
ຈັນຍາບັນນຄິອນ

ຄ�ຳນ�ຳ
ຈັນຍາບັນນຄິອນ (ຕໍ່ໄປຈະເອີ້ນວ່າ “ຫຼັກຈນັຍາບນັ”) ໝາຍເຖງິ ມາດຕະຖານຫຼັກໃນການປະຕບິດັຕນົ 
ສໍາລັບ ຜູ້ອໍານວຍການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລຫິານ ແລະ ພະນກັງານຂອງ ນຄິອນ ຄໍປເໍຣຊນັ ແລະ ບລໍສິດັໃນເຄອື 
ນຄິອນ ທົ່ວໂລກ (ຕໍ່ໄປຈະເອີ້ນວ່າ“ບຸກຄະລາກອນ”) ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກບັປັດຊະຍາທຸລະກດິຂອງນຄິອນ ຄ ື
“ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ ືແລະ ສ້າງສນັ” ການປະພຶດປະຕບິດັຕາມຫຼັກຈນັຍາບນັຂອງບຸກຄະລາກອນທຸກຄນົຈະຊ່ວຍ
ສົ່ງເສມີຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ສັງຄມົ ແລະ ການອຸທດິ ໃຫ້ກບັການພດັທະນາສງັຄມົຢ່າງຍືນຍງົ. ບຸກຄະລາກອນ 
ທຸກຄນົຕ້ອງມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະປະຕບິັດຕາມດ້ວຍຄວາມສຸຈະລດິ, ຈງິໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນມອືາຊບີ. ຫຼັກຈນັຍາບນັ
ເປັນແນວທາງປະຕບິດັທີ່ອາດບໍ່ໄດ້ບົ່ງບອກເຖງິວທິກີານຮບັມກືບັທຸກສະຖານະການ. ຫຼັກຈນັຍາບນັນີ້ມໄີວ້ເພື່ອ 
ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄະລາກອນສາມາດຕດັສິນໃຈໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັການປະຕບິດັວຽກງານຂອງຕນົໄດ້ຢ່າງຖກື
ຕ້ອງຊອບທໍາ. 

ຂອບເຂດ
ຫຼັກຈນັຍາບັນນີ້ ບັງຄບັໃຊ້ກບັບຸກຄະລາກອນທຸກຄນົຂອງ “ນຄິອນ” ໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖງິ ນຄິອນ ຄປໍເໍຣຊນັ 
ແລະ ບໍລິສດັໃນເຄອື ທົ່ວໂລກ ແລະ “ພວກເຮາົ” ໝາຍເຖງິ ບຸກຄະລາກອນທງັໝດົຂອງນຄິອນ.

1. ໜ້ຳທີ່ ແລະ ຄວຳມຮັບຜິດຊອບຕ�່ຈັນຍຳບັນນິຄອນ.
[1] ພວກເຮາົມໜ້ີາທີ່ປະຕບິດັຕາມຫຼັກຈນັຍາບນັ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັການ 

ປະຕບິດັຕນົໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ການດໍາເນນີທຸລະກດິເຊິ່ງນຄິອນກໍານດົຂຶນ້ 
ລວມເຖງິກດົໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກເຮາົຕ້ອງດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງນຄິອນຢ່າງມຈີະລຍິະທໍາ ແລະ 
ເພື່ອຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງນຄິອນ ຕະຫອຼດເວລາທີ່ເປນັພະນກັງານ ຫຼື ເຮດັວຽກໃຫ້ນຄິອນ.  

[2] ຜູ້ອໍານວຍການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ບລໍຫິານ, ຜູ້ຈດັການ ແລະ ຫວົໜ້າຄຸມງານຂອງນຄິອນທຸກຄນົ ຕ້ອງ
ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃຫ້ການເຮດັວຽກງານເປັນໄປຢ່າງຖກືຕ້ອງ ແລະ ຊອບທໍາ, ກະຕລືລືົ້ນໃນ
ການສົ່ງເສມີການສື່ສານໃນທຸກລະດບັພາຍໃນອງົກອນ ແລະ ປະຕບິດັຕນົເປັນຕວົຢາ່ງທີ່ດ,ີ ຊີ້ນໍາ 
ແລະ ສົ່ງເສມີໃຫ້ຜູ້ອື່ນຍອມຮບັ ແລະ ປະຕບິດັຕາມຫຼັກຈນັຍາບນັ. ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ອໍານວຍການ, 
ເຈົ້າໜ້າທີ່ບລໍຫິານ, ຜູ້ຈດັການ ແລະ ຫວົໜ້າຄຸມງານຂອງນຄິອນທຸກຄນົຍງັມໜ້ີາທີ່ໃນການ 
ສະໜບັສະໜູນໃຫ້ພະນກັງານເຂົ້າໃຈຫຼັກຈນັຍາບນັອກີດ້ວຍ.

