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 សករុមហុ៊ន VINCI ខ�លសគប�ណ្ត បរ់ូបភាពរមួពបីទំនួលខុ្សតរូវសគបខ់ផ្ករប្់សករុមហុ៊ន�ូចជា 
ការរមួ្ហការរប្់ភាគបីពាកព់ន្ ័សកម ប្ីល្ម ៌្ង្គម ្ង្គមកិច្ចនិងបរសិា្ថ ន ្ុខភាព 
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ធ្ចក្តបីខ្លៃងការណ៏ធនះ ជាមូលដ្ឋា នមនការធប្តជាញា ចិត្តជារមួ ធហើ�តសមរូវធអា�បុគ្គលិកទាងំអ្់ ធោរពតាម មនិថាអារបីវកមមារប្់ធគជាសបធេទអវបី ឬ្្ថិតធៅក្ុងសបធទ្ម�ួណាកធ៏ដ្� ។ 
អ្កសគបស់គងរប្់សករុមហុ៊ន VINCI ជាអ្ករកសានូវភាពធរឿជាករ់ប្់ VINCI ធហើ�មាន្មត្ថភាព 
អនុវត្តការធប្តជាញា ចិត្តទាងំអ្់ធនះ ធៅកានម់�គូ្ហការ។ ធ្ចក្តបីខណនាំ្ ្តបីពបី្ិទ្ិមនុ្្សមាន
លក្ខណៈ�ូចោ្ជា្កលធៅក្ុងសករុមហុ៊នVINCI Group ។

ការធប្តជាញា ចិត្តតាមរហំាន ជាម�ួនងឹវប្្ម ៌
នងិវ ិ្ បីសាស្ ្តធ វ្ើការរប្់ធ�ើង 

មគ្គុទេ្ទសកស៏្តីពតីសិេិ្មនគុស្សរបស់កករុមហ៊គុន VINCI4
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តាមរ�ៈ ការធសរើ្ធរ ើ្ ធដ្�ផ្ទេ ល់ ឬតាមរ�ៈអ្កធ ោ៉ ការរប្់ធ�ើង។ ធៅខណៈខ�លបរបិទ
សា្ថ បន័និងបរោិកា្ការងារ មានការខសបសបរួលពបីសបធទ្ម�ួធៅសបធទ្ម�ួធទៀតគួរធអា� 
កត់្ មា្គ ល់ ធ�ើងមានភារកិច្ច កុ្ងការ្ធងកេតធមើលអំពបី្ិទ្ិរប្់បុគ្គល និង្ហគមនម៍ូលដ្ឋា ន
ធនាះពបីចំនុចខ�លអាចបោះ�ល់គធសមាងនិង្កមមាភាពរប្់ធ�ើង។

ធ�ើម្បីធ្វើ�ូចធនះ ធោលបំណងរប្់ធ�ើង គឺអនុវត្តតាមបទបញ្្ជ មផទេក្ុងរប្់តំបនម់ូលដ្ឋា ន 
 និងធោលការណ៍កំណតទូ់ធៅ ជាម�ួនិងធោលការណ៍ខណនាខំ�លទាកទ់ងនឹង

្ិទ្ិមនុ្្សធៅសគបស់បធទ្ទាងំអ្់ ខ�លធ�ើងធ្វើអារបីវកមមា ធលើសគបអ់ារបីវកមមា 
និងសគបស់ករុមហុ៊នរប្់ធ�ើង។

ធោលការណ៍និងធ្ចក្តបីខណនាជំាទូធៅធនះមានមូលដ្ឋា នចំនួនពបីរ គឺ
• ការធោរពតាមលក្ខខណ្ឌ អន្តរជាតិ ខ�លអនុវត្តធដ្�សករុមហុ៊ន VINCI និងម�គូររប្់ធ�ើង 

គឺធ្វើតាម ធោលការណ៍នារំប្់អង្គការ្ហសបជាជាតិ ្្តបីពបី ្ុរកិច្ច និង្ិទ្ិមនុ្្ស 
(្ូមអានទំពរ័ទបី៧ )។

• ក្ួនចបាបខ់�លដ្កធ់ចញធដ្�ខលៃួនឯង ធដ្�ធោរពតាមបទបញ្ញា ត្តិធោលធដ្�ធ្វើការខក
្សមរួលធៅតាមសា្ថ នភាពជាកខ់្្តងមនអារបីវកមមា និងគធសមាង។

ការធឆលៃើ�តប ធៅនឹងតមាលៃ ភាពខ�លរពឹំងទុកពបី ្ំណាកទ់បីផសារ និងអតិ្ិរន
ធ�ើងរពឹំងទុកខាលៃ ងំពបី្ំណាកស់ករុមហុ៊ន្ំៗ ធៅធលើការដ្កវ់ធិានការ 
ការពារការរធំោេ្ិទ្ិមនុ្្ស។ ការរធំោេបំពានអាចមានផលបោះពាល់ធដ្�ផ្ទេ ល់  
ឬធដ្�សបធោល�ល់្កមមាភាពពាណិរ្ជកមមារប្់ធ�ើង ជាពិធ្្អ្កធ ោ៉ ការ។ សករុមហុ៊ន 
អាចមានហានេិ�័ខ្ព្់ធៅធពលខ�លធ�ើងធ្វើសបត្តិបត្តិការ ធៅក្ុងសបធទ្ខ�លការធោរព

 ្ិទ្ិមនុ្្សមានការគំរាមកខំហង។ សករុមហុ៊នVINCI ជាសករុមហុ៊នចុះបញ្ច បីលកម់ូលបស័តម�ួ ខ�ល
សតរូវបានវភិាគនិងសតរួតពិនិត្យោោ ងមោតច់ត ់ធដ្�វនិធិោគិន និងអ្កវភិាគទបីផសារអន្តរជាតិ។

 ធហើ� សករុមហុ៊នVINCI សតរូវមាន�ន្តការចបា្់ោ្់ ធ�ើម្បីការពារហានិេ�័ខ�លអាចនឹងធកើត
មានធ�ើង។

តមាលៃ ភាព កប៏ំធពញតសមរូវការរប្់អតិ្ិរនផងខ�រ។ ធនះជាករណបី ពិធ្្ម�ួ 
ធៅធពលខ�លគធសមាងខ�លធ�ើងអនុវត្ត ទទួលហិរញញាប្ទានកម្ចបីពបីអន្តរជាតិ 

 ខ�លតសមរូវឲ្យមានលក្ខណៈវនិិច្�័ជាកោ់កនិ់ងទូលំទូោ� 
ទាកទ់ងធៅនឹងការធោរព្ិទ្ិមនុ្្ស ធហើ�តសមរូវឲ្យមានេ័្ ្តុតាងពបីសករុមហុ៊ន 

 នូវការធប្តជាញា ចិត្តរប្់ពួកធគធៅក្ុងតំបនធ់នាះ។
ជាទូធៅធដ្�មនិគិតពបីសកបខណ្ឌ កិច្ច្នយា ការធោរព្ិទ្ិមនុ្្ស កជ៏ាកតា្ត ម�ួ

 ខ�ល្ំខាន់្ សមាបអ់តិ្ិរនផងខ�រ។ វាគឺជាការបញ្្ជ កធ់អា�ធ�ើញថា ធ�ើងបាន
 �កចិត្តទុកដ្កខ់ាលៃ ងំធលើទំនួលខុ្សតរូវរប្់សករុមហុ៊ន  VINCI Group ធដ្�ការធផ្្ត ត 

្ំខានធ់លើលក្ខខណ្ឌ ការងារ និងការរ្់ធៅរប្់បុគ្គលិក។ ្ញ្ញា ម�ួ ខ�លបងាហា ញថា 
ធ�ើងបានធោរព្ហគមនម៍ូលដ្ឋា ន គឺការធ្វើការសគបស់គងធៅធលើផលបោះពាល់អវរិ្ជមាន 

 និងបងកេរជាផលវរិ្ជមាន�ល់សបជារនវញិ។

វ ិ្ បីសាស្ ្តរប្់ធ�ើង 

មគ្គុទេ្ទសកស៏្តីពតីសិេិ្មនគុស្សរបស់កករុមហ៊គុន VINCI5



“ការត្រួ្ពិនិ្្យ":  
ជាតសមរូវការចាបំាច ់ខ�ល្ង្គម្ុបីវលិ  
និងសា្ថ បន័អន្តរជាតិសតរូវការជាខាលៃ ងំ

