្ នដាា ន ចស្រង្ហក នបា  
ទឹរមុ  ដងគន់), ទឹររខវរ់ឧស្ាហរមា, ទឹររខវរ់ដដលបានដប្ងក ើត្ពីក្ដព័នធដនាដប្្ែងប្ទៀត្ (ឧ ហរណ៍
រមួមាន ក្ដដាដ់ស្មាែ ត្អាស្ុីត្ និង ក្ដដាដ់ស្មាែ ត្រាំណរឆ្ន ាំងចាំហុ ) និងទឹរពីពយុ ោះ 

•  ល់ដឹងអ្ាំពីគុណភាពនិងអ្ក្តាលាំហូរមានរង្ហវ ស្់ចាំណុោះ ក្ពម ាំងស្មាគ ល់លរខណៈននប្ក្គ្មោះថាន រ់ EHS ពី
ក្ដប្ភទនីមួ ៗននការដប្ញ្ចញទឹររខវរ់។  

•  ល់ដឹងអ្ាំពី្លដ៉ាោះ ល់ននការដប្ញ្ចញទឹររខវរ់ប្ដា មិនបានអ្នុប្លាមតាមស្តង់ដា ដល់ដ ន្រខាងប្ក្កាម
ដខែទឹរ។ ចាំប្ ោះប្ោងចក្រដដលមានរដនៃងដប្ញ្ចញប្លើស្ពីមួ ប្ៅក្ពាំដីននអ្ចលនក្ទពយ ក្ត្វូ ល់ដឹងអ្ាំពី្ល
ដ៉ាោះ ល់ននោល់ការដប្ញ្ចញទឹរដល់ដ ន្រខាងប្ក្កាមដខែទឹរ។  

• រត្់ស្មាគ ល់អ្ាំពរីវធិានការក្គដ់ក្គង (ឧ ហរណ៍រមួមាន ការដណដ ុ ោះដណាដ ល អ្ធិការរិចច និងការក្គដ់ក្គង
សាថ នី ប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាទឹររខវរ់ ជាប្ដើម) ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឲ្យប្ៅត្ិចដាំ្ុត្នូវហានិភ័ ដល់ដរសិាថ ន។ 

8.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូរាំណត្ប់្គ្មលការណ៍ និងអ្នុវត្តទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការក្គដ់ក្គងទឹររខវរ់ដដលក្ត្វូរមួដញ្ច លូ
អ្ដបដរមាខាងប្ក្កាម៖ 

• ការដប្ញ្ចញទឹររខវរ់ដដលមិនបានប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាប្ៅរន ុងដរសិាថ ន ក្ត្វូបានហាមក្បាមដាច់ខាត្។ ការណ៍ប្នោះ
រមួដញ្ច លូ ាំងក្ស្ោះនិងដឹងមិនជាដជ់ាមួ ប្គ។ 

• ដែររាអាជាា ដណណ ក្ដត្ិដត្ត ិការដដលមានស្ុពលភាព។ 

• ទទួលការអ្នុញ្ញា ត្ និង/ឬ ការក្ពមប្ក្ពៀង ដដលក្ត្វូការ ាំងអ្ស្់ស្ក្មាដ់ការដប្ញ្ចញទឹររខវរ់។ 

• ដែររាស្នន ិធិប្ក្គឿងដរកិាខ រប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាទឹររខវរ់ រមួ ាំងលទធ្លប្ត្ស្ត រវភិាគដដលដង្ហា ញពីភាព
អ្នុប្លាមតាមដទដញ្ញជ  ស្តង់ដា និងត្ក្មូវការននការអ្នុញ្ញា ត្ ាំងអ្ស្់។ ស្នន ិធិក្ត្ូវដត្បានក្តួ្ត្ពិនិត្យតាម
មូលដាា នក្ដចាាំឆ្ន ាំ។ ជាអ្ដបដរមា ស្នន ិធិក្ត្វូ៖ 

o រាំណត់្អ្ាំពីក្ដប្ភទនីមួ ៗននប្ក្គឿងដរកិាខ រប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាទឹររខវរ់ដដលបានប្ក្ដើ និងដង្ហា ញថា វា
ស្មក្ស្ដស្ក្មាដ់ការប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាធាត្ុរខវរ់រន ុងទឹររខវរ់ប្នោះ។  

o ដញ្ញជ រ់ថា នឹងមិនមានការលា រវាងទឹររខវរ់ជាមួ ទឹរសាែ ត្ ទឹរក្ត្ជារ់ ទឹរពីពយុ ោះ ឬរ៏ទឹរ
លាងស្មាែ ត្ពីដាំប្ណើរការ្លិត្រមា។ ការលា គឺជាមប្ធាបា ដដលមិនអាចទទួល របានននការ
ក្គដ់ក្គងការដាំពុល។ 

o កាលវភិាគអ្ធិការរិចចនិងការដែ ាំដដលបានររាទុរជាឯរសារ ស្ក្មាដ់ប្ក្គឿងដរកិាខ រប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិ
រមាទឹររខវរ់។ 

• ដប្ងក ើត្និង្ែពវ្ា គប្ក្មាងពិនិត្យរវភិាគទឹររខវរ់និងរាំណរ រ់ព័នធ នឹងទឹររខវរ់។  

• ក្ដកាស្អ្ាំពីត្ក្មូវការ/បា៉ា ោ៉ែ ដម៉ាក្ត្រន ុងក្ស្រុ ប្ៅរន ុងទីរដនៃងរណាដ លននសាថ នី ប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាទឹររខវរ់។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ទឹរប្ ើងវញិនិងរិចចខាំក្ដឹងដក្ដងកាត់្ដនថ ឲ្យប្ៅត្ិចដាំ្ុត្ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ដរមិាណននទឹរ
រខវរ់។ 
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• ពិនិត្យរវភិាគនិងប្ធវ ើប្ត្ស្ត ទឹររខវរ់ ប្យងតាមអាជាា ធរមានស្មត្ថរិចច។ ដដនថមប្លើប្នោះ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូ
ក្ត្វូពិនិត្យរវភិាគនិងប្ធវ ើប្ត្ស្តការដប្ញ្ចញទឹររខវរ់រដស្់ពួរប្គ ក្ស្ដតាមត្ក្មូវការរដស្់ Nike Wastewater ។  

• ពិនិត្យរវភិាគនិងប្ធវ ើប្ត្ស្ត រាំណរ ប្យងតាមអាជាា ធរមានស្មត្ថរិចច ប្ដើមបីរាំណត់្ថាប្ត្ើរាំណរប្នោះក្ត្វូបាន
ចាត់្ថាន រ់ថាមានប្ក្គ្មោះថាន រ់ឬគ្មា នប្ក្គ្មោះថាន រ់ ប្យងតាមដទដញ្ញជ រន ុងក្ស្រុ។ រាំណរក្ដប្ភទណារ៏ប្ដា  មិន
អាចប្ក្ដើជា ីរាំដ៉ាុស្   ីឬការប្ក្ដើក្បាស្់ប្លើដីប្្ែងប្ទៀត្ ប្ដា គ្មា នការអ្នុញ្ញា ត្តាម ល្ វូចាដ់ដដល ល់ក្ពម
ចាំប្ ោះការប្ក្ដើក្បាស្់ ាំងប្នោះប្ ើ ។ 

• ប្ក្ដើក្បាស្់មនទ ីរពិប្សាធន៍ប្ធវ ើប្ត្ស្ត រវភិាគដដលបាន ល់ក្ពមពី ISO 17025 ដដលបានដង្ហា ញថាមានភាព
 ាំនញរន ុងរវធីិសាស្រស្ត អ្នុវត្តស្ត ង់ដាស្ក្មាដទ់ឹររខវរ់និងរាំណរ។ រន ុងររណដីដលអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដាំប្ពញតាម
ត្ក្មូវការនន ZDHC Wastewater Guideline អ្ាំពីទឹររខវរ់ ជាដ ន្រមួ ននត្ក្មូវការរដស្់ Nike  រ់ព័នធ
នឹងទឹររខវរ់ ការប្ធវ ើប្ត្ស្ត នឹងក្ត្វូប្ធវ ើប្ដា មនទ ីរពិប្សាធន៍ដដលអាចទទួល របាន/ ល់ក្ពមពីមូលនិធិ 
ZDHC។ រន ុងររណីគ្មា នមនទ ីរពិប្សាធន៍ដដលអាចទទួល របាន/ ល់ក្ពមប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្/ត្ាំដនប់្ទ ពួរប្គ
ក្ត្វូពិប្ក្គ្មោះជាមួ មូលនិធិ ZDHC ប្ដើមបីរាំណត់្អ្ាំពីមនទ ីរពិប្សាធន៍ស្មក្ស្ដ។  

• ដប្ងក ើត្ដាំប្ណើរការស្ក្មាដ់ការប្ដាោះក្សា ការមិនអ្នុប្លាមតាម។ ដាំប្ណើរការប្នោះក្ត្ូវរមួដញ្ច លូការវភិាគដុពវ
ប្ហត្ុឫស្ននការមិនអ្នុប្លាមតាម ក្ពម ាំងការដប្ងក ើត្ដ្នការស្រមាភាពដរត្ក្មូវ ប្ដើមបីធានឲ្យបានថា 
ការមិនអ្នុប្លាមតាមប្នោះមិនប្រើត្ប្ ើងរវញិ។  ូនដាំណឹងយ៉ា ងស្រមាជាមុនដល់ Nike អ្ាំពីការមិន
អ្នុប្លាមតាម  រ់ព័នធ នឹងទឹរ។ 

• ដែររាស្ាំណុាំឯរសារននការវភិាគទឹររខវរ់ស្ក្មាដ់ការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដា ដុគគលិរ Nike ប្ៅប្ពលប្ស្ន ើស្ុាំ ក្ពម
 ាំងប្ធវ ើឲ្យមានលទធ្លននប្ត្ស្ត ប្នោះ តាមរ ៈរមា វធីិោ ការណ៍ដដល Nike បានរាំណត់្។  

8.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូ ដ្ល់ការដណដ ុ ោះដណាដ លអ្ាំពកីារអ្ភិររែទឹរសាែ ត្ និងការ ល់ដឹងអ្ាំពីទឹររខវរ់មូលដាា ន ជា
ដ ន្រមួ ននការត្ក្មង់ទិស្រមាររ/ការដណដ ុ ោះដណាដ លប្ៅប្ពលរមាររចូលប្ធវ ើការដាំដូង។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្វូរមួ
ដញ្ច លូ៖ 

• ក្ដប្ភទននការដប្ញ្ចញទឹររខវរ់ រដនៃងដប្ញ្ចញ និងក្ដភព។ 

• ្លវបិារននការដប្ញ្ចញទឹររខវរ់ដដលមិនបានប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាប្ៅរន ុងដរសិាថ ន។ 

រមាររដដលទទួលខុស្ក្ត្វូចាំប្ ោះការប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការនិងការដែ ាំក្ដព័នធ ប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាទឹររខវរ់ ក្ត្ូវទទួលការដណដ ុ ោះ
ដណាដ លដូចគ្មន  ដូចដដលបានគូស្ដញ្ញជ រ់ខាងប្លើ ក្ពម ាំងការដណដ ុ ោះដណាដ លអ្ាំពី៖ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ប្ក្គឿងដរកិាខ រការ រខល នួ (PPE)។ 

• ក្ដត្ិដត្ត ិការនិងការដែ ាំប្ក្គឿងដរកិាខ រប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាទឹរសាែ ត្ចូល រមួ ាំងប្ក្គឿងដរកិាខ រប្ធវ ើនិស្ែរណរមាទឹរ
សាែ ត្។ 

• ក្ដត្ិដត្ត ិការនិងការដែ ាំក្ដព័នធ ប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមាទឹររខវរ់ រមួ ាំងការក្ដមូលទិននន័ ក្ដត្ិដត្ត ិការ។ 

• ដប្ចចរប្ទស្និងទក្មង់ការននការពិនិត្យរវភិាគក្ត្ឹមក្ត្វូ។ 

• ដាំប្ណាោះក្សា ដញ្ញា និងការវភិាគដុពវប្ហត្ុឫស្ ប្ដើមបីប្ដាោះក្សា និងដែៃងពីការង្ហរប្ចញពីដាំប្ណើរការដដលនាំ
ឲ្យមានការមិនអ្នុប្លាមតាមស្តង់ដាទឹររខវរ់។ 

• ការដប្ងក ើត្ដ្នការស្រមាភាពដរត្ក្មូវ ប្ដើមបីប្ដាោះក្សា ពីដញ្ញា ននការង្ហរប្ចញពីដាំប្ណើរការនិងការមិន
អ្នុប្លាមតាម។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

កុំណត្់្តាននការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ស្ាំណុាំឯរសារដដលដង្ហា ញពីដុគគលដដលទទួលខុស្ក្ត្វូប្លើការប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការនិងការដែ ាំប្ក្គឿងដរកិាខ រប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមា
ទឹរនិងទឹររខវរ់ ថាបានទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្ឹមក្ត្ូវនិងមានគុណវុឌ្ឍិរន ុងការប្ធវ ើភាររិចច ាំងប្នោះ។ ឧ ហរណ៍
ននស្ាំណុាំឯរសាររមួមាន រវញិ្ញា ដនដក្ត្ដដលប្ចញពីសាថ ដ័នដដលមានគុណវុឌ្ឍិរន ុងការដប្ក្ងៀនអ្ាំពីការប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្ត ិរមា
ទឹរនិងទឹររខវរ់។  

រាំណត្់ក្តាននការដណដ ុ ោះដណាដ លរមាររ ក្ត្វូមាននិងររារន ុងប្ពលយ៉ា ងត្ិចដីឆ្ន ាំ។ 
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កុំណត្់្តាយផសងយទៀត្ 

ការវា ត្នមៃអ្ាំពីហានិភ័ ននទឹររខវរ់ដចច ុដបនន  ក្ពម ាំងស្នន ិធិននការដប្ញ្ចញនិងប្ក្គឿងដរកិាខ រក្គដ់ក្គងការដាំពុ
ល។ 

លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ដចច ុដបននស្ក្មាដ់ការដប្ញ្ចញទឹររខវរ់។ 

អ្ធិការរិចចស្ក្មាដ់ប្ក្គឿងដរកិាខ រក្គដ់ក្គងការដាំពុល នឹងក្ត្វូររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាដីឆ្ន ាំ។ 

រាំណត្់ក្តាននការដែ ាំនិងការ ួស្ ុលស្ក្មាដ់ប្ក្គឿងដរកិាខ រក្គដ់ក្គងការដាំពុល នឹងក្ត្វូររាប្ពញមួ  ីវតិ្ននប្ក្គឿង
ដរកិាខ រប្នោះ។ 

លទធ្លរវភិាគប្ៅមនទ ីរពិប្សាធន៍ស្ក្មាដ់ការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ទឹររខវរ់ នឹងក្ត្ូវររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាក្បាាំឆ្ន ាំ ឬរ៏លទធ្ល
ដចច ុដបននដាំ្ុត្។ 

ឯរសារននការប្ចាលរាំណរគរប្ ើង នឹងក្ត្ូវររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាក្បាាំឆ្ន ាំ។ 

 ឯកសារយោង 

Nike Wastewater CLS Requirement Guidance 

ZDHC Wastewater Guideline, www.zdhc.org 

 

https://nike-public.box.com/s/bu9peuqr2qtdfdcv604eubf6oq9sgq7n
http://www.zdhc.org/
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សារធាតុ្គីមីក្ត្ូវបានក្គដ់ក្គងក្ត្ឹមក្ត្ូវ 

 ការក្គដ់ក្គងសារធាត្គុីម ី

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដង្ហា ញរវធីិសាស្រស្តមាាំមួន មានក្ដស្ិទធភាព និងអ្នុប្លាមតាមចាដ ់ស្ក្មាដ់ការក្គដ់ក្គងសារធាត្ុគី
មី។ រមា វធីិប្នោះក្ត្វូរត្់ស្មាគ ល់ឲ្យចាស្់និងស្ក្មាលនូវហានិភ័ ននសារធាត្គុីមីចាំប្ ោះរមាររ ដរសិាថ ន និងអ្នរប្ក្ដើ
ក្បាស្់ តាមរ ៈការ ួ ស្ក្មួលដល់ការប្ធវ ើលទធរមា ការទុរដារ់ក្ត្ឹមក្ត្ូវ ការររាទុរ ការប្ក្ដើក្បាស្់ និងការប្ចាលសារ
ធាត្គុីមី។  

CLS ដត្ឯងស្ក្មាដ់ការក្គដ់ក្គងសារធាត្ហុាមឃ្ត្់, វត្ថ ុធាត្ុដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ និងធុងររា ក្ត្វូបាន ាំនួស្ប្ដា 
ត្ក្មូវការប្ៅរន ុង CLS ប្នោះ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

9.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូប្ធវ ើនិងររាទុរជាឯរសារនូវការវា ត្នមៃហានិភ័ ក្ដចាាំឆ្ន ាំប្លើសារធាត្គុីមី ដដលក្ត្វូរមួ
ដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• រត្់ស្មាគ ល់សារធាត្ុគីមី ាំងអ្ស្់, សារធាត្ុដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ និងសារធាត្ុដដលអាចក្ត្ូវបានហាមឃ្ត្់  រ់
ព័នធគ្មន នីមួ ៗ។ 

• រាំណត់្អ្ាំពីដរមិាណនិងទីរដនៃងននសារធាត្ុគីមីដដលបានប្ក្ដើនិងររាទុរ។ 

• រាំណត់្អ្ាំពីហានិភ័ ចាំប្ ោះស្ុខភាពមនុស្ែនិងដរសិាថ ន។ 

• រាំណត់្អ្ាំពីរវធិានការដដលចាាំបាច ់ប្ដើមបីដង្ហក រហានិភ័ ននដដលបានរត្់ស្មាគ ល់ប្ ើញ។ 

9.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូអ្នុវត្តទក្មង់ការប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងការក្គដ់ក្គងសារធាត្ុ
គីមី រមួ ាំងលទធរមា ការទុរដារ់ក្ត្ឹមក្ត្វូ ការរាទុរ ការប្ក្ដើក្បាស្់ និងការប្ចាល ដដលក្ត្ូវក្គដដណដ ដ់អ្ដបដរមា
ខាងប្ក្កាម៖ 

• ដែររាស្នន ិធិប្អ្ ិចក្ត្ូនិរយ៉ា ងស្ុក្រឹត្ននសារធាត្ុគីមី ាំងអ្ស្់ រមួ ាំងសារធាត្ុគីមីដដលមានហានិភ័  
រន ុងក្ដត្ិដត្ត ិការសាងស្ង់ (ឧ ហរណ៍រមួមានបារត្ ឬ PCB)។ 

• ដែររាស្នន ិធិប្អ្ ិចក្ត្ូនិរយ៉ា ងស្ុក្រឹត្ននស្នៃ ឹរទិននន័ ស្ុវត្ថ ិភាព (SDS)  ាំងអ្ស្់។ 

• ការចូលប្ក្ដើរាំ ដណ ន់ស្ម័ ដាំ្ុត្នន ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) និង 
Nike Restricted Substance List (RSL) ប្ហើ ក្ត្វូធានថាបានដាំប្ពញតាមត្ក្មូវការ ាំងប្នោះ។ 

• ររាទុរជាឯរសារនូវរវធីិសាស្រស្ត ប្ធវ ើលទធរមាការលា គីមីដដលបានអ្នុប្លាម រមួ ាំង៖ 

o អ្ត្តស្ញ្ញា ណរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់សារធាត្ុគីមីដដលបាន ល់ក្ពម។  

o អ្ត្តស្ញ្ញា ណននការលា គីមីដដលបានអ្នុប្លាម។ 

• រត្់ស្មាគ ល់និងដញរការលា គីមី, វត្ថ ុធាត្ុ និង្លិត្្ល ដដលមិនអ្នុប្លាមតាម MRSL និង/ឬ RSL។ 

• ត្ក្មូវការននរដនៃងររាទុរ៖ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូដត្បានររាស្នត ិស្ុខ។ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានការក្គដដណដ ដ់ និងដិទ ិត្ប្លើក្ ងុ ាំងអ្ស្់ក្បាាំ ប្ដើមបីការ រនិងររាស្នត ិ
ស្ុខរដស្់រន ុងប្នោះ ពីអាកាស្ធាត្ុ ស្ត្វ និងការចូលដល់ប្ដា គ្មា នការអ្នុញ្ញា ត្។ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានសាៃ រស្ញ្ញា ស្មក្ស្ដ។ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានខយល់ប្ចញចូលក្គដ់ក្គ្មន់។ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានរដនៃងលាងដភនរ ឬរ៏មុ ទឹរស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់ដដលអាចប្ក្ដើបានភាៃ មៗ។ 

o រដនៃងររាទុរក្ត្វូមានប្ក្គឿងដរកិាខ រដង្ហក រនិងការ រអ្គគ ិភ័ ស្មក្ស្ដ។ 

o ការដរបិ្ភាគ ការ រ់បារ ក និងការ្ឹរ មិនក្ត្ូវបានអ្នុញ្ញា ត្ប្ ើ  ប្ៅរន ុងរដនៃងររាទុរ។ 
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o ក្ត្វូមានរដនៃងដង្ហខ ាំងទីពីរស្ក្មាដ់វត្ថ ុធាត្ុ >55gal (ក្ដដហល 200L)។ 

o រដនៃងដង្ហខ ាំងទីពីរក្ត្ូវមានមាឌ្យ៉ា ងតិ្ច 110% ននក្ដដាដ់ដារ់ធាំដាំ្ុត្។ 

o ក្ត្វូររាលាំហ ល្ វូប្ដើរក្គដ់ក្គ្មន់ប្ៅចប្នៃ ោះក្ដដាដ់ដារ់នីមួ ៗ។ 

o វត្ថ ុធាត្ុង្ហ ឆ្ដប្ ោះនិងង្ហ ប្ ោះ ក្ត្ូវររាឲ្យ្ុត្ពីក្ដភពនាំឲ្យប្ ោះ។ 

o វត្ថ ុធាត្ុមិនក្ត្វូគ្មន  ក្ត្វូររាដាច់ប្ដា ដ រពីគ្មន ។ 

o ប្ក្គឿងដរកិាខ រប្ ៃ ើ ត្ដនឹងការរាំពដ់ រមួ ាំង PPE ដដលចាាំបាច ់ក្ត្វូស្ថ ិត្ប្ៅដរបររដនៃងររាទុរ។ 

o រមាររក្ត្វូប្ក្ដើ PPE ស្មក្ស្ដ ប្ៅប្ពលស្ថ ិត្រន ុងរដនៃងររាទុរ។ 

• ត្ក្មូវការននក្ដដាដ់ដារ់៖ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ក្ត្វូររាប្លើន ទ្មិនក្ជាដទឹរ។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់និងវត្ថ ុធាត្ុរដស្់ពួរវា ក្ត្ូវអាចប្ក្ដើក្បាស្់ជាមួ គ្មន បាន។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ក្ត្វូមានសាថ នភាពលែ ។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ក្ត្វូមានសាៃ រស្ញ្ញា ចាស្់លែ ។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ក្ត្វូដិទក្គដ់ប្ពល ាំងអ្ស្់ ប្ៅប្ពលមិនប្ក្ដើវា។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់វត្ថ ុធាត្ុង្ហ ឆ្ដប្ ោះ ក្ត្វូចងឲ្យជាដ់និងដារ់ចូលប្ក្កាមដី។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ក្ត្វូគរប្លើគ្មន យ៉ា ងមានស្ុវត្ថ ិភាព។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ដដលមានវត្ថ ុដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ៅរន ុងប្នោះ ក្ត្វូររាស្នត ិស្ុខរុាំឲ្យធាៃ រ់។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ដដលមានវត្ថ ុដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ៅរន ុងប្នោះ ក្ត្វូដារ់សាៃ រឲ្យបានចាស្់ថា ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ 
ក្ពម ាំងរមួដញ្ច លូអ្ត្តស្ញ្ញា ណនិងប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

o ក្ដដាដ់ដារ់ដដលជាធុងររាប្ៅប្ក្កាមដី ក្ត្វូមានក្ដព័នធចាដ់ការប្លចធាៃ  ដដលរាំពុងដាំប្ណើរការ 
ក្ពម ាំងឧដររណ៍ការ រការប្ហៀរប្ៅនឹងរដនៃង។ 

• ប្ធវ ើតាមមគគប្ទស្រ៍ដណនាំ RSL អ្ាំពីការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ប្ទៀង ត្់និងនចដនយ ក្ពម ាំងអ្នុប្លាមតាមដដនរាំណត្់
គីមី ាំងអ្ស្់ដដលបានោ រន ុង RSL។ 

វត្ថ ុធាត្ុឬរបស្ទ់ាុំងឡយណាដែលធាល កក់ារយធវ ើយត្ស្ត  RSL ្ត្វូដត្ដ្ឋក់ឲ្យយៅដ្ឋច់ពីយរ។ 

• ប្ធវ ើតាមដាំប្ណើរការននការប្ដាោះក្សា ការធាៃ រ់ប្ត្ស្ត  RSL រន ុងររណីមានការធាៃ រ់ប្ត្ស្ត  RSL រមួ ាំងស្ាំណុាំឯរ
សារលមែ ិត្ននដុពវប្ហត្ុឫស្គល់ និងចាំណាត្់ការដរត្ក្មូវ។ 

• ធានឲ្យបានថា ឯរសារដ្នការនិងប្ក្គឿងដរកិាខ រត្ដត្នឹងការរាំពដ់មានប្ៅរដនៃងដដលប្ក្ដើក្បាស្់ឬររា
ទុរសារធាត្ុគីមី ាំងប្នោះ។ 

• ររាទុរជាឯរសារនិងអ្នុវត្តរមា វធីិក្ដស្ិទធ្លសារធាត្ុគីមី ក្ពម ាំងការកាត្់ដនថ ឲ្យប្ៅត្ិចដាំ្ុត្។  

ជាការអនុវត្តដែលបានឲ្យយោបល់ អាកផគត្់ផគង់រួរបយងកើត្ដផនការ្បចាុំឆ្ា ុំ យែើម្បដីកលម្ាផលិត្ភាព
សារធាត្ុរីម្ី។ 

9.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

រមាររដដលប្ធវ ើការជាមួ សារធាត្ុគីមី ក្ត្វូទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លប្ៅប្ពល ួលឲ្យប្ធវ ើការ, ក្ដចាាំឆ្ន ាំ និងក្គដ់ប្ពល
ដដលប្ក្គ្មោះថាន រ់ ដាំប្ណើរការ ឬទក្មង់ការមានការដៃ ស្់ដដ រូ។ ដដនថមប្លើការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ដចាាំឆ្ន ាំ ការដណដ ុ ោះដណាដ លអ្ាំពី
អ្នុប្លាមភាព RSL ជារ់លារ់ គឺចាាំបាច់ ប្រៀងោល់ពីរឆ្ន ាំមដង។  

ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ដចាាំឆ្ន ាំរមួមាន៖ 

• រប្ដៀដរត្់ស្មាគ ល់សារធាត្ុគីមី ាំងអ្ស្់។ 

• រប្ដៀដរាំណត្់ដរមិាណនិងទីរដនៃងននសារធាត្ុគីមីដដលបានប្ក្ដើ។ 

• រប្ដៀដរាំណត្់អ្ាំពីរវធិានការដដលចាាំបាច ់ប្ដើមបីដង្ហក រហានិភ័ ដដលបានរត្់ស្មាគ ល់ប្ ើញ។  

• រប្ដៀដអ្នុវត្តប្គ្មលការណ៍និងទក្មង់ការ។ 

• រប្ដៀដដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តដ្នការប្ ៃ ើ ត្ដនឹងការរាំពដ់សារធាត្ុគីមី។ 
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ការដណដ ុ ោះដណាដ ល ាំងប្នោះគឺស្ក្មាដរ់មាររ រ់ព័នធ ាំងអ្ស្់៖ 

• រប្ដៀដក្គដ់ក្គងអ្នុប្លាមភាព RSL។ សូ្មប្មើល Chemistry Playbook ។ 

• រប្ដៀដក្គដ់ក្គងសារធាត្ុគីមីយ៉ា ងមានក្ដស្ិទធភាព។ សូ្មប្មើល Chemistry Playbook ។ 

• រប្ដៀដប្ធវ ើអ្ធិការរិចចនិងប្ ទ្រសារធាត្គុីមីស្ក្មាដ់ធុងររាខាងប្លើនិងខាងប្ក្កាមដី។  

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ការវា ត្នមៃហានិភ័ ដចច ុដបនន  

ស្នន ិធិគីមីដចច ុដបនន  

ស្នន ិធិគីមីដដលបានទុររន ុងដណណសារ នឹងក្ត្វូររារន ុងរ ៈប្ពលននការប្ក្ដើក្បាស្់សារធាត្ុគីមីប្នោះ ដូរ 30 ឆ្ន ាំ 

ស្នៃ ឹរទិននន័ ស្ុវត្ថ ិភាព (SDS) ដចច ុដបនន  ស្ក្មាដ់សារធាត្ុគីមី ាំងអ្ស្់ 

SDS ដដលបានទុររន ុងដណណសារ រន ុងរ ៈប្ពលននការប្ក្ដើក្បាស្់សារធាត្ុគីមីប្នោះ ដូរ 30 ឆ្ន ាំ 

ការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ាំងមូលក្ដចាាំឆ្ន ាំស្ក្មាដ់ធុងស្ត ុរប្ក្កាមដី ដដលក្ត្វូររាទុរជាឯរសាររន ុងអ្ាំ ុងប្ពលននការកាន់កាដ់ 
ដូរ 30 ឆ្ន ាំ 

ដែររារាំណត្់ក្តាប្ធវ ើប្ត្ស្ត  RSL រន ុងប្ពលអ្ដបដរមា 10 ឆ្ន ាំ 

ដ្នការដចច ុដបនន ប្ ៃ ើ ត្ដនឹងការរាំពដ់ 

 ឯកសារយោង 

Chemistry Playbook 

 

 

https://about.nike.com/pages/chemistry-restricted-substances-list
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មានស្ុវត្ថ ិភាព 

រដនៃងប្ធវ ើការគឺមានស្ុវត្ថ ិភាព 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូ ដ្ល់នូវដរសិាថ នននរដនៃងប្ធវ ើការដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព និងអ្នុវត្ត ាំហានចាាំបាច ់ប្ដើមបីដង្ហក រប្ក្គ្មោះ
ថាន រ់និងរដួស្ដដលអាចប្រើត្ប្ ើង រ់ទងជាមួ នឹងការង្ហរ ឬរ៏ប្រើត្ប្ ើងរន ុងអ្ាំ ុងប្ពលប្ធវ ើការ ឬរ៏ជាលទធ្ល
ននក្ដត្ិដត្ត ិការប្ៅប្ោងចក្ររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូមានក្ដព័នធចាដស់្ញ្ញា  ដប្ញ្ជ ៀស្ និងប្ ៃ ើ ត្ដនឹង
ហានិភ័ ដដលអាចប្រើត្ប្ ើងចាំប្ ោះស្ុវត្ថ ិភាពរដស្់រមាររ ាំងអ្ស្់។  

ដ ន្រប្នោះរមួដញ្ច លូ CLS  ាំងប្នោះ៖ 

• ស្ុវត្ថ ិភាពទូប្ៅប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ 

• ស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីន 

• ប្ក្គឿងការ រមា៉ា ស្ុីន 

• លាំហមានទីរាំណត្់ 

• ស្ុវត្ថ ិភាពអ្នរជាដ់រិចចស្នា 

• ការក្គដ់ក្គងថាមពលដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់រ(LOTO) 

• ស្ុវត្ថ ិភាពដ ន្រអ្គគ ិស្នី 

• ការការ រការធាៃ រ់ 

• ស្ុវត្ថ ិភាពននការដែ ាំ 

• ការក្គដ់ក្គងរដួស្រនិង ាំងឺ 

• ធុងស្មាព ធរនិងខយល់ដញ្ច លូស្មាព ធ 

• ចោចររនិងការក្គដ់ក្គងយន នត  

• រែ នតដឹររន ុងឧស្ាហរមាប្ក្ដើប្ដា ថាមពល 

 ស្ុវត្ថ ិភាពទូប្ៅប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការនិងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងដ
ររសិាថ នប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ។  

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

10.2.1 ភារកិចចទូយៅ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូមានភាររិចចទូប្ៅ រន ុងការ ដ្ល់ ូនរមាររក្គដ់រដូនូវរដនៃងការង្ហរដដលរចួ្ុត្ពីប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដល
ខល នួបានដឹង ដដលអាចដងកឲ្យមាន ឬរ៏ទាំនងជាដងកឲ្យមានមរណភាពឬប្ក្គ្មោះអ្នតោ ធងន់ធងរដល់ោងកា រដស្់រមា
ររឬដរសិាថ ន។ 

10.2.2 យរហកិចច 

ប្ោងចក្រនីមួ ក្ត្វូធានឲ្យបានថា រដនៃង ាំងអ្ស្់ដដលរមាររ អ្នរជាដ់រិចចស្នាប្ៅការដាា ន និងអ្នរជាដ់រិចច
ស្នាដនតប្ៅការដាា ន ប្ធវ ើការឬប្ធវ ើដាំប្ណើរ ក្ត្ូវដត្គ្មា នប្ក្គ្មោះថាន រ់។ ជាអ្ដបដរមា ប្ោងចក្រនីមួ ៗក្ត្វូ៖  

• ររាឲ្យរដនៃងការង្ហរ ាំងអ្ស្់សាែ ត្ ស្ង ួត្ និងស្ថ ិត្រន ុងសាថ នភាពលែ ។ 

• ររាឲ្យ ល្ វូប្ដើរគ្មា នប្ក្គ្មោះថាន រ់ដល់ការប្ដើរ និងឧដស្គគប្្ែងប្ទៀត្។ 

• ដ្ល់និងររាឲ្យបាននូវលាំហក្ស្ ោះអ្ដបដរមា 0.9 m (3 ft) ពីទូអ្គគ ិស្នី ាំងអ្ស្់ រដនៃងលាងដភនរ, រដនៃង
ងូត្ទឹរ ក្ពម ាំងប្ក្គឿងដរកិាខ រស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់ប្្ែងប្ទៀត្។ 

• ររាក្ចរប្ចញរុាំឲ្យមានឧដស្គគអ្វ ី ាំងអ្ស្់ពីក្គដ់ដ ន្រននអ្គ្មរ។  វ រឬក្ចរ ល្ វូមិនក្ត្ូវចារ់ប្សាឬោាំងខទដ់ 
ប្ដើមបីោោាំងការរត្់ប្គចប្ ើ ។ 
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• ររារដនៃងឃ្ៃ ាំង ទ្ ុរឲ្យមានស្ណាដ ដ់ធាន ដ់។ រុាំររាវត្ថ ុធាត្ុននរន ុងរមពស្់ 45 cm (18 in) ពីពិតាន ឬប្ក្គឿង
ប្ក្សាចអ្គគ ិភ័  (ប្ដា  រមួ ណាដដល ដជាង)។ 

• ស្មាែ ត្ការរាំពដ់ភាៃ មៗ និងដារ់ស្ញ្ញា ក្ពមានប្លើជាន់ដដលប្ស្ើម។ 

• ការ រដងអ ចួនិងន ទ្ថាៃ រន ុង វ រពីការដដរបារ់។ ស្មាគ ល់ វ រឬ ញ្ញច ាំងដចរប្ដា ដៃ ស្ទ ិរដិទ ប្ដើមានហានិ
ភ័ ដដលមនុស្ែប្ដើរប្ៅទងគ ិចពួរវា។ 

10.2.3 ការ្រប់្រងស្ត្វលា ិត្ចន្ង 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូដប្ងក ើត្ទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការក្គដ់ក្គងស្ត្វលែ ិត្និងរណដ ុ រ។ ជាអ្ដបដរមា ទក្មង់ការប្នោះក្ត្ូវ៖ 

• សារធាត្ុគីមីដដលបានប្ក្ដើប្ដើមបីដារ់ស្ត្វលែ ិត្ចនក្ងនិងរណដ ុ រ ក្ត្ូវដត្ទទួលការ ល់ក្ពមស្ក្មាដ់ការប្ក្ដើ
ក្បាស្់រន ុងចាំប្ណាមមនុស្ែ ប្ហើ ក្ត្វូក្គដ់ក្គង ប្យងតាម ការក្គដ់ក្គងសារធាត្គុីមី, ស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ 
និង ស្ាំណល់ររ ងងរ(ស្ាំណល់មិនដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់)។  

• រមួដញ្ច លូរន ុងរវសិាលភាពនូវរដនៃងមិនដមន្លិត្រមាដូចជា ស្ នដាា ន អាហារដាា ន និងម ឈមណឌ លដែ ាំ
ប្រាង។ 

• ចុោះរិចចស្នាជាមួ ប្ស្វាក្គដ់ក្គងស្ត្វលែ ិត្ចនក្ង ប្ដើមបីប្ធវ ើអ្ធិការរិចចនិងរមាច ត្់ ប្ដើមបីក្គដ់ក្គងការវា 
លុ ពីស្ត្វលែ ិត្ចនក្ងនិងរណដ ុ រ យ៉ា ងត្ិចដាំ្ុត្ មដងរន ុងមួ ដខ។ 

• ប្ក្ដើក្បាស្់ការអ្នុវត្តដដលបាន ល់ក្ពមដ៉ាុប្ណាណ ោះ ក្ស្ដតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ ដដលស្មក្ស្ដស្ក្មាដ់ការប្ក្ដើ
ក្បាស្់រន ុងចាំប្ណាមមនុស្ែ។ 

• ការប្ចាលអ្នទ រ់ដដលមានរណដ ុ រ ស្ត្វលែ ិត្ ឬស្ត្វចនក្ងប្្ែងប្ទៀត្។ 

• ដែររារាំណត្់ប្ហត្ុក្គដ់ក្គងស្ត្វលែ ិត្ចនក្ងប្ៅការដាា ន ប្ដា មានរបា ការណ៍ក្គដ់ក្គងស្ត្វលែ ិត្ចនក្ងជា
លា លរខណ៍អ្រែរ។ រាំណត្់ប្ហត្ុប្នោះក្ត្វូរមួដញ្ច លូខាងប្ក្កាម៖ 

o ដ្នទី 

o សាៃ រពីសារធាត្ុគីមីដដលបានប្ក្ដើ 

o ស្នៃ ឹរទិននន័ ស្ុវត្ថ ិភាព (SDS) 

o រិចចស្នាក្គដ់ក្គងស្ត្វលែ ិត្ចនក្ង និងរវញិ្ញា ដនដក្ត្ននការធានោ៉ែ ដ់រងនិងអាជាា ដណណ ។  

•  ូនដាំណឹងអ្នរក្គដ់ក្គងប្ោងចក្រ 

10.2.4 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

រមាររក្ត្វូទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ ល ដដលរមួដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖  

• ទិដាភាពទូប្ៅននចាំនុចនីមួ ៗអ្ាំពីស្ុវត្ថ ិភាពប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ 

• ការ រចិត្តទុរដារ់ទូប្ៅ និងអារដបរិរយិអ្ាំពីស្ុវត្ថ ិភាពប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

 ឯកសារយោង 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

 

• ចោចររនិងការក្គដ់ក្គងយន នត  

• រែ នតដឹររន ុងឧស្ាហរមាប្ក្ដើប្ដា ថាមពលវ 

• ការក្គដ់ក្គងសារធាត្ុគីមី 

• ស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ 

• ស្ាំណល់ររ ងងរ(ស្ាំណល់មិនដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់) 
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 ស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីន 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការនិងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ដងករដួស្ 
ប្ដា សារប្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីនអ្ស្ុវត្ថ ិភាព។ ស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីនប្ដដ ត្ប្លើទិដាភាព ាំងអ្ស្់ននការរចនមា៉ា ស្ុីន រមួ ាំង 
ប្ក្គឿងការ រមា៉ា ស្ុីន។  

 និយម្ន័យ 

មា ស្ុីន SAFE ឬមានស្ុវត្ថ ិភាព គឺជារង្ហវ ស្់ដដលរត្់ក្តាស្ុវត្ថ ិភាព ាំងក្ស្ងុរដស្់មា៉ា ស្ុីនមួ ។ វាក្ត្វូបានគណនជា
ភាគរ ននមា៉ា ស្ុីនស្រុដ និងរមួដញ្ច លូមា៉ា ស្ុីន ាំងឡា ណាដដលមានគុណវុឌ្ឍិ, ការវា ត្នមៃហានិភ័ ប្ៅប្ោងចក្រ 
(ជាមួ ្លដ៉ាោះ ល់ននមា៉ា ស្ុីន), ការវភិាគប្លើប្ក្គ្មោះថាន រ់ការង្ហរ, ការង្ហរស្តង់ដាស្ុវត្ថ ិភាព និងការដណដ ុ ោះដណាដ ល/ការ
ដញ្ញជ រ់អ្ាំពីប្ស្ចរដ ីដណនាំការង្ហរ។ ស្មាស្ធាត្ុ ាំងអ្ស្់នឹងរមួដញ្ច លូរន ុងក្ដត្ិដត្ត ិការនិងការដែ ាំ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

11.3.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូប្ធវ ើនិងររាទុរជាឯរសារនូវការវា ត្នមៃហានិភ័ ស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីនក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដលក្ត្វូរមួ
ដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• ពិនិត្យមា៉ា ស្ុីននិងប្ក្គឿងដរកិាខ រ ាំងអ្ស្់ររប្មើលប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• វា ត្នមៃហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលបានរត្់ស្មាគ ល់ប្ ើញ។ 

• រត្់ស្មាគ ល់និងអ្នុវត្តរវធិានការក្គដ់ក្គង ប្ដើមបីកាត់្ដនថ ហានិភ័ ។ ឧ ហរណរ៍មួមាន ប្ក្គឿងការ រប្ៅ
នឹង, ប្ក្គឿងចារ់ប្សាក្ដ រ់គ្មន  និងប្ក្គឿងដញ្ញជ ប្ក្ដើនដពីរប្ដើមបីប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការ។  

11.3.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូមានទក្មង់ការដដលបានអ្នុវត្ត ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ននរដួស្ពីប្ក្គឿង
មា៉ា ស្ុីនអ្ស្ុវត្ថ ិភាព ដដលក្ត្វូក្គដដណដ ដ់អ្ដបដរមាខាងប្ក្កាម៖ 

ការទិញមា ស្ុីន  

ឯរសារដប្ចចរប្ទស្ដាំប្ពញប្ដា អ្ធិការមានរវញិ្ញា ដនដក្ត្ (មិនថាន ទ្រន ុង ឬរ៏ពីខាងប្ក្ៅប្ ើ ) ដដលក្ត្វូរមួដញ្ច លូ
អ្ដបដរមា៖ 

• ការវា ត្នមៃហានិភ័ ននប្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីន (ISO 12100 ឬស្មមូលប្នោះ)។ 

• ការដង្ហា ញអ្ាំពីការអ្នុប្លាមតាមស្តង់ដាអ្ឺរ៉ែុដ (EIC 60204-1 អ្គគ ិស្នី, ប្ស្ចរដ ីដង្ហគ ដ់អ្ាំពសី្ុវត្ថ ិភាពប្ៅ
អ្ឺរ៉ែុដប្លខ 2006/42/EC – ស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីន ត្ក្មូវការអ្ាំពសី្ុវត្ថ ិភាពនិងស្ុខភាពដស៏្ាំខាន់ននឧដស្មពនធ  I 
ក្ពម ាំងស្តង់ដាក្ដប្ភទ C ដដល រ់ព័នធនន) ឬរ៏ស្តង់ដាចាដ់រន ុងក្ស្រុ ប្ដា  រមួ ណាដដលខពស្់ជា
ង។ 

• របា ការណប៍្ត្ស្តមុខង្ហរដដលជាដ ់រ់ព័នធ។ 

• ការទិញម៉ាូទ័រអ្គគ ិស្នីែាី ឬម៉ាូទ័រ ាំនួស្ (50Hz ឬ 60Hz; 0.75 – 200kW; 2, 4, 6, និង 8 ដ៉ាូល) ក្ត្វូដាំប្ពញតាម 
IE3 – ស្តង់ដាក្ដស្ិទធ្លក្ដណិត្ ឬស្តង់ដាក្ដប្ស្ើរជាងប្នោះ។ ការប្លើរដលងគឺម៉ាូទ័រ 8 ដ៉ាូល ប្លើស្ 200kW និង
ម៉ាូទ័រប្ក្កា ទាំនញប្ក្ដរង់អ្ប្ែរ ដដលម៉ាូទ័រប្នោះក្ត្វូដាំប្ពញតាមស្តង់ដា IE2។ 

ការែុំយេើងមា ស្ុីន 

ដ្នការដាំប្ ើងមា៉ា ស្ុីនស្ក្មាដ់ការកាត្់ដនថ ហានិភ័ ប្លើស្ុខភាពនិងស្ុវត្ថ ិភាព រ់ព័នធ នឹងការដាំប្ ើងមា៉ា ស្ុីន 
ដដលរមួដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• ការវា ត្នមៃមា៉ា ស្ុីនដដលបានដាំប្ ើង។ 

• ទាំហាំ, ទមងន់, រវមិាក្ត្, ការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្លើការវា ត្នមៃហានិភ័ ។ 

• ត្ក្មូវការននការដាំប្ ើង – រដនៃងទមាៃ រ់, ការរុោះប្រ ក, ប្ក្គឿងដរកិាខ រ, ក្ត្វូការអ្នរ ាំនញ។ 

• ល្ វូក្ស្ ោះលែ ។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើត្ក្មូវការននរចនស្មពនធអ្គ្មរ។ សូ្មអាន CLS ការឌ្ីស្ាញអ្គ្មររនិងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គ្មរ។ 
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• ការវា ត្នមៃឧដររណ៍ប្ក្ដើក្បាស្់ដដលចាាំបាច់។ 

• ខដចងអ្ាំពីការប្រៀដចាំរបាាំង ប្ដើមបីដញរការដាំប្ ើងដាច់ប្ចញពីរមាររ។ 

• ក្តួ្ត្ពិនិត្យនិងប្ធវ ើដចច ុដបននភាពត្ក្មូវការប្ពលមានអ្គគ ិភ័ និងការស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់, ត្ក្មូវការននការ
ក្គដ់ក្គងសារធាត្គុីមី ឬរ៏ប្ក្គ្មោះថាន រ់ចាំប្ ោះស្ុខភាពប្្ែងៗ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ការទទួលរងស្ាំប្ ងរំខាន
និងសារធាត្ុគីមី។ 

• ដញ្ញជ រ់ថា ប្ក្គឿងក្ស្ង់ប្ចញក្ត្វូបានរចនជាមួ នឹងប្លបឿនចាដ់ស្មក្ស្ដ, វត្ថ ុធាត្កុ្ត្ឹមក្ត្ូវ និងបាន
ដាំប្ ើងស្មក្ស្ដ។ 

ការទិញម៉ាូទ័រអ្គគ ិស្នីែាី ឬរ៏ការដៃ ស្់ម៉ាូទ័រអ្គគ ិស្នីរន ុងមា៉ា ស្ុីនប្ដរនិងភជ ិត្ ក្ត្វូដត្ដាំប្ពញតាមស្តង់ដាននក្ដប្ភទស្ឺវ៉ែ ូឬ
ក្ដប្ស្ើរជាងប្នោះ។ 

ជាការអនុវត្តដែលបានឲ្យយោបល់ អាកផគត្់ផគត្់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដត្ម្ ូទ័រ្បយភ្ទស្ឺវ  ូឬ
្បយស្ើរជាងយន៉ះប ុយណាណ ៉ះ យៅកន ុងមា ស្ុីនយែរនិងភ្ជ ិត្។ 

្បត្ិបត្ត ិការមា ស្ុីន 

ត្ក្មូវការឲ្យដប្ងក ើត្និងប្ធវ ើដចច ុដបននភាព តាមភាពចាាំបាច់ ស្ក្មាដ់ក្ដត្ិដត្ត ិការទូប្ៅ ាំងអ្ស្់៖ 

• ការវភិាគប្លើប្ក្គ្មោះថាន រ់ការង្ហរ។ 

• ការង្ហរស្ត ង់ដាស្ុវត្ថ ិភាព។ 

• ប្ស្ចរដ ីដណនាំរន ុងការង្ហរ។ 

ការដថ្ទាុំមា ស្ុីន 

• ទក្មង់ការចារ់ប្សា/ដារ់សាៃ រជារ់លារ់ប្លើមា៉ា ស្ុីន ដដលដែៃងអ្ាំពកី្ដភពថាមពល ាំងអ្ស្់។  

• ការវភិាគប្លើប្ក្គ្មោះថាន រ់ការង្ហរ។ 

• ការង្ហរស្ត ង់ដាស្ុវត្ថ ិភាព។ 

• ប្ស្ចរដ ីដណនាំរន ុងការង្ហរ។ 

ការយចាលមា ស្ុីន 

ដាំប្ណើរការស្ក្មាដ់ដ្នការប្ចាលមា៉ា ស្ុីនដដលរមួដញ្ច លូ៖ 

• ការវា ត្នមៃមា៉ា ស្ុីន។ 

• ទាំហាំ, ទមងន់, រវមិាក្ត្, ការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្លើការវា ត្នមៃហានិភ័ ។ 

• ត្ក្មូវការននការដរប្ចញ រដនៃងទមាៃ រ់, ការរុោះប្រ ក, ប្ក្គឿងដរកិាខ រ ឬក្ត្ូវការអ្នរ ាំនញ។ 

• ល្ វូក្ស្ ោះលែ ។ 

• ការវា ត្នមៃឧដររណ៍ប្ក្ដើក្បាស្់ដដលក្ត្ូវរុោះប្រ ក។ សូ្មអាន CLSរការឌ្ីស្ាញអ្គ្មររនិងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គ្មរ។ 

• ការវា ត្នមៃឧដររណ៍ប្ក្ដើក្បាស្់ដដលចាាំបាច់។ 

ក្ត្វូក្បារដថា របាាំងក្ត្វូបានប្រៀដចាំ ប្ដើមបីដញរឲ្យដាច់ពីរមាររ។ 

រត្់ស្មាគ ល់ត្ក្មូវការននការ រប្ចញនិងការប្ចាល ដដលក្ស្ដគ្មន ជាមួ  CLS និងដទដញ្ញជ រន ុងក្ស្រុ។ 

យ្រឿងមា ស្ុីនដែលរចនា/បយងកើត្យេើងនផាកន ុង  

មា៉ា ស្ុីន ាំងប្នោះមានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្លើម៉ាូត្រចនដដលបានររាទុរជាឯរសារ ស្ក្មាដ់ទិដាភាព ាំងអ្ស្់ននស្ុវត្ថ ិ
ភាពមា៉ា ស្ុីន។  

ការវា ត្នមៃហានិភ័ មា៉ា ស្ុីនដដលបានររាទុរជាឯរសារ។ 

ការដង្ហា ញអ្ាំពីការអ្នុប្លាមតាមជាមួ ស្តង់ដាអ្ឺរ៉ែុដ (IEC 60204-1 អ្គគ ិស្នី, ប្ស្ចរដ ីដង្ហគ ដ់អ្ាំពសី្ុវត្ថ ិភាពប្ៅ
អ្ឺរ៉ែុដប្លខ 2006/42/EC – ស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីន ត្ក្មូវការអ្ាំពសី្ុវត្ថ ិភាពនិងស្ុខភាពដស៏្ាំខាន់ននឧដស្មពនធ  I ក្ពម ាំង
ស្តង់ដាក្ដប្ភទ C ដដល រ់ព័នធនន) ឬរ៏ស្តង់ដាចាដ់រន ុងក្ស្រុ ប្ដា  រមួ ណាដដលខពស្់ជាង តាមការប្ ទ្ៀង
ដទ ត្់ប្ដា អ្ធិការស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីនដដលមានរវញិ្ញា ដនដក្ត្។ 
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រងាវ ស្់ 

ដាំប្ណើរការដដលបានររាទុរជាឯរសារស្ក្មាដ់ការដែររារាំណត្់ក្តាននចាំនួននិងភាគរ ននមា៉ា ស្ុីន SAFE (មាន
ស្ុវត្ថ ិភាព)។ 

ដផនការយុទធសាស្តស្ត អុំពីស្ុវត្ថ ិភាពមា ស្ុីន 

ដ្នការ ុទធសាស្រស្ត ប្ដើមបីស្ប្ក្មចប្គ្មលប្ៅននមា៉ា ស្ុីន SAFE (មានស្ុវត្ថ ិភាព) 100%។ 

11.3.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

រមាររ ាំងអ្ស្់ដដលប្ធវ ើការជាមួ ប្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីន ក្ត្វូទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លអ្ាំពីស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីន ប្ៅប្ពល ួលឲ្យ
ប្ធវ ើការដាំដូង។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្វូរមួដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• ប្ក្គ្មោះថាន រ់ពីមា៉ា ស្ុីន និងរប្ដៀដការ ររុាំឲ្យមានប្ក្គ្មោះថាន រ់ ាំងប្នោះ។ 

• ទក្មង់ការស្ដ ីពីក្ដត្ិដត្ត ិការដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព។ 

រមាររ ាំងអ្ស្់ដដល រ់ព័នធ នឹងការរចននិងការដប្ងក ើត្មា៉ា ស្ុីន ក្ត្វូទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លអ្ាំពសី្ត ង់ដានិង
ទក្មង់ការននស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីន ក្ពម ាំងការអ្នុវត្តការរចនដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព។ 

ក្ដត្ិដត្ត ិររ ាំងអ្ស្់ រមួ ាំងរមាររដប្ណាដ ោះអាស្នន  ក្ត្វូទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ ល/មានគុណវុឌ្ឍិ រន ុងការប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិ
ការមា៉ា ស្ុីន។ 

ដុគគលិរដែ ាំក្ត្ូវទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ ល/មានគុណវុឌ្ឍិស្ក្មាដ់ស្រមាភាពដែ ាំប្លើមា៉ា ស្ុីនជារ់លារ់។  

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ប្ោងចក្រនីមួ ៗក្ត្វូដត្ររារាំណត្់ក្តាននឧដបត្ត ិប្ហត្ុ រ់ព័នធស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីន រន ុងប្ពលអ្ដបដរមាក្បាាំឆ្ន ាំ។ 

ឯរសារដប្ចចរប្ទស្ស្ក្មាដ់ស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីនដដលដង្ហា ញអ្ាំពីការអ្នុប្លាមតាមស្តង់ដាអ្នត រជាតិ្ស្ដ ីពសី្ុវត្ថ ិភាព
មា៉ា ស្ុីន រន ុងរ ៈប្ពលប្ពញមួ  ីវតិ្ននប្ក្គឿងដរកិាខ រប្នោះ។ 

 ឯកសារយោង 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ការក្គដ់ក្គងថាមពលដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់វ 

• ការឌ្ីស្ាញអ្គ្មររនិងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គ្មរ  

• ការក្ដឈមនឹងរស្ាំប្ ងរំខានពីការង្ហរ  

• ស្ុវត្ថ ិភាពននការដែ ាំ  

• ការក្គដ់ក្គងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិភ័   

• រវធិានការប្ពលមានអាស្នន   

• រក្មិត្ការដ៉ាោះ ល់ប្ដា សារការង្ហរ  

• ធុងស្មាព ធរនិងខយល់ដញ្ច លូស្មាព ធ  

ឯរសារដប្ចចរប្ទស្ស្ក្មាដ់មា៉ា ស្ុីនដដលដង្ហា ញអ្ាំពីការអ្នុប្លាមតាមស្តង់ដាអ្នត រជាតិ្ស្ដ ីពសី្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីន រន ុងរ
 ៈប្ពលប្ពញមួ  ីវតិ្ននប្ក្គឿងដរកិាខ រប្នោះ។ 

Machine Safety Playbook 

អ្ងគការស្តង់ដាអ្នត រជាតិ្ – ISO 12100 ស្ុវត្ថ ិភាពននប្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីន – ប្គ្មលការណ៍ទូប្ៅស្ក្មាដ់ការរចន – ការវា 
ត្នមៃនិងការកាត្់ដនថ ហានិភ័  

ប្ស្ចរដ ីដង្ហគ ដ់អ្ាំពីប្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីនប្ៅស្ហ ីពអ្ឺរ៉ែុដ – MD 2006/42/EC 

គណៈរមាការដប្ចចរប្ទស្អ្គគ ិស្នីអ្នត រជាត្ិ – IEC 60204-1 – ប្ក្គឿងដរកិាខ រអ្គគ ិស្នីននមា៉ា ស្ុីន – ដ ន្រ 1៖ ត្ក្មូវការ
ទូប្ៅ 

https://nike-public.box.com/s/qcqumm6dkxcct5hqf73jn9teuo44spdj
https://www.iso.org/
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://www.iec.ch/
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 ប្ក្គឿងការ រមា៉ា ស្ុីន 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការនិងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ដងករដួស្ 
ប្ដា សារប្ក្គឿងដៃ ស្់ទីរដស្់មា៉ា ស្ុីន ប្ដា ប្ក្ដើប្ក្គឿងការ រមា៉ា ស្ុីន។ ប្ក្គឿងការ រមា៉ា ស្ុីនការ រមនុស្ែដដលប្ធវ ើ
អ្នត ររមាជាមួ មា៉ា ស្ុីនមិនឲ្យទទួលប្ក្គ្មោះថាន រ់ពីមា៉ា ស្ុីន។ ស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីន ប្ដដ ត្ប្លើការរចនរដស្់មា៉ា ស្ុីន ដដលរមួ
ដញ្ច លូប្ក្គឿងការ រមា៉ា ស្ុីន្ងដដរ។  

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

12.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូប្ធវ ើនិងររាទុរជាឯរសារនូវការវា ត្នមៃហានិភ័ ននប្ក្គឿងការ រមា៉ា ស្ុីន ដដលរមួដញ្ច លូ
អ្ដបដរមា៖ 

• ពិនិត្យមា៉ា ស្ុីននិងប្ក្គឿងដរកិាខ រ ាំងអ្ស្់ ររប្មើលប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ នឹងប្ក្គឿងដៃ ស្់ទីរដស្់មា៉ា ស្ុីន។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធជាមួ ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការរត្់ស្មាគ ល់និងការអ្នុវត្តរវធិានការក្គដ់ក្គង ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ហានិភ័ ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ប្ក្គឿង
ការ រប្ៅនឹង, ប្ក្គឿងចារ់ប្សាក្ដ រ់គ្មន  និងប្ក្គឿងដញ្ញជ ប្ក្ដើនដពីរប្ដើមបីប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការ។  

12.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូមានទក្មង់ការដដលបានអ្នុវត្ត ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ដងករដួស្ពីប្ក្គឿង
ដៃ ស្់ទីរដស្់មា៉ា ស្ុីន ដដលក្គដដណដ ដ់អ្ដបដរមាខាងប្ក្កាម៖  

• ការវា ត្នមៃប្ក្គឿងដរកិាខ រែាី និង/ឬ បានដរ ប្ដា គិត្ជាដាំដូងប្លើការលុដដាំបាត់្ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រចួគិត្ប្លើការ
ការ ររុាំឲ្យមានប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ប្ក្គឿងការ រក្ត្វូស្ថ ិត្រន ុងសាថ នភាពក្ដត្ិដត្ត ិការលែ និងមានស្នត ិស្ុខប្ៅនឹងរដនៃង។ 

• ប្ក្គឿងការ រមិនក្ត្ូវដប្ងក ើត្ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដនថមប្ ើ ។ 

• រង្ហា រនិងប្ក្គឿងដរកិាខ ររវលិប្្ែងប្ទៀត្ដដលស្ថ ិត្ប្ៅត្ិចជាង 2.1 m (7 ft) ខាងប្លើន ទ្ប្ធវ ើការ ក្ត្វូដត្បាន
ការ រប្ដា ក្ដប្ឡាោះចាំហត្ិចជាង 1.25 cm (0.5 in)។ 

• មា៉ា ស្ុីនដដលមានប្ក្គឿងវលិក្ត្វូដត្ដិទឲ្យ ិត្និងចារ់ប្សាក្ដ រ់គ្មន  ជាមួ នឹង នតការដិទស្វ ័ ក្ដវត្ត ិ។ 

• ររាស្នត ិស្ុខមា៉ា ស្ុីនឬប្ក្គឿងដរកិាខ រដដលអាចប្ដើរឬដៃ ស្់ទី រន ុងអ្ាំ ុងប្ពលក្ដត្ិដត្ត ិការ។ 

• អ្ធិការរិចចក្ដចាាំឆ្ន ាំប្លើប្ក្គឿងការ រមា៉ា ស្ុីន។ 

• ការដែ ាំដង្ហក រនិងការ ួស្ ុល ដដលដាំប្ពញតាមត្ក្មូវការននការចារ់ប្សា/ដារ់សាៃ រ។ 

12.2.3 ជយណដ ើរយោង ជយណដ ើរយនត  និង្បដ្ឋប់យលើកស្មាភ រៈ 

ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូប្ធវ ើការវា ត្នមៃហានិភ័ ក្ដចាាំឆ្ន ាំ និងររាទុរជាឯរសារ ស្ក្មាដ់ ប្ណដ ើរប្យង  ប្ណដ ើរ នត  
និងក្ដដាដ់ប្លើរស្មាភ រៈ ដដលរមួដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• ការរត្់ស្មាគ ល់ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ នឹងក្ដត្ិដត្ត ិការនិងការដែ ាំ ប្ណដ ើរប្យង  ប្ណដ ើរ នត  និងក្ដដាដ់ប្លើរ
ស្មាភ រៈ។ 

• ការវា ត្នមៃហានិភ័  រ់ព័នធជាមួ ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការរត្់ស្មាគ ល់និងការអ្នុវត្តរវធិានការក្គដ់ក្គង ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ហានិភ័ ឲ្យដល់រក្មិត្ដដលអាចទទួល
 របាន។ ឧ ហរណ៍រមួមានប្ក្គឿងចារ់ប្សាក្ដ រ់គ្មន , ការដែ ាំដង្ហក រ។ 

កម្ម វធិី 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូអ្នុវត្តទក្មង់ការស្ក្មាដ ់ប្ណដ ើរប្យង  ប្ណដ ើរ នត  និងក្ដដាដ់ប្លើរស្មាភ រៈ ដដលក្ត្វូក្គដ
ដណដ ដ់អ្ដបដរមាខាងប្ក្កាម៖ 

• ដិទក្ដកាស្អ្ាំពីដនទ ុរប្លើរដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព និងដញ្ញជ រ់ឲ្យចាស្់ ប្ដើប្ក្គឿងដរកិាខ រប្នោះមិនមានដាំណងឲ្យ
មនុស្ែប្ក្ដើ។ 
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• រាំណត់្ទីតាាំងឬដាំប្ ើង ប្ដើមបីដង្ហក រហានិភ័ ដងករដួស្ដល់អ្នរប្ក្ដើក្បាស្់និងអ្នរឈរដរបរ។ 

• ដាំប្ ើងប្ក្គឿងចារ់ប្សាក្ដ រ់គ្មន  របាាំងការ រ និងឧដររណ៍ស្ុវត្ថ ិភាព ដដលស្មក្ស្ដ ប្ដើមបីដង្ហក ររដួស្។ 

• ប្ធវ ើការដែ ាំដង្ហក រជាក្ដចាាំ។ 

• ប្ធវ ើស្រមាភាព ួស្ ុលនិងដែ ាំ ប្ដា ប្គ្មរពយ៉ា ងខាជ ដ់ខជ នួតាមត្ក្មូវការននការចារ់ប្សា/ដារ់សាៃ រ។ 

• ប្ក្ដើរបាាំងការ រនិងស្ញ្ញា  ប្ដើមបីោោាំងការចូលដល់ ប្ៅប្ពលប្ក្គឿងដរកិាខ រប្នោះមិនអាចប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការបាន។ 

• ដប្ងក ើត្ទក្មង់ការដដលដែៃងអ្ាំពីការប្ក្ដើក្បាស្ ់ប្ណដ ើរប្យង  ប្ណដ ើរ នត  និងក្ដដាដ់ប្លើរវត្ថ ុធាត្ុ រន ុងររណី
មានភាពអាស្នន។ 

• ប្ធវ ើអ្ធិការរិចចពីត្ត្ី ភាគីនិងការដញ្ញជ រ់ប្ៅចប្នៃ ោះប្ពលណាមួ  ដដលដាំប្ពញតាមត្ក្មូវការចាដ់រន ុង 
ក្ស្រុ។ 

• ក្ត្វូក្បារដថា ក្ដប្ឡាោះខាងប្លើរាលមានគមាៃ ត្យ៉ា ងត្ិច 2.1m (7ft)។ 

12.2.4 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

រមាររ ាំងអ្ស្់ដដលប្ធវ ើការជាមួ ប្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីនដៃ ស្់ទី ក្ត្វូទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លអ្ាំពីស្ុវត្ថ ិភាព ប្ៅប្ពល ួលឲ្យប្ធវ ើ
ការដាំដូង។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្វូរមួដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• ប្ក្គ្មោះថាន រ់ពីមា៉ា ស្ុីន។ 

• ទក្មង់ការស្ដ ីពីក្ដត្ិដត្ត ិការដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព។ 

• ព័ត៌្មានអ្ាំពីប្ក្គឿងការ រមា៉ា ស្ុីននិងការប្ក្ដើក្បាស្់ពួរវាឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ។ 

• ទក្មង់ការ ូនដាំណឹង ប្ដើគ្មា នប្ក្គឿងការ រ, វាខូច, មិនអាចប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការបាន ឬរ៏មានសាថ នភាពអ្
ស្ុវត្ថ ិភាពប្្ែងប្ទៀត្។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

រាំណត្់ក្តាអ្ាំពីការវា ត្នមៃស្ក្មាដ់ប្ក្គឿងដរកិាខ រែាីនិងប្ក្គឿងដរកិាខ រដដលបានដរ រន ុងរ ៈប្ពលប្ពញមួ  ីវតិ្នន
ប្ក្គឿងដរកិាខ រប្នោះ 

រាំណត់្ក្តា ួស្ ុល នឹងក្ត្វូបានររាទុររ ៈប្ពលមួ  ីវតិ្ននប្ក្គឿងដរកិាខ រប្នោះ 

 ឯកសារយោង 

CLS ការក្គដ់ក្គងថាមពលដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់រ(LOTO) 

 លាំហមានទីរាំណត្់  

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការនិងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងការ
ចូលប្ៅរន ុងលាំហមានទីរាំណត្់។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

13.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូប្ធវ ើនិងររាទុរជាឯរសារនូវការវា ត្នមៃហានិភ័ ក្ដចាាំឆ្ន ាំស្ក្មាដ់លាំហមានទីរាំណត្់ ដដល
រមួដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• ការរត្់ស្មាគ ល់ពីលាំហមានទីរាំណត្់ ាំងអ្ស្់ និងប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ នឹងពួរវា។ 

• ការវា ត្នមៃអ្ាំពីហានិភ័  រ់ព័នធជាមួ ប្ក្គ្មោះថាន រ់នីមួ ៗ។ 

• ការរត្់ស្មាគ ល់ពីរវធិានការក្គដ់ក្គង ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន 
ទក្មង់ការចូល, PPE, ការក្បាក្ស្័  រ់ទង និងការដណដ ុ ោះដណាដ ល។ 
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13.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូមានទក្មង់ការជាលរខណ៍អ្រែរដដលបានអ្នុវត្តស្ក្មាដ់លាំហមានទីរាំណត្់។ ស្នន ិធិននលាំហ
មានទីរាំណត្់ក្ត្វូដត្បានដាំប្ពញ, លាំហមានទីរាំណត្់ក្ត្វូបានត្ក្មូវឲ្យចាត្់ថាន រ់ជា ក្ត្វូការនូវការអ្នុញ្ញា ត្ ឬរ៏មិន
ក្ត្វូការនូវការអ្នុញ្ញា ត្ ប្ហើ ក្ត្វូក្គដ់ដណដ ដ់អ្ដបដរមានូវត្ក្មូវការខាងប្ក្កាម៖ 

• លាំហមានទីរាំណត្់ដដលក្ត្ូវការនូវការអ្នុញ្ញា ត្៖ 

o លាំហមានទីរាំណត្់ដដលមានហានិភ័ មធយមឬខពស្់ ដដលបានរត្់ស្មាគ ល់រន ុងការវា ត្នមៃហានិ
ភ័  ក្ត្វូមានការអ្នុញ្ញា ត្ស្ក្មាដ់ការចូល។ 

o រមាររដដលមិនទទួលស្ិទធិក្ត្វូបានរាំហិត្មិនឲ្យចូលប្ៅរន ុងលាំហមានទីរាំណត្់ដដលក្ត្ូវការនូវការ
អ្នុញ្ញា ត្ប្ ើ ។ 

o ស្ញ្ញា ក្ពមានក្ត្វូដត្ដិទក្ដកាស្ប្ៅរដនៃងចូល ាំងអ្ស្់។ ស្ញ្ញា ប្នោះក្ត្វូមានអ្រែរដូចជា៖ 

DANGER – PERMIT REQUIRED CONFINED SPACE, DO NOT ENTER (យ្រ៉ះថ្នា ក់ – លុំហមានទីកុំណត្់
ដែល្ត្វូការនូវការអនុាប ត្, ចូរកុុំចូល) 

• ការទទួលខុស្ក្ត្វូរដស្់អ្នរចូលលាំហមានទីរាំណត្់ដដលក្ត្វូការនូវការអ្នុញ្ញា ត្ អ្នរប្មើលការខុស្ក្ត្ូវប្លើអ្នរ
ចូល និងអ្នរចាាំ ួ ។ 

• ត្ក្មូវការននការអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យចូល៖ 

o ប្ឈាា ោះនិងទីរដនៃងននលាំហមានទីរាំណត្់ 

o ប្គ្មលដាំណងននការចូល, កាលដរបិ្ចេទនិងែិរប្វលាននការង្ហរ រមួ ាំងកាលដរបិ្ចេទនិងប្មា៉ា ង្ុត្
រាំណត់្ននការចូល។ 

o ដញ្ជ ីរដស្់អ្នរចូលដដលទទួលស្ិទធិ អ្នរចាាំ ួល និងអ្នរប្មើលខុស្ក្ត្វូប្លើការចូល។ 

o ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធជាមួ លាំហមានទីរាំណត្់ និងរប្ដៀដក្គដ់ក្គងពួរវា។ 

o ទក្មង់ការអ្ាំពីការដារ់ឲ្យប្ៅដាច់ពីប្គ។ 

o លរខខណឌ ចូលដដលអាចទទួល របាន។ 

o ក្ត្វូការនូវការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ដរយិកាស្និងលទធ្លននការក្តួ្ត្ពិនិត្យជាដនតដនទ ដ់។ 

o ត្ក្មូវការននការស្ប្ស្រង្ហគ ោះនិងប្ៅប្ពលមានអាស្នន។ 

o ទក្មង់ការអ្ាំពីការក្បាក្ស្័  រ់ទងស្ក្មាដ់អ្នរចាាំ ួ និងអ្នរចូល។ 

o ប្ក្គឿងដរកិាខ រចូលដដលចាាំបាច់។ ឧ ហរណរ៍មួមាន ក្ត្ីបាត្និងក្ដដាដ់ខារ, ដខែប្ ៀង រ់ប្ពញមួ 
ខល នួ។ 

o ព័ត៌្មានលមែ ិត្ននការអ្នុញ្ញា ត្ប្្ែងប្ទៀត្ (ការង្ហរប្ៅដ )។ 

• ការក្រិត្រង្ហវ ស្់រង្ហវ ល់ក្ដចាាំឆ្ន ាំ និងការក្រិត្រង្ហវ ស្់រង្ហវ ល់ប្ដា ខល នួឯងមុនប្ពលចូល ស្ក្មាដ់ប្ក្គឿងដរកិាខ រ
ក្តួ្ត្ពិនិត្យនិងប្ធវ ើប្ត្ស្ត ាំងអ្ស្់។ 

• អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូមានដាំប្ណើរការដដលបានររាទុរជាឯរសារក្ដចាាំឆ្ន ាំ ស្ក្មាដ់ទក្មង់ការននការចូល
លាំហមានទីរាំណត្់ ដដលរមួដញ្ច លូរមាររ, អ្នរជាដ់រិចចស្នាប្ៅការដាា ន និងអ្នរជាដ់រិចចស្នាដនតប្ៅ
ការដាា ន។ 

• ត្ក្មូវការស្ក្មាដ់ការចាត្់ថាន រ់លាំហមានទីរាំណត្់ថាជាលាំហមានទីរាំណត្់ដដលមិនក្ត្ូវការនូវការអ្នុញ្ញា ត្។  

o ធានឲ្យក្បារដថា លាំហមានទីរាំណត្់មិនមានដរយិកាស្ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ជារ់ដស្ដ ង ឬរ៏មិនមាន
ដរយិកាស្អាចដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

o ធានឲ្យក្បារដថា លាំហមានទីរាំណត្់មិនមានប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលអាចដងកឲ្យមានមរណភាព ឬរ៏ប្ក្គ្មោះ
អ្នតោ ដល់ោងកា ធងន់ធងរ។ ការណ៍ប្នោះរមួដញ្ច លូ ាំងប្ក្គ្មោះថាន រ់ដល់ស្ុខភាពឬស្ុវត្ថ ិភាពដដល
បានដឹងនន រមួ ាំងការរុំព័ទធរន ុងវត្ថ ុធាត្ុររ ងងឬោវ ការ រ់ចរនតអ្គគ ិស្នី ឬប្ក្គឿងដដលដៃ ស្់ទី។ 

o ប្ដា ចូលប្ៅប្ដើមបីដាំបាត្់ប្ក្គ្មោះថាន រ់ លាំហប្នោះនឹងក្ត្វូចាត់្ទុរថាជាលាំហមានទីរាំណត្់ដដលក្ត្វូការ
នូវការអ្នុញ្ញា ត្ រហូត្ ល់ដត្ប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្នោះក្ត្ូវបានលុដដាំបាត់្ ាំងក្ស្ងុ។ 

o ចាត់្ថាន រ់ប្ ើងវញិចាំប្ ោះលាំហមានទីរាំណត្់ដដលមិនក្ត្វូការនូវការអ្នុញ្ញា ត្ ថាជាលាំហមានទីរាំណត្់
ដដលក្ត្វូការនូវការអ្នុញ្ញា ត្ ប្ដើចាាំបាច ់ប្ៅប្ពលមានការដៃ ស្់ដដ រូប្លើការប្ក្ដើក្បាស្់ ឬរ៏រចនស្មពនធ
ននលាំហប្នោះដប្ងក ើនហានិភ័ ដល់អ្នរចូល។ 
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13.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្វូដត្បានប្ធវ ើចាំប្ ោះរមាររ ាំងអ្ស្់  រ់ព័នធ នឹងការង្ហរប្ៅរន ុងលាំហមានទីរាំណត្់ (ឧ ហរណ៍
រមួមាន អ្នរចូល អ្នរចាាំ ួ  អ្នរប្មើលការខុស្ក្ត្ូវ ក្រមុស្ប្ស្រង្ហគ ោះ) ប្ៅប្ពលចាត់្តាាំងការង្ហរដាំដូង និងយ៉ា ងត្ិច
ក្ដចាាំឆ្ន ាំដនទ ដ់ពីប្នោះ។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លប្នោះក្ត្ូវរមួដញ្ច លូ៖ 

• ប្ក្គ្មោះថាន រ់ននការចូលលាំហមានទីរាំណត្់ និងរវធិានការក្គដ់ក្គង។ 

• ការអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យចូល។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ប្ក្គឿងដរកិាខ រ ាំងអ្ស្់។ 

• ការក្បាក្ស្័  រ់ទងនន។ 

• ត្ក្មូវការននការស្ប្ស្រង្ហគ ោះនិងប្ៅប្ពលមានអាស្នន។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ការអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យចូលលាំហមានទីរាំណត្់ នឹងក្ត្ូវររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាមួ ឆ្ន ាំ 

រាំណត្់ក្តាននការក្តួ្ត្ពិនិត្យ នឹងក្ត្វូររារន ុងប្ពលអ្ដបដរមាដីឆ្ន ាំ 

 ឯកសារយោង 

ស្ុវត្ថ ិភាពអ្នរជាដ់រិចចស្នា CLS 

 ស្ុវត្ថ ិភាពអ្នរជាដ់រិចចស្នា 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  EHS  រ់
ព័នធ នឹងស្រមាភាពរដស្់អ្នរជាដ់រិចចស្នា និងអ្នរជាដ់រិចចស្នាដនតដដលប្ធវ ើការប្ៅនឹងរដនៃង។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

