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គស្ឆរត ីគផ្តើម
គៅ Tiffany & Co. គយើងមានគមាទនភាពចាំគពាុះភាពគសាមុះក្តង់ ស្ុច រ ិតភាព និងឧតត មភាព គហើយគយើងររាអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់របស្់គយើងឱ្យ
មានស្ត ង់ដ្ឋរខព ស្់ដូចណដលគយើងររាខល ួនគយើងដូ គ្នុះណដរ។ គយើងខិតខាំគោរព និងការពារស្ិទធិរបស្់មនុស្សទ ាំងអ្ស្់ណដលជី វ ិតរបស្់ពួរ
គររងផ្លប៉ាុះពាល់ពីអាជីវរមម របស្់គយើង រាប់្ប់ពីអ្នរជីរណរ៉ែណដលផ្គ ត់ផ្គង់វតថុធាតុគដើមរបស្់គយើងរហូ តដល់រមម ររណដលគ្វ ើគក្រឿង
អ្លងាាររបស្់គយើង។ អ្តិែិជន និងមាាស្់ភារហុនរបស្់គយើងទមទរមិនតិចាងគនុះគទ។
ក្រ រមហុន Tiffany & Co. និងបុក្តស្មព ័នធ និងសាខារបស្់ខល ួន (គៅារ ួមថ្ន “Tiffany”) តក្មូវឱ្យអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ ណចររំ ណលរនូ វការគបត ាា
របស្់គយើងរនុងការក្បក្ពឹតតគៅតាមស្ិទធិមនុស្ស ការអ្នុវតត ន៏ការងារមានតមាលភាព និងមានស្ុវតថ ិភាព ការការពារបរ ិសាថន និង ការគ្វ ើ
អាជីវរមមក្បរបគដ្ឋយក្រមស្ីល្ម៌។ គយើងរំពឹងថ្នអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់របស្់គយើងអ្នុវតត ោ៉ាងគពញគលញតាមចាប់ វវ ិធាន និងបទបញ្ញ តត ិា
្រមានទ ាំងអ្ស្់ ។ គយើងរ៏រំពឹងផ្ងណដរថ្ន អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់អាចគ្វ ើបនលអ គលើស្ពីអ្នុគោមភាពក្ស្បចាប់ និងក្បឹងណក្បងគដើមបីបាំគពញឱ្្
យបនតាមស្ត ង់ដ្ឋរណដលទទួ លសាគល់ាអ្នត រាតិ គដើមបីភាពរ ើរចគក្មើនននស្ិទធិមនុស្ស ស្ីល្ម៌រនុងការគ្វ ើអាជីវរមម និងទាំនួលខុស្
ក្តូវចាំគពាុះស្ងគ ម និងបរ ិសាថន។ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបនគលើរទឹរចិតតឱ្យអ្នុវតត តាមអ្នុស្ញ្ញញ អ្ងគ ការពលរមម អ្នត រាតិ (“ILO”) និង
បគញ្ា ៀស្ផ្លប៉ាុះពាល់សារលរបស្់អ្ងគ ការស្ហក្បាាតិ គោលការណ៍ណណនាំស្ដីពីអាជីវរមម ស្ិទធិមនុស្ស និង គោលគៅអ្ភិវឌ្ឍន៍
ក្បរបគដ្ឋយចីរភាព (SDGs) និងគ្វ ើការក្បរបគដ្ឋយមនស្ិការរនុងរគក្មាងទ ាំងគនុះ។
ក្រមក្បតិបតត ិ (“ក្រម”) របស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់ក្រ រមហុន Tiffany គនុះណចងអ្ាំពីគោលការណ៍ និងតក្មូវការទូ គៅណដលអាចអ្នុវតត បនចាំគពាុះ
អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់របស្់គយើង។ វារ៏ផ្តល់នូវក្របខ័ណឌគដើមបីវាយតនមល ការអ្នុវតត ន៏ និងរាំណត់ថ្នគតើគយើងានដរូ ាមួ យនរណ្ត។ គយើងមាន
បាំណងគ្វ ើអាជីវរមម ាមួ យអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ណដលបនគបត ាាចិតតចាំគពាុះគោលការណ៍ទ ាំងគនុះ និងរនុងការបនត គ្វ ើឱ្យក្បគស្ើរគឡើងឥតឈ្ប់
ឈ្រ។
គដើមបីោាំក្ទដល់តក្មូវការស្ន ូលណដលផ្ត ល់គៅរនុងក្រមរបស្់ គយើង ក្រ រមហុន Tiffany បនបគងា ើតការរំពឹងទុរននគោលការណ៍ណណនាំដូច
ខាងគក្កាមណដលផ្ត ល់ព័ត៌មានលមអ ិតបណនថ មគទៀតអ្ាំពីអ្តថ ន័យរបស្់វាគដើមបីបាំគពញតាមតក្មូវការស្ន ូលននក្រមរបស្់គយើង។ គលើស្ពីគនុះ
គទៀត ទក្មង់ននគោលការណ៍ណណនាំគនុះបគងា ើតាមូ លដ្ឋានណដលគយើងវាយតនមល ការអ្នុវតត ន៏របស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់នី មួយៗគដ្ឋយគក្បើរមម វ ិ្ី
ក្តួ តពិនិតយ និងវាយតនមល គៅនឹងរណនល ងរបស្់គយើង។ ខណៈគពលណដលគយើងទទួ លសាគល់ថ្នមានបរ ិបទចាប់និងវបប្ម៌ខុស្ោនណដល
អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់គ្វ ើក្បតិបតត ិការ គយើងគបត ាាអ្នុវត្ក្រម និងគោលការណ៍ណណនាំរបស្់គយើងគលើក្រប់ណផ្ន រននក្បតិបតត ិការរបស្់គយើង រ ួមទ ាំង
អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់វតថុធាតុគដើម និងអ្ន រគ ៉ា ការបនត ទូ ទ ាំងពិភពគោរ។
គលើស្ពីការក្បក្ស្័យទរ់ទងការរំពឹងទុរ និងការវាយតនមល ការអ្នុវតត ន៏ារ់ណស្ត ង ក្រ រមហុន Tiffany ផ្ត ល់អាទិភាពគលើការគបត ាាចិតត
គដើមបីណរលមអ ាបនត បនាប់។ ខណៈគពលណដលគយើងររាស្ិទធិរនុងការបញ្ា ប់អាជីវរមម ាមួ យអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ណដលមិនបនបាំគពញតាម
តក្មូវការរបស្់គយើងឱ្យបនគពញគលញ គយើងចង់គ្វ ើការរ ួមោន និងគដ្ឋយគសាមុះក្តង់គដើមបីគដ្ឋុះក្សាយគដើមគហតុ និងោាំក្ទដល់ការណរលមអ
ក្បរបគដ្ឋយចីរភាព។ ដល់ទីបញ្ា ប់គនុះ តមាលភាពគពញគលញពីអ្នរផ្គ ត់ផ្គង់រឺាការរំពឹងទុរអ្បបបរមា។ គយើងគជឿារ់ថ្ន ភាពានដរូ
ណផ្អ រគលើតមាលភាព និងការស្ហការរឺាមគ្ាបយណតមួ យរត់គដើមបីគលើររមព ស្់ការអ្នុវតត ន៏ក្បរបគដ្ឋយការទទួ លខុស្ក្តូវ និង
និរនត រភាពណដលផ្ត ល់អ្តថក្បគោជន៍ដល់រមម ររ និងបរ ិោសាថន។
គោលការណ៍ណណនាំគនុះផ្ត ល់នូវព័ត៌មាន និងការណណនាំទូគៅអ្ាំពីរគបៀបអ្នុវតត តាមតក្មូវការរបស្់ក្រ រមហុន Tiffany ប៉ាុណនត មិនណមនា
ការជាំនួស្ដាំបូនមនណផ្ន រចាប់គទ។ គនុះាឯរសាររស្់រគវ ើរ គហើយក្រ រមហុន Tiffany ស្ូ មររាស្ិទធិរនុងការណរណក្បវា គដ្ឋយណផ្អ រគលើបទ
ពិគសា្ន៍ និងការអ្នុវតត ន៏លអ។ ភាសាផ្ល វូ ការននឯរសារគនុះរឺភាសាអ្ង់គរល ស្។

គស្ចរត ីបដិគស្្
ោមនអ្ន រធាន ការធាន ឬការតាំណ្តងណ្តមួ យក្តូវបនគ្វ ើគឡើងចាំគពាុះភាពក្តឹមក្តូវ ឬភាពគពញគលញននគោលការណ៍ណណនាំគនុះឬ
ឯរសារគផ្សងគទៀត ឬក្បភពព័ត៌មានណដលបនគោងគៅរនុងគនុះគទ។ គោលការណ៍ណណនាំគនុះមិនមានគោលបាំណង ឬមិនជាំនួស្
ឬផ្ទ យ
ុ ឬគបើមិនដូ គ្នុះគទណរណក្បតក្មូវការននលរខ នត ិរៈ ចាប់ បទបញ្ញ តត ិ គស្ចរត ីបងាគប់ ឬតក្មូវការគផ្សងៗគទៀតាស្រល ាតិ រដា ឬរ
ដ្ឋាភិបលរនុងក្ស្ ររគឡើយ។ ឯរសារគនុះផ្ត ល់នូវគោលការណ៍ណណនាំទូគៅណតប៉ាុគណ្ត
ណ ុះ គហើយមិនរួ រក្តូវបន្ត់ទុរថ្នាគស្ចរត ីណែល ង
ការណ៍ណដលមានអ្ាំណ្តចនិងគពញគលញគលើក្បធានបទណ្តមួ យណដលមានគៅរនុងគនុះគទ។ គោលការណ៍ណណនាំគនុះមិនមានបាំណង ឬរ៏
មិនបគងា ើត សាថបន ឬទទួ លសាគល់នូវកាតពវ រិចា ឬស្ិទធិណដលអាចអ្នុវតត បនគដ្ឋយក្ស្បចាប់គឡើយ។
ស្ក្មាប់ការសារស្ួ រ មតិក្តឡប់ ឬការតវា៉ែ ស្ូ មទរ់ទងក្រ រមការងារទទួ លខុស្ក្តូវតាមអាស្យដ្ឋាន
ResponsibleSourcing@Tiffany.com។
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់

ការអ្នុវតត ន៏ និងការគោរពតាមឆារ់
អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មានទាំនួលខុស្ក្តូវរនុងការធានថ្ន ក្រម និងគោលការណ៍ណណនាំក្តូវបនយល់ និងបនអ្នុវតត គពញគលញរនុងក្បតិបតត ិ
ការរបស្់ពួរគរ។ គដ្ឋយគោងគៅតាមគស្ចរដ ីគនុះ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតណចររំ ណលរក្រមគនុះាមួ យរមម ររនិគោជិតទ ាំងអ្ស្់ាភាសា
មូ លដ្ឋានរបស្់ពួរគរ។ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់រ៏ក្តូវទទួ លខុស្ក្តូវផ្ងណដរថ្ន អ្ន រគ ៉ា ការបនត ណដលបនអ្នុម័តពារ់ព័នធនឹងការផ្ត ល់ទាំនិញ ឬគស្
វារមម ននដល់ Tiffany យល់ និងអ្នុវតត តាមក្រមគនុះ។
អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបនគររំពឹងថ្ននឹងតាមដ្ឋនការក្បតិបតត ិគដ្ឋយខល ួនឯងាមួ យនឹងក្រម និងគោលការណ៍ណណនាំ។ គទុះាោ៉ាងណ្តរ៏
គដ្ឋយ Tiffany ឬភានរ់ងាររបស្់ខល ួនក្តូវគ្វ ើស្វនរមម ឬអ្គងា តគលើការស្ក្មបស្ក្មួ លរបស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់គដើមបីគផ្ា ៀងផ្ទាត់ការក្បតិបតត ិតាម
ចាប់។ អ្ាំឡ
រ ងគពលទស្សនរិចាណបបគនុះ ណដលអាចរាំណត់គវលគវោ ឬមិនបនរាំណត់គពលគវោ រមម ររទង
ាំ អ្ស្់ក្តូវណតអាចក្បក្ស្័យ
ទរ់ទងគដ្ឋយគស្រ ើ និងគដ្ឋយោមនវតត មានរបស្់អ្នរក្រប់ក្រង និងគដ្ឋយោមនការរក្មាមរាំណហង។
Tiffany ណស្វ ងររគ្វ ើការាស្មូ ហភាពាមួ យអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់របស្់ខល ួនចាំគពាុះការណរលមអ បនត និងគលើររមព ស្់ការទទួ លខុស្ក្តូវសាជីវរមម ។
គទុះបីាោ៉ាងណ្ត គយើងររាស្ិទធិរនុងការលុបគ្លរិចាស្នាទិញណដលក្តូវគ្វ ើ ពនាររិចាស្នាទិញរនុងគពលអ្នរត ឬបញ្ឈប់ទាំនរ់
ទាំនងរបស្់គយើងាមួ យអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់គៅគពលកាលៈគទស្ៈតក្មូវ។
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ក្រព័នធក្លរ់ក្លង
គដើមបីបាំគពញ និងបងាហញនូ វការក្បតិបតត ិតាមចាប់រនុងក្ស្ ររ ក្រមក្បតិបតត ិរបស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់
Tiffany និងការរំពឹងទុរពារ់ព័នធដូ ចមានណចងរនុងឯរសារគនុះ វារឺាការស្ាំខាន់ណ្តស្់ណដល
ក្បព័នធក្រប់ក្រងផ្ល វូ ការក្តូវបនអ្នុវតត ។ ខណៈគពលណដល Tiffany យល់ថ្ន អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់នីមួយៗ
មានលរខ ណៈពិគស្ស្ ក្បតិបតត ិការរនុងបរ ិបទណបល រនិងខុស្ោនទរ់ទងនឹងទាំហាំ និងលទធ ភាព
ទទួ លបន្នធាន ការអ្នុវតត ន៏ក្បព័នធក្រប់ក្រងផ្ល វូ ការគៅណតមានសារៈស្ាំខាន់គដើមបីទទួ ល
បនគារជ័យាបនត បនាប់។ Tiffany រំពឹងទ ាំងការអ្នុវតត ន៏ក្បព័នធក្រប់ក្រង និងការគបត ាា
ចិតតគដើមបីណរលមអ ាបនត បនាប់។
PDCA រឺា វ ិ្ីសាក្ស្្ ក្រប់ក្រងបួ នជាំហានក្ចាំណដលស្ក្មាប់បទបញ្ញ តត ិ និងការណរលមអ ាបនត
បនាប់ននដាំគណើរការ និងក្បព័នធ។ វដត PDCA តាំណ្តងឱ្យវដត ននណផ្នការគ្វ ើស្រមម ភាពពិនិតយ។
ដាំណ្តរ់កាលណផ្នការទទួ លខុស្ក្តូវគលើការគ្វ ើណផ្នការ ដាំណ្តរ់កាលគ្វ ើរឺស្ក្មាប់ស្រមម ភាព
ដាំណ្តរ់កាលពិនិតយរឺស្ក្មាប់ការតាមដ្ឋន និងដាំណ្តរ់កាលគ្វ ើស្រមម ភាពរឺស្ក្មាប់គោល
បាំណងគ្វ ើឱ្យក្បគស្ើរគឡើងនូ វវដត បួនដាំណ្តរ់កាលគនុះ។ វវ ិ្ីសាក្ស្្ ក្ចាំណដលគនុះទមទរការគបត ាាចិតត
គដើមបីណរលមអ ាបនត គដ្ឋយក្រ រមហុនណដលចង់ណស្វ ងររ និងសារលបងដាំគណ្តុះក្សាយចាំគពាុះបញ្ញហ
ក្ប្ាំនែៃ និងណរលមអ វាតាមរយៈវដត គនុះ។
ខាងគក្កាមគនុះរឺាគោលការណ៍ណណនាំទូគៅស្ក្មាប់ វ ិ្ីសាស្តស្តអ្នុវតត លអបាំផ្ុតគនុះ៖
ណផ្នការ

ការគរត ជាាឆិតត ការោាំក្ទ និងលណគនយ្យភាព
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់រួរណតររាការគបត ាាចិតតណផ្ន រគោលនគោបយណដលក្តូវបនោាំក្ទគៅរក្មិតខព ស្់បាំផ្ុតននអ្ងគ ភាពរបស្់ពួរគរ
គដើមបីគ្ល ើយតបរាល់ការរំពឹងទុរននក្រមក្បតិបតត ិរបស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់ Tiffany។ គនុះរាប់បញ្ចល
ូ ប៉ាុណនត មិនរាំណត់ចាំគពាុះណតក្រម
ស្ីល្ម៌អាជីវរមម និងអ្ភិបលរិចាសាជីវរមម ការគោរពស្ិទធិមនុស្សនិងពលរមម ស្ុវតថ ិភាព និងបរ ិសាថន។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់រួរណតរាំណត់ឱ្យបនចាស្់នូវអ្ន រតាំណ្តងនផ្ា រនុងណដលទទួ លខុស្ក្តូវគលើការធានការអ្នុវតត ន៏ក្បព័នធក្រប់ក្រង
និងរមម វ ិ្ីពារ់ព័នធ។
3) ក្រ រមអ្ន រក្រប់ក្រងណដលទទួ លខុស្ក្តូវចាំគពាុះការអ្នុវតត ន៏ក្បព័នធរួ រណតដាំគណើរការគដ្ឋយឯររាជយនិងស្វ ័យភាពក្រប់ក្ោន់ ក្ពម
ាមួ យនឹង្នធានណដលបនណបងណចរស្មរមយ និងក្រប់ក្ោន់។
4) ថ្ននរ់ដឹរនាំាន់ខពស្់គបត ាាគ្វ ើឱ្យក្បគស្ើរគឡើងាបនត បនាប់ គហើយក្តូវតាមដ្ឋន និង វ ិភារការអ្នុវតត ន៏គោលនគោបយ និង
នីតិ វ ិ្ីគដើមបីរាំណត់ចាំណុចខវ ុះខាតោ៉ាងតិចមត ងរនុងមួ យឆនាំ។

ការវាយ្តម្មេ ហានិភ័យ្
 អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់រួរណតមានស្ិទធិមនុស្ស ស្ុវតថ ិភាព និងដាំគណើរការវាយតនមល ហានិភ័យបរ ិសាថនគដើមបីរាំណត់ និង្ត់ថ្ននរ់ផ្លប៉ាុះ
ពាល់អាជីវរមម ស្ងគ ម និងបរ ិសាថនណដលាប់ទរ់ទងនឹងការអ្នុវតត ន៏អាជីវរមម របស្់ពួរគរ។ ការវាយតនមល ហានិភ័យរួ រណត
មានភាពខុស្ោនគលើភាពស្មុរសាមញ គដ្ឋយអាក្ស្័យគលើទាំហាំក្រ រមហុនរបស្់អ្នរ ហានិភ័យននផ្លប៉ាុះពាល់្ៃន់្ៃរ និងលរខ ណៈនន
ក្បតិបតត ិការ។ គទុះោ៉ាងណ្តរ៏គដ្ឋយ ការវាយតនមល ហានិភ័យា្មម តារ ួមបញ្ចល
ូ បួ នជាំហាន៖
o ការវាយតនមល ផ្លប៉ាុះពាល់ារ់ណស្ត ងនិងមានស្កាតនុពលទរ់ទងនឹងក្រប់ណផ្ន រននក្រមគនុះ រ ួមមានស្ិទធិមនុស្ស ពលរមម
ស្ុខភាពនិងស្ុវតថ ិភាព និងបរ ិសាថន។
o ការគ្វ ើស្មាហរណរមម និងការគ្ល ើយតបគៅនឹងការររគ ើញតាមរយៈការបគងា ើតគោលនគោបយ និងនីតិ វ ិ្ី រ ួមាមួ យ
ការទទួ លខុស្ក្តូវណដលពារ់ព័នធ។
o ការតាមដ្ឋនការគ្ល ើយតប
o ការក្បក្ស្័យទរ់ទងោនអ្ាំពីរគបៀបណដលផ្លប៉ាុះពាល់ក្តូវបនគដ្ឋុះក្សាយចាំគពាុះអ្ន រពារ់ព័នធណដលក្តូវអ្នុវតត ។

គោលនគោបាយ្
 អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុម័តគោលនគោបយមួ យណដលចងក្រងាឯរសារនូ វការគបត ាាចិតតរបស្់ពួរគរចាំគពាុះការអ្នុវតត ន៏
អាជីវរមមក្បរបគដ្ឋយទាំនួលខុស្ក្តូវ ណដលក្តូវបនយល់ក្ពមគដ្ឋយថ្ននរ់ដឹរនាំាន់ខពស្់ និងទរ់ទងោ៉ាងស្រមម ាមួ យ
និគោជិត។ គោលនគោបយរឺាគស្ចរត ីណែល ងការណ៍អ្ាំពីគចតន និងទិស្គៅរបស្់អ្ងគ ភាពណដលក្តូវបនបងាហញាផ្ល វូ ការ
គដ្ឋយថ្ននរ់ដឹរនាំរាំពូលរបស្់ខល ួន។ គោលនគោបយជួ យឱ្យអ្ងគ ភាពរាំណត់រណគនយយភាព និងការក្បក្ពឹតដណដលរំពឹងទុរ
គក្ពាុះវាទរ់ទងនឹងក្បតិបតត ិការ និងអាជីវរមម របស្់អ្ងគ ភាព។ គោលនគោបយរ៏គដើរតួ ាស្ាំណុាំននវ ិធានននការស្គក្មចចិតត
និងគោលការណ៍ណណនាំគដើមបីជួយជាំរុញឱ្យមានឥរ ិោបែាប់ោប់ និងរួ រណត៖
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 6

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
o បងាហញការគបត ាាចិតតពីថ្ននរ់រាំពូល។
o បគងា ើតទាំនួលខុស្ក្តូវ និងអ្ភិបលរិចាសាជីវរមម ស្ក្មាប់ហានិភ័យ និងបញ្ញហស្ាំខាន់ៗ។
o ទាំនរ់ទាំនងរុណនមល គោលការណ៍ និងគចតនរបស្់ក្រ រមហុន។
o រាំណត់ការរំពឹងទុរចាស្់ោស្់របស្់និគោជិត និងនដរូ អាជីវរមម របស្់អ្នរ និង
o បគងា ើតគវទិកាស្ក្មាប់នីតិ វ ិ្ី និងការអ្នុវតត ន៏លមអ ិតបណនថ មគទៀត។
 ថ្ននរ់ដឹរនាំាន់ខពស្់ក្តូវគ្វ ើការក្តួ តពិនិតយផ្ល វូ ការាគទៀងទត់នូវគោលនគោបយស្ាំខាន់ៗគដើមបីធានថ្ន វាគៅណតក្ស្បនឹង
អាទិភាព ហានិភ័យ និងគោលគៅណដលទរ់ទងគៅនឹងស្ិទធិមនុស្សនិងពលរមម ស្ុខភាព និងស្ុវតថ ិភាព និងបរ ិសាថន។ អ្ន រ
ផ្គ ត់ផ្គង់រ៏រួរណតចងក្រងាឯរសារនូ វដាំគណើរការក្តួ តពិនិតយ រាំណត់ចគនលុះក្បគហាង និងការណរណក្បគោលនគោបយណដល
មានគោលបាំណងគដើមបីគដ្ឋុះក្សាយភាពខវ ុះខាតទង
ាំ គនុះ។
គធវ ើ

នីតិ វ ិធីលមអ ិត
 អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់រួរណតណស្វ ងររការអ្ភិវឌ្ឍ និងររានូ វនីតិ វ ិ្ីក្បតិបតត ិស្តង់ដ្ឋរ (SOPs) និងការណណនាំការងារ (WI) លមអ ិតបណនថ ម
គទៀតគៅចាំណុចស្មក្ស្បគដើមបីជួយោាំក្ទដល់ការអ្នុវតត ន៏គោលនគោបយណដលបនណចង។ នីតិ វ ិ្ីផ្ល វូ ការា្មម តារ ួមមាន
ស្មាស្ធាតុដូចខាងគក្កាម៖
o គោលបាំណង៖ គោលបាំណងរួ រណតរាំណត់អ្ាំពីគចតនរបស្់ឯរសារ គហើយមិនគលើស្ពីមួយឬពីរក្បគោរ។ វា្ាំបច់ក្តូវ
មានព័ត៌មានលមអ ិតក្រប់ក្ោន់ ដូ គចន ុះអ្ន រគក្បើក្បស្់ចុងគក្កាយអាចដឹងោ៉ាងឆប់រហ័ស្នូ វអ្វ ើណដលឯរសារគនុះមិនមាន
ព័ត៌មានលមអ ិតគផ្សងគទៀតគឡើយ។
o វវ ិសាលភាព៖ ការណ៍គនុះរាំណត់ចាំគពាុះនរណ្ត ឬអ្វ ើណដលស្ាំណុាំនននីតិ វ ិ្ីអ្នុវតត ។ SOPs ាគក្ចើនក្របដណតប់ណតអ្វ ើណដលមាន
គៅរនុង វ ិសាលភាពគដ្ឋយមិនបញ្ញជរ់ពីអ្វើណដលមិនមានគៅរនុង វ ិសាលភាពគឡើយ។ គទុះោ៉ាងណ្តរ៏គដ្ឋយ វាអាចស្មរមយ
រនុងការបញ្ញជរ់ទ ាំងពីរ។ តាមរយៈការក្បរបោ៉ាងចាស្់នូវអ្វ ើ និងនរណ្ត និងមិនស្ថ ិតរនុង វ ិសាលភាព អ្ន រផ្ត ល់ឱ្យអ្ន ររាល់
ោនមានចាំណុច្ប់គផ្ត ើមននការគោរយល់ដូចោន។
o ឯរសារគោង និងឯរសារពារ់ព័នធ៖ ផ្ត ល់ជូននូ វឯរសារ និងឯរសារគោងណដលក្តូវការគដើមបីយល់ និងអ្នុវតត នីតិ វ ិ្ី
ក្បរបគដ្ឋយក្បស្ិទធភាពបណនថ មគលើ SOP គផ្សងគទៀត ឬឯរសារណដលគចញគដ្ឋយរដ្ឋាភិបលណដលាឯរសារគោង SOP។
o និយមន័យ៖ បញ្ញជរ់លរខ ខណឌណ្តមួ យណដលមិនសាុាំនឹងអ្ន រគក្បើចុងគក្កាយ និងក្បរបពារយកាត់ ឬអ្រសរកាត់ណដលក្តូវ
បនគក្បើ។
o តួ នទី និងការទទួ លខុស្ក្តូវ៖ រាំណត់តួនទីទទួ លខុស្ក្តូវរនុងការក្បតិបតត ិស្រមម ភាពរនុងនីតិ វ ិ្ី។
o នីតិ វ ិ្ី៖ គនុះរឺានីតិ វ ិ្ីារ់ណស្ត ងគដ្ឋយខល ួនឯង។ ជាំហាននីមួយៗរួ រណតក្តូវបនស្រគស្រោ៉ាងចាស្់គដ្ឋយគក្បើភាសា
សាមញ្ញ ណដលអាចគ្វ ើគៅបនគដើមបីធានឱ្យមានការយល់ដឹងទូ លាំទូោយអ្ាំពីអ្នរទទួ លខុស្ក្តូវ។

ឹ
ការរណ្តុះរណ្ត
ត ល និងការយ្ល់ដង
 អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់រួរណតទាំនរ់ទាំនងាមួ យនិងអ្ន រក្រប់ក្រងការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល និងនិគោជិតគលើក្រប់ទិដាភាពននគោល
នគោបយ នីតិ វ ិ្ី និងរមម វ ិ្ីគរាងចក្រណដលអ្នុវតត ចាំគពាុះពួ រគរ ឬមុខងារការងាររបស្់ពួរគរ។ វវ ិ្ីសាស្តស្តរនុងការទាំនរ់
ទាំនង និងបណ្ុុះបណ្ត
ត លាទូ គៅរ ួមមាន៖
o ការបណ្ុុះបណ្ត
ត លតក្មង់ទិស្និគោជិតែម ីរួរណតមានគោលនគោបយទរ់ទងនឹងក្បរ់ឈ្ន ួល គមា៉ាងគ្វ ើការ និងអ្តថ
ក្បគោជន៍ គោលនគោបយវ ិន័យ យនត ការបណតឹងសារទុរខ ចាប់គរាងចក្រ ។ល។
o ការបណ្ុុះបណ្ត
ត លស្ត ីពីស្ុខភាព និងស្ុវតថ ិភាព ដូ ចាការគក្បើក្បស្់ឧបររណ៍ការពារផ្ទាល់ខល ួន ការជគមល ៀស្គចញាបនាន់
ការបងាារអ្រគ ីភ័យ ការ្ត់ណចងសារធាតុរីមី ស្ុវតថ ិភាពមា៉ាស្ុីន ។ល។
o ការបិទផ្ាយ និងស្ញ្ញញាភាសាមូ លដ្ឋានរបស្់និគោជិត។
o គស្ចរត ីជូនដាំណឹងក្ប្ាំនែៃ ក្ប្ាំស្បតហ៍ និងក្ប្ាំណខ
o ការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល និងការពិភារាមួ យទល់មួយ។
ពិនិតយ

ការវាស្់ណវង
 អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់រួរណតវាស្់ណវងក្បស្ិទធភាពននគោលនគោបយក្បព័នធក្រប់ក្រងរបស្់ពួរគរ នីតិ វ ិ្ី និងការបាំគពញការងាររបស្់
និគោជិតគដើមបីស្ក្មួ លដល់ការណរលាំអ្ាបនត បនាប់។ ឧទហរណ៍ននឧបររណ៍វាស្់ណវងអាចរ ួមមាន៖
o ស្វនរមម ខាងគក្ៅ
o ស្វនរមម នផ្ា រនុងផ្ល វូ ការនិង/គក្ៅផ្ល វូ ការ
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 7

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
o ការស្ា ង់មតិរបស្់និគោជិត និងថ្ននរ់ក្រប់ក្រង
o ការស្ា ង់មតិរបស្់អ្តិែិជន និងភារីពារ់ព័នធគផ្សងគទៀត។
o ការវាស្់ណវង និងការតាមដ្ឋនមា៉ាក្ទីរ (ការគក្បើក្បស្់ថ្នមពល ការដរការស្ាំណល់ ការណរន្ន គក្បើក្បស្់គឡើង វ ិញ)
o អ្ក្តាគចញរបស្់និគោជិត។
o ការរងរបួ ស្ និងគក្ោុះថ្ននរ់ក្ប្ាំណខ (ក្បគភទ ភាព្ៃ ន់្ៃរ និងភាពញឹរញាប់)។
គធវ ើស្រមម ភាព

ការវ ិភាលគដើមគេតុ និងណផ្នការស្រមម ភាពរង្ការ
 អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់រួរណតមានដាំគណើរការស្ក្មាប់ការគស្ុើបអ្គងា តគលើគដើមគហតុណដលអាចនាំឱ្យមានដាំគណ្តុះក្សាយក្បរបគដ្ឋយក្បស្ិទធិ
ភាព និងស្រមម ភាពបនាន់និង/ឬបងាាររនុងការគ្ល ើយតបគៅនឹងបញ្ញហននការមិនក្បតិបតត ិតាម ឬបញ្ញហណដលទរ់ទងនឹង
ការបាំគពញការងារគផ្សងៗគទៀត។ ស្រមម ភាពណដលគដ្ឋុះក្សាយណតទិដាភាពារ់ណស្ត ង ឬណដលអាចគមើលគ ើញបាំផ្ុតននបញ្ញហមួ យ
ាគរឿយៗមិនក្រប់ក្ោន់ស្ក្មាប់ការគដ្ឋុះក្សាយបញ្ញហរនុងរយៈគពលណវងគទ។ គដើមគហតុរឺាមូ លគហតុ(នន)ននបញ្ញហមួ យណដល
គរើតគឡើង គហើយក្តូវយល់ ក្បស្ិនគបើមានការរំពឹងទុររនុងការគដ្ឋុះក្សាយបញ្ញហ។ គដើមគហតុ(នន)ា្មម តាអាចក្តូវបន
បក្ងួ មគៅមួ យឬពីរខាងគក្កាម៖
o រងវ ុះគោលនគោបយ និងនីតិ វ ិ្ីាោយលរខ ណអ្រសរ
o ការអ្នុវតត ន៏មិនលអ
o រងវ ុះការគបត ាាចិត្ក្បតិបតត ិ
o ចាំគណុះដឹង ឬការយល់ដឹងមិនក្រប់ក្ោន់
o រងវ ុះរណគនយយភាព
o មិនមានដាំគណើរការណ្តមួ យគដើមបីធានបននូ វការតាមដ្ឋន និងការណរលមអ បនត បនាប់គទ
 វវ ិ្ីសាស្តស្តមានក្បគោជន៍មួយស្ក្មាប់រាំណត់អ្តត ស្ញ្ញញណគដើមគហតុក្តូវបនគរសាគល់ថ្នា “5 គេតុអ្វើ។” វវ ិ្ីសាស្តស្តគនុះរឺក្ោន់
ណតស្ួ រ “គហតុអ្វើ” ពីរបីដងាប់ៗោនគដើមបីឈានគៅររឫស្រល់ននបញ្ញហ។ បនាប់ពីរាំណត់ឫស្រល់ននបញ្ញហារ់ោរ់មួយ
គដ្ឋយចងក្រងាឯរសារនូ វណផ្នការស្រមម ភាពចាស្់ោស្់ណដលគដ្ឋុះក្សាយទ ាំងស្រមម ភាពបងាាររយៈគពលខល ី និងរយៈគពល
ណវងរឺស្ាំខាន់ណ្តស្់។ ណផ្នការណបបគនុះរួ រណតរ ួមបញ្ចល
ូ នូ វស្មាស្ធាតុដូចខាងគក្កាម៖
o ទាំនួលខុស្ក្តូវ៖ គក្ជើស្គរ ើស្បុរគលណដលមានទាំនួលខុស្ក្តូវ និងមានរណគនយយភាពគដើមបីធានបននូ វការអ្នុវតត ន៏ វ ិធាន
ការណ៍បងាារនិងបនាន់។ អ្ន រទទួ លខុស្ទ ាំងគនុះរួ រណតមានជាំនញ បទពិគសា្ន៍ និងភាព្ស្់ទុាំស្មក្ស្បគដើមបីអ្នុវតត
ណផ្នការ និងទទួ លបនការោាំក្ទពីថ្ននរ់ដឹរនាំាន់ខពស្់។
o បនាត់គពលគវោ៖ បនាត់គពលគវោរួ រណតក្តូវបនរាំណត់ណដលរ ួមមានកាលបរ ិគចេ ទផ្ុតរាំណត់ចុងគក្កាយណដលរួ រឱ្យ្ប់
អារមម ណ៍និងក្បរដនិយមស្ក្មាប់ស្រមម ភាពណដល្ាំបច់ក្តូវគ្វ ើឱ្យបនគពញគលញ រ៏ដូចាកាលបរ ិគចេ ទផ្ុតរាំណត់ប
ណ្ុុះអាស្នន និងស្រមម ភាពគដើមបីធានបននូ វវឌ្ឍនភាព។
o ការទាំនរ់ទាំនង៖ គៅគពលណដលស្មក្ស្ប ស្ូ មទាំនរ់ទាំនងសាថនភាពវឌ្ឍនភាពគៅភាររីពារ់ព័នធណដល្ប់អារមម ណ៍
ដូ ចារមម ររ អ្ន រគមើលការខុស្ក្តូវ អ្ន រក្រប់ក្រង និងអ្តិែិជន។

ការក្តួ តពិនិតយឯរសារ និងការររាទុររាំណត់ក្តា
 អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់រួរណតចងក្រងាឯរសារនូ វក្បព័នធក្រប់ក្រងរបស្់ពួរគរគដើមបីោាំក្ទដល់ការអ្នុវតត ន៏ក្តឹមក្តូវនិងស្ុីស្ងាវរ់ និង
ររារាំណត់ក្តាស្ុីស្ងាវរ់គដើមបីបងាហញអ្ាំពីអ្នុគោមភាព និងគដើមបីស្ក្មួ លដល់ការណរលមអ ាបនត បនាប់។
 ការររាទុរឯរសារ៖
o អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតររាទុររាល់ឯរសារណដលក្តូវការគដើមបីបងាហញពីការអ្នុគោមតាមក្រម និងការរំពឹងទុរននគោល
ការណ៍ណណនាំ។ ឯរសារទ ាំងគនុះក្តូវណតររាទុរគៅតាមរណនល ងរបស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់ និងគរៀបចាំឱ្យអាចរាំណត់អ្តត ស្ញ្ញញណ
បន និងអាចចូ លដាំគណើរការបនោ៉ាងងាយក្ស្ួ លគដ្ឋយ Tiffany ឬអ្ន រតាំណ្តងណដលបន្ត់តាាំង។
o អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ឯរសារក្តូវបនររាទុរោ៉ាងគហាចណ្តស្់ 12 ណខ ឬតក្មូវតាមចាប់រនុងក្ស្ រររយៈគពលណ្តមួ យ
ណដលយួ រាងគនុះ។

