
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បទដ្ឋា នក្រមសីលធម ៌
អ្នរផ្គត់ផ្គង ់
 

មររា ២០២០ 
 

ព័ត៌មានននេះមានឯរសិទធិ និង សមាា ត់ចំន េះ Li & Fung  
រាល់ការបង្ហា ញការថតចមលង ឬការចចរចាយណាមួយ ក្តូវបានហាមឃាត់ នដ្ឋយគ្មា នការយល់ក្ពមជាលាយលរខ ណ៍អ្រសរពី  Li & 
Fung 



ការចណនំ 

 

 

 

 

 

 

 

 

នសៀវនៅចណនំននេះ ផ្តល់នូវតក្មូវការជារ់លារ់ និង នគ្មលននោបាយសក្មាប់             

អ្នរផ្គត់ផ្គង់អំ្ពីរនបៀបសំខាន់ ន ើមបីររារចនលងការង្ហរ 

ក្បរបនដ្ឋយការនគ្មរពសិទធ         មូលដ្ឋា ន នធវ ើនោយមានភាពធន់ និង បរសិ្ថា ន 

និង តមាល ភាពក្បតិបតត ិការជាមួយសត ង់ដ្ឋរោជីវរមានិងក្រមសីលធម៌។ 

 

ក្រមសីលធម៌អ្នរផ្គត់ផ្គង់ (LF) និងអ្នរ រ់ព័នធបទដ្ឋា ន 
និងការចណនំរ៏ពឹងចផ្ែរនលើចាប់ជាតិ សនន ិបាតសំខាន់ៗ 

របស់អ្ងគការពលរមាអ្នតរជាតិ និងសត ង់ដ្ឋរអ្នតរជាតិ រ់ពន័ធ ទទនទៀត។ 

 

ន េះបីោ៉ា ងណារ៏នដ្ឋយអ្នរផ្គត់ផ្គង់ និនោជិរនៅរន ុងនយរដ្ឋា ននផ្សងៗគ្មន រ៏នដ្ឋយ 

រ៏សត ង់ដ្ឋរច លមាននៅរន ុងក្រមសីលធម៌អ្នរផ្គត់ផ្គង់ និងការចណនំច ល រ់ទង 

និងការអ្នុវតតន៍បានចំន េះរមាររនិនោជិរក្រប់របូនៅក្រប់ទីរចនលងនធវើការនិងរននល

ងរស់នៅ។ រមាររ ងំអ្ស់ក្តូវជូន ំណឹងអំ្ពីសិទធ ិ

និងសិទធ ងំអ្ស់របស់ពួរនរនក្កាមចាប់រន ុងក្សរុ និងនលខរូ អ្នរផ្គត់     ផ្គង់។ 

អ្នរនធវើការក្តូវចតធាននោយបាននូវសត ង់ដ្ឋរ LF ច លក្តូវបាន រ់ទង 

និងនគ្មរពនដ្ឋយអ្នរផ្គត់ផ្គង់ថ្នន រ់នក្កាយ ច លផ្លិតចផ្នរខលេះ និងវតថ ុធាតុន ើមសក្មាប់ Li 

& Fung និងអ្នរ         ចំណាយ។ 

 

សត ង់ដ្ឋរសនត ិសុខ Li & Fung រឺជាសត ង់ដ្ឋរសនត ិសុខមូលដ្ឋា ន ច លក្តូវបាន ម រ 

សក្មាប់អ្នរផ្គត់ផ្គង់សក្មាប់ផ្លិតផ្ល Li & Fung 

នដ្ឋយចផ្នរនលើភាពជាទ រូ ណិជជរមាអ្តិថិជនក្បឆំងនឹងអំ្នពើភារវរមា Customs-

Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) នគ្មលការណ៍ចណនំសនត ិសុខ 
ច លនចញពីភាន រ់ង្ហរការ រក្ពំច ន និងក្បតិបតតិការនស ារិចច ច លមានការអ្នុញ្ញា ត 

Authorized Economic Operators (AEO) ។ នគ្មលការណ៍ចណនំច លនចញពី 

រណៈរមាការអឺ្រ ុប។ 

 

