ការប្តេ ជ្ញាចិត្េចំប្ ោះនិរនដ រភាព
ដៃគូ អាជីវកម្ម H&M
ប្ៅ H&M ប្ ើងប្ ឿជ្ញក់ថា និរនដ រភាពគឺជ្ញកត្តេធម្ម ជ្ញត្ិប្ ើម្បីឈានប្្ពោះប្ៅរកអា ីវកម្ម ប្៏ ជ្ញគ ័ ។ ូ ប្ចន ោះប្ ើងតត្ងតត្ពាយាម្
ប្តកាន់ខ្ជាត់នូវប្កម្សីលធម្៌ ត្ម្លាភាព និងការទទួ លខុសប្ត្ូវ ប្ ើ ប្ ើងរំពឹងថា ដ គូ អា ីវកម្ម រតស់ប្ ង
ើ នឹងប្តប្ពឹត្េ ូ ចគ្នន។ H&M ត្ំណាង
ឱ្យប្ក ុម្ ុនជ្ញសាខ្ជ និង ីប្ោនានាត ល ក់ព័នធនឹង H&M Group។
ការប្គ្នរពចាត់គឺជ្ញចំណុចចាត់ប្្ដើម្ជ្ញម្ូ លដ្ឋាន តុតនេ ម្ ិចឆត្តរតស់ប្ ើងគឺប្លើសពីអ្វីត លម្លនតចង
កនុងចាត់ប្ៅប្ទៀត្ប្ ើម្បីសប្ប្ម្ចបាននូ វតញ្ហាខ្ជងប្ប្កាម្។
កតនា ងប្ធវ ើការប្តកតប្ដ្ឋ ផាសុកភាព៖ ក្រៅពីផ្ដល់នូវរាក់ចំណូល ការងារអាចឱ្យម្នុស្ស រក ុម្រគួ សារ និងស្ហគម្ន៍របស្់ពួកក្គមានភាព
ររ កកចក្រម្ើន។ ការផ្ដ លន
់ ូ វកន្នែ ងក្្វ ើការន្ៃលមានស្ុវត្ថ ិភាព និងផាស្ុកភាព ការធានាាននូ វស្ិទ្ធក្ិ ៅកន្នែ ងក្្វ ើការ ការផ្ដ ល់នូវ
រាក់ឈ្ន ួលស្ម្រម្យស្រមាប់ការរស្់ក្ៅន្ៃលក្្ែ ើយត្បចំក្ ោះត្រម្ូវការម្ូ លដ្ឋានរបស្់បុគគលិក និងការក្លើកកម្ព ស្់កិចចពិភាកាស្ងគ ម្ គឺជា
កត្តាៃ៏ស្ំខាន់ស្រមាប់កំក្ណើនក្ស្ៃា កិចចរបកបក្ដ្ឋយនិរនដ រភាព ន្ៃលបក្ងក ើត្ការងារ និងការអភិវឌ្ឍស្ហរាស្។
ប្តព័នធប្អ្កូ ឡ
ូ សុីប្តកតប្ដ្ឋ ផាសុកភាព៖ របព័នធក្អកូ ឡូស្ុីផ្ដល់នូវ្នធាន្ម្ម ជាត្ិ ៃូ ចជា ខ្យល់ប រ ិស្ុទ្ធ និងទ្ឹកសាាត្ ន្ៃលមានសារៈស្ំខាន់
ចំក្ ោះម្នុស្ស ស្ហគម្ន៍ និងអាជីវកម្ម ។ ក្ៃើម្បីបំក្ពញត្រម្ូវការរបស្់ម្នុស្សបចចុបបនន និងម្នុស្សជំនាន់ក្រកាយ របព័នធក្អកូ ឡូស្ុីន្ៃលមានស្ុខ្
ភាពលា រយៈក្ពលន្វងរត្ូវន្ត្មានការការ រ ក្ដ្ឋយទ្ប់សាកត្់ការបំផ្ែិចបំផាែញបរ ិសាថន និងត្តម្រយៈការក្របើរាស្់្នធាន្ម្ម ជាត្ិរបកបក្ដ្ឋយ
ការទ្ទ្ួ លខ្ុស្រត្ូវ។
សុខុម្លលភាពសត្វ
នៈ៖ ស្ត្វ ហនៈរត្ូវទ្ទ្ួ លានការក្ារពៃូ ចម្នុស្សន្ៃរ។ ការក្ារពក្នោះ រត្ូវធានាឱ្យាន
ត្តម្រយៈការក្របើរាស្់ វ ិ្ីសាស្តស្ាក្្វ ើក្ត្ស្ដ អំពីការចិញ្ចឹម្ស្ត្វ និងន្ៃលម្ិន ក់ព័នធនឹងស្ត្វ ។