ការក្តួ តពិនិតយ និងការវាយ្តម្មេ
 តាមការគស្ន ើស្ុាំ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវដ្ឋរ់គស្ន ើ និងស្ហការាមួ យ Tiffany និង/ឬអ្ន រតាំណ្តងភារីទីបីណដល្ត់តាាំង គដើមបីគផ្ា ៀង
ផ្ទាត់ការក្បតិបតត តាមក្រម និងការរំពឹងទុរននគោលការណ៍ណណនាំណដលក្តូវអ្នុវតត ដូចមានលមអ ិតគៅរនុងឯរសារគនុះ ក្ពម
ទ ាំងចាប់ក្បគទស្ណដលក្តូវអ្នុវតត គដ្ឋយមាន ឬគដ្ឋយោមនការជូ នដាំណឹងាមុន។
 ការដ្ឋរ់គស្ន ើគដើមបីគផ្ា ៀងផ្ទាត់ និងក្តួ តពិនិតយ រ ួមមាន៖
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
o ការផ្ត ល់ស្ិទធិចូលដល់ស្វនររ ឬអ្ន រតាំណ្តងគផ្សងគទៀតណដលបនរាំណត់គដ្ឋយ Tiffany គៅរណនល ងផ្លិតរបស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់
និងរណនល ងណដលមានឯរសារពារ់ព័នធ។ ក្បស្ិនគបើក្តូវការស្ក្មាប់រាំណត់សាថនភាពារ់ណស្ត ងននលរខ ខណឌការងារគៅតាម
បរ ិគវណ ការណ៍គនុះអាចរាប់បញ្ចល
ូ តាំបន់ននរណនល ងគ្វ ើការណដលា្មម តាក្តូវបនហាមឃាត់ពីគភាៀវគដ្ឋយសារគហតុផ្ល
ស្ុវតថ ិភាព ឬរមម ស្ិទធិបញ្ញញ។
o ការស្ក្មបស្ក្មួ លការចូ លគក្បើគដ្ឋយោមនការរ ឹតតបិតចាំគពាុះនិគោជិតរបស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់ស្ក្មាប់គោលបាំណងស្មាាស្ន៍
គផ្ា ៀងផ្ទាត់ស្មាៃត់។ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវ “បងវ ឹរ” និគោជិតទរ់ទងនឹងស្ាំណួរស្វនររណដលមានស្កាតនុពល ឬរំខាន ឬ
ស្ងស្ឹរក្បឆាំងនឹងនិគោជិតទរ់ទងនឹងការគ្វ ើស្វនរមម ឬការមរគមើលគផ្ា ៀងផ្ទាត់គនុះគទ និង
o ការបគងា ើតស្ាំណុាំឯរសារណដលក្តូវការគដើមបីបងាហញពីការក្បតិបតត ិតាមក្រម ឬតក្មូវឱ្យររាគដ្ឋយចាប់ក្បគទស្ណដលក្តូវអ្នុ
វតត ។

តមាេភាព
 អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវមានតមាលភាពគពញគលញ (គបើរចាំហ និងគសាមុះក្តង់) ទរ់ទងនឹងការអ្នុវតត ន៏ និងការក្បតិបតត ិតាមក្រម
គោលការណ៍ណណនាំ និងចាប់ក្បគទស្។ ស្ាំណុាំឯរសារក្តូវណតររាទុររនុងសាថនភាពគដើម/មិនមានការណរណក្ប។ ព័ត៌មាន និង
ឯរសារមិនក្តូវបនណរល ងបនល ាំ ឬបងាហញខុស្គឡើយ។ ឧទហរណ៍ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបនហាមឃាត់មិនឱ្យររា និងបងាហញដល់
ស្វនររនូ វ “គស្ៀវគៅគទវ រដង” ណដលមានព័ត៌មានមិនពិត ឬបាំភាន់អ្ាំពីក្បរ់ឈ្ន ួល ឬគមា៉ាងគ្វ ើការគឡើយ។

គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់

ស្ុឆ រ ិតភាពអាជីវរមម
ស្ត ង់ដ្ឋរស្ុច រ ិតភាពខព ស្់បផ្
ាំ ត
ុ ក្តូវណតបនក្បកាន់ខាជប់រនុងការគ្វ អា
ើ ជីវរមម ាមួ យោន។ អ្ន រផ្គ តផ្
់ គ ងក្់ តូវគ្វ អា
ើ ជីវរមម គដ្ឋយមាន
ី
ក្រមស្ីល្ម៌ គហើយការគដ្ឋុះក្សាយបញ្ញហអាជវរមមក្រប់ោ៉ាងក្តូវណតមានតមាលភាព និង្លុុះបញ្ញាាំងោ៉ាងក្តឹមក្តូវគលើគស្ៀវគៅ និង
រាំណត់ក្តាអាជីវរមម របស្់ពួរគរ។ អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ក្តូវណតមានស្ុច រ ិតភាពអាជីវរមម តាមការបងាគប់គដ្ឋយគោលនគោបយ។
1) ស្ត ង់ដ្ឋរស្ុច រ ិតភាពខព ស្់បាំផ្ុតក្តូវណតបនក្បកាន់ខាជប់រនុងការគ្វ ើអាជីវរមម ាមួ យោន។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវគ្វ ើអាជីវរមម គដ្ឋយមានក្រមស្ីល្ម៌ គហើយការគដ្ឋុះក្សាយបញ្ញហអាជីវរមមក្រប់ោ៉ាងក្តូវណតមានតមាលភាព
និង្លុុះបញ្ញាាំងោ៉ាងក្តឹមក្តូវគលើគស្ៀវគៅ និងរាំណត់ក្តាអាជីវរមម របស្់ពួរគរ។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតមានស្ុច រ ិតភាពអាជីវរមម តាមការបងាគប់គដ្ឋយគោលការណ៍។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវមានតមាលភាព និងភាពគសាមុះក្តង់គពញគលញរនុងរាំឡ
រ ងគពលវាយតនមល គៅរណនល ងណដលបនគ្វ ើរនុងនម
Tiffany។ ការណ៍គនុះរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងការអ្នុញ្ញញតឱ្យចូ លគមើលរណនល ងផ្លិត រាំណត់ក្តា និងនិគោជិតគពញគលញស្ក្មាប់ការ
ស្មាាស្ស្មាៃត់។
5) ោមនការងារ ឬណផ្ន រណ្តមួ យននការងារគលើទាំនិញ ឬគស្វារមម ណ្តមួ យរបស្់ Tiffany អាចក្តូវបនចុុះរិចាស្នារងគដ្ឋយោមន
ការអ្នុញ្ញញតាោយលរខ ណ៍អ្រសរាមុនពី Tiffany និងការទទួ លសាគល់របស្់អ្នរគ ៉ា ការបនត និងការក្បកាន់ខាជប់តាមក្រម
គនុះ។

ការអ្នុគោមតាមឆារ់
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុវតត តាម និងគ្វ ើរិចាការគដើមបីអាចរាំណត់អ្តត ស្ញ្ញញណ តាមដ្ឋន និងយល់ដឹងពីចាប់ វវ ិធាន និងបញ្ញ តត ា
ិ
្រមានទ ាំងអ្ស្់ រ ួមទ ាំងអ្វ ើៗណដលពារ់ព័នធនឹងពលរមម ស្ុខភាព និងស្ុវតថ ភា
ិ ព ស្ិទធម
ិ នុស្ស ការការពារបរ ិសាថន និងអ្ាំគពើពុរ
រលួ យ ក្ពមទ ាំងការស្ូ រប៉ាន់។ រនុងររណីណដលក្រមក្បតិបតត ិគនុះខុស្ោន ឬមានទាំនស្់គៅនឹងចាប់រនុងក្ស្ ររ គនុះក្តូវយរតាម
ស្ត ង់ដ្ឋរណ្តណដលខព ស្ា
់ ង។
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុវតត តាម និងគ្វ ើរិចាការគដើមបីអាចរាំណត់អ្តត ស្ញ្ញញណ តាមដ្ឋន និងយល់ដឹងពីចាប់ វវ ិធាន និងបញ្ញ តត ិ
ា្រមានទ ាំងអ្ស្់ រ ួមទ ាំងអ្វ ើៗណដលពារ់ព័នធនឹងពលរមម ស្ុខភាពនិងស្ុវតថ ិភាព ស្ិទធិមនុស្ស ការការពារបរ ិសាថន និងអ្ាំគពើ
ពុររលួ យ ក្ពមទ ាំងការស្ូ រប៉ាន់។
2) រនុងររណីណដលក្រមក្បតិបតត ិគនុះខុស្ោន ឬមានទាំនស្់គៅនឹងចាប់រនុងក្ស្ ររ គនុះក្តូវយរតាមស្ត ង់ដ្ឋរណ្តណដលខព ស្់ាង។

ការក្រឆ្ាំងនឹងអ្ាំគពើពុររលួយ្ និងការស្ូរបា៉ាន់ ក្ពមទាំងរទគលម ើស្េិរញ្ញវតថត
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់មិនក្តូវពារ់ព័នធរនុងទក្មង់ទ ាំងឡាយននការក្បក្ពឹតតអ្ាំគពើពុររលួ យ រ ួមទ ាំងការស្ូ រប៉ាន់ ការជាំ រ ិត ការគរងក្បវ ័ញ្ា
ការណរល ងបនល ាំ ការោងលុយរខវ រ់ ឬអាជីវរមម ទ ាំងឡាយណដលទរ់ទងនឹងគភរវរមម និងស្រមម ភាពក្បដ្ឋប់អារុ្គទ។ អ្ន រផ្គ ត់
ផ្គ ង់មន
ិ ក្តូវបាំពាន ឬបងា ឱ្យ TIFFANY បាំពានចាប់ស្តព
ី កា
ី រក្បក្ពឹតតអ្ាំគពើពុររលួ យបរគទស្របស្់ស្ហរដា អាគមវរ ិរ (FCPA) ឬ
ចាប់ក្បឆាំងនឹងអ្ាំគពើពុររលួ យ ឬការស្ូ រប៉ាន់ា្រមានទ ាំងឡាយ។ នីតិ វ ិ្ីតាមដ្ឋន និងដ្ឋរ់ឱ្យក្បតិបតត ិនង
ឹ ក្តូវបនអ្នុ
វតត គដើមបីធានដល់ការគោរពចាប់ និង វ ិន័យណដលមានក្សាប់ស្ដព
ី ីការក្បឆាំងនឹងអ្ាំគពើពុររលួ យ និងការស្ូ រប៉ាន់ា្រមាន។
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវពារ់ព័នធរនុងទក្មង់ទ ាំងឡាយននការក្បក្ពឹតតអ្ាំគពើពុររលួ យ រ ួមទ ាំងការស្ូ រប៉ាន់ ការជាំ រ ិត ការគរងក្បវ ័ញ្ា
ការណរល ងបនល ាំ ការោងលុយរខវ រ់ ឬអាជីវរមម ទង
ាំ ឡាយណដលទរ់ទងនឹងគភរវររ និងស្រមម ភាពក្បដ្ឋប់អារុ្គទ។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវបាំពាន ឬបងា ឱ្យ Tiffany បាំពានចាប់ស្តីពីការក្បក្ពឹតតអ្ាំគពើពុររលួ យបរគទស្របស្់ស្ហរដា អាគមរ ិរ
(FCPA) ឬចាប់ក្បឆាំងនឹងអ្ាំគពើពុររលួ យ ឬការស្ូ រប៉ាន់ា្រមានទ ាំងឡាយ។
3) នីតិ វ ិ្ីតាមដ្ឋន និងដ្ឋរ់ឱ្យក្បតិបតត ិ នឹងក្តូវបនអ្នុវតត គដើមបីធានដល់ការគោរពចាប់ និង វ ិន័យណដលមានក្សាប់ ស្ដ ីពីការ
ក្បឆាំងនឹងអ្ាំគពើពុររលួ យ និងការស្ូ រប៉ាន់ា្រមាន។
4) អ្វ ើណដលារ់ោរ់ាងគនុះគៅគទៀត អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវផ្ត ល់ ឬបង់ក្បរ់ ឬផ្ត ល់អ្វើណដលមានតនមល (រ ួមទ ាំងការគ្វ ើដាំគណើរ
អ្ាំគណ្តយ ការចាំណ្តយគលើបដិស្ណ្ត
ា ររិចា អ្ាំគណ្តយស្បប
រ រស្្ម៌ ឬអ្ាំគណ្តយគផ្សងគទៀត) ដល់មស្តនតី ឬនិគោជិតរបស្់រដ្ឋាភិបល
ទីភានរ់ងាររដ្ឋាភិបលរណបរសនគោបយ អ្ងគ ការអ្នត រាតិសាធារណៈ ឬគបរខ ជនស្ក្មាប់កា រ ិោល័យនគោបយ ឬ
ស្មាជិរក្រួ សារសាច់ជិតរបស្់បុរគលក្បគភទគនុះគដើមបីជុះឥទធ ិពលមិនក្តឹមក្តូវគលើស្រមម ភាព ឬគស្ចរត ីស្គក្មចណ្តមួ យរបស្់
មស្តនតី និគោជិត ឬគបរខ ជន ឬស្ក្មាប់ការគលើររមព ស្់ផ្លក្បគោជន៍របស្់ Tiffany រនុងការគោរពណ្តមួ យគឡើយ។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវគោរពតាមការរំពឹងទុរទ ាំងគនុះនិងកាតពវ រិចារិចាស្នាាមួ យ Tiffany គហើយអ្នុវតត ស្តង់ដ្ឋរដូ ចោនគៅទូ
ទ ាំងណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់ទ ាំងមូ លរបស្់ពួរគរ។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
រាំណណ 1.0 | កាលររ ិគឆេ ទឆូ លជាធរមាន៖ ណែមររា ឆ្នាំ 2020

T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 10

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់

ការង្ករស្ម័ក្លឆិតត
បុរគលិរទ ាំងអ្ស្់ក្តូវមានគស្រ ើភាពរនុងការោឈ្ប់ពកា
ី រងាររបស្់ពួរគរគដ្ឋយោមនការរាំរាមរាំណហង ឬការបងខ ិតបងខ ាំគឡើយ។
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់មិនក្តូវគក្បើក្បស្់បរ
ុ គ លិរគដ្ឋយបងខ ាំ ាប់រច
ិ ា ស្នា ាប់បណ
័ ណ បាំណុល ឬាប់គទស្ ឬគក្បើរ ូបភាពណ្តមួ យរនុងទក្មង់
ាការបងខ ិតបងខ ឱ្
ាំ យបនត ការងារ ដូ ចាតក្មូវឱ្យនិគោជិតបង់រនក្មគជើងសារគលើការគក្ជើស្គរ ើស្ចូ លគ្វ កា
ើ រ ឬការឃាត់ទរ
ុ ឯរសារ
ផ្ទាល់ខល ួន ឬឯរសារគ្វ ដ
ើ ាំគណើរណ្តមួ យគឡើយ។ អ្ន រផ្គ តផ្
់ គ ងក្់ តូវតាមដ្ឋនទាំនរ់ទាំនងាមួ យទីភានរ់ងារគក្ជើស្គរ ើស្ចូ លគ្វ កា
ើ រឬ
ពលររាប់រច
ិ ា ស្នាគដើមបីគជៀស្វាងមានការជួ ញដូ រមនុស្ស និងគដើមបីឱ្យក្បរដថ្ន មានការអ្នុវតត ន៏ចាប់ក្បឆាំងទស្ភាពា
្រមាន។
1) បុរគលិរទង
ាំ អ្ស្់មានគស្រ ើភាពរនុងការោឈ្ប់ពីការងាររបស្់ពួរគរគដ្ឋយោមនការរក្មាមរាំណហង ឬការបងខ ិតបងខ ាំគឡើយ។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវគក្បើក្បស្់បុរគលិរគដ្ឋយបងខ ាំ ាប់រិចាស្នា ាប់ប័ណណបាំណុល ឬាប់គទស្ ឬគក្បើរ ូបភាពណ្តមួ យរនុង
ទក្មង់ាការបងខ ិតបងខ ាំឲ្យបនត ការងារ ដូ ចាតក្មូវឱ្យនិគោជិតបង់រនក្មគជើងសារគលើការគក្ជើស្គរ ើស្ចូ លគ្វ ើការ ឬការឃាត់
ទុរឯរសារផ្ទាល់ខល ួន ឬឯរសារគ្វ ើដាំគណើរណ្តមួ យគឡើយ។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវគោរពតាមតក្មូវការននចាប់របស្់ក្បគទស្ទរ់ទងនឹងការគក្បើក្បស្់រិចាស្នាការងារ រ ួមទង
ាំ តក្មូវការណ្ត
មួ យណដលនិគោជិតមានរិចាស្នាការងារាោយលរខ ណ៍អ្រសរ ក្ពមទ ាំងលរខ ខណឌ រយៈគពល និង/ឬការបនត រិចាស្នា
ការងារក្បគភទគនុះ។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវពនយល់ោ៉ាងគពញគលញនូ វលរខ ខណឌណដលមានណចងគៅរនុងរិចាស្នាការងាររបស្់និគោជិត ណដលរួ រណតស្រ
គស្រាភាសារបស្់និគោជិត និងចាប់ែតចមល ងណដលបនផ្ត ល់ជូនភារីទ ាំងអ្ស្់ ក្បស្ិនគបើមាន។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវគចៀស្វាងកាតពវ រិចារបស្់ខល ួនគក្កាមចាប់ណដលគរើតគឡើងពីទាំនរ់ទាំនងការងារគទៀងទត់តាមរយៈការ
គក្បើក្បស្់ហួស្គហតុននរិចាស្នាបគណ្ត
ត ុះអាស្នន ឬរយៈគពលខល ី ឬរយៈគពលគែរគឡើយ។
6) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវតាមដ្ឋនទាំនរ់ទាំនងាមួ យភានរ់ងារគក្ជើស្គរ ើស្ចូ លគ្វ ើការ ឬពលររាប់រិចាស្នាគដើមបីគជៀស្វាងមានការ
ជួ ញដូ រមនុស្ស និងគដើមបីឱ្យក្បរដថ្ន មានការអ្នុវតត ន៏ចាប់ក្បឆាំងទស្ភាពា្រមាន។
7) ក្តង់ចាំណុចណដលក្តូវអ្នុវតត អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវគក្បើទីភានរ់ងារការងារណដលបនអ្នុម័ត/បនចុុះបញ្ជ ីក្ស្បចាប់គដ្ឋយអ្នុគោម
តាមចាប់របស្់ក្បគទស្។
8) រនុងអ្ាំឡ
រ ងគពលននដាំគណើរការគក្ជើស្គរ ើស្ និងការគក្ជើស្គរ ើស្បុរគលិរ ហានីភ័យននការជួ ញដូ រមនុស្សគៅរនុងក្រ រមហុន ពីអ្នរផ្គ ត់
ផ្គ ង់និងអ្ន រគ ៉ា ការ រ ួមទង
ាំ ទីភានរ់ងារគក្ជើស្គរ ើស្បុរគលិរក្តូវបនវាយតនមល ។
9) គៅគពលណដលអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ណដលអាចគ្វ ើគៅបនក្តូវបនគលើរទឹរចិតតឱ្យជួ លពលររបរគទស្គដ្ឋយផ្ទាល់ គដ្ឋយកាត់បនថ យការ
គក្បើក្បស្់ភានរ់ងារការងារ និងភារីទីបីគផ្សងគទៀតរនុងការគក្ជើស្គរ ើស្ និងក្រប់ក្រងរមម ររ។
10) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្ត ល់ការបណ្ុុះបណ្ត
ត លដល់និគោជិតពារ់ព័នធគដើមបីរាំណត់ និងគដ្ឋុះក្សាយហានិភ័យននការជួ ញដូ រមនុស្សគៅ
រនុងអាជីវរមម ផ្ទាល់ខល ួន និងណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់របស្់ខល ួន។
11) និគោជិតមិនតក្មូវឱ្យក្បរល់ឯរសារអ្តត ស្ញ្ញញណគដើមរបស្់ពួរគរ (ដូ ចា លិខិត្ល ងណដន ឬបណណអ្នុញ្ញញតគ្វ ើដាំគណើរនិងសាន
រ់គៅ អ្តត ស្ញ្ញញណប័ណណ ឬលិខិតបញ្ញជរ់ការគរៀនស្ូ ក្ត) ឬរបស្់របរផ្ទាល់ខល ួនដល់និគោជិត ភានរ់ងារការងារ ឬភារីគផ្សងគទៀត
ដូ ចាលរខ ខណឌការងារគឡើយ។
12) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុញ្ញញតឱ្យនិគោជិតផ្ទលស្់ទីគដ្ឋយគស្រ ើគៅរនុងតាំបន់ការងារណដលបន្ត់តាាំងរនុងគមា៉ាងគ្វ ើការ រ ួមទ ាំង
ក្តូវបនអ្នុញ្ញញតឱ្យទទួ លបនទឹរផ្ឹរ និងបងគ ន់អ្នម័យផ្ងណដរ។
13) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុវតត និងក្រប់ក្រងគដើមបីធានថ្ន រមម ររមានស្ិទធិទទួ លបនការឈ្ប់ស្ក្មារទទួ លទនអាហារ មានគពល
ស្ក្មាររនុងអ្ាំឡ
រ ងគពលណដលពួ រគរបន្ូ រគស្បើយពីកាតពវ រិចាការងារទ ាំងអ្ស្់ គហើយមានគស្រ ើភាពរនុងការ្រគចញពី
អ្ោរ ឬតាំបន់គ្វ ើការ។ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ណដលផ្ត ល់រណនល ងសានរ់គៅ ឬផ្ា ុះស្ណមបងគផ្សងគទៀតស្ក្មាប់និគោជិត រ ួមទ ាំងក្រួ សាររបស្់
ពួ រគរក្តូវណតទាំនរ់ទាំនងោ៉ាងចាស្់នូវការអ្នុវតត ន៏ស្នត ិស្ុខ រ ួមទ ាំងគោលនគោបយបាំរាមគោចរ។ បក្មាមគោចរក្តូវណត
មានលរខ ណៈស្មគហតុផ្ល និងទុរគពលក្រប់ក្ោន់គដើមបីស្ក្មារ និងចូ លរ ួមស្រមម ភាពផ្ទាល់ខល ួនរនុងរាំឡ
រ ងគពលគមា៉ាងណដល
មិនគ្វ ើការ។

ពលររឆាំណ្តរក្ស្ ុរររគទស្
ស្ក្មាប់និគោជិតណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់ណដលក្តូវបនគក្ជើស្គរ ើស្ឱ្យគ្វ ើចាំណ្តរក្ស្ ររគៅក្បគទស្មួ យគផ្សងគទៀតគដើមបីណស្វ ងររការងារ៖
1) រិចាស្នាការងារណដលណចងោ៉ាងចាស្់អ្ាំពីលរខ ខណឌការងារ រ ួមទ ាំងក្បរ់ណខ និងអ្តថក្បគោជន៍ទ ាំងអ្ស្់ក្តូវណតពិភារា
និងក្ពមគក្ពៀងោនមុនគពល្ប់គផ្ត ើមការងារ។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបង់គដ្ឋយផ្ទាល់នូវរាល់នែល ស្ិទធិទទួ លបនការងារណដលអ្នុញ្ញញតក្ស្បចាប់គដ្ឋយក្បគទស្បញ្ជន
ូ ឬក្បគទស្ទទួ ល
គដ្ឋយរ ួមទ ាំងការគក្ជើស្គរ ើស្បុរគលិរ ទីភានរ់ងារដ្ឋរ់ឱ្យគ្វ ើការ លិខិត្ល ងណដន ឬនែល ទរ់ទងនឹងទិដ្ឋាការគផ្សងគទៀត។ រនក្ម
ណបបគនុះមិនក្តូវបនកាត់គចញពីក្បរ់ឈ្ន ួលគៅគពលណ្តមួ យគដ្ឋយវ ិ្ីននការរ ឹបអ្ូ ស្ក្ទពយស្មបតត ិ ការក្បមូ លពនធ ការដ្ឋរ់
ក្បរ់បគញ្ញ ើ ការធានក្បរ់ ឬគផ្សងៗគទៀតគឡើយ។ រនុងររណីណដលមិនមានលទធ ភាពបង់នែល ដល់ទីភានរ់ងារគដ្ឋយ និងនែល ស្ិទធិ
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
ទទួ លបនការងារគផ្សងគទៀតាមុន ឬក្បស្ិនគបើនែល ឈ្ន ួលខាងគលើក្តូវបនបង់គដ្ឋយពលររបរគទស្ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់នឹងផ្ត ល់
ស្ាំណងដល់និគោជិតភាលមៗនិងគពញគលញចាំគពាុះនែល ឈ្ន ួលទង
ាំ គនុះរនុងរយៈគពលមួ យណខននការមរដល់របស្់និគោជិត។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវទទួ លខុស្ក្តូវរាល់នែល យនត គហាុះនិងនែល ដឹរណដលរ ួមមានការគ្វ ើដាំគណើរមរនិងពនធ និងនែល ស្ក្មាប់ពលររ
បរគទស្ណដលក្តូវបនគក្ជើស្គរ ើស្។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវទទួ លខុស្ក្តូវគលើរាល់នែល ធានរា៉ែប់រងណដលតក្មូវឱ្យមានស្ក្មាប់ពលររបរគទស្ទ ាំងរនុងក្បគទស្បញ្ជន
ូ ឬ
ក្បគទស្ទទួ ល គដ្ឋយរ ួមទ ាំងការធានរា៉ែប់រងណផ្ន រគវជជ សាស្តស្ត។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវទទួ លខុស្ក្តូវគលើរាល់ការចាំណ្តយរនុងការគ្វ ើដាំគណើ រតាមយនត គហាុះគៅនិងមរ/ការដឹរជញ្ជន
ូ រ ួមទ ាំងការគចញ
ដាំគណើរនិងពនធ និងនែល ឈ្ន ួលស្ក្មាប់ពលររបរគទស្ណដលបនគក្ជើស្គរ ើស្គលើរណលងណតនិគោជិត៖
 ក្តូវបនបញ្ឈប់ពីបទក្បក្ពឹតតខុស្ចាប់។
 ទទួ លបនការងារក្ស្បចាប់គផ្សងគទៀតគៅរនុងក្បគទស្។
 រនុងររណីណដលនិគោជិតបញ្ា ប់ការងាររបស្់ពួរគរគដ្ឋយស្ម ័ក្រចិតតមុនគពលបញ្ា ប់អាណតត ិការងារ
អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវទទួ លខុស្ក្តូវគលើនែល ដឹរជញ្ជន
ូ ណផ្អ រគលើមូលដ្ឋានស្មាក្តគដ្ឋយណផ្អ រគលើលរខ ខណឌននរិចាស្នាការងារ ឬ
តក្មូវការចាប់រនុងក្ស្ ររ។
6) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតធានថ្នលរខ ខណឌណដលមានណចងគៅរនុងរិចាស្នាការងារាោយលរខ ណ៍អ្រសររបស្់និគោជិ តក្តូវបន
ពនយល់ោ៉ាងគពញគលញមុនគពល្រគចញពីក្បគទស្រាំគណើតរបស្់ពួរគរ រ ួមទ ាំងលរខ ខណឌារ់ោរ់ននការងារ និងគហតុផ្ល
ស្ក្មាប់ការបញ្ា ប់ការងារ។
7) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រិចាស្នាការងារក្តូវបនស្រគស្រោ៉ាងដូ គចន ុះថ្ន វាអាចអ្នុវតត បនគដ្ឋយក្ស្បចាប់គៅរនុងក្បគទស្
ទទួ ល គហើយស្រគស្រាភាសារបស្់និគោជិត។
8) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន និគោជិតទ ាំងអ្ស្់ទទួ លបនចាប់ចមល ងរិចាស្នាការងារមុនគពល្រគចញពីក្បគទស្គដើម។ រិចា
ស្នាអាចមិនក្តូវបនផ្ត ល់ជូនស្ក្មាប់ហតថ គលខារបស្់និគោជិតគៅអាកាស្ោនដ្ឋានគទ។

ការង្ករគក្ៅររ ិគវណ
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់យល់ក្ស្បថ្ន រាល់ការងារផ្លិតទ ាំងអ្ស្់ក្តូវអ្នុវតត ស្ក្មាប់ Tiffany នឹងក្តូវបញ្ា ប់គៅរនុងអ្ោររបស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់
ឬទីតាាំងណដលមានការអ្នុញ្ញញតពី Tiffany គផ្សងគទៀត។ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រមម ររមិនបាំគពញការងារណបបគនុះគៅរនុង
អ្ោរ ឬទីតាាំងណ្តមួ យណដលមិនក្តូវបនអ្នុញ្ញញតគដ្ឋយ Tiffany គឡើយ។
2) ខណៈគពលណដល Tiffany ហាមឃាត់ោ៉ាងតឹងរ៉ែ៉ឹងចាំគពាុះការគ ៉ា ការបនត ននផ្លិតរមម របស្់គយើង គយើងស្ូ មគកាតស្រគស្ើរចាំគពាុះ
សារៈស្ាំខាន់ និងគររដ
តិ៍ ាំ ណណលរបស្់រមម ររហតថ រមម និងគក្ៅបរ ិគវណគៅជុាំ វ ិញពិភពគោរ។ គទុះោ៉ាងណ្តរ៏គដ្ឋយ ការគដ្ឋុះ
ក្សាយសាថនភាពស្ងគ មទរ់ទងនឹងរមម ររគក្ៅបរ ិគវណអាចមានភាពស្មុរសាមញ។ គដើមបីគដ្ឋុះក្សាយកាលៈគទស្ៈពិគស្ស្នន
ការងារគក្ៅបរ ិគវណ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់រួរណតោ៉ាងគហាចណ្តស្់៖
 ទទួ លបនការអ្នុញ្ញញតាមុនពី Tiffany
 អ្នុគោមតាមចាប់ និងបទបបញ្ញ តត ិណដលក្តូវអ្នុវតត ទរ់ទងនឹងការងារគក្ៅបរគិិ់ វណ
 គ្វ ើណផ្នទី និងគរៀបចាំាឯរសារនូ វរចនស្មព ័នធ/ណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់របស្់អ្នរគ ៉ា ការបនត និងអ្នត រការ ើរវាងអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់
និងរមម ររគក្ៅបរ ិគវណ និងស្រមម ភាពណដលពួ រគរគ្វ ើ
 កាត់បនថ យនូ វចាំណុចណដលអាចគ្វ ើបនចាំនួនអ្នត រការ ើទ ាំងគនុះ
 គ្វ ើ និងចងក្រងាឯរសារនូ វការចុុះគមើលគៅទីតាាំងរបស្់រមម ររណដលគៅគក្ៅបរ ិគវណ
 ររាទុរឯរសារខាងគក្កាមណដលទរ់ទងនឹងរមម ររណដលគៅគក្ៅបវរ ិគវណ៖
o អាយុ គឈាមុះ និងចាប់ចមល ងននអ្តត ស្ញ្ញញណរ ូបែត
o រាំណត់ក្តាបង់ក្បរ់
o រាំណត់ក្តាគមា៉ាងគ្វ ើការ (ស្ក្មាប់រមម ររណដលទទួ លបនក្បរ់ឈ្ន ួលាគមា៉ាង)
o រិចាស្នា/ខនិងលរខ ខណឌ
o ការវាយតនមល ស្ុខភាពនិងស្ុវតថ ិភាព និងការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល
o ការពិពណ៌នអ្ាំពីក្បគភទការងារណដលពួ រគរបាំគពញ
o អាស្យដ្ឋានពិតក្បរដននរណនល ងណដលការងារក្តូវបនគ្វ ើ
o គស្ចរត ីក្បកាស្ពីរមម ររមានរ់ៗទរ់ទងនឹងការគក្បើក្បស្់រមាលាំងពលរមម រុមារ ឬជាំនួយពីស្មាជិរក្រួ សារណដលមិន
បនចុុះបញ្ជ ី
o គស្ចរត ីក្បកាស្ស្ត ីពីចាំនួនរុមារទ ាំងអ្ស្់ (គក្កាមអាយុការងារក្ស្បចាប់) រនុងក្រួ សាររបស្់រមម ររ។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 12

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
o ឯរសារណដលមានកាតពវ រិចចក្ស្បចាប់គផ្សងគទៀត
 ចងក្រងាឯរសារ និងក្បក្ស្័យទរ់ទងដូ ចតគៅគនុះចាំគពាុះរមម ររគក្ៅបរ ិគវណ និងអ្នត រការ ើណ្តមួ យ៖
o រគបៀបណដលរមម ររគក្ៅបរ ិគវណអាចទរ់ទងគដ្ឋយផ្ទាល់គៅគរាងចក្រ ឬអ្ន រតាំណ្តងស្ក្មបស្ក្មួ លគលើការគរៀបចាំ
ការងារ
o ស្ិទធិការងារក្ស្បចាប់របស្់ពួរគរ រ ួមទ ាំងអ្តថក្បគោជន៍ណ្តមួ យណដលពួ រគរអាចមានស្ិទធិទទួ ល ដូ ចាការធាន
រា៉ែប់រងស្ងគ ម ការឈ្ប់ស្ក្មារ ។ល។
o វវ ិ្ីសាស្តស្តរណនអ្ក្តា-បាំណណរ និងរគបៀបណដលវាក្តូវបនរាំណត់
o គ្វ ើការស្ិរា "គពលគវោនិងចលន" គដើមបីធានថ្ន អ្ក្តាបាំណណរក្តូវបនរាំណត់ោ៉ាងក្តឹមក្តូវគដើមបីគ្ល ើយតបោ៉ាង
គហាចណ្តស្់ក្បរ់ឈ្ន ួលអ្បបបរមា និងគដើមបីរាំណត់គមា៉ាងគ្វ ើការប៉ាន់សាមន។
o ផ្គ ត់ផ្គង់ផ្លិតរមម និងឧបររណ៍ស្ុវតថ ិភាព្ាំបច់ទ ាំងអ្ស្់