  



 

 

តាមការសនក្មចិតតរបស់ Li & Fung ន ើយនៅនពលច លនក្ជើសនរ ើសរបស់អ្នរផ្គត់ផ្គង់ Li & 

Fung ក្បច លជានធវើសវនរមានដ្ឋយនោងតាមសត ង់ដ្ឋរ និង ការចណនំ។ 

សវនរមាអ្នរផ្គត់ផ្គង់ក្តូវចតផ្តល់សិទធ ិនពញនលញ ល់ការនធវើសវនរមារបស់នយើង។ 

សវនរមានយើងោចចូលរមួជាមួយរមាររ និងតំណាងជាប់នឆន តរបស់ពួរនរ។  

 

ការមិនអ្នុនលាមតាមសត ង់ដ្ឋរតក្មូវការ 

និងការចណនំមានចចងរន ុងនលខរូ អ្នរផ្គត់ផ្គង់ និងមានផ្លវបិារនផ្សងៗ 

គ្មន ោក្ស័យនលើភាពធាន់ធារទនបញ្ញា ។ Li & Fung និងអ្តិថិជនរបស់     ខល នួ។ 

ចំន េះបញ្ញា  ងំអ្ស់អ្នរផ្គត់ផ្គង់ និងក្តូវបាននររំពឹងថ្ន និងនធវើការជួសជុលចរចក្បរន ុង     

រយៈនពលរំណត់ និង ចរលមែការអ្នុវតតននពលអ្នរត់។ 

 

អ្នរផ្គត់ផ្គង់មានទំនួលខុសក្តូវរន ុងការធាន នោយមានអ្នរផ្គត់ផ្គង់ថ្នន រ់បនា ប់ 

អ្នុវតតតាមតក្មូវការសត ង់ដ្ឋរ និងការចណនំច ល រ់ទង និងការអ្នុវតតន៍ 

ការវាយតទមល និងការបណុ្េះ            បណាត ល។ ការវាយតទមល និងការបណុ្េះ

បណាត លក្តូវនធវ ើន ើងោ៉ា ងតិចបំផុ្តក្បចំាឆន ំ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

បទដ្ឋា នក្រមសីលធម៌ 

អ្នរផ្គត់ផ្គង់ 

 

ក្រមុ  ុននបតជាា  ជក្មញុការអ្នុវតតន៍ោជីវរមានដ្ឋយទទួលខុសក្តូវ 

នៅក្រមុ  ុនរបស់ ពួរនយើង។ នយើងរំពឹងថ្នអ្នរផ្គត់ផ្គង់របស់ពួរនយើង 

និងបនតនៅមុខនទៀត នធវ ើនោយក្បនសើន ើងនូវការអ្នុវតតន៍របស់ពួរនរ ន ើមបី

ផ្តល់នូវសុវតា ិភាព រចនលងនធវ ើការ នគ្មរពសិទធិជាមូលដ្ឋា ននបើរ ំនណើរការភាពធន់ 

និងបរសិ្ថា ន និងក្បតិបតត ិការជាមួយ សត ង់ដ្ឋរខពស់ទនតមាល ភាពោជីវរមា 

និងក្រមសីលធម៌។ 

បទដ្ឋា នច លមាន នៅរន ុងក្រមសីលធម៌អ្នរផ្គត់ផ្គង់ ទនផ្លិតរមា Li & Fung 
ចផ្ែរនលើការអ្នុវតត៍ទនចាប់ជាតិ បទបញ្ញជ រន ុងក្សរុមូលដ្ឋា ន 

របស់អ្ងគការពលរមាអ្នតរជាតិ អ្នុសញ្ញា  និងបទដ្ឋា នអ្នតរជាតិ រ់ព័នធ ទទនទៀត។ 

 