ធគអាច្ធងកេតធ�ើញថាការរពឹំងទុករប្់្ង្គម្ុបីវលិធលើសករុមហុ៊នទាកទ់ងនឹង្ិទ្ិមនុ្្ស
 កំពុងធកើនធ�ើង។ ជាពិធ្្ វាបានឆលៃុះបញ្្ច ំងធៅធោលការណ៍ខណនារំប្់

 អង្គការ្ហសបជាជាតិ្្តបីពបី្ុរកិច្ចនិង្ិទ្ិមនុ្្ស អនុមត័ធៅក្ុងឆ្្ ំ២០១១ខ�លធរៀបរាបោ់ោ ង
 លមអែតិពបីទំនួលខុ្សតរូវរប្់សករុមហុ៊ននិងរ�ឋាធៅក្ុងវ ិ្ ័�ធនះ និងអំពបីផលៃូវបណ្តឹ ងឧទ្រណ៍ធបើក

 ចំហ�ល់រនរងធសោះរងការរធំោេបំពានធលើ្ិទ្ិមនុ្្ស ។

ធ្ចក្តបីខណនារំប្់អង្គការ្ហសបជាជាតិធនះសតរូវបានសា្ថ បន័អន្តរជាតិ្ំៗធផ្សងធទៀត 
បាន�កធ្វើជាធោល ធ�ើម្បីសគបស់គងធៅធលើហានិេ�័ខ�លអាចធកើតមានធ�ើង ខ�លបងកេរផល
បោះពាល់�ល់្ិទ្ិមនុ្្ស។ ជាពិធ្្ពួកធគបាន្ងកេត់្ ងៃនធ់ៅធលើ "ការសតរួតពិនិត្យ" ខ�ល

 សករុមហុ៊នសតរូវខតធោរពជាចាបំាច ់ជាពិធ្្សករុមហុ៊នអន្ដរជាតិខ�លសបតិបត្តិការធៅក្ុងសបធទ្
ខ�ល្ិទ្ិមនុ្្សរងការគំរាមកំខហងខ្ព្់។ ្ពវម្ងៃធនះ រដ្ឋា េបិាលជាធសចើនបានធផ្្ត តធៅធលើ គំនិតមនការសតរួតពិនិត្យដ្កធ់ៅក្ុងបទប្ញញាត្តិជាតិរប្់ខលៃួន។

ការពារធករ ្តិ៍ធ ម្ា ះរប្់សករុមហុ៊ន
ធៅក្ុងពិេព្កលភាវូបនបី�កមមា សករុមហុ៊ន ទទួលបានធករ ្តិ៍ធ ម្ា ះល្បីធដ្�សារអារបីវកមមានិង
គធសមាងរប្់ធគ។
សពឹត្តិការណ៏ខ�លធកើតធ�ើងធៅក្ុងសបធទ្ម�ួ ឬក្ុងវ ិ្ ័�ម�ួអាចបោះពាល់�ល់

 រូបភាពទាងំមូលរប្់សករុមហុ៊ន តាមរ�ៈសបពន័្ផ្សពវផសា�និងបណា្ដ ញសារពត័ម៌ាន 
ជា្កលភាវូបនបី�កមមា។

មគ្គុទេ្ទសកស៏្តីពតីសិេិ្មនគុស្សរបស់កករុមហ៊គុន VINCI6



ចំណុចចាបធ់ផ្តើមមនបទដ្ឋា នអន្តរជាតិ
អង្គការអន្តរជាតិ�ូចជាអង្គការ្ហសបជាជាតិ អង្គការ្ហសបតិបត្តិការធ្�ឋាកិច្ចនិង

 អេវិឌ្ឍន ៍(OECD) និងអង្គការពលកមមាអន្តរជាតិ (ILO) បានបធងកេើតបទដ្ឋា នអន្តរជាតិ ្្តបីពបី 
្ិទ្ិមនុ្្ស ខ�លសករុមហុ៊ន VINCI បានធប្តជាញា ចិត្តធោរពតាម។
ធៅឆ្្២ំ០០៣  សករុមហុ៊ន VINCI Group ្មា័សគចិត្តចុះហត្ថធលខាធលើកិច្ចសពមធសពៀងអង្គការ 
្ហសបជាជាតិ ធដ្�ធប្តជាញា ធោរព្ិទិ្មនុ្្ស ធៅធលើថ្ាកអ់ន្តរជាតិ និងធានាថាមនិ

 រធំោេបំពានចបាបធ់�ើ�។

ឯកសារសកបខណ្ឌ ធរៀបចំរមួោ្ 
ជាម�ួខផ្កធផ្សងោ្ៗ មនសករុមហុ៊ន VINCI Group
សករុមហុ៊ន VINCI បានរចនាឯកសារសកបខណ្ឌ ខ�លធសបើសបា្់្សមាបស់ករុមហុ៊នទាងំមូល ធដ្�
ខផអែកធលើធោលការណ៍ខណនារំប្់អង្គការ្ហសបជាជាតិនិងអនុ្ញ្ញា  
អន្តរជាតិ្ំខាន់ៗ  សពមទាងំធ្វើការ្ិកសាជាកោ់កម់�ួអំពបីហានេិ�័ ខ�លផ្តល់

 ផលបោះពាល់អវរិ្ជមាន�ល់្ិទ្ិមនុ្្សធៅតាមទបីតាងំេូមសិាស្្តនានា។ ធដ្�ពឹងខផអែកធៅធលើ
 ការងារខ�លមានសសាបរ់ប្់សករុមហុ៊ន VINCI �ូចជា ការខណនាលំអែក្ុងបរបិទគំនិតផ្តួចធផ្តើម

 ្ហសបតិបត្តកិារ្្តងដ់្រការងារ និងបទដ្ឋា ន្ុខមាលភាពអន្តរជាតិ ធដ្� Soletanche 
Freyssinet។ ការងារធនះ ធ្វើធដ្�ការោិល័�្នធានមនុ្្ស និងខផក្្ុរកិច្ចរប្់សករុមហុ៊ន 
VINCI Group ធហើ�មានទំនាកទ់ំនងជាម�ួភាគបីពាកព់ន័្ ធ�ើម្បីកំណតនូ់វសបធានបទ
រមួម�ួ្សមាបស់ករុមហុ៊នទាងំមូល អំពបីហានេិ�័ធផ្សងៗ ខ�លអាចនឹងធកើតមានធ�ើង 
ខ�លបោះពាល់�ល់្ិទ្ិមនុ្្ស ក្ុងធោលបំណងទបស់ាកេ តហ់ានិេ�័ទាងំធនាះ។

ធហតុធនះធហើ� បានជាសករុមហុ៊ន VINCI បានបំពាកធ់ដ្�ឧបករណ៏សបតិបត្តិការម�ួ ខ�ល 
បុគ្គលិកអាចធសបើសបា្់ធដ្�ផ្ទេ ល់ ធ�ើម្បីធដ្ះសសា�បញ្ហា ្ិទិ្មនុ្្ស ធៅសគបស់បធទ្ទាងំអ្់
ខ�លមានវត្តមានសករុមហុ៊ន VINCI ។

ការធរៀបធោលការណ៍ខណនាំ្ ្តបីពបី 
្ិទិម្នុ្្សរប្់ធ�ើង

អនុ្ញ្ញា ចម្ងៗ និង្្តងដ់្រអន្តរជាតិខ�លធ�ើងសបកានខ់ា្ជ ប៖់
: ធ្ចក្តបីសបកា្ជា្កល្្តបីពបី្ិទិ្មនុ្្ស (UDHR) ។
: កតិកា្ញ្ញា អន្តរជាតិ្្តបីពបី្ិទ្ិពលរ�ឋានិង្ិទ្ិនធោបា� (ICCPR) ។
: កតិកា្ញ្ញា អន្តរជាតិ្្តបីពបី្ិទ្ិធ្�ឋាកិច្ច្ង្គមកិច្ចនិងវប្្ម ៌(ICESCR) ។
: អនុ្ញ្ញា មូលដ្ឋា នរប្់អង្គការពលកមមាអន្តរជាតិ (ILO) ។
: ធោលការណ៍ខណនារំប្់អង្គការ OECD ្សមាប់្ ហសោ្ពហុជាតិ។
: ធោលការណ៍ខណនារំប្់អង្គការ្ហសបជាជាតិ្្តបីពបី្ុរកិច្ចនិង្ិទ្ិមនុ្្ស។