ពលរមម រុមារ
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់មិនក្តូវទទួ លយរបុរគលគក្កាមអាយុ 15 ឆនឱ្
ាំ យចូ លបគក្មើការងារ គដ្ឋយសារាអាយុស្ថិតរនុងដាំណ្តរ់កាលទទួ លការ
ការអ្ប់រា
ំ ្ាំបច់ ាអាយុអ្បបបរមាអាចបគក្មើការរនុងសាមីក្បគទស្ ាអាយុអ្បបបរមាគក្កាមអ្នុស្ញ្ញញ ILO រឺក្តូវអ្នុវតត
ចាំណុចមួ យណ្តណដលក្តឹមក្តូវបាំផ្ុតនឹងសាថនភាពារ់ណស្ដ ង។
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវទទួ លយរបុរគលគក្កាមអាយុ 15 ឆនាំឱ្យចូ លបគក្មើការងារ គដ្ឋយសារាអាយុស្ថិតរនុងដាំណ្តរ់កាលទទួ លការ
ការអ្ប់រំា្ាំបច់ ាអាយុអ្បបបរមាអាចបគក្មើការរនុងសាមីក្បគទស្ ាអាយុអ្បបបរមាគក្កាមអ្នុស្ញ្ញញ ILO រឺក្តូវអ្នុវតត
ចាំណុចមួ យណ្តណដលក្តឹមក្តូវបាំផ្ុតនឹងសាថនភាពារ់ណស្ដ ង។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវររាក្បព័នធ និងការអ្នុវតត ន៏្នធានមនុស្សឱ្យបនក្រប់ក្ោន់គដើមបីគផ្ា ៀងផ្ទាត់ថ្ននិគោជិតមានរ់ៗបាំគពញ
បនតាមតក្មូវការអាយុអ្បបបរមា។ ក្បព័នធ និងការអ្នុវតត ន៏ណបបគនុះ រ ួមមានគោលនគោបយជួ លាោយលរខ ណ៍អ្រសរ
ការបណ្ុុះបណ្ត
ត លបុរគលិរណដលក្តូវការឯរសារ “ភ័ស្្ុតាងននអាយុ” គៅគពលជួ ល និងការររាទុររាំណត់ក្តា។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវមានវ ិធានការស្មគហតុផ្លគដើមបីធានថ្ន ឯរសារបញ្ញជរ់អ្ាំពីអាយុមានភាពក្តឹមក្តូវ និងគពញគលញ។ រនុង
ររណីទ ាំងគនុះណដលភ័ស្្ុតាងននឯរសារអាយុមិនរួ រឱ្យទុរចិតត ឬមិនអាចគក្បើបន អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតររវ ិ្ីគផ្សងគទៀត
គដើមបីគផ្ា ៀងផ្ទាត់ និងគ្វ ើឯរសារអាយុរបស្់និគោជិត។ ឧទហរណ៍រ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងការែតចមល ង “ណដលមានវាយក្តាាផ្លវការ”
ូ
វវ ិញ្ញញបនប័ក្តបញ្ញជរ់ការស្ិរា ឬលិខិតបញ្ញជរ់ពីតាំណ្តងរដ្ឋាភិបលរនុងក្ស្ ររ។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបគងា ើត ចងក្រងឯរសារ និងររាគោលនគោបយ និងនីតិ វ ិ្ីស្ក្មាប់ការគដ្ឋុះក្សាយនិគោជិតណដលមិន
ទន់ក្រប់អាយុណដលររគ ើញថ្នរាំពុងគ្វ ើការ។
5) នីតិ វ ិ្ីស្ក្មាប់ការគដ្ឋុះក្សាយនិគោជិតណដលមិនទន់ក្រប់អាយុក្តូវផ្ត ល់ជូននូ វចាំណុចខាងគក្កាមោ៉ាងតិចបាំផ្ុត - ក្បស្ិនគបើ
អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបនររគ ើញថ្នមាននិគោជិតណដលមានអាយុតិចបាំផ្ុតក្ស្បនឹងផ្លក្បគោជន៍លអបាំផ្ុតរបស្់និគោជិត
និងគៅរនុងតក្មូវការននចាប់រនុងក្ស្ ររ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណត៖
 ដរនិគោជិតមិនក្រប់អាយុគចញពីរណនល ងគ្វ ើការ។
 ផ្ត ល់ការោាំក្ទណផ្ន រហិរញ្ញ វតថុ និងណផ្ន រគផ្សងៗគទៀតគដើមបីឱ្យនិគោជិតមិនទន់ក្រប់អាយុចូលគរៀននិងសានរ់គៅរនុងសាោា
កាតពវ រិចារហូ តដល់អាយុគ្វ ើការក្ស្បចាប់អ្បបបរមា។
 ក្បស្ិនគបើនិគោជិតមិនទន់ក្រប់អាយុអាចផ្ត ល់ឯរសារណដលពួ រគរចុុះគឈាមុះចូ លគរៀនគៅសាោ ឬរមម វ ិ្ីបណ្ុុះបណ្ត
ត ល
វវ ិាជជីវៈ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតបនត ផ្ត ល់ក្បរ់ណខដល់និគោជិតមិនទន់ក្រប់អាយុរហូ តដល់គពលណដលពួ រគរបញ្ា ប់ការស្ិរា/
ការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល ឬឈានដល់អាយុគ្វ ើការក្ស្បចាប់អ្បបបរមា។
 គៅគពលនិគោជិតមិនទន់ក្រប់អាយុឈានដល់អាយុណដលោត់ក្តូវបនអ្នុញ្ញញតឱ្យគ្វ ើការគដ្ឋយក្ស្បចាប់ ពួ រគរក្តូវផ្ត
ល់ឱ្កាស្ឱ្យគ្វ ើការគឡើង វ ិញគដ្ឋយអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ ក្បស្ិនគបើស្មក្ស្បតាមកាលៈគទស្ៈ។
6) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ការណែទ ាំរុមារ ឬរណនល ងណែទ ាំរុមារណដលបនផ្ត ល់ ក្បស្ិនគបើក្តូវបនអ្នុញ្ញញតគដ្ឋយក្ស្បចាប់គលើ
ក្ទពយស្មបតត ិណតមួ យ ក្តូវបនណបងណចរោ៉ាងចាស្់ោស្់ពីតាំបន់ណដលផ្លិតរមម រាំពុងគរើតគឡើង។

គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់

រមម ររអ្នីតិជន
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រមម ររគរម ងៗទ ាំងឡាយ (អ្ន រណដលមានអាយុចគនលុះអាយុអ្បបបរមាណដលបនគរៀបរាប់ខាងគលើ ដល់
អាយុ 18 ឆនាំ) ក្តូវបនអ្នុញ្ញញតឱ្យគ្វ ើការរនុងសាថនភាពអ្នុគក្ោុះបាំផ្ុត ដូ ចារមម វ ិ្ីបណ្ុុះបណ្ត
ដ លវ ិាជជវី ៈណដលោមនគក្ោុះថ្ននរ់
ដល់ស្ខ
ុ ភាព មានស្ុវតថ ភា
ិ ពមិនប៉ាុះពាល់អារមម ណរ៍ បស្់រមម ររគរម ងៗ គហើយក្ស្បចាប់ា្រមាន។
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រមម ររគរម ងៗទ ាំងឡាយ (អ្ន រណដលមានអាយុចគនលុះអាយុអ្បបបរមាណដលបនគរៀបរាប់ខាងគលើ ដល់
អាយុ 18 ឆនាំ) ក្តូវបនអ្នុញ្ញញតឱ្យគ្វ ើការរនុងសាថនភាពអ្នុគក្ោុះបាំផ្ុត ដូ ចារមម វ ិ្ីបណ្ុុះបណ្ត
ដ លវ ិាជជីវៈណដលោមនគក្ោុះ
ថ្ននរ់ដល់ស្ុខភាព មានស្ុវតថ ិភាពមិនប៉ាុះពាល់អារមម ណ៍របស្់រមម ររគរម ងៗ គហើយក្ស្បចាប់ា្រមាន។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់នឹងក្តូវតក្មូវតាមចាប់រនុងក្ស្ ររ ធានថ្ននិគោជិតអ្នីតិជនទង
ាំ អ្ស្់ក្តូវបនចុុះគឈាមុះាមួ យអាាា្រស្
មក្ស្ប គហើយបនទទួ លការក្តួ តពិនិតយស្ុខភាពណដលក្តូវអ្នុវតត ។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវបងាហញនិគោជិតអាយុគក្កាម 18 ឆនាំចាំគពាុះលរខ ខណឌការងារណដលអាចបងា គក្ោុះថ្ននរ់ដល់ស្ុខភាព ស្ុវតថ ិ
ភាព ឬស្ុជីវ្ម៌របស្់និគោជិតគឡើយ។ ឧទហរណ៍រ ួមមានការគ្វ ើការាមួ យ ឬជិតសារធាតុរីមីណដលមានគក្ោុះថ្ននរ់ គដ្ឋយ
គ្វ ើការាមួ យគក្រឿងមា៉ាស្ុីនណដលមានគក្ោុះថ្ននរ់ ការងារគពលយប់ ឬក្តូវបនរាំណត់គដ្ឋយចាប់របស្់ក្បគទស្។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតមានដាំគណើរការគដើមបីរាំណត់ការងារណដលអាចមានគក្ោុះថ្ននរ់។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនអ្នុញ្ញញតឱ្យរមម ររនិគោជិតអ្នីតិជនគ្វ ើការណែមគមា៉ាងគទ។
6) ការបណ្ុុះបណ្ត
ត លវ ិាជជីវៈ ការចុុះរមម ស្ិរា ការអ្ប់រំបគចា រគទស្ ឬការងារណដលបនគ្វ ើគៅរនុងសាោគរៀនក្តូវបនអ្នុញ្ញញតិ
ឱ្យគ្វ ើគៅរណនល ងណដលការងារណបបគនុះក្តូវបនអ្នុវត្ក្ស្បតាមចាប់រនុងក្ស្ ររ និងរណនល ងណដលវាាណផ្ន រមួ យនន៖
 វរគ ស្ិរាននការអ្ប់រំ ឬការបណ្ុុះបណ្ត
ត លណដលសាោ ឬសាថប័នបណ្ុុះបណ្ត
ត លមានការទទួ លខុស្ក្តូវាចមបង។
 រមម វ ិ្ីននការបណ្ុុះបណ្ត
ត លាចមបង ឬទង
ាំ ក្ស្ រងគៅរនុងការគ្វ ើ
 ណដលរមម វ ិ្ីគនុះក្តូវបនអ្នុម័តគដ្ឋយអាាា្រមានស្មតថ រិចា។
 ឬរមម វ ិ្ីននការណណនាំ ឬការតក្មង់ទិស្ណដលបនបគងា ើតគឡើងគដើមបីជួយស្ក្មួ លដល់ជគក្មើស្ននមុខរបរ ឬននការបណ្ុុះប
ណ្ត
ត ល។
7) ក្រ រមហុននឹងបង់ក្បរ់ឱ្យស្ិស្សគដ្ឋយផ្ទាល់ និងមិនណមនតាមរយៈភានរ់ងារ ឬសាោគរៀនដូ ចណដលបនអ្នុញ្ញញតគដ្ឋយចាប់
រនុងក្ស្ ររ និង/ឬមានណចងគៅរនុងរិចាស្នា (គបើអាចអ្នុវតត បន) ។

គមា៉ាងគធវ ើការ
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុវត្ក្ស្បតាមចាប់រនុងក្ស្ ររ និងស្ក្មបតាមអ្នុស្ញ្ញញ ILO គដើមបីធានថ្ន និគោជិតមិនគ្វ កា
ើ រគលើស្គមា៉ាង
រនុងមួ យស្បដហ៍។ ាអ្បបបរមា ទ ាំងគមា៉ាង្មម តា និងគមា៉ាងការងារបណនថ មក្តូវណតពិនិតយឱ្យបនហម ត់ចត់ គហើយនិគោជិតទ ាំង
អ្ស្់ក្តូវណតបនអ្នុញ្ញញតឱ្យឈ្ប់ស្ក្មារមួ យនែៃ រនុងរយៈគពលក្បាំពីរនែៃ ។ អ្ន រផ្គ តផ្
់ គ ង់ក្តូវណតររារាំណត់ក្តា ននគមា៉ាងគ្វ ើការឱ្យ
បនក្តឹមក្តូវ និងមានតមាលភាពក្រប់គពល។
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុវត្ក្ស្បតាមចាប់រនុងក្ស្ ររ និងស្វ ុះណស្វ ងស្ក្មបតាមស្ត ង់ដ្ឋរ ILO គដើមបីធានថ្ន និគោជិតមិនគ្វ ើការ
គលើស្គមា៉ាង។
2) ាអ្បបបរមា ទ ាំងគមា៉ាង្មម តា និងគមា៉ាងការងារបណនថ មក្តូវណតពិនិតយឱ្យបនហម ត់ចត់ គហើយនិគោជិតទ ាំងអ្ស្់ក្តូវណតបន
អ្នុញ្ញញតឱ្យឈ្ប់ស្ក្មារមួ យនែៃ រនុងរយៈគពលក្បាំពីរនែៃ ។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតររារាំណត់ក្តា ននគមា៉ាងគ្វ ើការឱ្យបនលមអ ិត ក្តឹមក្តូវ និងមានតមាលភាពក្រប់គពល និងររារាំណត់ក្តា
ក្បគភទគនុះស្ក្មាប់ោ៉ាងគហាចណ្តស្់រយៈគពល 12 ណខ។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវររាក្បព័នធររាគពលគវោណដលអាចទុរចិតតបនណដលអ្នុញ្ញញតឱ្យនិគោជិតរត់ក្តាគពលគវោណដលពួ រគរ
្ប់គផ្ត ើមនិងបញ្ា ប់ការងាររាល់នែៃ ។ ក្បព័នធគនុះរ៏ក្តូវតាមដ្ឋនចាំនួនគមា៉ាងគ្វ ើការស្រុប រ ួមទ ាំងគមា៉ាង្មម តា និងគមា៉ាងបណនថ
ម។ គៅរនុងក្បគទស្ណដលវាក្តូវបនតក្មូវគដ្ឋយចាប់ គពលគវោ្ប់គផ្ត ើមនិងបញ្ា ប់ននរយៈគពលអាហារនីមួយៗនឹងក្តូវបន
រត់ក្តាទុរ។ គៅក្រប់ក្បគទស្ដនទគទៀតទង
ាំ អ្ស្់ណដលរត់ក្តាគពលគវោអាហារក្តូវបនគលើរទឹរចិតត ប៉ាុណនត មិន្ាំបច់ គហើយ
នឹងក្តូវបន្ត់ទុរថ្នាការអ្នុវតត ន៏លអបាំផ្ុត។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន វាាការអ្នុវតត ន៏របស្់ពួរគរណដលនិគោជិតខល ួនឯងរត់ក្តាគមា៉ាងគ្វ ើការរបស្់ពួរគរគដ្ឋយគក្បើ
ក្បព័នធរត់ក្តាគពលគវោណដលបនរាំណត់។
6) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវជូ នដាំណឹងដល់និគោជិតអ្ាំពីការផ្ទលស្់ប្រគមា
ូ ៉ា ងគ្វ ើការ (ឧ. ពីគវន្មម តាគៅពហុគវន និងការប្រគវន)
ូ
ោ៉ាង
គហាចណ្តស្់ក្តូវជូ នដាំណឹងមុន 24 គមា៉ាង។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
7) ស្បតហ៍គ្វ ើការ្មម តា មិនរាប់បញ្ចល
ូ គមា៉ាងបណនថ មមិនក្តូវគលើស្ពី 48 គមា៉ាង ឬការរ ឹតតបិតណផ្ន រចាប់រនុងក្ស្ ររណ្តមួ យណដល
តឹងរ៉ែ៉ឹងាងគនុះ។
8) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ផ្លបូ រននគមា៉ាងគ្វ ើការ្មម តានិងគមា៉ាងបណនថ មមិនគលើស្ពីណដនរាំណត់ក្ប្ាំនែៃ ក្ប្ាំស្បតហ៍ និង/
ឬក្ប្ាំណខគទ គបើមិនដូ គ្នុះគទគលើរណលងណតមានការរាំណត់គដ្ឋយរិចចក្ពមគក្ពៀងចរ្ស្មូ ហភាព។
9) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានការគក្បើក្បស្់ក្បព័នធឯរសារ និងឯរសារស្ម ័ក្រចិតតស្ក្មាប់ការងារណែមគមា៉ាង។
10) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន និគោជិតណដលបដិគស្្មិនគ្វ ើការណែមគមា៉ាងមិនក្តូវបនដ្ឋរ់ទណឌរមម ស្ងស្ឹរ ឬពិន័យតាម
មគ្ាបយណ្តមួ យគឡើយ។ ការងារណែមគមា៉ាងរឺអាចទទួ លយរបនលុុះក្តាណតវាក្តូវបនអ្នុញ្ញញតគក្កាមចាប់ា្រមាន ឬ
រិចចក្ពមគក្ពៀងចរ្ស្មូ ហភាព និងមានណចងោ៉ាងចាស្់គៅរនុងរិចចក្ពមគក្ពៀង ឬរិចាស្នាការងារ។ រនុងររណី្ាំបច់
ក្តូវគ្វ ើការណែមគមា៉ាង ក្តូវផ្ត ល់គពលោ៉ាងគហាចណ្តស្់ 24 គមា៉ាងាមុន។
11) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្ត ល់ឱ្យនិគោជិតនូ វការឈ្ប់ស្ក្មារការងារណដលមិនមានការរំខានោ៉ាងគហាចណ្តស្់មួយគមា៉ាង មិនតិច
ាង 30 នទី ក្បស្ិនគបើពួរគរគ្វ ើការគលើស្ពីក្បាំមួយគមា៉ាង ឬតក្មូវគដ្ឋយចាប់រនុងក្ស្ ររណ្តមួ យណដលខព ស្់ាង។

គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់

ក្បារ់ឈ្ន ួល និងអ្តថក្រគោជន៍
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ក្តូវបនគលើរទឹរចិតតឱ្យផ្ដល់រក្មិតមួ យននក្បរ់ឈ្ន ួលរិតាស្បដហ៍ គដើមបីបាំគពញតាមតក្មូវការមូ លដ្ឋាន និងរបបី
ផ្ដល់ក្បរ់ចណ
ាំ ូ លបនាប់បនស ាំ។ អ្ន រផ្គ តផ្
់ គ ងក្់ តូវគោរពតាមចាប់ា្រមានរនុងការទូ ទត់ក្បរ់ឈ្ន ួល និងផ្ដល់ក្បរ់ណែមគមា៉ាង
និងអ្នុវតត តាមការក្ពមគក្ពៀងស្ត ព
ី ីការផ្ដលឱ្
់ យអ្តថក្បគោជន៍គផ្សងៗ រ ួមទ ាំងនែៃឈ្ប់ស្ក្មារ ការឈ្ប់មានចាប់ និងក្បរ់
បាំណ្តច់គក្កាយឈ្ប់ពីការងារណដលក្តូវតាមលរខ ខណឌាអ្បបបរមា។ អ្ន រផ្គ តផ្
់ គ ងក្់ តូវណតផ្ដល់របយការណ៍ក្បរ់ឈ្ន ួលរាល់គពល
ទូ ទត់ក្បរ់។ និគោជិតក្តូវណតទទួ លបនក្បរ់ណែមគមា៉ាងននគមា៉ាងគ្វ កា
ើ របណនថ មរនុងអ្ក្តាក្ស្បចាប់គដ្ឋយគោងគលើចាប់រនុង
ក្ស្ ររ ឬណដលគហើយររណីោមនចាប់ណបបគនុះ គដ្ឋយគោងតាមអ្នុស្ញ្ញញ ILO គមា៉ាងបណនថ មរួ រណតោ៉ាងតិចគស្ម ើនឹង 125% ននអ្
ក្តាស្ាំណងក្ប្ាំគមា៉ាងទូ គៅ។
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបនគលើរទឹរចិតតឱ្យផ្ដ ល់រក្មិតមួ យននស្ាំណងស្ក្មាប់ស្បដហ៍ទូគៅណដលក្រប់ក្ោន់រនុងការបាំគពញតាមតក្មូវ
ការមូ លដ្ឋាន និងផ្ដ ល់ក្បរ់ចាំណូលបនាប់បនស ាំ។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវគោរពតាមចាប់ា្រមានរនុងការទូ ទត់ក្បរ់ឈ្ន ួល និងផ្ដ ល់ក្បរ់ណែមគមា៉ាង និងអ្នុវតត តាមការក្ពម
គក្ពៀងស្ត ីពីការផ្ដ ល់ឱ្យអ្តថក្បគោជន៍គផ្សងៗ រ ួមទ ាំងនែៃ ឈ្ប់ស្ក្មារ ការឈ្ប់មានចាប់ និងក្បរ់បាំណ្តច់គក្កាយឈ្ប់ពី
ការងារណដលក្តូវតាមលរខ ខណឌាអ្បបបរមា។
3) គៅគពលណដលចាប់រនុងក្ស្ ររមិនផ្ត ល់គមា៉ាងបណនថ មណដលក្តូវបង់បុពវោភរា៉ែប់រង អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតធាននូ វស្ាំណងោ៉ាងតិច
125% ននក្បរ់ឈ្ន ួលមូ លដ្ឋានរបស្់និគោជិតមានរ់ៗ។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្ត ល់របយការណ៍ក្បរ់ឈ្ន ួលដល់និគោជិតទ ាំងអ្ស្់ស្ក្មាប់រយៈគពលគបើរក្បរ់ឈ្ន ួលនីមួយៗណដលោ៉ាង
គហាចណ្តស្់មានព័ត៌មានដូ ចខាងគក្កាម៖
 រយៈគពលគបើរក្បរ់ណខ និងកាលបរ ិគចេ ទគបើរក្បរ់ឈ្ន ួល
 រាល់គមា៉ាង្មម តា និងគមា៉ាងណែមណដលបនគ្វ ើការ។
 អ្ក្តាក្បរ់ឈ្ន ួលស្ក្មាប់គមា៉ាងគ្វ ើការ។
 ក្បរ់ស្រុបស្ក្មាប់ស្ាំណងគទៀងទត់ និងគមា៉ាងណែម។
 រាល់ស្ាំណងបណនថ មទ ាំងអ្ស្់ ដូ ចាក្បរ់រងាវន់បុរគល/ក្រ រមការងារ និង
 រាល់ការកាត់គចញទ ាំងអ្ស្់ស្ក្មាប់ការធានរា៉ែប់រង និង/ឬការកាត់កាតពវ រិចាតាមចាប់គផ្សងគទៀត។
 រាល់កាតពវ រិចាណដលមិនក្ស្បចាប់ ប៉ាុណន្ក្តូវបនក្ពមគក្ពៀង និងការកាត់គចញណដលអ្នុញ្ញញតក្ស្បចាប់
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន និគោជិតមានលទធ ភាពទទួ លបនព័ត៌មាន និង្នធានគដើមបីយល់ពីទក្មង់ និង វ ិ្ីបង់ក្បរ់។
6) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវបង់ក្បរ់ឈ្ន ួលសារលបង ឬ “ការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល” ណដលទបាងអ្ក្តាក្បរ់ឈ្ន ួលអ្បបបរមាក្ស្បចាប់
និងគមា៉ាងណែមគឡើយ។
7) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវពនាគពល ឬដរការទូ ទត់ក្បរ់ដល់រមម ររនិគោជិតរនុងកាលៈគទស្ៈណ្តរ៏គដ្ឋយគលើស្ពី 30 នែៃ ។
8) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវមានដាំគណើរការការយរចិតតទុរដ្ឋរ់តាមភាររិចាោ៉ាងក្តឹមក្តូវគដើមបីធានថ្នក្បរ់ឈ្ន ួលក្តូវបនទទួ ល
ក្បរបគដ្ឋយក្បស្ិទធភាព និងទន់គពលគវោគដ្ឋយនិគោជិតណដលក្តូវបនផ្ត ល់ឱ្យគដ្ឋយទីភានរ់ងារផ្ត ល់ការងារ (ឧ. បគណ្ត
ត ុះ
អាស្នន )។
9) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតមានគោលនគោបយ និងនីតិ វ ិ្ីចាស្់ោស្់ាោយលរខ ណ៍អ្រសរទរ់ទងនឹងនែៃ ឈ្ប់ស្ាំរារណដលតក្មូវ
គដ្ឋយការឈ្ប់ស្ក្មារបុណយាតិ ការឈ្ប់ស្ក្មារឈ្ឺ ការឈ្ប់ស្ក្មារក្ប្ាំឆនាំ ការឈ្ប់ស្ក្មារលាំណហមាតុភាព ការឈ្ប់
ស្ក្មារភាពាឪពុរមាតយ ការឈ្ប់ស្ក្មារគរឿងក្រួ សារបនាន់ និងការឈ្ប់ស្ក្មារគផ្សងៗគទៀតតាមចាប់រនុងក្បគទស្។
10) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្សពវ ផ្ាយគោលនគោបយឈ្ប់ស្ក្មាររបស្់ខល ួនក្បរបគដ្ឋយក្បស្ិទធភាពដល់និគោជិត។ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវ
បណ្ុុះបណ្ត
ត លបុរគលិររបស្់ខល ួនឱ្យទទួ លខុស្ក្តូវចាំគពាុះការអ្នុវតត ន៏គោលនគោបយឈ្ប់ស្ក្មាររបស្់ខល ួនទរ់ទងនឹងតួ
នទី និងការទទួ លខុស្ក្តូវរបស្់ពួរគរ។
11) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្ត ល់ជូននិគោជិតនូ វព័ត៌មានាោយលរខ ណអ្រសរណដលអាចយល់បនអ្ាំពីខនិងលរខ ខណឌការងាររបស្់ពួរ
គរ រ ួមទ ាំងក្បរ់ឈ្ន ួលនិងអ្តថក្បគោជន៍មុនគពលចូ លគ្វ ើការ។
12) ក្បស្ិនគបើគរររគ ើញថ្ន និគោជិតមិនទទួ លបនក្បរ់ឈ្ន ួលណដលទទួ លបនក្តឹមក្តូវ រ ួមទ ាំងរណគនយយខុស្មូ លដ្ឋាន និង/
ឬក្បរ់ឈ្ន ួលណែមគមា៉ាង អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់នឹងក្តូវទទួ លខុស្ក្តូវចាំគពាុះការស្ងក្បរ់ឈ្ន ួលទង
ាំ គនុះវ ិញ។
13) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវបងខ ាំឱ្យនិគោជិតទិញបទបបញ្ញ តត ិ ឬគស្វារមម ពីអាជីវរមម ឬគក្រឿងបរ ិកាខរផ្ទាល់ខល ួនរបស្់ពួរគរ ឬរិតនែល
នែល ហួស្រក្មិត (ខព ស្់ាងទីផ្ារម្យម) គនុះគទ។
14) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ណដលផ្ត ល់ក្បរ់ណខាមុន ឬក្បរ់រមា ីក្តូវធានថ្ន លរខ ខណឌការក្បរ់ និងស្ាំណងរឺក្ស្បចាប់មានតមាលភាព
យុតតិ្ម៌ និងមិន្គបរនិគោជិត។
15) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវគក្បើក្បស្់ការកាត់ក្បរ់ឈ្ន ួលពីក្បរ់ឈ្ន ួលក្ស្បចាប់ណដលាទក្មង់ននវ ិន័យគឡើយ។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
16) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន លរខ ខណឌននក្បរ់រងាវន់ ឬក្បព័នធគលើរទឹរចិតតគផ្សងគទៀតណដលមានគលើស្ និងគក្ៅពីក្បរ់ឈ្ន ួល
ណដលក្តូវការក្ស្បចាប់ក្តូវបនស្រគស្រាោយលរខ ណ៍អ្រសរោ៉ាងារ់ោរ់។
17) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រាល់ការកាត់គចញតាមតក្មូវការក្ស្បចាប់ក្តូវបនយល់ក្ពមាោយលរខ ណ៍អ្រសរគដ្ឋយនិគោជិត។
18) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ក្បរ់ឈ្ន ួលអ្បបបរមាក្ស្បចាប់ក្តូវបនគ្ល ើយតបបនាប់ពីនិគោជិតបនគស្ន ើ ស្ាំុ និង/ឬការកាត់
គចញណដលក្តូវបនយល់ក្ពម ស្ូ មបីណតគៅគពលពួ រគរទទួ លបនអ្តថក្បគោជន៍របស្់និគោជិតរ៏គដ្ឋយ។
19) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនតក្មូវឱ្យនិគោជិតបង់នែល ឧបររណ៍គដើមបីបាំគពញមុខងារការងាររបស្់ខល ួនគឡើយ។ ដូ ចណដលបនអ្នុញ្ញញត
គដ្ឋយចាប់រនុងក្បគទស្ និគោជិតក្តូវបនររគ ើញថ្នទទួ លខុស្ក្តូវចាំគពាុះការបត់បង់ ឬខូ ចខាតឧបររណ៍ ឬក្ទពយស្មបតត ិ
របស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់អាចក្តូវទទួ លខុស្ក្តូវណផ្ន រហិរញ្ញ វតថុ។
20) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន និគោជិតណដលស្ក្មាលរូ នមានស្ិទធិទទួ លបនការឈ្ប់ស្ក្មារលាំណហមាតុភាពណដលមិនបនបង់
ក្បរ់ គហើយមានស្ិទធិ វ ិលក្តឡប់គៅគ្វ ើការងាររបស្់ពួរគរវ ិញរនុងខនិងលរខ ខណឌដូ ចោនណដលបនអ្នុវតត ចាំគពាុះពួ រគរមុន
គពលឈ្ប់ស្ក្មារ គហើយមិនក្តូវទទួ លរងការគរ ើស្គអ្ើង ឬបត់បង់អ្តីតភាពការងារគឡើយ។
21) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ោមនការពិនិតយរាងកាយណ្តមួ យក្តូវបនគ្វ ើគឡើងគដើមបីបញ្ញជរ់ពីស្ិទធិទទួ លបនការឈ្ប់ស្ក្មារ
គពលមានរដូ វ ក្បស្ិនគបើវាាអ្តថក្បគោជន៍ណដលរាំណត់គដ្ឋយចាប់ក្បគទស្។
22) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវមាននីតិ វ ិ្ីរាំណត់ និងទូ ទត់រាល់ការកាត់ផ្ទតច់តាមចាប់ និងអ្តថក្បគោជន៍បាំណបរគផ្សងៗ (ការទូ ទត់
បញ្ា ប់) ណដលនិគោជិតមានស្ិទធិទទួ លបនគៅគក្កាមចាប់ក្បគទស្។ គនុះរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងររណីណដលនិគោជិតក្តូវបនបញ្ា ប់
គដ្ឋយនិគោជរ និងរណនល ងណដលនិគោជិតបនគក្ជើស្គរ ើស្គដើមបីបញ្ា ប់ការងារ។
23) ការបិទទីតាាំងណ្តមួ យ ឬការគរៀបចាំរចនស្មព ័នធសាជីវរមម គផ្សងគទៀតនឹងក្តូវគ្វ ើគឡើងក្ស្បតាមតក្មូវការទ ាំងអ្ស្់ននចាប់
រនុងក្ស្ ររ។ រនុងររណីណ្តមួ យដូ ចគនុះ ណដលបណ្ត
ត លឱ្យមានការកាត់បនថ យឬបញ្ឈប់បុរគលិរ ាអ្បបបរមា អ្ន រផ្គ ត់ផ្ាង់ក្តូវ៖
 ទូ ទត់ក្បរ់បាំណ្តច់ ស្នដ ិស្ុខគពញគលញ និងអ្តថក្បគោជន៍ដ្ឋច់គដ្ឋយណឡរពីោនណដលនិគោជិតរាំពុងក្តូវបនបញ្ឈប់
មានស្ិទធិទទួ លបនគៅគក្កាមចាប់រនុងក្ស្ ររ។
 អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនតក្មូវឱ្យនិគោជិតចុុះហតថ គលខាគលើគស្ចរត ីក្បកាស្ណ្តមួ យស្ត ីពីស្ុខភាព ការលុះបង់ឬឈ្ប់មានស្ិទធិគផ្ស
ងៗណដលាលរខ ខណឌននការទទួ លបនក្បរ់បាំណ្តច់ណដលមានស្ិទធិក្ស្បចាប់ ឬអ្តថក្បគោជន៍គផ្សងគទៀតគទ។ អ្ន រផ្គ ត់
ផ្គ ង់អាចមានលរខ ខណឌរនុងការទទួ លក្បរ់បណនថ ម ឬអ្តថក្បគោជន៍បណនថ ម ឬការទមទរ និងការឈ្ប់ទមទរ។
24) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្ភិវឌ្ឍដាំគណើរការមួ យណដលបគងា ើនការផ្ទលស្់ប្រក្បរ់
ូ
ឈ្ន ួលរបស្់និគោជិត (ក្បរ់ឈ្ន ួល និងអ្តថក្បគោជន៍)
គឆពុះគៅររតក្មូវការមូ លដ្ឋានរបស្់និគោជិត រ ួមទ ាំងក្បរ់ចាំណូល្ាំបច់មួយចាំនួន។ ឧទហរណ៍ននស្រមម ភាពណដលអ្ន រផ្គ ត់
ផ្គ ង់អាចអ្នុវតត គដើមបីបាំគពញគោលបាំណងគនុះ រ ួមមានការពិនិតយគឡើង វ ិញ និងការណរស្ក្មួ លស្ាំណងរបស្់និគោជិតគដ្ឋយ
ណផ្អ រគលើការពិ្រណ្តដូ ចខាងគក្កាម៖
 ក្បរ់ឈ្ន ួលអ្បបបរមាណដលទមទរគដ្ឋយក្ស្បចាប់។
 តក្មូវការអាជីវរមម របស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់។
 រក្មិតខុស្ោនននការអ្ប់រំ ជាំនញ ការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល បទពិគសា្ន៍ វ ិាជជីវៈ និងមុខតាំណណងរបស្់និគោជិតគៅរនុងក្រ រមហុ
ន។
 រមម វវ ិ្ីគលើរទឹរចិតតាស្ាំណងណដលផ្ត ល់រងាវន់ដល់ការអ្នុវតត ន៏ាលរខ ណៈបុរគល និងស្មូ ហភាព។
 ការទូ ទត់ក្បរ់ឈ្ន ួលណដលមានការក្បរួ តក្បណជងគដ្ឋយណផ្អ រគលើការគក្បៀបគ្ៀបគៅនឹងការអ្នុវតត ន៏ក្បរ់ឈ្ន ួលរបស្់ក្រ រម
ហុនក្ស្គដៀងោន និង/ឬនដរូ ក្បរួ តក្បណជងស្ាំខាន់ៗគៅរនុងទីផ្ារការងារ។
 ការក្តួ តពិនិតយក្បរ់ឈ្ន ួលគបើគក្បៀបគ្ៀបគៅនឹងអ្តិផ្រណ្តនិងការផ្ទលស្់ប្រតនមល
ូ
អ្នរគក្បើក្បស្់ ដូ គចន ុះនិគោជិតមិនទទួ ល
រងនូ វការលុបបាំបត់ក្បរ់ឈ្ន ួលរបស្់ពួរគរតាមលរខ ខណឌារ់ណស្ត ងគទ។

ការក្រក្ពឹតតគស្មើភាពោន និងមានស្មភាព
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់មិនក្តូវដ្ឋរ់ទណឌរមម គលើរាងកាយ រក្មាមរាំណហងគក្បើក្បស្់អ្ាំគពើហិងា ឬទក្មង់គផ្សងគទៀតននការបងខ ិតបងខ ផ្
ាំ ល វូ ចិតត
ឬរាងកាយគឡើយ។ ការគបៀតគបៀនផ្ល វូ គភទគលើរមម ររមិនក្តូវបនអ្ត់ឱ្នាដ្ឋច់ខាត។ មិនអាចមានការគរ ើស្គអ្ើងរនុងណផ្នរណ្ត
មួ យននទាំនរ់ទាំនងការងារគដ្ឋយណផ្អ រគលើមូលដ្ឋានពូ ជសាស្ន៍ សាស្ន ឬជាំគនឿ ទស្សនៈនគោបយ ស្មាជិរភាពននក្រ រមណ្ត
មួ យរបស្់រមម ររ អាយុ ក្បភពជនាតិ ទាំគនរផ្ល វូ គភទ គយនឌ្័រ សាថនភាពអាពាហ៍ពពា
ិ ហ៍ សាថនភាពឳពុរមាដយ ពិការភាព
របបស្ងគ ម ឬក្បភពគដើមាតិសាន៍ ាអ្តីតៈយុទធជន ឬមូ លដ្ឋានណ្តមួ យគផ្សងគទៀតណដលបនបញ្ញជរ់គដ្ឋយចាប់។
ការោយ្ី និងការរំគោភរាំពាន
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវដ្ឋរ់ទណឌរមម គលើរាងកាយ រក្មាមរាំណហងគក្បើក្បស្់អ្ាំគពើហិងា ឬទក្មង់គផ្សងគទៀតននការបងខ ិតបងខ ាំផ្ល វូ
ចិតត ឬរាងកាយគឡើយ។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
រាំណណ 1.0 | កាលររ ិគឆេ ទឆូ លជាធរមាន៖ ណែមររា ឆ្នាំ 2020

T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 17

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានដល់និគោជិតនូ វបរ ិោកាស្ការងារណដលោមនការោយី។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតមានគោលនគោបយ និងនីតិ វ ិ្ីាោយលរខ ណ៍អ្រសរណដលទរ់ទងនឹងការការពារការរំខានោយីគៅ
រណនល ងគ្វ ើការ រ៏ដូចាការគស្ុើបអ្គងា តគលើបណតឹងទមទរស្ាំណងណ្តមួ យ។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវររាទុររាំណត់ក្តាទរ់ទងនឹងការគ្ទក្បកាន់ការោយី និងការរំគោភបាំពាន។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតមានគោលការណ៍ាោយលរខ ណ៍អ្រសរក្បឆាំងនឹងការោយី និងការរំគោភបាំពានណដលរ ួមមាន៖
 គស្ចរត ីណែល ងការណ៍ហាមឃាត់ការោយី និងការរំគោភបាំពានក្ស្បតាមការរំពឹងទុរ និងចាប់រនុងក្ស្ ររ។
 គស្ចរត ីណែល ងការណ៍ណដលថ្ន ោមននិគោជិតណ្តមានរ់នឹងក្តូវទទួ លទណឌរមម ឬស្ងស្ឹរចាំគពាុះការរាយការណ៍គដ្ឋយគសាមុះក្តង់
ពីការោយី ឬការរំគោភបាំពាន។

