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កាារណែ�នាំា�
ក្មេ�ាAmazon,	 ពួក់ក្មេយើង់ក្មេបតជាាាចិិ�តក់ន�ង់កាារផ្គតល់នូ្តវទំ�និ្តញ	
ន្តិង់ក្មេសវាាក់ម្អមណែដូលបាំាន្តផ្គលិ�	ឬ	បាំាន្តផ្គគ�់ផ្គគង់់ក្មេដាាយ�ាន្ត
កាារក្មេ�ារពសិទំិិម្អនុ្តសស	 ន្តិង់កាារកាារពាារបរិស្ថាិាន្ត	 ន្តិង់
�ាន្តកាារកាារពាារភាាពនៃ�ើ�ន�រដូល់ក់ម្អមក់រ	 និ្តក្មេយាាជួិ�។	
ពួក់ក្មេយើង់ចូិលរួម្អជាាម្អួយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ទាា�ង់ឡាាយណាា
ណែដូលបាំាន្តក្មេបតជាាាអ្ននុ្តវ�ត�ាម្អក្មេ�ាលកាារ�៍ដូូចិ�នាក្មេន្ត�។	
សតង់់ដាារសង្វាាាក់់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	 Amazon	 (“សតង់់ដាារ”)	 ណែដូល
អ្ននុ្តវ�តចិ�ក្មេពាា�	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ទំ�និ្តញ	និ្តង់ក្មេសវាាក់ម្អម	សត្រូ�ាប់	
Amazon	និ្តង់ត្រូកុ់ម្អហុុន្តបុត្រូ�សម្អ័័ន្តិរបស់	Amazon	ក្មេផ្គសង់ៗ
ក្មេទំៀ�,	រួម្អបញ្ចូូ�លទាា�ង់	អ្ននក់ផ្គតល់ក្មេសវាា	អ្ននក់លក់់	នៃដូ�ូលក់់	
អ្ននក់ក្មេ�ោាកាារ	 ន្តិង់អ្ននក់ក្មេ�ោាកាារបន្តត	 (“អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់”)។	 កាារ
ក្មេបតជាាាចិិ�ត	 ន្តិង់វិ��ស្ថាាត្រូសតរបស់ក្មេយើង់ត្រូ�ូវបាំាន្តជួូន្តដូ��ឹង់
ក្មេដាាយសតង់់ដាារអ្នន្តតរជាា�ិឈាាន្តមុ្អខុក្មេ�	 និ្តង់ជាាត្រូក់បខុ័�ឌ
ណែដូលបក្មេង់ាើ�ក្មេ�ើង់ក្មេដាាយអ្នង់គកាារសហត្រូបជាាជាា�	ិ(UN)	និ្តង់
អ្នង់គកាារពលក់ម្អមអ្នន្តតរជាា�	ិ(ILO)	។	Amazon	ក្មេបតជាាាក្មេ�ារព	ន្តងិ់
�ា�ត្រូទំក្មេ�ាលកាារ�៍ណែ�នាំា�របស់អ្នង់គកាារសហត្រូបជាាជាា�ិ
សត�ព��ុរក់ិចិូ	 ន្តិង់សិទំិិម្អន្តុសស	 ក្មេសចិក់ត�ណែ�ើង់កាារ�៍
ជាា ស្ថាា ក់ល រ បស់ អ្ន ង់គ កាា រ សហ ត្រូប ជាា ជាា �ិ សត� ព�
សិទំិិម្អន្តុសស	 អ្នន្តុសញ្ញាាារួម្អនៃន្ត	 ILO	 និ្តង់ក្មេសចិក់ត�ត្រូបកាាស
របស់	 ILO	 សត�ព�ក្មេ�ាលកាារ�៍ជាាម្អូលដាាាន្ត	 ន្តិង់សិទំិិ
ក្មេ�ាក់ណែន្តើង់ក្មេ�ាើកាារ។សតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�ដូក់ត្រូសង់់ក្មេចិញ	 ព�
ក្មេ�ាលកាារ�៍,	សតង់់ដាារ	និ្តង់ត្រូក់បខុ័�ឌណែដូលទំទួំលស្ថាគាល់
ជាាអ្នន្តតរជាា�ិខាាង់ក្មេលើ។	 ក្មេ�ាក្មេពលបក់ត្រូស្ថាាយសតង់់ដាារ
ទាា�ង់ក្មេន្ត�	 ក្មេយើង់ក្មេ�ាើ�ាម្អឯក់ស្ថាារណែ�នាំា�	 និ្តង់និ្តយម្អន័្តយ
របស់អ្នង់គកាារសហត្រូបជាាជាា�ិ	 (UN)	 និ្តង់អ្នង់គកាារពលក់ម្អម
អ្នន្តតរជាា�ិ	(ILO)។

ផ្គលិ�ផ្គលទាា�ង់អ្នស់ ណែដូលបាំាន្តលក់់ ក្មេ�ាក់ន� ង់ហាាង់
របស់Amazon	ឬផ្គលិ�ផ្គល	ឬក្មេសវាាក់ម្អមណែដូលផ្គតល់ក្មេ�ាឱ្យយ	
Amazon	ត្រូ�ូវណែ�ជាាផ្គលិ�ផ្គលណែដូលបាំាន្តបក្មេង់ាើ�	ផ្គលិ�	ឬ
ផ្គតល់ជួូន្តក្មេដាាយអ្នន្តុក្មេ�ាម្អ�ាម្អសតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�និ្តង់ចិាប់
ណែដូលអាាចិអ្ននុ្តវ�តបាំាន្តទាា�ង់អ្នស់។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត
�ត្រូម្អូវឱ្យយក្មេ�ារពអ្នន្តុក្មេ�ាម្អ�ាម្អសតង់់ដាាររបស់ក្មេយើង់,	 ក្មេបើ
ក្មេទាា�ប�ជាាសតង់់ដាាររបស់ក្មេយើង់ក្មេលើសព��ត្រូមូ្អវកាារនៃន្តចិាប់
ណែដូលបាំាន្តអ្នន្តុម័្អ�ក៏់ក្មេដាាយ។

អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�អ្នន្តុវ�ត�ាម្អចិាប់	 ន្តិង់បទំបបញ្ចូា�តិ
ជាា�រ�ាន្តទាា�ង់អ្នស់	ក្មេហើយត្រូ�ូវណែ��ា�ត្រូទំ	Amazon	 ក្មេដាាយ
ត្រូ�ូវអ្នន្តុវ�តដូូចិ�នា,	 រួម្អទាា�ង់កាារអ្នន្តុក្មេ�ាម្អ�ាម្អស�ក្មេ�ើ
ណាាម្អួយព�	Amazon	ទាាក់់ទំង់នឹ្តង់កាារអ្ននុ្តក្មេ�ាម្អ�ាម្អចិាប់
ន្តិង់បទំបបញ្ចូា�តិនាំានាំា។	 ក្មេ�ាក្មេពលចិាប់អ្ននុ្តម្អ័�បាំាន្ត
ផ្គា�យក្មេ�ានឹ្តង់សតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�,	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�
អ្នន្តុវ�ត�ាម្អចិាប់	 ខុ�ៈក្មេពលណែដូលណែសាង់រក់វិ��ក្មេ�ារព
ក្មេ�ាលកាារ�៍សិទំិិម្អន្តុសសណែដូលត្រូ�ូវបាំាន្តទំទំួលស្ថាគាល់ជាា
អ្នន្តតរជាា�ិ	និ្តង់កាាររំពឹង់ទុំក់ណែដូល�ាន្តក្មេ�ាក់ន�ង់សតង់់ដាារ។

ក្មេ�ាក់ន�ង់កាារអ្ននុ្តវ�តសតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�	 ក្មេយើង់ក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់
ក្មេ�ាលកាារ�៍ស�ខាាន់្តៗដូូចិខាាង់ក្មេត្រូកាាម្អ៖

កាារដាាក់់បញ្ចូូ�ល
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�អ្នន្តុវ�ត�ាម្អសតង់់ដាាររបស់ក្មេយើង់ចិ�ក្មេពាា�
ក់ម្អមក់រទាា�ង់អ្នស់ក្មេដាាយ�មាន្តកាារក្មេរើសក្មេអ្នើង់	 និ្តង់ក្មេដាាយមិ្អន្ត

�ិ�ព�លក់ំ�ៈផ្ទាាាល់ខុើ�ន្តរបស់ក់ម្អមក់រ	 ឬលក់ំ�ឌណែដូល
ត្រូ�ូវបាំាន្តកាារពាារក្មេដាាយត្រូសបចិាប់។	 ក្មេយើង់ទំទំួលស្ថាគាល់
ថាាត្រូកុ់ម្អមួ្អយចិ�នួ្តន្តអាាចិរង់ផ្គលបោ�ពាាល់	 ក្មេដាាយបញ្ញាាា
ម្អួយចិ�ន្តួន្តណែដូលត្រូ�ូវបាំាន្តក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយក់ន�ង់សតង់់ដាាររបស់
ក្មេយើង់	 ក្មេហើយអាាចិង្វាាយរង់កាារក្មេក់ង់ត្រូបវ័ញ្ចូូ	 ន្តិង់ផ្គល
បោ�ពាាល់សិទំិិម្អន្តុសស	 ន្តិង់បរិស្ថាិាន្តក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�	 (ឧ.	 ត្រូសត�	
ក់ុ�ារ	ជួន្តជាា�ិក្មេដូើម្អភាា��ិចិ	ពលក់របក្មេ�ះ��អាាសន្តន	ឬ
ជួន្តចិ�ណាាក់ត្រូសុក់)ក្មេយើង់ក្មេបតជាាាក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយហាាន្តិភ័យ
ជាាក់់�ាក់់ចិ�ក្មេពាា�ត្រូក់ុម្អទាា�ង់ក្មេន្ត�	 និ្តង់ក្មេ�ាើកាារជាាម្អួយ
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ក្មេដូើម្អប�វាាយ�នៃម្អើ	និ្តង់ក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយកាាលៈក្មេទំសៈ
ណែដូលអាាចិក្មេក់ើ�ក្មេ�ើង់	 បោុណែន្តតមិ្អន្តត្រូ�ូវបាំាន្តត្រូ�បដូ�ះប់
ជាាពិក្មេសសក្មេដាាយសតង់់ដាាររបស់ក្មេយើង់ក្មេទំ។	 ក្មេយើង់
ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ �់ផ្គគ ង់់ដាាក់់បញ្ចូជ�លន្តូវកាារអ្ននុ្តវ�ត
ក្មេ�ាលន្តក្មេយាាបាំាយ	 ន្តិង់កាារអ្នន្តុវ�តបណែន្តិម្អណែដូលត្រូ�ូវបាំាន្ត
រចិនាំាក្មេ�ើង់ក្មេដូើម្អប�ជួ�រុញសម្អ�ម្អ៌	 ន្តិង់កាាររួម្អបញ្ចូូ�ល
សត្រូ�ាប់ក់ម្អមក់រទាា�ង់អ្នស់។

បន្តតកាារណែក់លម្អអ
Amazon	ត្រូប�ិប�តិក្មេលើក្មេ�ាលន្តក្មេយាាបាំាយនៃន្តកាារណែក់លម្អអឥ�
ឈប់ឈរ	 ក្មេហើយក្មេយើង់ក្មេបតជាាាក្មេ�ាើកាារជាាម្អួយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
ក្មេដូើម្អប�បញ្ចូូ�លកាារក្មេ�ារពសិទំិិម្អន្តុសស	ន្តិង់បរិស្ថាិាន្តក្មេ�ាក់ន�ង់
ត្រូប�ិប�តិកាារ	ន្តិង់ណែខុសសង្វាាាក់់ផ្គគ�់ផ្គគង់់របស់ពួក់ក្មេ�,	បក្មេង់ាើន្ត
កាារកាារពាារសត្រូ�ាប់ក់ម្អមក់រ	 ន្តិង់ក់ណែន្តើង់ក្មេ�ាើកាាររបស់
ពួក់ក្មេ�	 និ្តង់ក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយកាារម្អិន្តអ្នន្តុក្មេ�ាម្អ�ាម្អសតង់់ដាារ
ទាា�ង់ក្មេន្ត�។	ក្មេយើង់ខុិ�ខុ�ជាាន្តិចិូក្មេដូើម្អប�រក់ាផ្គលត្រូបក្មេយាាជួន្ត៍
ក់ម្អមក់រជាាអាាទំិភាាព។	 ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�ត,	 ឬត្រូបសិន្តក្មេបើ
ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូមូ្អវក្មេដាាយចិាប់	 �ត្រូមូ្អវឱ្យយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ចិូលរួម្អ
ក់ន�ង់កាារក្មេ�ារពសិទំិិម្អន្តុសស	 និ្តង់បរិស្ថាិាន្ត	 ក្មេដូើម្អប�ក់���់	
ផ្គតល់អាាទិំភាាព	និ្តង់ក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយហាានិ្តភ័យស�ខាាន់្តៗរបស់
ពួក់ក្មេ�	 ក្មេដាាយទំទួំលយក់	 និ្តង់ណែ�រក់ាត្រូបព័ន្តិត្រូ�ប់ត្រូ�ង់
ត្រូបក់បក្មេដាាយត្រូបសិទំិភាាពដូូចិណែដូលបាំាន្តណែចិង់ក់ន�ង់សតង់់ដាារ
ទាា�ង់ក្មេន្ត�។	 ទំ�ហ�	 និ្តង់រចិនាំាសម្អ័័ន្តរបស់អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	 (ឧ.	
ក់សិដាាាន្តត្រូ�ួស្ថាារ	�ូាស់អាាជួ�វក់ម្អមខានា��ូចិ	អ្ននក់ក្មេ�ាើកាារង្វាារ
ផ្គា�)	 នឹ្តង់ត្រូ�ូវយក់ម្អក់ពិ�ារណាាក្មេ�ាក្មេពលដូ�ក្មេ�ើរកាារកាារ
ណែក់លម្អអជាាបន្តតបនាំាាប់ត្រូសប�ាម្អសតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�	 ក់ន�ង់
ក់ត្រូមិ្អ�មួ្អយណែដូលចិាប់អ្ននុ្តញ្ញាាា�។

ទំ�នួ្តលខុុសត្រូ�ូវសង្វាាាក់់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
�ាម្អកាារក្មេសនើសុ�	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូម្អូវឱ្យយបង្វាាាញព�
កាារអ្នន្តុវ�តកាារជួួលក្មេដាាយត្រូបក្មេយាាល	 និ្តង់អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
ផ្ទាាាល់របស់ពួក់ក្មេ�	អ្ននក់ក្មេ�ោាកាារ	អ្ននក់ក្មេ�ោាកាារបន្តត	ភានាក់់ង្វាារ
ក្មេត្រូជួើសក្មេរើសបុ�គលិក់	 ឬភានាក់់ង្វាារកាារង្វាារណែដូលភាជាប់ក្មេ�ា
ន្តឹង់កាារផ្គតល់ទំ�ន្តិញ	 ឬក្មេសវាាក់ម្អមក្មេ�ា	 Amazon	 ។	 ក្មេយើង់
ក្មេបតជាាាក្មេ�ាើកាារជាាម្អួយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	 ក្មេដូើម្អប�ជួួយពួក់ក្មេ�ឱ្យយ
យល់ព�សត ង់់ដាា រ របស់ ក្មេយើង់។អ្ននក់ផ្គគ �់ផ្គគង់�ត្រូមូ្អ វឱ្យយ
កាាន់្តកាាប់អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	អ្ននក់ក្មេ�ោាកាារបន្តត	ភានាក់់ង្វាារក្មេត្រូជួើសក្មេរើស
បុ�គលិក់	 ន្តិង់ភានាក់់ង្វាារកាារង្វាាររបស់ពួក់ក្មេ�ផ្ទាាាល់ក្មេដូើម្អប�
អ្នន្តុម្អ័�ចិាប់ន្តិង់សតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�	 ក្មេហើយក្មេដូើម្អប�ក្មេ�ាើកាារ
ជាាម្អួយពួក់ក្មេ�ក់ន�ង់កាារអ្ននុ្តម្អ័�	 និ្តង់ក្មេលើក់ក់ម្អ័ស់កាារយល់
ដូឹង់សត�អ្ន�ព�សតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�។	 ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�ត
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ឱ្យយក្មេ�ាើវាា�ាម្អរយៈកាារប�ះ��ប�ះ�ល	 ន្តិង់
ម្អក្មេ�យ�បាំាយក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�ចិូលរួម្អក់ន�ង់
កាារក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយបញ្ញាាា	 ក្មេហើយក្មេយើង់នឹ្តង់ក្មេ�ាើកាារជាាម្អួយ
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	 ដូូចិណែដូលពួក់ក្មេ�ក្មេ�ាើកាារជាាម្អួយក្មេយើង់ដូល់ទំ�



5Amazon ស្តតង់់ដាាខ្សែ�ែស្តង្វាាាក់់ផ្គគត់់ផ្គគត់់

បញ្ចូូប់,	 កាារបត្រូង់ួម្អ	 ឬកាា�់បន្តិយកាារប�ពាាន្ត	 ឬផ្គល
បោ�ពាាល់អ្នវិជួជ�ាន្តនៃន្តបញ្ញាាា។	 ក្មេយើង់រក់ាសិទំិិក់ន�ង់កាារ
ផ្ទាអាក់ជាាបក្មេ�ះ��អាាសន្តន	 ឬបញ្ចូូប់ទំ�នាំាក់់ទំ�ន្តង់ក្មេ�ាក្មេពល
ណាាម្អួយសត្រូ�ាប់កាា រខុក់ខាាន្តក់ន�ង់កាារប� ក្មេពញ�ាម្អ
សតង់់ដាាររបស់ក្មេយើង់។កាារបញ្ចូូប់ន្តឹង់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ា�់ទំុក់ថាា
ជាាម្អក្មេ�យ�បាំាយចិុង់ក្មេត្រូកាាយ	 សត្រូ�ាប់ក្មេហ�ុផ្គលរួម្អទាា�ង់
ក្មេ�ា ក្មេពលណែដូលអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគ ង់់ប ដិូ ក្មេស�ម្អិន្តសហកាារ
ជាាមួ្អយនឹ្តង់កាារវាាយ�នៃម្អើ	 បដូិក្មេស�មិ្អន្តផ្ទាើាស់បត�រអាាក់បប
ក់ិរិយាា	ឬកាារ				អ្នន្តុវ�តណែដូលទាាម្អទាារ	ម្អិន្តក្មេ�ាើឱ្យយ�ាន្តកាារ
រីក់ចិក្មេត្រូម្អើន្តទាាន់្តក្មេពលក្មេវ�ាក្មេលើកាារក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយ	ឬចិូលរួម្អ
ក់ន�ង់កាារណែក់ើង់បន្តើ�	ឬកាារបង្វាាាញមិ្អន្តត្រូ�ឹម្អត្រូ�ូវនៃន្តក់���់ត្រូ�ា	
ឬខុុសចិាប់ក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�	 ឬសក់ម្អមភាាពក្មេបាំាក់បក្មេញ្ញាោា�។
ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តឲ្យយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	ក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់វិញ្ញាាាបន្តបត្រូ�
ភាា��ទំ�ប�ណែដូលអាាចិក្មេជួឿទំុក់ចិិ�តបាំាន្ត	រួម្អ�ាន្តទាា�ង់ស�ាារៈ,	
ដូ�ក្មេ�ើរកាារផ្គលិ�	 និ្តង់ផ្គលិ�ផ្គល	 ណែដូលជាាក់ណែន្តើង់ណែដូល
បាំាន្តអ្នន្តុម័្អ�។

