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ហៅ Nike ហ ើង ហ ឿជាក្ស់ ថា ហទោះបីជា គ្មា ន ទ្ី បញ្ចប់ ក្ស៏ ហោ  ពិរ ណាស់ វា 

មាន ទ្ី ចាប់ហ ដ្ ើម្ ច្ាស់លាស់។ Nike Code of Conduct (ត្ក្សម្ត្បរិបរត ិរបស់ 

Nike, Code) និង Code Leadership Standards (ត្ក្សម្សតង់ោភាពជាអនក្ស

ដឹក្សនាំ,CLS) ោក់្សហច្ញនូវ សត ង់ោ អបបបរមា ខដល ហ ើង រំពឹង ថា ហោងច្ត្ក្ស 

របស់ អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ ត្រប់ របូ ត្រវូ បាំហពញ តាម្។ ហ ើង រំពឹង ថា អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ 

ទ ាំងអស់ ខច្ក្សរំខលក្ស ការហបដជាា  របស់ ហ ើង ច្ាំហ ោះ សុែុមាលភាព របស់ ក្សម្ាក្សរ

ត្ពម្ទាំង ហត្បើ ធនធាន ធម្ាជារិ ត្បក្សប ហោ  ការទ្ទួ្លែុសត្រវូ និង យ៉ា ង 

មាន ត្បសិទ្ធភាព។ បទ្ោា ន អបបបរមា ទាំង ហនោះ រឺ ជា ខ ន្ក្ស ដ៏ សាំខាន់ នន  ុទ្ធ

សាស្រសត  អនក្ស ្ គរ់ គ្ង់ របស់ Nike ហ លរឺ រហបៀប ខដល ហ ើង វា  រនម្ៃ ហលើ ការ 

ត្បរិបរត ិ ហគ្មល និង ក្សាំណរ់ ថា អនក្ស ្ គរ់ គ្ង់ដល់ Nike នឹង បនត  ចូ្លរមួ្ ត្ពម្

ទាំង ហធវ ើ ឲ្យ រកី្ស ច្ហត្ម្ើន ធុរក្សិច្ច របស់ ហ ើង។ ហ ើង ហធវ ើការ ជាមួ្  អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ 

ទ ាំងឡា  ណា ខដល បង្ហា ញ នូវ ការហបដជាា  ចិ្រត ច្ាំហ ោះ ការត្រប់ត្រង ធុរក្សិច្ច 

របស់ ពួក្សហរ ត្បក្សប ហោ  ការទ្ទួ្លែុសត្រវូ និង ចី្រភាព ត្ពម្ទាំង អនក្ស

ទាំងឡា  ណា ខដល សវ ោះខសវ ង សហត្ម្ច្ ឲ្យ បាន ហួស ពី សត ង់ោ អបបបរមា។

ក្សដ ីរំពឹង របស់ ហ ើង 
ច្ក្សខ ុ វស័ិ  របស់ ហ ើង

ច្ាំហ ោះ ក្សិច្ចសហការគ្មន
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ហ ើង រំពឹង ថា អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ ទ ាំងអស់ ខច្ក្សរំខលក្ស ការហបដជាា  ច្ិរត របស់ Nike 

ច្ាំហ ោះ ការហគ្មរព សិទ្ធិ ក្សម្ាក្សរ និង រហម្ក ើង សុែមាលភាព របស់ ពួក្សហរ 

ជាមួ្  នឹង ការ ក្សចិ្រត ទ្ុក្សោក់្ស ជា ពិហសស ច្ាំហ ោះ អនក្ស ខដល ង្ហ  ទ្ទួ្ល

រងហត្គ្មោះ ខាៃ ាំង ដូច្ជា ក្សម្ាក្សរ ជា ស្រសត ី ក្សម្ាក្សរ ច្ាំណាក្សត្សកុ្ស និង ក្សម្ាក្សរ 

បហណាដ ោះអាសនន។ ហ ើង ក្ស៏ រំពឹង ខដរ ថា អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ ទ ាំងឡា  នឹង ហត្បើ 