H&M ក៏រំពឹងថា ដៃគូ អាជីវកម្ម នានា នឹងអនុវត្ា លកខ ខ្ណឌ និងរវ ិ្ីសាស្តស្ាទ ំងក្នោះ ន្ៃលមានន្ចងកនុងការក្បា ជាាចិត្ាក្នោះ កនុងការអនុវត្ា
ស្ងាវក់ផ្គត្់ផ្គង់របស្់ខ្ល ួន។ H&M មានក្ាលការណ៍ម្ិនអនុក្រាោះ កនុងករណីអំក្ពើពុករលួ យ និងក្បដ ជាាចិត្ាអនុវត្ា កម្ម វ ិ្ី
របឆំងអំក្ពើពុករលួ យយ៉ាងត្ឹង រ ឹង។ ការក្បា ជាាចិត្ាចំក្ ោះរកម្ស្ីល្ម្៌/ការក្បា ជាាចិត្ាចំក្ ោះដៃគូ អាជីវកម្ម គឺជា
ការក្បា ជាាចិត្ាដ្ឋច់ក្ដ្ឋយន្ឡកពីាន ន្ៃលដៃគូ អាជីវកម្ម ទ ំងអស្់រត្ូវចុោះហត្ថ ក្លខា និងក្បដ ជាាចិត្ាអនុក្ោម្ត្តម្។
ការក្បា ជាាចិត្ាចំក្ ោះនិរនា ភាពរគបៃណាប់ក្លើបញ្ហាៃូ ចខាងក្រកាម្៖

1. កតនា ងប្ធវ ើការប្តកតប្ដ្ឋ

2. ប្តព័នធប្អ្កូ ឡ
ូ សុីប្តកតប្ដ្ឋ
ផាសុកភាព

ផាសុកភាព

សុខភាព និងសុវត្ថ ិភាព
ការររ ើសរ ើង ភាពចម្ រុះ និងភាពរសម ើគ្នា
ការងារដែលមត្ូវបានទទួ លស្គាល់
មបាក់ឈ្ន ួលស្រ្យសមាប់ការរស់រៅ ត្ថ មបរោជន៍
និងរា៉ោងការងារ
‘ រសរ ើភាពននសាគ្ និងការចរចាជាស្ូ ហភាព
‘ ពលក្ម កុារ និងក្ម ករវ ័យរកម ង
‘ ការងាររោយបងខ ំ
‘
‘
‘
‘

‘ ផលប៉ោុះពាល់រលើអាកាសធាត្ុ
និងគុណភាពខយល់
‘ ផលប៉ោុះពាល់រលើធនធានទឹក
‘ ការរមបើមបាស់គី្ី
‘ សំណល់រមបើមបាស់រ ើង វ ិញ ឬ ដកនចា ជាថ្ម ី
‘ ការ ភិរកសមបរភទសត្វ
និងជម្កធ្ម ជាត្ិ

