
1 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

គោលការណ៍ 

បរយិាកាសការងារប្បកបគោយគេប្រីភាព 
ENVIRONMENTAL FRIENDLY POLICY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2 | P a g e  
 

នៅអង្គការន ើកកម្ពស់យុវជន (នេពភី) នយើង្នតេជ្ញា េេ ់នសវាកម្មប្តកតនោយគុណភាពនៅកនុង្
 កខណៈមួ្យដែ ធានាថាកដនែង្ន្វើការមាន សុវត្ថិភាព និង្ផាសុកភាព អ សប្មាត់តុគគ ិក និង្កាត់្
តនថយេ ត ៉ះពា ់ដែ មានសកាេ នុព នៅន ើតរសិ្ថថ ន។ នយើង្នឹង្ប្តតិ្តត្េិតាម្ច្បាត់តរសិ្ថថ នដែ 
ពាក់ព័នធទាំង្អស់  ន ើយនយើង្នឹង្ខិត្ខាំតង្កា រការតាំពុ តរសិ្ថថ ននៅរា ់កិច្បចការដែ នយើង្ន្វើ។ នេពភី 
នឹង្៖ 

At PEPY Empowering Youth, we are committed to providing a quality service in a 
manner that ensures a safe and healthy workplace for our employees and minimizes our 
potential impact on the environment. We will operate in compliance with all relevant 
environmental legislation and we will strive to employ pollution prevention measures and 
environmental best practices in everything we do. PEPY will: 

 រមួ្តញ្ចូ  ការគិត្គូរពីកង្វ ់ និង្េ ត ៉ះពា ់តរសិ្ថថ ននៅជ្ញការសនប្ម្ច្បចិ្បត្េ និង្
សកម្មភាពទាំង្អស់រមួ្ទាំង្្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ែូច្បដែ មានដច្បង្កនុង្មាប្តា ៨1 ននច្បាត់តរសិ្ថថ
ននៅកម្ពុជ្ញ។ 

 integrate the consideration of environmental concerns and impacts into all of our 
decision making and activities, including natural resources as mentioned in article 8 
2of Cambodia’s environmental law, 

 ន ើកកម្ពស់ការយ ់ែឹង្អាំពីតរសិ្ថថ ននៅែ ់តុគគ ិក ន ើយនឹង្ន ើកទឹកចិ្បត្េពួកនគឱ្យមាន
ការទទួ ខុសប្ត្ូវខពស់អាំពីការដែទាំតរសិ្ថថ ន។ 

 promote environmental awareness among our team and encourage them to work in 
an environmentally responsible manner, 

 តណេុ ៉ះតណ្តេ   អត់រ ាំ និង្ជូនែាំណឹង្ែ ់តុគគ ិកសេីអាំពីតញ្ហា តរសិ្ថថ នដែ អាច្បេេ ់េ 
ត ៉ះពា ់ែ ់ការង្កររតស់ពួកនគ។ 

 train, educate and inform our staff about environmental issues that may affect their 
work, 

                                                           
1 ្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ននប្ព៉ះរាជ្ញណ្តច្បប្កកម្ពុជ្ញដែ មានជ្ញអាទិ៍ ែី្ែី ទឹក អាកាស ខយ ់ ភូគពភស្ថស្រសេ ប្តព័នធអាកុឡូសីុ ដរ   ថាម្ព  នប្តង្កាត្ និង្ឧសម័ន ែម និង្
ខាច់្ប ត្បូង្ែម នប្ពន ើ និង្អនុេ នប្ពន ើ ពពួកសត្វនប្ព ម្ឆ្ឆា ជ្ញតិ្ ្នធានជ េ  ប្ត្ូវបានអភិរកស អភិវឌ្ឍន៍ និង្ប្គត់ប្គង្នប្តើប្បាស់នោយសម្ន តុ្េ  និង្
ប្តកតនោយនិរនេរភាព និង្ភាពសថិត្នសថរ។  (ចុចតំណរភ្ជា ប់ទៅកាន់ចាប់បរសិ្ថា នននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា) 
2 The natural resources of the Kingdom of Cambodia, which include land, water, airspace, air, geology, ecological systems, 

mines, energy, petroleum and gas, rocks and sand, precious stones, forests and forest products, wildlife, fish, and aquatic 
resources, shall be conserved, developed, and managed and used in a rational and sustainable manner.  
Natural resource protected areas, which include national parks, wildlife sanctuaries, protected landscape areas, and 
multiple use areas, shall be determined by Royal Decree. 