ធនធាន ធម្ាជារិ ត្បក្សប ហោ  ការទ្ទួ្លែុសត្រវូ និង មាន ត្បសិទ្ធ្ល 

ហោ  ហដដ រ ហលើ ខ ន្ក្ស ដូច្ជា ការការ់បនថ  កាបូន និង សាំណល់។ ជា ខ ន្ក្ស 

មួ្  នន  ុទ្ធសាស្រសត  ច្ហត្ម្ើន លូរលាស់ របស់ Nike ហ ើង ខសវ ងរក្ស អនក្ស គ្រ់

គ្ង់ ទ ាំងឡា  ណា ខដល ក្សាំពុង ក្សសាង ត្បព័នធ  ត្រប់ត្រង ដ៏ រហវៀសរនវ និង ស ូ

ធន់ ខដល អនុញ្ញា រ ឲ្យ ពួក្សហរ  ាំរុញ ភាពរកី្សច្ហត្ម្ើន នន ធុរក្សិច្ច ត្បក្សប 

ហោ  ច្ីរភាព តាម្រ ៈ ការអភិវឌ្ឍ ក្សមាៃ ាំង ការង្ហរ ខដល មាន ការចូ្លរមួ្ 

 ក្ស់ព័នធ  និង មាន រនម្ៃ , ការហលើក្សក្សម្ពស់ វបបធម្៌ សុវរថ ិភាព ដ៏ ខាៃ ាំងកាៃ  

និង ការការ់បនថ  ឲ្យ ហៅ រិច្បាំ្ុរ ច្ាំហ ោះ ្ លប៉ាោះ ល់ ហលើ បរសិាថ ន 

ហោ សារ ពួក្សហរ។ 

Nike ទ្ទួ្លសាគ ល់ ថា ការ សហត្ម្ច្ បាន ច្ក្សខ ុ វស័ិ  នន ខែែ សង្ហវ ក្ស់ ្ គរ់ គ្ង់ 

ខដល កាន់ខរ មាន ការ ទ្ទួ្ល ែុសត្រវ និង កាន់ខរ មាន និរនត រភាព នឹង 

រត្មូ្វ ឲ្យ មាន កិ្សច្ចសហការ ហត្ច្ើនហ ើងៗ និង ច្ាំណារ់ការ រមួ្គ្មន  មិ្ន ត្រឹម្ 

ខរ ជាមួ្  អនក្ស គ្រ់ គ្រ់ របស់ ហ ើង ប៉ាុហណាណ ោះ ហទ្ ប៉ាខុនត  ជាមួ្  មា៉ា ក្ស ហ្ែង

ហទ្ៀរ និង ភារី ក្ស់ព័នធ  ទ ាំងអស់ ហៅ ក្សន ុង ច្ង្ហវ ក្ស់ ្ គរ់ គ្ង់ ្ ងខដរ។ ហ ើង 

ហ ឿជាក្ស់ ថា ភាពទ្ាំនក្ស់ទ្ាំនងខដល ខ ែ្ក្ស ហលើ រមាៃ ភាព, ក្សិច្ចសហការគ្មន  

និង ការហគ្មរព គ្មន  ហៅ វញិ ហៅ ម្ក្ស រឺ ជា ក្សតាត  ទ ាំងត្សងុ ហដើម្បី ហធវ ើ ឲ្យ ហរឿង 

ហនោះ ហក្សើរហ ើង។ ហ ើង នឹង ហធវ ើការ ជាមួ្  អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ របស់ ហ ើង ដូច្ 

ខដល ហ ើង បនត  ពត្ងីក្ស ការចូ្លរមួ្  ក់្សព័នធ  ជាមួ្  សងគម្ សីុវលិ, សហ ីព, 

រោា ភិបាល និង ភារី ហ្ែងហទ្ៀរ ខដរ ហដើម្បី  ោះឥទ្ធិពល ហលើ ការដៃ ស់បដ រូ ជា 

ត្បព័នធ  ច្ាំហ ោះ លក្សខែណឌ  ពលក្សម្ា សុែភាព សុវរថ ិភាព និង បរសិាថ ន ហៅ 

ក្សន ុង សហរម្ន៍ ខដល អនក្ស ្ គរ់ គ្ង់ របស់ ហ ើង ហធវ ើ ត្បរិបរត ិការ។

ការហបដជាា  ច្ិរត រឺ ជា អវ ីៗ ត្រប់ យ៉ា ង
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ការ ហបៀរហបៀន និងការ រំហលាភបាំ នមិ្ន ត្រវូ បាន អធាត្ស ័