ការគរ ើស្គអ្ើង
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន មិនមានការគរ ើស្គអ្ើងរនុងណផ្ន រណ្តមួ យននទាំនរ់ទាំនងការងារ (ស្ូ មគមើលណផ្ន រទាំនរ់ទាំនងការងារ
ស្ក្មាប់ព័ត៌មានលមអ ិតបណនថ ម) គដ្ឋយណផ្អ រគលើមូលដ្ឋានពូ ជសាស្ន៍ សាស្ន ឬជាំគនឿ ទស្សនៈនគោបយ ស្មាជិរភាពនន
ក្រ រមណ្តមួ យរបស្់រមម ររ អាយុ ក្បភពជនាតិ ទាំគនរផ្ល វូ គភទ គយនឌ្័រ សាថនភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ សាថនភាពឳពុរមាដយ
ពិការភាព របបស្ងគ ម ឬក្បភពគដើមាតិសាន៍ ាអ្តីតៈយុទធជន ឬមូ លដ្ឋានណ្តមួ យគផ្សងគទៀតណដលបនបញ្ញជរ់គដ្ឋយចា
ប់។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតមានគោលនគោបយាោយលរខ ណ៍អ្រសរក្បឆាំងនឹងការគរ ើស្គអ្ើងណដលរ ួមមាន៖
 គស្ចរត ីណែល ងការណ៍ហាមឃាត់ការគរ ើស្គអ្ើងក្ស្បតាមការរំពឹងទុរទ ាំងគនុះ និងចាប់រនុងក្ស្ ររ។
 គស្ចរត ីណែល ងការណ៍ណដលថ្នោមននិគោជិតណ្តមានរ់នឹងក្តូវទទួ លទណឌរមម ឬស្ងស្ឹរចាំគពាុះការរាយការណ៍គដ្ឋយគសាមុះក្តង់
ចាំគពាុះការក្បក្ពឹតត ឬអារបបរិ រ ិោក្បរបគដ្ឋយការគរ ើស្គអ្ើង គឡើយ។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្សពវ ផ្ាយគោលនគោបយមិនគរ ើស្គអ្ើងរបស្់ខល ួនក្បរបគដ្ឋយក្បស្ិទធភាព។ ការទាំនរ់ទាំនងក្បរបគដ្ឋយ
ក្បស្ិទធភាពរ ួមមាន៖
 ការបណ្ុុះបណ្ត
ត លស្ត ីពីការមិនគរ ើស្គអ្ើងរួ រណតក្តូវបនរ ួមបញ្ចល
ូ គៅរនុងការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល/ការ្ប់គផ្ត ើមននការតក្មង់ទិស្
ស្ក្មាប់បុរគលិរែម ី និងការបណ្ុុះបណ្ត
ត លពីអ្នរគមើលការខុស្ក្តូវផ្ទាល់/ថ្ននរ់ក្រប់ក្រង។
 ការបិទផ្ាយគោលនគោបយស្ត ីពីការជូ នដាំណឹងរបស្់បុរគលិរ ឬទីតាាំងគផ្សងគទៀតណដលនិគោជិតអាចអានបនោ៉ាង
ងាយក្ស្ួ ល។
 ការបណ្ុុះបណ្ត
ត លបុរគលិរ៖ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបណ្ុុះបណ្ត
ត លបុរគលិររបស្់ខល ួនឱ្យទទួ លខុស្ក្តូវរនុងការអ្នុវតត ន៏ និងអ្នុវតត
គោលនគោបយមិនគរ ើស្គអ្ើងទរ់ទងនឹងតួ នទី និងការទទួ លខុស្ក្តូវរបស្់ពួរគរ។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រាល់ការពិនិតយស្ុខភាពរឺទរ់ទងនឹងការងារ និងក្ស្បនឹងភាព្ាំបច់ននអាជីវរមម ាពិគស្ស្
ទរ់ទងនឹងការមិនរាប់បញ្ចល
ូ អ្ន រដ្ឋរ់ពារយស្ុាំ និងនិគោជិតណដលមានពិការភាពណដលអាចបាំគពញការងារ។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ការងារមិនណផ្អ រគលើសាថនភាពគវជជ សាស្តស្តរបស្់បុរគលមានរ់គឡើយ គលើរណលងណតសាថនភាពណបបគនុះមិន
ក្ស្បនឹងតក្មូវការការងារ ឬមានការក្ប រងក្បយ័តនចាំគពាុះស្ុវតថ ិភាពគៅរណនល ងគ្វ ើការ។
6) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានឱ្យបននូ វឱ្កាស្គស្ម ើោនស្ក្មាប់និគោជិតក្រប់គភទទង
ាំ អ្ស្់គលើក្រប់ណផ្ន រននការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល ការ
អ្ភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខល ួននិង វ ិាជជីវៈ និងការជក្ម រញអាជីព។
7) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន និគោជិតក្រប់គភទទទួ លបនក្បរ់ឈ្ន ួលគស្ម ើោនស្ក្មាប់ការងារណដលមានតនមល គស្ម ើោន វាយតនមល រុណ
ភាពការងារ និងឱ្កាស្គស្ម ើោនគដើមបីបាំគពញមុខតាំណណងគបើរចាំហ។
8) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់អាចមិនគរ ើស្គអ្ើងគដ្ឋយណផ្អ រគលើការមាននផ្ា គពាុះ គហើយក្តូវណតគោរពតាមតក្មូវការចាប់រនុងមូ លដ្ឋាន ក្បស្ិនគបើ
មានទរ់ទងនឹងការសានរ់គៅស្ក្មាប់រមម ការនីមាននផ្ា គពាុះ។
9) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់អាចមិនគរ ើស្គអ្ើងគដ្ឋយណផ្អ រគលើសាថនភាពាឳពុរមាតយ ឬកាតពវ រិចចក្រួ សារ គដ្ឋយមិនរិតពីគភទគឡើយ។
10) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន និគោជិតមិនក្តូវបនបងខ ាំ ឬដ្ឋរ់ស្មាព្ឱ្យគក្បើ វ ិ្ីពនាររាំគណើតគឡើយ។

វវ ិន័យ្ និងការរណ្តុះរណ្ត
ត លស្តីពីការោយ្ី ការរំគោភរាំពាន និងការគរ ើស្គអ្ើង
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវររានូ វក្បព័នធ វ ិន័យាោយលរខ ណ៍អ្រសរាផ្ល វូ ការណដលរ ួមមានគោលការណ៍ាពារយស្ាំដី ាោយលរខ ណ៍
អ្រសរ និងការបញ្ា ប់ាចុងគក្កាយ។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្សពវ ផ្ាយគោលនគោបយទង
ាំ អ្ស្់គៅនិគោជិត។ ការទាំនរ់ទាំនងក្បរបគដ្ឋយក្បស្ិទធភាពរ ួមមាន៖
 ការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល/ការ្ប់គផ្ត ើមននការតក្មង់ទិស្ស្ក្មាប់បុរគលិរែម ី។
 ការបណ្ុុះបណ្ត
ត លពីអ្នរគមើលការខុស្ក្តូវផ្ទាល់/ថ្ននរ់ក្រប់ក្រង។

គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
រាំណណ 1.0 | កាលររ ិគឆេ ទឆូ លជាធរមាន៖ ណែមររា ឆ្នាំ 2020

T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 18

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
 ការបិទផ្ាយគោលនគោបយស្ត ីពីការជូ នដាំណឹងរបស្់បុរគលិរ ឬទីតាាំងគផ្សងគទៀតណដលនិគោជិតអាចអានបនោ៉ាង
ងាយក្ស្ួ ល។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបណ្ុុះបណ្ត
ត លបុរគលិររបស្់ខល ួនឱ្យទទួ លខុស្ក្តូវរនុងការអ្នុវតត ន៏ និងអ្នុវតត គោលនគោបយទប់សាាត់ការ
ោយីគៅរណនល ងការងារទរ់ទងនឹងតួ នទី និងការទទួ លខុស្ក្តូវរបស្់ពួរគរ។

គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
រាំណណ 1.0 | កាលររ ិគឆេ ទឆូ លជាធរមាន៖ ណែមររា ឆ្នាំ 2020

T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 19

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់

គស្រ ើភាពម្នការឆូ លរ ួម
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ក្តូវទទួ លសាគល់ និងគោរពស្ិទធិរបស្់និគោជិតចាំគពាុះគស្រ ើភាពននការចូ លរ ួម និងការចរ្ាស្មូ ហភាព។ គៅទីណ្ត
ណដលចាប់ហាមឃាត់គស្រ ើភាពទ ាំងគនុះ អ្ន រផ្គ តផ្
់ គ ងក្់ តូវអ្នុញ្ញញតឱ្យមានលរខ ខណឌខាងគលើតាមមគ្ាបយស្មក្ស្បគដើមបីឱ្យ
ពួ រគរអាចចូ លរ ួមស្មារមន៍ និងការចរ្គដ្ឋយគស្រ ើ និងឯររាជយ។
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវទទួ លសាគល់ និងគោរពស្ិទធិរបស្់និគោជិតចាំគពាុះគស្រ ើភាពននការចូ លរ ួម និងការចរ្ាស្មូ ហភាព។
2) គៅទីណ្តណដលចាប់ហាមឃាត់គស្រ ើភាពទ ាំងគនុះ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុញ្ញញតឱ្យមានលរខ ខណឌខាងគលើតាមមគ្ាបយស្មក្ស្ប
គដើមបីឱ្យពួ រគរអាចចូ លរ ួមស្មារមន៍ និងការចរ្គដ្ឋយគស្រ ើ និងឯររាជយ។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវកាត់នែល ស្មាជិរភាពស្ហជីព នែល ឈ្ន ួល ពិន័យ ឬការវាយតនមល គផ្សងគទៀតពីក្បរ់ឈ្ន ួលរបស្់និគោជិត
គដ្ឋយោមនការយល់ក្ពម ាោយលរខ ណ៍អ្រសរពីនិគោជិតមានរ់ៗគឡើយ គលើរណលងណតមានការបញ្ញជរ់គៅរនុងរិចចក្ពមគក្ពៀង
ចរ្ស្មូ ហភាពណដលមានស្ុពលភាព ឬគៅគពលណដលបនតក្មូវគដ្ឋយចាប់។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុញ្ញញតឱ្យតាំណ្តងស្ហជីពចូ លគមើលស្មាជិររបស្់ខល ួនគដ្ឋយស្មគហតុផ្លគក្កាមលរខ ខណឌណដលបគងា ើត
គឡើងគដ្ឋយចាប់ក្បគទស្ ឬរិចចក្ពមគក្ពៀងោនរវាងអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ និងស្ហជីព។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន និគោជិតមានស្ិទធិរនុងការគក្ជើស្គរ ើស្អ្ន រដឹរនាំ និងអ្ន រតាំណ្តងស្ហជីពរបស្់ពួរគរ និងគ្វ ើ
ស្រមម ភាពគដ្ឋយោមនការគក្ជៀតណក្ជរពីអ្នរផ្គ ត់ផ្គង់។
6) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវរាំរាមរាំណហង ឬគក្បើអ្ាំគពើហឹងា ឬវតត មានប៉ាូ លីស្ ឬគោធាគដើមបីបាំភិតបាំភ័យនិគោជិត ឬគដើមបីរារាាំងរំខាន
ឬបាំណបរស្រមម ភាពណ្តមួ យណដលបគងា ើតាការគ្វ ើស្មា្ិក្ស្បចាប់និងគដ្ឋយស្នត ិ វ ិ្ីននស្ិទធិគស្រ ើភាពរនុងការបគងា ើត
ស្មារម រ ួមទង
ាំ ការក្បជុាំស្ហជីព ការគរៀបចាំស្រមម ភាព ការក្បមូ លផ្្ ាំុ និងរូ ដរមមក្ស្បចាប់។
7) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ោមននិគោជិត ឬនិគោជិតនគពលអ្នរតក្តូវទទួ លរងនូ វការបគណតញគចញ ការគរ ើស្គអ្ើង ការ
ោយី ការបាំភិតបាំភ័យ ឬការស្ងស្ឹរចាំគពាុះគហតុផ្លននការចូ លាស្មាជិរស្ហជីព ឬស្មារមរមម ររ ឬការចូ លរ ួមគៅ
រនុងស្ហជីពក្ស្បចាប់ ឬគស្រ ើភាពននស្រមម ភាពស្មារម រ ួមទ ាំងការអ្នុវតត ន៏ស្ិទធិបគងា ើតស្ហជីព។
8) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនក្តូវដ្ឋរ់ទណឌរមម ណ្តមួ យគៅគលើនិគោជិតណដលគរៀបចាំ ឬចូ លរ ួមរនុងរូ ដរមមក្ស្បចាប់គឡើយ។
9) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន និគោជិតណដលក្តូវបនគរររគ ើញថ្ន ក្តូវបនបគណតញគចញ បនថ យឋានៈគដ្ឋយអ្យុតតិ្ម៌ឬអ្ន រ
ណដលបនបត់បង់ស្ិទធិនិងឯរស្ិទធិគៅរណនល ងគ្វ ើការគដ្ឋយសារការគរ ើស្គអ្ើងស្ហជីពនឹងមានស្ិទធិទទួ លបនស្ាំណងស្ម
ក្ស្បតាមចាប់រនុងក្ស្ ររ។
10) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវចរ្រគដ្ឋយគសាមុះក្តង់។
11) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតគោរពតាមលរខ ខណឌននរិចចក្ពមគក្ពៀងចរ្រស្មូ ហភាពណដលបនចុុះហតថ គលខាស្ក្មាប់រយៈគពលននរិចា
ក្ពមគក្ពៀងគនុះ។

យ្នត ការរណតឹងសារទុរខ និងដាំគណ្តុះក្សាយ្
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ក្តូវររាយនត ការសារទុរខគដើមបីគ្ល យ
ើ តបគៅនឹងរដ ីរងវ ល់ និងបណដឹងគផ្សងៗណដលធានដាំគណ្តុះក្សាយគដ្ឋយក្បស្ិទធ
ភាព ទន់គពលគវោ គដ្ឋយការគោរព និងមានតមាលភាព រនុងចាំគណ្តមបុរគលិរ តាំណ្តងរបស្់ពួរគរ ថ្ននរ់ក្រប់ក្រង និងស្ហ
រមន៍។
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវររាយនត ការបណតឹងសារទុរខគដើមបីគ្ល ើយតបគៅនឹងរដ ីរងវ ល់ និងការតវា៉ែគផ្សងៗណដលធានការទាំនរ់ទាំនង
ណដលមានក្បស្ិទធភាព ក្បរបគដ្ឋយការគោរព និងមានតមាលភាព រនុងចាំគណ្តមរមម ររ អ្ន រតាំណ្តងរបស្់ពួរគរ ថ្ននរ់
ក្រប់ក្រង និងស្ហរមន៍ គៅគពលណដលក្តូវអ្នុវតត ។
2) ខណៈគពលណដលដាំគណើរការបណតឹងសាទុរខារ់ោរ់នឹងខុស្ោនពីអ្នរផ្គ ត់ផ្គង់មួយគៅអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មួយគទៀតគដ្ឋយអាក្ស្័យគលើ
ទាំហាំ ចាប់រនុងក្ស្ ររ វបប្ម៌ ។ល។ ដាំគណើរការបណតឹងសាទុរខរួ រណតរ ួមបញ្ចល
ូ ាទូ គៅ៖
 បណ្ត
ត ញចក្ម រុះស្ក្មាប់បុរគលមានរ់ៗគដើមបីគលើរគឡើងពីរងវ ល់ និងផ្ត ល់ធាតុចូលដល់ថ្ននរ់ក្រប់ក្រង។ ឧទហរណ៍៖
o ក្បអ្ប់បណតឹងសាទុរខ/ស្ាំណូមពរ
o អ្ន រគមើលការខុស្ក្តូវផ្ទាល់/អ្ន រដឹរនាំក្រ រម
o ណផ្ន រ្នធានមនុស្ស/អ្ន រក្បឹរាគោបល់
o ស្ហជីព/អ្ន រតាំណ្តងរមម ររ
o គោលនគោបយ “គបើរទវរ”
o “ណខសទូ រស្័ពាបនាន់” របស្់ក្រ រមហុន
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 20

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
o ភារីទីបី រណៈរមាម្ិការរមម ររ ការក្បជុាំរវាងថ្ននរ់ក្រប់ក្រង និងអ្ន រតាំណ្តងរមម ររ ។ល។
 ស្មតថ ភាពរនុងការគលើរគឡើងនូ វការក្ពួ យបរមា ាស្មាៃត់ (និង/ឬអ្នមិរ) ណដលាក្បធានបទននតក្មូវការននចាប់
របស្់ក្បគទស្ ក្បស្ិនគបើបុរគលមានរ់ៗក្បថ្ននចង់បនគដ្ឋយោមនការភ័យខាលចននការស្ងស្ឹរ។
 ការទាំនរ់ទាំនងអ្ាំពីលទធ ផ្លននការគស្ុើបអ្គងា តរបស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់រនុងការទមទរ និងស្រមម ភាពណដលពារ់ព័នធ គៅ
ចាំណុចណដលស្មរមយ


មគ្ាបយណដលព័ត៌មានស្មាៃត់នឹងក្តូវបនក្រប់ក្រងក្បរបគដ្ឋយក្បស្ិទធភាព។

 បណ្ត
ត ញស្មក្ស្បស្ក្មាប់ការទទួ ល និងគដ្ឋុះក្សាយបណតឹងសាទុរខពីភាររីខាងគក្ៅ ដូ ចាស្មាជិរស្ហរមន៍។
 ការចូ លគៅកាន់មគ្ាបយននដាំគណ្តុះក្សាយស្មក្ស្ប។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវជូ នដាំណឹងអ្ាំពីគោលនគោបយបណតឹងសារទុរខដល់និគោជិតគដើមបីឱ្យនិគោជិតដឹងពីដាំគណើរការតវា៉ែ និងស្ិទធិ
របស្់ពួរគររនុងការគលើរគឡើងពីការក្ពួ យបរមា ។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបណ្ុុះបណ្ត
ត លបុរគលិរទទួ លខុស្ក្តូវរនុងការគ្ល ើយតបចាំគពាុះបណតឹងសាទុរខទរ់ទងនឹងគោលនគោបយនិង
តួ នទីនិងទាំនួលខុស្ក្តូវរបស្់ពួរគរ។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវចងក្រងាឯរសារនិងតាមដ្ឋនបណតឹងតវា៉ែគដើមបីធានថ្នមានការគ្ល ើយតបទន់គពលគវោដល់និគោជិត
គៅគពលណដលអាចគ្វ ើគៅបន។

ស្ុែភាព និងស្ុវតថ ិភាព
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ក្តូវផ្ដល់នូវបរ ិោកាស្ការងារក្បរបគដ្ឋយស្ុវតថ ភា
ិ ព ផ្ទស្ុរភាព និងស្មក្ស្បតាមចាប់អ្ព
ាំ ស្
ី ុវតថ ិភាព បទបញ្ញ តត ិ
នន និងស្ត ង់ដ្ឋរឧស្ាហរមម ា្រមាន។ អ្ន រផ្គ តផ្
់ គ ងក្់ តូវវាយតនមល ាក្ប្ាំអ្ព
ាំ ល
ី ទធភាពណដលអាចមានគក្ោុះថ្ននរ់ការងារ និង
អ្នុវតត រមម វ ិ្ីណដលស្មក្ស្ប ក្ពមទ ាំងវាយតនមល គៅគលើដាំគណើរការក្រប់ក្រងណផ្ន រ វ ិស្វ រមម បាំណងកាត់បនថ យហានិភយ
័ គក្ោុះថ្ននរ់
ទរ់ទងនឹងការងារឱ្យស្ថ ិតគៅរក្មិតទបបាំផ្ត
ុ ។
ទូ គៅ
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្ដ ល់នូវបរ ិោកាស្ការងារក្បរបគដ្ឋយស្ុវតថ ិភាព និងផ្ទស្ុរភាព និងស្មក្ស្បតាមចាប់អ្ាំពីស្ុវតថ ិភាព
បញ្ញ តត ិនន និងស្ត ង់ដ្ឋរឧស្ាហរមម ា្រមាន។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវវាយតនមល ាក្ប្ាំអ្ាំពីលទធ ភាពណដលអាចមានគក្ោុះថ្ននរ់ការងារ និងអ្នុវតត រមម វ ិ្ីណដលស្មក្ស្ប ក្ពមទ ាំង
វាយតនមល គៅគលើដាំគណើរការក្រប់ក្រងណផ្ន រ វ ិស្វ រមម បាំណងកាត់បនថ យហានិភ័យគក្ោុះថ្ននរ់ទរ់ទងនឹងការងារឱ្យស្ថ ិតគៅរក្មិត
ទបបាំផ្ុត។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវពាោមាក្ប្ាំរនុងការគ្វ ើឱ្យក្បគស្ើរដល់ក្បស្ិទធភាពននការណែររាស្ុខមាលភាព និងស្ុវតថ ិភាពរបស្់
និគោជិត ក្ពមទ ាំងជាំរុញការអ្នុវតត ន៏ឱ្យបនក្បគស្ើរបាំផ្ុតរនុងឧស្ាហរមម ។
4) ក្បព័នធក្រប់ក្រងស្ុខភាព និងស្ុវតថ ិភាព៖ រនុងគោលបាំណងគដើមបីអ្នុវតត និងបងាហញឱ្យបនខាជប់ខជ ួននូ វចាប់រនុងក្ស្ ររក្រម
ស្ីល្ម៌ និងគស្ចរត ីរំពឹងទុរពារ់ព័នធនឹងគស្ចរត ីណណនាំដូចមានណចងគៅរនុងឯរសារគនុះ វា្ាំបច់ណ្តស្់ណដលក្បព័នធ
ក្រប់ក្រងស្ុខភាព និងស្ុវតថ ិភាពផ្ល វូ ការក្តូវបនអ្នុវតត ។ ខណៈគពលណដល Tiffany យល់ថ្ន អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់នីមួយៗមានលរខ ណៈ
ពិគស្ស្ ក្បតិបតត ិការរនុងបរ ិបទណបល រនិងខុស្ោនទរ់ទងនឹងទាំហាំ និងលទធ ភាពទទួ លបន្នធាន ការអ្នុវត្ក្បព័នធ
ក្រប់ក្រងផ្ល វូ ការគៅណតមានសារៈស្ាំខាន់គដើមបីទទួ លបនគារជ័យាបនត បនាប់។ Tiffany រំពឹងទង
ាំ ការអ្នុវតត ន៏ក្បព័នធ
ក្រប់ក្រង និងការគបត ាាចិតតគដើមបីណរលមអ ាបនត បនាប់។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់រ៏ក្តូវធានឱ្យបននូ វក្បព័នធក្រប់ក្រងស្ុខភាព និងស្ុវតថ ិភាពក្របដណតប់គលើណផ្ន រដូ ចខាងគក្កាម៖
 ការបគងា ើតរណៈរមាម្ិការស្ុខភាព និងស្ុវតថ ិភាពគដ្ឋយមានការតាំណ្តងនិគោជិត
 ការគក្បើក្បស្់គក្រឿងគញៀន និងគក្រឿងក្ស្វ ឹង
 រណនល ងគ្វ ើការ
 ការណែររាគរហដ្ឋាន
 គភល ើងបាំភលឺ
 ខយល់គចញចូ ល
 ឃាលាំង ការផ្ទ រ
ុ និងការស្្ុរ
 ការការពារ និងស្ុវតថ ិភាពអ្រគ ិភ័យ
 ការគក្តៀមស្គក្ងាគុះបនាន់
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
 ការស្គក្ងាគុះបឋម និងការគ្ល ើយតបខាងគវជជ សាស្តស្ត
 ស្ុវតថ ិភាពអ្រគ ិស្នី
 អ្នម័យឧស្ាហរមម
 ការងារវ ិទា
 ស្ុវតថ ិភាពមា៉ាស្ុីន
 ឧបររណ៍ការពារផ្ទាល់ខល ួន (PPE)
 ការការពារផ្ល វូ ដគងហ ើម
 អ្គនត វាស្ិរដ្ឋាន និងលាំគៅដ្ឋាន
 អាហារដ្ឋាន និងគស្វាអាហារ
 ការក្រប់ក្រងរណនល ងណែទ ាំរុមារ
 ការក្រប់ក្រងអ្ន រគ ៉ា ការ
6) រណនល ងគ្វ ើការ៖ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្ត ល់រណនល ងគ្វ ើការក្រប់ក្ោន់គដើមបីអ្នុញ្ញញតឱ្យនិគោជិត និងអ្ន រគ ៉ា ការគៅរណនល ងបាំគពញ
ការងារគដ្ឋយោមនគក្ោុះថ្ននរ់ដល់ស្ុខភាព ស្ុវតថ ិភាព និងស្ុខុមាលភាព។
7) ការណែររាគរហដ្ឋាន៖ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ក្រប់ណផ្ន រទ ាំងអ្ស្់ណដលនិគោជិត និងអ្ន រគ ៉ា ការគៅរណនល ង ឬការគ្វ ើដាំគណើរ
ក្តូវបនររាឱ្យផ្ុតពីគក្ោុះថ្ននរ់។ ោ៉ាងគហាចណ្តស្់ ពួ រគរក្តូវ៖
 ររារណនល ងគ្វ ើការទ ាំងអ្ស្់ឱ្យបនសាអត ស្ងត
ួ និងស្ថ ិតរនុងសាថនភាពលអ ននការជួ ស្ជុល។
 ណែទ ាំផ្ល វូ គដើររុាំឱ្យមានគក្ោុះថ្ននរ់ និងឧបស្រគ គផ្សងគទៀត។
 ផ្ត ល់ការគបស្ស្ាំអាតអ្បបបរមាចាំនួន 0.9 ណម៉ាត (3 ហវ ើត) ស្ក្មាប់បនា ុះអ្រគ ិស្នី រណនល ងស្មាអតណភន រ/ផ្ទាឈ្ូ រ និងឧបររណ៍
ស្គក្ងាគុះបនាន់គផ្សងគទៀត។
 ររារណនល ងស្្ុរទុរឱ្យមានស្ណ្ត
ត ប់ធានប់ក្រប់គពល។ ស្មាារៈអាចមិនក្តូវបនដ្ឋរ់ាជង់រនុងចមាៃយ 45 ស្ង់ទីណម៉ាក្ត (18
អ្ុីញ) ននពិដ្ឋន ឬក្បពន័ធ បញ់ទឹរ (ណ្តមួ យទបាង)។
 ការរាំពប់ក្តូវណតក្តូវបនស្មាអតាបនាន់ គហើយការស្ាំណល់ណដលក្តូវបនគរគបុះគ្លឱ្យបនក្តឹមក្តូវ (ស្ញ្ញញក្ពមានរួ រ
ណតក្តូវបនគក្បើគៅាន់គស្ើម)។
8) គភល ើងបាំភលឺ៖ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្ត ល់គភល ើងបាំភលឺក្រប់ក្ោន់ស្ក្មាប់លរខ ខណឌការងារក្បរបគដ្ឋយស្ុវតថ ិភាព និងអ្នុវតត ការងារណដល
ក្តូវអ្នុវតត ។
9) ខយល់គចញចូ ល៖ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវមានក្បព័នធមួ យគដើមបីធានឱ្យមានខយល់គចញចូ ល ចរាចរណ៍ និងស្ីតុណហភាពស្មក្ស្បគដើមបី
ធានបននូ វបរ ិោកាស្ការងារក្បរបគដ្ឋយស្ុវតថ ិភាព។
10) ការផ្ទ រ
ុ និងការស្្ុរ៖ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុវត្ក្បព័នធផ្ទ រ
ុ និងការស្្ុរណដលរ ួមមាន៖
 វវ ិធានការននគដើមបីការពារការ្រគចញននោនជាំនិុះណដលមិនបនគក្ោងទុរ មុនគពលផ្ទ រ
ុ និងដ្ឋរ់គចញក្បតិបតត ិការ
និង្ប់គផ្ត ើម។
 វវ ិធានការគដើមបីធានបននូ វរ៉ែមម៉ារមិនស្គណ្ត
ត ងណដលមានគស្ថ រភាព។
 ការក្តួ តពិនិតយរ៉ែមម៉ារ (គៅគពលគក្បើោនយនត ណដលគក្បើថ្នមពល)។
 ការក្តួ តពិនិតយការផ្ទ រ
ុ គៅគលើឈ្ូងស្មុក្ទ/ណផ្គៅគពលណដលមិនគក្បើ។
 ការដ្ឋរ់ជង់គដ្ឋយស្ុវតថ ិភាពននវតថុធាតុគដើម (រមព ស្់ ទាំគនរ)។
 ការតាំគឡើងអ្នាក្តូវបងាហញគលខស្មាគល់ពិគស្ស្ណតមួ យរត់ និងបនទុរការងារអ្តិបរមាឬណដលមានស្ុវតថ ិភាព។
 មានណតនិគោជិតណដលបនទទួ លការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល ឬអ្ន រគ ៉ា ការគៅនឹងរណនល ងណដលមានស្មតថ រិចាប៉ាុគណ្ត
ណ ុះណដលនឹង
អ្នុវតត ការតាំគឡើងអ្នា ការជួ ស្ជុល ការណរតក្មូវ ឬការដរយរគចញ
 ការក្តួ តពិនិតយក្ប្ាំឆនាំននការតាំគឡើងអ្នាក្តូវណតបាំគពញគដ្ឋយអ្ន រមានស្មតថ រិចា (គៅរណនល ងណដលមានហានិភ័យនន
ការខូ ចខាត ឬការរងរបួ ស្ពីការគរៀបអ្នា)។
 ការខូ ចខាតរចនស្មព ័នធក្បព័នធស្្ុរស្មាារៈទ ាំងអ្ស្់រួរណតក្តូវបនរាយការណ៍ និងជួ ស្ជុលភាលមៗ។

ស្ុវតថ ិភាពអ្លគ ីភ័យ្
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រណនល ងនីមួយៗក្តូវបនសាងស្ង់និងបាំពារ់ស្ក្មាប់ការជគមល ៀស្បនាន់គដ្ឋយមានលរខ ណៈដូ ចខាង
គក្កាម៖

គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
រាំណណ 1.0 | កាលររ ិគឆេ ទឆូ លជាធរមាន៖ ណែមររា ឆ្នាំ 2020

T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 22

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
 គរៀបចាំក្ចរគចញណដលោ៉ាងគហាចណ្តស្់មានផ្ល វូ ពីរ (2) គផ្សងោនពីក្រប់រណនល ងគ្វ ើការ (អាចរាប់បញ្ចល
ូ ទ ាំងអ្ោរ រចនស្ម្
ព័នធ ណផ្ន រ ឬតាំបន់) ផ្ត ល់មគ្ាបយគផ្សងៗោនរនុងការរត់គរចរនុងររណីណដលក្ចរគចញក្តូវបនរារាាំងគដ្ឋយអ្រគ ីភ័យ ឬ
ភាពអាស្នន គផ្សងគទៀត។
 ររាក្ចរគចញស្ក្មាប់រណនល ងអ្ងគុយគដ្ឋយគស្រ ើ និងមិនមានរចនស្មព នធ័មរពីក្រប់ណផ្ន រននអ្ោរ។ ោមនទវរ ឬផ្ល វូ គចញ
ចូ លអាចក្តូវបន្រ់គសារ ឬដ្ឋរ់ាប់រនុងរគបៀបមួ យណដលអាចបងាអរ់ស្ិទធិគចញគក្ៅរនុងររណីមានអាស្នន គហើយក្តូវណត
គបើរគចញគៅខាងគក្ៅតាមទិស្គៅរបស្់ស្ិទធិគចញគក្ៅ។ ការគលើរណលងណ្តមួ យចាំគពាុះតក្មូវការគនុះក្តូវណត (ឧ. ស្ក្មាប់
ស្ិកាខសាោតូ ចតាច) ក្តូវបនអ្នុញ្ញញតោ៉ាងចាស្់គដ្ឋយចាប់រនុងក្ស្ ររស្ត ីពីស្ុខភាព និងស្ុវតថ ិភាព។
 គរៀបចាំ និងស្មាគល់ផ្ល វូ គចញ ដូ គចន ុះផ្ល វូ ននការរត់គរចខល ួនគៅររស្ុវតថ ិភាពរឺមិនអាចក្ចឡាំគទ។
 ស្មាគល់រាល់ផ្ល វូ គចញគៅររទវរ ឬផ្ល វូ គដើរណដលអាចក្ចឡាំក្ចរគចញ ណដលមិននាំឱ្យមានក្ចរគចញគដ្ឋយស្ុវតថ ិភាព ដូ ចា
“ោមនក្ចរគចញ”។ ផ្ល វូ គដើរណដលោមនក្ចរគចញ គហើយមិននាំគៅររក្ចរគចញណដលមានស្ុវតថ ិភាពអាចមិនណវងាង 16.67
ណម៉ាក្ត (50 ហវ វ៊ីត) គទ។
 ចមាៃយគ្វ ើដាំគណើរណដលអ្នុញ្ញញតទន់គពលគវោ និងការជគមល ៀស្គចញណដលរួ រឱ្យទុរចិតតពីទីតាាំងកាន់កាប់ទ ាំងអ្ស្់។
 ផ្ល វូ និងាន់គក្កាម និងជគណតើរណដលមានស្ុវតថ ិភាពណដលរ ួមមាន៖
o ផ្ល វូ ណដរស្ត ង់ដ្ឋរ (ស្ក្មាប់បួនជាំហាន ឬគក្ចើនាងគនុះ) ។
o ទទឹងអ្បបបរមា 0.56 ណម៉ាក្ត (22 អ្ុីញ)។
o ាន់ោនាមួ យនផ្ា ណដល្ន់នឹងការរអ្ិល។
o រមព ស្់ និងទទឹងជាំហានឯរស្ណ្ត
ា នគៅក្រប់ផ្ល វូ ជគណតើរ។
 អ្ោរណដលបនសាងស្ង់ បាំពារ់ឧបររណ៍ ណែទ ាំ និងដាំគណើរការគដើមបីផ្តល់ការការពារពីអ្រគ ីភ័យរនុងអ្ាំឡ
រ ងគពល្ាំបច់
ស្ក្មាប់ការរត់គរចខល ួន ឬាជគក្មើស្គផ្សងគទៀតគដើមបីផ្តល់ការការពារណដលមិនមានស្ុវតថ ិភាពគៅរណនល ងគនុះ។
 មានគភល ើងបាំភលឺបនាន់ក្រប់ក្ោន់គៅក្ចរគចញទ ាំងអ្ស្់ តាមបគណ្ត
ត យផ្ល វូ រត់គរច និងគៅក្រប់តាំបន់ទង
ាំ អ្ស្់។
 ផ្ទលរស្ញ្ញញ “ហាមជរ់ប រ ើ” ស្មក្ស្បគៅក្រប់ទីរណនល ងណដលមានហានិភ័យអ្រគ ីភ័យ។
 ក្បព័នធក្បកាស្អាស្នន ននការក្ពមានអ្ាំពីអ្រគ ីភ័យណដលអាចឮ និងគមើលគ ើញគដ្ឋយអ្ន រកាន់កាប់អ្ោរទង
ាំ អ្ស្់ គហើយ
អាចស្មាគល់ោ៉ាងចាស្់និងភាលមៗពីស្ញ្ញញគផ្សងៗគទៀតណដលអាចក្តូវបនគក្បើ។
 ណែររាក្បព័នធគរាទិ៍ទ ាំងអ្ស្់ឱ្យមានដាំគណើរការលអ ។ ការគ្វ ើគតស្ដ រឺក្តូវការាក្ប្ាំគដើមបីធានថ្ន ពួ រគរដាំគណើរការបនក្តឹម
ក្តូវ។
 ការការពារក្បដ្ឋប់សាចទឹរគដ្ឋយស្វ ័យក្បវតត ិគៅរនុងការ ិោល័យណដលបនសាងស្ង់ែមី ណដលបនទិញ ឬជួ លែម ី និងរណនល ង
គ្វ ើការរដា បល និងគៅរនុងរណនល ងណដលមានមាាស្់ឬជួ លស្ក្មាប់ គៅគពលណដលពួ រគរគ្វ ើការជួ ស្ជុល្ាំៗ។
 ចាំនួនបាំពង់ពនល ត់អ្រគ ីភ័យក្រប់ក្ោន់ស្ក្មាប់ទាំហាំរណនល ងដ្ឋរ់ណដលអាចផ្ទ រ
ុ ក្រណ្តត់ស្ក្មាប់ពនល ត់អ្រគ ីភ័យ។
 អ្្ិការរិចា ការណែទ ាំ និងរមម វ ិ្ីគតស្ត គដើមបីធានថ្នឧបររណ៍ពនល ត់អ្រគ ីភ័យចល័តអាចដាំគណើរការបន។ ទីតាាំងក្តូវភាជប់
សាលរអ្្ិការរិចាណដលមានព័ត៌មានគនុះគៅនឹងឧបររណ៍ពនល ត់អ្រគ ីភ័យនីមួយៗ។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវវាយតនមល និង រ ិុះររវ ិ្ីបងាារហានិភ័យននអ្រគ ិភ័យតាមរយៈការក្រប់ក្រងក្បភពរគ ត ដូ ចាក្បព័នធអ្រគ ិស្នី
និងឧបររណ៍ ក្បភពគភល ើងបគញ្េ ុះ (ឧ. ការជរ់ប រ ើ) និងការក្រប់ក្រងវតថុធាតុគដើមណដលអាចគ្ុះបន និងការណញរគចញពីោន។