មគ្គុទេ្ទសកស៏្តីពតីសិេិ្មនគុស្សរបស់កករុមហ៊គុន VINCI7



ការឆលៃុះបញ្្ច ំងជារមួរប្់ធ�ើងអនុញ្ញា តឱ្យធ�ើងកំណតនូ់វចំណុច 
៥ោោ ងមន្កមមាភាពរប្់សករុមហុ៊ន VINCI ខ�លអាចមានផលបោះពាល់ធៅធលើ្ិទ្ិមនុ្្ស។

ចំនុចទាងំ៥ោោ ងធនះ ជាវ�្តរបីវតិមនគធសមាង ចាបត់ាងំពបីការធ�ញម្លៃ 
ការធរៀបចំទបីតាងំនិងការសាង្ង ់រហូត�ល់�ំណាកក់ាល អនុវត្តនិង�ំធណើ រការ។ 
ធៅក្ុងចំនុចទាងំធនះ សា្ថ នភាពជាកខ់្្តងសតរូវបានធគកំណតោ់ោ ងជាកោ់ក ់
ធហើ�ធ្វើការអនុវត្តន ៍ខ�លធគធអា�ធ ម្ា ះថា "ធោលការណ៍ខណនា"ំ ។ ទាងំធនះគឺជាធ្ចក្តបី
ខណនាំ្ ំខាន់ៗ រប្់សករុមហុ៊ន VINCI ធហើ�និងមានការវវិត្តនធ៍ៅមុខបន្តធទៀត។

វ ិ្ បីសាស្្តក្ុងការរ បីកចធសមើន
ការបធងកេើតជាផលៃូវការមនធោលការណ៍ខណនាទំាងំធនះ មនិខមនជាវ ិ្ បីសាស្្តបង្ខិតបង្ខំ បោុខន្តជាវ ិ្ បី
សាស្្តក្ុងការរ បីកចធសមើន។ សករុមហុ៊នទាងំអ្់រប្់ VINCI សបឈមនឹងបរបិទក្ុងតំបនខុ់្ៗ 
ោ្ ពបីសបធទ្ម�ួធៅសបធទ្ម�ួធទៀត ខតធគមនិចាបំាចស់គបស់គងធៅធលើបរបិទទាងំ
ធនាះធទ ជាពិធ្្ សប្ិនធបើវត្តមានរប្់ សករុមហុ៊ន VINCI ្មាបីធៅក្ុងសបធទ្ធនាះ។ 
ធគអាចពឹងខផអែកធៅធលើ អនុសា្នោ៏ោ ងលមអែតិ និងជាកោ់កខ់�លអាចរួ��ធគ  ការពារនូវហានេិ�័មនការរធំោេ្ិទ្ិមនុ្្សបាន។ ធោលការណ៍ខណនាទំាងំធនះគឺជាធោល
ការណ៍គំរូ ធ�ើម្បីធលើកទឹកចិត្ត�ល់បុគ្គលិកក្ុងការរំនះជាម�ួនឹងបញ្ហា

 ្ិទិ្មនុ្្ស ធដ្��កធៅអនុវត្តផ្ទេ ល់ និងកំណតធ់ៅបញ្ហា ធ�ើម្បីខកលំអ។ ការធ្វើខបបធនះរួ��
 ធអា�ពួកធគបធងកេើនការ�ល់�ឹងពបីការបណ្តុ ះបណា្ត ល និងការខចករខំលកពត័ម៌ាន្្តបីពបី

ការអនុវត្តនធ៍ផ្សងៗ ធ�ើម្បីអេវិឌ្ឍការពារក្ុងតំបនធ់នះធអា�្នធៅមុខ ឧទាហរណ៏ 
ធៅតំបនខ់�លមាន្ុវត្ថិភាព។

លក្ខខណ្ឌ ស្ាកធ់ៅ

្ហគមនមូ៍លដ្ឋា ន

ការធ្វើចណំាកស់្រុកធ�ើម្បីការងារ 
នងិការធសរើ្ ធរ ើ្ បគុ្គលិក

លក្ខខណ្ឌ ការងារ

ការអនុវត្តន៍្ ិទ្មិនុ្្សធៅក្ុងខខ្ស្ងាវ កត់មមលៃ 

មគ្គុទេ្ទសកស៏្តីពតីសិេិ្មនគុស្សរបស់កករុមហ៊គុន VINCI8



ការធ្វើចំណាកស់្រុកធ�ើម្បីការងារ និងការធសរើ្ធរ ើ្ បុគ្គលិក
កមសម និងបំណុលមនការធសរើ្ធរ ើ្ បុគ្គលិក 
ការផ្លៃ ្់នូវសបធេទកិច្ច្នយាការងារ
ទិដ្ឋា ការការងារ អត្្ត ញ្ញា ណបណ័្ណ  លិខិតឆលៃងខ�ន និងទិដ្ឋា ការធចញ

លក្ខខណ្ឌ ការងារ
កសមតិសបាកឈ់្ួល
ធមាោ ងធ្វើការ
ការឈប់្ សមាកខ�លមានសបាកឈ់្ួល និង អត្ថសបធោរនប៏ខន្ថម
តំណាងបុគ្គលិក
ការរួលអនបីតិរន
ការធរ ើ្ ធអើង
្ុខភាព និង្ុវត្តិភាព
្ុវត្ថភិាពធៅកខនលៃងធ្វើការ

លក្ខខណ្ឌ ស្ាកធ់ៅ
្្តងដ់្រការរ្់ធៅ : ្ុខមាលភាព ្ុវត្ថិភាព និង ការធរឿជាក់
ធ្រ បីភាពក្ុងការធ្វើ�ំធណើ រ ការសបឹកសាធោបល់ និង�ន្តការមនបណ្តឹ ងតវាោ ពបីលក្ខខណ្ឌ ការងារ

ការអនុវត្តន៍្ ិទ្ិមនុ្្សធៅក្ុងខខ្ស្ងាវ កត់មមលៃ
ធលើកកម្ព្់ការ�ល់�ឹង កំណតអ់ត្ត្ញ្ញា ណហានេិ�័ និង កិច្ចសពមធសពៀងកិច្ច្នយា

្ហគមនម៍ូលដ្ឋា ន
បញ្ហា ្ង្គមនិងបរសិា្ថ ន
បញ្ហា �បី្លៃបី
កិច្ចពិភាកសារប្់្ហគមន ៏ការចូលរមួ និង�ន្តការផ្តល់្ំណង

ធ្ ចក្តបីខណនាំ្ ្តបីពប្ី ទ្ិមិនុ្្សរប្់សករុមហុ៊ន VINCI



ធៅក្ុងបរបិទមន្កមមាភាពរប្់ធ�ើង ធ�ើងអាចមានឱកា្ក្ុងការធសរើ្ធរ ើ្
 �កកមមាករនិធោរិតចំណាកស់្រុកបាន។ ការងាររប្់កមមាករនិធោរិតអាចមាន 

សា្ថ នភាពខុ្ោ្ អាស្័�ធលើទបីកខនលៃងមនការធ្វើចំណាកស់្រុក �ូចជា 
ការធ្វើ�ំធណើ រ ខផ្ករ�ឋាបាល ការធសរើ្ធរ ើ្ បុគ្គលិក ការស្ាកធ់ៅ ។ល។
ការបំពាន្ិទ្ិរប្់ពលករចំណាកស់្រុក អាចបណា្ត លមកពបី ការអនុវត្តនម៍នការ 
ធសរើ្ ធរ ើ្ បុគ្គលិកនិងចបាបជ់ាតិទាកទ់ងនឹងការធ្វើចំណាកស់្រុក។
ធោលការណ៍ខណនាកំ្ុងចំណុចធនះ បញ្្ជ កព់បីរំហានទាងំឡា� ខ�លសតរូវធ្វើធ�ើម្បី
ការពារពបីកមាលៃ ងំពលកមមាខ�លមាន្កា្ត នុពល ធទាះបបីជាការធសរើ្ធរ ើ្ បុគ្គលិក