សិទំិិកាារង្វាារ
១.	កាារង្វាារសត្រូ�ាប់ក់ម្អមក់រវ័យក្មេក់មង់	និ្តង់កុ់�ារ
Amazon	ម្អិន្តអាាចិបក្មេ�ះ�យឲ្យយ�ាន្តកាារក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់ពលក់ម្អម
ក់ុ�ារក្មេទំ។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូម្អូវឱ្យយជួួលក់ម្អមក់រណែដូល
�ាន្ត៖	(i)	អាាយុយាោាង់�ិចិ	15	ឆាំនា�	(ii)	អាាយុណែដូលបាំាន្តបញ្ចូូប់
កាារសិក់ា�ាម្អចិាប់�ត្រូមូ្អវ	ឬ	(iii)	អាាយុអ្នបបបរ�ាណែដូល
អាាចិក្មេ�ាើកាារក្មេ�ាក់ន�ង់ត្រូបក្មេទំស	 ជាាទំ�ក់ណែន្តើង់ណែដូលកាារង្វាារ
ដូ�ក្មេ�ើរកាារ,	 ម្អួយណាាក់៏សុទំិណែ�ស�ខាាន្ត់ណែដូរ។	 ក់ម្អមក់រ
ណែដូល�ាន្តអាាយុក្មេត្រូកាាម្អ	 18	ឆាំនា�	 (“ក់ម្អមក់រវ័យ	 ក្មេក់មង់”)	 មិ្អន្ត
ត្រូ�ូវក្មេ�ាើកាារង្វាារណែដូល�ាន្តក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់	រួម្អទាា�ង់កាារង្វាារណែដូល
ទំ�ន្តង់ជាាក្មេ�ាើឱ្យយបោ�ពាាល់ដូល់សុខុភាាព	ឬសុវ�ិិភាាពរបស់
ពួក់ក្មេ�	ឬកាារង្វាារណែដូលបោ�ពាាល់ដូល់កាារអ្នប់រំរបស់ពួក់ក្មេ�	
(ឧ.	ក្មេវន្តយប់	កាារង្វាារបណែន្តិម្អក្មេ�ោាង់)។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ណែដូលជួួល
ក់ម្អមក់រវយ័ក្មេក់មង់ត្រូ�ូវណែ�អ្ននុ្តវ�ត�ាម្អចិាបក់់ន�ង់ត្រូសកុ់ទាា�ង់អ្នស់
ណែដូលទាាក់់ទំង់នឹ្តង់ក្មេ�ោាង់ក្មេ�ាើកាារ។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�អ្ននុ្តវ�ត
យន្តតកាារក្មេផ្គា�ង់ផ្ទាាា�់អាាយុ។	ក់ម្អមក់រវ័យក្មេក់មង់មិ្អន្ត�ួរត្រូ�ូវបាំាន្ត
ដូក់ហ�ូសទិំិទិំទំលួបាំាន្តអ្ន�តិ្រូបក្មេយាាជួន៍្តព�សន្តតសិខុុសង់គម្អ	
រួម្អទាា�ង់កាារធាានាំារា��ប់រង់ក់ន�ង់សង់គម្អផ្គង់ណែដូរ។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
�ួរណែ�ផ្គតល់កាារ�ា�ត្រូទំ	និ្តង់កាារប�ះ��ប�ះ�លដូល់ក់ម្អមក់រ
វ័យ	 ក្មេក់មង់	 ក្មេដាាយយក់ចិិ�តទំុក់ដាាក់់ជាាពិក្មេសស,	 ចិ�ក្មេពាា�
ក់ម្អមក់រវ័យក្មេក់មង់ត្រូ�ូវទំទំួលបាំាន្តកាាររក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយយន្តតកាា
រប�ះឹង់ស្ថាារទំុក់ំត្រូបក់បក្មេដាាយត្រូបសិទំិភាាព	 ត្រូពម្អទាា�ង់
ព័�៌�ាន្តសត�ព�សុខុភាាព	 ន្តិង់សុវ�ិិភាាពផ្គង់ណែដូរ។	 ក់រ��
ពលក់ម្អមក់ុ�ារត្រូ�ូវណែ��ាន្តកាារក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយ	 �ាម្អរយៈ
វិធាាន្តកាារណែក់លម្អអ	ណែដូលជួួយសត្រូម្អួលដូល់សុវ�ិិភាាព	ន្តិង់
សុខុុ�ាលភាាពរបស់កុ់�ារ។

កាារង្វាារត្រូស្ថាាល៖	 ក្មេយាាង់�ាម្អសតង់់ដាារកាារង្វាារអ្នន្តតរជាា�ិ	
កាារង្វាារត្រូស្ថាាល	 ណែដូលម្អិន្ត�ាន្តក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត
អ្ននុ្តញ្ញាាា�លុ�ត្រូ�ាណែ�ក់ុ�ារប� ក្មេពញកាារង្វាារជួូន្តឪពុក់
�តាយ	 ឬស្ថាាចិ់ញាា�ិរបស់ពួក់ក្មេ��ាម្អរក្មេបៀបណែដូលម្អិន្ត
ក្មេ�ាើឱ្យយបោ�ពាាល់ដូល់កាារអ្នប់រំ	 សុខុភាាព	 កាារសិក់ា	 ឬ
កាារអ្នភិវឌ្ឍឍន្ត៍ចិិ�ត��ន្តិ�	ន្តិង់រាាង់កាាយ។	ត្រូ�ប់កាាលៈក្មេទំសៈ	
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�ក្មេ�ារព�ាម្អចិាប់ពលក់ម្អមកុ់�ារ	 ន្តិង់
សតង់់ដាារកាារង្វាារអ្នន្តតរជាា�ិ។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�រក់ា

ឯក់ស្ថាារក្មេដូើម្អប�ក្មេផ្គា�ង់ផ្ទាាា�់ថាាកាារង្វាារត្រូស្ថាាលទាា�ង់អ្នស់	ត្រូ�ូវ
បាំាន្តអ្នន្តុវ�តត្រូសបក្មេ�ា�ាម្អចិាប់បាំាន្តណែចិង់។

២.	សិសស	និ្តសសិ�	អ្ននក់ហាា�់កាារ	និ្តង់កូ់ន្តជាាង់
Amazon	 �ា�ត្រូទំដូល់កាារអ្នភិវឌ្ឍឍន៍្តក់ម្អមវិ��ក់ម្អមសិក់ា
ក្មេ�ាក់ណែន្តើង់ក្មេ�ាើកាារត្រូសបចិាប់	 ណែដូល�ា�ត្រូទំដូល់ក្មេ�ាលក្មេ�ា
អ្នប់រំរបស់សិសស	 និ្តង់អ្ននុ្តក្មេ�ាម្អ�ាម្អសតង់់ដាាររបស់	
Amazon	 ត្រូពម្អទាា�ង់ចិាប់	 និ្តង់បទំបបញ្ចូា�តិណែដូលបាំាន្ត
អ្នន្តុម្អ័�។	 �ត្រូម្អូវកាារអាាយុអ្នបបបរ�ាក្មេត្រូកាាម្អសតង់់ដាារ
ទាា� ង់ ក្មេន្ត�ក់៏ ត្រូ�ូ វ ណែ�ប� ក្មេពញផ្គង់ណែដូ រសត្រូ�ា ប់ម្អ នុ្តសស
ទាា�ង់អ្នស់ណែដូលចិូលរួម្អក់ន�ង់ក់ម្អមវិ��ក់ម្អមសិក់ាក្មេ�ាក់ណែន្តើង់
ក្មេ�ាើកាារ។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូម្អូវឱ្យយត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ក់ម្អមវិ��
សិសសន្តិសសិ�យាោាង់ត្រូបុង់ត្រូបយ័�ន	 �ាម្អរយៈកាារណែ�រក់ា
ក់���់ត្រូ�ាសិសសឱ្យយបាំាន្តត្រូ�ឹម្អត្រូ�ូវ	 កាារយក់ចិិ�តទំុក់ដាាក់់
ព�ស�ណាាក់់់នៃដូ�ូអ្នប់រំ	 ន្តិង់កាារកាារពាារសិទំិិរបស់សិសស
ត្រូសប�ាម្អចិាប	់និ្តង់បទំបបញ្ចូា�តណិែដូលបាំាន្តអ្នន្តម័ុ្អ�។	ក្មេពល
ណែដូលចិាប់ម្អូលដាាាន្តម្អិន្ត�ាន្តណែចិង់	ក្មេនាំា�អ្នត្រូ�ាត្រូបាំាក់់ឈន�ល
សត្រូ�ាប់ក់ម្អមក់រន្តិក្មេយាាជួិ�	ក់ម្អមក់រចុិ�ហ�ិកាារ	ន្តិង់ក់ម្អមក់រ
�ម�ណែដូលជាាសិសស	 ត្រូ�ូវទំទូំលបាំាន្តអ្នត្រូ�ាត្រូបាំាក់់ឈន�ល
ដូូចិ�នាន្តឹង់ក់ម្អមក់រន្តិ ក្មេយាាជួិ�ក់ត្រូមិ្អ�ក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�ណែដូល
ប�ក្មេពញកាារង្វាារក្មេសមើ�នា	ឬត្រូសក្មេដូៀង់�នា។	ក់ម្អមវិ��ក់ម្អមសិក់ា
�ួរណែ��ាន្តរយៈក្មេពលក់���់	 ឬត្រូ�ូវបាំាន្ត�ា�់ទំុក់ថាាជាា
ចិ��ុចិចូិលក្មេ�ាកាាន់្តកាារង្វាារក្មេពញក្មេ�ោាង់ក្មេ�ាក្មេពលបញ្ចូូប់
ក់ម្អមវិ��។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�ផ្គតល់ឱ្យយសិសសន្តូវព័�៌�ាន្ត
អ្ន�ព�រក្មេបៀប	 និ្តង់ក្មេពលក្មេវ�ាណែដូលក់ម្អមសិក់ាបញ្ចូូប់	 និ្តង់
ឱ្យកាាសណាាម្អួយណែដូលអាាចិរក់បាំាន្ត	ក្មេដូើម្អប�ឱ្យយសិសសក្មេ�ាើកាារ
សក្មេត្រូម្អចិចិិ�តត្រូបក់បក្មេដាាយកាារយល់ដូឹង់	 ថាាក្មេ�ើត្រូ�ូវចូិល
ក្មេ�ាើកាារង្វាារក្មេពញក្មេ�ោាង់ណែដូរឬក្មេទំ។	 ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តឱ្យយ
�ាន្តកាារអ្នន្តមុ្អ�័ក់ម្អមវ�ិ�ណែដូលជួួយសត្រូម្អលួដូលក់ាារចិលូរមួ្អ
ព�ស�ណាាក់់ត្រូកុ់ម្អណែដូល�ាន្ត��ណាាង់�ិចិ�ួចិ	(ឧ.	ត្រូសត�)។

៣.	 កាារង្វាារក្មេដាាយមិ្អន្តសម័ត្រូ�ចិិ�ត	 ឬបង់ំ�	 កាារ
ជួួញដូូរម្អនុ្តសស	និ្តង់ទាាសភាាពសម័្អយទំ�ក្មេន្តើប
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់មិ្អន្តត្រូ�ូវក្មេត្រូបើក់�ើា�ង់ពលក់ម្អមក្មេដាាយបង់ំ� ដូូចិជាា
ទាាសក់រ �ុក់ ជាាប់កិ់ចិូសន្តា ជាាប់ចិ��ង់ ឬក្មេផ្គសង់ព�ក្មេន្ត�។	
Amazon	 មិ្អន្តអ្ន�់ឱ្យន្តចិ�ក្មេពាា�អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ណែដូលជួួញដូូរ
ក់ម្អមក់រ	 ឬក់ន�ង់ម្អក្មេ�យ�បាំាយក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�ណែដូលក្មេក់ង់ត្រូបវ័ញ្ចូូ
ក់ម្អមក់រ�ាម្អរយៈកាារ��រាាម្អក់�ណែហង់	 កាារក្មេត្រូបើក់��ា�ង់បាំាយ	
កាារបង់ំិ�បង់ំ�	 កាារ�ាប់ពត្រូង់�់	 ឬកាារណែក់ើង់បន្តើ�ជាាក្មេដូើម្អ។	
កាារង្វាារទាា�ង់អ្នស់ត្រូ�ូវណែ�សម័ត្រូ�ចិិ�ត។	 ក់ម្អមក់រនិ្តក្មេយាាជួិ�
ត្រូ�ូវ�ាន្តក្មេសរីភាាពក់ន�ង់កាារ�ាក់ក្មេចិញព�កាារង្វាារ	និ្តង់បញ្ចូូប់
កាារង្វាារ	 ឬស្ថាិាន្តភាាពកាារង្វាារក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�ក្មេដាាយ�ាន្តកាារ
ជួូន្តដូ��ឹង់សម្អក្មេហ�ុផ្គល	 ក្មេដាាយ�មាន្តកាារពិន្ត័យ។	 នឹ្តង់
ម្អិន្ត�ាន្តកាាររឹ��បិ�ម្អិន្តសម្អក្មេហ�ុផ្គលចិ�ក្មេពាា�ក្មេសរីភាាព
ក់ន�ង់កាារក្មេ�ាើចិលនាំារបស់ក់ម្អមក់រក្មេ�ាក់ន�ង់ក្មេរាាង់ចិត្រូក់ណែដូល
ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ក្មេដាាយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ក្មេនាំា�ក្មេទំ។

នៃ�ើក្មេសវាាក្មេត្រូជួើសក្មេរើសបុ�គលិក់	និ្តង់នៃ�ើក្មេសវាាណែដូលពាាក់់ព័ន្តិ៖	
ក់ម្អមក់រមិ្អន្តត្រូ�ូវ�ត្រូមូ្អវឱ្យយបង់់នៃ�ើក្មេត្រូជួើសក្មេរើស	ជួួល	នៃ�ើភានាក់់ង្វាារ	
ឬឈម�ញក់�ះ�ល	 ឬនៃ�ើក្មេសវាាពាាក់់ព័ន្តិក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�	 ឬនៃ�ើ
សត្រូ�ាបក់ាារង្វាាររបសព់កួ់ក្មេ�	ទាា�ង់ក្មេ�ាក់ន�ង់ត្រូបក្មេទំសក់�ក្មេ�ើ�
របស់ពួក់ក្មេ�	 ត្រូបក្មេទំសក់ត្រូម្អិ�ម្អ�យម្អ	 ឬត្រូបក្មេទំសណែដូល
កាារង្វាារត្រូ�ូវបាំាន្តអ្ននុ្តវ�ត។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�ក្មេត្រូជួើសក្មេរើស
ក់ម្អមក់រ�ាម្អរក្មេបៀបណាាមួ្អយ	 ណែដូលក់ម្អមក់រម្អិន្ត�ា�បាំាចិ់



6Amazon ស្តតង់់ដាាខ្សែ�ែស្តង្វាាាក់់ផ្គគត់់ផ្គគត់់

បង់់ត្រូបាំាក់់ក្មេដូើម្អប�សុ�ចូិលក្មេ�ាើកាារ	។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូបណែហលជាា
ម្អិន្ត�ត្រូម្អូវឱ្យយក់ម្អមក់រក្មេ�ាើ ត្រូបាំាក់់បក្មេញ្ចូាើហិរញ្ចូាវ�ិ�ណាាម្អួយ
ក្មេ�ាក់ន�ង់��ន្ត�ក្មេ�ើយ។	 ត្រូបសិន្តក្មេបើក់ម្អមក់រន្តិក្មេយាាជួិ�
បាំាន្តបង់់នៃ�ើប�ពាាន្តក្មេលើសតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
�ត្រូមូ្អវឱ្យយទំទួំលបន្តា�ក់	 ឬទំូទាា�់សង់ជូួន្តក់ម្អមក់រវិញនូ្តវនៃ�ើ
ក្មេសវាាទាា�ង់ក្មេន្ត�ណែដូលបាំាន្តក្មេក់ើ�ក្មេ�ើង់ក្មេ�ាខុ�ៈណាាមួ្អយ
ក់ន�ង់អ្ន���ង់ក្មេពលដូ�ក្មេ�ើរកាារក្មេត្រូជួើសក្មេរើស	 ក្មេបើក្មេទាា�ប�ជាា
ក្មេ�ាក្មេត្រូ�ាកាារត្រូ�ប់ ត្រូ�ង់ក្មេដាាយផ្ទាាាល់របស់អ្ននក់ផ្គគ �់ផ្គគ ង់់
នៃន្តដូ�ក្មេ�ើរកាារក្មេត្រូជួើសក្មេរើសបុ�គលិក់ក៏់ក្មេដាាយ។	 កាារសង់
នៃ�ើឈន�លរបស់ក់ម្អមក់រ�ួរណែ�ក្មេ�ាើក្មេ�ើង់ក់ន�ង់លក់ំ�ៈម្អួយ
ណែដូលកាារពាារក់ម្អមក់រ	និ្តង់ត្រូ�ួស្ថាាររបស់ពួក់ក្មេ�ព�ក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់	
ន្តិង់កាារសង់សឹក់។	នៃ�ើឈន�ល	ន្តិង់កាារចិ�ណាាយទាា�ង់អ្នស់
ណែដូល�ិ�ដូល់ក់ម្អមក់រត្រូ�ូវណែ�បង្វាាាញក្មេ�ាកាាន់្តAmazon	ន្តិង់
ទាាក់់ទំង់ក្មេ�ាក់ម្អមក់រជាាភាាស្ថាាក់�ក្មេ�ើ�របស់ពួក់ក្មេ�	ន្តិង់ម្អុន្ត
ក្មេពលជួួល	ឬក្មេពលក្មេ�ាើកាារង្វាារ។

ភានាក់់ង្វាារភាា��ទំ�ប�៖	 សតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�ក៏់អ្ននុ្តវ�តចិ�ក្មេពាា�
ភានាក់់ង្វាារកាារង្វាារភាា��ទំ�ប�	 ឬឈម�ញក់�ះ�លផ្គង់ណែដូរ។	
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូម្អូវឱ្យយក្មេ�ាើកាារវិភាា�	 និ្តង់�ាម្អដាាន្ត
កាារអ្នន្តុវ�តរបស់ទំ�ភានាក់់ង្វាារក្មេត្រូជួើសក្មេរើសបុ�គលិក់	 និ្តង់
អ្ននក់ណែសាង់រក់បុ�គលិក់	 និ្តង់ភានាក់់ង្វាារជួួលបុ�គលិក់	 ណែដូល
ក្មេ�ាើសក់ម្អមភាាពត្រូបក់ប	 ក្មេដាាយត្រូក់ម្អស�ល�ម៌្អ	 និ្តង់ជាាអ្ននក់
យក់ចិិ�តទុំក់ដាាក់់ប�ផុ្គ�របសក់់ម្អមក់រក្មេ�ាក្មេពលចុិ�ក់ចិិសូន្តា
កាារង្វាារ។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ��ត្រូមូ្អវឱ្យយបុ�គលិក់	ឬភានាក់់ង្វាារ
ក្មេត្រូជួើសក្មេរើសបុ�គលិក់ត្រូ�ូវក្មេ�ារព�ាម្អសតង់់ដាាររបស់ក្មេយើង់	
ក់៏ដូូចិជាាចិាប់ចិូលជាា�រ�ាន្តទាា�ង់អ្នស់ក្មេ�ាក់ន�ង់ត្រូបក្មេទំស
ណែដូលកាារង្វាារត្រូ�ូវបាំាន្តអ្ននុ្តវ�ត	 និ្តង់ត្រូបក្មេទំសក់�ក្មេ�ើ�របស់
ក់ម្អមក់រ	រួម្អទាា�ង់កាារបញ្ញាជាក់់អ្ន�ព�សិទំិិក្មេ�ាើកាារផ្គង់ណែដូរ។