ហមា៉ា ងការង្ហរ ម្ិន មានភាព ហលើស លប់  

សាំណង និង អរថត្បហយ ន៍ ត្រវូ បាន ទូ្ទរ់ទន់ហពល

ការង្ហរ ធម្ាតាត្រវូ បាន ្ ដល់ ូន 

មាន សុវរថ ិភាព
ក្សខនៃង ហធវ ើការ រឺ មាន សវុរថ ិភាព

អហនត វសិក្សោា ន អាហារោា ន និង អគ្មរ ខែទាំ ក្សុមារ រឺ 

មាន សុែភាព លែ  និង សុវរថ ិភាព

អគ្មរ រឺ សម្ត្សប តាម្ ហគ្មលបាំណង 

ខ្នការ សក្សម្ាភាព អរគ ិភ័  និង ភាព អាសនន រឺ មាន 

ហៅ នឹង ក្សខនៃង 

សុែភាព ការង្ហរ និងម្ុែសញ្ញា ហត្គ្មោះថាន ក្ស់ អនម្័  

ត្រវូ បាន ត្របត់្រង

ភាពត្រឹម្ត្រវូ

ត្បក្សបហោ ច្ីរភាព
្លប៉ាោះ ល់ហោ ការបាំភា  ឧសា ន័ចូ្លែយល់ និងអាកាស

ធារុត្រវូ បានការ់បនថ ជាអរិបរមា

កាក្សសាំណល់ត្រវូបាន ការ់បនថ ជា អរិបរមា និង

ចារ់ខច្ងយ៉ា ងសម្ត្សប  

ទ្ឹក្សត្រវូ បាន ដ្ល់ រនម្ៃ

សារធារុ រីមី្ ត្រវូ បាន ត្របត់្រង ត្រឹម្ត្រវូ 

មានការ ហគ្មរព
ការង្ហរ រឺជាការ សា ័ត្រច្រិត

អា ុហធវ ើការអបបបរមា រឺ 16ឆ្ន ាំ

អនក្ស ្ គរ់ គ្ង ់ម្និ ហរសីហអើង

ហសរភីាព ននការ បហងក ើរ សមារម្ និង ការច្រចា

ជាសមូ្ហភាពត្រវូ បាន ហគ្មរព 

សក្សម្ា
ត្ក្សម្ត្រវូបាន អនុវរត ទ ាំងត្សងុ 

©2020 NIKE, INC. រក្សា សិទ្ធិ ត្រប់យ៉ា ង

ខែ វចិ្ឆ ិកា ឆ្ន ាំ 2020NIKE CODE OF CONDUCT



សក្សម្ា

ជាលក្សខែណឌ មួ្  ននការហធវ ើធុរក្សិច្ចជាមួ្  Nike អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ នឹង អនុវរត និង ោក្ស់បញ្ច លូ ត្ក្សម្, CLS អម្, និង ច្ាប់ ក្សន ុង ត្សកុ្ស ចូ្លហៅក្សន ុងធុរក្សិច្ច

របស់ ែល នួ រមួ្មានការបហងក ើរ ត្បព័នធ ត្រប់ត្រង ខដលមាន ត្បសិទ្ធភាព និងោក្ស់បញ្ជ នូ សត្មាប់ការហ ទ្ៀងដទ រ់ និងការត្រួរពិនិរយ។ អនក្ស គ្រ់្ គង់ 

ត្រវូ បហងក ើរ ត្ក្សម្ ត្បរិបរត ិ ន ទ្ក្សន ុង ខដល យ៉ា ងហហាច្ណាស់ ត្រវូ រមួ្មាន រត្មូ្វការ ទាំងអស់ ខដល មាន ខច្ង ក្សន ុង ត្ក្សម្ Nike Code ។ អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ ត្រវូ 

ោក្ស់ ត្បកាស "ត្ក្សម្ត្បរិបរត ិ" របស់ ែល នួ ជា ភាសា ក្សន ុង ត្សកុ្ស របស់ ក្សម្ាក្សរ ទ ាំងអស់ ហហើ  ត្រវូ រមួ្បញ្ច លូ ព័រ៌មាន អាំពី "ត្ក្សម្ត្បរិបរត ិ" របស់ ែល នួ ក្សន ុង 

ការបណដ ុ ោះបណាដ ល និង ការរត្ម្ង់ទ្ិស ក្សម្ាក្សរ។

ក្រមក្រវូបានអនុវរតទាំងក្រងុ
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ត្បក្សបហោ ច្ីរភាព

អនក្ស ្ គរ់ គ្ង់ អនវុរត តាម្ រត្មូ្វការ តាម្ ្ ល វូច្ាប់ ទ ាំងអស់ និង តាម្ បទ្ោា នឧសាហក្សម្ា 

ខដល ទ្ទួ្ល  ក្ស ហោ  Nike សត្មាប់ ការ ត្រប់ត្រង ត្បព័នធបាំភា  ឧសា ័នចូ្លែយល់ និង ថាម្

ពល។ ការត្រួរពិនរិយ នងិ ការោ ការណ ៍ហទ្ៀងទរ ់រឺ ចាាំបាច្ ់សត្មាប់៖ ឧសា ័ន ្ ទោះ ក្សញ្ចក្ស់, 

សមាសភាព សរោីងគ ហហើរ, សារធារុ បាំពុល ែយល់ ខដល បងក ហត្គ្មោះថាន ក្ស់, អនុភារ រូច្ ឆ្ា រ ក្សន ុង 

បរយិកាស, អាម្៉ាូនី, សារធារុ រីម្ី បាំដៃ ញ ត្សទប់ អូហែូ ន និង អនុ្ ល ច្ាំហហោះ។ អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ 

ត្រវូ រក្សា ក្សាំណរត់្តា នន ការទ្ញិ នងិ សននធិ ិខដល  ក្ស់ពន័ធ  ទ ាំងអស់។ ការត្រួរពិនរិយ ក្សចិ្ច

ត្បរិបរត ិ ហទ្ៀងទរ់ ហលើ ដាំហណើរការ បហងក ើរ ការបាំភា  ហៅ ក្សន ុង ែយល់ និង ហត្រឿងបរកិាខ រ ទ ាំង

អស់ រឺ ចាាំបាច្់។ អនក្ស គ្រ់ គ្ង ់ត្រវូ ែាំត្បឹង ែន ោះខែនង ការប់នថ  ការបាំភា  ឲ្យ ហៅ រិច្ បាំ្ុរ 

តាម្រ ៈ ការខក្សលម្ែ ត្បសិទ្ធ្ល និង ការហត្បើត្បាស់ ត្បភព ថាម្ពល ក្សហក្សើរ ហ ើងវញិ។ 

អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ ត្រវូ បង្ហា ញ វធិីសាស្រសត  មាាំមួ្ន មាន ត្បសិទ្ធភាព និង អនុហលាម្ តាម្ ច្ាប់ 

សត្មាប់ ការត្រប់ត្រង សារធារុ រមី្។ី ក្សម្ា វធិី ហនោះ ត្រវូ ក្សរស់មាគ ល់ ឲ្យ ច្ាស់ នងិ សត្មាល នូវ 

ហានិភ័  នន សារធារុ រីម្ី ច្ាំហ ោះ ក្សម្ាក្សរ បរសិាថ ន និង អនក្សហត្បើត្បាស់ តាម្រ ៈ ការ ួ  

សត្មួ្ល ដល់ ការហធវ ើ លទ្ធក្សម្ា ការទ្ុក្សោក្ស ់ត្រមឹ្ត្រវូ ការរក្សាទ្កុ្ស ការហត្បើត្បាស់ និង ការ

ហចាល សារធារុ រីម្ី។

អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ ត្រវូ ការប់នថ  ឲ្យ ហៅ រិច្ បាំ្ុរ នូវ ការបូម្ ទ្កឹ្សសាែ រ និង ការបហញ្ចញ ទ្ឹក្ស 

ក្សែវក្ស់ ហោ  អនហុលាម្ តាម្ ច្ាប់ នងិ បទ្បញ្ញា  ក្សន ុង ត្សកុ្ស ត្ពម្ទាំង CLS ។ អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ 

ត្រវូ ែិរ ត្បឹង ែន ោះខែនង  ល់ ឲ្យ បាន ច្ាស់ នងិ ត្រប់ត្រង ហានភិ ័ ពី ទ្កឹ្ស របស់ ែល នួ ត្ពម្ទាំង 

 ាំរុញ ការការ់បនថ  ទ្ឹក្ស និង បហងក ើន ត្បសិទ្ធ្ល ហៅ ក្សន ុង ត្បរិបរត ិការ។

ផលប ៉ះពាល់ដោយការបាំភាយឧរម ័នចូលខ្យល់និងអាការ

ធារុក្រវូបានការ់បនថយជាអរិបរមា

ទឹរក្រវូបានផដល់រម្មៃ

សារធារុគីមីក្រវូបានក្គប់ក្គងក្រឹមក្រវូ

អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ ត្រវូ បាំ ខបក្ស ត្រប់ត្រង ដឹក្ស ញ្ជ នូ និង ហចាល សាំណល ់រងឹ ត្ពម្ទាំងសាំណល់ 

បងក ហត្គ្មោះថាន ក្ស់ ឲ្យ បាន ត្រឹម្ត្រវូ ហោ  អនហុលាម្ តាម្ ច្ាប់ នងិ បទ្បញ្ញា  ក្សន ុង ត្សកុ្ស និង 

CLS។ អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ ត្រវូ ទ្ទួ្ល នូវ ការអនញុ្ញា រ ខដល ចាាំបាច្ ់ទាំងអស់ និង ហ ទ្ៀងដទ រ់ ថា 

អនក្សជាប់ក្សិច្ចសនា បនត  ខដល ោ៉ា ប់រង ហលើ សាំណល់ រងឹ ត្ពម្ទាំង សាំណល់ បងក ហត្គ្មោះថាន ក្ស់ មាន 

រុណវុឌ្ឍិ និង អាជាា បណណ  សម្ត្សប។ អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ ត្រវូ ចារ ់វធិានការ និង ែាំត្បឹង ែន ោះខែនង 

ជា បនតបនទ ប់ ហដើម្បី ការ់បនថ  ការបហងក ើរ សាំណល់ ឲ្យ ហៅ រិច្ បាំ្ុរ។

ការរាំណល់ក្រវូបានការ់បនថយជាអរិបរមានិងចារ់ចចង

យ ងរមក្រប
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មាន សុវរថ ិភាព

អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ ត្រវូ ្ ដល់ នូវ បរសិាថ ន នន ក្សខនៃង ហធវ ើការ ខដល មាន សុវរថភិាព និង អនុវរត  ាំហាន 

ចាាំបាច្់ ហដើម្បី បង្ហក រ ហត្គ្មោះថាន ក្ស់ និង របួស ខដល អាច្ ហក្សើរហ ើង ទក្សទ់្ង ជាមួ្  នងឹ 

ការង្ហរ ឬ ក្ស៏ ហក្សើរហ ើង ក្សន ុង អាំ ុងហពល ហធវ ើការ ឬ ក្ស៏ ជា លទ្ធ្ល នន ត្បរិបរតកិារ ហៅ ហោង

ច្ត្ក្ស របស់ អនក្ស គ្រ់ គ្ង។់ អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ ត្រវូ មាន ត្បព័នធ  ចាប់ សញ្ញា  បហញ្ា ៀស និង ហ ៃ្ ើ រប 

