
ក្រ�មច្បាាប់អ់នុវុត្តតនុក៍ារងាររប់ស់ ់MSC



រហូូតមកដល់់ពេ�ល់ពេ�ះ MSC បា�ក្លាា យពេ�ជាក្រុកមុហូុ��ដកឹជញូ្ជូ ��
នាំមំ�ខពេ�មួយ តាមរយៈក្លារផ្ដដល់�ូ់វក្លារយកចិតិតទុ�កដាកដ់ក៏្រុ�ពេ�ើរ
ចិពំេ�ះអតជិ�រ��ព់េយើងខំ�ពំេ�ទូុទាំងំ�ភិ�ពេ�ក។ ក្រុកមុហូុ��
ពេយើងខំ�ទំុទួុល់បា�ជពំេ�ឿទុ�កចិតិត  តាមរយៈក្លាររក���ក្រុ��ចិា�់ 
ក្រុ�ក�ពេដាយទុ�ួំល់ខ��ក្រុតវូ �ងិ��ចិរតិធមរ៌��ព់េយើងខំ�។ំ

ក្រុកមចិា�អ់��វតត�ក៍្លារងាររ��់ MSC �ញ្ជាា ក�់ន្ថែ�ែម�ូវពេ�ល់ក្លារណ៍ ៍
ន្ថែដល់ MSC ពេធើ �អាជ�វកមម។ ចិា�អ់��វតត�ក៍្លារងារពេ�ះពេក្រុ�ើចិពំេ�ះ
�ពិេ�ជកិរ��់ MSC ទាំងំអ�ព់េ�ក្លារ�ិល់យ័ធពំេល់ើ�ភិ�ពេ�ក
រ��ព់េយើងខំ� ំកដូ៏ចិជាទុ�ភ្នាា កង់ារពេល់ើ�ភិ�ពេ�ករ��់ពេយើងខំ�ទំាំងំអ�់
ន្ថែដរ។ វាកណំ៍ត�ូ់វ�ទុដាា �ជារមួមួយ�ក្រុ��ក់្រុ�ត�ិតតកិ្លារជារមួរ��់ 
MSC ទាំងំអ�ព់េ�ក្រុ��ទ់ុ�កន្ថែ�ាងន្ថែដល់ក្រុកមុហូុ��ពេយើងខំ�ពំេធើ �អាជ�វកមម។

តាមរយៈក្លារពេក្រុ�ើក្រុកមចិា�ព់េ�ះពេ�កុ�ងកចិិចក្លារងារក្រុ�ចំាំរ��់
ពេយើង ក្រុកមុហូុ�� MSC �ឹងរកាភ្នា��តិចិពំេ�ះពេ�ល់ក្លារណ៍៍
អ��វតត�ក៍្រុកម�លិ់ធម៏ �ងិ��ណ៍តម្លៃមារ��ព់េយើងន្ថែដល់ជា�ុ �ល់ម្លៃ�
អាជ�វកមមរ��ក់្រុកមុហូុ��ពេយើងខំ�។ំ

�ូមពេ�ក/ពេ�កក្រុ�� ទុទួុល់�ូវក្លារពេ�រ�រា�អ់ា�ដព៏េ�ម ះ��ពេយើងខំ�។ំ 

Diego Aponte 
ក្រុ�ធា�ក្រុកមុហូុ�� & អ�គនាំយក (CEO)

ពេយើងខំ�ខំតិខកំ្រុ�ងឹន្ថែក្រុ�ធានាំឲ្យយបា�
ថា �ិពេ�ជកិរ��់ពេយើងទុទួុល់បា�

�ូវកដ ��ងឹមឹពេល់ើកចិិចក្លាររយៈពេ�ល់ន្ថែវងកុ�ង
ល់កខខណ៍ឌ ក្លារងារន្ថែដល់ក្រុ�ក�ពេដាយ

��វតែភិ្នា� �ិង��ខភ្នា�។



 4 ស់ន្ទាា នុកុ្រ�ម

 6 សេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម
 6 ��ណ៍តម្លៃមាជា�ុ �ល់រ��់ MSC
 7 ទុ�ិពេ�ម្លៃ�ក្រុកមចិា�់
 8 វ�ិល់ភ្នា�ម្លៃ�ក្រុកមចិា�់
 8 ក្លារ�កក្រុ�យក្រុកមចិា�់
 9 ក្លាររាយក្លារណ៍អ៍�ំ��ញ្ជាា ម្លៃ�ក្លារក្រុ�ក្រុ�តឹតឆ្គាំគ ឆំ្គគង

 10 ប់ទដ្ឋាា នុអនុវុត្តតនុ៍

 11 ប់រសិ្ថាា នុ 

 12  ស់ទិិមិនុសុ់ស នុងិប់ទដ្ឋាា នុសេក្រប់�ក្រ�ស់�់មំ្លាំ�ងពល�មម
 12 ក្លារម�ិពេរ ��ពេអើង
 13 ក្លារពេ�រ��ា ពេ�វញិពេ�មក �ងិក្លារពេ�រ�ម���សពេ�ម ើៗ ភ្នា��ា
 13 ភ្នា�ចិក្រុមះុ
 13 ក្លារ�យ� �ងិ  
  ក្លារក្រុ�ក្រុ�តឹត��ំ�ពេផ្ដសងៗពេទុៀត
 13 ពេ�រ �ភ្នា�ចូិល់រមួ���ម�៏
 14 �ល់កមមពេដាយ�ងខ ំ �ងិទាំ�ភ្នា�នាំ�មយ័ទុពំេ�ើ�

 14 �ល់កមមក��រ �ងិកចិិចក្លារ�រ កមមករពេកមងៗ
 14 �ហូ�ម�៍ �ងិ ក្លារចូិល់រមួរ��ភ់្នា���ក�់�័ធ
 14 ក្លារ�កំ្រុទុ�ទិុធមិ���ស
 15 ��ខភ្នា� �ងិ��វតែភិ្នា�កុ�ងអាជ��

 16 ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�

 17 ទ�ន្ទាស់�់លក្រប់សេ�ជនុ៍

 18 ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព�ការដ្ឋា�ទ់ណូឌ �មម

 18 ការលាងលយុ�ខ្វវ�់

 19 ច្បាាប់សី់់�ព�ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជង

 20 ��ណូត្តក់្រ�អាជ�វ�មម នុងិហិរិញ្ញញ វតុ្ត�

 20 �ចិ្បាចស់នុា

 21  ពត័្តម៌្លាំនុពត័្តម៏្លាំនុស់ម្លាំា ត្ត,់ �ចិ្បាចការពារទនិុននុយ័ នុងិស់ទិិឯិ�ជនុ, នុងិ
ឧប់�រណូស៍េអឡិចិ្បាក្រត្តនូុ�ិ

 21 �ត័�៏�
 21 កចិិចក្លារ�រទុ�ិា�យ័ �ងិ�ទិុធឯិកជ�
 21 ឧ�ករណ៍ព៍េអឡិចិិក្រុត�ូកិ

 22  ប់ណី្ដាញស់ងគម នុងិការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ
 22 ក្លារពេក្រុ�ើក្រុបា��់ណ្ដាដ ញ�ងគម�ក្រុ���់ណ៍ជិាកមម
 22 ក្លារ��ិយជា�ធារណ៍ៈ �ងិក្លារចូិល់រមួកុ�ងក្រុ���័ធផ្ដស�ើផ្ដាយ

�រាងម្លាំត្តកិា 

 ក្រ�មច្បាាប់អ់នុវុត្តតនុ៍
អាជ�វ�មមរប់ស់ ់MSC



  ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម

C-TPAT
���យ័�ពំេ�ដល់់កមម វធិ�ភ្នា�ជាម្លៃដ�ូរវាងអងគភ្នា��យ/ក្លារ�រ
ក្រុ�ំន្ថែដ� �ងិក្រុកមុហូុ��ឯកជ�ពេដើមី�ក្រុ�ឆ្គាំងំពេភរវកមម ន្ថែដល់�ពេងើ ើត
ពេឡិើងពេដាយ�ែ�័��យ �ងិក្លារ�រក្រុ�ំន្ថែដ� �រអ ន្ថែដល់ជាន្ថែផ្ដាកមួយ
ម្លៃ�ក្រុក�ួង��ត�ិ�ខជាត ិ�រអ។

MSC
���័យ �ំពេ�ដ ល់់  M S C  ន្ថែដ ល់ �ំក្រុ�ួញ ម ក �� ក្រុកមុ ហូុ�� 
Mediterranean Shipping Company SA ន្ថែដល់��អា�យដាា �
ពេ� 12-14 Chemin Rieu, 1208 Geneva, Switzerland។

ការច្បា�ណ្ដាយសេល�ការស់ក្រមប់ស់ក្រមួល
���យ័�ពំេ�ដល់់ក្លារចិណំ្ដាយទូុទាំត ់ឬផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�ទ៍ាំងំឡាយ
ណ្ដាន្ថែដល់��ក្លារពេធើ �ពេឡិើងពេដាយពេ�ល់�ណំ៍ងម្លៃ�ក្លារចាំតក់្លារឲ្យយបា�
រហូ�័ ឬក្លារ�ក្រុម��ក្រុមួល់ដល់់ក្លារ�ពំេ�ញតួនាំទុ�រ��់មន្ត្រី�ត �រដាា ភបិាល់
ពេល់ើចិណំ្ដាតក់្លារជាធមមតារ��រ់ដាមួយ។

ការក្រប់ក្រពតឹ្តតឆាំគ �ឆ្គគង
���យ័�ពំេ�ដល់ក់្លារក្រុ�ក្រុ�តឹតខ��ចិា�់ ឬម�ិក្រុតមឹក្រុតវូ  ន្ថែដល់
���គល់កិ�ពិេ�ជកិ�ា កប់ា�ពេធើ � ន្ថែដល់��ជាអាទុ៍ ក្លាររំពេ�ភ
ក្រុកមចិា�ព់េ�ះ។  

ក្រ�មច្បាាប់់
���័យ�ពំេ�ដល់កំ់ន្ថែណ៍ទុក្រុមងច់ិ�ងពេក្រុក្លាយ�ផំ្ដ�តម្លៃ�ឯក�រ
ក្រុកមចិា��់អ់��វតត�ក៍្លារងាររ��់ MSC ន្ថែដល់បា�ពេបាះ��មពពេ�
ពេល់ើWebsite.រ��់ MSC។

ពេ�ក្រុតងច់ិណំ៍� ចិន្ថែដល់�មក្រុ�� �កយទាំងំឡាយន្ថែដល់ជាឯកវចិ�ៈ ក្រុតវូ
�ញូ្ជូ�ល់ជា�ហូ�កវចិ�ៈ �ងិក្រុតឡិ�ព់េ�មក។ ពេ�ើ�រ�ិទុម�ិក្រុតវូក្លារពេផ្ដសង
��ពេ�ះពេទុ ពេ�ចិកដ �ពេ�ងដល់់��លិំ់ងគក្រុតវូ�ញូ្ជូ�ល់ពេ�ចិកដ �ពេ�ងដល់់ឥតែ �ល់ងឹគ។

C

M

�
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ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម សេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�
ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជង



ជ�នូុនុ/អ�សេណ្ដាយ (ទ្ទាយជជទ្ទានុ)
���យ័�ពំេ�ដល់អ់ើ �មួយន្ថែដល់��តម្លៃមាកុ�ងទុនំាំកទ់ុ�ំងក្លារងារ
អាជ�វកមមរ��ក់្រុកមុហូុ�� MSC �ងិ “�ដ�ិណ្ដាា រកចិិចរ��់ក្រុកមុហូុ��” 
���យ័�ពំេ�ដល់់ក្រុ�តឹតកិ្លារណ៍/៍កមម វធិ�ទាំងំឡាយណ្ដា ន្ថែដល់ MSC ឬ
ទុ�ភ្នាា កង់ាររ��់ខួ ��ទុទួុល់ពេភៀ�វ ឬ���គល់កិ�ពិេ�ជតិចូិល់រមួ�ក្រុ��់
ពេ�ល់�ណំ៍ងទាំកទ់ុង�ងឹក្លារងារ�ណ៍ជិាកមម។ ឧទាំហូរណ៍�៍មញ្ជូញៗ
��ជាអាទុ ៍អាហារ��តម្លៃមា�មក្រុ��, ក្រុ�តឹតកិ្លារណ៍/៍កមម វធិ�ក�ឡា, 
ក្លារ�ន្ថែមដងពេ�ខ � �ងិក្រុ�តឹតកិ្លារណ៍/៍កមមវធិ�អ�រ់�ំក្រុ��ព់េ�ល់�ណំ៍ង
ទាំកទ់ុង�ងឹក្លារងារ�ណ៍ជិាកមម។

ទ�ភ្នាន �់ងារ(ន្ទាន្ទា)
���យ័ថា (i) ទុ�ភ្នាា កង់ារទូុទាំងំ�ភិ�ពេ�ករ��់ MSC ពេ�ពេ�ល់
ក�ំ�ងពេដើរតួឲ្យយ �ិងកុ�ងនាំមក្រុកមុហូុ�� MSC �ិងរមួ�ញូ្ជូ�ល់  
(ក្រុ��ព់េ�ល់ន្ថែដល់�ក�់�័ធ ) ទុ�ភ្នាា កង់ាររង(នាំនាំ)ន្ថែដល់ក�ំ�ងពេដើរតួ
ឲ្យយ �ិងកុ�ងនាំមក្រុកមុហូុ�� MSC, (ii) មណ៍ឌ ល់ពេរៀ�ចំិន្ថែផ្ដ�ក្លារ
រ��់ MSC, ( i i i ) ក្លារ�ិល័់យ�ខាក្រុកមុហូុ�� MSC, ( iv) 
ក្រុកមុហូុ����ក្រុត�មព�័ធ រ��់ MSC, �ងិ (v) �ណ្ដាដ ក្រុកមុហូុ��ន្ថែដល់
 MSC ��កចិិច��ាក្រុ�មពេក្រុ��ងក្រុ��ក់្រុ�ងដកឹជញូ្ជូ ��ន្ថែដល់ក�ំ�ង
��ក្រុ��ទិុធភ្នា�: Mediterranean Shipping Company S.R.L. 
ន្ថែដល់��ពេ�ទុ�តំាងពេ�ទុ�ក្រុកងុ�ូពេរ�តូ (Sorrento) ម្លៃ�ក្រុ�ពេទុ�
អ��តាល់� �ិង MSC Shipmanagement limited ន្ថែដល់��
ទុ�តាងំពេ�ទុ�ក្រុកងុល់��ា �ូល់ (Limassol) ម្លៃ�ក្រុ�ពេទុ�ម្លៃ�ក្រុ��ឺ (រមួ
ពេដាយ�ញូ្ជូ�ល់ទាំងំក្រុកមុហូុ����ក្រុត�មព�័ធ )។

ទ�ន្ទាស់�់លក្រប់សេ�ជនុ៍
���យ័�ពំេ�ដល់់�ែ �ភ្នា�មួយន្ថែដល់�ពិេ�ជកិក�ំ�ងពេធើ �ក្លារងារ
ឲ្យយ �ងិ/ឬកុ�ងនាំមជា/ជួ�ម�ខឲ្យយក្រុកមុហូុ�� MSC ទុទួុល់បា�ផ្ដល់
ក្រុ�ពេ�ជ�ឯ៍កជ�ន្ថែដល់អាចិ�ឹងរំខា�ដល់់ផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�៍
រ��់ MSC តាមរពេ�ៀ�ន្ថែដល់�ឹង�ពេងើ ើតឲ្យយ��ហា�ភិយ័
មួយ ន្ថែដល់ក្លារ�ពេក្រុមចិចិតិត�តអ់ាចិ�ងឹ��ផ្ដល់�ាះ�ល់់ពេដាយ
ផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�ឯ៍កជ� ឬពេផ្ដសង��ពេ�ះអាចិ�ងឹពេធើ �ឲ្យយខូចិដល់់ក្លារ
�ពំេ�ញក្លាត�ើកចិិចរ��់�តជួ់�ម�ខឲ្យយ/កុ�ងនាំម MSC។  

នុសិេ�ជ�ិ
���យ័�ពំេ�ដល់�់��គល់កិ�ពិេ�ជកិ, អាកតណំ្ដាង, មន្ត្រី�ត �, �ងិ
នាំយកនាំនាំរ��់ MSC �ងិទុ�ភ្នាា កង់ាររ��ខួ់ ��។

ប់ណី្ដាញស់ងគម
���យ័�ពំេ�ដល់់ក្លារពេក្រុ�ើWebsite �ងិកមម វធិ�ជាឯកជ� ឬ
ផ្ទាា ល់់ខួ ��ពេដើមី��ពេធើ �ទុនំាំកទ់ុ�ំងជាមួយអាកពេក្រុ�ើពេផ្ដសងៗពេទុៀត ឬពេដើមី�
រកពេមើល់ម���សន្ថែដល់��ចិណំ្ដា�អ់ារមមណ៍៍ក្រុ�ពេដៀងៗ�ា ពេ��ងឹ
កមម�ទិុធរិ��ម់���ស�ា ក់ ន្ថែដល់��ជាអាទុ ៍(ន្ថែតម�ិកណំ៍តច់ិពំេ�ះ) 
Facebook �ងិ LinkedIn។

ប់ណី្ដាញស់ងគមរប់ស់់ MSC
���យ័�ពំេ�ដល់�់ណ្ដាដ ញ�ងគម (Social Media) ន្ថែតក្រុតង់
ចិណំ៍� ចិ�ន្ថែ�ែមពេល់ើ���ពេ�ះ ���គល់កិ�ពិេ�ជកិ�ា ក�់ពេងា ើ�ឲ្យយដងឹ
អ�ំ�ឋា�ៈកុ�ងក្លារងារពេ� MSC រ��់���គល់កិ�ពិេ�ជកិ(ពេដាយ
ផ្ទាា ល់់) ន្ថែដល់��ដូចិជា ពេធើ �ក្លារ��ិយអះអាង ឬធានាំដល់់ MSC 
(ឬពេដាយក្រុ�ពេ�ល់) ន្ថែដល់��ដូចិជា �ពេងាា ះរ�ូថត�ងាា ញ
អតត�ញ្ជាញ ណ៍ MSC ឧទាំហូរណ៍៍ ពេដាយ��ឡូិពេហាគ  MSC ពេ�
ម្លៃផ្ដាខាងពេក្រុក្លាយ។

ប់ទទទួលស់�ណូូ�
���យ័�ពំេ�ដល់�់កមមភ្នា� ឬក្លារក្រុ�ក្រុ�តឹត���គល់កិ �ពិេ�ជកិ
�ា ក់ (ពេដាយផ្ទាា ល់់ ឬក្រុ�ពេ�ល់) ពេដើមី�ម្លៃរអងាគ �, យល់ក់្រុ�ម
ទុទួុល់យក, ឬទុទួុល់បា��ូវផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�ដ៍ព៏េក្រុចិើ�ពេល់ើ�ល់�់
មួយ�ក្រុ��អ់តែក្រុ�ពេ�ជ�ផ៍្ទាា ល់់ខួ ��រ��់រ�ូពេ� ឬ�ក្រុ��អ់តែ
ក្រុ�ពេ�ជ�ម៍្លៃ����គល់ទុ����ក្រុ��ក់្លារទុទួុល់បា�កម្លៃក្រុមពេជើង� ឬក្លារ
�ពំេភាចិពេចាំល់/ខកខា�ក្រុ�ក្រុ�ឹតត�ូវទុពេងើ �មួយន្ថែដល់��ទុនំាំកទ់ុ�ំង
ពេ��ងឹ�កមមភ្នា�អាជ�� ឬ�ណ៍ជិាកមមរ��ខួ់ ��ន្ថែដល់ផុ្ដ�យពេ��ងឹ
ក្លាត�ើកចិិច ឬចិណំ៍� ះពេ�តាមឆ្គនាំា ���ទិុធរិ��ខួ់ ��។

ប់ទ�ីលស់់�ណូូ�
���យ័�ពំេ�ដល់�់កមមភ្នា� ឬក្លារក្រុ�ក្រុ�តឹតទាំងំឡាយណ្ដាន្ថែដល់
 (ពេដាយផ្ទាា ល់់ ឬក្រុ�ពេ�ល់) ពេ�ា ើផ្ដដល់់ឲ្យយ, ��ា ឬផ្ដដល់់ពេ�ឲ្យយ���គល់ណ្ដា
�ា កម់្លៃ�ន្ថែផ្ដាកឯកជ��ូវផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�ហួ៍ូ�ពេហូត�មួយ ក្រុ�ពេ�ជ�៍
�ណ្ដាដ ល់ឲ្យយ���គល់ពេនាំះចូិល់រមួ ឬខកខា�ក្រុ�ក្រុ�ឹតត�ូវទុពេងើ �មួយន្ថែដល់
��ទុនំាំកទ់ុ�ំងពេ��ងឹ�កមមភ្នា�អាជ�� ឬ�ណ៍ជិាកមមរ��់ខួ ��
ន្ថែដល់ផុ្ដ�យពេ��ងឹក្លាត�ើកចិិច ឬចិណំ៍� ះពេ�តាមឆ្គនាំា ���ទិុធរិ��ខួ់ ��។