ការគក្តៀមស្ក្មារ់គពលមានអាស្នន និងណផ្នការស្រមម ភាព
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវគ្វ ើការវាយតនមល ហានិភ័យគដើមបីចងក្រងាឯរសារនូ វក្ពឹតតិការណ៍ននណដលអាចនាំឱ្យមានសាថនភាពអាស្នន
ណដលអាចមានណតមួ យរត់ចាំគពាុះទីតាាំងរបស្់ពួរគរ (ឧ. អ្រគ ិស្ភ័យ ការបាំផ្ទុះុ ក្ោប់ណបរ អ្ន របញ់ស្រមម ជគមាលុះស្ងគ ម ការ
បាំពុលបរ ិោកាស្ ការ្ប់ពក្ងត់/ចាំណ្តប់ខាមាំង ទឹរជាំនន់ រលរយរសស្ូ ណ្តមិ រញ្ជយ
ួ ណផ្នដី ខយល់ពរ យុះ គវជជ សាស្តស្តាគដើម)។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ស្ុវតថ ិភាពអាយុជី វ ិតរឺាអាទិភាពទីមួយគលើស្ុវតថ ិភាពផ្លិតផ្ល ឬក្ទពយស្មបតត ិ។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវស្រគស្រ និងគក្តៀមខល ួនស្ក្មាប់គពលមានអាស្នន និងណផ្នការស្រមម ភាពណដលពិពណ៌នពីស្រមម ភាពរបស្់
ថ្ននរ់ក្រប់ក្រង និងនិគោជិតគដើមបីធានស្ុវតថ ិភាពបុរគលិររនុងររណីអ្រគ ីភ័យ ឬគពលមានអាស្នន គផ្សងគទៀត។ ណផ្នការ
ស្រមម ភាពស្ក្មាប់គពលមានអាស្ននក្តូវមានោ៉ាងគហាចណ្តស្់៖
 នីតិ វ ិ្ីននការរត់គរចគពលមានអាស្នន និងការ្ត់តាាំងផ្ល វូ ស្ក្មាប់ការរត់គចញគពលមានអាស្នន ។
 នីតិ វ ិ្ីស្ក្មាប់បុរគលិរណដលអាចក្តូវបនទមទរគដើមបីររាក្បតិបតត ិការស្ាំខាន់មុនគពលពួ រគរជគមល ៀស្។
 នីតិ វ ិ្ីគដើមបីទទួ លខុស្ក្តូវចាំគពាុះបុរគលិរទ ាំងអ្ស្់បនាប់ពីការជគមល ៀស្ពីភាពអាស្ននក្តូវបនបញ្ា ប់។
 មគ្ាបយណដលចង់បនននការរាយការណ៍អ្ាំពីអ្រគ ីភ័យ និងភាពអាស្នន គផ្សងៗគទៀត។
 គឈាមុះ និងតាំណណងការងារាក្ប្ាំរបស្់មនុស្ស ឬណផ្ន រណដលអាចក្តូវបនទរ់ទងស្ក្មាប់ព័ត៌មានបណនថ ម ឬការពនយល់
អ្ាំពីកាតពវ រិចាគក្កាមណផ្នការ។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
រាំណណ 1.0 | កាលររ ិគឆេ ទឆូ លជាធរមាន៖ ណែមររា ឆ្នាំ 2020

T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 23

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
 ក្បគភទននការជគមល ៀស្ណដលក្តូវគក្បើរនុងសាថនភាពអាស្នន ។
 ការបងា ប់ និងការបណ្ុុះបណ្ត
ត លបុរគលណដលក្តូវគផ្ា រស្ិទធិតាមណផ្នការណដលអាចរ ួមមាន៖
o អ្ន រស្ក្មបស្ក្មួ លគពលមានអាស្នន ណដលដឹរនាំការខិតខាំទ ាំងអ្ស្់។
o អ្ន រស្ក្មបស្ក្មួ លគពលស្គក្ងាគុះបនាន់គផ្សង។
o ក្រ រមគ្ល ើយតបស្គក្ងាគុះបនាន់ណផ្ន រគវជជ សាស្តស្ត។
o អ្ន រពនល ត់អ្រគ ីភ័យ។
o អ្ន រស្ក្មបស្ក្មួ លការជគមល ៀស្ និង
o អ្ន រក្សាវក្ាវ។
 ការបណ្ុុះបណ្ត
ត លបុរគលិរទង
ាំ អ្ស្់គដ្ឋយមានទាំនួលខុស្ក្តូវរនុងណផ្នការគៅគពល្ត់ណចងគៅទីតាាំង គៅគពលណ្តណដល
ក្តូវការស្រមម ភាពគក្កាមណផ្នការផ្ទលស្់ប្រូ ឬគៅគពលណផ្នការក្តូវបនផ្ទលស្់ប្រូ គហើយពិនិតយគឡើង វ ិញននណផ្នការាគរៀង
រាល់ឆនាំ និងគពលណ្តណដលមានការផ្ទលស្់ប្រការកាន់
ូ
កាប់ ឬគក្បើក្បស្់រណនល ងទាំគនរ។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្នការបណ្ុុះបណ្ត
ត លអ្ាំពីការជគមល ៀស្ និងការហវ ឹរហាត់ក្តូវគ្វ ើគឡើងស្ក្មាប់និគោជិតទ ាំងអ្ស្់ោ៉ាង
គហាចណ្តស្់មតងរនុងមួ យឆនាំ។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវររាក្បព័នធជូ នដាំណឹង/រំលឹរណដលគៅរនុងរក្មិតអ្បបបរមា រ ួមមាន៖
 ការគក្រើនរំលឹរក្រប់ក្ោន់គដើមបី្ត់ វ ិធានការតាមនីតិ វ ិ្ី។
 គស្ចរត ីជូនដាំណឹង/រំលឹរណដលអាចគមើលគ ើញខាងគលើស្ាំគឡងរំខាន និងរក្មិតពនល ឺ។
 គស្ចរត ីជូនដាំណឹង/ការរំលឹរណដលណបល រ និងអាចទទួ លសាគល់បន។
 មគ្ាបយស្ក្មាប់ការគ្វ ើឱ្យស្រមម គដ្ឋយនដ និងគដ្ឋយស្វ ័យក្បវតត (ឧ. ការ្ប់យរណផ្សង)។
 ក្បព័នធក្តូវណតដាំគណើរការានិចាគលើរណលងណតគពលសារលបង ឬរាំពុងជួ ស្ជុល ឬណែទ។ាំ
 ការគ្វ ើគតស្ត និងការណែទក្ាំ ប្ាំឆនាំនិងតាមកាលរាំណត់ក្តូវណតអ្នុវតត គដ្ឋយបុរគលណដលមានស្មតថ ភាព។

ការស្គក្ង្កគុះរឋម និងការគ្េ ើយ្តរណផ្នរគវជជសាស្តស្ត
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រមម ររនិគោជិតមិនក្បឈ្មនឹងគក្ោុះថ្ននរ់ណផ្ន ររាងកាយ រីមី ឬជីវសាស្តស្តណដលគលើស្ពីរក្មិតនន
ការប៉ាុះពាល់ការងារគឡើយ។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបគងា ើត និងអ្នុវតត ដាំគណើរការ និងនីតិ វ ិ្ីគដើមបីគ្ល ើយតបនឹងឧបទវ គហតុ និងគក្ោុះថ្ននរ់ណដលក្តូវការជាំនួយ
បឋម ឬការយរចិតតទុរដ្ឋរ់ណផ្ន រគវជជ សាស្តស្តគផ្សងគទៀត។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុវតត នីតិ វ ិ្ីជាំនួយដាំបូងណដលមានការក្របដណតប់អ្បបបរមាដូ ចខាងគក្កាម៖
 ្នធានណដលមាន (ខាងរនុង ឬខាងគក្ៅ) គដើមបីគ្ល ើយតបគៅនឹងការស្គក្ងាគុះបនាន់ណផ្ន រគវជជ សាស្តស្តណ្តមួ យ។
 គលខទូ រស្័ពាស្គក្ងាគុះបនាន់ក្តូវណតមានគៅគលើទូរស្័ពានីមួយៗ។
 ទីតាាំង និងភាពអាចររបនននរណនល ងពាបល (ឧ. មនា ីរគពទយ និងរល ីនិរ) និងគស្វារមម ស្គក្ងាគុះបនាន់ (ឧ. គស្វារមម រែ
យនត ស្គក្ងាគុះបនាន់)។
 រាំណត់ក្តាននជាំនួយបឋម និងការពាបលគវជជ សាក្ស្្ ក្តូវណតររា។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ចាំនួនអ្ន រគ្ល ើយតបនឹងជាំនួយបឋមណដលបនទទួ លការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល/មានការបញ្ញជរ់ក្តឹមក្តូវអាច
ក្របដណតប់គលើចាំនួននិគោជិត និងគក្ោុះថ្ននរ់ គហើយនិគោជិតក្តូវដឹងអ្ាំពីគឈាមុះ ទីតាាំង និងព័ត៌មានទាំនរ់ទាំនងរបស្់ពួរ
គរ។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ោ៉ាងគហាចណ្តស្់ការបណ្ុុះបណ្ត
ត លអ្ន រគ្ល ើយតបនឹងជាំនួយបឋមរ ួមមាន៖
 ការបញ្ញជរ់គៅរនុងជាំនួយបឋម។
 នីតិ វ ិ្ីារ់ោរ់របស្់ទីរណនល ងរ ួមទង
ាំ ការគ្ល ើយតបនឹងការផ្ត ល់ជាំនួយបឋម ភានរ់ងារបងា គរាររនុងឈាម និងការរាយ
ការណ៍អ្ាំពីឧបទវ គហតុ។
6) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រណនល ងនីមួយៗមានស្ាំភារៈ (ឧ. ឈ្ុតជាំនួយបឋម AED ណក្ររុញ ។ល។) ណដលអាចររបនគដ្ឋយណផ្អ រ
គលើហានិភ័យណដលបនរាំណត់។ ឈ្ុតជាំនួយដាំបូងក្តូវមានោ៉ាងគហាចណ្តស្់៖
 បង់រុំស្អិតណដលបនស្មាលប់គមគរារ (ទាំហាំតគក្មៀប)។
 រាំគក្បស្ណដលក្ស្ូ បឬបឺត។
 បនា ុះបិទណភន រណដលបនស្មាលប់គមគរារ។
 បង់រុំរាងក្តីគកាណ។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 24

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
 ការពាបលការរោរ។
 គក្សាមនដណដលគក្បើគហើយគបុះគ្ល។
 ផ្ទលរស្ញ្ញញណដលអាចគមើលគ ើញស្ក្មាប់ក្បអ្ប់ជាំនួយបឋម និងឧបររណ៍។
 ការក្តួ តពិនិតយ និងបាំគពញបណនថ មក្ប្ាំណខគដើមបីបាំគពញតាមតក្មូវការមាតិកាអ្បបបរមា
7) គៅគពលណដលមានហានិភ័យននការប៉ាុះពាល់ាតិរីមីគលើណភន រ មុខ ឬដងខល ួន អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ឧបររណ៍ពារ់ណភន រ ឬ
ឧបររណ៍សាចគលើដងខល ួនអាចររបនគដើមបីបាំគពញតក្មូវការអ្បបបរមាដូ ចខាងគក្កាម៖
 ទឹរក្តូវណតអាចផ្ឹរបន (អាចផ្ឹរបន)។
 គលបឿនទឹររឺដូចាោមនការរងរបួ ស្ណ្តមួ យគរើតគឡើង។
 អ្ក្តាលាំហូរអ្បបបរមា៖ 1.5 លីក្តស្ក្មាប់រយៈគពលអ្បបបរមា 15 នទី។
 ោមនការពាររណ៍មុតក្ស្ួ ច។
 Nozzles ក្របដណតប់គដើមបីទប់សាាត់ការចមល ងគរារពីខយល់។
 ស្នា ុះក្តួ តពិនិតយមានទីតាាំងោ៉ាងងាយក្ស្ួ ល គហើយគៅណតគ្វ ើឱ្យស្រមម រហូ តដល់បិទ។
 រនុងចមាៃយ 30 ណម៉ាក្ត (100 ហវ ើត) ននស្មាារៈគក្ោុះថ្ននរ់។
 អាចចូ លដាំគណើរការបន និងអាចរាំណត់អ្តត ស្ញ្ញញណបនាមួ យនឹងស្ញ្ញញណដលអាចគមើលគ ើញខព ស្់។
 រាលទឹរដ្ឋរ់គៅចគនលុះ 83.8 ស្ង់ទីណម៉ាក្ត (33 អ្ុីញ) និង 114.3 ស្ង់ទីណម៉ាក្ត (45 អ្ុីញ) ពីរក្មាល។
 ឯរតាណដលផ្ទ រ
ុ គដ្ឋយខល ួនឯងណដលមានអាងស្្ុរទឹរននអ្ងគ ធាតុរាវក្តូវណតបគងា ើតស្មាារៈណដលមិនគក្ចុះ។ សារធាតុរាវណដល
សាចក្តូវណតការពារពីការចមល ងគរារពីខយល់។
 ស្ីតុណហភាពទឹរគៅរនុងឯរតាក្តូវណតររាចគនលុះពី 15 គៅ 35 អ្ងាគស្ (60 គៅ 90 អ្ងាហាវគរ៉ែននហ)។
 រាល់ឧបររណ៍ និងបាំពង់ទ ាំងអ្ស្់ក្តូវណតក្តូវបនការពារការបងា រ។
 គក្រឿងស្ក្មាប់ពារ់ណភន រក្តូវណតក្តូវបនគ្វ ើឱ្យស្រមម គរៀងរាល់ស្បតហ៍គដើមបីបញ្ចល
ូ ណខស និងគផ្ា ៀងផ្ទាត់ក្បតិបតត ិការក្តឹមក្តូវ។
គក្រឿងណដលផ្លិតគដ្ឋយខល ួនឯងក្តូវណតក្តូវបនក្តួ តពិនិតយក្ស្បតាមការបញ្ញជរ់របស្់អ្នរផ្លិត។
8) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវររារាំណត់ក្តាឧបទវ គហតុោ៉ាងតិចក្បាំឆនាំ។

អ្នម័យ្ឧស្ាេរមម ((IH) និងការក្លរ់ក្លងលីមី
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបគងា ើត អ្នុវតត និងណែទរ
ាំ មម វ ិ្ី(នន)ស្ក្មាប់អ្នម័យឧស្ាហរមម (IH) ណដលរ ួមមាន៖
 សារគពើភ័ណឌរីមី។
 ដាំគណើរការវាយតនមល ហានិភ័យ IH ាោយលរខ ណ៍អ្រសរ
 នីតិ វ ិ្ីរត់ក្តាស្ក្មាប់លទធ ផ្លក្តួ តពិនិតយផ្លប៉ាុះពាល់ និងរបយការណ៍ជូនដាំណឹង។
 ចាំនួនក្បតិបតត ិការណដលមានហានិភ័យខព ស្់ ក្បស្ិនគបើក្តូវបនរាំណត់អ្តត ស្ញ្ញញណគដ្ឋយរមម វ ិ្ីវាយតនមល ហានិភ័យ IH។
 ដាំគណើរការវាយតនមល ព័ត៌មានគក្ោុះថ្ននរ់ដល់ស្ុខភាពចាំគពាុះសារធាតុរីមីមុនគពលគក្បើក្បស្់។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបគងា ើត អ្នុវតត និងណែទន
ាំ ីតិ វ ិ្ីគដើមបីគផ្ា ៀងផ្ទាត់ក្បស្ិទធភាពននការក្តួ តពិនិតយរណនល ងការងារាគទៀងទត់
ណដលរ ួមមានការផ្ទលស្់ប្រដាំ
ូ គណើរការ ក្បព័នធររាទុរ ការអ្នុវតត ន៏ការងារណដលមានស្ុវតថ ិភាព ឧបររណ៍ការពារផ្ទាល់ខល ួន និង
ឧបររណ៍ការពារផ្ល វូ ដគងហ ើម។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវជូ នដាំណឹង និងបណ្ុុះបណ្ត
ត លមិតតរ ួមការងារ អ្ន រគ ៉ា ការ អ្ន រពិគក្ោុះគោបល់ ឬមិនណមនអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ណដលគ្វ ើ
ការគក្កាមការក្តួ តពិនិតយរបស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់ទរ់ទងនឹងគក្ោុះថ្ននរ់ វវ ិធានការក្តួ តពិនិតយរណនល ងគ្វ ើការ និងស្រមម ភាពគ្ល ើយ
តបាបនាន់ចាំគពាុះសារធាតុរីមីគក្ោុះថ្ននរ់ណដលពួ រគរអាចនឹងក្បឈ្មខាលាំង។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវទទួ ល និងបគងា ើត SDSs ណដលអាចររបនស្ក្មាប់សារធាតុរីមីណដលមានគក្ោុះថ្ននរ់ទ ាំងអ្ស្់គៅនឹងរណនល
ង។ ស្នល ឹរទិននន័យក្តូវណតមានព័ត៌មានពារ់ព័នធនឹងគក្ោុះថ្ននរ់ណផ្ន ររ ូបវនត និងរីមីននស្មាារៈ វវ ិធានការការពារពិគស្ស្ និង
ព័ត៌មានគ្ល ើយតបបនាន់។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវររាបញ្ជ ីសារធាតុរីមីគក្ោុះថ្ននរ់ណដលបន្ត់ណចងគៅនឹងរណនល ង និងគ្វ ើបចចុបបនន ភាពបញ្ជ ីសារធាតុរីមី
គៅគពលណដលសារធាតុរីមីគក្ោុះថ្ននរ់ែមីក្តូវបនទទួ ល និងពិនិតយគមើលបញ្ជ ីគនុះោ៉ាងគហាចណ្តស្់គរៀងរាល់ឆនាំ។
6) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន អាស្ុីដ Hydrofluoric ក្តូវបនគក្បើក្បស្់ និងររាទុរក្ស្បតាមចាប់រនុងក្ស្ ររឬអ្នុវតត តាមការអ្នុ
វតត ន៏លអបាំផ្ុតរនុងតាំបន់ណដលោមនចាប់។
7) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវដ្ឋរ់សាលររុងតឺន័រ នវា និងការបគញ្ា ញឬការគផ្ា រចាំណុចគដ្ឋយមានគឈាមុះសារធាតុរីមីនិងសារធាតុគក្ោុះថ្នន
រ់។ ក្បព័នធដ្ឋរ់សាលរអាចក្តូវបនគក្បើជាំនួស្ផ្ទាង
ាំ ក្រដ្ឋស្បិទ ឬសាលរារ់ោរ់។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 25

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
8) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវជូ នដាំណឹងដល់ស្ហគស្វ ិរណដលរងផ្លប៉ាុះពាល់ អ្ន រគ ៉ា ការ អ្ន រពិគក្ោុះគោបល់ ឬអ្ន ររ ួមការងារណដលមិន
ណមនាអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ណដលរាំពុងគ្វ ើការគក្កាមការគមើលការខុស្ក្តូវផ្ទាល់របស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់ននរាំរ ូខយល់ លទធ ផ្លវាយតនមល ហានិ
ភ័យ និងលទធ ផ្លោាំក្ទណផ្ន រគវជជ សាស្តស្តណ្តមួ យណដលបងាហញពីផ្លអាក្ររ់គដ្ឋយសារការប៉ាុះពាល់រណនល ងគ្វ ើការ។

ស្ុវតថ ិភាពអ្លគ ិស្នី
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបគងា ើត និងអ្នុវតត ដាំគណើរការ និងនីតិ វ ិ្ីគដើមបីកាត់បនថ យ ឬលុបបាំបត់ហានិភ័យណដលទរ់ទងនឹងគក្ោុះ
ថ្ននរ់អ្រគ ិស្នី។
2) មានណតនិគោជិតណដលទទួ លការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល និងមានការអ្នុញ្ញញតប៉ាុគណ្ត
ណ ុះណដលអាចគ្វ ើការជួ ស្ជុលឧបររណ៍អ្រគ ិស្នីប
ន។
3) បុរគលណដលអ្នុវតត ការងារគលើគស្ៀរវ ើអ្រគ ិស្នីណដលមានថ្នមពលក្តូវណតមានរុណវុឌ្ឍិស្មក្ស្ប និងទទួ លបនការអ្នុញ្ញញតា
ពិគស្ស្គដើមបីអ្នុវតត ការងារណបបគនុះ។
4) តាំបន់ណចរ្យអ្រគ ិស្នីក្តូវណតការពារពីការបាំផ្ទលញគដ្ឋយនចដនយ (ឧ. បនា ប់ណដលបនរចនគឡើងាពិគស្ស្ ការគក្បើក្បស្់
បគងាគលការពារនិងផ្ល វូ ណដរ ។ល។)។
5) ការចូ លគក្បើបនា ប់ណចរ្យអ្រគ ិស្នីក្តូវណតក្តូវបនរក្មិតចាំគពាុះនិគោជិតណដលមានការអ្នុញ្ញញតណតប៉ាុគណ្ត
ណ ុះ។
6) បនា ុះណចរ្យអ្រគ ិស្នី ឧបររណ៍បាំណលង រុងតារ់ និងក្បអ្ប់ក្បស្ពវក្តូវណតភាជប់ និងការពារពីសាថនភាពគស្ើម។
7) រាល់ឧបររណ៍បញ្ញជអ្រគ ិស្នីក្តូវណតដ្ឋរ់សាលរគដើមបីរាំណត់អ្តត ស្ញ្ញញណឧបររណ៍ណដលក្រប់ក្រង។
8) បនា ុះណចរ្យទ ាំងអ្ស្់ក្តូវណតមានការគបស្ស្ាំអាត 0.9 ណម៉ាក្ត (3 ហវ ើត)។
9) រាល់ការកាត់ផ្ទតច់ក្តូវណតមានការោាំក្ទគពញក្បណវងរបស្់វា។ ឯរសារភាជប់ណដលមិនណមនាគអ្ឡិចក្តូនិចគៅនឹងក្បឡាយក្តូវ
បនហាមឃាត់។
10) ណខសគភល ើង និងណខសកាបអ្រគ ិស្នីទ ាំងអ្ស្់ក្តូវណតស្ថ ិតគៅរនុងសាថនភាពលអ (មិនមានគស្ៀរវ ើអ្រគ ីស្នីណដលប៉ាុះពាល់)។
11) ណខសបណនថ មក្តូវណតគក្បើាបគណ្ត
ត ុះអាស្នន ប៉ាុគណ្ត
ណ ុះ។
12) ការរំខានដល់គស្ៀរវ ើបាំណលងគស្ៀរវ ើ (GFCI) ក្តូវណតផ្ត ល់ស្ក្មាប់ទីតាាំងគស្ើម។
13) ក្តូវណតមានវ ិធានស្ុវតថ ិភាពអ្រគ ីស្នីគៅរណនល ងារ់ោរ់។
14) រណនល ងគនុះក្តូវមានកាលវ ិភារក្តួ តពិនិតយ និងសារលបង។ ភាពញឹរញាប់ននការក្តួ តពិនិតយទ ាំងគនុះអាក្ស្័យគលើបទបបញ្ញ តត ិ
របស្់ក្បគទស្រនុងតាំបន់ ក្បគភទននឧបររណ៍ បរ ិសាថនណដលវាក្តូវបនគក្បើ និងភាពញឹរញាប់ននការគក្បើក្បស្់។
15) ការណរស្ាំរ ួលស្ាំខាន់គៅគលើទីតាាំងែម ីនិងមានក្សាប់ក្តូវណតក្តូវបនក្តួ តពិនិតយគដើមបីគផ្ា ៀងផ្ទាត់ការអ្នុគោមតាមក្រមចាប់។
16) ឧបររណ៍ទ ាំងអ្ស្់ណដលក្តូវបនគក្បើស្ក្មាប់ការងារអ្រគ ិស្នីក្តូវណតមានអ្ុីស្ូឡង់ក្តឹមក្តូវ។
17) ការផ្គរផ្គ
ូ ងអ្រគ ិស្នីក្តូវបនតាំគឡើងគៅមុខបនា ុះណចរ្យទ ាំងអ្ស្់គៅរនុងបនា ប់ឧបររណ៍អ្រគ ិស្នី។
18) និគោជិតទ ាំងអ្ស្់ក្តូវទទួ លការបណ្ុុះបណ្ត
ត លអ្ាំពី វ ិធានស្ុវតថ ិភាពអ្រគ ិស្នី។
19) ោ៉ាងគហាចណ្តស្់ បុរគលណដលមានស្មតថ ភាពគ្វ ើការគលើក្បព័នធអ្រគ ិស្នី ឬគស្ៀរវ ើផ្ាយបនត ផ្ទាល់ក្តូវណតទទួ លការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល
រនុងតក្មូវការារ់ោរ់គៅនឹងរណនល ង៖
 ការទទួ លសាគល់គក្ោុះថ្ននរ់ទរ់ទងនឹងបរ ិោកាស្ការងាររបស្់ពួរគរ។
 ការគក្បើក្បស្់នីតិ វ ិ្ីស្មក្ស្ប និងឧបររណ៍ការពារ។
 នីតិ វ ិ្ីស្ក្មាប់្រ់គសារ និងបិទសាលរគស្ៀរវ ើអ្រគ ិស្នី និងឧបររណ៍ក្បរបគដ្ឋយស្ុវតថ ិភាព។

ស្ុវតថ ិភាពមា៉ាស្ុីន
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបគងា ើត និងអ្នុវតត ដាំគណើរការ និងនីតិ វ ិ្ីគដើមបីកាត់បនថ យ ឬលុបបាំបត់ហានិភ័យណដលទរ់ទងនឹងការរង
របួ ស្គដ្ឋយសារគក្រឿងមា៉ាស្ុីនមិនមានស្ុវតថ ិភាព។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវរាំណត់ និងអ្នុវតត វ ិធានការក្តួ តពិនិតយណផ្ន ររ ូបវនត គដើមបីកាត់បនថ យហានិភ័យននគក្រឿងមា៉ាស្ុីន (ឧ. ឆមាំគែរ
អ្នត រការ ើ ការក្រប់ក្រងនដពីរ)។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុវតត នីតិ វ ិ្ីគដើមបីកាត់បនថ យ ឬលុបបាំបត់ហានិភ័យននការរងរបួ ស្ពីគក្រឿងមា៉ាស្ុីនណដលមិនមានស្ុវតថ ិ
ភាព ណដលោ៉ាងគហាចណ្តស្់ក្តូវមានដូ ចខាងគក្កាម៖
 ការវាយតនមល ហានិភ័យននគក្រឿងមា៉ាស្ុីន
 ការបងាហញការអ្នុគោមតាមស្ត ង់ដ្ឋរចាប់ណដលក្តូវអ្នុវតត
 ររារបយការណ៍ និងរាំណត់ក្តាគតស្ត មុខងារណដលពារ់ព័នធ

គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 26

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
 ការតាំគឡើងមា៉ាស្ុីន - ាដាំគណើរការណដលមានលរខ ណៈស្ត ង់ដ្ឋរស្ក្មាប់ការកាត់បនថ យហានិភ័យស្ុខភាពនិងស្ុវតថ ិភាព
ទរ់ទងនឹងការតាំគឡើងមា៉ាស្ុីន។
 ក្បតិបតដ ិការមា៉ាស្ុីន - ការវ ិភារគក្ោុះថ្ននរ់ការងារ ការងារស្ត ង់ដ្ឋរស្ុវតថ ិភាពនិងការណណនាំគៅរនុងការងារក្តូវបនបញ្ា ប់
ស្ក្មាប់ក្បតិបតត ិការមា៉ាស្ុីន។
 ការណែទមា
ាំ ៉ា ស្ុីន - នីតិ វ ិ្ី្រ់គសា/បិទសាលរារ់ោរ់របស្់មា៉ាស្ុីនគៅរណនល ងណដលគដ្ឋុះក្សាយក្បភពថ្នមពលទ ាំងអ្ស្់។
ិភារអ្ាំ
ការវ
ពីគក្ោុះថ្ននរ់ការងារ ការងារស្ត ង់ដ្ឋរស្ុវតថ ិភាព ការណណនាំរនុងការងារ រ ួមមានក្បតិបតត ិការណែទ។ាំ
 ណផ្នការគបុះគ្លមា៉ាស្ុីន
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន និគោជិតទ ាំងអ្ស្់ណដលគ្វ ើការាមួ យគក្រឿងមា៉ាស្ុីនក្តូវណតទទួ លបនការបណ្ុុះបណ្ត
ត លអ្ាំពីស្ុវតថ ិ
ភាព គៅគពលជួ លដាំបូងណដលរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងនីតិ វ ិ្ីក្បតិបតត ិការក្បរបគដ្ឋយស្ុវតថ ិភាព PPE ណដលក្តូវអ្នុវតត និងការការពារ
ក្បឆាំងនឹងគក្ោុះថ្ននរ់ណដលបនរាំណត់។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន បុរគលិរណែទ ាំណដលបន្ត់តាាំងក្តូវបនបណ្ុុះបណ្ត
ត ល និងមានលរខ ណៈស្មបតត ិក្រប់ក្ោន់ស្ក្មាប់
ការណែទមា
ាំ ៉ា ស្ុីន។
6) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន គពក្ជគក្បើស្ក្មាប់កាត់និងប៉ាូ ោរួ រណតក្តូវបនធានថ្នមិនមានរូ ប័ល។

ឧរររណ៍ការពារផ្ទាល់ែល ួន (PPE)
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុវតត នីតិ វ ិ្ីគដើមបីកាត់បនថ យ ឬលុបបាំបត់ហានិភ័យននការរងរបួ ស្គលើរាងកាយតាមរយៈការគក្បើក្បស្់
ឧបររណ៍ការពារផ្ទាល់ខល ួន (PPE) ណដលក្តូវណតក្របដណតប់ោ៉ាងគហាចណ្តស្់ដូចខាងគក្កាម៖
 បចចុបបនន គនុះមានភាពស្រដ ិស្មនន PPE គហើយគៅគពល្ាំបច់គក្ជើស្គរ ើស្ឧបររណ៍ែមីឬបណនថ មណដលផ្ត ល់ការការពារពីគក្ោុះ
ថ្ននរ់្ាំាងចាំនួនអ្បបបរមាណដលក្តូវការ។
 PPE ក្តូវបនគក្បើគៅរណនល ងណដលស្មក្ស្ប និងមិនបណនថ មហានិភ័យណដលមិន្ាំបច់ ឬបណនថ មគដ្ឋយខល ួនឯង។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រាល់ស្គមល ៀរបាំពារ់និងគក្រឿងបរ ិកាខរការពារផ្ទាល់ខល ួនមានការរចន និងការបគងា ើតណដលមានស្ុវតថ ិ
ភាព គហើយក្តូវររាឱ្យមានអ្នម័យ និងអាចទុរចិតតបន។ វាក្តូវបនផ្ដ ល់អ្នុសាស្ន៍ថ្ន ស្គមល ៀរបាំពារ់និងឧបររណ៍
ការពារក្តូវតាម NIOSH (វវ ិទាសាថនាតិគដើមបីស្ុវតថ ិភាពការងារនិងស្ុខភាព) ANSI (វវ ិទាសាថនស្ត ង់ដ្ឋរាតិអាគមរ ិរ) ឬស្ត ង់
ដ្ឋរក្បគទស្។
3) ការការពារណភន រ និងមុខ៖ ការការពារការរងរបួ ស្ណភន រតក្មូវឱ្យមនុស្សទ ាំងអ្ស្់ណដលស្ថ ិតរនុងតាំប ន់គក្ោុះថ្ននរ់ណភន រក្តូវបនផ្ត
ល់ជូន និងពារ់ណវ៉ែនតាការពារ។ ការណ៍គនុះរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងនិគោជិត គភាៀវ អ្ន រក្សាវក្ាវ ភារីទីបី ឬអ្ន រគផ្សងគទៀតណដល្ល ង
កាត់តាំបន់គក្ោុះថ្ននរ់ណភន រណដលក្តូវបនរាំណត់។
 ការការពារស្មក្ស្បក្តូវគក្បើគៅគពលនិគោជិតក្បឈ្មនឹងគក្ោុះថ្ននរ់ពីភារលអ ិតគហាុះគហើរ ណដររោយ អាស្ុីដឬវតថុរាវណដល
អាចគ្ុះ វតថុរាវរីមី ឧស្ម ័ន ឬចាំហាយ ជីវឧស្ម ័ន ឬវ ិទយ
រ ស្រមម ពនល ឺណដលបងា គក្ោុះថ្ននរ់ខាលាំង។
 ឧបររណ៍ការពារចាំគហៀងក្តូវណតគក្បើគៅគពលមានគក្ោុះថ្ននរ់ពីវតថុគហាុះ។
 ណវ៉ែនតាការពារនិងរបាំងមុខក្តូវណតក្តូវបនគក្បើគៅគពលមានគក្ោុះថ្ននរ់ពីការបាំណបរសារធាតុរីមី។
 ក្បដ្ឋប់ការពារមុខក្តូវណតពារ់ណតគលើការការពារណភន របឋម (ណវ៉ែនតាស្ុវតថ ិភាព និងណវ៉ែនតាការពារណភន រ)។
 ស្ក្មាប់និគោជិតណដលពារ់ណឡនណដលមានគវជជ បញ្ញជគៅរនុងការរចន ឬក្តូវនឹងណវ៉ែនតាណដលក្តូវតាមណឡនគវជជ បញ្ញជ។
 គក្រឿងបរ ិកាខរណដលក្តូវនឹងណឡនចគក្មាុះស្មក្ស្បក្តូវគក្បើគដើមបីការពារវ ិទយ
រ ស្រមម ពនល ឺ។ ណឡនណដលមានពនល ឺនិងក្ស្គមាលមិន
ណមនាណឡនគក្្ុះគទ លុុះក្តាណតវាក្តូវបនស្មាគល់ ឬរាំណត់អ្តត ស្ញ្ញញណ។
4) ការការពាររាលក្តូវណតក្តូវបនបាំពារ់ និងគក្បើក្បស្់គដ្ឋយនិគោជិតនិងអ្ន រគ ៉ា ការទង
ាំ អ្ស្់ណដលចូ លរ ួមរនុងការសាងស្ង់
និងការងារគផ្សងៗគទៀត។
5) ណស្បរគជើង ឬណស្បរគជើងរណវងស្ុវតថ ិភាពាមួ យនឹងការការពារផ្លប៉ាុះពាល់ក្តូវបនគរតក្មូវឱ្យពារ់គៅគពលកាន់ឬ
្ត់ណចងស្មាារៈដូ ចា រញ្ា ប់ វតថុ បាំណណរននឧបររណ៍្ុន្ៃ ន់ណដលអាចក្តូវបនទមាលរ់ និងស្ក្មាប់ស្រមម ភាពគផ្សងៗ
គទៀតណដលវតថុអាចនឹងធាលរ់គលើគជើង។
6) គក្សាមនដស្មក្ស្បក្តូវណតពារ់គៅគពលមានគក្ោុះថ្ននរ់ពីសារធាតុរីមី ការកាត់ រនាំងរោត់ ការដ្ឋច់រោត់ ការរោរ
ជីវសាស្តស្ត និងស្ីតុណហភាពណដលមានគក្ោុះថ្ននរ់។
7) ការការពារណស្បរ (គក្ៅពីគក្សាមនដ) ក្តូវណតពារ់គៅគពលមានលទធ ភាពននសារធាតុរីមីសាចគលើខល ួន គៅគពលណដល
បរ ិោកាស្អាចផ្ទ រ
ុ ភាពរខវ រ់ណដលអាចបាំផ្ទលញណស្បរ ឬក្ស្ូ បយរគដ្ឋយណស្បរ ឬគៅគពលណដលភាពរខវ រ់អាចគៅណតមាន
គៅគលើស្គមល ៀរបាំពារ់តាមផ្ល វូ នននិគោជិត។ បរ ិមាណននការក្របដណតប់រឺអាក្ស្័យគលើចាំណុចននរាងកាយណដលទាំនងាក្តូវ
បនប៉ាុះពាល់។ ស្ក្មាប់ដាំគណើរការណដលក្រប់ក្រងតិចតួ ច គអ្ៀមការពារគខាអាវអាចក្រប់ក្ោន់។ ស្ក្មាប់ការងារគៅពីគលើរាល
ក្តូវការក្បដ្ឋប់ពារ់គលើគខាអាវណដលក្របដណតប់រាងកាយទ ាំងមូ ល។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
8) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន PPE ក្តូវបនររាឱ្យស្ថ ិតរនុងសាថនភាពការងារសាអតលអ PPE ណដលក្តូវបនររាទុរោ៉ាងក្តឹមក្តូវ និង
ក្តូវក្តួ តពិនិតយនិងផ្ទលស្់ប្រាក្ប្ាំ
ូ
គៅគពល្ាំបច់។
9) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រមម ររនិគោជិតណ្តណដលក្តូវការពារ់ PPE ទទួ លបនការបណ្ុុះបណ្ត
ត លដាំបូងនិងរាំពុងបនត រនុង
ការគក្បើក្បស្់ក្តឹមក្តូវ និងណែររា PPE ណដលរ ួមមានោ៉ាងគហាចដូ ចខាងគក្កាម៖
 គពលគវោ និងមូ លគហតុណដល្ាំបច់ក្តូវគក្បើ PPE។
 គតើឧបររណ៍ការពារផ្ទាល់ខល ួនអ្វ ើខលុះណដល្ាំបច់។
 រគបៀបពារ់ គដ្ឋុះ សាគរ៉ែ និងពារ់ PPE ផ្ទាល់ខល ួនឱ្យបនស្មរមយ។
 ណដនរាំណត់ PPE។
 ការណែររា ការណែទ ាំឱ្យបនក្តឹមក្តូវ ជី វ ិតមានក្បគោជន៍និងការគបុះគ្ល PPE។
10) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន និគោជិតមានរ់ៗបងាហញការយល់ដឹងអ្ាំពីការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល និងស្មតថ ភាពរនុងការគក្បើក្បស្់ PPE ឱ្យ
បនក្តឹមក្តូវមុនគពលក្តូវបនអ្នុញ្ញញតឱ្យអ្នុវតត ការងារណដលទមទរការគក្បើក្បស្់ PPE។
11) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន គៅគពលការក្រប់ក្រងគរាងចក្រមានគហតុផ្លគជឿារ់ថ្ន និគោជិតណដលរងផ្លប៉ាុះពាល់ណដលបន
ទទួ លការបណ្ុុះបណ្ត
ត លមិនមានការយល់ដឹង ឬជាំនញណដលក្តូវការគដើមបីគក្បើក្បស្់ PPE ឱ្យបនក្តឹមក្តូវ អ្ន រក្រប់ក្រង/អ្ន រ
គមើលការខុស្ក្តូវផ្ទាល់ក្តូវណតដរនិគោជិតទង
ាំ គនុះគចញ។
12) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនតក្មូវឱ្យនិគោជិតបង់ក្បរ់ស្ក្មាប់ PPE ណដល្ាំបច់គដើមបីបាំគពញការងាររបស្់ពួរគរគដ្ឋយស្ុវតថ ិភាពគឡើ
យ។