នឹង ហានិភ ័ ខដល អាច្ ហក្សើរហ ើង ច្ាំហ ោះ សុវរថភិាព របស់ ក្សម្ាក្សរ ទ ាំងអស់។

អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ រំពឹង ទ្ុក្ស ជាម្នុ ទ្ទួ្ល សាគ ល់ វា រនម្ៃ និង ត្រប់ត្រង ម្ុែសញ្ញា ហត្គ្មោះថាន ក្ស់ 

សុែភាព និង អនម្ ័ ការង្ហរ ហៅ ក្សខនៃងហធវ ើការ។ អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ ហត្បើត្បាស់ វធិសីាស្រសត  ត្រួរ

ពិនិរយ និង វភិារ ជា ត្បចាាំ ហដើម្បី ក្សាំណរ់ ពី ្ ល ប៉ាោះ ល់ សុែភាព ខដល អាច្ ហក្សើរ មាន ពី 

ហត្គ្មោះថាន ក្ស់ហៅក្សខនៃង ហធវ ើការ។ បុរគលិក្ស ម្ិន ត្រវូ បាន ត្បឈម្ នឹង ហត្គ្មោះថាន ក្ស់ ខ ន្ក្ស របូ

សាស្រសត  រីម្ី និង  ីវសាស្រសត  ខដល ហលើស ពី ក្សត្ម្ិរ នន ការ ត្បឈម្ ហៅក្សន ុងការង្ហរហ ើ ។

ហោងច្ត្ក្ស ទាំងអស់ ខដល ដាំហណើរការ ហោ  អនក្ស ្ គរ់្ គង ់រមួ្មាន ក្សខនៃងសាន ក្ស់ហៅ 

ទ្ទួ្លទន អាហារ និង ខែទាំ ក្សុមារ រឺ មាន សុវរថ ិភាព អនម្័  និង សុែភាព លែ ។ ហោង

ច្ត្ក្ស រមួ្ទ ាំង ក្សខនៃង ខែទាំ ក្សុមារ ហគ្មរព តាម្ ច្ាប់ និង បទ្បញ្ារត  ិក្សន ុង ត្សកុ្ស និង CLS 

ខដល ត្រប ដណដ ប់ ហលើ សាំណង់ អគ្មរ និងសុែភាពនិង សុវរថភិាព។ អនក្ស ្ គរ់ គ្ង់ មាន ត្បព័នធ  

ត្រប់ត្រង សុវរថ ិភាព រងឹមាាំ ហៅ នឹង ក្សខនៃង ហដើម្បី ការ់ បនថ  ឬ លុប បាំបារ់ ហានិភ័  សុែ

ភាព និង សុវរថ ិភាព ក្សន ុងការ ត្បរិបរតកិារ ហៅ ត្រឹោះសាថ ន ម្ិន ្ លិរ ឬ ខច្ក្សចា ទាំងហនោះ។ 

រចនៃងដ វ្ ើការគឺមានរុវរថ ិភាព

អដនតវរិរោា នអាហារោា ននិងអគារចែទាំរុមារគឺមាន

រុខ្ភាពលអ និងរុវរថ ិភាព

រុខ្ភាពការងារនិងមុខ្រញ្ញា ដក្គា៉ះថ្នា រ់អនាម័យ

ក្រវូបានក្គប់ក្គង

អគ្មរ របស់ អនក្ស ្ គរ់ គ្ង ់និង ទ្ម្ងន ់រច្នសម្ពន័ធ  អគ្មរ ត្រវូ បាន សាងសង ់ត្សប ហៅ តាម្ 

ច្ាប់ ក្សន ុង ត្សកុ្ស ការ អនុញ្ញា រ ខ ន្ក្ស សាំណង ់សុីវលិ ឬ សាំណង់ ខ ន្ក្សរច្ន សម្ពន័ធ  ខដល មាន 

ការទ្ទួ្ល សាគ ល់ ឬ ត្សបតាម្ បទ្ោា ន អនត រជារ។ិ ការ កាន់ កាប់ពហុ ហត្បើ ត្បាស់ ម្ិន ត្រវូ 

បាន អនុញ្ញា រ ហទ្ ។ 

អគារគឺរមក្របតាមដគាលបាំណង

អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ មាន ខ្នការ សក្សម្ាភាព សដ ីពី ការ បង្ហក រ ហត្គ្មោះ អរគ ីភ័  និង ហពលមាន 

អាសនន  ហដើម្បី ការ  រ បុរគលិក្ស អាំ ុង ហពល ការ ត្បរិបរតកិារ ការង្ហរ ធម្ាតា និង សាថ ន

ភាព អាសនន។ អនក្ស គ្រ់ គ្ង់ ្ ដល់ ត្បព័នធ  ហសុើប រក្ស ហត្គ្មោះ អរគ ីភ័  ហដើម្បី  ូន ដាំណឹង បុរគលិក្ស

ពី ភាព អាសនន  ត្ច្ក្ស ហច្ញ សុវរថភិាព ហៅ ហពល បុរគលិក្ស ត្រវូ ការ ហដើម្បី ចាក្សហច្ញ ពី អគ្មរ 