 សតរូវធសរើ្ ធដ្�ផ្ទេ ល់ ពបីសករុមហុ៊ន VINCI Group ឬធដ្�សបធោលតាមរ�ៈ 
ភ្ាកង់ារទទួលបនទេុករួលបុគ្គលិកធ្វើការរ�ះធពលខលៃបីកធ៏ដ្� ។
ធោលការណ៍ខណនាខំ�លមាន្ញ្ញា ផ្កេ � *មនិសតរូវបាន�កមកធសបើសបា្់ 
ក្ុងគធសមាងរ�ះធពលខលៃបីធនាះធទ គឺធសបើខតធៅទបីតាងំេូមសិាស្្តខ�លជាចំណុចរធ ើ្ប។

កមសម និងបំណុលមនការធសរើ្ធរ ើ្ បុគ្គលិក 
• ធបក្ខរនមនិសតរូវបងក់មសមអវបីទាងំអ្់ ធៅសគប�់ំណាកក់ាលមនការធសរើ្ធរ ើ្  ការ្ំភា្ន ៍

និងការ�ំធណើ រការណ៏មនការរួល។
• រាល់កិច្ច្នយាទាងំអ្់ជាម�ួភ្ាកង់ារធសរើ្ធរ ើ្ បុគ្គលិក 

សតរូវបានបញ្ជូ លធៅក្ុងធោលនធោបា� " មនិបងម់្លៃ "
• ការអនុវត្តនរ៍ប្់ភ្ាកង់ារធសរើ្ធរ ើ្ បុគ្គលិក គួរខតមានតមាលៃ ភាពចំធពាះ្ហសោ្

អ្កធសបើសបា្់ ជាពិធ្្ការធសបើសបា្់ ភ្ាកង់ារ ឬ ភ្ាកង់ាររង សពមទាងំ ម្លៃចំណា� 
និងលក្ខខណ្ឌ មនការចូលរមួ។

• សករុមហុ៊ន និងភ្ាកង់ារធសរើ្ធរ ើ្ បុគ្គលិកសតរូវខតធានាថា ធបក្ខរនបាន�ឹងពបីការមនិគិតម្លៃ
ធ្វាចំធពាះរាល់�ំណាកក់ាលមនការធសរើ្ធរ ើ្ បុគ្គលិក។

• បណា្ត ញ្មាងៃ ត់្ សមាបរ់ា�ការណ៍ពាក្យបណ្តឹ ងពបីការ�កម្លៃឈ្ួលគួរមាន្សមាបក់មមាករ
ចំណាកស់្រុក។

01 ការធ្វើចណំាកស់្ រុកធ�ើម្បីការងារ 
នងិការធសរើ្ ធរ ើ្ បុគ្គលិក
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ការផ្លៃ ្់នូវសបធេទកិច្ច្នយាការងារ
• សករុមហុ៊នហាមឃាតជ់ាដ្ចខ់ាត ចំធពាះការបង្ខិតបង្ខំ ការធបាកសបា្់ ឬ ការលុបធចាល 

ធៅក្ុង�ំធណើ រការមនការធសរើ្ធរ ើ្ បុគ្គលិក។
• កមមាករនិធោរិតចំណាកស់្រុក គួរខតទទួលបានកិច្ច្នយាខ�លមាន 

ោ�លក្ខណ៍អក្សរជាភាសាម�ួខ�លធគ�ល់ ធហើ�ក្ុងធនាះមានធរៀបរាបនូ់វ 
ធ្ចក្តបីខចងទាងំអ្់ និងពន្យល់ពបីលក្ខខណ្ឌ ធអា�បានចបា្់ោ្់ 
មុននឹងធគចាកធចញធៅកខនលៃងម�ួធទៀត។

• សករុមហុ៊នសតរូវធានាថា ភ្ាកង់ារធសរើ្ធរ ើ្ បុគ្គលិក ឈមាួញកណា្ត ល ឬ សករុមហុ៊នខលៃួនផ្ទេ ល់ 
បានផ្តល់ពត័ម៌ានសគបស់ោន�់ល់កមមាករនិធោរិត នូវរាល់ពត័ម៌ានខ�លទាកទ់ងធៅនឹង 
ធ្ចក្តបីខចងរប្់កមមាករនិធោរិត សពមទាងំលក្ខខណ្ឌ ការងារ និងការស្ាកធ់ៅរប្់ធគ។

ទិដ្ឋា ការការងារ អត្្ត ញ្ញា ណបណ័្ណ  លិខិតឆលៃងខ�ន 
និងទិដ្ឋា ការធចញ

• សករុមហុ៊នមនិសតរូវ �កហូតនូវលិខិតឆលៃងខ�ន ឯកសារបញ្្ជ កអ់ត្ត្ញ្ញា ណ ឬរប្់ផ្ទេ ល់ខលៃួន
�មទធទៀតរប្់បុគ្គលធនាះធទ។

• សករុមហុ៊នគួរខតផ្តល់រូនកមមាករនិធោរិតទាងំអ្់ នូវទូរ្ុវត្ថិភាព ខ�លពួកធគអាចរកសា 
ទុកនូវឯកសារនិងរប្់មានតមមលៃផ្ទេ ល់ខលៃួនបាន។*

• ឯកសារធ�ើមទាងំអ្់ សករុមហុ៊នអាច�កធៅធសបើសបា្់ខតក្ុងករណបី ចាបំាច ់�ូចជា ក្ុង
ធោលបំណងចុះធ ម្ា ះបុគ្គលិកក្ុងបញ្ជ បីជាម�ួអាជាញា ្រថ្ាកជ់ាតិ ឬមូលដ្ឋា នខតបោុធណា្ណ ះ។ 
ឯកសារគួរខតសតរូវបានសបគល់រូនកមមាករនិធោរិតភាលៃ មៗ ធសកា�ធពលចបក់ារងារធនាះ។

• កមមាករនិធោរិតអាចោឈបព់បីការងារធដ្�ធ្រ បី ធសកា�ធពលធគរសមាបរូន�ំណឹង �ល់សករុមហុ៊នជាមុន ធដ្�មនិមានការពិន�័ខផក្រ�ឋាបាល ឬហិរញញា វត្ថុ �ូចជា ការកាតទុ់ក 
ឬមនិបងស់បាកឈ់្ួលធនាះធទ។ ធ្រ បីភាពក្ុងការោឈបព់បីការងារធនះ គួរខតមានខចងក្ុង
កិច្ច្នយាការងាររប្់ធគ។
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02 លក្ខខណ្ឌ ការងារ
ធៅក្ុងបរបិទសបតិបត្តកិាររប្់ធ�ើង ធ�ើងធានារូនបុគ្គលិក នូវ្ុខភាពនិង្ុវត្ថភិាព

 ជាម�ួធោលការណ៏ "អសតាធសោះថ្ាក់្ ូន្យ" ធហើ�សបពន្័សគបស់គងសបកប 
ធដ្�តុល្យភាព ោមា នការធរ ើងធអើង។
ចំនុចធនះ អាចធដ្ះសសា�បាននូវហានិេ�័ចំបង មនការធំោេ្ិទ្ិការងារ 
ខ�លបណា្ត លមកពបីកងវះការសបរុងសប�ត័្ក្ុងលក្ខខណ្ឌ ការងារ។ 
ចំធពាះសបធានបទនបីម�ួៗធនះ ធ្ចក្តបីខណនាបំានធរៀបរាបោ់ោ ងលមអែតិ 
អំពបីវ ិ្ បីសាស្្តនិង្កមមាភាព ខ�លការពារសបឆ្ងំនឹងហានិេ�័ ការរធំោេបំពាន

 ្ិទ្ិការងារជាមូលដ្ឋា នរប្់កមមាករនិធោរិតធៅកខនលៃងធ្វើការរប្់ពួកធគ។
ធោលការណ៏ខណនាខំ�លមាន្ញ្ញា ផ្កេ �*មនិអនុវត្តចំធពាះការងារតាមធវន ឬកមមាករ
និធោរិតខ�លធ្វើការក្ុងការដ្ឋា នខួងធសបង ធដ្�សារខតលក្ខខណ្ឌ ការងាររប្់

 ធគមានលក្ខណៈពិធ្្ ជាធហតុធោលការណ៏ខណនាមំ�ួចំនួន មនិអាចអនុវត្ត 
ធលើកមមាករនិធោរិតក្ុងការដ្ឋា នខួងធសបងបានធទ �ូចជាសបាករ់ងាវ ន ់ការទូទាតស់បាក់