2. ເຄົຳລົບສິດທິມະນຸດ.
[1] ນຄິອນໄດ້ຮ່ວມລງົນາມໃນຂໍ້ຕກົລງົລະດບັໂລກແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (UN Global Compact) 

ແລະ ພວກເຮາົໃຫ້ຄວາມສໍາຄນັກບັການມສີ່ວນຮ່ວມດັ່ງກ່າວ. ພວກເຮາົຄໍາເນງິເຖງິມາດຕະຖານລະຫວ່າງ 

ປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັສດິທມິະນຸດ ແລະ ຈະບໍ່ດໍາເນນີການໃດໜຶງ່ ທີ່ເປັນການລະເມດີສດິທມິະນຸດ.
[2] ພວກເຮາົເຄາົລບົໃນຄວາມຫາຼກຫາຼຍຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລກັຂອງແຕ່ລະຄນົ ແລະ 

ພວກເຮາົຈະບໍ່ດໍາເນນີການໃດໜຶງ່ ທີ່ເປັນການຫຼຸດຜອ່ນສກັສຄີວາມເປັນມະນຸດຂອງແຕ່ລະບຸກຄນົ.  
[3] ພວກເຮາົຄດັຄາ້ນການໃຊ້ແຮງງານແບບບງັຄບັນາບຂູ່ ແລະ ການໃຊ້ແຮງງານເດກັ ແລະ 

ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຄູ່ຄ້າຂາຍຂອງນຄິອນປະຕບິດັຄກືນັ.

3. ສ້ຳງສະພຳບແວດລ້ອມໃນກຳນເຮັດວຽກທີ່ດີ ແລະ ປອດໄພ.
[1]  ນຄິອນເຄາົລບົສດິຂັ້ນພື້ນຖານຂອງບຸກຄະລາກອນທຸກຄນົກ່ຽວກບັເສລພີາບໃນການຄບົຄ້າສະມາຄມົ 

ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ນຄິອນດໍາເນນີທຸລະກດິຢູ່.
[2]  ພວກເຮາົສະໜບັສະໜູນສະພາບແວດລ້ອມການເຮດັວຽກທີ່ຫາຼກຫາຼຍ ແລະ ເປີດກວ້າງ. ພວກເຮາົ 

ຍຶດໝັ້ນຮ່ວມກນັວ່າຈະຮບັຟັງຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ຄ່ານຍິມົທີ່ແຕກຕ່າງ ຕາບເທົ່າທີ່ບໍລ່ະເມດີສດິທິ 
ຂອງຜູ້ອື່ນ. ພວກເຮາົຈະຮວ່ມກນັສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮດັວຽກ ເຊິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ກບັພະນກັງານແຕ່ລະຄນົສາມາດສະແດງຄວາມສາມາດຂອງຕນົໄດ້ຢ່າງເຕມັທີ່ ແລະ 
ບໍ່ມກີານລວ່ງລະເມດີໃນທຸກຮູບແບບ.

[3] ພວກເຮາົຈະປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັສະພາບການເຮດັວຽກຂອງ 
ບຸກຄະລາກອນເມື່ອເຮດັວຽກໃຫ້ນຄິອນ ລວມເຖງິສົ່ງເສມີສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
ເພື່ອສ້າງສຂຸະພາບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮດັວຽກທີ່ປອດໄພສໍາລບັບຸກຄະລາກອນທຸກນ.

[4] ນຄິອນມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສົ່ງເສມີໃຫ້ບກຸຄະລາກອນສ້າງຄວາມສມົດຸນລະຫວ່າງການເຮດັວຽກກບັການດໍາເນນີ 
ຊວີດິສ່ວນຕວົ.

[5] ນຄິອນສ້າງໂອກາດການຈ້າງແຮງງານທີ່ເທົ່າທຽມກບັ ແລະ ເປັນທໍາ ພວກເຮາົຈະບໍ່ເລອືກປະຕບິດັ 
ບນົຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຊື້ອຊາດ, ສຜີວິ, ເພດ,ສນັຊາດ, ອາຍຸ, ສາສະໜາ, ຄຸນລກັສະນະ ຫຼື 
ລກັສະນະອື່ນໆໃດໜຶງ່ ຕາມທີ່ກດົໝາຍກໍານດົໄວ້.

4. ປົກປ້ອງສ່ິງແວດລ້ອມທຳງທ�ຳມະຊຳດ. 
[1]  ນຄິອນຈະເສມີສ້າງຄວາມຄໍາເນງິເຖງິດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອສ້າງສງັຄມົທີ່ຍນືຍງົ. 

ພວກເຮາົຈະດໍາເນນີທຸລະກດິດ້ວຍຄວາມເຄາົລບົຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
[2] ພວກເຮາົຈະມຸ່ງໝັ້ນໃນການທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນນີ 

ທຸລະກດິຂອງພວກເຮາົ ຕັ້ງແຕ່ການສະໜອງວດັຖດຸບິເພື່ອການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັ, ການຜະລດິ, 
ການຂນົສົ່ງ,ການຈໍາໜ່າຍ, ການໃຊບ້ລໍກິານ ຈນົເຖງິການກໍາຈດັໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ແລະ 
ຈະສ້າງສາຜະລດິຕະພນັ ແລະ ບລໍກິານທີ່ເປັນມດິຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຈັນຍຳບັນນິຄອນ



ຈັນຍາບັນນຄິອນ

[3] ພວກເຮາົຈະປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ມຸງ່ໝັ້ນທີ່ຈະໃຊ້ ແລະ ຈດັການສານເຄມ ີແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງເໝາະສມົ. ນອກຈາກນີ້, 
ພວກເຮາົຈະພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກ໊າສຄາບອນໄດອອກຊາຍຢ່າງເອາົໃຈໃສ່ ເຊັ່ນ: 
ການໃຊ້ພະລງັງານຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ການປົກປັກພະລງັງານ.