និង ទ្ីតាាំង  ត្ម្ក្ស សុវរថភិាព ហៅ ហពល បុរគលិក្ស ត្រវូ បាន រត្មូ្វ ឲ្យ ហៅ ក្សន ុង អគ្មរ អាំ ុង 

ហពល មាន អាសនន។ 

ចផនការររមមភាពអគគ ិភ័យនិងភាពអារនាគឺមានដៅ

នឹងរចនៃង



មានការ ហគ្មរព

អនក្ស ្ គរ់ ្ គង់ ម្និ ចូ្លរមួ្ ហៅ ក្សន ុង ត្បហភទ្ នន ពលក្សម្ា បងខ ាំ ការ  ួញដូរ ម្នុសែ ឬ ទសភាព 

សម្័  ទ្ាំហនើប ណាមួ្  ហ ើ  រមួ្ទ ាំងពនធនគ្មរ ជាប់ឃុាំ ជាប់ ការពវក្សិច្ច ឬ ទ្ត្ម្ង់ហ្ែង

ហទ្ៀរ។ អនក្ស ្ គរ់ ្ គង់ ទ្ទួ្លែុស ត្រវូ ហលើការ ច្ាំណា  ហលើ ហសាហ ុ  នន ភាពមានសិទ្ធ ិហធវ ើ 

ការង្ហរ ទាំង អស់ របស់ បុរគលិក្ស រមួ្ទ ាំង នែៃហសវា ហត្ ើសហរសី បុរគលិក្ស-ក្សម្ាក្សរ។ អនក្ស ្ គរ់ 

គ្ង់ អនុហលាម្តាម្ លក្សខែណឌ  រត្មូ្វ ទ ាំង អស់ ខដលមាន ហៅក្សន ុង CLS ហដើម្បី ហោោះ ត្សា 

ហានិភ័  សាំខាន់ៗ នន ពលក្សម្ា បងខ ាំ ដូច្ ជា ការ រត្មូ្វ ឱ្យមាន ហសរភីាព ហដើរ ហហើរ ការ ហាម្ 

ឃារ់លក្សខែណឌ  រត្មូ្វ ឱ្យ បង ់ត្បាក្ស ់ធាន ឬ ក្សក្ស់ ត្បាក្ស់ សត្មាប់ ជាលក្សខែណឌ  ការង្ហរ និង

ការ ្ តល់ បទ្បញ្ារត ិ ខដល  ក្ស ់ព័នធ  នឹង ការ ត្រប់ ត្រង បុរគលិក្ស ខដលមាន ភាព ង្ហ រង

ហត្គ្មោះខាៃ ាំង។

អនក្ស ្ គរ់ ្ គង់ ទ្ទួ្លសាគ ល់ និង ហគ្មរព ហសរភីាព ននការ បហងក ើរ សមារម្ និង ការ ច្រចា 

ជា សមូ្ហភាព ។ អនក្ស ្ គរ់ ្ គង់ ហគ្មរព ដល់ការ ហាម្ឃារ ់ហលើការ ហត្ ៀរ ខត្ ក្សបុរគលិក្ស

ខដល ខសវ ង រក្សការ ហរៀបច្ាំ ឬ អនុវរត សក្សម្ាភាព សហ ីព ត្ពម្ ទាំង ការ ហាម្ឃារ ់ហលើ 

ត្បហភទ្ សក្សម្ាភាព ណាមួ្  ខដល ខសវ ង រក្សការ បញ្ច ប់ ការ ហបៀរ ហបៀន ឬការ សង សឹក្ស 

ហលើ បុរគលិក្សខដល ចូ្ល រមួ្ក្សន ុង សហ ីព ឬ អងគការ រាំណាង ហ្ែង ហទ្ៀរ។ ហៅទ្ី ណា ខដល 

សិទ្ធិ ហសរភីាពបហងក ើរ សមារម្ និង ការ ច្រចា ជា សមូ្ហភាព ត្រវូបាន ររឹ បនត ឹង សថ ិរ

ហត្កាម្ ច្ាប់ ក្សន ុងត្សកុ្ស អនក្ស គ្រ់ ្ គង់ អនញុ្ញា រ ឱ្យ មានការ បហងក ើរ ម្ហធាបា  ត្សប គ្មន  

សត្មាប់ ការ បហងក ើរ សមារម្ និង កាច្រចា ហោ ឯក្សោ យ និងហោ  ហសរ។ី

បុរគលិក្សរបស់ អនក្ស ្ គរ់ គ្ង់ ម្ិន ខម្នជាក្សម្ាវរថ ុច្ាំហ ោះការ ហរសី ហអើង ក្សន ុងការង្ហរ ហ ើ  

រមួ្ទ ាំង ក្សន ុង ការ ហត្ ើស ហរសីបុរគលិក្ស ការ ្ តល់សាំណង ការ ដាំហ ើង ម្ុែ រាំ ខណង ឬ ការ 