ឯក់ស្ថាារអ្ន�តសញ្ញាាា�ផ្ទាាាល់ខុើ�ន្ត៖	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់មិ្អន្តត្រូ�ូវ
ក្មេ�ាើឱ្យយក់ម្អមក់របាំា�់បង់់ក់ម្អមសិទំិិ	 ឬសិទំិិក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់ឯក់ស្ថាារ
ផ្ទាាាល់ខុើ�ន្តរបស់ពួក់ក្មេ�ក្មេ�ើយ។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់មិ្អន្តត្រូ�ូវ
កាាន់្ត	 (សត្រូ�ាប់កាាររក់ាសុវ�ិិភាាព)	 ប�ផ្ទាើាញ	 �ាក់់បាំា�ង់	
រឹបអូ្នស	 ឬ�ត្រូមូ្អវឱ្យយក់ម្អមក់រត្រូប�ល់អ្ន�តសញ្ញាាា�ប័�ណ
ណែដូលក្មេចិញក្មេដាាយរដាាាភិបាំាល	 លិខិុ��ើង់ណែដូន្ត	 ឯក់ស្ថាារ
អ្នក្មេនាំតាត្រូបក្មេវសន្ត៍	 ឬលិខុិ�អ្នន្តុញ្ញាាា�កាារង្វាារដូល់ភាា��
ណាាម្អួយ	 រួម្អទាា�ង់ភានាក់់ង្វាារភាា��ទំ�ប�។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់អាាចិ
រក់ាទំុក់ឯក់ស្ថាារទាា�ង់ ក្មេនាំា�ជាាបក្មេ�ះ��អាាសន្តនក់ន� ង់
វិស្ថាាលភាាពណែដូលចិាប់�ត្រូម្អូវ	 ក្មេដូើម្អប�ប�ក្មេពញដូ�ក្មេ�ើរកាារ
រដូាបាំាល	ន្តងិ់អ្នក្មេនាំតាត្រូបក្មេវសន៍្ត។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់អាាចិផ្គតល់ក់ណែន្តើង់
សត�ក់ទំុក់ណែដូលអាាចិ�ាក់់ក្មេស្ថាារបុ�គលបាំាន្តក្មេ�ាក់ន�ង់បន្តាប់
ស្ថានាក់់ក្មេ�ារបស់ក់ម្អមក់រ	 (ត្រូបសិន្តក្មេបើ�ាន្ត)	សត្រូ�ាប់ក់ម្អមក់រ
រក់ាទំុក់ឯក់ស្ថាារ	ន្តិង់របស់របរផ្ទាាាល់ខុើ�ន្ត	បោុណែន្តតលុ�ត្រូ�ាណែ�
�ាន្តកាារអ្នន្តុញ្ញាាា�ក្មេដាាយចិាប់	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់មិ្អន្តអាាចិចូិល
ក្មេត្រូបើក់ណែន្តើង់សត�ក់ទំុក់ក្មេពលក់�ពុង់ក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់ក្មេដាាយក់ម្អមក់រ
បាំាន្តក្មេទំ។

លក់ំខុ�ឌ៖	 មុ្អន្តក្មេពលពួក់ក្មេ�ចិូលក្មេ�ាើកាារ	 ឬម្អុន្តក្មេពល
�ាក់ក្មេចិញព�ត្រូបក្មេទំសក់�ក្មេ�ើ�របស់ពួក់ក្មេ�	ក់ម្អមក់រត្រូ�ូវណែ�
ទំទួំលបាំាន្តឯក់ស្ថាារចិាស់�ាស់	 និ្តង់អាាចិយល់បាំាន្ត	
ណែដូលក់���់លក់ំខុ�ឌនៃន្តកាារចិូលរួម្អរបស់ពួក់ក្មេ�ជាា
ភាាស្ថាាណាាម្អួយ	 ណែដូលក់ម្អមក់រអាាចិយល់បាំាន្ត,	 ភាាស្ថាា
ក្មេនាំា��ួរណែ�ជាាភាាស្ថាាក្មេដូើម្អក់�ក្មេ�ើ�របស់ក់ម្អមក់រ	 ឬជាា
ភាាស្ថាាណែដូលក់ម្អមក់រយល់ប�ផ្គុ�	 និ្តង់/ឬរូបភាាពណែដូលអាាចិ
ក្មេម្អើលក្មេ�ើញសត្រូ�ាប់ក់ម្អមក់រណែដូល�ាន្តក់ត្រូមិ្អ�អ្នក់ំរក់ម្អម

ទាាប។	 លក់ំខុ�ឌទាា�ង់ក្មេន្ត�មិ្អន្តអាាចិផ្ទាើាស់បត�រក្មេ�ាក្មេពល
�ាបក់្មេផ្គតើម្អកាារង្វាារ	ឬកាារ�ាក់ក្មេចិញព�ត្រូបក្មេទំសក់�ក្មេ�ើ�របស់
ក់ម្អមក់រក្មេទំ	លុ�ត្រូ�ាណែ�ក្មេ�ាើក្មេ�ើង់�ាម្អចិាប	់ន្តងិ់�ាន្តលក់ខំុ�ឌ
លអត្រូបក្មេសើរសត្រូ�ាប់ក់ម្អមក់រ។

ក់���់ត្រូ�ាក់ម្អមក់រ	ន្តិក្មេយាាជួិ�៖	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូមូ្អវ
ឱ្យយរក់ាក់���់ត្រូ�ាចិុង់ក្មេត្រូកាាយប�ផ្គុ�របស់ន្តិក្មេយាាជួិ�
ទាា�ង់អ្នស់	 ជាាពិក្មេសសពលក់រចិ�ណាាក់ត្រូសុក់។	 ក្មេន្ត�
រួម្អបញ្ចូូ�លទាា�ង់លក់ំខុ�ឌនៃន្តក់ិចិូសន្តាជាាម្អូលដាាាន្ត	
កាាលបរិក្មេចិោទំនៃន្តកាារម្អក់ដូល់	 និ្តង់កាារ�ាក់ក្មេចិញរបស់
ក់ម្អមក់រ	 ន្តិង់អាាយុក់ម្អមក់រ។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ក៏់ត្រូ�ូវបាំាន្ត
ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តឱ្យយរក់ាក់���់ត្រូ�ានៃន្តទិំន្តនន្ត័យក្មេយន្តឌ័្ឍរ	និ្តង់
កាារទំ�នាំាក់់ទំ�ន្តង់បនាំាាន់្តរបស់ក់ម្អមក់រផ្គង់ណែដូរ។

៤.	ពលក់រចិ�ណាាក់ត្រូសុក់
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�យក់ចិិ�តទំុក់ដាាក់់ជាាពិក្មេសសចិ�ក្មេពាា�
ហាាន្តិភ័យនៃន្តកាារក្មេក់ង់ត្រូបវ័ញ្ចូូណែដូលពលក់រចិ�ណាាក់ត្រូសុក់
ទាា�ង់ក់ន�ង់	ន្តិង់ក្មេត្រូ�ាត្រូបក្មេទំសត្រូបឈម្អ។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�
ក្មេ�ារពសិទំិិពលក់រចិ�ណាាក់ត្រូសុក់	 ន្តិង់ម្អិន្តក្មេរើសក្មេអ្នើង់ក្មេលើ
ពលក់រចិ�ណាាក់ត្រូសុក់ក្មេ�ើយ។	 ពលក់រចិ�ណាាក់ត្រូសុក់
ត្រូ�ូវណែ��ាន្តកាារកាារពាារកាារង្វាារ	 និ្តង់សិទំិិដូូចិ�នាណែដូល
ផ្គតល់ដូល់ន្តិក្មេយាាជួិ�ក់ន�ង់ត្រូសុក់	 ជាាក់ណែន្តើង់ណែដូល�ាន្តកាារ
អ្ននុ្តញ្ញាាា�ក្មេដាាយចិាប់។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់អាាចិជួួលបាំាន្តណែ�
ក់ម្អមក់រណាាណែដូល�ាន្តសិទំិិ ត្រូសបចិាប់ក់ន�ង់កាារក្មេ�ាើកាារ
ណែ�បោុ ក្មេណាណា�,លុ�ត្រូ�ាណែ�ក់ម្អមក់រនិ្តក្មេយាាជួិ�ពាាក់់ព័ន្តិនឹ្តង់
ក់ម្អមវិ��ណែដូលត្រូ�ូវបាំាន្តអ្នន្តុម្អ័�	 ជាាម្អួយជួន្តក្មេភៀសខុើ�ន្ត	
(ក់ន�ង់ក់រ��ក្មេន្ត�	Amazon	 នឹ្តង់វាាយ�នៃម្អើ�ក្មេត្រូ�ាង់ទាា�ង់ក្មេន្ត�
�ាម្អក់រ��ន្ត�ម្អួយៗ)។	ត្រូបសិន្តក្មេបើអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ជួួលពលក់រ
ចិ�ណាាក់ត្រូសុក់បរក្មេទំស	 ឬក់ន�ង់ត្រូសុក់	 ក់ម្អមក់រទាា�ង់ក្មេនាំា�
ត្រូ�ូវណែ�ចូិលរួម្អក្មេដាាយអ្ននុ្តក្មេ�ាម្អ�ាម្អចិាប់អ្នក្មេនាំតាត្រូបក្មេវសន៍្ត	
ន្តិង់ចិាប់កាារង្វាារនៃន្តត្រូបក្មេទំស�ូាស់ផ្គា�។	ក់ម្អមក់រន្តិក្មេយាាជិួ�
ត្រូ�ូវណែ�អាាចិបញ្ចូូប់ក់ិចិូសន្តាក្មេដាាយសម័ត្រូ�ចិិ�តក្មេដាាយ�មាន្ត
កាារផ្ទាាក់ពិន្ត័យក្មេ�ើយ	 ត្រូ�ាន្ត់ណែ��ាន្តកាារជួូន្តដូ��ឹង់សម្អ
ក្មេហ�ុផ្គល	ឬត្រូសបចិាប់។

៥.	 ត្រូបាំាក់់ឈន�ល	 ន្តិង់អ្ន�ិត្រូបក្មេយាាជួន្ត៍៖	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវ
បង់់ត្រូបាំាក់់ឱ្យយក់ម្អមក់ររបស់ពួក់ក្មេ�	រួម្អទាា�ង់ក់ម្អមក់រកិ់ចិូសន្តា	
ន្តិង់ក់ម្អមក់រសុ���	 ក់ន�ង់លក់ំ�ៈទាាន់្តក្មេពលក្មេវ�ា	 ន្តិង់
ផ្គតល់ស��ង់	 (រួម្អ�ាន្តទាា�ង់ត្រូបាំាក់់ឈន�លអ្នបបបរ�ា	 និ្តង់
ត្រូបាំាក់់ឧប�ិម្អា	 ត្រូបាំាក់់បណែន្តិម្អក្មេ�ោាង់	 អ្ន�ិត្រូបក្មេយាាជួន្ត៍	 និ្តង់
ត្រូបាំាក់់ឈប់សត្រូ�ាក់)	 ក់ន�ង់លក់ំ�ៈណែដូលត្រូសបចិាប់	 ឬ
ក្មេលើសព�ចិាប់ណែដូលបាំាន្តអ្ននុ្តម្អ័�។	 	 ក្មេ�ាក់ន�ង់ត្រូបក្មេទំស
ណែដូលម្អិន្ត�ាន្តចិាប់ណែបបក្មេន្ត�	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត
ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តឱ្យយបង់់ត្រូបាំាក់់ឈន�លណែដូលក្មេ�ើើយ�ប	ឬក្មេលើស
ព�ម្អ�យម្អភាា�នៃន្តណែផ្គនក់ឧសាហក់ម្អម	ផ្គតល់ត្រូបាំាក់់បណែន្តិម្អក្មេ�ោាង់
ក់ន�ង់អ្នត្រូ�ាក្មេលើសព�អ្នត្រូ�ាត្រូបាំាក់់ឈន�លក្មេ�ោាង់�ម្អម�ា	 ន្តិង់
រក់ាក្មេ�ាលន្តក្មេយាាបាំាយណែដូលផ្គតល់អ្ន�ិត្រូបក្មេយាាជួន៍្តដូល់
ក់ម្អមក់រ	 ដូូចិជាាកាារឈប់សត្រូ�ាក់ជាាក្មេដូើម្អ។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
ត្រូ�ូ វផ្គតល់ ត្រូបាំា ក់់ឈន�ល ក្មេសមើ �នាសត្រូ�ាប់កាា រង្វាា រ ណែដូល
�ាន្ត	 “�នៃម្អើក្មេសមើ�នា	ឬអាាចិក្មេត្រូបៀបក្មេ�ៀបបាំាន្ត”	 ក្មេដាាយ�មាន្ត
កាារក្មេរើសក្មេអ្នើង់។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�បង្វាាាញ�ាម្អកាារក្មេសនើសុ�
ថាា	ត្រូបាំាក់់ឈន�លត្រូសបចិាប់សត្រូ�ាប់ក្មេ�ោាង់�ម្អម�ា	និ្តង់ក្មេ�ោាង់
បណែន្តិម្អត្រូ�ូវបាំាន្ត��នាំាយាោាង់ត្រូ�ឹម្អត្រូ�ូវ។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�
ពិនិ្ត�យក្មេម្អើលត្រូបាំាក់់ណែខុរបស់ក់ម្អមក់រឱ្យយបាំាន្តក្មេទំៀង់ទាា�់	ក្មេដូើម្អប�
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វាាយ�នៃម្អើថាាក្មេ�ើក់ម្អមក់រទំទំលួបាំាន្តត្រូបាំាក់់ក្មេបៀវ�សរត៍្រូ�បត់្រូ�ាន្ត់
ក្មេដូើម្អប�ប�ក្មេពញ�ត្រូមូ្អវកាារម្អូលដាាាន្ត	 និ្តង់�ត្រូម្អូវកាាររបស់
ត្រូ�ួស្ថាារពួក់ក្មេ�	ក្មេហើយ�ាន្តណែក់�ត្រូម្អូវក្មេ�ា�ាម្អស្ថាិាន្តកាារ�៍
ទាា�ង់ក្មេនាំា�យាោាង់ក្មេហាាចិណាាស់ក្មេរៀង់រាាល់ព�រឆាំនា�ម្អតង់។

វិ��ស្ថាាត្រូសតបង់់ត្រូបាំាក់់៖	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូមូ្អវឱ្យយផ្គតល់
ឱ្យយក់ម្អមក់ររបស់ពួក់ក្មេ�ន្តូវចុិង់សន្តើឹក់ក្មេបើក់ត្រូបាំាក់់	ឬឯក់ស្ថាារ
ត្រូសក្មេដូៀង់�នាឱ្យយបាំាន្តទាាន្ត់ក្មេពលក្មេវ�ា	 ណែដូលរួម្អបញ្ចូូ�ល
កាារពន្តយល់អ្ន�ព�មូ្អលដាាាន្តនៃន្តត្រូបាំាក់់ឈន�លរបស់ពួក់ក្មេ�
�ាម្អរក្មេបៀបណែដូលក់ម្អមក់រអាាចិយល់បាំាន្ត។	 វិធាាន្តកាារកាា�់
ត្រូបាំាក់់ឈន�ល	ម្អិន្តត្រូ�ូវបាំាន្តអ្ននុ្តញ្ញាាា�ក្មេទំ។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវ
បាំាន្តក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តឱ្យយផ្ទាើាស់បត�រព�កាារទំូទាា�់ស្ថាាច់ិត្រូបាំាក់់ក្មេ�ា
ត្រូបព័ន្តិទូំទាា�់ត្រូបាំាក់់ឈន�លឌ្ឍ�ជួ��ល។

ក្មេ�ាលកាារ�៍សត�អ្ន�ព� 	 អ្ន�ិត្រូបក្មេយាាជួន៍្ត	 និ្តង់កាារ
ឈប់សត្រូ�ាក់៖	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�ផ្គតល់អ្ន�ិត្រូបក្មេយាាជួន្ត៍	
ន្តិង់កាារឈប់សត្រូ�ាក់ដូល់ក់ម្អមក់រទាា�ង់អ្នស់	 ត្រូសប�ាម្អ
�ត្រូម្អូវកាារចិាប់។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ��ាន្តក្មេ�ាលកាារ�៍
ឈប់សត្រូ�ាក់លណែម្អារ�ា�ុភាាពណែដូលត្រូសប�ាម្អ�ត្រូម្អូវកាារ
ចិាប់	 ក្មេហើយ�ូសបញ្ញាជាក់់យាោាង់ចិាស់អ្ន�ព�កាារកាារពាារ	
ន្តិង់អ្ន�ិត្រូបក្មេយាាជួន៍្តបណែន្តិម្អណាាម្អួយណែដូលបាំាន្តផ្គតល់អ្ន���ង់
ក្មេពលកាារឈប់សត្រូ�ាក់លណែម្អារ�ា�ុភាាព	 ន្តិង់អ្ន���ង់
ក្មេពល�ាន្តនៃផ្គាក្មេពាា�/មុ្អន្តក្មេពលឈប់សត្រូ�ាក់លណែម្អារ�ា�ុ
ភាាព។	 ក្មេទាា�ប�មិ្អន្ត�ាន្តចិាប់បាំាន្តណែចិង់ក៏់ក្មេដាាយ,	 ក្មេយើង់
ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តឱ្យយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ផ្គតល់កាារឈប់សត្រូ�ាក់ណែដូល
�ាន្តត្រូបាំាក់់ណែខុដូល់ក់ម្អមក់រ	 រួម្អទាា�ង់កាារសត្រូ�ាក់	ន្តិង់លណែម្អា
រវិសសម្អកាាលនៃ�ៃឈប់សត្រូ�ាក់ស្ថាាធាារ�ៈ	 ន្តិង់កាារ
ឈប់សត្រូ�ាក់លណែម្អារ�ា�ុ	 	 	 ភាាព។ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�ត
ឱ្យយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ផ្គតល់ជួូន្ត�ា�ាបិ�ា	 ឬអ្ននក់ក្មេម្អើលណែ�ទាា�
ក់ុ�ារ�ូចិៗ	�ាន្តក់ណែន្តើង់ណែ�ទាា�ក់ុ�ារ	ឬត្រូបាំាក់់ឧប�ិម្អា	ន្តិង់
កាា រ ក្មេរៀបចិ�ឲ្យយ�ាន្តកាា រង្វាា រ ណែដូលអាាចិប�់ ណែបន្តបាំាន្ត
ត្រូ�ប់ត្រូ�ាន់្ត។

៦.	ក្មេ�ោាង់ក្មេ�ាើកាារ
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួ រ ណែ� ត្រូ�ួ�ពិន្តិ�យ ក្មេ�ោាង់ ក្មេ�ាើ កាា រជាា ត្រូប�ា�	
ក្មេដូើម្អប�រក់ាសុវ�ិិភាាព	 សុខុភាាព	 ន្តិង់សុខុុ�ាលភាាព
របស់ក់ម្អមក់រ។	 ក្មេលើក់ណែលង់ណែ�ក់ន�ង់ស្ថាិាន្តភាាពពិក្មេសស	 ឬ
ត្រូ�ាអាាសន្តន	 (i)	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ត្រូម្អូវឱ្យយក់���់ក្មេ�ោាង់ក្មេ�ាើកាារ
ម្អិន្តឱ្យយក្មេលើសព�	60	ក្មេ�ោាង់ក់ន�ង់ម្អួយសបាំតាហ៍	រួម្អទាា�ង់ក្មេ�ោាង់
បណែន្តិម្អ	ក្មេហើយ	(ii)	ក់ម្អមក់រន្តិក្មេយាាជួិ��នាក់់ៗត្រូ�ូវ�ាន្តសិទំិិ
សត្រូ�ាក់យាោាង់ក្មេហាាចិណាាស់ម្អួយនៃ�ៃសត្រូ�ាប់រាាល់កាារង្វាារ
ត្រូបាំា�ព�រនៃ�ៃ។	ក់ន�ង់ត្រូ�ប់កាាលៈក្មេទំសៈទាា�ង់អ្នស់	ក្មេ�ោាង់ក្មេ�ាើកាារ
ម្អិន្តត្រូ�ូវក្មេលើសព�ចិ�ន្តួន្តអ្ន�ិបរ�ាណែដូលចិាប់អ្នន្តុញ្ញាាា�
ក្មេនាំា�ក្មេទំ។	 ត្រូក់ុម្អហុុន្តផ្គគ�់ផ្គគង់់�ត្រូមូ្អវឱ្យយផ្គតល់ឱ្យយក់ម្អមក់រន្តូវ
កាារឈប់សត្រូ�ាក់ណែដូល�ត្រូមូ្អវក្មេដាាយចិាប់	ឬកាារសត្រូ�ាក់
ក្មេដាាយសម្អក្មេហ�ុផ្គល	ណែដូលចិាប់មិ្អន្តបាំាន្តក់���់។