[4] ພວກເຮາົຈະມຸ່ງໝັ້ນໃນການປົກປັກຊບັພະຍາກອນ. ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 
ການນໍາໃຊ້ຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ການນໍາກບັມານໍາໃຊ້ໃໝ່ ເພື່ອນໍາໃຊ້ຊບັພະຍາກອນທີ່ມຢີູ່ຢ່າງຍນືຍງົ.

5. ດ�ຳເນີນທຸລະກິດຢ່ຳງຖືກຕ້ອງຊອບທ�ຳ.
(1) ກຳນຕ�່ຕ້ຳນກຳນໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ກຳນຮັບສິນບົນ ແລະ ກຳນຕ�່ຕ້ຳນກຳນທຸຈະລິດ.

[1] ນຄິອນມຈີຸດຢືນທີ່ຕໍຕ້່ານການໃຫ້ ແລະ ຮບັສນິບນົ ແລະ ການທຸຈະລດິຢ່າງເດດັຂາດ ແລະຈະພະຍາຍາມ
ຢ່າງເຕມັທີ່ເພື່ອປົກປອ້ງບໍໃ່ຫ້ເກດີມກີານໃຫ້ສນິບນົ ແລະ ຮບັສນິບນົ ແລະ ການການທຸຈະລດິ.

[2] ພວກເຮາົຈະຫຼີກລ່ຽງພຶດຕກິໍາທີ່ອາດເຮດັໃຫ້ເກດີຂໍ້ສງົໄສກ່ຽວກບັການໃຫ້ ແລະ ຮບັສນິບນົ.
[3] ພວກເຮາົຍຶດໝັ້ນໃນການເປັນຜູ້ ທີ່ມສີວ່ນຮວ່ມໃນສງັຄມົທີ່ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນທຸກ

ປະເທດ ແລະ ພູມພິາກທີ່ນຄິອນດໍາເນນີທຸລະກດິຢູ່ ໂດຍການຮກັສາຄວາມສໍາພນັທີ່ດ ີແລະ 
ຈງິໃຈກບັໜ່ວຍງານພາກລດັ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລດັ. ພວກເຮາົຈະປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການຕ່າງໆ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການທຸຈະລດິ.

(2) ຄວຳມສ�ຳພັນກັບຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຄູ່ຄ້ຳຂຳຍທຳງທຸລະກິດ.
[1] ພວກເຮາົຈະເລອືກຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຄູ່ຄ້າຂາຍທາງທຸລະກດິຢ່າງເໝາະສມົ ແລະ ເປັນທໍາ ຕາມຜນົງານ,  

ຊື່ສຽງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບລໍກິານ. ຄວາມສໍາພນັຂອງພວກເຮາົກບັຜູ້ສະໜອງ ແລະ  
ຄູ່ຄ້າຂາຍທາງທຸລະກດິຈະຢູ່ບນົຄວາມຖກືຕ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ການປະຕບິດັຕໍ່ກນັຢ່າງເປັນມດິ, 
ມຜີນົສກັສດິ ແລະ ເປັນທໍາ.

[2] ພວກເຮາົຈະບໍ່ໃຊ້ຕໍາແໜ່ງທາງທຸລະກດິຂອງນຄິອນບງັຄບັນາບຂູ່ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ແລະ  
ຄູ່ຄ້າຂາຍທາງທຸລະກດິຕກົຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຕ້ອງຜດິຈນັຍາບນັ ຫຼື ເກດີການອບັປະໂຫຍດ 
ໂດຍເຂົ້າໄປມສີວ່ນໃນການທຸຈະລດິ ຫຼື ສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຕວົ.

[3] ນຄິອນຄາດຫວງັໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຄູ່ຄ້າຂາຍທາງທຸລະກດິຂອງພວກເຮາົປະຕບິດັຕາມຂໍ້ກໍານດົ ແລະ 
ເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕກົລງົຕາມສນັຍາ ແລະ ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່
ເຮາົເຂົ້າໄປດໍາເນນີທຸລະກດິ.

(3) ຄວຳມຮັບຜິດຊອບຕ�່ສັງຄົມໃນຕ່ອງໂສ້ອຸປະທຳນ.
ຄວາມຕັ້ງໃຈຈງິຂອງພວກເຮາົປະການໜຶງ່ ຄ ືການສົ່ງເສມີຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍສ່ງັຄມົໃນຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານ 
ຂອງນຄິອນ. ພວກເຮາົຄາດຫວງັໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຄູ່ຄ້າຂາຍທາງທຸລະກດິຂອງພວກເຮາົຍຶດໝັ້ນໃນ 
ການປະພຶດຕາມຈນັຍາບັນທຸລະກດິເຊັ່ນດຽວກບັທີ່ນິຄອນປະຕບິດັ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຫຼັກຈນັຍາບນັ.
ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍງັຄາດຫວງັໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຄູ່ຄ້າຂອງພວກເຮາົຮກັສາມາດຕະຖານ 
ຕົ້ນຕທໍີ່ກໍານດົໄວ້ໃນຈນັຍາບັນສະບັບນີ້ ລວມເຖງິນະໂຍບາຍຂອງນຄິອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັ 
ການປະຕບິັດຕາມກດົໝາຍ ເຄາົລບົໃນສດິທມິະນຸດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດໃີນການເຮດັວຽກ,  
ປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມທາງທໍາມະຊາດ ລວມເຖງິ ການສ້າງສາຜະລດິຕະພນັ ແລະ 
ບໍລິການທີ່ມຄີວາມປອດໄພ.