https://www.moe.gov.kh/wp-content/uploads/2016/11/%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%B6%E1%9E%93.pdf
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 កាត់្តនថយកាកសាំណ ់តាម្រយៈការនប្តើប្បាស់នឡើង្វញិ និង្ទិញរតស់រតរ ឬសមាភ រៈដែ 
អាច្បនប្តើប្បាស់នឡើង្វញិ នៅតាម្ដែ អាច្បន្វើនៅរចួ្បនែើម្បីជ្ញការសនសាំសាំនច្ប។ 

 reduce waste through re-use and recycling and by purchasing recycled, recyclable 
or re-furbished products and materials where these alternatives are available, 
economically and suitably 

 ន ើកកម្ពស់ការនប្តើប្បាស់សមាភ រៈ និង្្នធានប្តកតនោយប្តសិទធភាពនៅប្គត់ទីកដនែង្រមួ្
ទាំង្ទឹកអគគីសនី វត្ថុធាតុ្នែើម្ និង្្នធាននេសង្នទៀត្ ជ្ញពិនសសអវីដែ មិ្នអាច្បកនកើត្
នឡើង្វញិបាន។ 

 promote efficient use of materials and resources throughout our facility including 
water, electricity, raw materials and other resources, particularly those that are non-
renewable, 

 ទិញ និង្នប្តើប្បាស់េ ិត្េ ដែ មាន កខណៈទទួ ខុសប្ត្ូវច្បាំនពា៉ះតរសិ្ថថ ន 
 purchase and use environmentally responsible products accordingly, 
 តនង្ាើត្ និង្រកាកម្មវ ិ្ ីន្ែើយត្តនប្រ៉ះអាសនន នៅកដនែង្ណ្តដែ ត្ប្ម្ូវនោយច្បាត់ ឬ

កដនែង្ដែ មាននប្រ៉ះថាន ក់ែ ់សុខភាព សុវត្ថិភាព ឬតរយិាកាសសាំខាន់ៗ។  
 where required by legislation or where significant health, safety, or environmental 

hazards exist, develop and maintain appropriate emergency and spill response 
programs, 

 េសពវេាយការនតេជ្ញា ចិ្បត្េ ដេនកតរសិ្ថថ នែ ់អនកទទួ េ ផាា  ់ និង្នោយប្តនយា  ប្ពម្
ទាំង្ន ើកទឹកចិ្បត្េពួកនគឱ្យរាំប្ទការនតេជ្ញា ចិ្បត្េនន៉ះ។ 

 communicate our environmental commitment to all beneficiaries and encourage them 
to support it, 

 តនេដក ម្អការអនុវត្េន៍សេីពីកិច្បចការពារតរសិ្ថថ ន និង្កាត់្តនថយេ ត ៉ះពា ់ ប្ពម្ទាំង្ការ
ខូច្បខាត្សង្គម្ នោយពិនិត្យនម្ើ នឡើង្វញិនូវនរ ននយាបាយតរសិ្ថថ នរតស់នយើង្ជ្ញ
នទៀង្ទត់្ស្សតតាម្សកម្មភាពនានព តច្បចុតបនន និង្ន្វើដេនការសប្មាត់នព អនាគត្។ 

 Continually improve our environmental performance and minimize the social impact 
and damage of activities by periodically reviewing our environmental policy in light of 
our current and planned future activities. 

 ហាម្មិ្នឱ្យជក់បារកីនុង្ការយិា ័យ 
 No cigarette smoking in PEPY work place 



4 | P a g e  
 

 Siem Reap,......../............./............ 
 Board of Director 
 Signature 