បណែន្តិម្អក្មេ�ោាង់៖	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្តក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តឱ្យយ
ពិ�ារណាាក្មេលើបទំដាាាន្តជួ�ក្មេន្តឿស្ថាាសនាំា	 (ឧ.	 នៃ�ៃឈប់
សត្រូ�ាក់ស្ថាាសនាំា)	 ក្មេ�ាក្មេពលឲ្យយក់ម្អមក់រណែ�ម្អក្មេ�ោាង់។	
អ្ននក់ផ្គគ �់ផ្គគ ង់់ �ួ រ ណែ�ផ្គតល់ឱ្យយក់ម្អមក់រន្តូ វកាារជួូន្តដូ��ឹង់
ត្រូ�ប់ត្រូ�ាន់្តអ្ន�ព�កាារផ្ទាើាស់បត�រក្មេ�ោាង់បណែន្តិម្អ។

៧.	កាារត្រូបឆាំា�ង់កាារក្មេរើសក្មេអ្នើង់
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់Amazon	 ម្អិន្តត្រូ�ូវក្មេរើសក្មេអ្នើង់ក្មេលើមូ្អលដាាាន្ត
នៃន្តពូជួស្ថាាសន្ត៍	 ព�៌សម្អប�រ	 ត្រូបភពក្មេដូើម្អជាា�ិ	 ក្មេភទំ	
អ្ន�តសញ្ញាាា�ក្មេយន្តឌ្ឍ័រ	 ទំ�ក្មេនាំារផ្គើ�វក្មេភទំ	 ស្ថាាសនាំា	 ជួ�ក្មេន្តឿ	
វ�ត�ាន្តនៃន្តពិកាារភាាពផ្គើ�វកាាយ	អាារម្អម�៍	ឬផ្គើ�វចិិ�ត	អាាយុ	
��ន្តិ�ន្តក្មេយាាបាំាយ	 កាារ�ាន្តនៃផ្គាក្មេពាា�	 សញ្ញាជា�ិ	 ជួន្ត
ចិ�ណាាក់ត្រូសុក់	អ្ន���យុទំជិួន្ត	ជាា�ិស្ថាាសន្ត	៍ពូជួពង់ស	វ�ណៈ	
ស្ថាិាន្តភាាពអាាពាាហ៍ពិពាាហ៍	ឬត្រូ�ួស្ថាារ	ឬស្ថាិាន្តភាាពណែដូល
ត្រូ�ូវបាំាន្តកាារពាារក្មេដាាយចិាប់ក់ន�ង់កាារជួួល	 និ្តង់កាារអ្ននុ្តវ�ត
កាារង្វាារ	 ដូូចិជាាកាារក្មេត្រូជួើសក្មេរើស	 កាារក្មេសនើសុ�កាារង្វាារ	 កាារ
��ក្មេ�ើង់�ួនាំាទំ�	កាារ�ា�់�ា�ង់កាារង្វាារ	កាារប�ះ��ប�ះ�ល	
ត្រូបាំាក់់ឈន�ល		អ្ន�ិត្រូបក្មេយាាជួន៍្ត	និ្តង់កាារបញ្ចូូប់កាារង្វាារ។

អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ ត្រូ�ូ វបាំាន្តហាាម្អឃាា�់ម្អិន្តឱ្យយស្ថាាក់សួរអ្ន�ព�
អាាពាាហ៍ពិពាាហ៍	 កាារ�ាន្តនៃផ្គាក្មេពាា�	 ឬស្ថាិាន្តភាាពជាា
�ា�ាបិ�ារបស់ក់ម្អមក់រ	 ណែដូលជាាលក់ំ�ៈវិន្តិចិោ័យ
សត្រូ�ាប់កាារជួួល	 ឬបន្តតកាារង្វាារ។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ម្អិន្តត្រូ�ូវ
ក្មេសនើសុ�	 ឬទាាម្អទាារឱ្យយ�ាន្ត�ភ៌	 ត្រូពហម�ារី	 ឬកាារក្មេ�ាើក្មេ�សត
ក្មេម្អក្មេរាា�ក្មេអ្នដូស៍ក្មេ�ើយ	 ក្មេហើយពួក់ក្មេ�ម្អិន្តត្រូ�ូវបង់ំិ�បង់ំ�	 ឬ
ដាាក់់ស�័ា�ដូល់ត្រូសត�ឱ្យយក្មេត្រូបើ	 ឬម្អិន្តក្មេត្រូបើវិ��ពន្តារក់�ក្មេ�ើ�	
ឬក្មេរើសក្មេអ្នើង់ពួក់ក្មេ�ចិ�ក្មេពាា�ជួក្មេត្រូម្អើសបន្តតពូជួរបស់ពួក់ក្មេ�។	
រាាល់កាារក្មេ�ាើក្មេ�សតក្មេវជួជស្ថាាត្រូសតណែដូលត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូម្អូវរបស់
ក់ម្អមក់រ	 ឬក្មេបក់ំជួន្តម្អិន្តត្រូ�ូវក្មេត្រូបើក់ន�ង់លក់ំ�ៈក្មេរើសក្មេអ្នើង់
ក្មេ�ើយ។

អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូម្អូវឱ្យយបក្មេង់ាើ�ក់ណែន្តើង់ស្ថានាក់់ក្មេ�ា
សម្អរម្អយ	សត្រូ�ាប់	អ្ននក់ពិកាារភាាព	អ្ននក់ស្ថាាសនាំា	ឬអ្ននក់�ាន្ត
�ភ៌	 ក្មេដាាយមិ្អន្ត�ាន្តកាារបោ�ពាាល់ដូល់ត្រូបាំាក់់ណែខុ	 ឬក់ត្រូមិ្អ�
កាារង្វាារ។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ��ាន្តក្មេ�ាលន្តក្មេយាាបាំាយ
កាារង្វាា រ ណែដូល�ាន្តឱ្យកាាសក្មេសមើ�នា ណែដូលក្មេលើក់ក់ម្អ័ស់
សម្អភាាពក្មេយន្តឌ្ឍ័រក់ន�ង់កាារអ្នន្តុវ�តកាារង្វាារ។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
ម្អិន្តត្រូ�ូវក្មេរើសក្មេអ្នើង់ចិ�ក្មេពាា�ម្អនុ្តសសណែដូល�ាន្តនៃផ្គាក្មេពាា�	�តាយ
ប�ក្មេ�ាក្មេដាា�ក់ូន្ត	ឬក់ម្អមក់រណែដូលត្រូ��ប់ព�កាារឈប់សត្រូ�ាក់
លណែម្អារ�ា�ុភាាពក្មេទំ	 ក្មេហើយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ��ាន្ត
ក្មេ�ាលកាារ�៍ឈប់សត្រូ�ាក់សត្រូ�ាប់�តាយក្មេដូើម្អប�កាារពាារ
កុ់�ឲ្យយ�ាន្តក្មេរឿង់ក្មេហ�ុក្មេក់ើ�ក្មេ�ើង់។	

ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ឱ្យយបក្មេង់ាើ�	 ន្តិង់អ្នន្តុវ�តន្ត៍	
ក្មេ�ាលន្តក្មេយាាបាំាយ	 ណែដូលក្មេលើក់��ក្មេក់ើង់ភាាពជាា��ណាាង់	
ន្តិង់ក្មេលើក់ក់ម្អ័ស់ភាាពចិត្រូមុ្អ�	 សម្អ�ម្អ៌	 និ្តង់ភាាពសុ��នា។	
ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	 វាាយ�នៃម្អើក្មេ�ាក្មេលើវបប�ម្អ៌
ត្រូក់ុម្អហុុន្តរបស់ពួក់ក្មេ�សត្រូ�ាប់ហាាន្តិភ័យនៃន្តកាារក្មេរើសក្មេអ្នើង់	
ន្តិង់កាារយាាយ�	 ក្មេដាាយអ្នន្តុវ�តណែផ្គន្តកាារត្រូ�ប់ត្រូ�ង់	 ន្តិង់កាារ
ប�ះ��ប�ះ�លក្មេដូើម្អប�ក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយហាាន្តិភ័យណាាម្អួយ។	
ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ឱ្យយផ្គតល់ក់ម្អមវិ��សត្រូ�ាប់
ក់ម្អមក់រន្តិក្មេយាាជួិ�ណែដូលម្អិន្ត�ាន្ត��ណាាង់	(ឧ.	ត្រូសត�)	ក្មេដូើម្អប�
បក្មេង់ាើន្តឱ្យកាាសរបស់ពួក់ក្មេ�សត្រូ�ាប់កាាររីក់ចិក្មេត្រូម្អើន្តក់ន�ង់
អាាជួ�ព។

៨.	 កាារត្រូបឆាំា�ង់កាារក្មេបៀ�ក្មេបៀន្ត	 ន្តិង់កាាររំក្មេ�ាភ
ប�ពាាន្ត
ក់ម្អមក់រទាា�ង់អ្នស់ត្រូ�ូវណែ�ទំទំួលបាំាន្តកាារក្មេ�ារពន្តិង់ក្មេសចិក់ត�
នៃ�ើ�ន�រ។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ម្អិន្តត្រូ�ូវចិូលរួម្អ	 ឬអ្ន�់ឱ្យន្តចិ�ក្មេពាា�អ្ន�
ក្មេពើហឹង់ា	កាារយាាយ�	កាាររំក្មេ�ាភប�ពាាន្ត	ឬកាារបង់ំិ�បង់ំ�	



8Amazon ស្តតង់់ដាាខ្សែ�ែស្តង្វាាាក់់ផ្គគត់់ផ្គគត់់

រួម្អទាា�ង់ផ្គើ�វកាាយ	 ពាាក់យសម្អី�	 ផ្គើ�វក្មេភទំ	 ឬផ្គើ�វចិិ�ត	 ឬទំត្រូម្អង់់
នៃន្តកាារក្មេ�ាើទាារុ�ក់ម្អម	ឬអ្ន�ក្មេពើក្មេឃាារក្មេ�ា	អ្នម្អនុ្តសស�ម្អ៌	ឬ
កាារបនាំាាបបក្មេនាំិាក់ណាាម្អួយក្មេ�ើយ។	 ទាា�ង់ក្មេន្ត�រួម្អ�ាន្ត
កាារ��រាាម្អក់�ណែហង់នៃន្តអ្ន�ក្មេពើហិង់ា	 កាារដាាក់់ទំ�ឌក់ម្អម
ក្មេលើរាាង់កាាយ	 កាារបង់ំិ�បង់ំ�ផ្គើ�វចិិ�ត	 កាារក្មេបៀ�ក្មេបៀន្ត
ផ្គើ�វក្មេភទំ	 អ្ន�ក្មេពើហិង់ាណែផ្គអក់ក្មេលើក្មេយន្តឌ័្ឍរ	 កាាររឹ�បន្តតឹង់
ម្អិន្តសម្អក្មេហ�ុផ្គលក់ន�ង់កាារចិូល	 ឬក្មេចិញព�កាារង្វាារ	 ន្តិង់
ក់ណែន្តើង់ស្ថានាក់់ក្មេ�ា	 កាារ�ាប់ខុើ�ន្ត	 ឬកាារ�ុ�ឃាា�ង់ក្មេដាាយ
ប�ពាាន្ត	 ឬទំត្រូម្អង់់នៃន្តកាារប�ភិ�ប�ភ័យក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�។	 ក្មេយើង់
ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	អ្ននុ្តវ�តក្មេ�ាលន្តក្មេយាាបាំាយណែដូល
ហាាម្អឃាា�់សក់ម្អមភាាពទាា�ង់ក្មេន្ត�	ន្តិង់ទំ�នាំាក់់ទំ�ន្តង់	ក្មេ�ាកាាន្ត់
ក់ម្អមក់រទាា�ង់អ្នស់ជាាភាាស្ថាាក់�ក្មេ�ើ�របស់ពួក់ក្មេ�។	 ក្មេយើង់
ក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ផ្គតល់ន្តូវកាារ	 ប�ះ��ប�ះ�ល
សត�អ្ន�ព�	កាារក្មេបៀ�ក្មេបៀន្តផ្គើ�វក្មេភទំណែដូលង្វាាយរង់ក្មេត្រូ�ា�ក្មេដាាយ
ក្មេយន្តឌ័្ឍរ	 អ្ន�អ្ន�ក្មេពើហិង់ាក្មេលើក្មេយន្តឌ័្ឍរដូល់អ្ននក់ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់	
ត្រូបធាាន្តណែផ្គនក់	និ្តង់ក់ម្អមក់រទាា�ង់អ្នស់។

៩.យន្តតកាារប�ះឹង់ស្ថាារទំុក់ំ	 ន្តិង់កាាររាាយកាារ�៍៖	
ក់ម្អមក់រន្តិក្មេយាាជួិ�ទាា�ង់អ្នស់ត្រូ�ូវណែ��ាន្តក្មេសរីភាាពក់ន�ង់
កាារបក្មេញ្ចូូញម្អ�ិអ្ន�ព�ក់ង់ាល់របស់ពួក់ក្មេ�	 ន្តិង់ណែសាង់រក់
ដូ� ក្មេណាា� ត្រូស្ថាាយនៃន្តបញ្ញាាា ណែដូលត្រូ�បដូ�ះ ប់ ក្មេដាាយ
សតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�ក់ន�ង់លក់�ំៈស�ៃា�	់ន្តងិ់អ្ននាំាម្អកិ់	ក្មេដាាយ
ម្អិន្ត�ាន្តកាារសង់សឹក់។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូម្អូវឱ្យយ
បក្មេង់ាើ�	 និ្តង់រក់ាយន្តតកាារប�ះឹង់ស្ថាារទំុក់ំត្រូបក់បក្មេដាាយ
សម្អ�ម្អ៌	ន្តិង់�ាន្តត្រូបសិទំិភាាព	សត្រូ�ាប់ក់ម្អមក់រន្តិក្មេយាាជួិ�
ក់ន�ង់កាារបញ្ចូជ�ន្តប�ះឹង់របស់ពួក់ក្មេ�។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�
រក់ាន្តូវដូ�ក្មេ�ើរកាារក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយត្រូបក់បក្មេដាាយត្រូបសិទំិភាាព	
�ាន្តកាារត្រូបាំាត្រូសយ័ទាាក់់ទំង់យាោាង់ចិាស�់ាសដ់ូល់ក់ម្អមក់រ	
ក្មេដូើម្អប�ក្មេសុើបអ្នក្មេង់ា�	 និ្តង់ក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយក់ង់ាល់របស់ក់ម្អមក់រ
ទាាន់្តក្មេពលក្មេវ�ា។

ក់ម្អមក់រន្តិក្មេយាាជួិ�ណែដូលជួួលក្មេដាាយអ្ននក់ក្មេ�ោាកាារបន្តតត្រូ�ូវណែ�
�ាន្តយន្តតកាារក្មេដូើម្អប�នាំា�យក់ក់ង់ាល់របស់ពួក់ក្មេ�ក្មេ�ាកាាន់្ត
អ្ននក់ក្មេ�ោាកាារបន្តត។

ក់ម្អមក់រក់៏ត្រូ�ូវ�ាន្តក្មេសរីភាាពក់ន�ង់កាារបក្មេញ្ចូូញន្តូវក់ង់ាល់
របស់ពួក់ក្មេ�ក្មេ�ាកាាន្ត់Amazon	ឬសវន្តក់ររបស់ខុើ�ន្ត	រួម្អទាា�ង់
�ាម្អរយៈកាារស�ាាសន្ត៍បុ�គលិក់ស�ៃា�់	 និ្តង់អ្នន្តុញ្ញាាា�
ឱ្យយចិូលរួម្អក់ន�ង់ដូ�ក្មេ�ើរកាារសវន្តក់ម្អមក្មេដាាយម្អិន្តភ័យខាើាចិ
កាារសង់សឹក់។

១០.ក្មេសរីភាាពនៃន្តស�ា�ម្អ
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�ក្មេ�ារពសិទំិិរបស់ក់ម្អមក់រក់ន�ង់កាារបក្មេង់ាើ�	
ចិូលរួម្អ	 ឬបដិូក្មេស�មិ្អន្តចិូលរួម្អក់ន�ង់សហជួ�ពកាារង្វាារ	 ឬ
អ្នង់គកាារត្រូសបចិាប់ក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�នៃន្តកាារក្មេត្រូជួើសក្មេរើសរបស់
ពួក់ក្មេ�ផ្ទាាាល់។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�ក្មេ�ារពសិទំិិក់ម្អមក់រ
ចិ�ក្មេពាា�ក្មេសរីភាាពក់ន�ង់កាារបក្មេង់ាើ�ស�ា�ម្អ	និ្តង់កាារចិរ�ាជាា
សម្អូហភាាព។	ក់ម្អមក់រនិ្តក្មេយាាជួិ�មិ្អន្តត្រូ�ូវទំទួំលកាារពិន្ត័យ	
ឬទំទួំលរង់នូ្តវកាារសង់សឹក់	កាារយាាយ�	ឬកាារប�ភិ�ប�ភ័យ
ចិ�ក្មេពាា�កាារអ្ននុ្តវ�តសិទំិិទាា�ង់ក្មេន្ត�ក្មេដាាយអ្នហឹង់ាក្មេ�ើយ។

សុខុភាាព	ន្តិង់
សុវ�ិិភាាព
១.	សុខុភាាព	និ្តង់សុវ�ិិភាាព
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូមូ្អវឱ្យយផ្គតល់ឱ្យយក់ម្អមក់រន្តវូបរយិាាកាាស
កាារង្វាារត្រូបក់បក្មេដាាយសុវ�ិិភាាព	 ន្តិង់សុខុភាាពលអ	 ណែដូល
ក្មេជួៀសវាាង់កាារបង់ាក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់ដូល់សុខុភាាពផ្គើ�វកាាយ	ន្តិង់
ផ្គើ�វចិិ�តរបស់ក់ម្អមក់រ។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�ក្មេ�ារព�ាម្អចិាប់
ណែដូលបាំាន្តបញ្ចូា�តិទាាក់់ទំង់ក្មេ�ានឹ្តង់សុវ�ិិភាាពកាារង្វាារ	
លក់ខំុ�ឌកាារង្វាារ	ន្តងិ់សតង់់ដាារសខុុភាាព។	ក្មេ�ាក្មេពលណែដូល
ចិាប់�ត្រូមូ្អវ,	 Amazon	 �ត្រូមូ្អវឱ្យយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ជួួយសត្រូមួ្អល
ដូល់��ៈ					ក់�មា�ិកាារសុខុភាាព	និ្តង់សុវ�ិិភាាពរបស់
ក់ម្អមក់រ	ត្រូបកាាសព័�៌�ាន្តសុខុភាាព	ន្តិង់សុវ�ិិភាាពក្មេ�ាក់ន�ង់
ទំ��ា�ង់	 និ្តង់ភាាស្ថាាណាាណែដូលក់ម្អមក់រអាាចិយល់បាំាន្ត	 ន្តិង់					
ផ្គតល់កាារប�ះ��ប�ះ�លសុខុភាាព	 ន្តិង់សុវ�ិិភាាពដូល់
ក់ម្អមក់រក្មេ�ាក្មេពល�ាប់ក្មេផ្គតើម្អកាារង្វាារ	 និ្តង់ជាាក្មេទំៀង់ទាា�់
បនាំាាប់ព�ក្មេនាំា�	រួម្អទាា�ង់ក្មេពល�ាន្តអាាសន្តន	ន្តិង់កាាររង់របួស
ណែដូលក្មេក់ើ�ក្មេ�ើង់ក្មេ�ាក់ណែន្តើង់ក្មេ�ាើកាារ។	ក្មេ�ាក្មេពលណែដូលចិាប់
ម្អិន្តបាំាន្តក់���់	 ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តឱ្យយក្មេ�ាលកាារ�៍
ទាា�ង់ក្មេន្ត��ាន្តកាារអ្នន្តុវ�តលអប�ផ្គុ�។Amazonក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�ត
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ចិូលរួម្អក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយអ្ន�ក្មេពើហឹង់ាក្មេ�ាក់ណែន្តើង់ក្មេ�ាើ
កាារក់ន�ង់លក់ំ�ៈមួ្អយណែដូលរួម្អបញ្ចូូ�លក្មេយន្តឌ័្ឍរ។