ពត័្តម៌្លាំនុ ផ្ទាា លខួ់្វ �នុ
���យ័�ពំេ�ដល់់�ត័�៌� ឬទុ�ិា�យ័ទាំងំឡាយណ្ដាន្ថែដល់ទាំកទ់ុង
�ងឹ���គល់ធមមតាន្ថែដល់�គ ល់់ ឬអាចិកណំ៍តអ់តត�ញ្ជាញ ណ៍បា�។ �ត័�៌�
ផ្ទាា ល់ខួ់ �� �ជឺា ចិណំ៍� ចិ��មួយៗម្លៃ�ទុ�ិា�យ័ន្ថែដល់ទាំកទ់ុង�ងឹ���គល់
មួយក្រុ�ពេភទុ ពេដាយម�ិ�តិដល់ទ់ុក្រុមង់ន្ថែដល់វា��ក្លារ�ងាា ញ
ក្រុបា�់ �ិងក្រុទុងក់្រុទាំយឯក�រ�ត័�៌� (មពេធាបាយរកាទុ�ក
ទុ�ិា�យ័, ក្រុកដា�, ន្ថែខសអាត,់ ភ្នា�យ�ត , មពេធាបាយពេក្រុ�ើក្រុ���័ធ
ពេអឡិិចិក្រុត�ូកិ ជាពេដើម)។ �ក្រុ��ព់េ�ល់�ណំ៍ងម្លៃ�ពេ�ល់�ពេ�បាយ
 (ន្ថែផ្ដ�ក្លារ) ពេ�ះ ម�ិក្រុតវូ��ក្លារផ្ទាតព់េចិញ�ូវ��ត�ិ��គល់នាំនាំ
ពេចិញ��វ�ិល់ភ្នា�រ��់ខួ ��ពេទុ ពេ�ើពេផ្ដសង��ពេ�ះម�ិ��ក្លារន្ថែចិង
កុ�ងចិា�ក់្លារ�រទុ�ិា�យ័កុ�ងឧ�ករណ៍។៍ �ត័�៌�ផ្ទាា ល់ខួ់ ��
ពេក្លាដ �ពេល់ើ�ត័�៌�ន្ថែដល់ទាំកទ់ុងពេ��ងឹ���គល់ន្ថែដល់អាចិកណំ៍ត់
អតត�ញ្ជាញ ណ៍បា�។ ��វធិ�ខ��ៗ�ា ន្ថែដល់ពេ�អាចិចាំតទ់ុ�ក���គល់
�ា កថ់ា៖ ‘អាចិកណំ៍តអ់តត�ញ្ជាញ ណ៍បា�’។ ពេ�ម ះពេ�ញរ��់���គល់
�ា ក�់ជឺាអងគ��ំល់ព់េដាយផ្ទាា ល់មួ់យ។ ពេល់ើ���ពេ�ះ ��ពេ��
ម្លៃ��ត័�៌�ពេផ្ដសងៗពេទុៀត អាចិ�ងឹ��ល់កខណ៍ៈក្រុ��ក់្រុ��ព់េដើមី�
កណំ៍តអ់តត�ញ្ជាញ ណ៍���គល់�ា កប់ា�។ �ត័�៌�ផ្ទាា ល់់ខួ ��អាចិ
ទាំក់ទុង�ួរឲ្យយកត�់�ំល់់ (ន្ថែតម�ិកណំ៍តច់ិពំេ�ះ) ពេល់ើពេ�ម ះ, ម្លៃថៃន្ថែខ
ឆ្គាំា កំពំេណ៍ើត, អា�យដាា �; អា�យដាា �អ��ន្ថែមាល់ �ងិពេល់ខទូុរ��ា
ផ្ទាា ល់ខួ់ �� �ងិកុ�ងអាជ�� (ពេដាយម�ិ�តិដល់់ករណ៍� ន្ថែដល់ពេ�ពេក្រុ�ើវា
�ក្រុ��ព់េ�ល់�ណំ៍ងផ្ទាា ល់់ខួ �� �ងិកុ�ងអាជ��); �រ�ិយម�ខទុ�ំញិ
�ក�់�័ធ�ងឹពេ�ម ះ ឬ�ត័�៌�ល់មិតិម្លៃ�ម���សទុនំាំកទ់ុ�ំងរ��់
ភ្នា��នាំនាំពេ�កុ�ងកចិិច��ាម្លៃ�ក្លារដកឹនាំ;ំ មូល់ដាា ��យកមម
ភូម�ិន្ត្រី�តម្លៃ�ក�ងត�ឺរ័រ��អ់តថិជិ�; �ត័�៌�ល់មិតិអ�ំ�វជិាា ជ�វៈ
រ���់ពិេ�ជកិ, ឋា�ៈក្លារងារ, ពេល់ខផ្ទាា ក�ញ្ជាញ ; �ត័�៌�ល់មិិត
ម្លៃ�ម���សទុនំាំកទ់ុ�ំងជាអតថិជិ� ឬ�ត័�៌�ល់មិិតន្ថែផ្ដាកហូរិញ្ជូញវតុ�
រ��អ់តថិជិ� ឬ�ត័�៌�មួយចិ�ួំ�ពេផ្ដសងពេទុៀតន្ថែដល់ចាំបំាចិក់្រុតវូ
���ក្រុ��ក់្លារ��ិតិយពេមើល់របាយក្លារណ៍ឥ៍ណ៍ទាំ�; អា�យដាា �
អាយភ� (IP) ឬពេល់ខពេ�រុ �ម្លៃ�ឧ�ករណ៍៍មួយ។ 

ពត័្តម៌្លាំនុស់ម្លាំា ត្ត់
���យ័�ពំេ�ដល់់�ត័�៌�ពេ�កុ�ងក្លារក្លា�ក់្លា�ទ់ាំកទ់ុងពេ��ងឹ
អាជ�វកមមរ��់ក្រុកមុហូុ�� MSC ទុ�ភ្នាា កង់ារនាំនាំរ��់ខួ ��ន្ថែដល់ម�ិ
ក្រុតវូផ្ដស�ើផ្ដាយជា�ធារណ៍ៈ (��ជាអាទុ ៍(ន្ថែតម�ិកណំ៍តច់ិពំេ�ះ) 
កចិិច��ា, �ត័�៌�កណំ៍តម់្លៃថា, ន្ថែផ្ដ�ក្លារទុ�ផ្ដារ, ទុហំូ�ំណ៍ជិាកមម , 
អតត�ញ្ជាញ ណ៍អតថិជិ�, ក្រុ�ត�ិតតកិ្លារ �ងិល់មិតិន្ថែផ្ដាក�ពេចិចកពេទុ�
ម្លៃ�កបាា ល់,់ ក្លារ��ៃ ត�់ណ៍ជិាកមម �ងិ�ត័�៌�មួយចិ�ួំ�ពេផ្ដស
ពេទុៀតអ�ំ�តម្លៃមា�ណ៍ជិាកមម ) ដល់់ ម���សមួយចិ�ួំ�ពេផ្ដសងពេទុៀត 
ន្ថែដល់��ក្លារក្រុបាក្រុ�័យទាំក់ទុងក្រុបា��់ា តាមមពេធាបាយណ្ដាមួយ 
(��ជាអាទុ ៍មពេធាបាយផ្ដាយក្រុបា�ផ់្ទាា ល់�់ត ់�ងិ/ឬតាមក្រុ���័ធ
ពេអឡិិចិក្រុត�ូកិ ពេ�ើពេទាំះជា��ក្លារកត�់�ំល់់ ឬ�ម �កព៏េដាយ) ន្ថែដល់
កណំ៍ត់ទុ�កជាម�� ឬន្ថែដល់ពេផ្ដសង��ពេ�ះ��ក្លារកណំ៍ត់ក្រុ�ពេភទុថាជា
�ត័�៌� “��ៃ ត”់។ 

មន្ត្រីនុត �រដ្ឋាា ភិ�ិល
���យ័�ពំេ����គល់�ា ក់ន្ថែដល់: (i) ក�ំ�ង�ពេក្រុមើក្លារងារឲ្យយ, ទុទួុល់
បា�ក្លារងារ�� ឬក�ំ�ងពេដើរតួជាភ្នាា កង់ារ�ា កម់្លៃ�ទុ�ភ្នាា ក ់ឬអងគភ្នា�
រដាា ភបិាល់ថាា កជ់ាត,ិ រដា ឬក្រុកងុរ��់ក្រុ�ពេទុ�ណ្ដាមួយ; (ii) ក�ំ�ង
�ពេក្រុមើក្លារឲ្យយ, ទុទួុល់បា�ក្លារងារ�� ឬក�ំ�ងពេដើរតួជាភ្នាា កង់ារ�ា ក់
ម្លៃ�អងគក្លារអ�តរជាត ិជា�ធារណ៍ៈណ្ដាមួយ (ដូចិជា ធ�ធនាំ�
�ភិ�ពេ�ក ឬអងគក្លារ�ហូក្រុ�ជាជាតិ); (iii) ក�ំ�ងពេធើ �ក្លារកុ�ង
�ហូក្រុ���ណិ៍ជាកមមន្ថែដល់ក្រុ��ក់្រុ�ង ឬក្រុតួតក្រុតាពេដាយរដាា ភបិាល់
ណ្ដាមួយ; (iv) កំ��ងពេធើ �ក្លារងារកុ�ង�កស�ពេ�បាយមួយ។

ឧប់�រណូស៍េអឡិចិ្បាក្រត្តនូុ�ិ(ន្ទាន្ទា)
���យ័�ពំេ�ដល់់ពេក្រុ�ឿង�រកិ្លាខ រពេអឡិិចិក្រុត�ូកិណ្ដាមួយន្ថែដល់ពេ�
ពេក្រុ�ើជា�ខំា��់ក្រុ��ក់្លារក្រុបាក្រុ�យ័ទាំកទ់ុង�ា , ដពំេណ៍ើរក្លារ �ងិ
ក្លារពេផ្ដារ�ត័៌�� (ន្ថែដល់��ជាអាទុ៍ �ត័៌����ៃ ត់ �ិង
ផ្ទាា ល់់ខួ ��) ពេ�កន្ថែ�ាងជនំាំញ។ ឧ�ករណ៍៍ក្រុ�ពេភទុអ�ទ់ាំងំពេ�ះ 
��ជាអាទុ ៍(ន្ថែតម�ិកណំ៍តច់ិពំេ�ះ) �ា ����ក��ំយូ ទុរ័យួរម្លៃដ   , �ា ����
ក��ំយូ ទុរ័ពេក្រុ�ើពេល់ើត� , �ា �����ពេក្រុមើ (�ពឺេវ �រ), ទូុរ��ាម័្លៃដ, ពេថពេ�ាត   , ���មក្លា
ដម្លៃ� ឧ�ករណ៍ច៍ិល់ត័   , ឧ�ករណ៍ផុ៍្ដ�កទុ�ិា�យ័�ដ ទុកិ ឬពេដាះបា� 
កដូ៏ចិជា�ហូើន្ថែវរន្ថែដល់បា��ញូ្ជូ�ល់ ឬរកាទុ�កកុ�ងឧ�ករណ៍៍ក្រុ�ពេភទុ
អ�ទ់ាំងំពេ�ះ។

អន�អនុវុត្តតក្រ�មច្បាាប់់
���យ័�ពំេ�ដល់់���គល់ន្ថែដល់ទុទួុល់ខ��ក្រុតវូពេល់ើក្លារពេមើល់ខ��ក្រុតវូ
ចិពំេ�ះក្លារអ��វតតក្រុកមចិា�អ់��វតត�ក៍្លារងាររ��់ MSC ពេ�កុ�ង
ទុ�ភ្នាា កង់ារមួយ។ 

អ�សេព�ព�ុរលួយ
���័យ�ពំេ�ដល់់ទុពេងើ �ម្លៃ�ក្លារផ្ដដល់់, ក្លារ��ា ឬក្លារផ្ដដល់់ឲ្យយមន្ត្រី�ត �
រដាា ភបិាល់�ា ក់ (ពេដាយផ្ទាា ល់់ ឬក្រុ�ពេ�ល់) �ូវផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�៍
ពេក្រុចិើ� ហួូ� ពេហូ ត�មួយ  ក្រុ� ពេ� ជ�៍� ណ្ដាដ ល់ ឲ្យយ ���គ ល់ ពេនាំះ
ចូិល់រមួ ឬខកខា�ក្រុ�ក្រុ�ឹតត�ូវទុពេងើ �មួយន្ថែដល់��ទុនំាំកទ់ុ�ំង
ពេ��ងឹ�កមមភ្នា�អាជ�� ឬ�ណ៍ជិាកមមរ��់ខួ ��ន្ថែដល់ផុ្ដ�យពេ�
�ងឹក្លាត�ើកចិិច ឬចិណំ៍� ះពេ�តាមឆ្គនាំា ���ទិុធរិ��ខួ់ ��។
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ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម សេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�
ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជង



 សេស់ច្បា�ត � សេ�ត� ម

 គុុណូត្តម្លៃមំជាសូ់�លរប់ស់ ់MSC

��ណ៍តម្លៃមាជា�ុ �ល់នាំនាំរ��់ MSC �ពេងើ ើតបា�ជាមូល់ដាា �ក្រុ�ះឹរ��់ក្រុកមុហូុ��ពេ�ះ។ ��ណ៍តម្លៃមាទាំងំពេ�ះក្រុទុក្រុទុង�ូ់វ
ទុ�ស�ៈរ��់ MSC, �ពេងើ ើត�ូវទុក្រុមងវ់�ីធមរ៌��់ MSC �ងិ�ពេងើ ើតឲ្យយ���ូវទុ�ិពេ�នាំពេ�ល់អនាំ�តរ��់
ក្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�ះ។ ��ណ៍តម្លៃមាទាំងំពេ�ះ កដ៏កឹនាំកំ្លារអ��វតតក្លារងារជាទូុពេ�រ���់��គល់កិ�ពិេ�ជកិទាំងំអ�់
ពេ�កុ�ង�ញ្ជាា ទុនំាំកទ់ុ�ំង�ា ពេ�វញិពេ�មករ���ួ់កពេ�។

 ពេយើង�ឺជា 
 ក្រ�មុហិុុនុ   
 ម្លាំនុល�ខណូៈជាក្រគួុស្ថារមួយ

ក្លារពេ�ដជាៀ ចិតិតរ��ក់្រុកមុហូុ��ន្ថែដល់
��ក្រុ�ួ�រជា�ែ��កិពេ�ះ ញ៉ាំុងំឲ្យយពេយើង
��  ក្លារ�រចិាំច កជូ��រធារណ៍ៈ �ិងក្លារ
ពេជឿទុ�កចិតិត , ក្លារ�ពេងើ ើ��ូវតក្រុមូវក្លារដ៏
�ខំា��់ផំ្ដ�តរ��ម់���ស។ 
ក្លាររមួ�ម រត�ទាំកទ់ុង�ងឹ�ហូក្រុ��រ��់
ក្រុ�ួ�រពេ�ះ ដកឹនំាំពេយើងឲ្យយពេដើរតួនាំទុ��ំខា�់
ជាម��, �ា ងក្លាា ហា� �ងិក្រុ�ក�ពេដាយ
ក្លារទុទួុល់ខ��ក្រុតវូពេល់ើចិណំ្ដា�អ់ារមមណ៍ដ៍លិ៏់
�ផំ្ដ�តរ��អ់តថិជិ� �ងិក្រុកមុហូុ��ពេយើងខំ�។ំ

 ពេយើងក�ំ�ង�ែ តិពេ�កុ�ង 
 ការលូត្តលាស់់
 ជាប់នុតប់ន្ទាា ប់់

ក្រុ�ម្លៃ�ណ៍�, ជនំាំញ, វជិាា ជ�វៈ �ិយម �ងិមហូ
ចិឆតារ��ព់េយើង ជរំ�ញឲ្យយ��ក្លាររ �កចិពេក្រុមើ�
�ា ងពេល់ឿ� �ងិក្រុ�ក�ពេដាយ�រិ�តរភ្នា�
រ��ក់្រុកមុហូុ��ពេ�ះ។
ពេយើងខតិខ�ំើ ះន្ថែ�ើងរកដពំេណ្ដាះក្រុ�យថម�
ៗ�ផំ្ដ�តពេដើមី�ចាំ�ក់្រុកពេ��យកក្លារផ្ទាា �់
ន្ថែដល់ជា�ចិិចក្លាល់ពេ�រ�ដល់ក់ចិិចក្លារ�រ
��វតែភិ្នា� �ងិ�រ�ិែ �។  

 ពេយើង�� 
 សេស់ច្បា�ី�ក្រប់ឹងជែក្រប់ង

ពេយើង��ក្លារក្រុ�ងឹន្ថែក្រុ�ង ឬពេកា �វក្លាា ពេល់ើអើ �
ន្ថែដល់ពេយើងពេធើ � �ឺពេយើងក្រុ�ងឹ��ៈខួ ��ឯង  
ពេដើមី��ពេក្រុមចិបា��ូវឧតដមភ្នា� ពេហូើយ  
ពេយើង��ល់កខណ៍ៈ�ើតិ�ើ យពេ�កុ�ងក្លារ
ជមាះឧ���គនាំនាំ។ 
ពេដាយ�ហូក្លារ�ា ក្រុ�ក�ពេដាយពេ�ចិកដ �
ពេកា �វក្លាា  �ងិពេ�ចិកដ ��ទុរ ពេយើងផ្ដដល់់បា��ូវ
�ទុ�ពិេ�ធ�ដ៍វ៏ពិេ��វ�ិល់មួយជូ�ដល់់
អតថិជិ�រ��ព់េយើង។

 ពេយើង 
 យ�ច្បាតិ្តតទ�ុដ្ឋាច្បា�សេពាះ
 មនុុស់ស

ពេយើងពេជឿជាកថ់ា ម���ស�ា កនំ់ាំមក�ូវ��ណ៍
តម្លៃមា�ិពេ��ដាចិព់េដាយន្ថែឡិកៗ���ា ។ 
ពេយើង�ពេងើ ើតទុនំាំកទ់ុ�ំង�តិក្រុបាកដ
ន្ថែដល់ក�ងពេឡិើងពេដាយអាក្រុ�័យពេល់ើ
ក្រុកម��ល់ធម,៌ ក្លារពេ�រ��ិទុធ�ិា  �ងិ�ម រត�
ក្រុកមុក្លារងារ។
ពេយើង�តិជាយកចិតិតទុ�កពេល់ើពេ�ចិកដ �
ពេ�ញចិតិត �ងិភកត �ភ្នា�រ��អ់តថិជិ� �ងិ
���គល់កិ�ពិេ�ជកិរ��ព់េយើង។

 ពេយើងពេជឿជាក់ពេល់ើ 
 ឱកាស់
 សេស់ម �ៗ ភ្នាពគ្នាន

ពេ��កកមមរ��ព់េយើង �ពឺេដើមី�ផ្ដដល់់ម���ស
រ��ព់េយើង�ូវ ក្លារ�ពំេ�ញ�ណំ៍ងផ្ទាា ល់ខួ់ �� 
�ងិភ្នា��រ�ូិណ៍។៌
ពេយើង��ក្លារពេ�ដជាៀ ចិតិតចិពំេ�ះក្លារន្ថែចិក
រំន្ថែល់កចិពំេណ៍ះដងឹរ��ព់េយើង ក្លារផ្ដដល់់�ូវក្លារ
�ណ៍ះ � ះ�ណ្ដាដ ល់ �ងិជ�ួំយន្ថែដល់�ងើល់ទុធភ្នា�
ឲ្យយ��ក្លាររ �កចិពេក្រុមើ�វជិាា ជ�វៈម្លៃ�ម���ស
រ��ព់េយើង។
ពេយើងធានាំបា��ូវឱក្លា�ពេ�ម ើៗ �ា ន្ថែដល់
ផ្ដដល់់ ក្លារអភវិឌ្ឍឍក្លារងារអាជ��រយៈពេ�ល់
ន្ថែវង, ន្ថែដល់ក្រុកពេ��យក�ហូ�ភ្នា� �ិងន្ថែដល់
វាយតម្លៃមាខព�ច់ិពំេ�ះវ�ីធមទ៌ាំងំអ�។់

ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម សេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស
ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជង
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 ទសិ់សេ�ម្លៃនុក្រ�មច្បាាប់់

កុ�ងនាំមជាក្រុកមុហូុ��ដកឹជញូ្ជូ ��នំាំម�ខពេ�ពេល់ើ�ភិ�ពេ�កមួយ MSC ទុទួុល់បា��ូវពេករ តព៍េ�ម ះ 
�ងិជពំេ�ឿទុ�កចិតិតរ��់ខួ ��  ជាពេរៀងរាល់់ម្លៃថៃតាមរយៈក្លារផ្ដដល់់ពេ�វាកមមដវ៏ពិេ��វ�ិវពិេ��វ�ិល់
ពេល់ើ�ពេ�ជូ�ដល់់អតថិជិ�រ��់ខួ �� �ងិតាមរយៈក្លាររក����ា ងក្រុតមឹក្រុតវូ �ងិក្រុ�ក�ពេដាយ
ក្លារពេ�រ�ក្រុកម��ល់ធម។៌ ពេករ តព៍េ�ម ះ�ក្រុ��ក់្លារពេជឿទុ�កចិតិត �ងិ��ចិរតិភ្នា�រ��ព់េយើង
អាក្រុ�យ័ពេល់ើរាល់�់កមមភ្នា�ក្រុ�ចាំមំ្លៃថៃរ���់ពិេ�ជកិក្រុ��់ៗ រ�ូ។ 

ក្រុកមចិា�ព់េ�ះ��ល់កខណ៍ៈ�ពំេ�ញ�ន្ថែ�ែមពេល់ើ �ងិក្រុតវូន្ថែត��ក្លារអា�ឲ្យយជួ��ា ជាមួយ�ងឹ
ពេ�ល់�ពេ�បាយ �ងិទុក្រុមងក់្លារពេផ្ដសងៗពេទុៀតន្ថែដល់ក្រុកមុហូុ�� MSC អាចិ�ងឹអ��មត័
យក�ក្រុ��ព់េ�ល់�ណំ៍ងអ��វតត�ព៍េ�ល់ក្លារណ៍៍ម្លៃ�ចិា�ព់េ�ះក្រុកមចិា�ព់េ�ះ កដូ៏ចិជា
ពេ�ល់�ពេ�បាយ (ន្ថែផ្ដ�ក្លារ) ពេផ្ដសងៗពេទុៀតន្ថែដរ។

ពេល់ើ���ពេ�ះ MSC �ូមរកា�ទិុធិន្ថែកន្ថែក្រុ�ក្រុកមចិា�ព់េ�ះជា�ចិិច។ �ពិេ�ជកិក្រុតវូ��ត ក្រុជា� 
�ងិដងឹអ�ំ��ត័�៌��ចូិ��ី�ាភ្នា�មួយចិ�ួំ�។ ពេ�អាចិរកពេមើល់�ំពេ�កំន្ថែណ៍ថម��ផំ្ដ�តម្លៃ�
ក្រុកមចិា�ព់េ�ះពេ�ពេល់ើវ�ិ�យរ��ក់្រុកមុហូុ�� MSC បា�។