ការការពារផ្ល វូ ដគងហ ើម និងឧរររណ៍ (RPE)
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបគងា ើត និងអ្នុវតត រមម វ ិ្ីការពារផ្ល វូ ដគងហ ើមគដើមបីការពារនិគោជិត និងអ្ន រគ ៉ា ការគៅរណនល ងពីផ្លប៉ាុះពាល់
ហួ ស្រក្មិតគៅនឹងសារធាតុរីមីណដលមានបទបញ្ញ តត ិ ឬភារលអ ិតគផ្សងៗគទៀតណដលអាចប៉ាុះពាល់ដល់ក្បព័នធដគងហ ើមរបស្់ពួរ
គរ។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវរាំណត់ និងវាយតនមល គក្ោុះថ្ននរ់ផ្ល វូ ដគងហ ើមគៅរណនល ងគ្វ ើការ រ ួមទ ាំងការប៉ាន់សាមនស្មគហតុផ្លននការបងាហញ
និគោជិត និងការរាំណត់អ្តត ស្ញ្ញញណសារធាតុរីមីរបស្់រដា និងទក្មង់រ ូបវ ័នត ននភាពរខវ រ់។
3) ក្បស្ិនគបើឧបររណ៍ដរដគងហ ើមក្តូវបនគក្បើគដើមបីកាត់បនថ យការប៉ាុះពាល់របស្់និគោជិតចាំគពាុះភាពរខវ រ់ខយល់ ណដលមាន
គក្ោុះថ្ននរ់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតបគងា ើត និងអ្នុវតត រមម វ ិ្ីការពារផ្ល វូ ដគងហ ើមាោយលរខ ណ៍អ្រសរាមួ យនឹងនីតិ វ ិ្ីារ់ោរ់
ននទីតាាំងការងារ។ ណផ្នការក្តូវមានធាតុដូចខាងគក្កាម៖
 ការបគងា ើតអ្ន រក្រប់ក្រងរមម វ ិ្ីណដលមានស្មតថ ភាពគដើមបីក្តួ តពិនិតយរមម វ ិ្ី។
 ការវាយតាំនលការ្ត់តាាំងការងារគដើមបីរាំណត់ពីតក្មូវការការពារផ្ល វូ ដគងហ ើម៖ ការងារណដលនិគោជិតអាចនឹងក្តូវបនប៉ាុះ
ពាល់នឹងខយល់ដរដគងហ ើមណដលរខវ រ់ាមួ យនឹងរក្មិតនន្ូ លី ណផ្សង ថ្ននប
ាំ ញ់ ណផ្សងអ្័ពា ណផ្សងបរ ើឬណផ្សងគភល ើង ចាំហាយ ហ្
ោស្ ឬសារធាតុ វ ិទយ
រ ស្រមមក្តូវណតក្តូវបនរាំណត់ថ្នាសាថនភាពស្កាតនុពលស្ក្មាប់តក្មូវការការពារផ្ល វូ ដគងហ ើម។
 ការរាំណត់អ្ាំពីស្ិទធិទទួ ល និងតក្មូវការននការវាយតនមល ណផ្ន រគវជជ សាស្តស្តគដើមបីពារ់ឧបររណ៍ដរដគងហ ើម។
 ការគក្ជើស្គរ ើស្ឧបររណ៍ដរដគងហ ើមណដលបនបញ្ញជរ់គដ្ឋយវ ិទាសាថនាតិគដើមបីស្ុវតថ ិភាពនិងស្ុខភាពការងារ (NIOSH)
ណដលក្តូវណតគក្បើក្បស្់ក្ស្បតាមលរខ ខណឌននការបញ្ញជរ់ វ ិញ្ញញបនប័ក្តបស្់វា។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវទទួ លបនអ្នុសាស្ន៍ាោយលរខ ណ៍អ្រសរទរ់ទងនឹងស្មតថ ភាពរបស្់និគោជិតរនុងការគក្បើឧបររណ៍ដរ
ដគងហ ើមពីក្រូគពទយ ឬអ្ន រជាំនញណែទស្
ាំ ុខភាពណដលមានអាាាប័ណណ/មានការបញ្ញជរ់គផ្សងគទៀត (PLHCP)។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានឱ្យមានការវាយតនមល ណផ្ន រគវជជ សាស្តស្តបណនថ មគទៀតណដលតក្មូវគៅរនុងកាលៈគទស្ៈារ់ោរ់ដូចា៖
 និគោជិតរាយការណ៍ពីស្ញ្ញញ ឬគរារស្ញ្ញញទរ់ទងនឹងស្មតថ ភាពគក្បើឧបររណ៍ដរដគងហ ើម។
 PLHCP អ្ន រក្រប់ក្រងរមម វ ិ្ី ឬអ្ន រគមើលការខុស្ក្តូវផ្ទាល់ណណនាំឱ្យវាយតនមល គឡើង វ ិញ។
 ព័ត៌មានពីរមម វ ិ្ីផ្ល វូ ដគងហ ើម រ ួមទ ាំងការស្គងា តណដលគ្វ ើគឡើងរនុងគពលគ្វ ើគតស្ត និងការវាយតាំនលរមម វ ិ្ីបនបងាហញពី
តក្មូវការ។
 ការផ្ទលស្់ប្រគរើ
ូ តគឡើងគៅរនុងលរខ ខណឌការងារណដលអាចបគងា ើនបនទុរខាងស្រ ើរវ ិទាដល់និគោជិត។
 ការពិនិតយក្ប្ាំឆនាំននសាថនភាពគវជជ សាស្តស្តមិនក្តូវបនតក្មូវគទ។
6) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានដល់និគោជិតទ ាំងអ្ស្់គដ្ឋយគក្បើឧបររណ៍ដរដគងហ ើមបិទមុខរាងពងក្រគពើណដលមានស្មាព្អ្វ ិជជ មាន
ឬវ ិជជ មានក្តូវណត្ល ងកាត់គតស្ត ណដលមានរុណភាពស្មក្ស្ប (QLFT) ឬគតស្ត ណដលមានបរ ិមាណស្មក្ស្ប (QNFT)។
7) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ឧបររណ៍ដរដគងហ ើមក្តូវបនស្មាអតនិងស្មាលប់គមគរារគៅចគនលុះគពលដូ ចខាងគក្កាម៖
 តាមណដល្ាំបច់គដើមបីររាលរខ ខណឌអ្នម័យស្ក្មាប់អ្នរគក្បើឧបររណ៍ដរដគងហ ើមណតមួ យមុខ។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
 មុនគពលពារ់គដ្ឋយបុរគលគផ្សងៗោនគៅគពលគចញឱ្យនិគោជិតគក្ចើនាងមានរ់។
 បនាប់ពីការគក្បើក្បស្់នីមួយៗស្ក្មាប់ឧបររណ៍ដរដគងហ ើមគក្បើគពលស្គក្ងាគុះបនាន់ និងអ្ន រណដលគក្បើរនុងការគ្វ ើគតស្ដ និង
ការបណ្ុុះបណ្ត
ត លក្តឹមក្តូវ។
8) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានឱ្យបននូ វចគក្មាុះ ដុាំហវិល និងរាំប៉ាុងណដលក្តូវបនគក្បើគៅរណនល ងគ្វ ើការក្តូវណតស្មក្ស្បស្ក្មាប់ប រ ិសាថន
ណដលពួ រគរក្តូវបនគក្បើ និងដ្ឋរ់សាលរនិងដ្ឋរ់ពណ៌ (ឧ. សាលរអ្នុម័ត NIOSH)។
9) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានឱ្យបននូ វចគក្មាុះ ដុាំហវិល និងរាំប៉ាុងក្តូវណតក្តួ តពិនិតយ និងផ្ទលស្់ប្រគដ្ឋយណផ្អ
ូ
រគលើកាលវ ិភារណដលបន
រាំណត់ទុរាមុនគដ្ឋយពិ្រណ្តគលើក្បគភទននភាពរខវ រ់ និងការបងាហញណដលពារ់ព័នធ។
10) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ការបណ្ុុះបណ្ត
ត លការការពារផ្ល វូ ដគងហ ើមក្តូវបនគ្វ ើគឡើងគៅគពលក្បរល់ការងារដាំបូង គហើយោ៉ាង
គហាចណ្តស្់ាគរៀងរាល់ឆនាំស្ក្មាប់និគោជិតទ ាំងអ្ស្់ណដលក្តូវពារ់ឧបររណ៍ដរដគងហ ើមគដើមបីបាំគពញការងាររបស្់ពួរគរ
គដ្ឋយស្ុវតថ ិភាព និងរ ួមមានោ៉ាងគហាចណ្តស្់៖
 នីតិ វ ិ្ីស្មក្ស្បស្ក្មាប់ដ្ឋរ់ និងដរឧបររណ៍ដរដគងហ ើម (រ ួមទ ាំងដាំគណើរការពិនិតយការបិទភជ ិត)។
 ការស្មាអត និងការផ្ទ រ
ុ ក្តឹមក្តូវ។
 នីតិ វ ិ្ីជាំនួស្ដុាំហវើលគៅរណនល ងណដលក្តូវអ្នុវតត ។
 គហតុអ្វើបនាឧបររណ៍ដរដគងហ ើមមានភាព្ាំបច់ និងថ្នគតើភាពស្មក្ស្ប ការគក្បើក្បស្់ ឬការណែទ ាំមិនក្តឹមក្តូវអាច
គ្វ ើឱ្យប៉ាុះពាល់ដល់ឥទធ ិពលការពារននណដនរាំណត់របស្់ឧបររណ៍ដរដគងហ ើម និងស្មតថ ភាពរបស្់ឧបររណ៍ដរដគងហ ើមោ៉ាង
ដូ ចគមត ច។
 ណដនរាំណត់ និងស្មតថ ភាពរបស្់ឧបររណ៍ដរដគងហ ើម។
 គក្បើរនុងសាថនភាពអាស្នន ។
 ការទទួ លសាគល់ស្ញ្ញញ និងគរារស្ញ្ញញគវជជ សាស្តស្តណដលអាចរាំណត់ឬរារាាំងការគក្បើក្បស្់គដ្ឋយក្បស្ិទធភាព។
 អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់មិនតក្មូវឱ្យនិគោជិតបង់ក្បរ់ស្ក្មាប់ RPE ្ាំបច់គដើមបីបាំគពញការងាររបស្់ពួរគរគដ្ឋយស្ុវតថ ិភាពគឡើយ

ការង្ករវ ិទា
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុវតត និងណែររានីតិ វ ិ្ីគដើមបីគដ្ឋុះក្សាយគក្ោុះថ្ននរ់ការងារវ ិទាណដលក្របដណតប់ោ៉ាងគហាចណ្តស្់ដូចខាង
គក្កាម៖
 ការគ្វ ើរបយការណ៍ដាំបូងអ្ាំពីបញ្ញហសាច់ដុាំ (MSDs) ស្ញ្ញញនិងគរារស្ញ្ញញរបស្់ពួរគរ និងគក្ោុះថ្ននរ់របស្់ MSD។
 ដាំគណើរការននការចូ លរ ួមរបស្់និគោជិតណដលរាប់បញ្ចល
ូ ទ ាំងការក្បក្ស្័យទរ់ទងតាមកាលរាំណត់អ្ាំពីការងារវ ិទា និង
ការពិនិតយគឡើង វ ិញនូ វស្ាំណូមពររបស្់និគោជិតទរ់ទងនឹងបញ្ញហការងារវ ិទា។
 ដាំគណើរការគដើមបីណរបញ្ញហការងារវ ិទាណដលក្តូវបនបងាហញតាមរយៈការរាយការណ៍អ្ាំពីគក្ោុះថ្ននរ់ការងារវ ិទា ឬនិននការរងរ
បួ ស្។
 ស្ក្មាប់ស្រមម ភាពក្ចាំណដល ឱ្កាស្ស្ក្មាប់ការឈ្ប់ស្ក្មារ ឬការផ្ទលស្់ប្រស្រមម
ូ
ភាពក្តូវបនផ្ត ល់ជូន។
 ការវាយតនមល ននការងាររុាំពូ យទ័រនីមួយៗ។
 បញ្ចល
ូ ការងារវ ិទាគៅរនុងការបគងា ើតឧបររណ៍ និងដាំគណើរការ។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន មនុស្សទ ាំងអ្ស្់ណដលចូ លរ ួមរនុងការងារណដលពារ់ព័នធនឹងគក្ោុះថ្ននរ់ការងារវ ិទាក្តូវទទួ លបនការ
បណ្ុុះបណ្ត
ត លដូ ចខាងគក្កាម៖
 MSD ទូ គៅ និងស្ញ្ញញ និងគរារស្ញ្ញញរបស្់ពួរគរ។
 សារៈស្ាំខាន់ននការរាយការណ៍ MSDs និងស្ញ្ញញនិងគរារស្ញ្ញញរបស្់ពួរគរមុន និងផ្លវ ិបរននការខរខានមិនបនរាយ
ការណ៍ពីដាំបូង។
 វវ ិ្ីរាយការណ៍ MSDs និងស្ញ្ញញ និងគរារស្ញ្ញញរបស្់ពួរគរគៅរណនល ងគ្វ ើការ។
 ក្បគភទននរតាតហានិភ័យ ការងារ និងស្រមម ភាពការងារណដលទរ់ទងនឹងគក្ោុះថ្ននរ់ MSD។
 វវ ិ្ីសាស្តស្ត ឧបររណ៍ ឬបរ ិកាខរណដលក្តូវបនគក្បើគដើមបីកាត់បនថ យរតាតហានិភ័យ។
 ភាពារ់ោរ់ននរមម វ ិ្ីការងារវ ិទាគៅនឹងទីតាាំង។

អ្គនត វាស្ិរដ្ឋាន និងលាំគៅដ្ឋាន
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រាល់អ្គនត វាស្ិរដ្ឋាន ឬលាំគៅដ្ឋានក្តូវបនណែទ ាំឱ្យមានស្ុវតថ ិភាព អ្នម័យ និងផ្ទស្ុរភាព។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបគងា ើត និងអ្នុវតត ដាំគណើរការនិងនីតិ វ ិ្ីគដើមបីកាត់បនថ យ ឬលុបបាំបត់ហានិភ័យននការក្បតិបតត ិការ និង
ការណែទ ាំអ្គនត វាស្ិរដ្ឋាន ឬអ្ោរលាំគៅដ្ឋានគផ្សងៗគទៀត។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
រាំណណ 1.0 | កាលររ ិគឆេ ទឆូ លជាធរមាន៖ ណែមររា ឆ្នាំ 2020

T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 29

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន លាំគៅដ្ឋានមានស្ណ្ត
ត ប់ធានប់លអរនុងការជួ ស្ជុលលអ មានស្ុវតថ ិភាព និងផ្ត ល់ការការពារស្ុវតថ ិភាពដល់
អ្ន រកាន់កាប់ក្បឆាំងនឹងសារធាតុទ ាំងគនុះ។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន លាំគៅដ្ឋានមានស្មតថ ភាពគ្ល ើយតបស្មរមយពីបុរគលិរគ្ល ើយតបបនាន់រនុងតាំបន់ រ ួមមានទី
ភានរ់ងារពនល ត់អ្រគ ីភ័យ គវជជ សាស្តស្ត និងប៉ាូ លីស្។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្ត ល់ទាំហាំអ្បបបរមាបួ ន (4) ណម៉ាក្តកាគរ៉ែស្ក្មាប់អ្នរកាន់កាប់ណដលមានបទបបញ្ញ តត ិស្ក្មាប់ការផ្ទ រ
ុ ឯរជននន
ផ្លប៉ាុះពាល់ផ្ទាល់ខល ួនស្ក្មាប់បុរគលមានរ់ៗណដលរស្់គៅទីគនុះ។
6) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្ត ល់គភល ើងបាំភលឺ និងគស្វារមម អ្រគ ិស្នីក្រប់ក្ោន់ដល់តាំបន់រស្់គៅទ ាំងអ្ស្់។
7) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្ត ល់ស្ក្មាប់ការក្បមូ លអ្នម័យ និងការគ្លស្ាំរាម។
8) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្ត ល់ណក្រ គ ៉ា អ្ី ឬណក្រពីរាន់ដល់អ្នរកាន់កាប់មានរ់ៗ។
9) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រាល់ស្មាារៈណក្រណដលផ្ត ល់គដ្ឋយគរាងចក្រក្តូវណតសាអតនិងមានអ្នម័យ។
10) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រណនល ងគរងដ្ឋច់គដ្ឋយណឡរក្តូវបនផ្ត ល់ជូនតាមគភទនីមួយៗ គលើរណលងណតររណីណដលក្រ រមក្រួ សារ
រាំពុងរស្់គៅាមួ យោន។
11) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន បងគ ន់អ្នម័យ៖
 ផ្ត ល់ជូនតាមស្មាមាក្តននបងគ ន់មួយស្ក្មាប់រាល់អ្នរកាន់កាប់ 15 នរ់។
 រនុងចមាៃយ 50 ណម៉ាក្តននអ្ងគ ភាពរស្់គៅនីមួយៗ។
 បាំណបរតាមគភទ និងបនស្មាគល់ថ្ន
 ស្មាអត និងអ្នម័យក្ប្ាំនែៃ ។
12) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ក្រប់រណនល ងងូ តទឹរ និងគបរររ់៖
 បនដ្ឋរ់ស្មាព្ ទឹរគៅត និងក្តារ់ណដលអាចដរគចញចូ លបន
 រណនល ងងូ តទឹរ និងគបរររ់ក្តូវមានចមាៃយ 50 ណម៉ាក្តននលាំគៅដ្ឋាននីមួយៗ។
 ដ្ឋច់គដ្ឋយណឡរស្ក្មាប់ក្បគភទគយនឌ្័រនីមួយៗ និងក្តូវបនស្មាគល់ថ្ន
 បគងា ើតពីវតថុធាតុគដើមណដលមិនមានសារធាតុរីមី និងអ្នម័យក្ប្ាំនែៃ ។
13) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ការបរ ិគភារ និងរណនល ងគរៀបចាំអាហារមានអ្នម័យ។
14) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ណផ្នការជគមល ៀស្គចញគពលមានអាស្ននក្តូវបនបិទផ្ាយគៅរនុងទីតាាំងណដលមានភាពក្ចបូ រ
ក្ចបល់គៅទូ ទ ាំងរណនល ង (ឧ. ក្រប់ក្ចរចូ លាន់នីមួយៗ) ណដលរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងនីតិ វ ិ្ីននការជគមល ៀស្លមអ ិតរនុងររណីមាន
អាស្នន ។
15) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ឧបររណ៍ពនល ត់អ្រគ ិភ័យក្តូវបនផ្ត ល់ជូនគៅរនុងទីតាាំងណដលអាចចូ លបនណដលមានចមាៃយមិន
គលើស្ពី 30 ណម៉ាក្តពីតាំបន់រស្់គៅនីមួយៗ។
16) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានឱ្យបននូ វក្ចរគចញោ៉ាងតិចបាំផ្ុតចាំនួនពីរ (2) ណដលក្តូវបនស្មាគល់ោ៉ាងចាស្់ស្ក្មាប់ាន់នីមួ
យៗ។
17) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ការគ្វ ើស្មយុទធអ្រគ ីភ័យពីរដងរនុងមួ យឆនាំក្តូវបនគ្វ ើគឡើង និងចងក្រងាឯរសារ។
18) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន ឈ្ុតជាំនួយបឋមក្តូវបនផ្ត ល់ជូន និងអាចចូ លបនោ៉ាងងាយក្ស្ួ លស្ក្មាប់ការគក្បើក្បស្់ក្រប់
គពលរនុងស្មាមាក្តននឈ្ុតមួ យរនុងចាំគណ្តមអ្ន រជួ ល 50 នរ់។
19) សារធាតុរីមីណដលមានគក្ោុះថ្ននរ់ក្តូវណតររាទុរណតគៅរនុងតាំបន់ណដលបនរាំណត់ប៉ាុគណ្ត
ណ ុះ។

អាហារដ្ឋាន និងគស្វាអាហារ
1) រាល់អាហារណដលមានស្ក្មាប់រមម ររនិគោជិតក្តូវគក្តៀមគរៀបចាំ ររាទុរ និងបគក្មើគដ្ឋយឥរ ិោបែស្ុវតថ ិភាពនិងអ្នម័យ
ក្ស្បតាមចាប់ និងបទបញ្ញ តត ិណដលក្តូវអ្នុវតត ។
2) ណផ្ន រទង
ាំ អ្ស្់ននការគរៀបចាំមហបក្តូ
ូ
វបាំគពញតាមស្ត ង់ដ្ឋរអ្នម័យណដលបនបញ្ញជរ់គៅរនុងចាប់និងបទបបញ្ញ តត ិា្រមាន។
3) លិខិតអ្នុញ្ញញត និងការអ្នុញ្ញញតអ្នម័យ និងរាំណត់ក្តាក្តួ តពិនិតយក្តូវររាទុរ និងបិទផ្ាយគលើណផ្ន រគរៀបចាំមហបអាហារ
ូ
និងគក្បើក្បស្់តាមចាប់និងបទបបញ្ញ តត ិា្រមាន។

ការក្លរ់ក្លងរណនេ ងណែទាំរុមារ
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបគងា ើត និងអ្នុវតត ដាំគណើរការ និងនីតិ វ ិ្ីាោយលរខ ណ៍អ្រសរផ្ល វូ ការគដើមបីកាត់បនថ យ ឬលុបបាំបត់ហានិ
ភ័យណដលពារ់ព័នធនឹងការគ្វ ើការាមួ យរុមារ ឬរណនល ងណែទ ាំរុមារ។
2) រណនល ងណែទ ាំរុមារមិនក្តូវគៅាមួ យរណនល ងផ្លិតរមម គឡើយ គហើយរុមារមិនក្តូវចូ លគៅរណនល ងផ្លិតរមម ណដរ។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
រាំណណ 1.0 | កាលររ ិគឆេ ទឆូ លជាធរមាន៖ ណែមររា ឆ្នាំ 2020

T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 30

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
3) រុមារណដលមានអាយុគ្វ ើការអ្បបរមាមិនក្តូវបនអ្នុញ្ញញតឱ្យគ្វ ើគៅរណនល ងគ្វ ើការក្រប់គពលគឡើយ គលើរណលងណតពួ រគរា
ណផ្ន រមួ យននដាំគណើរទស្សនរិចាស្ិរាណដលមានការដឹរនាំ ឬក្ពឹតតិការណ៍មិន្មម តាដនទគទៀត។
4) រុមារមិនក្តូវគៅគលងឪពុរមាតយគៅរណនល ងគ្វ ើការគទ។

ការក្លរ់ក្លងអ្ន រគ ៉ា ការ
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបគងា ើត និងអ្នុវតត ដាំគណើរការ និងនីតិ វ ិ្ីគដើមបីកាត់បនថ យ ឬលុបបាំបត់ហានិភ័យស្ុខភាព ស្ុវតថ ិភាព និងប
វរ ិសាថនណដលាប់ទរ់ទងនឹងស្រមម ភាពអ្ន រគ ៉ា ការ និងអ្ន រគ ៉ា ការបនត ។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវររាដាំគណើរការណដលមានរុណវុឌ្ឍិស្ក្មាប់អ្នរគ ៉ា ការ ឬអ្ន រគ ៉ា ការបនត បាំគពញការណែទ ាំឧបររណ៍ ឬទីរណនល ង
ឬបាំគពញភាររិចាណដលមានហានិភ័យខព ស្់ាង "ទប"។ ដាំគណើរការលរខ ណៈស្មបតត ិាអ្បបបរមា រ ួមមាន៖
 ការបាំគពញការងារ ESH ាក្បវតត ិសាស្តស្ត។
 ការធានរា៉ែប់រងការទទួ លខុស្ក្តូវ។
 ការអ្នុវតត ន៏រមម វ ិ្ី និងការបណ្ុុះបណ្ត
ត លស្ុវតថ ិភាពណដលក្តូវអ្នុវតត ។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវគ្វ ើការក្តួ តពិនិតយ និងតក្មង់ទិស្ការងារស្ក្មាប់អ្នរគ ៉ា ការ/អ្ន រគ ៉ា ការបនត ណដលរ ួមមានាអ្បបបរមា៖
 ការតក្មង់ទិស្រណនល ង រ ួមមានក្ចរគចញគពលមានអាស្នន ការទទួ លសាគល់ការជូ នដាំណឹង និងស្រមម ភាពណដលក្តូវគ្វ ើរនុង
ររណីមានអាស្នន
 ការគផ្ា ៀងផ្ទាត់ការបណ្ុុះបណ្ត
ត លអ្ន រគ ៉ា ការ/អ្ន រគ ៉ា ការបនត ណ្តមួ យណដលក្តូវការ និងការបញ្ញជរ់គផ្សងៗ។
 ការគផ្ា ៀងផ្ទាត់ស្នល ឹរទិននន័យស្ុវតថ ិភាព (SDS) ស្ក្មាប់សារធាតុរីមីណ្តមួ យណដលបននាំមរគៅនឹងរណនល ង។
 ពិនិតយគឡើង វ ិញនូ វឧបររណ៍ណដលបននាំមរគៅនឹងរណនល ងគដើមបីធានថ្ន វាស្ថ ិតរនុងសាថនភាពលអ និងគោរពតាមរាល់
តក្មូវការបទបបញ្ញ តត ិ។
 ពិនិតយគឡើង វ ិញនូ វរាល់បទបញ្ញជរបស្់ HSE ណដលក្តូវអ្នុវតត រ៏ដូចាគោលនគោបយ និងនីតិ វ ិ្ីរ HSE របស្់រណនល ង។
 ការពិនិតយគឡើង វ ិញននវ ិធានស្ុវតថ ិភាពទូ គៅ។
 តក្មូវការណផ្ន រស្មាអតគរហដ្ឋាន ការស្មាអត និងការគបុះគ្លស្ក្មាម។
 ការរាយការណ៍អ្ាំពីឧបទវ គហតុ។
 បទបបញ្ញ តត ិននការមិនក្បតិបតត ិ។

ររ ិសាថន
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ក្តូវណតបាំគពញឱ្យបនតាមចាប់ ឬលអ ាងអ្វ ើណដលចាប់បនរាំណត់ និងបញ្ញ តត ន
ិ នស្ដ ីពប
ី រ ិសាថន និងខិតខាំបាំគពញ
ឱ្យបនលអ គលើស្ស្ត ង់ដ្ឋរននស្នធ ិស្ញ្ញញបរ ិសាថនអ្នត រាតិ គ្វ ើោ៉ាងណ្តឱ្យការអ្នុវតត នភា
៏ ររិចាបនលអ បាំផ្ុតរនុង វ ិស្័យឧស្ាហរមម
របស្់ពួរគរ។ អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ក្តូវរាំណត់អ្តត ស្ញ្ញញណហានិភយ
័ និងផ្លប៉ាុះពាល់ខាងបរ ិសាថន រ៏ដូចាឱ្កាស្ស្ក្មាប់ការណរលមអ
ការអ្នុវតត ន៏ណផ្ន របរ ិសាថន។ អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុវតត និងពិនិតយគឡើង វ ិញាគទៀងទត់គលើការក្រប់ក្រងគដើមបីកាត់បនថ យហានិភ័យ
ណផ្ន របរ ិសាថន និងររាផ្លប៉ាុះពាល់ប រ ិសាថនឱ្យស្ថ ត
ិ គៅរនុងរក្មិតទបបាំផ្ត
ុ តាមណតអាចគ្វ ើបន រនុងគនុះមានការគក្បើក្បស្់
្នធាន ការបគញ្ា ញគ្ល ការបគញ្ា ញណផ្សង និងការគបុះគ្លការស្ាំណល់ និងទទួ លយរក្ទឹស្ដីក្បតិស្រមម គៅគលើការតាម
ដ្ឋន និងការក្បមូ លទិននន័យពីក្បតិបតត កា
ិ រទ ាំងគនុះ។ ក្បតិបតត ិការអ្ន រផ្គ តផ្
់ គ ង់ និងការទទួ លបនការផ្គត់ផ្គង់ក្តូវពាោម
គផ្ទដតាពិគស្ស្គលើការកាត់បនថ យបណក្មបក្មួ លអាកាស្ធាតុ អ្ភិររស គ្វ ឱ្
ើ យក្បគស្ើរដល់ជីវចក្ម រុះ និងក្បព័នធគអ្រូ ។
ក្បតិបតត ិការអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ និងការទទួ លបនការផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវពាោមគផ្ទដតាពិគស្ស្គលើការកាត់បនថ យបណក្មបក្មួ លអាកាស្ធាតុ ការ
អ្ភិររស ការគ្វ ើឱ្យក្បគស្ើរដល់ជីវចក្ម រុះ និងក្បព័នធគអ្រូ ។

ក្រព័នធក្លរ់ក្លងររ ិសាថន (EMS)
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវមាន EMS ផ្ល វូ ការ និងណដលបនចងក្រងាឯរសារគដើមបីរាំណត់អ្តត ស្ញ្ញញណហានិភ័យ និងផ្លប៉ាុះពាល់
ណផ្ន របរ ិសាថន រ៏ដូចាឱ្កាស្ស្ក្មាប់ណរលមអ ការអ្នុវតត ន៏ណផ្ន របរ ិសាថន។
 អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុវតត និងពិនិតយគឡើង វ ិញាគទៀងទត់គលើការក្រប់ក្រងណដលបនចងក្រងាឯរសារគដើមបីកាត់បនថ យ
ហានិភ័យណផ្ន របរ ិសាថនណដលបនរាំណត់ និងកាត់បនថ យផ្លប៉ាុះពាល់ប រ ិសាថនាអ្បបបរមា រ ួមទ ាំងការគក្បើក្បស្់្នធាន
ការបគញ្ា ញគ្ល និង/ឬការបគញ្ា ញណផ្សងគៅរនុងខយល់ ទឹរ និងដី (រ ួមទ ាំងឧស្ម ័នផ្ា ុះរញ្ា រ់ និងធាតុរខវ រ់គផ្សងៗគទៀត)
និងការគ្លការស្ាំណល់ និង្ត់ វ ិ្ីសាស្តស្តស្រមម គដើមបីក្តួ តពិនិតយ និងក្បមូ លទិននន័យគលើក្បធានបទទ ាំងគនុះ។
 អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវររាគដ្ឋយោមនរាំណត់ និងររាចរនត គដ្ឋយមានការអ្នុញ្ញញតណផ្ន របរ ិសាថន ការយល់ក្ពម និងការចុុះគឈាមុះ
គហើយក្តូវគោរពតាមតក្មូវការក្បតិបតដ ិការនិងការរាយការណ៍ពីការអ្នុញ្ញញតណបបគនុះ។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
រាំណណ 1.0 | កាលររ ិគឆេ ទឆូ លជាធរមាន៖ ណែមររា ឆ្នាំ 2020

T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
់ គង់ - ភាសាអ្ង់គលេ ស្ | ទាំព័រ 31

TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
 អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតបាំគពញឱ្យបនតាមចាប់ ឬលអ ាងអ្វ ើណដលចាប់បនរាំណត់ និងបញ្ញ តត ិននស្ដ ីពីប រ ិសាថន និងខិតខាំ
បាំគពញឱ្យបនលអ គលើស្ស្ត ង់ដ្ឋរននស្នធ ិស្ញ្ញញបរ ិសាថនអ្នត រាតិ គ្វ ើោ៉ាងណ្តឱ្យការអ្នុវតត ន៏ភាររិចាបនលអ បាំផ្ុតរនុង វ ិស្័យ
ឧស្ាហរមម របស្់ពួរគរ។
 អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវទាំនរ់ទាំនង និងបណ្ុុះបណ្ត
ត លនិគោជិតទ ាំងអ្ស្់គលើណផ្ន រណ្តមួ យននក្បព័នធក្រប់ក្រងបរ ិសាថនណដលក្តូវ
អ្នុវតត ចាំគពាុះពួ រគរ ឬភាររិចាការងាររបស្់ពួរគរ។

ការក្លរ់ក្លងធនធាន
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវរាំណត់ និងក្តួ តពិនិតយរាល់ស្មាារៈ និង្នធានណដលគក្បើរនុងអាជីវរមម របស្់ពួរគរ គហើយខិតខាំបគងា ើន
ក្បស្ិទធភាព និងកាត់បនថ យផ្លប៉ាុះពាល់ប រ ិសាថនតាមរយៈដាំគណើរការណែទ ាំ និងផ្លិតរមម របស្់ពួរគរ និងតាមរយៈការកាត់
បនថ យ ការគក្បើក្បស្់គឡើង វ ិញ ការណរនចន ឬការជាំនួស្។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវររាក្បព័នធមួ យគដើមបីរាំណត់ តាមដ្ឋន និងរត់ក្តាទិននន័យស្ក្មាប់រតាតបរ ិសាថនដូ ចខាងគក្កាម៖
 ការគក្បើក្បស្់ថ្នមពល រ ួមទង
ាំ ថ្នមពលរគរើតគឡើង វ ិញ
 ការបាំភាយឧស្ម ័នផ្ា ុះរញ្ា រ់ (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3)
 ការបាំភាយខយល់គផ្សងគទៀត (រ ួមទ ាំង (សារធាតុរោយអ្ូ ហស
ូ ន ស្មាស្ធាតុស្ រ ើរាងគ ងាយនឹងបងា ាគហតុ និងធាតុតូចៗ)
 រក្មិតស្ាំគលងរំខានបរ ិសាថន
 ការស្ាំណល់ និងការណរនចន គឡើង វ ិញ
 ការគក្បើក្បស្់ទឹរ និងការបគញ្ា ញគ្ល

ការក្លរ់ក្លងសារធាតុលីមី និងគក្ោុះថ្ននរ់
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវមានក្បព័នធក្រប់ក្រងគដើមបីរាំណត់សារធាតុរីមី ឬវតថុធាតុគដើមគក្ោុះថ្ននរ់គផ្សងគទៀតណដលក្តូវបនគក្បើក្បស្់
បគញ្ា ញ រំសាយគចញ និងក្រប់ក្រងពួ រគរគដើមបីបាំគពញ ឬគលើស្ពីតក្មូវការចាប់គដើមបីធាននូ វការ្ត់ណចងស្ុវតថ ិភាព
ចលន ការស្្ុរទុរ ការគក្បើក្បស្់ ការណរន្ន គក្បើក្បស្់ និងការគបុះគ្ល។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្នស្នល ឹរទិននន័យស្ុវតថ ិភាព (SDS) ទទួ លបនពីអ្នរផ្លិតសារធាតុរីមី គហើយអាចររបនោ៉ាងងាយ
ក្ស្ួ លស្ក្មាប់រមម ររណដលពារ់ព័នធាភាសាផ្ទាល់ខល ួនរបស្់ពួរគរ។
3) ្ុងរីមីណដលមានគក្ោុះថ្ននរ់ទ ាំងអ្ស្់ក្តូវដ្ឋរ់សាលរគឈាមុះសារធាតុរីមី និងការក្ពមានអ្ាំពីគក្ោុះថ្ននរ់។
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានថ្ន រណនល ងស្្ុរទុរសារធាតុរីមី និងការស្ាំណល់ក្តូវបនគរៀបចាំ និងណែទគាំ ដើមបីទប់សាាត់ការគលចធាលយ
គដ្ឋយគក្បើការររាទុរបគណ្ត
ត ុះអាស្នន ។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់នឹងអាចគក្បើ វ ិ្ីគផ្សងជាំនួស្សារធាតុគក្ោុះថ្ននរ់រនុងក្បតិបតត ិការរបស្់ខល ួន។