(4) ກຳນລ້ຽງຮັບຮອງ ແລະ ຂອງທີ່ລະລຶກ.
[1] ໃນການດໍາເນນີກດິຈະກໍາທາງທຸລະກດິໃຫ້ກບັນຄິອນ ພວກເຮາົຈະປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການ ລວມເຖງິນະໂຍບາຍຂອງນຄິອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັການລ້ຽງຮບັຮອງ ແລະ ການໃຫ້ ແລະ 
ຮບັຮອງຂອງທີ່ລະລກຶຈາກລູກຄາ້, ຜູ້ສະໜອງ, ຄູ່ຄ້າຂາຍທາງທຸລະກດິ ແລະ ຜູທ້ີ່ເຮດັທຸລະກດິຮ່ວມກບັ 
ພວກເຮາົ. ພວກເຮາົຈະມສີ່ວນໃນການລ້ຽງຮບັຮອງທາງທຸລະກດິ, ການໃຫ້ ແລະ ຮບັຂອງທີ່ລະລກຶ 
ເທົ່າທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ສມົເຫດສມົຜນົ ພາຍໃຕ້ບນັທດັຖານທາງທຸລະກດິ ແລະ ຈະປຶກສາຜູ້ບງັຄບັບນັຊາ
ທນັທຫີາກມຂີໍ້ສງົໄສວ່າພດຶຕກິໍາດັ່ງກ່າວເໝາະສມົ ຫຼື ບໍ່.

[2] ພວກເຮາົຈະບໍ່ສະເໜກີານລ້ຽງຮບັຮອງ ຫຼື ຂອງທີ່ລະລກຶໃຫ້ກບັລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ອື່ນທີ່ກໍາລງັເຮດັທຸລະກດິ 
ຫຼື ພະຍາຍາມເຂົ້າເລີ່ມເຮດັທຸລະກດິກບັນຄິອນ ເພື່ອແລກກບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື 
ອໍານາດໃນການຕດັສນິໃຈ ຫຼື ເມື່ອເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ອໍານາດດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກດີ 
ຄວາມເຊື່ອມໂຍງກບັທຸລະກໍາໃດໜຶງ່ທີ່ສົ່ງຜນົຕໍ່ນຄິອນ ພວກເຮາົຈະບໍ່ຍອມຮບັການລ້ຽງຮບັຮອງ ແລະ 
ຂອງທີ່ລະລກຶຈາກຜູ້ສະໜອງ, ຄູ່ຄ້າຂາຍທາງທຸລະກດິ ຫຼື ຜູ້ອື່ນທີ່ກໍາລງັເຮດັທຸລະກດິ ຫຼື ພະຍາຍາມເຂົ້າ
ມາເລີ່ມເຮດັທຸລະກດິກບັນຄິອນພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່ອາດຖກືຕຄີວາມໄດ້ວ່າມຜີນົກະທບົຕໍ່ການຕດັ
ສນິໃຈໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັນຄິອນ.

[3] ພວກເຮາົຈະລາຍງານການລ້ຽງຮບັຮອງ ແລະ ການໃຫ້ ແລະ ຮບັຮອງຂອງທີ່ລະລກຶ ຕໍ່ຜູ້ບງັຄບັບນັຊາ 
ແລະ ຈະປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ບລໍສິດັກໍານດົໄວ້.

(5) ກຳນແລ່ນເຕັ້ນ ແລະ ກຳນບ�ລິຈຳກສະໜັບສະໜູນກິດຈະກ�ຳທຳງກຳນເມືອງ.
ນຄິອນຈະປະຕບິັດຕາມກດົໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັການແລ່ນເຕັ້ນ ແລະ ການມສີ່ວນຮ່ວມທາງການເມອືງໃນ
ປະເທດທີ່ນຄິອນດໍາເນນີທຸລະກດິຢູ່.



ຈັນຍາບັນນຄິອນ

(6) ກຳນແຂ່ງຂັນ ແລະ ກຳນດ�ຳເນີນທຸລະກິດຢ່ຳງເປັນທ�ຳ.
[1]  ພວກເຮາົຈະແຂ່ງຂນັຢ່າງຈງິຈງັໃນຕະຫາຼດບນົຫຼັກການຂອງການແຂ່ງຂນັທີ່ເປັນທໍາ ແລະ ເສລ ີແລະ  

ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍການຕໍ່ຕ້ານການຜູກຂາດ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັການແຂ່ງຂນັທາງການຄ້າ 
ອື່ນໆ ໃນທຸກໆ ບ່ອນທີ່ພວກເຮາົໄດ້ດໍາເນນີທຸລະກດິ.