3. សុខុម្លលភាពសត្វ

នៈ

‘ ការចិញ្ចឹ្សត្វ
‘ ការរធវ រើ ត្សត សត្វ

លកខ ខណឌ និងការរំពឹងទុករបស់ H&M សមាប់បញ្ហាទ ំងរនុះ មត្ូវបានពនយល់រៅកនុងដផា កព័ត្៌ានល្អ ិត្ននការរបត ជាាចិត្តរនុះ។
សមាប់បញ្ហានី្ួយៗ ការ នុវត្ត ចំរពាុះនិរនដ រភាពានដចករចញជាពីរកម្ិត្។
‘ កប្ម្ិត្ម្ូ លដ្ឋាន ៖ ស្ំក្ៅក្លើការអនុវត្ា ឱ្យស្ម្រស្បត្តម្ស្ដ ង់ដ្ឋរអនដ រជាត្ិន្ៃលានរពម្ក្រពៀង អនុស្ញ្ហា ILO និង UN ជា្រមាន និង
ចាប់ជាត្ិ។ កនុងករណីមានភាពខ្ុស្ាននឹងលកខ ខ្ណឌទ ំងក្នោះ ចំណុចន្ៃលផ្ដ ល់នូវការការ រក្រចើនបំផ្ុត្ៃល់កម្ម ករ បរ ិសាថន និងស្ត្វ រត្ូវ
អនុវត្ា ។ ក្គរំពឹងថា ដៃគូ អាជីវកម្ម H&M ទ ំងអស្់ នឹងក្ារពត្តម្លកខ ខ្ណឌម្ូ លដ្ឋានក្នោះ។
‘ កប្ម្ិត្ចង់បាន ៖ ស្ំក្ៅក្លើការអនុវត្ា ន្ៃលហួ ស្ពីការទ្ទ្ួ លខ្ុស្រត្ូវរស្បចាប់ និងបទ្ដ្ឋានអនដ រជាត្ិក្ៅករម្ិត្ម្ូ លដ្ឋាន
ក្ៃើម្បីជំរុញផ្លប៉ាោះ ល់ន្ៃលមាននិរនា ភាពចំក្ ោះរបត្ិបត្ា ិការផាាល់ខ្ល ួនរបស្់ដៃគូ អាជីវកម្ម ក៏ៃូចជាចូ លរ ួម្ក្ដ្ឋោះរសាយបញ្ហាស្ងគ ម្ និង
បរ ិសាថន ន្ៃលម្ិនមានក្ៅកនុងរបត្ិបត្ា ិការរបស្់ខ្ល ួនក្ឡើយ។
ការអនុវត្ា ក្ៅកនុងរវ ិស្័យទ ំងក្នោះ គឺជាន្ផ្ន កម្ួ យៃ៏ស្ំខាន់ក្ៅកនុងការវាយត្ដម្ែ ទ្ូក្ៅរបស្់ H&M ចំក្ ោះដៃគូ អាជីវកម្ម ។ H&M នឹង
បនដ ចូ លរ ួម្រ កកចក្រម្ើនជាម្ួ យដៃគូ អាជីវកម្ម ន្ៃលន្ចករំ ន្លកម្ហិចឆត្តរបស្់ក្យើង កនុងការជំរុញឱ្យមាននិរនដ រភាព និងការក្បា ជាាចិត្ារបស្់ក្យើង
បនដ ក្ៅរកភាពរបក្ស្ើក្ឡើងឥត្ឈ្ប់ឈ្រ។ ការក្បា ជាាចិត្ាចំក្ ោះនិរនដ រភាពក្នោះ រត្ូវអនុវត្ា ក្ៅកនុងរបត្ិបត្ា ិការផាាល់ និងអន កចុោះកិចចស្នាបនដ ជាម្ួ យ
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រក ុម្ហុនដៃគូ ន្ៃលមានទ្ំនាក់ទ្ំនងអាជីវកម្ម ជាប់កិចចស្នាជាម្ួ យ H&M។ H&M ក៏អាចចូ លរ ួម្ជាម្ួ យដៃគូ អាជីវកម្ម ម្ិនផាាល់ ក្ៅកនុងស្ងាវក់
ផ្គ ត្់ផ្គង់ ក្ៃើម្បីចុោះហត្ថ ក្លខាក្លើការក្បា ជាាចិត្ាចំក្ ោះនិរនដ រភាពក្នោះ ក្ដ្ឋយស្ម ័រគចិត្ា ក្ៃើម្បីក្្វ ើការអនុវត្ា និរនដ រភាពក្នោះទ ំងអស្់ាន។
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លក្ខ ខណ្ឌបច្ចេ ក្ច្េសច្លើ
ការប្តេ ជ្ញាចិត្េចំប្ ោះនិរនដ រភាព
ដៃគូ អាជីវកម្ម H&M

ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះដនលកខ ខណឌតប្ចេ កប្ទសរតស់ប្

ើង

ស្រមាប់លកខ ខ្ណឌបក្ចច កក្ទ្ស្របស្់ក្យើង
្លុោះបញ្ហចំងពីការក្បា ជាាចិត្ារបស្់ក្យើងក្ៃើម្បីជំរុញការផ្ាភាាប់ចំក្ ោះបទ្ដ្ឋានន្ៃលានរពម្ក្រពៀងជាអនា រជាត្ិ
រ ួម្មានក្ស្ចកា ីន្លែ ងការណ៍ជាស្កលស្ា ីពីស្ិទ្ធិម្នុស្ស ក្ស្ចកា ីរបកាស្របស្់អងគ ការពលកម្ម អនា រជាត្ិស្ាីពីក្ាលការណ៍ម្ូលដ្ឋានរគឹោះ
និងស្ិទ្ធិក្ៅកន្នែ ងការងារ និងក្ាលការណ៍ន្ណនាំអងគ ការស្ហរបជាជាត្ិស្ាីពីអាជីវកម្ម និងស្ិទ្ធិម្នុស្ស។ អនុស្ញ្ហាពហុភាគី និងបទ្ដ្ឋាន
និងក្ាលការណ៍ន្ណនាំពហុភាគីម្ួយចំនួនស្ា ីពីស្ិទ្ធិម្នុស្ស បរ ិសាថន និងបញ្ហាស្ុខ្ភាពស្ត្វ
ក៏រត្ូវានក្យងក្ៅកនុងលកខ ខ្ណឌបក្ចច កក្ទ្ស្ក្នោះផ្ងន្ៃរ។
ក្យើងទ្ទ្ួ លសាគល់ថាដៃគូ អាជីវកម្ម របស្់ក្យើងក្បា ជាានឹងរបកាន់ខាាប់ និងជំរុញបទ្ដ្ឋានទ ំងក្នោះក្ៅកនុងរបត្ិបត្ា ិការ
និងចងាវក់ផ្គត្់ផ្គង់របស្់ពួកក្គ។ ក្យើងក៏ទ្ទ្ួ លសាគល់ផ្ងន្ៃរថា
ន្ផ្ន កម្ួ យចំនួនដនលកខ ខ្ណឌបក្ចច កក្ទ្ស្របស្់ក្យើងមានភាព ក់ព័នធក្ៅនឹងការផ្លិត្ ក្រចើនជាងក្ស្វាកម្ម របស្់ដៃគួ
កនុងការបងាាញលកខ ខ្ណឌបក្ចច កក្ទ្ស្កនុងទ្រម្ង់ទ ំងម្ូ ល ក្ាលបំណងរបស្់ក្យើងគឺក្ៃើម្បីផ្ាល់ភាពចាស្់ោស្់
និងព័ត្៌មានរគប់រាន់ស្រមាប់ដៃគួ អាជីវកម្ម អំពីត្រម្ូវការរបស្់ក្យើង។