២.	 លក់ំខុ�ឌកាារង្វាារត្រូបក់បក្មេដាាយសុវ�ិិភាាព	
ន្តិង់អ្ននាំាម្អ័យឧសាហក់ម្អម
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�រក់ាលក់ំខុ�ឌកាារង្វាារត្រូបក់បក្មេដាាយ
សុវ�ិិភាាព,	 រួម្អទាា�ង់ក្មេដាាយកាារផ្គតល់នូ្តវក្មេត្រូ�ឿង់បរិកាំារ
ណែដូលត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ក្មេដាាយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	 ក្មេហដាាារចិនាំាសម្អ័័ន្តិ
ក្មេត្រូ�ឿង់បរិកាំារ	 និ្តង់�ោាសុ�ន្តត្រូបក់បក្មេដាាយសុវ�ិិភាាព	 ។	
ក្មេត្រូ�ឿង់បរិកាំារ	 និ្តង់ន្តិង់បរិស្ថាិាន្តក់ម្អមក់រណែដូលត្រូ�ប់ត្រូ�ង់
ក្មេដាាយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�ប�ក្មេពញ�ាម្អ�ត្រូមូ្អវកាារចិាប់
ទាា�ង់អ្នស់	 ក្មេហើយត្រូ�ូវណែ��ាន្តរចិនាំា	 	 	 	 សម្អ័័ន្តិរឹង់�ា�
ជាាមួ្អយនឹ្តង់ស�ាារៈត្រូ�ប់ត្រូ�ាន់្ត	 រចិនាំាក្មេ�ើង់ត្រូបក់បក្មេដាាយ
វិជាជាជួ�វៈសត្រូ�ាប់កាារពាារព�ហាាន្តិភ័យ	រញ្ចូជ�យដូ�	ខុយល់	ន្តិង់
ក្មេត្រូ�ា�ម្អហន្តតរាាយ�ម្អមជាា�ិក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�។	ក្មេយើង់មិ្អន្តអ្ន�់ឱ្យន្ត
ចិ�ក្មេពាា�អ្ន�ារណែដូលសិិ�ក់ន�ង់ហាាន្តិភ័យនៃន្តកាារដូួលរល�	 ឬ
បរិយាាកាាសកាារង្វាារណែដូលបង់ាកាារ��រាាម្អក់�ណែហង់ភាើាម្អៗ
ដូល់អាាយុជួ�វិ�	 រួម្អទាា�ង់ក្មេដាាយស្ថាារអ្ន�គ�ភ័យ	 អ្ន�គិសន្ត�	
ក្មេម្អកាានិ្តចិ	 ��ម្អ�	 និ្តង់ក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់ជួ�វស្ថាាត្រូសតណែដូលមិ្អន្តអាាចិ
ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់បាំាន្តក្មេ�ើយ។

ក្មេយើ ង់� ត្រូមូ្អ វ ឱ្យយ អ្នន ក់ផ្គគ �់ ផ្គគ ង់់ ត្រូ�ួ � ពិ ន្តិ �យ ក្មេត្រូ�ា�ថានា ក់់
សុខុភាាព	 និ្តង់សុវ�ិិភាាពណែដូលអាាចិបោ�ពាាល់ក់ម្អមក់រ	
(ឧ.	 ស្ថាារធាា�ុ��ម្អ�	 ជួ�វស្ថាាត្រូសត	 ក្មេម្អកាាន្តិចិ	 អ្ន�គិសន្ត�	 ន្តិង់
ត្រូបភពថាាម្អពលក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�	ភានាក់់ង្វាារបង់ាក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់ដូល់
រាាង់កាាយ	ក្មេភើើង់	យាាន្តជួ�និ្ត�	ក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់ធាើាក់់)។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
ត្រូ�ូវក់���់អ្ន�តសញ្ញាាា�	 វាាយ�នៃម្អើ	 ន្តិង់កាា�់បន្តិយ
ក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់ទាា�ង់ក្មេន្ត�ក្មេដាាយក្មេត្រូបើកាារអ្ននុ្តវ�តលអប�ផុ្គ�។	 ក្មេន្ត�
អាាចិរួម្អបញ្ចូូ�លកាារលុបប�បាំា�់ក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់;	ដូ�ក្មេ�ើរកាារ	ឬ
ស�ាារៈជួ�ន្តួស;	 កាារត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ក្មេដាាយកាាររចិនាំាត្រូ�ឹម្អត្រូ�ូវ;	
កាារអ្នន្តវុ�តកាារត្រូ�បត់្រូ�ង់ណែផ្គនក់វសិាក់ម្អម	និ្តង់រដូាបាំាល	កាាររក់ា
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កាារកាារពាារ	ន្តិង់ន្ត��ិវិ��កាារង្វាារត្រូបក់បក្មេដាាយសុវ�ិិភាាព	(រួម្អ
ទាា�ង់កាារដាាក់់ក្មេស្ថាា/ដាាក់់ស្ថាើាក់សញ្ញាាាក្មេ�ាក្មេលើឧបក់រ�៍កាា
ពាារសុវ�ិិភាាព)	 និ្តង់ផ្គតល់កាារប�ះ��ប�ះ�លសុខុភាាព	
ន្តិង់សុវ�ិិភាាពកាារង្វាារជាាបន្តតបនាំាាប់។	 ក់ន�ង់ក់រ��
ណែដូលក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់ម្អិន្តអាាចិកាា�់បន្តិយបាំាន្តត្រូ�ប់ត្រូ�ាន្ត់
�ាម្អម្អក្មេ�យ�បាំាយទាា�ង់ក្មេន្ត�	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូម្អូវ
ឱ្យយផ្គតល់ឱ្យយក់ម្អមក់រន្តូវឧបក់រ�៍កាារពាារផ្ទាាាល់ខុើ�ន្តណែដូល
សម្អត្រូសប	ណែ�ទាា�បាំាន្តលអ	ក្មេដាាយមិ្អន្ត�ិ�នៃ�ើ	រួម្អជាាមួ្អយនឹ្តង់
កាារប�ះ��ប�ះ�លអ្ន�ព�រយ�ក្មេពល	ន្តិង់រក្មេបៀបក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់
ឧបក់រ�៍ឱ្យយបាំាន្តត្រូ�ឹម្អត្រូ�ូវ។	ក់ម្អមក់រនិ្តក្មេយាាជួ�ិណែដូលក្មេ�ាើកាារ
ជាាម្អួយ	 (ឬត្រូ�ូវបាំាន្តបោ�ពាាល់)	 ស្ថាារធាា�ុ	 វ�ិ�	 ឬស�ាារៈ
ក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់ត្រូ�ូវណែ�ត្រូ�ូវបាំាន្តជួូន្តដូ��ឹង់អ្ន�ព�ហាាន្តិភ័យដូល់
ពួក់ក្មេ�ណែដូលទាាក់់ទំង់នឹ្តង់ក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់ទាា�ង់ក្មេន្ត�	 ក្មេហើយ
ទំទំួលបាំាន្តកាារប�ះ��ប�ះ�លសម្អត្រូសបជាាម្អុន្ត	 និ្តង់
ក្មេ�ាើកាារប�ះ��ប�ះ�លជាាបន្តតបនាំាាប់។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�
ត្រូ�ួ�ពិនិ្ត�យក្មេម្អើលហាានិ្តភ័យសុខុភាាព	 និ្តង់សុវ�ិិភាាព
ក្មេ�ាក់ណែន្តើង់ក្មេ�ាើកាារណែដូលអាាចិបោ�ពាាល់ដូល់ម្អន្តុសសណែដូល
�ាន្តនៃផ្គាក្មេពាា�	 ឬប�ក្មេ�ាក្មេដាា�កូ់ន្ត	 ក្មេហើយ�ា�់វិធាាន្តកាារ
សម្អក្មេហ�ុផ្គលក្មេដូើម្អប�ដូក់ក្មេចិញ	 ឬកាា�់បន្តិយហាានិ្តភ័យ
ទាា�ង់ក្មេន្ត�	 ត្រូបាំាប់ពួក់ក្មេ�អ្ន�ព�ក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់ណាាមួ្អយ	 និ្តង់ផ្គតល់
ក់ណែន្តើង់ស្ថានាក់់ក្មេ�ាសម្អរម្អយ។

កាារង្វាារបង់ាឲ្យយរង់របួស	 និ្តង់�ាន្តជួ�ងឺ់	 ៖	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវ
បាំាន្ត�ត្រូមូ្អវឱ្យយដាាក់់ន្ត��ិវិ��	 និ្តង់ត្រូបព័ន្តិក់ន�ង់ក់ណែន្តើង់កាារង្វាារ
ក្មេដូើម្អប�កាារពាារ	 ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់	 និ្តង់�ាម្អដាាន្តកាាររង់របួស	 និ្តង់
បង់ាជួ�ងឺ់,	 ជួ�រុញក់ម្អមក់រឲ្យយក្មេចិ�រាាយកាារ�៍;�ា�់ថានាក់់ន្តិង់
ក់�់ត្រូ�ាក់រ��របួសនិ្តង់ជួ�ងឺ់,	 ផ្គតល់កាារពាបាំាល�ា�បាំាចិ់	
ក្មេសុើបអ្នក្មេង់ា�ក់រ��	 អ្នន្តុវ�ត	 សក់ម្អមភាាពណែក់�ត្រូម្អូវ	 ក្មេដូើម្អប�
លុបប�បាំា�់ផ្គលបោ�ពាាល់ទាា�ង់ក្មេនាំា�	និ្តង់សត្រូមួ្អលដូល់កាារ
វិលត្រូ��ប់របស់ក់ម្អមក់រចិូលក្មេ�ាើកាារវិញ។	 កាារពាបាំាល
ក្មេវជួជស្ថាាត្រូសត�ា�បាំាចិ់�ាន្តន្ត័យថាា	 យាោាង់ក្មេហាាចិណាាស់	
ក់ន�ង់ក់រ���ាន្តរបួស	 និ្តង់/ឬបង់ាជួ�ងឺ់ទាាក់់ទំង់នឹ្តង់កាារង្វាារ	
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�ផ្គតល់ឱ្យយក់ម្អមក់រនូ្តវកាារសក្មេ�ង្វាគា�បឋម្អ	
ន្តិង់ព័�៌�ាន្តទាាក់់ទំង់ន្តឹង់ក្មេសវាាសុខុភាាពណែដូល�ាន្ត�នៃម្អើ
សម្អរម្អយ	និ្តង់អាាចិក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់បាំាន្ត។	ក្មេ�ាក្មេពលណែដូល�ត្រូម្អូវ
ក្មេដាាយចិាប់	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�ផ្គតល់ក់ណែន្តើង់ណែ�ទាា�សុខុភាាព
ជាាម្អួយអ្ននក់ជួ�នាំាញសុខុភាាពណែដូល�ាន្តសម្អ�ិភាាព
សត្រូ�ាប់កាារសក្មេ�ង្វាគា�បនាំាាន្ត់ណែដូលទាាក់់ទំង់នឹ្តង់សុខុភាាព។

៣.	�ត្រូមូ្អវកាាររាាង់កាាយ
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូម្អូវឱ្យយបន្តតក់���់អ្ន�តសញ្ញាាា�	
វាាយ�នៃម្អើ	 ន្តិង់ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ក់ិចិូកាារណែដូលរាាង់កាាយអាាចិក្មេ�ាើ
បាំាន្តទាា�ង់អ្នស់	 (រួម្អទាា�ង់កាារក្មេលើក់ស�ាារៈក្មេដាាយនៃដូ	 ន្តិង់
កាារក្មេលើក់�ៃន់្ត	 ឬកាារក្មេលើក់ដូណែដូលៗ	 កាារឈរយូរ	 និ្តង់
កាារង្វាារដូណែដូលៗ	ឬក្មេដាាយបង់ំ�ខាើា�ង់)	 ក្មេដូើម្អប�ជួួយធាានាំាថាា
សុខុភាាព	ន្តិង់សុវ�ិិភាាពរបស់ក់ម្អមក់រម្អិន្ត�ាន្តក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់។	
ត្រូបសិន្តក្មេបើលក់ំខុ�ឌក្មេ�ាក់ណែន្តើង់ក្មេ�ាើកាារអាាចិប�ះ�ល
ឱ្យយ�ាន្តក្មេត្រូ�ា�ថាាក់់ព�ក់�ក្មេ�ា	 ឬភាាព�ាន្ត�ឹង់។	 ក់ម្អមក់រ
ត្រូ�ូវណែ�ទំទួំលបាំាន្តនូ្តវក់�ក្មេ�ាត្រូ�ប់ត្រូ�ាន់្ត	 ខុយល់ក្មេចិញចិូល	
ឧបក់រ�៍កាារពាារផ្ទាាាល់ខុើ�ន្ត	 (PPE)	 ក់ណែន្តើង់សត្រូ�ាក់	 កាារ
កាារពាារពន្តើឺត្រូព�អាាទំិ�យ	 (ឧ.	 ម្អើប់)	 និ្តង់/ឬ�ាន្តស�ក្មេ�ើម្អ
ត្រូ�ប់ត្រូ�ាន្ត់។	 ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់បក្មេង់ាើ�
កាារអ្នន្តុវ�ត	 ណែដូលអាាចិឱ្យយក់ម្អមក់រសត្រូ�ាក់បាំាន្តត្រូ�ប់ត្រូ�ាន់្ត	
ន្តិង់សត្រូ�ាក់ញ���ទឹំក់ក់ន�ង់អ្ន���ង់ក្មេវន្តរបស់ពួក់ក្មេ�	 ក្មេដាាយ

�ិ��ូរព�បរិស្ថាិាន្ត	ន្តិង់ក់ិចិូកាារណែដូលរាាង់កាាយក់ម្អមក់រអាាចិ
ក្មេ�ាើបាំាន្ត។

៤.	 កាារក្មេត្រូ�ៀម្អលក់ំ�ៈ	 និ្តង់កាារក្មេ�ើើយ�ប
សត្រូ�ាប់កាារសក្មេ�ង្វាគា�បនាំាាន់្ត
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគ ង់់ ត្រូ�ូ វបាំាន្ត�ត្រូម្អូ វឱ្យយក់���់អ្ន�តសញ្ញាាា�	
ន្តិង់ក្មេរៀបចិ�ណែផ្គន្តកាារសត្រូ�ាប់ស្ថាិាន្តភាាពអាាសន្តន	 ក្មេដាាយ
អ្នន្តុវ�តត្រូបព័ន្តិក្មេ�ើើយ�ប	និ្តង់ណែផ្គន្តកាារសក្មេ�ង្វាគា�បនាំាាន់្ត	និ្តង់
ប�ះ��ប�ះ�លក់ម្អមក់ររបស់ពួក់ក្មេ�	យាោាង់ក្មេហាាចិណាាស់
ជាាក្មេរៀង់រាាល់ឆាំនា�។	 ក្មេយើង់ទាាម្អទាារឱ្យយ�ាន្តត្រូបព័ន្តិក្មេ�ើើយ�ប	
ន្តិង់ណែផ្គន្តកាារសក្មេ�ង្វាគា�បនាំាាន្ត់ 	 ក្មេដូើម្អប�បញ្ចូូ�លកាារ
រាាយកាារ�៍បនាំាាន្ត់	 ត្រូបព័ន្តិក្មេរាាទំ៍;	 កាារជួូន្តដូ��ឹង់	 និ្តង់
ន្ត��ិវិ��ជួក្មេម្អើ�សបុ�គលិក់។	 កាារប�ះ��ប�ះ�លក់ម្អមក់រ
ន្តិក្មេយាាជួិ�;	 កាារសក្មេ�ង្វាគា�បឋម្អ;	 ដូ�ក្មេ�ើរកាាឧបក់រ�៍
�ាប់សញ្ញាាា	 ន្តិង់ពន្តើ�់អ្ន�គ�ភ័យ,	 មិ្អន្ត�ាន្តកាាររាារាា�ង់	 និ្តង់
ក្មេដាា�ក្មេស្ថាារទាាារ�់ជួក្មេម្អើ�ស,	 ក្មេលខុទំ�នាំាក់់ទំ�ន្តង់សត្រូ�ាប់
អ្ននក់សក្មេ�ង្វាគា�បនាំាាន្ត់;	 និ្តង់វិធាាន្តកាារស្ថាតារក្មេ�ើង់វិញ។	
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្តក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តឱ្យយបក្មេង់ាើ�ណែផ្គន្តកាារ	ន្តិង់
ន្ត��ិវ�ិ�ណែដូលក្មេផ្ទាតា�ក្មេលើកាារកាា�ប់ន្តយិក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់ដូលអ់ាាយុ
ជួ�វិ�	បរិស្ថាិាន្ត	និ្តង់ត្រូទំពយសម្អប�តិ។

៥.	របាំា�ង់កាារពាារ�ោាសុ�ន្ត
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ត្រូមូ្អវឱ្យយអ្នន្តុវ�តក់ម្អមវិ��ណែ�ទាា��ោាសុ�ន្តជាាត្រូប�ា�។	
ផ្គលិ�ផ្គល	ន្តិង់ក្មេត្រូ�ឿង់យន្តតក្មេផ្គសង់ៗ	ត្រូ�ូវណែ�បាំាន្តវាាយ�នៃម្អើ
ជាាត្រូប�ា�សត្រូ�ាប់ក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់សុវ�ិិភាាព។	 ក់ន�ង់ក់រ��
ណែដូលសម្អត្រូសប	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ត្រូមូ្អវឱ្យយផ្គតល់នូ្តវកាាត្រូ�ប់ត្រូ�ង់
កាារណែ�ទាា�ក្មេត្រូ�ឿង់�ោាសុ�ន្ត	 ឲ្យយបាំាន្តត្រូ�ឹម្អត្រូ�ូវ	 (ឧ.	 របាំា�ង់	
ឬរនាំា�ង់កាារពាាររាាង់កាាយ)	 ក្មេ�ាក្មេពលក្មេត្រូ�ឿង់ចិត្រូក់បង់ា
ក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់ដូល់ក់ម្អមក់រ។