14.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ប្លើស្ុវត្ថ ិភាពអ្នរចុោះរិចចស្នាជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ 
ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• រិចចការ និងប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ ដដលអាចក្ត្វូបានចុោះរិចចស្នា ឬចុោះរិចចស្នាដនត។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលបានប្រៀដោដ់។ 

• ការរត្់ស្មាគ ល់ពីរវធិានការក្គដ់ក្គង ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ។ 

14.2.2 រុណវឌ្ឍិ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងមានដាំប្ណើរការដញ្ញជ រ់គុណវឌ្ឍិស្ក្មាដ់អ្នរជាដ់រិចចស្នា ឬអ្នរជាដ់រិចចស្នាដនតប្ៅនឹង
រដនៃងស្ក្មាដ់ការដញ្ញជ ឧដររណ ៍ឬការដែ ាំអ្គ្មរ ឬដដលរាំពុងដាំប្ពញរិចចការដដលមានហានិភ័ ខពស្់ជាងធមា
តា។ ដាំប្ណើរការដញ្ញជ រ់គុណវឌ្ឍិយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្ត្ូវរមួមាន៖ 

• ទក្មង់ដញ្ញជ រ់គុណវឌ្ឍិជាមុនដដលដាំប្ពញប្ដា អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ដដលដ៉ាោះ ល់ដដលរមួមាន៖ 

o ការក្ដត្ិដត្ត ិ EHS កាលពីមុន។ 

o ត្ក្មូវការដ ន្រធានោ៉ែ ដ់រងទទួលខុស្ក្ត្វូក្គដ់ក្គ្មន់ (គួរមានការក្គដដណដ ដ់ទូលាំទូលា  ដូចមាន
រាំណត្់ប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្នីមួ ៗ)។ 

o ការអ្នុវត្តរមា វធីិ និងការដណដ ុ ោះដណាដ លស្ដ ីពីស្ុវត្ថ ិភាពដដលអាចអ្នុវត្តបាន។ 

• ដាំប្ណើរការវា ត្នមៃស្ក្មាដ់ការទទួល រ ឬការដដិប្ស្ធអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ 

• ដញ្ជ ីប្ឈាា ោះអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ដដលមានគុណវឌ្ឍិដដលបានរត្់ក្តាទុរ។ 

• ការវា ត្នមៃក្ដចាាំឆ្ន ាំននអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ដដលមានគុណវឌ្ឍិដដលបានរត្់ក្តាប្ឈាា ោះទុរ។ 
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ប្ធវ ើឲ្យក្បារដថា ោល់អាជាា ដ័ណណ  ការអ្នុញ្ញា ត្ និងលិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ឲ្យអ្នុវត្តការង្ហរគឺមានប្ៅនឹងរដនៃង។ ប្ធវ ើឲ្យ
ក្បារដថា ត្ក្មូវការទទួលខុស្ក្ត្វូអ្ដបដរមា (ដូចមានរាំណត់្ប្ដា  ុតាត ធិការស្មក្ស្ដ លរខណៈការង្ហរ ការអ្នុវត្ត
លែដាំ្ុត្) ក្ត្វូបានអ្នុវត្តតាម។ 

14.2.3 ការពិនិត្យយម្ើលការងារជាម្ុន/ការត្្ម្ង់ទិស្ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្មើលជាមុន និងការត្ក្មង់ទិស្ប្លើអ្នរជាដ់រិចចស្នា និងអ្នរជាដ់
រិចចស្នាដនតប្ៅនឹងរដនៃង ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការត្ក្មង់ទិស្អ្ាំពីអ្គ្មរ ដដលរមួមានក្ចរប្ចញប្ពលមានអាស្នន  ការសាគ ល់ស្ាំប្ ងក្ដកាស្អាស្នន  និង
ស្រមាភាពដដលក្ត្វូប្ធវ ើប្ៅប្ពលមានភាពអាស្នន។ 

• ការប្ ទ្ៀងដទ ត្់ប្លើការដណដ ុ ោះដណាដ លដល់អ្នរជាដ់រិចចស្នា និងអ្នរជាដ់រិចចស្នាដនតប្ៅនឹងរដនៃង និង
ការប្ចញរវញិ្ញា ដនដក្ត្។ 

• ការប្ ទ្ៀងដទ ត្់ស្នៃ ឹរទិននន័ ស្ុវត្ថ ិភាពស្ក្មាដ់សារធាត្ុគីមីដដលបានទិញ រមរការដាា ន។ 

• ការពិនិត្យប្មើលឧដររណដ៍ដលបានទិញ រមរការដាា ន ប្ដើមបីធានថា ឧដររណ៍មានសាថ នភាពលែ  និង
ប្គ្មរពតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវ ាំងអ្ស្់ដ ន្រដទដញ្ាត្ត ិ។ 

• ពិនិត្យប្មើលដទដញ្ាត្ត ិ EHS ជាធរមាន ាំងអ្ស្់ ក្ពម ាំងប្គ្មលនប្យបា  និងនីតិ្វធីិស្ដ ីពី EHS រដស្់
អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ 

• ពិនិត្យប្មើលរវធិានស្ុវត្ថ ិភាពទូប្ៅ។ 

• លរខខណឌ ត្ក្មូវស្ដ ីពីការប្ធវ ើអ្នម័  ការប្បាស្ស្មាែ ត្ និងការប្បាោះប្ចាលស្ាំណល់។ 

• ការោ ការណ៍អ្ាំពឧីដទទវប្ហត្ុ។ 

• ក្ដការស្ដ ីពីការមិនអ្នុប្លាម។ 

14.2.4 ការ្តួ្ត្ពិនិត្យ 

អ្នរ គ្ង់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងមានដាំប្ណើរការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្លើអ្នរចុោះរិចចស្នា និងអ្នរចុោះរិចចស្នាដនតប្ៅនឹងរដនៃង។ 
រក្មិត្ននការក្តួ្ត្ពិនិត្យនឹងក្ត្វូបានរាំណត្ប់្ៅតាមរក្មិត្ហានិភ័ ដដល រ់ព័នធ នឹងការង្ហរ។ 

្បការស្ដ ីពីការម្ិនអនុយោម្ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងមានដាំប្ណើរការស្ក្មាដ់ការមិនអ្នុប្លាមចាំប្ ោះដ ន្រណាមួ ននប្គ្មលនប្យបា  និងនីតិ្វធីិ
ស្ដ ីពសី្ុវត្ថ ិភាពប្ៅរន ុងរិចចស្នារដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ 

14.2.5 ការបណុ្៉ះបណាដ ល  

អ្នរក្គដ់ក្គង ក្ដធានក្រមុ និងដុគគលិរដដលរងការដ៉ាោះ ល់ ាំងអ្ស្់ នឹងក្ត្វូបានដណដ ុ ោះដណាដ លស្ដ ីពីប្គ្មល
នប្យបា  និងនីតិ្វធីិស្ដ ីពសី្ុវត្ថ ិភាពរដស្់អ្នរចុោះរិចចស្នារដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

កុំណត្់្ តាស្ដ ីពីរុណវឌ្ឍិ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងររាទុរទក្មង់ស្ដ ីពកីាររាំណត្់គុណវឌ្ឍជាមុន/គុណវឌ្ឍិដចច ុដបនន។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងររាទុរទក្មង់ស្ដ ីពកីារវា ត្នមៃប្លើការរាំណត់្គុណវឌ្ឍជាមុន/គុណវឌ្ឍិដចច ុដបនន។ 

កុំណត្់្តាយផសងយទៀត្ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងររាទុរការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ប្លើរិចចការរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ដចច ុដបនន។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងររាទុររាំណត្់ក្តាក្តួ្ត្ពិនិត្យរ ៈប្ពលយ៉ា ងត្ិចដីឆ្ន ាំ។ 

 ឯកសារយោង 

CLS លាំហមានទីរាំណត្់ 
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 ការក្គដ់ក្គងថាមពលដងកប្ក្គ្មោះថាន រ ់(LOTO) 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការស្ក្មាដ់ LOTO (ចារ់ប្សា/ដារ់សាៃ រ) ប្ក្គឿងក្ចរ និង
ឧដររណ ៍ប្ដើមបីប្ធវ ើឲ្យក្បារដថា ថាមពលដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ក្ត្ូវបានក្គដ់ក្គង។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

15.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ននការក្គដ់ក្គងថាមពលដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ 
(LOTO) ជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណឧដររណ ៍រិចចការ (ឧ ហរណ៍ដូចជា ការដាំប្ ើង ការដែ ាំ ការពិនិត្យប្មើល ការ
ស្មាែ ត្ ឬការ ួស្ ុលប្ក្គឿងចក្រ ឬឧដររណ៍) និងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ រដស្់វា ដដលដណាដ លមរពី
ក្ដភពថាមពលដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលមិនមានការក្តួ្ត្ពិនិត្យ។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងថាមពលដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• រវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីកាត់្ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  (ឧ ហរណ ៍ទក្មង់ការ LOTO)។  

15.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័  រ់ព័នធនឹងការក្តួ្ត្ពិនិត្យ
ថាមពលដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់។ ទក្មង់ការនឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់នូវចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ទក្មង់ការ LOTO ប្ក្គឿងក្ចរជារ់លារ់នឹងក្ត្វូបានរត្់ក្តាទុរជាឯរសារស្ក្មាដឧ់ដររណ៍ដដលប្ក្ដើក្ដភព
ថាមពលប្ក្ចើន។ 

• ការ ដ្ល់ប្សាដដលរាំណត់្ការប្ក្ដើក្បាស្់ចាស្់លាស្់ និងដារ់សាៃ រស្មាគ ល់ប្ដើមបីធានស្ុវត្ថ ិភាពឧដររណ៍
ក្គដ់ក្គងថាមពល។ មានដត្ដុគគលិរដដលដាំប្ ើងប្សា និងដារ់សាៃ រស្មាគ ល់ដ៉ាុប្ណាណ ោះដដលអាចប្ដាោះវាប្ចញ 
បាន។ 

• ការដញរប្ចញ និងការដដ ច់ថាមពលឧដររណ៍៖ 

o ការដដ ច់ ឬការដិទថាមពលមា៉ា ស្ុីន ឬម៉ាូទ័រ ដដល ដ្ល់ថាមពលប្ៅក្ដព័នធ ប្មកានិច។ 

o ការដដ ច់ថាមពលប្ស្ៀ វ ីអ្គគ ិស្នីប្ដា ការដដ ច់ថាមពល / ការចារ់ប្សា។ 

o ការដិទលាំហូរឧស្ា ័ន ឬសារធាត្ោុវប្ៅរន ុងក្ដព័នធវារ ក ស្មាព ធ ឬចាំហា ។ 

o ការដិទដ ន្រខៃោះននប្ក្គឿងចក្រក្ដឆ្ាំងនឹងចលនដដលដណាដ លមរពីរក្មិត្រមពស្់។ 

• ការដាំបាត្់ថាមពលដដលបានររាទុរប្ក្កា ប្ពលក្ដព័នធ ក្ត្វូបានដដ ច់ថាមពល៖ 

o ការដារ់វា៉ែ នឧស្ា ័ន ឬសារធាត្ោុវពីធុងស្មាព ធ អាង ឬឧដររណក៍្ដមូល ដ្ ុាំ រហូត្ដល់ស្មាព ធខាងរន ុង
ស្ថ ិត្ប្ៅរន ុងស្មាព ធដរយិកាស្ (ប្ដា មានការពិចារណាប្លើស្ុវត្ថ ិភាពដុគគលិរ និងដរសិាថ ន)។ 

o ការដដ ច់កាបា៉ា ស្ុីទ័រប្ដា ការត្មា៉ា ស្។ 

o ការប្ដាោះ ឬការដិទការបាញ់ទឹរដដលស្ថ ិត្ប្ៅប្ក្កាមត្ង់ស្យុ ង ឬការស្ងកត្់។ 

o ការដាំបាត្់រមាៃ ាំងនិចលនភាពប្ដា ការអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យក្ដព័នធឈដ់ដាំប្ណើរការ ាំងក្ស្ងុប្ក្កា ប្ពល
ដិទ និងការដដ ច់ប្ចញ។ 

• ការប្ ទ្ៀងដទ ត្់ប្លើការដញរប្ចញ និងការដដ ច់ថាមពលឧដររណ៍។ 

• ការរុកំ្ស្ ដ់អ្ុីសូ្ ង់ និងការដដ ច់ថាមពលឧដររណ៍៖ 

o អ្ធិការរិចចប្លើការង្ហរ ការដរប្សាប្ចញ ការចាដ់ប្ ដ្ ើមប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព និងការភាជ ដ់ថាមពលប្ ើង
រវញិប្ៅប្ពលដុគគលិរប្ៅឆ្ង  ពីចាំណុចប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

o ប្ៅប្ពលដដលឧដររណ ៍LOTO នឹងក្ត្វូបានដរប្ចញជាដប្ណាដ ោះអាស្នន  ប្ដើមបីប្ធវ ើប្ត្ស្ត  ឬវាស្់ប្ក្គឿង
ចក្រ ឬឧដររណ ៍ប្នោះស្មាភ រនឹងក្ត្ូវ ដ្ល់ប្ដើមបីការ រក្គដ់ក្គ្មន់ដល់ដុគគលិរ។ 

o ការ ូនដាំណឹងដល់ដុគគលិរប្ៅប្ពលដដលការង្ហរក្ត្វូបានដញ្ចដ់ ប្ហើ ឧដររណ៍ប្ៅដាំប្ណើរការប្ៅ
ប្ ើ ។ 

o ការក្តួ្ត្ពិនិត្យឧដររណ៍ដដលបានភាជ ដ់ថាមពលប្ ើងរវញិ ប្ដើមបីធានក្ដត្ិដត្ត ិការដដលមានស្ុវត្ថ ិ
ភាព។ 
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• ការប្ក្ដើក្បាស្់សាៃ រស្មាគ ល់ដត្ឯរឯង ប្ៅប្ពលមិនមានមប្ធាបា ណាប្្ែងប្ទៀត្ស្ក្មាដ់ការដាំ ដដរប្ចញ។ 

• ឧដររណ៍ចារ់ប្សា និងទក្មង់ការប្ក្ចើន ប្ៅប្ពលដដលដុគគលិរប្ក្ចើនជាងមាន រ់គឺ រ់ព័នធ ប្ៅរន ុងដាំប្ណើរការ
ដាំ ដដរ។ 

• ការដរប្សាប្ចញប្ដា ដងខ ាំគឺអាចប្ធវ ើបានដត្ប្ដា អ្នរក្គដ់ក្គងទីតាាំងដត្ដ៉ាុប្ណាណ ោះ ប្ហើ ក្ត្វូប្ធវ ើប្ដា ដទ ល់
នដប្ក្កា ប្ពលធានថា ប្ក្គឿងចក្រមានស្ុវត្ថ ិភាព ប្ហើ ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់គឺប្ៅប្ក្ៅត្ាំដន់មានប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

15.2.3 ការ្តួ្ត្ពិនិត្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងមានដាំប្ណើរការក្តួ្ត្ពិនិត្យដដលបានចងក្រងទុរឯរសារក្ដចាាំឆ្ន ាំ ស្ក្មាដ់ទក្មង់ការ LOTO 
រមួមានដុគគលិរ អ្នរចុោះរិចចស្នាដដលប្ធវ ើការប្ៅនឹងរដនៃង និងអ្នរចុោះរិចចស្នាដនតដដលប្ធវ ើការប្ៅនឹងរដនៃង។ 

15.2.4 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ លរក្មិត្ ល់ដឹងស្ដ ីព ីLOTO ។  

ដុគគលិរដដល រ់ព័នធ ប្ៅរន ុង LOTO នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ លប្ពញប្លញ។ វគគដាំដ៉ាននឹងក្ត្វូប្ធវ ើប្ ើងជា
ក្ដចាាំឆ្ន ាំ។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្វូរមួដញ្ច លូ៖ 

• ទីរដនៃង អ្វ ី និងរប្ដៀដដដ ច់ក្ដភពថាមពល ាំងអ្ស្់។ 

• ប្ក្ដើក្បាស្់ប្សា និងសាៃ រស្មាគ ល់ប្ៅប្លើឧដររណក៍្គដ់ក្គង។ 

• ការប្ ទ្ៀងដទ ត្់ប្លើការដញរប្ចញ។ 

• ទក្មង់ការចាដ់ប្ ដ្ ើម និងការភាជ ដ់ថាមពលប្ ើងរវញិ។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ និងការក្គដ់ក្គង។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងររាទុររាំណត្់ក្តាក្តួ្ត្ពិនិត្យរ ៈប្ពលយ៉ា ងត្ិចដីឆ្ន ាំ។ 

 ស្ុវត្ថ ិភាពដ ន្រអ្គគ ិស្ន ី

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  រ់ព័នធនឹង
មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដ ន្រអ្គគ ិស្នី។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

16.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ប្លើស្ុវត្ថ ិភាពដ ន្រអ្គគ ិស្នីជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ 
ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណការង្ហរអ្គគ ិស្នី និងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធជាមួ ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• រវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីកាត់្ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័ ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន PPE, ទក្មង់ការ
ក្ដត្ិដត្ត ិការ, ការដណដ ុ ោះដណាដ ល និងការអ្នុវត្តការង្ហរដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព។ 

16.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងមានទក្មង់ការដដលបានបានអ្នុវត្ត ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  រ់ព័នធនឹង
មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដ ន្រអ្គគ ិស្នី។ ទក្មង់ការនឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់នូវចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 
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ការវភិារថ្នម្ពលកន ុងអររ 

ការស្ិរាប្លើក្ដព័នធថាមពលរន ុងអ្គ្មរ ប្ដើមបីរាំណត្់អ្ាំពីថាមពលឧដទទវប្ហត្ុដដលមាន ប្ៅប្លើឧដររណ៍អ្គគ ិស្នី
ជារ់លារ ់ដដលដុគគលិរនឹងដ៉ាោះ ល់ ប្ៅប្ពលប្ធវ ើការប្ៅ ិត្ ឬប្ៅជាមួ នឹងឧដររណ៍អ្គគ ិស្នី ាំងប្នោះប្ៅរន ុង 
អ្គ្មរ។ 

ស្ុវត្ថ ិភាពដផាកអរគ ិស្នីទូយៅ 

មានដត្ដុគគលិរដដលមានការដណដ ុ ោះដណាដ ល ឬមានស្ិទធិដត្ដ៉ាុប្ណាណ ោះដដលអាចប្ធវ ើការ ួស្ ុលឧដររណ៍អ្គគ ិស្នីបាន។ 

ដុគគលដដលប្ធវ ើការង្ហរប្ៅប្លើប្ស្ៀ វ ីអ្គគ ិស្នីមានថាមពល នឹងក្ត្វូគុណវឌ្ឍិស្មរមយ ប្ហើ ក្ត្វូមានការអ្នុញ្ញា ត្ជារ់
លារ់រន ុងការដាំប្ពញការង្ហរប្នោះ។ 

ត្ាំដនដ់ចរចា អ្គគ ិស្នីនឹងក្ត្វូបានការ រក្ដឆ្ាំងនឹងការខូចខាត្ប្ដា នចដនយ។ ឧ ហរណ៍រមួមានដនទដ់ដដល
បានរាំណត់្ចាស្់លាស្់ ប្ដា មានប្ក្ដើដប្ង្ហគ លការ រធាំៗ និងដង្ហក ន់នដ។ 

ការចូលប្ក្ដើដនទដ់ដចរចា អ្គគ ិស្នីនឹងក្ត្វូអ្នុញ្ញា ត្ស្ក្មាដ់ដត្ដុគគលិរដដលមានស្ិទធិដត្ដ៉ាុប្ណាណ ោះ។ 

ដទ ាំងដចរចា អ្គគ ិស្នី បាដរ៉ែត្ រុងតារ់ និងក្ដអ្ដ់ប្ភៃ ើងនឹងក្ត្វូដិទ ាំងក្ស្ងុ ប្ហើ ក្ត្ូវការ រពីសាថ នភាពប្ស្ើម។ 

ឧដររណក៍្គដ់ក្គងអ្គគ ិស្នី ាំងអ្ស្់នឹងក្ត្វូមានដារ់សាៃ រ ប្ដើមបីរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណឧដររណ៍ថាមានការក្គដ់ 
ក្គង។ 

ដទ ាំងដចរចា អ្គគ ិស្នីនឹងមានដរបិ្វណក្ស្ ោះចាំនួន 0.9 m (3 ft) ។ 

ប្ហគន ាំងអ្ស្់ក្ត្វូក្ទឲ្យបានប្ពញប្លញស្ក្មាដ់ក្ដដវងរដស្់វា ាំងមូល។ ហាមត្ភាជ ដ់អ្វ ីមួ ដដលមិនដមនជាប្ក្គឿង
អ្គគ ិស្នីប្ៅនឹងប្ហគន។ 

ការត្ដខែប្ភៃ ើង និងដខែកាដ ាំងអ្ស្់ក្ត្វូមានសាថ នភាពលែ  (មិនមានប្ស្ៀ វ ីក្សាត្)។ 

រ៉ែ ូូប្ភៃ ើងគឺស្ក្មាដ់ប្ក្ដើក្បាស្់ជាដប្ណាដ ោះអាស្ននដត្ដ៉ាុប្ណាណ ោះ។ 

GFCI (ការរំខានប្ស្ៀ វ ីរាំហូចប្ក្កាមដ)ី នឹងក្ត្ូវ ដ្ល់ ូនស្ក្មាដ់ទីតាាំងប្ស្ើម។ 

ក្ត្វូមានវធិានស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិស្នីជារ់លារ់ប្ៅនឹងទីតាាំង។ 

អធិការកិចចអរគ ិស្នី 

អ្គ្មរនឹងមានកាលវភិាគស្ក្មាដអ់្ធិការរិចច និងការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ។ ភាពញឹរញាដ់ននអ្ធិការរិចច ាំងប្នោះអាក្ស្័ ប្លើ
ចាដរ់ន ុងក្ស្រុ ក្ដប្ភទឧដររណ ៍ដរសិាថ ន ដដលក្ត្ូវបានប្ក្ដើក្បាស្់ និងភាពញឹរញាដ់ននការប្ក្ដើក្បាស្់។ 

ការដរដក្ដធាំៗប្ៅប្លើអ្គ្មរែាី និងអ្គ្មរដដលមានក្សាដ់ នឹងក្ត្ូវបានប្ធវ ើអ្ធិការរិចច ប្ដើមបីប្ ទ្ៀងដទ ត្់ប្លើការ
អ្នុប្លាមតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ 

ដាំប្ណើរការស្ក្មាដ់ការរាំណត្់អាទិភាព និងការដរត្ក្មូវរងវោះអ្គគ ិស្នី។ 

ឧបករណ៍ការពារ (ស្្មាប់ការងារយៅយលើយស្ៀឃ្វ ីដែលមានថ្នម្ពល) 

ដស្បរប្ ើង ឬដស្បរប្ ើងរដវងដដលមានចាំណាត្់ថាន រ់ស្ក្មាដ់ស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិស្នី និងដវនតាស្ុវត្ថ ិភាព ក្ត្ូវដត្ រ់ប្ៅ
តាមការបា៉ា ន់ក្ដមាណប្លើហានិភ័ ។ 

ោល់ក្ដដាដ់ក្ដដាដដលបានប្ក្ដើក្បាស្់ស្ក្មាដ់ការង្ហរអ្គគ ិស្នីនឹងក្ត្វូមានក្ស្ ដ់អ្ុីសូ្ ង់ក្ត្ឹមក្ត្វូ។ 

ក្ទនដដ់ដលមិន ៃងអ្គគ ិស្នីនឹងក្ត្ូវដារ់ប្ៅខាងមុខដនទោះដចរចា  ាំងអ្ស្់ប្ៅរន ុងដនទដ់ប្ក្ដើក្បាស្់ដចរចា 
អ្គគស្នី។ 

16.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់នឹងក្ត្ូវមានការដណដ ុ ោះដណាដ លអ្ាំពីរវធិានស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិស្នី និងទក្មង់ការោ ការណ៍ស្ក្មាដ់ការ
ខវោះអ្គគ ិស្នី។  

ស្ុវត្ថ ិភាពដផាកអរគ ិស្នី 

ដុគគលិរដដលមានគុណវឌ្ឍិដដលប្ធវ ើការប្ៅប្លើក្ដព័នធអ្គគ ិស្នីណាមួ  ឬប្លើប្ស្ៀ វ ីរស្់ ក្ត្វូមានការដណដ ុ ោះដណាដ ល ប្លើ
លរខខណឌ ត្ក្មូវ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ដូចមានដញ្ញជ រ់ប្ៅខាងប្ក្កាម៖ 

• ការសាគ ល់មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធនឹងដរសិាថ នការង្ហរខល នួ។ 
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• ការប្ក្ដើក្បាស្់ទក្មង់ការ និងឧដររណ៍ការ រស្មរមយ។ 

• ទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការចារ់ប្សា និងការដារ់សាៃ រហាមប្ក្ដើ ប្ស្ៀ វ ីអ្គគ ិស្នីដដលមានថាមពល និងឧដររណ៍ 
ក្ដរដប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព។ 

• ការគ្មាំ រ និងការដែ ាំ PPE ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

កុំណត្់្តាឧបទាវយហត្ុ 

រាំណត់្ក្តារដួស្ និង ាំងឺដងកប្ដា អ្គគ ិស្នី នឹងក្ត្ូវបានររាទុររ ៈប្ពលយ៉ា ងតិ្ចក្បាាំឆ្ន ាំ។ 

កុំណត្់្តាយផសងយទៀត្ 

រាំណត់្ក្តាអ្ធិការរិចច នឹងក្ត្វូបានររាទុររ ៈប្ពលយ៉ា ងត្ិចក្បាាំឆ្ន ាំ។ 

 ឯកសារយោង 

CLS ការក្គដ់ក្គងថាមពលដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់រ(LOTO) 

 ការការ រការធាៃ រ ់

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័   រ់ព័នធ នឹង
ការធាៃ រ់ចុោះ ធាៃ រ់ប្លើ ឬធាៃ រ់កាត្់ ជាន់ប្ធវ ើការ និងការ រដល់ដុគគលិរ ឬអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ពីការរងប្ក្គ្មោះប្ដា សារវត្ថ ុ
ធាៃ រ់ប្លើ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

17.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ប្លើការការ រការធាៃ រ់ជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដល
យ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណថារិចចការណាខៃោះដដលដុគគលិរ ឬវត្ថ ុ មានហានិភ័ ននការធាៃ រ់។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងរិចចការដដលប្ធវ ើប្ៅទីខពស្់។ 

• ការរត្់ស្មាគ ល់និងការអ្នុវត្តរវធិានការក្គដ់ក្គង ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ហានិភ័ ។ 

17.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ននការធាៃ រ់ ឬរងប្ក្គ្មោះប្ដា វត្ថ ុ
ធាៃ រ់ប្លើ ដដលក្ត្វូក្គដដណដ ដ់នូវ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ក្ត្វូ រ់ដខែការ រខល នួប្ពញប្លញ ស្ក្មាដ់រមពស្់ដដលមិនមានការការ រ 1.8m (6ft) ឬប្ ើងប្ៅ។ 

• ឧដររណ៍ការ រការធាៃ រ់នឹងក្ត្ូវបានក្តួ្ត្ពិនិត្យមុនប្ពល និងប្ក្កា ប្ពលប្ក្ដើក្បាស្់មដងៗ។ 

• ការក្តួ្ត្ពិនិត្យឧដររណ៍ការ រការធាៃ រ់ក្ដចាាំដខ។ 

• ការដែ ាំ ការស្មាែ ត្ និងការររាទុរឧដររណ៍ការ រការធាៃ រ់ក្ត្ឹមក្ត្ូវ។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ក្ដព័នធការ រការធាៃ រ់ក្ត្ឹមក្ត្វូ។ 

• ការចាត់្ដចង ការររាទុរ និងការររាស្ុវត្ថ ិភាពឧដររណ៍ និងស្មាភ រៈក្ត្ឹមក្ត្វូ។ 

• បានរ ងត្ដនត ឹងការប្ចញចូលទីរដនៃងដដលមានហានិភ័ ននការធាៃ រ់ ឬវត្ថ ុក្ ោុះ។ 

• បានរត្់ក្តាទុរទក្មង់ការប្ពលមានអាស្ននស្ក្មាដ់ការ រដុគគលិរដដលក្ត្វូរដួស្ប្ចញ។ 

ស្ុវត្ថ ិភាពជយណដ ើរ 

ប្គ្មលនប្យបា  និងទក្មង់ការស្ដ ីពីស្ុវត្ថ ិភាព ប្ណដ ើរនឹងរមួមាន៖ 
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• តាោងសារប្ពើភ័ណឌ ។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព។ 

• លរខខណឌ ត្ក្មូវននការក្តួ្ត្ពិនិត្យ។  

• ក្គដ់ ប្ណដ ើរជាដ ់ញ្ញជ ាំងដដលខពស្់ជាង2.1 m (7 ft) នឹងមានក្ទងុស្ង់ ុាំវញិ ប្ណដ ើរ ាំងប្នោះរន ុងរមពស្់ 2.1 m 
(7 ft)។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ ការដែ ាំ និងការក្តួ្ត្ពិនិត្យឧដររណ៍ចូលប្ក្ដើប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព។ ឧ ហរណ៍ រមួមាន រនស្រនត  
និង ប្ណដ ើររុញប្ ើងប្លើ ឬរនទ ។ 

ការយបើកក្មាល និងជាជ ុំង 

• រដនៃងណាមួ ដដលមនុស្ែអាចធាៃ រ់ខពស្់ជាង 1.2 m (4 ft) នឹងក្ត្វូបានការ រប្ដា ដង្ហក ន់នដតាម
ដទដាា ន និងដទ ាំងការ រក្មាមប្ ើង ប្ៅប្លើក្គដ់ដ ន្រដដលប្ដើរចាំហ ាំងអ្ស្់ ប្លើរដលងដត្មានក្ចរប្ចញ
ប្ៅ ក្មាល ល្ វូ ប្ណដ ើរ ឬកាាំ ប្ណដ ើរប្ែរ។  

o ដង្ហក ន់នដតាមដទដាា នរមួមាន ដង្ហក ន់នដខាងប្លើ ដង្ហក ន់នដរណាដ ល និងដប្ង្ហគ ល។  

o ដទ ាំងការ រក្មាមប្ ើងក្ត្ូវមានរមពស្់យ៉ា ងត្ិច 4 inches (10.2 cm) ប្ដា មិនមានក្ដប្ហាងធាំជាង 
.25 inches (.64 cm) ប្ៅខាងប្ក្កាម ប្ហើ មានស្មត្ថភាពក្ទនឹងទមងន ់50 lbs (22.67 kg)។ 

• រដនៃងដដលអាចមានប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ដា សារការធាៃ រ់ស្មាភ រ ឬឧដររណ៍ ៃងកាត់្តាម ញ្ញជ ាំង ឬក្ដប្ហាង
រក្មាល ក្ដប្ហាងប្នោះក្ត្វូមានការការ រប្ដា ប្ក្ដើឧដររណ៍ការ រក្មាមប្ ើង ឬស្ាំណាញ់ដិទ។ 

17.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ការដណដ ុ ោះដណាដ លនឹងក្ត្វូប្ធវ ើប្ ើងស្ដ ីពីដប្ចចរប្ទស្ដង្ហក រការធាៃ រ់ ស្ក្មាដ់រមាររទទួល្លដ៉ាោះ ល់ ាំងអ្ស្់ប្ៅប្ពល
ចាដប់្ ដ្ើមប្ធវ ើការដាំដូង ប្ហើ ក្ត្វូរំលឹរប្ ើងរវញិយ៉ា ងប្ហាចណាស្់មួ ឆ្ន ាំមដង។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លនឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ង
ប្ហាចណាស្់អ្ាំពី៖ 

• ក្គដ់ដុគគលិរដដលអាចរងប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ដា សារការធាៃ រ់។ 

• រប្ដៀដទទួលសាគ ល់និងកាត្់ដនថ ប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ដា សារការធាៃ រ់។ 

• លរខណៈននប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ដា សារការធាៃ រ់ប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ។ 

• ទក្មង់ការក្ត្ឹមក្ត្វូស្ក្មាដ់ការដែ ាំ និងការក្តួ្ត្ពិនិត្យក្ដព័នធ។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ និងការក្ដត្ិដត្ត ិឧដររណ៍ការ រការធាៃ រ់។ 

• ដដនរាំណត្់ទមងន់អ្ត្ិដរមាស្ក្មាដស់្មាស្ធាត្ុការ រការធាៃ រ់។ 

ស្ុវត្ថ ិភាពជយណដ ើរ 

• ការដណដ ុ ោះដណាដ លនឹងក្ត្វូប្ធវ ើប្ ើង ស្ដ ីពីស្ុវត្ថ ិភាព ប្ណដ ើរស្ក្មាដរ់មាររទទួល្លដ៉ាោះ ល់ ាំងអ្ស្់ ប្ដា ក្គដ
ដណដ ដ់ប្លើលរខខណឌ ត្ក្មូវស្ដ ីពីការប្ក្ដើក្បាស្់ប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព និងការក្តួ្ត្ពិនិត្យ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

សូ្មប្មើលរ1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ទក្មង់ក្តួ្ត្ពិនិត្យ (ការការ រការធាៃ រ់ និង ប្ណដ ើរ) នឹងក្ត្ូវបានររាទុររ ៈប្ពលយ៉ា ងតិ្ចដីឆ្ន ាំ។ 

 ស្ុវត្ថ ិភាពននការដែ ាំ 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័ ននការខូច
ដាំប្ណើរការឧដររណ៍ ឬការក្ដឈមប្ៅនឹងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ នឹងស្រមាភាពដែ ាំ និងការ ួស្ ុល។ 

 ការទទួលខ្ុស្្ត្វូ  

ត្ុំណាងដផាកដថ្ទាុំ នឹងដប្ងក ើត្ ដែររា និងក្គដ់ក្គងប្គ្មលនប្យបា  និងទក្មង់ការស្ដ ីពីស្ុវត្ថ ិភាពននការដែ ាំ។ 



 ស្ុវត្ថ ិភាពននការដែ ាំ NIKE CODE LEADERSHIP STANDARDS 

 

ែ ប្ៅប្លើដាំ្ុត្ | ទាំព័រ 57 នន 137 

 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

18.3.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ប្លើស្ុវត្ថ ិភាពននការដែ ាំជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ 
ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ នឹងការដែ ាំ និងការ ួស្ ុល។ 

• ការវា ត្នមៃមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីកាត់្ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័ ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន 
PPE, លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ឲ្យប្ធវ ើការង្ហរប្ៅដ ។ 

18.3.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងមានទក្មង់ការដែ ាំដដលបានអ្នុវត្ត។ ទក្មង់ការ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្ត្វូរមួមាន៖ 

• ប្ោងជាងក្ត្វូបានដែ ាំឲ្យស្ថ ិត្ប្ៅរន ុងសាថ នភាពលែ  និងសាែ ត្។ 

• ក្គដ់ក្ដដាដ់ក្ដដា និងឧដររណ៍នឹងស្ថ ិត្ប្ៅរន ុងលាំដាដ់លាំប្ដា ការង្ហរដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព និងស្មក្ស្ដ។ 

• ការចូលប្ក្ដើប្ស្ៀវប្ៅដណនាំការប្ក្ដើក្បាស្់ឧដររណ៍រដស្់ក្រមុហ ុន្លិត្។ 

• PPE ក្ត្ូវបាន ដ្ល់ និងក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់។ 

• ក្គដ់ដុគគលិរដែ ាំ ាំងអ្ស្់ក្ត្វូបានរំពឹងថា រ់ដស្បរប្ ើងស្មក្ស្ដតាមហានិភ័ ។  

• ក្ដព័នធការដែ ាំការ រ និងការ ួស្ ុលក្ត្វូមាន៖ 

o ការរាំណត់្កាលវភិាគ និងការ ដ្ល់អាទិភាព។ 

o ប្ស្ចរដ ីលមែ ិត្រដស្់ការង្ហរដដលបានដញ្ចដ់។ 

o កាលដរបិ្ចេទ និងអ្នរដដលបានដញ្ចដ់ការង្ហរ។ 

o រាំណត្់ក្តាការដែ ាំ ឬការ ួស្ ុលឧដររណ៍ ឬក្ដដាដ់ក្ដដានីមួ ៗ។ 

• ក្ដព័នធទក្មង់ការស្ុវត្ថ ិភាព និងការអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យប្ធវ ើការង្ហរប្ៅដ  ោល់ប្ពលអ្នុវត្តការង្ហរប្ៅរដនៃងប្ៅដ ណា
មួ  ដដលមិនបានរាំណត្់ជារ់លារ់ស្ក្មាដ់ក្ដត្ិដត្ត ិការប្នោះ និងពុាំមានសារធាត្ុឆ្ដ់ និងប្ ោះ។ ការ
អ្នុញ្ញា ត្ឲ្យប្ធវ ើការង្ហរប្ៅដ រមួមាន៖ 

o ទីរដនៃង និងលរខណៈននការង្ហរប្ៅដ ។ 

o ប្ពល និងរ ៈប្ពលននការង្ហរ។ 

o ការក្ដងុក្ដ ័ត្នដដលក្ត្វូអ្នុវត្ត ប្ៅមុនប្ពលចាដប់្ ដ្ើម អ្ាំ ុងប្ពលប្ធវ ើការ និងប្ក្កា ប្ពលដញ្ចដ់ការ
ង្ហរ។ 

o ក្ដធានក្រមុ និងអ្នរអ្នុវត្តការង្ហរ។ 

o PPE ដដលក្ត្ូវមាន។ 

o លរខខណឌ ត្ក្មូវននឧដររណ៍ពនៃត្់អ្គគ ិភ័ ។ 

o ដញ្ជ ីដុគគលិរដដលមានស្ិទធិអាចចាត់្តាាំងប្ធវ ើការង្ហរប្ៅដ ។ 

18.3.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល  

បុរគលិកដថ្ទាុំ 

នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ ល ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• លរខខណឌ ត្ក្មូវជារ់លារ់ននរមា វធីិស្ុវត្ថ ិភាពការដែ ាំ។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ ការររាទុរ និងការដែ ាំក្ដដាដ់ក្ដដា។ 

• លរខខណឌ ត្ក្មូវននការដែ ាំការ រឧដររណ ៍និងក្ដដាដ់ក្ដដា។ 

បុរគលិកដែលបានអនុាប ត្ឱ្យយធវ ើការងារយដដ  

នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ លជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ក្ដព័នធ  និងទក្មង់ការស្ដ ីពីការអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យប្ធវ ើការង្ហរប្ៅដ ។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ឧដររណ ៍(រមួមាន ឧដររណ៍ពនៃត្់អ្គគ ីភ័ )។ 
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 ស្ុំណុុំឯកសារ  

សូ្មប្មើល 1.3 ស្ាំណុាំឯរសារ។ 

រាំណត់្ក្តាដែ ាំដង្ហក រ នឹងក្ត្វូបានររាទុររ ៈប្ពលយ៉ា ងត្ិចដីឆ្ន ាំ។ 

រាំណត់្ក្តា ួស្ ុល នឹងក្ត្វូបានររាទុររ ៈប្ពលមួ  ីវតិ្ននប្ក្គឿងដរកិាខ រប្នោះ។ 

លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ឲ្យប្ធវ ើការង្ហរប្ៅដ  នឹងក្ត្វូបានររាទុររ ៈប្ពលយ៉ា ងត្ិចដីឆ្ន ាំ។ 

 ឯកសារយោង 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ការក្គដ់ក្គងសារធាត្ុគីមី  

• ស្ុវត្ថ ិភាពដ ន្រអ្គគ ិស្នី  

• ការក្គដ់ក្គងថាមពលដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់រ(LOTO)  

• ឧដររណ៍ការ រខល នួរ(PPE)  

 ការក្គដ់ក្គងរដួស្ និង ាំង ឺ

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ស្ក្មាដ់ការោ ការណ៍អ្ាំពឧីដទទវប្ហត្ុ និងការ
ក្គដ់ក្គងរដួស្និង ាំងឺ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

19.2.1 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការ ប្ដើមបីក្គដ់ក្គងរដួស្និង ាំងឺ ដដលនឹង ដដលក្គដដណដ ដ់នូវ យ៉ា ងប្ហាច
ណាស្់ ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ោល់ឧដទទវប្ហត្ុ (រដួស្ប្ដា សារការង្ហរ  ាំងឺ ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលដណាដ លមរនូវការខូចខាត្ក្ទពយស្មបត្ត ិ ឬ
រាំហុស្ប្ស្ទ ើដត្ប្រើត្ប្ ើង) នឹងក្ត្វូបានោ ការណ៍ជាដនទ ន់ប្ៅដល់គណៈក្គដ់ក្គង។ 

• ោល់ការសាៃ ដ់ ឬរដួស្ធងន់ធងរ (ដូចជាប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលដណាដ លឲ្យស្ក្មារពាបាលប្ៅមនទ ីរប្ពទយរ ៈប្ពល 24 
ប្មា៉ា ង ការខូចក្ទង់ក្  ជាអ្ចិនស្រនត ៍ ការបាត្់ដង់ដ ន្រណាមួ ននោងកា  ឬការប្មើលដលងប្ ើញ) នឹងក្ត្វូ
បានក្បាក្ស្័  រ់ទងប្ៅ Nike រន ុងរ ៈប្ពលក្បាាំដីប្មា៉ា ងប្ក្កា ឧដទទវប្ហត្ុប្រើត្ប្ ើង។ 

• អ្នរចុោះរិចចស្នានឹងដញ្ញជ រ់ថាប្ស្ៀវប្ៅរត្់ក្តារដួស្ជារដស្់នរណា អ្នរចុោះរិចចស្នាណា ឬអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ណា 
ប្ហើ រដួស្ឬ ាំងឺក្ត្វូបានោ ការណ៍។  

• របា ការណប៍្ស្ុើដអ្ប្ងកត្ឧដទទវប្ហត្ុនឹងក្ត្វូបានដារ់ដញ្ជ នូប្ៅកាន់គណៈក្គដ់ក្គងទីតាាំងរន ុងរ ៈប្ពល 48 
ប្មា៉ា ង។ របា ការណ ៍យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្ត្វូរមួមាន៖ 

o ប្ឈាា ោះទីតាាំងរដនៃងការង្ហរ 

o ទីតាាំង និងប្ពលប្វលាជារ់លារ់ននឧដទទវប្ហត្ុ 

o ក្ពឹត្ត ិការណ៍ដដល រ់ព័នធ  និងព័ត្៌មានសារែី 

o ប្ឈាា ោះ និងចាំនួនននអ្នរសាៃ ដ់ ឬដុគគលិរដដលបានចូលស្ក្មារពាបាល 

o ដុគគលទាំនរ់ទាំនង និងប្លខទូរស្ពទ 

o ការពណ៌នប្ពញប្លញអ្ាំពីឧដទទវប្ហត្ុ និងោល់មូលប្ហត្ុឫស្គល់ 

o រវធិានការដរត្ក្មូវ គឺជាការចាាំបាច់ប្ដើមបីដង្ហក រការប្រើត្មានជាែាី 

• ការក្គដ់ក្គងរដួស្ និង ាំងឺ 

o ការររាការស្មាង ត្់អ្ាំពីឧដទទវប្ហត្ុ 

o ការក្បាក្ស្័  រ់ទងជាមួ ដុគគលិរដដលមានរដួស្។ ឧ ហរណដូ៍ចជា ក្បារ់ឈន លួ និងការររ ងត្
ដនត ឹងដ ន្រប្វ ជសាស្រស្ត  
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o ក្ដការស្ដ ីពីការរវលិក្ត្ ដប់្ៅប្ធវ ើការង្ហរវញិ (រមួមាន ការររ ងត្ដនត ឹងការង្ហរ និងការង្ហរអ្នត រកាល) 

o ការអ្នុវត្តការររ ងត្ដនត ឹងការង្ហរណាមួ  

19.2.2 ការរកាទុកកុំណត្់្ តា និងការរាយការណ៍ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងររាទុររាំណត្់ក្តាននរដួស្និង ាំងឺប្ដា សារការង្ហរ ាំងអ្ស្់ដដលដងកឲ្យសាៃ ដ់ ការស្ក្មារ
ពាបាលប្ៅមនទ ីរប្ពទយ ការបាត្់ដង់នែងប្ធវ ើការ ការពាបាល ាំងឺហួស្ពីការ ាំនួ ដឋម ការប្ ទ្រការង្ហរ ការដញ្ចដ់
ការង្ហរ ឬការបាត្់ដង់ការដឹងខល នួស្ក្មាដអ់្នរ គ្ត្់ គ្ង់ប្នោះ ដដលរមួមាន៖ 

• ក្ពឹត្ត ិការណ៍នីមួ ៗដដលបានដញ្ច លូ មិនហួស្ពីក្បាាំមួ នែងនននែងប្ធវ ើការ ប្ក្កា ប្ពលទទួលបានព័ត៌្មាន 

• ប្ឈាា ោះដុគគលិរ អ្នរជាដ់រិចចស្នាប្ៅនឹងរដនៃង ឬអ្នរជាដ់រិចចស្នាដនត។ 

• កាលដរបិ្ចេទននរដួស្ឬ ាំងឺ 

• ទីរដនៃងដដលប្រើត្មានរដួស្ ឬ ាំងឺ 

• ការពណ៌នទូប្ៅននប្ក្គ្មោះថាន រ់ 

• ចាំនួននែងក្ដត្ិទិននននែងប្ធវ ើការដដលក្ត្ូវបានររ ងត្ដនត ឹងប្ដា សាររដួស្ ឬ ាំងឺ 

• ចាំនួននែងក្ដត្ិទិននននែងប្ធវ ើការដដលក្ត្ូវបានឈដ់ប្ដា សាររដួស្ ឬ ាំងឺ 

• ប្ស្ចរដ ីស្ប្ងខដជាក្ដចាាំឆ្ន ាំអ្ាំពីរដួស្ឬ ាំងឺ នឹងក្ត្វូបាន្ា ប្ៅរដនៃងដដលអាចចូលប្មើលបានប្ដា 
ដុគគលិរ រមួមាន៖ 

o ចាំនួនស្រុដននក្ពឹត្ត ិការណ៍មានរដួស្ និង ាំងឺ 

o ចាំនួនននការសាៃ ដ់ស្រុដ 

o ចាំនួននែងស្រុដដដលក្ត្វូឈដ់ពីការង្ហរ 

o ចាំនួនររណីស្រុដដដលបានររ ងត្ដនត ឹងស្រមាភាពការង្ហរ ឬការប្ ទ្រពីការង្ហរ 

o អ្ក្តាឧដទទវប្ហត្ុ ដដលក្ត្វូបានគណនដូចខាងប្ក្កាម៖ 

(ចាំនួននែងស្រុដដដលឈដ់ប្ធវ ើការង្ហរ + ចាំនួនររណីស្រុដដដលមានការប្ ទ្រពីការង្ហរ ឬការរ ងត្ដនត ឹង) 
X 200,000/ចាំនួនប្មា៉ា ងដដលបានប្ធវ ើការប្ដា ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់ = អ្ក្តាឧដទទវប្ហត្ុស្រុដ 

o ទិនននន័ នឹងក្ត្វូបានោ ការណ៍ប្ៅ Nike ជាក្ដចាាំក្ត្ីមាស្ ប្លើរដលងដត្ក្ត្វូបានដណនាំឲ្យោ 
ការណ៍ជាក្ដចាាំដខតាមការដណនាំដដលបាន ដ្ល់។  

ស្មាគ ល់៖ អររដែលមានបុរគលិកចាប់ពីែប់នាកច់ុ៉ះយ្កាម្ ្ត្វូបានយលើកដលងពីការត្្ម្ូវឲ្យរាយ
ការណទ៍ិនាន័យជា្បចាុ្ំ ត្ីមាស្។  

រវធិានការរវន័ិ ណាមួ ប្ដា សារការោ ការណ៍អ្ាំពឧីដទទវប្ហត្ុ ឬរាំហុស្ប្ស្ទ ើដត្ប្រើត្ប្ ើងក្ត្វូបានហាមឃ្ត្់។  

19.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ការរាយការណ៍អុំពីរបួស្ឬជុំងឺ 

ដុគគលិរនឹងក្ត្វូបានដណដ ុ ោះដណាដ លអ្ាំពីរមា វធីិក្គដ់ក្គងរដួស្ និង ាំងឺប្ៅនឹងរដនៃង។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្វូរមួ
ដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• ការោ ការណ៍ជាដនទ ន់អ្ាំពីរដួស្ ឬ ាំងឺប្ដា សារការង្ហរ ឬរាំហុស្ប្ស្ទ ើរដត្ប្រើត្ប្ ើង ប្ដា មិនគិត្រក្មិត្
ធងន់ធងរ។ 

• ការក្បាក្ស្័  រ់ទងព័ត្៌មាន រ់ទងប្ៅនឹងរដួស្ឬ ាំងឺដដលដ៉ាោះ ល់ស្មត្ថភាពរន ុងការដាំប្ពញការង្ហរ
ធមាតារដស្់ដុគគលិរ។  

ការ្រប់្រងរបួស្ និងជុំងឺ 

អ្នរក្គដ់ក្គង និងក្ដធានក្រមុនឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ លដដនថមអ្ាំពរីមា វធីិក្គដ់ក្គងរដួស្និង ាំងឺ និងរាំហុស្
ប្ស្ទ ើរដត្ប្រើត្ប្ ើងប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លដដនថម យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្ត្វូរមួមាន៖ 

• ការដាំប្ណើរការប្លើរបា ការណ៍ស្ដ ីពរីដួស្ ឬ ាំងឺ ឬរាំហុស្ប្ស្ទ ើរដត្ប្រើត្ប្ ើង។ 

• ការប្ធវ ើការប្ស្ុើដអ្ប្ងគត្ ឬការវភិាគប្លើឫស្គល់ននប្ក្គ្មោះថាន រ់ ឬរាំហុស្ប្ស្ទ ើរដត្ប្រើត្ប្ ើង។ 

• ការររាការស្មាង ត្់។ 

• ការក្បាក្ស្័  រ់ទងជាមួ ដុគគលិរ ដុគគលិរប្ពទយ និងភាន រ់ង្ហរ រ់ព័នធ ប្្ែងប្ទៀត្។ 

• ដុគគលិររវលិក្ត្ ដម់រប្ធវ ើការវញិប្ក្កា មានរដួស្ ឬ ាំងឺ។ 
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 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3 ស្ាំណុាំឯរសារ។ 

រាំណត់្ក្តារដួស្ និង ាំងឺនឹងក្ត្វូបានររាទុររ ៈប្ពលក្បាាំឆ្ន ាំ ដនទ ដ់ពីដាំណាច់ឆ្ន ាំដដលបានប្រើត្ប្ ើង។  

 ឯកសារយោង 

ទក្មងោ់ ការណ៍អ្ាំពបី្ក្គ្មោះថាន រ់រឬឧដទទវប្ហត្ុរដស្់រNike 

 ធុងស្មាព ធ និងខយលដ់ញ្ច លូស្មាព ធ 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័ ដចច ុដបនន  និង
ប្ពលអ្នគត្ដដល រ់ទងជាមួ នឹងអាង និងក្ដព័នធស្មាព ធ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

20.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ប្លើអាងស្មាព ធ និងខយល់ដញ្ច លូស្មាព ធជា
ក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណ និងការចាត់្ថាន រ់ននអាងស្មាព ធ និងក្ដព័នធតាមមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ។ 

• ការវា ត្នមៃហានិភ័  រ់ព័នធនឹងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដណាដ លមរពីអាងស្មាព ធ អ្គ្មរ ចាំហា  ដាំពង់
ចាំហា  និងក្ដព័នធ ប្្ែងៗប្ទៀត្ រមួមានប្ៅរន ុង CLS ប្នោះ។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីកាត់្ដនថ ហានិភ័ នន។ ឧ ហរណ៍រមួមានវា៉ែ ន់ដនធ រូ
ស្មាព ធ ការក្តួ្ត្ពិនិត្យ PPE  រ់ព័នធ នឹងអាងនិងក្ដព័នធស្មាព ធ។  

• ការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ នឹងក្ត្វូប្ធវ ើប្ ើងស្ក្មាដ់អាងស្មាព ធែាី និងប្ពលឧដររណ ៍និងការដៃ ស្់ដដ រូការឌ្ី
ស្ាញែាីក្ត្វូបានប្ធវ ើប្ ើងស្ក្មាដ់ក្ដព័នធ ដដលមានក្សាដ់។ 

20.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងដាំប្ណើរការនីមួ ៗ និង/ឬទីរដនៃង
ប្ធវ ើការដដលក្ត្វូក្គដដណដ ដ់នូវ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖  

ការែុំយេើងយ្រឿងច្កថ្មី 

អាង និងក្ដព័នធស្មាព ធ នឹងក្ត្វូបានដាំប្ ើង ប្ធវ ើមាក្ត្សាស្រស្ត  និងប្ធវ ើប្ត្ស្ដអ្នុប្លាមប្ៅតាមអ្នុសាស្នរ៍ដស្់ក្រមុហ ុន
្លិត្។ ក្ដព័នធ ដដងដចរចាំហា  នឹងក្ត្វូបានដែ ាំ និងបានដារ់អ្ុីសូ្ ង់យ៉ា ងក្ត្ឹមក្ត្វូ មុនប្ពលក្ដត្ិដត្ត ិការ។ 

្បត្ិបត្ត ិការដែលមានស្ុវត្ថ ិភាព 

ោល់អាង និងក្ដព័នធស្មាព ធ ក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់ស្ក្មាដ់ប្គ្មលដាំណងដដលបានរាំណត់្ដត្ដ៉ាុប្ណាណ ោះ។ 

ក្ដព័នធ ក្តួ្ត្ពិនិត្យរក្មិត្ស្មាព ធ ឬសាថ នភាពខុស្ក្ដក្រត្ី មានស្ញ្ញា ក្ដកាស្អាស្នន។ 

ក្ដត្ិដត្ត ិររ ក្ត្វូបានអ្នុញ្ញា ត្ និងក្ត្វូបានដណដ ុ ោះដណាដ ល។ 

កម្ម វធិីដថ្ទាុំបងាក រ 

ោល់អាង និងក្ដព័នធស្មាព ធមានរមា វធីិដែ ាំដង្ហក រជាដនតដនទ ដ់ ប្ដើមបីប្ ៀស្វាងការខូច ឬការមិនដាំប្ណើរការននវា៉ែ ន
ស្ុវត្ថ ិភាព និងក្ដព័នធ ក្ដកាស្អាស្នន  ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖  

• អ្ធិការរិចចតាមកាលរាំណត្់ប្ដា អ្នរ ាំនញភាគីទីដីក្ស្ដតាមដទដញ្ាត្ត ិរន ុងក្ដប្ទស្ និងអ្ធិការរិចចន ទ្
រន ុង ក្ត្ូវប្ធវ ើប្ ើងយ៉ា ងត្ិចមួ ឆ្ន ាំមដង ប្លើការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ននក្ដប្ភទធុងស្មាព ធក្ដប្ភទនីមួ ៗ។ 

• អ្ធិការរិចចតាមកាលរាំណត្់៖ ក្ដចាាំឆ្ន ាំ ក្ដចាាំដខ ក្ដចាាំស្បាដ ហ៍ ឬក្ដចាាំនែងក្ស្ដតាមការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិ
ភ័ ស្ក្មាដ់ក្ដប្ភទអាងស្មាព ធនីមួ ៗ និងក្ដព័នធស្មាព ធខយល់។  

• ការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ដប្ចចរប្ទស្ប្លើវា៉ែ នស្មាព ធ រុងតារ់ និងវា៉ែ ន់ស្ុវត្ថ ិភាពស្ក្មាដក់្គដ់អាងស្មាព ធ។ 

https://nike-public.box.com/s/n4zeyv5p17biu26uw1lxx51th7erynoa
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• ការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ដដលមិនដងកការខូចខាត្ដូចជាការប្ត្ស្ត ប្ដា ប្ក្ដើស្ាំប្ ងប្លឿន (UT), ការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ប្លើការ
ក្ជាដសារធាត្ុោវ (PT) ស្ក្មាដឧ់ដររណ៍ចាស្់ៗប្ដើមបីរាំណត្់ការស្ិរ ការអ្ន់គុណភាព និងអា ុកាលប្ក្ដើ
ក្បាស្់ប្ៅស្ល់។ 

• ក្ដព័នធឆ្ន ាំងចាំហុ ដដលមានការអ្ប្ងគត្ប្លើអ្ត្ថ ិភាព និងមុខង្ហរននអ្គ្មរ ចាំហា  ដាំពង់ចាំហា  ក្ដព័នធ
សាដ ររាំណរ រមួមានការរុកំ្ស្ ដ់អ្ុីសូ្ ង់ ការដែ ាំស្នទោះខទដ់ចាំហា  និងអាងស្ត ុរទឹរស្មក្ស្ដ។ 

• ក្ដព័នធខយល់ស្មាព ធដដលមានការអ្ប្ងគត្ប្មើលការដែ ាំក្ដព័នធ ដដងដចរខយល់ស្មាព ធ វា៉ែ នដញ្ញជ ស្មាព ធ និង
អ្ក្តាធាៃ  ខយល់ប្ៅរន ុងក្ដព័នធ។ 

• ក្ដព័នធខយល់ស្មាព ធនឹងមានទក្មង់ការដែ ាំស្មក្ស្ដស្ក្មាដ់ការ ួស្ ុល និងដដ រូទុ ប្យដដងដចរខយល់ 
និងការររប្មើលនិងការលុដដាំបាត្់ការធាៃ  ខយល់។ 

• ក្ដព័នធ ចាំហា នឹងមានទក្មង់ការដែ ាំស្មក្ស្ដស្ក្មាដ់អ្គ្មរ ចាំហា  ដាំពង់ចាំហា  ក្ដព័នធសាដ ររាំណរ 
រមួមានការរុកំ្ស្ ដ់អ្ុីសូ្ ង់ ស្នទោះខទដ់ចាំហា  និងអាងស្ត ុរទឹរស្មក្ស្ដ។ 

ត្ក្មូវការឆ្ន ាំងចាំហុ ដដនថមស្ក្មាដ់ប្ោងចក្រដប្ងា ើ ស្ប្មៃៀរដាំ រ់៖ 

• ក្គឹោះសាថ ននឹងមិនប្ធវ ើការទិញែាីនូវ ចាំហា រណាដ លប្ទ។ 

• ទក្មង់ការគឺមានប្ៅនឹងរដនៃងស្ក្មាដ់លុដដាំបាត្់ ចាំហា រណាដ លនប្ពលដចច ុដបនន  និងអ្នគត្ប្ៅ
រន ុងដាំប្ណើរការននការអ្ តុ្ រមួ ាំងប្ៅរដនៃងរដស្់អ្នរចុោះរិចចស្នាដនត្ងដដរ។ ប្ៅប្ពលលុដដាំបាត្់រចួ វា
នឹងក្ត្ូវដារ់សាៃ រស្មាគ ល់ថាមិនដាំប្ណើរការ និងប្បាោះប្ចាលយ៉ា ងក្ត្ឹមក្ត្ូវ។ 

• ប្គ្មលនប្យបា ជាលា លរខណ៍អ្រែរដដលដចងថា ឆ្ន ាំងចាំហុ រណាដ លក្ត្ូវបានហាមប្ក្ដើក្បាស្់តាាំងពីនែងទី 
1ដខមរោ ឆ្ន ាំ 2020 មរ។ 

• រាំណត់្ក្តាននការប្បាោះប្ចាល នឹងក្ត្វូបានររាទុររ ៈប្ពលយ៉ា ងត្ិចក្បាាំឆ្ន ាំ។ 

20.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

អាងស្មាា ធទាុំងអស្់ 

ដុគគលិរមានស្ិទធិ ាំងអ្ស្់នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ លប្ៅប្ពលចាដប់្ ដ្ើមប្ធវ ើការដាំដូង ប្ហើ រំលឹរប្ ើងរវញិមួ 
ឆ្ន ាំមដង។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លនឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់អ្ាំពី៖ 

• មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលអាចមានប្ៅប្លើឧដររណ ៍និងក្ដព័នធ។ 

• ទក្មង់ការស្ដ ីពីក្ដត្ិដត្ត ិការដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព និងការដែ ាំ។ 

• ទក្មង់ការប្ពលមានអាស្នន។ 

េចុំហាយ និង្បព័នធខ្យលស់្មាា ធ  

ដុគគលិរមានស្ិទធិ ាំងអ្ស្់នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ លប្ពលចាដប់្ ដ្ើមប្ធវ ើការដាំដូង ប្ហើ រំលឹរប្ ើងរវញិមួ ឆ្ន ាំមដ
ង។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លនឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់អ្ាំពី៖ 

• ក្ដប្ភទននឆ្ន ាំងចាំហុ  ឬក្ដព័នធខយល់ខាំប្ក្ដស្ គឺមានវត្តមានប្ៅរន ុងក្គឹោះសាថ ន។ 

• មានអាជាា ដ័ណណ ក្ដត្ិដត្ត ិររ ចាំហា  ក្ដស្ិនប្ដើចាាំបាច់។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

សូ្មប្មើល 1.3 ស្ាំណុាំឯរសារ។ 

មានដាក្កាមរដស្់៖ 

• ក្ដព័នធចាំហា  និងក្ដព័នធខយល់ខាំប្ក្ដស្តាមដាំពង់ 

• ទីតាាំងស្នទោះខទដ់ចាំហា  ចាំនួន និងក្ដប្ភទ ក្ពម ាំងរាំណត្់ក្តាដែ ាំ 

• ទីតាាំងននស្មាព ធ និងន ិកាស្ីត្ុណាភាព 

• ទីតាាំង និងក្ដប្ភទរដនៃងស្ត ុរទឹរ 

 ឯកសារយោង 

CLS ស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីន 
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 ចោចរ នងិការក្គដ់ក្គងយន នត   

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  រ់ព័នធនឹង
ក្ដត្ិដត្ត ិការយន នតដឹរអ្នរដាំប្ណើរ និងចោចរប្ែាើរប្ ើង។  

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

21.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ប្លើការក្គដ់ក្គងចោចរ និងយន នតអ្នរ
ដាំប្ណើរដដលមានម៉ាូទ័រជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណយន នតដឹរអ្នរដាំប្ណើរ ាំងអ្ស្់ និងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ  

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធនឹងយន នតដឹរអ្នរដាំប្ណើរ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីលុដដាំបាត្់ឬកាត់្ដនថ ហានិភ័  

21.2.2 ទ្ម្ង់ការ 

ទីតាាំងនីមួ ៗនឹងអ្នុវត្តរមា វធីិក្គដ់ក្គងចោចរ និងយន នតអ្នរដាំប្ណើរដដលមានម៉ាូទ័រ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់
ក្គដដណដ ដ់ប្លើ៖ 

• ការដញ្ញជ យន នតអ្នរដាំប្ណើរដដលមានម៉ាូទ័រ ាំនួស្ឲ្យអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ឬប្ៅក្ទពយស្មបត្ត ិរដស្់ក្គឹោះសាថ នប្ៅប្ក្កាម
ឥទធិពលននប្ក្គឿងប្ញៀន ឬប្ក្គឿងក្ស្វ ងងក្ត្វូបានហាមឃ្ត្់។ 

• លរខខណឌ ត្ក្មូវដ ន្រស្ុវត្ថ ិភាពយន នតអ្នរដាំប្ណើរដដលមានម៉ាូទ័ររមួមាន៖ 

o មួរស្ុវត្ថ ិភាពប្ៅប្ពលប្ដើរដរប្ ចក្រយន នត។ 

o ក្ដព័នទទដ់។ 

o ក្ដព័នធ ក្ពមាន។ ឧ ហរណ៍ រមួមានអ្ាំពូល ឧដររណ៍ប្ោទិ៍ស្ាំប្ ង ឬស្ុីប្ ៃ្។ 

o ការការ រពីវត្ថ ុធាៃ រ់ប្លើ។ 

o ទក្មង់ការស្ដ ីពីក្ដត្ិដត្ត ិការដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព និងអារដបរិរយិ។ 

• ការដែ ាំដង្ហក រតាមកាលរាំណត់្ (រមួមាន ការប្ធវ ើអ្ធិការរិចចចាាំបាច់ណាមួ ) ដដលរមួមាន៖ 

o ការដរប្ចញជាដនទ ន់ និងការ ួស្ ុលយន នតដឹរអ្នរដាំប្ណើរ ាំងអ្ស្់ដដលខូច។ 

o ការ ួស្ ុលនឹងក្ត្ូវប្ធវ ើប្ ើងប្ដា ដុគគលិរដដលមានការដណដ ុ ោះដណាដ ល និងដដលមានស្ិទធិ។ 

• ការក្តួ្ត្ពិនិត្យមុនប្ពលប្ក្ដើក្បាស្់ប្ដើមបីប្ធវ ើឲ្យក្បារដថាលរខខណឌ ដាំប្ណើរការននយន នតអ្នរដាំប្ណើរដដលមាន
ម៉ាូទ័រគឺមានស្ុវត្ថ ិភាព។ 

• រវធិានក្ដត្ិដត្ត ិការប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាពជាលា លរខណ៍អ្រែរ។ 

• ការដញរប្ចញរវាងប្ែាើរប្ ើង និងយន នតដឹរអ្នរដាំប្ណើរ។ 

• ការោ ការណ៍អ្ាំពឧីដទទវប្ហត្ុ និងរាំហុស្ប្ស្ទ ើរប្រើត្ប្ ើង ាំងអ្ស្់។ 

• ការប្បាស្ស្មាែ ត្នឹងអ្នុវត្តឲ្យមានដាំប្ណើរការប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាពននយន នត។ 

21.2.3 ការ្រប់្រងចរាចរ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការក្គដ់ក្គងចោចរ ដដលនឹងក្គដដណដ ដ់យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ប្លើរែ
 នតដឹរអ្នរដាំប្ណើរ ាំងអ្ស្់ដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ការពិចារណាអ្ាំពីក្ដព័នធឯរទិស្ស្ក្មាដ់កាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត្់ការចាាំបាច់ស្ក្មាដ់ការប្ដើរដរក្ត្ ដ់
ប្ក្កា  ក្ដស្ិនប្ដើអាចប្ធវ ើបាន។ 

• ការការ រស្ក្មាដ់ការប្ដើរដររែ នតដឹរអ្នរដាំប្ណើរក្ត្ ដ់ប្ក្កា ។ ឧ ហរណ៍មានដូចជាឧដររណ៍ប្ោទ៍
ក្ពមានប្ពលែ ប្ក្កា  និងអ្នរស្ប្ងកត្មាន រ់។ 

• រក្មិត្ប្លបឿនប្ៅការដាា ន។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់រញ្ចរ់ប្បា៉ា ងប្ៅចាំណុចប្មើលមិនប្ ើញ (ក្ដស្ិនមិនអាចលុដដាំបាត្់ចាំណុចប្មើលមិនប្ ើញបាន)។ 

• ការដាំប្ ើង និងការដែ ាំអ្ាំពូលប្ភៃ ើងដាំភៃ ឺខាងប្ក្ៅ។ 
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• PPE. ឧ ហរណ៍មានដូចជាអាវប្ក្ៅង្ហ ក្សួ្លរន ុងការប្មើលប្ ើញ និងដស្បរប្ ើងស្ុវត្ថ ិភាព។ 

• រវធិានប្ដើរដរប្ៅការដាា ន។ 

• ការក្គដ់ក្គងប្លើអ្នរប្ដើរដរខាងប្ក្ៅ។ ឧ ហរណ៍មានដូចជារវធិានប្ៅការដាា ន ការ រ់បារ ក និងការប្រៀដចាំ
ការរង់ចាាំ។ 

• រែ នតដឹរអ្នរដាំប្ណើរក្ត្វូមានការដាំប្ណើរការលែ  (ឧ ហរណ៍មានដូចជាការដែ ាំអ្ាំពូលប្ភៃ ើង ស្រហាវ ាំង និងស្ាំដរ
រង់ឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ)។ 

• ស្ុវត្ថ ិភាពរដស្់អ្នរប្ដើរដរ និងដុគគលិរប្ពលរាំពុងប្លើរ និងដារ់។ 

• ស្ុវត្ថ ិភាពរដស្់ដុគគលិរ ប្ៅប្ពលចូលអ្ចលនក្ទពយរដស្់ក្គឹោះសាថ ន។ ឧ ហរណ៍មានដូចជាចាំណត្រែ នត  
រដនៃងដារ់ចុោះ និង ល្ វូ។ 

• អ្នរប្ដើរដរ ាំងអ្ស្់ ប្លើរដលងដត្អ្នរប្ដើរដររែ នតតូ្ច នឹងក្ត្វូមានដ័ណណ ប្ដើរដរប្ចញប្ដា អាជាា ធរ
រន ុងក្ស្រុប្ដើមបីប្ក្ដើក្បាស្់យន នតអ្នរដាំប្ណើរដដលមានម៉ាូទ័រស្ក្មាដអ់្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ឬប្ក្ដើក្បាស្់ប្ៅប្លើទីតាាំងនន
ក្គឹោះសាថ ន។ ក្ដស្ិនប្ដើគ្មា នចាដត់្ក្មូវឲ្យអ្នរប្ដើរដរមានដ័ណណ ប្ដើរដរប្ទ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងប្ធវ ើការដញ្ញជ រ់
អ្ោះអាងថា អ្នរប្ដើរដរអាចប្ក្ដើក្បាស្់យន នតអ្នរដាំប្ណើរដដលមានម៉ាូទ័របានប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព ប្ហើ នឹង
ដ្ល់ ូនដ័ណណ អ្នុញ្ញា ត្ប្ដើរដរ។ 

21.2.4 កម្ម វធិីយលើកកម្ាស្់ស្ុវត្ថ ិភាពការែឹកជញ្ជ នូ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តរមា វធីិអ្ដ់រំ ដណដ ុ ោះដណាដ ល និងអ្នុវត្តការអ្នុវត្តស្ុវត្ថ ិភាពដដលបានរាំណត្ ់ប្ដើមបី
កាត់្ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ នឹងចោចរស្ក្មាដ់ការដឹរ ញ្ជ នូដុគគលិរ ាំងប្ៅខាងរន ុងនិងខាង
ប្ក្ៅក្គឹោះសាថ ន។ រមា វធីិនឹងរមួមាននូវការ ដ្ល់៖ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ដខែក្រវាត្់ប្ៅអី្ និងមួរស្ុវត្ថ ិភាព។ 

• ស្ុវត្ថ ិភាពប្ែាើរប្ ើងប្ៅប្ពលចូលនិងប្ចញពីអ្ចលនក្ទពយរដស្់ក្គឹោះសាថ ន។  

• ការក្គដ់ក្គងប្លបឿន។ 

• ការទដ់រុមារ។ 

• ការប្ក្ដើប្ក្គឿងក្ស្វ ងងនិងការប្ដើរដរ។ 

• ការធានោ៉ែ ដ់រង។ 

21.2.5 ការវាយត្នម្លដផាកយវជជសាស្តស្ត  

ក្ដត្ិដត្ត ិររ PIT  ាំងអ្ស្់នឹងអាចដញ្ញជ យន នតអ្នរដាំប្ណើរដដលមានម៉ាូទ័របានប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព។ 

21.2.6 ការបណុ្៉ះបណាដ លស្្មាប់អាកយបើកបររថ្យនតតូ្ច 

រថ្យនតតូ្ច 

អ្នរប្ដើររែ នតតូ្ចនឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ ល និងការរវញិ្ញា ដនដក្ត្  រ់ព័នធនឹងរមា វធីិក្គដ់ក្គងចោចរ 
និងយន នតប្ៅទីរដនៃងប្ធវ ើការ។ ោល់ការដណដ ុ ោះដណាដ លនិងការវា ត្នមៃនឹងក្ត្វូដញ្ចដ់ មុនប្ពលក្ដត្ិដត្ត ិររក្ត្វូ
បានអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យប្ក្ដើក្បាស្់រែ នតតូ្ច ប្ដា មិនមានការក្តួ្ត្ពិនិត្យជាដនតដនទ ដ់ និង ិត្ស្ន ិទ។ ការដណដ ុ ោះដណាដ ល
នឹង រមួមានដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ការដណនា្ំ ល វូការ និង ាំនញអ្នុវត្ត (ការដង្ហា ញប្ដា ក្គូដណដ ុ ោះដណាដ ល និងអ្នុវត្តប្ដា ស្ិកាខ កាម) 
ស្ក្មាដ់ក្ដប្ភទរែ នតតូ្ចនីមួ ៗដដលបានក្ដត្ិដត្ត ិការ 

• រវធិាន និងទក្មង់ការជារ់លារ់ប្ៅទីតាាំង 

• អ្ធិការរិចច ការ ួស្ ុល និងការដែ ាំ 

• ការវា ត្នមៃប្លើការក្ដត្ិដត្ត ិរដស្់អ្នរក្ដត្ិដត្ត ិប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ 

• ប្គ្មលនប្យបា ស្ដ ីពីការដររវញិ្ញា ដនដក្ត្ស្ក្មាដ់ការប្ក្ដើក្បាស្់មិនក្ត្ឹមក្ត្វូ និង/ឬការមិនអ្នុប្លាមតាម
លរខខណឌ ត្ក្មូវដដលបានរត្់ស្មាគ ល់ 

ការបណុ្៉ះបណាដ លបុំប នស្្មាប់អាកយបើកបររថ្យនតតូ្ច 

វគគដាំដ៉ាននិងការវា ត្នមៃនឹងក្ត្ូវប្ធវ ើប្ ើងស្ក្មាដ់ការក្ដត្ិដត្ត ិរដស្់អ្នរប្ដើរដរមាន រ់ៗប្រៀងោល់ដីឆ្ន ាំមដង។ ប្លើស្ពី
ប្នោះ វគគដាំដ៉ានប្លើក្ដធានដទ រ់ព័នធនឹងក្ត្វូ ដ្ល់ ូន ប្ៅប្ពលររណីខាងប្ក្កាមណាមួ ប្រើត្ប្ ើង៖ 

• ក្ដត្ិដត្ត ិការក្ត្វូបានស្ប្ងកត្ប្ ើញថាដញ្ញជ រែ នតតូ្ចប្ដា មិនមានស្ុវត្ថ ិភាព។ 
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• ក្ដត្ិដត្ត ិររបាន រ់ព័នធ នឹងប្ក្គ្មោះថាន រ់ ឬឧដទទវប្ហត្ុប្ស្ទ ើរដត្ប្រើត្ប្ ើង។ 

• ក្ដត្ិដត្ត ិររបានទទួលការវា ត្នមៃដដលដង្ហា ញថា ក្ដត្ិដត្ត ិររមិនដញ្ញជ រែ នតតូ្ចក្ដរដប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព។ 

• ក្ដត្ិដត្ត ិររក្ត្វូបានចាត់្តាាំងឲ្យប្ដើរដររែ នតតូ្ចក្ដប្ភទប្្ែង។ 

• ការដៃ ស្់ដដ រូប្លើប្គ្មលនប្យបា  ទក្មង់ការ ឬលរខខណឌ ប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ ដដលអាចនឹងដ៉ាោះ ល់ដល់
ក្ដត្ិដត្ត ិការស្ុវត្ថ ិភាពប្លើរែ នតតូ្ច។ 

្របូណុ្៉ះបណាដ ល 

ការដណដ ុ ោះដណាដ លនឹងក្ត្វូប្ធវ ើប្ ើងប្ៅប្ក្កាមការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្មើលយ៉ា ង រចិត្តទុរដារ់ពីក្គូដដលបានទទួលការ
អ្នុញ្ញា ត្ពីគណៈក្គដ់ក្គង។ ក្គូនឹងមានចាំប្ណោះដឹង និង ាំនញក្គដ់ក្គ្មន់អ្ាំពីរែ នតតូ្ចដដលខល នួដណដ ុ ោះដណាដ ល 
ប្ដើមបីកាៃ  ប្ៅជាក្គូដណដ ុ ោះដណាដ ល។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