ោក្ស់ ពិន័  ហោ  ខ ែ្ក្សហលើ ហភទ្ ជារិសាសន៍ សាសន អា ុ ពិការភាព និនន ការ

ហភទ្ ការមានន ទ្ ហ ោះ សាថ នភាព អា ហ៍ ពិ ហ៍ សញ្ញា រិ ទ្សែនៈ នហយបា  

និនន ការ សហ ីព ក្សម្ាក្សរ ហដើម្ ក្សាំហណើរសងគម្ ឬ ជារពិនធ ុ  ឬ ឋានៈហ្ែង ហទ្ៀរ ខដល ត្រវូ

បានការ រ ហោ  ច្ាប់ ក្សន ុង ត្សកុ្ស។ បុរគលិក្សទាំង អស់ ហោ  ម្និររិ ពី ហភទ្ នឹង 

ទ្ទួ្លបាន ត្បាក្ស ់ឈន លួ ហសា ើ គ្មន  សត្មាប់ ការង្ហរ ខដល មានរនម្ៃ ហសា ើ គ្មន ។ 

ការងារគឺជាការរម ័ក្គចិរត

អារផគរ់ផគង់មិនដរ ើរដអើង

ដររ ើភាពម្នការបដងកើររមាគមនិងការចរចាជា
រមូហភាពក្រវូបានដគារព

ត្ក្សមុ្ហ ុន Nike ហាម្ ឃារ ់ការ ហត្បើត្បាស់ ពលក្សម្ា ក្សុមារ ហៅក្សន ុងត្រឹោះសាថ ន ខដលបាន ច្ុោះ

ក្សិច្ចសនា ហដើម្បី ្ លិរ ឬច្ល័រ ្ លិរ្ល របស់ Nike។ បុរគលិក្សរបស់ អនក្ស ្ គរ់ ្ គង់

យ៉ា ង ហហាច្ ណាស់ ត្រវូ មាន អា  ុ16ឆ្ន ាំ ឬ ហត្ច្ើនជាងអា ុ ខដលរត្មូ្វ ឱ្យ បញ្ច ប់ការ 

អប់រំ ការពវក្សិច្ច ឬ អា ុ ហធវ ើ ការ ត្សប ច្ាប់ ហៅ ក្សន ុងត្បហទ្ស ហ លរឺ លក្សខែណឌ  ណា 

មួ្  ខដល ែពស់ ជាង។ បុរគលិក្សខដល មានអា ុ ហត្កាម្ 18ឆ្ន ាំ ម្ិន ត្រវូបានហត្ ើស ហរសី

ឱ្យហធវ ើការ ក្សន ុង លក្សខែណឌ  ហត្គ្មោះ ថាន ក្ស់ ហ ើ  ដូច្ជា ការ ហធវ ើការង្ហរ ហៅ ហពល  ប់ ការ ហធវ ើ 

ការ ជាមួ្  សារធារុ រមី្ ីឬ ការ ហធវ ើ ការ ជាមួ្  ហត្រឿង មា៉ា សុីន ធន ់ធងន់ ជា ហដើម្។ 

អាយុដ វ្ ើការអបបបរមាគឺ16ឆ្ា ាំ

©2020 NIKE, INC. រក្សា សិទ្ធិ ត្រប់យ៉ា ង

ខែ វចិ្ឆ ិកា ឆ្ន ាំ 2020NIKE CODE OF CONDUCT



ភាពត្រឹម្ត្រវូ

បុរគលិក្ស របស់អនក្ស ្ គរ់ ្ គង ់ត្រវូបានត្បត្ពឹរត ហោ  ការ ហគ្មរព និង នែៃ ែន ។ូ អនក្ស ្ គរ់ ្ គង់ ម្ិន 

ចូ្លរមួ្ ក្សន ុង ឬ ម្ិនអរ់ហអាន ឱ្យ ការ ហបៀរ ហបៀន ឬការ រហំលាភ បាំ ន ល្  ូវ កា  ល្ វូ ហភទ្ ល្ វូ 

ច្ិរត ឬ ហោ   ក្សយ សាំដី ហ ើ ។ 

ការង្ហរ ត្រវូ បាន អនវុរតហោ  ឈរ ហលើ មូ្លោា ន នន ទ្ាំនក្សទ់្ាំនង ការង្ហរ ខដល មានការ 

ទ្ទួ្ល សាគ ល់ ខដល ត្រវូ បាន បហងក ើរ ហ ើង តាម្រ ៈ ច្ាប់ និង ការ ត្បរបិរត ិ ក្សន ុង ត្សកុ្ស។ 

អនក្ស ្ គរ់ គ្ង់ ម្និ ហត្បើត្បាស់ ទ្ត្ម្ង ់ណាមួ្  នន ការ ហរៀបច្ាំ ការង្ហរ ហៅ ្ ទោះ សត្មាប់ ក្សម្ានត

សាលក្សម្ា នន ្ លិរ្ល Nike ហទ្។

ការដបៀរដបៀននិងការរំដោភបាំពានមិនក្រវូបានអ្ាក្រ័យ

ការងារ្ មមតាក្រវូបានផដល់ជូន

រាំណងនិងអរថក្បដយជន៍ក្រវូបានទូទរ់ទន់ដពល
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អនក្ស ្ គរ់ ្ គង់ នងឹ ម្និរត្មូ្វ ឱ្យ បុរគលិក្ស ហធវ ើការង្ហរ ហត្ច្ើនជាង ហមា៉ា ងការង្ហរ ធម្ាតា និង ហមា៉ា ង 