�ពិេ�ជកិ���ទិុធពិេល់ើកយកមកពេចាំទុ�ួរ�ូវ�ណួំ៍រណ្ដាមួយអ�ំ�ក្រុកមចិា� ់�ងិក្លារក្រុ�ត�ិតត ិ
តាមរ��់វាតាមរយៈអ��ន្ថែមាល់ន្ថែដល់��អា�យដាា � ethic@msc.com។
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ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម សេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស
ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម
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�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជង
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ការប់�ក្រស្ថាយក្រ�មច្បាាប់់

ពេ�ល់�ណំ៍ងម្លៃ�ក្រុកមចិា�ព់េ�ះ ម�ិន្ថែម�ពេដើមី�រាា �រ់ងពេល់ើក្លាល់ៈពេទុ�ៈទាំងំអ� ់ឬរ�ំងឹទុ�កពេល់ើ
រាល់�់ែ �ភ្នា�ន្ថែដល់អាចិ�ងឹពេកើត��ពេឡិើងពេនាំះពេទុ។ ជាជ�ួំ� វា�រ�ិយអ�ំ�ពេ�ល់ក្លារណ៍៍ 
�ងិពេ�ល់�ពេ�បាយ (ន្ថែផ្ដ�ក្លារ) �ក្រុ��អ់��វតត�ក៍្លារងារអាជ�វកមមរ��់ MSC កុ�ងល់កខណ៍ៈ
��ក្រុកម��ល់ធមមួ៌យ។ ពេ�ពេ�ល់ក�ំ�ងក្រុ�ឈម�ងឹ�ែ �ភ្នា�ន្ថែដល់ម�ិ��ក្លារពេល់ើក
មក��ិយឲ្យយបា�ជាក�់កព់េដាយក្រុកមចិា�ព់េ�ះ �ពិេ�ជកិក្រុតវូរកាក្លារពេ�រ��ទុដាា �
ក្រុកម��ល់ធមឲ៌្យយបា�ខព�់ន្ថែដល់��ក្លារក្រុ�ក្លា�ពេ�កុ�ងឧ�ាហូកមមពេ�ះ។ �ែ �ភ្នា�នាំនាំ
ន្ថែដល់ម�ិ��ក្លាររាា �រ់ង ឬក្លារផ្ដាយពេ�កុ�ងក្រុកមចិា�ព់េ�ះ ក្រុតវូន្ថែត��ក្លារ�ញូ្ជូ����ត
ពេ�ក្លា�អ់ាកអ��វតតចិា�់ន្ថែដល់ក្រុតវូរាយក្លារណ៍វ៍ាក្រុបា� ់ពេ� ក្រុកមុក្លារងារអ��វតត�ច៍ិា�រ់��់ 
MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ។ ���គល់កិ�ពិេ�ជកិន្ថែដល់ក�ំ�ងពេធើ �ក្លារពេ�ទុ�ក្រុកងុហូសនឺ្ថែណ៍វម្លៃ�ក្រុ�ពេទុ�ើ �� 
ក្រុតវូ�ញូ្ជូ ����តពេដាយផ្ទាា ល់ព់េ�ក្រុកមុក្លារងារអ��វតត�ច៍ិា�រ់��់ក្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ។ 

ពេ�ើ�ពិេ�ជតិ�ា កម់�ិចិា�អ់�ំ�ថាពេតើក្លារក្រុ�ក្រុ�តឹតរ��់ខួ ���ងឹ��ផុ្ដ�យពេ��ងឹក្រុកមចិា�់
ពេ�ះឬអត ់ពេ���ី��ួរខួ ��ឯង�ូវ�ណួំ៍រ�មញ្ជូញៗមួយចិ�ួំ�ដូចិតពេ�:

ពេតើ�កមមភ្នា� ឬទុពេងើ �ពេ�ះ��ល់កខណ៍ៈក្រុ��ចិា� ់ឬអ��ពេ�មតាមក្រុកមចិា�់
ពេ�ះឬពេទុ?

ពេតើវា�ងឹម�ិនំាំឲ្យយអ�តរាយដល់់ក្រុកមុហូុ�� MSC ឬដល់់រ�ូខំ�ឬំពេទុ ពេ�ើ��ពេ�ដងឹអ�ំ�
ក្លារក្រុ�ក្រុ�ឹតតពេ�ះ?

ពេតើខំ�ចំិង់ឲ្យយ��ក្លារពេបាះ��មពផ្ដាយ�កមមភ្នា� ឬទុពេងើ �រ��ខំ់�ពំេ�ទុ�ំរ័ម�ខម្លៃ�
ក្លាន្ថែ�តឬ?

ពេតើខំ��ំងឹចិង់ឲ្យយ��ម���ស�ា កក់្រុ�ក្រុ�ឹតតតាមរពេ�ៀ�ពេ�ះដូចិខំ�ឬំពេទុ?

ពេ�ើចិពេមា ើយចិពំេ�ះ�ណួំ៍រទាំងំពេ�ះ�ឺ “ពេទុ” ពេនាំះ�កមមភ្នា� ឬទុពេងើ �ពេ�ះ�ងឹក្រុតវូបា�ពេ�
ចាំតទ់ុ�កថាម�ិអ��ពេ�មតាមក្រុកមចិា�ព់េ�ះពេទុ ពេហូើយម�ិក្រុតវូ��ក្លារក្រុ�ក្លា�យ់កពេឡិើយ។ 
ពេ�ើអាកពេ�ន្ថែតម�ិចិា�អ់�ំ�ចិពេមា ើយពេ�ះ ពេ�ល់ពេនាំះអាកក្រុតវូទាំកទ់ាំកព់េ�អាកអ��វតតក្រុកមចិា�់
រ��់អាក។ ពេ�ើ�ញ្ជាា ��អំាចិ��ក្លារពេដាះក្រុ�យបា�ពេដាយអាកអ��វតតក្រុកមចិា�ព់េ�ះ អាក
អ��វតតក្រុកមចិា�ព់េនាំះក្រុតវូក្រុ�កឹាពេ��ល់់ជាមួយ�ងឹក្រុកមុក្លារងារអ��វតត�រ៍��់ក្រុកមុហូុ�� 
MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ។ ���គល់កិ�ពិេ�ជកិន្ថែដល់ក�ំ�ងពេធើ �ក្លារពេ�ទុ�ក្រុកងុហូសនឺ្ថែណ៍វម្លៃ�ក្រុ�ពេទុ�ើ �� ក្រុតវូ
�ញូ្ជូ ����តពេដាយផ្ទាា ល់ព់េ�ក្រុកមុក្លារងារអ��វតត�ច៍ិា�រ់��ក់្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�ហូសឺន្ថែណ៍វ។ 
�ត័�៌�ទុនំាំកទ់ុ�ំងល់មិតិរ�� ់   ក្រុកមុក្លារងារអ��វតត�ច៍ិា�រ់�� ់MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ �ក្រុ��់
ក្លារ�ក�ួរ�ណួំ៍រទាំកទ់ុង�ងឹក្រុកមចិា�ព់េ�ះ ពេ�អាចិរកពេមើល់ពេ�ើញ��ពេ�ពេល់ើInternet ឬ 
Website ក្រុកមុហូុ�� MSC បា�។ �ពិេ�ជកិ���ិទុធពិេល់ើកយកមកពេចាំទុ�ួរ�ូវ�ណួំ៍រណ្ដាមួយ 
តាមរយៈE-mailល់ន្ថែដល់��អា�យដាា � ethic@msc.com។

វសិ្ថាលភ្នាពម្លៃនុក្រ�មច្បាាប់់

ក្រុកមចិា�ព់េ�ះ�ជឺាពេ�ល់ក្លារណ៍៍ន្ថែណ៍នាំមួំយន្ថែដល់�ឹងជួយ�ពិេ�ជកិ�ិងទុ�ភ្នាា កង់ារ
នាំនាំដពំេណ៍ើរក្លារក្លារងារ  អាជ�វកមមបា�ក្រុ�ក�ពេដាយក្រុកម��ល់ធម៌។ ក្លារអ��វតត
តាមក្រុកមចិា�ព់េ�ះ ��ឺ�អាទុភិ្នា�ខព��់ផំ្ដ�ត�ក្រុ��ក់្រុកមុហូុ�� MSC ពេហូើយ MSC 
រ�ំឹងថា �ណ្ដាដ ទុ�ភ្នាា កង់ារ �ិង�ពិេ�ជកិទាំងំអ��់ឹងក្រុ�ក្លា�យ់កវា�ា ងខាា �ខូ់ ��។ 
MSC �ូមរកា�ទិុធរិ��់ខួ ��ចិពំេ�ះក្លារពេធើ ��វ�កមមម្លៃផ្ដាកុ�ង ពេដើមី�ធានាំបា��ូវក្លារ
អ��ពេ�មតាម�ទុដាា �ន្ថែដល់�រ�ិយពេ�កុ�ងក្រុកមចិា�ព់េ�ះរ��់�ពិេ�ជកិ �ិង
ទុ�ភ្នាា កង់ារទាំងំអ�់ ពេដាយ��ជ�ួំយក្លាររ��់    ន្ថែផ្ដាក�វ�កមមរ��ក់្រុកមុហូុ�� MSC 
ពេ�ហូសឺន្ថែណ៍វ �ិងន្ថែផ្ដាកពេផ្ដសងៗពេទុៀត ឬក្រុកមុ�វ�ករ��ខាងពេក្រុ�បា��ា ងក្រុតមឹក្រុតវូ។ 
MSC �ូមពេល់ើកទុកឹចិតិតឲ្យយ�ណ្ដាដ ទុ�ភ្នាា កង់ាររ��់ខួ ��អ��វតតក្រុកមចិា�ព់េដាយអ��មត័តាម �ងិ
អ��វតត�ូវពេ�ល់ក្លារណ៍៍ �ងិពេ�ល់�ពេ�បាយ (ន្ថែផ្ដ�ក្លារ) �ន្ថែ�ែមចិពំេ�ះល់កខខណ៍ឌន្ថែដល់��
ន្ថែចិងពេ�កុ�ងក្រុកមចិា�ព់េ�ះ។ ពេទាំះជា�ា ងណ្ដាកព៏េដាយ ក�៏ម �ករណ៍� ន្ថែដល់ពេ�ល់ក្លារណ៍៍ 
�ងិពេ�ល់�ពេ�បាយ (ន្ថែផ្ដ�ក្លារ) �ន្ថែ�ែម�ងឹម�ិវវិាទុ�ា  ឬ��ល់កខណ៍ៈអ��ពេក្រុ�ះជាង
ក្រុកមចិា�ព់េ�ះន្ថែដរ។ ពេ�ល់ក្លារណ៍៍ �ងិពេ�ល់�ពេ�បាយ (ន្ថែផ្ដ�ក្លារ) �ន្ថែ�ែមទាំងំអ� ់�ងឹ
��ក្លារពេផ្ដៀើ  ពេ�ក្លា� ់    ក្រុកមុក្លារងារអ��វតត�ច៍ិា�រ់��់ MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ�ក្រុ��ក់្លារ��ិតិយ
ពេមើល់ពេឡិើងវញិ �ងិក្លារយល់់ក្រុ�ម ឬឯកភ្នា�រ��់�ួកពេ�។ ករណ៍�ពេ���ភ្នា�ខ���ា ន្ថែដល់
�ណ្ដាដ ល់មក��ចិា�់ ឬ�ទុ�ញ្ជូញតតចិិា�កុ់�ងក្រុ�ពេទុ� ក្រុកមចិា�ព់េ�ះ (ពេ�ល់ក្លារណ៍៍ �ងិ
ពេ�ល់�ពេ�បាយ�ន្ថែ�ែម) �ងិល់កខខណ៍ឌ កុ�ងក្រុ�ពេទុ�ន្ថែដល់មួយណ្ដាកព៏េដាយន្ថែដល់កណំ៍ត់បា�
�ូវ�ទុដាា �ក្រុកម��ល់ធមខ៏ព��់ផំ្ដ�ត ក្រុតវូន្ថែត��ក្លារអ��វតត។

�ពិេ�ជកិ�ា ក�់�ទុ�ួំល់ខ��ក្រុតវូពេល់ើ:

ក្លារយល់់ដងឹ ពេឆ្គា ើយត� ឬ�ពំេ�ញ
បា�តាម�ទុដាា �ន្ថែដល់��
�រ�ិយពេ�កុ�ងកុ�ងក្រុកមចិា�ព់េ�ះ 

ក្លារ��តក្រុជា��ត័�៌�
ពេដាយខួ ��ឯង �ងិដងឹអ�ំ��ត័��
�ចូិ��ី�ាភ្នា�មួយចិ�ួំ� �ិង 

ក្លារ�ា�មចូិល់ពេរៀ�កុ�ងវ�គ�ណ៍ះ � ំ
�ណ៍ះ � ះ�ណ្ដាត ល់�ខំា�់ៗ ជា�ទ់ាំកទ់ុង
ន្ថែដល់��ពេ�ល់�ណំ៍ងពេល់ើកកមព�់
ចិពំេណ៍ះដងឹ �ងិក្លារយល់់ដងឹអ�ំ�
�ទុដាា �ន្ថែដល់��ពេ�ងពេ�កុ�ង

ក្រុកមចិា�ព់េ�ះ។

ពេល់ើ���រពេ�ះក្លារទុទួុល់ខ��ក្រុតវូវ�ន្ថែ�ែមនាំនាំអាក្រុ�័យពេល់ើ�ពិេ�ជកិន្ថែដល់ទុទូុល់ខ��ក្រុតវូពេល់ើ
ក្លារពេមើល់ខ��ក្រុតវូពេផ្ដសងៗពេទុៀតពេដើមី�:

ពេដើរតួនាំទុ�ជា�រំពូេ�កុ�ងក្លារអ��ពេ�មតាមល់ខិតិ �ងិ�ម រត�ម្លៃ�ក្រុកមចិា�ព់េ�ះ

ធានាំឲ្យយបា�ថា �ពិេ�ជកិទាំងំអ�់ន្ថែដល់ពេ�ពេក្រុក្លាមក្លារពេមើល់ខ��ក្រុតវូរ���ួ់កពេ�
��ក្លារយល់់ដងឹអ�ំ� �ងិទុទួុល់បា�ក្លារហូើ �កហូើ ��អ�ំ�រពេ�ៀ�អ��វតតក្រុកមចិា�ព់េ�ះ
រចួិពេហូើយ

ពេមើល់ខ��ក្រុតវូ �ងិ��ិតិយតាមដា�ពេល់ើក្លារក្រុ�ត�ិតតតិាមពេ�ល់ក្លារណ៍រ៍��់���គល់កិ
ខួ ��ន្ថែដល់��ដាកព់េចិញពេ�កុ�ងក្រុកមចិា�ព់េ�ះ �ងិ 

�ញ្ជូឈ�ក់្រុ�ក្រុ�ឹតតទាំងំឡាយណ្ដាន្ថែដល់រំពេ�ភក្រុកមចិា�ព់េ�ះ �ិងរាយក្លារណ៍៍អ�ំ�
ក្លារក្រុ�ក្រុ�ឹតតពេ�អាកអ��វតតក្រុកមចិា�់ន្ថែដល់ក្រុតវូរាយក្លារណ៍៍វាក្រុបា� ់ពេ� ក្រុកមុក្លារងារ
អ��វតត�ច៍ិា�រ់�� ់MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ។ ���គល់កិ�ពិេ�ជកិន្ថែដល់ក�ំ�ងពេធើ �ក្លារពេ�
ទុ�ក្រុកងុហូសឺន្ថែណ៍វម្លៃ�ក្រុ�ពេទុ��ើ �� ក្រុតវូរាយក្លារណ៍៍ពេដាយផ្ទាា ល់់ក្រុបា�ព់េ�ក្រុកមុក្លារងារ

អ��វតត�ច៍ិា�រ់��់ MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ។

ក្រុកមចិា�អ់��វតត�ក៍្លារងាររ�� ់MSC  |  ទុ�ំរ័ 8 

ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម សេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស
ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជង
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 ការរាយការណ៍ូអ�ព�ការក្រប់ក្រពតឹ្តតឆាំគ �ឆ្គគង

ក្លា រ ក្រុ� ក្រុ�ឹតត ឆ្គាំគ ំឆ្គគ ង រមួ ��  ( ន្ថែត មិ�កំណ៍ ត់ចិំពេ�ះ )  អំពេ�ើ��ក រ លួ់យ ,  អំពេ�ើ
មិ� ក្រុ� � ចិា �់,  ក្លា រ �ូក បាា �់  ( ក្លា រ ����ំណូ៍ក ) ,  ក្លា រ លួ់ចិ  ឬ ក្លា រ ពេក្រុ�ើ ក្រុបា �់
ខ��ចិំពេ�ះ ក្រុទុ�យ�មីតត ិរ��់ក្រុកមុហូុ�� MSC ,  ក្លារពេបាក��ា ,ំ  ក្លារ�ងខ ិត�ងខ,ំ 
ក្លារពេធើ �ខ��ណ្ដាមួយ, ក្លារខកខា��ពំេ�ញក្លាត�ើកិចិចពេដាយពេចិតនាំ, ឬក្លាររំពេ�ភ
ក្រុកមចិា�ព់េ�ះ ឬពេ�ល់�ពេ�បាយ �ងិទុក្រុមងណ់្ដាមួយរ��ក់្រុកមុហូុ�� MSC។

ក្រុ��តាម��ណ៍តម្លៃមាជា�ុ �ល់រ��់ក្រុកមុហូុ�� MSC ល់ទុធភ្នា��ពេញ្ជូចញមតពិេ��ល់់�ជឺា��រ
ពេ�ល់មួយ�ក្រុ��ក់្លារក�ងបា��ូវវ�ីធមម៌្លៃ�កន្ថែ�ាងពេធើ �ក្លារន្ថែដល់ពេ�ើកចិហំូ �ងិ��
ទុ�ួំល់ខ��ក្រុតវូខព�មួ់យ។ តាមអណំ្ដាយពេក្រុ�ើក្រុបា�់រ���ួ់កពេ� �ពិេ�ជកិ��កមមវធិ�ឧ�ករណ៍៍
ពេ�អ�ឡាញមួយន្ថែដល់ពេ�ពេ�ថា៖ “�ណ្ដាដ ញ�ពេញ្ជូចញមតពិេ��ល់់រ��់ MSC” ន្ថែដល់ពេចិញចូិល់
ពេក្រុ�ើបា�Internetរ�� ់MSC ពេដើមី�រាយក្លារណ៍អ៍�ំ�ក្លារក្រុ�ក្រុ�តឹតឆ្គាំគ ឆំ្គគងណ្ដាមួយបា�ក្រុ��ព់េ�ល់។ 

ក្រុតូវ��ក្លាររាយក្លារណ៍៍ឲ្យយបា�ឆ្គាំ�រ់ហូ�័�ូវក្លារក្រុ�ក្រុ�ឹតតឆ្គាំគ ឆំ្គគងណ្ដាមួយន្ថែដល់បា�
ពេកើត��ពេឡិើង។ �ពិេ�ជកិទុទួុល់បា�ក្លារពេល់ើកទុកឹចិតិតកមមវធិ�ឧ�ករណ៍�៍ពេញ្ជូចញមតពិេ��ល់់
រ��់ MSC ពេ�ះ�ា ងខាា ងំ �ងិជាជ�ួំ� រាយក្លារណ៍៍ក្រុបា�ព់េ�អាកអ��វតតក្រុកមចិា� ់ឬពេ�
ក្រុកមុក្លារងារអ��វតត�ច៍ិា�រ់��់ MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ  ពេដាយវាអាចិ�ងឹពេឆ្គា ើយត�បា�។ ពេ�ើក្លារ
រាយក្លារណ៍៍អ�ំ�ក្លារក្រុ�ក្រុ�ឹតតឆ្គាំគ ឆំ្គគង�ពេងើ ើត�ូវជពេ�ា ះផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�ដ៍ល់់អ��វតតក្រុកមចិា�ព់េ�ះ 
�ញ្ជាា ពេ�ះក្រុតវូ��ក្លារ�ញូ្ជូ��ពេ�ក្លា�់ក្រុកមុក្លារងារអ��វតត�ច៍ិា�រ់��់ MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ ឬ
តាម�ណ្ដាដ ញ�ពេញ្ជូចញមតពិេ��ល់់រ�� ់MSC។ ���គល់កិ�ពិេ�ជកិក�ំ�ងពេធើ �ក្លារពេ�ទុ�ក្រុកងុ
ហូសនឺ្ថែណ៍វម្លៃ�ក្រុ�ពេទុ�ើ �� ក្រុតវូ�ញូ្ជូ ����តពេដាយផ្ទាា ល់់ពេ�ក្លា�ក់្រុកមុក្លារងារអ��វតត�ច៍ិា�រ់��់
ក្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ ឬ  ពេ�ក្លា��់ណ្ដាដ ញ�ពេញ្ជូចញមតពិេ��ល់់រ�� ់MSC។ 

ពេ�ពេ�ល់ក�ំ�ងរាយក្លារណ៍៍អ�ំ�ក្លារក្រុ�ក្រុ�ឹតតឆ្គាំគ ឆំ្គគង �ពិេ�ជកិអាចិ�ពេក្រុមចិ�ងាា ញអតត�ញ្ជាញ ណ៍
ខួ ��ឯង ឬរកាភ្នា�អនាំមិកពេដាយពេ�ងតាមចិា�ន់ាំនាំន្ថែដល់�ក�់�័ធ។ ម�ិក្រុតវូ��ក្លារ
�ង�កឹក្រុ�ឆ្គាំងំ�ពិេ�ជកិន្ថែដល់ពេធើ �របាយក្លារណ៍មួ៍យពេដាយ��ទុធចិតិដពេឡិើយ។