សូ្មប្មើល 1.3 ស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ទក្មង់អ្ធិការរិចចមុនប្ពលប្ក្ដើក្បាស្់ នឹងក្ត្ូវបានររាទុររ ៈប្ពលយ៉ា ងតិ្ចដីដខ 

រាំណត់្ក្តាដែ ាំ និង ួស្ ុល នឹងក្ត្វូបានររាទុររ ៈប្ពលមួ  ីវតិ្ននរែ ននតតូ្ច 

រាំណត្់ក្តាអ្ធិការរិចចប្ដា ភាគីទីដី តាមដដលអាចអ្នុវត្តបាន 

 ឯកសារយោង 

រិចចស្ហការរវាងការង្ហរកាន់ដត្លែរមព ុជា និងមូលនិធិ AIP ៖ www.aip-foundation.org 

CLS រែ នតដឹររន ុងឧស្ាហរមាប្ក្ដើប្ដា ថាមពល 

 រែ នតដឹររន ុងឧស្ាហរមាប្ក្ដើប្ដា ថាមពល (PIT) 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  រ់ព័នធនឹង
ក្ដត្ិដត្ត ិការ និងរិចចការ រ់ព័នធ ដដលអ្នុវត្តប្ដា រែ នតដឹររន ុង ឧស្ាហរមាប្ក្ដើប្ដា ថាមពល (PIT)។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ  

22.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ជាក្ដចាាំឆ្ន ាំប្លើ PIT ការដឹរ ការដារ់ចុោះ 
និងការររាទុរស្មាភ រ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណឧដររណ៍ PIT រិចចការ និងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ការ
ដាំប្ ើង ការដែ ាំ អ្ធិការរិចច ការស្មាែ ត្ ឬការ ួស្ ុលប្ក្គឿងក្ចរ ឬឧដររណ៍។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណឧដររណ៍ប្លើរ ឬដារ់ និងចត្ឧដររណ៍ និងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ។ 

• ្លដ៉ាោះ ល់ននយន នតស្វ ័ ក្ដវត្ត ិ (AV) ប្ៅប្លើក្ដព័នធ ក្គឹោះសាថ ន PIT ដចច ុដបនន។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលបានរាំណត់្ស្ញ្ញា ណ។ 

• រវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីកាត់្ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័ ។ 

22.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការ PIT ។ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ទក្មង់ការក្ត្វូរមួមាន៖  

ស្ុវត្ថ ិភាពរថ្យនត  PIT 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្រមា វធីិប្ដើមបីដង្ហា ត្់ដប្ក្ងៀនអ្នរក្ដត្ិដត្ត ិ PIT  ាំងអ្ស្់ក្ស្ដតាមចាដត់្ក្មូវរន ុងក្ស្រុ និង
ការក្ដគល់ស្ិទធិ។  

http://www.aip-foundation.org/
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អ្នរមានវជិាជ  ីវៈ EHS អ្នរក្គដ់ក្គង និងអ្នរក្តួ្ត្ពិនិត្យ នឹងប្យងប្ៅតាម ស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីន CLS និងប្គ្មរព
តាមលរខខណឌ ត្ក្មូវ ាំងប្នោះ មុននឹងទិញ និងអ្នុវត្ត AV ។ 

កម្ម វធីិដថ្ទាុំបងាក រតាម្កាលកុំណត្់ 

ក្គដ់ PIT ដដលក្ដត្ិដត្ត ិប្ៅរន ុងក្គឹោះសាថ ននឹងទទួលបានការដែ ាំដង្ហក រតាមកាលរាំណត្់ប្ទៀង ត្់ ដូចដដលបាន
ដណនាំប្ដា ក្រមុហ ុន្លិត្រែ នត។ ការដែ ាំនឹងក្ត្វូអ្នុវត្តប្ដា អ្នរដប្ចចរប្ទស្មានស្មត្ថភាពនិងមានការ
អ្នុញ្ញា ត្ក្ត្ឹមក្ត្វូ។  

កដនលងបញ្ច ូលអារុយ និងចាក់យ្បង 

ក្គដ់ក្គឹោះសាថ ន ាំងអ្ស្់នឹងដប្ងក ើត្ ្ែពវ្ា  និងអ្នុវត្តទក្មង់ការស្ុវត្ថ ិភាពស្ក្មាដ់ត្ាំដន់ដញ្ច លូអាគុ  និងចារ់
ប្ក្ដង រមួ ាំងត្ក្មូវការដ ន្រដឺត្ខយល់ក្ត្ឹមក្ត្ូវ។ សាៃ រស្ញ្ញា ដដលបាន្ែពវ្ា នឹងរត់្ស្មាគ ល់ដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• PPE ដដលក្ត្ូវមាន ឬដដលបានដណនាំ 

• ទីតាាំងរដនៃងលាងស្មាែ ត្ដភនរ និងលាងស្មាែ ត្ខល នួ 

• ទីតាាំងក្ដអ្ដ់ស្ក្មាដ់ស្មាែ ត្ការរាំពដ់ 

• រវធិានស្ដ ីពីការ រ់បារ កប្ៅរន ុងដរបិ្វណ។  

ត្ក្មូវការស្ុវត្ថ ិភាព និងស្នត ិស្ុខរ៏នឹងរមួមានយ៉ា ងប្ហាចណាស្់នូវចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ក្ដដាដ់ដញ្ច លូអាគុ នឹងក្ត្វូបានររាស្ុវត្ថ ិភាព ដិទក្រដ និងការ រពីស្មាស្ធាត្ុនន 

• ហាម រ់បារ ករន ុងរងវង់ 30 m (100 ft) 

• PPE ស្មរមយ និងឧដររណ៍ប្ ៃ ើ ត្ដនឹងការរាំពដ់ 

• ទីតាាំងរដនៃងលាងស្មាែ ត្ដភនរ និងលាងស្មាែ ត្ខល នួ គឺមានស្ក្មាដ់ប្ក្ដើក្បាស្់ 

ការ្រប់្រងចរាចរ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការ និងប្គ្មលនប្យបា ស្ក្មាដ់ការប្ដាោះក្សា ការក្គដ់ក្គងចោចរ PIT ក្គដ
ដណដ ដ់នូវ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• PPE រដស្់អ្នរដញ្ញជ  PIT 

• រញ្ចរ់ប្បា៉ា ងស្ក្មាដ់ចាំណុចប្មើលមិនប្ ើញ 

• ស្ញ្ញា រក្មិត្ប្លបឿន 

• គាំនូស្ ល្ វូស្ក្មាដអ់្នរប្ែាើរប្ ើង 

• ការការ រប្ពលប្ដើរយន នតអ្នរដាំប្ណើរដដលមានម៉ាូទ័រែ ប្ក្កា ។ ឧ ហរណ៍មានដូចជាឧដររណ៍ប្ោទ៍
ក្ពមានប្ពលែ ប្ក្កា  និងអ្នរស្ប្ងកត្មាន រ់ 

• រវធិានប្ដើរដររដស្់ក្គឹោះសាថ នស្ក្មាដ់ PIT ដដលមាន ឬគ្មា នដឹរស្មាភ រ 

• ត្ក្មូវការស្ក្មាដ់អ្នរធានោ៉ែ ដ់រងរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ស្ក្មាដ់ក្ដត្ិដត្ត ិររ PIT 

ការយលើក និងការដ្ឋក់ស្មាភ រ 

ក្គឹោះសាថ ននឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តទក្មង់ការស្ក្មាដក់្គដ់ស្រមាភាព រ់ព័នធនឹងការប្លើរនិងការដារ់ចុោះស្មាភ រប្ៅ
ប្លើ ឬប្ៅប្ក្ៅការដាា ន។ ទក្មង់ការនឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់នូវចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ការប្លើរ 

• ស្នត ិស្ុខននការប្លើរ 

• ការដារ់គរប្លើគ្មន  និងការប្រ កគាំនរ 

• ការប្លើរដារ់រែ នតដឹរ និងរែស្ប្ណាដ ង 

• ដុគគលិរប្លើរនិងដារ់ប្ដា ប្ក្ដើឧដររណ៍ 

• ត្ក្មូវការននដង្ហក ន់នដការ រ 

• ត្ក្មូវការននការប្លើរ 

• លរខណៈដប្ចចរប្ទស្ននឧដររណ៍ប្លើរ 

• PPE 
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ការផទ កុស្មាភ រ 

ក្គឹោះសាថ ននឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តទក្មង់ការស្ក្មាដក់្គដ់ស្រមាភាព រ់ព័នធនឹងការ ទ្ ុរស្មាភ រប្ៅប្លើ ឬប្ៅប្ក្ៅការ
ដាា ន។ ទក្មង់ការនឹងប្ដាោះក្សា  យ៉ា ងប្ហាចណាស្់នូវចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• រក្មិត្ននការគរប្លើគ្មន  

• លាំនឹងននការគរប្លើគ្មន  (ឧ ហរណ ៍រមួមានការចង និងការទដ់) 

• ឧដររណ៍ ទ្ ុរស្មាភ រ (ឧ ហរណ៍ ធុង បា៉ា ដ ត្ ដទ ាំងរក្មាល ឬប្ធន ើោ៉ែ រ់) 

• ការប្ ៀស្វាងការោាំងស្ទ ោះប្ដា ការដារ់គរ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ការររាទុរស្មាភ រឆ្ង  ពីក្ចរ ល្ វូ ក្ចរចូល 
ក្ចរប្ចញប្ពលមានអាស្នន  ក្ដព័នធដឺត្ខយល់ ដាំពង់ពនៃត្់អ្គគ ិភ័  និងរញ្ចដ់ ាំនួ ដឋម 

• ត្ក្មូវការស្ក្មាដ់ការររាទុរ ឬការដារ់ជាគាំនរ ស្ក្មាដ់ឧដររណ៍ ទ្ ុរ និងធុងធាំៗ 

• ត្ក្មូវការននការដារ់ស្ញ្ញា ស្មាគ ល់ស្មត្ថភាព ទ្ ុររដស្់ប្ធន ើោ៉ែ រ់ 

• ការហាមររាទុរស្មាភ រដដលអាចប្ ោះបាន 

• ទក្មង់ការស្ក្មាដរ់ញ្ចដ់ ឬឧដររណ៍្ ទ ុរដដលដដរបារ់ 

យធា ើរា ក់ 

ក្គឹោះសាថ ននឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តទក្មង់ការស្ក្មាដក់្គដ់ស្រមាភាព រ់ព័នធនឹងការ ទ្ ុរ ការដារ ់និងការររាទុរ
ស្មាភ រប្ៅប្លើប្ធន ើោ៉ែ រ់។ ទក្មង់ការនឹងប្ដាោះក្សា  យ៉ា ងប្ហាចណាស្់នូវចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ត្ក្មូវការដ ន្រឌ្ីស្ាញ និងសាងស្ង់ប្ធន ើោ៉ែ រ់ស្ក្មាដ់ការ ទ្ ុរដដលបានរំពឹងទុរ 

• ត្ក្មូវការននក្គឹោះ 

• ស្ញ្ញា ស្មាគ ល់ប្លខស្មាគ ល់ប្ធន ើោ៉ែ រ់ 

• ការដាំប្ ើងប្ធន ើោ៉ែ រ់ និងដាំប្ណើរការការដែ ាំ 

• ស្ញ្ញា ស្មាគ ល់ទមងន់ប្ធវ ើការអ្ត្ិដរមា 

• ប្គ្មលការណ៍ដណនាំស្ដ ីពីអ្ធិការរិចចក្ដចាាំឆ្ន ាំ 

• ពិធីសារោ ការណ៍ស្ក្មាដ់ប្ធន ើោ៉ែ រ់ដដលខូចរចនស្មព ័នធ។ 

ែុកផទ កុ 

ក្ដស្ិនប្ដើក្គឹោះសាថ នមានដុរ ទ្ ុរ ប្នោះក្ត្វូអ្នុវត្តការក្ដងុក្ដ ័ត្នស្ុវត្ថ ិភាព ប្ដើមបីប្ធវ ើឲ្យក្បារដថា រែស្ប្ណាដ ងក្ត្ូវបាន
ភាជ ដ់យ៉ា ងមានស្ុវត្ថ ិភាព មុននឹងចូល។ មុនប្ពលអ្នុវត្តការង្ហរប្លើរ ឬការដារ់ស្មាភ រពីរែស្ប្ណាដ ង ក្ត្ូវធានប្លើ
ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ត្ាំដន់ដដលរាំពុងដាំប្ពញការង្ហរគឺមិនមានមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ ប្ហើ ឧដររណ៍ ាំងអ្ស្់គឺមានដាំប្ណើរការ
លែ ។  

• មិនមានរប្មទចរមទ ីប្ៅប្លើរក្មាល។ 

•  ញ្ញជ ាំងរែស្ប្ណាដ ង បាត្ និងពិដាននឹងមិនមានការខូចខាត្។ 

• អ្ាំពូលប្ភៃ ើងប្ៅដុរនឹងមានដាំប្ណើរការ ប្ហើ ភៃ ឺក្គដ់ក្គ្មន់ប្ៅរន ុងរែស្ប្ណាដ ង ាំងមូល។ 

• ឧដររណ៍ក្រិត្ដុរនឹងក្ត្វូបានក្តួ្ត្ពិនិត្យ ប្ដើមបីប្ធវ ើឲ្យក្បារដថា វាមានដាំប្ណើរការលែ ។ 

•  វ រដដលប្ក្ដើក្បាស្់ក្ដព័នធចារ់ប្សាក្ដប្ភទ ICC ស្ក្មាដ់ភាជ ដ់រែស្ប្ណាដ ងនឹងក្ត្វូបានប្ធវ ើប្ត្ស្ត  ប្ដើមបីឲ្យក្បារដ
ថា វាមានដាំប្ណើរការក្ត្ឹមក្ត្វូ។ 

• រន ុងររណីដដលប្សាដុរមិនមានវត្តមាន រែស្ប្ណាដ ងនឹងក្ត្វូបានទដ់ប្ដា រាំណល់យ៉ា ងត្ិចមួ ។ 

22.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគលិរដដលដញ្ញជ  ឬប្ធវ ើការ ុាំវញិ PIT នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ លស្ដ ីពបី្គ្មលនប្យបា  និងទក្មង់ការរដស្់
អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ អ្នរដញ្ញជ  PIT នឹងក្ត្ូវបានវា ត្នមៃ ប្ហើ រន ុងររណីមានការមិនអ្នុប្លាម ឬការមិនអ្នុប្លាមក្ចាំ
ដដល ក្ត្វូមានវគគដាំដ៉ានជាចាាំបាច់ ដដលក្ត្វូ ដ្ល់ប្ដា អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។  

ខៃ ឹមសារននវគគដណដ ុ ោះដណាដ លនឹងក្ត្វូរមួមានជាអាទិ៍ដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ស្មត្ថភាពននការប្លើរ 

• ការដង្ហក រ និងការការ រការធាៃ រ់ 
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• ក្ដត្ិដត្ត ិការក្ដព័នទទដ់ 

• ការប្លើរ ឬការដារ់ស្មាភ រ 

• ក្ដត្ិដត្ត ិការក្ដព័នទ ក្ពមាន 

• ទក្មង់ការស្ដ ីពីក្ដត្ិដត្ត ិការដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព 

• អ្ធិការរិចចតាមរែ នត  

• រវធិានចោចរ 

• ស្ុវត្ថ ិភាពប្ែាើរប្ ើង 

• ត្ក្មូវការ PPE ស្ក្មាដ់ក្ដត្ិដត្ត ិររ PIT 

• ត្ក្មូវការននការដែ ាំរែ នត។  

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3 ស្ាំណុាំឯរសារ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងដប្ងក ើត្ស្ាំណុាំឯរសារប្ដើមបីររាទុរនូវឯរសារចាាំបាច់ឲ្យអាចប្ក្ដើក្បាស្់បានតាមស្ាំប្ណើ។ 
រាំណត្់ក្តាដូប្ចាន ោះជាអាទិ៍រមួមាន៖  

• ការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ដចច ុដបនន  

• ទក្មង់អ្ធិការរិចចស្ក្មាដ់ PIT និងការប្ធន ើោ៉ែ រ់ នឹងក្ត្ូវបានររាទុររ ៈប្ពលយ៉ា ងត្ិចដីដខ 

• រាំណត់្ក្តាដែ ាំ និង ួស្ ុល នឹងក្ត្វូបានររាទុររ ៈប្ពលដីឆ្ន ាំ 

 ឯកសារយោង 

ប្ស្ៀវប្ៅរិចចការ រ់ព័នធ  ឯរសារដប្ចចរប្ទស្ ការដណដ ុ ោះដណាដ ល និងឯរសារព័ត៌្មានស្ប្ងខដ គឺមាន ដ្ល់ ូនតាម
ស្ាំប្ណើ។ 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ស្ុវត្ថ ិភាពមា៉ា ស្ុីន  

• ការក្គដ់ក្គងរដួស្រនិង ាំងឺ  
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អ្ប្នត វស្ិរដាា ន អាហារដាា ន និងអ្គ្មរដែ ាំរុមារគឺមានស្ុខភាពលែ  និង
ស្ុវត្ថ ិភាព 

ប្ោងចក្រ ាំងអ្ស្់ដដលដាំប្ណើរការប្ដា អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ រមួមាន រដនៃងសាន រ់ប្ៅ ទទួល នអាហារ និងដែ ាំរុមារ គឺ
មានស្ុវត្ថ ិភាព អ្នម័  និងស្ុខភាពលែ ។ ប្ោងចក្រ រមួ ាំងរដនៃងដែ ាំរុមារ ប្គ្មរពតាមចាដ ់និងដទដញ្ាត្ត ិ
រន ុងក្ស្រុ និង CLS ដដលក្គដដណដ ដ់ប្លើស្ាំណង់អ្គ្មរ និងស្ុខភាពនិងស្ុវត្ថ ិភាព។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មានក្ដព័នធ
ក្គដ់ក្គងស្ុវត្ថ ិភាពររ ងងមាាំ ប្ៅនឹងរដនៃងប្ដើមបីកាត់្ដនថ  ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ស្ុខភាពនិងស្ុវត្ថ ិភាពរន ុងការ
ក្ដត្ិដត្ត ិការប្ៅក្គឹោះសាថ នមិន្លិត្ ឬដចរចា  ាំងប្នោះ។  

ដ ន្រប្នោះរមួដញ្ច លូ CLS  ាំងប្នោះ៖ 

• ការក្គដ់ក្គងអាហារដាា ន 

• ការក្គដ់ក្គងការដែ ាំរុមារ 

• ការក្គដ់ក្គងស្ នដាា ន 

• ទឹរទទួល ន 

• ការររាអ្នម័  

 ការក្គដ់ក្គងអាហារដាា ន  

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័ ប្ដា ការ
ដញ្ញជ  និងការដែ ាំត្ាំដន់ប្រៀដចាំមហ ដូអាហារដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព សាែ ត្ និងស្ុខភាពលែ  និងរដនៃងដរបិ្ភាគ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ  

23.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ននការក្គដ់ក្គងអាហារដាា នជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ 
ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ (រមួ ាំង ាំងឺ ៃងតាមអាហារ និងស្ុវត្ថ ិភាព ទ្ោះបា )។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធជាមួ ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណ និងការអ្នុវត្តរវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីកាត្ដ់នថ ហានិភ័ ។  

• ទក្មង់ការប្ៅរន ុងររណីពុលអាហារ និង/ឬ ាំងឺក្រពោះប្ ោះប្វៀន ប្ដា សារអាហារដដលដប្ក្មើប្ៅអាហារដាា ន។ 

23.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័  រ់ព័នធនឹងប្ស្វារមាអាហារ ដដល
នឹង ដដលក្គដដណដ ដ់នូវ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖  

បុរគលិកផដល់យស្វាកម្មអាហារ 

នឹងប្ធវ ើការពិនិត្យដ ន្រប្វ ជសាស្រស្ត  និងមានការទទួលសាគ ល់ថាមិនមាន ាំងឺ ៃងយ៉ា ងប្ហាចណាស្់មួ ឆ្ន ាំមដង តាម
ចាដរ់ន ុងក្ស្រុ។ 

នឹង ល់ និងអ្នុវត្តតាមទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការកាត្់ដនថ ការចមៃង ាំងឺ ៃង។ 

នឹង រ់ប្ក្សាមស្រ់ ប្ក្សាមនដ និងប្អ្ៀមប្ៅប្ពលប្ធវ ើមហ ដូ និងដប្ក្មើមហ ដូអាហារ។ 

នឹងលាងស្មាែ ត្ និងស្មាៃ ដ់ប្មប្ោគប្លើនដយ៉ា ងក្ត្ឹមក្ត្វូមុនប្ធវ ើការជាមួ មហ ដូអាហារ។ 

ការយរៀបចុំម្ហ បូអាហារ និងកដនលងបរយិភារ 

នឹងក្ត្ូវសាែ ត្ និងស្មាៃ ដ់ប្មប្ោគ។ 

មានការដងករប្ដា ប្ក្ដើប្មកានិច ដដលអាចររាស្ីត្ុណាភាពមិនឲ្យខពស្់ជាង 5° C (41° F) ប្ៅប្ពលររាទុរស្មាភ រ
អាហារដដលអាចខូចប្ៅការដាា ន។ 
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មានអាងលាងនដដដល ដ្ល់ទឹរប្ៅដ  និងក្ត្ជារ់។ 

ការចមែ ិន ការដប្ក្មើ និងស្មាភ រដរបិ្ភាគក្ត្វូបានលាងស្មាែ ត្ និងស្មាៃ ដ់ប្មប្ោគប្ក្កា ប្ពលប្ក្ដើក្បាស្់មដងៗ។ 

សាៃ ដក្  និងន ទ្តុ្ នឹងក្ត្វូបានលាងស្មាែ ត្ និងស្មាៃ ដ់ប្មប្ោគប្ក្កា ប្ពលប្ក្ដើក្បាស្់មដងៗ។ 

នឹងមិនមានស្ត្វរប្ររ និងការស្ត្វលែ ិត្ដងកប្ោគ។ 

ររាទុរស្ាំោម និងមិនប្ក្ដើធុងស្ាំោមដដលធាៃ   មិនក្សូ្ដស្ាំប្ណើម ប្ហើ ក្ត្វូប្ចាលស្ាំោមោល់នែង។ 

ប្ក្ដងឆ្នឹងមិនក្ត្ូវបានប្បាោះប្ចាលប្ៅរន ុងក្ដព័នធលូដងហ រូទឹរពីពយុ ោះប្ទ។ 

សាច់ប្ៅ សាច់មាន់ប្ៅ ក្ត្ីប្ៅ ដដនៃ  និងក្គ្មដធ់ញ្ាជាត្ិមានរដនៃងដញរដាច់ពីគ្មន  មានចាន និងស្មាភ រប្្ែងៗ។ 

ស្ាំណារននអាហារដដលបានដរបិ្ភាគរចួ ក្ត្វូររាទុររន ុងទូទឹររររ ៈប្ពល 72 ប្មា៉ា ង។ 

ោល់ការប្រៀដចាំអាហារ និងរដនៃងដរបិ្ភាគក្ត្ូវបានរាំណត់្ថាជារដនៃងហាម រ់បារ ក។ 

បនាប់ទឹក 

ដុគគលិរ ដ្ល់ប្ស្វាអាហារ ាំងអ្ស្់លាងស្មាែ ត្ និងស្មាៃ ដ់ប្មប្ោគប្លើនដយ៉ា ងក្ត្ឹមក្ត្ូវប្ក្កា ប្ពលចូលដនទដ់ទឹរ។ 

សាៃ រស្ញ្ញា ក្ត្ូវបានដិទ្ា ដដលដណនាំឲ្យលាងនដប្ក្កា ប្ពលចូលដនទដ់ទឹរ។ 

 នតការប្ ៃ ើ ត្ដ និងទក្មង់ការប្ ៃ ើ ត្ដនឹង ាំងឺ ៃងតាមអាហារ ឬររណីចមៃងប្ោគ។ 

23.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគលិរ ដ្ល់ប្ស្វារមាអាហារនឹងទទួលព័ត្៌មាន និងការដណដ ុ ោះដណាដ ល រ់ទងនឹងហានិភ័ ដណាដ លមរពីការ
ចាត់្ដចងអាហារមិនក្ត្ឹមក្ត្វូ។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លប្នោះក្ត្វូរមួដញ្ច លូ៖ 

• ការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្លើការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័  និងទក្មង់ការ។ 

• ត្ក្មូវការដ ន្រស្ុវត្ថ ិភាពចាំណីអាហារ និងការររាទុរ។ 

• អ្នម័ ដទ ល់ខល នួ។ 

• ការ ល់ដឹងអ្ាំពី ាំងឺ ៃងតាមអាហារ និង ាំងឺ ៃង។ 

• ការអ្នុវត្តស្ុវត្ថ ិភាពប្ៅ ទ្ោះបា ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ 

ការវា ត្នមៃហានិភ័ ដចច ុដបនន  

 ឯកសារយោង 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ការក្គដ់ក្គងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិភ័   

• ការឌ្ីស្ាញអ្គ្មររនិងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គ្មរ 

• រវធិានការប្ពលមានអាស្នន   

 ការក្គដ់ក្គងការដែ ាំរមុារ 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  រ់ព័នធនឹង
ការប្ធវ ើការជាមួ រុមារ និងរដនៃងដែ ាំរុមារ។ 
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 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ  

24.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ជាក្ដចាាំឆ្ន ាំស្ក្មាដ់រដនៃងដែ ាំរុមារ 
និងការប្ធវ ើការជាមួ រុមារ (ឧ ហរណ៍ រមួមានការក្ដរួត្បាត់្ ត្់ប្ៅសាលាប្រៀន) ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលអាចមាន ាំងអ្ស្់។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធជាមួ ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យចាាំបាច់ប្ដើមបីកាត់្ដនថ ហានិភ័ ។ ឧ ហរណរ៍មួមាន ាំនួ 
ដឋម ការប្ធវ ើចលនសួ្ត្និងប្ដោះដូង (CPR) និងទីធាៃ ប្លងដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព។  

24.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការដែ ាំរុមារ។ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ទក្មង់ការក្ត្ូវរមួមាន៖  

ការយធវ ើការជាមួ្យកុមារ 

អ្នរប្រៀដចាំរមា វធីិនឹងអ្នុវត្តប្ៅតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ 

នឹងមាន ដ្ល់ដុគគលដដលមានស្មត្ថភាពស្ក្មាដ់ ាំនួ ដឋម និង CPR ។ 

ការអ្នុញ្ញា ត្ពីមាតាដិតា ឬអាណាពាបាលជាលា លរខណ៍អ្រែរប្ដើមបីប្ធវ ើស្រមាភាពប្ៅរដនៃងរដស្់ពួរប្គ រន ុងការ
ដ្ល់ ាំនួ ដឋមក្ស្ដចាដ់ ការពាបាលស្ុខភាព ឬស្ក្មាដ់ការដឹរ ញ្ជ នូរុមារតាមរែ នតតូ្ច ឬរែ នត ក្រងុ ឬ
ទក្មងប់្្ែងប្ទៀត្ននការដឹរ ញ្ជ នូ។ 

ប្លខទាំនរ់ទាំនងប្ៅមាតាដិតា ឬអ្ណាពាបាលនឹងក្ត្ូវបានររាទុរប្ៅរន ុងឯរសារ។ 

ការពិនិត្យប្មើលមុនប្ពលប្ធវ ើការរដស្់ដុគគលិរដដលនឹងក្ត្វូប្ធវ ើការជាមួ រុមារ។ 

រុមារអាចនឹងក្ត្វូបានក្ដគល់ប្ៅមាតាដិតា អាណាពាបាល ឬដុគគលិរដដលបានចាត់្តាាំង។ 

ដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តទក្មង់ការប្ដើមបីប្ដាោះក្សា  ាំងឺ ៃង (ឧ ហរណ៍រមួមាន ាំងឺអុ្ត្ រស្រញ្ជ ិល និងនច)។ 

អររដថ្ទាុំកុមារ 

ដ្ល់សាថ នភាពដដលមានដស្ុរភាព និងស្ីត្ុណាភាពដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព។ 

ដ្ល់ទីរដនៃងដៃ ស្់ដដ រូស្ប្មៃៀរដាំ រ់ស្មរមយស្ក្មាដ់ ររ។ 

ក្ត្វូមានទីរដនៃងទទួល នអាហារប្ពលលាង ច និងប្រៀដចាំអាហារ។ 

ោល់ន ទ្ប្ៅដ  ាំងអ្ស្់ក្ត្វូមានក្ស្ ដ់អ្ុីសូ្ ង់ដដលរុមារមិនអាចដ៉ាោះបាន។ 

ក្ពីប្ភៃ ើងដដលរុមារអាចប្ឈាងនដដល់ក្ត្វូមានគក្មដដដលអាចទទួល របាន ប្ៅប្ពលមិនប្ក្ដើក្បាស្់។ 

រដនៃងមានប្ភៃ ើងក្ត្ូវមានការការ រ។ 

ឱស្ែ ថាន ាំពុល និងសារធាត្ុប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្្ែងប្ទៀត្នឹងក្ត្វូបានររាទុរប្ៅរន ុងទូមានចារ់ប្សា។ 

ដរបិ្វណក្ត្ូវសាែ ត្និងដែ ាំឲ្យលែជានិចច។ 

នឹងមានការហវ ឹរហាត្់ជាក្ដចាាំដខអ្ាំពីរប្ដៀដ ប្នៃ ៀស្ប្ចញប្ពលមានអ្គគ ិភ័ ជាមួ នឹងវត្តមានរដស្់រុមារ។  

រដនៃងប្ៅប្ក្ៅអ្គ្មរក្ត្វូដត្មានស្ុវត្ថ ិភាព ស្នត ិស្ុខ ប្ហើ ទឹរប្ដើរចាំហរ ឬរប្ៅដ  ក្ត្ូវមានរដង ឬក្គដពីប្លើ។ 

ទឹរទទួល ននឹងក្ត្វូមាន ដ្ល់ ូន។ ហាមប្ក្ដើដពងទឹរប្ក្ដើរមួ ឬស្មាភ រប្ក្ដើរមួ។ 

ក្ត្វូ ដ្ល់ទឹរក្ត្ជារ់ និងទឹរប្ៅដ  មិនប្ៅដ ជាង 43° C (110° F) តាមរ៉ែបូ ៊ីប្ណដដលរុមារអាចប្ក្ដើបាន។ 

ដងគន់ក្ត្ូវសាែ ត្ ស្មក្ស្ដស្ក្មាដ់រុមារ និងក្ត្ូវមានរដនៃងលាងនដ។ ក្ត្វូមានដងគន់និងរដនៃងលាងនដមួ ស្ក្មាដ់
រុមារ 15 នរ់។ 

ក្ត្វូមាន ដ្ល់នូវដក្គ ររ ប្ ៉ា អ្ុី ឬរក្មាល (ស្មក្ស្ដតាមអា ុរុមារ និងរក្មិត្លូត្លាស្់រុមារ) និងសាច់ក្រណាត្់
សាែ ត្។ ស្ក្មាដ់ការដែ ាំប្ៅប្ពលលាង ច រុមារមាន រ់ៗនឹងក្ត្ូវទទួលបានរក្មាលជាដ់លែ  និងមិនក្ជាដទឹរ។ ប្ៅចប្នៃ ោះ
ដក្គ ររ ប្ ៉ា អ្ុី និងរក្មាលរុមារ ក្ត្វូមានគមាៃ ត្គ្មន យ៉ា ងត្ិច 0.9 m (3 ft) ។ 

ក្ត្វូមានន រប្ពញប្មា៉ា ងដដលមានការដណដ ុ ោះដណាដ ល ស្ក្មាដ់អ្គ្មរដដលមានរុមារប្លើស្ព ី60 នរ់។ 
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រាំណត្់ក្តាស្ុខភាពនឹងក្ត្វូបានររាទុរស្ក្មាដ់រុមារមាន រ់ៗ រមួ ាំងព័ត៌្មានលមែ ិត្អ្ាំពីការចារ់ថាន ាំដង្ហក រ ការប្ក្ដើ
ថាន ាំ  ាំងឺ ៃង និងភស្ត ុតាងននការមិនប្អ្ើប្ពើរ ឬរដួស្ខុស្ធមាតា។ ររណីមានការមិនប្អ្ើប្ពើរ ឬរដួស្មិនធមាតាណា
មួ  ក្ត្វូោ ការណ៍ដល់អ្នរក្គដ់ក្គងអ្គ្មរ។  

24.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់ដដលប្ធវ ើការជាមួ រុមារ នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ ល ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ទិដាភាពទូប្ៅននការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័  

• ការអ្នុវត្តលែនិងលរខខណឌ ត្ក្មូវននចាដ់រន ុងក្ស្រុស្ក្មាដ់ការប្ធវ ើការជាមួ រុមារ 

•  ាំនួ ដឋម និង CPR 

• ទក្មង់ការជាលា លរខណ៍អ្រែរ 

24.2.4 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ។ 

រាំណត្់ក្តាពិនិត្យប្មើលដុគគលិរដចច ុដបនន  

ប្លខទាំនរ់ទាំនងប្ៅមាតាដិតា ឬអ្ណាពាបាលដចច ុដបនន  

 ឯកសារយោង 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ការក្គដ់ក្គងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិភ័   

• ការឌ្ីស្ាញអ្គ្មររនិងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គ្មរ  

• រវធិានការប្ពលមានអាស្នន   

 ការក្គដ់ក្គងស្ នដាា ន 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័ ននការ
ក្ដត្ិដត្ត ិការ និងការដែ ាំអ្គ្មរស្ នដាា ន។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

25.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ក្គដ់ក្គងស្ នដាា នមុនប្ពលចូលសាន រ់
ប្ៅ និងជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ នឹងការប្ក្ដើក្បាស្់ និងដែ ាំអ្គ្មរស្ នដាា ន។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័ នន រ់ព័នធនឹងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីកាត់្ដនថ ហានិភ័ ។ ឧ ហរណ៍រមួមានក្ដព័នធរប្ដដ និង
ក្ត្ជារ់ ការការ រអ្គគ ិភ័  និងស្នត ិស្ុខ។ 

25.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងមានទក្មង់ការស្ប្ស្រង្ហគ ោះដឋមដដលបានអ្នុវត្ត ប្ដើមបីក្គដ់ក្គងស្ នដាា ន ដដលនឹង ដដល
ក្គដដណដ ដ់នូវ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

ទូយៅ 

សាថ នភាពស្ីត្ុណាភាពដដលមានដស្ុខភាព និងស្ុវត្ថ ិភាពនឹងក្ត្វូបាន ត្ល់ ូន។ 

ក្ត្វូមានទីរដនៃងទទួល នអាហារ និងប្រៀដចាំអាហារ។ 

អ្គ្មរក្ត្ូវមានរចនស្មព ័នធ ររ ងងមាាំ  ួស្ ុលបានលែ  សាែ ន មានស្នត ិស្ុខ និង ដ្ល់ការការ រស្ុវត្ថ ិភាព ដល់អ្នរសាន រ់
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ប្ៅក្ដឆ្ាំងនឹងស្មាស្ធាត្ុនន។ 

អ្គ្មរនឹងមានស្មត្ថភាពប្ ៃ ើ ត្ដស្មរមយពីដុគគលិរប្ ៃ ើ ត្ដរន ុងប្ពលមានអាស្នន  រមួមាន ទីភាន រ់ង្ហរអ្គគ ិភ័  
ប្ពទយ និងនគរបាល។ 

ទីរដនៃងសាន រ់ប្ៅនឹងក្ត្វូមានយ៉ា ងត្ិច 4 m2 ននរដនៃងរស្់ប្ៅរន ុងមនុស្ែមាន រ ់ប្ដា មាន ដ្ល់រដនៃង ទ្ ុរស្មាភ រ
ដទ ល់ខល នួស្ក្មាដ់មនុស្ែក្គដ់គ្មន ។ 

ក្ត្វូមាន ដ្ល់ប្ស្វារមាដាំភៃ ឺ និងអ្គគ ិស្នីប្ៅរន ុងក្គដ់ទីរដនៃងរស្់ប្ៅ។ 

មាន ដ្ល់ស្ក្មាដ់ការក្ដមូល ដ្ ុាំអ្នម័  និងការប្ចាលស្ាំោម។ 

កដនលងយរង 

ដក្គ រទោះ ររ ឬដក្គពីរជាន់ (ហាមប្ក្ដើដក្គដីជាន់) នឹងមាន ដ្ល់ស្ក្មាដ់អ្នរសាន រ់ប្ៅមាន រ់ៗ។ 

ស្មាភ រដក្គណាមួ ដដល ដ្ល់ប្ដា អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ក្ត្ូវសាែ ត្ និងមានអ្នម័ ។ 

រដនៃងស្ក្មារដាច់ប្ដា ដ រពីគ្មន នឹង ដ្ល់ ូនស្ក្មាដ់ប្ភទនីមួ ៗ។ 

កដនលងងូត្ទឹក និងបនាប់ទឹក 

រដនៃងដនទដ់ទឹរនឹងក្ត្វូបាន ដ្ល់ ូនរន ុងស្មាមាក្ត្ដងគន់មួ  ស្ក្មាដ់អ្នរប្ក្ដើក្បាស្់ 15 នរ់។ 

រដនៃងដនទដ់ទឹរក្ត្ូវប្ៅចមាង   50 m (164 ft) ពីរដនៃងរស្ប់្ៅនីមួ ៗ។ 

រដនៃងដនទដ់ទឹរនឹងក្ត្វូដចរដាច់ប្ដា ដ រពីគ្មន តាមប្ភទនីមួ ៗ ប្ហើ ក្ត្វូដារ់ស្ញ្ញា ស្មាគ ល់។ 

រដនៃងដនទដ់ទឹរក្ត្ូវស្មាែ ត្ និងប្ធវ ើអ្នម័ ជាប្រៀងោល់នែង។ 

រដនៃងងូត្ទឹរ និងរដនៃងលាងស្មាែ ត្ ាំងអ្ស្់ក្ត្វូមាន គ្ត្់ គ្ង់ទឹរស្មាព ធខពស្់ ទឹរប្ៅដ  និងទឹរក្ត្ជារ់ដដលអាច
ដរបិ្ភាគបាន។ 

រដនៃងងូត្ទឹរ និងលាងស្មាែ ត្ក្ត្ូវប្ៅរន ុងចមាង   50 m (164 ft) ពីរដនៃងរស្ប់្ៅនីមួ ៗ។ 

ដក ឈូរងូត្ទឹរនឹងក្ត្វូដារ់យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ចមាង   1 m (3.3 ft) ពីគ្មន  និង ដ្ល់ជាស្មាមាក្ត្រន ុងដក ឈូរងូត្ទឹរ
មួ គឺស្ក្មាដ់អ្នរប្ក្ដើក្បាស្់ 15 នរ់។ 

រដនៃងងូត្ទឹរ និងលាងស្មាែ ត្ដាច់ប្ដា ដ រពីគ្មន នឹងក្ត្វូ ដ្ល់ ូនស្ក្មាដ់ប្ភទនីមួ ៗ ប្ហើ មានសាៃ រស្មាគ ល់។ 

រក្មាលឥដាដនទដ់ទឹរ និងរដនៃងលាងស្មាែ ត្ក្ត្ូវប្ធវ ើប្ ើងពីវត្ថ ុធាត្ុប្ដើមដដលមិន រ់ទឹរ និងស្មាែ ត្ជាប្រៀងោល់ 
នែង។ 

ស្ុវត្ថ ិភាពអរគ ិភ្័យ និងជុំនួយបឋម្ 

ដ្នការស្រមាភាពស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់នឹងក្ត្វូ្ែពវ្ា រន ុងរដនៃងដដលង្ហ ប្មើលប្ ើញចាស្់ទូ ាំងក្គឹោះសាថ នដដលរមួ
មានទក្មង់ការលមែ ិត្អ្ាំពីការ ប្មៃៀស្រន ុងក្គ្មមានអាស្នន។ 

ឧដររណ៍ពនៃត្់អ្គគ ិភ័ ក្ត្ូវមាន ដ្ល់ ូនដល់ទីតាាំងដដលអាច រប្ក្ដើក្បាស្់បានប្ដា ង្ហ ក្សួ្លមិនប្លើស្ពី 30 m 
(98.45 ft) ពីរដនៃងរស្ប់្ៅនីមួ ៗ។ 

យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្ត្វូមានក្ចរប្ចញពីររដនៃងដដលមានគាំនូស្ស្មាគ ល់ចាស្់លាស្់ប្ៅរន ុងជាន់នីមួ ៗ។ 

ការហវ ឹរហាត្់អ្ាំពីរប្ដៀដពនៃត្់អ្គគ ីភ័ ក្ដចាាំឆ្ន ាំនឹងក្ត្វូបានរត្់ក្តា។ 

រញ្ចដ់ ាំនួ ដឋមនឹងដត្ងដត្ក្ត្ូវ ដ្ល់ឱយ និងរចួោល់ស្ក្មាដ់ការប្ក្ដើក្បាស្់ ប្ៅស្មាមាក្ត្ 1 រញ្ចដ់ រន ុងចាំប្ណាម
មនុស្ែ 50 នរ់។ 

សារធាត្ុគីមីដដលមានប្ក្គ្មោះថាន រ់នឹងក្ត្វូររាទុរដត្រន ុងត្ាំដន់ដដលបានរាំណត្ដ់៉ាុប្ណាណ ោះ។ 

ការ្តួ្ត្ពិនិត្យ្បចាុំដខ្ 

ការក្តួ្ត្ពិនិត្យជាក្ដចាាំនឹងប្ធវ ើប្ ើងប្ដើមបីឱយក្បារដថា ត្ាំដន់ប្ក្ដើរមួ ឧដររណ៍ពនៃត្អ់្គគ ីភ័ ប្ៅតាម ប្ណដ ើរ និង
ក្ចរប្ចញប្ពលមានអាស្នន  គ្មា នអ្វ ីោោាំង។  

កម្ម វធិី្រប់្រងស្ត្វលា ិត្ 

ស្ នដាា ននីមួ ៗនឹងដប្ងក ើត្ទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការក្គដ់ក្គងស្ត្វលែ ិត្ និងស្ត្វរប្ររ។ 
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រិចចស្នានឹងក្ត្វូបានចុោះដញ្ជ ីជាមួ ប្ស្វារមាក្គដ់ក្គងស្ត្វលែ ិត្ប្ដើមបី ដ្ល់ប្ស្វារមាក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងបាញ់ថាន ាំស្មាៃ ដ់
ស្ត្វលែ ិត្យ៉ា ងត្ិចមួ ដងរន ុងមួ ដខ។ ប្ស្វារមាប្នោះនឹងប្ក្ដើរវធីិបាញ់ថាន ាំដដលបានអ្នុញ្ញា ត្ប្ដា អ្នុប្លាមតាម
ចាដ ់និងដទដញ្ាត្ត ិរន ុងក្ស្រុដដលសារស្មស្ក្មាដ់ប្ក្ដើក្បាស្់ជាមួ មនុស្ែដដលរស្់ប្ៅរន ុងស្ នដាា ន។ 

របា ការណ៍អ្ាំពីការក្គដ់ក្គងស្ត្វលែ ិត្ជាលា លរខណ៍អ្រែរនឹងក្ត្វូររាទុររន ុងដញ្ជ ីតាមដានការក្តួ្ត្ពិនិត្យស្ត្វ
លែ ិត្ប្ៅនឹងរដនៃង។ ដញ្ជ ីតាមដានប្នោះនឹងរមួដញ្ច លូដ្នទី សាៃ រស្ញ្ញា សារធាត្ុគីមីដដលបានប្ក្ដើ ទិននន័ ស្ុវត្ថ ិ
ភាព (SDS) រិចចស្នាក្គដ់ក្គងស្ត្វលែ ិត្ និងរវញិ្ញា ដ័នដ័ក្ត្ធានោ៉ែ ដ់រង និងអាជាា ដ័ណណ ។ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាក្គដ់ក្គងស្ត្វលែ ិត្នឹងទទួលខុស្ក្ត្វូប្លើការក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងការពាបាលប្ដើមបីក្តួ្ត្ពិនិត្យការ
ដាំដៃ ញប្ដា ស្ត្វលែ ិត្ និងស្ត្វរប្ររ។ រន ុងររណដីដលអ្នទ រ់មាន ទ្ ុរស្ត្វរប្ររ ស្ត្វលែ ិត្ ឬស្ត្វលែ ិត្ចនក្ងប្្ែង
ប្ទៀត្ ប្នោះអ្នរចុោះរិចចស្នាក្គដ់ក្គងស្ត្វលែ ិត្នឹងទទួលខុស្ក្ត្វូរន ុងការរមាច ត្់ ប្ហើ  ូនដាំណឹងដល់អ្នរក្គដ់ក្គង 
ឬមាច ស្់ស្ នដាា ន។ 

25.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

អ្នរសាន រ់ប្ៅរន ុងស្ នដាា ននឹងទទួលបានព័ត៌្មាន និងការហវ ឹរហាត្់អ្ាំពីហានិភ័ ដដលដណាដ លមរពីប្ក្គ្មោះ
អាស្នន។ ការហវ ឹរហាត្់នឹងរមួដញ្ច លូលរខខណឌ ត្ក្មូវអ្ដបដរមាដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ដ្នការស្រមាភាពស្ក្មាដ់ប្ក្គ្មោះអាស្នន។ 

• ដឹងពីទីតាាំងដារ់ឧដររណ៍ពនៃត្់អ្គគ ីភ័  និងឧដររណ៍ ាំនួ ដឋម ប្ហើ ក្ត្វូ ល់ដឹងពីរប្ដៀដប្ក្ដើ
ឧដររណ៍ ាំងប្នោះ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ក្គឹោះសាថ ននីមួ ៗក្ត្វូររាទុររាំណត្់ក្តាការហវ ឹរហាត្់អ្ាំពីរប្ដៀដ ប្មៃៀស្ខល នួប្ៅប្ពលមានអ្គគ ិភ័  យ៉ា ងត្ិចរ ៈ
ប្ពលដីឆ្ន ាំ។ 

 ឯកសារយោង 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ការក្គដ់ក្គងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិភ័   

• ការឌ្ីស្ាញអ្គ្មររនិងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គ្មរ  

• រវធិានការប្ពលមានអាស្នន   

 ទឹរទទួល ន 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ ប្ហើ អ្នុវត្តដាំប្ណើរការនិងទក្មង់ការប្ដើមបីធានថា ទឹរសាែ ត្ង្ហ ក្សួ្លររស្ក្មាដ់ដុគគលិរ
 ាំងអ្ស្់។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

26.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ននទឹរដរបិ្ភាគជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ ឬដាំប្ពញតាម
ចាដ់រន ុងក្ស្រុ ក្ដស្ិនប្ដើត្ក្មូវឲ្យប្ធវ ើប្ត្ស្តញឹរញាដ់ជាងប្នោះ។ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណននប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលអាចប្ធវ ើឱយទឹរពិសាប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការប្ៅជារខវរ់។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័ នន រ់ព័នធនឹងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណននរវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ស្កាដ នុពលននទឹរពិសាដដលអាចកាៃ  ប្ៅ
ជារខវរ់។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ការក្ដមូលស្ាំណារ និងការប្ធវ ើក្ដក្ពឹត្រមា។ 
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26.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងមានទក្មង់ការក្តួ្ត្ពិនិត្យគុណភាពទឹរដដលបានអ្នុវត្ត ប្ដើមបីក្គដ់ក្គងរដួស្និង ាំងឺ ដដល
នឹង ដដលក្គដដណដ ដ់នូវ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ទឹរដរបិ្ភាគបាននឹងក្ត្ូវបាន ដ្ល់ ូនដុគគលិរ ាំងអ្ស្់។ 

• ក្ដភពទឹរដដលមិនអាចដរបិ្ភាគបាននឹងក្ត្ូវបានដិទសាៃ រដញ្ញជ រ់ថាមិនអាចពិសារបាន។ 

• ឧដររណ៍ដចរចា ទឹរនឹងក្ត្វូស្ថ ិត្ប្ៅឆ្ង  ពីរដនៃងប្ធវ ើការង្ហរដដលមានប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ដ្ល់ ូនឧដររណ៍ររាអ្នម័  និងរដនៃងសាែ ត្ស្ក្មាដ់ដារ់ដរវទឹរឬដដទឹរនីមួ ៗ។ 

• ទឹរដដលមិនអាចដរបិ្ភាគបាននឹងក្ត្វូដាាំឱយពុោះ ឬដាំបាត្់ភាពរខវរ់មុនប្ពលប្ក្ដើស្ក្មាដ់ការប្រៀដចាំអាហារ 
ឬការចមែ ិនអាហារ។ 

• ទក្មង់ការប្ ៃ ើ ត្ដជាលា លរខណ៍អ្រែរចាំប្ ោះការប្ធវ ើឱយរខវរ់ ឬការប្ធវ ើឱយរខវរ់ដដលស្ងែ័ ននក្ដភពទឹរ
ពិសារដស្់ក្គឹោះសាថ ន។ 

កម្ម វធិី្បមូ្លស្ុំណាកទឹក 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នីមួ ៗដដលប្ក្ដើក្បាស្់ទឹរប្ក្កាមដីដូចជា ទឹរអ្ណដ ងូ ឬទឹរប្លើន ទ្ដី ស្ក្មាដ់ជាក្ដភពទឹរពិសា នឹង
មានរមា វធីិក្ដមូលស្ាំណារគុណភាពទឹរប្ៅនឹងរដនៃង។  

ស្្មាប់ជាការដណនាុំែល់ការអនុវត្ត រយៈយពល្បមូ្លស្ុំណាកជាអបបបរមារួរដត្្ត្វូបានកុំណត្់
យដ្ឋយដផាកយលើហានិភ័្យកន ុងមូ្លដ្ឋា ន។  

យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ក្ត្វូដាំប្ពញតាមលរខខណឌ ដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ភាពញឹរញាដ់ននការក្ដមូលស្ាំណារ ដ ែ្រប្លើចាំនួនអ្នរប្ក្ដើក្បាស្់៖ 

ចុំនួនម្នុស្ស ស្ុំណាកអបបបរមាកន ុងមួ្យ្ត្ីមាស្ (រាល ់3rd ដខ្ម្ដង) 

25 – 999 1 

1,000 – 4,999 10 

5,000 – 9,999 15 

10,000 – 19,999 20 

> 20,000 50 

• បារ់ប្ត្រ ក និងរក្មិត្ននការទទួល រស្ក្មាដ់ការរមាច ត្់ប្មប្ោគ៖ 

o Fecal coliforms = 0.0 MPN/100 mL ឬមិនក្ត្វូបានររប្ ើញ 

o 99.9% មិនមានស្រមាភាពនន giardia lamblia cysts, 99.99% មិនមានស្រមាភាពននរវ ករុស្ 

o រាំហាដ់សារធាត្រុមាច ត្់ប្មប្ោគប្ៅតាម ទ្ោះ ដដលចូលរន ុងក្ដព័នធមិនអាចត្ិចជាង 0.2mg/L 

o រៃ រ កនស្រុដដដលបានវាស់្ដវង រៃ រ កនដដលបានរមួដញ្ច លូគ្មន  ឬរៃ រ កនឌ្ីអ្ុរស្ុីត្ នឹងអាចក្ត្វូបានររ
ប្ ើញប្ៅរន ុង 95% ននស្ាំណាររន ុងដខនីមួ ៗ 

ក្ដស្ិនប្ដើអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ប្ក្ដើក្បាស្់ទឹរដដលបាន ដ្ល់ប្ដា ទីក្រងុ ឬរន ុងមូលដាា ន សូ្មប្ ទ្ៀងដទ ត្់ជាមួ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់
ទឹរថា ទឹរមានលរខណៈប្ៅតាមដប្ចចរប្ទស្។ ក្ដស្ិនប្ដើ ុតាត ធិការក្រងុ ឬរន ុងមូលដាា នមិនបានអ្នុវត្តការប្ធវ ើប្ត្
ស្ដ ទឹរប្ទ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងប្ធវ ើប្ត្ស្ត ដូចដដលបានប្រៀដោដ់។ 

26.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ការយលែ់ឹងអុំពរីុណភាពទឹក 

ោល់ដុគគលិររន ុងអ្គ្មរដដលប្ក្ដើក្បាស្់ទឹរប្ក្កាមដី (អ្ណដ ងូ) ឬទឹរប្លើដី នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ លស្ដ ីពីរក្មិត្
 ល់ដឹង រ់ទងនឹងដទដាា នគុណភាពទឹររដស្់ទីរដនៃងប្នោះ និងទក្មង់ការ។ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ការដណត ុ ោះដណាត ល
នឹងរមួមាន៖ 

• ទក្មង់ការោ ការណ៍ ឬ ាំងឺ ៃងតាមទឹរណាមួ  ដដលត្ក្មូវឱយមានការ ាំនួ ដឋម ឬ ាំនួ ប្វ ជសាស្រស្ត ប្្ែង
ប្ទៀត្។ 

• ទក្មង់ការោ ការណ៍អ្ាំពី ាំងឺ។ 
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ការបណុ្៉ះបណាដ លអុំពីរុណភាពទឹក 

ោល់ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់ដដលទទួលខុស្ក្ត្វូប្លើរមា វធីិការដែ ាំគុណភាពទឹរប្ៅអ្គ្មរ នឹងទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លរន ុង
ការប្ ៃ ើ ត្ដប្ពលមានអាស្នន   រ់ទងប្ៅនឹងក្ពឹត្ត ិការណ៍ការរខវរ់ទឹរដរបិ្ភាគ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗ នឹងររាទុររាំណត្់ក្តាស្ក្មាដ់លទធ្លប្ធវ ើប្ត្ស្ត គុណភាពទឹរស្ក្មាដ់រវភិាគ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់រ ៈ
ប្ពលដីឆ្ន ាំ។ 

 ការររាអ្នម័  

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ហានិភ័  រ់ព័នធនឹងការររាអ្នម័
 រន ុងដរយិកាស្រដនៃងប្ធវ ើការ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ  

27.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ប្លើស្ុវត្ថ ិភាពការររាអ្នម័ ជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ 
ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធនឹងការររាអ្នម័ ។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធជាមួ ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការរត្់ស្មាគ ល់និងការអ្នុវត្តរវធិានការក្គដ់ក្គង ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ហានិភ័ ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ការដូម
ខយល់ និងការស្មាែ ត្។ 

27.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗ នឹងមានទក្មង់ការដដលបានអ្នុវត្ត ប្ដើមបីររាឱយត្ាំដន់ ាំងអ្ស្់មិនឲ្យមានប្ក្គ្មោះថាន រ់ដ ន្រអ្ន
ម័  ចាំប្ ោះដុគគលិរ ចាំប្ ោះអ្នរចុោះរិចចស្នាប្ៅនឹងរដនៃង និងចាំប្ ោះអ្នរចុោះរិចចស្នាដនតប្ៅនឹងរដនៃង។ ជា
អ្ដបដរមា ទក្មង់ការប្នោះក្ត្វូ៖ 

• ររាឲ្យរដនៃងការង្ហរ ាំងអ្ស្់សាែ ត្ ស្ង ួត្ និងស្ថ ិត្រន ុងសាថ នភាពលែ ។ 

• រសាង និងដែររាប្រៀងោល់រដនៃងប្ធវ ើការមិនឲ្យមានការប្ក្ ៀត្ចូលននស្ត្វរប្ររ ស្ត្វលែ ិត្ ឬស្ត្វលែ ិត្ចនក្ង
ប្្ែងប្ទៀត្។ 

• ដ្ល់ការការ រពីដរសិាថ នប្ស្ើម ប្ពលភាររិចចការង្ហរដណាដ លឱយមានសាថ នភាពប្ស្ើម។ 

• ររាទុរស្ាំោម និងមិនប្ក្ដើធុងស្ាំោមដដលធាៃ   មិនក្សូ្ដស្ាំប្ណើម ប្ហើ ក្ត្វូប្ចាលស្ាំោមោល់នែង។ 

• ស្មាែ ត្ការរាំពដ់ភាៃ មៗ និងប្ចាលការស្ាំណល់ឱយបានក្ត្ឹមក្ត្វូ (ស្ញ្ញា ក្ពមាននឹងក្ត្ូវដារ់ប្ៅប្លើរក្មាល
ដដលប្ស្ើម)។ 

• ដ្ល់ដងគន់ដាច់ប្ដា ដ រក្គដ់ក្គ្មន់ស្ក្មាដ់ ាំងពីរប្ភទ ប្ដា ដ ែ្រប្លើស្មាមាក្ត្ដូចខាងប្ក្កាម៖ 

ចុំនួនបុរគលិក ចុំនួនអបបរមាននបងគន់ ចុំនួនកដនលងោងនែ 

1 – 15 1 1 

16 – 36 2 2 

36 – 55 3 3 

56 – 80 4 4 

81 – 110 5 5 

ប្ក្ចើនជាង 110 ដែមដងគន់ និងរដនៃងលាងនដចាំនួន 1 ស្ក្មាដ់ប្រៀងោល់ដុគគលិរដដនថមចាំនួន 
40 នរ់ 
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• មានការដូមខយល់ក្គដ់ក្គ្មន់ និងដាំពង់ដងហ រូភាជ ដ់នឹងដងគន់ ាំងអ្ស្់ប្ៅរន ុងក្គឹោះសាថ ន។ 

• ស្មាែ ត្ និងស្មាៃ ដ់ប្មប្ោគរន ុងដងគន់ ាំងអ្ស្់រន ុងក្គឹោះសាថ ន ជាប្រៀងោល់នែង។ 

• ដ្ល់រដនៃងលាងនដ ប្ដា មានសាដ ូដុាំលាងនដរន ុងត្ាំដន់ការង្ហរ ាំងអ្ស្់។ 

• ដ្ល់ក្រដាស្ ូត្នដ មា៉ា ស្ុីន ល្ ុាំខយល់ ឬដ ន្រដដលសាែ ត្ននក្រណាត្់រដនែងដដលប្ក្ដើដនតដនទ ដ់ជាដប់្ៅនឹង
រដនៃងលាងនដ ាំងអ្ស្់។ 

27.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគលិរនឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ លតាមដ ន្រដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• អ្នម័  

• ប្គហរិចច 

• ទក្មង់ការការររាអ្នម័  

• ស្ុវត្ថ ិភាពចាំណីអាហារ 

• PPE ដដលស្មរមយ  

• ការក្ដងុក្ដ ័ត្នដទ ល់ខល នួ 

• ការក្ដងុក្ដ ័ត្នចាំប្ ោះដរសិាថ ន 

• ទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការស្មាែ ត្ និងការក្គដ់ក្គងការរាំពដ់ និងការប្លចធាៃ  ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 
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អ្គ្មរគឺស្មក្ស្ដតាមប្គ្មលដាំណង 

អ្គ្មររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ និងទមងនរ់ចនស្មព ័នធអ្គ្មរ ក្ត្វូបានសាងស្ង់ក្ស្ដប្ៅតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ ការអ្នុញ្ញា ត្
ដ ន្រស្ាំណង់ស្ុីវលិ ឬស្ាំណង់ដ ន្ររចនស្មព ័នធ ដដលមានការទទួលសាគ ល់ ឬក្ស្ដតាមដទដាា នអ្នត រជាតិ្។ ការកាន់កាដ់
ពហបុ្ក្ដើក្បាស្់មិនក្ត្ូវបានអ្នុញ្ញា ត្ប្ទ។ ដ ន្រប្នោះរមួដញ្ច លូ CLS  ាំងប្នោះ៖ 

• ការឌ្ីស្ាញអ្គ្មររនិងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គ្មរ 

• រដូធាត្ុមិនប្ ោះ  

• ការក្គដ់ក្គងរមា វធីិស្ុវត្ថ ិភាពស្ាំណង់ 

 ការឌ្ីស្ាញអ្គ្មរ និងស្ុវត្ថភិាពអ្គ្មរ 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តប្គ្មលនប្យបា  និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត់្ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័ ស្ុវត្ថ ិ
ភាព រ់ព័នធ នឹងការឌ្ីស្ាញអ្គ្មរ ការប្ក្ដើក្បាស្់ និងការដែ ាំអ្គ្មរ  

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

28.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័  ប្ដើមបីរាំណត្់ថាប្ត្ើអ្គ្មរមានស្ុវត្ថ ិភាព
ស្ក្មាដ់ការសាន រ់ប្ៅឬប្ទ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដល រ់ព័នធ នឹងការឌ្ីស្ាញអ្គ្មរ ការសាងស្ង់ និងរតាត ដដនថមប្ទៀត្
ដដលអាចប្ធវ ើឲ្យប្ខា ដូរណភាពរចនស្មព ័នធ ននអ្គ្មរ។ ឧ ហរណ៍ ដញ្ជ ីននប្ក្គ្មោះធមាជាត្ ិនិងប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដល
បានដងកប្ ើងប្ដា មនុស្ែ ដូចជា ទមងន់ក្ពិលប្ៅប្លើដាំដូល ការប្ក្ ៀត្ចូលននទឹរ ការរញ្ជ  ួដី រំញ័រមរពី
មា៉ា ស្ុីន ហានិភ័ ពីអ្គ្មរ ិត្ខាង។  

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធនឹងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• រាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណ និងអ្នុវត្ត វធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីកាត់្ដនថ ហានិភ័ ។ ឧ ហរណ ៍រមួមាន ការ
ក្តួ្ត្ពិនិត្យតាមកាលរាំណត្ ់ការដណដ ុ ោះដណាដ ល ការពក្ងឹងប្ក្គ្មងអ្គ្មរដដនថម និងការ ួស្ ុលប្ក្កា ការ
រញ្ជ  ួដី។  

28.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងមានទក្មង់ការ និងដាំប្ណើរការស្ក្មាដ់ការឌ្ីស្ាញអ្គ្មរ និងស្ុវត្ថ ិភាពននរចនស្មព ័នធ  ដដល
ក្គដដណដ ដ់នូវ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

ទូយៅ  

អ្គ្មរក្ត្ូវបានឌ្ីស្ាញប្ ើងក្ស្ដប្ៅតាមក្រមអ្គ្មររន ុងក្ស្រុ ឬក្រមអ្គ្មរអ្នតរជាត្ិ ឬក្រមណាមួ ដដលក្ត្វូបាន
អ្នុម័ត្ប្ដា អាជាា ធររន ុងក្ស្រុ ឬយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ដាំប្ពញតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវនន CLS ប្នោះ។ 

អ្គ្មរក្ត្ូវបានឌ្ីស្ាញ និងរសាងស្ក្មាដ់ការប្ក្ដើក្បាស្់តាមប្គ្មលដាំណង។ ឧ ហរណ ៍អ្គ្មរ្លិត្ គឺក្ត្វូបាន 
ឌ្ីស្ាញប្ ើងស្ក្មាដ់ការកាន់កាដដ់ ន្រឧស្ាហរមា។ 

ោល់លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ចាាំបាច់ និងអាចអ្នុវត្តបានដដលបានត្ក្មូវប្ដា អាជាា ធរអ្គ្មរ ឬស្មត្ថរិចចរន ុងមូលដាា ន ក្ត្វូ
បានវា ត្នមៃ និងអ្នុវត្តស្ក្មាដ់ជាដ ន្រមួ ននដាំប្ណើរការឌ្ីស្ាញ។ ឧ ហរណ៍ រមួមាន លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ប្លើ
ឧដររណ ៍លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្សាងស្ង់ និងលិខិត្អ្នុញ្ញា ត្កាន់កាដ់។ 

ដៃង់ក្ត្វូបានប្ដា អាជាា ធរអ្គ្មររន ុងមូលដាា ន ឬក្ដស្ិនប្ដើ មិនមានអាជាា ធរអ្គ្មររន ុងមូលដាា នប្ទ អ្គ្មរប្នោះនឹង
ក្ត្វូបានឌ្ីស្ាញប្ ើងប្ដា អ្នរឌ្ីស្ាញអ្គ្មរដដលមានវជិាជ  ីវៈដដលមានការទទួលសាគ ល់ដ ន្រស្ាំណង់ស្ុីវលិ ឬរចនស្
មព ័នធ  

ការឌ្ីស្ាញអររស្្មាប់្ទទម្ងន់ 

អ្គ្មរ ប្ៅប្ត្ឿ និងរចនស្មព ័នធ ប្ៅប្ត្ឿ ក្ត្វូបានឌ្ីស្ាញ និងសាងស្ងប់្ ើងប្ដើមបីក្ទក្ទងក់្គដ់ទមងន់ ាំងអ្ស្់ប្ដា 
គ្មា នការប្លើស្រមាៃ ាំងស្ងកត្់ដដលអាចអ្នុញ្ញា ត្ ឬរមាៃ ាំងជារ់លារ់ស្ក្មាដ់ស្មាភ រស្ាំណង់ប្ៅរន ុងប្ក្គឿងននរចន 
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ស្មព ័នធ  និងការភាជ ដ់គ្មន ។ ការឌ្ីស្ាញក្ត្វូោដ់ដញ្ច លូការចាត្់ថាន រ់ទមងន់រក្មាល និងទមងន់ដដនថមណាមួ ពីក្ពឹត្ត ិការណ៍
ធមាជាត្ិ ឬប្ក្គ្មោះធមាជាត្ិដដលបានរំពឹងទុរ ដដលបានរាំណត្់អ្ត្តស្ញ្ញា ណប្ៅរន ុងការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ។ 

ការចាត្់ថាន រ់ទមងន់គូស្ស្មាគ ល់ប្ៅប្លើដទ ាំងននការឌ្ីស្ាញដដលបានអ្នុម័ត្ ក្ត្វូបាន គ្ត្់ គ្ង់ និងបានភាជ ដ់យ៉ា ង
មានស្ុវត្ថ ិភាពរន ុងរដនៃងង្ហ ប្មើលប្ ើញចាស្់ប្ៅរន ុងរដនៃងនីមួ ៗ ដដល្ារភាជ ដ់ប្ៅនឹងមាច ស្់អ្គ្មរ ឬភាន រ់ង្ហរ
រដស្់ពួរប្គ 

ដទ ាំងដដលបានបាត្់ បានដរប្ចញ ឬបានខូចរដូោង នឹងក្ត្វូ ាំនួស្ប្ដា មាច ស្់ ឬភាន រ់ង្ហររដស្់ពួរប្គ។ 

ការឌ្ីស្ាញអររស្្មាប់យធវ ើការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗ នឹង ដ្ល់រដនៃងការង្ហរស្មក្ស្ដប្ដើមបីអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យដុគគលិរ អ្នរចុោះរិចចស្នាប្ៅនឹងរដនៃង និង
អ្នរចុោះរិចចស្នាដនតប្ៅនឹងរដនៃង អាចអ្នុវត្តការង្ហរប្ដា គ្មា នហានិភ័ ចាំប្ ោះស្ុខភាព ស្ុវត្ថ ិភាព និង
ស្ុខុមាលភាព។ ចាំនួនស្រុដននអ្នររស្់ប្ៅរន ុងត្ាំដន់្លិត្ មិនក្ត្វូប្លើស្ពីទាំហាំក្រឡាន ទ្ត្ាំដន់្លិត្ ដចរនឹង 200 
square feet (~18.6 m2ស្ក្មាដ់មនុស្ែមាន រ់)។ ឧ ហរណ៍ ចាំនួនអ្ត្ិដរមាននអ្នររស្់ប្ៅប្លើទាំហាំ 20,000 square feet 
ននន ទ្រក្មាល (~1860 m2) គឺដុគគលិរ 100 នរ់ (20,000 square feet ÷ 200 square feet រន ុងមនុស្ែមាន រ់= 
ដុគគលិរ 100 នរ់)។ 

ការឌ្ីស្ាញអររស្្មាប់ការចាកយចញ 

ក្គឹោះសាថ ននីមួ ៗនឹង ដ្ល់មប្ធាបា ចារប្ចញក្ដរដប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាពប្ពលមានអ្គគ ិភ័  និងររណដីនទ ន់ប្្ែងប្ទៀ
ត្។ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ មប្ធាបា ក្ចរប្ចញក្ដរដប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាពក្ត្ូវ៖  

• ឌ្ីហាញ និងគូស្ស្មាគ ល់ប្ដើមបីឲ្យង្ហ ក្សួ្លរន ុងការប្មើល ល្ វូរត្់ប្គច។ 

• គូស្ស្មាគ ល់ថា ហាមប្ចញ ក្ដស្ិនប្ដើមាត់្ក្ចរ វ រឬ ល្ វូមិននាំប្ៅក្ចរប្ចញស្ុវត្ថ ិភាព  

• ឌ្ីហាញប្ ើងប្ដើមបី ល្ វូ ៃងកាត់្ដដល ល់ ប្ហើ មិនអាចនាំប្ៅក្ចរប្ចញស្ុវត្ថ ិភាពមិនក្ត្វូប្លើស្ពី 16.67 m 
(50 ft)។ 

• បានឌ្ីហាញប្ ើងប្ដើមបីឲ្យក្បារដថា យ៉ា ងប្ហាចណាស្់អាចររបាន ល្ វូពីរប្្ែងគ្មន ពីរដនៃងប្ធវ ើការ ាំងអ្ស្់ 
(អាចរមួមានអ្គ្មរ រចនស្មព ័នធ  ដ ន្រ ឬត្ាំដន់) ប្ដើមបីប្ធវ ើឲ្យមានមប្ធាបា ប្្ែងប្ទៀត្រន ុងការប្គចខល នួ
ក្ដស្ិនប្ដើក្ចរប្ចញមួ ក្ត្វូបានោោាំងប្ដា សារអ្គគ ិភ័  ឬររណីដនទ នប់្្ែងប្ទៀត្ 

ការឌ្ីស្ាញអររស្្មាប់ការបុំភ្ល ឺ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នីមួ ៗនឹងក្ត្វូឌ្ីស្ាញ និងត្ុដដត្ងអ្គ្មរប្ដើមបី គ្ត្់ គ្ង់ប្ភៃ ើងដាំភៃ ឺស្មក្ស្ដស្ក្មាដ់លរខខណឌ ប្ធវ ើការ
ប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព។ 

ការឌ្ីហាញស្ុំណង់ននជយណដ ើរ និងផ្ វូជយណដ ើរ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នីមួ ៗក្ត្វូ ដ្ល់ឲ្យមាន ល្ វូប្ ើងប្ៅប្ ើងប្ៅប្លើ និងចុោះប្ក្កាម និង ល្ វូ ប្ណដ ើរក្ដរដប្ៅប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព។ 
យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗក្ត្វូ ដ្ល់ឲ្យមាន៖  

o ដង្ហក ន់នដតាមដទដាា ន (ស្ក្មាដ់ដួនកាាំប្ ើង) 

o ទទឹងអ្ដបដរមា 0.56 m (22 in) 

o ដនទ រដដលមានន ទ្ធន់នឹងការរអ្ិល 

o រមពស្់កាាំ និងទទឹងប្ស្ា ើគ្មន ប្ៅកាាំនីមួ ៗ 

ម្ិនផទ កុយលើស្ទម្ងន់ 

ក្គឹោះសាថ ននីមួ ៗនឹង ដ្ល់ដាំដូលមួ ដដលឌ្ីស្ាញប្ ើងប្ដើមបីក្ទក្ទង់ការស្ងកត្់ធងន់ដដលដណាដ លមរពទីមងន់ដទ ល់ និង
ទមងន់ដដនថម។  

ទមងន់ប្ៅប្លើដាំដូល  ប្ណដ ើរ និងជាន់ប្ៅប្ត្ឿ មិនក្ត្វូប្លើស្ពីស្មត្ថភាពដដលបានឌ្ីស្ាញរដស្់ពួរប្គ ឬដដនរាំណត្់
រមាៃ ាំងដដលបានដញ្ញជ រ់ប្ ើ ។  

ការផាល ស្ប្់រូកន ុងការយ្្បើ្បាស្់ 

ប្ពលដដលអ្គ្មរដដលមានក្សាដ់ក្ត្វូបានដៃ ស្់ដដ រូប្ៅចាំណាត់្ថាន រ់ក្រមុែាី ការឌ្ីហាញអ្គ្មរនឹងដាំប្ពញត្ក្មូវការនន
ការប្ក្ដើក្បាស្់ែាី។ 
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ការបដនថម្ ឬការដកដ្បអររ 

ការដដនថម ឬការដរដក្ដប្លើអ្គ្មរដដលមានក្សាដ់ ក្ត្វូប្គ្មរពតាមក្រមអ្គ្មររន ុងក្ស្រុ ឬយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ត្ក្មូវតាម
លរខខណឌ រដស្់ CLS ប្នោះ ប្ពលគឺណាមួ ដដលត្ឹងរ ងងដាំ្ុត្។  

ការរវភិាគរចនស្មព ័នធ  ក្ត្វូបានដាំប្ពញតាមប្ដា ភាគទីីដី ប្ដើមបីប្ធវ ើឱយក្បារដថា អ្គ្មរដដលមានក្សាដ់ និងការ
ដដនថម ឬការដៃ ស្់ដត រូណាមួ ដាំប្ពញតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវននក្រមអ្គ្មរ។ 

ការដថ្ទាុំ និងការ្តួ្ត្ពិនិត្យ 

អ្គ្មរក្ត្ូវបានក្តួ្ត្ពិនិត្យដូចបានត្ក្មូវប្ដា ដ ន្រ 1705 ននក្រមអ្គ្មរអ្នតរជាត្ិ ឬចាដ់រន ុងក្ស្រុ ឬមួ ណាដដល
ត្ឹងរុងងជាង។ 

ការក្តួ្ត្ពិនិត្យរមួមាន រចនស្មព ័នធ ក្ទទមងន់រមួ ាំងដាំដូល ប្ៅប្ត្ឿ និង ញ្ញជ ាំង។ 

ការក្តួ្ត្ពិនិត្យរមួមាន ការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ដី តាមដដលអាចអ្នុវត្តបាន។ 

លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ជាធរមាន ាំងអ្ស្់ គឺមានប្ៅនឹងរដនៃង ស្ក្មាដ់ការង្ហរដែ ាំណាមួ ។ 

ការបណុ្៉ះបណាដ លទូយៅ 

រមាររទទួល្លដ៉ាោះ ល់ នឹងទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លរក្មិត្មូលដាា នប្ៅប្ពលចូលប្ធវ ើការដាំដូង និងការដាំដ៉ានតាម
ការចាាំបាច់។ 

ដុគគលិរនឹងក្ត្វូបានដណដ ុ ោះដណាដ លឱយដឹងថាហាមដារ់ ដងក ឬអ្នុញ្ញា ត្ឱយដារ់ប្លើរក្មាល ឬដាំដូលអ្គ្មរ ឬរចនស្
មព ័នធ ប្្ែងប្ទៀត្ ដដលមានទមងន់ធងន់ជាងស្មត្ថភាពរដស្់រក្មាល ឬដាំដូលដដលក្ត្វូបានឌ្ីស្ាញមរ។ 

ការបណុ្៉ះបណាដ លអុំពីការដថ្ទាុំ 

ដុគគលិរដដលមានទាំនួលខុស្ក្ត្វូប្លើការដែ ាំអ្គ្មរ នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ លតាមការរាំណត្់ ដដនថមប្លើការ
ដណដ ុ ោះដណាដ លខាងប្លើ។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្វូរមួដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• ចាដ់រន ុងក្ស្រុ 

• មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ននអ្គ្មរ មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ធមាជាត្ិ មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ននក្ដត្ិដត្ត ិការ ដដលដ៉ាោះ ល់
ដល់រចនស្មព ័នធអ្គ្មរ 

• ដដនរាំណត្់ទមងន់ប្ៅប្លើស្មាស្ធាត្ុរចនស្មព ័នធ  

• តួ្នទី និងទាំនួលខុស្ក្ត្វូដដនថម 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ការវា ត្នមៃហានិភ័ ដចច ុដបនន  

គាំនូស្ដៃង់សាថ ដត្យរមាអ្គ្មរ 

លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្សាងស្ង់ ប្ដើអ្នុវត្ត 

រាំណត្់ក្តាការក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងការដែ ាំនឹងក្ត្ូវដែររាយ៉ា ងតិ្ចដីឆ្ន ាំ រមួ ាំងរបា ការណ៍ក្តួ្ត្ពិនិត្យការធាន
ោ៉ែ ដ់រង្ង 

ការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ប្មកានិចដី រមួមានការដង្ហា ដ់ ការក្ស្តុ្ចុោះ និងការដៃ ស្់ទី 

 ឯកសារយោង 

International Building Code ការប្បាោះពុមពដចច ុដបនន  

Section 1705 Required Verification and Inspection (ដ ន្រ 1705 ការប្ ទ្ៀងដទ ត្់ និងការក្តួ្ត្ពិនិត្យចាាំបាច់) 