៦.បរិស្ថាិាន្តនិ្តង់បរិកាំាអ្ននាំាម្អ័យ
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�ផ្គតល់ឱ្យយក់ម្អមក់រន្តូវលក់ំខុ�ឌសុវ�ិិភាាព	
ន្តិង់អ្ននាំាម្អ័យក្មេ�ាក់ន�ង់ក់ណែន្តើង់ក់ម្អមក់រន្តិ ក្មេយាាជួិ�ណែដូល
ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ក្មេដាាយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ទាា�ង់អ្នស់។	 ក់ម្អមក់រត្រូ�ូវណែ�
�ាន្តសិទំិចិូលក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់	 ន្តិង់�មាន្តកាាររឹ��បិ�ក្មេ�ាកាាន្ត់
ក់ណែន្តើង់អ្ននាំាម្អ័យជាាមូ្អលដាាាន្ត	 (ឧទាាហរ�៍	 ក់ណែន្តើង់
�ាង់នៃដូ	 ទំឹក់ស្ថាអា�ណែដូលអាាចិក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់បាំាន្តក្មេដាាយ
សុវ�ិិភាាព	បង់គន្ត់អ្ននាំាម្អ័យ	ក់ណែន្តើង់ក្មេ�ាលកាាក់ស��ល់)	
ក្មេ�ាត្រូ�ប់ក់ណែន្តើង់ក់ម្អមក់រន្តិក្មេយាាជិួ�ណែដូលត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ក្មេដាាយ
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់,	ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	ផ្គតល់នូ្តវបង់គន់្ត
អ្ននាំាម្អ័យណែដូលសម្អត្រូសបនឹ្តង់ចិ�នួ្តន្តក់ម្អមក់រ	 និ្តង់ឯក់ជួន្ត
ភាាពសត្រូ�ាប់		បុ�គល។	ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តឱ្យយបង់គន្ត់	(អាា
ចិងួ់�ទឹំក់	 ត្រូបសិន្តក្មេបើអាាចិអ្ននុ្តវ�តបាំាន្ត)	 ដាាច់ិក្មេដាាយណែ�ក់
សត្រូ�ាប់ក់ម្អមក់រណែដូល�ាន្តក្មេភទំខុុសៗ�នា។	 ត្រូបសិន្តក្មេបើ
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ផ្គតល់អាាហាារដាាាន្ត	 ឬក់ណែន្តើង់រក់ាទំុក់អាាហាារ	
ពួក់ក្មេ�ត្រូ�ូវណែ�រួម្អបញ្ចូូ�លកាារក្មេរៀបចិ�អាាហាារ	ក់ណែន្តើង់ផ្គា�ក់	និ្តង់
ក់ណែន្តើង់បរិក្មេភាា�អាាហាារត្រូបក់បក្មេដាាយ	 	 	អ្ននាំាម្អ័យ	 ក្មេហើយ
ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	 ផ្គតល់ឱ្យយក់ម្អមក់រទាា�ង់អ្នស់
ន្តូវទំ��ា�ង់ណែដូលអាាចិទំទួំលយក់បាំាន្តចិ�ក្មេពាា�អាាហាារល
ដាាាន្តណាាមួ្អយ។

៧.	ក់ណែន្តើង់ស្ថានាក់់ក្មេ�ា
ត្រូបសិន្តក្មេបើអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ផ្គតល់ក់ណែន្តើង់ស្ថានាក់់ក្មេ�ា/ល�ក្មេ�ាដាាាន្ត



10Amazon ស្តតង់់ដាាខ្សែ�ែស្តង្វាាាក់់ផ្គគត់់ផ្គគត់់

ក្មេដូើម្អប�ឲ្យយក់ម្អមក់រ	ន្តិង់/ឬបុ�គលិក់របស់ពួក់ក្មេ�	ក់ណែន្តើង់ក្មេនាំា�
ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ា�់ទុំក់ថាាជាាបរិយាាកាាសក់ម្អមក់រណែដូលត្រូ�ប់ត្រូ�ង់
ក្មេដាាយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	ក្មេហើយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�ផ្គតល់ន្តូវក់ណែន្តើង់
ស្ថានាក់់ក្មេ�ាស្ថាអា�	 និ្តង់�ាន្តសុវ�ិិភាាពណែដូលក្មេ�ារពភាាព
ឯក់ជួន្តរបស់ក់ម្អមក់រ	ន្តិង់ប�ក្មេពញ�ាម្អ�ត្រូម្អូវកាារចិាប់ណែដូល
បាំាន្តអ្នន្តុម្អ័�	 ន្តិង់សតង់់ដាារទាា�ង់អ្នស់។	 ក់ណែន្តើង់ស្ថានាក់់ក្មេ�ា
ណែដូលបាំាន្តត្រូប�ល់ឲ្យយក់ម្អមក់រ	 ត្រូ�ូវណែ��ាន្តលក់ំ�ៈ
ត្រូ�ប់ត្រូ�ាន់្តជាាល�ក្មេ�ាឋាាន្តផ្ទាាាល់ខុើ�ន្ត	 ដាាច់ិក្មេដាាយណែ�ក់
ព���បន្ត់ផ្គលិ�ក់ម្អមណាាម្អួយ។	 ក្មេត្រូ�ឿង់បរិកាំារល�ក្មេ�ា
ដាាាន្តត្រូ�ូវណែ��ាន្តរចិនាំាសម្អ័័ន្តិសុវ�ិិភាាព	 ស្ថាអា�	 ក្មេហើយ
បន្តា ប់ ក្មេដូក់ត្រូ�ូ វ ណែ�ដាា ច់ិ ក្មេដាាយណែ�ក់សត្រូ�ាប់ក់ម្អមក់ រ
ណែដូល�ាន្តក្មេភទំខុុសៗ�នា។	 ក់ណែន្តើង់ស្ថានាក់់ក្មេ�ាត្រូ�ូវណែ��មាន្ត
ក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់ទាា�ង់ឡាាយណាាណែដូលអាាចិ��រាាម្អក់�ណែហង់ដូល់
ជួ�វិ�ក់ម្អមក់រភាើាម្អៗ។	 ក្មេត្រូ�ឿង់បរិកាំារល�ក្មេ�ាដាាាន្តត្រូ�ូវណែ�
ប�ពាាក់់ក្មេដាាយស�ក្មេ�ង់ក្មេរាាទំ៍អ្ន�គ�ភ័យ	ឧបក់រ�៍�ាប់	 និ្តង់
ទំប់ស្ថាាា�់អ្ន�គ�ភ័យ។	 ក្មេ�ាត្រូ�ប់អ្ន�ារល�ក្មេ�ាដាាាន្ត	 ក់ម្អមក់រ
ន្តិក្មេយាាជួិ�ត្រូ�ូវបាំាន្តផ្គតល់ម្អក្មេ�យ�បាំាយត្រូ�ប់ត្រូ�ាន់្តនៃន្តកាារ
ក្មេចិញចូិលក់ន�ង់ក់រ���ាន្តអាាសន្តន	 ក់ណែន្តើង់ផ្ទាាាល់ខុើ�ន្ត�ាន្ត
ភាាពសម្អរម្អយ	 ន្តិង់សុវ�ិិភាាព	 សិទំិិចិូល	 ន្តិង់ក្មេចិញសម្អ
ក្មេហ�ុផ្គល	លទំិភាាពទំទំួលបាំាន្តទឹំក់ក្មេ�តាសត្រូ�ាប់ង់ូ�ទំឹក់	
ក្មេភើើង់	ន្តិង់អ្ន�គិសន្ត�	ក់�ក្មេ�ា	 និ្តង់ខុយល់ក្មេចិញចិូលត្រូ�ប់ត្រូ�ាន្ត់	
កាារប�ះ��ប�ះ�លសត�ព�កាារក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយស្ថាិាន្តភាាព
អាាសន្តនក្មេ�ាក់ន�ង់ល�ហល�ក្មេ�ាដាាាន្ត	សុខុសុវ�ិិភាាព	ន្តិង់កាារ
ដូឹក់ជួញ្ចូជ�ន្តសម្អក្មេហ�ុផ្គលក្មេ�ា	 ន្តិង់ម្អក់ព�ក់ណែន្តើង់ក្មេ�ាើកាារ	
(ត្រូបសិន្តក្មេបើមិ្អន្តអាាចិចិូលបាំាន្តក្មេដាាយកាារក្មេដូើរ)។

បរិស្ថាិាន្ត
១.	បរិស្ថាិាន្ត
អ្ននក់ផ្គគ �់ផ្គគ ង់់ �ួ រ ណែ� ក្មេ�ា រពសិទំិិ ទំ ទួំលបាំាន្តបរិស្ថាិាន្ត
ស្ថាអា�	 សុខុភាាពលអ	 និ្តង់និ្តរន្តតរភាាព។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវ
ក្មេ�ារព�ាម្អចិាប់	 និ្តង់បទំបបញ្ចូា�តិបរិស្ថាិាន្តជាា�រ�ាន្ត។	
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�កាា�់បន្តិយផ្គលបោ�ពាាល់អ្នវិជួជ�ាន្តក្មេលើ
បរិស្ថាិាន្តជាាអ្នបបបរ�ា	 (រួម្អទាា�ង់កាារកាា�់បន្តិយកាារក្មេត្រូបើ
ត្រូបាំាស់ថាាម្អពល	កាារប�ភាាយខុយល់	កាារប�ភាាយឧសម័ន្តផ្គា�
ក់ញ្ចូូក់់	កាាក់ស��ល់	កាារក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់ទំឹក់	កាារប�ពុល	និ្តង់
ស�ាារៈក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់)។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្តក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តឱ្យយ
ចិលូរមួ្អក់ន�ង់កិ់ចិខិូុ�ខុ�ត្រូបឹង់ណែត្រូបង់ណែដូល�ា�ត្រូទំដូល់ន្តរិន្តតរភាាព
បរិស្ថាិាន្ត	អ្នន្តុវ�តកាារយក់ចិិ�តទំុក់ដាាក់់ក្មេលើបរិស្ថាិាន្ត	ន្តិង់ក្មេ�ាើ
ឱ្យយ�ាន្តវឌ្ឍឍន្តភាាពក្មេឆាំ័ា�ក្មេ�ារក់កាាររួម្អបញ្ចូូ�លកាារអ្នន្តុវ�ត
ត្រូបក់បក្មេដាាយនិ្តរន្តតរភាាពបរិស្ថាិាន្តក្មេពញមួ្អយត្រូប�ិប�តិកាារ	
ន្តិង់សង្វាាាក់់ផ្គគ�់ផ្គគង់់របស់ពួក់ក្មេ�។

២.	 កាារក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់ថាាម្អពល	 ន្តិង់កាារប�ភាាយ
ឧសម័ន្តផ្គា�ក់ញ្ចូូក់់
ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ឱ្យយបន្តតបក្មេង់ាើន្តត្រូបសិទំិភាាព
ថាាម្អពល	 ន្តិង់កាា�់បន្តិយកាារក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់ថាាម្អពល	
ន្តិង់កាារប�ភាាយឧសម័ន្តផ្គា�ក់ញ្ចូូក់់។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�
�ាម្អដាាន្ត	ចិង់ត្រូក់ង់ឯក់ស្ថាារ	ក្មេហើយក្មេយាាង់�ាម្អកាារក្មេសនើសុ�	
រាាយកាារ�៍ព�កាារប�ភាាយឧសម័ន្តផ្គា�ក់ញ្ចូូក់់ក្មេ�ាAmazon	
។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្តក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តឱ្យយបក្មេង់ាើ�ក្មេ�ាលក្មេ�ា
កាា�់បន្តិយឧសម័ន្តផ្គា�ក់ញ្ចូូក់់	 និ្តង់រាាយកាារ�៍ជាា
ស្ថាាធាារ�ៈសត�អ្ន�ព�ដូ�ក្មេ�ើរកាាររបស់ពួក់ក្មេ�។

៣.	 លិខុិ�នៃន្តកាារអ្ននុ្តញ្ញាាា�ិ	 ន្តិង់កាាររក់ាក់���់ត្រូ�ា
បរិស្ថាិាន្ត៖	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូមូ្អវឱ្យយទំទួំលបាំាន្ត	 ន្តិង់
រក់ាលិខុិ�នៃន្តកាារអ្ននុ្តញ្ញាាា�បរិស្ថាិាន្ត	កាារអ្នន្តុម្អ័�	ន្តិង់កាារ
ចុិ�ក្មេឈាមា��ា�បាំាចិទ់ាា�ង់អ្នសន់ាំាក្មេពលបចិូ�បបន្តន	ក្មេហើយអ្ននុ្តវ�ត
�ាម្អ�ត្រូមូ្អវកាារត្រូប�ិប�តិកាារ	 និ្តង់របាំាយកាារ�៍ណែដូលបាំាន្ត
អ្ននុ្តម័្អ�។

៤.	 កាារត្រូ�ប់ត្រូ�ង់	 និ្តង់កាារក្មេ�ាលស្ថាារធាា�ុ
ក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់ត្រូបក់បក្មេដាាយត្រូបសិទំិភាាព
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�អ្នន្តុវ�ត�ាម្អចិាប់	 ន្តិង់បទំបបញ្ចូា�តិ
ជាា�រ�ាន្តទាា�ង់អ្នស់	 ទាាក់់ទំង់នឹ្តង់កាារហាាម្អឃាា�់	 ឬ
កាាររឹ�បន្តតឹង់នៃន្តស្ថាារធាា�ុជាាក់់�ាក់់ក្មេ�ាក់ន�ង់ផ្គលិ�ផ្គល	
កាារផ្គលិ�	 ត្រូប�ិប�តិកាារ	 និ្តង់ក្មេសវាាក់ម្អម។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូមូ្អវឱ្យយក់���់អ្ន�តសញ្ញាាា�	 ន្តិង់ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់
ត្រូបក់បក្មេដាាយត្រូបសិទំិភាាពន្តូវកាារត្រូ�ប់ត្រូ�ង់	 ចិលនាំា	 កាារ
ផ្គា�ក់	និ្តង់កាារក្មេ�ាលស្ថាារធាា�ុក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់	(ឧ.	ស្ថាារធាា�ុ	និ្តង់
ស�ាារៈ��ម្អ�)	 ណែដូលបង់ាកាារ��រាាម្អក់�ណែហង់ដូល់ម្អនុ្តសស	 ឬ
បរិស្ថាិាន្ត។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�ផ្គតល់កាារប�ះ��ប�ះ�ល
សម្អត្រូសបដូល់ក់ម្អមក់រអ្ន�ព�កាារត្រូ�ប់ត្រូ�ង់	 ន្តិង់កាារក្មេ�ាល
ស្ថាារធាា�ុក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់។

៥.	 កាារត្រូ�ប់ត្រូ�ង់�ន្តធាាន្តត្រូបក់បក្មេដាាយ
ត្រូបសិទំិភាាព
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�អ្នន្តុវ�តត្រូបព័ន្តិត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ត្រូបក់បក្មេដាាយ
ត្រូបសិទំិភាាព។	 ត្រូបព័ន្តិត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ត្រូ�ូវណែ�អ្នន្តុក្មេ�ាម្អ�ាម្អ
�ត្រូមូ្អវកាារបទំបបញ្ចូា�តិ	 ក្មេហើយ�ួរណែ�ជួួយសត្រូមួ្អលដូល់
ដូ�ក្មេ�ើរកាារលអប�ផ្គុ�។	 �ាម្អស�ក្មេ�ើរបស់Amazon	
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូម្អូវឱ្យយបង្វាាាញថាាត្រូបព័ន្តិត្រូ�ប់ត្រូ�ង់	
ន្តិង់កាារត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ណែដូលបាំាន្ត�ត្រូមូ្អវ	ក់�ពុង់ដូ�ក្មេ�ើរកាារបាំាន្ត
ត្រូ�ឹម្អត្រូ�ូវ។

កាារទំប់ស្ថាាា�់កាារប�ពុល
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្តក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តឱ្យយបណែន្តិម្អឧបក់រ�៍
ត្រូ�ួ�ពិន្តិ�យកាារប�ពុល	ន្តិង់/ឬណែក់ណែត្រូបដូ�ក្មេ�ើរកាារផ្គលិ�ក់ម្អម	
កាារណែ�ទាា�	 និ្តង់ក្មេត្រូ�ឿង់បរិកាំារ	 ក្មេដូើម្អប�ជួួយកាា�់បន្តិយ	 ឬ
លុបប�បាំា�់កាារប�ភាាយឧសម័ន្តផ្គា�ក់ញ្ចូូក់់	 កាារបក្មេញ្ចូូញ
ជាា�ិពុល	និ្តង់កាារបក្មេង់ាើ�កាាក់ស��ល់។

កាារអ្នភិរក់ស�ន្តធាាន្ត៖	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�កាា�់បន្តិយ
កាារក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់ឥន្តិន្តៈហា�សុ�ល	 ក្មេហើយក្មេយើង់ក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�ត
អ្នន ក់ផ្គគ �់ផ្គគ ង់់ ឱ្យយកាា �់បន្តិយកាា រ ក្មេត្រូបើ ត្រូបាំាស់�ន្តធាាន្ត
�ម្អមជាា�ិក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�	រួម្អទាា�ង់ទឹំក់	និ្តង់ណែរ�	និ្តង់ក្មេជួៀសវាាង់កាារ
កាាប់ប�ផ្ទាើាញនៃត្រូពក្មេឈើ។	 ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	
ក្មេ�ាើកាារអ្នន្តុវ�តដូូចិជាាកាារណែក់ណែត្រូបផ្គលិ�ក់ម្អម	កាារណែ�ទាា�	 និ្តង់
ដូ�ក្មេ�ើរកាារបរិកាំារ	ស�ាារៈជួ�ន្តួស	កាារក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់ក្មេ�ើង់វិញ	
កាារអ្នភិរក់ស	ឬកាារណែក់នៃចិនក្មេ�ើង់វិញ។

កាារត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ទឹំក់៖	 ទំឹក់ស��ល់ទាា�ង់អ្នស់ត្រូ�ូវបាំាន្ត
ក់���់	 �ាម្អដាាន្ត	 ត្រូ�ួ�ពិន្តិ�យ	 និ្តង់យក់ចិិ�តទំុក់ដាាក់់
ជាាត្រូប�ា�ម្អុន្តក្មេពលបង់ា�រក្មេចិញ	 ឬក្មេបាំា�ក្មេ�ាលត្រូសប�ាម្អ
ចិាប់ជាា�រ�ាន្ត។	ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	អ្នន្តុវ�ត
ក់ម្អមវិ��ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ទំឹក់ណែដូល�ាន្តឯក់ស្ថាារ	ក់���់លក់ំ�ៈ	
ន្តិង់ត្រូ�ួ�ពិន្តិ�យត្រូបភពទំឹក់	 កាារក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់	 និ្តង់កាារបង់ា�រ
ក្មេចិញ។	ណែសាង់រក់ឱ្យកាាសក្មេដូើម្អប�អ្នភិរក់សទំឹក់;	ន្តិង់ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់



11Amazon ស្តតង់់ដាាខ្សែ�ែស្តង្វាាាក់់ផ្គគត់់ផ្គគត់់

ប�ះ�ញនៃន្តកាារចិម្អើង់ក្មេរាា�។

ស��ល់រឹង់៖	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវក់���់អ្ន�តសញ្ញាាា�	
ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់	 និ្តង់ទំ�ន្តួលខុុសត្រូ�ូវក្មេលើកាារក្មេ�ាល	 ឬណែក់នៃចិន
ស��ល់ រឹ ង់ ណែដូលក្មេក់ើ� ក្មេចិញព� ត្រូប �ិប�តិ កាា រ ក្មេដាាយ
អ្ននុ្តក្មេ�ាម្អ�ាម្អចិាប់ជាា�រ�ាន្ត។	 ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�ត
អ្ននក់ផ្គគ �់ផ្គគ ង់់ឱ្យយកាា�់បន្តិយកាាក់ស��ល់ក្មេ�ាក់ណែន្តើង់
�ាក់់ស�រាាម្អក់ន�ង់ត្រូប�ិប�តិកាាររបស់ពួក់ក្មេ�។