ការការពារជីវៈឆក្ម ុុះ និងក្រព័នធគអ្រូ ឡ
ូ ស្ុី
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្ត ល់អាទិភាពដល់ការបក្ងួ មអ្បបបរមាននផ្លប៉ាុះពាល់ប រ ិសាថនគៅទូ ទ ាំងណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវវាយតនមល ផ្លប៉ាុះពាល់ប រ ិសាថនស្កាតនុពលគលើដី ទឹរ ខយល់ និងជីវចក្ម រុះណដលរងផ្លប៉ាុះពាល់ពីក្បតិបតត ិការ
របស្់ពួរគរ និងរាំណត់មគ្ាបយគដើមបីកាត់បនថ យផ្លប៉ាុះពាល់ទ ាំងគនុះ។
3) Tiffany គលើរទឹរចិតតោ៉ាងខាលាំងឱ្យមានភាពក្បគស្ើរគឡើងាបនត បនាប់ និងក្បព័នធក្រប់ក្រងគដើមបីគ្វ ើឱ្យបញ្ញហបរ ិសាថនក្បគស្ើរ
គឡើង។ ស្ក្មាប់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់ណដលបនទទួ ល វ ិញ្ញញបនប័ក្តរបស្់ភារីទីបី ដូ ចា ISO14001, IRMA និង RJC គហើយ Tiffany នឹង
ពិ្រណ្តគលើភាពអាចគក្បើក្បស្់បនននក្បព័នធ វ ិញ្ញញបនប័ក្តទ ាំងគនុះ និងរគបៀបណដលក្បព័នធទ ាំងគនុះក្តូវនឹងតក្មូវការរបស្់
គយើង។

គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់

ស្េលមន៍មាាស្់ផ្ាុះ
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ក្តូវបនគលើរទឹរចិតតឱ្យោាំក្ទដល់ការអ្ភិវឌ្ឍរនុងស្ហរមន៍ារណនល ងណដលមានក្បតិបតត ិការ និងណខសស្ងាវរ់ផ្គត់
ផ្គ ងស្
់ ថ ិតគៅ និងគដើមបីជួល ផ្គ តផ្
់ គ ង់ និងរសាងរនុងស្ហរមន៍ទ ាំងគនុះ។
រណនល ងណដលក្តូវអ្នុវតត បននូ វការអ្នុវតត ន៏លអបាំផ្ុតដូ ចខាងគក្កាមណដលទរ់ទងនឹងទាំនរ់ទាំនងស្ហរមន៍ណដលក្តូវបនគលើរទឹរ
ចិតតោ៉ាងខាលាំង៖

ការវាយ្តម្មេ ហានិភ័យ្
1) អ្នុគោមតាមក្របខ័ណឌណដលក្តូវបនទទួ លយរ ដូ ចាស្ត ង់ដ្ឋរការអ្នុវតត ន៏សាជីវរមម ហិរញ្ញ វតថុអ្នត រាតិ និងគោលការណ៍
ណណនាំរបស្់អ្ងគ ការស្ហក្បាាតិស្តីពី្ុររិចានិងស្ិទធិមនុស្សបគងា ើតនិងររានូ វគោលនគោបយ និងដាំគណើរការណដលបន
ចងក្រងាឯរសារស្ក្មាប់ការរាំណត់ហានិភ័យបរ ិសាថន និងស្ងគ ម និងផ្លប៉ាុះពាល់ស្រមម ភាពននរគក្មាង និងស្រមម ភាព
អាជីវរមម គលើភាររីពារ់ព័នធ (ក្រ រម និងបុរគល រ ួមទង
ាំ ស្មាជិរស្ហរមន៍ អ្ន រកាន់ស្ិទធ ិ និងអ្ន រដនទគទៀត) ឧទហរណ៍ ការ
វវ ិភារសាថនភាពលរខ ណៈ។ ក្បគភទ មាក្តដ្ឋាន និងទីតាាំងរបស្់រគក្មាង និង/ឬស្រមម ភាពនននឹងណណនាំពី វ ិសាលភាព និង
រក្មិតននរិចាខិតខាំក្បឹងណក្បងណដលទរ់ទងគៅនឹងហានិភ័យ និងផ្លប៉ាុះពាល់ននដាំគណើរការរាំណត់អ្តត ស្ញ្ញញណ។
2) ពិ្រណ្តរាល់ហានិភ័យ និងផ្លប៉ាុះពាល់ប រ ិសាថន និងស្ងគ មណដលពារ់ព័នធននរគក្មាង និង/ឬស្រមម ភាពអាជីវរមម រាប់បញ្ចល
ូ
ប៉ាុណនត មិនរាំណត់ចាំគពាុះបញ្ញហណដលបនរាយខាងគក្កាម និងអ្ន រណដលទាំនងារងផ្លប៉ាុះពាល់។៖
 លរខ ខណឌពលរមម ការងារ
 ក្បស្ិទធភាព្នធាន និងការទប់សាាត់ការបាំពុល
 ស្ុខភាពស្ហរមន៍ ស្ុវតថ ិភាព
 ការទទួ លបនដី និងការតាាំងទីលាំគៅែម ីគដ្ឋយោមនការចូ លរ ួម
 ការអ្ភិររសជីវៈចក្ម រុះ និងការក្រប់ក្រងក្បរបគដ្ឋយនិរនត រភាពនន្នធាន្មម ាតិណដលរាំពុងរស្់គៅ
 ជនាតិគដើមភារតិច
 គបតិរភណឌវបប្ម៌

ដាំគណើរការឆូ លរ ួមររស្់ភាលីពារ់ព័នធ
1) រាំណត់អ្តត ស្ញ្ញញណភាររីពារ់ព័នធ (ក្រ រម និងបុរគល រ ួមទង
ាំ ស្មាជិរស្ហរមន៍ អ្ន រមានស្ិទធិ និងអ្ន រគផ្សងៗគទៀត) ណដល
អាចរងផ្លប៉ាុះពាល់ ឬ្ប់អារមម ណ៍គលើរគក្មាង ឬស្រមម ភាពអាជីវរមម របស្់ក្រ រមហុន។
2) គរៀបចាំណផ្នការចូ លរ ួមរបស្់ភាររីពារ់ព័នធណដលក្តូវបនគរវាស្់ណវងគលើហានិភ័យ និងផ្លប៉ាុះពាល់ននរគក្មាង និង/ឬ
ស្រមម ភាពអាជីវរមម ណដលក្តូវអ្នុវតត ។
3) ពិគក្ោុះគោបល់ាមួ យភាររីពារ់ព័នធគដើមបីគរៀបចាំដាំគណើរការចូ លរ ួម
4) ្ប់គផ្ត ើមដាំគណើរការចូ លរ ួមមុន ឬរនុងគពលគរៀបចាំណផ្នការស្រមម ភាព និងណែររាគពញមួ យជី វ ិតរបស្់រគក្មាង និង/ឬ
ស្រមម ភាពអាជីវរមម ។
5) បណ្ុុះឱ្យមានការស្នា នពីរផ្ល វូ និងការចូ លរ ួមក្បរបគដ្ឋយអ្តថ ន័យគដ្ឋយ៖
 ការផ្ត ល់ព័ត៌មានពារ់ព័នធដល់ភារីពារ់ព័នធឱ្យបនទន់គពលគវោ។
 ស្ួ រររមតិគោបល់ពីភារីពារ់ព័នធគលើបញ្ញហពារ់ព័នធនឹងពួ រគរ។
 រ ួមទ ាំងការក្រប់ក្រងគរហទាំព័រ និងអ្ន រជាំនញក្បធានបទគៅគពលគដ្ឋុះក្សាយរងវ ល់របស្់ភារីពារ់ព័នធ។
 គ្វ ើតាមរគបៀបណដលរួ រឱ្យគោរព ោមនការ្ត់ណចង ការគក្ជៀតណក្ជរ ការបងខ ិតបងខ ាំ ឬការបាំភិតបាំភ័យគឡើយ។
 ផ្ត ល់នូវមតិគោបល់គលើ វ ិ្ីណដលក្រ រមហុនបនពិ្រណ្ត និង/ឬគដ្ឋុះក្សាយផ្លប៉ាុះពាល់របស្់វា។
6) បគងា ើតយនដ ការចូ លរ ួមរបស្់ភាររីពារ់ព័នធ (ឧ. រណៈរមាម្ិការក្បឹរាអ្ចិនស្តនតយ៍ ឬរណៈរមាម្ិការណដលគបត ាាគលើបញ្ញហារ់
ោរ់) គដើមបីផ្តល់ការក្តួ តពិនិតយគលើការបាំគពញរិចាការបរ ិសាថននិងស្ងគ មរបស្់រគក្មាង ឬរបស្់ស្រមម ភាពអាជីវរមម រនុងរយៈ
គពលននរគក្មាង។
7) ធានថ្ន យនដ ការអាចចូ លបនស្ក្មាប់ភាររីពារ់ព័នធទង
ាំ អ្ស្់ គដ្ឋយមានរណគនយយភាពចាំគពាុះភាសា និងឧបស្រគ ណដល
ក្បរបគដ្ឋយស្កាតនុពលគផ្សងៗគទៀតរនុងការចូ លរ ួមក្បរបគដ្ឋយក្បស្ិទធភាព និងស្មក្ស្បតាមវបប្ម៌។
8) បងាហញថ្ន រិចាខិតខាំក្បឹងណក្បងក្តូវបនគ្វ ើគឡើងគដើមបីរ ួមបញ្ចល
ូ ការចូ លរ ួមពីស្តស្តី បុរស្ និងក្រ រមណដលមិនស្ូ វស្ាំខាន់និងងាយ
រងគក្ោុះ ឬអ្ន រតាំណ្តងរបស្់ពួរគរ។

គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
9) ក្តង់ចាំណុចណដលក្តូវអ្នុវតត បងាហញថ្ន រិចាខិតខាំក្បឹងណក្បងក្តូវបនគ្វ ើគឡើងគដើមបីបញ្ញជរ់ ក្បស្ិនគបើអ្នរតាំណ្តងស្ហរមន៍
តាំណ្តងឱ្យទស្សនៈ និងផ្លក្បគោជន៍របស្់ស្មាជិរស្ហរមន៍ណដលរងផ្លប៉ាុះពាល់ គហើយអាចពឹងណផ្អ រគលើការក្បក្ស្័យ
ទរ់ទងព័ត៌មានគដ្ឋយគសាមុះក្តង់គៅពួ រគរ។
10) ដាំគណើរការពារ់ព័នធនឹងឯរសារ រ ួមមានោ៉ាងគហាចណ្តស្់ គឈាមុះអ្ន រចូ លរ ួម និងព័ត៌មានណដលទទួ លបនពីមតិគោបល់របស្់
ក្រ រមហុនណដលបនផ្ត ល់ដល់ភារីពារ់ព័នធ។
11) រាយការណ៍ក្តឡប់គៅស្ហរមន៍ណដលរងផ្លប៉ាុះពាល់ និងភារីពារ់ព័នធគលើបញ្ញហណដលបនគលើរគឡើងរនុងដាំគណើរការចូ លរ ួម។
12) គៅរណនល ងណដលមានស្ហរមន៍ណដលរងផ្លប៉ាុះពាល់ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់រួរណតបគងា ើតយនត ការបណតឹងតវា៉ែមួ យគដើមបីទទួ ល និងស្ក្មប
ស្ក្មួ លការគដ្ឋុះក្សាយរងវ ល់ និងការតវា៉ែអ្ាំពីការបាំគពញការងារណផ្ន របរ ិសាថន និងស្ងគ មរបស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់។

ស្នត ិស្ុែ
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ក្តូវធានស្ុវតថ ភា
ិ ព និងស្នត ស្
ិ ុខរបស្់រមម ររ និងគភាៀវទ ាំងអ្ស្់។ អ្ន រផ្គ តផ្
់ គ ងក្់ តូវវាយតនមល ហានិភយ
័ ស្នត ស្
ិ ុខ និង
បគងា ើត វ ិធានការគដើមបីបងាារការលួ ចផ្លិតផ្ល ឬរមម ស្ទ
ិ ធិបញ្ញញ ការចូ លគដ្ឋយោមនការអ្នុញ្ញញត ឬការបត់បង់និគោជិត ឬ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខល ួនរបស្់អ្តិែិជន និងការបត់បង់ ការខូ ចខាត ឬការប្ ូរជាំនួស្ផ្លិតផ្លរនុងគពលស្ថ ិតគលើទីរណនល ងផ្លិត
ឹ ជញ្ជន
គក្ៅទីរណនល ងផ្លិត ឬរនុងអ្ាំឡ
រ ងគពលដរ
ូ ។ អ្ន រផ្គត់ផ្គងក្់ តូវ្ត់ វ ិធានការតាមជាំហានៗគដើមបីធានថ្ន ស្ិទធិមនុស្សក្តូវ
បនការពាររនុងក្រប់សាថនភាពទ ាំងអ្ស្់ ដូ ចាអ្នត រស្រមម ភាពរនុងចាំគណ្តមបុរគលិរស្នត ស្
ិ ខ
ុ រមម ររ និងគភាៀវ។ គៅរនុងន័យ
គនុះ អ្ន រផ្គ តផ្
់ គ ងក្់ តូវបនគលើរទឹរចិតតឱ្យស្ក្មបតាមគោលការណ៍ស្មក្័ រចិតតស្ដីអ្ាំពស្
ី នត ស្
ិ ុខ និងស្ិទធិមនុស្សតាមណតអាចគ្វ ើប
ន។
1) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវធានដល់ស្ុវតថ ិភាព និងស្នត ិស្ុខរបស្់រមម ររ និងគភាៀវទ ាំងអ្ស្់ាអាទិភាពទីមួយ។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវវាយតនមល ហានិភ័យស្នត ិស្ុខ និងបគងា ើត វ ិធានការគដើមបីបងាារការលួ ចផ្លិតផ្ល ឬរមម ស្ិទធិបញ្ញញ ការចូ ល
គដ្ឋយោមនការអ្នុញ្ញញត ឬការបត់បង់និគោជិត ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខល ួនរបស្់អ្តិែិជន និងការបត់បង់ ការខូ ចខាត ឬការ
ប្ ូរជាំនួស្ផ្លិតផ្លរនុងគពលស្ថ ិតគលើទីរណនល ងផ្លិត គក្ៅទីរណនល ងផ្លិត ឬរនុងអ្ាំឡ
រ ងគពលដឹរជញ្ជន
ូ ។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវ្ត់ វ ិធានការតាមជាំហានៗគដើមបីធានថ្ន ស្ិទធិមនុស្សក្តូវបនការពារ និងផ្ត ល់អាទិភាពរនុងក្រប់រ ូបភាពនន
ក្បតិបតត ិការស្នត ិស្ុខ គដ្ឋយរ ួមបញ្ចល
ូ អ្នត ររមម ភាពរនុងចាំគណ្តមបុរគលិរស្នត ិស្ុខ រមម ររ និងគភាៀវណដលមានការអ្នុញ្ញញត
និងោមនការអ្នុញ្ញញត។
4) គៅរនុងន័យគនុះ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ណរ៉ែក្តូវបនគលើរទឹរចិតតោ៉ាងខាលាំងឱ្យគោរពតាមគោលការណ៍ស្ម័ក្រចិតតស្តីពីស្នត ិស្ុខនិងស្ិទធិ
មនុស្ស (https://www.voluntaryprinciples.org/what-are-the-voluntary-principles) និងអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់គផ្សងគទៀតក្តូវបនគលើរ
ទឹរចិតតឱ្យគោងតាមគោលការណ៍ណដលក្តូវអ្នុវតត បន ដូ ចណដលវាពារ់ព័នធនឹង៖
 ការវាយតនមល ហានិភ័យ
 អ្នត ររមម ភាពរវាងក្រ រមហុន និងស្នត ិស្ុខសាធារណៈនិងឯរជន
o ការគរៀបចាំស្នត ិស្ុខ
o ការដ្ឋរ់ពក្ងាយការអ្នុវតត ន៏ និងការបណ្ុុះបណ្ត
ត ល
o ការពិគក្ោុះគោបល់ និងដាំបូនមន
o ការគ្ល ើយតបចាំគពាុះការរំគោភស្ិទធិមនុស្ស

ការក្សាវក្ជាវក្រភពផ្លិតផ្ល និងការយ្រឆិតតទុរដ្ឋរ់តាមភាររិឆាោ៉ាងក្តឹមក្តូវ
នដរូ ផ្លិតរមម និងណខសស្ងាវរ់ផ្គតផ្
់ គ ងក្់ តូវ្ត់ វ ិធានការគដើមបីធានតមាលភាពពាស្គពញណខសស្ងាវរ់ផ្គតផ្
់ គ ង់របស្់ខល ួន គ្វ កា
ើ រ
យរចិតតទរ
ុ ដ្ឋរ់តាមភាររិចាោ៉ាងក្តឹមក្តូវក្ស្បតាមគោលការណ៍ណណនាំការយរចិតតទុរដ្ឋរ់តាមភាររិចាោ៉ាងក្តឹមក្តូវរបស្់
OECD ណដលក្តូវអ្នុវតត និការងអ្នុវតត ន៏តាមគោលការណ៍ និងតក្មូវការណខសស្ងាវរ់ផ្គតផ្
់ គ ង់របស្់ TIFFANY។
1) នដរូ ផ្លិតរមម និងណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់ក្តូវ្ត់ វ ិធានការគដើមបីធានបននូ វតមាលភាពទូ ទ ាំងណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់របស្់ពួរ
គរ។
2) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវអ្នុវតត តាមគោលការណ៍ និងការទមទរស្ក្មាប់ស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់របស្់ Tiffany។
3) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបនគលើរទឹរចិតតឱ្យយរចិតតទុរដ្ឋរ់តាមភាររិចាោ៉ាងក្តឹមក្តូវក្ស្បគោលការណ៍ណណនាំការណណនាំការយរ
ចិតតទុរដ្ឋរ់តាមភាររិចាោ៉ាងក្តឹមក្តូវរបស្់ OECD។ ការយរចិតតទុរដ្ឋរ់តាមភាររិចាោ៉ាងក្តឹមក្តូវក្ស្បគោលការណ៍
ណណនាំការណណនាំការយរចិតតទុរដ្ឋរ់តាមភាររិចាោ៉ាងក្តឹមក្តូវរបស្់ OECD ទទួ លខុស្ក្តូវចាំគពាុះណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់នន
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
្នធានណរ៉ែពីតាំបន់ណដលរងផ្លប៉ាុះពាល់ពីទាំនស្់និងមានហានិភ័យខព ស្់ (“គោលការណ៍ណណនាំរបស្់ OECD”) រឺាឧទហរណ៍
ដាំបូងននរាំនិតផ្្ ចគផ្ត
ួ
ើមពហុភារីពារ់ព័នព័នធនឹងការទទួ លខុស្ក្តូវណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់ណដលមានការទទួ លខុស្ក្តូវននណរ៉ែពី
តាំបន់ណដលរងផ្លប៉ាុះពាល់ពីទាំនស្់និងមានហានីភ័យខព ស្់ គដ្ឋយរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងប៉ាុណនត មិនរាំណត់ចាំគពាុះណត ស្ាំណប៉ាហាាំង តាន
តាលូ ម តង់ណស្ត ន និងមាស្។ គោលបាំណងរបស្់ខល ួនរឺជួយក្រ រមហុនគអាយគោរពស្ិទធិមនុស្ស និងគជៀស្ពីការចូ លរ ួមរនុង
ជគមាលុះតាមរយៈការអ្នុវតត ន៏ក្បភព្នធានណរ៉ែរបស្់ពួរគរ។ គស្ចរត ីណណនាំរបស្់ OECD រ៏មានគោលបាំណងគដើមបីបគងា ើតប
ណរ៉ែក្បរបគដ្ឋយតមាលភាពនិងការចូ លរ ួមរបស្់ក្រ រមហុនក្បរបគដ្ឋយចីរភាពគៅរនុង វ ិស្័យណរ៉ែគដើមបីផ្តល់លទធ ភាពឱ្យក្បគទស្
ននទទួ លបនអ្តថក្បគោជន៍ពី្នធានណរ៉ែរបស្់ពួរគរនិងរារាាំងការទញយរនិងគ្វ ើពាណិជជរមម ណរ៉ែពីការកាលយាក្បភពនន
ជគមាលុះការរំគោភស្ិទធិមនុស្ស និងអ្ស្នត ិស្ុខ។ គោលការណ៍ណណនាំ OECD ផ្ត ល់ជូនក្រ រមហុននូ វរញ្ា ប់គពញគលញគដើមបីររ
ក្បភពណរ៉ែក្បរបគដ្ឋយទាំនួលខុស្ក្តូវគដើមបីគ្វ ើពាណិជជរមម គលើ្នធានណរ៉ែទ ាំងគនុះគដើមបីោាំក្ទដល់ស្នត ិភាព និងការអ្ភិវឌ្ឍ និង
មិនណមនជគមាលុះគឡើយ។ ឯរសារននគោលការណ៍ណណនាំ OECD អាចររបនគៅ៖ https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECDDue-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
4) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវររាគោលការណ៍ និងក្បព័នធក្រប់ក្រងសារធាតុ និង្នធានណរ៉ែាវតថុធាតុគដើមណដលមានរាំហិត (RSRM) រ ួម
ទ ាំងការគបត ាាចិតតរបស្់ពួរគររនុងការគ្វ ើការយរចិតតទុរដ្ឋរ់តាមភាររិចាោ៉ាងក្តឹមក្តូវចាំគពាុះក្បភពវតថុធាតុគដើមពីក្បភព
ណដលមានការទទួ លខុស្ក្តូវ។ វវ ិសាលភាពននវតថុធាតុគដើមរួ រណតហួ ស្ពីធានធានណរ៉ែណដលមានជគមាលុះ (3TG៖ តានតាលូ ម ស្ាំណ
ប៉ាហាាំង តង់ណស្ត ន និងមាស្) គហើយមិនក្តូវបនរាំណត់គដ្ឋយទីតាាំងគដើមគឡើយ។
5) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវបនគលើរទឹរចិតតោ៉ាងខាលាំងឱ្យគ្វ ើការយរចិតតទុរដ្ឋរ់តាមភាររិចាោ៉ាងក្តឹមក្តូវណផ្ន រស្ិទធិម នុស្សគដើមបី
រាំណត់ ទប់សាាត់ កាត់បនថ យ និងទទួ លខុស្ក្តូវចាំគពាុះរគបៀបណដលពួ រគរគដ្ឋុះក្សាយផ្លប៉ាុះពាល់របស្់ពួរគរគលើស្ិទធិមនុស្ស
ក្ស្បតាមគោលការណ៍ណណនាំរបស្់អ្ងគ ការស្ហក្បាាតិស្តីពី្ុររិចា និងស្ិទធិមនុស្ស។
6) ដូ ចមានណចងគៅរនុងណផ្ន រ “ក្បព័នធក្រប់ក្រង” ននក្បព័នធក្រប់ក្រង RSRM អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ឯរសារននគោលការណ៍ណណនាំរួរណត
ធានថ្ន ពួ រគរ និងអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់រងរបស្់ពួរគរគ្វ ើក្បតិបតត ិការក្ស្បនឹងតក្មូវការទង
ាំ អ្ស្់ និងមានដូ ចខាងគក្កាម៖
 ការគបត ាាចិតត ការោាំក្ទ និងរណគនយយភាព
 ការវាយតនមល ហានិភ័យ
 គោលនគោបយ
 នីតិ វ ិ្ីលមអ ិត
 ការវាស្់ណវង
 ការក្រប់ក្រងឯរសារ
 ឫស្រល់ និងណផ្នការស្រមម ភាពបងាារ
7) អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវណតខិតខាំណស្វ ងររ និងចូ លរ ួមាមួ យរមម វ ិ្ី វ ិញ្ញញបនប័ក្តណដលអាចគជឿទុរចិតតបនណដលរ ួមបញ្ចល
ូ ការរំពឹង
ទុរណដលអាចតាមដ្ឋនបន។
8) Tiffany គលើរទឹរចិតតោ៉ាងខាលាំងឱ្យមានភាពក្បគស្ើរគឡើងាបនត បនាប់ និងក្បព័នធក្រប់ក្រងគដើមបីគ្វ ើឱ្យបញ្ញហបរ ិសាថនក្បគស្ើរ
គឡើង។ ស្ក្មាប់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់ណដលបនទទួ ល វ ិញ្ញញបនប័ក្តរបស្់ភារីទីបី ដូ ចា ISO14001, RJC និង IRMA, Tiffany នឹង
ពិ្រណ្តគលើភាពអាចគក្បើក្បស្់បនននក្បព័នធ វ ិញ្ញញបនប័ក្តទ ាំងគនុះ និងរគបៀបណដលពួ រវាក្តូវនឹងតក្មូវការរបស្់គយើង។

ការរុរររធនធានណរ៉ែគដលមានការទទួ លែុស្ក្តូវ
ខណៈគពលណដលTiffanyនិង / ឬអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់របស្់គយើងាគក្ចើនមិនមានរមម ស្ិទធិ ឬគ្វ ើក្បតិបតត ិការរុររណរ៉ែណ្តមួ យ ផ្លិតផ្លរបស្់គយើង
ភារគក្ចើនពឹងណផ្អ រគលើវតថុធាតុគដើមណដលមានណរ៉ែ។ គយើងគជឿារ់ថ្ន វវ ិ្ីណដលគោហធាតុមានតនមល និងតប
ូ ងក្តូវបនទញយររឺមានសា
រៈស្ាំខាន់បាំផ្ុត។ គយើងខិតខាំររាស្ត ង់ដ្ឋរខព ស្់បាំផ្ុតស្ក្មាប់ររក្បភពណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់ណរ៉ែរបស្់គយើង គហើយគយើងគជឿារ់ថ្ន គៅគពល
ណដលមានទាំនួលខុស្ក្តូវ ការជីរយរណរ៉ែខានតតូ ចនិងខានត្ាំអាចាក្បភពវ ិជជ មានស្ក្មាប់ការអ្ភិវឌ្ឍស្ងគ ម និងគស្ដា រិចា។ វាាការ
ស្ាំខាន់ណដលអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ទង
ាំ អ្ន រជីរណរ៉ែ និង/ឬអ្ន រណដលមានណខសចងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់ផ្ទាល់ខល ួនណដលពឹងណផ្អ រគលើណរ៉ែ មានតក្មូវការរុរររណរ៉ែ
ណដលមានការទទួ លខុស្ក្តូវ។
ដល់ទីបញ្ា ប់គនុះ គយើងបនជួ យគបើរដាំគណើរការ រាំនិតផ្្ ចគផ្ត
ួ
ើមស្ក្មាប់ការធានគលើការរុរររណរ៉ែណដលមានការទទួ លខុស្ក្តូវ (IRMA)
រនុងឆនាំ 2006។ គយើងគជឿារ់ថ្ន IRMA បាំគពញចគនលុះគៅរនុងឧស្ាហរមម គដ្ឋយផ្ត ល់និយមន័យពហុភារីពារ់ព័នធដាំបូងគរននពិភព
គោរអ្ាំពីអ្វើណដលបគងា ើតាការជីរយរណរ៉ែណដលមានការទទួ លខុស្ក្តូវគៅអ្ណ្ ូងណរ៉ែខានតឧស្ាហរមម គៅទូ ទង
ាំ ពិភពគោរ ខណៈគពល
ណដលក្តូវអ្នុវតត ចាំគពាុះវតថុធាតុគដើមណរ៉ែ (រ ួមទ ាំងគោហធាតុ គពក្ជ និងតប
ូ ង)។ ក្រ រមហុនរុរររណរ៉ែអាចចូ លរ ួមគដ្ឋយផ្ទាល់ាមួ យ IRMA
គដ្ឋយគ្វ ើការវាយតនមល គដ្ឋយខល ួនឯងក្បឆាំងនឹងស្ត ង់ដ្ឋរស្ក្មាប់ការជីរយរណរ៉ែលណដលមានការទទួ លខុស្ក្តូវ និងការគ្វ ើស្វនរមម ភារី
ទីបីឯររាជយគដើមបីមានការបញ្ញជរ់គដ្ឋយវ ិញ្ញញបនប័ក្ត (ែម ីរនុងឆនាំ 2019)។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
គយើងគលើរទឹរចិតតោ៉ាងខាលាំងដល់ក្រ រមហុនជីរររណរ៉ែឱ្យគក្បើក្បស្់ស្តង់ដ្ឋរ IRMA និងយនត ការវ ិញ្ញញបនប័ក្តណបបគនុះគដ្ឋយផ្ទាល់គដើមបី
បញ្ញជរ់ពី្នធានណរ៉ែរបស្់ពួរគរ។ រនុងររណីអ្នរផ្គ ត់ផ្គង់ណដលរាំពុងណស្វ ងររក្បភពណរ៉ែ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់រ៏អាចចូ លរ ួមាមួ យ IRMA គដ្ឋយ
គក្បើវាាឧបររណ៍គដើមបីទទួ លបនតមាលភាពបណនថ មគទៀតគៅរនុងណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់របស្់ពួរគរ គហើយគយើងគលើរទឹរចិតតឱ្យអ្ន រផ្គ ត់
ផ្គ ង់ទ ាំងគនុះគស្ន ើស្ុាំ វ ិញ្ញញបនប័ក្ត IRMA ពីអ្នរផ្គ ត់ផ្គង់ណរ៉ែរបស្់ពួរគរ។ គៅរក្មិតរុរររណរ៉ែខានតតូ ចនិងស្ិបបនិមមិត គយើងគលើរទឹរចិតត
ក្រ រមហុនឱ្យគក្បើក្បស្់ក្បព័នធ វ ិញ្ញញបនប័ក្ត Fair-Mined និង Fair-Trade។ ទីបាំផ្ុត Tiffany រឺគៅឆនាំ 2005 ណដលាអ្ន រគក្រឿងអ្លងាារ
ដាំបូងគរណដល្ប់យរ “វវ ិធានមាស្” ននយុទធនការោមនមាស្រខវ រ់ននការងារទរ់តងនឹងដី គយើងគលើរទឹរចិតតឱ្យអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់របស្់
គយើងវាយតនមលក្បភពមាស្របស្់ពួរគរក្ស្បតាមវ ិធានមាស្ណដលាឧបររណ៍មានក្បគោជន៍គដើមបីវាស្់ណវង និងបងាហញការអ្នុវតត ន៏
ការជិររយរណរ៉ែណដលមានការទទួ លខុស្ក្តូវ។

តក្មូវការស្ក្មារ់អ្នរផ្គត់ផ្គង់វតថតធាតុគដើមពិគស្ស្
អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់តូ បងគពក្ជ និងទាំនិញស្គក្មចទ ាំងអ្ស្់ក្តូវអ្នុវតត តាមតក្មូវការគលើគស្ចរត ីណែល ងការណ៍ធាន ការបញ្ញជរ់ វ ិញ្ញញបនប័ក្ត និង
ការតាមដ្ឋនគដ្ឋយណផ្អ រគលើផ្លិតផ្លណដលពួ រគររាំពុងផ្លិត។

ការធានគពក្ជ
អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ស្ូមយល់ក្ពម តាំណ្តង និងធានថ្ន វាក្តូវគោរពតាមគោលការណ៍ណណនាំទង
ាំ អ្ស្់ និងររា និងក្បមូ លរាល់ការធាន
្ាំបច់ននណដលទរ់ទងនឹងការបញ្ញជរ់ វ ិញ្ញញបនប័ក្តដាំគណើរការ Kimberly និងក្បព័នធននការធាន។ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់យល់ក្ពមបណនថ ម
គទៀត និងធានថ្ន តប
ូ ងគពក្ជណ្តមួ យ និងទ ាំងអ្ស្់មិនថ្នាទាំនិញរលុងឬទាំនិញណដលបនបញ្ា ប់ក្តូវបនគចញវ ិរា ័យបក្តដល់ Tiffany
ក្តូវបនទិញពីក្បភពក្ស្បចាប់ គដ្ឋយអ្នុគោមតាមពិ្ីសារននការធានក្បភពគពក្ជ (និងរាល់ការដ្ឋរ់ទណឌរមម ណដលក្តូវអ្នុវតត
បន) រឺមិនមានជគមាលុះ និងស្ថ ិតរនុងការអ្នុគោមតាមដាំគណ្តុះក្សាយរបស្់អ្ងគ ការស្ហក្បាាតិ។

ការជីរយ្រណរ៉ែមានជគមាេុះ (តានតាលូម ស្ាំណបា៉ាហាាំង និងតង់ណស្តន)
អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់តគៅគនុះយល់ក្ពម តាំណ្តង និងធានថ្ន វានឹងគោរព និងបាំគពញតាមតក្មូវការននគោលនគោបយ និងរមម វ ិ្ី
អ្នុគោមតាម្នធានណរ៉ែណដលមានជគមាលុះ ដូ ចណដលបនតក្មង់ទិស្គដ្ឋយ Tiffany គលើមូលដ្ឋានក្ប្ាំឆនាំ ឬគៅគពលគផ្សងគទៀតណ្ត
មួ យដូ ចណដល Tiffany អាចគស្ន ើស្ុាំ។ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវជូ នដាំណឹងដល់ Tiffany ាបនាន់ ក្បស្ិនគបើព័ត៌មានណ្តមួ យណដលបនផ្ត ល់ដល់
Tiffany ទរ់ទងនឹងរមម វ ិ្ីតក្មូវឱ្យមានការគ្វ ើបចចុបបនន ភាព និង/ឬណក្បាមិនក្តឹមក្តូវ គហើយអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្ត ល់ព័ត៌មានែម ីៗ
ក្បគភទគនុះដល់ Tiffany។

តប
ូ ងគពក្ជពណ៌
អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់តាំណ្តង និងធានថ្ន ពួ រគរនឹងចូ លរ ួមគដ្ឋយការយរចិតតទុរដ្ឋរ់តាមភាររិចាោ៉ាងក្តឹមក្តូវគដ្ឋយស្មគហតុផ្លគដើមបី
ធានថ្ន តប
ូ ងទ ាំងអ្ស្់ណដលបនបញ្ជន
ូ និង/ឬលរ់គៅឱ្យ Tiffany ក្តូវបនដរក្ស្ង់គចញពីតាំបន់ោមនជគមាលុះ គហើយក្តូវបនគរជី
រយរ និងដាំគណើរការតាមរគបៀបណដលគោរពស្ិទធិមនុស្ស និងស្ិទធិការងារ និងមិនគ្វ ើឱ្យប៉ាុះពាល់ដល់ការបាំផ្ទលញបរ ិសាថនគក្កាមស្ត ង់ដ្ឋរ
ឧស្ាហរមម ទូគៅ។ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវក្បកាន់ខាជប់នូវរាល់ការដ្ឋរ់ទណឌរមម អ្នត រាតិណដលក្តូវអ្នុវតត និងការបញ្ញជរ់ និងការរ ឹតតបិត
របស្់ Tiffany ទរ់ទងនឹងការផ្ត ល់្នធាន ការជួ ញដូ រ និងការលរ់តូ បងគពជយគដ្ឋយមិនរិតពីរណនល ងណដលតប
ូ ងទ ាំងគនុះក្តូវបន
កាត់ និងពីរណនល ងណដលក្តូវបននាំគចញ។ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវផ្ត ល់នូវការបងាហញឱ្យបនទង
ាំ ក្ស្ រងនិងគពញគលញនូ វរាល់លរខ ណៈរ ូបវនត
របស្់តូ បង (រ ួមទង
ាំ ព័ត៌មានលមអ ិតស្ត ីពីការពាបល ឬការសាយភាយ) ការមិនក្បតិបតត ិតាមតាមចាប់ាតិ និងអ្នត រាតិ និងការ
អ្នុវតត ន៏លអបាំផ្ុតរនុងឧស្ាហរមម ។ អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ក្តូវររាទុររាល់ស្ាំណុាំឯរសារណដលក្តូវបនគក្បើគដើមបីោាំក្ទគស្ចរត ីក្បកាស្ស្ត ីពីក្បភព
តប
ូ ង គដ្ឋយរ ួមមានគដ្ឋយោមនណដនរាំណត់ ការធានណដលអាចគផ្ា ៀងផ្ទាត់បនស្ក្មាប់ការនាំគចញោ៉ាងគហាចណ្តស្់រយៈគពលក្បាំឆនាំ
រិត្ប់ពីកាលបរ ិគចេ ទណដលតប
ូ ងគពក្ជក្តូវបនបញ្ជន
ូ គៅ Tiffany។