NFPA 1 និង NFPA 101 

https://codes.iccsafe.org/
https://www.nfpa.org/
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 រដូធាត្មុិនប្ ោះ 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ស្ក្មាដ់ការរាំណត្អ់្ត្តស្ញ្ញា ណ និងការក្គដ់ក្គងវត្ថ ុ
ធាត្ុមានរដូធាត្ុមិនប្ ោះ(ACM) ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ប្គ្មលការណ៍ដណនាំ និងទក្មង់ការរន ុងក្ដត្ិដត្ត ិការ និង
ការដែ ាំ ACM ប្ដើមបីការ រោល់ដុគគលិរ អ្នរចុោះរិចចស្នាប្ៅនឹងរដនៃង អ្នរចុោះរិចចស្នាដនតប្ៅនឹងរដនៃង អ្នរ
ទស្ែន និងអា ីវររ ពីមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលអាចដ៉ាោះ ល់ដល់ស្ុខភាពប្ដា សារ ាំងឺដដល រ់ទងនឹងរដូធាត្ុ
មិនប្ ោះ។ CLS ប្នោះអ្នុវត្តចាំប្ ោះអ្គ្មរ និងរចនស្មព ័នធ ាំងអ្ស្់ដដលជារមាស្ិទធិរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ CLS អ្នុវត្ត
ចាំប្ ោះការង្ហរជាក្ដចាាំ រាំ ុងប្ពលដដលដុគគលិរមាន រ់អាចនឹង ួដក្ដទោះរដូធាត្ុមិនប្ ោះ ក្ពម ាំងការង្ហរក្ត្វូបាន
ប្ធវ ើប្ ើងប្ដើមបី ួស្ ុល ឬដរប្ចញ ACM ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

29.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ជាក្ដចាាំឆ្ន ាំដដលដងកប្ដា  ACM ដដល
យ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណននទីតាាំង ដរមិាណ ក្ដប្ភទ លរខខណឌ  និងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដល រ់ព័នធ នឹង 
ACM ដដលបានសាគ ល់ ឬស្ងែ័ ប្ដា ដុគគលដដលមានស្មត្ថភាព។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធ នឹង ACM ។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីកាត់្ដនថ ហានិភ័ ។ ឧ ហរណ ៍រមួមានការដិទសាៃ រ 
ការក្តួ្ត្ពិនិត្យការចូល ការប្ធវ ើអ្ធិការរិចច។ 

29.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ណាដដលមាន ACM ដដលខល នួសាគ ល់ឬស្ងែ័  នឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ រមួមាន
ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ការក្បាក្ស្័  រ់ទងប្ៅរមាររទទួល្លដ៉ាោះ ល់អ្ាំពីវត្តមាននន ACM និងប្ក្គ្មោះថាន រ់ស្ុខភាព រ់ព័នធ។ 

• ការដិទសាៃ រអ្ាំពី ACM នឹងោដ់ដញ្ច លូប្ក្គ្មោះថាន រ់ ការ ទ្ ុររដូធាត្ុមិនប្ ោះ និងការក្ដងុក្ដ ័ត្ន។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ប្ធវ ើការស្ក្មាដ់ការង្ហរ ាំងអ្ស្់ប្ៅប្លើ ACM ។ 

• ការង្ហរក្ត្វូបានដាំប្ពញដត្ប្ដា ដុគគលមានការដណដ ុ ោះដណាដ ល និងមានស្មត្ថភាពដ៉ាុប្ណាណ ោះ។ 

• ការ ដ្ល់PPE ការក្តួ្ត្ពិនិត្យដ ន្ររវសិ្វ រមា លរខខណឌ ត្ក្មូវននការស្មាែ ត្ ការ ទ្ ុរបានក្ត្ឹមក្ត្វូ និងស្មាែ ត្
ឧដររណ៍ប្ៅប្ពលប្ធវ ើការជាមួ  ACM ។ 

• ការប្ចាល ACM បានក្ត្ឹមក្ត្វូ ក្ស្ដតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ 

• អ្ធិការរិចចក្ដចាាំក្ត្ីមាស្ ប្ដើមបីប្ ទ្ៀងដទ ត្់លរខខណឌ នន ACM ដដលបានសាគ ល់ ឬស្ងែ័ ។ 

• ប្ធវ ើការតាមដានប្វ ជសាស្រស្តស្ក្មាដ់ដុគគលដដលរាំពុងប្ធវ ើការជាមួ  ACM ។ 

• ការដរ ACM ប្ចញ៖ 

o ដ្នការក្គដ់ក្គងរដូធាត្ុមិនប្ ោះនឹងក្ត្វូបានដប្ងក ើត្ ប្ដើមបីដារ់ប្ចញរវសិាលភាពការង្ហរដដល
 រ់ទងនឹងការដរប្ចញណាមួ នន ACM ប្ៅរន ុងក្គឹោះសាថ ន។ ដ្នការក្គដ់ក្គងនឹងគូស្ដញ្ញជ រ់
ស្រមាភាព ាំងអ្ស្់ ប្ដើមបីប្ធវ ើឲ្យក្បារដថាដុគគលិរ និងអ្នរចុោះរិចចស្នាមានស្ុវត្ថ ិភាពពីការដ៉ាោះ
 ល់រាំ ុងប្ពលដរ ACM ប្ចញ។ 

o ការប្រៀដចាំរដនៃងដិត្ ិត្ ឬរដនៃង ទ្ ុរស្មក្ស្ដនឹងក្ត្វូបានស្ក្មដស្ក្មួលមុនដរ ACM ប្ចញ
ប្ដើមបីដង្ហក រដុគគលិររន ុងត្ាំដន់ប្ៅជាដ់ប្នោះ ពីហានិភ័ ននរដូធាត្ុមិនប្ ោះតាមខយល់ដដលដងកប្ ើង
ប្ដា ការដរប្ចញប្នោះ  

o ដនទ ដ់ពីការដញ្ចដ់ននការដរ ACM ប្ចញ ត្ាំដន់ប្ធវ ើការង្ហរនឹងក្ដមូលស្ាំណារខយល់ ប្ដា 
អ្នុប្លាមតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ មុនប្ពលដដលរដនៃងដិត្ ិត្ ឬរដនៃង ទ្ ុរខាងប្លើអាចក្ត្វូបានដរ
ប្ចញ ប្ហើ ត្ាំដន់ប្ធវ ើការប្នោះក្ត្វូបានប្ដើរប្ក្ដើក្បាស្់រវញិ។ 
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29.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ការយលែ់ឹងអុំពីរបូធាត្ុម្ិនយ ៉ះ 

ោល់ដុគគលិរដដលរាំពុងប្ធវ ើការប្ៅរន ុងវត្តមាននន ACM ដដលបានសាគ ល់ ឬដដលមានការស្ងែ័  នឹងទទួលបានការ
ដណដ ុ ោះដណាដ លជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្វូរមួដញ្ច លូ៖ 

• ការទទួលសាគ ល់ជាមូលដាា នអ្ាំពី ACM ។ 

• ប្ក្គ្មោះថាន រ់ស្ុខភាព រ់ព័នធ នឹង ACM ។ 

• ស្រមាភាពដដលអាចដណាដ លឲ្យមានការដប្ញ្ចញស្រនស្រដូធាត្ុមិនប្ ោះ។ 

• ត្ក្មូវការ ូនដាំណឹង រន ុងររណដីដល ACM ក្ត្វូបានរំខាន។ 

• ប្គ្មលនប្យបា  និងទក្មង់ការ ACM ជារ់លារ់រដស្់ទីតាាំង។ 

បុរគលិកដថ្ទាុំ ACM 

ោល់ដុគគលិរដដលមានទាំនរ់ទាំនងដទ ល់ជាមួ  ACM ដូចជា ដុគគលិរដែ ាំ ឬប្មើលដែ នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះ
ដណាដ លដដនថមជាក្ដចាាំ ដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• រប្ដៀដប្ ៀស្វាងការរំខាន ឬការប្ធវ ើឱយខូចខាត្ ACM ។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ ការ រ់ក្ត្ឹមក្ត្វូ ការរាំណត់្ដដន និងការដែ ាំ PPE ។ 

• ទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការដែ ាំ ACM ។ 

• ស្ញ្ញា ទីតាាំងននការខូចខាត្ និងការខូចគុណភាព ACM ។ 

• ការប្ ៃ ើ ត្ដប្ៅនឹងការដប្ញ្ចញស្រនស្រដូធាត្ុមិនប្ ោះ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ដចច ុដបនន  និងដញ្ជ ីសារប្ពើភណឌ  

រាំណត្់ក្តាដែ ាំ  ួស្ ុល និងប្ចាលការស្ាំណល់ (រមួមានលិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ និងរបា ការណ៍មនទ ីរពិប្សាធន៍) នឹងក្ត្វូ
ដែររាប្ៅរ ៈប្ពលននការសាន រ់ប្ៅ ដូរនឹង 30 ឆ្ន ាំដដនថម 

ការក្តួ្ត្ពិនិត្យក្ដចាាំក្ត្ីមាស្ប្លើ ACM ដដលបានសាគ ល់ ឬដដលស្ងែ័  នឹងក្ត្វូដែររាទុរយ៉ា ងតិ្ចរ ៈប្ពលដីឆ្ន ាំ 

 ការក្គដ់ក្គងរមា វធិីស្ុវត្ថភិាពស្ាំណង់ 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  រ់ព័នធនឹង
ស្រមាភាពសាងស្ង់ែាី។ 

 ការទទួលខ្ុស្្ត្វូ 

អាក្រប់្រងកម្ម វធិីស្ុវត្ថ ិភាពស្ុំណង់ (CSPM) ទទួលខុស្ក្ត្វូចាំប្ ោះការប្ធវ ើឱយក្បារដថារមា វធីិស្ុវត្ថ ិភាពស្ាំណង់ 
ក្ត្វូបានចាត់្ដចងប្ដា ប្ជាគ ័ ស្ក្មាដគ់ប្ក្មាង ាំងអ្ស្់រន ុងព័ត៌្មានគប្ក្មាងរដស្់ពួរប្គ។ ឧ ហរណ ៍CSPM 
អាចនឹងក្តួ្ត្ពិនិត្យអ្នរក្គដ់ក្គងគប្ក្មាងដដនថម ប្ដើមបីគ្មាំក្ទ និងប្ធវ ើឱយក្បារដថាការក្គដ់ក្គងរមា វធីិ ក្ត្វូបានអ្នុ
វត្តយ៉ា ងមានក្ដស្ិទធភាព។ CSPM ទទួលខុស្ក្ត្វូចាំប្ ោះការដារ់ដញ្ជ នូការរវភិាគហានិភ័  របា ការណ៍ស្វនរមា
ស្ុវត្ថ ិភាពតាមកាលរាំណត្់ និងរបា ការណ៍រដួស្ក្ដចាាំដខ ប្ៅគណៈក្គដ់ក្គងអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ CSPM រ៏មានស្ិទធិ
ដញ្ឈដ់ការង្ហរ្ងដដរ ប្ពលដដលមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ស្ុខភាព និងស្ុវត្ថ ិភាព មិនក្ត្ូវបានក្តួ្ត្ពិនិត្យក្ត្ឹមក្ត្វូ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ  

30.3.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ស្ក្មាដគ់ប្ក្មាងសាងស្ង់ែាីនីមួ ៗ ដដល
យ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 
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• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណរិចចការ និងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ  និង្លដ៉ាោះ ល់ដរសិាថ នចាំប្ ោះក្ទពយ
ស្មបត្ត ិ និងត្ាំដន ់ុាំ វញិ ស្ក្មាដ់គប្ក្មាងសាងស្ង់។ 

• ការវា ត្នមៃហានិភ័ ននមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលបានរត្់ស្មាគ ល់ និង្លដ៉ាោះ ល់ដរសិាថ ន។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណរវធីិសាស្រស្ត ក្តួ្ត្ពិនិត្យ ប្ដើមបីកាត់្ដនថ ហានិភ័  (ឧ ហរណ ៍ការដណដ ុ ោះដណាដ ល)។ 

30.3.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តរមា វធីិស្ុវត្ថ ិភាពស្ាំណង់ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់នឹងរមួមានដូចជា៖  

្កបខ្ណឌ ្រប់្រងស្ុវត្ថ ិភាពស្ុំណង់ 

• ដាំប្ណើរការវា ត្នមៃលរខណស្មបត្ត ិអ្នរជាដ់រិចចស្នាទូប្ៅ និងអ្នរជាដ់រិចចស្នាដនតប្លើការសាងស្ង់  

• រាំណត់្ទាំហាំ និងភាពស្ម ុគសាា ញរដស្់គប្ក្មាង 

• រាំណត់្តួ្នទី និងទាំនួលខុស្ក្ត្វូ ប្ដា ដ ែ្រប្លើទាំហាំគប្ក្មាង 

កម្ម វធិីស្ុវត្ថ ិភាពជាក់ោក់របស្់រយ្មាង 

• ស្មាស្ធាត្ុរដស្់រមា វធីិ 

• ការ ដ្ល់វញិ្ញា ដនដក្ត្ 

30.3.3 ទុំហុំ និងភាពស្ម ុ រសាម ញរបស្រ់យ្មាង 

ទុំហុំ និងភាពស្ម ុ រសាម ញរបស្រ់យ្មាងតូ្ច  

ការង្ហរណាដដលត្ាំណាងឲ្យក្ទង់ក្  តូ្ចននគប្ក្មាងសាងស្ង់។ គប្ក្មាង ាំងប្នោះ ក្ត្ូវបានរាំណត់្លរខណៈប្ដា រតាត
មួ ចាំនួនដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• រ ៈប្ពលខៃ ី 

• ក្រមុការង្ហរតូ្ច (ដុគគលិរ <10 នរ់) 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់រដនៃង ឬដីអ្ដបដរមា 

រក្មិត្រដស្់គប្ក្មាងប្នោះ ជាធមាតាត្ាំណាងឲ្យរក្មិត្ ដននហានិភ័  និងជាធមាតារមួមាន ស្ាំណង់ននការសាងស្ង់
ពក្ងីររដនៃងធមាតាដដលប្ៅរដនៃងទាំប្នរ ឬមាច ស្់ ទ្ោះប្ធវ ើការសាងស្ង់ពក្ងីរ។ 

ទុំហុំ និងភាពស្ម ុ រសាម ញរបស្រ់យ្មាងម្ធយម្ 

ការង្ហរណាដដលត្ាំណាងឲ្យក្ទង់ក្  មធយមននគប្ក្មាងសាងស្ង់។ គប្ក្មាង ាំងប្នោះ ក្ត្ូវបានរាំណត់្លរខណៈប្ដា 
រតាត មួ ចាំនួនដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• រ ៈប្ពលដបី្ៅក្បាាំមួ ដខ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ទីធាៃ ធាំ 

• ក្រមុការង្ហរធាំ (ដុគគលិរ ាំនញ10-100 នរ់) 

រក្មិត្រដស្់គប្ក្មាងប្នោះ ជាធមាតាត្ាំណាងឲ្យរក្មិត្ខពស្់ននហានិភ័  និងរមួមាន ការសាងស្ង់ស្ាំណង់ស្ម ុគសាា ញ ឬ
ស្ាំណង់ប្ៅរដនៃងដដលមានមនុស្ែរស្់ប្ៅ។ 

ទុំហុំ និងភាពស្ម ុ រសាម ញរបស្រ់យ្មាងធុំ 

ការង្ហរណាដដលត្ាំណាងឲ្យក្ទង់ក្  ធាំននគប្ក្មាងសាងស្ង់។ គប្ក្មាង ាំងប្នោះ ក្ត្វូបានរាំណត្ល់រខណៈប្ដា រតាត
មួ ចាំនួនដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• រ ៈប្ពលក្បាាំមួ ដខប្ៅប្ក្ចើនឆ្ន ាំ 

• ក្រមុការង្ហរធាំ (ដុគគលិរ > 100 នរ់) 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់រដនៃង ឬដីធាំ 

រក្មិត្រដស្់គប្ក្មាងប្នោះ ជាធមាតាត្ាំណាងឲ្យរក្មិត្ខពស្់ដាំ្ុត្ននហានិភ័  និងរមួមាន ការសាងស្ង់ស្ាំណង់ស្ម ុគ
សាា ញ ប្ក្ដើប្ក្គឿងចក្រធន់ធងន់ និងសាងស្ង់ជាដរបិ្វណ។ 

30.3.4 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ោល់ដុគគលិរដដលចូលរមួរន ុងការសាងស្ង់ែាី នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ ល រ់ទងនឹងប្គ្មលនប្យបា  និង
ទក្មង់ការសាងស្ង់ការដាា នដដល រ់ព័នធ នឹងក្ដធានដទដដលបានរាំណត្់ប្ៅរន ុង CLS ប្នោះ។ ដុគគលិរនឹងក្ត្ូវបាន
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វា ត្នមៃ ប្ហើ រន ុងររណីមានការមិនអ្នុប្លាម ឬការមិនអ្នុប្លាមក្ចាំ ដដល ក្ត្វូមានវគគដាំដ៉ានចាាំបាច់ ស្ដ ីពបី្គ្មល
នប្យបា  និងទក្មង់ការ ដដលក្ត្វូ ដ្ល់ប្ដា អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ការចាប់យផដើម្រយ្មាង 

ស្ាំណុាំឯរសារប្ៅប្ពលចាដ់ប្ ដ្ ើមគប្ក្មាងនឹងោដ់ដញ្ច លូ៖ 

• លិខិត្អ្នុម័ត្/លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ ល្ វូចាដ់ 

• ការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័  

• ដ្នការស្ុវត្ថ ិភាពប្ៅនឹងរដនៃងជារ់លារ់ 

• ដ្នការប្ ៃ ើ ត្ដនឹងប្ក្គ្មោះអាស្នន  និងដញ្ជ ីទាំនរ់ទាំនង 

• តាោងលាំហូរការ ូនដាំណឹងអ្ាំពឧីដទទវប្ហត្ុ  

• រាំណត្់ក្តាការដណដ ុ ោះដណាដ លស្ុវត្ថ ិភាព និងដញ្ជ ីព័ត៌្មានរមាៃ ាំងការង្ហរ 

• រាំណត្់ក្តាការដែ ាំ 

• ការរវភិាគស្ុវត្ថ ិភាពការង្ហរ (JSA) 

• ដ្នការការង្ហរស្ុវត្ថ ិភាព (SWP) 

• ដ្នការការង្ហរដដលរមួដញ្ច លូគ្មន  (IWP) 

• រវធីិសាស្រស្ត ននទក្មង់ការ (MOP) 

្បចាុំនថ្ង 

ស្ាំណុាំឯរសារក្ដចាាំនែង រន ុងរ ៈប្ពលគប្ក្មាងនឹងរមួមាន៖ 

• ដ្នការមុនប្ធវ ើការង្ហរ 

• តាោងក្តួ្ត្ពិនិត្យឧដររណ៍ 

្បចាុំស្បាដ ហ៍ 

ស្ាំណុាំឯរសារក្ដចាាំស្បាដ ហ៍ រន ុងរ ៈប្ពលគប្ក្មាងនឹងរមួមាន៖ 

• របា ការណ៍ស្ុវត្ថ ិភាពក្ដចាាំស្បាដ ហ ៍ដដលរមួមានលទធ្លការក្តួ្ត្ពិនិត្យស្ុវត្ថ ិភាពក្ដចាាំស្បាដ ហ៍ ជាមួ 
ស្រមាភាពដរត្ក្មូវ 

• ចាំនួនននការទទួលសាគ ល់មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ 

• ស្ុវត្ថ ិភាពក្ដចាាំស្បាដ ហន៍នគប្ក្មាង ឬរិចចពិភារាស្ុវត្ថ ិភាព ក្ដធានដទស្ប្ងខដ និងដញ្ជ ីប្ឈាា ោះ 

• រាំណត្់ប្ហត្ុ និងដញ្ជ ីប្ឈាា ោះននការចូលរមួក្ដ ុាំរដស្់ត្ាំណាងស្ដ ីពីស្ុវត្ថ ិភាពក្ដចាាំស្បាដ ហ៍ននគប្ក្មាង។ 

្បចាុំដខ្ 

ស្ាំណុាំឯរសារក្ដចាាំដខ រន ុងរ ៈប្ពលគប្ក្មាងនឹងរមួមាន៖ 

• ដញ្ជ ីក្តួ្ត្ពិនិត្យស្ុវត្ថ ិភាពគប្ក្មាងដដលបានដដលបានដញ្ចដ់  

• ចាំនួនននការក្តួ្ត្ពិនិត្យស្ុវត្ថ ិភាព 

• របា ការណប៍្ស្ុើដអ្ប្ងកត្ស្ក្មាដ់រដួស្បាត្់ដង់ប្ពលប្វលា ាំងអ្ស្់ និងរាំហុស្ធាំៗដដលប្ស្ទ ើរដត្ប្រើត្មាន 

• រាំណត្់ក្តាការប្ចាលការស្ាំណល់ 

• ររណី ាំនួ ដឋមស្រុដ 

• រដួស្ដដលអាចរត្់ក្តាបានស្រុដ 

• រាំហុស្ប្ស្ទ ើរដត្ប្រើត្មានស្រុដ។ 

្បចាុ្ំ ត្ីមាស្ 

ស្ាំណុាំឯរសារក្ដចាាំក្ត្ីមាស្រន ុងរ ៈប្ពលគប្ក្មាង នឹងោដដ់ញ្ច លូរបា ការណ៍ស្វនរមាស្ុវត្ថ ិភាព។  
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 ឯកសារយោង 

Supplier Construction Safety Playbook 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ការការ រការធាៃ រ់  

• ស្ុវត្ថ ិភាពអ្នរជាដ់រិចចស្នា  

• ការក្គដ់ក្គងរដួស្រនិង ាំងឺ  

https://nike-public.box.com/s/ccm8gz93xa9l3hmezrnli5e5cq509sux
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ដ្នការស្រមាភាពអ្គគ ិភ័  និងភាពអាស្ននគឺមានប្ៅនឹងរដនៃង 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មានដ្នការស្រមាភាពស្ដ ីពីការដង្ហក រប្ក្គ្មោះអ្គគ ីភ័  និងប្ពលមានអាស្នន  ប្ដើមបីការ រដុគគលិរអ្ាំ ុង
ប្ពលការក្ដត្ិដត្ត ិការការង្ហរធមាតា និងសាថ នភាពអាស្នន។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ដ្ល់ក្ដព័នធ ប្ស្ុើដររប្ក្គ្មោះអ្គគ ីភ័  ប្ដើមបី ូន
ដាំណឹងដុគគលិរពីភាពអាស្នន  ក្ចរប្ចញស្ុវត្ថ ិភាពប្ៅប្ពលដុគគលិរក្ត្វូការប្ដើមបីចារប្ចញពីអ្គ្មរ និងទីតាាំង
 ក្មរស្ុវត្ថ ិភាព ប្ៅប្ពលដុគគលិរក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យប្ៅរន ុងអ្គ្មរអ្ាំ ុងប្ពលមានអាស្នន។  

ដ ន្រប្នោះរមួដញ្ច លូ CLS  ាំងប្នោះ៖ 

• រវធិានការប្ពលមានអាស្នន  

• ការក្គដ់ក្គងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិភ័  

 រវធិានការប្ពលមានអាស្នន  

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីប្ ៃ ើ ត្ដប្ៅនឹងក្ពឹត្ត ិការណ៍ដដលអាចប្រើត្មាន 
ដដលអាចនាំប្ៅររភាពអាស្នន។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

31.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ រវធិានការប្ពលមានអាស្ននជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ 
ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណននក្ពឹត្ត ិការណ៍ ដដលអាចនាំឲ្យមានភាពអាស្នន។ ឧ ហរណរ៍មួមានដូចជា ប្ក្គ្មោះអ្គគ ី
ភ័  ការគាំោមរាំ ដហងប្ដា ក្គ្មដដ់ដរ  ប្មាៃ ោះស្ងគម ការដាំពុលខយល់ ការចាដ ់ាំរតិ្/ចាំណាដ់ខាា ាំង ទឹរ ាំនន់ 
ពយុ ោះរលរស្មុក្ទ ការរញ្ជ  ួដី ខយល់ពយុ ោះ និងការស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់ដ ន្រប្វ ជសាស្រស្ត ។ 

• ការវា ត្នមៃអ្ាំពីហានិភ័  រ់ព័នធជាមួ ភាពអាស្នននីមួ ៗ។ 

• ការរត្់ស្មាគ ល់ពីរវធិានការក្គដ់ក្គងចាាំបាច់ ប្ដើមបីកាត់្ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ។ ឧ ហរណ ៍រមួមាន 
ឧដររណ៍ប្ោទ៍ក្ពមានអ្ាំពីអ្គគ ិភ័ /ក្ដព័នធ ក្ដកាស្អាស្នន  ប្ស្វារមា និងការដែ ាំក្ដព័នធអ្គគ ិស្នី និងមា៉ា ស្ុីន 
ដ្នការប្ពលមានអាស្នន  ការដណដ ុ ោះដណាដ ល ក្ដព័នធ ប្ោទ៍ និងម ឈមណឌ លក្គដ់ក្គង។  

31.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗ នឹងបានដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តស្រមាភាព និងទក្មង់ការននដ្នការស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់ជាលា លរខណ៍
អ្រែរ។ ទក្មង់ការ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្ត្ូវរមួមាន៖ 

• ប្ឈាា ោះ ឬតួ្នទីការង្ហររដស្់មនុស្ែ ដដលអាច រ់ទងបានស្ក្មាដ់ព័ត៌្មានដដនថម ឬប្ស្ចរដ ីពនយល់ននភារ
រិចច រ់ទងនឹងដ្នការ។ 

• តួ្នទី និងទាំនួលខុស្ក្ត្វូរដស្់ដុគគលិរស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់ (រមួមាន ការដញ្ញជ  និងការក្គដ់ក្គង)។ 

• មប្ធាបា ប្ដើមបីោ ការណ៍អ្ាំពកីារស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់ រមួមាន ការដិទ្ា ប្លខទូរស្័ពទប្ពលមានអាស្នន។ 

• ទក្មង់ការ ប្មៃៀស្ប្ចញ និងដ្នការដដលបានដិទ្ា  (ស្ក្មាដ់ភាពអាស្ននដដលត្ក្មូវឲ្យមានការ
 ប្មៃៀស្)។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណ និងការ ដ្ល់ស្ក្មាដ់ដុគគលិរដដលប្ៅដត្ដនតដញ្ញជ ឧដររណ៍ប្ោងចក្រស្ាំខាន់ៗមុន
ប្ពលពួរប្គ ប្មៃៀស្ប្ចញ។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណ និងការ ដ្ល់ ាំនួ ដល់ នពិការ។ 

• ភាររិចច ួ ស្ប្ស្រង្ហគ ោះ និងពាបាល។ 

• ក្ដការននប្ដើមបីគិត្គូរដល់ោល់ដុគគលិររមួមានដូចជា៖ 

o ប្ក្ ើស្តាាំងរដនៃង ួដក្ដ ុាំគ្មន ប្ៅខាងប្ក្ៅរដនៃងការង្ហរ និងរដនៃងក្ រប្កានប្ៅខាងរន ុងរដនៃង
ការង្ហរ។ 

o ោដច់ាំនួនមនុស្ែដនទ ដ់ពីការ ប្មៃៀស្។ 
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o រាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណប្ឈាា ោះ និងទីតាាំងដដលបានសាគ ល់ចុងប្ក្កា រដស្់នរណាមាន រ់ដដលមិនក្ត្វូបានររ
ប្ ើញ ប្ហើ ក្បាក្ស្័  រ់ទងព័ត្៌មានប្ៅក្ដធានក្រមុ។ 

o ដប្ងក ើត្រវធីិសាស្រស្តស្ក្មាដ់ោដ់អ្នរមិនដមនដុគគលិរ ាំងអ្ស្់ ដូចជាអ្នរចុោះរិចចស្នាប្ៅនឹងរដនៃង 
អ្នរចុោះរិចចស្នាដនតប្ៅនឹងរដនៃង អ្ត្ិែិ ន និងប្ភាៀវ។ 

o ដប្ងក ើត្ទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការ ប្មៃៀស្ដដនថម ប្ដើមបីចារប្ចញពីទីតាាំង រន ុងររណីមានឧដទទវប្ហត្ុ។  

• ដាំប្ណើរការក្បាក្ស្័  រ់ទង ប្ដើមបីប្ធវ ើដចច ុដបននភាពដល់ដុគគលិរអ្ាំពសីាថ នភាពអាស្នន។ ឧ ហរណ៍រមួមាន 
សាថ នភាពក្ត្ ដ់ប្ៅប្ធវ ើការរវញិ និងប្ៅ ទ្ោះ។ 

• ការហវ ឹរហាត្់ ប្មៃៀស្ក្ដចាាំឆ្ន ាំស្ក្មាដដ់ុគគលិរមាន រ់ៗ 

• ការពិនិត្យប្មើលរមា វធីិស្រមាភាពរន ុងប្ពលមានអាស្នន  និងប្រៀដចាំដ្នការក្ដចាាំឆ្ន ាំ 

• អាក្ស្័ ប្លើភូមិសាស្រស្ត  ដប្ងក ើត្ជាដ្នការស្ក្មាដ់អាកាស្ធាត្ុអាក្ររ់ និងប្ក្គ្មោះធមាជាត្ិ ដដលអាចរមួ
ដញ្ច លូទក្មង់ការដូចខាងប្ក្កាម៖ 

o ទឹរ ាំនន់ 

o ពយុ ោះហឺរ កប្ខន ឬពយុ ោះទីហវ ុង 

o ពយុ ោះក្ដប្មា ដាំរ ក 

o រញ្ជ  ួដី 

o ការ ទ្ ុោះភន ាំប្ភៃ ើង 

• ដ្នការប្ ៃ ើ ត្ដនឹងសារធាត្ុគីមី និងការរាំពដ់ 

• ដ្នការចលាចលស្ុីវលិ 

• ទក្មង់ការដិទប្ពលមានអាស្នន  

• ទក្មង់ការ ប្មៃៀស្ប្ពលមានការគាំោមរាំ ដហងពីក្គ្មដ់ដដរ 

• ការពិនិត្យប្មើលរមា វធីិស្រមាភាពរន ុងប្ពលមានអាស្នន  និងប្រៀដចាំដ្នការក្ដចាាំឆ្ន ាំ 

31.2.3 ្បព័នធជូនែុំណឹង/យរាទ៍្ ពមាន 

នឹងក្ត្ូវបានដប្ងក ើត្ប្ ើងប្ៅក្គឹោះសាថ ននីមួ ៗ។ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ក្ដព័នធនឹងរមួមាន៖ 

• ការក្ពមានក្គដ់ក្គ្មន់ប្ដើមបីប្ធវ ើស្រមាភាពតាមទក្មង់ការនីមួ ៗ។ ក្ដព័នធ ប្ោទ៍ក្ពមាននឹងរមួមាន៖ 

o ស្ាំប្ ងប្ោទ៍ក្ពមាន៖ ក្ដព័នធរណដ ឹង ស្ុីប្ ៃ្ ស្ុីដរ៉ែន ស្ាំប្ ងក្ដកាស្ ឬ ឧដររណ៍ដាំពងស្ាំប្ ង។ 

o ស្ាំប្ ងប្ោទ៍ក្ពមានមានរដូភាព៖ ប្ភៃ ើងបាញ់ ឬប្ភៃ ើងភៃ ឹដដភៃត្។  

• ការ ូនដាំណឹង/ការប្ោទ៍ក្ពមាន ដដលអាច ល់ពីប្លើសូ្រ ុាំ វញិ និងរក្មិត្ពនៃ ឺ។ 

• ការ ូនដាំណឹង/ការប្ោទ៍ក្ពមានដដលដដៃរពីប្គ និងដដលអាចសាគ ល់បាន។ 

• មប្ធាបា ស្ក្មាដ់ការដាំប្ណើរការក្ដព័នធ  ូនដាំណឹង/ប្ោទ៍ក្ពមាន។ 

• ក្ដព័នធនឹងដត្ងដត្អាចប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការបាន ប្លើរដលងដត្ប្ពលរាំពុងប្ធវ ើប្ត្ស្ត  ឬរាំពុងទទួលការ ួស្ ុល ឬ
ការដែ ាំ។ 

• ការប្ធវ ើប្ត្ស្ត  និងការដែ ាំក្ដចាាំឆ្ន ាំ និងតាមកាលរាំណត្់ នឹងក្ត្វូប្ធវ ើប្ ើងប្ដា ដុគគលដដលមានស្មត្ថភាព។ 

31.2.4 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់នឹងទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លជាមុន និងប្ពលណាដដលទក្មង់ការស្រមាភាពអាស្នន  និងការប្រៀដចាំ
ដ្នការក្ត្ូវបានដៃ ស្់ដដ រូ ប្ហើ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់នឹងរមួមាន៖ 

• ទក្មង់ការប្ពលមានអាស្នន។ 

• ល្ វូប្គចខល នួ និងទក្មង់ការប្គចខល នួប្ដា អ្នុប្លាមតាមក្រម Life Safety Code ពី National Fire 
Protection Agency (NFPA 101) ។ 

• រប្ដៀដោ ការណ៍ប្ពលមានអាស្នន។ 

• ការដាំប្ណើរការក្ដព័នធ  ូនដាំណឹង/ប្ោទ៍ក្ពមាន។ 

បុរគលិកដផាកអាស្នា  

ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់ដដលមានភាររិចច និងទាំនួលខុស្ក្ត្វូដដនថមរន ុងក្គ្មមានអាស្នន  នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ ល
ជារ់លារ់ក្ដចាាំឆ្ន ាំដដល រ់ព័នធនឹងភាររិចចរដស្់ប្គ។ 
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 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ស្ាំណុាំឯរសារការហវ ឹរហាត្់អ្ាំពីការ ប្មៃៀស្ខល នួ នឹងក្ត្វូររារន ុងប្ពលយ៉ា ងត្ិចដីឆ្ន ាំ។ 

ឯរសារអ្ាំពីការប្ធវ ើប្ត្ស្ត និងការដែ ាំក្ដព័នធ  ូនដាំណឹង/ក្ពមាន នឹងក្ត្ូវររារន ុងប្ពលយ៉ា ងត្ិចមាដីឆ្ន ាំ។ 

ដ្នការភាពអាស្ននដចច ុដបនន  

 ឯកសារយោង 

CLS ការក្គដ់ក្គងស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិភ័  

NFPA 101 

 ការក្គដ់ក្គងស្ុវត្ថភិាពអ្គគភិ័  

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  រ់ព័នធនឹង
មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ដា អ្គគ ិភ័ ប្ៅក្គឹោះសាថ ន។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

32.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូប្ធវ ើនិងររាទុរជាឯរសារនូវការវា ត្នមៃហានិភ័ ក្ដចាាំឆ្ន ាំអ្ាំពីស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិភ័  ដដល
យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្ត្វូរមួដញ្ច លូ៖ 

• រាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ធាៗំ ដងកអ្គគ ិភ័  និងក្ដភពប្ ោះ។ 

• រាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណមនុស្ែង្ហ រង់ប្ក្គ្មោះប្ដា មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធ។ 

• វា ត្នមៃហានិភ័ ននប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដល រ់ព័នធ។ 

• រាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណ និងអ្នុវត្តរវធិានការក្គដ់ក្គង ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ហានិភ័ ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ឧដររណ៍
ពនៃត្់អ្គគ ិភ័  ការដណដ ុ ោះដណាដ ល និងការររាទុរស្មាភ រង្ហ ឆ្ដប្ ោះប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព។  

32.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងមានទក្មង់ការស្ក្មាដ់ស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិភ័  ដដលនឹងដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ក្គដដណដ ដ់ប្លើ
ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

ដុគគលិរដដលក្ត្វូបានរំពឹងទុរថានឹងប្ក្ដើក្បាស្់ឧដររណ៍ពនៃត្់អ្គគ ិភ័ រន ុងក្គ្មមានអាស្នន  នឹងក្ត្វូបានដណនាំអ្ាំពី
មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ និងដប្ចចរប្ទស្ពនៃត្់អ្គគ ិភ័ ។ 

ការបងាក រអរគ ិភ្័យ 

កាត់្ដនថ ការស្ត ុរទុរស្មាភ រដដលង្ហ ឆ្ដ និងប្ ោះ។ 

ការស្ត ុរទុរស្មាភ រដដលង្ហ ប្ ោះរន ុងទូដដលមានការអ្នុញ្ញា ត្។ 

ការអ្នុវត្តប្គ្មលនប្យបា ស្ដ ីពីការ រ់បារ ក។ ឧ ហរណ៍រមួមានការ រ់បារ កដត្រន ុងរដនៃងដដលបានរាំណត្់។ 

ក្ត្វូក្បារដថាឧដររណ៍អ្គគ ិស្នីក្ត្វូបានររាទុររន ុងរដនៃងមានស្ុវត្ថ ិភាព និងដាំប្ណើរការលែ ។ 

ការការពារអរគ ិភ្័យ 

ប្ធវ ើដញ្ជ ីសារប្ពើភ័ណឌ ននឧដររណ៍អ្គគ ិភ័ ពនៃត្់ ាំងអ្ស្់។ 

ឧដររណ៍ប្ោទ៍ក្ពមានអ្ាំពីអ្គគ ិភ័  និងក្ដព័នធ ប្ោទ៍ក្ពមានស្មរមយ មានប្ៅនឹងរដនៃង។ 

ក្ដព័នធបាញ់ទឹរពនៃត្់អ្គគ ិភ័  (ប្ដើអាចមាន) និងដ្នការស្ក្មាដ់ប្ពលខូច។ 

ឧដររណ៍ពនៃត្់អ្គគ ិភ័ ដដលបាន ដ្ល់ គឺស្មក្ស្ដតាមក្ដប្ភទអ្គគ ិភ័ ដដលបានរំពឹងទុររន ុងត្ាំដន់ប្នោះ។ 

https://www.nfpa.org/
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ឧដររណ៍ពនៃត្់អ្គគ ិភ័  គឺង្ហ ចូលប្ៅ រ និងង្ហ ប្ក្ដើក្បាស្់។ 

ឧដររណ៍ពនៃត្់អ្គគ ិភ័  ក្ត្វូបានដារ់ស្ញ្ញា ស្មាគ ល់។ 

ឧដររណ៍ពនៃត្់អ្គគ ិភ័  និងទុ ប្យទឹរ ក្ត្វូបានក្តួ្ត្ពិនិត្យប្មើលប្ដា ដទ ល់ជាប្រៀងោល់ដខ។ 

ដ្នការក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងដែ ាំស្ក្មាដ់ឧដររណ៍ពនៃត្់អ្គគ ិភ័  ាំងអ្ស្់។ 

ការ្បងុ្បយ័ត្ាចុំយពា៉ះអរគ ិភ្័យ 

ល្ វូប្ចញ និងក្ចរប្ចញប្ពលមានអាស្នន  ក្ត្វូបានដារ់ស្ញ្ញា ស្មាគ ល់ ដដលអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យដុគគលិរប្ភៀស្ខល នួបានភាៃ មៗ
ក្គ្មមានអាស្នន។ 

ល្ វូនិងចារប្ចញប្ពលមានអាស្នន  ដត្ងដត្ររាឲ្យក្ស្ ោះជានិចច។ ក្ចរប្ចញប្ពលមានអាស្នន  ក្ត្វូបានប្ដើរប្សាប្ៅ
ប្មា៉ា ងប្ធវ ើការធមាតា និងប្ដើរប្ចញប្ៅទីដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព។ 

បានដិទ្ា ដាក្កាមដដលដង្ហា ញអ្ាំពី ល្ វូ និងក្ចរប្ចញប្ពលមានអាស្នន។ 

អ្ាំពូលប្ភៃ ើងស្ក្មាដ់ក្គ្មអាស្ននអាចប្ក្ដើក្បាស្់បាន ក្ត្ូវបានប្ធវ ើប្ត្ស្តនិងដែ ាំ។ 

ការពិនិត្យយេើងវញិ 

ការពិនិត្យប្ ើងរវញិប្លើការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ក្ដចាាំឆ្ន ាំ ឬប្ពលដដលសាថ នភាពដូចខាងប្ក្កាមប្រើត្ប្ ើង៖ 

• អ្គគ ិភ័  ឬរាំហុស្ប្ស្ទ ើរដត្ប្រើត្ប្ ើង 

• ការដៃ ស្់ដដ រូរចនស្មព ័នធ ប្ៅដ ន្រណាមួ ននអ្គ្មរ 

• ការដៃ ស្់ដដ រូរន ុងក្ដត្ិដត្ត ិការ ឬដៃង់អ្គ្មរ 

• សារធាត្ុគីមីក្ត្វូបានទិញ និងស្ត ុរទុរប្ៅរន ុងការដាា ន 

• ការដៃ ស្់ដដ រូរន ុង ទ្ោះដញ្ញជ អ្គគ ិស្នី និងការប្ក្ដើក្បាស្់ 

32.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ លអ្ាំពីស្ុវត្ថ ិភាពអ្គគ ិភ័ ប្ៅប្ពលចូលប្ធវ ើការដាំដូង និងយ៉ា ងប្ហាច
ណាស្់មួ ឆ្ន ាំមដងប្ៅប្ពលដនទ ដ់។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្វូរមួដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• ប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ដា អ្គគ ិភ័  

• ល្ វូ និងក្ចរប្ចញប្ពលមានអាស្នន  

• តួ្នទី និងទាំនួលខុស្ក្ត្វូ 

ការពនលត្់អរគ ិភ្័យ 

ដុគគលិរដដលមានទាំនួលខុស្ក្ត្វូប្លើការពនៃត្់អ្គគ ិភ័ ដដនថម នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ លជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដនថម
ប្លើការដណដ ុ ោះដណាដ លខាងប្លើ។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្ូវរមួដញ្ច លូអ្ដបដរមា៖ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ឧដររណ៍ពនៃត្់អ្គគ ិភ័ គឺស្មក្ស្ដប្ៅតាមតួ្នទីរដស្់ពួរប្គ 

• ដប្ចចរប្ទស្រន ុងការពនៃត្អ់្គគ ិភ័  

• PPE ស្ក្មាដ់ការពនៃត្អ់្គគ ិភ័  

• តួ្នទី និងទាំនួលខុស្ក្ត្វូដដនថម 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើលរ1.3 ស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ការវា ត្នមៃហានិភ័ ដចច ុដបនន  

ទីតាាំងដចច ុដបនន ននឧដររណ៍ការ រ 

រាំណត់្ក្តាក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងដែ ាំ នឹងក្ត្ូវបានររាទុររ ៈប្ពលយ៉ា ងត្ិចដីឆ្ន ាំ។ 

 ឯកសារយោង 

CLS រវធិានការប្ពលមានអាស្នន  
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ស្ុខភាពការង្ហរ និងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់អ្នម័ ក្ត្ូវបានក្គដ់ក្គង 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ រំពឹងទុរជាមុន ទទួលសាគ ល់ វា ត្នមៃ និងក្គដ់ក្គងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ស្ុខភាព និងអ្នម័ ការង្ហរ
ប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ប្ក្ដើក្បាស្់រវធីិសាស្រស្ត ក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងរវភិាគជាក្ដចាាំ ប្ដើមបីរាំណត្់ពី្លដ៉ាោះ ល់ស្ុខ
ភាពដដលអាចប្រើត្មានពីប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ។ ដុគគលិរ មិនក្ត្វូបានក្ដឈមនឹងប្ក្គ្មោះថាន រ់ដ ន្ររដូសាស្រស្ត  
គីមី និង ីវសាស្រស្ត  ដដលប្លើស្ពីរក្មិត្ននការក្ដឈមប្ៅរន ុងការង្ហរប្ ើ ។  

ដ ន្រប្នោះរមួដញ្ច លូ CLS  ាំងប្នោះ៖ 

• ការការ រ ល្ វូដប្ងា ើម 

• ស្ុវត្ថ ិភាពLASER 

• ដស្ុរសាស្រស្ត  

• ការដង្ហក រប្ស្រស្ត ស្ប្ដា សាររប្ដដ  

• ការដាំភា រប្ដដ  

• រក្មិត្ការដ៉ាោះ ល់ប្ដា សារការង្ហរ 

• ការក្ដឈមនឹងរស្ាំប្ ងរំខានពីការង្ហរ 

• ឧដររណ៍ការ រខល នួរ(PPE) 

• ការក្គដ់ក្គងស្ុខភាពការង្ហរ 

• ដតូ្ដស្ន ៃងតាមឈាម 

• ប្ស្វារមាប្វ ជសាស្រស្ត រនិង ាំនួ ដឋម 

 ការការ រ ល្ វូដប្ងា ើម 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តរមា វធីិការ រ ល្ វូដប្ងា ើម ប្ដើមបីការ រដុគគលិរ អ្នរចុោះរិចចស្នាប្ៅនឹងរដនៃង 
និងអ្នរចុោះរិចចស្នាដនតប្ៅនឹងរដនៃង ពីការដ៉ាោះ ល់ហួស្រក្មិត្ប្ៅនឹងសារធាត្ុគីមីដដលអាចដ៉ាោះ ល់ដល់ក្ដព័នធ
ដប្ងា ើមរដស្់ពួរប្គ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

33.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ប្លើការការ រ ល្ វូដប្ងា ើមជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដល
យ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណរិចចការ និងប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលអាចប្រើត្មានចាំប្ ោះពួរប្គ ដដលត្ក្មូវឲ្យមានការ
ការ រ ល្ វូដប្ងា ើម។ 

• ការវា ត្នមៃហានិភ័  រ់ព័នធជាមួ ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណ និងការអ្នុវត្ត វធិានការក្គដ់ក្គង ទីមួ ក្ត្វូពិចារណាប្លើការក្គដ់ក្គងដ ន្ររវសិ្វ រមា 
ទីពីរការក្គដ់ក្គងរដាបាល និងចុងប្ក្កា ការប្ក្ដើក្បាស្់ការការ រ ល្ វូដប្ងា ើម។  

33.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗ ដដលប្ក្ដើក្បាស្់ក្ដអ្ដ់មា៉ា ស្ មា៉ា ស្ ទ្ ុរខយល់ នឹងមានទក្មង់ការដដលបានអ្នុវត្ត ប្ដើមបីកាត់្ដនថ  
ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័ នន ាំងឺដប្ងា ើម ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់នឹងក្គដដណដ ដ់ដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ក្ដស្ិនប្ដើ ឧដររណ ៍ាំនួ ការដរដប្ងា ើម ក្ត្ូវបានប្ក្ដើក្បាស្់ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ការក្ដឈមរដស្់ដុគគលិរប្ៅ
នឹងសារធាត្ុប្ក្គ្មោះថាន រ់តាមខយល់ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តរមា វធីិការ រ ល្ វូដប្ងា ើមជា
លា លរខណ៍អ្រែរប្ដា មានទក្មង់ការជារ់លារ់ស្ក្មាដ់រដនៃងប្ធវ ើការ។ ដ្នការ នឹងរមួមានស្មាស្ធាត្ុ
ដូចខាងប្ក្កាម៖ 

o ការចាត្់តាាំងអ្នរក្គដ់ក្គងរមា វធីិដដលមានលរខណស្មបត្ត ិក្គដ់ក្គ្មន់ប្ដើមបីប្មើលការខុស្ក្ត្ូវរមា វធីិ 

o ការវា ត្នមៃការចាត្់តាាំងការង្ហរ ប្ដើមបីរាំណត់្ពីត្ក្មូវការស្ក្មាដ់ការការ រ ល្ វូដប្ងា ើម 
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o ការង្ហរដដលដុគគលិរអាចក្ត្វូបានដ៉ាោះ ល់ប្ៅនឹងខយល់រខវរ់ ប្ដា សាររក្មិត្ប្ក្គ្មោះថាន រ់មរពធូីលី 
ដ្ែង អ្័ពទ ចាំហា  ឧស្ា ័ន ឬសារធាត្រុវទិយុ ស្រមា នឹងក្ត្វូបានរាំណត្់អ្ត្តស្ញ្ញា ណថាជាសាថ នភាពដដល
អាចមានប្ក្គ្មោះថាន រ់ក្ត្វូមានការការ រ ល្ វូដប្ងា ើម 

o ការរាំណត់្លរខណស្មបត្ត ិ និងលរខខណឌ ត្ក្មូវននការវា ត្នមៃប្វ ជសាស្រស្ត  ប្ដើមបី រ់ក្ដដាដ់ ួ ការ
ដរដប្ងា ើម 

ការកុំណត្់អត្តស្ាប ណត្្ម្ង ្ទនាប់ និងកុំប ុង 

ត្ក្មង ក្ទនដ់ និងរាំដ៉ាុង ាំងអ្ស្់ ដដលក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់រន ុងរដនៃងប្ធវ ើការ នឹងក្ត្វូដិទសាៃ រ និងដារ់ពណ៌ស្មាគ ល់
ជាមួ នឹងសាៃ រដដលអ្នុម័ត្ប្ដា រដស្់ NIOSH ។ 

សាៃ រប្នោះនឹងមិនក្ត្ូវបានដរប្ចញប្ទ ប្ហើ ក្ត្វូដត្ប្ៅដត្អាចអានបាន។ 

ក្ទនដ់នឹងមានលរខណៈស្មរមយស្ក្មាដ់ដរសិាថ នដដលវាក្ត្វូបាន រមរប្ក្ដើក្បាស្់។ 

ការដថ្រកា និងការដថ្ទាុំមា ស្បនសុ ទធខ្យល់ 

នឹងស្មាែ ត្ និងរមាច ត្់ប្មប្ោគប្លើមា៉ា ស្ដនែុ ទធខយល់ ប្ៅចប្នៃ ោះប្ពលដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ញឹរញាដ់តាមការចាាំបាច់ប្ដើមបីររាសាថ នភាពអ្នម័ ស្ក្មាដ់មា៉ា ស្ដនែុ ទធខយល់ដដលប្ក្ដើដដ ច់មុខ។ 

• មុនប្ពល រ់ប្ដា ដុគគលដនទ ប្ពលដប្ញ្ចញប្ៅឱយដុគគលិរប្ក្ចើនជាងមាន រ់។ 

• ដនទ ដ់ពីប្ក្ដើមា៉ា ស្ដនែុ ទធខយល់ស្ក្មាដ់ប្ពលមានអាស្នន  និងមា៉ា ស្ដដលក្ត្វូបានប្ក្ដើរន ុងការប្ធវ ើប្ត្ស្ត  និងការ
ដណដ ុ ោះដណាដ លមដងៗ។ 

ផាល ស្់ប្រូកាលវវភិារ 

ត្ក្មង ក្ទនដ់ និងរាំដ៉ាុងនឹងក្ត្ូវបានក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងដៃ ស្់ដដ រូប្ដា ដ ែ្រប្លើកាលវភិាគដដលបានរាំណត្់ទុរមុន 
ប្ដា មានការពិចារណាអ្ាំពីក្ដប្ភទសារធាត្ុដាំពុល និងការដ៉ាោះ ល់ដដល រ់ព័នធ។ 

ការដៃ ស្់ដដ រូកាលវភិាគ អាចនឹងក្ត្ូវបានរាំណត់្ប្ដា រវធីិសាស្រស្ត ដដដពិប្សាធន ៍ឬដដដរវភិាគ ប្ដា ការដណនាំរដស្់
អ្នរ្លិត្ ឬប្ដា ការប្ក្ដើរវធីិសាស្រស្ត គណិត្វទិាដដលមាន។ 

ការយ្ជើស្យរសី្មា ស្បនសុ ទធខ្យល់ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងប្ក្ ើស្ប្រ កស្ក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើម ដដលបានដញ្ញជ រ់ប្ដា រវទិាសាថ នជាតិ្ស្ក្មាដស់្ុវត្ថ ិភាព
ការង្ហរ និងស្ុខភាព (NIOSH) ដដលនឹងក្ត្ូវប្ក្ដើប្ដា អ្នុប្លាមតាមសាថ នភាពននរវញិ្ញា ដនដក្ត្រដស្់ខល នួ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងរាំណត្អ់្ត្តស្ញ្ញា ណ និងវា ត្នមៃមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្លើ ល្ វូដប្ងា ើមប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ រមួមាន
ការបា៉ា ន់ក្ដមាណដដលស្មប្ហត្ុ្លនន្លដ៉ាោះ ល់ចាំប្ ោះដុគគលិរ និងការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណសាថ នភាពគីមី និង
ទក្មង់ជារ់ដស្ដ ងរដស្់សារធាត្ដុាំពុល។ 

រដនៃងដដលមិនអាចរាំណត្អ់្ត្តស្ញ្ញា ណការដ៉ាោះ ល់បាន ឬមិនអាចបា៉ា ន់ក្ដមាណប្ដា ស្មប្ហត្ុ្លបាន ប្នោះ
ដរយិកាស្នឹងក្ត្វូចាត់្ទុរថាជាប្ក្គ្មោះថាន រ់ភាៃ មៗដល់អា ុ ីវតិ្ ឬស្ុខភាព (IDLH) ។ 

ការវាយត្នម្លដផាកយវជជសាស្តស្ត  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹង ដ្ល់ការវា ត្នមៃប្វ ជសាស្រស្ត  ប្ដើមបីរាំណត្់ស្មត្ថភាពរដស្់ដុគគលិររន ុងការប្ក្ដើក្ដដាដ់ ួ ការ
ដរដប្ងា ើម មុនប្ពលការប្ធវ ើប្ត្ស្ត  និងប្ក្ដើក្បាស្់។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងរាំណត្អ់្ត្តស្ញ្ញា ណក្គូប្ពទយ ឬអ្នរ ាំនញដែ ាំស្ុខភាពដដលមានអាជាា ដ័ណណ /រវញិ្ញា ដនដក្ត្ 
(PLHCP) ប្ដើមបីប្ធវ ើការវា ត្នមៃប្វ ជសាស្រស្ត ប្ដា ប្ក្ដើរក្មងស្ាំណួរប្វ ជសាស្រស្ត  ឬប្ធវ ើការពិនិត្យប្វ ជសាស្រស្ត ដាំដូងដដលទទួល
ព័ត៌្មានដូចគ្មន នឹងរក្មងស្ាំណួរប្វ ជសាស្រស្ត ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងទទួលបានអ្នុសាស្ន៍ជាលា លរខណ៍អ្រែរ  រ់ទងនឹងស្មត្ថភាពរដស្់ដុគគលិររន ុងការប្ក្ដើ
ក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើមពី PLHCP ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹង ដ្ល់ការដណនាំស្ដ ីពកីារដែររា និងការដែ ាំក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើម។  

ការវា ត្នមៃប្វ ជសាស្រស្ត ដដនថម ក្ត្វូបានត្ក្មូវឲ្យប្ធវ ើ ប្ក្កាមកាលៈប្ទស្ៈជារ់លារ់ដូចជា៖ 

• របា ការណ៍ដុគគលិរ ស្ញ្ញា ប្វ ជសាស្រស្ត  ឬប្ោគស្ញ្ញា  រ់ព័នធ នឹងស្មត្ថភាពរន ុងការប្ក្ដើក្ដដាដ់ ួ ការដរ 
ដប្ងា ើម។ 

• PLHCP អ្នរក្គដ់ក្គងរមា វធីិ ឬក្ដធានក្រមុ ដណនាំឱយប្ធវ ើការវា ត្នមៃប្ ើងវញិ។ 
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• ព័ត៌្មានអ្ាំពីរមា វធីិក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើម រមួមានការក្តួ្ត្ពិនិត្យដដលបានប្ធវ ើប្ ើងរន ុងប្ពលប្ធវ ើប្ត្ស្ដ
អ្ាំពីការ រ់បានក្ត្ឹមក្ត្ូវ និងការវា ត្នមៃរមា វធីិ ដង្ហា ញថាជាត្ក្មូវការមួ ។ 

• ការដៃ ស្់ដដ រូប្ៅរន ុងរដនៃងប្ធវ ើការដដលអាចដប្ងក ើនដនទ ុរស្រ ករៈប្ៅប្លើដុគគលិរយ៉ា ងខាៃ ាំង។ 

• ការវា ត្នមៃក្ដចាាំឆ្ន ាំប្ៅប្លើសាថ នភាពប្វ ជសាស្រស្ត  គឺចាាំបាច់ក្ត្ូវប្ធវ ើប្ ើង ស្ក្មាដដ់ុគគលិរប្ៅរន ុងរមា វធីិ
ការ រ ល្ វូដប្ងា ើម។ 

យត្ស្ដ អុំពីការពាក់្ត្ឹម្្ត្វូ 

ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់ដដលប្ក្ដើក្បាស្់ក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើមត្ឹងមុខមានស្មាព ធអ្វ ិជមាន ឬរវ ិជមាន នឹង ៃងកាត់្
ប្ត្ស្តភាពក្ត្ូវតាមលរខណៈគុណភាព (QLFT) ឬប្ត្ស្ដអ្ាំពីការ រ់ក្ត្ឹមក្ត្ូវដដដដរមិាណ (QNFT)។ 

ការប្ធវ ើប្ត្ស្ដ ដាំ រ់គឺចាាំបាចស់្ក្មាដ់ោល់ប្ពលប្ក្ដើក្បាស្់ដាំដូង ោល់ប្ពលក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើមក្ដប្ភទប្្ែងក្ត្វូ
បានប្ក្ដើក្បាស្់ និងយ៉ា ងប្ហាចណាស្់មួ ឆ្ន ាំមដង។ 

33.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ការណុ្៉ះបណាដ លអុំពីការការពារផ្ វូែយងហើម្ 

ក្ត្វូប្ធវ ើប្ ើងប្ៅប្ពលចាដ់ប្ ដ្ ើមប្ធវ ើការដាំដូង និងយ៉ា ងប្ហាចណាស្់មួ ឆ្ន ាំមដងស្ក្មាដ់ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់ដដលត្ក្មូវឲ្យ
 រ់មា៉ា ស្ដនែុ ទធខយល់ប្ដើមបីប្ធវ ើការង្ហររដស្់ពួរប្គក្ដរដប្ៅប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្វូរមួដញ្ច លូអ្ដបដរ
មា៖ 

• ទក្មង់ការស្មរមយស្ក្មាដ់ការ រ់ និងប្ដាោះប្ចញមា៉ា ស្ដនែុ ទធខយល់ (រមួ ាំងការក្តួ្ត្ពិនិត្យការដិទ ិត្)។ 

• ការស្មាែ ត្ និងការស្ត ុរទុរស្មរមយ។ 

• ទក្មង់ការរន ុងការដៃ ស្់ក្ដអ្ដ់មា៉ា ស្ប្ៅរដនៃងដដលអាចអ្នុវត្តបាន។ 

• មូលប្ហត្ុដដលក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើមមានការចាាំបាច់ និងរប្ដៀដដដលការប្ក្ដើក្បាស្ ់ឬការដែ ាំមិនក្ត្ឹម
ក្ត្វូអាចប្ធវ ើឲ្យដ៉ាោះ ល់ប្ៅដល់ក្ដស្ិទធភាពការ រននការរក្មិត្ និងស្មត្ថភាពរដស្់ក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើ
ម។ 

• ដដនរាំណត្់ និងស្មត្ថភាពននក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើម។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ប្ៅរន ុងក្គ្មមានអាស្នន។ 

• ការសាគ ល់ស្ញ្ញា ប្វ ជសាស្រស្ត  និងប្ោគស្ញ្ញា ដដលអាចរក្មិត្ ឬដនថ ក្ដស្ិទធភាពរន ុងការប្ក្ដើក្បាស្់។ 

• លរខខណឌ ត្ក្មូវជាទូប្ៅរដស្់ CLS ប្នោះ។ 

• ការដណដ ុ ោះដណាដ លសារប្ ើងរវញិគឺចាាំបាច់ជាប្រៀងោល់ឆ្ន ាំ និងប្ៅប្ពលដដល៖  

o លរខខណឌ រដនៃងប្ធវ ើការក្ត្ូវបានដៃ ស្់ដដ រូ មា៉ា ស្ដនែុ ទធខយល់ក្ដប្ភទែាីក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់។ 

o ការខវោះចាំប្ណោះដឹង ឬការប្ក្ដើក្បាស្់មិនក្ត្ឹមក្ត្ូវរដស្់ដុគគលិរ ដង្ហា ញអ្ាំពកីារចាបាច់ស្ក្មាដ់ដណដ ុ ោះ
ដណាដ ល។ 

ការវាយត្នម្លកម្ម វធិី 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នីមួ ៗនឹងប្ធវ ើប្ ើងការវា ត្នមៃប្ៅប្លើរដនៃងការង្ហរដដលចាាំបាចស់្ក្មាដ់ធានក្ដត្ិដត្ត ិការរមា វធីិ
ស្មរមយ និងពិប្ក្គ្មោះជាមួ ដុគគលិរប្ដើមបីធានការប្ក្ដើក្បាស្់ស្មក្ស្ដ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

រាំណត្់ក្តាននការប្ធវ ើប្ត្ស្តភាពក្ត្វូដចច ុដបនន  (ក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើមដត្ដ៉ាុប្ណាណ ោះ)។ 

រាំណត់្ក្តាអ្ធិការរិចច នឹងក្ត្វូបានររាទុររ ៈប្ពលយ៉ា ងត្ិចដីឆ្ន ាំ។ 

រាំណត្់ក្តាននការប្ធវ ើប្ត្ស្តភាពក្ត្វូនឹងក្ត្វូដប្ងក ើត្ប្ ើង និងររាទុររហូត្ប្ៅដល់ការប្ធវ ើប្ត្ស្តភាពក្ត្វូប្ៅប្ពលដនទ
ដ់។ 

ឯរសារចមៃងជាលា លរែណ៍អ្រែរននរមា វធីិដចច ុដបនន នឹងក្ត្វូររាទុរ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នីមួ ៗនឹងររាទុររាំណត្់ក្តា ាំងអ្ស្់ស្ក្មាដ់រ ៈប្ពលននការង្ហរ។  
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 ឯកសារយោង 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ការក្គដ់ក្គងសារធាត្ុគីមី  

• រក្មិត្ការដ៉ាោះ ល់ប្ដា សារការង្ហរ  

• ឧដររណ៍ការ រខល នួ  

 ស្ុវត្ថ ិភាពLASER 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  រ់ព័នធនឹង
ការដ៉ាោះ ល់ប្ដា ឡាដស្ ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

34.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូប្ធវ ើនិងររាទុរជាឯរសារនូវការវា ត្នមៃហានិភ័ ស្ុវត្ថ ិភាព LASER ក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដលយ៉ា ង
ប្ហាចណាស្់ រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណ និងការចាត់្ថាន រ់ឡាដស្  និងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដល រ់ព័នធ។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័ នន រ់ព័នធនឹងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីកាត់្ដនថ ហានិភ័ ។ ឧ ហរណ៍រមួមានការក្តួ្ត្ពិនិត្យ 
និង PPE ។ 

• បា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ននការដាំភា រប្ដដ  ដ ែ្រប្លើក្ដប្ភទស្មាភ រខុស្ៗគ្មន  ប្ហើ រាំណត្់ថាប្ត្ើការក្តួ្ត្ពិនិត្យ
ដដនថម គឺចាាំបាចស់្ក្មាដ់ការដាំភា ប្ៅរន ុងខយល់ ឬការដ៉ាោះ ល់ដល់ដុគគលិរឬប្ទ។ 

34.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ននការដ៉ាោះ ល់នឹងឡាដស្ ប្ៅប្ពល
ប្ធវ ើការង្ហរ ដដលក្ត្វូក្គដដណដ ដ់នូវ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• LASER នឹងក្ត្វូបានប្រៀដចាំ ប្ដា មានការការ រ និងការទដ់សាក ត្់ប្ក្ចើនជាន់ប្ដើមបីដង្ហក រការដ៉ាោះ ល់នឹង
ប្ភៃ ើងឡាដស្ ។ 

• ររ ងត្ដនត ឹងត្ាំដន់ស្ក្មាដ់ដត្ដុគគលិរដដលមានអ្នុញ្ញា ត្ដត្ដ៉ាុប្ណាណ ោះ។ 

• ដៃ រស្ញ្ញា  និងការ្ែពវ្ា រន ុងត្ាំដន ់LASER ។ 

• ប្ក្ដើក្បាស្់ PPE ស្មក្ស្ដតាមចាំណាត្់ថាន រ់ LASER ។ 

• ទក្មង់ការជារ់លារ់ស្ក្មាដ់ការង្ហរជាលា លរខណ៍អ្រែរ ស្ដ ីពីការប្ក្ដើ ឬការប្ធវ ើការជាមួ ឡាដស្ ។ 

• ទក្មង់ការប្ពលមានអាស្នន។ 

• ក្ដព័នធ  LASER នឹងក្ត្វូបានប្ធវ ើមាក្ត្សាស្រស្ត  និងប្ធវ ើប្ត្ស្ដ អ្នុប្លាមប្ៅតាមអ្នុសាស្ន៍រដស្់ក្រមុហ ុន 
្លិត្។ 

• ដញ្ញា ននក្ដព័នធ  LASER  ាំងអ្ស្់ នឹងក្ត្វូបានដរត្ក្មូវមុនប្ពលប្ធវ ើក្ដត្ិដត្ត ិការ។ 

• ទក្មង់ការប្ពលមានអាស្ននរមួមាន ការដង្ហក រអ្គគ ីភ័  និងរវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យ។  

34.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ការយលែ់ឹងអុំពីស្ុវត្ថ ិភាព LASER 

រមាររទទួល្លដ៉ាោះ ល់ គឺរមាររដដលប្ធវ ើការ ិត្ lasers ប្ហើ ពួរប្គនឹងទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លរក្មិត្ការ ល់
ដឹង ប្ៅប្ពលចាដ់ប្ ដ្ ើមការង្ហរដាំដូង។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លនឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់អ្ាំពី៖ 

• ្លដ៉ាោះ ល់ននការដប្ញ្ចញរប្ដដ  LASER និងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ជារ់លារ់ដដលដុគគលិរអាចនឹងបានដ៉ាោះ
 ល់ និងរប្ដៀដដដលមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ ាំងប្នោះក្ត្វូបានក្គដ់ក្គង។ 
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• ការអ្នុវត្តការង្ហរប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព។ 

• ទក្មង់ការប្ពលមានអាស្នន។ 

ស្ុវត្ថ ិភាព LASER 

ដុគគលិរដដលមានការអ្នុញ្ញា ត្ គឺដុគគលិរដដលក្ត្វូបានដណដ ុ ោះដណាដ លឱយប្ក្ដើឡាដស្  ប្ហើ ពួរប្គនឹងទទួលការដណដ ុ ោះ
ដណាដ លដាំដូង និងជាដនតដនទ ដ់ោល់ឆ្ន ាំ។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លនឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់អ្ាំពី៖ 

• ក្ដប្ភទននឡាដស្  ដដលមានវត្តមានប្ៅក្គឹោះសាថ ន។ 

• មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលអាចមានប្ដា សារការដ៉ាោះ ល់នឹងឡាដស្  ដដលមានវត្តមានប្ៅក្គឹោះសាថ ន។ 

• រក្មិត្ការដ៉ាោះ ល់ និងហានិភ័ ។ 

• លទធ្លននការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធនឹងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការអ្នុវត្តការង្ហរប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព។ 

• ទក្មង់ការប្ពលមានអាស្នន។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ការវា ត្នមៃហានិភ័ ដចច ុដបនន  

 ដសុ្រសាស្រស្ត  

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  រ់ព័នធនឹង
មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដ ន្រការង្ហរ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

35.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័  ដដលបានបានប្ធវ ើស្ក្មាដ់រិចចការដដល
បានរាំណត្់ជាហានិភ័ ប្ដា សារការង្ហរ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណការង្ហរអ្គគ ិស្នី និងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ព័នធនឹងការង្ហរ។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធជាមួ ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីកាត្់ដនថ ហានិភ័ ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ការឌ្ីស្ាញរដនៃងប្ធវ ើ
ការ និងការដដ រូប្វនការង្ហរ។ 

ជាការអនុវត្តដែលបានឲ្យយោបល ់អាកផគត្់ផគង់្ត្វូយ្បើការវាយត្នម្លស្ម្ត្ថភាពម្ុខ្ងារ (FCE) 
យែើម្បីយធវ ើកិចចការែូចខាងយ្កាម្៖ 

• កុំណត្់លកាខ្ណឌ ត្្ម្ូវននការងារ និងត្្ម្ូវការដផាកបរសិាថ ន 

• បា ន់្បមាណភាពស្ម្្ស្បយៅនឹងការងារ យដ្ឋយស្ត្ានុម្័ត្ 

• ជូនែុំណឹង និងបយងកើត្ការបណុ្៉ះបណាដ លពីស្ុវត្ថ ិភាពដែលមាន្បស្ិទធភាព កម្ម វធិីស្ុវត្ថ ិ
ភាព និងការជួយស្្មួ្លបុរគលិក យែើម្បយីដ្ឋ៉ះ្សាយម្ុខ្ស្ាប យ្រ៉ះថ្នា ក់ការងារ។  

FCE នឹងអនុវត្តតាម្ចាប់កន ុង្ស្កុ និងលកាខ្ណឌ ត្្ម្ូវែនទយទៀត្ យែើម្បធីានានូវការជួល និងការ
អនុវត្តការងារដែលស្ម្្ស្ប្ត្ឹម្្ត្វូ 

35.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូមានទក្មង់ការប្ដើមបីប្ដាោះក្សា មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ការង្ហរ។ ទក្មង់ការនឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ង
ប្ហាចណាស្់នូវចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 
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• ការោ ការណ៍បានឆ្ដ់រហ័ស្ពី ាំងឺប្ក្គ្មងសាច់ដុាំ (MSD) ស្ញ្ញា  និងប្ោគស្ញ្ញា រដស្់ ាំងឺ និងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះ
ថាន រ់នន MSD ។ 

• ដាំប្ណើរការការចូលរមួរដស្់ដុគគលិរ ដដលរមួមានការក្បាក្ស្័  រ់ទងតាមកាលរាំណត្់អ្ាំពីដស្ុរសាស្រស្ត  
និងការពិនិត្យប្មើលស្ាំណូមពររដស្់ដុគគលិរដដល រ់ទងនឹងដញ្ញា ដស្ុរសាស្រស្ត ។ 

• ដាំប្ណើរការប្ដើមបីដរត្ក្មូវដញ្ញា ការង្ហរ ដដលក្ត្វូបានដង្ហា ញតាមរ ៈការោ ការណ៍ពីមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់
ការង្ហរ ឬនិនន ការរដួស្។ 

• ចាំប្ ោះស្រមាភាពដដដលៗ ឱកាស្ស្ក្មាដ់ការស្ក្មារ ឬដៃ ស្់ដដ រូស្រមាភាពក្ត្វូបាន ដ្ល់ឱយ។ 

• ការបា៉ា ន់ក្ដមាណរដនៃងប្ធវ ើការនីមួ ៗ។ 

• ការដារ់ដញ្ច លូដស្ុរសាស្រស្ត ប្ៅរន ុងការឌ្ីស្ាញឧដររណ៍ និងដាំប្ណើរការ។ 

• ការ ួ ស្ក្មួលនឹងក្ត្វូដប្ងក ើត្ប្ ើងស្ក្មាដក់្រមុមនុស្ែដដលទទួលបានការការ រ។ ឧ ហរណ៍ននក្រមុ
មនុស្ែដដលទទួលបានការការ ររមួមាន ស្រស្ត ីមានន ទ្ប្ ោះ មនុស្ែចាស្ ់និងក្រមុមនុស្ែពិការ។ 

35.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគល ាំងអ្ស្់ដដលរាំពុងប្ធវ ើរិចចការដដលមានមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រ់ទងនឹងការង្ហរ នឹងក្ត្វូបានដណដ ុ ោះដណាដ ល។ 
ការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ត្វូរមួដញ្ច លូ៖ 

• មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ការង្ហរជារ់លារ់រដស្់ការង្ហរ និងទក្មង់ការការង្ហរដទដាា នរន ុងការកាត់្ដនថ រតាត
ហានិភ័ ការង្ហរ។ 

• MSD ធមាតា ក្ពម ាំងស្ញ្ញា  និងប្ោគស្ញ្ញា រដស្់ ាំងឺ។ 

• សារស្ាំខាន់ននការោ ការណ៍ពី MSD ក្ពម ាំងស្ញ្ញា  និងប្ោគស្ញ្ញា រដស្់ ាំងឺបានឆ្ដ់រហ័ស្ និង្លរវបិារ
ននការមិនបានោ ការណ៍ពី ាំងឺប្នោះបានឆ្ដ់រហ័ស្។ 

• រប្ដៀដោ ការណ៍ពី MSD ក្ពម ាំងស្ញ្ញា  និងប្ោគស្ញ្ញា រដស្់ ាំងឺរន ុងរដនៃងប្ធវ ើការ។ 

• ក្ដប្ភទននរតាត ហានិភ័  ការង្ហរ និងស្រមាភាពការង្ហរដដល រ់ព័នធ នឹងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់នន MSD ។ 

• រវធីិសាស្រស្ត  ស្មាភ រ ឬឧដររណ៍ដដលក្ត្វូបានប្ក្ដើប្ដើមបីកាត់្ដនថ រតាត ហានិភ័ ។ 

• ចាំណុចជារ់លារ់ននរមា វធីិដស្ុរសាស្រស្ត ប្ៅការដាា ន។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ដចច ុដបនន  និងការបា៉ា ន់ក្ដមាណរដនៃងប្ធវ ើការង្ហរនីមួ ៗ។ 

 ឯកសារយោង 

CLS ការក្គដ់ក្គងរដួស្រនិង ាំងឺ 

 ការដង្ហក រប្ស្រស្តស្ប្ដា សាររប្ដដ  

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដប្ងក ើត្និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការនិងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័  រ់ព័នធ នឹ 
ងប្ស្រស្តស្ប្ដា សាររប្ដដ ប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ។  

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

36.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូប្ធវ ើនិងររាទុរជាឯរសារនូវការវា ត្នមៃហានិភ័ ននប្ស្រស្តស្ប្ដា សាររប្ដដ  ដដលយ៉ា ង
ប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• លរខខណឌ ដរសិាថ ន (ដូចជា ស្ីត្ុណាភាពខយល់ ស្ាំប្ណើម ពនៃ ឺក្ពោះអាទិត្យ និងប្លបឿនខយល់) ជាពិប្ស្ស្តាមលាំដាដ់
នននែង។ 

• វត្តមានននក្ដភពរប្ដដ  (ឧ ហរណ ៍រមួមាន  រប្ដដ  ឬ ដុត្) រន ុងត្ាំដន់ការង្ហរ។ 
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• រក្មិត្ននស្រមាភាពដ ន្រោងកា ។ ឧ ហរណ៍រមួមានដនទ ុរការង្ហរដដលនាំឲ្យមានការ្លិត្រប្ដដ រន ុង 
ខល នួ។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ស្ាំប្លៀរដាំ រ់ ឬឧដររណ៍ការ រដដលអាចកាត់្ដនថ ស្មត្ថភាពោងកា រន ុងការបាត្់ដង់
រប្ដដ ប្ក្ចើនប្លើស្លដ់។ 

• រតាត ហានិភ័ ប្រៀងខល នួ ឬដទ ល់ខល នួ។ 

36.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងមានទក្មង់ការដដលបានអ្នុវត្តប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ដដល រ់ព័នធ នឹង
 ាំងឺ និងរដួស្ដដលដណាដ លមរពីរប្ដដ  ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណរដនៃងប្ធវ ើការ និងការង្ហរចាត្់តាាំង ដដលអាចមានប្ស្រស្តស្ប្ដា សាររប្ដដ ។ 