[2] ພວກເຮາົຈະບໍ່ເຂົ້າຂໍ້ຕກົລງົໃດໜຶງ່ ບໍ່ວ່າຈະແບບເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່ເປັນທາງການ ເປັນລາຍລກັອກັສອນ  
ຫຼື ດ້ວຍວາຈາ ກບັຄູ່ແຂ່ງທີ່ກໍານດົລາຄາສນິຄ້າ ຫຼື ບລໍກິານຢ່າງບໍ່ເປັນທໍາ, ຄູ່ແຂ່ງທີ່ກໍານດົການແບ່ງສ່ວນ 
ຕະຫາຼດ ຫຼື ການແບ່ງສ່ວນລູກຄາ້, ຄູ່ແຂ່ງທີ່ແຊກແຊງການແຂ່ງຂນັເສລ ີຫຼື ຂດັຂວາງການຊື້ຂາຍໂດຍບໍ່
ມເີຫດຜນົອນັຄວນ.

[3] ພວກເຮາົເຄາົລບົໃນສນັຍາທີ່ນຄິອນເຮດັກບັລູກຄ້າ, ຜູສ້ະໜອງ ແລະ ຄູ່ຄ້າຂາຍທາງທຸລະກດິ ດ້ວຍການ
ປະຕບິດັຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສນັຍາດັ່ງກ່າວ.

[4] ພວກເຮາົຈະຫຼີກລ້ຽງການປະຕບິດັໃດໜຶງ່ ທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກດີ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກດີຜນົປະໂຫຍດຂດັກນັ.  
ພວກເຮາົຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກດິຈະກໍາໃດໜຶງ່ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊື່ສຽງ ຫຼື ຜນົປະໂຫຍດຂອງນຄິອນ 
ເພື່ອສ້າງປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ ຫຼື ບຸກຄນົສາມ. ພວກເຮາົຈະພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງສະຖານະການທີ່ເຮດັໃ
ຫ້ເກດີຄວາມຂດັແຍ່ງລະຫວ່າງຜນົປະໂຫຍດຂອງນຄິອນ ກບັ ຜນົປະໂຫຍດຂອງບຸກຄະລາກອນ ຫຼື 
ຄອບຄວົ.

(7)  ກຳນຄວບຄຸມກຳນນ�ຳເຂົ້ຳ ແລະ ສ່ົງອອກ.
ໃນການດໍາເນນີທຸລະກໍາລະຫວ່າງປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັສິ່ງທີ່ຈບັ
ຕ້ອງໄດ້ ຫຼື ຈບັຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ຜະລດິຕະພນັ ຫຼື ສ່ວນປະກອບ ຫຼື ຂໍ້ມູນທາງເຕກັນກິ 
ພວກເຮາົຈະປະຕບິັດຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກ, 
ການສົ່ງຄນື ແລະ ການຄວບຄຸມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ແຈ້ງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຈງິໃນການດໍາເນນີຂັ້ນຕອນໃນການສົ່ງ
ອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າຕໍ່ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

(8) ພຳສີອຳກອນ.
ນຄິອນເປັນຜູ້ທີ່ມສີ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄມົທີ່ຮບັຜດິຊອບໃນການປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 
ດ້ານພາສີອາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກເຮາົສະໜບັສະໜູນການເຈລະຈາທີ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ຈງິໃຈລະຫວ່າງ 
ເຈົ້າໜ້າທດີ້ານພາສອີາກອນຂອງລດັ ແລະ ທຸລະກດິ ແລະ ຈະພະຍາຍາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບນັຫາ ຫຼື 
ຂໍ້ຂດັແຍ່ງ ຫາກມຄີວາມເຫນັທີ່ແຕກຕ່າງກບັເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລດັ.

(9) ກຳນປ້ອງກັນກຳນນ�ຳໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈຳກຂ�້ມູນພຳຍໃນເພື່ອກຳນຊື້ຂຳຍຫຼັກຊັບ.
ພວກເຮາົຈະບໍ່ເຮດັການຊື້ຂາຍຫຼັກຊບັໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນທີ່ເປັນຄວາມລບັ ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປີດເຜຍີຕໍ່
ສາທາລະນະ.

(10) ກຳນນ�ຳໃຊ້ ແລະ ກຳນຈັດກຳນຊັບສິນຂອງນິຄອນຢ່ຳງເໝຳະສົມ.
ພວກເຮາົຈະຮບັຜດິຊອບຕໍ່ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການຈດັການຊບັສນິຂອງນຄິອນຢ່າງເໝາະສມົ ເຊິ່ງລວມ 
ເຖງິສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ອຸປະກອນ, ເງນິ, ສນິຄ້າຄ້າງສາງ, ຜະລດິຕະພນັ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, 
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຊອບແວ ແລະ ຈະດໍາເນນີການຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສມົເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້
ວ່າຊບັສນິຂອງນຄິອນຈະໄດ້ຮບັການປົກປ້ອງຈາກການສູນຫາຍ, ການຖກືທໍາລາຍ, ການລກັຂະໂມຍ, 
ການເປ່ເພ ຫຼື ຖກືນໍາໃຊ້ຜດິວດັຖປຸະສງົ ພວກເຮາົຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ຊບັສນິຂອງນຄິອນເພື່ອຈຸດປະສງົສ່ວນຕວົ ຫຼື 
ຈຸດປະສົງທີ່ທຸຈະລດິ.