ការផ្តល់ធនធានគឈ្ើនិងក្រដ្ឋស្ក្រររគដ្ឋយ្និរនត រភាព
Tiffany មានគោលគៅដរគចញការកាប់បាំផ្ទលញនក្ពគឈ្ើណដលជាំរុញគដ្ឋយទាំនិញពីណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់គឈ្ើនិងក្រដ្ឋស្ស្ាំខាន់របស្់គយើង។
គដ្ឋយមានរិចាស្ហការាមួ យ Rainforest Alliance Tiffany អ្ភិវឌ្ឍគោលការណ៍ណណនាំស្តីពីការផ្ត ល់្នធានគឈ្ើនិងក្រដ្ឋស្ស្ក្មាប់
ការទទួ លយរាស្រលណដលក្តូវបនអ្នុវតត តាមរយៈការណបងណចរការទិញរបស្់គយើង។
Tiffany តក្មូវឱ្យមានការធានគលើការគវចខា ប់អ្នរគក្បើក្បស្់ កាតាឡ
រ រ និងទីផ្ារទ ាំងអ្ស្់ក្តូវមានក្បភពក្បរបគដ្ឋយចីរភាព គហើយ
ពាោមជាំរុញការគក្បើក្បស្់ក្រដ្ឋស្ និងវតថុធាតុគដើមទរ់ទងនឹងគឈ្ើក្បរបគដ្ឋយនិរនត រភាពណដលក្តូវបនគក្បើក្បស្់ាណផ្ន រននអាជីវ
រមម របស្់គយើង។ គយើងខិតខាំគ្វ ើឱ្យកាន់ណតក្បគស្ើរគឡើងនូ វការផ្ត ល់្នធានរបស្់គយើងតាមគពលគវោ និងមានការគបត ាាចិតតរនុងការ
គក្បើក្បស្់ផ្លិតផ្លគឈ្ើនិងក្រដ្ឋស្ណដលទទួ លបនពីនក្ពគឈ្ើណដលក្តូវបនគរសាគល់ ថ្នានក្ពគឈ្ើណដលបនបនរាំណត់ និងក្រប់ក្រង
បនលអ ោ៉ាងក្ស្បចាប់។
ដូ គ្នុះគហើយ គៅគពលផ្ត ល់ក្បភពមាតិកាគដើម Tiffany ចង់បនក្បភពណដលក្បតិបតត ិតាមស្ត ង់ដ្ឋរគនុះ៖
 ក្បភពក្តូវបនគរសាគល់ និងអាចតាមដ្ឋនបន
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
 ក្បភពក្តូវបនក្បមូ ល និងជួ ញដូ រគដ្ឋយក្ស្បចាប់
 ក្បភពននមិនក្តូវបនគររំគោភបាំពានស្ិទធិមនុស្សគទ
 គឈ្ើមិនក្តូវបនគរក្បមូ លផ្លគៅរនុងនក្ពណដលតនមល អ្ភិររសខព ស្់ក្តូវបនរាំរាមរាំណហង
 គឈ្ើមិនក្តូវបនគរក្បមូ លផ្លគៅរនុងនក្ពណដលក្តូវបនប្រគៅាចមា
ូ
ា រ ឬគក្បើក្បស្់មិនណមននក្ពគទ
Tiffany & Co. ចង់បនោ៉ាងខាលាំងនូ វ្នធានណដលមានការបញ្ញជរ់ណដលមានការណរនចន គឡើង វ ិញ និងក្រ រមក្បឹរាសាតរភាពាអ្ន រទទួ ល
បនទុរណផ្ន រនក្ពគឈ្ើ™ (FSC™) រនុងការទទួ លសាគល់ FSC ថ្នាអ្ងគ ភាពភារីទីបីឯររាជយណដលាស្ត ង់ដ្ឋរមាស្រនុងការក្រប់ក្រងនក្ពគឈ្ើ
ក្បរបគដ្ឋយការទទួ លខុស្ក្តូវ និងណខសស្ងាវរ់ណែររា។

គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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T&CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពក្ី រមររស្់អ្នរផ្គតផ្
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់

និយ្មន័យ្
ទូ គៅ
ឆារ់ណដលក្តូវអ្នុវតត រាប់បញ្ចល
ូ ទ ាំងចាប់អ្នដ រាតិ រដា និងរនុងក្ស្ ររគៅរណនល ងណដលអាជីវរមម គ្វ ើក្បតិបតត ិការ។
ទាំនរ់ទាំនងអាជីវរមម : ទាំនរ់ទាំនងអាជីវរមម របស្់ក្រ រមហុនក្តូវបនរាំណត់ោ៉ាងទូ លាំទូោយគដើមបីភាជប់ទាំនរ់ទាំនងាមួ យនដរូ
អាជីវរមម អ្ងគ ភាពគៅរនុងណខសស្ងាវរ់តនមល របស្់វា និងរដា ឬអ្ងគ ភាពមិនណមនរដា គផ្សងគទៀតណដលភាជប់គដ្ឋយផ្ទាល់គៅនឹង
ក្បតិបតត ិការអាជីវរមម ផ្លិតផ្ល ឬគស្វារមម របស្់ខល ួន។ គនុះរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងអ្ងគ ភាពគៅរនុងណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់របស្់ខល ួនហួ ស្ពី
លាំដ្ឋប់ទីមួយ និងទង
ាំ ទាំនរ់ទាំនងអាជីវរមម គដ្ឋយផ្ទាល់ និងគដ្ឋយក្បគោល។
អ្នុគោមភាពរឺាសាថនភាពននការអ្នុគោមតាមគោលការណ៍ណណនាំ ការបញ្ញជរ់ចាស្់ោស្់ ឬចាប់ណដលបនបគងា ើតគឡើង។
គពក្ជរនតងជគមាេុះ រឺាតប
ូ ងគពក្ជរមិនទន់នចន ណដលគក្បើគដ្ឋយចលនឧទាម ឬស្មព ័នធមិតតរបស្់ពួរគរគដើមបីផ្តល់ហិរញ្ញ បបទនដល់ជគមាលុះ
ណដលមានគោលបាំណងគ្វ ើឱ្យរដ្ឋាភិបលក្ស្បចាប់ដូចណដលបនពិពណ៌នគដ្ឋយក្រ រមក្បឹរាស្នត ិស្ុខអ្ងគ ការស្ហក្បាាតិ
(UNSC) និងក្តូវបនទទួ លសាគល់គដ្ឋយមហាស្នន ិបតអ្ងគ ការស្ហក្បាាតិ (តាមរយៈគស្ចរត ីស្គក្មចA/RES/55/56)។
និគោជិត រ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងរមម ររនិគោជិតណដលមានការងារគ្វ ើផ្ទាល់និងរមម ររណដលគ្វ ើការគទៀងទត់គៅទីតាាំងស្មាជិរ និងណដល
មានរិចាស្នាការងារាមួ យភារីទីបីដូចាភានរ់ងារការងារអ្ន រផ្ត ល់ការងារ ឬអ្ន រគ ៉ា ការ/អ្ន រគ ៉ា ការបនត ។
ណែែស្ង្កវរ់ផ្គត់ផ្គង់ណដលមានហានិភ័យ្ែព ស្់រឺាអ្វ ើណដលបនរាំណត់គដ្ឋយគោលការណ៍ណណនាំការយរចិតតទុរដ្ឋរ់តាមភាររិចាោ៉ាង
ក្តឹមក្តូវរបស្់ OECD ស្ក្មាប់ណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់្នធានណរ៉ែណដលទទួ លខុស្ក្តូវពីតាំបន់ណដលរងផ្លប៉ាុះពាល់ពីជគមាលុះនិងមានហា
និភ័យខព ស្់ គដ្ឋយមានស្កាតនុពលននការរំគោភស្ិទធិមនុស្ស្ៃ ន់្ៃរ ការោាំក្ទគដ្ឋយផ្ទាល់ឬគដ្ឋយក្បគោលដល់ក្រ រមក្បដ្ឋប់អាវុ្
មិនផ្ល វូ ការ ឬរងរមាលាំងស្នត ិស្ុខសាធារណៈឬឯរជន ការស្ូ រប៉ាន់ និងការបនល ាំខុស្ការបងាហញពីក្បភពគដើមននការជីរយរណរ៉ែ
ការោងលុយរខវ រ់ និងការមិនបង់ពនធ និងការមិនបង់នែល ប៉ាតង់ដល់រដ្ឋាភិបល។
ស្េលមន៍មាាស្់ផ្ាុះ រឺាស្ហរមន៍ណដលការដ្ឋានការងារឬអ្ណ្ ូងណរ៉ែស្ថិត គៅ។
ស្ិទធិមនុស្ែ រឺាស្ិទធិនិងគស្រ ើភាពាស្រលណដលារមម ស្ិទធិរបស្់មនុស្សទង
ាំ អ្ស្់គដ្ឋយោមនការគរ ើស្គអ្ើង។ ាអ្បបបរមា RJC យល់ពី
ស្ិទធិរបស្់មនុស្សមានន័យថ្នស្ិទធិទ ាំងគនុះក្តូវបនបញ្ញជរ់គៅរនុងគស្ចរត ីក្បកាស្ចាប់អ្នត រាតិរបស្់អ្ងគ ការពលរមម អ្នត រាតិ
(ILO) ស្ត ីពីគោលការណ៍និងស្ិទធិាមូ លដ្ឋានគៅរណនល ងគ្វ ើការ និងចាប់ា្រមាន។
រញ្ហហវតថតធាតុគដើមរឺាបញ្ញហពារ់ព័នធឬស្ាំខាន់។
ក្រភពគដើម៖ក្បភពគដើមននវតថុធាតុគដើមណដលបនជីរយរណរ៉ែរឺអ្ណ្ ូងណរ៉ែ ក្រ រមហុន តាំបន់ ឬទីតាាំងភូ មិសាស្តស្តណដលារណនល ងណដលមាន
អ្ណ្ ូងណរ៉ែមិនថ្នាណរ៉ែខានតតូ ច ខានតម្យម ឬខានត្ាំគឡើយ។ ក្បភពគដើមននវតថុធាតុគដើមណរនចន រឺាចាំណុចណដលវាចូ លរនុងណខសស្ង្
វារ់ផ្គត់ផ្គង់គក្រឿងអ្លងាារគឡើង វ ិញ។ ចាំគពាុះមាស្ ក្បរ់ PGM ណដលអាចនចន គឡើង វ ិញបន គនុះរឺាចាំណុចណដលវាក្តូវបនបញ្ជន
ូ
គៅមា៉ាស្ុីនចក្មាញ់ ឬរ៏ឧបររណ៍ដាំគណើរការឬណរនចន រណ្ត
ត លគៅក្រ រមហុនផ្គ ត់ផ្គង់ដល់អ្នរគក្បើក្បស្់។
គោលនគោបាយ្ រឺាគស្ចរត ីណែល ងការណ៍អ្ាំពីគចតននិងទិស្គៅរបស្់អ្ងគ ភាពណដលក្តូវបនបងាហញាផ្ល វូ ការគដ្ឋយថ្ននរ់ដឹរនាំ
រាំពូលរបស្់ខល ួន។
ទង់ក្រេម៖ ទង់ក្រហមរឺាការក្ពមាន ឬស្ូ ចនររននហានិភ័យណដលអាចគរើតមាន។
ស្ាំណងមានគោលបាំណងសាតរបុរគល ឬក្រ រមណដលបនរងគក្ោុះ - រនុងររណីគនុះគដ្ឋយស្រមម ភាពអាជីវរមម - គៅរដា ណដលពួ រគរនឹង
មាន ក្បស្ិនគបើផ្លប៉ាុះពាល់មិនបនគរើតគឡើង។ រនុងររណីណដលមិនអាចគ្វ ើគៅបន វាអាចពារ់ព័នធនឹងស្ាំណង ឬទក្មង់ស្ាំណង
គផ្សងគទៀត។
អ្ន រមានស្ិទធ ិ រឺាបុរគល ឬក្រ រមស្ងគ មណដលស្ិទធិមនុស្សរបស្់ពួរគរអាចក្តូវបនប៉ាុះពាល់គដ្ឋយអ្ន រទទួ លខុស្ក្តូវ (ឧទហរណ៍ រដ្ឋាភិ
បល ក្រ រមហុន និងតួ អ្ងគ គផ្សងគទៀត) ។
ហានិភ័យ្៖ ស្កាតនុពលននផ្លប៉ាុះពាល់អ្ វ ិជជ មានណដលបណ្ត
ត លមរពីស្រមម ភាពផ្ទាល់ខល ួនរបស្់ក្រ រមហុន ឬទាំនរ់ទាំនងរបស្់ខល ួន
ាមួ យអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ និងអ្ងគ ភាពគផ្សងៗគទៀតគៅរនុងណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់។
អ្ន រគ ៉ា ការរនត រឺាមនុស្ស ឬអាជីវរមម ណដលមានរិចាស្នា (ា “អ្ន រគ ៉ា ការឯររាជយ” និងមិនណមនានិគោជិត) ាមួ យអ្ន រផ្គ ត់
ផ្គ ង់គដើមបីផ្តល់ណផ្ន រខល ុះននការងារ ឬគស្វារមម គៅគលើរគក្មាង។
ការតាមដ្ឋន រឺាស្មតថ ភាពរនុងការរាំណត់អ្តត ស្ញ្ញញណ តាមដ្ឋនធាតុផ្ស ាំរបស្់ផ្លិតផ្ល ឬសារធាតុ គៅគពលវាផ្ទលស្់ទីតាមណខសស្ង្
វារ់ផ្គត់ផ្គង់ពីទាំនិញគទគៅផ្លិតផ្លស្គក្មច។
ក្រ ុមង្កយ្រងគក្ោុះក្តូវបនរាំណត់លរខ ណៈគដ្ឋយហានិភ័យខព ស្់របស្់ពួរគរ និងស្មតថ ភាពែយចុុះគដើមបីទប់ទល់នឹងផ្លប៉ាុះពាល់
តរ់ស្លុត ឬអ្វ ិជជ មាន។ ភាពងាយរងគក្ោុះរបស្់ពួរគរអាចណផ្អ រគលើសាថនភាពគស្ដា រិចាស្ងគ ម គភទ អាយុ ពិការភាព។
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
ពលរមម
ការឆរចាគដ្ឋយ្គសាមុះក្តង់ រឺក្តូវជួ ប និងពិភារាាគទៀងទត់គដ្ឋយមាន្នា ៈរនុងការឈានដល់រិចចក្ពមគក្ពៀងមួ យ។
ការដ្ឋរ់រនតងរញ្ជីគមម រាំពុងបគងា ើត ណែររា គក្បើក្បស្់ និង/ឬបញ្ជ ីគឈាមុះនិគោជិត ឬនិគោជិតស្កាតនុពលរនុងគោលបាំណងបដិគស្្
ការងារ ឬការពិន័យគផ្សងគទៀតគដ្ឋយណផ្អ រគលើសាថនភាពគផ្សងគទៀតគដ្ឋយណផ្អ រគលើសាថនភាពការពារក្ស្បចាប់ ឬលរខ ណៈវ ិនិចេ័យ
ណដលមិនទរ់ទងនឹងការងារ។
រមាេាំងពលរមម ជារ់កាតពវ រិឆា រឺាទក្មង់ននការធានរា៉ែប់រងណដលរនុងគនុះក្បរ់រមា ី ឬបាំណុលរបស្់រមម ររនិគោជិត ឬក្រួ សាររបស្់
ពួ រគរក្តូវបនស្ងគដ្ឋយរមាលាំងពលរមម ផ្ទាល់ គហើយតនមល ពលរមម ណដលបនផ្ត ល់ាការវាយតនមល ស្មគហតុផ្លមិនក្តូវបនអ្នុ
វតត ចាំគពាុះការរំោយបាំណុល ឬរយៈគពលនិងលរខ ណៈននពលរមម មិនក្តូវបនរាំណត់ ឬរាំណត់និយមន័យឱ្យបនស្មរមយគទ។
ការឆរចាជាស្មូ េភាព រឺាការចរ្ក្បរ់ឈ្ន ួល និងលរខ ខណឌការងារគផ្សងគទៀតគដ្ឋយអ្ងគ ភាពនិគោជិតណដលបនគរៀបចាំ។
ស្ាំណង រឺាក្បរ់ឈ្ន ួល និងអ្តថក្បគោជន៍ (រ ូបិយវតថុ និងមិនណមនរ ូបិយវតថុ) ណដលផ្ត ល់គដ្ឋយអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ដល់និគោជិត។
ពលរមម គដ្ឋយ្រងខ ាំ រឺាការងារ ឬគស្វារមម ណដលទទួ លបនគៅគក្កាមការរាំរាមរាំណហងននការដ្ឋរ់ទណឌរមម ឬណដលអ្ន រពារ់ព័នធមិន
បនផ្ត ល់ជូនគដ្ឋយខល ួនឯង ឬខល ួនឯងគដ្ឋយស្ម ័ក្រចិតត។ ឧទហរណ៍ រ ួមមានគស្វភាពណដលមិនស្ម ័ក្រចិតត និងរមាលាំងពលរមម ណដល
ចងភាជប់។
ពលររររគទស្ រឺានិគោជិតណខសស្ងាវរ់ផ្លិតរមម ណដលជួ លគដ្ឋយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈភារីទីបីណដលជួ លគដ្ឋយអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់ និងណដល
មានស្ញ្ញជតិ ឬក្បគទស្រាំគណើតខុស្ោនពីក្បគទស្ណដលទីតាាំង/រណនល ងគ្វ ើការរបស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់តាាំងគៅ។
ការជួញដូ រមនុស្ែ រាំពុងទទួ លបនរមាលាំងពលរមម ឬគស្វារមម តាមរយៈការបងខ ាំ ការណរល ងបនល ាំ ឬការបងខ ិតបងខ ាំ ឬការក្បក្ពឹត្ក្ស្គដៀង
ោនណដលនឹងគ្វ ើឱ្យ្នា ៈរបស្់បុរគលគនុះហួ ស្គហតុស្ក្មាប់គោលបាំណងននពលរមម គដ្ឋយបងខ ាំ ឬ់ការជួ ញដូ រផ្ល វូ គភទ។
រមម ររជាអ្នីតិជននិងរមម ររវ ័យ្គរម ង៖ រឺារមម ររទ ាំងគនុះណដលមានអាយុការងារអ្បបបរមា និងអាយុ 18 ឆនាំ។
ភានរ់ង្ករការង្ករ មានន័យថ្នទីភានរ់ងារការងារឯរជន (PEAs) ទីភានរ់ងារគក្ជើស្គរ ើស្បុរគលិរ ក្រ រមហុនគក្ជើស្គរ ើស្រមាលាំងពលរមម ទី
ភានរ់ងារភាជប់ ឈ្ម ួញរណ្ត
ត លរមាលាំងពលរមម និងភារីទីបីគផ្សងគទៀតណដលពារ់ព័នធនឹងការគក្ជើស្គរ ើស្បុរគលិរ ការគក្ជើស្គរ ើស្ ការ
ជួ ល ការដឹរជញ្ជន
ូ និង/ឬការក្រប់ក្រងរមម ររ។
ពលររឆាំណ្តរក្ស្ ុរ រឺាអ្ន រណដលផ្ទលស្់ទីលាំគៅគៅក្បគទស្គផ្សង ឬតាំបន់មួយរនុងក្បគទស្ណតមួ យគដើមបីណស្វ ងររការងារគ្វ ើណដលា
ទូ គៅបាំផ្ុតស្ក្មាប់ការងារតាមរដូ វឬបគណ្ត
ត ុះអាស្នន ។
ការង្ករគក្ៅររ ិគវណ រឺាការងារណដលទទួ លបនក្បរ់ឈ្ន ួលណដលគ្វ ើគៅផ្ា ុះ ឬទីតាាំងគផ្សងគទៀតគក្ៅពីគរាងចក្រ ឬរណនល ងគ្វ ើការរបស្់
អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់។
ក្បារ់ឈ្ន ួលទូ គៅរឺារក្មិតននក្បរ់ឈ្ន ួលាទូ គៅណដលក្តូវបនបង់គៅរនុងក្បគទស្ ឬតាំបន់ពារ់ព័នធននក្បគទស្ស្ក្មាប់ការងារគៅ
រនុង វ ិស្័យណតមួ យ និងស្ក្មាប់រក្មិតននការទទួ លខុស្ក្តូវ និងបទពិគសា្ន៍ក្បហារ់ក្បណហល។
ការរំគោភរាំពានផ្ល វូ ឆិតតនិងពារយស្មត ីរាប់បញ្ចល
ូ ទ ាំងការណក្ស្រ ការរាំរាមរាំណហង ការគក្បើពារយក្បមាែគមើលងាយដល់និគោជិត និង
ការគក្បើក្បស្់ពារយស្មត ី ឬស្រមម ភាពណដលពាោមកាត់បនថ យការគោរពខល ួនឯងរបស្់និគោជិត។
ការយ្រឆិតតទុរដ្ឋរ់តាមភាររិឆាោ៉ាងក្តឹមក្តូវគដ្ឋយ្ណផ្អរគលើហានិភ័យ្រឺាការគស្ុើបអ្គងា តណដលស្មគហតុផ្លមួ យណដលគ្វ ើគដ្ឋយ
អាជីវរមម គដើមបីរាំណត់ វាយតនមល ការពារ និងកាត់បនថ យហានិភ័យគៅរនុងណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់របស្់ខល ួនណដលរក្មិតននការក្តួ ត
ពិនិតយណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់មានលរខ ណៈដូ ចោនាមួ យនឹងការរាំណត់ហានិភ័យ។
ការគរៀតគរៀន ឬការរំគោភរាំពានផ្ល វូ គភទ រ ួមមាន៖
o គោបល់ពារ់ព័នធនឹងផ្ល វូ គភទណដលមិនសាវរមន៍ រ ួមទ ាំងគោបល់អ្ាំពីរាងកាយ រ ូបរាង ឬស្រមម ភាពផ្ល វូ គភទរបស្់មនុស្ស និង
ការគជឿនគលឿន ឬស្ាំគណើរននលរខ ណៈផ្ល វូ គភទ។
o អារបបរិ រ ិោណផ្ន ររាងកាយណដលមិនសាវរមន៍ រ ួមមានការរំគោភ ការរារាាំង ឬការទប់សាាត់ចលន ឬការគក្ជៀតណក្ជររាងកា
យ។
o ការផ្ត ល់ជូននូ វការងារណដលចង់គ្វ ើ ឬការក្បក្ពឹតតគៅរនុងការផ្ទលស្់ប្រារ
ូ
់ ណស្ត ងឬបងា ប់ន័យស្ក្មាប់ទាំនរ់ទាំនងផ្ល វូ គភទ។
o ការដ្ឋរ់និគោជិតឱ្យគ្វ ើការក្បក្ពឹតតណដលមានការគរ ើស្គអ្ើងរនុងការស្ងស្ឹរចាំគពាុះការជាំរុញណផ្ន រផ្ល វូ គភទណដលក្តូវបនបដិគស្
្។
រិឆាស្នារយ្ៈគពលែេ ី. អ្វតដ មាននននិយមន័យចាប់របស្់ក្បគទស្ រិចាស្នារយៈគពលខល ីរឺារិចាស្នាណដលមានរយៈគពល 1 ឆនាំ ឬតិច
ាងគនុះ។
ក្រភព ននវតថុធាតុគដើមរឺាភូ មិសាស្តស្ត មនុស្ស ឬក្រ រមហុនណដលទទួ លបនវតថុធាតុគដើម។ ក្បភពននសារធាតុណរ៉ែរឺ៖
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
o ស្ក្មាប់មាស្ ក្បរ់ ឬ PGM៖ ្នធានណរ៉ែ ឬក្បគទស្ណដលមានក្បភពគដើមណរ៉ែ។
o ស្ក្មាប់តូ បងគពក្ជ ឬតប
ូ ងពណ៌៖ ស្ក្មាប់ក្រ រមហុនផ្លិតហាគស្ និងក្រ រមហុនក្បមូ លនិងដឹរជញ្ជន
ូ ហាគស្លាំដ្ឋប់ថ្ននរ់ទី 1 គនុះា
អ្ណ្ ូងណរ៉ែឬក្បគទស្ក្បភពគដើមណរ៉ែ ក្រ រមហុន និង/ឬតាំបន់។ ស្ក្មាប់ក្រ រមហុនក្បមូ លនិងដឹរជញ្ជន
ូ ហាគស្ និងក្រ រមហុនផ្គ ត់ផ្គង់ហ្
ោស្ដល់អ្តិែិជនលាំដ្ឋប់ថ្ននរ់ទី 2 នឹងកាលយាអ្ន រនាំគចញមិនទន់នចន (ការនាំគចញដាំបូងពីក្បគទស្ក្បភពគដើមណរ៉ែ) ឬក្រ រម
ហុនក្បមូ លនិងដឹរជញ្ជន
ូ ហាគស្លាំដ្ឋប់ទី 1 ក្បស្ិនគបើមិនណមនាចាំណុចឆៃយបាំផ្ុតគៅរនុងណខសស្ងាវរ់ផ្គត់ផ្គង់ផ្លិតហាគស្។
ក្បភពននស្មាារៈណរនចន រឺដូចោននឹងក្បភពគដើមរបស្់វាណដរ។
រមម រររគណ្ត
ត ុះអាស្នន រឺារមម ររណខសចងាវរ់ផ្លិតរមម ណដលគ្វ ើការគៅតាមទីតាាំងរបស្់អ្នរផ្គ ត់ផ្គង់ ប៉ាុណនត អ្ន រណដលក្តូវបនផ្ត ល់និង
បង់ក្បរ់គដ្ឋយភារីទីបី ដូ ចាទីភានរ់ងារការងារបគណ្ត
ត ុះអាស្នន ។

គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
ស្ុែភាព និងស្ុវតថ ិភាព
ឧរររណ៍រនែ
ុ ទធ ែយល់ដរដគងហ ើម រឺាឧបររណ៍ដរដគងហ ើមណដលមានតក្មង់បនស
រ តខយល់ ដុាំហវិល ឬរាំប៉ាុងណដលយរសារធាតុរខវ រ់ខយល់
ិញតាមរយៈធាតុ
ារ់ោរ់គចញគដ្ឋយ្ល ងកាត់ខយល់ព័ទធជុាំ វ
បនស
រ ទធ ខយល់។
Asbestos រឺាណរ៉ែណដលគរើតគឡើងគដ្ឋយ្មម ាតិណដលបគងា ើតគឡើងពីស្រនស្គស្ត ើងណវង។ ស្រនស្ទ ាំងគនុះអាចមានគក្ោុះថ្ននរ់ ក្បស្ិនគបើវា
ក្តូវបនក្ស្ូ បចូ លា្ូ លី គហើយក្តូវបនគរដឹងថ្នអាចរ ួមចាំណណរដល់ការគរើនគឡើងហានិភ័យននជាំងឺមហារ ើរស្ួ ត។
គក្ោុះថ្ននរ់ណផ្នរជីវសាស្តស្ត រឺាសារធាតុរខវ រ់ស្ រ ើរាងគ ណដលបគងា ើតគឡើងគដ្ឋយ ឬសារពាងគ កាយណដលរស្់គៅគដ្ឋយខល ួនវាផ្ទាល់ (ណដលក្តូវ
បនគរសាគល់ថ្នាជីវឧស្ម ័នផ្ងណដរ) ។ ជីវឧស្ម ័នទូ គៅរ ួមមានបរ់គតរ ើ ផ្សិត (fungi) ផ្សិត (molds) ផ្សិត (mildews) ស្តវ លអិតតូ ចៗ
លមអ ងរុរខាតិ legionella និងលាំអ្ង។
ភានរ់ង្កររងា គរាលរនតងឈាម រឺាអ្តិស្ុខុមក្បណបងា ជាំងឺណដលមានវតត មានគៅរនុងឈាមរបស្់មនុស្ស និងអាចបងា ឱ្យមានជាំងឺគៅ
រនុងខល ួនមនុស្ស។ ភានរ់ងារបងា ជាំងឺទ ាំងគនុះ រ ួមមានប៉ាុណនត មិនក្តូវបនរាំណត់ចាំគពាុះណតវ ើរុស្ជាំងឺរោរគែល ើមក្បគភទ B (HBV) និង វ ើរុ
ស្ភាពសាុាំរបស្់មនុស្ស (HIV)។
គក្ោុះថ្ននរ់លីមី រឺាសារធាតុ ឬលាយ ឬសារធាតុស្ាំគោរណដលក្តូវបនគរ្ត់ទុរថ្នមានគក្ោុះថ្ននរ់ដល់និគោជិត។
លុណភាពែយល់រនតងផ្ាុះរឺាសាថនភាពននខយល់គៅខាងរនុងអ្ោរ រ ួមមានទាំហាំននការបាំពុលណដលបណ្ត
ត លមរពីណផ្សង ្ូ លី ចាំហាយ អ្័ពា
គក្ោុះថ្ននរ់ជីវសាស្តស្ត និងឧស្ម ័ន និងសារធាតុរីមីពីវតថុធាតុគដើម ដាំគណើរការ និងឧបររណ៍គក្បើក្បស្់។
គក្ោុះថ្ននរ់រាងកាយ្ រឺាលរខ ខណឌណដលមិនមានស្ុវតថ ិភាពណដលអាចបណ្ត
ត លឱ្យរងរបួ ស្ ជាំងឺ និងមរណភាព (ឧទហរណ៍ គក្រឿងមា៉ាស្ុីន
ណដលមិនដាំគណើរការ ការគ្វ ើការគៅរណនល ងខព ស្់ គក្ោុះថ្ននរ់អ្រគ ិស្នី រគ ត ស្ាំគឡងអ្ូ អ្រ គក្ោុះថ្ននរ់គដ្ឋយរអ្ិលនិងជាំពុបគជើង)។
ទឹរសាអតស្ក្មារ់រ រ ិគភាល រឺាទឹរណដលសាអត និងមានផ្ទស្ុរភាពស្ក្មាប់ផ្ឹរ។
អ្នម័យ្ រឺាមគ្ាបយអ្នម័យរនុងការគលើររមព ស្់ស្ុខភាពតាមរយៈការការពារការប៉ាុះពាល់របស្់មនុស្សាមួ យនឹងគក្ោុះថ្ននរ់
ននការស្ាំណល់។ គក្ោុះថ្ននរ់អាចា ភានរ់ងាររ ូបវ ិទា មីក្រូជីវសាស្តស្ត ជីវសាស្តស្ត ឬភានរ់ងាររីមីននជាំងឺ។ ការស្ាំណល់ណដលអាចបណ្ត
ត
លឱ្យមានបញ្ញហស្ុខភាពរឺោមរមនុស្សនិងស្តវ ការស្ាំណល់ រ ឹង ទឹរស្ាំណល់ននគរហដ្ឋាន ការស្ាំណល់ឧស្ាហរមម និងការ
ស្ាំណល់រស្ិរមម ។
ររ ិសាថន
ក្រភពរាំភាយ្ែយល់ អាចរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងចាំហាយ រំហួត ្ូ លី ណផ្សងាគដើម - អ្វ ើណដលគរាងចក្រផ្លិតគចញណដលបគញ្ា ញគៅរនុងបរ ិោកាស្
ណដលអាចបងា អ្នត រាយដល់មនុស្ស ឬបរ ិសាថនរ ួមទ ាំងក្បព័នធគអ្រូ ឡូស្ុី។
ការគធវ ើជីរាំរ៉ាុស្ មានន័យថ្ន ការបាំណបរសារធាតុជីវសាស្តស្តណដលក្រប់ក្រងននវតថុធាតុគដើមស្រ ើរាងគ ។
ការរគញ្ាញគចាលគដ្ឋយ្ផ្ទាល់ រឺាការបគញ្ា ញទឹរស្ាំណល់គៅរនុងបរ ិសាថន (គៅគលើដី ឬចូ លគៅរនុងទឹរសាប ដូ ចាបឹង ស្ា ឹង ឬមហាស្
មុក្ទ)។
ការសាតរថ្នមពលគឡើង វ ិញ រឺាដាំគណើរការណដលការស្ាំណល់ រ ឹងទ ាំងអ្ស្់ ឬមួ យណផ្ន រក្តូវបនដាំគណើរការគដើមបីគក្បើក្បស្់មាតិការគ ត ឬ
ទក្មង់ននថ្នមពលគផ្សងគទៀតនន ឬពីវតថុធាតុគដើម។
វតថតធាតុគដើមគក្ោុះថ្ននរ់ រឺាសារធាតុ ឬវតថុធាតុគដើមណដលបងាហញពីលរខ ណៈពិគស្ស្មួ យ ឬគក្ចើនដូ ចខាងគក្កាមគនុះ – ភាពអាចបគញ្េ ុះ
បន ភាពស្ឹរ រ ិចរ ិល ភាពមានក្បតិរមម ឬភាពពុល – ណដលបងា ហានិភ័យដល់ស្ុខភាព ស្ុវតថ ិភាព បរ ិសាថន ឬក្ទពយស្មបតត ិ គៅ
គពលណដលក្តូវបនគក្បើក្បស្់ ស្្ុរទុរ ឬដឹរជញ្ជន
ូ គដ្ឋយមិនក្ប រងក្បយ័តន។ ពារយគនុះរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងវតថុធាតុគដើម និងការស្ាំណល់
ណដលមានគក្ោុះថ្ននរ់។
ការស្ាំណល់គក្ោុះថ្ននរ់ មានន័យថ្ន ការស្ាំណល់ណដលបងាហញពីលរខ ណៈពិគស្ស្មួ យ ឬគក្ចើនដូ ចខាងគក្កាមគនុះ – ភាពអាចបគញ្េ ុះ
បន ភាពស្ឹរ រ ិចរ ិល ភាពមានក្បតិរមម ឬភាពពុល – គហើយណដលបងា ហានិភ័យដល់ស្ុខភាព ស្ុវតថ ិភាព បរ ិសាថន ឬក្ទពយស្មបតត ិ
គៅគពលណដលក្តូវបនគក្បើក្បស្់ ស្្ុរទុរ ឬដឹរជញ្ជន
ូ គដ្ឋយមិនក្ប រងក្បយ័តន។
ការរគញ្ាញគដ្ឋយ្ក្រគោល រឺាការបគញ្ា ញទឹរស្ាំណល់គចញពីរណនល ងមួ យគៅរណនល ងក្បក្ពឹតតរមម ណដលមិនណមនារមម ស្ិទធិ ឬដាំគណើរ
ការគដ្ឋយគរាងចក្រណដលបគញ្ា ញទឹរស្ាំណល់ ដូ ចាគរាងចក្រក្បក្ពឹតតរមម ទឹរស្ាំណល់ក្រ រង ឬគរាងចក្រក្បក្ពឹតតរមម ស្ួនឧស្ាហរមម ។
ទឹរស្ាំណល់ឧស្ាេរមម រឺាទឹរស្ាំណល់ពីដាំគណើរការឧស្ាហរមម ។
សារធាតុរាំពុល ាទូ គៅរឺាសារធាតុណដលក្តូវបនណណនាំគៅរនុងបរ ិសាថនណដលជុះឥទធ ិពលអាក្ររ់ដល់ក្បគោជន៍នន្នធាន។
ឧរររណ៍ក្តួ តពិនិតយការរាំពុល រឺារបស្់គក្បើក្បស្់ណដលជួ យកាត់បនថ យបរ ិមាណននការបាំពុលណដលក្តូវបនបគញ្ា ញគៅរនុងបរ ិសាថន
(ឧ. ក្បដ្ឋប់ស្មាអត ការងូ តទឹរាគដើម)។
ការគធវ ើក្រក្ពឹតតរមម ជាមុន រឺាការកាត់បនថ យនូ វភាពរខវ រ់គៅរនុងទឹរស្ាំណល់គទមុនគពលបគញ្ា ញទឹរស្ាំណល់គដ្ឋយក្បគោល
គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមរបស្់អ្នរផ្គ តផ្
់ គ ង់
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TIFFANY & CO. គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីក្រមក្រតិរតត ិររស្់អ្នរផ្គត់ផ្គង់
រររខារ់ៗ រឺាវតថុធាតុគដើមណដលរ ឹង ឬខាប់ ណដល (a) ក្តូវបនបគងា ើតាផ្លិតផ្លបនាប់បនស ាំពីដាំគណើរការក្បក្ពឹតតរមម ទឹរស្ាំណល់ជីវ
សាស្តស្តឬ (b) ក្តូវបនផ្លិតរនុងរាំឡ
រ ងគពលដាំគណើរការផ្លិត។
ទឹរសារពយ
ុ ុះ រឺាទឹរសាបណដលរររុញពីទឹរគភល ៀងរនុងអ្ាំឡ
រ ងគពលមានពយ
រ ុះ។
ក្រភពរាំភាយ្ទឹរ អាចរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងការហូ រគចញ ការរាំពប់ ឬការបគញ្ា ញ។
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់ គ ង់
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