 ្ំណងជាសាចស់បាក ់ឬទទួលបានសបាកឈ់្ួលធៅម្ងៃឈប់្ សមាកជាធ�ើម ។

កសមតិសបាកឈ់្ួល
• សករុមហុ៊នគួរខតធោរពតាមសបាកឈ់្ួលអប្បរមាខ�លកំណតធ់ដ្�ចបាបជ់ាតិខ�លមានធៅ 

ក្ុងសបធទ្ធនាះ។
• កសមតិសបាកឈ់្ួលគួរ្មស្បធៅនិងចំនួនធមាោ ងការងារ 

ជាពិធ្្ធៅធពលមានការបខន្ថមធមាោ ង។*

• កមមាករនិធោរិតគួរខតទទួលបានសបាកឈ់្ួលតាមធពលកំណត ់និងធទៀងទាត ់
ធហើ�សបធ ើ្រជាងធនះធៅធទៀត គឺបងស់បាកត់ាមគណនបី្នាោររប្់ពួកធគ។

• សបាកឧ់បត្ថម្ភខ�លកាតធ់ចញពបីសបាកខ់ខសតរូវខតមានភាពសតឹមសតរូវ ធហើ�សតរូវពន្យល់ធហតុផល 
ចបា្់ោ្់�ល់កមមាករនិធោរិត។

ធមាោ ងធ្វើការ
• សករុមហុ៊នគួរខតធោរពតាមធមាោ ងធ្វើការ និងការបខន្ថមធមាោ ងរប្់ចបាបជ់ាតិ 

ខ�លមានធៅក្ុងសបធទ្ធនាះ។ សករុមហុ៊នគួរខតធោរពតាមកាលកំណតម់នការបខន្ថមធមាោ ង 
ធទាះបបីជានិធោរិតធ្្ើរ្ំុធ្វើការបខន្ថមធមាោ ងកធ៏ដ្�។

• កំណតស់តាធមាោ ងធ្វើការក្ុងម�ួ្បា្ត ហ៏គួរសតរូវបានរកសាទុក និងសគបស់គងធដ្�សករុមហុ៊ន។
• ការបខន្ថមធមាោ ងគួរខតទទួលបានសបាកឈ់្ូលោោ ងតិចណា្់ធ្មាើនិងអសតាសបាកឈ់្ួលទទួល

បាន�ូចធមាោ ងធ្វើការងារ្មមាតា។*

• និធោរិតគួរខតទទួលបានការឈប់្ សមាកោ់ោ ងតិច ១ម្ងៃក្ុងម�ួ្បា្ត ហ៏ ករណបី
ធលើកខលងចំធពាះសបធេទការងារពិធ្្ ឬកស៏ា្ថ នភាពជាកោ់កណ់ាម�ួ ខ�ល 
សតរូវមានចបាបធ់មាោ ងធ្វើការ និងរ�ៈធពលឈប់្ សមាកពិ់ធ្្ណាម�ួ ខ�លខុ្ពបី្មមាតា។*

• និធោរិតគួរខតមាន្ិទិ្ធៅបនទេបទ់ឹក និងអនុញ្ញា តធអា�្សមាកក្ុងអំ�ុងម្ងៃធ្វើការ។
• ចបាបម់នធមាោ ងធ្វើការ ការ្សមាក និងរ�ៈធពលឈប់្ សមាក គួរខតធ្វើការទំនាកទ់ំនងជា 

ម�ួនឺងកមមាករនិធោរិត ធដ្�ការធោគ�ល់ ខ�លជាការចាបធ់ផ្តើម�ំបូងមនទំនាកទ់ំនង 
ការងារ។
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ការឈប់្ សមាកខ�លមានសបាកឈ់្ួល និង 
អត្ថសបធោរនប៏ខន្ថម

• សករុមហុ៊នគួរខតធោរពតាមចបាបជ់ាតិ្្តបីពបី ការឈប់្ សមាកខ�លមានសបាកឈ់្ួល។
• សករុមហុ៊នគួរខតធានាថា សប្ិនធបើមានធសោះថ្ាកក់ារងារធកើតធ�ើងចំធពាះកមមាករនិធោរិត 

ពួកធគមានគធសមាងផលសបធោរនខ៏�លអាចទទួលបាន ធៅធពលទទួលមរណភាព ឬ 
ពិការភាពជាអចិមសន្ត�ធ៍ៅក្ុងសបធទ្ខ�លសបតិបត្តិការ។

• សករុមហុ៊នគួរខតខិតខំអេវិឌ្ឍសបពន្័ធានារាោ បរ់ង្ុខភាព ធៅធពលខ�លវាមនិមាន 
ឬមនិ�ំធណើ  រការលអែធៅក្ុងសបធទ្ខ�លសបតិបត្តិការ។

តំណាងបុគ្គលិក
• សករុមហុ៊នគួរធោរពចបាបជ់ាតិ្្តបីពបីធ្រ បីភាពមនការចូលរមួ និង្ិទ្ិចរចារជា្មូហភាព។
• សករុមហុ៊នមនិគួរធរ ើ្ ធអើងចំធពាះតំណាងកមមាករនិធោរិត ឬសបឆ្ងំនឹងកមមាករនិធោរិត

 ខ�លចងប់ធងកេើត្ហរបីពកមមាករធនាះធទ។
• ធៅកខនលៃងខ�ល្ិទ្ិធ្រ បីភាពក្ុងការបធងកេើត្្មាគមន ៍និងការចរចារជា្មូហភាពសតរូវ

បានដ្កក់សមតិធដ្�ចបាប ់សករុមហុ៊នគួរ្សមប្សមរួលការអេវិឌ្ឍនម៍ធ្យាបា�ស្បោ្មន
តំណាងកមមាករនិធោរិត។

ការរួលអនបីតិរន
• សករុមហុ៊នមានធោលនធោបា�្្តបីពបីអា�ុអប្បរមាធ�ើម្បីធ្វើការងារ 

ខ�លបានអនុធោមធដ្�ចបាបជ់ាតិ បោុខន្តមនិសតរូវតិចជាង ១៥ ឆ្្។ំ
• សករុមហុ៊នមនិរួលកុមារខ�លមានអា�ុធសកាម ១៥ ឆ្្ធំនាះធទ។ ស្ធ�ៀងោ្ធនះខ�រ 

សករុមហុ៊នមនិរួលកុមារណាខ�លមនិទាន�់ល់អា�ុ បញ្ចបក់ារ្ិកសាក្ុងសាោ 
ខ�លកំណតធ់ដ្�សបធទ្ខ�លធគ្្ថិតធៅ ធលើកខលងខតពួកធគចូលរមួក្ុងកមមាវ ិ្ បី

 ហវឹកហវឺនជាផលៃូវការ។
• សករុមហុ៊នមនិរួលឬចុះកិច្ច្នយាជាម�ួកមមាករនិធោរិតខ�លមានអា�ុធសកាម 

18 ឆ្្ ំធ�ើម្បីធ្វើការក្ុងសា្ថ នភាពធសោះថ្ាកជ់ាពិធ្្ ធៅធសកាម�បី ធៅធសកាមទឹក 
ធៅកំព្់ខ្្ព ់ខ�លធសោះថ្ាក ់ឬធៅកខនលៃងខ�លក្ុងទបីបងា្ខ ងំ។

ការធរ ើ្ ធអើង
• សករុមហុ៊នសប�ុទ្សបឆ្ងំសគបទ់សមងម់នការធរ ើ្ ធអើង ក្ុងការរួលបុគ្គលិក ក្ុងទំនាកទ់ំនង

 ការងារធៅកខនលៃងធ្វើការ និងមុខងាររប្់បុគ្គលិក។
• សករុមហុ៊នធប្តជាញា ក្ុងការធលើកកម្ព្់ឱកា្ធ្មាើោ្រវាងស្្តបីនិងបុរ្។
• សករុមហុ៊នខិតខំក្ុងការបធងកេើតកមមាវ ិ្ បីធ�ើម្បីធលើកកម្ព្់ភាពចសមរុះោ្ និងធលើកកម្ព្់ការ�ល់