MSC ចាំ�យ់កក្លារពេចាំទុក្រុ�ក្លា�អ់�ំ�រពំេ�ភ��ំ��ា ងហូមតច់ិត�់ផំ្ដ�ត ពេហូើយក្រុតវូពេ��ើ�អពេងើត
ក្លារពេចាំទុក្រុ�ក្លា��់�មួយៗ�ា ងក្រុតមឹក្រុតវូ។ ក្លារខកខា�ណ្ដាមួយចិពំេ�ះក្លារអ��ពេ�មតាម
ក្រុកមចិា�ព់េ�ះ អាចិនាំឲំ្យយ��ក្លារដាកច់ិណំ្ដាតក់្លារវ�ិយ័រហូូតដល់ ់�ងិរមួទាំងំក្លារ�ញ្ជូឈ�់
ក្លារងារ ឬកចិិច��ាមួយចិ�ួំ�ពេផ្ដសងពេទុៀត កដូ៏ចិជាល់ទុធភ្នា�ម្លៃ�ក្លារផ្ដដនាំា ពេទាំ�រដា�ីពេវណ៍�
 ឬក្រុ�ហូមទុណ៍ឌផ្ដងន្ថែដរ។ 

ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម សេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស
ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍
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 ប់ទដ្ឋាា នុម្លៃនុការក្រប់ត្តបិ់ត្តត ិ
MSC �ជឺាក្រុកមុហូុ��មួយន្ថែដល់ផ្ដដល់ព់េ�វាក�ងត�ឺរ័ពេល់ើ�ភិ�ពេ�កតាម�ណ្ដាដ ញមួយន្ថែដល់
��ក្រុចិកផួ្ដ �វ�ណ៍ជិាកមមចិ�ួំ� 200 ន្ថែដល់ចូិល់ដល់ក់�ំង់ន្ថែផ្ដក�ងត�ឺរ័ចិ�ួំ� 340។ ពេដាយ�រ
វតត��ជាអ�តរជាតិន្ថែដល់រ�ួរមួ�ា  �ងិក�ំ�ងរ �កចិពេក្រុមើ�ឥតដាចិរ់��ក់្រុកមុហូុ�� MSC 
�ពិេ�ជកិទាំងំអ�ក់្រុតវូន្ថែតអ��ពេ�មតាមចិា�់ន្ថែដល់�ក�់�័ធ , �ទុ�ញ្ជូញតតចិិា� ់�ងិវធិា�
ចិា�,់ ពេ�ល់ក្លារណ៍៍ន្ថែណ៍នំាំជាផួ្ដ �វក្លារ, ក្រុកមចិា�ម់្លៃ�វធិ�អ��វតត�ក៍្រុ�ពេ�ើរ�ផំ្ដ�ត, ភ្នា�ជាម្លៃដ�ូ
ជាមួយ�ងឹរដាា ភបិាល់ �ងិ�ទុដាា � ISO ពេ�ក្រុ��ព់េ�ល់ន្ថែដល់�ំខា�ជ់ា�ទ់ាំកទ់ុង។  

ជាក្លារ�ន្ថែ�ែម ក្រុកមចិា�ព់េ�ះន្ថែចិង�ូវ�ទុដាា �ជារមួម្លៃ�ក្លារក្រុ�ក្រុ�ឹតតន្ថែដល់ទុទួុល់បា�ក្លារ
យល់់ក្រុ�ម ឬអ��មត័ ពេដាយម�ិ�តិដល់់ទុ�កន្ថែ�ាងរ���់ពិេ�ជកិពេឡិើយ។ �ទុដាា �ទាំងំពេ�ះ
�ពំេ�ញ�ន្ថែ�ែម �ងិអាចិក្រុ�ក្រុ�ឹតតពេ�បា�ក្រុតមឹក្រុតវូពេល់ើ���ក្លារអ��ពេ�មតាមចិា�់ �ងិ
�ទុ�ញ្ជូញតតចិិា�ន់ាំនាំពេ�តាម�ណ្ដាដ ក្រុ�ពេទុ� ន្ថែដល់ក្រុកមុហូុ�� MSC ពេធើ �ក្រុ�ត�ិតតកិ្លារ។
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ប់រសិ្ថាា នុ
MSC ខតិខ�ំើ ះន្ថែ�ើងឲ្យយក្លាា យខួ ��ជាក្រុកមុហូុ��នាំមំ�ខពេ�មួយពេ�កុ�ងដពំេណ៍ើរក្លារដកឹជញូ្ជូ ��
ក្រុ�ក�ពេដាយ�រិ�តរភ្នា�ន្ថែផ្ដាក�រ�ិែ �។ ពេដើមី��ពេក្រុមចិឲ្យយបា��ូវពេ�ល់�ណំ៍ងដ�៏ខំា�់
ជាក�់កព់េ�ះ ក្រុកមុហូុ�� MSC ��ក្លារពេ�ដជាៀ ចិតិតចិពំេ�ះ:

ក្លារក្លាត់��ែយផ្ដល់ �ាះ�ល់់ពេល់ើ�ញ្ជាា �ន្ថែក្រុម� ក្រុមួល់ធាត�អាក្លា�ពេដាយពេធើ �
ក្លារក្លាត�់�ែយក្លារ�ភំ្នាយឧ�ម�័ផ្ដាះកញ្ជូចក ់(ជាឧទាំហូរណ៍ ៍ក្លារពេក្រុ�ើក្រុ�អ�ឧ់�ករណ៍៍
វាយតម្លៃមា�រ�ិែ � (Eco Toolbox) រ�� ់MSC) ន្ថែដល់វា�់ន្ថែវងពេល់ើកក្រុមតិម្លៃ�ក្លារពេក្រុ�ើ
ថាម�ល់ �ងិឥ�ធ�ៈរ��ន់ាំវា

ក្លារក្លារ�រជ�វៈចិក្រុមះុ �ងិ�តើកុ�ងទុកឹ (ជាឧទាំហូរណ៍៍ ក្លារពេ�ា ើ��ឲំ្យយ��ពេក្រុ�ងម្លៃ�
នាំវាន្ថែដល់ក�ងពេឡិើងថម�ៗ ន្ថែដល់ក្រុតវូចាំ�ព់េផ្ដដើមឲ្យយ��ក្រុ�ត�ិតតកិ្លារ �ងិ�ពំេ�ញម�ខ
ងារតាមន្ថែដល់បា�ពេក្រុ�ង�ពេងើ ើតពេឡិើងជាមួយ�ងឹក្រុកមុហូុ�� MSC ��ក្លារ��
�ណ៌៍ន្ថែដល់�ងាា ញឲ្យយពេ�ើញ�ូវក្លារវាយតម្លៃមាខព�ច់ិពំេ�ះ�រ�ិែ �)

ក្លារវ�ិពិេ��ពេល់ើ�ពេចិចកវជិាា �វា��វតត� ៍(ន្ថែកន្ថែក្រុ�ថម�) ន្ថែដល់�ងឹក្លាត�់�ែយតក្រុមូវក្លារ
រ��ម់���សពេល់ើធមមជាតពិេ�កុ�ងពេ�វាកមមរ��ក់្រុកមុហូុ��ពេយើង (ជាឧទាំហូរណ៍៍ 
ក្លារក្លាត�់�ែយ�ាងម់្លៃ�ពេក្រុ�ង�ក្រុ��ន់ាំវាន្ថែដល់ក�ងពេឡិើងថម�ៗ ន្ថែដល់�ងឹពេល់ើកកមព�់
ក្រុ��ទិុធភ្នា�ម្លៃ�ក្លារពេក្រុ�ើឥ�ធ�ៈ ពេហូើយន្ថែដល់�ងឹពេក្រុ�ើ�ពេចិចកវជិាា ទាំងំពេ�ះពេដើមី�ពេធើ �ពេអាយ
ក្រុ�ពេ�ើពេឡិើង�ូវនាំវានាំនាំន្ថែដល់��ក�ាងមក)

ក្លារអ��វតត វធិ�ក្រុ��ក់្រុ�ង �ងិក្រុ���័ធ ក្រុ�ត�ិតតកិ្លារ ន្ថែដល់��ជាអាទុ៍ តាមរយៈក្លារ
ពេធើ �ឲ្យយពេ�ជាក្រុ���័ធឌ្ឍ�ជ�ថល់ �ងិវ�ិើកមមន្ថែកម្លៃចិា ពេដើមី��ពេងើ ើ�ក្រុ��ទិុធភ្នា�ឲ្យយបា�ខព�់
�ផំ្ដ�ត �ងិពេជៀ�វាង�ញ្ជាា កហំូ��រ��ម់���ស (ជាឧទាំហូរណ៍៍ ក្លារពេក្រុ�ើក្រុ���័ធផ្ទាា �់
ផ្ទាា ��់ះ �រន្ថែផ្ដ�ក្លារន្ថែដល់��កក្រុមតិ�ងិក្រុ��ទិុធភ្នា�ខព�ខ់ព� ់(Intelligent Planning 
Exchange System – IPX) ន្ថែដល់ពេក្រុ�ងពេក្រុ�ើ�ងិរការទុ�កទុ�ំញិន្ថែដល់��ពេក្រុ�ះថាា ក់
ពេដាយ�ើ �យក្រុ�វតត ិ

ក្លារពេល់ើកទុកឹចិតិតឲ្យយ���ពេក្រុ�ង��ិសរណ៍កមម ពេ�កុ�ងក្រុកមុហូុ�� MSC �ងិពេ�តាម
�ណ្ដាដ ទុ�ភ្នាា កង់ារ (ជាឧទាំហូរណ៍៍ ក្លារពេធើ ���ិសរណ៍កមមក្រុកដា�, ដ�បាា �ា �ក, ពេក្រុ�ឿ��រ ិ

ក្លាខ រ�ត័�៌�វទិុា (IT), �ងិក្រុ�ដា�ផុ់្ដ�កទុកឹពេ�ម )។

�ពិេ�ជកិក្រុ��់ៗ រ�ូក្រុតវូ��ឆ្គ�ាៈ�តិ�ចិាំរណ្ដាពេល់ើ��ំតិ�តិពេ�ើញថម�ៗ អ�ំ��ញ្ជាា �វា��វតត�៍ 
�ងិក្លារផ្ទាា ��់ះ �រ។ ពេយើង�ូមពេល់ើកទុកឹចិតិតឲ្យយក្រុកមុអាកក្រុ��ក់្រុ�ង�ដ ��ូ់វ��ំតិ�តិពេ�ើញរ��់
�ពិេ�ជកិអ�ំ�រពេ�ៀ�ក្លាត�់�ែយក្លារពេក្រុ�ើក្រុបា�ក់្រុ�ភ�ធ�ធា�។ 
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ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម ស់ទិិិ មនុសុ់ស
ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជងសេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ



ស់ទិិមិនុសុ់ស 
នុងិប់ទដ្ឋាា នុសេក្រប់�ក្រ�ស់�់មំ្លាំ�ងពល�មម
MSC �កំ្រុទុ �ងិខតិខ�ំើ ះន្ថែ�ើងពេល់ើកកមព�អ់ភបិាល់កចិិចក្រុកមុហូុ��ឲ្យយបា�លិ់ជា�ជ់ា�ចិិច
ន្ថែដល់�ងឹរមួចំិន្ថែណ៍កដល់់ក្លារទុទួុល់ខ��ក្រុតវូន្ថែផ្ដាក�ងគម �ងិពេ�ល់ពេ�អភវិឌ្ឍឍ�ក៍្រុ�ក�ពេដាយ
�រិ�តរភ្នា�ក្លា�់ន្ថែតទូុល់ទូំុ�យដូចិន្ថែដល់បា�រ�ំងឹទុ�កពេដាយ�ហូ�ម�អ៍�តរជាត។ិ ពេដើមី�
�ពេក្រុមចិឲ្យយបា��ូវពេ�ល់ពេ�ពេ�ះ ក្រុកមុហូុ�� MSC �ា ងពេហាចិណ្ដា�់ ក្រុតវូពេ�រ�តាមចិា�់ 
វធិា�ចិា� ់�ងិ�ទុ�ញ្ជូញតតនិ្ថែដល់�ក�់�័ធទាំងំអ�ម់្លៃ��ណ្ដាដ ក្រុ�ពេទុ�ន្ថែដល់ក�ំ�ងពេយើងក�ំ�ង
ពេធើ �ក្រុ�ត�ិតតកិ្លារ។ �ន្ថែ�ែមពេល់ើ���ពេ�ះ ក្លារក្លាា យជាន្ថែផ្ដាកមួយម្លៃ�វ�ិយ័ដកឹជញូ្ជូ ��ជាអ�តរជាតិ
ន្ថែដល់ជាន្ថែផ្ដាកមួយម្លៃ�ឧ�ាហូកមមន្ថែដល់��ក្លារពេធើ ��យិតកមមខាា ងំ�ផំ្ដ�តពេ�កក្រុមតិថាា ក់
�ភិ�ពេ�ក ក្លារពេ�ដជាៀ ចិតិតរ��់ MSC ចិពំេ�ះក្លារពេល់ើកកមព�វ់ធិ�អ��វតត�ក៍្លារងារអាជ�វកមម
ក្រុ�ក�ពេដាយទុ�ួំល់ខ��ក្រុតវូ �ងិក្រុតមឹក្រុតវូន្ថែដល់ក្រុតវូក្រុ�ក្លា�យ់កឲ្យយបា�ខាា �ខូ់ ��ចិពំេ�ះ �ងិ
ពេធើ �ឲ្យយ����ណ៍�មីតតចិិពំេ�ះពេ�ល់ក្លារណ៍៍ �ងិ�ទុដាា �ម្លៃ�ក្លារពេ�រ��ិទុធមិ���ស �ងិក្លារពេក្រុ�ើ
ក្រុបា�ក់�ា ងំ�ល់កមមន្ថែដល់��ក្លារទុទួុល់�គ ល់ជ់ាអ�តរជាត។ិ 

ទាំកទ់ុង�ងឹ�ញ្ជាា ពេ�ះ �ងិពេដាយអ��វតត�ត៍ាម��ណ៍តម្លៃមាជា�ុ �ល់រ��់ MSC, វធិ�ពេដាះក្រុ�យ
�ញ្ជាា អាក្រុ�យ័ពេល់ើពេ�ល់ក្លារណ៍រ៍��ក់តកិ្លា�ញ្ជាញ �ដ ���ក្លារពេល់ើកទុកឹចិតិតឲ្យយក្រុកមុហូុ��ទូុទាំងំ
�ភិ�ពេ�កអ��មត័ពេ�ល់�ពេ�បាយទុទួុល់ខ��ក្រុតវូក្រុ�ក�ពេដាយ�រិ�តរភ្នា� �ងិន្ថែផ្ដាក
�ងគម ពេហូើយរាយក្លារណ៍អ៍�ំ�ក្លារអ��វតតរ��់ខួ ��ម្លៃ�អងគក្លារ�ហូក្រុ�ជាជាត ិ(United Nations 
Global Compact) កដូ៏ចិជាពេ�ល់ក្លារណ៍ដ៍កឹនាំពំេល់ើ�ញ្ជាា �ណ៍ជិាកមម �ងិ�ទិុធមិ���ស (UNGPs) 
ក្រុកមុហូុ�� MSC �កំ្រុទុដល់់ក្លារពេ�រ�ពេ�ល់ក្លារណ៍�៍ខំា�់ៗ ជា�ទ់ាំកទ់ុងន្ថែដល់��ន្ថែចិងពេ�កុ�ង
ចិា�អ់�តរជាត�ិដ ����ទិុធមិ���ស កដូ៏ចិជាក្លារពេ�រ��ញ្ជូញតតចិិា� ់�ងិអ������៍ខំា�់ៗ ជា�់
ទាំកទ់ុង�ងឹល់ខិតិ��ករណ៍ ៍�ងិអ���ញ្ជាញ ម្លៃ�អងគក្លារ�ល់កមមអ�តរជាត ិ(ILO) ផ្ដងន្ថែដរ។ ពេល់ើ�
��ពេ�ះ កុ�ងនាំមជាក្រុកមុហូុ��ដឹកជញូ្ជូ ��អ�តរជាតមួិយ MSC អ��ពេ�មតាមវ�ិល់ភ្នា�ម្លៃ�
�ទុដាា � �ងិល់កខខណ៍ឌ អ�តរជាតិ ន្ថែដល់កណំ៍តព់េដាយអ���ញ្ជាញ �ដ ���ក្លារពេក្រុ�ើក�ា ងំ�ល់កមមតាម
�ម�ក្រុទុ ន្ថែដល់បា�អ��មត័ពេ�ថាា កអ់�តរជាតពិេដាយអងគក្លារ�ហូក្រុ�ជាជាតិ ន្ថែដល់��ជាអាទុ៍ 
អ���ញ្ជាញ �ដ ���ក្លារពេក្រុ�ើក�ា ងំ�ល់កមមតាម�ម�ក្រុទុរ��់អងគក្លារ ILO ឆ្គាំា  ំ2006 (MLC, 2006)។

ការមនិុសេរ ើស់សេអ�ង

ពេដាយអ��វតត�ត៍ាម��ណ៍តម្លៃមាជា�ុ �ល់រ��់ខួ �� ក្រុកមុហូុ�� MSC ��ក្លារពេ�ដជាៀ ចិតិតដាចិ់
ខាតចិពំេ�ះក្លារ�កំ្រុទុ�ូវឱក្លា�ទុទួុល់បា�ក្លារងារពេ�ម ើៗ ភ្នា��ា  តាមរយៈក្លារធានាំឲ្យយបា�
ថា ក្រុ��ទ់ុដិាភ្នា�ម្លៃ�វធិ�អ��វតត�ក៍្លារជួល់ �ងិក្លារផ្ដដល់ក់្លារងារ �អឺាក្រុ�យ័ពេល់ើមូល់ដាា �ម្លៃ�
��ណ៍�មីតត ិ�ងិ�មតែភ្នា�ទាំកទ់ុង�ងឹក្លារងារ។ 

ក្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�រ�ចិពំេ�ះល់កខណ៍ៈ�ពិេ��រ��់���គល់�ា ក់ៗ  �ងិម�ិអតឱ់�ឲ្យយដល់់
ក្លារពេរ ��ពេអើងន្ថែដល់អាក្រុ�័យពេល់ើមូល់ដាា �ណ្ដាមួយ (ដូចិជា ពេភទុ, ជាត�ិ��,៍ �ណ៍�៌មីុ រ, 
��នាំ, ភ្នា�, ពេដើមកពំេណ៍ើតជាត�ិ�ធ , អាយ�, �កិ្លារភ្នា�, ��ជកិភ្នា�អងគក្លារ�ពេ�បាយ
 ឬមពេនាំ�ម�វ៍ជិាា , ��ជិកភ្នា�អងគក្លារ�ហូជ��, �ែ �ភ្នា�ក្រុ�ួ�រ ឬក្លារទុទួុល់ខ��ក្រុតវូ
កុ�ងក្រុ�ួ�រ, ទុពំេនាំរពេភទុ ឬអតត�ញ្ជាញ ណ៍ពេភទុ) ពេឡិើយ។ ក្លារយកចិតិតទុ�កដាកជ់ា�ពិេ��
��ក្លារផ្ដដល់់ឲ្យយដល់់ក្រុ�ពេភទុកមមករកមមក្លារ�� ន្ថែដល់ងាយរងពេក្រុ�ះដូចិន្ថែដល់បា�រំ�ងឹទុ�ក
ពេដាយ�ហូ�ម�អ៍�តរជាត។ិ 

ក្រុកមុហូុ�� MSC �ងិទុ�ភ្នាា កង់ារនាំនាំរ��់ខួ �� អ��ពេ�ម�ា ងម�ងឺ�ា តត់ាមចិា�ជ់ាត,ិ 
ល់កខខណ៍ឌចិា�កុ់�ងក្រុ�កុន្ថែដល់�ក�់�័ធ  �ងិ/ឬ�ទុដាា �ឧ�ាហូកមម�ខំា�់ៗ ជា�ទ់ាំកទ់ុង
ន្ថែដល់��ក្រុ��ទិុធភ្នា�ល់�ព់េល់ើ�ល់� ់�ងិធានាំ (�ា ងពេហាចិណ្ដា�់ក្រុតមឹកក្រុមតិអ�ីរ�) �ទិុធិ
រ���់ពិេ�ជកិពេល់ើក្រុ��ទ់ុដិាា �ម្លៃ�ក្លារងារ។ ទាំងំពេ�ះរមួ���ពំេណ៍ើ��ពំេធើ �ក្លារងារ, ក្លារដពំេឡិើង
តួនាំទុ�, រងាើ �,់ ក្រុបាកឈុ់ �ល់, ក្រុបាកព់េធើ �ក្លារពេល់ើ�ពេ�ា ង, ចិ�ួំ�ពេ�ា ងពេធើ �ក្លារ, ក្លារឈ��់ក្រុ�ក, អតែ
ក្រុ�ពេ�ជ�ន៍ាំនាំ, ល់ទុធភ្នា�ចូិល់ពេរៀ�កុ�ងវ�គ�ណ៍ះ � ះ�ណ្ដាដ ល់, ក្លារចាំតត់ាងំក្លារងារ, អតែ
ក្រុ�ពេ�ជ�៍ន្ថែផ្ដាក�ងគម, ចិណំ្ដាតក់្លារន្ថែកតក្រុមូវ �ងិដាកវ់�ិយ័, ក្លារ�ញ្ជូឈ�ក់្លារងារ ឬក្លារ
ចូិល់�វិតត�។៍ 
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ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម
ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជងសេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស



ការសេគ្នារពគ្នាន សេ�វញិសេ�ម�  
នុងិការសេគ្នារពមនុសុ់សសេស់ម �ៗ ភ្នាពគ្នាន

MSC ពេជឿជាកថ់ា ម���ស�ា ក់ៗ  (រមួទាំងំអតថិជិ�, ម្លៃដ�ូ�ណិ៍ជាកមម/អាជ�វកមម �ងិភ្នា��
�ក�់�័ធទាំងំអ�់ន្ថែដល់ពេយើង��ទុនំាំកទ់ុ�ំង�ា ) �ម�ងឹទុទួុល់បា��ូវក្លារពេ�រ� ភ្នា�
យ�តតធិម ៌�ងិពេ�ចិកដ �ម្លៃថាថុ �រ។