• ការដប្ងក ើត្ និងការអ្នុវត្តរមា វធីិដង្ហក រប្ស្រស្តស្ប្ដា សាររប្ដដ ជាលា លរខអ្រែរ រមួមាន៖ 

o ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណរតាត ហានិភ័ ដដល រ់ទងនឹងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលដងកប្ដា រប្ដដ  

o ការចាត្់តាាំងទាំនួលខុស្ក្ត្ូវប្លើរមា វធីិ 

o ការរាំណត់្ប្ពលដដលរមា វធីិនឹងក្ត្វូបានអ្នុវត្ត 

o ការដប្ងក ើត្រវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យដដលក្ត្វូបានប្ក្ដើប្ដើមបីលុដដាំបាត់្ ឬកាត់្ដនថ ហានិភ័  

o កាប្ក្ ើស្ប្រ កស្ និងការដដងដចរស្ាំប្លៀរដាំ រ់ការ រ 

• ការរាំណត់្ការអ្នុវត្តការង្ហរដដលក្ត្ូវបានប្ក្ដើប្ដើមបីលុដដាំបាត្់ ឬកាត់្ដនថ ហានិភ័  រមួមាន៖ 

o ការដាំប្ពញទឹរប្ ើងវញិ រាំ ុងប្វនការង្ហរ តាមការចាាំបាច់ 

o ដុគគលិរមានលទធភាពក្ រមៃដ់ស្ក្មាដ់រ ៈប្ពលសាដ រស្ីត្ុណាភាពដង្ហក រ 

o ការប្ ៃ ើ ត្ដប្ៅនឹងប្ោគស្ញ្ញា នន ាំងឺដងកប្ដា រប្ដដ ដដលអាចប្រើត្មាន 

o ការ ដ្ល់ប្លខ រទ់ងស្ក្មាដប់្ស្វារមាប្វ ជសាស្រស្ត ប្ពលមានអាស្នន  

o លរខខណឌ ត្ក្មូវននការដណដ ុ ោះដណាដ ល 

• ដ្ល់សាថ នភាពដដលមានដស្ុរភាព និងស្ីត្ុណាភាពប្ធវ ើការដដលមានស្ុវត្ថ ិភាព។ រក្មិត្ស្ីត្ុណាភាពការង្ហរ៖ 

o ការង្ហរក្សាល៖ 16º C (60º F) – 30º C (86º F)។ 

o ការង្ហរដដល រ់ព័នធ នឹងការក្ដឹងដក្ដងោងកា ៖ 13º C (55º F) – 27º C (81º F)។ 

o ក្ដស្ិនប្ដើរក្មិត្ននស្ីត្ុណាភាពប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការមិនអាចដែររាបាន ទក្មង់ការប្ដាោះក្សា ប្ស្រស្តស្
ប្ដា សាររប្ដដ ឬក្ត្ជារ់ នឹងក្ត្ូវអ្នុវត្តប្ដា រមួមានការក្គដ់ក្គងដ ន្ររវសិ្វ រមា ដ ន្ររដាបាល និង/
ឬ ការ រ់ PPE ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ការដ៉ាោះ ល់ននប្ស្រស្តស្ប្ដា សាររប្ដដ ។ 

o ការ ដ្ល់ទឹរសាែ ត្ដដលអាច្ឹរបាន និងង្ហ ររបានក្គដ់ក្គ្មន់ប្ដើមបី គ្ត្់ គ្ង់ដុគគលិរមាន រ់ៗរហូត្
ប្ៅដល់ក្ដដមលមួ លីក្ត្រន ុងមួ ប្មា៉ា ង។ ប្ពលដដលស្ីត្ុណាភាពប្ ើងប្លើស្ពី 30º C (86º F) ទឹរ
ររនឹងក្ត្វូបាន ដ្ល់ប្ដើមបីប្ធវ ើឲ្យទឹរក្ត្ជារ់។ 

o ដុគគលិរនឹងមានលទធភាពប្ក្ដើមៃដ់ប្ៅប្មា៉ា ងប្ធវ ើការ ប្ហើ តាមលរខខណឌមានមៃដ់ក្គដ់ក្គ្មន់ស្ក្មាដ់
ស្ក្មារប្ៅ រន ុងប្ពលដត្មួ គឺមាន 25% ននដុគគលិររន ុងមួ ប្វន។ 

o ក្ដស្ិនប្ដើន ទ្ខាងរន ុងននរែ នត ក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់ស្ក្មាដ់ ដ្ល់មៃដ់ ប្នោះរែ នតនឹងមានមា៉ា ស្ុីន
ក្ត្ជារដ់ដលដាំប្ណើរការ។ 

o រដនៃងស្ក្មាដ់ស្ត ុរទុរដដរ និងរដនៃងប្្ែងៗប្ទៀត្ប្ក្ៅអ្គ្មរមិនក្ត្ូវ ដ្ល់ឲ្យមានមៃដ់ប្ទ ប្លើរដលង
ដត្រដនៃងប្នោះមាន ដ្ល់ខយល់អាកាស្ក្ត្ជារ់ដូចជាមៃដ់ប្ៅរន ុងទីធាៃ ចាំហរ។ ឧ ហរណ ៍រដនៃងប្នោះ
នឹងមានក្ដប្ហាងខយល់ប្ចញចូលប្ដា ប្មកានិច ឬប្ដើរឲ្យមានចលនខយល់ប្ចញចូល។ 

o រដនៃងមៃដ់នឹងមានប្ៅរដនៃងដដល ិត្មិនប្លើស្ពី 200m ឬ 5 នទបី្ដា ការប្ដើរ។ 

o រវធិានការស្ក្មាដរ់ ៈប្ពលសាដ រស្ីត្ុណាភាពដង្ហក រ (PRP)។ PRP គឺមានការចាាំបាច់ក្ដស្ិនប្ដើ
ដុគគលិរប្ ឿជារ់ថា ក្ត្វូមានការស្ក្មារប្ដើមបីសាដ រស្ីត្ុណាភាពប្ ើងរវញិពីរប្ដដ  ឬក្ដស្ិនប្ដើដុគគលិរ
ដង្ហា ញថាមាន ាំងឺប្ដា សាររប្ដដ ។ 

36.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

បុរគលិកទាុំងអស់្ 

នឹងមានការដណដ ុ ោះដណាដ លប្ដា មាន និងការមិនក្តួ្ត្ពិនិត្យប្លើ៖ 

• រតាត ហានិភ័ ដរសិាថ ន និងដទ ល់ខល នួដដល រ់ព័នធជាមួ នឹង ាំងឺប្ដា សាររប្ដដ  
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• ទក្មង់ការរដស្់និប្យ រស្ក្មាដ់ការប្គ្មរពតាមដទដាា ន ាំងឺប្ដា សាររប្ដដ  

• សារៈស្ាំខាន់ននការ្ឹរទឹរ 

• សារៈស្ាំខាន់ននការសុាាំនឹងអាកាស្ធាត្ុ រប្ដៀដដដលវាអ្ភិវឌ្ឍន៍ និងរប្ដៀដដដលទក្មង់ការរដស្់និប្យ រ
បានរាំណត់្ 

• ការដង្ហក រ ការរាំណត្់ និងប្ោគស្ញ្ញា ដដល រទ់ងនឹង ាំងឺប្ដា សាររប្ដដ  

ដុគគលិរដដលមិនមានការក្តួ្ត្ពិនិត្យនឹងក្ត្វូដណដ ុ ោះដណាដ លឲ្យ៖ 

• ោ ការណ៍ប្ៅដល់អ្នរក្តួ្ត្ពិនិត្យក្ដស្ិនប្ដើមិន នសុ់ាាំនឹងរប្ដដ  និងក្ត្ូវការប្ពលស្ក្មារជាប្ក្ចើនដង
ប្ទៀត្ រហូត្ប្ៅដល់ប្ពលោងកា ប្គអាចស្ក្មដបាន ដដលជាធមាតាក្ត្វូការរ ៈប្ពល 4-14 នែង។ 

• ្ឹរទឹរដនត ិចមតងៗ ដបី្ៅដួនដពងរន ុងមួ ប្មា៉ា ង។ 

• ឈដ់ស្ក្មារប្ៅរន ុងរដនៃងមៃដ់ និងទុរប្ពលប្ដើមបីសាដ រស្ីតុ្ណាភាពមរវញិ។ 

• ប្ ៀស្វាង ឬរក្មិត្ការប្ក្ដើក្បាស្់ជាត្ិអាល់រុល និងកាប្ហវរន ុងប្មា៉ា ងប្ធវ ើការ និងប្ពលដដលមានរប្ដដ ខាៃ ាំង 
ប្ក្ ោះរតាត  ាំងពីរប្ធវ ើឲ្យបាត្់ដង់ជាត្ិទឹររន ុងខល នួ។ 

• ោ ការណ៍ប្ៅប្មក្រមុក្ដស្ិនប្ដើពួរប្គ ឬដុគគលិរប្្ែងប្ទៀត្ចាដប់្ ដ្ើមមានអារមាណ៍ថារវលិមុខ ចង់រអ តួ្ ទន់
ប្ខា  ឬអ្ស្់រមាៃ ាំង។ ដស្វ ងររការពាបាលក្ដស្ិនប្ដើដញ្ញា ប្ៅដត្មាន។ 

•  រ់ស្ប្មៃៀរដាំ រ់ក្ត្ឹមក្ត្វូ ប្ក្ដើប្ ការ ររប្ដដ នែង និង រ់មួរ។ 

•  រចិត្តទុរដារ់ដល់អ្នររមួការង្ហរ និងក្ដងុក្ដ ័ត្នចាំប្ ោះប្ោគស្ញ្ញា ននការប្ស្រស្តស្ប្ដា សាររប្ដដ  ប្ដា 
ការោ ការណ៍ប្ោគស្ញ្ញា ដល់និប្យ រប្ដា ដទ ល់ ឬតាមរ ៈក្ដធានក្រមុ។ ក្ដព័នធ រអាសាគ្មន អាចមាន
ក្ដប្យ ន៍រន ុងការប្ធវ ើឱយក្បារដថា ដុគគលិរ ដុគគលិរគ្មន ប្ៅរវញិប្ៅមរ។ 

•  ល់ដឹងពីទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការប្ ៃ ើ ត្ដប្ៅនឹងប្ោគស្ញ្ញា នន ាំងឺដងកប្ដា រប្ដដ ដដលអាចប្រើត្មាន រមួ
 ាំងរប្ដៀដដដលប្ស្វារមាប្វ ជសាស្រស្ត ដនទ ន់នឹងក្ត្ូវបាន ដ្ល់ឱយ ក្ដស្ិនប្ដើចាាំបាច់។ 

•  រ់ទងប្ស្វារមាស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់ ប្ហើ ក្ដស្ិនប្ដើចាាំបាច់  រ់ទងរប្ដៀដដឹរ ញ្ជ នូដុគគលិរប្ៅរដនៃងដដល
ពួរប្គអាច រ់ទងប្ដា ប្ស្វារមាប្វ ជសាស្រស្ត ដនទ ន់។ មនទ ីរប្ពទយ ឬរដនៃងដែ ាំស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់ដដលប្ៅដរបរ 
នឹងក្ត្ូវបានរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណយ៉ា ងចាស្់លាស្់ប្ៅរន ុងក្រដាស្្ែពវ្ា ប្ៅរដនៃងការង្ហរ។ 

•  ល់ដឹងពីទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការ ដ្ល់ទិស្ប្ៅចាស្់លាស្់ និងជារ់លារ់ប្ៅកាន់រដនៃងការង្ហរ ដល់ប្ស្វារមា
ប្វ ជសាស្រស្ត ដនទ ន់។ ដុគគលិរដុគគលិរួលបានដ្នទីដង្ហា ញ ល្ វូដដលមានទីតាាំងមូលដាា នដដលក្ត្វូបានគូស្
ស្មាគ ល់យ៉ា ងចាស្់លាស្់ ប្ដើមបីឲ្យទិស្ប្ៅអាចក្ត្វូបាន ដ្ល់ឱយដល់អ្នរស្ប្ស្រង្ហគ ោះដឋមបាន។ 

• មានការដណដ ុ ោះដណាដ ល ឬការក្ដ ុាំដាំដ៉ាន ប្ដើមបីដចររំដលរការរំលឹរពីស្ុវត្ថ ិភាពស្ប្ងខដអ្ាំពី ាំងឺដងកប្ដា រ
ប្ដដ ។ ការដណដ ុ ោះដណាដ ល ឬការក្ដ ុាំ ាំងប្នោះនឹងក្ត្វូបានប្ធវ ើប្ ើងជាញឹរញាដ់ ជាពិប្ស្ស្អ្ាំ ុងប្ពលមានស្ីត្ុ
ណាភាពខពស្់។  

បុរគលិកដផាក្តួ្ត្ពិនិត្យ 

ដុគគលិរដ ន្រក្តួ្ត្ពិនិត្យរ៏នឹងក្ត្ូវបានដណដ ុ ោះដណាដ លអ្ាំពី៖ 

• ទាំនួលខុស្ក្ត្ូវរដស្់ក្ដធានក្រមុ ប្ដើមបីឱយក្បារដថាក្ដការស្ដ ីពីការប្ស្រស្តស្ប្ដា សាររប្ដដ  ក្ត្ូវបានអ្នុវត្ត 
តាម។ 

• អ្វ ីដដលអ្នរក្តួ្ត្ពិនិត្យនឹងប្ធវ ើ ប្ៅប្ពលដដលដុគគលិរដង្ហា ញពីប្ោគស្ញ្ញា នន ាំងឺដងកប្ដា រប្ដដ ដដលអាច
ប្រើត្មាន។ 

• រប្ដៀដដដលប្ស្វារមាប្វ ជសាស្រស្ត ដនទ ន់នឹងក្ត្ូវបាន ដ្ល់ឱយ ក្ដស្ិនប្ដើប្ស្វារមា ាំងប្នោះគឺចាាំបាច់។ 

• រប្ដៀដដដលអ្នរ ដ្ល់ប្ស្វារមាប្វ ជសាស្រស្ត ដនទ ន់ នឹងក្ត្ូវបាន រ់ទងប្ៅ។ 

• រប្ដៀដដដលដុគគលិរនឹងក្ត្ូវបានដឹរ ញ្ជ នូប្ៅរដនៃងដដលពួរប្គអាចប្ៅដល់បាន ប្ដា អ្នរ ដ្ល់ប្ស្វារមា
ប្វ ជសាស្រស្ត ដនទ ន់ ក្ដស្ិនប្ដើចាាំបាច់។ 

• រប្ដៀដដដលការដណនាំចាស្់លាស្់ និងជារ់លារ់ប្ៅកាន់រដនៃងការង្ហរ នឹងក្ត្វូបាន ដ្ល់ឲ្យតាមការចាាំបាច់
ដល់អ្នរប្ ៃ ើ ត្ដនឹងប្ក្គ្មោះអាស្នន  រន ុងររណីមានប្ក្គ្មោះអាស្នន។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ។ 
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 ការដាំភា រប្ដដ   

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  រ់ព័នធនឹង
ក្ដភពននការសា ភា អ្ុី ៉ាុង (IR) និងការសា ភា មិនដមនអ្ុី ៉ាុង (NIR) ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

37.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ននការដាំភា រប្ដដ ជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដល
យ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ក្ដភពនន IR និង NIR និងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដល រ់ព័នធ។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធជាមួ ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការរត្់ស្មាគ ល់ពីរវធិានការក្គដ់ក្គងចាាំបាច់ ប្ដើមបីកាត់្ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ននការដ៉ាោះ ល់។ 
ឧ ហរណ៍រមួមានការក្តួ្ត្ពិនិត្យ ការការ រ និង PPE ។ 

37.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូដត្បានអ្នុវត្តទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ននរដួស្ោងកា  ដដល
យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្ត្វូក្គដដណដ ដ់ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ក្ដភពននការដាំភា រប្ដដ នឹងក្ត្ូវបានប្រៀដចាំ ប្ដា មានការការ រ និងការទដ់សាក ត្់ប្ក្ចើនជាន់ប្ដើមបី
ដង្ហក រការដ៉ាោះ ល់ហួស្រក្មិត្។ 

• ការដ៉ាោះ ល់នឹងការភា រប្ដដ ប្ដា សារការង្ហរក្ដចាាំឆ្ន ាំស្ក្មាដ់ដុគគលមាន រ់ គឺមិនក្ត្វូប្លើស្ពី 3 remប្ ើ  
រន ុងមួ ឆ្ន ាំ។ 

• ររ ងត្ដនត ឹងត្ាំដន់ស្ក្មាដ់ដត្ដុគគលិរដដលមានអ្នុញ្ញា ត្ដត្ដ៉ាុប្ណាណ ោះ។ 

• ដៃ រស្ញ្ញា  និងការ្ែពវ្ា រន ុងត្ាំដន់ដាំភា រប្ដដ ។ 

• ការតាមដានដ ន្រប្វ ជសាស្រស្ត ចាំប្ ោះដុគគលិរដដលដ៉ាោះ ល់ខាៃ ាំង ឬដូចបានត្ក្មូវប្ដា ដទដញ្ាត្ត ិ។ 

• ការប្ ៃ ើ ត្ដប្ៅនឹងក្ដភពដដលខូចខាត្។ 

• ទក្មង់ការជារ់លារ់ស្ក្មាដ់ការង្ហរស្ក្មាដ់ការចាត់្ដចង ឬការប្ធវ ើការជាមួ ក្ដភពននការដាំភា រប្ដដ ។ 

• ទក្មង់ការប្ពលមានអាស្នន។ 

• ការដែ ាំ និងការប្ធវ ើមាក្ត្សាស្រស្ត ឧដររណដ៍ាំភា រប្ដដ  ក្ស្ដតាមអ្នុសាស្ន៍រដស្់អ្នរ្លិត្។ 

• ការអ្នុវត្តការង្ហរដដលកាត្់ដនថ ការដ៉ាោះ ល់នឹងការដាំភា រប្ដដ ។ 

37.2.3 ការពិនិត្យយម្ើល្បចាុំឆ្ា ុំ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើការពិនិត្យប្មើលក្ដចាាំឆ្ន ាំ (ឬប្ពលទទួលបានឧដររណ៍ ការដៃ ស្់ដដ រូ ឬការដរដក្ដែាី) ននរមា
រវធីិដាំភា រប្ដដ  ប្ដា រមួមាន៖ 

• ទក្មង់ការ 

• ការអ្ប្ងកត្ប្មើលការដាំភា រប្ដដ  

• ការចារ់ប្ក្ស្ោះគ្មន  

• ការប្លចធាៃ   និងការដ៉ាោះ 

• ការវាស្រ់ក្មិត្ននការដាំភា រប្ដដ  (ក្ដស្ិនប្ដើចាាំបាច់) 

• ការវា ត្នមៃដុគគលិរ 

37.2.4 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ការយល់ែឹងពីស្ុវត្ថ ិភាពននការបុំភាយកយដដ  

រមាររទទួល្លដ៉ាោះ ល់នឹងទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លពីរក្មិត្ការ ល់ដឹង ប្ៅប្ពលដាំប្ពញការង្ហរដាំដូង។ ការដណដ ុ ោះ
ដណាដ លនឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់អ្ាំពី៖ 
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• ្លដ៉ាោះ ល់ននការដាំភា រប្ដដ ។ 

• មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ជារ់លារ់ដដលដុគគលិរអាចនឹងបានដ៉ាោះ ល់ និងរប្ដៀដដដលមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ ាំង
ប្នោះក្ត្វូបានក្គដ់ក្គង។ 

• ការអ្នុវត្តការង្ហរប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព។ 

• ទក្មង់ការប្ពលមានអាស្នន។ 

ស្ុវត្ថ ិភាពននការបុំភាយកយដដ  

ដុគគលិរដដលប្ធវ ើការដទ ល់នឹងក្ដភពរប្ដដ នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ លប្ៅប្ពលចាដ់ប្ ដ្ ើមប្ធវ ើការដាំដូង ប្ហើ 
រំលឹរប្ ើងរវញិមួ ឆ្ន ាំមដង។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លនឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់អ្ាំពី៖ 

• ក្ដប្ភទននការដាំភា រប្ដដ ដដលមានប្ៅក្គឹោះសាថ ន។ 

• មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលអាចមានប្ដា ការដ៉ាោះ ល់នឹងក្ដភពដាំភា រប្ដដ  ដដលមានប្ៅក្គឹោះសាថ ន។ 

• រក្មិត្ការដ៉ាោះ ល់ និងហានិភ័ ។ 

• លទធ្លននការវា ត្នមៃមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការអ្នុវត្តការង្ហរប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព។ 

• ទក្មង់ការប្ពលមានអាស្នន។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ។ 

ការពិនិត្យប្មើលក្ដចាាំឆ្ន ាំ យ៉ា ងត្ិចដីឆ្ន ាំ។ 

 រក្មិត្ការដ៉ាោះ ល់ប្ដា សារការង្ហរ 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការប្ដើមបីកាត្់ដនថ ហានិភ័ ដដល រ់ព័នធ នឹងការដ៉ាោះ
 ល់ដ ន្រោងកា  ដ ន្រ ីវសាស្រស្ត  និងដ ន្រគីមីសាស្រស្ត រដស្់ដុគគលិរ។ ររាការដ៉ាោះ ល់ឱយប្ៅរក្មិត្ការ រដល់ស្ុខ
ភាពចាំប្ ោះដុគគលិរ។ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ កាត់្ដនថ ការដ៉ាោះ ល់នឹងរក្មិត្ការដ៉ាោះ ល់ប្ដា សារការង្ហរ (OEL) 
ដដលបានដប្ងក ើត្ខាងប្ក្កាម ប្ៅរដនៃងដដលមាន ឬដូចបានរាំណត្់ប្ដា រក្មិត្រាំណត្់រន ុងក្ដប្ទស្ និងអ្នតរជា
តិ្។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

38.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ននដដនរាំណត្់រន ុងការដ៉ាោះ ល់ជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ 
ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណននមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដល រ់ព័នធ នឹងដាំប្ណើរការ និង/ឬត្ាំដន់ការង្ហរ (រមួមាន
មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដ ន្រោងកា  គីមីសាស្រស្ត  និង ីវសាស្រស្ត )។ 

• វា ត្នមៃហានិភ័ ដដល រ់ព័នធ នឹងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ (រមួមានការក្ដមូលស្ាំណារគាំរសូ្ក្មាដ់ការប្ក្ដៀដ
ប្ធៀដនឹង OEL ដដលមាន ដូចបានរាំណត្ថ់ាជាការចាាំបាច់)។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីកាត់្ដនថ ហានិភ័ ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ការដប្ញ្ចញខយល់
ពីរន ុងមូលដាា ន ការដូមខយល់ប្ចញ និងការក្តួ្ត្ពិនិត្យដរយិកាស្។ 

38.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងដាំប្ណើរការនីមួ ៗ និង/ឬទីរដនៃង
ប្ធវ ើការដដលក្ត្វូក្គដដណដ ដ់នូវ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ការដង្ហក រមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់៖ 
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o ដាំប្ណើរការដដលបានរត់្ជាឯរសារស្ក្មាដ់ការអ្នុម័ត្ប្លើស្មាភ រ ដាំប្ណើរការ និងឧដររណ៍ ាំងអ្ស្់
ដដលអាចនឹងមានឥទធិពលប្លើការដ៉ាោះ ល់រដស្់ដុគគលិរ រមួមានក្ដត្ិដត្ត ិការរន ុងអ្គ្មរ (ឧ ហរណ៍
រមួមាន រដូធាត្ុមិនប្ ោះ ឬ PCB)។ 

o ការ ាំនួស្ស្មាភ រដដលមិនសូ្វមានហានិភ័  ឬគ្មា នហានិភ័  និងដាំប្ណើរការ។ សូ្មអាន ការ
ក្គដ់ក្គងសារធាត្គុីមី CLS ។  

• រមា វធីិបា៉ា ន់ក្ដមាណការដ៉ាោះ ល់ ដដលមានការរវភិាគដដដគុណភាព និងដដដដរមិាណចាំប្ ោះមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះ
ថាន រ់ដ ន្រោងកា  ដ ន្រគីមីសាស្រស្ត  និងដ ន្រ ីវសាស្រស្ត ាំងអ្ស្់។ 

• រមា វធីិក្តួ្ត្ពិនិត្យការដ៉ាោះ ល់ រមួមានការក្ដមូលស្ាំណារតាមកាលរាំណត់្ និងការវា ត្នមៃរាំហាដ់មធយមរ
 ៈប្ពលដវងប្ដើមបីឱយក្បារដថា ការដ៉ាោះ ល់នីមួ ៗស្ថ ិត្ប្ក្កាមរក្មិត្មធយមភាគទមងន់តាមកាលរាំណត្់ 
(TWA) និងរក្មិត្ការដ៉ាោះ ល់រ ៈប្ពលខៃ ី (STEL) ឬរក្មិត្អ្ត្ិដរមា (CL) ។ 

• ការក្តួ្ត្ពិនិត្យការដ៉ាោះ ល់ និងការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ឧដររណ៍នឹងក្ត្វូបានប្ធវ ើមាក្ត្សាស្រស្ត  ក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងដែ ាំ 

• ការពិនិត្យប្មើលដណដ ឹងរដស្់ដុគគលិរ និងរាំណត្់ក្តាក្តួ្ត្ពិនិត្យស្ុខភាពប្ដើមបីរាំណត់្លទធភាពននដញ្ញា ស្ុខ
ភាពដដល រ់ទងនឹងការដ៉ាោះ ល់។ 

• ស្ក្មាដ់រក្មិត្ការដ៉ាោះ ល់ដដលអាចអ្នុញ្ញា ត្បាន អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងអ្នុប្លាមតាមដទដញ្ាត្ត ិដដលបាន
ទទួលសាគ ល់ត្ឹងររ ងងដាំ្ុត្ ឬដទដាា នដដលបានអ្នុញ្ញា ត្ប្លើលរខខណឌ ត្ក្មូវ ល្ វូចាដ ់ឬលរខខណឌ ត្ក្មូវស្ុខ
ភាពជាត្ិ ស្នន ិស្ីទអាប្មររិននអ្នរ ាំនញអ្នម័ ឧស្ាហរមារដាា ភិបាល (ACGIH) ត្នមៃរក្មិត្ដដន
រាំណត់្ (TLV) ស្នទស្ែន៍ននការដ៉ាោះ ល់ដ ន្រ ីវសាស្រស្ត  (BEI) និង/ឬរដាបាលដ ន្រស្ុវត្ថ ិភាពការង្ហរ និងស្ុខ
ភាពរដស្់ស្ហរដាអាប្មររិ (OSHA)។  

• ដទដាា នដដលក្ត្វូបានប្ក្ ើស្ប្រ កស្ នឹង ដ្ល់រក្មិត្ននការការ រដ៏ររ ងងមាាំដល់ដុគគលិររន ុងរដនៃងប្ធវ ើការ។ 

• ការពិចារណាចាំប្ ោះការររាសារធាត្ុដាំពុលឲ្យស្ថ ិត្ប្ក្កាមរក្មិត្ននការដ៉ាោះ ល់ នឹងក្ត្វូ ដ្ល់ប្ៅដ ន្រក្តួ្ត្ពិនិ
ត្យរវសិ្វ រមា (ដូចជាការដប្ញ្ចញខយល់ពីរន ុងមូលដាា ន ឬការដូមខយល់ប្ចញទូប្ៅ) មុនប្ពលប្ក្ដើក្បាស្់ PPE ។ ប្ៅ
ប្ពលបាន ដ្ល់ឱយ៖ 

o ការដប្ញ្ចញខយល់ពីរន ុងមូលដាា ន នឹងក្ត្វូបានដូមដប្ញ្ចញប្ចាលប្ដា ដទ ល់ប្ៅប្ក្ៅអ្គ្មរ ឬដប្ញ្ចញ
ប្ចាលប្ៅកាន់ប្ក្គឿងដរកិាខ រក្គដ់ក្គងការដាំពុល។ 

o ការរប្ដដ  ការដូមខយល់ប្ចញ និងការដឺត្ខយល់ក្ត្ជារ់ចូល (HVAC) ពីខាងប្ក្ៅអ្គ្មរ នឹងមិនស្ថ ិត្
ប្ៅ ិត្ក្ដភពដដលអាចមានសារធាត្ុដាំពុលប្ទ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ការស្ថ ិត្ប្ៅប្ក្កាមខយល់ដដល
ដប្ញ្ចញមរប្ក្ៅ ឬការស្ថ ិត្ប្ៅ ិត្រដនៃងដដលក្ដមូល ដ្ ុាំប្ដា ដ្ែងពុលប្ចញពីយន នត។ 

• ឧដររណ៍ក្តួ្ត្ពិនិត្យការដ៉ាោះ ល់នឹងក្ត្វូមានដាំប្ណើរការក្ត្ឹមក្ត្វូ ប្ដា ក្ត្ូវបានក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងដែ ាំលែ ។ 

• ដ្នការពាបាលស្ក្មាដ់មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ ីវសាស្រស្ត  (ឧ ហរណ៍រមួមាន  ាំងឺប្ ហែី ៉ាូ ប្ណឡា និង្ែិត្) 
ប្ពលដដលក្ត្វូបានររប្ ើញថាមានវត្តមានប្ៅរក្មិត្ដដលមិនអាចទទួល របាន។ 

កម្ម វធិីអនាម្័យការងារ  

រមា វធីិប្នោះ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ រមួមានការក្គដ់ក្គងតាមលាំដាដ់ដូចជា៖ 

• ការលុដដាំបាត្់ 

• ការ ាំនួស្ 

• រវសិ្វ រមា 

• រដាបាល 

• PPE 

38.2.3 ផសិត្ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្គដ់រដូក្ត្វូដប្ងក ើត្ទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការក្គដ់ក្គងនិងការដង្ហក រ្ែិត្។ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ទក្មង់ការក្ត្ូវ
រមួមាន៖ 

• ចាត់្ោល់រវធិានការក្ដងុក្ដ ័ត្នជាមុន ប្ដើមបីដង្ហក រការមានស្ាំប្ណើមប្លើស្រក្មិត្ប្ៅរន ុងអ្គ្មរ។ ក្ត្វូធានថា 
ដងអ ចួ និងដាំដូលមិនក្ជាដទឹរ ប្ដើមបីកាត់្ដនថ ការប្រើនប្ ើង និងការររ ករោលដាលនន្ែិត្។  

• ក្តួ្ត្ពិនិត្យប្មើលប្ដា ដទ ល់ប្ៅរដនៃងដដលស្ងែ័  និងដឹងថាអាចមានហានិភ័ ។ 

• ក្ដមូលស្ាំណារគុណភាពខយល់រន ុងអ្គ្មរ (IAQ) និងស្ាំណារ្ែិត្ ប្ធវ ើប្ ើងប្ដា អ្នរចុោះរិចចស្នាភាគីទីដី ជា
ប្រៀងោល់ឆ្ន ាំ ឬតាមត្ក្មូវការដដលក្ស្ដតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ 
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• ប្ស្ុើដអ្ប្ងកត្ទីតាាំង្ែិត្ដដលអាចប្មើលប្ ើញឲ្យបានលែ ិត្លែន់ ប្ៅប្ពលដដល្ែិត្អាចនឹងក្ត្វូបានលារ់ខល នួ
ប្ៅរន ុង ញ្ញជ ាំង ប្ក្កាមក្រដាស្ដិទ ញ្ញជ ាំង ប្ក្កាមរក្មាល ប្ក្កាមរក្មាលក្ពាំ និងរដនៃងពិបារប្្ែងប្ទៀត្
ប្ដើមបីវា ត្នមៃដរបិ្វណ។  

• ដាំប្ណាោះក្សា  នឹងអ្នុវត្តភាៃ មៗ ដនទ ដ់ពីក្ដភពស្ាំប្ណើម ក្ត្ូវបានររប្ ើញ និងក្ត្វូបានលុដដាំបាត្់។ ការ
ររាទុរស្ថ ិត្ប្ក្កាមការក្គដ់ក្គង (ការដារ់របាាំង ុាំវញិ) នឹងក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់រន ុងអ្ាំ ុងប្ពលដាំប្ណាោះក្សា  
ប្ដើមបីដង្ហក រការប្រើត្មាន្ែិត្ លាំអ្ង្ែិត្ និងរប្មទចរាំទីប្ៅ ុាំវញិដរបិ្វណអ្គ្មរ។ 

•  ូនដាំណឹងដល់អ្នរសាន រ់ប្ៅអ្គ្មរអ្ាំពវីត្តមានរដស្់្ែិត្ និងរវធិានការប្ដាោះក្សា ណាមួ ដដលក្ត្វូបានអ្នុវ
ត្ត។ អ្នរសាន រ់ប្ៅ នឹងក្ត្ូវបានដៃ ស្់ប្ចញពីដរបិ្វណ 

• ការប្ធវ ើប្ត្ស្ដ ប្លើភាពស្មាែ ត្ នឹងក្ត្វូបានប្ធវ ើប្ ើងក្ស្ដតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ ដនទ ដ់ពីការដញ្ចដ់ដាំប្ណាោះក្សា 
ដញ្ញា ្ែិត្ និងមុនប្ពលដារ់ការហ ុ៊ុំព័ទធ ឬការររាទុរស្ថ ិត្ប្ក្កាមការក្គដ់ក្គង អាចក្ត្វូបាន រប្ចញ និង
ដរបិ្វណដដលក្ត្វូបានប្ដើរឲ្យប្ក្ដើក្បាស្់រវញិ។ 

38.2.4 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគលិរ ាំងអ្ស់្ដដលមានទស្ែនៈក្គដ់ក្គង និងក្តួ្ត្ពិនិត្យក្រមុស្ក្មាដ់ការដ៉ាោះ ល់ប្ដា សារការង្ហរ នឹងទទួល
បាននូវការដណដ ុ ោះដណាដ លស្ដ ីការក្គដ់ក្គងការដ៉ាោះ ល់ប្ដា សារការង្ហរជាមូលដាា ន ប្ៅប្ពលចាដប់្ ដ្ើមប្ធវ ើការដាំដូង 
ប្ហើ ក្ត្វូរំលឹរប្ ើងរវញិយ៉ា ងប្ហាចណាស្់មួ ឆ្ន ាំមដង។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លនឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់អ្ាំពី៖ 

• ចាដ់រន ុងក្ស្រុ និងដទដាា នដដលមានការអ្នុញ្ញា ត្ ប្ ោះជាលរខខណឌ ត្ក្មូវ ល្ វូចាដ់ ឬត្ក្មូវការស្ុខភាព
រដស្់ក្ដប្ទស្, ACGIH, TLV និង/ឬ OSHA ស្ក្មាដ់ការរាំណត់្ននការដ៉ាោះ ល់ដដលអាចអ្នុញ្ញា ត្បាន 

• ការទទួលសាគ ល់ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដ ន្ររដូសាស្រស្ត  គីមីសាស្រស្ត  និង ីវសាស្រស្ត  

• ល្ វូននការដ៉ាោះ ល់ (ឧ ហរណ ៍រមួមានដូចជា ការក្សូ្ដតាម ល្ វូដប្ងា ើម ការក្សូ្ដចូលតាមដស្បរ និងតាម
សាន មរដួស្) 

• ការវា ត្នមៃមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់៖ ការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័  និងការបា៉ា ន់ក្ដមាណប្លើការក្ដឈម 

• រវធីិសាស្រស្តស្ក្មាដ់ការក្តួ្ត្ពិនិត្យការដ៉ាោះ ល់ 

• ការក្គដ់ក្គងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដ ន្ររដូសាស្រស្ត  គីមីសាស្រស្ត  និង ីវសាស្រស្ត  ក្ស្ដតាមឋាននុក្រមននការ
ក្គដ់ក្គង៖  

o ការក្គដ់ក្គងដ ន្រវសិ្វ រមា ការក្គដ់ក្គងដ ន្ររដាបាល PPE និងក្ដដាដ់ ួ ការដរដប្ងា ើម 

• ការដស្វ ង ល់ និងការ ល់ដឹងអ្ាំពសី្នៃ ឹរទិននន័ ស្ុវត្ថ ិភាព (SDS) 

ដុគគលិរដដលមានការង្ហរ រ់ព័នធ នឹងការក្ដត្ិដត្ត ិ និងដែ ាំឧដររណ៍ក្តួ្ត្ពិនិត្យការដ៉ាោះ ល់ នឹងទទួលបានការ
ដណដ ុ ោះដណាដ ល ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ទក្មង់ការក្ដត្ិដត្ត ិ និងដែ ាំជារ់លារ់ស្ក្មាដ់ក្ដព័នធ  HVAC និងឧដររណ៍ដប្ញ្ចញដ្ែងរន ុងក្ស្រុ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ និងការដែ ាំ PPE 

 ឯកសារយោង 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ការក្គដ់ក្គងសារធាត្ុគីមី  

• ឧដររណ៍ការ រខល នួ  

• ការក្គដ់ក្គងស្ុខភាពការង្ហរ  

• ការការ រ ល្ វូដប្ងា ើម  

Nike Industrial Hygiene Playbook 

Nike Chemistry Playbook 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) (ស្នន ិស្ីទននអ្នរ ាំនញអ្នម័ ដ ន្រ
ឧស្ាហរមារដស្់រដាា ភិបាលអាប្មររិ) 

Threshold Limit Values (TLV) (រក្មិត្អ្ត្ិដរមា) 

Biological Exposure Indices (BEI) (ស្នទស្ែន៍ននការដ៉ាោះ ល់ ីវសាស្រស្ត ) 

https://about.nike.com/pages/chemistry-playbook
https://www.acgih.org/
https://www.acgih.org/
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 ការបដនថម្ការផ្ុុំឲ្យស្ឹក 

ការដដនថមប្នោះ ដញ្ញជ រ់អ្ាំពតី្ក្មូវការដដនថម រ់ទងនឹងការ ល្ ុាំឲ្យស្ឹរប្លើ្លិត្្លស្ាំប្លៀរដាំ រ់។ 

ការផ្ុុំឲ្យសឹ្កដែលជាបយចចកយទស្បយងហើយ រឺ្ត្វូបានហាម្ឃាត្ច់ុំយពា៉ះរាល់ផលតិ្ផលស្ុំយលៀកបុំ
ពាក់របស្ ់Nike យដ្ឋយសារដត្មានហានិភ័្យខ្ាស្ន់នជុំងឺស្ុលីីកូយៅកន ុងសារធាត្ុយធវ ើឲ្យសឹ្ក និង
លុំបាកកន ុងការ្រប់្រងការប ៉ះពាល់។  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីលុដដាំបាត់្ហានិភ័ ស្ុខភាព និងស្ុវត្ថ ិភាព
រដស្់ដុគគលិរប្ៅប្ពលដចច ុដបនន  និងអ្នគត្ រ់ទងនឹងការ ល្ ុាំឲ្យស្ឹរប្ៅប្លើ្លិត្្លស្ាំប្លៀរដាំ រ់។ 

38.4.1 លកាខ្ណឌ ត្្ម្ូវ 

ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ននការ ល្ ុាំឲ្យស្ឹរ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួ
មាន៖ 

• ប្ធវ ើការរាំណត្់អ្ត្តស្ញ្ញា ណ និងចុោះដញ្ជ ីោល់អ្នរចុោះរិចចស្នាដនត  រមួ ាំង អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ប្ក្គឿងដនៃ ស្់ 
្លិត្្ល ឬប្ស្វារមា។ 

• ដាំប្ណើរការ ប្ដើមបីប្ ទ្ៀងដទ ត្់អ្នរចុោះរិចចស្នាដនតដដលមិនប្ក្ដើក្បាស្់ការការ ល្ ុាំឲ្យស្ឹរជាដប្ចចរប្ទស្ដប្ងា ើ ។ 

យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងដាំប្ណើរការនីមួ ៗ និង/ឬទីរដនៃង
ប្ធវ ើការដដលក្ត្វូក្គដដណដ ដ់នូវ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ នឹងមានប្គ្មលនប្យបា ជាលា លរខណ៍អ្រែរថា ការ ល្ ុាំឲ្យស្ឹរមិនក្ត្ូវបានអ្នុញ្ញា ត្។ 

• ការដង្ហក រមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់៖ 

o ប្ក្គឿងដរកិាខ រ ល្ ុាំឲ្យស្ឹរ នឹងក្ត្វូបានរាំណត្់អ្ត្តស្ញ្ញា ណ ដដលបានប្ដាោះប្ចញ និងប្ធវ ើឲ្យដលងមាន
ដាំប្ណើរការ។ 

o សារធាត្ុប្ធវ ើឲ្យស្ឹរ នឹងក្ត្ូវបានរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណ និងប្បាោះប្ចាលក្ត្ឹមក្ត្វូ។ រាំណត់្ក្តាននការប្បាោះ
ប្ចាល នឹងក្ត្ូវបានររាទុររ ៈប្ពលយ៉ា ងត្ិចក្បាាំឆ្ន ាំ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3 ស្ាំណុាំឯរសារ។ 

សូ្មអាន ការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័  ប្ៅរន ុងដ ន្រ 38.4.1។ 

 ការក្ដឈមនឹង ស្ាំប្ ងរខំានពីការង្ហរ 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងអ្ភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នុវត្តការការ រការក្ដឈមនឹងស្ាំប្ ងរំខានពីការង្ហរ និងរមា វធីិការ រក្ត្ប្ចៀរ 
ប្ដើមបីកាត្់ដនថ រក្មិត្ននស្ាំប្ ងប្ៅរន ុងរដនៃងប្ធវ ើការ។ រមា វធីិប្នោះនឹងការ រដុគគលិរ អ្នរប្ដ៉ា ការប្ៅការដាា ន 
និងអ្នរប្ដ៉ា ការដនតប្ៅការដាា នពីស្ាំប្ ងដដលហួស្រក្មិត្ដដលអាចដណាដ លឲ្យបាត់្ដង់ការសាដ ដ់។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

39.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ននការក្ដឈមនឹងស្ាំប្ ងរំខានពីការង្ហរ
ជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ប្ធវ ើការបា៉ា ន់ក្ដមាណស្ាំប្ ង ប្ដើមបីរាំណត្់ស្មាគ ល់រដនៃងដដលមានស្ាំប្ ងខាៃ ាំងៗ។ រដនៃងដដលមានស្ាំប្ ង
ខាៃ ាំងក្ត្ូវបានរាំណត់្ថាមានចាដ់ពី 85 dBA ប្ ើងប្ៅ។ 

• វា ត្នមៃហានិភ័  រ់ព័នធជាមួ ស្ាំប្ ងខាៃ ាំង។ ឧ ហរណ៍រមួមានការបាត្់ដង់ការសាដ ដ់ ការក្ដមូល ដ្ ុាំ
អារមាណ៍ និងមិនអាចលឺស្ាំប្ ងក្ដកាស្អាស្ននអ្ាំពីអ្គគ ិភ័  ។ 



 ការក្ដឈមនឹងរស្ាំប្ ងរខំានពកីារង្ហរ NIKE CODE LEADERSHIP STANDARDS 
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• វា ត្នមៃការក្គដ់ក្គងប្ដើមបីកាត្ដ់នថ ការក្ដឈមមុខនឹងស្ាំប្ ងដដលតិ្ចជាងយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ 85 dBA ៖ 

o ការក្គដ់ក្គងរវសិ្វ រមាក្ត្វូចាត់្ទុរជា ប្ក្មើស្ទីមួ  និងលែជាងប្គ។ 

o PPE ក្ត្ូវចាត្់ទុរថាជា ប្ក្មើស្ចុងប្ក្កា ប្គ។  

39.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

ក្គឹោះសាថ ននីមួ ៗដដលអាចមានប្លើស្ពី 85dBA នឹងក្ត្វូមានរមា វធីិការ រការក្ដឈមមុខនឹងស្ាំប្ ង និង
ទក្មង់ការ រ់ព័នធ ប្ដើមបីកាត់្ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័ ននការបាត្់ដង់ការសាដ ដ់ ដដលក្ត្វូក្គដដណដ ដ់យ៉ា ង
ប្ហាចណាស្់នូវចាំណុចខាងប្ក្កាម៖ 

• ការក្តួ្ត្ពិនិត្យតាមកាលរាំណត្់ប្លើរក្មិត្ក្ដឈមមុខនឹងស្ាំប្ ង តាមរប្ដៀដដដលប្ដា រាំណត់្អ្ត្ត
ស្ញ្ញា ណដុគគលិរបានក្ត្ឹមក្ត្វូដដលបានក្ដឈមនឹងស្ាំប្ ងប្ៅ ឬប្លើស្ពី 85 dBA រន ុងរ ៈប្ពលប្ធវ ើការធមា
តា ប្ក្ចើនជាងក្បាាំដីប្មា៉ា ងរន ុងមួ នែង ឬការប្ធវ ើការរ ៈប្ពលក្បាាំដីប្មា៉ា ងជាធមាតា (TWA) ។ 

• ការវា ត្នមៃសារប្ ើងរវញិប្លើរក្មិត្ននការក្ដឈមមុខនឹងស្ាំប្ ង ប្ពលដដលមានការដៃ ស្់ដដ រូធាៗំ ចាំប្ ោះ
ប្ក្គឿងចក្រ ឬការដាំប្ណើរការនន្លិត្រមា។ 

• ស្ញ្ញា ដង្ហា ញរដនៃងដដលក្ត្វូមានការការ រក្ត្ប្ចៀរ។ 

• មានស្មាភ រការ រ និងប្ក្ដើស្មាភ រការ រក្ត្ប្ចៀរប្ៅរដនៃងចាាំបាច់។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើឧដររណ៍ការ រក្ត្ប្ចៀរ ប្ដើមបីរាំណត្់ក្ដស្ិទធភាពននការការ ររក្មិត្ស្ាំប្ ងដដលមាន។ 

• ការក្ដមូលស្ាំណារស្ាំប្ ងនឹងក្ត្ូវប្ធវ ើប្ ើងប្រៀងោល់ 1.5 ឆ្ន ាំមដង ឬតាមចាដ់មូលដាា ន ប្ លគឺត្ក្មូវការណា
ដដលត្ឹងរ ងងជាង។ 

39.2.3 ការយធវ ើយត្ស្ដការសាដ ប់ 

ជាដ ន្រមួ ននរមា វធីិការ រក្ត្ប្ចៀរ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងក្ត្ូវមានរមា វធីិប្ធវ ើប្ត្ស្ដការសាដ ដ់ស្ក្មាដ់រមាររទទួល
្លដ៉ាោះ ល់ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• មិនគិត្នែៃចាំប្ ោះដុគគលិរ 

• អ្នុវត្តប្ដា អ្នរ ាំនញដ ន្រប្វ ជសាស្រស្ត ដដលមានការទទួលសាគ ល់ 

• អ្នុវត្តការប្ធវ ើប្ត្ស្ដមា៉ា ក្ទីស្ស្ាំប្ ងប្ក្កា ប្ពលចាដ់ប្ ដ្ ើមប្ធវ ើការ និងប្ធវ ើប្ ើងរវញិជាប្រៀងោល់ឆ្ន ាំ 

• ការ ូនដាំណឹងប្ៅដល់រមាររទទួល្លដ៉ាោះ ល់ 

• តាមដាន ឬប្ធវ ើស្រមាភាពដរត្ក្មូវជាមួ នឹងការដៃ ស្់ដដ រូ ាំងអ្ស្់រន ុងការសាដ ដ់ដដលបានរាំណត់្ប្ដា អ្នរ
 ាំនញប្វ ជសាស្រស្ត  

39.2.4 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ការដណដ ុ ោះដណាដ លនឹងក្ត្វូប្ធវ ើប្ ើងស្ក្មាដអ់្នរ គ្ត្់ គ្ង់ដដលមានរមា វធីិការ រក្ត្ប្ចៀរ ស្ក្មាដ់ដុគគលិរដដលរងការ
ដ៉ាោះ ល់ ាំងអ្ស្់ប្ៅប្ពលចាដប់្ ដ្ើមប្ធវ ើការដាំដូង ប្ហើ ក្ត្វូរំលឹរប្ ើងរវញិយ៉ា ងប្ហាចណាស្់មួ ឆ្ន ាំមដង។ ការដណដ ុ ោះ
ដណាដ លនឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់អ្ាំពី៖ 

• ការដ៉ាោះ ល់ននស្ាំប្ ងមរប្លើក្ត្ប្ចៀរ។ 

• ប្គ្មលដាំណងននឧដររណ៍ការ រការក្ត្ប្ចៀរ។ 

• គុណក្ដប្យ ន៍ គុណវដិត្ត  ិនិងការកាៃ  ប្ៅជា ាំងឺក្ដប្ភទប្្ែងៗ។ 

• ប្ស្ចរដ ីដណនាំស្ដ ីពីការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ ការដាំ រ់ និងការដែ ាំដែ ាំ។ 

• ប្គ្មលដាំណងននការប្ធវ ើប្ត្ស្ដមា៉ា ក្ទីស្ស្ាំប្ ង និងការពនយល់អ្ាំពដីាំប្ណើរការននការប្ធវ ើប្ត្ស្ដ ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ។ 

រង្ហវ ស្់ការបា៉ា ន់ក្ដមាណស្ាំប្ ង នឹងក្ត្ូវបានររាទុរយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រ ៈប្ពលក្បាាំឆ្ន ាំ។ 

 ឯកសារយោង 

Nike Industrial Hygiene Playbook 

Nike Chemistry Playbook 



 ឧដររណ៍ការ រខល នួរ(PPE) NIKE CODE LEADERSHIP STANDARDS 
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American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) (ស្នន ិស្ីទននអ្នរ ាំនញអ្នម័ ដ ន្រ
ឧស្ាហរមារដស្់រដាា ភិបាលអាប្មររិ) 

Threshold Limit Values (TLV) (រក្មិត្អ្ត្ិដរមា) 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ការក្គដ់ក្គងសារធាត្ុគីមី  

• ឧដររណ៍ការ រខល នួ  

• ការក្គដ់ក្គងស្ុខភាពការង្ហរ  

• ការការ រ ល្ វូដប្ងា ើម  

 ឧដររណ៍ការ រខល នួ (PPE) 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តរមា វធីិ PPE ប្ដើមបីការ រដុគគលិរ អ្នរចុោះរិចចស្នា និងអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ពីប្ក្គ្មោះ
ថាន រ់ប្ៅរដនៃងការង្ហរ ដដលអាចនឹងដងករដួស្ និងការចុោះប្ខា ដ ន្រោងកា ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

40.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ប្លើ PPE ជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដលយ៉ា ងប្ហាច
ណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណរិចចការ និងប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលអាចប្រើត្មានចាំប្ ោះពួរប្គ ដដលត្ក្មូវឲ្យមាន PPE 

• ការវា ត្នមៃហានិភ័  រ់ព័នធជាមួ ប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណ និងការអ្នុវត្ត វធិានការក្គដ់ក្គង ទីមួ ក្ត្វូពិចារណាប្លើការក្គដ់ក្គងដ ន្ររវសិ្វ រមា 
ទីពីរការក្គដ់ក្គងរដាបាល និងចុងប្ក្កា ការប្ក្ដើក្បាស្់ PPE ។  

40.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗ នឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការស្ក្មាដោ់ល់ដុគគលិរ និងអ្នរចូលប្មើល ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត្់ហា
និភ័ ននរដួស្ប្លើោងកា តាមរ ៈការប្ក្ដើក្បាស្់ PPE ។ PPE ដដនថម ឬ ាំនួស្ នឹងក្ត្ូវបានប្ក្ដើក្បាស្់ប្ៅប្ពលចាាំ
បាច់ស្ក្មាដ់រិចចការ និង/ឬប្ៅប្ពលដដលបាន ដ្ល់អ្នុសាស្ន៍ស្ដ ីពីស្នៃ ឹរទិននន័ ស្ុវត្ថ ិភាពរដស្់្លិត្្ល (SDS) 
។ ឧ ហរណ៍ រមួមានការការ រការធាៃ រ់ ប្ក្សាមនដប្ៅស្ ូ  និងមា៉ា ស្ដនែុ ទធខយល់។ ទក្មង់ការ PPE នឹងក្គដដណដ ដ់ 
យ៉ា ងប្ហាចណាស្់នូវចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ការោ ការណ៍ និងការដដ រូ PPE ដដលខូច 

• ការដែ ាំ PPE ឲ្យសាែ ត្ ដាំប្ណើរការលែ  និងការររាទុរក្ត្ឹមក្ត្វូ 

• ការ ដ្ល់ និងការ ួស្ ុល PPE ប្ដា ឥត្គិត្នែៃប្ដា និប្យ រ 

• ការក្តួ្ត្ពិនិត្យ PPE យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ដីដខមដង 

• ការ រ់ PPE តាមការប្ក្ដើក្បាស្់រមា វធីិក្ត្ឹមក្ត្វូ និងមិនដ៉ាោះ ល់ប្លើហានិភ័ ដដនថម 

• ការរាំណត់្ភាពស្មក្ស្ដនន PPE ដដលមានប្ៅប្ពលដចច ុដបនន  និងតាមការចាាំបាច់ ការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ឧដររណ៍
ែាី ឬដដនថមដដល ដ្ល់ការការ រពីប្ក្គ្មោះថាន រ់ខាៃ ាំងជាងរក្មិត្អ្ដបដរមា ដដលបានត្ក្មូវប្ដា ការបា៉ា ន់
ក្ដមាណប្លើ PPE 

• រដនៃងដដលអាចមានការដ៉ាោះ ល់ប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ក្ចើនដង និងរន ុងប្ពលដត្មួ  ក្ត្វូ ដ្ល់ ឬដណនាំឲ្យទិញ
ឧដររណ៍ការ រក្ត្ឹមក្ត្វូក្ដឆ្ាំងនឹងរក្មិត្ខពស្់ដាំ្ុត្ននប្ក្គ្មោះថាន រ់នីមួ ៗ 

• ការ ដ្ល់ PPE ស្ក្មាដ់ការប្រៀដចាំប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព និងស្ាំណង់ដដលមានស្ុវត្ថ ិភាពស្ក្មាដ់ការង្ហរដដលក្ត្វូ
អ្នុវត្ត និងការររាទុរប្ៅរន ុងលរខខណឌ អ្នម័  និងដដលទុរចិត្តបាន 

• ការទិញ PPE ដដលក្ត្វូតាមដទដាា នខពស្់ជាង រន ុងចាំប្ណាមរវទិាសាថ នជាតិ្ស្ក្មាដស់្ុវត្ថ ិភាព និងស្ុខភាព
ការង្ហរ (NIOSH) រវទិាសាថ នដទដាា នជាត្ិអាប្មររិ (ANSI) និងចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ 

https://www.acgih.org/
https://www.acgih.org/
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ការការពារដភ្ាក និងម្ុខ្ 

• ការដង្ហក រការរដួស្ដភនរ ត្ក្មូវឲ្យោល់ដុគគលិរដដលអាចនឹងប្ធវ ើការប្ៅរន ុងដរបិ្វណប្ក្គ្មោះថាន រ់ដភនរ  រ់ដវ៉ែនតា
ការ រដភនរ។  

• ប្ដើមបី ដ្ល់ការការ រស្ក្មាដ់ដុគគលិរ ាំងប្នោះ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹង គ្ត្់ គ្ង់ដវ៉ែនតាការ រដភនរ និង/ឬឧដររណ៍
ការ រដភនរដ៉ាូលីកាដូណាត្ក្គដ់ក្គ្មន់ដដលដាំប្ពញតាមលរខណៈរវនិិចេ ័ ការ របានរាំណត្់រន ុងរវទិាសាថ ន
ដទដាា នជាតិ្អាប្មររិ (ANSI) ដទដាា នZ.87.1-2003 ។ 

• ក្ដស្ិនប្ដើដុគគលិរ រ់ដវ៉ែនតាដទ ល់ខល នួរដស្់ពួរប្គ ពួរប្គនឹងក្ត្វូបាន ដ្ល់ឲ្យនូវឧដររណ៍ការ រដភនរដដល
ស្មរមយប្ដើមបី រ់។ 

• ឧដររណ៍ការ រស្មរមយ (រមួមាន ឧដររណ៍ការ រពីស្ងខាង) នឹងក្ត្ូវបានប្ក្ដើក្បាស្់ប្ៅប្ពលដដល
ដុគគលិរទទួលរងប្ៅប្ក្គ្មោះថាន រ់ពីភាគលែ ិត្ដដលប្ដុើង ប្លាហៈធាត្ុរលា  អាស្ុីដ ឬសារធាត្ុោវដដលកាត្់ សារ
ធាត្គុីមីោវ ឧស្ា ័ន ឬចាំហា  សារធាត្ុ ីវសាស្រស្ត រសាត្់តាមខយល់ ឬការដាំភា រប្ដដ ប្ដា ពនៃ ឺដដលប្ធវ ើឲ្យរង
រដួស្ដដលអាចប្រើត្មាន 

• ការការ រ ដូចជាដវ៉ែនតាការ រ និងរបាាំងការ រមុខ នឹងក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់ប្ៅប្ពលដដលមានប្ក្គ្មោះថាន រ់
ពីការខាទ ត្សារធាត្ុគីមី។ 

• របាាំងការ រមុខ នឹងក្ត្វូបាន រ់ពីប្លើឧដររណ៍ការ រដភនរដាំដូងដ៉ាុប្ណាណ ោះ (ដវ៉ែនតាស្ុវត្ថ ិភាព និងដវ៉ែនតា
ការ រ)។ 

• ស្ក្មាដ់ដុគគលិរដដល រ់រញ្ចរ់ដវ៉ែនតាដដលមានប្វ ជដញ្ញជ  ឧដររណ៍ការ រដភនរនឹងដញ្ច លូប្វ ជដញ្ញជ ប្ៅ
រន ុងការឌ្ីស្ាញ ឬក្ត្ឹមក្ត្វូប្លើរញ្ចរ់ដដលមានប្វ ជដញ្ញជ ។ 

• អ្នរ រ់ដរវដភនរ ័រ រ៏នឹង រ់ឧដររណ៍ការ រដភនរ និងមុខដដលក្ត្ឹមក្ត្ូវប្ៅរន ុងដរយិកាស្ប្ក្គ្មោះថាន រ់
្ងដដរ។ 

• ឧដររណ៍ដដលក្ត្វូនឹងរញ្ចរ់ត្ក្មងក្ត្ឹមក្ត្ូវ នឹងក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់ប្ដើមបីការ រក្ដឆ្ាំងនឹងការដាំភា  
រប្ដដ ។ រញ្ចរ់ដដលមានពណ៌ក្ស្អាដ ់និងមានក្ស្ប្មាល គឺមិនដមនជារញ្ចរ់ត្ក្មងប្ទ លុោះក្តាដត្រញ្ចរ់ ាំង
ប្នោះក្ត្វូបានគូស្ស្មាគ ល់ ឬបានរាំណត្់អ្ត្តស្ញ្ញា ណដូប្ចាន ោះ។ 

កដនលងោងស្មាា ត្ដភ្ាកយពលមានអាស្នា  

• ទីរដនៃងលាងស្មាែ ត្ដភនរប្ពលមានអាស្នន  ដដលរមួមានរដនៃងបាញទ់ឹរលាងស្មាែ ត្ដភនរ និង រដនៃងងូត្
ទឹរប្ក្សាចក្ស្ដតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ នឹងក្ត្វូ ដ្ល់ ូនប្ៅទីរដនៃងណាដដលដភនររដស្់ដុគគលិរអាចក្ត្វូបាន
ដ៉ាោះ ល់ប្ដា វត្ថ ុតូ្ចដដលប្ដុើង ឬ សារធាត្ុកាត្់។  

• រដនៃងលាងស្មាែ ត្ដភនរប្ពលមានអាស្នននីមួ ៗក្ត្វូប្ៅទីតាាំងដដលង្ហ ក្សួ្លប្ចញចូលបានប្ៅប្ពល
មានអាស្នន។ រដនៃងងូត្ទឹរប្ក្សាចគឺប្ៅរន ុងរដនៃងដញ្ច លូអាគុ ។ 

ការការពារ្ត្យចៀក 

• ការការ រក្ត្ប្ចៀរគឺចាាំបាច់រន ុងរដនៃងដដលក្ត្វូបានចាត់្តាាំង និងរាំណត្់ប្ៅរន ុងក្គឹោះសាថ នដដលមាន
រក្មិត្ស្ាំប្ ងខពស្់ជាង 85dBA រ ៈប្ពលប្ក្ចើនជាងក្បាាំដីប្មា៉ា ង។  

• ឧដររណ៍ការ រក្ត្ប្ចៀរទីមួ គឺជា ន ុរដារ់ប្ៅរន ុងក្ត្ប្ចៀរ ដដលអាចក្ត្ូវបានប្ក្ដើក្បាស្់ប្ៅរន ុងដាំប្ណើរ
ការប្្ែងៗជាប្ក្ចើន ប្ដា មិនរំខានដល់ដុគគលិរ។ 

• ស្ញ្ញា ដក្មាមនឹងក្ត្ូវបានដិទ្ែពវ្ា ប្ៅក្គដ់ទីរដនៃងដដលក្ត្វូការ រក្ត្ប្ចៀរ។ 

• ឧដររណ៍ការ រក្ត្ប្ចៀរនឹងក្ត្ូវបាន ដ្ល់ ូនប្ដា  យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ មានស្មត្ថភាពកាត្់ដនថ ស្ាំប្ ង
រំខាន (NRR) ក្គដ់ក្គ្មន់ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ រ ៈប្ពលដ៉ាោះ ល់នឹងស្ាំប្ ងរំខានជាមធយម (TWA) មរប្ៅក្ត្ឹម 
85dBA ឬត្ិចជាងប្នោះ។ 

ការការពារកាល 

• ឧដររណ៍ការ ររាលនឹងក្ត្វូបាន ដ្ល់ និងប្ក្ដើក្បាស្់ប្ដា ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់ និងអ្នរប្ដ៉ា ការចូលរមួរន ុង
ការសាងស្ង់ និងការង្ហរប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្្ែងៗដដលអាចដណាដ លឲ្យរងរដួស្រាលដដលបានរាំណត្់ប្ៅរន ុងការ
បា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ។  

• ឧដររណ៍ការ ររាលក្ត្វូដត្បាន រ់ប្ដា រវសិ្វ ររ អ្នរក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងប្ភាៀវប្ៅការដាា នសាងស្ង់ ប្ៅ
ប្ពលដដលមានប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ដា ការឆ្ៃ រ់ ឬវត្ថ ុធាៃ រ់ ឬការ រ់អ្គគ ិស្នី។  

• មួរការ ររាល ឬលលាដ៍រាលក្ត្ូវដត្មាន ដ្ល់ និង រ់ស្ក្មាដ់ការការ រ ពីរដួស្រលាត្់ដស្បររាល
ប្ដា ការដ៉ាោះនឹងវត្ថ ុមុត្ក្សួ្ច និងការ រស្រ់ពីការជាដ់ប្ៅរន ុងប្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីន ឬប្ពលរាំពុងប្ធវ ើការប្ៅរន ុង
ត្ាំដន់ពិដាន ដ។ វានឹងមិនក្ត្ូវ រ់ ាំនួស្មួរស្ុវត្ថ ិភាពប្ទ ពីប្ក្ ោះវាមិនអាចការ រពីរមាៃ ាំងខាៃ ាំង ឬការ
រមាៃ ាំងដុរទមល ុោះចូលពីវត្ថ ុដដលរាំពុងធាៃ រ់ចុោះបានប្ ើ ។ 
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ការការពារផ្ វូែយងហើម្  

• ប្ៅប្ពលដដលត្ក្មូវ ឧដររណ៍ការ រ ល្ វូដប្ងា ើម និងការដណត ុ ោះដណាត លស្មក្ស្ដដដលក្ត្វូបានអ្នុម័ត្ប្ដា 
រវទិាសាថ ន NIOSH នឹងក្ត្ូវបាន ត្ល់ ូន។ 

• ដុគគលិរមាន រ់ៗនឹងក្ត្ូវបាន ត្ល់ ូនមា៉ា ស្់ដដលក្ត្វូបានប្ធវ ើប្ត្ស្ត រចួប្ហើ  មុនប្ពលប្ក្ដើក្បាស្់ប្ៅរដនៃងប្ធវ ើកា
រ។  

• ការក្ដឈមដដលដុគគលិររាំពុង ួដក្ដទោះ នឹងរាំណត្់ក្ដប្ភទមា៉ា ស្ថាប្ត្ើវាគឺជាក្ដប្ភទមា៉ា ស្់រដដលភាព
ចាាំបាច់ មា៉ា ស្់ការ រភាគលែ ិត្ មា៉ា ស្់ដនែុ ទធខយល់ ឬមា៉ា ស្់ គ្ត្់ គ្ង់ខយល់។  

• ប្ៅប្ពលរាំពុងប្ធវ ើការង្ហរជាមួ សាធារត្ុគីមី ក្ដការស្ាំខានក់្ត្វូពិនិត្យប្មើល SDS ប្ដើមបីរាំណត្់ថាប្ត្ើការ
 រ់មា៉ា ស្មានភាពចាាំបាច់ដដរឬយ៉ា ងណាប្ៅប្ពលប្ធវ ើការង្ហរជាមួ សារធាត្ុប្នោះ។ 

ការការពារយជើង 

• លរខខណឌ ត្ក្មូវការ រប្ ើងនឹងដ ែ្រប្លើការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ។ 

• ដស្បរប្ ើងឬដស្បរប្ ើងរដវងស្ុវត្ថ ិភាពដដលមានដ ន្រការ រ្លដ៉ាោះ ល់ ក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱយ រ់ ប្ៅប្ពល
 ួរ ឬកាន់ស្មាភ រននដូចជារញ្ចដ់ វត្ថ ុ ដ ន្រននននឧដររណ៍ធងន់ៗ ដដលអាចធាៃ រ់ចុោះ និងស្ក្មាដ់
ស្រមាភាពប្្ែងប្ទៀត្ដដលឧដររណ៍ននអាចធាៃ រ់ប្លើប្ ើង។  

• ដស្បរប្ ើងឬដស្បរប្ ើងរដវងស្ុវត្ថ ិភាពដដលមានដ ន្រការ រពីការស្ងកត្់ ក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱយ រ់ស្ក្មាដ់
ស្រមាភាពដដល រ់ព័នធ នឹងឧដររណ៍ប្លើរបា៉ា ដ ត្ (រែ នតទុរដារ់ស្មាភ រប្ដា នដ) ឬស្រមាភាពប្្ែង
ប្ទៀត្ដដលស្មាភ រឬឧដររណ៍អាចរប្មៀលប្លើប្ ើងរដស្់ដុគគលិរ។  

• ដស្បរប្ ើងឬដស្បរប្ ើងរដវងស្ុវត្ថ ិភាពដដលមានដ ន្រការ រពីការចារ់ធល ុោះ ក្ត្វូបានត្ក្មូវឱយ រ់ ប្ៅប្ពល
ដុគគលិរ អាចប្ដើរជាន់ពីប្លើឧដររណក៍្សួ្ចៗននដូចជាដដរប្គ្មល ដនៃ លួស្ ដដរប្គ្មលមួរ រវ កស្ ក្ដដាដ់រឹ
ដធាំៗ ឬប្លាហៈប្បាោះប្ចាល ដដលដណាត លឱយមានរដួស្ប្ ើង។ 

ការការពារការធាល ក់ 

• ក្ដព័នធការ រការធាៃ រ់ រ៏នឹងក្ត្ូវបាន រ់ប្ដា អ្នរដញ្ញជ រ់ PIT ្ងដដរ។ ការដណត ុ ោះដណាត លជារ់លារ់និង
ទូប្ៅអ្ាំពីរប្ដៀដការ រ់និងការប្ក្ដើក្បាស្់ស្មក្ស្ដនូវឧដររណ៍ការ រការធាៃ រ់ នឹងក្ត្ូវបាន ត្ល់ ូនតាមរ
 ៈវគគដណត ុ ោះដណាត លដាំដ៉ាន។ 

ការការពារនែ 

• ប្ក្សាមនដស្មរមយនឹងក្ត្ូវបាន រ់ប្ៅប្ពលក្ដឈមនឹងប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ដា សារសារធាត្ុគីមី ការកាត្់រលាត្់ 
ការដាច់សាច់ ការស្ិរ ការមុត្ ការរលារ ការក្ដឈមនឹងសារធាត្ុ ីវសាស្រស្ត  និងស្ីត្ុណាភាពប្ៅត ខាៃ ាំង។  

• ការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ប្ក្សាមនដនឹងមានមូលដាា នប្លើលរខណៈការង្ហររដស្់ប្ក្សាមនដ សាថ នភាព រ ៈប្ពលប្ក្ដើក្បាស្់ 
និងវត្តមានប្ក្គ្មោះថាន រ់។ ក្ដប្ភទប្ក្សាមនដមួ នឹងមិនអាចប្ក្ដើក្បាស្់ស្ក្មាដ់ក្គដ់សាថ នភាពប្នោះប្ទ។  

ការការពារដស្បក (យ្ដពីយ្សាម្នែ) 

• ឧដររណ៍ការ រដស្បរនឹងក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់ប្ៅប្ពលអាចប្រើត្មានការខាទ ត្សារធាត្ុគីមីមរប្លើខល នួ ប្ៅ
ប្ពលដដលដរយិកាស្អាចមានសារធាត្ុពុលដដលអាចប្ធវ ើឱយខូចដស្បរ ឬអាចក្ត្វូបានក្សូ្ដប្ដា ដស្បរ ឬ
ប្ៅប្ពលសារធាត្ុពុលអាចមានវត្តមានប្ៅប្លើស្ប្មៃៀរដាំ រ់ទូប្ៅរដស្់ដុគគលិរ។ ទាំហាំននការ រ់ឧដររណ៍
ការ រអាក្ស្័ ប្លើត្ាំដនោ់ងកា  ដដលអាចក្ដឈមប្ៅនឹងសារធាត្ុពុល។ ស្ក្មាដ់ដាំប្ណើរការតូ្ចតាចដដល
អាចក្គដ់ក្គងបាន ការ រ់អាវប្អ្ៀមអាចមានភាពក្គដ់ក្គ្មន់។ ស្ក្មាដ់ការង្ហរប្ៅខពស្់ជាងរាល ការ
 រ់ឧដររណ៍ការ រប្ពញោងកា អាចក្ត្វូត្ក្មូវឱយប្ធវ ើប្ ើង។  

• ប្ដើមបីការ រោងកា ពីការកាត្់ដាច់រលាត្់ឬ្លដ៉ាោះ ល់ពីវត្ថ ុមុត្និងធងន់ មានឧដររណ៍ការ រ រ់ប្លើ
ប្ខាអាវ អាវ អាវការ់ អាវប្អ្ៀម និងអាវការ រប្ពញោងកា ដដលអាចប្ក្ដើក្បាស្់បាន។  

40.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ការដណដ ុ ោះដណាដ លនឹងក្ត្វូប្ធវ ើប្ ើងប្ៅប្ពលចាដ់ប្ ដ្ ើមប្ធវ ើការដាំដូង ប្ហើ ក្ត្វូរំលឹរប្ ើងរវញិយ៉ា ងប្ហាចណាស្់មួ ឆ្ន ាំមដ
ង។ ការដណដ ុ ោះដណាដ លនឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់អ្ាំពី៖ 

• ដុគគលិរមាន រ់ៗនឹងដង្ហា ញពីការ ល់ដឹងអ្ាំពីការដណត ុ ោះដណាត ល និងលទធភាពប្ក្ដើក្បាស្់ PPE ក្ត្ឹមក្ត្ូវ មុន
ប្ពលក្ត្ូវបានអ្នុញ្ញា ត្ឱយដាំប្ពញការង្ហរដដលត្ក្មូវឱយប្ក្ដើក្បាស្់ PPE ។ 

• PPE អ្វ ីដដលត្ក្មូវឱយមាន និងប្ៅប្ពលណាដដលត្ក្មូវឱយមាន PPE និងការរក្មិត្ការប្ក្ដើ PPE ។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ក្ត្ឹមក្ត្ូវនិងការដែ ាំ ដែររា អា ុកាលប្ក្ដើក្បាស្់ និងការប្បាោះប្ចាល PPE ។ 

• ប្ៅប្ពលណា និងប្ហត្ុអ្វ ីបានជា PPE មានភាពចាាំបាច់។ 
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• PPE អ្វ ីដដលមានភាពចាាំបាច់។ 

• រប្ដៀដ រ់ ប្ដាោះ ដរស្ក្មួល និង រ់ PPE ឱយបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ។ 

• ការរក្មិត្ការប្ក្ដើ PPE ។ 

• ការដែ ាំ ដែររា អា ុកាលប្ក្ដើក្បាស្់ និងការប្បាោះប្ចាល PPE ឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវ។ 

• ដុគគលិរមនទ ីរពិប្សាធន៍ និងដុគគលិរលា ក្ចដល់ នឹងក្ត្វូបានដណនាំឱយប្ដាោះប្ក្សាមនដ និងអាវមនទ ីរ
ពិប្សាធន៍មុនប្ពលចូលរន ុងត្ាំដន់ប្ក្ដើក្បាស្់រមួ។ ឧ ហរណ៍ននត្ាំដន់ប្ក្ដើក្បាស្់រមួ រមួមាន ល្ វូប្ដើរ  ប្ណត ើរ នត  
ត្ាំដន់ញាុាំអាហារ ដនទដ់ទឹរ និងការយិល័ ។  

• ស្មាភ រ ទ្ ុរទីពីរនឹងក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់ស្ក្មាដ់ការដឹរ ញ្ជ នូស្មាភ រ ឬសារធាត្ុដដលអាចដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• ការដណត ុ ោះដណាត លប្ ើងវញិមតងមាត ល នឹងក្ត្ូវបាន ត្ល់ ូនប្ដា អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ប្ៅឱយដុគគលិរប្ៅប្ពលដដលក្ត្វូ
ការ។  

o ការវា ត្នមៃប្ ើងវញិប្លើ PPE នឹងក្ត្វូបានប្ធវ ើប្ ើងប្ៅប្ពលឧដររណ៍ឬដាំប្ណើរការែាីក្ត្វូបានដារ់
ប្ចញ ដដលអាចដប្ងក ើត្ឱយមានប្ក្គ្មោះថាន រ់ែាី ឬប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដនថម។  

o ប្ៅប្ពលគណៈក្គដ់ក្គងក្គឹោះសាថ នមានប្ហត្ុ្លដដលក្ត្វូប្ ឿថា ដុគគលិរដដលរង្លដ៉ាោះ ល់ណាមាន រ់
ដដលក្ត្វូបានដណត ុ ោះដណាត ល មិនមានការ ល់ដឹង ឬ ាំនញដដលត្ក្មូវឱយមានប្ដើមបីប្ក្ដើក្បាស្់ PPE 
ឱយបានក្ត្ឹមក្ត្វូ ក្ដធាន/អ្នរក្គដ់ក្គងនឹងដណត ុ ោះដណាត លប្ ើងរវញិដល់ដុគគលិរប្នោះ។  

o ការដណត ុ ោះដណាត លប្ ើងរវញិរ៏ក្ត្វូបានត្ក្មូវឱយប្ធវ ើប្ ើង្ងដដរ ប្ៅប្ពលមានការដៃ ស្់ដត រូទីរដនៃងប្ធវ ើ
ការ ឬ PPE ដដល ត្ល់ការដណត ុ ោះដណាត លដដលហួស្ស្ម័ នប្ពលរនៃងមរ ឬប្ៅប្ពលដុគគលិរដដល
រង្លដ៉ាោះ ល់មានចាំប្ណោះដឹងមិនក្គដ់ក្គ្មន ់ឬមានការប្ក្ដើក្បាស្់ PPE ដដលក្ត្វូបានចាត់្តាាំងមិន
ក្គដ់ក្គ្មន់។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

សូ្មប្មើល 1.3 ស្ាំណុាំឯរសារ។ 

រាំណត់្ក្តាអ្ធិការរិចច នឹងក្ត្វូបានររាទុររ ៈប្ពលយ៉ា ងត្ិចដីឆ្ន ាំ។ 

 ការក្គដ់ក្គងស្ុខភាពការង្ហរ 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  រ់ព័នធនឹង
ស្ុខភាព ល្ វូកា  ល្ វូចិត្ត និងស្ុខុមាលភាពស្ងគម។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

41.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ក្គដ់ក្គងស្ុខភាពការង្ហរជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ 
ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• រាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ស្ុខភាពការង្ហរស្ក្មាដដ់ុគគលិរ រមួមានប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្លើោងកា   ីវ
សាស្រស្ត  គីមី ការង្ហរ និងចិត្តសាស្រស្តស្ងគមប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ។ 

• បា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ជារ់លារ់ រ់ទងនឹងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ និងការង្ហរ រ់ព័នធ។ 

• រាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណ និងអ្នុវត្ត វធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីកាត់្ដនថ ហានិភ័ ស្ុខភាព។ ឧ ហរណ៍រមួ
មាន រមា វធីិក្គដ់ក្គងការដ៉ាោះ ល់ រមា វធីិក្បាក្ស្័  រ់ទងអ្ាំពីមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ ការក្គដ់ក្គងដ ន្ររវសិ្វ
រមា រមា វធីិ PPE និងការដង្ហក រប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្លើ ល្ វូចិត្ត។  