�ឹងអំពបីការធរ ើ្ ធអើងក្ុងចំធណាមបុគ្គលិករប្់ខលៃួន។
• សករុមហុ៊នមានធោលបំណង្សមរួលលក្ខខណ្ឌ ការងារក្ុងចំធណាមបុគ្គលិក 

ចំណាកស់្រុក ខ�លចូលរមួក្ុងសបតិបត្តិការរប្់ពួកធគធៅកខនលៃងធ្វើការខតម�ួ 
តាមខ�លអាចធ្វើធៅបាន។

• សករុមហុ៊នខិតខំអនុវត្ត�ន្តការបណ្តឹ ងការតវាោ ពបីលក្ខខណ្ឌ ការងារ ធ�ើម្បីធអា�កមមាករនិធោរិត
រប្់ខលៃួនអាចធសបើសបា្់វា ឱ្យមានសប្ិទ្ិភាព ធ�ើម្បីធលើកធ�ើងអំពបីបញ្ហា ទាកទ់ងនឹង

 ការងារ។

មគ្គុទេ្ទសកស៏្តីពតីសិេិ្មនគុស្សរបស់កករុមហ៊គុន VINCI13



្ុខភាព និង្ុវត្តិភាព
• សករុមហុ៊នគួរខតខិតខំអេវិឌ្ឍធោលនធោបា�្ុខភាពនិង្ុវត្ថិភាពខ�លសគប�ណ្ត ប់

ធលើបុគ្គលទាងំអ្់ខ�លធ្វើការធៅធលើគធសមាង ធដ្�មនិគិតពបីតួនាទបីការងាររប្់ពួកធគ
ធ�ើ�។

• សករុមហុ៊នគួរផ្តល់ការបណ្តុ ះបណា្ត ល�ល់កមមាករនិធោរិត 
ទាកទ់ងធៅនឺង្ុវត្ថិភាពជាសបចា។ំ

• កមមាករនិធោរិតទាងំអ្់គួរខតសតរូវបានផ្តល់ធសគឿងបរកិា្ខ រការពារផ្ទេ ល់ខលៃួនតាមសបធេទ
 ការងារ។

• និធោរិតគួរខតផ្តល់រូន្មា្ភ រៈបរកិា្ខ រអនាម�័ និង ចំនបីអាហារ 
(ធលើកខលងខតកខនលៃងធ្វើការចល័ត) ។

• កិច្ចការការងារនបីម�ួៗគួរខតទទួលបានការវា�តមមលៃធៅធលើហានិេ�័ខ�លអាចធកើតមាន 
ធ�ើម្បីកំណតនិ់ងរក�ំធណាះសសា�ចធំពាះធសោះថ្ាកច់ំបងតាមខ�លអាចធ្វើធៅបាន។

• សករុមហុ៊នគួរខតមានសបពន័្រា�ការណ៍�រ៏ងឹមាអំំពបីធសោះថ្ាកនិ់ងរំងឺធៅកខនលៃងធ្វើការ ខ�ល បូកបញ្ជូ លធៅ្្ថិតិរប្់អ្កធ ោ៉ ការធដ្�ធសបើ្ូចនាកររប្់សករុមហុ៊ន VINCI Group ។
• សករុមហុ៊នគួរខតខិតខំអេវិឌ្ឍធោលនធោបា�្ុខភាព ខ�លធដ្ះសសា�នូវការគំរាម 

កំខហងខផ្ក្ុខភាពនិងហានិេ�័ខផ្កចិត្តសាស្្ត្ង្គម។

្ុវត្ថិភាពធៅកខនលៃងធ្វើការ
• សករុមហុ៊នមានភារកិច្ចក្ុងការការពារបរធិវណកខនលៃងធ្វើការរប្់ខលៃួន និងកមមាករនិធោរិត 

ពបីសគប់្ កមមាភាពពយាបាទទាងំអ្់។
• សករុមហុ៊នគួរខតធានា្ុវត្ថិភាពរប្់កមមាករក្ុងអំ�ុងធពលធ្វើការរប្់ពួកធគ ក�ូ៏ចជាធៅ

ធពលខ�លពួកធគចំណា�ធពលធៅក្ុង្ហគមនរ៍្់ធៅខ�ល្្ថិតធៅធសកាមការទទួល 
ខុ្សតរូវរប្់សករុមហុ៊ន។

• និធោរិតគួរ�ល់�ឹងអំពបីខផនការ្ុវត្ថភិាពរប្់សករុមហុ៊ន។ ចធំពាះនិធោរិត ធគសតរូវ
 អនុវត្តតាម្្តងដ់្រ្ុវត្ថភិាពខ�លសករុមហុ៊នកំណតធ់អា�ធដ្�មនិធ្វើខុ្ពបីការកំណត់

ធ�ើ�។
• ការធរៀបចំ្ន្តិ្ុខគួរខតធ្វើធៅ ធដ្�ធោរព្ិទ្ិមនុ្្សនិងធ្រ បីភាពជាមូលដ្ឋា នផងខ�រ។
• មុននឹងអនុវត្តការធរៀបចំ្ន្តិ្ុខ សករុមហុ៊នគួរខតធរៀបចំការវា�តមមលៃហានិេ�័្ុវត្ថិភាព 

(SRA) ធ�ើម្បីធានាថាវាសបកាន�់កវធិានការ្មស្បធៅនឹងបរបិទមន្ន្តិ្ុខខ�លធ្វើ
 សបតិ្តបត្តិការ។

• សករុមហុ៊នគួរខតចូលរមួជាធទៀងទាតជ់ាម�ួភាគបីពាកព់ន័្ទាកទ់ងនឹងការធរៀបចំ្ន្តិ្ុខ។
• សករុមហុ៊នគួរខតមាន�ំធណើ រការជាផលៃូវការម�ួ ធ�ើម្បីសបមូលនិងរក�ំធណាះសសា�រាល់ពាក្យ

បណ្តឹ ងទាកទ់ងនឹងការអនុវត្តនវ៍ធិានការ្ន្តិ្ុខនិងការធចាទសបកានខ់�លទាកទ់ងនឹងការ
រធំោេបំពាន្ិទ្ិមនុ្្ស។

មគ្គុទេ្ទសកស៏្តីពតីសិេិ្មនគុស្សរបស់កករុមហ៊គុន VINCI14



03 លក្ខខណ្ឌ រ្ ធ់ៅ
ធៅធពលខ�លសករុមហុ៊ន ផ្តល់កខនលៃងស្ាកធ់ៅ�ល់កមមាករនិធោរិត 
ធៅកខនលៃងធ្វើការរប្់ពួកធគ ពួកធគសតរូវខតធានានូវ្ុន្តិ្ុខផលៃូវកា� 
និង្ុវត្ថភិាពរប្់អ្កស្ាកធ់ៅ។ កខនលៃងស្ាកធ់ៅសតរូវខតបធំពញនូវតសមរូវការចាបំាច់
មូលដ្ឋា នរប្់កមមាករនិធោរិត �ូចជា មានសបពន័្ផ្គតផ់្គងទ់ឹកសាអែ ត អនាម�័លអែ 
និង ឯករន។ល។ ធៅចំណុចធនះ ធោលការណ៍ខណនាទំាកទ់ងនឹងកខនលៃងស្ាក់
ធៅធ្រ្សមាបក់មមាករនិធោរិត ធហើ�មនិអនុវត្តចំធពាះការស្ាកធ់ៅរ�ៈធពលខលៃបី 
ឬការធ្វើការចល័តធនាះធទ។ វាជាការកំណតល់ក្ខខណ្ឌ  ខ�លសតរូវតាមដ្ននិងធានា 
នូវលក្ខខណ្ឌ ស្ាកធ់ៅ្មរម្យ ខ�លអនុធោមធៅតាមអនុសា្នអ៍ន្ដរជាតិធលើ 
សបធានបទធនះ។

្្តងដ់្រ្ហគមនក៍ារងារ្្តបីពបីការស្ាកធ់ៅ៖ 
្ុខភាព ្ុវត្ថិភាពនិង្ន្តិ្ុខ

• សករុមហុ៊នគួរខតផ្តល់នូវកខនលៃងស្ាកធ់ៅ ខ�លមាន្ុវត្ថិភាព សាអែ តនិង 
អនាម�័�ល់កមមាករនិធោរិត ធដ្�មានសបពន្័ទឹកសាអែ ត សពមទាងំធសគឿងបរកិា្ខ រ អនាម�័សគបស់ោន ់នឹងឧបករណ៍សតរួតពិនិត្យ ប្ីតុណហា ភាពធៅកខនលៃងខ�លចាបំាច។់