(11) ກຳນປົກປ້ອງສິດດ້ຳນຊັບສິນທຳງປັນຍຳ.
[1] ພວກເຮາົຄໍານງຶສະເໝວ່ີາຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງນຄິອນ ເຊັ່ນ: ສດິທບິດັ, ສດິທບິດັການອອກແບບ, 

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ລຂິະສດິ ແລະ ຄວາມລບັທາງການຄ້າເປັນຊບັສນິອນັລໍ້າຄ່າຂອງນຄິອນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮບັ 
ການປົກປ້ອງໃນທຸກເວລາ. ພວກເຮາົຈະຮ່ວມກນັສ້າງ, ປົກປ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜນົປະໂຫຍດຈາກສດິດ້ານ 
ຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງນຄິອນ. ພວກເຮາົບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ບກຸຄນົທີ່ສາມນໍາໃຊ້ຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງ 
ນຄິອນ ໂດຍບໍ່ມຄີໍາຍນິຍອມ ແລະ ການອະນຸມດັຈາກນຄິອນ.

[2] ພວກເຮາົເຄາົລບົໃນສດິແຫ່ງຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງຜູ້ອື່ນ  ແລະ ຈະບໍ່ລະເມດີ ຫຼື ນໍາໃຊ້ສດິດ້ານຊບັສນິ
ທາງປັນຍາຂອງຜູ້ອື່ນ ເຊັ່ນ: ສດິທບິດັ, ສດິທບິດັການອອກແບບ, ເຄື່ອງໝາຍການຄາ້, ລຂິະສດິ ແລະ 
ອື່ນໆ ພວກເຮາົຈະປະຕບິດັຢ່າງເໝາະສມົ ແລະ ຖກືຕ້ອງຕາມກດົໝາຍຫາກຕ້ອງການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ
ຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງຜູ້ອື່ນ.

(12) ກຳນສ່ືສຳນຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ ແລະ ຈິງໃຈ
[1] ພວກເຮາົຈະເຮດັໃຫ້ທຸກຄນົເຊື່ອໝັ້ນວ່າການສື່ສານຈາກນຄິອນ ບໍ່ວ່າຈະເປນັສື່ສິ່ງພມິ, 

ການໂຄສະນາ, ການປະຊາສໍາພນັດ້ານການຕະຫາຼດ ແລະ ສົ່ງເສມີການຂາຍ ແລະ 
ການລາຍງານຕ່າງໆ ໄດ້ຖກືຈດັຂຶນ້ຢ່າງຖກືຕ້ອງ ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈະບໍ່ເຮດັໃຫ້ເກດີການເຂົ້າໃຈຜດິ ແລະ 
ບໍ່ມກີານຊີ້ນໍາໃນທາງທີ່ຜດິ ແລະ ຈະບໍ່ລະເມດີສດິຂອງບຸກຄນົອື່ນ.

[2] ພວກເຮາົຈະຫຼີກລ້ຽງການນໍາໃຊ້ສື່ໂຄສະນາ ເຊິ່ງອາດຈະມເີນື້ອໃນທີ່ເປັນການທໍາລາຍຄວາມສະຫງບົ, 



ຈັນຍາບັນນຄິອນ

ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສລີະທໍາຂອງສ່ວນລວມ ຫຼື ສົ່ງຜນົກະທບົໃນທາງລບົຕໍ່ສງັຄມົ.

(13) ກຳນຈັດກຳນຂ�້ມູນຂ່ຳວສຳນຢ່ຳງເໝຳະສົມ.
[1] ພວກເຮາົຈະດໍາເນນີການດ້ານການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອເກບັຮກັສາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັ

ນຄວາມລບັ. ພາລະຜູກພນັໃນການຮກັສາຄວາມລບັນັ້ນຈະຄງົຢູ່ເຖງິແມ່ນວ່າຈະສິ້ນສຸດ ການເປັນ 
ບຸກຄະລາກອນຂອງນຄິອນໄປແລ້ວກໍ່ຕາມ. ພວກເຮາົຈະບໍ່ນໍາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນຄວາມລບັນັ້ນ  
ໄປນໍາໃຊ້ເພື່ອຜນົປະໂຫຍດເພື່ອຈຸດປະສງົສ່ວນຕວົ.

[2] ພວກເຮາົຈະປະມວນຜນົຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄນົດ້ວຍຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ຖກືຕ້ອງຕາມວດັຖປຸະສງົທີ່ລະບຸໄວ້ 
ແລະ ຕາມກດົໝາຍທີ່ບງັຄບັໃຊ້.

[3] ພວກເຮາົຈະຈດັການຂໍມູ້ນຂ່າວສານທາງທຸລະກດິ ລວມເຖງິ ຂໍມູ້ນສ່ວນບຸກຄນົຢ່າງເໝາະສມົຕາມ 
ລະດບັຄວາມລບັຂອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການຮົວ່ໄຫຂຼອງຂໍ້ມູນ.