ការង្ហរ ខែម្ហមា៉ា ង ខដលត្រវូបាន អនញុ្ញា រ ហោ ច្ាប់ របស់ត្បហទ្ស ខដល បុរគលិក្ស ត្រវូបាន

ហត្ ើស ហរសី ឱ្យ បហត្ម្ើ ការង្ហរ ហ ើ ។ សបាត ហ៍ហធវ ើការ ធម្ាតា នងឹ ម្និ ហលើស ពី 48 ហមា៉ា ង ហ ើ ។ 

អនក្ស ្ គរ់ ្ គង់ នឹង អនុញ្ញា រ ឱ្យ បុរគលិក្ស សត្មាក្ស យ៉ា ង ហហាច្ណាស់ 24 ហមា៉ា ង ជាប់គ្មន  ក្សន ុង អាំ ុង 

ហពល ត្បាាំពីរ នែង។ ការង្ហរ ខែម្ហមា៉ា ង ទាំង អស់ រឺ ការង្ហរ សា ័ត្រច្ិរត។ អនក្ស ្ គរ់ គ្ង់ នឹង ម្ិន ហសន ើ សុាំ

ឱ្យ ហធវ ើ ការង្ហរ ខែម្ហមា៉ា ង ជា ត្បចាាំហ ើ  ហហើ  នឹង ្ តល់ សាំណង ដល់ ការង្ហរ ខែម្ហមា៉ា ង ទាំង 

អស់ ក្សន ុង អត្តា ែពស់ ជាង ធម្ាតា។ ហត្ៅពី សាថ នភាព ពិហសស ហមា៉ា ងហធវ ើការធម្ាតា និងហមា៉ា ង

ខែម្ ក្សន ុង មួ្  សបាដ ហ៍ នងឹ ម្និ ហលើស ពី 60 ហមា៉ា ងហ ើ ។ 

ដមា ងការងារមិនមានភាពដលើរលប់
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អនក្ស ្ គរ់ គ្ង់ ទ្ទួ្ល សាគ ល់ ថា បុរគលិក្ស ត្រប់របូ ហោ ម្ិន រិរ ពី ហ នឌ្័រ ត្រវូ មាន សិទ្ធ ិ

ទ្ទួ្ល បាន សាំណង សត្មាប់ សបាដ ហ៍ ការង្ហរ ធម្ាតា ខដល ត្រប់ត្គ្មន់ សត្មាប់ បាំហពញ រត្មូ្វ

ការ មូ្លោា ន របស់ បុរគលិក្ស និង ្ ដល់ ត្បាក្ស់ ច្ាំណូល្នទ នសុិទ្ធមួិ្  ច្ាំនួន។ បុរគលិក្ស 

ទ្ទួ្ល បាន ការ ទូ្ទរ ់ទនហ់ពលហវលា យ៉ា ងហហាច្ណាស់ នូវត្បាក្ស ់ឈន លួ អបបបរមា ខដល 

រត្មូ្វ ហោ  ច្ាប់ ក្សន ុង ត្សកុ្ស ឬ ត្បាក្ស់ឈន លួ ទូ្ហៅ ហ ល រឺ ក្សត្ម្រិ ត្បាក្ស់ឈន លួ ណា ខដល ែពស់

ជាង និង ទ្ទួ្ល បាន នូវ អរថត្បហយ ន៍ខដលបាន រត្មូ្វ ហោ  ច្ាប់ រមួ្មាន ដូច្ជា នែង

ឈប់សត្មាក្សបុណយ និងច្ាប់ ឈប់ សត្មាក្ស និង សាំណងហលើ ការបារ់ បង់ ការង្ហរ តាម្ 

ច្ាប់ ។ ពុាំ មាន ការ ពិន័ ការ់ត្បាក្ស់ ពី ត្បាក្ស់ហបៀវរែរហ៍ ើ ។ ត្បសិនហបើ សាំណង ម្ិន អាច្ 

បាំហពញ តាម្ រត្មូ្វការ មូ្លោា ន របស់ បុរគលិក្ស និង ្ ដល់ ត្បាក្ស់ ច្ាំណូល ្ នទ នុសទិ្ធ ិមួ្  

ច្ាំនួនហហើ  អនក្ស ្ គរ់ គ្ង់ ត្រវូ បហងក ើរ ត្បាត្ស័  ទក្ស់ទ្ង និង អនុវរត  ុទ្ធសាស្រសត  ជាបនត

បនទ ប់ ហដើម្បី បាំហពញ ហសច្ក្សដ ីត្រវូការ ជាមូ្លោា ន។
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ការហបដជាា  ច្ិរត រឺ 

ជា អវ ី  ៗត្រប់ យ៉ា ង

NIKE និងសម្ពនធ  NIKE ទាំងអស់ ត្រូវ បាន ហៅ ថា "NIKE"។