• សករុមហុ៊នគួរផ្តល់ធអា�កមមាករនិធោរិត នូវកខនលៃងផ្ទេ ល់ខលៃួន និងធានានូវឯករនភាពសគបស់ោន។់ 
សករុមហុ៊នកគ៏ួរផ្តល់ទូរ្ុវត្ថិភាព �ល់កមមាករនិធោរិតទាងំអ្់ខ�លរ្់ធៅក្ុង្ហគមន។៍

• សករុមហុ៊នគួរខតធោរពរនូវបទបញញាត្តិរប្់អោរ ជាពធិ្្បទបញញាត្តិទាកទ់ងនឹងលំធៅដ្ឋា ន
ខ�លមនុ្្សធសចើនរ្់ធៅ។

• សករុមហុ៊នគួរខតអនុវត្ដសបពន្័សគបស់គង ខ�លធានា�ល់ ភាពសាអែ តនិង្ុវត្ថិភាពសគបធ់ពលធវោ។
• សករុមហុ៊នគួរខតផ្តល់ធ្វាកមមា �ូចជា ការធបាកគក ់អុិន្ឺធណត ជាធ�ើម 

ធដ្�ឥតគិតម្លៃ�ល់កមមាករនិធោរិត សប្ិនធបើអាច។ ធៅធពលខ�លធ្វាកមមាធៅក្ុង
 ្ហគមនក៏មមាករ ទាមទារធអា�បងម់្លៃ មាន�ូចជា ហាងលកធ់សគឿងធទ្ ទូរ្័ពទេ ជាធ�ើម  

សករុមហុ៊នមនិគួរ�កសបាកច់ំធណញធៅធលើធ្វាកមមាទាងំធនាះធទ។
• សករុមហុ៊នគួរខត�កចិត្តទុកដ្កធ់លើភាពចសមរុះមនកមមាករនិធោរិតចំណាកស់្រុក ធៅតសមរូវការរបបអាហាររប្់ពួកធគ ធដ្�ផ្តល់រូនធគនូវអាហារ្មរម្យ 

តាមខ�លអាចធ្វើធៅបាន និងផ្តល់ពត័ម៌ានចបា្់ោ្់ទាកទ់ងនឹងមហាូបអាហារ។

ធ្រ បីភាពក្ុងការធ្វើ�ំធណើ រ ការសបឹកសាធោបល់ និង
�ន្តការមនបណ្តឹ ងតវាោ ពបីលក្ខខណ្ឌ ការងារ

• សករុមហុ៊នមនិសតរូវរកសាទុកឯកសារកំណតអ់ត្្ត ញ្ញា ណណាម�ួធ�ើ�។ សប្ិនធបើ កមមាករនិធោរិតចំណាកស់្រុក ធ្្ើ្ំុឱ្យនិធោរករកសាទុកឯកសាររប្់ខលៃួន ធ�ើម្បីរកសា
 ទុកធៅកខនលៃងមាន្ុវត្ថិភាព សករុមហុ៊នគួរខតមាននបីតិវ ិ្ បីចបា្់ោ្់និងសាមញញា  

ខ�លអាចធអា�កមមាករនិធោរិត អាច�កឯកសាររប្់ពួកធគវញិបានសគបធ់ពលធវោ។
• សករុមហុ៊នគួរខតផ្តល់ទូរ្ុវត្ថិភាព �ល់កមមាករនិធោរិតទាងំអ្់ខ�លរ្់ធៅ 

កខនលៃងស្ាកធ់ៅរប្់សករុមហុ៊ន។
• សករុមហុ៊នគួរខតធានាថា រាល់ការបន្តឹងធ្រ បីភាពចូល និងធចញ រប្់កមមាករនិធោរិត 

ធៅកខនលៃងស្ាកធ់ៅ គឺសតរួវមានកំណត ់និងមានធហតុផលសតមឹសតរូវ។
• សករុមហុ៊នគួរខតបធងកេើតកិច្្ច នទេនាម�ួ ជាម�ួកមមាករនិធោរិត 

ទាកទ់ងនឹងការធរៀបចំកខនលៃងស្ាកធ់ៅ ធ�ើម្ប្ី សមរួល�ល់ការរ្់ធៅ។
• �ន្តការមនបណ្តឹ ងតវាោ ពបីលក្ខខណ្ឌ ការងារ គួរខតមាន និងអាចផ្តល់រូនធៅកមមាករនិធោរិត។

មគ្គុទេ្ទសកស៏្តីពតីសិេិ្មនគុស្សរបស់កករុមហ៊គុន VINCI15



ការអនុវត្តន៍្ ិទ្ិមនុ្្សធៅក្ុងខខ្ស្ងាវ កត់មមលៃ ការទបស់ាកេ តហ់ានិេ�័មនការរធំោេបំពាន្ិទ្ិមនុ្្សធៅក្ុងខខ្ស្ងាវ កត់មមលៃ 
 គឺសតរូវការ ការ�ល់�ឹងោោ ងលមអែតិអំពបីការអនុវត្តន ៍ការសគបស់គងរប្់ម�គូចុះកិច្ច្នយា

 ខ�លធ្វើការធលើគធសមាងរប្់ធ�ើង។ ធនះគឺជា�ំធណើ រការខ�លបន្តរហូត ធហើ�
 អាចអនុវត្តបានខតក្ុងរ�ៈធពលខវងបោុធណា្ណ ះ។

ធោលការណ៍ខណនាធំនះ បញ្ញា កព់បីវ ិ្ បីសាស្្តម�ួ ខ�លមានធោលបំណងរកសាខខ្ស
្ងាវ កត់មមលៃរប្់ធ�ើងធអា�បាន�ូរ។ ធោលការណ៍ខណនាំ្ ្តបីពបី្ិទិ្មនុ្្សរប្់
សករុមហុ៊ន VINCI បានបញ្្ជ កព់បីរំហានទាងំឡា� ខ�លសករុមហុ៊នរប្់ VINCI Group 
អាចធ្វើបាន ធ�ើម្ប្ី ធសមចបាននូវធោលបំណងធនះ។
ពាក្យថា "ខខ្ស្ងាវ កត់មមលៃ" ្ំធៅធៅធលើ "អ្កធ ោ៉ ការ" ។ 
ក្ុងករណបី គធសមាង្ម្ទាន ឬ PPP ខខ្ស្ងាវ កត់មមលៃ បានរមួបញ្ជូ លនូវ ការចុះ

 កិច្ច្នយា្ំខាន់ៗ រប្់សករុមហុ៊ន ខ�លមានអ្កចុះកិច្្ច នយាចំបង និងសបតិបត្តិករ។

ធលើកកម្ព្់ការ�ល�ឹង កំណត់អត្ត្ញ្ញា ណហានិេ័� 
និង កិច្ចសពមធសពៀងកិច្ច្នយា

• បធងកេើនការ�ល់�ឹងអំពបីបញ្ហា ្ិទិ្មនុ្្សជាចំបង�ល់អ្កសគបស់គង ខ�លមានជាបទ់ាកទ់ងនឹង
្កមមាភាពអ្កធ ោ៉ ការ និងអ្កចុះកិច្ច្នយា�ំបូង ខ�លពាកព់ន្័ធៅនឹងគធសមាង។

• កំណតអ់ត្ត្ញ្ញា ណពបីបញ្ហា ្ិទិ្មនុ្្សខ�ល្ំខានប់ំផុត មានទាកទ់ងធៅនឹង្កមមាភាពរប្់ អ្កធ ោ៉ ការនិងអ្កចុះកិច្ច្នយា្ំខាន់ៗ ខ�លពាកព់ន័្នឹងគធសមាងធនះ។
• ធ្ចក្តបីខណនាជំាកោ់កទ់ាកទ់ងនឹងបញ្ហា ្ិទ្ិមនុ្្សខ�លជាខផ្កម�ួ មន�ំធណើ រការធ�ញម្លៃ 