ការវា

ណិជាកម្ម ក្យើង។

ត្ដម្ា ប្លើការអ្នុវត្េ

ការទ្ុកចិត្ាក្ៅវ ិញក្ៅម្ក និងកិចចស្នា នាក្ដ្ឋយត្មាែភាពជាចំនុចកណ្ត
ា លចំក្ ោះក្ាលបំណងរបស្់ H&M ក្ៃើម្បីររ កកចក្រម្ើនជាម្ួ យដៃគួ អាជីវកម្ម
ន្ៃលបងាាញពីការលូ ត្ោស្់ជាបនា បនាាប់ក្ៅកនុងការអនុវត្ា ក្ដ្ឋយនិរនា រភាពរបស្់ពួកក្គ។
ក្ៃើម្បីឱ្យមានការវាយត្ដម្ែ ការអនុវត្ា និងការស្នា នាក្ដ្ឋយមានរបស្ិទ្ធភាព H&M
ានរកាស្ិទ្ធិកនុងការក្ស្ន ើជាទ្ិននន័យការអនុវត្ា និរនា រភាពពីដៃគូ អាជីវកម្ម
និងក្ៃើម្បីអនុវត្ា ការចុោះទ្ស្សនកិចចក្ដ្ឋយម្ិនរបកាស្ម្ុនក្ៅត្តម្ទ្ីត្តំងកំពុងផ្លិត្ផ្លិត្ផ្ល និងក្ស្វាកម្ម ស្រមាប់ H&M ។ ដៃគូ អាជីវកម្ម
ក៏អាចទ្ទ្ួ លការវាយត្ដម្ែ ន្ៃលអនុវត្ា ក្ដ្ឋយអន កវាយត្ដម្ែ ន្ៃលត្ំណ្តងឱ្យអងគ ការន្ៃល H&M ក៏ជាស្មាជិកផ្ងន្ៃរ។ ៃូ ចក្នោះ
ដៃគួ អាជីវកម្ម មានកាត្ពវ កិចចផ្ាល់ៃំណឹងៃល់ H&M អំពីទ្ីត្តំងផ្លិត្កម្ម និងក្ស្វាកម្ម ស្រមាប់ H&M ក្លើកន្លងន្ត្ H&M
ានបញ្ហាក់ក្ដ្ឋយផាាល់ ជាោយលកខ ណ៍អកសរ នូ វការក្លើកន្លងពីការវាយត្ដម្ែ ការចុោះទ្ស្សនកិចចក្ដ្ឋយម្ិនរបកាស្ជាម្ុន
និង/ឬការបងាាញក្ដ្ឋយផាាល់នូវទ្ិននន័យការអនុវត្ា ក្ដ្ឋយនិរនា រភាពក្ៅ H&M។ រវ ិសាលភាពដនកាត្ពវ កិចចក្នោះរ ួម្មានការក្៉ៅ៉ាការ
និងការងារត្តម្ផ្ា ោះក្ៃើម្បីផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លឬក្ស្វាកម្ម ស្រមាប់ H&M។ ដៃគូ អាជីវកម្ម ន្ៃលក្របើរាស្់ផ្លិត្កម្ម ពីខាងក្រៅ
រត្ូវន្ត្ធានាថាឯកសារន្ៃល ក់ព័នធរត្ូវានរកាស្រមាប់ក្្វ ើការក្ផ្ា ៀងផាាត្់។
ក្ៃើម្បីធានានូ វការអនុក្ោម្ក្ដ្ឋយមានក្ស្ថ រភាពជាម្ួ យនឹងត្រម្ូវការម្ូ លដ្ឋាន
និងក្ៃើម្បីបនា ការលូ ត្ោត្់ក្ៃើម្បីទ្ទ្ួ លានករម្ិត្អនុវត្ា ន៍ន្ៃលមានការជំរុញទ្ឹកចិត្ា
ក្យើងរំពឹងថាដៃគូ អាជីវកម្ម នឹងអនុវត្ា របព័នធរគប់រគងន្ៃលមានៃំក្ណើរការយ៉ាងលា ។ ទ ំងក្នោះរ ួម្មានក្ាលនក្យាយចាស្់ោស្់
អងគ ការន្ៃលមានការទ្ទ្ួ លខ្ុស្រត្ូវ ទ្មាែប់ការងារ យនា ការទ្ំនាក់ទ្ំនង និងព័ត្៌មានរត្ឡប់ក្ៃើម្បីកំណត្់ ន្កត្រម្ូវ និងពរងឹងផ្លប៉ាោះ
ស្ងគ ម្ ស្ុខ្ភាព & ស្ុវត្ថ ិភាព និងបរ ិសាថន។