41.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ ឬលុដដាំបាត្់មុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ស្ុខភាព ដដលនឹង ដដល
ក្គដដណដ ដ់នូវ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 
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រិោនដ្ឋា ន  

គិលានដាា នប្ៅនឹងរដនៃងនឹងក្ត្វូមាន ដ្ល់ ូនក្ស្ដប្ៅតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ ស្មត្ថភាព និងរវសិាលភាពននការ
ដែ ាំប្ៅនឹងរដនៃងនឹងក្ត្វូបានរាំណត្់ក្ស្ដប្ៅតាមការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័  ចាំនួនដុគគលិរ និងលទធភាពប្ក្ដើ
ក្បាស្់មនទ ីរប្ពទយដដលប្ៅ ិត្ដាំ្ុត្។ ប្ៅប្ពលមាន ដ្ល់គិលានដាា នប្ៅនឹងរដនៃង (ឧ ហរណ៍ រមួមានទីតាាំងដដល
មានដុគគលិរប្ក្ចើនជាង 1,000 នរ់) គិលានដាា នយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្ត្វូរមួមាន៖  

• ដុគគលិរដែ ាំស្ុខភាពគឺមានស្មត្ថភាព និងការដណដ ុ ោះដណាដ លអ្ាំពីប្វ ជសាស្រស្តការង្ហរ និងប្ពលមានអាស្នន។ 

• ទក្មង់ការស្ក្មាដ់ការទទួលអ្នរ ាំងឺ ការពាបាល ការដឹរ ញ្ជ នូ និងការឲ្យអ្នរប្ចញពីរដនៃងពាបាល ក្ត្វូ
មានស្ក្មាដប់្ក្ដើក្បាស្់។ 

• ទក្មង់ការស្ក្មាដប់្ក្ដើក្បាស្់ ការដែ ាំការប្ធវ ើប្ត្ស្ត  ការប្ធវ ើមាក្ត្សាស្រស្ត ប្លើឧដររណ ៍និងដរកិាខ រប្វ ជសាស្រស្ត ។ 

• នីតិ្វធីិស្ក្មាដ់ដុគគលិរដដលអ្វត្តមានចូលមរប្ធវ ើការង្ហររវញិ។ 

• នីតិ្វធីិស្ក្មាដ់ការប្ ៃ ើ ត្ដ និងការពាបាល ាំងឺ ៃង ាំងអ្ស្់។ 

• ឧដររណ៍ដដលស្មក្ស្ដចាំប្ ោះរក្មិត្ននការពាបាលដដលក្ត្វូបាន ត្ល់ ូនរន ុងមនទ ីរពាបាល។ ឧ ហរណ៍រមួ
មានប្ក្សាមនដដដលក្ត្វូបានស្មាៃ ដ់ប្មប្ោគ មា៉ា ស្់ CPR ទូរចាំហុ ស្មាៃ ដ់ប្មប្ោគ មជ ុលប្ក្ដើមតងប្បាោះប្ចាល និង
ឧដររណ៍ប្ដរមុខរដួស្។ 

• យ៉ា ងប្ហាចណាស្់មានដក្គប្ដរឯរ នចាំនួនមួ ស្ក្មាដ់ដុគគលិរ 1,000 នរ់។ 

• ដាំ រ់ប្ៅតាមអ្គ្មរគិលានដាា ននូវនឹងក្ដព័នធដឺត្ខយល់ប្មកានិរ ដដលអាចររាបាននូវស្ីត្ុណាភាព
ចប្នៃ ោះ 21° C – 27° C (70° F – 80° F) ជានិចច។ 

• ការក្ដកាន់ខាជ ដ់ខជ នួតាមដទដាា នការររាអ្នម័ ។ 

ការយ ល ើយត្បយៅនឹងជុំងឺ លង 

ដ្នការប្ក្ត្ៀមដង្ហក រ និងប្ ៃ ើ ត្ដចាំប្ ោះ ាំងឺ ៃងស្ក្មាដ់រដនៃងប្ធវ ើការ និងអ្ប្នតវាស្ិរដាា ន ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់
រមួមាន ដូចជា៖ 

• ការបា៉ា ន់ក្ដមាណរក្មិត្ននហានិភ័ ដដល រ់ព័នធជាមួ នឹងអ្គ្មរ ដ ន្រ និងរិចចការប្្ែងៗ។ 

• រតាត ហានិភ័ ដដលមិនដមនការង្ហរប្ៅ ទ្ោះ និងប្ៅរន ុងម ឈដាា នស្ហគមន៍។ 

• ការក្គដ់ក្គងដដលចាាំបាច់រន ុងការប្ដាោះក្សា ហានិភ័  ាំងប្នោះ។ 

• ររណីមានការ ទ្ ុោះប្ ើងនន ាំងឺណាមួ ៖ 

o  ល់ដឹង និងប្គ្មរពតាមការដណនាំពីរដាា ភិបាល និងអាជាា ធរស្ុខភាពសាធារណៈរន ុងមូលដាា ន។ 

o ដារ់ដញ្ច លូអ្នុសាស្ន៍ និងធនធាន ាំងប្នោះប្ៅរន ុងដ្នការជារ់លារ់តាមរដនៃងប្ធវ ើការ និងអ្នុ
វត្តនូវលរខខណឌ ត្ក្មូវស្ុវត្ថ ិភាពរដនៃងប្ធវ ើការ ាំងអ្ស្់។ 

o ពិនិត្យប្ ើងវញិនូវពិធីសារស្ក្មាដ់ប្ភាៀវ និងអ្នរចុោះរិចចស្នា។ 

• ពិធីសារប្ ៃ ើ ត្ដភាពមានអាស្នន  និងការដារ់ឲ្យប្ៅដាច់ពីប្គឯង ររណីមានការ ទ្ ុោះ ាំងឺ។ 

ការតាម្ដ្ឋនស្ុខ្ភាព 

រមា វធីិតាមដានស្ុខភាពដដលមានរចនស្មព ័នធ មួ  ដដលដ ែ្រប្លើលទធ្លននការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ។ 

ក្ដព័នធ មួ ស្ក្មាដ់វភិាគលទធ្លននរមា វធីិតាមដាន និង ដ្ល់ ូនការដណនាំស្ក្មាដ់រវធិានការដរត្ក្មូវ និងការ
ពាបាលតាមរបួ នប្វ ជសាស្រស្ត ។ 

ការវា ត្នមៃប្ៅប្លើស្ុខភាពទូប្ៅរដស្់ដុគគលិរ ប្ៅក្គដ់ដាំណារ់កាល ាំងអ្ស្់ននការង្ហរ (មុនប្ពលចូលប្ធវ ើការ ការ
ប្ធវ ើប្ត្ស្ត ដាំដូង មុនប្ពលក្ដគល់ការង្ហរ ប្ក្កា ប្ពលឈឺ)។ 

ដុគគលិរមាន រ់ៗមានស្ិទធិទទួលបាននូវរាំណត្់ក្តាស្ុខភាពដដល រ់ទងនឹងខល នួពួរប្គដទ ល់។ 

ប្វ ជដណឌ ិត្មានស្មត្ថភាព អ្នរ ាំនញដែ ាំស្ុខភាពការង្ហរ ឬអាជាា ធរមានស្មត្ថរិចច នឹងក្ត្វូប្ធវ ើការតាមដាន
ស្ុខភាព។ 

ទិននន័ ស្ុខភាពការង្ហរនឹងក្ត្ូវបានពិនិត្យប្ ើងវញិស្ក្មាដ់ការរាំណត្់និនន ការ និងការប្ធវ ើដ្នការស្រមាភាព
ប្លើររមពស្់ស្ុខភាព។ 
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ការយលើកកម្ាស្់សុ្ខ្ភាព 

រវធិានការដង្ហក រ ក្ត្ូវមានប្ៅនឹងរដនៃងប្ដើមបីជាមប្ធាបា មួ រន ុងការកាត្់ដនថ ហានិភ័ ស្ុខភាពទូប្ៅរដស្់
រមាៃ ាំងពលរមា។ ឧ ហរណ៍រមួមានដូចជា ការដញ្ឈដ់ការ រ់បារ ក ការចារ់វា៉ែ រ់សាាំង ាំងឺប្ត្តាណុស្ ការចារ់វា៉ែ រ់
សាាំង ាំងឺរលារប្ែៃើដក្ដប្ភទ B និងស្រមាភាពស្ុខភាពក្ដចាាំដខស្ក្មាដ់ស្រស្ត ី។ 

កិចចការពារ និងការយលើកកម្ាស្់ស្ុខ្ភាព និងស្ុខុ្មាលភាពផ្ វូចិត្ត 

ជាការអនុវត្តតាម្ការដណនាុំ ការបងាក រយ្រ៉ះថ្នា ក់ចិត្តស្ងគម្ និងការយលើកកម្ាស្់ស្ុខ្ភាព និងស្ុខ្
ភាពផ្ វូចិត្តរួរដត្ អនុវត្តជាបីក្ម្ិត្៖  

• ការពារស្ុខ្ភាពផ្ វូចិត្តយដ្ឋយយដ្ឋ៉ះ្សាយមូ្លយហត្ុបងក/្បភ្ពននយ្រ៉ះថ្នា ក់យៅកដនលងយធវ ើ
ការ ដែលយធវ ើឲ្យយកើនយេើងនូវហានិភ័្យននអនតរាយផ្ វូចិត្ត និងយដ្ឋយកាត្់បនថយកតាត ហានិ
ភ្័យដែលទាក់ទងនឹងការងារ។ 

• យលើកកម្ាស្់ស្ុខ្ភាពយដ្ឋយអភ្ិវឌ្ឍន៍នូវទិែាភាពការងារវជិជមាន និងចុំណុចខាល ុំងរបស្់
បុរគលិកនិយោជិត្។ ឧទាហរណ៍រមួ្មានែូចជា ត្ុលយភាពការងារ-ជីវតិ្ និងកម្ម វធិី
្រប់្រងយស្តស្ត ស្។ 

• យដ្ឋ៉ះ្សាយបាហ ស្ុខ្ភាពផ្ វូចិត្តយទា៉ះបីជាមានមូ្លយហត្ុបងកអវ ីក៏យដ្ឋយ។ ឧទាហរណ៍រមួ្
មានែូចជា ការរុ្ំ ទែល់ការពាបាលស្ម្រម្យ ការយលើកកម្ាស់្កម្ម វធិីសុ្ខ្ភាពផ្ វូចិត្ត។ 

្បការស្ុខ្ភាពពិយស្ស្ 

ដទដញ្ាត្ត ិស្ុខភាពពិប្ស្ស្ស្ក្មាដ់រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្រដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការពិនិត្យស្ុខភាព និងការចារ់វា៉ែ រ់សាាំងដដលជាដនទ ុរចាំណា រដស្់ដុគគលិរមុនប្ពលចាដ់ប្ ដ្ ើមការង្ហរ។ 

• ការធានោ៉ែ ដ់រងស្ុខភាពដដល ដ្ល់ ូនប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្មាច ស្់ ទ្ោះប្ៅរន ុងអ្ាំ ុងប្ពលននការង្ហរ។ 

• ស្ាំណងចាំប្ ោះការរងរដួស្/ ាំងឺ ដដល ដ្ល់ ូនប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្មាច ស្់ ទ្ោះប្ៅរន ុងអ្ាំ ុងប្ពលននការង្ហរ។ 

41.2.3 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគលិរ ដ្ល់ប្ស្វារមាអាហារនឹងទទួលព័ត្៌មាន និងការដណដ ុ ោះដណាដ ល រ់ទងនឹងស្ុខភាព ល្ វូកា  និងស្ុខភាព
ល្ វូចិត្ត ក្ពម ាំងស្ុខុមាលភាពស្ងគម។  

បុរគលិកដថ្ទាុំស្ុខ្ភាព 

ដុគគលិរដែ ាំស្ុខភាពក្ត្វូដត្ទទួលបានវញិ្ញា ដនដក្ត្រន ុងការ ដ្ល់ ូនការដែ ាំ។  

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ។ 

 ឯកសារយោង 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ឧដររណ៍ការ រខល នួ  

• រក្មិត្ការដ៉ាោះ ល់ប្ដា សារការង្ហរ  

• ការក្ដឈមនឹងរស្ាំប្ ងរំខានពីការង្ហរ  

• ការការ រ ល្ វូដប្ងា ើម  

• ដស្ុរសាស្រស្ត   

• ប្ស្វារមាប្វ ជសាស្រស្ត រនិង ាំនួ ដឋម 

• ដតូ្ដស្ន ៃងតាមឈាម  

• ការររាអ្នម័   
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 ដតូ្ដស្ន ៃងតាមឈាម 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  រ់ព័នធការ
ដ៉ាោះ ល់នឹងដតូ្ដស្ន ៃងតាមឈាមប្ៅប្ពលប្ធវ ើការង្ហរ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

42.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ននដតូ្ដស្ន ៃងតាមឈាមជាក្ដចាាំឆ្ន ាំ 
ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត្់អ្ត្តស្ញ្ញា ណមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដល រ់ព័នធនឹងការក្ដឈមនឹងដតូ្ដស្ន ៃងតាមឈាមប្ៅ
រដនៃងប្ធវ ើការ (រមួមានជាអាទិ៍ដូចជា ដុគគល រិចចការ និងរដនៃង ាំងឡា ដដលមានហានិភ័ ក្ដឈមនឹង
ប្មប្ោគប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ)។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងការដ៉ាោះ ល់ប្មប្ោគប្ពលប្ធវ ើការង្ហរ។ 

• ការរត្់ស្មាគ ល់ពីរវធិានការក្គដ់ក្គងចាាំបាច់ ប្ដើមបីកាត់្ដនថ ឬលុដដាំបាត្់ហានិភ័ ននការដ៉ាោះ ល់។ 

42.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងអ្នុវត្តទក្មង់ការដដលបានអ្នុវត្ត ប្ដើមបីកាត់្ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័ ននការដ៉ាោះ ល់
នឹងដតូ្ដស្ន ៃងតាមឈាមប្ៅប្ពលប្ធវ ើការង្ហរ ដដលក្ត្វូក្គដដណដ ដ់នូវ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ដង្ហក រការដ៉ាោះ ល់ជាមួ ឈាម ឬវត្ថ ុធាត្ុដដលអាច ៃង ាំងឺ (សារធាត្ុោវរន ុងោងកា  ាំងអ្ស្់ក្ត្វូបានចាត្់
ទុរថាអាច ៃង ាំងឺ)។ 

• រដនៃងលាងនដ និងទឹរលាងនដស្មាៃ ដ់ប្មប្ោគដដលង្ហ ក្សួ្លររបានស្ក្មាដ់ការប្ហៀររាំពដ់ទឹររខវរ់មាន
ភាន រ់ង្ហរដងក ាំងឺតាមឈាម។ 

• មាន PPE ។ ឧ ហរណ៍រមួមានប្ក្សាមនដប្ក្ដើប្ហើ ប្បាោះប្ចាល និងអ្នរយមដដលការប្ធវ ើចលនសួ្ត្និងប្ដោះ
ដូង (CPR) ។ 

• មានធុងប្ចាលស្ាំោមស្ក្មាដ់វត្ថ ុមុត្ក្សួ្ច។ ឧ ហរណ៍អ្ាំពីវត្ថ ុមុត្ក្សួ្ចរមួមានដូចជា រាំ ដដងដរវ ដ ៃ្ឡាម 
និងមជ ុលប្ដរជាប្ដើម។ 

• ការប្បាោះប្ចាលប្ក្គឿងដរកិាខ រ ្លិត្្ល ឬស្មាភ រៈដដលស្ងែ័ ថាក្ដឡារ់ក្ដ ូស្នឹងដតូ្ដស្ន ៃងតាមឈាម
ប្ៅរន ុងែង់ និងធុងដដលមានដិទសាៃ រ ីវប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលអាចដិទ ិត្បាន។ 

• ការប្បាោះប្ចាលស្មាភ រៈដដល ៃងតាមឈាម ក្ត្វូប្ធវ ើប្ ើងប្ដា អ្នរ ដ្ល់ប្ស្វារមាដដលមានអាជាា ដ័ណណ  បានចុោះ
ដញ្ជ ី ឬមានស្មត្ថភាព។ សូ្មអាន ស្ាំណល់ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ CLS ។ 

• ការប្បាោះប្ចាលស្មាភ រៈរខវរ់ប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាព ប្ដា ប្យងប្ៅតាមដទដញ្ាត្ត ិការស្ាំណល់ជាធរមាន។  

42.2.3 ត្្ម្ូវការដផាកយវជជសាស្តស្ត  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងមានទក្មង់ការប្វ ជសាស្រស្ត ដដលបានអ្នុវត្ត ប្ដើមបីកាត្់ដនថ  ឬលុដដាំបាត់្ហានិភ័  រ់ព័នធ
នឹងការ ៃងប្ោគ រន ុងររណីដ៉ាោះ ល់នឹងឈាមប្ៅប្ពលប្ធវ ើការង្ហរ។ ទក្មង់ការប្វ ជសាស្រស្ត  យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ រមួមាន៖ 

• រមា វធីិចារ់វា៉ែ រ់សាាំងដង្ហក រ ាំងឺ ប្ហើ ការតាមដានដនតនឹងក្ត្វូប្ធវ ើប្ ើងប្ដា  ឬប្ក្កាមការក្តួ្ត្ពិនិត្យពីក្គូ
ប្ពទយមានអាជាា ដ័ណណ មួ រដូ ឬប្ដា  ឬប្ក្កាមការក្តួ្ត្ពិនិត្យពីអ្នរ ាំនញដែ ាំស្ុខភាពដដលមានអាជាា ដ័
ណណ មួ រដូប្្ែងប្ទៀត្ ប្ហើ មិនក្ត្វូជាដនទ ុរចាំណា រដស្់ដុគគលិរប្ ើ ។ 

• វា៉ែ រ់សាាំង ាំងឺរលារប្ែៃើមក្ដប្ភទ B និងប្ស្ រ កននការចារ់វា៉ែ រ់សាាំងក្ត្ូវមាន ដ្ល់ ូនដល់ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់ដដល
មានការក្ដឈមប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ។ 

• ការវា ត្នមៃការក្ដឈមប្ក្កា ប្ពលដ៉ាោះ ល់នឹងប្មប្ោគ និងការតាមដានស្ក្មាដដ់ុគគលិរ ាំងអ្ស្់ដដល
មានឧដទទវប្ហត្ុដ៉ាោះ ល់នឹងប្មប្ោគ។ 

• ដុគគលិរដដលរងការដ៉ាោះ ល់នឹងទទួលបាននូវលទធ្ល/ប្យដល់ប្វ ជសាស្រស្ត មួ ចាដ់រន ុងរ ៈប្ពល 15 នែងនន
ទក្មង់ការប្វ ជសាស្រស្ត ។ 



 ប្ស្វារមាប្វ ជសាស្រស្ត រនងិ ាំនួ ដឋម NIKE CODE LEADERSHIP STANDARDS 
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42.2.4 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគលិរ ាំងអ្ស់្ដដលមានការក្ដឈមប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ នឹងទទួលបាននូវការដណដ ុ ោះដណាដ លស្ដ ីពីភាន រ់ង្ហរដងក ាំងឺ
តាមឈាមប្ៅប្ពលចាដ់ប្ ដ្ ើមប្ធវ ើការដាំដូង ប្ហើ ក្ត្ូវរំលឹរប្ ើងរវញិយ៉ា ងប្ហាចណាស្់មួ ឆ្ន ាំមដង។ ការដណដ ុ ោះដណាដ ល
នឹងក្គដដណដ ដ់ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់អ្ាំពី៖ 

• ដទដញ្ាត្ត ិ និងទក្មង់ការដដលមានក្សាដ់។ 

• ការពនយល់ដរក្សា ទូប្ៅអ្ាំពី ាំងឺ ៃងតាមឈាម។ 

• ល្ វូដដលអាចដ៉ាោះ ល់។ ឧ ហរណ៍រមួមានដូចជា តាមការហឺត្តាមដប្ងា ើមចូល តាមរដួស្ប្ដើរមុខ។ 

• រិចចការដដលអាចដងកការដ៉ាោះ ល់។ 

• រវធីិសាស្រស្ត ក្គដ់ក្គង និងដដនរាំណត្់។ 

• ការប្ក្ដើក្បាស្់ និងការទុរដារ់ PPE ឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវតាមរដនៃង។ 

• ទក្មង់ការប្វ ជសាស្រស្ត  និងប្ក្កា ប្ពលដ៉ាោះ ល់។ 

• ស្ញ្ញា  និងសាៃ រ។ 

• ទក្មង់ការប្បាោះប្ចាលស្ក្មាដ់្លិត្្ល ប្ក្គឿងដរកិាខ រ ឬស្មាភ រៈរខវរ់។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ។ 

 ប្ស្វារមាប្វ ជសាស្រស្ត  និង ាំនួ ដឋម 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ និងអ្នុវត្តដាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ប្ដើមបីប្ ៃ ើ ត្ដប្ៅនឹងឧដទទវប្ហត្ុននដដលត្ក្មូវឲ្យ
មាន ាំនួ ដឋម ឬដដលត្ក្មូវឲ្យមានការ រចិត្តទុរដារ់ដ ន្រប្វ ជសាស្រស្ត ប្្ែងៗប្ទៀត្។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

43.2.1 ការបា ន់្បមាណហានិភ័្យ 

អ្នរចុោះរិចចស្នាមាន រ់ៗនឹងប្ធវ ើ និងរត្់ក្តាអ្ាំពីការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិភ័ ប្ស្វារមាប្វ ជសាស្រស្ត  និង ាំនួ ដឋមជា
ក្ដចាាំឆ្ន ាំ ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់រមួមាន៖ 

• ការរាំណត្់អ្ត្តស្ញ្ញា ណមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ និងទីតាាំងដដលអាចដណាដ លឲ្យមានឧដទទវប្ហត្ុអ្វ ីមួ ។ 

• ការវា ត្នមៃប្លើហានិភ័  រ់ព័នធ នឹងមុខស្ញ្ញា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ (រមួមានជាអាទិ៍ ចាំនួនដុគគលិរនិប្យ ិត្ប្ៅ
តាមទីតាាំងនីមួ ៗ)។ 

• ការរាំណត់្អ្ត្តស្ញ្ញា ណវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យប្ដើមបីកាត់្ដនថ ហានិភ័ ។ ឧ ហរណ៍រមួមានដូចជា ឧដររណ៍ 
ប្ក្គឿងដរកិាខ រ និងដុគគលិរ ាំនួ ដឋម។ 

43.2.2 យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងមានទក្មង់ការ ាំនួ ដឋមដដលបានអ្នុវត្ត ប្ដើមបីក្គដ់ក្គងរដួស្និង ាំងឺ ដដលនឹង ដដល
ក្គដដណដ ដ់នូវ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ចាំណុចដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ធនធានដដលអាចររបាន (ន ទ្រន ុង ឬខាងប្ក្ៅ) ប្ដើមបីប្ ៃ ើ ត្ដប្ៅនឹងភាពអាស្ននដ ន្រប្វ ជសាស្រស្តណាមួ ។ 

• ប្លខទូរស្ពទក្គ្មមានអាស្នន  ក្ត្វូដត្អាចស្មាគ ល់ប្ ើញយ៉ា ងចាស្់ប្ៅ ិត្ទូរស្ពទនីមួ ៗ។ 

• ទីតាាំង និងភាពអាចររបានននអ្គ្មរប្វ ជសាស្រស្ត  និងប្ស្វាស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់។ 

• ក្ត្វូររាទុររាំណត្់ក្តានន ាំនួ ដឋម និងការពាបាលប្វ ជសាស្រស្ត ។ 

43.2.3 អាកយ ល ើយត្បជុំនួយបឋម្ 

អ្នរប្ ៃ ើ ត្ដ ាំនួ ដឋម គឺជាអ្នរដដលទទួលបានវញិ្ញា ដនដក្ត្ដ ន្រ ាំនួ ដឋម។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗក្ត្វូមាន
ចាំនួនអ្នរប្ ៃ ើ ត្ដ ាំនួ ដឋមដដលបានទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លក្គដ់ក្គ្មន់ ប្ដើមបីក្គដដណដ ដ់ប្ៅប្លើចាំនួនដុគគលិរ 
និងប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ៅរន ុងអ្គ្មរនីមួ ៗ។ 
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ចុំនួនបុរគលិក ចុំនួនអាកជុំនួយបឋម្ដែលមានការបណុ្៉ះបណាដ ល 

10-50 2 

51-100 3 

ោល់ដុគគលិរ 100 នរ់ដដនថម +1 

•  ូនដាំណឹងដល់ដុគគលិរនិប្យ ិត្អ្ាំពីប្ឈាា ោះ ទីតាាំង និងព័ត៌្មានទាំនរ់ទាំនងស្ក្មាដ់អ្នរប្ ៃ ើ ត្ដ ាំនួ 
ដឋមដដលទទួលបានវញិ្ញា ដនដក្ត្។ 

• ទទួលការដណដ ុ ោះដណាដ លក្ដចាាំឆ្ន ាំ ឬវញិ្ញា ដនដក្ត្ ាំនួ ដឋម។ 

43.2.4 ស្មាភ រៈជុំនួយបឋម្ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗក្ត្វូមានស្មាភ រៈ ាំនួ ដឋម ដដលអាចររបានប្ដា ដ ែ្រប្ៅប្លើហានិភ័ ។ ឧ ហរណ៍រមួមានដូច
ជា ក្ដអ្ដ់ ាំនួ ដឋម ឧដររណ៍ រ់ប្ដោះដូងស្វ ័ ក្ដវត្ត  ិ(AED) និងដក្គដស្ន ងរដួស្។  

ប្ៅរដនៃងដដលមានហានិភ័  ដ ដូចជា ការយិល័ ជាប្ដើម ក្ដអ្ដ់ឧដររណ៍ក្ត្វូដាំប្ពញតាមចាំណាត្់ថាន រ់ A (និង
ោល់លរខខណឌ ត្ក្មូវរន ុងមូលដាា នដដនថមប្ទៀត្) ប្ដើមបីមានប្ក្គឿងដរកិាខ រដដលក្ត្វូការស្ក្មាដ់ប្ដាោះក្សា ជាមួ នឹង
រដួស្ទូប្ៅប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការដូចជា ប្ក្គចប្ថាៃ ោះ មុត្ និងដាច់រលាត់្តូ្ចតាច។  

ប្ៅរដនៃងដដលមានហានិភ័ ខពស់្ដដលមានការប្ក្ដើក្បាស្់ប្ក្គឿងដរកិាខ រ ឬសារធាត្ុគីមី ក្ដអ្ដ់ឧដររណ៍ក្ត្វូដាំប្ពញ
តាមលរខខណឌ ចាំណាត្់ថាន រ់ B (និងោល់លរខខណឌ ត្ក្មូវរន ុងមូលដាា នដដនថមប្ទៀត្)។  

ស្មាភ រ បរមិាណថ្នា ក់ A បរមិាណថ្នា ក់ B 

ដង់ដិទរដួស្ស្ែ ិត្គ្មា នប្មប្ោគ (ត្ប្ក្មៀដតាមទាំហាំ) 16 50 

រុាំប្ក្ដស្ រ់ទឹរ 2 4 

ដនទោះដិទដភនរគ្មា នប្មប្ោគ 2 2 

ដង់ក្ត្ីប្កាណ 1 2 

ប្ក្សាមនដប្ក្ដើប្ហើ ប្បាោះប្ចាល 2 2 

ការពាបាលការរលារ (រញ្ចដ់ប្ក្ដើបានដត្មដង) 10 25 

នស្បរុកំាររលារ, លា ជាមួ ដ ល 4 in. x 4 in 
(10.16cmx10.16cm)។ 

1 2 

រញ្ចដ់នឹងក្ត្ូវបានពិនិត្យប្មើលក្ដចាាំដខប្ដើមបីប្ ៃ ើ ត្ដប្ៅនឹងលរខខណឌ ត្ក្មូវនន រមួ ាំងស្ញ្ញា ដដលអាចរាំណត់្
បានដដលស្ថ ិត្ប្ៅប្លើរញ្ចដ់។  

43.2.5 ឧបករណ៍ោងដភ្ាកនិងងូត្ទឹក 

ប្ៅប្ពលមានហានិភ័ ក្ដឈមប្ៅនឹងសារធាត្គុីមីប្ៅនឹងដភនរ មុខ ឬខល នួក្បាណ ឧដររណល៍ាងដភនរនិងងូត្ទឹរ
ក្ត្វូត្ក្មូវឱយមាន ប្ហើ ឧដររណ៍ប្នោះនឹងប្ ៃ ើ ត្ដប្ៅនឹងលរខខណឌ ត្ក្មូវអ្ដបដរមាខាងប្ក្កាម៖ 

• ទឹរទទួល ននឹងក្ត្វូមាន ដ្ល់ ូន (ទឹរ្ឹរ) ។ 

• ប្លបឿនទឹរគឺជាប្លបឿនដដលមិនដងកឱយមានរដួស្។ អ្ក្តាលាំហូរអ្ដបដរមាគឺ 1.5 L (3.1pt) ស្ក្មាដ់រ ៈប្ពល
អ្ដបដរមា 15 នទី។ 

• ទឹរមិនបាច់ក្សួ្ច។ 

• រាលបាញទ់ឹរក្ត្វូបានក្គដប្ដើមបីដង្ហក ការ ៃងប្មប្ោគតាមខយល់។ 

• វា៉ែ នក្គដ់ក្គងទឹរក្ត្ូវដារ់ប្ៅទីតាាំងដដលង្ហ ក្សួ្ល ប្ហើ ប្ៅប្ពលដាំប្ណើរការ ក្ត្វូស្ថ ិត្ប្ៅទក្មង ់ប្ដើរ រហូត្
 ល់ដត្ ដិទ រវញិ។ 

• ស្ថ ិត្រន ុងរ ៈ 30 m (100 ft) ពីវត្ថ ុធាត្ុដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 

• អាចចូលប្ៅបាន និងអាចរាំណត្់បានជាមួ នឹងស្ញ្ញា ដដលអាចប្មើលប្ ើញបានចាស្់។ 

• រាលបាញទ់ឹរក្ត្វូដារ់ប្ៅរមពស្់ពី 83.8 cm (33 in) ប្ៅ 114.3 cm (45 in) ពីន ទ្រក្មាល។ 

•  ូនីត្ស្វ ័ ដាំប្ណើរការដដលមានធុងវត្ថ ុោវលាងស្មាែ ត្ នឹងក្ត្ូវបានសាងស្ង់ពីស្មាភ រៈដដលនឹងមិនស្ឹរររចិ 
ររ ងល។ សារធាត្ុោវលាងស្មាែ ត្នឹងក្ត្ូវបានការ រពីការ ៃងតាមខយល់។ 

• ស្ីត្ុណាភាពទឹរប្ៅរន ុង ូនីត្ នឹងក្ត្វូបានររាចប្នៃ ោះពី 15° C – 35° C (60° F – 90° F)។ 
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• ោល់ឧដររណ៍និងទុ ប្យ ាំងអ្ស្់នឹងក្ត្វូបានការ រពីការររ។ 

•  ូនីត្លាងដភនរដដលភាជ ដ់ដាំពង់ដងហ រូទឹរ នឹងក្ត្វូបានដាំប្ណើរការក្ដចាាំស្បាត ហ៍ប្ដើមបីលាងទុ ប្យទឹរ និង
ប្ ទ្ៀងដទ ត្់ក្ដត្ិដត្ត ិការស្មក្ស្ដ។  ូនីត្ស្វ ័ ដាំប្ណើរការ នឹងក្ត្ូវបានក្តួ្ត្ពិនិត្យប្យងប្ៅតាមប្ស្ៀវប្ៅ
ដណនាំរដស្់ក្រមុហ ុន្លិត្។  

43.2.6 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់ នឹងទទួលបានការដណដ ុ ោះដណាដ លស្ដ ីពដីាំប្ណើរការ និងទក្មង់ការ ាំនួ ដឋមប្ៅទីតាាំង។ យ៉ា ងប្ហាច
ណាស្់ ការដណត ុ ោះដណាត លនឹងរមួមាន៖ 

•  នទាំនរ់ទាំនងប្ៅប្ពលមានឧដទទវប្ហត្ុណាមួ ដដលត្ក្មូវឱយមាន ាំនួ ដឋម ឬ ាំនួ ប្វ ជសាស្រស្ត ប្្ែង
ប្ទៀត្។ 

• ទីតាាំងឧដររណ៍ ាំនួ ដឋមប្ៅរន ុងត្ាំដន់ប្ធវ ើការ។ 

• ោ ការណ៍អ្ាំពឧីដទទវប្ហត្ុការង្ហរណាមួ ដដលត្ក្មូវឱយមាន ាំនួ ដឋម ឬ ាំនួ ប្វ ជសាស្រស្ត ប្្ែងប្ទៀត្។ 

• ប្ក្ដើក្បាស្់ឱយបានក្ត្ឹមក្ត្ូវនូវ ូនីត្លាងដភនរឬងូត្ទឹរក្គ្មអាស្នន  ក្ដស្ិនប្ដើដ៉ាោះ ល់ប្ៅនឹងវត្ថ ុធាត្ុដងក
ប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលដងកឱយមានរដួស្ដភនរ មុខ ឬខល នួក្បាណ។ 

អាកយ ល ើយត្បជុំនួយបឋម្ 

ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់ដដលក្ត្វូបានចាត់្តាាំងឱយប្ធវ ើជាអ្នរប្ ៃ ើ ត្ដ ាំនួ ដឋម នឹងទទួលបានការដណត ុ ោះដណាត លជាអ្នរ
ប្ ៃ ើ ត្ដ ាំនួ ដឋម ដដលក្ត្វូបានប្ធវ ើប្ ើងប្ដា អ្នរដណត ុ ោះដណាត ល ាំនួ ដឋម/AED ដដលមានការទទួលសាគ ល់។ 
យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ការដណត ុ ោះដណាត លនឹងរមួមាន៖ 

•  ាំនញ ាំនួ ដឋមមូលដាា នដដលក្ត្វូការប្ដើមបី ួ មនុស្ែចាស្ន់ិងរុមាររន ុងអ្ាំ ុងប្ពលមាន សាថ នភាព
អាស្ននប្្ែងៗ  

•  ាំនញមូលដាា នដដលក្ត្ូវការប្ដើមបីក្ដត្ិដត្ត ិការប្ធវ ើចលនសួ្ត្និងប្ដោះដូង (CPR) ប្ៅប្លើមនុស្ែដដលក្ត្វូស្
ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ នប់្លើចលនប្ដោះដូង ឬចលនដប្ងា ើម 

•  ាំនញមូលដាា នដដលក្ត្ូវការប្ដើមបីប្ក្ដើ AED ប្ៅប្លើមនុស្ែដដលក្ត្វូស្ប្ស្រង្ហគ ោះដនទ ន់ប្លើចលនប្ដោះដូង។  

•  ាំនញមូលដាា នដដលក្ត្ូវការប្ដើមបីអ្នុវត្តការលាងឈាម និងសារធាត្ុោវរន ុងខល នួប្្ែងប្ទៀត្ (ដតូ្ដស្ន ៃង
តាមឈាម) ដនទ ដ់ពីមុខរដួស្។  

អ្នរប្ ៃ ើ ត្ដ ាំនួ ដឋម នឹងទទួលបានរវញិ្ញា ដនដក្ត្ដញ្ចដ់ការដណត ុ ោះដណាត ល ដនទ ដ់ពទីទួលបានការដណត ុ ោះដណាត
ល និងប្ចញរវញិ្ញា ដនដក្ត្ជាែាី ូនដល់ពួរប្គក្ដចាាំឆ្ន ាំ ឬអ្នុប្លាមតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើលរ1.3 ស្ាំណុាំឯរសារ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មាន រ់ៗនឹងររាទុររាំណត្់ក្តាអ្ធិការរិចចឧដររណ៍ ាំនួ ដឋម និង ូនីត្លាងដភនរឬងូត្ទឹរស្ក្មាដ់ 
រ ៈប្ពលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់មួ ឆ្ន ាំ។ 

 ឯកសារយោង 

ខាងប្ក្កាម CLS៖ 

• ដតូ្ដស្ន ៃងតាមឈាម  

• ការក្គដ់ក្គងរដួស្រនិង ាំងឺ  
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មានការប្គ្មរព 

 ការង្ហរគឺជាការស្ា ័ក្គចិត្ត 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនចូលរមួប្ៅរន ុងក្ដប្ភទននពលរមាដងខ ាំរការ ួញដូរមនុស្ែរឬ ស្ភាពស្ម័ ទាំប្នើដណាមួ ប្ ើ ររមួ
 ាំងពនធនគ្មររជាដ់ ុាំរជាដក់ាត្ពវរិចចរឬទក្មង់ប្្ែងប្ទៀត្។រអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ទទួលខុស្ក្ត្វូប្លើការចាំណា ប្លើប្សាហ ុ 
ននភាពមានស្ិទធិប្ធវ ើការង្ហរ ាំងអ្ស្់រដស្់ដុគគលិរររមួ ាំងនែៃប្ស្វាប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ-រមាររ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់
អ្នុប្លាមតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវ ាំងអ្ស្់ដដលមានប្ៅរន ុង CLS ប្ដើមបីប្ដាោះក្សា ហានិភ័ ស្ាំខាន់ៗននពលរមាដងខ ាំ 
ដូចជាការត្ក្មូវឱយមានប្ស្រ កភាពប្ដើរប្ហើរ ការហាមឃ្ត្់លរខខណឌ ត្ក្មូវឱយដង់ក្បារ់ធាន ឬររ់ក្បារ់ស្ក្មាដ់ជា
លរខខណឌការង្ហរ និងការ ត្ល់ដទដញ្ាត្ត ិដដល រ់ព័នធ នឹងការក្គដ់ក្គងដុគគលិរដដលមានភាពង្ហ រងប្ក្គ្មោះខាៃ ាំង។  

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

44.2.1 ការយ្បើ្បាស្់ពលកម្មពីកន ុងពនធនាររ្ត្វូបានហាម្ឃាត្់ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមិនប្ក្ដើក្បាស្់រមាៃ ាំងពលរមាពីរន ុងពនធនគ្មរ ឬចុោះរិចចស្នាដនតការង្ហរជាមួ ពនធនគ្មរប្ ើ ។ 
ប្នោះរមួមានលទធរមាស្មាភ រ ទាំនិញ ឬប្ស្វាណាមួ ដដលក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់ប្ដើមបី្លិត្្លិត្្ល។ 

44.2.2 ពលកម្មបងាុំ្ត្វូបានហាម្ឃាត្់ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមិនប្ក្ដើក្បាស្់ ឬចូលរមួរន ុងការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ ឬការក្ដត្ិដត្ត ិការង្ហរដដលភាជ ដ់រិចចស្នា ឬភាជ ដ់
កាត្ពវរិចចឱយដុគគលិរ ប្ៅកាន់រដនៃងប្ធវ ើការ ឬដដលទទួលរមាៃ ាំងពលរមាឬប្ស្វាប្ដា ប្ក្ដើរមាៃ ាំង ការប្បារក្បាស្់ 
ឬការដងខ ិត្ដងខ ាំប្ ើ ។ 

ការរកាទុកឯកសារ 

ដុគគលិរនឹងមិនក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱយ ត្ល់ឯរសារដទ ល់ខល នួប្ដើមរដស្់ពួរប្គ (ដូចជាលិខិត្ ៃងដដន ទិដាា ការ លិខិត្
អ្នុញ្ញា ត្ការង្ហរ លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ប្ធវ ើដាំប្ណើរឬសាន រ់ប្ៅ អ្ត្តស្ញ្ញា ណដ័ណណ ជាត្ិ ឬរវញិ្ញា ដនដក្ត្សាលា ឬឯរសារដទ ល់
ខល នួប្្ែងប្ទៀត្) ប្ៅឱយនិប្យ ររដស្់ពួរប្គ ភាន រ់ង្ហរប្ក្ ើស្ប្រ កស្ពលររ ឬភាគីទីដីប្្ែងប្ទៀត្ប្ដើមបីប្ធវ ើជាលរខខណឌ
ទទួលបានការង្ហរប្ ើ ។ ដុគគលិរនឹងមិនក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱយដារ់ក្បារ់ររ់ប្ដើមបីទទួលបានស្ិទធិប្ក្ដើក្បាស្់ឯរសារ
រដស្់ពួរប្គប្ទ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ភាន រ់ង្ហរពលរមា ឬភាគីទីដីប្្ែងប្ទៀត្ មិនអាចកាន់កាដស់្ាំណុាំឯរសារដទ ល់ខល នួរដស្់ដុគគលិរ ាំនួស្
ឱយដុគគលិររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ រន ុងប្គ្មលដាំណងការ រទុរប្ ើ  ប្ដើប្ ោះជាមានការ ល់ក្ពមពីដុគគលិររ៏ប្ដា ។ 
អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់អាចក្ដមូល រជាដប្ណាត ោះអាស្នននូវឯរសារអ្ត្តស្ញ្ញា ណប្ដើមបានប្ៅប្ពលដដលចាដរ់ន ុងក្ស្រុត្ក្មូវឱយ
ដាំប្ណើរការស្ាំណុាំឯរសារចាាំបាច ់(ដូចជាដ័ណណ សាន រ់ប្ៅ គណនីធនគ្មរ ការពនារទិដាា ការ)។ ឯរសារប្ដើម ាំងប្នោះ
នឹងក្ត្ូវបានក្ដគល់ ូនដុគគលិររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់វញិភាៃ ម ដនទ ដ់ពីប្ក្ដើការរចួ។ 

្បាក់កក់ 

ដុគគលិរនឹងមិនក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱយររក់្បារ់ ដង់ក្បារ់ធាន ឬចូលរមួរន ុងគប្ក្មាងស្នែ ាំក្បារ់ដដដកាត្ពវរិចច ប្ដើមបី
ប្ធវ ើជាលរខខណឌ ទទួលបានការង្ហរប្ ើ ។ 

បុរគលិកនឹងម្ិនបង់្បាក់ស្្មាប់ការងារយេើយ 

ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់នឹងមិនក្ត្វូបានត្ក្មូវឱយដង់ប្សាហ ុ ននភាពមានស្ិទធិប្ធវ ើការង្ហរ រមួ ាំងការចាំណា នន 
ឬក្បារ់ រ់ព័នធ នឹងការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរនិងការង្ហរប្ ើ ។  

44.2.3 យស្រភីាពននការយែើរយហើរ  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងអ្នុញ្ញា ត្ឱយដុគគលិរដៃ ស្់ទីប្ដា ប្ស្រ កប្ៅរន ុងត្ាំដន់ការង្ហរចាត្់តាាំងរដស្់ពួរប្គរន ុងអ្ាំ ុងប្មា៉ា ង
ការង្ហរ រមួ ាំងការអ្នុញ្ញា ត្ឱយចូលប្ៅទទួល នទឹរសាែ ត្ និងប្ក្ដើក្បាស្់ដងគន់។ ដុគគលិរនឹងក្ត្ូវបានអ្នុញ្ញា ត្ឱយ
ចារប្ចញពីអ្គ្មររន ុងអ្ាំ ុងប្ពលដរភិាគអាហារ ឬដនទ ដ់ពីប្មា៉ា ងការង្ហរ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ាំងឡា ណាដដលមានអ្ប្នតវាស្ិរដាា នស្ក្មាដ់ដុគគលិរ នឹង្ែពវ្ា ការក្ដត្ិដត្ត ិស្នត ិស្ុខនន រមួ
មានដូចជា ប្គ្មលនប្យបា ដក្មាមប្គ្មរច ប្ៅកាន់ដុគគលិរដដល រ់ព័នធ។ ដក្មាមប្គ្មចរនឹងក្ត្វូស្មប្ហត្ុ្ល 
និងអ្នុញ្ញា ត្ឱយដុគគលិរមានប្ពលប្វលាក្គដ់ក្គ្មន់រន ុងការស្ក្មារលដមា និងចូលរមួរន ុងស្រមាភាពដទ ល់ខល នួនន
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រន ុងអ្ាំ ុងប្ពលប្មា៉ា ងស្ក្មារពីការង្ហរ។ ប្ៅទីរដនៃងណាដដលមានដក្មាមប្គ្មចរ ដក្មាមប្គ្មចរ ាំងប្នោះនឹងអ្នុ
វត្តប្ដា ប្ស្ា ើភាពចាំប្ ោះ ាំងរមាររជាត្ិ និងរមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្។ 

44.2.4 បទបញ្ប ត្ត ិពិយស្ស្ស្្មាប់កម្មករចុំណាក្ស្កុបរយទស្ 

ដដនថមប្លើលរខខណឌ ត្ក្មូវ CLS ទូប្ៅ ាំងអ្ស្់ ប្ៅទីរដនៃងណាដដលអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ួលដុគគលិរដរប្ទស្ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់
នឹងមានប្គ្មលនប្យបា ជាធរមានដូចខាងប្ក្កាម៖  

យរលនយោបាយស្្មាប់កម្មករចុំណាក្ស្កុបរយទស្ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមានប្គ្មលនប្យបា ជាលា លរខណ៍អ្រែរ រ់ទងនឹងការការ រពិប្ស្ស្ស្ក្មាដ់រមាររចាំណា
រក្ស្រុដរប្ទស្ប្ៅទូ ាំងវដដការង្ហរននការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ ការង្ហរ និងការដញ្ជ នូដុគគលិរក្ត្ ដ់ប្ៅក្ដប្ទស្
រាំប្ណើត្រវញិ។ ប្គ្មលនប្យបា ប្នោះយ៉ា ងប្ហាចណាស្់នឹងរមួដញ្ច លូ ាំងលរខខណឌ ត្ក្មូវស្ត ីពីការហាមឃ្ត្់ពលរមាដងខ ាំ 
ការក្ដក្ពឹត្តប្ដា  ុត្ត ិធម៌ ការហាមឃ្ត្់ការទទួល រក្បារ់រនក្មប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ និងការចាំណា ដដល រ់ព័នធ
នន ការមិនប្រ កស្ប្អ្ើង ប្ស្រ កភាពប្ដើរប្ហើរ ប្ស្រ កភាពដប្ងក ើត្ស្មាគម ការមិនស្ងស្ឹរ ក្ដព័នធដដ ឹងត្វា៉ែ  និងលរខខណឌ
ត្ក្មូវណាមួ ដដលស្ថ ិត្ប្ៅប្ក្កាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹង្ែពវ្ា ក្ដរដប្ដា ក្ដស្ិទធភាពនូវប្គ្មល
នប្យបា រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្រដស្់ខល នួប្ៅកាន់ភាន រ់ង្ហរពលរមា និងភាន រ់ង្ហររងប្ក្ ើស្ប្រ កស្ពលររ ក្ពម
 ាំងរមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្្ងដដរ ប្ដើមបីឱយពួរប្គដឹងអ្ាំពីស្ិទធិរដស្់ពួរប្គស្ថ ិត្ប្ក្កាមប្គ្មលនប្យបា ប្នោះ។ 
អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដណត ុ ោះដណាត លដុគគលិររដស្់ខល នួឱយទទួលខុស្ក្ត្ូវប្លើការអ្នុវត្តប្គ្មលនប្យបា ដុគគលិរដរប្ទស្
រដស្់ខល នួ រ់ទងនឹងតួ្នទ ីនិងការទទួលខុស្ក្ត្វូរដស្់ពួរប្គ។ 

ការហាម្ឃាត្់ពលកម្មបងាុំ 

ប្ក្ៅពីការហាមឃ្ត្ទូប្ៅននពលរមាដងខ ាំ រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្ (ស្មា ិរក្គួសាររដស្់ពួរប្គ) រដស្់អ្នរ គ្ត្់
គ្ង់ នឹងមិនក្ត្វូបានគាំោមរាំ ដហងឱយប្ធវ ើការង្ហរប្ដា មិនស្ា ័ក្គចិត្ត ឬការោោាំងមិនឱយដញ្ចដ់ការង្ហររដស្់ពួរប្គ
ប្ដា ស្ា ័ក្គចិត្តប្ទ។ 

ការ្ប្ពឹត្តយដ្ឋយ្ត្ឹម្្ត្វូ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូក្ដក្ពឹត្តប្ដា ប្ស្ា ើភាពគ្មន ប្ៅប្លើដុគគលិរ និង ដ្ល់ ូនលរខខណឌការង្ហរដូចគ្មន នឹងដុគគលិរជាតិ្ដដរ 
រមួមានដូចជា ស្ាំណង នែងឈដ់ស្ក្មារ និងការស្ុាំចាដស់្ក្មារ និងនិប្យ រណាមាន រដ់ដលបាន ដ្ល់រដនៃងសាន រ់
ប្ៅ ប្លើរដលងដត្ប្ៅប្ពលដដលចាដ់រន ុងក្ស្រុត្ក្មូវឲ្យមានអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ខុស្ៗគ្មន  (ឧ ហរណ ៍ រ់ទងនឹងការ
ទូ ត្់អ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ស្នត ិស្ុខស្ងគម)។ 

ការម្ិនស្ងស្ឹក 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូហាមឃ្ត្់ការស្ងស្ឹរនឹងរមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្ ាំងអ្ស្់ ដដលបាន ដ្ល់ព័ត៌្មានអ្ាំពីដញ្ញា ណា
មួ ដដលបានប្រើត្ប្ ើង ឬរត ីបារមភ រ់ព័នធ នឹងស្រមាភាពដដលបានអ្នុវត្តអ្ាំ ុងប្ពលដាំប្ណើរការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ ការ
ស្ក្មាាំង និងការ ដ្ល់ការង្ហរ ដដលជាអាទិ៍រមួមាន នែៃប្ស្វាប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ-រមាររ និងប្សាហ ុ  រ់ព័នធនន
ដដលបានទូ ត្់។ 

្បព័នធបណដ ឹងសារទុកា  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូ ដ្ល់ ូននូវ នតការអ្នមិរ ររាការស្មាង ត្់ប្ដា ស្ុវត្ថ ិភាពស្ក្មាដ់រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្រន ុង
ការដារ់ រយដណដ ឹង ឬោ ការណ៍អ្ាំពីការមិនអ្នុប្លាមតាម (ដូចជា ការទូ ត្់ប្សាហ ុ  ឬស្ាំប្ណើជាប្ដើម) ប្ដា ពុាំ
មានការភ័ ខាៃ ចចាំប្ ោះការប្រ កស្ប្អ្ើង ការដាំភិត្ដាំភ័  ឬការស្ងស្ឹរប្ ើ ។  នតការដណដ ឹងសារទុរខ ក្ត្វូគ្មាំក្ទដល់
ក្គដ់ភាសា ាំងអ្ស្់ដដលនិយ ប្ដា រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្។ សូ្មអានដ ន្រ ដាំប្ណើរការដណដ ឹងសារទុរខ ដដល
មានក្ដស្ិទធភាព ប្ៅរន ុងវប្ស្រ កភាពននការដប្ងក ើត្ស្មាគមរនិងការចរចាជាស្មូហភាព CLS។ 

ជាការអនុវត្តតាម្ការដណនាុំ អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឲ្យជួល ឬយ្បើ្បាស្់បាននូវអាកស្្ម្ប
ស្្មួ្លយៅនឹងកដនលងយធវ ើការ ដែលយច៉ះនិោយភាសារបស្ប់ុរគលិកបរយទស្ផង និងនិយោជកផង។ 

ជាការ្បត្ិបត្ត ិដែល្ត្វូបានផតល់អនុសាស្ន៍ អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឲ្យយរៀបចុំរណៈកមាម
ធិការបុរគលិកមួ្យ ដែលត្ុំណាងឲ្យ្រប់ជាត្ិសាស្ន៍ទាុំងអស់្យៅកន ុង្រឹ៉ះសាថ នយនា៉ះ។ ស្មាជិកននរ
ណៈកមាម ធិការយន៉ះ ្ត្វូបានយបា៉ះយឆ្ា ត្យ្ជើស្យរសី្យដ្ឋយបុរគលិក។ ត្ុំណាងបុរគលិកក៏អាច្ត្វូបាន
យរៀបចុំយេើងយៅឯស្យនដ្ឋា នផងដែរស្្មាប់កម្មករចុំណាក្ស្កុបរយទស្។  

នថ្លយស្វាយ្ជើស្យរសី្បុរគលិក-កម្មករ និងការចុំណាយពាក់ព័នធ  

ប្លើរដលងដត្មានរាំណត់្ស្មាគ ល់ប្្ែងពីប្នោះ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្ូវទូ ត្ន់ែៃប្ស្វានិងប្សាហ ុ  ាំងអ្ស្់ រ់ព័នធ នឹងការ
ប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ-រមាររប្ដា ដទ ល់ រមួ ាំងនែៃចាំណា ដដលបានប្ធវ ើប្ ើងប្ដើមបីទទួលបានការង្ហរ ឬការដារ់ឲ្យចូល 
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រដនៃងប្ធវ ើការង្ហរ រមួ ាំងឯរស្ណាា ន, ឧដររណ៍ប្ធវ ើការង្ហរ ឬឧដររណ៍ការ រស្ុវត្ថ ិភាព)។ ហាម ដ្ល់ក្បារ់នែៃប្ស្វា
រមួមានដូចជា៖  

• ការចាំណា ប្លើលិខិត្ ៃងដដន ទិដាា ការចាាំបាច ់លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ប្ធវ ើការង្ហរនិងការសាន រ់ប្ៅ និងការចាំណា 
រដាបាលប្្ែងប្ទៀត្ ប្ដើមបីដាំប្ពញលរខខណឌ ប្ក្ ើស្ប្រ កស្ការង្ហរ ដូចជាការពិនិត្យសាវតា និងប្ស្វារមាធនគ្មរ។ 

• ការដង់ក្បារ់ស្ក្មាដ់ប្ស្វាប្ក្ ើស្ប្រ កស្ការង្ហរ ជាអាទិ៍រមួមាន ការដារ់ រយ ការ ដ្ល់អ្នុសាស្ន៍ ការប្ក្ ើស្
ប្រ កស្ដុគគលិរ ការររ់ទុរ ការស្នា ឬនែៃ ដ្ល់ការង្ហរ ាំងប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្ដញ្ជ នូ និងក្ដប្ទស្ទទួល នែៃប្ស្វា
ភាន រ់ង្ហរប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ ( ាំងរន ុងប្ពលដង់ដត្មួ ប្លើរ និងប្ពលប្ក្ ើស្ប្រ កស្) និងនែៃប្ស្វាដដលគិត្ប្ដា 
ភាន រ់ង្ហររង។ 

• ការចាំណា  រ់ទងនឹងការពិនិត្យស្ុខភាព ការប្ធវ ើប្ត្ស្ដ  ឬការចារ់វា៉ែ រ់សាាំង រមួមានការពិនិត្យស្ុខភាព
ដដលក្ត្វូប្ធវ ើស្ក្មាដ់មាតុ្ភូមិនិវត្ត។ 

• ប្សាហ ុ ធានោ៉ែ ដ់រងរដស្់រដាា ភិបាលដដលចាាំបាច ់រមួ ាំងការធានោ៉ែ ដ់រងស្ុខភាពឬប្វ ជសាស្រស្ត រដស្់រមាររ 
និងការចុោះប្ឈាា ោះរន ុងមូលនិធិស្ុខុមាលភាពអ្នរចាំណារក្ស្រុ ជាប្សាហ ុ  ដដលអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូទទួលខុស្ក្ត្ូ
វ។ 

• ការចាំណា ប្ដើមបីប្ធវ ើប្ត្ស្ដ ប្ ទ្ៀងដទ ត្់រក្មិត្ ាំនញ និងស្មត្ថភាពរដស្់រមាររ ឬការចាំណា ប្ដើមបីទទួល
បានលិខិត្ដញ្ញជ រ់ រ់ព័នធ។ 

• ការចាំណ ស្ក្មាដ់ការដណដ ុ ោះដណាដ លចាាំបាច ់រមួមានការត្ក្មង់ទិស្ប្លើការង្ហរជារ់ដស្ដ ង និងការត្ក្មង់ទិស្
មុន ឬប្ក្កា ការមរដល់រដស្់ដុគគលិរដដលបានប្ក្ ើស្ប្រ កស្ែាីៗ និង 

• ការចាំណា ស្ក្មាដ់ការប្ធវ ើដាំប្ណើរ និងការហូដចុរប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្ដញ្ជ នូស្ក្មាដ់ប្គ្មលដាំណងននការស្ក្មិត្
ស្ក្មាាំង និងការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ ការប្ធវ ើដាំប្ណើរប្ៅរន ុងក្ស្រុពីរដនៃងសាន រ់ប្ៅរដស្់ដុគគលិរប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្ដញ្ជ នូ 
ប្ៅដល់ប្ោងចក្ររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ឬការសាន រ់ប្ៅដដលបាន ដ្ល់ឲ្យប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្ទទួល។ 

ប្សាហ ុ ស្ក្មាដ់លរខណស្មបត្ត ិទទួលការង្ហរប្ធវ ើ មិនអាចក្ត្វូបានកាត្់ប្ចញពីក្បារ់ឈន លួតាមរវធីិដណដ ឹងររ ងដក្ទពយពីត្
ត្ី  ន ការហូត្ពនធ  ក្បារ់ដប្ញ្ា ើ ក្បារ់ធាន ឬប្្ែងពីប្នោះប្ ើ ។ សូ្មអាន ស្ាំណងរនិងអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ក្ត្វូបាន
ទូ ត្់រ ន់ប្ពលវCLS។ 

ក្ដស្ិនប្ដើមិនអាចដង់ក្បារ់ខាងប្លើបានប្ដា ដទ ល់ជាមុនប្ទ ក្ដស្ិនប្ដើនែៃប្ស្វាចាាំបាច់ខាងប្លើគឺជាការត្ក្មូវ
ប្ដា ចាដ់ឲ្យដង់ប្ដា ដុគគលិរ ឬរន ុងររណីដដលដុគគលិរបានដង់ក្បារ់ដដលក្ត្វូបានហាមឃ្ត្់ប្ៅរន ុង CLS ប្នោះ 
ប្ៅរន ុងដាំណារ់កាលណាមួ រន ុងការង្ហរ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូស្ងក្បារ់ ាំងប្នោះរវញិភាៃ មប្ៅដល់ដុគគលិរ។ នែៃប្ស្វា ាំង
ប្នោះគួរក្ត្វូបានស្ង ូនរវញិរន ុងរ ៈប្ពលមួ ដខប្ក្កា ការមរដល់រដស្់ដុគគលិរប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្មាច ស្់ ទ្ោះ ឬរន ុងរ ៈ
ប្ពលមួ ដខដនទ ដ់ពីបានដឹងថាដុគគលិរបានដង់ក្បារប់្នោះ។ 

យសាហ ុយយធវ ើែុំយណើរនិងសាា ក់អា្ស្័យកន ុងយពលយធវ ើការ  

រន ុងររណដីដលអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ួលដុគគលិរចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្មរពីក្ដប្ទស្មួ ប្ទៀត្ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដង់នែៃប្ធវ ើ
ដាំប្ណើរ និងការសាន រ់ប្ៅ រមួ ាំងពនធ  និងនែៃប្ស្វាស្ក្មាដ់ការប្ចញដាំប្ណើរ។ ការចាំណា ស្ក្មាដ់ការប្ធវ ើដាំប្ណើរ និងការ
សាន រ់ប្ៅ រមួមានការចាំណា ដដលបានប្ធវ ើប្ ើងស្ក្មាដ់ការប្ធវ ើដាំប្ណើរ ការសាន រ់ប្ៅ និងការហូដចុរប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្
ដញ្ជ នូស្ក្មាដ់ប្គ្មលដាំណងននការស្ក្មិត្ស្ក្មាាំង និងការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ ការប្ធវ ើដាំប្ណើរប្ៅរន ុងក្ស្រុពីរដនៃងសាន រ់ប្ៅ
រដស្់ដុគគលិរប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្ដញ្ជ នូ ប្ៅដល់ប្ោងចក្ររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ឬការសាន រ់ប្ៅដដលបាន ដ្ល់ឲ្យប្ៅរន ុង
ក្ដប្ទស្ទទួល។ ប្សាហ ុ ប្ធវ ើដាំប្ណើចូលដដល រ់ព័នធ  មិនក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យស្ងដល់រមាររដរប្ទស្ដដលស្ថ ិត្រន ុង
ក្ដប្ទស្ប្នោះប្ហើ  និងមានឯរសារប្ធវ ើការប្ៅមានស្ុពលភាពប្ ើ ។ 

ការ្រប់្រងភាា ក់ងារពលកម្ម 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូប្ក្ដើក្បាស្់ទីភាន រ់ង្ហរប្ក្ ើស្ប្រ កស្ពលររដដលទទួលបានការអ្នុញ្ញា ត្/បានចុោះដញ្ជ ីក្ស្ដចាដប់្ដា 
អ្នុប្លាមតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ។  

ការពិនិត្យលា ិត្លា ន់យៅយលើភាា ក់ងារពលកម្ម 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ទទួលខុស្ក្ត្វូប្ធវ ើការពិនិត្យលែ ិត្លែន់ ប្ៅប្លើភាន រ់ង្ហរពលរមាណាមួ  រមួ ាំងភាន រ់ង្ហររង្ងដដរ ដដល
ក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់ប្ៅរន ុងការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ និងការង្ហររដស្់រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្។ ការពិនិត្យប្នោះនឹង
ក្ត្វូបានប្ធវ ើប្ ើងប្ៅប្ពលប្ក្ ើស្ប្រ កស្ភាន រ់ង្ហរពលរមា/ភាន រ់ង្ហររងែាីៗ រ៏ដូចជាស្វនរមាជាប្ទៀង ត្់ប្ៅប្លើភាន រ់ង្ហរ
ពលរមា/ភាន រ់ង្ហររងដដលមានក្សាដ់ ប្ដើមបីធានថា យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ពួរប្គដាំប្ពញតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវដដលមាន
ប្ៅរន ុង CLS ប្នោះ។ ដាំប្ណើរការននការពិនិត្យលែ ិត្លែន់ប្នោះ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់គួរដត្ដារ់ដញ្ច លូនូវការបា៉ា ន់ក្ដមាណហានិ
ភ័  ការពិនិត្យប្ ើងវញិនូវសាថ នភាព ល្ វូចាដ់រដស្់ភាន រ់ង្ហរប្ក្ ើស្ប្រ កស្ពលររ ការក្ដត្ិដត្ត ិក្រមស្ីលធម៌ និងោល់
 រយដណដ ឹង ាំងឡា ដដលបានដារ់ក្ដឆ្ាំងនឹងពួរប្គ។  
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រិចចក្ពមប្ក្ពៀងប្ស្វារមា ឬរិចចស្នាចាដ់រវាងអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ និងភាន រ់ង្ហរប្ក្ ើស្ប្រ កស្ពលរររដស្់ពួរប្គ ក្ត្វូមានប្ៅ
នឹងរដនៃងប្ដើមបីអ្នុប្លាមតាមត្ក្មូវការតាម ល្ វូចាដ់ (រដស្់ក្ដប្ទស្ដញ្ជ នូពលររ្ង និងក្ដប្ទស្ទទួលពលររ
្ង) ប្គ្មលការណ៍និងលរខខណឌ ត្ក្មូវស្ក្មាដ់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ (ដូចជា ការហាមឃ្ត្់ការគិត្នែៃប្លើដុគគលិរ)។ រិចចក្ពម
ប្ក្ពៀង ាំងប្នោះ គួរដារ់ដញ្ច លូនូវប្ស្វា ាំងអ្ស្់ដដល ដ្ល់ ូនប្ដា ភាន រ់ង្ហរពលរមា ោ មុខចាំណា លមែ ិត្ និងការ
ចាំណា ប្រើត្ប្ ើងអ្ាំ ុងប្ពលប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ។ 

ប្គ្មលការណ៍រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្រដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ក្ត្ូវ ូនដាំណឹងឲ្យបានចាស្់លាស្់ជាលា លរខណ៍អ្រែរដល់
ភាន រ់ង្ហរពលរមាែាីៗ ាំងអ្ស្់។ ប្គ្មលការណ៍ប្នោះ គួរក្ត្វូបាន ូនដាំណឹងសារជាែាីប្ៅប្ពលដនតរិចចក្ពមប្ក្ពៀងប្ស្វា
រមា ឬប្ៅប្ពលមានការដៃ ស្់ដដ រូ ឬដចច ុដបននភាពអ្វ ីមួ ។ 

ជាការអនុវត្តតាម្ការដណនាុំ អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឲ្យជួល និងផដល់ការងារឲ្យបុរគលិក
បរយទស្យដ្ឋយផាា ល ់យដ្ឋយកាត្់បនថយការយ្បើ្បាស្់ភាា ក់ងារពលកម្ម និងភារីទីបីយផសងយទៀត្យៅ
កន ុងការយ្ជើស្យរសី្ និងការ្រប់្រងបុរគលិក។  

អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឲ្យដ្ឋក់បញ្ច ូលនូវព័ត្៌មាន យោបល់្ត្េប់ និងបណដ ឹងសារទុកា
របស្ក់ម្មករចុំណាក្ស្កុបរយទស្របស្់ពួកយរយៅកន ុងការពិនិត្យយេើងវញិនូវការអនុវត្តការងារជា
បនតបនាា ប់របស្ភ់ាា ក់ងារពលកម្ម។  

អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឲ្យដ្ឋក់បញ្ច ូលលកាខ្ណឌ យៅកន ុងកិចចស្នាជាមួ្យភាា ក់ងារពល
កម្មរបស្ខ្់្នួ និង/ឬភាា ក់ងាររងថ្ន ទុំនាក់ទុំនង្ត្វូស្ថ ិត្យ្កាម្ការបញ្ឈប់ករណីដែលភាា ក់ងារយនា៉ះ
ពុុំមានយចត្នាទទួលការយធវ ើស្វនកម្មពិនិត្យែ៏្ត្ឹម្្ត្វូ ឬពុុំមានយចត្នាយដ្ឋ៉ះ្សាយរាល់ការរំយោភ្
បុំពានជាមួ្យនឹងយរលការណ៍ស្ដ ីពីការយ្ជើស្យរសី្បុរគលិករបស្់យរាងច្ក។ 

ការយ្ជើស្យរសី្ ការត្្ម្ង់ទិស្ និងការបណុ្៉ះបណាដ លបុរគលិកបរយទស្ចុំណាក្ស្កុ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូចូលក្ដ ូរប្ដា ដទ ល់ប្ៅរន ុងការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរដរប្ទស្ រហូត្ដល់ចដ់ដាំប្ណើរការប្ក្ ើស្ប្រ កស្
ដុគគលិរឲ្យអ្ស្់ពីលទធភាព ដ៉ាុដនតយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្ត្ូវចូលរមួប្ដា ដទ ល់ប្ៅរន ុងការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរស្ប្ក្មចចុង
ប្ក្កា ប្ដើមបី ដ្ល់ការង្ហរ ូន។ 

អ្ាំ ុងប្ពលននដាំប្ណើរការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូ ូនដាំណឹងឲ្យបានចាស្់លាស្់អ្ាំពលីរខខណឌ ននការប្ក្ ើស្
ប្រ កស្ និងការ ដ្ល់ការង្ហរដល់អ្នរដស្វ ងររការង្ហរ ាំងអ្ស្់។ រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្ដដលក្ត្វូបានប្ក្ ើស្ប្រ កស្ ក្ត្វូ
បាន ដ្ល់ ូននូវការដណដ ុ ោះដណាដ លត្ក្មង់ទិស្មុនប្ពលប្ចញដាំប្ណើរដដលដ ែ្រប្លើស្ិទធិ និងគិត្គូរដល់ប្ នឌ្័រ មុននឹង
ចុោះរិចចស្នាការង្ហរ និងចារប្ចញពីក្ដប្ទស្ដញ្ជ នូពលររ។  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូប្ធវ ើការត្ក្មងទ់ិស្ប្ក្កា ប្ពលមរដល់ ស្ក្មាដ់រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្ ប្ដា ប្ក្ដើភាសាដដលពួរ
ប្គអាច ល់បាន ប្ក្កា ប្ពលមរដល់ក្ដប្ទស្ប្គ្មលប្ៅ និងមុនប្ពលចាដ់ប្ ដ្ ើមការង្ហររដស្់ពួរប្គ។  

ោល់ការត្ក្មង់ទិស្ និងការដណដ ុ ោះដណាដ ល ាំងអ្ស្់ក្ត្វូប្ធវ ើប្ ើងជាភាសារដស្់រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្រដស្់អ្នរ គ្ត្់
គ្ង់ ដដលរមួមានជាអាទិ៍៖ 

• ការដណដ ុ ោះដណាដ លទូប្ៅ (ឧ ហរណ ៍ការប្ ើង នតប្ហាោះ ប្គ្មលការណ៍ និងនីតិ្វធីិរដស្់ក្រមុហ ុន) 

• ការដណដ ុ ោះដណាដ លជារ់លារ់ចាំប្ ោះដុគគលិរដរប្ទស្ចាំណារក្ស្រុ (ប្គ្មលការណ៍ដុគគលិរដរប្ទស្ចាំណារក្ស្រុ 
ការមិនស្ងស្ឹរនឹងប្សាហ ុ ដដលក្ត្វូបានប្គោ ការណ៍មរ…) 

• ក្ដព័នធដណដ ឹងសារទុរខស្ក្មាដ់រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្ 

• ស្ិទធិរដស្់ដុគគលិររន ុងការចូលរមួរន ុងស្ហ ីព គណៈរមាការ ឬទក្មងប់្្ែងប្ទៀត្ននការត្ាំណាងរមាររ 

• ការដណដ ុ ោះដណាដ ល រ់ទងនឹងការង្ហរ 

• ការដណដ ុ ោះដណាដ លស្ដ ីពសី្ុវត្ថ ិភាព 

កិចចស្នាការងារស្្មាប់កម្មករចុំណាក្ស្កុបរយទស្ 

ដដនថមពីប្លើលរខខណឌ ត្ក្មូវទូប្ៅ រ់ព័នធ នឹងរិចចស្នាការង្ហរ (សូ្មអាន ការង្ហរធមាតារក្ត្ូវបាន ដ្ល់ ូន CLS) 
ប្ៅប្ពលប្ក្ ើស្ប្រ កស្រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្មរប្ធវ ើការ៖ 

• រិចចស្នាក្ត្វូចុោះហត្ថប្លខា យ៉ា ងត្ិចក្បាាំនែងមុនប្ពលប្ចញដាំប្ណើរ ប្ដា អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ និងរមាររចាំណារក្ស្រុ
ដរប្ទស្ ប្ដើមបីទុរប្ពលប្វលាក្គដ់ក្គ្មន់ឲ្យដុគគលិរពិនិត្យប្ ើងវញិ និងប្ស្ន ើស្ុាំការក្សា ដាំភៃ ឺ ក្ដស្ិនប្ដើចាាំបាច់។  

• លរខខណឌ  ាំងឡា ដដលមានប្រៀដោដ់ប្ៅរន ុងរិចចស្នាការង្ហរជាលា លរខណអ៍្រែរស្ក្មាដ់ដុគគលិរ ក្ត្វូ
ទទួលបានការពនយល់ដរក្សា ប្ពញប្លញ មុនប្ពលប្ចញដាំប្ណើរពីក្ដប្ទស្រាំប្ណើត្រដស្់ពួរប្គ។ ការពនយល់
ដរក្សា ក្ត្ូវមានលរខណៈក្ត្ឹមក្ត្ូវ ប្ពញប្លញ និងជា រយប្ពចន៍ដដលដុគគលិរប្នោះអាចនឹង ល់បាន។ 
ការប្នោះរមួមានដូចជា លរខខណឌការង្ហរ និងមូលប្ហត្ុស្ក្មាដ់ការដញ្ឈដ់រិចចស្នាការង្ហរ។ 
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• រិចចស្នាការង្ហរក្ត្ូវប្ធវ ើប្ ើងជាលា លរខណ៍អ្រែរ ដដលអាចអ្នុវត្តបានតាម ល្ វូចាដប់្ៅរន ុងក្ដប្ទស្ទទួល
ពលររ និងស្រប្ស្រជាភាសារដស្់ដុគគលិរ។  

• ដុគគលិរដរប្ទស្ចាំណារក្ស្រុក្ត្វូទទួលបាននូវរិចចស្នាការង្ហរមួ ចាដ់ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្បាាំនែងមុនប្ពល
ប្ចញដាំប្ណើរ។ 

• រិចចស្នាការង្ហរនឹងមិនក្ត្វូបានដៃ ស្់ដដ រូប្ៅប្ពលប្ៅដល់ប្ោងចក្រប្ ើ  ប្លើរដលងដត្ការដៃ ស្់ដដ រូក្ត្វូដត្
ប្ធវ ើប្ ើងប្ដើមបីអ្នុវត្តតាមចាដរ់ន ុងមូលដាា ន និង ដ្ល់លរខខណឌ ប្ស្ា ើគ្មន  ឬកាន់ដត្លែ ។ 

មាត្ុភូ្ម្ិនិវត្តន៍ 

រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្ អាចប្ក្ ើស្ប្រ កស្ប្ដា ប្ស្រ ករន ុងការរវលិក្ត្ ដ់មរ ទ្ោះរវញិ ដៃ ស្់ដដ រូការង្ហរ ក្ដស្ិនប្ដើមាន
ការអ្នុញ្ញា ត្តាម ល្ វូចាដ់ ឬដនតការង្ហរជាមួ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្មិនក្ត្ូវទទួលបានការ
ដរពិន័ ចាំប្ ោះការដញ្ឈដ់រិចចស្នាការង្ហរក្គដ់ប្ពលប្វលា ប្ដា មានប្ស្ចរដ ី ូនដាំណឹងស្មរមយប្ ើ  (ប្យងប្ៅ
តាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ ដ៉ាុដនត មិនប្លើស្ពី 30 នែង)។ 

ដដនថមពីប្លើត្ក្មូវការតាម ល្ វូចាដ់ណាមួ រដស្់ក្ដប្ទស្មាច ស្់ ទ្ោះ និងក្ដប្ទស្រាំប្ណើត្  រ់ទងនឹងការប្ធវ ើមាតុ្ភូមិ
និវត្តនន៍នរមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្រដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ប្ៅប្ពលចដ់ទាំនរ់ទាំនងការង្ហរ ឬមុនប្ពលដញ្ចដ់ការង្ហរ 
អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូ ដ្ល់ស្ាំដុក្ត្ប្ធវ ើដាំប្ណើររវលិក្ត្ ដ់មរវញិតាម ល្ វូអាកាស្ ឬ ល្ វូប្គ្មរ ូនរមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្
រដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ដដលក្ត្វូបាន ួល ឬប្ក្ ើស្ប្រ កស្ប្ដា អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ពីក្ដប្ទស្ណាមួ ប្្ែងប្ទៀត្។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្ូវ
អ្នុប្លាមតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវប្នោះ ប្ដា មិនគិត្ដល់លរខខណឌ ននរិចចស្នាការង្ហរស្ក្មាដ់ដុគគលិរប្នោះប្ ើ ។ 

លរខខណឌ ត្ក្មូវឲ្យទូ ត្់ស្ក្មាដ់ការប្ធវ ើមាត្ុភូមិនិវត្តន៍ ពុាំក្ត្ូវបានអ្នុវត្តប្ ើ  ប្ៅប្ពលដដលដុគគលិរប្នោះ៖ 

• ក្ត្វូបានដញ្ឈដ់ពីការង្ហរប្ដា សារការក្ដក្ពឹត្តខុស្ចាដ់។ 

• ទទួលបានការង្ហរក្ស្ដចាដ់ប្្ែងប្ទៀត្ប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្ប្នោះ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងប្ៅដត្ក្ត្ូវទូ ត្់ស្ក្មាដ់ការប្ធវ ើមាតុ្ភូមិនិវត្តន៍ដដដល ក្ដស្ិនប្ដើដុគគលិរប្នោះឈដ់ពីការង្ហររដស្់
ខល នួមុនប្ពល្ុត្អាណត្ត ិននរិចចស្នាការង្ហរប្ដា សារដត្៖ 

• អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់រំប្លាភធងន់ធងរប្លើលរខខណឌណាមួ ននរិចចស្នាការង្ហរ។ 

• ដុគគលិរប្នោះស្ថ ិត្ប្ក្កាមការយ ី ឬការរំប្លាភដាំ នដដលមិនក្ត្ូវបានប្ដាោះក្សា  ូន ន់ប្ពលប្វលាប្ក្កា 
ពីមានដណដ ឹង។ សូ្មអាន អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនប្រ កស្ប្អ្ើង CLS និង ការប្ដៀត្ប្ដៀនរនិងការរំប្លាភដាំ នរមិនក្ត្វូ
បានអ្ធាក្ស្័  CLS។  