កាារប�ភាាយខុយល់៖	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ត្រូមូ្អវឱ្យយក់���់	�ាម្អដាាន្ត	
ត្រូ�ួ�ពិនិ្ត�យ	និ្តង់យក់ចិិ�តទំុក់ដាាក់់ក់ន�ង់កាារប�ភាាយខុយល់នៃន្ត
ស្ថាារធាា�ុ��ម្អ�សរីរាាង់គង្វាាយនឹ្តង់បង់ាក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់	 ក្មេអ្នរ�ូសូល	
ស្ថាារធាា�ុក្មេត្រូចិ�	ភាា�លអិ�	ស្ថាារធាា�ុប�ផ្គើិចិប�ផ្ទាើាញអ្នូហស�ន្ត	
ន្តិង់ផ្គលិ�ផ្គលចិ�ក្មេហ�ណែដូលក្មេក់ើ�ក្មេចិញព�ត្រូប�ិប�តិកាារ	
ក្មេដាាយ�ត្រូមូ្អវ�ាម្អចិាប់	 មុ្អន្តក្មេពលបក្មេញ្ចូូញក្មេ�ាល។	
ស្ថាា រធាា�ុ ប� ផ្ទាើាញអូ្នហស� ន្ត �ួ រ ណែ� ត្រូ�ូ វបាំាន្ត ត្រូ� ប់ ត្រូ�ង់
ត្រូបក់បក្មេដាាយត្រូបសិទំិភាាពត្រូសប�ាម្អកិ់ចិូត្រូពម្អត្រូពាាង់	ណែដូល
បាំាន្តអ្នន្តុម័្អ�ទាា�ង់អ្នស់។

៦.	��ើាភាាពបរិស្ថាិាន្ត
Amazon	 ក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ឱ្យយវាាយ�នៃម្អើ	 ន្តិង់
ក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយបញ្ញាាានៃន្តសម្អ�ម្អ៌បរិស្ថាិាន្ត	 ន្តិង់យល់ព�ផ្គល
បោ�ពាាល់បរិស្ថាិាន្តរបស់អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ក្មេ�ាក្មេលើម្អនុ្តសស	 ន្តិង់
សហ�ម្អន៍្តណែដូលភាជាប់ជាាម្អួយអាាជួ�វក់ម្អមរបស់ពួក់ក្មេ�។	
ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ឱ្យយអ្ននុ្តវ�ត��និ្ត�ផ្គត�ចិក្មេផ្គតើម្អ
ណែសាង់រក់កាារណែក់លម្អអសុខុភាាព	 ន្តិង់សុខុុ�ាលភាាពនៃន្ត
សហ�ម្អន៍្តណែដូលង្វាាយបោ�ពាាល់	ន្តិង់ង្វាាយរង់ក្មេត្រូ�ា�ប�ផុ្គ�	
ក្មេដាាយណែផ្គអក់ក្មេលើបន្តា�ក់ខុ័ស់នៃន្តកាារបោ�ពាាល់បរិស្ថាិាន្តព�ខុយល់	
ទំឹក់	 ន្តិង់កាារប�ពុលដូ�ព�កាារដូ�ក្មេ�ើរកាារឧសាហក់ម្អម	
ន្តិ ង់អ្នន ក់ ក្មេត្រូបើ ត្រូបាំាស់ ណែដូលសហ�ម្អន៍្តទាា� ង់ ក្មេន្ត�អាាចិ
ត្រូបឈម្អមុ្អខុ។

ទំ�ន្តួលខុុសត្រូ�ូវ	ន្តិង់
ន្តិរន្តតរភាាពនៃន្តស�ាារៈ	
ន្តិង់ត្រូបភពទំ�ន្តិញ
១.	ស្ថាារធាា�ុណែរ�
Amazon	ក្មេបតជាាាចិិ�តក្មេដូើម្អប�ក្មេជួៀសវាាង់កាារក្មេត្រូបើត្រូបាំាសស់្ថាារធាា�ុ
ណែរ�ណែដូលបង់ាឱ្យយ�ាន្តក្មេត្រូ�ា�ថានាក់់។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ��ា�ត្រូទំ
ដូល់ក់ិចិូខុិ�ខុ�ត្រូបឹង់ណែត្រូបង់របស់ក្មេយើង់ក់ន�ង់កាារក់���់
អ្ន�តសញ្ញាាា�ត្រូបភពក្មេដូើម្អនៃន្តស្ថាារធាា�ណុែរ�	ណែដូលបាំាន្តក់���់
ក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់	 ក្មេ�ាក់ន�ង់ផ្គលិ�ផ្គលរបស់ក្មេយើង់ត្រូសប�ាម្អ
ត្រូក់បខុ�ឌណែដូលត្រូ�ូវបាំាន្តទំទំួលស្ថាគាល់។	 ត្រូក់បខុ�ឌក្មេន្ត�	
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�ទំទួំលបាំាន្តត្រូបភពព�ក្មេរាាង់ចិត្រូក់ចិត្រូ�ាញ់	
ន្តិង់ផ្គលិ�	ណែដូលបាំាន្តបញ្ចូូប់ក្មេដាាយក្មេជាា�ជួ័យន្តូវសវន្តក់ម្អម
ណែរ�ណែដូលទំទួំលខុុសត្រូ�ូវក្មេដាាយភាា��ទំ�ប�។

២.	កាារក្មេត្រូជួើសក្មេរើសត្រូបភពស�ាារៈ	និ្តង់ទំ�និ្តញ
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�ក្មេត្រូជួើសក្មេរើសត្រូបភពទំ�ន្តិញ	 ណែដូលក្មេត្រូបើ
ក់ន�ង់កាារផ្គលិ�ក់ម្អម�ាម្អរក្មេបៀបណែដូលក្មេ�ារពសហ�ម្អន្ត៍

ម្អលូដាាាន្ត	ន្តងិ់កាារពាារត្រូបពន័្តកិ្មេអ្នកូ់��សុ�។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�
ត្រូ�ួ�ពិន្តិ�យជាាត្រូប�ា�ន្តូវកាារដូ�ក្មេ�ើរកាារសង់គម្អ	ន្តិង់បរិស្ថាិាន្ត
របស់អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ចិរន្តតរបស់ពួក់ក្មេ�	 ត្រូសប�ាម្អត្រូក់បខុ�ឌ	
ណែដូលត្រូ�ូវបាំាន្តទំទំួលស្ថាគាល់	 ន្តិង់ផ្គតល់ឯក់ស្ថាារ�ា�ត្រូទំ�ាម្អ
ស�ក្មេ�ើរបស់Amazon	។

សិទំិដូ��ើ�	ន្តិង់�ន្តធាាន្ត
�ម្អមជាា�ិ
១.	សិទំិិដូ��ើ�	និ្តង់�ន្តធាាន្ត�ម្អមជាា�ិ
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�ក្មេ�ារពសិទំិិដូ��ើ�ត្រូសបចិាប់របស់បុ�គល	
ជួន្តជាា�ិក្មេដូើម្អភាា��ិចិ	 ន្តិង់សហ�ម្អន្ត៍ម្អូលដាាាន្ត	 រួម្អ
ទាា�ង់សិទំិិស្ថាាធាារ�ៈ	ឯក់ជួន្ត	សហ�ម្អន្ត៍	សម្អូហភាាព	
ជួន្តជាា�ិក្មេដូើម្អ	និ្តង់ទំ�ក្មេន្តៀម្អទំ�ើាប់របស់ពួក់ក្មេ�ក្មេលើ�ន្តធាាន្ត
�ម្អមជាា�ិ	 (ឧ.	ជួលផ្គល	នៃត្រូពក្មេឈើ	ន្តិង់ទឹំក់)។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
ម្អិន្តអាាចិចូិលរួម្អក់ន�ង់កាាររំក្មេ�ាភយក់ដូ�	 ឬកាារក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់
ដូ�	 ឬ�ន្តធាាន្ត�ម្អមជាា�ិក្មេដាាយខុុសចិាប់ក្មេ�ាក់ន�ង់ណែខុស
សង្វាាាក់់ផ្គគ�់ផ្គគង់់របស់ក្មេយើង់ក្មេទំ។	 កាារក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់ដូ�	 និ្តង់
�ន្តធាាន្ត�ម្អមជាា�ិរបស់អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	 រួម្អទាា�ង់កាារទិំញយក់	
កាារអ្នភិវឌ្ឍឍន្ត៍	 ឬកាារជួួល�ឺសិិ�ក្មេ�ាក្មេត្រូកាាម្អកាារយល់ត្រូពម្អ
ក្មេដាាយក្មេសរី	 ជាាមុ្អន្ត	 និ្តង់ព័�៌�ាន្ត	 (FPIC)	 នៃន្តសហ�ម្អន៍្ត
ម្អូលដាាាន្តណែដូលរង់ផ្គលបោ�ពាាល់	ដូូចិជាាត្រូសត�	ជួន្តជាា�ិក្មេដូើម្អ
ភាា��ិចិ	និ្តង់អ្ននក់ពាាក់់ព័ន្តិណែដូលខុា�ខាា�ក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�។	�ាម្អ
ស�ក្មេ�ើរបស់	ត្រូក់ុម្អហុុន្តAmazon	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូមូ្អវ
ឱ្យយបង្វាាាញសិទំិិត្រូសបចិាប់ក់ន�ង់កាារក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់ដូ�	ន្តិង់/ឬ�ន្ត
ធាាន្ត�ម្អមជាា�ិ។

ឥរិយាាបទំ
ត្រូបក់បក្មេដាាយ
ស�ល�ម្អ៌
១.	�មាន្តកាារសុ�ស��ូក់
Amazon	 ន្តឹង់ម្អិន្តអ្ន�់ឱ្យន្តឱ្យយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ណែដូលចិូលរួម្អក់ន�ង់
កាារសុ�ស��ូក់ជាាម្អួយន្តរណាា�នាក់់ក្មេដាាយក្មេហ�ុផ្គល
ណាាមួ្អយក្មេ�ើយ	 មិ្អន្តថាាពាាក់់ព័ន្តិនឹ្តង់កាារទំ�នាំាក់់ទំ�ន្តង់
ជាាម្អួយម្អ�ន្តត�រដាាាភិបាំាល	ឬវិស័យឯក់ជួន្តក្មេនាំា�ក្មេទំ។	 ក្មេន្ត�
រាាប់បញ្ចូូ�លទាា�ង់កាារផ្គតល់ជួូន្ត	 កាារសន្តា	 កាារអ្នន្តុញ្ញាាា�	
កាារ	ផ្គតល់ឱ្យយ	ឬកាារទំទំួលយក់ន្តូវអ្នា�ណែដូល�ាន្ត�នៃម្អើក្មេដូើម្អប�
ទំទំលួបាំាន្ត	ឬផ្គតល់អ្ន�តិ្រូបក្មេយាាជួន្តណ៍ែដូលមិ្អន្តសម្អរម្អយ	ឬម្អនិ្ត
សម្អរម្អយ	 ដូល់ន្តរណាា�នាក់់ក្មេដាាយក្មេហ�ុផ្គលណាាម្អួយ។	
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់មិ្អន្តត្រូ�ូវជួ�រុញឱ្យយបុ�គលិក់	 Amazon	 ប�ពាាន្ត
ត្រូក់ម្អស�ល�ម៌្អអាាជួ�វក់ម្អម	 ន្តិង់ត្រូក់ម្អស�ល�ម៌្អរបស់ក្មេយើង់
ក្មេ�ើយ។

២.	កាារត្រូបឆាំា�ង់អ្ន�ក្មេពើពុក់រលួយ
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវក្មេ�ារព�ាម្អចិាប់ត្រូបឆាំា�ង់អ្ន�ក្មេពើពុក់រលួយ
ជាា�រ�ាន្ត	 រួម្អទាា�ង់ចិាប់សត�ព�កាារអ្ននុ្តវ�តអ្ន�ក្មេពើពុក់រលួយ
បរក្មេទំសរបស់សហរដូាអាាក្មេម្អរិក់	 ន្តិង់ចិាប់សត�ព�



12Amazon ស្តតង់់ដាាខ្សែ�ែស្តង្វាាាក់់ផ្គគត់់ផ្គគត់់

កាារសុ�ស��ូក់របស់ចិត្រូក់ភពអ្នង់់ក្មេ�ើស	 ក្មេហើយម្អិន្តត្រូ�ូវ
សូក់បាំោាន់្តម្អ�ន្តត�ក់ន�ង់Amazon	 ក្មេ�ើយ។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់មិ្អន្តត្រូ�ូវ
ទំទួំលយក់ក្មេដាាយផ្ទាាាល់	 ឬក្មេដាាយត្រូបក្មេយាាលក្មេ�ើយ។	 ឬ
ផ្គតល់ជូួន្ត	ផ្គតល់ឱ្យយ	ផ្គតល់សិទំិិ	ឬសន្តាដូល់ម្អ�ន្តត�រដាាាភិបាំាល
ន្តូវអ្នា�ណែដូល�ាន្ត�នៃម្អើ	ក្មេដូើម្អប�ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តពួក់ក្មេ�ឱ្យយត្រូបត្រូពឹ�ត
ម្អិន្តត្រូ�ឹម្អត្រូ�ូវ	 ឬផ្គតល់រង្វាាាន្ត់ដូល់ពួក់ក្មេ�សត្រូ�ាប់កាារក្មេ�ាើ
ដូូក្មេចិន�។	 កាារទំូទាា�់ណែដូលត្រូ�ូវបាំាន្តហាាម្អឃាា�់អាាចិ�ាន្ត
ទំត្រូម្អង់់ជាាក្មេត្រូចិើន្ត	 បោុណែន្តតម្អិន្តក់���់ចិ�ក្មេពាា�ស្ថាាចិ់ត្រូបាំាក់់	 ឬ
សម្អម្អូលស្ថាាចិ់ត្រូបាំាក់់	អ្ន�ក្មេណាាយ	អាាហាារ	ន្តិង់កាារក់ម្អាន្តត។	
ស��ួរណាាម្អួយទាាក់់ទំង់ន្តឹង់កាារអ្ននុ្តវ�តនៃន្តកាារផ្គតល់ក្មេន្ត�	
ឬកាារក្មេលើក់ណែលង់ចិ�ក្មេពាា�កាារផ្គតល់ក្មេន្ត�	 ត្រូ�ូវណែ�បញ្ចូជ�ន្តក្មេ�ា
នាំាយក់ដាាាន្តចិាប់របស់Amazon	 ។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�
អ្ននុ្តវ�ត	និ្តង់រក់ាកាារត្រូ�ួ�ពិន្តិ�យ	រក់ាទុំក់ក់���់ត្រូ�ា	ន្តិង់
ន្ត��ិវិ��អ្ននុ្តវ�ត	ក្មេដូើម្អប�រក់ាកាារអ្ននុ្តក្មេ�ាម្អ�ាម្អចិាប់ត្រូបឆាំា�ង់
អ្ន�ក្មេពើពុក់រលួយ។

៣.	កាារកាារពាារអ្ននក់ផ្គតល់ព័�៌�ាន្ត
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�កាារពាារកាារស�ៃា�់នៃន្តកាារផ្គតល់ព័�៌�ាន្ត
របស់ក់ម្អមក់រ	ន្តិង់ហាាម្អឃាា�់កាារសង់សឹក់ក្មេ�ាន្តឹង់កាារផ្គតល់
ព័�៌�ាន្តរបស់ក់ម្អមក់រ	ណែដូលរាាយកាារ�៍ព�កាារត្រូបត្រូពឹ�តមិ្អន្ត
ត្រូ�ឹម្អត្រូ�ូវត្រូបក់បក្មេដាាយក្មេសចិក់ត�ក្មេស្ថាមា�ត្រូ�ង់់	 (ឧទាាហរ�៍	
ពាាក់់ព័ន្តិន្តឹង់កាាររំក្មេ�ាភក្មេលើបរិស្ថាិាន្ត	ឬសិទំិិម្អន្តុសស	កាារ
�វា��ក្មេ�ាក់ណែន្តើង់ក្មេ�ាើកាារ	 និ្តង់កាារអ្ននុ្តវ�តអាាជួ�វក់ម្អមណែដូល�មាន្ត
ស�ល�ម៌្អ)	 ក្មេដាាយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	 ឬនិ្តក្មេយាាជួិ�	 ឬម្អ�ន្តត�នៃន្ត	
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់។

៤.	��ើាភាាព
Amazon	 �ត្រូម្អូវឱ្យយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ទំុក់ដាាក់់	 ន្តិង់ណែ�រក់ា
ក់���់ត្រូ�ាក្មេពញក្មេលញ	 និ្តង់ត្រូ�ឹម្អត្រូ�ូវអ្ន�ព�លក់ំខុ�ឌ
កាារង្វាារ	 (ឧ.	 ក់���់ត្រូ�ាត្រូបាំាក់់ឈន�ល	 និ្តង់ក្មេ�ោាង់ក្មេ�ាើកាារ)	
អ្ននក់ក្មេ�ោាកាារបន្តត	 ន្តិង់ភានាក់់ង្វាារកាារង្វាារ។	 �ាម្អកាារក្មេសនើសុ�
របស់Amazon	 ក្មេយើង់�ត្រូមូ្អវឱ្យយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ផ្គតល់ន្តូវណែខុស
សង្វាាាក់់នៃន្តកាារ�ត្រូ�ឹម្អត្រូ�ូវសន្តនិ��ត្រូ�ាប់ទំ�ន្តិញ	ន្តិង់ស�ាារៈ
ស�ាសធាា�ុ។	 Amazon	 រក់ាសិទំិិក់ន�ង់កាារវាាយ�នៃម្អើ
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	 ក្មេដូើម្អប�បញ្ញាជាក់់ព�កាារអ្នន្តុក្មេ�ាម្អ�ាម្អសតង់់ដាារ
ទាា�ង់ក្មេន្ត�។	 ព័�៌�ាន្តទាាក់់ទំង់នឹ្តង់កាារង្វាារ	សុខុភាាព	 និ្តង់
សុវ�ិិភាាពរបស់អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	 សិទំិិម្អន្តុសស	 បរិស្ថាិាន្ត	
កាារអ្នន្តុវ�តត្រូបភពទំ�និ្តញ	 ត្រូក់ម្អស�ល�ម្អ៌	 ឬកាារត្រូ�ប់ត្រូ�ង់
ត្រូ�ូវណែ�បង្វាាាញ�ាម្អកាារក្មេសនើសុ�របស់Amazon	ណែដូល�ា�បាំាចិ់
ក្មេដូើម្អប�បង្វាាាញព�កាារអ្នន្តុក្មេ�ាម្អ�ាម្អសតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�	 ឬ
អ្នន្តុក្មេ�ាម្អ�ាម្អបទំបបញ្ចូា�តិណែដូលបាំាន្តអ្នន្តុម្អ័�ទាា�ង់អ្នស់។	
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់នឹ្តង់សហកាារជាាម្អួយនឹ្តង់ស�ក្មេ�ើរ	 ឬ
កាារវាាយ�នៃម្អើណាាមួ្អយណែដូល	Amazon	អាាចិផ្គត�ចិក្មេផ្គតើម្អក្មេដូើម្អប�
បញ្ញាជាក់់ព�កាារប�ក្មេពញទំ�នួ្តលខុុសត្រូ�ូវទាា�ង់ក្មេន្ត�	 ឬប�ក្មេពញ
កាា�ពាកិ់ចិូនៃន្តកាារបង្វាាាញ	និ្តង់កាាររាាយកាារ�៍ផ្ទាាាល់របស់
ក្មេយើង់។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់មិ្អន្តត្រូ�ូវណែក់ើង់បន្តើ�ក់���់ត្រូ�ា	ឬបង្វាាាញ
លក់ំខុ�ឌម្អិន្តត្រូ�ឹម្អត្រូ�ូវ	 ឬកាារអ្នន្តុវ�តក្មេ�ាក់ន�ង់ណែខុសសង្វាាាក់់
ផ្គគ�់ផ្គគង់់ក្មេនាំា�ក្មេទំ។