និង�ំធណើ រការមនការចុះកិច្ច្នយា ជាម�ួអ្កធ ោ៉ ការ និងអ្កចុះកិច្ច្នយា្ំខាន។់

04 ការអនុវត្តន៍្ ទិ្មិនុ្្ស
ធៅក្ងុខខ្ស ងាវ កត់មមលៃ

មគ្គុទេ្ទសកស៏្តីពតីសិេិ្មនគុស្សរបស់កករុមហ៊គុន VINCI16



គធសមាងសាង្ង ់និងគធសមាងសបត្តិបត្តិការ សាង្ងធ់ហដ្ឋា រចនា 
្ម្ពន្័អាចមានផលបោះពាល់�ល់្ហគមនម៍ូលដ្ឋា ន។ �ំបូង  
អតិ្ិរនមានទំនួលខុ្សតរូវជាទូធៅ ពបីទំនាកទ់ំនងជាម�ួសបជារនក្ុងតំបនខ់�ល

 រងផលបោះពាល់។ ធទាះោោ ងណាកធ៏ដ្� សករុមហុ៊ន្ម្ទាន និងសករុមហុ៊ន្ំណង ់ 
កម៏ានទំនួលខុ្សតរូវផងខ�រ។ ពួកធគសតរូវធ្វើការ្ហការោោ ងរិត្ិ្ទ្ជាម�ួអតិ្ ិរន
ធ�ើម្បីកំណតអ់ត្្ត ញ្ញា ណ បធញ្ជ ៀ្ និងកាតប់ន្ថ�នូវផលបោះពាល់អវរិ្ជមាន 
ធៅធលើបរសិា្ថ ន និងមធ្យាបា�ចិញ្ច ឹមរបីវតិរប្់្ហគមន។៍
ធៅចំនុចធនះ ធោលការណ៍ខណនា ំផ្តល់នូវការខណនាោំោ ងលមអែតិ  
ធ�ើម្បីធរៀ្វាងការរធំោេបំពាន្ិទ្ិមូលដ្ឋា នរប្់្ហគមនម៍ូលដ្ឋា ន និង

 ធ�ើម្បីកាតប់ន្ថ�ផលបោះពាល់អវរិ្ជមានខ�លសករុមហុ៊នអាចសបឈមជាម�ួ 
ធៅធពលរួបជាម�ួនឹង្ហគមនម៍ូលដ្ឋា ន។ ការអនុវត្តនអ៍នុសា្នទ៍ាងំធនះ 
ទាកទ់ងនឹងគធសមាងធហដ្ឋា រចនា្ម្ពន័្្ំខាន់ៗ  ការធ្វើ្ម្ទាន ឬការងារ្ំណង។់

បញ្ហា ្ង្គមនិងបរសិា្ថ ន
• សករុមហុ៊នគួរខតខ្វង�ល់ពបីផលបោះពាល់អវរិ្ជមានមនគធសមាងរប្់ 

ខលៃួន ធៅធលើ្ហគមនម៍ូលដ្ឋា ន ធអា�បានធលឿនតាមខ�លអាចធ្វើធៅបាន 
ធដ្�ធ្វើខផនការកំណតហ់ានិេ�័ចំបង និងវា�តមមលៃផលបោះពាល់្ហគមន។៍

• សករុមហុ៊នគួរខិតខំបធងកេើតខផនការ្កមមាភាព ខ�លនិោ�លមអែតិពបី្កមមាភាព 
 ការបន្ូបន្ថ� និង ឬទូទាត់្ ងនូវផលបោះពាល់ខផ្ក្ង្គម បរសិា្ថ ន និងធ្�ឋាកិច្ច 

 ធហើ�អំ�ុងធពលធនាះខ�រ គួរកំណតឱ់កា្ និង្កមមាភាព ខ�លរួ��រំុរុញធអា�មាន ផលវរិ្ជមាន�ល់គធសមាងធលើ្ហគមនម៍ូលដ្ឋា ន។
• សករុមហុ៊នសតរូវបានធលើកទឹកចិត្ត ធអា�ធ្វើ្ កមមាភាពវរិ្ជមាន �ល់្ង្គម ធ្�ឋាកិច្ច 

 ធៅក្ុងតំបន ់និងធ�ើម្បីចាតវ់ធិានការធលើផលបោះពាល់ �ូចជា ការបណ្តុ ះបណា្ត ល 
 និងរួលបុគ្គលិកមានរំនាញទាបក្ុងស្រុក ការអេវិឌ្ឍនខ៍ខ្ស្ងាវ កផ់្គតផ់្គង ់

 ធៅតំបនម់ូលដ្ឋា ន ។ល។
• ធៅចុងបញ្ចបម់នគធសមាង សករុមហុ៊នគួរខតខ វ្ងរកការផ្លៃ ្់ប្តូរធហដ្ឋា រចនា្ម្ពន័្រប្់ 

ខលៃួន ធ�ើម្បីផ្តល់ភាពងា�ស្រួល និងមានអត្ថសបធោរន�៍ល់សបជាពលរ�ឋាក្ុងតំបន ់
 �ូចជា មណ្ឌ ល្ុខភាព មរ្ឈមណ្ឌ ល្ហគមន ៍កខនលៃងកមសាន្ត ។ល។

បញ្ហា �បី្លៃបី
• សករុមហុ៊នគួរខតខ្វងរកការរចនាគធសមាងខ�លកាតប់ន្ថ� ការផ្លៃ ្់ទបីលំធៅ និង ឬ 

ផលបោះពាល់ខផ្កធ្�ឋាកិច្ច។
• សករុមហុ៊នគួរខតពិនិត្យធ�ើងវញិ និងខ្វង�ល់ពបី ខផនការ�បី្លៃបី 

និងការតាងំធៅគធសមាងរប្់ពួកធគ ខ�លសតរូវបានអនុវត្តធដ្�ភាគបីទបីបបី។
• ធៅធពលសាង្ងធ់ហដ្ឋា រចនា្ម្ពន័្ សករុមហុ៊នសតរូវពិចារណា និងពយាោមកាតប់ន្ថ�ផល 

បោះពាល់ខ�លរះឥទ្ិពល�ល់ ្ង្គមនិងធ្�ឋាកិច្ច ធដ្�ការទិញ�បី្លៃបី ឬការដ្កក់ំហិតចំធពាះ
ការធសបើសបា្់�បី និង ្ហគមន។៍

• ធៅធពលធ្វើការធលើគធសមាង សករុមហុ៊នសតរូវបានធលើកទឹកចិត្តធអា�ចូលរមួចំខណក�ល់�ន្តការ
បណ្តឹ ងតវាោ ពបីលក្ខខណ្ឌ ការងារធៅនឹងកខនលៃង ខ�លអនុញ្ញា តធអា�្ហគមនម៍ូលដ្ឋា ន  
អាចធលើកធ�ើងអំពបីបញ្ហា កងវល់ទាកទ់ងនឹង�បី្លៃបី។

05 ្ហគមនមូ៍លដ្ឋា ន
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ការសបឹកសាធោបល់្ហគមន ៍ការចូលរមួ 
និងការធដ្ះសសា�ពាក្យបណ្តឹ ង

• សករុមហុ៊នគួរខតខិតខំអេវិឌ្ឍខផនទបីមនអ្កពាកព់ន្័ក្ុងតំបន ់
ខ�លពាកព់ន្័ឬបោះពាល់ធដ្�គធសមាង។

• មុនធពលចាបធ់ផ្ដើមគធសមាង សករុមហុ៊នគួរខតបធងកេើតកិច្ច្នទេនាជាម�ួអ្កពាកព់ន្័  
ធដ្�មានអ្កតំណាង្ហគមនម៍ូលដ្ឋា នខ�លរងផលបោះពាល់ធដ្�គធសមាង។

• សករុមហុ៊នគួរខតបធងកេើត�ន្តការបណ្តឹ ងសារទុក្ខធៅតាម្ហគមន ៍ធអា�មានសប្ិទ្ិភាព និងភាពងា�ស្រួល។
• សករុមហុ៊នគួរមានខផនការសគបស់ោនខ់�លអាចធដ្ះសសា�បញ្ហា បាន ធឆលៃើ�តបធៅនឹងពាក្យ

បណ្តឹ ងរប្់្ហគមនម៍ូលដ្ឋា ន។
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រនជាតិធ�ើមមាន្ិទ្ិធលើ�បី
្លៃបីខ�លពួកធគរ្់ធៅ និងឬ 
ខ�លពួកធគដ្�ុំះ [... ] ។
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