ជាការអនុវត្តតាម្ការដណនាុំ អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឲ្យផដល់ជូននថ្លស្ុំបុ្ត្យនតយហា៉ះម្ុន
យពលផុត្អាណត្តិននកិចចស្នាការងារ ជាការយ ល ើយត្បយៅនឹងកាលៈយទស្ៈពិយស្ស្ៗែូចជា ជុំងឺ ឬ
ភាពអាស្នាកន ុង្កមុ្្រួសារ ឬការវវលិ្ត្េប់យៅកាន់្បយទស្កុំយណើត្វវញិយែើម្បចូីលរមួ្យៅកន ុងការ
យបា៉ះយឆ្ា ត្នានា។ 

ការរុំពារអាកមាននផាយពា៉ះ 

រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្ដដលមានន ទ្ប្ ោះ នឹងក្ត្វូទទួលបាននូវការធានចាំប្ ោះការគ្មាំ រក្គដ់ដដដយ៉ា ង ាំង
អ្ស្់តាមចាដ់ និងលរខខណឌ ចាដ ់ដដលយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្ត្វូទទួលបាននូវអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ដូចគ្មន នឹងដុគគលិររន ុង
ក្ដប្ទស្ដដរ។ 

ររណីដដលការប្ធវ ើមាតុ្ភូមិនិវត្តនក៍្ត្វូបានត្ក្មូវប្ដា ចាដ ់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្ូវោ៉ែ ដ់រងប្ៅប្លើដនទ ុរចាំណា រន ុងការប្ធវ ើ
មាតុ្ភូមិនិវត្តន៍ប្ដា អ្នុប្លាមតាមដ ន្រស្ដ ីពីមាត្ុភូមិនិវត្តន៍។ 

ជាការអនុវត្តតាម្ការដណនាុំ អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឲ្យផដល់ជូននថ្លស្ុំបុ្ត្យនតយហា៉ះម្ុន
យពលផុត្អាណត្តិននកិចចស្នាការងារ ្បសិ្នយបើបុរគលិកចុំណាក្ស្កុបរយទស្ដែលមាននផាយពា៉ះ 

យ្ជើស្យរសី្យែើម្បី្ត្េប់យៅ្បយទស្បញ្ជ នូវញិយែើម្បីស្្មាលកូន។ 

កដនលងផទ កុ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹង ត្ល់ទីរដនៃងររាទុរស្ក្មាដ់ដុគគលិរដរប្ទស្ចាំណារក្ស្រុ ាំងអ្ស្់ ជាលរខណៈដុគគល មានស្ុវត្ថ ិ
ភាព និងអាចចារ់ប្សាបានស្ក្មាដ់ការររាទុរឯរសារដទ ល់ខល នួ និងរដស្់មានត្នមៃប្្ែងប្ទៀត្។ ក្គដ់ប្ពល ាំង
អ្ស្់ ដុគគលិរនឹងក្ត្ូវមានលទធភាពចូលប្ៅកាន់រដនៃងររាទុរប្នោះភាៃ មៗនិងប្ដា ដទ ល់។ 

បុរគលិកខ្ុស្ចាប់ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនអាចប្ក្ដើក្បាស្់រមាររចាំណារក្ស្រុដរប្ទស្ ដដលពុាំក្ត្ូវបានអ្នុញ្ញា ត្តាមចាដឲ់្យមរប្ធវ ើការប្ៅរន ុង
ក្ដប្ទស្ទទួលពលររបានប្ ើ ។ ដុគគលិរដរប្ទស្ចាំណារក្ស្រុខុស្ចាដ់ណាមាន រដ់ដលក្ត្វូបានប្គដឹងថា ួលប្ដា 
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អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ឬក្ត្ូវបាន ួលប្ដា សារដត្ការក្ដត្ិដត្ត ិរន ុងការ ួលពុាំក្គដ់ក្គ្មន់ មានស្ិទធិប្ធវ ើមាត្ុភូមិនិវត្តន៍ប្ដា 
អ្នុប្លាមតាមដ ន្រ មាតុ្ភូមិនិវត្តន៍ ខាងប្លើប្នោះ។ 

ការជួលកម្មករចុំណាក្ស្កុបរយទស្យៅកន ុង្បយទស្ទទួលពលករ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូប្ធវ ើឲ្យក្បារដថា ដុគគលិរដរប្ទស្ចាំណារក្ស្រុដដលក្ត្វូបាន ួល និងស្ថ ិត្ប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្ទទួលពល
ររប្នោះរចួជាប្ក្ស្ច ក្ត្វូបានអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យប្ធវ ើការប្ដា ក្ស្ដចាដ់។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូទទួលខុស្ក្ត្វូចាំប្ ោះោល់ដនទ ុរ
ចាំណា ដដល រ់ព័ធនឹងការដៃ ស្់ដដ រូទិដាា ការការង្ហរ ឬស្ាំណុាំឯរសារអ្នុញ្ញា ត្ការង្ហរប្្ែងៗប្ទៀត្។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់រ៏ក្ត្វូ
ទទួលខុស្ក្ត្វូចាំប្ ោះការប្ធវ ើមាតុ្ភូមិនិវត្តន៍្ងដដរ ប្ដា អ្នុប្លាមតាមដ ន្រស្ដ ីព ីការប្ធវ ើមាតុ្ភូមិនិវត្តន៍ ខាងប្លើ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3 ស្ាំណុាំឯរសារ។ 

 ឯកសារយោង 

ILO Convention No. 29, Concerning Forced Labor (1930) (អ្នុស្ញ្ញា  ILO ប្លខ 29,  រ់ព័នធ នឹងពលរមាដងខ ាំ 
(1930)) 

ILO Convention No. 105, Abolition of Forced Labor Convention (1957) (អ្នុស្ញ្ញា  ILO ប្លខ 105, អ្នុស្ញ្ញា ស្ដ ី
ពីការលុដដាំបាត់្ពលរមាដងខ ាំ (1957)) 

ILO Convention No. 181, Private Employment Agencies Convention (1997) (អ្នុស្ញ្ញា  ILO ប្លខ 181, អ្នុ
ស្ញ្ញា ស្ដ ីពីទីភាន រ់ង្ហរការង្ហរឯរ ន) (1997)) 

ប្គ្មលការណ៍ទូប្ៅ និង ប្គ្មលការណ៍ដណនាំអ្ាំពីក្ដត្ិដត្ត ិការ ILO ស្ក្មាដ់ការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ-ដុគគលិរប្ដា ក្ត្ឹម
ក្ត្វូ ក្ពម ាំងអ្ត្ថន័ នននែៃប្ស្វាប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ-រមាររ និង ប្សាហ ុ  រ់ព័នធ  (2019) 

ពិធីសារប្ដើមបីដង្ហក រ ដស្រង្ហក ដ និងដារ់ទណឌ រមាប្លើអ្នរ ួញដូរមនុស្ែ ជាពិប្ស្ស្ ស្រស្ត ី និងរុមារ (ពិធីសារស្ដ ីពីការ ួញ
ដូរ) (2000) 

The Trafficking Victims Protection Act, 22 USC §7101 (2000) (ក្រមចាដ់ស្ដ ីពីការការ រ នរងប្ក្គ្មោះប្ដា ការ
 ួញដូរ, 22 USC §7101 (2000)) 

 អា ុប្ធវ ើការអ្ដបដរមាគ ឺ16 ឆ្ន ាំ 

 បទដ្ឋា ន 

ក្រមុហ ុន Nike ហាមឃ្ត្់ការប្ក្ដើក្បាស្់ពលរមារុមារប្ៅរន ុងក្គឹោះសាថ នដដលបានចុោះរិចចស្នា ប្ដើមបី្លិត្ ឬចល័ត្
្លិត្្លរដស្់ Nike។ ដុគគលិររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្ត្វូមានអា ុ 16 ឆ្ន ាំ ឬប្ក្ចើនជាងអា ុដដលត្ក្មូវ
ឱយដញ្ចដ់ការអ្ដ់រំកាត្ពវរិចច ឬអា ុប្ធវ ើការក្ស្ដចាដ់ប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្ ប្ លគឺលរខខណឌណាមួ ដដលខពស្់ជាង។ 
ដុគគលិរដដលមានអា បុ្ក្កាម 18 ឆ្ន ាំ មិនក្ត្ូវបានប្ក្ ើស្ប្រ កស្ឱយប្ធវ ើការរន ុងលរខខណឌ ប្ក្គ្មោះថាន រ់ប្ ើ  ដូចជាការប្ធវ ើ
ការង្ហរប្ៅប្ពល ដ់ ការប្ធវ ើការជាមួ សារធាត្ុគីមី ឬការប្ធវ ើការជាមួ ប្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីនធន់ធងន់ជាប្ដើម។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

45.2.1 លកាខ្ណឌ ត្្ម្ូវអាយុអបបបរមា  

ដទដាា នអា ុអាដបដរមាខពស្់ជាងប្នោះអាចក្ត្វូបានដប្ងក ើត្ប្ ើងប្ដា ក្រមុហ ុន Nike ប្ៅរន ុងឧស្ាហរមា ឬក្ដប្ទស្
មួ ចាំនួន ដដលនឹងក្ត្វូបាន្ែពវ្ា ប្ៅកាន់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ រ់ព័នធ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដារ់ឱយអ្នុវត្ត និងររាក្ដព័នធធនធានមនុស្ែ និងការក្ដត្ិដត្ត ិនន ប្ដើមបីប្ ទ្ៀងដទ ត្់ថាប្ត្ើ អ្នរ
ដារ់ រយស្ុាំប្ធវ ើការង្ហរប្ ៃ ើ ត្ដប្ៅនឹងលរខខណឌ ត្ក្មូវអា អុ្ដបដរមាដដរឬប្ទ។ ក្ដព័នធនិងការក្ដត្ិដត្ត ិដដដប្នោះ 
រមួមាន ាំងប្គ្មលនប្យបា ប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរជាលា លរខណ៍អ្រែរ ការដណត ុ ោះដណាត លដុគគលិរដ ន្រប្ក្ ើស្ប្រ កស្
ដុគគលិរ និងភស្ត ុតាងស្ាំណុាំឯរសារអា ុដដលក្ត្វូការប្ៅប្ពលប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ។ 
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45.2.2 ភ្ស្ត ុតាងបងាហ ញពីអាយុ  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងត្ក្មូវឱយមានភស្ត ុតាងដង្ហា ញពីអា បុ្ៅប្ពលប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ ដដលអាចរមួមានស្ាំដុក្ត្រាំប្ណើត្ 
ប្ស្ៀវប្ៅក្គួសារ អ្ត្តស្ញ្ញា ណដ័ណណ  ដ័ណណ ប្ដើរដរ និងដ័ណណ ប្បាោះប្ឆ្ន ត្។ ប្ស្ចរត ីចមៃងឯរសារ ាំងប្នោះនឹងក្ត្ូវបានររា
ទុររន ុងក្ដព័នធឯរសាររន ុងរ ៈប្ពលដាំប្ពញការង្ហរ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងចាត់្វធិានការស្មក្ស្ដប្ដើមបីប្ធវ ើឱយក្បារដថា ភស្ត ុតាងឯរសារអា ុដដដប្នោះមានភាពក្ត្ឹមក្ត្វូ 
និងប្ពញប្លញ។ ប្ៅរន ុងររណីដដលភស្ត ុតាងឯរសារអា ុមិនអាចទុរចិត្តបាន ឬមិនអាចររបាន អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់
នឹងដស្វ ងរររវធីិប្្ែងប្ទៀត្ ប្ដើមបីប្ ទ្ៀងដទ ត្់អា រុដស្់ដុគគលិរ។ ឧ ហរណ៍រមួមាន ប្ស្ចរត ីចមៃងស្ញ្ញា ដក្ត្សាលា
ដដលមានប្បាោះក្តា ល្ វូការ ឬលិខិត្ដញ្ញជ រ់ពីអ្នរត្ាំណាងរដាា ភិបាលមូលដាា ន។ 

ភស្ត ុតាងឯរសារអា ុអាចដរៃងដនៃ ាំ ឬដៃ ស្់ដត រូយ៉ា ងង្ហ ក្សួ្ល ដូប្ចនោះអ្នរ គ្ង់ គ្ង់អាចចាាំបាចក់្ត្ូវប្ក្ដើក្បាស្់ប្ស្វាប្វ ជ
ដណឌ ិត្ដដលមានការទទួលសាគ ល់ពីរដាា ភិបាល ប្ដើមបីប្ ទ្ៀងដទ ត្់ឱយបានក្ត្ឹមក្ត្ូវនូវអា រុដស្់ដុគគលិរតាមរ ៈការពិ
និត្យប្មើលោងកា ។ ស្ាំណុាំឯរសារលទធ្លពិនិត្យប្មើលោងកា នឹងក្ត្ូវបានភាជ ដ់មរយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ជាមួ ភស្ត ុ
តាងឯរសារអា ុមួ រន ុងចាំប្ណាមភស្ត ុតាងឯរសារអា ុដដលមានប្រៀដោដ់ខាងប្លើ។ 

45.2.3 ការយដ្ឋ៉ះ្សាយបាហ ការងារម្ិនទាន់្រប់អាយុ  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ រត្់ក្តាជាឯរសារ ររាទុរ និង្ែពវ្ា ក្ដរដប្ដា ក្ដស្ិទធភាពប្ៅកាន់ដុគគលិរ និងភា
គីដដលចាដ់អារមាណ៍ប្្ែងប្ទៀត្ អ្ាំពបី្គ្មលនប្យបា  និងនីតិ្វធីិស្ក្មាដ់ការប្ដាោះក្សា ដញ្ញា ដុគគលិរមិន ន់ក្គដ់
អា  ុដដលក្ត្វូបានររប្ ើញថារាំពុងប្ធវ ើការរន ុងសាថ នភាពដដលក្ត្វូបានហាមឃ្ត្់ប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ ឬប្ដា  
CLS ប្នោះ។ 

រន ុងចាំប្ណាមប្គ្មលនប្យបា និងនីតិ្វធីិដដដប្នោះប្្ែងប្ទៀត្ ប្ៅប្ពលអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្ូវបានររប្ ើញថាមាន
ដុគគលិរដដលមានអា បុ្ក្កាមដទដាា នអ្ដបដរមា ក្ស្ដជាមួ នឹងឧត្តមក្ដប្យ ន៍ជារមួរដស្់ដុគគលិរ និងស្ថ ិត្រន ុង
លរខខណឌ ត្ក្មូវននចាដ់រន ុងក្ស្រុ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងក្ត្វូបានត្ក្មូវឱយចាត់្វធិានការដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• ដររមាររមិន ន់ក្គដ់អា ុប្ចញពីរដនៃងប្ធវ ើការ។ 

• ត្ល់ការគ្មាំក្ទ ឬដ ន្រហិរញ្ា វត្ថ ុនិងការគ្មាំក្ទប្្ែងប្ទៀត្ឱយបានក្គដ់ក្គ្មន់ ប្ដើមបីឱយរមាររមិន ន់ក្គដ់អា ុ
ប្នោះចូលប្រៀន និងររាការប្រៀនសូ្ក្ត្ ឬរមា វធីិដណត ុ ោះដណាត លរវជិាជ  ីវៈរហូត្ដល់អា  ុ16 ឆ្ន ាំ ឬអា បុ្ធវ ើការអ្ដប
ដរមាក្ស្ដចាដ់ ប្ លគឺលរខខណឌអា ុមួ ណាដដលខពស្់ជាង។ 

• ក្ដស្ិនប្ដើរមាររមិន ន់ក្គដ់អា ុរដូប្នោះអាច ត្ល់ស្ាំណុាំឯរសារដដលដង្ហា ញថា គ្មត់្ក្ត្វូបានចុោះប្ឈាា ោះ ឬ
រាំពុងចូលប្រៀន ឬរមា វធីិដណត ុ ោះដណាត លរវជិាជ  ីវៈ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដនតដង់ក្បារ់ឈម លួមូលដាា ន ូនរមាររមិន
 ន់ក្គដ់អា ុរដូប្នោះរហូត្ ល់ដត្គ្មត្់ដញ្ចដ់ការស្ិរា ឬការដណត ុ ោះដណាត ល ឬឈានចូលដល់អា  ុ16 ឆ្ន ាំ 
ឬអា បុ្ធវ ើការអ្ដបដរមាក្ស្ដចាដ ់ប្ លគឺលរខខណឌ មួ ណាដដលខពស្់ជាង។ 

• ប្ៅប្ពលរមាររមិន ន់ក្គដ់អា ុឈានចូលដល់អា ុ 16 ឆ្ន ាំ ឬអា បុ្ធវ ើការអ្ដបដរមាក្ស្ដចាដ ់ប្ លគឺ
លរខខណឌ មួ ណាដដលខពស្់ជាង ពួរប្គនឹងក្ត្ូវបាន ត្ល់ ូនឱកាស្ការង្ហរពីអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ 

• ក្ដស្ិនប្ដើរមាររមិន ន់ក្គដ់អា ុប្នោះ ស្ា ័ក្គចិត្តប្ក្ ើស្ប្រ កស្មិនចូលប្រៀន ឬមិនចូលរមួរមា វធីិដណត ុ ោះដណាត
លរវជិាជ  ីវៈ ពួរប្គប្បាោះដង់ប្ចាលស្ិទធិទទួលបានស្ាំណងហិរញ្ា វត្ថ ុជាដនតពីអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ ប្ស្ចរដ ីស្ប្ក្មចប្នោះ
នឹងក្ត្ូវបានរត្់ក្តាទុរជាឯរសារ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់និងក្រមុហ ុន Nike ឬអ្នរត្ាំណាងដដលក្ត្វូបានចាត្់តាាំងរដស្់ក្រមុហ ុន អាចក្ពមប្ក្ពៀងគ្មន ប្លើរមា វធីិ
ប្ដាោះក្សា ដដនថម ឬប្្ែងៗប្ទៀត្ ដដលស្មក្ស្ដប្ៅនឹងសាថ នភាព និងឧត្តមក្ដប្យ ន៍រដស្់ដុគគលិរ។ 

45.2.4 ការការពារបុរគលិកវយ័យកមងពីសាថ នភាពយ្រ៉ះថ្នា ក់  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមិនប្ធវ ើឱយដុគគលិរដដលមានអា ុប្ក្កាម 18 ឆ្ន ាំក្ដឈមប្ៅនឹងសាថ នភាពប្ក្គ្មោះថាន រ់ដដលប្ៅរន ុងឬ
ប្ក្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ ដដលទាំនងជាដងកអ្នតោ ដល់ស្ុខភាព ស្ុវត្ថ ិភាព ឬទឹរចិត្តរដស្់ដុគគលិរប្ទ។ សូ្មអាន ស្ាំណល់
ដងកប្ក្គ្មោះថាន រ់ CLS និង រដូធាត្ុមិនប្ ោះ CLS។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ដាំប្ណើរការប្ដើមបីរាំណត្់អ្ត្តស្ញ្ញា ណប្លើការចាត់្តាាំងការង្ហរដដលអាចជាការង្ហរប្ក្គ្មោះថាន រ់។ 
ឧ ហរណ ៍រមួមានការប្ធវ ើការជាមួ  ឬប្ៅ ិត្សារធាត្ុគីមីប្ក្គ្មោះថាន រ់ ការប្ធវ ើការជាមួ ប្ក្គឿងមា៉ា ស្ុីនប្ក្គ្មោះថាន រ់ 
ការង្ហរ ដ់ ឬការង្ហរប្្ែងៗប្ទៀត្ ដដលក្ត្វូបានរាំណត្់ប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ។  

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ។ 
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 ឯកសារយោង 

ILO Convention No. 138, Minimum Age Convention (1973) (អ្នុស្ញ្ញា  ILO ប្លខ 138, អ្នុស្ញ្ញា ស្ដ ីពីអា ុអ្ដប
ដរមា (1973)) 

ILO Convention No. 182, Elimination of the Worst Forms of Child Labor Convention (1999) (អ្នុស្ញ្ញា  ILO 
ប្លខ 182, អ្នុស្ញ្ញា ស្ដ ីពីការលុដដាំបាត្់ទក្មង់អាក្ររ់ដាំ្ុត្ននពលរមារុមារ (1999)) 

 អ្នរ គ្ត្់្ គង់មិនប្រ កស្ប្អ្ើង 

 បទដ្ឋា ន 

ដុគគលិររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនដមនជារមាវត្ថ ុចាំប្ ោះការប្រ កស្ប្អ្ើងរន ុងការង្ហរប្ ើ  រមួ ាំង រន ុងការប្ក្ ើស្ប្រ កស្
ដុគគលិរ ការ ត្ល់ស្ាំណង ការដាំប្ ើងមុខត្ាំ ដណង ឬការដារ់ពិន័  ប្ដា ដ ែ្រប្លើប្ភទ ជាត្ិសាស្ន៍ សាស្ន អា ុ 
ពិការភាព និនន ការប្ភទ ការមានន ទ្ប្ ោះ សាថ នភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ ស្ញ្ញជ ត្ិ ទស្ែនៈនប្យបា  និនន ការស្ហ ីព
រមាររ ប្ដើមរាំប្ណើត្ស្ងគមឬជាត្ិពនធ ុ ឬឋានៈប្្ែងប្ទៀត្ដដលក្ត្ូវបានការ រប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ ដុគគលិរ ាំង
អ្ស្់ប្ដា មិនគិត្ពីប្ភទ នឹងទទួលបានក្បារ់ឈន លួប្ស្ា ើគ្មន ស្ក្មាដ់ការង្ហរដដលមានត្នមៃប្ស្ា ើគ្មន ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

46.2.1 យរលនយោបាយស្ត ីពីការម្ិនយរសី្យអើង  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមានប្គ្មលនប្យបា ជាលា លរខណ៍អ្រែរក្ដឆ្ាំងនឹងការប្រ កស្ប្អ្ើង។ ប្គ្មលនប្យបា ស្ត ីពីការមិន
ប្រ កស្ប្អ្ើង យ៉ា ងប្ហាចណាស្់នឹងរមួមាន៖ 

• ប្ស្ចរត ីដែៃងការណ៍មួ ដដលហាមឃ្ត្់ការប្រ កងប្អ្ើងរន ុងការង្ហរដដលក្ស្ដតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុខាងប្លើ 
ដទដាា ន និងជាធរមាន។ 

• រវធីិសាស្រស្តស្ក្មាដ់ការដារ់ដណដ ឹងសារទុរខ ន ទ្រន ុង ឬដណត ឹង រ់ទងនឹងការប្រ កស្ប្អ្ើង។ 

o សូ្មអានក្ដការស្ដ ីពីដណដ ឹងសារទុរខ ប្ៅរន ុង ប្ស្រ កភាពននការដប្ងក ើត្ស្មាគមរនិងការចរចាជាស្មូហ
ភាពរក្ត្វូបានប្គ្មរព CLS។ 

• ប្ស្ចរត ីដែៃងការណ៍ដដលថា មិនមានដុគគលិរណាមាន រ់នឹងក្ត្ូវបានដារ់ប្ ស្ ឬស្ងស្ឹរប្ដា សារការោ 
ការណ៍ប្ដា ស្ុចចចិត្តអ្ាំពីការក្ពឹត្ត ិ ឬឥរយិដែប្រ កស្ប្អ្ើងប្នោះប្ទ។ 

ការ្បា្ស្័យទាក់ទង 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹង្ែពវ្ា ក្ដរដប្ដា ក្ដស្ិទធភាពនូវប្គ្មលនប្យបា ស្ដ ីពីការមិនប្រ កស្ប្អ្ើងរដស្់ខល នួប្ៅកាន់
ដុគគលិរ ប្ដើមបីឱយពួរប្គដឹងអ្ាំពសី្ិទធិរដស្់ពួរប្គរន ុងការមិនមានការប្រ កស្ប្អ្ើង។ ការក្បាក្ស្័  រ់ទងក្ដរដប្ដា 
ក្ដស្ិទធភាពរមួមាន៖ 

• ការត្ក្មង់ទិស្ដុគគលិរែាី និងការដាំដ៉ានជាក្ដចាាំ។ 

• ការដណត ុ ោះដណាត លក្ដធានក្រមុ និង/ឬគណៈក្គដ់ក្គង។ 

• ការដិទ្ា ប្គ្មលនប្យបា ប្នោះប្ៅប្លើកាត រប្ខៀន ូនដាំណឹងដល់ដុគគលិរ ឬទីតាាំងប្្ែងប្ទៀត្ដដល
ដុគគលិរអាចង្ហ ក្សួ្លចូលប្ៅអានប្គ្មលនប្យបា  ាំងប្នោះ។ 

ការបណុ្៉ះបណាដ លបុរគលិក 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដណត ុ ោះដណាត លដុគគលិររដស្់ខល នួឱយទទួលខុស្ក្ត្ូវប្លើការអ្នុវត្តប្គ្មលនប្យបា ស្ដ ីពីការមិន
ប្រ កស្ប្អ្ើងរដស្់ខល នួ រ់ទងនឹងតួ្នទី និងការទទួលខុស្ក្ត្វូរដស្់ពួរប្គ។ 

46.2.2 ការ្បត្ិបត្ត ិការងារយដ្ឋយរម នការយរសី្យអើង  

ការស្ប្ក្មចចិត្ត រ់ទងនឹងការង្ហរ នឹងក្ត្វូបានប្ធវ ើប្ ើងប្ដា ដ ែ្រប្លើលរខណរវនិិចេ ័  រ់ព័នធនឹងការង្ហរ។ 
ឧ ហរណ៍៖ លរខណស្មបត្ត ិ  ាំនញ ស្មត្ថភាព ្លិត្ភាព និងលទធលការង្ហរជារមួរដស្់ដុគគលិរ។ 

ការោ រន ុងដញ្ជ ីប្មា ប្ដា ដ ែ្រប្លើនិនន ការនប្យបា  ឋានៈស្ហ ីពរមាររ ឬឋានៈដដលក្ត្វូបានការ រប្ដា 
ចាដ់ណាមួ  ឬលរខណរវនិិចេ ័ ដដលមិន រ់ព័នធនឹងការង្ហរ ក្ត្វូបានហាមឃ្ត្់ជាពិប្ស្ស្។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងអ្នុប្លាមតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ រ់ទងនឹងក្ដប្ភទការង្ហរដដលក្ត្វូបានចាត់្តាាំងរដស្់ដុគគលិរ។ 



 អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនប្រ កស្ប្អ្ើង NIKE CODE LEADERSHIP STANDARDS 

 

ែ ប្ៅប្លើដាំ្ុត្ | ទាំព័រ 121 នន 137 

 

ឧ ហរណ៍អាចរមួមានចាដ់ដដលត្ក្មូវឱយមានការក្ដក្ពឹត្តប្ដា អ្នុប្ក្គ្មោះ ឬពិប្ស្ស្ចាំប្ ោះ នពិការ អ្ត្ីត្ ុទធ ន 
និង នជាត្ិភាគត្ិចដដលក្ត្វូបានការ រ។ 

ជាការ្បត្ិបត្ត ិដែល្ត្វូបានផតល់អនុសាស្ន៍ សូ្ម្បីដត្យៅទីកដនលងណាដែលម្ិន្ត្វូបានត្្ម្ូវ
យដ្ឋយចាប់កន ុង្ស្កុកត ី អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឱ្យផតលក់ដនលងសាា ក់យៅស្ម្្ស្បែល់
បុរគលិកពិការ រមួ្ទាុំងការជួយស្្មួ្លឱ្យមានលទធភាពចូលយៅយ្បើ្បាស្់បនាប់ទឹក និងស្មាភ រ 
របូវន័ត យផសងយទៀត្។  

ជាការ្បត្ិបត្ត ិដែល្ត្វូបានផតល់អនុសាស្ន៍ អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឱ្យផតល់ជូនបុរគលិក
នូវទីតាុំងស្ម្្ស្បស្្មាប់ការ្បត្ិបត្ត ិសាស្នា។ 

្បាក់ឈ្ន លួយស្ម ើរា ស្្មាប់ការងារយស្ម ើរា  

ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់ប្ដា មិនគិត្ពីប្ភទ នឹងទទួលបានក្បារ់ឈន លួប្ស្ា ើគ្មន ស្ក្មាដ់ការង្ហរដដលមានត្នមៃប្ស្ា ើគ្មន  ប្ហើ 
នឹងទទួលបានការវា ត្នមៃប្ស្ា ើគ្មន ប្ៅប្លើគុណភាពការង្ហររដស្់ពួរប្គ និងឱកាស្ប្ស្ា ើគ្មន រន ុងការដាំប្ពញមុខត្ាំ ដណង
ទាំប្នរ។  

ការអនុយ្រ៉ះ និងស្ុំណូក 

ដុគគលិរថាន រ់ក្គដ់ក្គងនឹងមិនទទួលអ្ាំប្ណា  ក្បារ់ ឬការអ្នុប្ក្គ្មោះប្្ែងប្ទៀត្ពីដុគគលិរ ឬដុគគលិរអ្នគត្ជាែន រូ
នឹងការទទួលបានការង្ហរ ឬការក្ដក្ពឹត្តពិប្ស្ស្ប្ ើ ។  

46.2.3 ស្ិទធ ិរបស្់ស្តស្ត ី  

ការងារដែលស្ុវត្ថ ិភាព 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹង ត្ល់រដនៃងសាន រ់ប្ៅស្មរមយ និងស្មក្ស្ដស្ក្មាដ់ដុគគលិរជាស្រស្ត ីដដលមានន ទ្ប្ ោះ ស្ក្មាលរូន និង
ដាំប្ រូន។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងអ្នុប្លាមតាមការរាំណត្់ប្មា៉ា ងការង្ហរណាមួ  ឬការររ ងត្ដនត ឹងការង្ហរប្្ែងប្ទៀត្
ស្ក្មាដ់ដុគគលិរមានន ទ្ប្ ោះនិងដាំប្ រូនដដលត្ក្មូវប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ និងចាត់្រវធិានការស្មក្ស្ដប្្ែងប្ទៀត្ 
ប្ដើមបីការ រស្រស្ត ីមានន ទ្ប្ ោះមិនឱយប្ធវ ើការង្ហរក្ដរដប្ដា ប្ក្គ្មោះថាន រ់ រមួ ាំងប្មា៉ា ងការង្ហរដដលក្ត្វូបានរ ងត្ដនត ឹង
ដូចដដលក្ត្វូបាន ត្ល់អ្នុសាស្ន៍ប្ដា ប្ពទយដដលមានអាជាា ដ័ណណ ។ 

ការយធវ ើយត្ស្ត រកយម្ើលនផាយពា៉ះ 

ការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ប្មើលន ទ្ប្ ោះនឹងមិនដមនជាលរខខណឌ ននការង្ហរប្នោះប្ ើ  ប្ហើ រ៏នឹងមិនត្ក្មូវឱយដុគគលិរប្ធវ ើប្នោះដដរ 
លុោះក្តាដត្ក្ត្ូវបានត្ក្មូវប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ ការប្ធវ ើប្ត្ស្ត ររប្មើលន ទ្ប្ ោះប្ដា ស្ា ័ក្គចិត្តអាចក្ត្វូបាន ត្ល់ ូន 
ដ៉ាុដនត ក្ត្ូវប្ធវ ើប្ ើងប្ៅតាមដត្ស្ាំណូមពររដស្់ដុគគលិរដត្ដ៉ាុប្ណាណ ោះ ប្ហើ ស្ាំប្ណើដដដប្នោះនីមួ ៗនឹងក្ត្ូវបានររាទុរជា
ឯរសារ។ 

ការពនារកុំយណើត្ 

ដុគគលិរនឹងមិនក្ត្ូវបានដងខ ាំ ឬដារ់ស្មាព ធប្ដា អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ឱយប្ធវ ើការពនាររាំប្ណើត្ប្ ើ ។ 

ការស្្មាកមាត្ុភាព 

ដុគគលិរជាស្រស្ត ីមានស្ិទធិឈដ់ស្ក្មារមាតុ្ភាពក្ស្ដតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវរដស្់ចាដរ់ន ុងក្ស្រុ ឬ ស្ាំណងរនិងអ្ត្ថ
ក្ដប្យ ន៍ក្ត្ូវបានទូ ត្រ់ ន់ប្ពល CLS ប្ លគឺលរខខណឌ ត្ក្មូវមួ ណាដដលខពស្់ជាង។ 

ដុគគលិរដដលឈដ់ស្ក្មារមាតុ្ភាព នឹងមិនក្ដឈមនឹងការដប្ណត ញប្ចញពីការង្ហរប្ ើ  ប្ហើ រ៏មិនក្ដឈមនឹង
ការគាំោមដប្ណត ញប្ចញពីការង្ហរ ការបាត់្ដង់ក្បារ់អ្ត្ីត្ភាព ឬការកាត់្ដនថ ក្បារ់ឈន លួ្ងដដរ ប្ហើ នឹងអាច
រវលិក្ត្លដ់មរប្ធវ ើការចាស្រ់ដស្់ខល នួរវញិបានប្ដា ទទួលបានរក្មិត្ក្បារ់ឈន លួ និងអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ដដដល ដនទ ដ់ពី
ការឈដ់ស្ក្មារមាតុ្ភាពបានចដ់។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើលរ1.3 ស្ាំណុាំឯរសារ។ 

 ឯកសារយោង 

ILO Convention No. 100, Convention Concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for 
Work of Equal Value (1951) (អ្នុស្ញ្ញា  ILO ប្លខ 100, អ្នុស្ញ្ញា  រ់ព័នធ នឹងក្បារ់ឈន លួប្ស្ា ើគ្មន ស្ក្មាដ់ដុរស្និង
ស្រស្ត ី ស្ក្មាដ់ការង្ហរដដលមានត្នមៃប្ស្ា ើគ្មន  (1951)) 
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ILO Convention No. 111, Discrimination (Employment and Occupation) Convention (1958) (អ្នុស្ញ្ញា  ILO 
ប្លខ 111, អ្នុស្ញ្ញា ស្ដ ីពីការក្ដឆ្ាំងនឹងការប្រ កស្ប្អ្ើង (ការង្ហរ និងមុខរដរ) (1958)) 

 ប្ស្រ កភាពននការដប្ងក ើត្ស្មាគម និងការចរចាជាស្មូហភាព ក្ត្វូបាន
ប្គ្មរព 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ទទួលសាគ ល់ និងប្គ្មរពប្ស្រ កភាពននការដប្ងក ើត្ស្មាគម និងការចរចាជាស្មូហភាព។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ប្គ្មរព
ដល់ការហាមឃ្ត្់ប្លើការប្ក្ ៀត្ដក្ រដុគគលិរដដលដស្វងររការប្រៀដចាំ ឬអ្នុវត្តស្រមាភាពស្ហ ីព ក្ពម ាំងការ
ហាមឃ្ត្់ប្លើក្ដប្ភទស្រមាភាពណាមួ ដដលដស្វងររការដញ្ចដ់ ការប្ដៀត្ប្ដៀន ឬការស្ងស្ឹរប្លើដុគគលិរដដលចូល
រមួរន ុងស្ហ ីព ឬអ្ងគការត្ាំណាងប្្ែងប្ទៀត្។ ប្ៅទីណាដដលស្ិទធិប្ស្រ កភាពដប្ងក ើត្ស្មាគម និងការចរចាជាស្មូហ
ភាពក្ត្វូបានររ ងត្ដនត ឹងស្ថ ិត្ប្ក្កាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់អ្នុញ្ញា ត្ឱយមានការដប្ងក ើត្មប្ធាបា ក្ស្ដគ្មន
ស្ក្មាដ់ការដប្ងក ើត្ស្មាគម និងកាចរចាប្ដា ឯរោ យ និងប្ដា ប្ស្រ ក។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

47.2.1 ស្ិទធ ិកន ុងការបយងកើត្ស្មារម្យដ្ឋយយស្រ ី 

រន ុងក្ដប្ទស្ណា ដដលចាដ់រន ុងក្ស្រុទទួលសាគ ល់ស្ិទធិរដស្់ដុគគលិររន ុងការដប្ងក ើត្ និងចូលរមួស្ហ ីព និងអ្ងគការ
ដុគគលិរប្្ែងប្ទៀត្ប្ៅតាមការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដទ ល់រដស្់ពួរប្គ ប្ដា គ្មា នការប្ក្ ៀត្ដក្ រ និងចរចាជាស្មូហភាព អ្នរ
គ្ត្់ គ្ង់នឹងអ្នុប្លាមតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ និងលរខខណឌ ត្ក្មូវរដស្់ CLS ប្នោះ។ ស្ិទធិ ាំងប្នោះដនតប្រើត្មានទូ ាំង
ដាំប្ណើរការប្ធវ ើការង្ហរ រមួ ាំងការដញ្ចដ់ការង្ហរជា ថាប្ហត្ុ្ងដដរ។ 

ដុគគលិរមានស្ិទធិចូលរមួ ឬមិនចូលរមួស្ហ ីព ឬអ្ងគការដុគគលិរប្្ែងប្ទៀត្ប្ៅតាមការប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដទ ល់រដស្់ពួរ
ប្គ។ 

ប្ៅទីណាដដលចាដ់រន ុងក្ស្រុររ ងត្ដនត ឹងខាៃ ាំងដល់ស្ិទធិប្ស្រ កភាពរន ុងការដប្ងក ើត្ស្មាគម អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងស្ក្មដស្ក្មួល
ឱយមានមប្ធាបា  ាំនួស្ននស្ក្មាដ់ដុគគលិររដស្់ខល នួជាលរខណៈដុគគលនិងជាស្មូហភាព។ ដុគគលិរនឹងអាចស្
ដមតងដណដ ឹងសារទុរខ រដស្់ពួរប្គ និងការ រស្ិទធិរដស្់ពួរប្គ រទ់ងនឹងសាថ នភាពការង្ហរ និងលរខខណឌការង្ហរ។ 
យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ការណ៍ប្នោះមានន័ ថាជាការមានដាំប្ណើរការដណដ ឹងសារទុរខ ក្ដរដប្ដា ក្ដស្ិទធភាពមួ ។ សូ្ម
អានដ ន្រ ដាំប្ណើរការដណដ ឹងសារទុរខ ដដលមានក្ដស្ិទធភាព ។ 

ជាការ្បត្ិបត្ត ិដែល្ត្វូបានផតល់អនុសាស្ន៍ អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឱ្យរុ្ំ ទែល់ការ
បយងកើត្រណៈកម្មការបុរគលិកដែល្ត្វូបានយ្ជើស្យរសី្យដ្ឋយយស្រយីដ្ឋយបុរគលិករបស្់អាកផគត្់ផគង់ ឲ្យ
អស់្ពីលទធភាពដែលបានអនុាប ត្យដ្ឋយចាប់កន ុង្ស្កុ។ 

វវភិារទានស្ហជីព 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមិនកាត្់ក្បារឈ់ន លួរដស្់ដុគគលិរប្ដើមបីជាវភិាគ នស្មា ិរភាពស្ហ ីព ដប្ងក ើត្ឱយមានក្បារ់
រនក្ម ពិន័ ជាក្បារ់ ឬប្ធវ ើការវា ត្នមៃប្្ែងប្ទៀត្ប្ដា គ្មា នការក្ពមប្ក្ពៀងជារ់លារ់និងជាលា លរខណ៍អ្រែរ
រដស្់ដុគគលិរមាន រ់ៗ ប្ ើ  ប្លើរដលងដត្មានការដចងប្្ែងពីប្នោះរន ុងរិចចក្ពមប្ក្ពៀងចរចាជាស្មូហភាពដដលក្ត្វូ
បានចរចាប្ដា ប្ស្រ ក និងមានស្ុពលភាព ឬប្ៅប្ពលក្ត្វូបានត្ក្មូវប្ដា ចាដ់។ 

អ្នរត្ាំណាងស្ហ ីពនឹងមានលទធភាព ួដស្មា ិររដស្់ខល នួស្ថ ិត្ប្ក្កាមលរខខណឌ ដដលក្ត្វូបានដប្ងក ើត្ប្ ើងប្ដា 
ចាដរ់ន ុងក្ស្រុ ឬរិចចក្ពមប្ក្ពៀងប្ៅរវញិប្ៅមររវាងអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់និងស្ហ ីព។ 

ជាការ្បត្ិបត្ត ិដែល្ត្វូបានផតល់អនុសាស្ន៍ អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឱ្យអនុាប ត្ឱ្យមាន
យពលស្្មាកស្ម្្ស្បយដ្ឋយមាន្បាក់ឈ្ន លួស្្មាប់អាកត្ុំណាងស្ហជីពកម្មករ យែើម្បអីនុវត្តភារ
កិចចរបស្់ពួកយរ ែូចជាការយដ្ឋ៉ះ្សាយបណដ ឹងសារទុកា  និងការយធវ ើជាត្ុំណាងឱ្យស្មាជិកជាយែើម្ 
និងផតល់ទីតាុំងយៅតាម្ត្្ម្ូវការស្ម្្ស្ប យែើម្បីផតល់លទធភាពែលអ់ាកត្ុំណាងឱ្យយធវ ើការងារ្បកប
យដ្ឋយ្បស្ិទធភាព។ អររនិងយពលឈ្ប់ស្្មាកស្ម្រម្យ នឹងមានភាពខ្ុស្រា យដ្ឋយអា្ស្័យយលើ
កតាត មួ្យចុំនួន។ ឧទាហរណ៍ ចុំនួនបុរគលិកដែល្ត្វូបានត្ុំណាង ចុំនួនអាកត្ុំណាងរបស្់បុរគលិក 
និងបទបញ្ប ត្ត ិកន ុងកិចច្ពម្យ្ពៀងស្មូ្ហភាព។ 
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47.2.2 ការម្ិនយ្ជៀត្ដ្ជក  

ដុគគលិរមានស្ិទធិប្ក្ ើស្តាាំងប្មដឹរនាំ និងអ្នរត្ាំណាងស្ហ ីពរដស្់ពួរប្គ និងអ្នុវត្តស្រមាភាពប្ដា គ្មា នការ
ប្ក្ ៀត្ដក្ រពីអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ដដលការប្ក្ ៀត្ដក្ រដដដប្នោះរមួមានស្រមាភាពដដលដប្ងក ើត្និងប្លើររមពស្់ការក្តួ្ត្ក្តា 
ការ ត្ល់ហិរញ្ា វត្ថ ុ ឬការក្គដ់ក្គងស្ហ ីពរមាររប្ដា និប្យ រ។ 

ក្ស្ដតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ រន ុងររណដីដលមានស្ហ ីពដត្មួ ត្ាំណាងឱយដុគគលិរ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមិនដ៉ាុនដ៉ាង ោះឥទធិ
ពលប្លើ ឬប្ក្ ៀត្ដក្ រលទធភាពរដស្់ដុគគលិររន ុងការដប្ងក ើត្អ្ងគការប្្ែងប្ទៀត្ដដលត្ាំណាងឱយដុគគលិរប្នោះប្ទ។ អ្នរ
គ្ត្់ គ្ង់នឹងមិនប្ក្ ៀត្ដក្ រស្ិទធិប្ស្រ កភាពរន ុងការដប្ងក ើត្ស្មាគមតាមរ ៈការអ្នុប្ក្គ្មោះដល់ស្ហ ីពមួ ប្ដា 
លប្មែៀងប្ៅររស្ហ ីពមួ ប្្ែងប្ទៀត្ប្ទ។ 

47.2.3 ការយបៀត្យបៀន និងការស្ងស្ឹក្ត្វូបានហាម្ឃាត្់  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមិនគាំោម ឬប្ក្ដើអ្ាំប្ពើហិងា ឬដង្ហា ញវត្តមានរដស្់នគរបាល ឬប្យធា ប្ដើមបីដាំភិត្ដាំភ័ ដុគគលិរ 
ឬោោាំង ដង្ហែ រ់ ឬដាំ ដដរស្រមាភាពណាមួ ដដលដប្ងក ើត្បានជាការអ្នុវត្តស្ិទធិប្ស្រ កភាពរន ុងការដប្ងក ើត្ស្មាគម
ក្ស្ដចាដ់និងប្ដា ស្នត ិវធីិប្ ើ ។ ស្រមាភាព ាំងប្នោះរមួមានការ ួដក្ដ ុាំរដស្់ស្ហ ីព ការប្រៀដចាំស្រមាភាព ការ
ក្ដមូល ត្ ុាំ និងរូដរមាក្ស្ដចាដ់។ 

មិនមានដុគគលិរដចច ុដបនន  ឬអ្នគត្ណាមាន រ់ នឹងជារមាវត្ថ ុចាំប្ ោះការដប្ណត ញប្ចញពីការង្ហរ ការប្រ កស្ប្អ្ើង ការ
ប្ដៀត្ប្ដៀន ការដាំភិត្ដាំភ័  ឬការស្ងស្ឹរប្ដា សារប្ហត្ុ្លកាៃ  ជាស្មា ិររដស្់ស្ហ ីព ឬស្មាគមដុគគលិរ 
ឬប្ដា សារការចូលរមួរន ុងស្ហ ីពរមាររក្ស្ដចាដ់ ឬប្ដា សារស្រមាភាពអ្នុវត្តប្ស្រ កភាពរន ុងការដប្ងក ើត្
ស្មាគមប្្ែងប្ទៀត្ រមួ ាំងការអ្នុវត្តស្ិទធិដប្ងក ើត្ស្ហ ីពប្ ើ ។ 

ការប្ក្ដើក្បាស្់ការចុោះប្ឈាា ោះចូលរន ុងដញ្ជ ីប្មា ប្ដើមបីប្ធវ ើអ្នតោគមន៍ដល់ស្ិទធិប្ស្រ កភាពរន ុងការដប្ងក ើត្ស្មាគម ក្ត្វូបាន
ហាមឃ្ត្់យ៉ា ងពិប្ស្ស្។ ឧ ហរណ ៍ការចុោះប្ឈាា ោះចូលរន ុងដញ្ជ ីប្មា ដដលឈរប្លើមូលដាា នការកាៃ  ជាស្មា ិររដស្់
ស្ហ ីព ឬការចូលរមួរន ុងស្រមាភាពស្ហ ីពក្ស្ដចាដ ់ក្ត្ូវបានហាមឃ្ត្់។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងអ្នុប្លាមតាមដទដញ្ាត្ត ិដដល រ់ព័នធ ាំងអ្ស្់ដដលចាដ់រន ុងក្ស្រុ ត្ល់ការការ រពិប្ស្ស្ដល់
ដុគគលិរ ឬអ្នរត្ាំណាងរដស្់ដុគគលិរដដលចូលរមូរន ុងស្រមាភាពស្ហ ីព (ដូចជា ការដប្ងក ើត្ស្ហ ីព) ឬដល់អ្នរ
ត្ាំណាងរដស្់ដុគគលិរជាមួ នឹងការ ត្ល់ឋានៈ (ដូចជាស្មា ិរសាថ ដនិរស្ហ ីព ឬអ្នរកាន់ការយិល័ ស្ហ ីព
ដចច ុដបននជាប្ដើម)។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមិនដារ់ទណឌ រមាណាមួ ប្លើដុគគលិរដដលប្រៀដចាំ ឬបានចូលរមួរន ុងរូដរមាក្ស្ដចាដ់ ប្ហើ អ្នរ
គ្ត្់ គ្ង់រ៏នឹងមិនប្ក្ ើស្ប្រ កស្ដុគគលិរ ាំនួស្រន ុងប្គ្មលដាំណងដញ្ចដ់រូដរមាក្ស្ដចាដ ់ឬប្ដើមបីប្គចប្វស្ពីការចរចា
រន ុងប្ចត្នលែ  

ដុគគលិរដដលក្ត្វូបានររប្ ើញថាក្ត្វូបានប្គដប្ណត ញប្ចញប្ដា អ្ ុត្ត ិធម៌ ទមាៃ រ់ត្ាំ ដណង ឬដដលទទួលរងប្ក្គ្មោះ
បាត់្ដង់ស្ិទធិ និងឯរស្ិទធិប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ ប្ដា សារអ្ាំប្ពើននការប្រ កស្ប្អ្ើងស្ហ ីព នឹងមានស្ិទធិទទួលបានការសាត រ
ប្ ើងវញិនូវស្ិទធិនិងឯរស្ិទធិ ាំងអ្ស្់ដដលបានបាត់្ដង់ ក្ដស្ិនប្ដើដុគគលិរមានដាំណងក្ត្ ដ់មរប្ធវ ើការរវញិ ដដល
ជារមាវត្ថ ុចាំប្ ោះលរខខណឌ ត្ក្មូវននចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ ការសាត រប្ ើងវញិប្នោះរមួមានការរវលិក្ត្ ដ់ប្ៅររការង្ហរដដដល 
ឬក្ដហារ់ក្ដដហលដដលមានក្បារ់ប្ដៀវត្ែរ ៍និងអ្ត្ីត្ភាពការង្ហរដូចគ្មន ។ 

ដុគគលិររមារនិងអ្នរត្ាំណាងស្ហ ីពរដស្់ពួរប្គ នឹងអាចប្លើរប្ ើងនូវដញ្ញា ប្ៅកាន់ថាន រ់ក្គដ់ក្គង រ់ព័នធនឹង
ការអ្នុប្លាមរិចចក្ពមប្ក្ពៀងចរចាជាស្មូហភាពប្ដា គ្មា នការស្ងស្ឹរ។ 

47.2.4 ការចរចាជាស្មូ្ហភាព  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងទទួលសាគ ល់ស្ិទធិរដស្់ដុគគលិរដដលមានការចាត្់តាាំង ប្ដើមបីចូលរមួប្ដា ប្ស្រ ករន ុងការចរចាជាស្មូហ
ភាព។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងចរចាប្ដា ស្ុចចចិត្ត។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងទទួល រប្ដា ស្ុចចចិត្តនូវលរខខណឌ ននរិចចក្ពមប្ក្ពៀងចរចាជាស្មូហភាពដដលក្ត្វូបានចុោះហត្ថ
ប្លខាស្ក្មាដ់រ ៈប្ពលននរិចចក្ពមប្ក្ពៀងប្នោះ។ 

ប្ៅទីណាដដលចាដ់រន ុងក្ស្រុមានដចងអ្ាំពសី្ហ ីពជារ់លារ់ថាជាភាន រ់ង្ហរចរចាដត ច់មុខ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមិនក្ត្ូវ
បានត្ក្មូវឱយចូលរមួរន ុងការចរចាជាស្មូហភាពជាមួ ក្រមុ ឬអ្ងគការដុគគលិរប្្ែងប្ទៀត្អ្ាំពដីញ្ញា ដដលក្គដ់ដណត ដ់
ប្លើរិចចក្ពមប្ក្ពៀងស្មូហភាពដដលមានស្ុពលភាពប្ ើ ។ 

ជាការ្បត្ិបត្ត ិដែល្ត្វូបានផតល់អនុសាស្ន៍ យៅទីណាដែលមានកិចច្ពម្យ្ពៀងចរចាជាស្មូ្ហ
ភាព អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឱ្យថ្ត្ចម្លងកិចច្ពម្យ្ពៀងយែើម្បីផតល់ជូនបុរគលិកទាុំងអស់្
ដែល្ត្វូបាន្របែ់ណត ប់យដ្ឋយកិចច្ពម្យ្ពៀងយន៉ះ។ 
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47.2.5 ែុំយណើរការបណដ ឹងសារទុកា ដែលមាន្បស្ិទធភាព  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដប្ងក ើត្ដាំប្ណើរការដណដ ឹងសារទុរខ ក្ដរដប្ដា ក្ដស្ិទធភាពមួ ដដល ត្ល់លទធភាពដល់ដុគគលិរប្ដើមបី
ប្លើរប្ ើងនូវរត ីបារមភរដស្់ពួរប្គ រ់ទងនឹងដទពិប្សាធការង្ហររដស្់ពួរប្គ ដូចជាសាថ នភាពការង្ហរ ប្គ្មល
នប្យបា និងនីតិ្វធីិរដស្់ក្រមុហ ុន និងលរខខណឌការង្ហរជាប្ដើម។ ដាំប្ណើរការដណដ ឹងសារទុរខជារ់លារ់ នឹងមាន
ភាពខុស្គ្មន ពីរដនៃងមួ ប្ៅរដនៃងមួ ប្ដា អាក្ស្័ ប្លើរតាត ជាប្ក្ចើន។ ឧ ហរណ៍រមួមានទាំហាំប្ោងចក្រ ចាដ់រន ុង
ក្ស្រុ និងវដបធម៌។ ដ៉ាុដនតជាទូប្ៅ ដាំប្ណើរការដណដ ឹងសារទុរខ ក្ដរដប្ដា ក្ដស្ិទធភាព យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ រមួមាន៖ 

យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការបណដ ឹងសារទុកា  

• ប្គ្មលនប្យបា ដណដ ឹងសារទុរខជាលា លរខណ៍អ្រែរ និងទក្មង់ការអ្នុវត្ត ដដលនឹងរមួមាន៖ 

o ការប្ដតជាា ចិត្តរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ប្ៅនឹងដាំប្ណើរការដណដ ឹងសារទុរខ ដដលមានលរខណៈស្មាង ត្់ មានប្ពល
រាំណត់្ មិនស្ងស្ឹរ និងត្មាៃ ភាព។ ប្គ្មលនប្យបា ប្នោះ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ នឹងរមួមានប្គ្មល
ដាំណង រវសិាលភាព ប្គ្មលការណ៍ដណនាំ តួ្នទីនិងការទទួលខុស្ក្ត្វូ នីតិ្វធីិដណដ ឹងសារទុរខ  និង
ដាំប្ណើរការដត ឹងឧទធរណ៍។ 

o ដាំប្ណើរការចាស្់លាស្់ប្ដើមបីប្ដាោះក្សា ដណដ ឹងសារទុរខ ប្ដា មានការប្ដតជាា ចិត្តរន ុងប្ពលប្វលា
ចាស្់លាស្់ស្ក្មាដ់ដាំប្ណាោះក្សា ដណដ ឹង ការចូលរមួរដស្់ដុគគលិរ ប្យដល់ក្ត្ ដ់ពីគណៈក្គដ់ក្គង 
រវធិានការដដលប្ធវ ើប្ ើងជាការប្ ៃ ើ ត្ដប្ៅនឹងដណដ ឹងសារទុរខ  (ដូចជាការប្ធវ ើដចច ុដបននភាពប្គ្មល
នប្យបា ) និងការ្ែពវ្ា ជាដនតដនទ ដ់ប្ៅកាន់ដុគគលិរ និងភាគី រ់ព័នធ  ប្ដើមបីធានថាការ
ប្ដាោះក្សា ក្ត្ូវបានប្ធវ ើប្ ើងយ៉ា ងក្ត្ឹមក្ត្វូ ប្ហើ បាន ដ្ល់ឱកាស្ស្ក្មាដ់ការត្វា៉ែ  ក្ដស្ិនប្ដើចាាំបាច់។ 

o ក្ចរជាប្ក្ចើនស្ក្មាដ់ដុគគលិររន ុងការប្លើរប្ ើងពីរត ីបារមភ និង ត្ល់ធាត្ុចូលប្ៅកាន់ថាន រ់ក្គដ់ក្គ
ង។ ឧ ហរណ៍៖ 

▪ ក្ដអ្ដ់ដណដ ឹងសារទុរខ  ឬក្ដអ្ដ់ស្ាំណូមពរ 

▪ ក្ដធានក្រមុ ឬប្មក្រមុ 

▪ ន រដាា នធនធានមនុស្ែ ឬអ្នរ ត្ល់ក្ដឹរាប្យដល់  

▪ ប្គ្មលនប្យបា ប្ដើរ វ ចាំហ 

▪ ដខែទូរស្ពទដនទ ន់រដស្់ក្រមុហ ុន 

▪ ភាគទីីដីននដូចជាគណៈរមាការដុគគលិរ ស្ហ ីព និងត្ាំណាងរមាររ និងអ្នរ ដ្ល់ប្ស្វា
ភាគទីីដីដដលបានចុោះរិចចស្នា  

o លទធភាពរន ុងការប្លើរប្ ើងពីរត ីបារមភប្ដា ស្មាង ត្់ និង/ឬអ្នមិរ ដដលជារមាវត្ថ ុចាំប្ ោះលរខខណឌ
ត្ក្មូវននចាដ់រន ុងក្ស្រុ ក្ដស្ិនប្ដើដុគគលិរមានដាំណងប្លើរប្ ើងពីរត ីបារមភប្ដា គ្មា នភ័ ខាៃ ចពី
ការស្ងស្ឹរ។ 

• អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹង ត្ល់ការក្បាក្ស្័  រ់ទងប្ដា ដទ ល់ និងដាំប្ណើរការមួ ស្ក្មាដ់ការដត ឹងឧទធរណ ៍ដដល រ់
ព័នធនឹងត្ាំណាងដុគគលិរ ប្ដើអាចប្ធវ ើបានប្ៅរន ុងររណីដារ់ពិន័  ឬការដញ្ចដ់ការង្ហរ។  

ការ្បា្ស្័យទាក់ទង និងការបណុ្៉ះបណាដ ល 

• ការក្បាក្ស្័  រ់ទងក្ដរដប្ដា ក្ដស្ិទធភាពនូវប្គ្មលនប្យបា ដណដ ឹងសារទុរខ  ប្ៅដុគគលិរ ប្ដើមបីឱយ
ដុគគលិរ ល់ដឹងអ្ាំពដីាំប្ណើរការដណដ ឹងសារទុរខ  និងស្ិទធិរន ុងការប្លើរប្ ើងពីរត ីបារមភរដស្់ពួរប្គ។ 

• ការដណត ុ ោះដណាត លដុគគលិរដដលទទួលខុស្ក្ត្វូប្លើការប្ ៃ ើ ត្ដប្ៅនឹងការដណដ ឹងសារទុរខ  និងការដណត ុ ោះដណាត
លស្ក្មាដ់អ្នរក្គដ់ក្គង និងក្ដធានក្រមុធនធានមនុស្ែ ាំងអ្ស្់  រ់ទងនឹងប្គ្មលនប្យបា  និងតួ្
នទីនិងការទទួលខុស្ក្ត្វូរដស្់ពួរប្គ។ 

ែុំយណា៉ះ្សាយស្្មាប់បណដ ឹងសារទុកា  

• ត្មាៃ ភាពចាំប្ ោះសាថ នភាពស្ក្មាដ់ដណដ ឹងសារទុរខនីមួ ។ ឧ ហរណ ៍រមួមាន ដណដ ឹងសារទុរខ ដដលបានទទួល 
ប្ស្ុើដអ្ប្ងកត្ ការពិនិត្យប្មើលប្ ើងរវញិប្ដា អ្នរដឹរនាំ (ការដៃ ស្់ដត រូប្គ្មលនប្យបា ) ការប្ដាោះក្សា  និង
ការដញ្ចដ់។ 

• ក្ដស្ិនប្ដើជាការស្មរមយ ប្ស្ចរត ីស្ប្ក្មចស្មក្ស្ដប្លើដណដ ឹងសារទុរខ ក្ត្ូវបានដិទ្ា  និងប្ធវ ើឱយអាចររ
បានស្ក្មាដ់ដុគគលិរ។ 

• ប្ធវ ើឱយមានការចូលរមួពីអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ អ្នរត្ាំណាងរដស្់ដុគគលិរ និងការចូលរមួរដស្់ដុគគលិររន ុងប្ស្ចរត ី
ស្ប្ក្មចននដណដ ឹងសារទុរខ  រន ុងររណដីដលអាចប្ធវ ើប្ៅបាន។  

• រន ុងររណដីដលអាចប្ធវ ើប្ៅបាន ដប្ងក ើត្គណៈរមាការដណដ ឹងសារទុរខ ប្ដា មានត្ាំណាងពីដុគគលិរ។  
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• អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមានការវាស់្ដវងដាំប្ណើរការដណដ ឹងសារទុរខដស្់ខល នួក្ដរដប្ដា ក្ដស្ិទធភាពប្ដា ដ ែ្រប្លើ
ទិននន័ ។ ឧ ហរណ ៍ប្ត្ើក្ចរដត ឹងសារទុរខនីមួ ៗក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់ញឹរញាដ់រក្មិត្ណា ប្ត្ើមានការដត ឹងសារ
ទុរខដ៉ាុនា នដដលក្ត្វូបានប្ដាោះក្សា ក្ស្ដតាមប្ពលប្វលារំពឹងទុរ ប្យដល់ក្ត្ ដ់រដស្់ដុគគលិររដស្់អ្នរ គ្ត់្
គ្ង់ដនទ ដ់ពីមានដាំប្ណាោះក្សា  និងរាំណត្ក់្តាននការដដ ឹងឧទធរណ៍ 

• រវធីិសាស្រស្ត ប្ដើមបីរត់្ក្តាទុរជាឯរសារ និងតាមដានការដត ឹងត្វា៉ែ  ប្ដើមបីប្ធវ ើឱយក្បារដថា មានការប្ ៃ ើ ត្ដ
 នប់្ពលប្វលាប្ៅកាន់ដុគគលិរ។ 

ជាការ្បត្ិបត្ត ិដែល្ត្វូបានផតល់អនុសាស្ន៍ អាកផគត្់ផគង់ក៏្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តផងដែរឱ្យកុំណត្ ់
និងបយងកើត្ដផនការយ ល ើយត្បយៅនឹងបាហ ទូលុំទូោយ/ជា្បព័នធ  ដែល្ត្វូបានយលើកយេើងយដ្ឋយ
បុរគលិកតាម្រយៈែុំយណើរការបណដ ឹងសារទុកា។ 

47.2.6 ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់នឹងទទួលបានការដណត ុ ោះដណាត លអ្ាំពសី្ិទធិនន រ់ព័នធ នឹង CLS ប្នោះ ដដលទទួលសាគ ល់ថា ស្ិទធិ ាំង
ប្នោះអាចមានភាពខុស្គ្មន ប្ៅតាមទីតាាំង។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3 ស្ាំណុាំឯរសារ។ 

 ឯកសារយោង 

ILO Convention No. 87, Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention 
(1948) (អ្នុស្ញ្ញា  ILO ប្លខ 87, អ្នុស្ញ្ញា ស្ដ ីពីប្ស្រ កភាពននការដប្ងក ើត្ស្មាគម និងការការ រស្ិទធិរន ុងការដប្ងក ើត្
អ្ងគការ (1948)) 

ILO Convention No. 98, Right to Organize and Collective Bargaining Convention (1949) (អ្នុស្ញ្ញា  ILO 
ប្លខ 98, អ្នុស្ញ្ញា ស្ដ ីពីស្ិទធិរន ុងការដប្ងក ើត្អ្ងគការ និងការចរចាជាស្មូហភាព (1949)) 

ILO Convention No. 135. Workers Representatives Convention (1971) (អ្នុស្ញ្ញា  ILO ប្លខ 135, អ្នុស្ញ្ញា ស្ដ ី
ពីត្ាំណាងរមាររ (1971)) 

Universal Declaration of Human Rights (1948) (Articles 20(1) and (2) and 23(4)) (ប្ស្ចរដ ីក្ដកាស្ជាសារល
ននស្ិទធិមនុស្ែ (1948) (មាក្តា 20(1) និង (2) និង 23(4))) 
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ភាពក្ត្ឹមក្ត្វូ 

 ការប្ដៀត្ប្ដៀន និងការរបំ្លាភដាំ ន មនិក្ត្វូបានអ្ធាក្ស្័   

 បទដ្ឋា ន 

ដុគគលិររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូបានក្ដក្ពឹត្តប្ដា ការប្គ្មរព និងនែៃែន ។ូ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនចូលរមួរន ុង ឬមិនអ្ត្់ប្អាន
ឱយការប្ដៀត្ប្ដៀនឬការរំប្លាភដាំ ន ល្ វូកា  ល្ វូប្ភទ ល្ វូចិត្ត ឬប្ដា  រយស្ាំដីប្ ើ ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

48.2.1 យរលនយោបាយស្ដ ីពីការយបៀត្យបៀន និងការរំយោភ្បុំពាន  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ប្ដា មានការពិប្ក្គ្មោះប្យដល់ជាមួ ដុគគលិរ ឬត្ាំណាងស្ហ ីព នឹងបា៉ា ន់ក្ដមាណប្លើហានិភ័ ជារ់
លារ់ននការប្ដៀត្ប្ដៀន និងការរំប្លាភដាំ នប្ៅរន ុងប្ោងចក្រ រមួ ាំងហានិភ័ ននអ្ាំប្ពើហិងាដដលដ ែ្រតាមប្ភទ 
ប្ហើ នឹងដប្ងក ើត្ប្គ្មលការណ៍ជាលា លរខណ៍អ្រែរក្ដឆ្ាំងនឹងការប្ដៀត្ប្ដៀន និងការរំប្លាភដាំ នប្ដើមបីប្ដាោះក្សា 
ហានិភ័  ាំងប្នោះ។ 

ប្គ្មលនប្យបា ស្ត ីពីការប្ដៀត្ប្ដៀន និងការរំប្លាភដាំ ន យ៉ា ងប្ហាចណាស្់នឹងរមួមាន៖ 

• ប្ស្ចរត ីដែៃងការណ៍ដដលប្លើរប្ ើងថា ររណីប្ដៀត្ប្ដៀន និងរំប្លាភដាំ នដដលក្ត្វូបានោ ការណ៍ ាំងអ្ស្់ 
នឹងក្ត្ូវបានប្ស្ុើដអ្ប្ងកត្ 

• ប្ស្ចរត ីដែៃងការណ៍ដដលហាមឃ្ត្់ការប្ដៀត្ប្ដៀន និងការរំប្លាភដាំ នក្ស្ដតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុដដលបាន
ប្លើរប្ ើងខាងប្លើ ដទដាា ន និងជាធរមាន។ 

• រវធីិសាស្រស្តស្ក្មាដ់ការប្លើរដណដ ឹងសារទុរខ ន ទ្រន ុង ឬដណត ឹងនន រ់ទងនឹងឥរយិដែប្ដៀត្ប្ដៀន និងការ
រំប្លាភដាំ ន។ សូ្មអាន ប្ស្រ កភាពននការដប្ងក ើត្ស្មាគមរនិងការចរចាជាស្មូហភាពរក្ត្វូបានប្គ្មរព CLS ។ 

• ប្ស្ចរត ីដែៃងការណ៍ដដលប្លើរប្ ើងថា ឥរយិដែដដដវា ក្ដហារអាចឈានប្ៅររការដារ់ពិន័  រហូត្ដល់ 
និងរមួ ាំងការដញ្ចដ់ការង្ហរ ឬការដារ់ប្ ស្តាមចាដ់។  

• ប្ស្ចរត ីដែៃងការណ៍ដដលថា មិនមានដុគគលិរណាមាន រ់នឹងក្ត្ូវបានដារ់ប្ ស្ ឬស្ងស្ឹរប្ដា សារការោ 
ការណ៍ប្ដា ស្ុចចចិត្តអ្ាំពីការប្ដៀត្ប្ដៀន ឬការក្ពឹត្ត ិឬឥរយិដទរំប្លាភដាំ នប្ទ។ 

ការ្បា្ស្័យទាក់ទង 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹង្ែពវ្ា ក្ដរដប្ដា ក្ដស្ិទធភាពនូវប្គ្មលនប្យបា ស្ដ ីពីការប្ដៀត្ប្ដៀន និងការរំប្លាភដាំ ន
រដស្់ខល នួប្ៅកាន់ដុគគលិរ ប្ដើមបីឱយពួរប្គដឹងអ្ាំពសី្ិទធិរដស្់ពួរប្គរន ុងការមិនមានការប្ដៀត្ប្ដៀន និងការរំប្លាភ
ដាំ ន។ ការក្បាក្ស្័  រ់ទងក្ដរដប្ដា ក្ដស្ិទធភាពរមួមាន៖ 

• ការដណត ុ ោះដណាត លត្ក្មង់ទិស្ដុគគលិរែាី។ 

• ការដណត ុ ោះដណាត លក្ដធានក្រមុ ឬគណៈក្គដ់ក្គង។ 

• ការដិទ្ា ប្គ្មលនប្យបា ប្នោះប្ៅប្លើកាត រប្ខៀន ូនដាំណឹងដល់ដុគគលិរ ឬទីតាាំងប្្ែងប្ទៀត្ដដល
ដុគគលិរអាចង្ហ ក្សួ្លចូលប្ៅអានប្គ្មលនប្យបា  ាំងប្នោះ។ 

ការបណុ្៉ះបណាដ លបុរគលិក 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងដណត ុ ោះដណាត លដុគគលិររដស្់ខល នួឱយទទួលខុស្ក្ត្ូវប្លើការអ្នុវត្តប្គ្មលនប្យបា ស្ដ ីពីការការ
ប្ដៀត្ប្ដៀន និងការរំប្លាភដាំ នរដស្់ខល នួ រ់ទងនឹងតួ្នទី និងការទទួលខុស្ក្ត្វូរដស្់ពួរប្គ។ 

48.2.2 បុរគលិកដផាកស្នត ិស្ុខ្  

ដុគគលិរដ ន្រស្នត ិស្ុខប្ៅទីតាាំងដទ ល់ មិនថាជាដុគគលិរប្ពញប្មា៉ា ងរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ឬជាដុគគលិរជាដ់រិចចស្នា
ដនតរដស្់ក្រមុហ ុន ត្ល់ប្ស្វាខាងប្ក្ៅប្នោះប្ទ នឹងអ្នុវត្តស្រមាភាពជាក្ដចាាំ និងជាដនទ ន់រន ុងរប្ដៀដមួ ប្ដើមបី
ធានបាននូវរក្មិត្ស្ុវត្ថ ិភាពនិងស្នត ិស្ុខខពស្់ដាំ្ុត្ ខណៈប្ពលដដលរ៏ការ រប្ស្ចរត ីនែៃែន រូរដស្់ដុគគលិរ្ងដដរ។ 
ការង្ហរប្នោះរមួមានលរខខណឌ ត្ក្មូវដូចខាងប្ក្កាម។ 
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យរលនយោបាយជាោយលកាណ៍អកសរ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមានប្គ្មលនប្យបា ស្ត ីពីស្នត ិស្ុខជាលា លរខណ៍អ្រែរមួ ដដលរមួមាន ាំងលរខខណឌ ត្ក្មូវ
ស្ក្មាដ់រដូោងខាងប្ក្ៅ ក្រមស្ីលធម៌ដទ ល់ខល នួ ការទទួលខុស្ក្ត្វូ និងចាំប្ណោះដឹងអ្ាំពចីាដ់រន ុងក្ស្រុ។ ដុគគលិរស្នត ិ
ស្ុខនឹងក្ត្ូវបានដណត ុ ោះដណាត លអ្ាំពតួី្នទីនិងការទទួលខុស្ក្ត្វូរដស្់ពួរប្គ។ 

ការយ្បើ្បាស្់កមាល ុំង 

ដុគគលិរស្នត ិស្ុខនឹងអ្នុវត្តភាររិចចក្ដចាាំនែងរដស្់ខល នួប្ដា មានការគួរស្មនិងការប្គ្មរពដល់ដុគគលិរ និងប្ភាៀវ
 ាំងអ្ស្់។ ការប្ក្ដើក្បាស្់រមាៃ ាំងមិនក្ត្វូបានប្ធវ ើប្ ើងរន ុងការអ្នុវត្តការង្ហរជាក្ដចាាំប្ ើ  ប្លើរដលងដត្រន ុងសាថ ន
ភាពចាាំបាច់ប្ដើមបីការ រខល នួ (ឧ ហរណ៍ ប្ក្គ្មោះថាន រ់រាំពុងដដលដស្តងប្ចញយ៉ា ងចាស្់ចាំប្ ោះពួរប្គ ឬដុគគលិរប្្ែង
ប្ទៀត្)។ ការប្ក្ដើក្បាស្់រមាៃ ាំងប្ៅរន ុងកាលៈប្ទស្ៈដដលមានរក្មិត្ ាំងប្នោះ នឹងមានភាពស្មាមាក្ត្ប្ៅនឹងសាថ ន
ភាព និងស្ថ ិត្ប្ៅរន ុងក្ពាំ ដដនននចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ 

ការ្រប់្រងវវបិត្ត ិ 

ប្ៅប្ពលមានការរាំណត្់ថាប្រើត្មានរវដិត្ត ិរ់ព័នធ នឹងអ្ាំប្ពើហិងា ឬភាពអាចប្រើត្មានអ្ាំប្ពើហិងាប្ៅប្លើដុគគលិរ
ឬក្ទពយស្មបត្ត ិ ដុគគលិរស្នត ិស្ុខនឹង ូនដាំណឹងភាៃ មដល់គណៈក្គដ់ក្គងរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ សាថ នភាពរវដិត្ត ិដដដប្នោះ
នឹងក្ត្ូវបានរត្់ក្តាទុរជាឯរសារ។ 

ការយ្បើ្បាស្់អាវុធ 

ការកាន់អាវុធក្ដប្ភទណាមួ មិនក្ត្វូបាន ត្ល់អ្នុសាស្ន៍ឱយប្ធវ ើប្ ើងប្ទ លុោះក្តាដត្មានមុខត្ាំ ដណងដដលក្ត្វូបាន
ត្ក្មូវឱយកាន់អាវុធប្ដើមបីការ រដុគគលិរ និងក្ទពយស្មបត្ត ិប្ៅរន ុងក្ដប្ទស្ដដលអ្ាំប្ពើហិងាប្រើត្មានជាញឹរញាដ់។ 
រន ុងររណដីដដប្នោះ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ឬអ្នរ ត្ល់ប្ស្វាស្នត ិស្ុខ នឹងដារ់ដាំប្ណើរការក្ដព័នធ មួ ដដល ត្ល់ការដណត ុ ោះដណាត ល
ស្ក្មាដ់ការប្ដាោះក្សា ស្មក្ស្ដ និងការររាអាវុធដដដប្នោះ។ មិនមានអាវុធដទ ល់ខល នួណាមួ ក្ត្វូបានកាន់ រមរ
ប្ោងចក្ររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ប្ៅប្ពលណាមួ ប្ ើ ។ 

ការដ កបុរគលិក 

ក្ដស្ិនប្ដើការដ រដុគគលិរមានភាពចាាំបាច់ប្ដើមបីការ រមិនឱយមានស្រមាភាពប្ចាររមាឬស្រមាភាពខុស្ចាដ់ 
អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងក្ដឹរាជាមួ ការយិល័ ការង្ហររន ុងមូលដាា ន ឬទីភាន រ់ង្ហររដាា ភិបាលស្មក្ស្ដប្្ែងប្ទៀត្ រ់ទង
នឹងដទដាា នស្ក្មាដ់ការអ្នុវត្តការដ រដដដប្នោះ។ ការដ រដុគគលិរដដលអាចរមួមានការសាទ ដស្ប្មៃៀរដាំ រ់ខាង
ប្ក្ៅ និងការប្ដើរកាដូដ នឹងក្ត្ូវបានអ្នុវត្តប្ដា ប្ស្ា ើភាពចាំប្ ោះដុគគលិរ ាំងអ្ស្់ប្ដា មិនគិត្ពីមុខត្ាំ ដណង។ 
ការដ រដុគគលិរ ាំងអ្ស្់នឹងក្ត្ូវបានប្ធវ ើប្ ើងប្ដា ចាំហ ប្ហើ ការដ រោងកា ណាមួ  (ឧ ហរណ៍ការដ  
រស្ប្មៃៀរដាំ រ់ខាងប្ក្ៅ) នឹងក្ត្វូបានប្ធវ ើប្ ើងប្ដា ដុគគលិរស្នត ិស្ុខដដលមានប្ភទដូចគ្មន  និងប្ដា មានការ
ប្គ្មរពចាំប្ ោះដុគគលមាន រ់ៗ។ 

ស្យនដ្ឋា ន 

ដុគគលិរស្នត ិស្ុខក្ដចាាំស្ នដាា ននឹងប្ធវ ើឱយក្បារដថា ប្ស្វាស្នត ិស្ុខមានប្ៅហន ឹងរដនៃងដទ ល់ស្ក្មាដ់ការការ រ
ដុគគលិររមាររ និងការដដងដចរដាច់ពីគ្មន រវាងដុរស្និងស្រស្ត ី។ ក្ដស្ិនប្ដើមានដក្មាមប្គ្មចរ ដក្មាមប្នោះក្ត្វូមាន
ភាពស្មក្ស្ដ និងក្ត្ូវបានអ្នុវត្តប្ដា ឈរប្លើប្គ្មលការណ៍មិនប្រ កស្ប្អ្ើង ប្ហើ ដុគគលិរនឹងក្ត្វូបាន ូនដាំណឹងអ្ាំពី
តួ្នទីរដស្់ស្នត ិស្ុខរន ុងការអ្នុវត្តដក្មាមប្គ្មចរ។ 