៥.	កាារកាារពាារឯក់ជួន្តភាាព	និ្តង់ទិំន្តនន័្តយ
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�ក្មេ�ារព�ាម្អចិាប់ឯក់ជួន្តភាាព	 ន្តិង់
សុវ�ិិភាាពព័�៌�ាន្តជាា�រ�ាន្ត	 ន្តិង់�ត្រូម្អូវកាារបទំបបញ្ចូា�តិ	
ក្មេ�ា ក្មេពលណែដូលព័ �៌�ាន្តផ្ទាាាល់ខុើ� ន្ត ត្រូ�ូ វបាំាន្ត ត្រូប មូ្អល	

រក់ាទំុក់	ដូ�ក្មេ�ើរកាារ	បញ្ចូជ�ន្ត	 និ្តង់ណែចិក់រំណែលក់។	�ាម្អកាារ
ក្មេសនើសុ�របស់Amazon	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�បង្វាាាញព�កាារក្មេត្រូបើ
ត្រូបាំាស់	 និ្តង់កាារត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ទំិន្តនន្ត័យ	 និ្តង់ព័�៌�ាន្តក្មេ�ាក់ន�ង់
វិស្ថាាលភាាពនៃន្តទំ�នាំាក់់ទំ�ន្តង់អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់មិ្អន្ត
�ួរក្មេ�ាើសក់ម្អមភាាព�ាម្អអ្ន�ក្មេពើចិិ�តក្មេដូើម្អប�ក្មេត្រូជួៀ�ណែត្រូជួក់ជាាម្អួយ
ឯក់ជួន្តភាាពរបស់ក់ម្អមក់រក្មេ�ើយ។	�មាន្តអ្នា�ក្មេ�ាក់ន�ង់ណែផ្គនក់ក្មេន្ត�
�ួរណែ�ត្រូ�ូវបាំាន្តបក់ត្រូស្ថាាយក្មេដូើម្អប�កាារពាារAmazon	 ព�កាារ
ត្រូបមូ្អលព័��៌ាន្តក្មេ�ាក្មេត្រូកាាម្អសតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�ក្មេទំ	លុ�ត្រូ�ាណែ�
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់អាាចិបង្វាាាញថាាកាារក្មេ�ាើដូូក្មេចិន�ប�ពាាន្តចិាប់។

៦.	ទំ�នួ្តលខុុសត្រូ�ូវក្មេលើក់ម្អមសិទំិបញ្ញាាា
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ណែដូលអ្នភិវឌ្ឍឍ	(ឬរួម្អចិ�ណែ�ក់ក់ន�ង់កាារអ្នភិវឌ្ឍឍន្ត៍)	
ប�ះ��ប�ះ�ល	ឬក្មេត្រូបើត្រូបាំាស់ក់ម្អមសិទំិិបញ្ញាាា	 (AI)	ត្រូ�ូវណែ�
ក្មេ�ាើឲ្យយសម្អត្រូសប�ាម្អ�ត្រូម្អូវកាារចិាប់	 ក្មេហើយ�ួរណែ�ខុិ�ខុ�
ក្មេ�ាើ�ាម្អកាារអ្នន្តុវ�តរបស់	AI។	

៧.	ពាា�ិជួជក់ម្អម
អ្នន ក់ផ្គគ �់ផ្គគ ង់់ ត្រូ�ូ វបាំាន្ត�ត្រូមូ្អ វឱ្យយអ្នន្តុ ក្មេ�ាម្អ�ាម្អ រាាល់
កាារនាំា�ចិូល	កាារនាំា�ចិូលក្មេ�ើង់វិញ	កាារដាាក់់ទំ�ឌក់ម្អម	កាារ
ត្រូបឆាំា�ង់ពហិកាារ	 កាារនាំា�ក្មេចិញ	 ន្តិង់ចិាប់ត្រូ�ួ�ពិន្តិ�យ
កាារនាំា�ក្មេចិញក្មេ�ើង់វិញណែដូលបាំាន្តអ្នន្តុម្អ័�។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
ម្អិន្តត្រូ�ូវផ្គតល់ទំ�ន្តិញ	 ឬក្មេសវាាក់ម្អមណាាមួ្អយដូល់Amazon	
ត្រូបសិន្តក្មេបើបង្វាាាន្ត់នៃដូរបស់ពួក់ក្មេ�ត្រូ�ូវបាំាន្តដាាក់់ក់ត្រូមិ្អ�	 ឬ
ហាាម្អឃាា�់	 រួម្អទាា�ង់ទំ�និ្តញ	ឬក្មេសវាាក់ម្អមណែដូល�ាន្តត្រូបភព
ម្អក់ព�ត្រូបក្មេទំសណាាម្អួយ	 ឬផ្គលិ�	 ឬផ្គតល់ក្មេដាាយបុ�គល	
ស្ថាាជួ�វក់ម្អម	 អ្នង់គកាារ	 ឬអ្នង់គភាាពក្មេត្រូកាាម្អកាារដាាក់់ទំ�ឌក់ម្អម	
កាារហុុម្អព័ទំិ	 ឬកាាររឹ�បន្តតឹង់ក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�ណាាមួ្អយណែដូល
ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ក្មេដាាយអ្នង់គកាារសហត្រូបជាាជាា�ិ	សហរដូាអាាក្មេម្អរិក់	
សហភាាពអឺ្នរ�ុប	ឬអាាជាាា�ររដាាាភិបាំាលណែដូលបាំាន្តអ្ននុ្តម្អ័�
ក្មេផ្គសង់ក្មេទំៀ�។

ត្រូបព័ន្តិត្រូ�ប់ត្រូ�ង់
១.	ត្រូបព័ន្តិត្រូ�ប់ត្រូ�ង់
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�ទំទួំលយក់ត្រូបព័ន្តិត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ក្មេដូើម្អប�ជួ�រុញ
កាារណែក់លម្អអជាាបន្តតត្រូសប�ាម្អសតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�	 និ្តង់រក់ា
កាារអ្នន្តុក្មេ�ាម្អ�ាម្អចិាប់ជាា�រ�ាន្ត។

កាារត្រូ�ប់ត្រូ�ង់	និ្តង់កាារទំទំួលខុុសត្រូ�ូវ៖	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�
�ាន្តអ្ននក់��ណាាង់ណែដូលទំទំលួខុុសត្រូ�ូវក់ន�ង់កាារអ្នន្តវុ�តត្រូបពន័្តិ
ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់	 និ្តង់ក់ម្អមវិ��ណែដូលត្រូ�ួ�ពិន្តិ�យកាារអ្ននុ្តក្មេ�ាម្អ
�ាម្អចិាប់ជាា�រ�ាន្ត	 កាារអ្នន្តុក្មេ�ាម្អ�ាម្អសតង់់ដាាររបស់
ក្មេយើង់	 ន្តិង់�ាម្អ�ត្រូម្អូវកាារផ្គើ�វចិាប់	 វឌ្ឍឍន្តភាាពក្មេលើកាារ
ក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយបញ្ញាាាសិទំិិម្អន្តុសស	 និ្តង់ហាាន្តិភ័យបរិស្ថាិាន្ត
ស�ខាាន្ត់ៗប�ផ្គុ�របស់អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់។	អ្ននក់ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ជាាន្ត់ខុ័ស់
ត្រូ�ូវណែ�ត្រូ�ួ�ពិន្តិ�យជាាត្រូប�ា�	ន្តិង់វាាយ�នៃម្អើ�ុ�ភាាព	ន្តិង់
ត្រូបសិទំិភាាពនៃន្តត្រូបព័ន្តិត្រូ�ប់ត្រូ�ង់	ន្តិង់ក់ម្អមវិ��។

កាារត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ហាាន្តិភ័យ៖	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�បក្មេង់ាើ�
ដូ� ក្មេ�ើ រ កាា រ ក្មេដាា យ ត្រូបុ ង់ ត្រូប យ័ �ន ក្មេដូើ ម្អប� ក់� � �់
អ្ន�តសញ្ញាាា�	ទំប់ស្ថាាា�់	 ក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយ	កាា�់បន្តិយ	 និ្តង់
��ក្មេន្តយយសត្រូ�ាប់ហាាន្តិភ័យបរិស្ថាិាន្ត	 សិទំិិម្អន្តុសស	
សុខុភាាព	 សុវ�ិិភាាព	 និ្តង់ត្រូក់ម្អស�ល�ម៌្អណែដូលទាាក់់ទំង់



13Amazon ស្តតង់់ដាាខ្សែ�ែស្តង្វាាាក់់ផ្គគត់់ផ្គគត់់

ន្តឹង់កាារអ្នន្តុវ�តអាាជួ�វក់ម្អមរបស់ពួក់ក្មេ�។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�
បក្មេង់ាើ�	 និ្តង់�ាម្អដាាន្តកាារអ្នន្តុវ�ត	 ក្មេ�ាលក្មេ�ា	 និ្តង់ណែផ្គន្តកាារ
អ្នន្តុវ�ត	ទំទំួលយក់យន្តតកាារវាាយ�នៃម្អើក្មេដាាយខុើ�ន្តឯង់	ន្តិង់
ជួ�រុញកាារណែក់លម្អអជាាបន្តតបនាំាាប់។	 ក្មេលើសព�ក្មេន្ត�ក្មេទំៀ�	
កាារត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ត្រូ�ូវណែ�បក្មេង់ាើ�ដូ�ក្មេ�ើរកាារសម្អត្រូសបក្មេដូើម្អប�
ក់���់	 �ាម្អដាាន្ត	 ន្តិង់យល់ព�ចិាប់	 ន្តិង់បទំបបញ្ចូា�តិ
ណែដូលបាំាន្តអ្នន្តុម្អ័�	 ក្មេដូើម្អប�ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ហាាន្តិភ័យណែដូលបាំាន្ត
ក់���់	 និ្តង់រក់ាកាារអ្នន្តុក្មេ�ាម្អ�ាម្អចិាប់។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូម្អូវឱ្យយ�ាម្អដាាន្ត	 និ្តង់អ្នន្តុវ�តសតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�
ជាាបន្តតបនាំាាប់ក្មេ�ាក់ន�ង់ត្រូប�ិប�តិកាារ	និ្តង់ណែខុសសង្វាាាក់់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
របស់ពួក់ក្មេ�	រួម្អទាា�ង់ជាាមួ្អយអ្ននក់ក្មេ�ោាកាារបន្តត។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
�ួរណែ�វាាយ�នៃម្អើក្មេដាាយខុើ�ន្តឯង់	និ្តង់ក្មេ�ាើកាារណែក់លម្អអក្មេដូើម្អប�ឲ្យយ
សម្អត្រូសប	 ឬក្មេលើសព�កាាររំពឹង់ទុំក់របស់ក្មេយើង់	 និ្តង់
អ្ន�ិ�ិជួន្តរបស់ក្មេយើង់	 ដូូចិណែដូលបាំាន្ត�ើ��បញ្ញាូា�ង់ក្មេ�ាក់ន�ង់
សតង់់ដាាររបសក់្មេយើង់។	ក្មេយើង់			ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	បន្តត
វាាយ�នៃម្អើហាាន្តិភ័យរបស់ពួក់ក្មេ�ជាាក់់�ាក់់ចិ�ក្មេពាា�ត្រូសត�	ន្តិង់
ត្រូក់ុម្អង្វាាយរង់ក្មេត្រូ�ា�	រួម្អទាា�ង់ក់ុ�ារ	ជួន្តជាា�ិក្មេដូើម្អភាា��ិចិ	
ន្តិង់ក់ម្អមក់របក្មេ�ះ��អាាសន្តន	ឬជួន្តចិ�ណាាក់ត្រូសុក់។

២.	កាារប�ះ��ប�ះ�ល
អ្នន ក់ ផ្គគ �់ ផ្គគ ង់់ �ួ រ ណែ� រ ក់ា ក់ ម្អម វិ �� ប�ះ�� ប�ះ� ល
សម្អរម្អយសត្រូ�ាប់អ្ននក់ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់	 និ្តង់ក់ម្អមក់រក្មេដូើម្អប�អ្ននុ្តវ�ត
ក្មេ�ាលន្តក្មេយាាបាំាយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់	 សតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�	 និ្តង់
ក្មេដូើម្អប�អ្ននុ្តក្មេ�ាម្អ�ាម្អ�ត្រូមូ្អវកាារចិាប់ណែដូលបាំាន្តអ្ននុ្តម័្អ�។	
ក្មេយើង់ក្មេលើក់ទំឹក់ចិិ�តឱ្យយ�ាន្តកាារប�ះ��ប�ះ�លទាា�ង់អ្នស់
សត្រូ�ាប់អ្ននក់ត្រូ�ប់ត្រូ�ង់	ន្តិង់ក់ម្អមក់រ	ក្មេដូើម្អប�ឱ្យយសម្អត្រូសបន្តឹង់
បញ្ញាាាណែដូលបោ�ពាាល់ម្អិន្តស�ា�ាត្រូ��នាដូល់ត្រូសត�	 និ្តង់ត្រូក់ុម្អ
ង្វាាយរង់ក្មេត្រូ�ា�។

៣.	 កាារទំ�នាំាក់់ទំ�ន្តង់	 និ្តង់ម្អ�ិក្មេយាាបល់របស់
ក់ម្អមក់រ
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់�ួរណែ�ត្រូបាំាត្រូស័យទាាក់់ទំង់យាោាង់ចិាស់�ាស់	
ន្តិង់ត្រូ�ឹម្អត្រូ�ូវ	និ្តង់អ្នប់រំក់ម្អមក់រអ្ន�ព�ក្មេ�ាលកាារ�៍	កាារអ្នន្តុវ�ត	
ន្តិង់កាាររំពឹង់ទុំក់របស់Amazon	 និ្តង់អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់។Amazon	
ក្មេលើក់ទឹំក់ចិិ�តអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ឱ្យយអ្នន្តុវ�តដូ�ក្មេ�ើរកាារវាាយ�នៃម្អើ
កាារយល់ដឹូង់របស់ក់ម្អមក់រអ្ន�ព�សិទំិិ	 និ្តង់ទំ�ន្តួលខុុសត្រូ�ូវ
របស់ពួក់ក្មេ�	 និ្តង់ចូិលរួម្អជាាម្អួយពួក់ក្មេ��ាម្អរយៈ
��ៈក់�មា�ិកាារត្រូ�ប់ត្រូ�ង់ក់ម្អមក់រ	កាារសន្តានាំាជាាស�ក្មេ�ង់
របស់ក់ម្អមក់រ	 ឬក្មេវទំិកាាត្រូសក្មេដូៀង់�នា។Amazon	 អាាចិ�ត្រូមូ្អវ
ឱ្យយអ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ដាាក់់ស�ាារៈអ្នប់រំក្មេ�ាក់ន�ង់ទំ��ា�ង់ណែដូលអាាចិ
ឲ្យយក់ម្អមក់ររបស់ពួក់ក្មេ�ក្មេម្អើលបាំាន្ត	 ន្តិង់បក់ណែត្រូបជាាភាាស្ថាា
ក់ន�ង់ត្រូសុក់ត្រូ�ឹម្អត្រូ�ូវ	ប�ះ��ប�ះ�លក់ម្អមក់រអ្ន�ព�ហាាន្តិភ័យ
នៃន្តបញ្ញាាាស�ខាាន្ត់ៗ	 និ្តង់ជួូន្តដូ��ឹង់	 ឬក្មេបើម្អិន្តដូូក្មេចិន�ក្មេទំ
ប�ះ��ប�ះ�លក់ម្អមក់រអ្ន�ព�សិទំិិរបស់ពួក់ក្មេ�។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់
�ួរណែ�ដូឹង់អ្ន�ព�អ្នក់ំរក់ម្អមណែដូលអាាចិក្មេក់ើ��ាន្ត	 និ្តង់ឧបស�គ
ខាាង់វបប�ម្អ៌សង់គម្អ	 ក្មេហើយកាារទំ�នាំាក់់ទំ�ន្តង់	 និ្តង់កាារ
ប�ះ��ប�ះ�ល�ួរណែ�សិក់ាព�បញ្ញាាាទាា�ង់ក្មេន្ត�។

៤.	ដូ�ក្មេណាា�ត្រូស្ថាាយ
អ្នន ក់ ផ្គគ �់ ផ្គគ ង់់ �ួ រ ណែ� �ា ន្ត ដូ� ក្មេ�ើ រ កាា រស ត្រូ�ា ប់ កាា រ
ក្មេដាា�ត្រូស្ថាាយឲ្យយទាាន្ត់ក្មេពលក្មេវ�ានៃន្តកាារម្អិន្តអ្ននុ្តក្មេ�ាម្អ�ាម្អ
កាារក់���់អ្ន�តសញ្ញាាា�ក្មេដាាយកាារវាាយ�នៃម្អើនៃផ្គាក់ន�ង់	 ឬ
ខាាង់ក្មេត្រូ�ា	 កាារត្រូ�ួ�ពិន្តិ�យ	 កាារក្មេសុើបអ្នក្មេង់ា�	 កាារពិន្តិ�យ

ក្មេ�ើង់វិញ	និ្តង់របាំាយកាារ�៍។

៥.	កាាររក់ាឯក់ស្ថាារ	ន្តិង់ក់���់ត្រូ�ា
អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវបាំាន្ត�ត្រូម្អូវឱ្យយបក្មេង់ាើ�	 រក់ាទំុក់	 និ្តង់
ត្រូ�ាន្តក្មេ�ាលក់���់ ត្រូ�ាអាាជួ� វក់ម្អម ក្មេដាាយអ្ននុ្តក្មេ�ាម្អ
�ាម្អចិាប់ក្មេពញក្មេលញ	 ន្តិង់ក្មេដូើម្អប�បង្វាាាញព�កាារ
អ្នន្តុក្មេ�ាម្អ�ាម្អសតង់់ដាារទាា�ង់ក្មេន្ត�។	 អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវណែ�
រក់ាកាារស�ៃា�់ឲ្យយបាំាន្តលអក្មេដូើម្អប�កាារពាារភាាពឯក់ជួន្ត។	
ក្មេត្រូ�ឿង់បរិកាំារទាា�ង់អ្នស់ត្រូ�ូវណែ�រក់ាអាាជាាាប័�ណអាាជួ�វក់ម្អម
ណែដូល�ាន្តសុពលភាាព។	អ្ននក់ផ្គគ�់ផ្គគង់់ត្រូ�ូវទំទួំលខុុសត្រូ�ូវ
ក់ន�ង់កាារត្រូ�ួ�ពិន្តិ�យ	 និ្តង់អ្នន្តុក្មេ�ាម្អ�ាម្អ�ត្រូមូ្អវកាារចិាប់
ទាា�ង់អ្នស់	 ក្មេហើយ�ាន្តលិខុិ�អ្នន្តុញ្ញាាា�	 និ្តង់ឯក់ស្ថាារ
�ា�បាំាចិ់សត្រូ�ាប់ត្រូប�ិប�តិកាារ	 សត្រូ�ាប់ជាាឧទាាហរ�៍	
អាាជាាាប័�ណ	(ឧ.	លិខុិ�អ្ននុ្តញ្ញាាា�សុខុភាាព	ន្តិង់សុវ�ិិភាាព	
លិខុិ�អ្នន្តុញ្ញាាា�ស្ថានាក់់ក្មេ�ា។ល។)	ន្តិង់ឯក់ស្ថាារ�យណែដូល
ត្រូ�ូវកាារ។
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