6. ເປີດເຜີຍຂ�້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໂປ່ງໄສ.
[1] ພວກເຮາົຈະເປດີເຜຍີຂໍ້ມູນທີ່ຖກືຕ້ອງ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສມົ.
[2] ນຄິອນຈະຍຶດໝັ້ນໃນການລາຍງານຂໍ້ມູນທາງທຸລະກດິຢ່າງຖກືຕ້ອງ. ພວກເຮາົຈະປະຕບິດັຕາມຫຼັກການ 

ບນັຊທີີ່ຮບັຮອງທົ່ວໄປ ບນົພື້ນຖານຂອງຂໍ້ເທດັຈງິ ເພື່ອເປີດເຜຍີຂໍ້ມູນທີ່ຖກືຕ້ອງທນັເວລາ ແລະ  
ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກບັໜ້າທີ່ຕາມກດົໝາຍ ເຊັ່ນ: ການຊໍາລະພາສ.ີ ພວກເຮາົຈະບໍ່ປະຕບິດັການດ້ານ 
ບນັຊທີີ່ບໍ່ເໝາະສມົ ບໍ່ວ່າເພື່ອຜນົປະໂຫຍດໃນການສ້າງຜນົກໍາໄລ, ສ້າງຍອດຂາຍໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ, 
ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ ຫຼື ເຫດຜນົອື່ນໃດກໍ່ຕາມ.

7. ກຳນສ້ຳງສຳຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບ�ລິກຳນທີ່ມີຄຸນຄ່ຳ.
[1] ນຄິອນຈະມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອຄດັສ້າງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ບລໍກິານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກບັສງັຄມົ 

ເພື່ອຕອບສະໝອງຄວາມຄາດຫວງັ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.
[2] ພວກເຮາົຈະພະຍາຍາມໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖກືຕ້ອງ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ 

ໂດຍງ່າຍຕໍ່ລູກຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ລກູຄ້າໃຊ້ໃນການຕດັສນິໃຈຢ່າງເໝາະສມົ ພ້ອມກນັນັ້ນ, 
ພວກເຮາົຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ຄໍາຖາມຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂຂໍອງລູກຄ້າຢ່າງໄວວາ ແລະ ຊື່ສດັ.

[3] ພວກເຮາົຍຶດມັ່ນໃນການໃຫ້ຄວາມສໍາຄນັກບັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັ ແລະ 
ບລໍກິານຂອງນຄິອນຢ່າງດທີີ່ສຸດ.

[4] ພວກເຮາົຈະນໍາສະເໜຄີູ່ມກືານໃຊ້ງານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດເຂົ້າ ໃຈໄດ້ໂດຍງ່າຍ  

ເພື່ອໃຫ້ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບລໍກິານຂອງພວກເຮາົສາມາດຖກືນໍາໄປໃຊ້ກບັວຽກງານໄດ້ 
ຢ່າງເໝາະສມົ ແລະ ປອດໄພ.

[5] ໃນກລໍະນທີີ່ເກດີປັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ   ນຄິອນຈະໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສມົ ເຊັ່ນ: 
ການຮຽກຄນືຜະລດິຕະພນັຢ່າງທນັທ ີແລະ ຈະພະຍາຍາມປ້ອງກນັບໍ່ໃຫ້ເກດີເຫດການຂຶນ້ອກີເທື່ອໃໝ່.

8. ສ້ຳງສ�ຳພັນທີ່ດີກັບຊຸມຊົນ.
[1] ພວກເຮາົເຄາົລບົ ແລະ ເຂົ້າໃຈວດັຖະນະທໍາ, ຄ່ານຍິມົ, ຂະນບົທໍານຽມປະເພນຂີອງຊມຸຊນົໃນແຕ່ລະ 

ພື້ນທີ່ທີ່ນຄິອນເຂົ້າໄປດໍາເນນີທຸລະກດິ.
[2] ນຄິອນພ້ອມສະເໜທີີ່ຈະມສີ່ວນຮ່ວມກບັກດິຈະກໍາເພື່ອສງັຄມົ ແລະ ຊມຸຊນົ ແລະ ກດິຈະກໍາຕ່າງໆ 

ເພື່ອຜນົປະໂຫຍດແກ່ສາທາລະນະ. ນຄິອນຈະປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະປະເທດທີ່ 
ພວກເຮາົເຂົ້າໄປດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ກ່ຽວເນື່ອງກບັການບລໍຈິາກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ.

[3] ພວກເຮາົຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມເືພື່ອຮກັສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສງັຄມົ ແລະ ຈະບໍ່ເຂົ້າໄປ 
ກ່ຽວຂ້ອງກບັການກະທໍາທີ່ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກດີການຕໍ່ຕ້ານສງັຄມົ.

ລະບົບກຳນລຳຍງຳນ ແລະ ກຳນປຶກສຳຫຳລື ແລະ ຜົນຂອງກຳນຝ່ຳຝືນ.
ພວກເຮາົມໜີ້າທີ່ທີ່ຈະຕ້ອງລາຍງານການຝ່າຝືນຫຼັກຈນັຍາບນັ ຫຼື ແນວໂນ້ມທີ່ນ່າຈະເກດີມກີານຝ່າຝືນຫຼັກ
ຈັນຍາບັນ.
[1] ລະບບົການລາຍງານ ແລະ ການປຶກສາຫາລ.ື
  ຫາກພບົວ່າມກີານຝ່າຝືນຕໍ່ຫຼັກຈນັຍາບນັ ຫຼື ມແີນວໂນ້ມທີ່ຈະເກດີມກີານຝ່າຝືນ