ក្លារទុទួុល់ខ��ក្រុតវូពេ�ះអាក្រុ�័យពេល់ើ�ពិេ�ជកិក្រុ��់ៗ រ�ូ។

ភ្នាពច្បាក្រមះុ

ភ្នា�ចិក្រុមះុរ��់�ពិេ�ជកិតណំ្ដាងឲ្យយធ�ធា�មួយកុ�ងចិពំេណ្ដាមធ�ធា�ដធ៏�ំផំ្ដ�តរ��់
ក្រុកមុហូុ�� MSC �ងិរមួចំិន្ថែណ៍កដល់់ក្លារ��តទុទួុល់បា�ពេជា�ជ័យរ��ខួ់ ��។

MSC រ�ំងឹថា �ពិេ�ជកិរ��ខួ់ ��ងឹវាយតម្លៃមាខព��់មតែភ្នា��ពិេ��ៗដាចិព់េដាយន្ថែឡិកៗ, 
ចិណំ៍� ចិខាា ងំ �ងិជនំាំញរ��់ម���ស�ា ក់ៗ  �ងិ�កំ្រុទុ�ា ពេ�វញិពេ�មក ពេ�ខណ៍ៈពេ�ល់ក�ំ�ង
ក្រុកពេ��យក �ងិពេ�រ�ចិក្រុមះុភ្នា�ន្ថែផ្ដាកវ�ីធម ៌�ងិក្រុ�ម្លៃ�ណ៍�កុ�ងក្រុ�កុ។ 

ការ�យ� នុងិ  
ការក្រប់ក្រពឹត្តតប់�ពានុសេ�សងៗសេទៀត្ត

MSC ម�ិអតឱ់�ចិពំេ�ះក្លារ�យ�រខំា� ឬក្លារក្រុ�ក្រុ�តឹត��ំ�តាមទុក្រុមងណ់្ដាមួយន្ថែដល់
��ជាអាទុ៍ ក្លារ�ងខតិ�ងខពំេដាយ�កយ�ដំ� ឬពេដាយផួ្ដ �វចិតិត , ទុណ៍ឌ កមមពេល់ើរ�ូរាងក្លាយ 
�ងិក្លាររខំា��យ�ផួ្ដ �វពេភទុពេឡិើយ។ ក្លារ�យ� �ងិក្លារក្រុ�ក្រុ�តឹត��ំ� អាចិ��ជាអាទុ៍ 
ទុពេងើ � ឬក្លារ�ក្រុ�មកំន្ថែហូងពេក្រុ�ើអពំេ�ើហូងិាដល់់ម���ស�ា កព់េផ្ដសងពេទុៀត (រមួ�� ក្លាយវកិ្លារ, 
ក្លារ�មួ�ត, “ក្លារចិអំក” ឬក្លារ�ភំតិ�ភំយ័, ទុនំាំកទ់ុ�ំងភ្នា� �ងិជារ�ូវ ��ត ) កដូ៏ចិជាក្លារ
ពេធើ �ឲ្យយខូចិខាតពេដាយអពេចិតនាំដល់់ក្រុទុ�យ�មីតតរិ��់ក្រុកមុហូុ�� MSC �ងិ�ណ្ដាដ ទុ�ភ្នាា កង់ារ
រ��់ខួ �� ឬក្រុទុ�យ�មីតតរិ��់ម���ស�ា កព់េផ្ដសងពេទុៀត, ឬឥរ�ិ�ថណ្ដាមួយពេផ្ដសងពេទុៀតន្ថែដល់
�ណ្ដាដ ល់ឲ្យយអាកពេផ្ដសងៗ�តិថា�ម ���វតែភិ្នា�ពេ�កុ�ងកន្ថែ�ាងពេធើ �ក្លាររ��់ក្រុកមុហូុ�� MSC ឬ
�ណ្ដាដ ទុ�ភ្នាា កង់ាររ��ខួ់ �� ។

សេស់រ ើភ្នាពចូ្បាលរមួស់ម្លាំគុមនុ៏

ក្រុកមុហូុ�� MSC ទុទួុល់�គ ល់�់ទិុធពិេ�រ �ភ្នា�ម្លៃ�ក្លារចូិល់រមួ���ម�រ៏���់ពិេ�ជកិ
ទាំងំអ�។់ ពេដាយអ��ពេ�មតាមចិា� ់�ងិ�ទុ�ញ្ជូញតតចិិា��់ក�់�័ធ  �ពិេ�ជកទាំងំអ�់
ក្រុតវូ���ទិុធចូិិល់រមួ ឬម�ិចូិល់រមួ �ងិ�ពេងើ ើត�ហូជ��ពេដាយ�ម �ក្លារភយ័ខាា ចិចិពំេ�ះ
ក្លារ�ភំតិ�ភំយ័ ឬក្លារផ្ទាច ញត់�ពេឡិើយ។

ក្រុកមចិា�អ់��វតត�ក៍្លារងាររ�� ់MSC  |  ទុ�ំរ័ 13

ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម
ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជងសេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស



ពល�មមសេដ្ឋាយប់ងខ� និុងទ្ទាស់ភ្នាពន្ទាស់មយ័ទ�សេនុ�ប់
MSC ��ក្លារពេ�ដជាៀ ចិតិតចិពំេ�ះក្លារធានាំឲ្យយបា��ូវពេ�ចិកដ �ម្លៃថាថុ �ររ��់ម���សជាមូល់ដាា �
ម្លៃ��ពិេ�ជកិទាំងំអ�រ់��ខួ់ ��។

ពេដើមី��ពេក្រុមចិឲ្យយបា��ូវពេ�ល់�ណំ៍ងពេ�ះ ក្រុកមុហូុ�� MSC ហាមឃាតច់ិពំេ�ះក្លារពេធើ �អាជ�វកមម
ពេល់ើន្ថែផ្ដាកពេ�ដាកចិិច �ងិ�ងគមរ��់ម���ស�ា កព់េដាយម���ស�ា កព់េផ្ដសងពេទុៀត ពេដើមី�ផ្ដល់ចិពំេណ៍ញ
ផ្ទាា ល់ខួ់ �� �ងិ/ឬន្ថែផ្ដាក�ណ៍ជិាកមម , �ល់កមមពេដាយ�ងខ ំ�ងិ�ល់កមមន្ថែដល់កណំ៍តល់់កខខណ៍ឌ
ពេដាយចិា�/់ពេដាយ�ម ក័្រុ�ចិតិតន្ថែដល់��ន្ថែចិងពេ�កុ�ងអ���ញ្ជាញ �ដ ����ល់កមមពេដាយ�ងខ-ំC029 
រ��់អងគក្លារ ILO ឆ្គាំា  ំ1930 (ពេល់ខ 29), ក្លារពេក្រុ�ើក្រុបា�់ក�ា ងំ�ល់កមមពេ���ធនាំ�រ �ងិ
ទុក្រុមង់ណ្ដាមួយម្លៃ�ទាំ�ភ្នា� ឬភ្នា�ក្រុតវូពេ�ជះិជា�់ ន្ថែដល់��ជាអាទុ ៍�ល់កមមទាំ�ភ្នា� �ងិ
ក្លារជួញដូរម���ស។ 

ពល�មម�មុ្លាំរ  នុងិ�ចិ្បាចការពារ �មម�រសេ�មងៗ
ក្រុកមុហូុ�� MSC ហាមឃាតដ់ាចិខ់ាតចិពំេ�ះក្លារពេក្រុ�ើក្រុបា��់ល់កមមក��រ �ងិក្រុ�ក្លា�ខ់ាា �់
ចិពំេ�ះក្លារអ��វតតតាម�ទុដាា �អ�តរជាត�ិខំា�់ៗ ជា��់ក�់�័ធពេ��ងឹ�ទិុធកិ��រ ន្ថែដល់��
ក្រុ�ពេភទុដូចិជា អ���ញ្ជាញ �ដ ���អាយ�ពេធើ ��ល់កមមជាមធយម-C138 រ��់អងគក្លារ ILO ឆ្គាំា  ំ1973 
(ពេល់ខ 138), អ���ញ្ជាញ �ដ ���ទុក្រុមងអ់ាក្រុកក�់ផំ្ដ�តម្លៃ��ល់កមមក��រ-C182 រ��អ់ងគក្លារ ILO 
ឆ្គាំា  ំ1999 (ពេល់ខ 182) �ងិអ���ញ្ជាញ �ដ ����ិទុធកិ��ររ��អ់ងគក្លារ�ហូក្រុ�ជាជាត ិ(UNCRC)។ 

ពេ�ពេ�ល់ពេកើត��ភ្នា�ខ���ា  ឬវវិាទុពេកើតពេឡិើងពេល់ើ�ទុដាា � ក្រុកមុហូុ�� MSC អ��វតតតាម
�ទុដាា �កក្រុមតិខព��់ផំ្ដ�ត។ ក្រុកមុហូុ�� MSC �កំ្រុទុ �ងិវ�ិពិេ��ពេល់ើកមមវធិ��ណ៍ះ � ះ�ណ្ដាដ ល់ពេ�
តាមន្ថែផ្ដាកពេផ្ដសងៗម្លៃ��ភិ�ពេ�ក ក្រុ�ពេ�ជ�ផ៍្ដដល់់�ូវកមម វធិ�អភវិឌ្ឍឍ�ផ៍្ទាា ល់់ខួ �� �ពិេ�ជកិ
ឲ្យយដល់់�ពិេ�ជតិពេកមងៗ។ ពេដាយពេ�ងតាមពេ�ចិកដ �ន្ថែថាងក្លារណ៍៍ក្រុត�ភ្នា���ដ ���ពេ�ល់ក្លារណ៍៍
�ក�់�័ធ�ងឹក្រុកមុហូុ��ចិក្រុមះុជាត�ិ�� ៍�ងិពេ�ល់�ពេ�បាយន្ថែផ្ដាក�ងគម (ពេ�ចិកដ �ន្ថែថាង
ក្លារណ៍ ៍MNE-ក្លារពេបាះ��មពពេល់ើកទុ� 5 ឆ្គាំា  ំ2017) រ��់អងគក្លារ ILO ពេ�កុ�ង�ពំេណ៍ើផ្ដដល់់ឱក្លា�
ន្ថែ��អ�ទ់ាំងំពេ�ះ ក្រុកមុហូុ�� MSC ពេដើរតួនាំទុ�ពេដាយពេ�ងតាមចិា�,់ �ទុ�ញ្ជូញតតចិិា� ់�ងិ
ល់កខខណ៍ឌ ចិា�ជ់ាតិន្ថែដល់�ក�់�័ធ  ពេដាយធានាំឲ្យយបា��ូវក្លារពេ�រ��ិទុធកិ��រន្ថែដល់ក្រុតវូ
ចូិល់ពេរៀ� �ងិ/ឬ�ញ្ជូច�ក់្លារ�កិាពេ���ន្ថែដល់កណំ៍តល់់កខខណ៍ឌ ពេដាយចិា�។់ 

ពេដាយក្លារក្លាា យជាក្រុកមុហូុ��ដកឹជញូ្ជូ ��អ�ត រជាតមួិយ ជួ�ម�ខឲ្យយនាំ វកិតាម�ម�ក្រុទុ 
ក្រុកមុហូុ�� MSC ក្រុ�ក្លា�ខ់ាា ��ូ់វ�ញ្ជូញតតចិិា��់ខំា�់ៗ ជា�ទ់ាំកទ់ុងន្ថែដល់��ន្ថែចិងពេ�កុ�ង
អ���ញ្ជាញ �ក�់�័ធរ��់អងគក្លារ ILO ន្ថែដល់��ជាទុ៍ អ���ញ្ជាញ �ដ ����ល់កមមតាម�ម�ក្រុទុ
រ��់អងគក្លារILO ឆ្គាំា  ំ2006 (MLC, 2006)។

 ស់ហិគុមនុ ៍នុងិ  
ការចូ្បាលរមួរប់ស់ភ់្នាគុ�ពា�ព់និ័ុ
រហូូតមកដល់់ពេ�ល់ពេ�ះ ក្រុកមុហូុ�� MSC បា�ក�ងពេករ តព៍េ�ម ះរ��់ខួ ��តាមរយៈក្លារ�ពេងើ ើត
ឲ្យយ�� �ងិក្លាររកា�ូវទុនំាំកទ់ុ�ំងពេ�ក្រុ��ក់ក្រុមតិទាំងំអ�ជ់ាមួយ�ងឹអតថិជិ�, ម្លៃដ�ូ
អាជ�វកមម /�ណ៍ជិាកមមរ��ខួ់ ��, �ហូ�ម�មូ៍ល់ដាា � �ងិភ្នា���ក�់�័ធដព៏េក្រុចិើ�រ��ខួ់ ��
ន្ថែដល់អាក្រុ�័យពេល់ើ��ណ៍តម្លៃមា, ភ្នា�ពេ�ម ះក្រុតង ់�ងិក្លារពេជឿទុ�កចិតិត�ា ពេ�វញិពេ�មករមួ�ា ។

ពេដាយ��ទុ�ស�ៈមួយចិពំេ�ះក្លារចូិល់រមួចំិន្ថែណ៍កដល់់ក្លារ�ញូ្ជូ�ល់ឥទុធ�ិល់វជិា��ន្ថែផ្ដាក
ពេ�ដាកចិិច�ងគមកុ�ងរយៈពេ�ល់យូរអន្ថែងើង ក្រុកមុហូុ�� MSC ��ក្លារពេ�ដជាៀ ចិតិត�ា ងម�ត�ំ
ចិពំេ�ះក្លារពេធើ �អាជ�វកមម /�ណិ៍ជាកមមក្រុ�ក�ពេដាយក្លារទុទួុល់ខ��ក្រុតវូ មួយ ន្ថែដល់ពេ�រ�ដល់់
�ទិុធជិាមូល់ដាា �រ���់ហូ�ម�មូ៍ល់ដាា �ន្ថែដល់រមួ��ក្រុ�ជា�ល់រដា��កពំេណ៍ើតពេ�តាម
មូល់ដាា �រ��់ខួ �� កដូ៏ចិជាក្រុកមុម���សន្ថែដល់ងាយរងពេក្រុ�ះ �ងិ��ផ្ដល់វបិាកពេផ្ដសងៗ
ពេទុៀតន្ថែដរ។

ការគ្នា�ក្រទស់ទិិមិនុសុ់ស
MSC ពេល់ើកទុកឹចិតិតឲ្យយ�ិពេ�ជកិចូិល់រមួចំិន្ថែណ៍កពេក្រុ�ើវធិ�អ��វតត�ក៍្រុ�ពេ�ើរ�ផំ្ដ�តន្ថែដល់
ក្រុ�ក�ពេដាយក្លារទុទួុល់ខ��ក្រុតវូន្ថែផ្ដាក�ងគមន្ថែដល់អាចិ�ងឹជក្រុមញុឲ្យយ��ភ្នា�ពេជឿ�ពេល់ឿ�
ពេល់ើក្លារពេ�រ��ទិុធមិ���ស ពេ�ពេ�ល់បា�ចាំតទ់ុ�កថា�មក្រុ�� �ងិពេដាយពេ�ងតាម�ទុដាា �
អ�តរជាត ិ�ងិ/ឬន្ថែផ្ដ�ក្លារអភវិឌ្ឍឍ�ជ៍ាត ិតាមរយៈ:

��ំតិផ្ដះ �ចិពេផ្ដដើមជាក�់ក ់�ងិក្លារក្រុ��ញម់���សជាតរិ��ក់្រុ�ពេទុ� ឬត�ំ�់

ក្លារចូិល់រមួ �ងិន្ថែថាងក្លារ�កំ្រុទុពេ�ល់�ពេ�បាយជា�ធារណ៍ៈ

ភ្នា�ជាម្លៃដ�ូ �ងិចិណំ្ដាតក់្លារជារមួ

ក្លារចូិល់រមួចំិន្ថែណ៍ករ��ក់្រុកមុហូុ�� MSC ចិពំេ�ះកចិិច ក្រុ�ឹងន្ថែក្រុ�ង�ពេងើ ើត��តភិ្នា� �ិង
�កមមភ្នា�ជ�ួំយម���សជាតិ ន្ថែដល់��ជាអាទុ៍ តាមរយៈ�កមមភ្នា�អាជ�វកមម /
�ណ៍ជិាកមម�ខំា�់ៗ  ក្រុ�ក្លា�ខ់ាា �ខូ់ ���ូវ �ងិអ��ពេ�មតាម�ទុ�ញ្ជូញតតចិិា�អ់�តរជាត�ិំ
ខា�់ៗ ជា��់ក�់�័ធ។  
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ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម
ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជងសេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស



ស់ខុ្វភ្នាព នុងិស់វុត្តាភិ្នាពការងារអាជ�ព

MSC ខតិខ�ំើ ះន្ថែ�ើងផ្ដដល់់ឲ្យយ�ពិេ�ជកិ�ូវកន្ថែ�ាងពេធើ �ក្លារន្ថែដល់ក្រុ�ក�ពេដាយ��វតែភិ្នា� �ងិ
����ខភ្នា�លិ់។ ពេដើមី��ពំេ�ញតាមពេ�ល់ពេ�ពេ�ះ ក្រុកមុហូុ�� MSC:

អ��ពេ�មចិា��់ដ ���កចិិចក្លារ�រ��ខភ្នា� �ងិ��វតែភិ្នា� ន្ថែដល់��ជាទុ ៍អ���ញ្ជាញ
�ដ ����ល់កមមតាម�ម�ក្រុទុ ឆ្គាំា  ំ2006 (MLC, 2006)

អ��វតតតាមវធិ�ក្លារក្លារ�រ��វតែភិ្នា� ពេដាយអ��ពេ�មតាមចិា��់ដ ���ក្លារក្រុ��់
��វតែភិ្នា�ជាអ�តរជាតិ

��វធិ�ក្លារតងឹរា�ងចិពំេ�ះក្លារដកឹជញូ្ជូ ��ទុ�ំញិពេក្រុ�ះថាា ក។់ MSC ពេដើរហួូ�វធិា�ក្លារ
នាំនាំនាំនាំន្ថែដល់បា��ពេងើ ើតឲ្យយ��ពេឡិើងពេ�កុ�ងក្រុកមចិា�អ់�តរជាត�ិដ ���ក្លារ
ដកឹជញូ្ជូ ��ទុ�ំញិពេក្រុ�ះថាា កត់ាម�ម�ក្រុទុ �ងិ�ក្រុ��ម់�ខទុ�ំញិពេក្រុ�ះថាា ក�់តិក្រុបាកដ 
ខួ ��បា�ពេ�ា ើ��ឲំ្យយអាក�ាងម់តឯិករាជយ��ិតិយទុ�ំញិពេនាំះ ពេហូើយ

�ពេងើ ើតភ្នា�ជាម្លៃដ�ូរជាមួយ�ងឹរដាា ភបិាល់នាំនាំ ពេដើមី��ពេងើ ើ���ត�ិ�ខ��វតែភិ្នា�

�ងាើ កផ់្ដគតផ់្ដគង ់(ឧទាំហូរណ៍៍ MSC អ��វតតតាម�ទុដាា � C-TPAT)។

ជាទូុពេ� ពេ�ពេល់ើ�ម�ក្រុទុ �ច �ក់បាា ល់់ទុទួុល់ខ��ក្រុតវូជាចិមីងពេល់ើ�ញ្ជាា ��ខភ្នា� �ងិ��វតែភិ្នា�
រ��់ក្រុកមុនាំវកិតាម�ម�ក្រុទុទាំងំអ�។់ ពេទាំះជា�ា ងណ្ដាកព៏េដាយ កជ៏ាទូុពេ�ក្លារទុទួុល់ខ��ក្រុតវូ
��មួយម្លៃថៃពេ�មួយម្លៃថៃ អាក្រុ�័យពេល់ើ ឬកណំ៍តព់េដាយអាកជនំាំញន្ថែដរ។ �ពិេ�ជកិក�៏�ក្លារ
ទុទួុល់ខ��ក្រុតវូផ្ដងន្ថែដរ: �ួកពេ�ក្រុតវូអ��វតត  ឬអ��ពេ�មតាមវធិា�ក្លារ��ខភ្នា� �ងិ
��វតែភិ្នា�កុ�ងអាជ��ន្ថែដល់ក្លារដាកព់េចិញជា�ទុ�ញ្ជាា ។ ពេ�ពេល់ើពេ�ក (ដូចិ�ា �ងឹពេ�ពេល់ើ�
ម�ក្រុទុ) ក្លារទុទួុល់ខ��ក្រុតវូពេល់ើ�ញ្ជាា ក្លារ�រ��ខភ្នា� �ងិ��វតែភិ្នា� ក�៏�ន្ថែចិករំន្ថែល់ក�ា ន្ថែដរ
។ វធិា�ក្លារក្លារ�រ��ខភ្នា� �ងិ��វតែភិ្នា� ��ក្លារ�ពេងើ ើតពេឡិើងពេ�កុ�ងក្រុកមុហូុ�� MSC 
�ងិ�ណ្ដាដ ទុ�ភ្នាា កង់ាររ��ខួ់ ��ពិេ�ជកិអ��វតតតាមអងគភ្នា�ទាំងំពេ�ះ។ 

ក�៏ា�ន្ថែ�ត  ក្លារ�ក្រុងឹង ឬផ្ដដល់ក់្លារ�កំ្រុទុឲ្យយ�ពិេ�ជកិទុទួុល់ខ��ក្រុតវូចិពំេ�ះ�ញ្ជាា ក្លារ�រ
��ខភ្នា� �ិង��វតែភិ្នា�ផ្ទាា ល់ខួ់ ��ពិេ�ជកិតក្រុ��់ៗ រ�ូ���ិទុធដិកខួ ���ួកពេ�ពេចិញ��
�ែ �ភ្នា� ឬក្រុ�ត�ិតតកិ្លារក្រុ�ក�ពេដាយពេក្រុ�ះថាា កន់ាំនាំបា� ពេ�ពេ�ល់���ញ្ជាា ពេក្រុ�ះថាា ក់
ធៃ�ធ់ៃរក្រុ�ងុ�ងឹពេកើតពេឡិើងចិពំេ�ះ�ញ្ជាា ��ខភ្នា� �ងិ��វតែភិ្នា�។