ការបណុ្៉ះបណាដ ល 

ដុគគលិរស្នត ិស្ុខ ាំងអ្ស្់នឹងក្ត្ូវទទួលបានការដណត ុ ោះដណាត លអ្ាំពីប្គ្មលនប្យបា ស្ត ីពសី្នត ិស្ុខ និងប្គ្មល
នប្យបា ស្ត ីពីការប្ដៀត្ប្ដៀននិងការរំប្លាភដាំ នជាលា លរខណ៍អ្រែររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ ការដណត ុ ោះដណាត ល រ់
ព័នធនឹងការង្ហរ ាំងអ្ស្់ នឹងក្ត្ូវបានរត្់ក្តាទុរជាឯរសារ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ  

សូ្មប្មើល 1.3 ស្ាំណុាំឯរសារ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងររាទុរឯរសារ និងអាច ដ្ល់ស្ាំណុាំឯរសារ ាំងអ្ស្់ រ់ទងនឹងការប្ចាទក្ដកាន់ពីដទប្ដៀត្ប្ដៀន
និងរំប្លាភដាំ ន តាមស្ាំប្ណើរដស្់ក្រមុហ ុន Nike ឬអ្នរត្ាំណាងរដស្់ភាគទីីដីដដលក្ត្វូបានចាត់្តាាំងដូចជាស្វន
ររ ឬអ្នរប្ ទ្ៀងដទ ត្់ជាប្ដើម។ 
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 ប្មា៉ា ងការង្ហរមនិមានភាពប្លើស្លដ ់

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមិនត្ក្មូវឱយដុគគលិរប្ធវ ើការង្ហរប្ក្ចើនជាងប្មា៉ា ងការង្ហរធមាតា និងប្មា៉ា ងការង្ហរដែមប្មា៉ា ងដដលក្ត្វូ
បានអ្នុញ្ញា ត្ប្ដា ចាដ់រដស្់ក្ដប្ទស្ដដលដុគគលិរក្ត្វូបានប្ក្ ើស្ប្រ កស្ឱយដប្ក្មើការង្ហរប្ ើ ។ ស្បាត ហ៍ប្ធវ ើការធមាតា
នឹងមិនប្លើស្ពី 48 ប្មា៉ា ងប្ ើ ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងអ្នុញ្ញា ត្ឱយដុគគលិរស្ក្មារយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ 24 ប្មា៉ា ងជាដ់គ្មន
រន ុងអ្ាំ ុងប្ពលក្បាាំពីរនែង។ ការង្ហរដែមប្មា៉ា ង ាំងអ្ស្់គឺការង្ហរស្ា ័ក្គចិត្ត។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមិនប្ស្ន ើស្ុាំឱយប្ធវ ើការង្ហរ
ដែមប្មា៉ា ងជាក្ដចាាំប្ ើ  ប្ហើ នឹង ត្ល់ស្ាំណងដល់ការង្ហរដែមប្មា៉ា ង ាំងអ្ស្់រន ុងអ្ក្តាខពស្់ជាងធមាតា។ ប្ក្ៅពី 
សាថ នការណ៍រវសិាមញ្ា  ប្មា៉ា ងប្ធវ ើការធមាតា និងប្មា៉ា ងដែមរន ុងមួ ស្បាដ ហ៍នឹងមិនប្លើស្ពី 60 ប្មា៉ា ងប្ ើ ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

49.2.1 យមា ងយធវ ើការធម្មតា  

យមា ងដែលបានយធវើការ 

រមាររស្ុីប្មា៉ា ងនឹងទទួលបានឈន លួអ្ដបដរមា យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ប្ស្ា ើនឹងក្បារ់ឈន លួអ្ដបដរមាស្ក្មាដ់ប្មា៉ា ងដដល
បានប្ធវ ើការ ាំងអ្ស្់។ ប្មា៉ា ងដដលបានប្ធវ ើការក្ត្វូបានរាំណត់្ប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ សូ្មអាន ស្ាំណងរនិងអ្ត្ថ
ក្ដប្យ ន៍ក្ត្ូវបានទូ ត្រ់ ន់ប្ពល CLS ។ 

្បព័នធកត្់្តាយមា ងយធវ ើការ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងររាក្ដព័នធរត់្ក្តាប្មា៉ា ងប្ធវ ើការឱយបានស្មក្ស្ដដដលរត្់ក្តាបានយ៉ា ងក្ត្ឹមក្ត្ូវនូវប្មា៉ា ងចាដប់្ ត្ើម
ប្ធវ ើការ និងប្មា៉ា ងប្ចញពីប្ធវ ើការស្ក្មាដ់រមាររស្ុីប្មា៉ា ង ាំងអ្ស្់ ដដលជាធមាតាមានន័ ថា មិនប្ក្ចើនជាង 15 នទី
មុនឬដនទ ដ់ពីប្វនប្ធវ ើការ។  

ប្មា៉ា ងប្ធវ ើការធមាតានិងប្មា៉ា ងប្ធវ ើការដែមប្មា៉ា ងនឹងក្ត្វូបានរត្់ក្តាប្ៅរន ុងឯរសារប្មា៉ា ងប្ធវ ើការដូចគ្មន  និងរន ុង
ក្ដព័នធ ដូចគ្មន ។ ខណៈប្ពល ត្ល់ឱយ 15 នទីដដនថមប្ដើមបីវា មា៉ា ស្ុីនរត្់ក្តាប្មា៉ា ងប្ចញនិងចូលប្ធវ ើការ ប្ដើមបីស្ក្មដស្
ក្មួលដល់ការចូលនិងប្ចញពទីីតាាំងប្ធវ ើការ ការង្ហរ ាំងអ្ស្់ដដលបានប្ធវ ើ រមួ ាំងប្មា៉ា ងចូលរមួក្ដ ុាំ ឬដណត ុ ោះដណាត ល 
នឹងក្ត្ូវបានរត់្ក្តាថាជាប្មា៉ា ងដដលបានប្ធវ ើការ ប្ហើ ក្ត្វូ ត្ល់ស្ាំណងប្ៅតាមប្មា៉ា ងដដលបានប្ធវ ើការប្នោះដដរ។ 

ការរត្់ក្តាប្មា៉ា ងប្ធវ ើការក្ដចាាំនែងរដស្់ដុគគលិររន ុងរ ៈប្ពល 30 នទីមុនឬដនទ ដ់ពីប្វនប្ធវ ើការ អាចក្ត្វូបានចាត់្
ទុរថាជាការរត្់ក្តា ន់ប្មា៉ា ង ឲ្យដត្៖ 

• វាមានភាពក្ស្ដគ្មន ប្ៅនឹងនិ មន័ អ្ាំពីប្មា៉ា ងដដលបានប្ធវ ើការដដលដចងប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ ដដលរមួ
 ាំងលរខខណឌ ត្ក្មូវណាមួ  រ់ទងនឹងការ ត្ល់ស្ាំណងស្ក្មាដ់ប្មា៉ា ងប្រៀដចាំខល នួប្ដើមបីប្ៅប្ធវ ើការ។ 

• ដុគគលិររាំពុងចូលរមួរន ុងស្រមាភាពមុនប្ធវ ើការ/ប្ក្កា ប្ធវ ើការ។ ឧ ហរណ ៍ប្ដើដាំប្ណើរការ្លិត្រមា
ស្វ ័ ក្ដវត្ត ិខាៃ ាំងដដលត្ក្មូវឱយមានដុគគលិរប្ធវ ើការង្ហរប្ៅរន ុងដរសិាថ នដនទដ់សាែ ត្ ដដលចាាំបាចក់្ត្ូវប្ស្ៃ ៀរ រ់
ឯរស្ណាា នពិប្ស្ស្ និងអ្នុវត្តការក្តួ្ត្ពិនិត្យស្នត ិស្ុខមុននិងដនទ ដ់ពីប្វនការង្ហរ។ 

• ដុគគលិរក្ត្ូវបាន ូនដាំណឹងអ្ាំពនីីតិ្វធីិវា ប្មា៉ា ងប្ចញនិងចូលប្ធវ ើការ។ 

• ការប្លើរដលងក្ត្វូបានអ្នុម័ត្ជាលា លរខណ៍អ្រែរប្ដា ក្រមុហ ុន Nike។ 

• រតាត គ្មាំក្ទអាចជាការ ត្ល់លទធភាពឱយវា ប្មា៉ា ងប្ចញនិងចូលប្ធវ ើការរន ុងរ ៈប្ពល 30 នទីមុនឬដនទ ដ់ពី
ប្វនប្ធវ ើការស្ក្មាដ់ភាពង្ហ ក្សួ្លរដស្់ដុគគលិរ។ 

ប្ដើមបីធានបាននូវភាពក្ត្ឹមក្ត្ូវ ភាពអាចទុរចិត្តបាន និងត្មាៃ ភាព ក្ដព័នធរត្់ក្តាប្មា៉ា ងធមាតានឹងជាក្ដព័នធ ប្ម
កានិច ឬប្អ្ ិចក្ត្នូិច។ ក្ដព័នធ មិនដមនប្មកានិច ឬប្អ្ ិចក្ត្ូនិច (ឧ ហរណ៍ ដ័ណណ រត្់ក្តាប្មា៉ា ងប្ចញចូលប្ធវ ើការ
ដដលស្រប្ស្រប្ដា នដ) ក្ត្ូវដត្ទទួលបានការអ្នុម័ត្ប្ដា ក្រមុហ ុន Nike។ 

ការផាល ស្ប់ត រូយវនឬយមា ងយធវ ើការ 

ក្ដស្ិនប្ដើប្មា៉ា ងប្ធវ ើការរដស្់ដុគគលិរក្ត្វូបានដៃ ស្់ដត រូ ដុគគលិរក្ត្វូទទួលបាន ូនដាំណឹងជាមុនយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ 24 
ប្មា៉ា ង។ ឧ ហរណ៍ ប្មា៉ា ងការង្ហរដដលក្ត្វូបានដៃ ស្់ដត រូ រមួមានចាដ់ពបី្វនប្ធវ ើការធមាតារហូត្ដល់ពហបុ្វនប្ធវ ើការ និង
ការដត រូប្វនប្ធវ ើការ។ 

49.2.2 ការងារដថ្ម្យមា ង/ការកុំណត្់យមា ងយធវ ើការ  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងអ្នុប្លាមតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវននចាដ់រន ុងក្ស្រុ រ់ទងនឹងការរាំណត់្ប្មា៉ា ងប្ធវ ើការក្ដចាាំនែង ក្ដចាាំ
ស្បាត ហ៍ ក្ដចាាំដខ និងក្ដចាាំឆ្ន ាំ និងការប្ធវ ើការរន ុងប្មា៉ា ងដែមប្មា៉ា ង។ 



 ប្មា៉ា ងការង្ហរមិនមានភាពប្លើស្លដ ់ NIKE CODE LEADERSHIP STANDARDS 
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អ្តាបុពវោភ្ 

ប្មា៉ា ងដដនថមក្ត្វូទូ ត្់តាមអ្ក្តាដុពវលាភអ្ដបដរមា ដដលខពស្់ជាងលរខខណឌ ត្ក្មូវននចាដ់រន ុងក្ស្រុ ឬ 125% នន
អ្ក្តាប្មា៉ា ងប្គ្មលរដស្់ដុគគលិរ។ 

ប្មា៉ា ងប្ធវ ើការស្រុដ រមួ ាំងប្មា៉ា ងដដនថម មិនក្ត្ូវប្លើស្ពី 60 ប្មា៉ា ងរន ុងមួ ស្បាដ ហ៍ ឬដដនរាំណត់្ ាំងឡា ដដលស្ថ ិត្
ប្ក្កាមចាដ់រន ុងក្ស្រុប្ ើ  ប្ លគឺក្ត្វូ រតាមដដនរាំណត្់ដដលតិ្ចជាងប្នោះ ប្លើរដលងដត្មានការប្ធវ ើ ុត្ត ិរមា
ប្ដា  សាថ នការណ៍រវសិាមញ្ា ។ មួ ស្បាដ ហ ៍ក្ត្វូរាំណត្ប់្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ 

លិខិ្ត្អនុាប ត្យមា ងបដនថម្កន ុង្ស្កុ 

ក្ដស្ិនប្ដើចាដ់រន ុងក្ស្រុអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ដារ់ រយប្ស្ន ើស្ុាំការអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យដុគគលិរប្ធវ ើការប្មា៉ា ងដដនថម ដដល
ប្លើស្ពីប្មា៉ា ងធមាតាដដលបានអ្នុញ្ញា ត្ប្នោះ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់អាចដារ់ រយប្ស្ន ើស្ុាំ និងប្ក្ដើក្បាស្់លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ប្នោះ ឲ្យ
ដត្៖ 

• លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ប្នោះទទួលបានមរប្ដា អ្នុប្លាមតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវននចាដ់រន ុងក្ស្រុ ដដលប្ចញប្ដា 
ថាន រ់ក្រងុ ឬខពស្់ជាងប្នោះ។ 

• លិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ក្ត្វូបានដិទ្ា ប្ៅរដនៃងប្ធវ ើការ។ 

• ប្មា៉ា ងដដនថមដដលបានប្ធវ ើការ គឺជាការស្ា ័ក្គចិត្ត។ 

• ប្លើរដលងដត្ប្ៅរន ុង សាថ នការណ៍រវសិាមញ្ា  ប្មា៉ា ងស្រុដដដលបានប្ធវ ើការ មិនប្លើស្ពី 60 ប្មា៉ា ងរន ុងមួ ស្ 
បាដ ហ៍។ 

សាថ នការណ៍វវសិាម្ញ្ប  

ប្ៅរន ុងសាថ នភាពមានដដនរាំណត្់ននសាថ នការណ៍រវសិាមញ្ា  និងប្ៅប្ពលមានការអ្នុញ្ញា ត្ប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ 
ប្មា៉ា ងស្រុដននការង្ហរ អាចប្លើស្ពី 60 ប្មា៉ា ងរន ុងមួ ស្បាដ ហ៍ ឲ្យដត្៖ 

• អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់  ូនដាំណឹងភាៃ មៗ និងទទួលបានការ ល់ក្ពមជាលា លរខណ៍អ្រែរជាមុនពីក្រមុហ ុន Nike ។ 

• អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ចាត់្វធិានការស្មក្ស្ដរន ុងការកាត់្ដនថ ត្ក្មូវការប្មា៉ា ងដដនថម ប្ហើ ប្មា៉ា ងដដនថមដដលបាន
ប្ធវ ើការក្ត្ូវបានរាំណត្់ឲ្យប្ៅក្ត្ឹមអ្វ ីដដលចាាំបាច់រន ុងការដាំប្ពញតាមសាថ នការណ៍រវសិាមញ្ា ។ 

• ប្មា៉ា ងដដនថមដដលបានប្ធវ ើការណាមួ  គឺជាការស្ា ័ក្គចិត្ត។ 

ក្រមុហ ុន Nike នឹងពិនិត្យស្ាំប្ណើស្ុាំប្មា៉ា ងដដនថមប្ក្កាមការ ម រ សាថ នការណ៍រវសិាមញ្ា  ប្ៅតាមររណី និងរាំណត្់នូវ
រក្មិត្ និងប្ែរប្វលាននប្មា៉ា ងដដនថមដដលក្ត្វូបានអ្នុញ្ញា ត្ប្ក្កាមការប្លើរដលងប្នោះ ក្ដស្ិនប្ដើមាន។ 

49.2.3 នថ្ងឈ្ប់ (នថ្ងស្្មាក) 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូអ្នុប្លាមតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវ ាំងឡា ននចាដ់រន ុងក្ស្រុ និងដទដញ្ាត្ត ិ ាំងឡា ដដល រ់ទង
នឹងប្មា៉ា ងស្ក្មារ និងនែងឈដ់។ 

ប្លើរដលងដត្ប្ៅរន ុង សាថ នការណ៍រវសិាមញ្ា  ឬអ្នុប្លាមតាម ប្គ្មលនប្យបា ស្ដ ីពីការដៃ ស្់ដដ រូ ដុគគលិរក្ត្វូបាន
អ្នុញ្ញា ត្ឲ្យឈដ់ស្ក្មារយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ 24 ប្មា៉ា ងជាដ់ៗគ្មន  (ស្ក្មារមួ នែង) រន ុងរាំ ុងប្ពលក្បាាំពីរនែងមដង។ 

ជាការអនុវត្តតាម្ការដណនាុំ យៅយពលណាអាចយធវើបាន នថ្ងឈ្ប់ស្្មាក រួរ្ត្វូបានយ្រងយពលឲ្យ
ចុំនថ្ងែដែលននស្បាដ ហ៍ យែើម្បឲី្យបុរគលិកអាចយរៀបចុំដផនការស្្មាប់នថ្ងឈ្ប់ស្្មាកយនា៉ះ។ 

យរលនយោបាយស្ដ ីពីការផាល ស្់ប្រូ 

ក្គឹោះសាថ នអាចនឹងដៃ ស្់ដដ រូនែងឈដ់ស្ក្មារបាន ឲ្យដត្៖ 

• វាក្ស្ដតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ 

• ដុគគលិរក្ត្ូវទទួលបាន ូនដាំណឹងជាមុនយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ 24 ប្មា៉ា ង។ 

• មានការពិប្ក្គ្មោះប្យដល់ជាមួ ត្ាំណាងស្ហ ីពរមាររ ឬត្ាំណាងរមាររ។ 

• នែងដដលបានដៃ ស្់ដដ រូ ពុាំប្ធវ ើឲ្យដុគគលិរក្ត្ូវប្ធវ ើការប្លើស្ព ី60 ប្មា៉ា ងរន ុងមួ ស្បាដ ហ៍ (ឬចាដ់រន ុងក្ស្រុ 
ក្ដស្ិនប្ដើ ដជាងប្នោះ)។ 

ក្ដស្ិនប្ដើនែងស្ក្មារមានការដៃ ស្់ដដ រូប្ដា  ូនដាំណឹងត្ិចជាង 24 ប្មា៉ា ង នែងដដលបានប្ធវ ើការ ក្ត្វូទូ ត្់តាមអ្ក្តា
ប្មា៉ា ងដដនថម ប្ហើ ជាការស្ា ័ក្គចិត្ត។ 

ប្គ្មលការណ៍ដៃ ស្់ដដ រូនែងស្ក្មារជារ់លារ់តាមក្ដប្ទស្ អាចក្ត្ូវបានអ្នុវត្តរន ុងការ ដ្ល់លរខខណឌ ត្ក្មូវ និងរិចច
ការ រដដនថម ូនដុគគលិរ។ 



 ស្ាំណងរនិងអ្ត្ថក្ដប្យ នក៍្ត្វូបានទូ ត្រ់ ន់ប្ពល NIKE CODE LEADERSHIP STANDARDS 
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49.2.4 ការដថ្ម្យមា ងទាុំងអស់្រឺការងារស្ម ័្រចិត្ត  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូអ្នុប្លាមតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវននចាដ់រន ុងក្ស្រុ ដដល រ់ព័នធនឹងការស្ា ័ក្គចិត្តននប្មា៉ា ងដដនថម។ 

ក្ដស្ិនប្ដើប្មា៉ា ងដដនថមដដលខានមិនបានក្ត្វូបានអ្នុញ្ញា ត្ប្ក្កាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ ដុគគលិរក្ត្វូដត្ ល់ក្ពមប្ធវ ើការ
ប្មា៉ា ងដដនថមប្ដា មានការ ូនដាំណឹងអ្ាំពលីរខខណឌ ត្ក្មូវប្នោះប្ៅប្ពល ួលឲ្យប្ធវ ើការតាាំងពីដាំដូង។ ក្ដស្ិនប្ដើមាន
ការត្ក្មូវឲ្យមានប្មា៉ា ងដដនថមដដលខានមិនបាន ដុគគលិរក្ត្ូវទទួលបាននូវការ ូនដាំណឹងជាមុនយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ 
24 ប្មា៉ា ងតាមដដលអាចប្ធវ ើប្ៅបាន។ 

ោល់ប្មា៉ា ងដដនថមដដលបានប្ធវ ើការប្ក្កាមលិខិត្អ្នុញ្ញា ត្ប្មា៉ា ងដដនថមរន ុងក្ស្រុ ររណីដដល សាថ នការណ៍រវសិាមញ្ា  ឬ
ប្មា៉ា ងដដលបានដៃ ស្់ដដ រូមានប្ស្ចរដ ី ូនដាំណឹងជាមុនត្ិចជាង 24 ប្មា៉ា ង គឺជាការស្ា ័ក្គចិត្ត។ 

ជាការអនុវត្តតាម្ការដណនាុំ អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឲ្យពាោម្បុំយពញតាម្ត្្ម្ូវការ
យមា ងបដនថម្របស្់ខ្្នួជាម្ុន យដ្ឋយយស្ា ើស្ុុំយមា ងបដនថម្យដ្ឋយស្ម ័្រចិត្ត។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3រស្ាំណុាំឯរសារ។ 

 ស្ាំណង និងអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ក្ត្វូបានទូ ត្់  ន់ប្ពល 

 បទដ្ឋា ន 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ទទួលសាគ ល់ថា ដុគគលិរក្គដ់រដូ ប្ដា មិនគិត្ពីប្ នឌ្័រ ក្ត្ូវមានស្ិទធិទទួលបានស្ាំណងស្ក្មាដ់ស្បាដ ហ៍
ការង្ហរធមាតា ដដលក្គដ់ក្គ្មនស់្ក្មាដ់ដាំប្ពញត្ក្មូវការមូលដាា នរដស្់ដុគគលិរ និង ដ្ល់ក្បារ់ចាំណូល នទ នុស្ិទធិមួ 
ចាំនួន។ ដុគគលិរទទួលបានការទូ ត្់ ន់ប្ពលប្វលា យ៉ា ងប្ហាចណាស្់នូវក្បារ់ឈន លួអ្ដបដរមាដដលត្ក្មូវប្ដា 
ចាដរ់ន ុងក្ស្រុ ឬក្បារ់ឈន លួទូប្ៅ ប្ លគឺរក្មិត្ក្បារ់ឈន លួណាដដលខពស្់ជាង និងទទួលបាននូវអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍
ដដលបានត្ក្មូវប្ដា ចាដ់ រមួមានដូចជា នែងឈដ់ស្ក្មារដុណយ និងចាដ់ឈដ់ស្ក្មារ និងស្ាំណងប្លើការបាត្់ដង់
ការង្ហរតាមចាដ។់ ពុាំមានការពិន័ កាត់្ក្បារ់ពីក្បារ់ប្ដៀវត្ែរ៍ប្ ើ ។ ក្ដស្ិនប្ដើស្ាំណងមិនអាចដាំប្ពញតាមត្ក្មូវ
ការមូលដាា នរដស្់ដុគគលិរ និង ដ្ល់ក្បារ់ចាំណូល នទ នុស្ិទធិមួ ចាំនួនប្ហើ  អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដប្ងក ើត្ ក្បាក្ស្័ 
 រ់ទង និងអ្នុវត្ត ុទធសាស្រស្តជាដនតដនទ ដ់ប្ដើមបីដាំប្ពញប្ស្ចរដ ីក្ត្វូការជាមូលដាា ន។  

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ទទួលសាគ ល់ថា ដុគគលិរក្គដ់រដូ ក្ត្វូមានស្ិទធិទទួលបានស្ាំណងស្ក្មាដ់ស្បាដ ហ៍ការង្ហរធមាតា ដដលក្គដ់
ក្គ្មនស់្ក្មាដ់ដាំប្ពញត្ក្មូវការមូលដាា នរដស្់ដុគគលិរ និង ដ្ល់ក្បារ់ចាំណូល នទ នុស្ិទធិមួ ចាំនួន។ ក្ដស្ិនប្ដើស្ាំណង
មិនអាចដាំប្ពញតាមត្ក្មូវការមូលដាា នរដស្់ដុគគលិរ និង ដ្ល់ក្បារ់ចាំណូល នទ នុស្ិទធិមួ ចាំនួនប្ហើ  អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់
ក្ត្វូដប្ងក ើត្ ក្បាក្ស្័  រ់ទង និងអ្នុវត្ត ុទធសាស្រស្តជាដនតដនទ ដ់ប្ដើមបីដាំប្ពញប្ស្ចរដ ីក្ត្វូការជាមូលដាា ន។ សូ្មអាន
ដ ន្ររការ ដ្ល់ ូនក្បារ់ឈន លួស្មរមយជាដប្ណដ ើរៗ ។ 

50.2.1 ការអនុវត្តស្ុំណងមូ្លដ្ឋា ន  

យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ ដុគគលិរក្ត្វូទទួលបានក្បារ់ឈន លួអ្ដបដរមាតាមចាដ់ជាធរមាន រមួ ាំងក្បារ់ប្មា៉ា ងដដនថមតាម
អ្ក្តាដុពវលាភ។ សូ្មអាន ប្មា៉ា ងការង្ហរមិនមានភាពប្លើស្លដ់ CLS ។ 

ក្បារឈ់ន លួ និងអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ ក្ត្ូវទូ ត្ ់ឬប្ដើរ ដ្ល់ឲ្យបានប្ទៀង ត្់ និង ន់ប្ពលប្វលា។ ស្ាំណងប្នោះ ក្ត្ូវរាំណត្់
លរខណៈឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្វូ និងោ ការណ៍ ូនអាជាា ធររដាា ភិបាលក្ត្ឹមក្ត្វូថាជាក្បារ់ឈន លួអ្នុប្លាមតាមលរខខណឌ
ត្ក្មូវ ាំងឡា ននចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ ឧ ហរណ៍ ការទូ ត្ស់្ក្មាដ់ប្មា៉ា ងដដលបានប្ធវ ើការ មិនអាចរាំណត់្លរខណៈខុស្
ថាជាក្បារ់ឧដត្ថមភ ឬរដូភាពននការទូ ត្ប់្្ែងប្ៅរន ុង រន ុងដាំណងប្គចប្វស្ពីការដង់ពនធដដលត្ក្មូវប្ដា ចាដ់ ឬ
ប្ធវ ើការកាត់្ក្បារ់តាមការត្ក្មូវបានប្ ើ ។ 

ស្ាំណងក្ត្វូទូ ត្់ប្ដា ការដារ់ក្បារ់ប្ដា ដទ ល់ ជាសាច់ក្បារ់ ឬជាមូលដប នដក្ត្ រន ុងលរខណៈមួ ដដលមាន
ភាពង្ហ ក្សួ្លចាំប្ ោះដុគគលិរ។ 

អ្តាលទធផលការងារ និងកូតា 

ប្ដា មិនគិត្ពីប្គ្មលប្ៅរូតា ឬរិចចក្ពប្ក្ពៀងអ្ក្តាលទធ្លការង្ហរប្ទ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូប្ធវ ើឲ្យក្បារដថា ដុគគលិរ 
មាន រ់ៗនឹងទទួលបានយ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្បារឈ់ន លួអ្ដបដរមិាតាមចាដ ់ស្ក្មាដប់្មា៉ា ងដដលបានប្ធវ ើការ ប្ហើ ទទួល
បានការទូ ត្់ ូននូវប្មា៉ា ងដដនថមប្យងប្ៅតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវ ាំងឡា ននចាដរ់ន ុងក្ស្រុ និង CLS ប្នោះ។ 
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្បាក់ឈ្ន លួម្ិនទានប់ានទូទាត្់ 

ក្ដស្ិនប្ដើររប្ ើញថា មានដុគគលិរណាមាន រ់ប្ៅពុាំទទួលបានការទូ ត្់ក្ត្ឹមក្ត្វូស្ក្មាដ់ក្បារឈ់ន លួដដលខល នួររបាន 
រមួមានដូចជា ការគណនប្ដា មានរាំហុស្ប្ៅប្លើក្បារឈ់ន លួប្គ្មល និង/ឬក្បារឈ់ន លួប្មា៉ា ងដដនថមប្នោះ អ្នរ គ្ត្់
គ្ង់ក្ត្វូទទួលខុស្ក្ត្វូចាំប្ ោះការទូ ត់្ស្ងវញិចាំប្ ោះក្បារ់ឈន លួ ាំងឡា ដដលមិន ន់បានទូ ត្់ គិត្ចាដ់ពីប្ពល
ដដលបានគណនខុស្ ឬស្ក្មាដ់រាំ ុងប្ពលយ៉ា ងត្ិចមួ ឆ្ន ាំ។ ចាដរ់ន ុងក្ស្រុអាចដប្ងក ើត្នូវរាំ ុងប្ពលនន
កាត្ពវរិចចទូ ត្់ស្ងរវញិ ូរជាងប្នោះ។ 

ការម្ិនយរសី្យអើង 

ដុគគលិរ ាំងអ្ស្់ប្ដា មិនគិត្ពីប្ភទ នឹងទទួលបានក្បារ់ឈន លួប្ស្ា ើគ្មន ស្ក្មាដ់ការង្ហរដដលមានត្នមៃប្ស្ា ើគ្មន ។ សូ្ម
អាន អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនប្រ កស្ប្អ្ើង CLS ។ 

50.2.2 ការកាត្់្បាក់  

ដុគគលិរនឹងមិនក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យទូ ត្់ស្ក្មាដ់ឧដររណ៍អ្នុវត្តការង្ហររដស្់ខល នួប្ ើ ។ តាមការអ្នុញ្ញា ត្ប្ដា 
ចាដរ់ន ុងក្ស្រុ ដុគគលិរដដលក្ត្វូបានររប្ ើញថាទទួលខុស្ក្ត្វូចាំប្ ោះការបាត្់ដង់ ឬខូចខាត្ឧដររណ៍ ឬក្ទពយ
ស្មបត្ត ិរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ក្ត្វូទទួលខុស្ក្ត្វូដ ន្រហិរញ្ា វត្ថ ុចាំប្ ោះដនទ ុរចាំណា ប្ដា ដទ ល់ស្ក្មាដ់ការដៃ ស្់ដដ រូ ឬ ួស្
 ុល ាំងប្នោះ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូររាស្ាំណុាំឯរសារជាលា លរខណ៍អ្រែរអ្ាំពីរិចចក្ពមប្ក្ពៀងប្ដា ស្ា ័ក្គចិត្តរដស្់ដុគគលិរ រន ុងការ
អ្នុញ្ញា ត្នូវការកាត្់ក្បារ់ណាមួ ដដលមិនក្ត្វូបានត្ក្មូវប្ដា ចាដ ់ដ៉ាុដនត ក្ត្វូបាន ដ្ល់ ូនជា ប្ក្មើស្មួ ស្ក្មាដ់
ដុគគលិរប្នោះដូចជា អ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ដដនថម ការធានោ៉ែ ដ់រង និងរមា វធីិស្នែ ាំក្បារ់ជាប្ដើម។ 

ការកាត្់ក្បារ់ ាំងឡា ណាដដលពុាំក្ត្ូវបានត្ក្មូវប្ដា ចាដ់ ឬមានការក្ពមប្ក្ពៀងពីដុគគលិរស្ក្មាដ់អ្ត្ថ
ក្ដប្យ ន៍រដស្់ដុគគលិរ នឹងមិនដណាដ លឲ្យដុគគលិរប្នោះទទួលបានត្ិចជាងក្បារ់ឈន លួអ្ដបដរមាតាមចាដ់ជា
ធរមានប្ទ។ 

ការកាត្់្បាក់យដ្ឋយការដ្ឋក់វន័ិយ 

ការកាត្់ក្បារ់ពីក្បារ់ឈន លួ មិនក្ត្វូប្ធវ ើប្ ើងស្ក្មាដ់ប្គ្មលដាំណងដារ់រវន័ិ  ឬការកាត្់ក្បារ់ ាំងឡា ណាដដលពុាំ
មានដចងប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ ក្ត្វូបានអ្នុញ្ញា ត្ប្ដា ពុាំមានការ ល់ក្ពមជាលា លរខណ៍អ្រែរចាស្់លាស្់ពី
ដុគគលិរ រ់ព័នធ ប្ ើ ។ ដញ្ញា ននការអ្នុវត្តការង្ហរ ឬអារដបរិរយិ ក្ត្វូប្ដាោះក្សា ប្ដា រវធីិសាស្រស្ត ក្គដ់ក្គងការអ្នុ
វត្តការង្ហរប្្ែងប្ទៀត្ ដដលអាចរមួមានដូចជា ការក្ដឹរាប្យដល់ ការក្ពមាន និង/ឬការដណដ ុ ោះដណាដ លដនតដនទ ដ់។ 

ប្គ្មលការណ៍ប្នោះពុាំោោាំងអ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ពីការររ ងត្ត្បិត្ ឬលុដដាំបាត់្ក្បារដ់ដនថមប្ដា  នទ នុស្ិទធិប្ដា ដ ែ្រប្លើការអ្នុ
វត្តការង្ហររដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ ឬសាមុីខល នួដុគគលិរប្ ើ ។ 

យសាហ ុយននភាពមានស្ិទធ ិយធវ ើការងារ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនក្ត្ូវកាត្់ប្សាហ ុ ននភាពមានស្ិទធិប្ធវ ើការង្ហរពីក្បារ់ឈន លួប្ ើ ។ 

វវភិារទានស្ហជីព 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមិនកាត្់ក្បារឈ់ន លួរដស្់ដុគគលិរប្ដើមបីជាវភិាគ នស្មា ិរភាពស្ហ ីព ក្បារ់នែៃប្ស្វារមា 
ពិន័ ជាក្បារ់ ឬប្ធវ ើការវា ត្នមៃប្្ែងប្ទៀត្ពីក្បារ់ឈន លួដុគគលិរ ប្ដា គ្មា នការក្ពមប្ក្ពៀងជារ់លារ់និងជាលា 
លរខណ៍អ្រែររដស្់ដុគគលិរប្ ើ  ប្លើរដលងដត្មានការដចងប្្ែងពីប្នោះរន ុងរិចចក្ពមប្ក្ពៀងចរចាជាស្មូហភាពដដល
ក្ត្ឹមក្ត្ូវ។ 

50.2.3 ្បាក់យសាធននិវត្តន៍ / ្បាក់អត្ីត្ភាព  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូ ដ្ល់មូលនិធិ/ទូ ត្់ឲ្យបានប្ពញប្លញចូលប្ៅរន ុងមូលនិធិស្នត ិស្ុខស្ងគម មូលនិធិស្ក្មាដអ់្នរគ្មា ន
ការង្ហរប្ធវ ើ មូលនិធិស្ក្មាដ់អ្នរចូលនិវត្តន៍ ឬមូលនិធិស្ក្មាដ់អ្នរបាត្់ដង់ការង្ហរដដលត្ក្មូវប្ដា ចាដ់ ( ួនកាល
ប្ៅថាមូលនិធិដក្មងុ) និងររារាំណត្់ក្តាហិរញ្ា វត្ថ ុក្គដ់ក្គ្មន់អ្ាំពីការទូ ត្់ចូល និង/ឬការដែររាមូលនិធិប្នោះ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូមានប្ៅនឹងរដនៃងនូវនីតិ្វធីិស្ក្មាដ់រាំណត់្អ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ប្ពលបាត់្ដង់ការង្ហរតាមចាដ ់និង
អ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ដាច់ប្ដា ដ រប្្ែងៗ (ក្បារប់្ពលដញ្ឈដ់ពីការង្ហរ)  ូនដុគគលិរដដលមានស្ិទធិទទួលប្ក្កាមចាដ់
រន ុងក្ស្រុ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូទូ ត្់ឲ្យបានប្ពញប្លញ ូនដុគគលិរនូវក្បារប់្ពលដញ្ឈដ់ពីការង្ហរប្ក្កា ប្ពលបាន
ដញ្ឈដ់ពីការង្ហរ។ 
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50.2.4 ្បាក់ឈ្ន លូកន ុងអុំេុងយពលសាកលបងការងារ និងបណត ុ ៉ះបណាត ល 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមិនទូ ត្់ក្បារ់ឈន លួរន ុងអ្ាំ ុងប្ពលសារលបងការង្ហរ រន ុងត្នមៃដដល ដជាងក្បារ់ឈន លួអ្ដបដរ
មាក្ស្ដចាដ់ប្ ើ  រមួ ាំងក្បារ់ប្មា៉ា ងដដនថមតាមអ្ក្តាដុពវលាភ។ 

ការទូ ត្់ក្បារ់ឈន លួរន ុងអ្ាំ ុងប្ពលដណត ុ ោះដណាត ល ឬចូលរមួរន ុងរមា វធីិហាត់្ការង្ហរ នឹងប្ធវ ើប្ ើងក្ស្ដតាមចាដ់
រន ុងក្ស្រុ និងលរខខណឌ ត្ក្មូវនន ការង្ហរធមាតារក្ត្វូបាន ដ្ល់ ូន CLS។ 

50.2.5 ការ្បា្ស្័យទាក់ទង និងកិចចស្នានាស្ងគម្  

ដុគគលិរនឹងក្ត្វូបាន ត្ល់ ូនព័ត្៌មានជាលា លរខណ៍អ្រែរនិងអាច ល់បានអ្ាំពលីរខខណឌការង្ហរ រមួ ាំងក្បារ់
ឈន លួនិងអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ មុនប្ពលចូលប្ធវ ើការ។ 

ប័ណណ ្បាក់យបៀវត្ស 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹង ត្ល់ ូនដុគគលិរនូវរាំណត្ក់្តាទូ ត្់ដដលប្បាោះពុមពជាភាសារន ុងក្ស្រុស្ក្មាដរ់ ៈប្ពលប្ពញមួ 
អ្ាំ ុងប្ពលទូ ត្់ក្បារ់ឈន លួរន ុងប្ពលនីមួ ៗដដលពួរប្គក្ត្ូវបានទូ ត្ ូ់ន។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់អាច ាំនួស្រាំណត្់ក្តា
ទូ ត់្ដដលប្បាោះពុមពប្ដា រាំណត្់ក្តាទូ ត្់ប្អ្ ិចក្ត្នូិច ក្ដស្ិនប្ដើដុគគលិរ ល់ក្ពមឱយ ត្ល់ ូនជាលរខណៈប្អ្ ិច
ក្ត្នូិច និងបាន ត្ល់ ូនឬក្ត្ូវបាន ត្ល់ ូនស្ិទធិចូលប្ក្ដើក្បាស្់បានស្មក្ស្ដ។ រាំណត្់ក្តាទូ ត្់យ៉ា ងប្ហាចណាស្់នឹង
រមួមានព័ត៌្មានដូចខាងប្ក្កាម៖ 

• រ ៈប្ពល និងកាលដរបិ្ចេទទូ ត្់ក្បារ់ឈន លួ។ 

• ប្មា៉ា ងធមាតា និងប្មា៉ា ងដែមដដលបានប្ធវ ើការ ាំងអ្ស្់។ 

• អ្ក្តាក្បារ់ឈន លួស្ក្មាដ់ប្មា៉ា ងការង្ហរ។ 

• ស្ាំណងស្រុដស្ក្មាដ់ប្មា៉ា ងធមាតា និងប្មា៉ា ងដែម។ 

• ស្ាំណងដដនថម ាំងអ្ស្់ដូចជាក្បារ់រង្ហវ ន់ស្ក្មាដ់ដុគគល/ក្រមុ។ 

• ការកាត្់រងស្ក្មាដ់ការធានោ៉ែ ដ់រង និង/ឬការកាត្់រងតាមចាដ់ប្្ែងប្ទៀត្។ 

ដុគគលិរនឹងទទួលបានការដណត ុ ោះដណាត ល ប្ដើមបីពួរប្គ ល់ដឹងអ្ាំពីទក្មង់ទូ ត្់។ 

ជាការ្បត្ិបត្ត ិដែល្ត្វូបានផតល់អនុសាស្ន៍ អាកផគត្់ផគង់រួរផតល ់និង/ឬជូនែុំណឹងែលប់ុរគលិក
អុំពរីណនីស្នស ុំដែលស្ុវត្ថ ិភាព និង/ឬផលិត្ផលហិរញ្ប វត្ថ ុនានា ្បស្ិនយបើអាចយធវ ើយៅបាន ្ពម្
ទាុំងផតល ់ឬបញ្ជ នូបុរគលិកឱ្យយៅចូលរមួ្ការបណត ុ ៉ះបណាត លអការកម្មហិរញ្ប វត្ថ ុ។ 

ការចរចាជាស្មូ្ហភាព 

ដល់រក្មិត្ដដលក្ត្វូបានអ្នុញ្ញា ត្ប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងទទួលសាគ ល់ស្ិទធិរដស្់ដុគគលិររមារដដលក្ត្វូ
បានត្ាំណាង ប្ដើមបីចូលរមួរន ុងការចរចាជាស្មូហភាព ការចរចាប្ដា ស្ុចចចិត្ត និងប្គ្មរពលរខខណឌ ននរិចចក្ពម
ប្ក្ពៀងចរចាជាស្មូហភាពដដលក្ត្វូបានចុោះហត្ថប្លខាណាមួ ស្ក្មាដ់រ ៈប្ពលននរិចចក្ពមប្ក្ពៀងប្នោះ។ សូ្មអាន 
ប្ស្រ កភាពននការដប្ងក ើត្ស្មាគមរនិងការចរចាជាស្មូហភាពរក្ត្វូបានប្គ្មរព CLS ។ 

50.2.6 យរលនយោបាយនិងនីត្ិវធិីស្ត ីពីនថ្ងស្្មាក និងការឈ្ប់ស្្មាក  

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមានប្គ្មលនប្យបា និងនីតិ្វធីិជាលា លរខណ៍អ្រែរចាស្់លាស្់ រ់ទងនឹងនែងស្ក្មារចាាំបាច់ 
ការស្ក្មារប្ពលឈឺ, ការឈដ់ស្ក្មារក្ដចាាំឆ្ន ាំ, ការស្ក្មារមាតុ្ភាព នែងឈដ់ស្ក្មារដិត្ុភាព នែងឈដ់ស្ក្មារ
ប្ពលក្គួសារមានប្ក្គ្មោះអាស្នន  និងនែងឈដ់ស្ក្មារប្្ែងប្ទៀត្ ដូចដដលក្ត្វូបានត្ក្មូវប្ដា ចាដរ់ន ុងក្ស្រុ។ អ្នរ គ្ត្់
គ្ង់នឹង្ែពវ្ា ក្ដរដប្ដា ក្ដស្ិទធភាពនូវប្គ្មលនប្យបា ឈដ់ស្ក្មាររដស្់ខល នួប្ៅកាន់ដុគគលិរ។ អ្នរ គ្ត្់
គ្ង់នឹងដណត ុ ោះដណាត លដុគគលិររដស្់ខល នួឱយទទួលខុស្ក្ត្វូប្លើការអ្នុវត្តប្គ្មលនប្យបា ឈដ់ស្ក្មាររដស្់ខល នួ
 រ់ទងនឹងតួ្នទី និងការទទួលខុស្ក្ត្វូរដស្់ពួរប្គ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹង ត្ល់នែងស្ក្មារ និងនែងឈដ់ស្ក្មារក្ដចាាំឆ្ន ាំដដលត្ក្មូវប្ដា ចាដ់ ាំងអ្ស្់ ប្ហើ ដល់រក្មិត្ដដល
ក្ស្ដតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ អ្នុប្លាមតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវដដនថមជារ់លារ់ដូចខាងប្ក្កាម៖ 

ការស្្មាកយពលឈ្ ឺ 

ដុគគលិរនឹងក្ត្វូបាន ត្ល់នែងឈដ់ស្ក្មារប្ពលមាន ាំងឺប្ដា អ្នុប្លាមតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវននចាដ់រដស្់ក្ដប្ទស្។ 
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ជាការ្បត្ិបត្ត ិដែល្ត្វូបានផតល់អនុសាស្ន៍ យបើយទា៉ះជាម្ិន្ត្វូបានត្្ម្ូវយដ្ឋយចាប់របស្់្បយទស្
កត ី ក៏បុរគលិករួរ្ត្វូបានផតលយ់ពលយវោស្្មាកយែើម្បីជាស្៉ះយស្បើយពីជុំងឺឬរបួស្ ែូចដែល្ត្វូបាន
ត្្ម្ូវយដ្ឋយយវជជបណឌ ិត្ដែលមានការទទួលសាគ ល់ពីរដ្ឋា ភ្ិបាល។ យៅយពលស្ថ ិត្កន ុងជយមាល ៉ះ អាកផគត្់
ផគង់អាចត្្ម្ូវឱ្យមានម្ត្ិយោបល់ទីពីរពីអាកផតល់យស្វាយវជជសាស្តស្ត ជុំនួស្មួ្យយផសងយទៀត្ដែលមាន
លកាណស្ម្បត្ត ិ ដែលការចុំណាយជាការទទួលខ្ុស្្ត្វូយដ្ឋយអាកផគត្់ផគង់។ 

ការឈ្ប់ស្្មាក្បចាុំឆ្ា ុំ 

រន ុងក្ដប្ទស្ដដលមិនមានការឈដ់ស្ក្មារក្ដចាាំឆ្ន ាំដដលក្ត្វូបានត្ក្មូវប្ដា ចាដ់ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូបានត្ក្មូវឱយ ត្ល់
នែងឈដ់ស្ក្មារក្ដចាាំឆ្ន ាំ ជាដ ន្រមួ ននស្ាំណងនិងអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍រដស្់ដុគគលិរ។ 

ការស្្មាកមាត្ុភាព 

ប្ដើប្ ោះជាមិនក្ត្វូបានត្ក្មូវប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុរ៏ប្ដា  រ៏រមាររជាស្រស្ត ីមានស្ិទធិឈដ់ស្ក្មារមាតុ្ភាពប្ដា គ្មា ន
ក្បារឈ់ន លួ។ ប្លើរដលងរន ុងររណី សាថ នការណ៍រវសិាមញ្ា  កាត់្ដនថ ការចាំណា  ដុគគលិរជាស្រស្ត ីនឹងមានស្ិទធិរវលិក្ត្លដ់
មរប្ធវ ើការរដស្់ពួរប្គរវញិប្ដា មានលរខខណឌការង្ហរដូចគ្មន ឬប្ស្ា ើគ្មន ដដលលរខខណឌ ដដលបានអ្នុវត្តចាំប្ ោះពួរប្គ
មុនប្ពលឈដ់ស្ក្មារ ប្ហើ នឹងមិនដមនជារមាវត្ថ ុចាំប្ ោះការប្រ កស្ប្អ្ើងណាមួ  ឬបាត្់ដង់អ្ត្ីត្ភាពប្ ើ ។ 

ជាការ្បត្ិបត្ត ិដែល្ត្វូបានផតល់អនុសាស្ន៍ យៅទីណាដែលចាប់កន ុង្ស្កុម្ិនធានាផតល់ជូននថ្ង
ឈ្ប់ស្្មាកមាត្ុភាពោ ងយហាចណាស្រ់យៈយពល 14 ស្បាត ហ៍ អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឱ្យ
ផតល់ជូននថ្ងឈ្ប់ស្្មាកចុំនួន 14 ស្បាត ហ៍ ្ស្បតាម្ការដណនាុំរបស្អ់ងគការ ILO។ យលើស្ពីយន៉ះ
យទៀត្ មានការយលើកទឹកចិត្តឱ្យអាកផគត្់ផគង់បយងកើត្យរលនយោបាយមាត្ុភាពយៅទីណាដែលម្ិន
្ត្វូបានផតល់ជូនយដ្ឋយចាប់កន ុង្ស្កុ ដែលយរលនយោបាយយន៉ះក៏ផតល់ជូននថ្ងឈ្ប់ស្្មាកបិត្ុ
ភាពផងដែរ។ 

នថ្ងឈ្ប់ស្្មាកយពលមានរែូវ 

មិនមានការពិនិត្យោងកា អាចក្ត្វូបានប្ធវ ើប្ ើង ប្ដើមបីប្ ទ្ៀងដទ ត្់ប្មើលលរខណស្មបត្ត ិក្គដ់ក្គ្មន់ស្ក្មាដ់ការទទួល
បាននែងឈដ់ស្ក្មារប្ពលមានរដូវ ក្ដស្ិនប្ដើការឈដ់ស្ក្មារប្នោះជាអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ដដលក្ត្វូបាន ត្ល់ ូនប្ដា 
ចាដរ់ន ុងក្ស្រុ។ 

50.2.7 ការបិទយរាងច្ក និងការបនថយចុំណាយ  

រន ុងក្ពឹត្ត ិការណ៍ដដលមានការដិទប្ោងចក្រ ឬការប្រៀដចាំរចនស្មព ័នធសា ីវរមាប្ ើងរវញិប្្ែងប្ទៀត្ ដដលនឹងដងកឱយ
មានការកាត្់ដនថ ការ ចាំណា  ឬដញ្ចដ់ការង្ហរដុគគលិរ យ៉ា ងប្ហាចណាស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងអ្នុវត្តការក្ដត្ិដត្ត ិ
ដូចខាងប្ក្កាម៖  

យស្ចកដ ីជូនែុំណឹង 

 ូនដាំណឹងជាមុន និងព័ត្៌មានដដល រ់ព័នធ  ដដល រ់ទងនឹងការកាត្់ដនថ ដុគគលិរ/ការដនថ ការចាំណា ឱយ
បានប្ក្ចើនតាមដដលអាចប្ធវ ើបានប្ៅដល់ត្ាំណាងរដស្់ដុគគលិរ ក្ដស្ិនប្ដើមាន និងអាជាា ធររដាា ភិបាលដដល រ់
ព័នធ ប្ដា អ្នុប្លាមតាមត្ក្មូវការតាម ល្ វូចាដ់ស្ថ ិត្ប្ក្កាមកាលៈប្ទស្ៈ ាំងប្នោះ។  

ព័ត៌្មានដដល រ់ព័នធ រមួមាន ប្ហត្ុ្លឬលរខណវនិិចេ ័ ស្ក្មាដ់ការដិទ ឬការដនថ ចាំណា  ចាំនួន និងក្ដប្ភទ
ដុគគលិរដដលទាំនងជានឹងរង្លដ៉ាោះ ល់ និងរ ៈប្ពលដដលការដញ្ចដ់ការង្ហរ។ 

យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹង ត្ល់ការ ូនដាំណឹងដដដប្នោះ ឬទូ ត្ស់្ាំណង ូន ាំនួស្ឱយការ ូនដាំណឹង 
(ឧ ហរណ ៍ទូ ត្់ក្បារ់ឈន លួ 30 នែង ាំនួស្ឱយការ ូនដាំណឹងរ ៈប្ពល 30 នែង) និងព័ត្៌មានដូចដដលក្ត្វូបានត្ក្មូវ
ប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ 

្បាក់បុំណាច់ម្ុខ្ងារ 

ទូ ត្់ប្ពញនូវក្បារ់ដាំណាច់មុខង្ហរ រដដស្នត ិស្ុខស្ងគម និងអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ដញ្ចដ់ការង្ហរប្្ែងប្ទៀត្ ូនដល់
ដុគគលិរដដលក្ត្វូបានដញ្ឈដ់ពីការង្ហរ ដដលមានស្ិទធិទទួលបានតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ 

ការឈ្ប់ទាម្ទារ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹងមិនត្ក្មូវឱយដុគគលិរចុោះហត្ថប្លខាប្លើប្ស្ចរត ីក្ដកាស្ណាមួ ដដលដង្ហា ញថាមានស្ុខភាពលែ  
លោះដងស់្ិទធិ ឬឈដ់ ម រស្ិទធិប្្ែងៗប្ដើមបីប្ធវ ើជាលរខខណឌ ននការទទួលបានការទូ ត្ក់្បារ់ដាំណាច់មុខង្ហរ ឬអ្ត្ថ
ក្ដប្យ ន៍ប្្ែងប្ទៀត្ដដលដុគគលិរមានស្ិទធិទទួលបានក្ស្ដចាដ់ប្ ើ ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់អាចដារ់លរខខណឌភាជ ដ់ប្ៅ
នឹងការទទួល រក្បារ់ដាំណាចម់ុខង្ហរនិងអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍តាម នទ នុស្ិទធិឬក្បារ់ដាំណាច់មុខង្ហរនិងអ្ត្ថ
ក្ដប្យ ន៍ដដនថម ប្ដា ការទទួលសាគ ល់ និង/ឬការប្ចញរិចចក្ពមប្ក្ពៀងឈដ់ ម រ។ 
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កិចច្ពម្យ្ពៀងចរចាជាស្មូ្ហភាព 

រន ុងររណីដដលរមាររទទួល្លដ៉ាោះ ល់ក្ត្វូបានត្ាំណាងប្ដា ស្ហ ីពរមាររ ឬអ្ងគការរមាររ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់នឹង
អ្នុប្លាមប្ពញប្លញតាមប្ស្ចរត ី ូនដាំណឹង ការក្ដឹរាប្យដល់ ការទូ ត្់ក្បារ់ដាំណាច់មុខង្ហរ ការដស្វងររការង្ហរ
ែាី ូនដុគគលិរដដលរងដ៉ាោះ ល់ ឬអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ប្្ែងៗដដលក្ត្វូបាន ត្ល់ ូនរន ុងរិចចក្ពមប្ក្ពៀងចរចាជាស្មូហភាព
ដចច ុដបនន  ឬដដលក្ត្វូបានក្ពមប្ក្ពៀងរវាងអ្នរ គ្ង់ គ្ង់ និងស្ហ ីពរមាររ ឬអ្នរត្ាំណាងរដស្់ដុគគលិរ។ 

កន ុងករណដីែលមានការបិទយរាងច្ក ឬការបនថយចុំណាយ បដនថម្យលើអវ ីដែល្ត្វូបានត្្ម្ូវយដ្ឋយ
ចាប់កន ុង្ស្កុ ឬកិចច្ពម្យ្ពៀងចរចាជាស្មូ្ហភាព អាកផគត្់ផគង់្ត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឱ្យផតល់ែូច
ខាងយ្កាម្ ដែលការផតល់ជូនយន៉ះអាចយធវ ើយេើងយដ្ឋយផាា ល់ ឬយដ្ឋយមានការស្្ម្បស្្មួ្លជាមួ្យ
អងគការរដ្ឋា ភ្ិបាល អងគការម្ិនដម្នរដ្ឋា ភ្ិបាល (NGO) ឬភារីទីបីយផសងយទៀត្។ 

ការពិយ្រ៉ះយោបល់ 

ឱ្កាស្ស្្មាប់បុរគលិក និងអាកត្ុំណាងរបស្់បុរគលិកម្ម យបើអាចយធវ ើបាន យែើម្បីជួប និង្បឹកា
យោបល់អុំពីវវធិានការដែល្ត្វូយធវ ើយេើងយែើម្បបីងាក រឬកាត្់បនថយការបនថយបុរគលិក/ការបនថយ
ចុំណាយ និងវវធិានការយែើម្បកីាត្់បនថយផលប ៉ះពាល់្ត្លប់ននការបនថយការចុំណាយយៅយលើបុរគលិ
ក។ 

ការយផារ 

ឱ្កាស្យផារយៅកាន់យរាងច្កផាា លរ់បស្់ខ្្នួយផសងយទៀត្យៅកន ុង្បយទស្កន ុងក្ម្ិត្្បាក់ឈ្ន លួដែល
អាចយ្បៀបយធៀបរា បាន ្បសិ្នយបើមាន។ 

ែុំយណើរការបដ ឹងឧទធរណ៍ 

ែុំយណើរការដែលបុរគលិក្ត្វូបានផតល់ជូនឱ្កាស្យែើម្បីយ ល ើយត្ប ត្តាុំង ឬបដ ឹងឧទធរណ៍កន ុងអុំេុង
យពលែុំយណើរការបនថយចុំណាយ។ 

ជុំនួយកន ុងការដ្ឋក់បុរគលិកយៅយធវ ើការខាងយ្ដ/ការបណុ្៉ះបណាដ លយេើងវវញិ 

ឧទាហរណ៍អាចរមួ្មាន៖ 

• បយងកើត្ធនាររការងារ ឬជួយបុរគលិកដស្វ ងរកឱ្កាស្ការងារជាថ្មីយៅកន ុងឧស្ាហកម្ម
្បហាក់្បដហលយៅដកបរយនា៉ះ ឬយៅកន ុងស្ហរម្ន៍ 

• បយងកើត្ែុំយណើរការមួ្យដែលបុរគលិក្ត្វូបានជូនែុំណឹងអុំពកីារយបើកយ្ជើស្យរសី្បុរគលិកដែល
អាចយកើត្មាន 

• ផាយពាណិជជកម្មបង់្បាក់តាម្្បព័នធផសពវផាយកន ុង្ស្កុ យដ្ឋយអុំពាវនាវឱ្យនិយោជក
ស្កាត នុពលនានារុ្ំ ទែលប់ុរគលិកដែលរងផលប ៉ះពាល់តាម្រយៈការផតល់អាទិភាពែល់
ពួកយរកន ុងការយ្ជើស្យរសី្បុរគលិកថ្មី។ 

អត្ថ្បយោជន៍យវជជសាស្តស្ត   

បដនថម្ពីយលើអវ ីដែលចាប់ត្្ម្ូវ ជុំនួយបដនថម្ស្្មាប់បុរគលិកមាននផាយពា៉ះ និងបុរគលិកដែលមាន
សាថ នភាពស្ុខ្ភាពដែលយ ល ើយត្បយៅនឹងសាថ នភាពរបស្ពួ់កយរ។ 

ជុំនួយកន ុងការទទួលបានអត្ថ្បយោជន៍រដ្ឋា ភ្ិបាល 

ការយន៉ះ អាចរមួ្បញ្ច ូលទាុំងការអប់រំបុរគលិកអុំពីស្ិទធ ិរបស្ពួ់កយរ និងការស្្ម្បស្្មួ្លជាមួ្យសាថ
ប័នរដ្ឋា ភ្ិបាលថ្នា ក់មូ្លដ្ឋា នឲ្យបានស្ម្្ស្ប។ ឧទាហរណ៍ ការមានសាថ ប័នរដ្ឋា ភ្ិបាល NGO ស្ម្
្ស្ប ការយបើកវរគយផសងៗយៅតាម្យរាងច្ក ឬយៅតាម្ទីតាុំងជិត្ៗដែលបងកលកាណៈងាយ្សួ្លកន ុង
ការផដលព់័ត្៌មាន និងជួយស្្មួ្លែលប់ុរគលិកកន ុងការបុំយពញទ្ម្ង់ដបបបទយែើម្បីទទួលបាន
ជុំនួយពីរដ្ឋា ភ្ិបាល និងការទទួលបានកម្ម វធិីបណុ្៉ះបណាដ លរបស្រ់ដ្ឋា ភ្ិបាល។ 

50.2.8 ការផដល់ជូន្បាក់ឈ្ន លួស្ម្រម្យជាបយណដ ើរៗ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ប្ដដជាា ចិត្តចាំប្ ោះការអ្ភិវឌ្ឍ និងការអ្នុវត្តដាំប្ណើរការមួ  ដដល ាំរុញដដនថមនូវស្ាំណងស្ក្មាដ់ដុគគលិរ 
(ក្បារឈ់ន លួ និងអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍) ដនត ិចមដងៗឈានប្ឆ្ព ោះប្ៅររការដាំប្ពញតាមត្ក្មូវការមូលដាា នរដស្់ដុគគលិរ រមួ
 ាំងចាំណូល នទ នុស្ិទធិមួ ចាំនួន្ងដដរ។ ខាងប្ក្កាមប្នោះ គឺជាឧ ហរណ៍អ្ាំពីចាំណាត្់ការ ាំងឡា ដដលអ្នរ គ្ត្់
គ្ង់អាចប្ធវ ើប្ៅបានរន ុងការដាំប្ពញកាត្ពវរិចចប្នោះ។ 

ការទូទាត្់្បាក់ឈ្ន លួ និងអត្ថ្បយោជន៍ 

ដនតអ្នុប្លាមតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវ ាំងឡា ដដលមានដចងប្ៅរន ុងក្រម និង CLS ប្ដើមបីទូ ត្ ូ់នដុគគលិររដស្់
ខល នួឲ្យបានប្ពញប្លញ និង ន់ប្ពលប្វលា យ៉ា ងប្ហាចណាស្់ក្បារ់ឈន លួអ្ដបដរមិាតាមការត្ក្មូវប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ 
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ឬក្បារ់ឈន លួទូប្ៅ ប្ លគឺអ្វ ីដដលខពស្់ជាងប្គ ដ្ល់អ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ដដលបានត្ក្មូវប្ដា ចាដ់ រមួមានដូចជា នែង
ដុណយជាត្ ិនិងការឈដ់ស្ក្មារ និងអ្នុប្លាមតាមដទដញ្ាត្ត ិ ាំងអ្ស្់ស្ដ ីពីការធានោ៉ែ ដ់រងស្ងគម។ 

្បព័នធទូទាត្់្បាក់ 

ដប្ងក ើត្ក្ដព័នធ ទូ ត្់ក្បារ់មួ  ដដលពិនិត្យប្មើល និងនលត្ក្មូវស្ាំណងដុគគលិរជាក្ដចាាំ ប្ដា ដ ែ្រប្លើមូលប្ហត្ុដូច
ខាងប្ក្កាម៖ 

• ក្បារឈ់ន លួអ្ដបដរមាដដលត្ក្មូវប្ដា ចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ 

• ត្ក្មូវការអា ីវរមារដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់។ 

• រក្មិត្វដបធម៌  ាំនញ ការដណដ ុ ោះដណាដ ល ដទពិប្សាធន៍រវជិាជ  ីវៈ និងមុខត្ាំ ដណងប្្ែងៗរដស្់ដុគគលិរប្ៅរន ុង
ក្រមុហ ុន។ 

• រមា វធីិស្ាំណងជាប្ក្គឿងប្លើរទឹរចិត្ត ដដល ូនរង្ហវ ន់ដល់ការអ្នុវត្តការង្ហរជាដុគគល និងជាស្មូហភាព។ 

• ការទូ ត្់ក្បារ់ឈន លួដដដក្ដរួត្ក្ដដ ង ប្ដា ដ ែ្រប្លើការប្ក្ដៀដប្ធៀដប្ៅនឹងការអ្នុវត្តក្បារ់ឈន លួរដស្់
ក្រមុហ ុនក្ស្ប្ដៀងគ្មន ប្នោះ និង/ឬ នដគូក្ដរួត្ក្ដដ ងធាៗំ ប្ៅរន ុងទី្ារការង្ហរ។ 

• ការក្តួ្ត្ពិនិត្យក្បារ់ឈន លួដដលប្ក្ដៀដប្ធៀដប្ៅនឹងអ្ត្ិ្រណា និងការដក្ដក្ដួលត្នមៃរដស្់អ្នរប្ក្ដើក្បាស្់ 
ប្ដើមបីឲ្យដុគគលិរមិនទទួលរងការបាត្់ដង់ក្បារ់ឈន លួរដស្់ពួរប្គ ប្ក្កា ពីបានពិចារណាប្លើ្លដ៉ាោះ ល់ប្លើ
ពួរប្គរចួ។ 

• ការ ដ្ល់ក្បារ់ប្ដៀវត្ែរប៍្ស្ា ើគ្មន ស្ក្មាដ់ការង្ហរប្ស្ា ើគ្មន  និងអ្នុវត្តការក្ដត្ិដត្ត ិ ដ្ល់ស្ាំណងប្ដា គ្មា នការប្រ កស្ប្អ្ើ
ង។ 

• ប្ធវ ើឲ្យក្បារដថា ដុគគលិរមិនក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យប្ធវ ើការប្លើស្ចាំនួនប្មា៉ា ងប្ធវ ើការប្ ើ  ប្ហើ ោល់ប្មា៉ា ងដដនថម
ក្ត្វូបានទូ ត្់តាមអ្ក្តាដុពវលាភ។ 

យរលការណ៍ និង ទ្ម្ង់ការ 

ដប្ងក ើត្ ឬដរស្ក្មួលប្ ើងវញិនូវប្គ្មលការណ៍ និងនីតិ្វធីិ ាំងឡា ប្ដើមបី ល ុោះដញ្ញច ាំងនូវការប្ដដជាា ចិត្តននដដលមាន
ប្ៅរន ុង CLS ប្នោះ។ ដណដ ុ ោះដណាដ លដុគគលិររដស្់ខល នួឱយអ្នុវត្តក្ដព័នធស្ាំណង រ់ទងនឹងតួ្នទ ីនិងការទទួលខុស្
ក្ត្វូរដស្់ពួរប្គ។ 

ការ្បា្ស្័យទាក់ទង និងកិចចស្នានាស្ងគម្ 

ដ្ល់ ូនដុគគលិរជាមួ នឹងព័ត្៌មានក្គដ់ក្គ្មន់ និងជាដនតដនទ ដ់អ្ាំពីការ ដ្ល់ស្ាំណង និងការប្គ្មរពស្ិទធិដុគគលិរ
រដស្់ខល នួចាំប្ ោះប្ស្រ កភាពស្មាគម និងការចរចាជាស្មូហភាព ក្ស្ដតាមចាដរ់ន ុងក្ស្រុ។ 

ការបណុ្៉ះបណាដ ល និងការអភិ្វឌ្ឍ 

ដ្ល់ការដណដ ុ ោះដណាដ ល និងរមា វធីិអ្ភិវឌ្ឍន៍ដុគគលិរ ប្ដើមបីដរលមែការអ្នុវត្តការង្ហររដស្់ដុគគលិរប្ៅក្គដ់រក្មិត្
 ាំងអ្ស្់រដស្់ក្រមុហ ុន រមួ ាំងក្ដត្ិដត្ត ិររ អ្នរក្តួ្ត្ពិនិត្យ (ក្រមុ និងក្ដធានក្រមុ) ដុគគលិរ និងអ្នរក្គដ់ក្គង។ 

  

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3 ស្ាំណុាំឯរសារ។ 

 ឯកសារយោង 

Fair Labor Association (FLA) Code of Conduct (ក្រមស្ីលធម៌រដស្់ស្មាគមការង្ហរក្ត្ឹមក្ត្វូ) 

ILO Convention No. 158, Termination of Employment Convention (1982) (អ្នុស្ញ្ញា  ILO ប្លខ 158, អ្នុ
ស្ញ្ញា ស្ដ ីពីការដញ្ឈដ់ពីការង្ហរ (1982)) 
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 ការង្ហរធមាតា ក្ត្វូបាន ដ្ល់ ូន 

 បទដ្ឋា ន 

ការង្ហរក្ត្វូបានអ្នុវត្តប្ដា ឈរប្លើមូលដាា នននទាំនរ់ទាំនងការង្ហរដដលមានការទទួលសាគ ល់ ដដលក្ត្វូបានដប្ងក ើត្
ប្ ើងតាមរ ៈចាដ ់និងការក្ដត្ិដត្ត ិរន ុងក្ស្រុ។ អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនប្ក្ដើក្បាស្់ទក្មង់ណាមួ ននការប្រៀដចាំការង្ហរប្ៅ ទ្ោះ
ស្ក្មាដ់រមានតសាលរមានន្លិត្្ល Nike ប្ទ។ 

 លកាខ្ណឌ ត្្មូ្វ 

51.2.1 ការចុ៉ះយឈាម ៉ះ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូអ្នុប្លាមតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវននចាដ់រន ុងក្ស្រុ ដដល រ់ព័នធនឹងការចុោះប្ឈាា ោះដុគគលិរ។ 

51.2.2 កិចចស្នាការងារ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូអ្នុប្លាមតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវ ាំងឡា ននចាដ់រន ុងក្ស្រុ ដដល រ់ព័នធ នឹងការប្ក្ដើក្បាស្់រិចចស្នា
ការង្ហរ រមួ ាំងលរខខណឌ ត្ក្មូវណាមួ ដដលដុគគលិរមានរិចចស្នាការង្ហរជាលា លរខណ៍អ្រែររ៏ដូចជាលរខខណឌ  
ប្ែរប្វលា និង/ឬ ការដនតរិចចស្នាការង្ហរប្នោះ។ 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូពនយល់ដរក្សា ឲ្យបានប្ពញប្លញនូវលរខខណឌ  ាំងឡា  ដដលមានប្រៀដោដ់ប្ៅរន ុងរិចចស្នា
ការង្ហររដស្់ដុគគលិរ ក្ដស្ិនប្ដើមាន ដដលក្ត្វូស្រប្ស្រជាភាសារដស្់ដុគគលិរ។ 

ប្ៅប្ពលរិចចស្នាការង្ហរក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់ ដុគគលិរនឹងទទួលបានរិចចស្នាការង្ហរមួ ចាដជ់ាភាសារដស្់
ដុគគលិរមុនប្ពលចូលដប្ក្មើការង្ហរ។ 

51.2.3 ការយ្បើ្បាស្់បុរគលិកបយណាដ ៉ះអាស្នា  និងកិចចស្នារយៈយពលខ្ល ី 

អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនក្ត្ូវប្គចប្វស្ពីកាត្ពវរិចចរដស្់ខល នួរន ុងចាដ់ការង្ហរ និងស្នត ិស្ុខស្ងគមរន ុងក្ស្រុ ដដលប្រើត្ប្ចញពី
ទាំនរ់ទាំនងការង្ហរធមាតា តាមរ ៈការប្ក្ដើក្បាស្់ដ៏ប្ក្ចើនប្លើស្លដ់នូវរិចចស្នាដប្ណាដ ោះអាស្នន  (រិចចស្នាស្ក្មាដ់
ដត្ការង្ហរដ៉ាុប្ណាណ ោះ) ឬរិចចស្នាការង្ហររ ៈប្ពលខៃ ី ឬរ ៈប្ពលរាំណត្មួ់ ប្ ើ ។ 

ការប្ក្ដើក្បាស្់ដុគគលិរដប្ណាដ ោះអាស្នន  ប្ៅប្ពលណាចាដ់អ្នុញ្ញា ត្ គួរប្ក្ដើក្បាស្់ប្ដើមបីដាំប្ពញតាមត្ក្មូវការការង្ហរ
តាមរដូវកាល ឬរដូវកាលមានត្ក្មូវការខពស្់ ឬប្ដើមបីដាំប្ពញចប្នៃ ោះក្ដប្ហាងការង្ហររ ៈប្ពលខៃ ី ឬក្ត្ូវការដុគគលិររ ៈ
ប្ពលត្ិចជាងមួ ឆ្ន ាំដ៉ាុប្ណាណ ោះ។ 

ឧ ហរណ៍អ្ាំពីការប្ក្ដើក្បាស្់ដប៏្ក្ចើនប្លើស្លដ់នូវដុគគលិរដប្ណាដ ោះអាស្នន  ឬរិចចស្នារ ៈប្ពលខៃ ីរមួមានដូចជា៖ 

• ការប្ក្ដើដុគគលិរដប្ណាដ ោះអាស្ននប្ក្ចើន រ ៈប្ពលប្លើស្ពីមួ ឆ្ន ាំ ប្ដើមបីដាំប្ពញត្ក្មូវការការង្ហរជាដនតដនទ ដ់។ 

• ការដនតរិចចស្នារ ៈប្ពលខៃ ី ដដលការក្ដត្ិដត្ត ិដដដប្នោះដដិប្ស្ធមិនឲ្យដុគគលិរមានស្ិទធិប្ពញប្លញរន ុងការ
ទទួលបានក្បារ់អ្ត្ីត្ភាពមុខង្ហរ អាណត្តិស្នត ិស្ុខស្ងគម និងអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ប្្ែងៗ។ 

• ជាទូប្ៅប្ៅរន ុងការ្លិត្ ប្ៅប្ពលដដលជាង 15% ននដុគគលិរប្ៅទីតាាំងរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់គឺជាដុគគលិរ
ដប្ណាដ ោះអាស្នន  ឬជាដ់រិចចស្នារ ៈប្ពលខៃ ី។ 

ចាដ់ការង្ហរ និងការក្ដត្ិដត្ត ិប្ៅរន ុងរវសិ្័ ប្នោះ មានភាពស្ម ុគសាា ញ និងដក្ដក្ដួលខុស្ៗគ្មន ជាប្ក្ចើនពីក្ដប្ទស្មួ 
ប្ៅក្ដប្ទស្មួ ។ ការអ្នុវត្ត CLS ប្នោះ ក្ត្វូរាំណត្់ប្ដា អ្នុប្លាមតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ 

51.2.4 កម្ម វធិីហាត្់ការ 

ជាវធិានមួ  ការទូ ត្់ក្បារ់ឈន លួរន ុងការដណដ ុ ោះដណាដ ល ឬការចូលរមួប្ៅរន ុងរមា វធីិហាត្់ការ ពុាំក្ត្វូបានអ្នុញ្ញា ត្
ប្ ើ  ប្ៅប្ពលដដលរមា វធីិដដដប្នោះដណាដ លឲ្យមានការទូ ត្់ក្បារ់ឈន លួ ឬការ ដ្ល់អ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ដុគគលិរនឹងត្ិច
ជាងអ្ត្ថក្ដប្យ ន៍ដដលបាន ដ្ល់ ូនដល់ដុគគលិរទូប្ៅ។ 

ជាររណីប្លើរដលងមួ  រមា វធីិដដដប្នោះ អាចក្ត្ូវបានអ្នុញ្ញា ត្ប្ៅតាមររណី រន ុងររណដីដល៖ 

• មានដចងប្ៅរន ុង និងអ្នុប្លាមតាមចាដ់រន ុងក្ស្រុ។ 

• ក្ត្វូបានប្រៀដចាំប្ ើងប្ដើមបីជាក្ដប្យ ន៍រដស្់អ្នរហាត្់ការ ប្ដា ដចររំដលរ ាំនញការង្ហរ ឬដឹរនាំប្ៅររ
ការង្ហរជាធមាតា។ 

• ការចូលរមួរដស្់អ្នរហាត្់ការប្ៅរន ុងរមា វធីិ មានដដនរាំណត្់ប្ែរប្វលា (ជាទូប្ៅ មិនប្លើស្ពីក្បាាំមួ ដខ)។ 

• អ្នរហាត្់ការទទួលបានស្ាំណងក្បារ់ឈន លួអ្ដបដរមិាតាមចាដ ់ឬខពស្់ជាងប្នោះ។ 
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• រមា វធីិប្នោះពុាំក្ត្វូបានប្ក្ដើក្បាស្់ស្ក្មាដ់ប្គ្មលដាំណងប្គចប្វស្ពីកាត្ពវរិចចរដស្់អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ប្ក្កាមចាដ់
ការង្ហរ ឬចាដ់ស្នត ិស្ុខស្ងគម ដដលប្រើត្ប្ចញពីទាំនរ់ទាំនងការង្ហរ។ 

51.2.5 ការយរៀបចុំការងារយធវ ើយៅផា៉ះយៅ្ត្វូបានហាម្ឃាត្់ 

ប្ដើមបីប្ធវ ើឲ្យក្បារដថា អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ប្គ្មរពប្ៅតាម Code និង CLS អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់មិនក្ត្វូប្ក្ដើក្បាស្់រដូភាពណាមួ នន
ការប្រៀដចាំការង្ហរប្ធវ ើប្ៅ ទ្ោះប្ដើមបី្លិត្្លិត្្លមា៉ា រ Nike, Inc. ប្ ើ ។ ការប្នោះមានន័ ថា ដុគគលិរមិនក្ត្ូវប្ធវ ើ
ការង្ហរស្ក្មាដ់ការ្លិត្្លិត្្លមា៉ា រ Nike ប្ៅប្ក្ៅរដនៃងការង្ហរធមាតាប្ ើ ។ 

ប្ៅប្ពលដដលការប្រៀដចាំការង្ហរប្ធវ ើប្ៅតាម ទ្ោះក្ត្ូវបានដប្ងក ើត្ប្ ើងស្ក្មាដ់អ្នរទិញដនទប្ទៀត្ (្លិត្រមាមិនដមន
មា៉ា រ Nike ឬមិនដមនជាដុក្ត្ស្មព ័នធ រដស្់ Nike) អ្នរ គ្ត្់ គ្ង់ក្ត្វូដប្ងក ើត្ និងមានលទធភាពអាចដង្ហា ញឲ្យប្ ើញនូវ
ក្ដព័នធ មួ ដដលធានថា ្លិត្រមាមា៉ា រ Nike, Inc. ពុាំក្ត្ូវបានប្ធវ ើការប្ៅ ទ្ោះប្ដា ប្ចត្ន ឬប្ដា នចដនយប្ ើ ។ 

 ស្ុំណុុំឯកសារ 

សូ្មប្មើល 1.3វស្ាំណុាំឯរសារ។ 