ຫຼັກຈນັຍາບນັບກຸຄະລາກອນຈະຕ້ອງລາຍງານ ຫຼື ປຶກສາຫາລກືບັຫວົໜ້າຄຸມງານ 
ແລະ/ຫຼື ລາຍງານຜາ່ນໜ່ວຍງານທີ່ຮບັລາຍງານ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ື(ຫຼື 
ລາຍງານຜ່ານລະບບົການຮບັລາຍງານ ແລະ ການປຶກສາຫາລທືີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນແຕ່ລະບລໍສິດັ) ຫຼື 
ລາຍງານໄປຍງັບຸກຄນົ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ມໜ້ີາທີ່ຮບັຜດິຊອບໃນເລື່ອງນີ້. ຫາກມຂີໍ້ສງົໄສ ຫຼື ຄໍາຖາມ ບຸກ
ຄະລາກອນຕ້ອງປຶກສາຫາລກືບັຫວົໜ້າຄຸມງານ ຫຼື ຜູ້ຮບັຜດິຊອບດ້ານການຮກັສາຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ 
ບລໍຫິານຂອງບລໍສິດັທີ່ຕນົສງັກດັຢູ່.

[2] ການບໍ່ດໍາເນນີການຕອບໂຕ້.
  ບຸກຄະລາກອນທີ່ເປັນຜູ້ລາຍງານການຝ່າຝນືຫຼັກຈນັຍາບນັ ຫຼື ການມແີນວໂນມ້ວ່າອາດຈະເກດີມກີານ 

ຝ່າຝືນຫຼັກຈນັຍາບນັ ຈະບໍ່ໄດ້ຮບັການຕອບໂຕ້ ຫຼື ມຜີນົກະທບົໃດໜຶງ່ຈາກການລາຍງານເລື່ອງດັ່ງກ່າວ.
[3] ກລໍະນທີີ່ນຄິອນໄດ້ຮບັການແຈ້ງເບາະແສການຝ່າຝືນຫຼັກຈນັຍາບນັ ຫຼື ການມແີນວໂນ້ມວ່າອາດຈະເກດີ



ຈັນຍາບັນນຄິອນ

ມກີານຝາ່ຝືນຫຼັກຈນັຍາບນັ ນຄິອນຈະຮບີດໍາເນນີການກວດສອບຂໍ້ເທດັຈງິ, ຫາວທິກີານແກ້ໄຂ ແລະ 
ຫາມາດຕະການປ້ອງກນັການເກດີເຫດການຊໍ້າຢ່າງຮບີດ່ວນ.

[4] ຜນົຂອງການຝ່າຝືນ.
  ການຝ່າຝືນຫຼັກຈນັຍາບນັ ຈະໄດ້ຮບັການລງົໂທດທາງວໄິນຈາກນຄິອນ ເຊິ່ງອາດເຖງິຂັ້ນການຍກົເລີ 

ກການຈ້າງແຮງງານ ແລະ ຫາກເປັນກລໍະນທີີ່ ຜດິກດົໝາຍ ນຄິອນອາດດໍາເນນີການເພື່ອໃຫ້ເກດີຄວາມຮບັ 
ຜດິທາງແພ່ງ ຫຼື ທາງອາຍາອກີດ້ວຍ.

ກຳນບ�ລິຫຳນຈັດກຳນຫຼັກຈັນຍຳບັນ
[1] ການຈດັຕັງ້, ການແກ້ໄຂ ແລະ ຍກົເລກີ
   ການຈດັຕັງ້, ແກ້ໄຂ ແລະ ການຍກົເລກີຈນັຍາບນັສາມາດເກດີຂ້ຶນໄດ້ຕະຫອຼດເວລາໂດຍນຄິອນ 

ຄປໍເໍຣຊນັ ແລະ ເກດີຂ້ຶນດ້ວຍຂໍສ້ະເໜຈີາກປະທານຄະນະກໍາມະການຈະລຍິະທໍາອງົກອນຂອງນຄິອນ 
ຄປໍເໍຣຊນັ ແລ້ວຈຶງ່ຢື�ນຄໍາຮ້ອງຕໍຄ່ະນະກໍາມະການບລໍຫິານຂອງນຄິອນຄປໍເໍຣຊນັ ເຊິງ່ຈະທໍາການ 
ຕດັສນິໃຈຂັນ້ສຸດທ້າຍ. ການປ່ຽນແປງເລກັໜ້ອຍຈະຕດັສນິໃຈໂດຍປະທານຄະນະກໍາມະການ 
ຈະລຍິະທໍາອງົກອນຂອງນຄິອນຄປໍເໍຣຊນັ.

[2] ຫາກພບົວ່າບລໍບິດົໃນຫຼກັຈນັຍາບນັຂດັຕໍຫ່ຼກັກດົໝາຍທ້ອງຖິນ່ ນຄິອນຈະຍດຶຖມືາດຕະຖານທີສູ່ງກວ່າ
ເປັນບ່ອນອງີຫຼກັສະເໝ ີຫາກມຂີໍສ້ງົໄສປະການໃດ ຂໃໍຫ້ບຸກຄະລາກອນປຶກສາຫາລຮ່ືວມກບັຫວົໜ້າ 
ຄຸມງານ ຫຼຜູ້ືຮບັຜດິຊອບດ້ານການເບິງ່ແຍງດູແລຂອງອງົກອນນັນ້ໆ ເພືອ່ຊອກຫາແນວທາງແກ້ໄຂທີ່ 
ເໝາະສມົ.