កុ�ងកចិិចខតិខកំ្រុ�ងឹន្ថែក្រុ�ងរ��ខួ់ ��ពេដើមី�ពេល់ើកកមព�ជ់ា�ចិិច�ូវក្លារ�ពំេ�ញតួនាំទុ�ក្លារ�រ
��ខភ្នា� �ងិ��វតែភិ្នា�ពេ�កុ�ងក្រុ�ត�ិតតកិ្លាររ��ខួ់ �� ក្រុកមុហូុ�� MSC ពេធើ �ក្លារពេ��ើ�អពេងើត
ករណ៍�ពេក្រុ�ះថាា ក ់ឬន្ថែកីរ�ងឹពេក្រុ�ះថាា ក ់ពេ�ក្រុ��ព់េ�ល់ន្ថែដល់��ក្លារកណំ៍តថ់ាចំាំបាចិត់ាម
��តិវធិ�ម្លៃផ្ដាកុ�ងរ��ព់េយើង។ 
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ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម
ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជងសេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស



ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�
ពេ�ពេ�ល់ក�ំ�ងពេធើ �អាជ�វកមមពេ�កន្ថែ�ាងណ្ដាមួយពេល់ើ�ភិ�ពេ�ក ក្រុកមុហូុ�� MSC ��ក្លារ
ពេ�ដជាៀ ចិតិតពេធើ �អាជ�វកមម�ា ងក្រុតមឹក្រុតវូ �ងិក្រុ�ក្លា�ខ់ាា ��ូ់វចិា�ក់្រុ�ឆ្គាំងំ�ទុ����ណូំ៍កន្ថែដល់
�ក�់�័ធទាំងំអ�់ (រមួទាំងំក្រុកមចិា�ក់្រុ�ហូមទុណ៍ឌ រ��ក់្រុ�ពេទុ��ើ ��) �ងិ (កុ�ងករណ៍� ន្ថែដល់
�ក�់�័ធ  ឬពេក្រុ�ើបា�) ចិា�អ់��វតត�ក៍្លារក្រុ�ឆ្គាំងំអពំេ�ើ��ករលួ់យពេ��រពេទុ�រ��់ �រអ 
�ងិចិា�ក់្រុ�ឆ្គាំងំ�ទុ����ណូំ៍ករ��ច់ិក្រុកភ�អងព់េ�ា�ឆ្គាំា  ំ2010។

MSC ហាមឃាតដ់ាចិខ់ាតចិពំេ�ះអពំេ�ើ��ករលួ់យ, �ទុផ្ដដល់់ �ងិទុទួុល់�ំណូ៍ក, �ងិ ក្លារ
ចិណំ្ដាយពេល់ើក្លារ�ក្រុម��ក្រុមួល់ទាំងំអ�។់ កុ�ងចិា�ភ់្នា�ពេក្រុចិើ��ផំ្ដ�ត ក្លារក្រុ�ក្រុ�ឹតតន្ថែ��ពេ�ះ
អាចិនាំឲំ្យយ��ក្លារជា��់�ធនាំ�រចិពំេ�ះ���គល់នាំនាំ �ងិក្លារ��ិយ័ធៃ�ធ់ៃរចិពំេ�ះ���គល់ 
�ងិអងគភ្នា�នាំនាំ។ MSC �ូមរកា�ទិុធចិាំតក់្លារដាកវ់�ិយ័ចិពំេ�ះ�ពិេ�ជកិទាំងំឡាយ
ណ្ដាន្ថែដល់ចូិល់រមួ�ក�់�័ធពេ�កុ�ងក្លារក្រុ�ក្រុ�ឹតតន្ថែ��ពេ�ះ។ �ពិេ�ជកិម�ិក្រុតវូចូិល់រមួ�ក�់�័ធ
ពេ�កុ�ងក្លារក្រុ�ក្រុ�ឹតតន្ថែ��ពេ�ះជាដាចិខ់ាត។  �ពិេ�ជកិម�ិក្រុតវូចូិល់រមួ�ក�់�័ធជាមួយ�ងឹ
ភ្នាា កង់ារ, ទុ�ក្រុ�កឹា ឬអាកផ្ដគតផ់្ដគង់ន្ថែដល់ជាភ្នា��ទុ���ជាដាចិខ់ាត ពេ�ើ��ពេហូត�ផ្ដល់ន្ថែដល់
ពេជឿជាកថ់ា ភ្នាា កង់ារ, ទុ�ក្រុ�កឹា ឬអាកផ្ដគតផ់្ដគងព់េនាំះ អាចិ�ងឹ�ា�មរពំេ�ភ��ំ�ពេល់ើ  
ពេ�ល់�ពេ�បាយក្រុ�ឆ្គាំងំ�ទុ����ណូំ៍ករ�� ់MSC។

ពេ�ើ��ក្លារពេ�ា ើ��ឲំ្យយ�ពិេ�ជកិចូិល់រមួពេ�កុ�ងក្លារចិណំ្ដាយពេល់ើក្លារ�ក្រុម��ក្រុមួល់ �ួកពេ�ក្រុតវូន្ថែត
�ដពិេ�ធដាចិខ់ាតចិពំេ�ះក្លារចិណំ្ដាយក្រុបាកព់េ�ះ ពេហូើយផ្ដដល់់ដណំ៍ងឹជា�នាំា �ព់េ�អាកអ��វតត
ក្រុកមចិា�រ់���ួ់កពេ� �ងិ/ឬក្រុកមុក្លារងារអ��វតត�ច៍ិា�រ់��ក់្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ 
��ពេក្រុ�ះវា�ងឹពេឆ្គា ើយឆ្គាងបា�។ ក្លារ�តិ ឬអងគពេហូត�ន្ថែដល់ក្លារក្រុបាកព់េ�ះ���ំពេណ៍ើជាម��ពេដាយ
ភ្នា��ពេផ្ដសងពេទុៀត ម�ិពេធើ �ឲ្យយក្លារក្រុ�ក្រុ�ឹតតពេ�ះក្រុ��ចិា�ព់េទុ។ MSC ��ពេ�ល់�ពេ�បាយម�ិ
អតឱ់�ដាចិច់ិពំេ�ះ ក្លារចិណំ្ដាយពេល់ើក្លារ�ក្រុម��ក្រុមួល់ ពេវៀរន្ថែល់ងន្ថែតករណ៍� ន្ថែដល់�ញ្ជាា ��ខភ្នា� 
�ងិ��វតែភិ្នា�រ���់ពិេ�ជកិ�ា កក់�ំ�ង�ែតិកុ�ងហា�ភិយ័។ 

ពេ�ពេ�ល់��ក្លារអ��ញ្ជាញ តឲ្យយផ្ដដល់់ជ�ូំ�/អពំេណ្ដាយ (ទាំយជាទាំ�) ពេ�មន្ត្រី�ត �រដាា ភបិាល់
 វាងាយក្រុ�ួល់ណ្ដា�់ន្ថែដល់�ងឹឆ្គាងរលំ់ងចាំ��់�ជ�ូំ�ម�ិ�ូវ��តម្លៃមា �ងិ�ដ�ិណ្ដាា រកចិិច
រ��ក់្រុកមុហូុ��ពេ�រកអពំេ�ើ��ករលួ់យ។ ជ�ូំ�ម�ិ�ូវ��តម្លៃមាន្ថែដល់��ក្លារអ��ញ្ជាញ តឲ្យយ
កុ�ងពេ�ល់�ពេ�បាយរ��់ MSC រមួ��ជ�ូំ�ផ្ដស�ើផ្ដាយពេ�វារ��់ MSC ណ្ដាមួយ។ 
MSC �ងឹម�ិអតឱ់�ចិពំេ�ះក្លារក្រុបាក�់ណូំ៍កពេ�ឲ្យយក្រុកមុមន្ត្រី�ត �រដាា ភបិាល់ ន្ថែដល់��ជាអាទុ៍ 
ក្លារក្រុ�ក្រុ�ឹតតទាំងំឡាយណ្ដាន្ថែដល់��ាជំាជ�ូំ�ពេនាំះពេឡិើយ។

ជ�ូំ�/អពំេណ្ដាយ (ទាំយជាទាំ�) �ងិ�ដ�ិណ្ដាា រកចិិចរ��់ក្រុកមុហូុ��ក្រុ�ពេភទុណ្ដាមួយ ន្ថែដល់ទុទួុល់
បា� ឬ��ក្លារឲ្យយពេ� ឬពេដាយ�ពិេ�ជកិ�ា ក ់ក្រុតវូ��ពេ�ចិកត �រាយក្លារណ៍�៏ងិកណំ៍តក់្រុតា
ក្រុតមឹក្រុតវូ។ ជ�ូំ�/អពំេណ្ដាយ (ទាំយជាទាំ�) �ងិ�ដ�ិណ្ដាា រកចិិចរ��់ក្រុកមុហូុ��ក្រុ�ពេភទុណ្ដាមួយ
ន្ថែដល់ទុទួុល់បា� ឬ��ក្លារឲ្យយ ន្ថែដល់��តម្លៃមាពេល់ើ���កក្រុមតិកណំ៍តព់េ�កុ�ងវធិ�ក្លារ�ក្រុ��់
ជ�ូំ�/អពំេណ្ដាយ (ទាំយជាទាំ�) & �ដ�ិណ្ដាា រកចិិចរ��់ក្រុកមុហូុ��ដូចិន្ថែដល់បាចិា�អ់��វតត�៏ 
ក្រុតវូ�ែតិពេក្រុក្លាមក្លារយល់ក់្រុ�ម ឬឯកភ្នា�រ��់ក្រុកមុក្លារងារអ��វតត�ច៍ិា�រ់��់ក្រុកមុហូុ�� MSC 
ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ។ 
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ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម
ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជងសេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស



ទ�ន្ទាស់់ �លក្រប់សេ�ជនុ៍
ទុនំាំ�ផ់្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�អ៍ាចិ�ងឹពេកើត��ពេឡិើងបា� ឧទាំហូរណ៍ ៍ពេ�ពេ�ល់�ពិេ�ជកិ�ា ក់
ចូិល់រមួ�ក�់�័ធពេ�កុ�ងក្រុ�ត�ិតតអិាជ�វកមមជាមួយ�ងឹភ្នា��ទុ��� (រមួ�� (ន្ថែតម�ិកណំ៍ត់
ចិពំេ�ះ) អាក�ញូ្ជូ ��ទុ�ំញិ, ឈួ �ញកណ្ដាដ ល់ (អ�តរក្លារ �) �ងិអាកពេ�ើក�រពេក្រុ���កបាា ល់់) ន្ថែដល់
�ពិេ�ជកិ ឬ��ជកិក្រុកមុក្រុ�ួ�រ��ផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�៍ន្ថែផ្ដាកហូរិញ្ជូញវតុ� ឬផ្ទាា ល់់ខួ �� (ឧទាំហូរណ៍៍ 
ជា�ច �់, �ច �់ភ្នា�ហុូ��, ��ជិកក្រុកមុក្រុ�កឹា, មន្ត្រី�ត �, �ពិេ�ជកិ ឬភ្នាា កង់ារ�ា ក)់។

�ពិេ�ជកិម�ិក្រុតវូពេធើ �ខួ ��ឲ្យយជា��់ក�់�័ធពេ�កុ�ង�កមមភ្នា�ណ្ដាមួយន្ថែដល់វវិាទុ ឬផ្ទាា ��់ះ �រ
ចិពំេ�ះក្លារវ�ិចិិឆយ័ពេល់ើក្លារ�ពំេ�ញក្លាត�ើកចិិចពេឡិើយ។ 

ពេ�ល់�ពេ�បាយក្រុ��ក់្រុ�ងទុនំាំ�ផ់្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�រ៍��់ក្រុកមុហូុ�� MSC ផ្ដដល់�ូ់វពេ�ល់ក្លារណ៍៍
អ�ំ�រពេ�ៀ�កណំ៍តក់្រុ�ពេភទុ, រាយក្លារណ៍ ៍�ងិក្រុ��ក់្រុ�ង�ែ �ភ្នា��តិក្រុបាកដម្លៃ�ទុនំាំ�ផ់្ដល់
ក្រុ�ពេ�ជ�ធ៍ំៗ ។ �ពិេ�ជកិទាំងំអ�ច់ាំបំាចិក់្រុតវូអា�ឲ្យយបា�ចិា��់�់ �ងិអ��វតត ឬ
អ��ពេ�មតាមឲ្យយបា�ហូមតច់ិង�ូ់វពេ�ល់�ពេ�បាយក្រុ��ក់្រុ�ងទុនំាំ�់ផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�រ៍��់
ក្រុកមុហូុ�� MSC ន្ថែដល់��ន្ថែចិងពេ�កុ�ងក្លាត�ើកិចិចរាយក្លារណ៍៍�ក្រុ���់ពិេ�ជកិទាំងំអ�។់

ពេយើង�ូមពេ�ា ើរ�ពិេ�ជកិទាំងំអ�ព់េ�ើកចិហំូក្រុបា��់ត័�៌�អ�ំ�ទុនំាំ�ផ់្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�៍
ធំៗ  ឬ�តិក្រុបាកដណ្ដាមួយ តាមរយៈក្លារ�ពំេ�ញ �ងិ�ញូ្ជូ ���ញ្ជូា �/តារាង�ណួំ៍រអ�ំ�ទុនំាំ�់
ផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ� ៍ពេដាយពេ�ងតាមពេ�ចិកដ �ន្ថែណ៍នំាំន្ថែដល់��ន្ថែចិងពេ�កុ�ង ពេ�ល់�ពេ�បាយ
ក្រុ��ក់្រុ�ងទុនំាំ�់ផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�រ៍��់ក្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�ះ។ �ពិេ�ជកិន្ថែដល់�ម ��ញ្ជាា ទុនំាំ�់
ផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�៍ ន្ថែដល់ក្រុតវូរាយក្លារណ៍៍ �ងឹពេ�ន្ថែតក្រុតវូ�ពំេ�ញ �ងិ�ញូ្ជូ ���ញ្ជូា �/តារាង�ណួំ៍រ
អ�ំ�ទុនំាំ�់ផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ� ៍ពេ�ះ ដន្ថែដល់។ ជាក្លារ�ន្ថែ�ែម �ពិេ�ជកិ��ទុ�ួំល់ខ��ក្រុតវូពេល់ើក្លារ
ពេធើ ��ចូិ��ី�ាភ្នា��័ត�៌� ន្ថែដល់បា�ពេ�ើកចិហំូក្រុបា� ់ពេដើមី�ធានាំឲ្យយបា�ថា ក្លារពេ�ើកចិហំូ
ន្ថែ��ពេ�ះ��ល់កខណ៍ៈក្រុតមឹក្រុតវូ�តិក្រុបាកដក្រុ��ព់េ�ល់។

ពេ�ក្រុ��ព់េ�ល់ន្ថែដល់�ញ្ជាា ទុនំាំ�់ផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�ក៍្រុ�ពេភទុមួយពេ�ះពេកើតពេឡិើង ឬ�ូមី�ន្ថែតករណ៍�
ពេល់ចិពេឡិើងទាំកទ់ុងកុ�ង�ញ្ជាា ពេ�ះ �ពិេ�ជកិក្រុ�ពេភទុពេ�ះក្រុតវូទុទួុល់បា��ូវល់ខិតិអ��ញ្ជាញ ត
ជាក�់ក�់�ិ ម���ងឹចូិល់រមួកុ�ងក្លារងារអាជ�វកមមន្ថែដល់ភ្នា�ម�ិលំ់ពេអៀងរ��់�តទ់ុ�ំងជា
�ងឹ��ក្លារពេចាំទុ�ួរ។ ពេ�ើករណ៍�ទុនំាំ�់ផ្ដល់ក្រុ�ពេ�ជ�ទ៍ាំកទ់ុង�ងឹតម្លៃមាជាទុកឹក្រុបាកធ់មួំយម្លៃ�
ក្លារងារអាជ�វកមមពេដើមី�ក្រុកមុហូុ�� MSC វាក្រុតវូន្ថែត��ក្លារជក្រុមះ�ញ្ជូា �ពេដាយថាា កក់្រុ��ក់្រុ�ង�ខំា�់
ជា��់ក�់�័ធ  ពេ�ពេ�ល់��ក្លារ�ងសយ័រ���់ណ៍ៈក្រុ��ក់្រុ�ងជា�ខ់ព�រ់��ក់្រុកមុហូុ�� MSC។
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ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម
ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជងសេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស

ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍



ប់ទប់ញ្ញញត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព�ការដ្ឋា�ទ់ណូឌ �មម
ក្លារដាកទ់ុណ៍ឌកមម �ជឺាក្លារហាមឃាត់ក្រុ�ឆ្គាំងំ�ងឹក្រុ�ត�ិតតកិ្លារអ�តរជាតិន្ថែដល់បា��ញ្ជាា ក់
�ក�់�័ធ�ងឹ���គល់, អងគភ្នា�, ទុ�ំញិ, ក្រុ�ពេទុ� ឬនាំវា ពេដើមី��ពេក្រុមចិឲ្យយបា��ូវទុ�ិពេ�
ក្លារ�រ��ត�ិ�ខ/�ពេ�បាយជាតមួិយ។

ក្លារអ��វតត� ៏ឬក្លារអ��ពេ�មតាមក្លារដាកទ់ុណ៍ឌកមមរ��់ក្រុ�ពេទុ��ើ �� �ងិ�ហូភ្នា�អរឺា�� �ឺ
�ែតិពេ�ពេល់ើចិណំ៍� ចិ�ខំា�ម់្លៃ��រំពូេធើ ��ណ៍ជិាកមម/អាជ�វកមមរ��ក់្រុកមុហូុ�� MSC។ អាក្រុ�័យពេហូត�
ពេ�ះ អ��វតត� ៏ពេដាយម�ិ�ិតដល់់�ណិ៍ជាកមម ឬម�ខទុ�ំញិ ន្ថែដល់បា�ដកឹជញូ្ជូ ��ពេឡិើយ។

MSC បា��ពេងើ ើត �ងិដពំេណ៍ើរក្លារកមម វធិ�  អ��វតត�ត៍ាម�ញ្ជាា ដាកទ់ុណ៍ឌ កមម ន្ថែដល់រមួ��
កក្រុមងទុក្រុមងក់្លារ ឬ��តិវធិ� ន្ថែដល់�ងឹធានាំបា��ូវក្លារអ��ពេ�ម ឬអ��វតត�ត៍ាមចិា�់
ដាកទ់ុណ៍ឌ កមម�ក�់�័ធទាំងំអ�់ ន្ថែដល់ ពេផ្ទាដ តជា�ខំា�ម់�ិក្រុតមឹន្ថែតពេល់ើទុ�ំញិ�ា�ពេណ្ដាះ ះពេទុ (រមួ
ទាំងំក្លារកណំ៍តផួ់្ដ �វ) �ងិភ្នា��នាំនាំម្លៃ�កចិិច��ាដកឹជញូ្ជូ �� ន្ថែតកព៏េផ្ទាដ តផ្ដងន្ថែដរពេល់ើនាំវានាំនាំ
 (រមួ��កមម�ទិុធិ �ងិក្លារកណំ៍តផួ់្ដ �វ) �ងិពេ�ម ះក្រុកមុហូុ��ផ្ដគងផ់្ដគងរ់��់ MSC ផ្ដងន្ថែដរ។ 
រហូូតមកដល់ព់េ�ល់ពេ�ះ កមមវធិ��ណ៍ះ � ះ�ណ្ដាដ ល់  �ងិកមមវធិ�ឧ�ករណ៍�៍ត័�៌�វទិុា (IT) �ក្រុ��់
ផ្ដដល់ឲ់្យយ���គល់កិជាក�់ក ់��ក្លារ�ពេងើ ើតពេឡិើង ពេដើមី��ណ៍ះ � ះ�ណ្ដាដ ល់�ពិេ�ជកិ �ងិដពំេណ៍ើរក្លារ
កមម វធិ�អ��ពេ�ម ឬអ��វតត�ត៍ាមចិា� ់ ដាកទ់ុណ៍ឌកមមរ��ក់្រុកមុហូុ�� MSC រចួិពេហូើយ។  

ការលាងលយុ�ខ្វវ�់
ក្លារ�ងល់�យកខើក ់ពេកើត��ពេឡិើងពេ�ពេ�ល់ន្ថែដល់���គល់�ា កព់េធើ ��ូវទុពេងើ �មួយន្ថែដល់��
ពេ�ល់�ណំ៍ង�ងើឧ���គដល់់ក្លារកណំ៍តក់្រុ�ពេភទុម្លៃ�ក្រុ�ភ�ពេដើម, ក្លាររកក្រុ�ភ� ឬក្លាររ ��អូ�
យកក្រុទុ�យ�មីតត ិន្ថែដល់ខួ ��ដងឹ ឬក្រុតវូន្ថែតទុទួុល់ក្លា�ក់្លា�់ន្ថែដល់បា����ទុឧក្រុកដិាមួយ។

ទុ�ភ្នាា កង់ារ �ងិ�ពិេ�ជកិនាំនាំ ��ក្លារហាមក្រុបាមដាចិខ់ាត��ក្លារចូិល់រមួពេ�កុ�ង ឬ
�ក្រុម��ក្រុមួល់ក្រុ�ត�ិតតកិ្លារ�ងល់�យកខើក។់ 

ទុ�ភ្នាា កង់ារ �ងិ�ពិេ�ជកិនាំនាំ ក្រុ��់ន្ថែតក្រុតវូអ��វតត��៏កមមភ្នា�អាជ�វកមម /�ណ៍ជិាកមម
ក្រុ��ចិា��់ា�ពេណ្ដាះ ះ �ងិម�ិក្រុតវូយល់់ក្រុ�មទុទួុល់យក ឬក្លា�ក់្លា��់ចិក់្រុបាក ់ឬក្រុទុ�យ�មីតត ិ
ពេផ្ដសងៗពេទុៀត ន្ថែដល់�ួកពេ���មូល់ពេហូត� ន្ថែដល់�ងសយ័ថាជាអើ �ៗ ន្ថែដល់បា�មក���ទុឧក្រុកដិា
ពេឡិើយ។ 
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ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម
��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជងសេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស

ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់



ច្បាាប់សី់់�ព�ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជង
MSC ��ពេ�ល់�ពេ�បាយតងឹរា�ងមួយអ�ំ�ក្លារអ��ពេ�ម អ��វតត�ត៏ាម�ទុ�ញ្ជូញតត ិ
ចិា�ក់្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជងន្ថែដល់�ក�់�័ធ  (ន្ថែដល់ពេល់ើ���ពេ�ះ ក្រុតវូបា�ពេ�ពេ�ថា៖ “ចិា��់ដ ���
ក្លារក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជង (Antitrust Laws)”) ក្រុ��ព់េ�ល់ �ងិក្រុ��ទ់ុ�កន្ថែ�ាង។ �ពិេ�ជកិ �ងិ
ទុ�ភ្នាា កង់ារទាំងំអ� ់ក្រុតវូអ��វតត�ត៏ាមពេ�ៀវពេ�ន្ថែណ៍នាំអំ�ំ�អ��វតត�ច៏ិា�ក់្រុ�កួតតក្រុ�ន្ថែជង
រ��ក់្រុកមុហូុ�� MSC។  

ក្លារ��ំ�ចិា�ក់្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជង ��ក្លារដាក�់�ិយ័�ា ងតងឹរា�ងពេដាយចិា�់ ន្ថែដល់��
ជាអាទុ ៍ក្លារផ្ដតនាំា ពេទាំ�ពេ�តាមក្រុ�ពេទុ�។ 

ទុ�ភ្នាា កង់ារ �ងិ�ពិេ�ជតិន្ថែដល់ទុទួុល់បា��ំពេណ៍ើ���ំត័�៌���អាជាៀ ធរ�ធារណ៍ៈ ឬ រដាមួយ 
(��ជាអាទុ ៍ក្លារពេ��ើ�អពេងើត �ងិ�វ�កមមរ��់រដាា ភបិាល់) ក្រុតវូន្ថែតផ្ដដល់់�ត័�៌�ជា�នាំា �់
ដល់់ក្រុកមុក្លារងារក្រុ��ក់្រុ�ងក្លារក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជងក្រុ��ចិា�រ់��់ក្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ។ 

កុ�ងករណ៍��� “ក្លារឆ្គមកចូ់ិល់ន្ថែឆ្គកពេឆ្គរពេ�ល់ក្រុ�ល់មឹក្រុ�ងៗពេដាយ�ាូល់��” ឬក្លារក្រុតួត��ិតិយ
ម�ិក្រុ�ក្លា�ក្រុបា�ម់�� ន្ថែដល់ ផ្ដះ �ចិពេផ្ដដើមពេឡិើងពេដាយអាជាៀ ធរក្រុ��ក់្រុ�ងក្លារក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជងមួយ 
ក្រុតវូ��ក្លារទាំកទ់ុងជា�នាំា �ម់កក្លា�ក់្រុកមុក្លារងារក្រុ��ក់្រុ�ងក្លារក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជងក្រុ��ចិា�់
រ��់ក្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ (ពេដើមី�ទុទួុល់បា�ពេ�ចិកដ �ន្ថែណ៍នំាំពេក្រុចិើ�ពេទុៀតអ�ំ�ក្រុ�ធា��ទុ 
ឬខាមឹ�រពេ�ះ �ូមពេមតាត ពេមើល់ “ពេ�ចិកដ �ន្ថែណ៍នំាំអ�ំ�ក្លារឆ្គមកចូ់ិល់ន្ថែឆ្គកពេឆ្គរពេ�ល់ក្រុ�ល់មឹក្រុ�ង
ៗពេដាយ�ាូល់��” ន្ថែដល់អាចិ��ពេ�ក្រុ���ធ  ័Internetរ��ក់្រុកមុហូុ�� MSC)។ 

ន្ថែផ្ដាក�ខំា�មួ់យម្លៃ�ក្លារក្រុ�ក្រុ�ឹតតខ��ចិា� ់�កឺ្លារក្រុ�មពេក្រុ��ងជាមួយក្រុកមុហូុ��ពេផ្ដសងៗពេទុៀត ន្ថែដល់
ពេ�ល់�ណំ៍ងរ��់�ួកពេ� �ពឺេដើមី��ងិាកដ់ល់់ក្លារក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជង (“ក្លារ�ម��ំតិ (ក្លារក្រុ�មពេក្រុ��ង
ជា��ៃ ត)់”)។ ជាឧទាំហូរណ៍៍ �ញ្ជាា ទាំងំពេ�ះរមួ�� ក្លារ�ម��ំតិ (ក្លារក្រុ�មពេក្រុ��ងជា��ៃ ត)់ 
ជាមួយ�ងឹអាក/ក្រុកមុហូុ��ក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជង ន្ថែដល់ទាំកទ់ុង�ងឹ:

ក្លារក្រុ�មពេក្រុ��ង�ា ទាំកទ់ុង�ងឹកតាត ណ្ដាមួយម្លៃ�តម្លៃមា (ឧទាំហូរណ៍៍ អក្រុតាតម្លៃមា, ក្លារ
�ញូ្ជូ� ះតម្លៃមា, ម្លៃថា�ន្ថែ�ែម, រយៈពេ�ល់ទូុទាំត)់ ន្ថែដល់ពេ��គ ល់់ថាជា “ក្លារដាកត់ម្លៃមាពេថរ”;

ក្លារក្រុ�មពេក្រុ��ង�ា ន្ថែដល់�ាះ�ល់់ដល់់រពេ�ៀ�ន្ថែដល់ភ្នា��ទាំងំ��រ�តក្រុតដាង
�មតែភ្នា�រ��វ់ា (រមួ��កចិិចក្រុ�មពេក្រុ��ងពេល់ើក្លារពេធើ �ឲ្យយដពំេណ៍ើរក្លារក្លា�់ន្ថែត
��ក្រុ��ទិុធភ្នា�ពេ�កុ�ងក្រុកមុហូុ��, កក្រុមតិខព�ជ់ាងពេល់ើក្លារពេក្រុ�ើក្រុបា�់, កចិិច
ក្រុ�មពេក្រុ��ងទុ�កឲ្យយនាំវាអ�កមម) ន្ថែដល់ពេ��គ ល់់ថាជា “ក្លារដាកក់ហំូតិ�មតែភ្នា�”;

ក្លារក្រុ�មពេក្រុ��ង�ា ន្ថែដល់�ងឹម�ិពេ�ើកឲ្យយ��ក្លារក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជងពេ�វាកមម ឬឲ្យយដក
ក្លារក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជងពេ�វាកមម , ឬក្លារក្រុ�មពេក្រុ��ង�ា ន្ថែដល់�ងឹម�ិពេ�ដល់់អតថិជិ�
ម្លៃ�ក្រុកមុហូុ��ក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជង ន្ថែដល់ពេ��គ ល់់ថាជា “ក្លារយល់់ក្រុ�មន្ថែចិករំន្ថែល់កទុ�ផ្ដារ”។

ក្លារផ្ទាា ��់ះ �រ�ត័�៏�ពេល់ើន្ថែផ្ដាក�ណ៍ជិាកមមជាមួយ�ងឹក្រុកមុហូុ��ក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជង (ឧទាំហូរណ៍ ៍តម្លៃមា, 
ម្លៃថាចិណំ្ដាយ, ក្លារចាំ�ព់េផ្ដដើមដពំេណ៍ើរក្លារល់កផ់្ដល់តិផ្ដល់ ឬន្ថែផ្ដ�ក្លារ�ណ៍ជិាកមម, �រ�ិណ៍) �ូវទុ�ិា�យ័
ភ្នា�ហូុ��ពេល់ើទុ�ផ្ដារន្ថែដល់��ល់កខណ៍ៈខ��ចិា�់ �ងិ��ក្លារហាមឃាតដ់ាចិខ់ាត។ ចូិរ
កត�់�ំល់់ថា ពេ�ចិកដ �ក្រុ�ក្លា�ជា�ធារណ៍ៈអ�ំ�តម្លៃមាម្លៃ�ទុ�ំញិ ឬហូុ��ន្ថែដល់ជួញដូរ��ចូិ��ី�ា
ន្ថែតក្រុ��ល់់ពេ�ពេ�ល់ពេក្រុក្លាយពេកើ�ពេឡិើង (“ក្លារឲ្យយ�ញ្ជាញ ”) តាមរយៈWebsiteឬពេ�ចិកដ �ក្រុ�ក្លា�
�ត័�៌� កអ៏ាចិ�ងឹ��ក្លារចាំតទ់ុ�កជាក្លារក្រុ�ឆ្គាំងំ ឬ�ងិាកក់្លារក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជងបា�ន្ថែដរ។

ក្លាររពំេ�ភពេល់ើចិា�ក់្លារ�រក្លារក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជង កអ៏ាចិពេកើតពេចិញ��ក្លារ��ំ�ពេល់ើ�ែ �ភ្នា�
��ពេក្រុ���មួយបា�ន្ថែដរ។ �ែ �ភ្នា���ពេក្រុ���មួយ��ល់កខណ៍ៈក្រុ��ចិា� ់�ងិ��ពេ�

កន្ថែ�ាងន្ថែដល់ក្រុកមុហូុ��មួយ��វតត��ពេ�ពេល់ើទុ�ផ្ដារក�ំ�ងពេឡិើងខព�់ន្ថែ��ពេ�ះ ន្ថែដល់វាអាចិ
ក្រុ�ក្រុ�ឹតតពេ�ពេដាយឯករាជយពេល់ើក្រុកមុហូុ��ក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជង �ងិអតថិជិ�។ ក្លារ��ំ�ពេល់ើ
�ែ �ភ្នា���ពេក្រុ���មួយ ��ល់កខណ៍ៈខ��ចិា� ់�ងិពេកើតពេចិញ��ក្លារពេក្រុ�ើ�ែ �ភ្នា�ពេ�ះ
ពេដើមី�ពេធើ �អាជ�វកមមពេល់ើអតថិជិ� ឬផ្ទាតព់េចិញ�ូវក្រុកមុហូុ��ក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជង។ ពេ�ពេល់ើទុ�ផ្ដារ
ភ្នា�ពេក្រុចិើ��ផំ្ដ�ត ក្រុកមុហូុ�� MSC ក្រុ�ឈមម�ខ�ងឹក្លារក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជង�ា ងក្រុ��ក់្រុ��់ន្ថែដល់
�ញ្ជាា ទាំងំពេ�ះ�ងឹម�ិពេកើត��ពេឡិើងពេទុ ន្ថែតក្លារយកចិតិតទុ�កដាកក់្រុតវូ��ក្លារពេធើ �ពេឡិើងពេ�
ពេល់ើទុ�ផ្ដារទាំងំពេនាំះ ន្ថែដល់ក្រុកមុហូុ�� MSC ក្លា�ក់្លា�ភ់្នា�ហុូ����តម្លៃមាខព�ព់េ�ពេល់ើទុ�ផ្ដារ។ 
ឧទាំហូរណ៍ ៍ពេ�កុ�ងចិា�រ់��់�ហូភ្នា�អរឺា�� វា�តិជាម�ិទុ�ំងទាំល់់ន្ថែតពេ�ះថា ក្រុកមុហូុ��
មួយ�ងឹក្រុតវូបា�ពេ�ចាំតទ់ុ�កថា��ពេក្រុ���ពេនាំះពេទុ ពេ�ើចំិន្ថែណ៍កភ្នា�ហុូ��ពេល់ើទុ�ផ្ដាររ��់ខួ ��
ន្ថែដល់ជួញដូរពេនាំះ��ទាំ�ជាង 40%។ 

ចិណំ្ដា:ំ ពេ�ើពេទាំះ�ជិាវធិា�ចិា��់ពិេ��អាចិ�ងឹពេក្រុ�ើពេ�កុ�ងទុនំាំកទ់ុ�ំងពេ��ងឹ���ម
ក្រុកមុហូុ�� ឬក្លារក្រុ�ជ�មួំយ ន្ថែដល់��ជាអាទុ ៍ក្លារក្រុ�មពេក្រុ��ង�ភិ្នាកា�ា ពេដាយ�ម ក័្រុ�ចិតិត អាក
កព៏េ�ន្ថែតក្រុតវូន្ថែតធានាំឲ្យយបា��ូវក្លារអ��ពេ�ម ឬអ��វតត�ត៍ាមចិា�ក់្លារ�រក្លារក្រុ�កួត
ក្រុ�ន្ថែជងន្ថែដរ។ ពេដើមី�ទុទួុល់បា�ពេ�ចិកដ �ន្ថែណ៍នំាំអ�ំ�ក្លារពេដាះក្រុ�យ�ញ្ជាា ពេ�ះ �ូមពេមតាត ទាំកទ់ុង
ក្រុកមុក្លារងារក្រុ��ក់្រុ�ងក្លារក្រុ�កួតក្រុ�ន្ថែជងក្រុ��ចិា�រ់��ក់្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ។ 
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ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម
��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈសេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស

ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជង



��ណូត្តក់្រ� 
អាជ�វ�មម នុងិហិរិញ្ញញ វតុ្ត�
ភ្នា�ក្រុតមឹក្រុតវូ �ងិក្លាររកាបា��ូវកណំ៍តក់្រុតាអាជ�វកមម �ងិហូរិញ្ជូញវតុ�រ��ក់្រុកមុហូុ�� 
MSC ���រៈ�ខំា�ណ់្ដា�់ �ងិក្រុតវូន្ថែត��ក្លារធានាំឲ្យយបា�។ 

កុ�ងក្លារភ្នាា �ទ់ុនំាំកទ់ុ�ំងពេ��ងឹចិណំ៍� ចិន្ថែដល់បា�ពេល់ើកពេឡិើង��ម��ពេ�ះ �ពិេ�ជកិ
ទាំងំអ�ក់្រុតវូន្ថែត: 

ជា�ចិិចក្លាល់ កតក់្រុតា �ងិពេរៀ�ចិំ
ចិណំ្ដាតថ់ាា កក់្រុ�តត�ិតតកិ្លារពេ�កុ�ង
ខួ��ណ៍ពេ�យយឲ្យយបា�ក្រុតមឹ ក្រុតវូ 
�ងិពេ�កុ�ង�ណ៍�� �ងិន្ថែផ្ដាក ឬ
អងគភ្នា��ក�់�័ធ�តិក្រុបាកដ  

ម�ិក្រុតវូពេធើ �ឲ្យយខ��ក្រុ�ពេភទុ (�ភ្នា�
ពេដើម�តិ) ម្លៃ�ក្រុ�ត�ិតតកិ្លារណ្ដាមួយ
ពេឡិើយ

ម�ិក្រុតវូន្ថែកាង ឬ��ាឯំក�រ
ណ្ដាមួយពេឡិើយ

ម�ិក្រុតវូពេ�ើកល់ទុធភ្នា�ឲ្យយ
ម���ស�ា កព់េទុៀតក្រុ�ងឹពេ�ចិ��ធ
បា�, �ងល់�យកខើក,់ ឬ
រពំេ�ភ��ំ�ចិា�ព់េផ្ដសងៗពេឡិើយ

ជា�ចិិចក្លាល់ ជួយ�កំ្រុទុដល់់ក្លារ
បាា �ក់្រុ��ណ៍ �ិង�ណំ៍� ល់ទូុពេ�កុ�ង
�ណ៍�� ពេដាយ��ក្លារ�ញ្ជាា កឯ់ក�រ
ក្រុតមឹក្រុតវូ

រការកណំ៍តក់្រុតា�ក្រុ��រ់យៈពេ�ល់
ជាមធយម 10 (ដ�)់ ឆ្គាំា ពំេឡិើងពេ� 
ពេ�ើចិា�កុ់�ងក្រុ�កុបា�កណំ៍ត់

រការឯក�រន្ថែដល់បា�ពេ�ា ើ��ំ 
�ងិម�ិពេបាះពេចាំល់, ផ្ទាា ��់ះ �រ, 
ល់��ពេចាំល់, ឬ�ផំ្ទាា ញពេចាំល់�ូវ
�ត័�៌� ឬឯក�រណ្ដាមួយ ន្ថែដល់
អាចិ�ងឹ�ខំា�ជ់ា�ទ់ាំកទ់ុង
ពេ��ងឹក្លារពេ��ើ�អពេងើត �ងិ/ឬ
�ែតិពេក្រុក្លាមល់កខខណ៍ឌ �ពិេ��ពេដើមី�
ក្លារ�រទុ�កឯក�រ�ក�់�័ធ�ណ៍ដ ងឹ
ផួ្ដ �វចិា�។់ 

�ចិ្បាចស់នុា
�ពិេ�ជកិក្រុ��់ៗ រ�ូក្រុតវូន្ថែតទុទួុល់បា�ក្លារយល់់ក្រុ�មក្រុតមឹក្រុតវូទាំងំអ��់�ិ ម���ងឹក្រុ�ត�ិតត,ិ 
ន្ថែក�ក្រុមួល់, ន្ថែកន្ថែក្រុ�កចិិច��ាណ្ដាមួយ។ 

�ក្រុ��ព់េ�ល់�ណំ៍ងម្លៃ�ន្ថែផ្ដាកពេ�ះ �កយថា៖ “កចិិច��ា” ��ជាអាទុ៍ (ន្ថែតម�ិកណំ៍ត់
ចិពំេ�ះ) កចិិច��ាដកឹជញូ្ជូ ��, កចិិច��ាផ្ដដល់់�ែ ��យរ��់ក្រុកមុហូុ��ពេ�ល់ពេ�, កចិិចក្រុ�មពេក្រុ��ង
ពេក្រុ�ើនាំវារមួ�ា , កចិិចក្រុ�មពេក្រុ��ងដកឹញូ្ជូ ��ពេដាយភ្នាា �ទ់ុនំាំកទ់ុ�ំង� ្�ា , កចិិចក្រុ�មពេក្រុ��ងរ��់
ទុ�ភ្នាា កង់ារ, �ងិកចិិចក្រុ�មពេក្រុ��ងផ្ដគតផ់្ដគងព់េក្រុ�ងឥ�ធ�ៈចាំកន់ាំវា។ ពេ�ើ�ពិេ�ជកិ���ំណួ៍រ ឬ
ចិមៃល់់ណ្ដាមួយ ឬចំាំបាចិក់្រុតវូក្លារដ�ូំនាំម �អ�ំ��ញ្ជាា កចិិច��ាណ្ដាមួយ �ួកពេ�ក្រុតវូពេឆ្គា ើយឆ្គាង
�ា ជាមួយ�ងឹក្លារងារក្រុ��ក់្រុ�ងកចិិច��ាក្រុ��ចិា�រ់��ក់្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ។
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ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម ពត័្តម៌្លាំនុ
ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈសេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស

ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជង



ពត័្តម៌្លាំនុស់ម្លាំា ត្ត,់ �ចិ្បាចការពារទនិុននុយ័  
នុងិស់ទិិឯិ�ជនុ, នុងិឧប់�រណូ៍
សេអឡិចិ្បាក្រត្តនូុ�ិ

 ពត័្តម៌្លាំនុស់ម្លាំា ត្ត់

�ពិេ�ជកិក្រុតូវន្ថែតក្លារ�ររាល់�់ត័៌����ៃ ត់រ���ួ់កពេ� កដូ៏ចិជា�ត័៌����ៃ តណ់្ដាមួយ
ន្ថែដល់ទុទួុល់បា���អតិថិជ� ក្រុក�មហុូ��ផ្ដគត់ផ្ដគង់ រ��់ក្រុក�មហុូ�� MSC ឬទុ�ភ្នាា ក់ងាររ��់ខួ �� 
�ងិភ្នា��ទុ���ណ្ដាមួយពេផ្ដសងពេទុៀត។ 

ក្លារខកខា�ពេធើ �ដូពេចិាះ អាចិ�ងឹនាំំឲ្យយ��ក្លារ��ំ�ពេល់ើក្លារ�ំពេ�ញក្លាត�ើកចិិច  ន្ថែដល់��ពេ�
កុ�ងកិចិច���្ ឬចិ្បា�់ក្រុតូវក្លារ�រក្លារ��ៃ តកុ់�ង�ណ៍ជិាកមម, កចិិចក្លារ�រទុ�ិា�យ័, �ងិ�ទិុធ ិ
ឯកជ�។

ពេទាំះ�ែ តិកុ�ងករណ៍�ណ្ដាក៏ពេដាយ �ត័៌����ៃ ត់ម�ិក្រុតូវ��ក្លារពេ�ើកចិំហូក្រុបា�់ពេ�ម���ស
ណ្ដា�ា ក់ពេក្រុ�ក្រុក�មហុូ�� MSC �ិងទុ�ភ្នាា ក់ងាររ��់ខួ ��ជាដាច់ិខាត (��ជាអាទ៍ិុ ក្រុក�ម
ក្រុ�ួ�រ �ងិមតិតភកដ ិ ពេល់ើកន្ថែល់ងករណ៍� ន្ថែដល់��តក្រុមូវផួ្ដ �វក្លារផួ្ដ �វចិ្បា�់)។

មិ�ក្រុតូវ��ក្លារន្ថែចិករំន្ថែល់ក�័ត៌����ៃ ត់ក្រុបា�់��តពេ�អាកពេផ្ដសងៗពេក្រុ���ក្រុក�មហុូ�� 
MSC ឬទុ�ភ្នាា កង់ាររ��់ពេល់ើកន្ថែល់ងន្ថែដល់ “ចាំបំាចិ់ក្រុតូវក្លារដងឹ” ជាដាចិខ់ាត។ �ពិេ�ជកិ
ទាំងំអ�់��ក្លាត�ើកចិិចក្លារ�រ�ត័៌����ៃ ត់ �ូមី�ពេក្រុក្លាយចាំ�ក់្លារងារ ឬអាជ�វកមម
ក៏ពេដាយ។