ក្រមសីលធម៌អ្នរផ្គត់ផ្គង់ ការក្បក្ពឹតត ិោចអ្នុវតតន៍បាន ចំន េះស្ថន ទ  ងំអ្ស់ 

ច លក្តូវបាននក្បើសក្មាប់ក្បភពនលារ Li & Fung និងភាជ ប់ក្បភពទំនរ់ទំនង 

នៅរន ុងតំបន់អ្នរផ្គត់ផ្គង់ទទួលខុសក្តូវ រន ុងការធានការអ្នុនលាមតាមសត ង់ដ្ឋររមួ ងំ

ក្បតិបតតិការបនា ប់។ 

អ្នរផ្គត់ផ្គង់ក្តូវចតនដ្ឋេះក្ស្ថយរាល់ការរំនលាភបំ ននននោងនៅតាមសត ង់ដ្ឋ Li & 

Fung   និងការចណនំ។ 

  



 

 

 

 

 

 

រចនលងនធវ ើការច លក្បរបនដ្ឋយសុវតាភិាព 

• ទទួលខុសក្តូវ និងការក្បងុក្បយ័តន នងិការពនលត់អ្រគភិ័យនពលមានោសនន  

• នគ្មលននោបាយ និងការអ្នុវតតន៍ ក្បរបនដ្ឋយទនួំលខុសក្តូវ 

នលើជំនួយ ំបូង       នងិសុវតា ិភាពការង្ហរ និងសខុភាព។ 

• រចនលងស្ថន រ់នៅ ច លក្បរបនដ្ឋយសុវតាភិាព ចថ រំមុារ និងោហារដ្ឋា ន។ 

• មានទនួំលខុសក្តូវនលើស្ថរធាតុរីមនីិងសមាា រៈនក្គ្មេះថ្នន រ់ឧបររណ៍និងចននល េះ

ក្បនហាងទនការក្រប់ក្រងសុវតា ិភាព 

• ការទទួលខុសក្តូវ នៅនលើអ្រគ ិសនី និងការអ្នុញ្ញា តការស្ថងសង់ 

និងនគ្មការណ ៍ស្ថងសង ់នងិការអ្នុវតត ិន ៍

ការនគ្មរពសិទធជាមូលដ្ឋា ន 

• ការង្ហរ អំ្ស់ក្តូវបាននក្ជើសនរ ើសនដ្ឋយនស រ ើ 

• រមាររ ងំអ្សប់ំនពញតាមតក្មូវការោយុអ្បបរមា (១៥ ឬ ោយុក្សបចាប់ 

នៅរន ុងក្បនទសណាមួយច លខពសជ់ាងនរ) 

• ក្បក្ពឹតតចិំន េះ រមាររនិនោជិរ ងំអ្ស់ នដ្ឋយការនគ្មរព 

និងធាននូវសមភាពទន  ការបងវរឹ។ 

• ការទទួលខុសក្តូវ ក្បារ់ឈ្ន លួ អ្តាក្បនោជន៍ នមា៉ា ងនធវ ើការ ការបញ្ចប់ការង្ហរ             

ការអ្នុវតតន៍។ 

•  ំនណើរការទនបណត ងឹស្ថរទរុខ  

ភាពអ្ត់ធន់ទនបរសិ្ថា ន 

• បនងក ើតនិងអ្នុវតតន៍ក្បព័នធ ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន 

• កាត់បនាយផ្លប៉ាេះ ល់អ្បបរមាទនស្ថរធាតុរមីីទរឹសណំល់ ការបំភាយខយល់  

សំរាម និង សំនលងរំខាន។ 

• បនងក ើនក្បសទិធិភាពថ្នមពល និងក្បសទិិធភាពធនធាន 

តមាល ភាពោជីវរមា និងក្រមសីលធម៌ 

• អ្នរផ្គត់ផ្គងមានតមាល ភាព និងចូលរមួរន ុងការចរលមែបនតបនា ប់។ 

• អ្នរផ្គត់ផ្គងចូ់លរមួរន ុងការអ្នុវតតន ៍ោជីវរមា នដ្ឋយក្រមសីលធម៌។ 

• ការចុេះរិចចសនា និងការនធវ ើរចិចការផ្ាេះ ក្តូវបានអ្នញុ្ញា តត 

នោយមានការយល់ក្ពម ជាលាយលរខណអ្រសរជាមនុ។ 

• ោជាា បណ័ណ ោជីវរមាជួប ឬនលើសតក្មូវការោជីវរមា។ 

 

 