�ចិ្បាចការពារទនិុននុយ័ នុងិស់ទិិឯិ�ជនុ

MSC ពេ�រ� �ងិក្លារ�រ�ទិុធឯិកជ�ម្លៃ��ពិេ�ជកិ, អតថិជិ�, �ងិម្លៃដ�ូក្រុកមុហូុ��រ��ខួ់ �� 
ពេដាយដពំេណ៍ើរក្លារពេក្រុ�ើទុ�ិា�័យផ្ទាា ល់់ខួ ��ពេ�ងតាមល់កខខណ៍ឌ�ពេងើ ើតឲ្យយ��ពេឡិើងពេដាយចិា�់ 
�ងិ�ទុ�ញ្ជូញតតចិិា�ក់្លារ�រទុ�ិា�យ័ន្ថែដល់�ក�់�័ធ។ វាធានាំបា�ជា�ពិេ���ូវក្រុ��ទិុធភ្នា�
ម្លៃ�កចិិចក្លារ�រទុ�ិា�យ័រ���់��គល់  ពេ�ដពំេណ៍ើរក្លារពេក្រុ�ើទុ�ិា�យ័ផ្ទាា ល់់ខួ ��។ 

ទុ�ិា�យ័ផ្ទាា ល់ខួ់ ��ក្រុតវូ��ដពំេណ៍ើរក្លារពេក្រុ�ើក្រុបា�ឲ់្យយបា�ក្រុតមឹក្រុតវូ �ងិក្រុ��ចិា� ់�ងិ�ក្រុ��់
ពេ�ល់�ណំ៍ងន្ថែដល់បា��ញ្ជាា ក ់�ងិក្រុតមឹក្រុតវូតាមចិា�។់ រហូូតមកដល់់ពេ�ល់ពេ�ះ ក្រុកមុហូុ�� MSC 
បា�អ��មត័ពេល់ើវធិា�ក្លារក្លារ�រន្ថែផ្ដាក��ត�ិ�ខ��វតែភិ្នា�ន្ថែផ្ដាក�ពេចិចកពេទុ� �ងិអងគភ្នា�
បា��ា ងក្រុតមឹក្រុតវូ ក្រុ�ពេ�ជ�ក៍្លារ�រទុ�ិា�យ័ផ្ទាា ល់់ខួ ��ន្ថែដល់ខួ ��ដំពេណ៍ើរក្លារពេក្រុ�ើ រកាទុ�ក �ងិ
ក្រុ�ក្លា�យ់កក្លារក្រុ�ងុក្រុ�យត័ាខព�ព់េដើមី�ទុ��់ើ តក់្លារពេ�ើកចិហំូន្ថែដល់�ម �ក្លារអ��ញ្ជាញ តក្រុតមឹក្រុតវូ។ 

MSC ពេល់ើកកមព�ក់្លារយល់់ដងឹជាពេទុៀងទាំតកុ់�ងចិពំេណ្ដាម�ពិេ�ជកិរ��់ខួ ��ពេល់ើ�ញ្ជាា ក្លារ�រ
ទុ�ិា�យ័។

�ិពេ�ជកិក្រុតូវយល់ដ់ឹងក្លាត�ើកចិិចរ���ួ់កពេ�ពេដាយពេ�រ�ដល់់ទុ�ិា�យ័ផ្ទាា ល់ខួ់ �� 
�ិងភ្នា���ៃ ត់ �ិងក្រុតវូន្ថែតអ��ពេ�ម ឬអ��វតតតាមកមម វធិ�អ��វតត�ត៍ាមចិា�់
ក្លារ�រទុ�ិា�យ័រ��ក់្រុកមុហូុ�� MSC, ក្លារន្ថែណ៍នាំកំ្រុបា�រ់��់ក្រុកមុក្លារងារអ��វតត�៍
ចិា�រ់��ក់្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�ហូសឺន្ថែណ៍វ �ិងមន្ត្រី�ត �ក្លារ�រទុ�ិា�យ័រ��ក់្រុកមុហូុ�� 
MSC ន្ថែដល់��ជាអាទុ៍ (ន្ថែតម�ិកណំ៍តច់ិពំេ�ះ) ទុនំាំកទ់ុ�ំងពេ��ឹងក្លារក្រុ�មូល់ 
ក្លារពេក្រុ�ើក្រុបា�់ �ងិក្លារក្រុ��ក់្រុ�ងទុ�ិា�យ័ផ្ទាា ល់ខួ់ ��។ ទុ�ភ្នាា កង់ារ ឬ�ពិេ�ជកិន្ថែដល់ក�ំ�ង
ដឹងអ�ំ�ក្លារ��ំ� វធិា�ចិា�ក់្លារ�រទុ�ិា�យ័ ក្រុតវូរាយក្លារណ៍វ៍ាជា�នាំា �ក់្រុបា�ព់េ�  

ក្រុកមុក្លារងារអ��វតត�ច៍ិា�រ់��ក់្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ។ 

ឧប់�រណូ៍ សេអឡិចិ្បាក្រត្តនូុ�ិ

ក្រុកមុហូុ�� MSC �ងិទុ�ភ្នាា កង់ាររ��ខួ់ ��អាចិ�ងឹផ្ដដល់ឲ់្យយ�ពិេ�ជកិរ��ខួ់ ���ូវឧ�ករណ៍៍
ពេអឡិិចិក្រុត�ូកិ�ក្រុ��ព់េ�ល់�ណំ៍ងផ្ទាា ល់់ខួ ��។ �ពិេ�ជកិក្រុ��់ន្ថែតក្រុតវូពេក្រុ�ើក្រុបា�់ឧ�ករណ៍៍
ក្រុ�ពេភទុអ�ទ់ាំងំពេ�ះ�ក្រុ��ព់េ�ល់�ណំ៍ងន្ថែដល់ខួ ��ចិងប់ា� �ងិក្រុតវូ�ងិាកខួ់ ��ឯង��ក្លារពេក្រុ�ើ
ក្រុបា�វ់ា�ក្រុ��ព់េ�ល់�ណំ៍ងផ្ទាា ល់ខួ់ ��។ ឧ�ករណ៍ព៍េអឡិចិិក្រុត�ូកិ ក្រុតវូន្ថែត��ក្លារពេក្រុ�ើក្រុបា�់
ពេដាយពេ�ងតាមពេ�ល់�ពេ�បាយរ��ក់្រុកមុហូុ�� MSC �ងិ�ណ្ដាដ ទុ�ភ្នាា កង់ាររ��ខួ់ ��, 
�ងិតាមក្លារន្ថែណ៍នាំកំ្រុបា�រ់��ក់្រុកមុក្លារងារអ��វតត�ច៍ិា�រ់��ក់្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�ហូសនឺ្ថែណ៍វ។

ក្រុកមុហូុ�� MSC ឬទុ�ភ្នាា កង់ាររ��ខួ់ �� ���ទិុធកិ្រុតួត��ិតិយតាមដា�ជា�ចិិចពេល់ើកក្លារពេក្រុ�ើ
ក្រុបា�់ឧ�ករណ៍ព៍េអឡិិចិក្រុត�ូកិ នាំនាំ ពេ�កុ�ង វ�ិល់ភ្នា�ចិា�់ន្ថែដល់រមួ��ទុ�ិា�យ័, �ត័�៌�, 
�ត័�៌���ៃ ត ់�ងិទុ�ិា�យ័ផ្ទាា ល់ខួ់ ��ណ្ដាមួយ ន្ថែដល់បា�រកាទុ�កពេ�កុ�ងឧ�ករណ៍ក៍្រុ�ពេភទុ
អ�ព់េ�ះ។
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ការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម
ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈសេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស

ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជង

��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ



ប់ណី្ដាញស់ងគម 
នុងិការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ

 ការសេក្រប់�ក្រ�ស់ប់់ណី្ដាញស់ងគមរប់ស់ក់្រ�មុហិុនុុ

ក្រុកមុហូុ�� MSC �ូមពេល់ើកទុឹកចិិតតឲ្យយ �ិពេ�ជិក ទាំងំអ�ចូ់ិល់រមួ ក្រុ�ក�ពេដាយ
ក្លារទុទួុល់ខ��ក្រុតវូ �ងិវជិាា ជ�វៈពេ�ពេល់ើ�ណ្ដាដ ញ�ងគមរ��់ MSC ន្ថែដល់ជាមពេធាបាយមួយម្លៃ�
ក្លារ�ពេងើ ើតចិណំ្ដា�អ់ារមមណ៍ព៍េល់ើពេ�វាកមមរ��់ MSC �ងិក្លារ�ពេងើ ើតឱក្លា�ក្លារងារក្រុកមុហូុ��។ 
MSC �ូមពេល់ើកទុកឹចិតិតឲ្យយ�ពិេ�ជតិពេក្រុ�ើក្រុបា�ទ់ុ�ំរ័ផួ្ដ �វក្លាររ��់ MSC ពេ�ពេល់ើ�ណ្ដាដ ញ�ងគម។ 
�ពិេ�ជតិក្រុ��់ៗ រ�ូអាចិន្ថែចិករំន្ថែល់ក �ងិ�ពេញ្ជូចញមតពិេ��ល់់ពេ�ពេល់ើខាមឹ�រ�រពេ�រក្រុ�ក្លា�
ណ្ដាមួយន្ថែដល់��ក្លារពេធើ �ពេឡិើងពេ�ពេល់ើទុ�ំរ័ផួ្ដ �វក្លាររ�� ់MSC ន្ថែដល់ពេ�ពេល់ើ�ណ្ដាដ ញ�ងគម។

ពេ�ើក្លាត�ើកចិិចក្លារងារម្លៃ��ពិេ�ជតិណ្ដា�ា កច់ាំបំាចិក់្រុតវូក្លារវាពេដើមី���ិយកុ�ងនាំម MSC 
ពេ�កុ�ងកមមវធិ�ម្លៃ��ណ្ដាដ ញ�ងគម �ពិេ�ជតិពេនាំះក្រុតវូន្ថែត�ើ ះន្ថែ�ើងរកក្លារឯកភ្នា�យល់់ក្រុ�ម
ពេល់ើ�តកិ្លាទុនំាំកទ់ុ�ំងន្ថែ��ពេ�ះ�� ន្ថែផ្ដាកទុ�ផ្ដារពេល់ើ�ភិ�ពេ�ករ��់ក្រុកមុហូុ�� MSC ពេ�
ហូសនឺ្ថែណ៍វ (ន្ថែដល់ពេ�អាចិទាំកទ់ុងតាមអ��ន្ថែមាល់ន្ថែដល់��អា�យដាា � social@msc.com)។ 
�ែតិកុ�ងករណ៍� ន្ថែដល់ពេ�ះ�ពឺេដើមី�ឲ្យយ��ភ្នា�ញឹកញ៉ាំ� ់អាចិ�ងឹ��ក្លារពេ�ា ើឲ្យយ �ពិេ�ជកិ 
ន្ថែដល់បា���ិយចូិល់ពេរៀ�កុ�ងវ�គហូើ �កហូើ �� ឬន្ថែ�ើងយល់់អ�ំ�ពេ�ចិកដ �ន្ថែណ៍នំាំអ�ំ�ក្លារពេក្រុ�ើក្រុបា�់
�ណ្ដាដ ញ�ងគម�ក្រុ��ក់្រុកមុហូុ��។ �ពិេ�ជកិ ពេនាំះដាចិខ់ាតម�ិក្រុតវូពេឆ្គា ើយត�ខួ ��ឯង ពេដាយ
�ម �ក្លារឯកភ្នា�យល់់ក្រុ�មជា�យល់កខណ៍៍អកសរឲ្យយពេធើ �ដូពេចាំា ះជាម��ពេឡិើយ។

ពេ�ពេ�ល់ក�ំ�ងពេក្រុ�ើក្រុបា��់ណ្ដាដ ញ�ងគម�ក្រុ��ក់្រុកមុហូុ�� MSC �ពិេ�ជកិ ម�ិក្រុតវូ
�ទិុក្រុ�ក្លា� ឬ�រពេ�រ�ពេញ្ជូចញទុ�ស�ៈអ�ំ�ក្លារ�ទិុក្រុ�ក្លា�រ��់អាកពេផ្ដសងពេទុៀត ន្ថែដល់��
ក្រុ�ពេភទុដូចិជាពេដាយ “ក្លារចិ�ចិចូិល់ចិតិត” ពេល់ើក្លារ�ទិុក្រុ�ក្លា�មួយពេល់ើ Facebook, អើ �មួយ
ន្ថែដល់ MSC ឬម្លៃដ�ូក្រុកមុហូុ�� MSC �ងឹរកពេ�ើញថា��ពេចិតនាំរំពេ�ភ��ំ� ន្ថែដល់��
ជាអាទុ ៍�ញ្ជាា ជាត�ិ���៍យិម, �កយមួល់�ងាើ តជ់ាត�ិ��,៍ មតពិេ��ល់់ន្ថែ��ក្រុ�ក្លា�់
ពេភទុ, មតពិេ��ល់់ន្ថែ��ពេរ ��ពេអើង, �កយក្រុ��ថ, ភ្នា�ឆ្គាំគ ឆំ្គគង ឬអា�ក្រុ�ម, ឬក្លារន្ថែថាង
ន្ថែដល់ម�ិ�តិន្ថែ���ាបាទុ ឬឥតតម្លៃមា។

�ពិេ�ជកិ ន្ថែដល់���ណួំ៍រ ឬចិមៃល់់អ�ំ�ក្លារទុទួុល់ខ��ក្រុតវូរ��ខួ់ ��ទាំកទ់ុង�ងឹក្លារពេក្រុ�ើ
ក្រុបា��់ណ្ដាដ ញ�ងគម ក្រុតវូពេមើល់ពេ�ល់�ពេ�បាយពេក្រុ�ើក្រុបា��់ណ្ដាដ ញ�ងគម ន្ថែដល់បា�
ពេបាះ��មពផ្ដាយពេ�ពេល់ើអ���ក្រុតាណ៍តិរ��់ក្រុកមុហូុ�� MSC ឬទាំកទ់ុងតាមអ��ន្ថែមាល់ន្ថែដល់��
អា�យដាា � social@msc.com។

 ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈ 
នុងិការចូ្បាលរមួ�ូ�ងក្រប់ពនិ័ុ�សពវ�ាយ

MSC ទុទួុល់�គ ល់់ថា ជា�ចិិចក្លាល់ �ពិេ�ជកិអាចិ�ងឹចិងចូ់ិល់រមួចំិន្ថែណ៍កកុ�ងក្រុ�តឹតកិ្លារណ៍/៍
កមម វធិ���ិយជា�ធារណ៍ៈ ឬក្លារ��ិយពេ�ក្លា�អ់ាក�រ�ត័�៌� (អាកក្លាន្ថែ�ត) �ងិ
ថា�កមមភ្នា�ទាំងំពេ�ះអាចិជួយក�ងទុនំាំកទ់ុ�ំងជាមួយ�ណ្ដាដ ភ្នា��ខាងពេក្រុ� �ងិ
ផ្ដស�ើផ្ដាយអ�ំ�ក្រុកមុហូុ�� MSC �ងិពេ�វាកមមរ��់ខួ ��។ ក្លារន្ថែថាង��ារកថាពេ�កុ�ង��ា�ិ�ទុ, 
ឬក្លារពេធើ ���ា ��ជ៍ាមួយក្រុ���័ធផ្ដស�ើផ្ដាយមួយ ក�៏ែតិពេ�កុ�ងកក្រុមតិ  កក្រុមងជនំាំញ ន្ថែដល់
�ពិេ�ជកិមួយចិ�ួំ�ទុទួុល់បា�ក្លារពេល់ើកទុកឹចិតិតឲ្យយ�ពេងើ ើតផ្ដងន្ថែដរ។

ក្លារពេឡិើង��ិយពេ�កុ�ងក្រុ�តឹតកិ្លារណ៍/៍កមម វធិ��ធារណ៍ៈមួយ ន្ថែដល់�ពិេ�ជកិ�ា កក់ណំ៍ត់
អតត�ញ្ជាញ ណ៍បា�ជាក្រុកមុហូុ�� MSC �ងិមតពិេ��ល់់ណ្ដាមួយក្រុបា�ដ់ល់់ក្រុ���័ធផ្ដស�ើផ្ដាយ
អាចិ��ក្លារកណំ៍តអ់តែ�យ័ថាជាក្លារតណំ្ដាងមួយឲ្យយក្រុកមុហូុ�� MSC។ អាក្រុ�័យពេហូត�ពេ�ះ 
ក្រុកមុហូុ�� MSC ចំាំបាចិ ់ក្រុតវូក្លារធានាំឲ្យយបា�ថា ��ក្លារពេ�ើកចិហំូន្ថែត�ត័�៌�ក្រុតមឹក្រុតវូ
�មក្រុ��ពេ�កុ�ងន្ថែដ��ធារណ៍ៈ�ា�ពេណ្ដាះ ះ �ងិថា ក្លារតណំ្ដាងឲ្យយន្ថែ��អ�ទ់ាំងំពេ�ះ��ក្លារ
ពេធើ �ពេឡិើងក្រុ��តាមពេ�ល់�ពេ�បាយរ��់ MSC, ចិពំេ�ះ�ទុដាា �មួយន្ថែដល់ផ្ដដល់់អតែក្រុ�ពេ�ជ�៍
ដល់់�ា កស ឬយ�ពេហាម្លៃ�ក្រុកមុហូុ�� MSC �ងិកុ�ងរពេ�ៀ�ន្ថែដល់��ក្លារ�ក្រុម��ក្រុមួល់មួយ ពេ�
ទូុទាំងំក្រុកមុហូុ��ជារមួរ��ព់េយើង។

អាក្រុ�យ័ពេហូត�ពេ�ះ �ពិេ�ជកិ��ក្លាត�ើកចិិចផ្ដដល់�់ត័�៌�ដល់់ន្ថែផ្ដាកទុនំាំកទ់ុ�ំង�ធារណ៍ៈ
ជារមួរ��់ MSC ពេ�ហូសឺន្ថែណ៍វ & ន្ថែផ្ដាកទុនំាំកទ់ុ�ំងម្លៃផ្ដាកុ�ងអ�ំ�ឱក្លា�ម្លៃ�ក្លារ��ិយជា
�ធារណ៍ៈ ឬក្លារភ្នាា �ទ់ុនំាំកទ់ុ�ំងជាមួយ�ងឹក្រុ���័ធផ្ដស�ើផ្ដាយ��ិ ម���ងឹយល់ក់្រុ�ម
ទុទួុល់យក�ពំេណ៍ើ។ �ពំេណ៍ើទាំងំពេ�ះ��ក្លារ��ិតិយពេមើល់ពេឡិើងវញិ �ងិក្លារចិ�ះ���ល់ភ្នា� 
ក្លារ�ក�ួរ ឬក្លារ�ដពិេ�ធ/ក្រុចាំ�ពេចាំល់។ កុ�ងករណ៍�មួយចិ�ួំ� ចាំបំាចិក់្រុតវូ��ក្លារ��ិតិយ
ពេល់ើក្លារ�តិ ឬក្លារ�ណ៍ះ � ះ�ណ្ដាដ ល់ �ងិក្លារពេក្រុត�មពេរៀ�ចិខួំ �� ម���ងឹ��ក្លារ��តផ្ដដល់់ពេភា ើង
ម្លៃ�តង ឬក្លារយល់់ក្រុ�ម។

ដូចិ�ា �ឹងក្រុកមុហូុ��ធំៗពេផ្ដសងៗជាពេក្រុចិើ�ពេទុៀតន្ថែដរ ក្រុកមុហូុ�� MSC ពេធើ �ក្រុ�តិ�តតកិ្លារ
តាមរយៈអើ �ន្ថែដល់ MSC ��ទុនំាំកទ់ុ�ំងជាមួយ�ឹងក្រុ���័ធផ្ដស�ើផ្ដាយតាមរយៈ
���គល់ន្ថែដល់���ទុ�ពិេ�ធ�កុ៍�ងក្លារយល់ដ់ឹងពេល់ើចិណំ្ដា�អ់ារមមណ៍៍ �ិងតក្រុមូវក្លារ
រ��អ់ាក�រ�ត័�៌� (អាកក្លាន្ថែ�ត)។ �ពិេ�ជកិន្ថែដល់��ទុទួុល់បា�ក្លារអ��ញ្ជាញ ត
ឲ្យយចូិល់រមួ�ក�់�័ធពេដាយម្លៃចិដ�យ���ណំ្ដាកអ់ាក�រ�ត័�៌� ឬន្ថែដល់�តិ�ា ង�កមម
ភ្នា�ជាម��ចិពំេ�ះក្លារចូិល់រមួ�ក�់�័ធជាមួយ�ឹងក្រុ���័ធផ្ដស�ើផ្ដាយ អាចិទាំកទ់ុង  
ន្ថែផ្ដាកទុនំាំកទ់ុ�ំង�ធារណ៍ៈជារមួរ��់ MSC ពេ�ហូសឺន្ថែណ៍វ & ន្ថែផ្ដាកទុនំាំកទ់ុ�ំងម្លៃផ្ដាកុ�ង ឬ
ពេផ្ដៀើE-mailល់មួយចិា�ព់េ�ក្លា�អ់ា�យដាា � media@msc.comបា�។ 

�ពិេ�ជកិនាំនាំអាចិ���ទិុធពិេមើល់ខាមឹ�រពេ�ល់�ពេ�បាយពេ�ញពេល់ញអ�ំ�ក្លារក្លារ
��ិយជា�ធារណ៍ៈ �ងិចូិល់រមួ�ក�់�័ធជាមួយក្រុ���័ធផ្ដស�ើផ្ដាយក្រុ���ធI័nternetរ��់
ក្រុកមុហូុ�� MSC បា�។ 
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ស់ទ្ទាា នុកុ្រ�ម សេស់ច្បា�ី�សេ�ី�ម ប់ទដ្ឋាា នុ ប់រសិ្ថាា នុ ស់ទិិិ មនុសុ់ស
ទ�ន្ទាស់់ 
�លក្រប់សេ�ជនុ៍

ប់ទប់ញ្ញញ ត្តតចិ្បាាប់សី់់�ព� 
ការដ្ឋា�់ទណូឌ �មម

ការលាង 
លយុ�ខ្វវ�់

ច្បាាប់សី់់�ព� 
ការក្រប់�ួត្តក្រប់ជែជង

��ណូត្តក់្រ� & 
�ចិ្បាចស់នុា ពត័្តម៌្លាំនុ

ប់ណី្ដាញស់ងគម & 
ការនុ�ិយជាស្ថាធារណូៈការក្រប់ឆាំ�ងប់ទស់ុ�ស់�ណូូ�
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MOVING THE WORLD, TOGETHER.

msc.com