ល់ន្ផ្ន ក

ក្ៅក្ពលបញ្ជន
ូ ព័ត្៌មានស្ា ីពីការអនុវត្ា ក្ដ្ឋយនិរនា រភាពរដៃគូ អាជីវកម្ម រត្ូវានរំពឹងថាមានត្មាែភាពរនិងម្ិនមានបំណងក្្វ ើឱ្យរH&M
មានការយល់រចលំ។រភាពាមនត្មាែភាពរត្ូវានចាត្់ទ្ុកថាជាការបំ នក្ៅក្លើការក្បា ជាាចិត្ាចំក្ ោះនិរនា រភាព។រភាពអ្នា ៈកនុងការស្ហការរ
ឬការបំ នក្លើការក្បា ជាាចិត្ាចំក្ ោះនិរនា ភាពរនិង/ឬចាប់កនុងត្ំបន់រអាចក្្វ ើឱ្យមានការកាត្់បនថ យអាជីវកម្ម រ
ក្ហើយចុងក្រកាយមានការលុបក្ចាលនូ វទ្ំនាក់ទ្ំនងអាជីវកម្ម ជាម្ួ យនឹងរH&M។
ត្មាែភាពក៏ជាចំណុចចាប់ក្ផ្ា ើម្ៃ៏ស្ំខាន់ក្ៃើម្បីទ្ទ្ួ លសាគល់ និងក្លើកក្ឡើងបញ្ហារបឈ្ម្ចំក្ ោះនិរនា រភាពកនុងឧស្ាហកម្ម និងជារបព័នធ។ H&M
នឹងបនា ចូ លរ ួម្ជាម្ួ យនឹងដៃគូ អាជីវកម្ម ឧស្ាហកម្ម ស្ងគ ម្ស្ុី វ ិល និងរដ្ឋាភិាលក្ៃើម្បីជំរុញស្កម្ម ភាពស្ម្ួ ហភាព និងការផាែស្់បតរជារបព័
ូ
នធ
ន្ៃលរត្ូការក្ៃើម្បីពរងឹងនិរនា រភាពស្ងគ ម្ និងបរ ិសាថន។ H&M ក្លើកទ្ឹកចិត្ាដៃគូ អាជីវកម្ម របស្់ក្យើងកនុងការក្្វ ើៃូចានក្នោះន្ៃរ។
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កតនា ងប្ធវ កា
ើ រប្តកតប្ដ្ឋ ផាសុកភាព
1A

សុខភាព និងសុវត្ថ ិភាព

រវ ិ្ីសាស្តស្ារបស្់ក្យើងគឺន្ផ្ា កក្លើការរបកាន់ខាាប់អនុស្ញ្ហា 155 និង 183 របស្់ ILO និងអនុសាស្ន៍ 164 និង 191 របស្់ ILO
ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
ស្ុវត្ថ ិភាព និងស្ុខ្ភាពកន្នែ ងក្្វ ើការ & ស្ុវត្ថ ិភាពបុគគលិករត្ូវន្ត្ជាអាទ្ិភាពរគប់ក្ពល ក្ហើយបរ ិសាថនការងារមានស្ុវត្ថ ិភាព
និងអនាម្័យក៏រត្ូវន្ត្ានផ្ា ល់ឱ្យផ្ងន្ៃរ។ ជាអបបបរ ិមា ក្នោះមានមាន័យថា៖
 អនុក្ោម្ត្តម្ចាប់និ ងបទ្បញ្ា ត្ា ិន្ៃលស្ម្រស្ប
 ាមនអាារន្ៃលម្ិនមានស្ុវត្ថ ភា
ិ ព។
 ម្ិនមានការប៉ាោះ ល់ក្ដ្ឋយាមនស្ុវត្ថ ិភាពក្ៅនឹងមា៉ាស្ុីន ឧបករណ៍ និង/ឬសារធាត្ុន្ៃលមានក្រាោះថានក់។
 ស្ុវត្ថ ិភាពអគគ ីភ័យរត្ូវន្ត្ានរកាត្តម្រយៈឧបករណ៍រគប់រាន់ និងលកខ ខ្ណឌទ្ីត្តំងន្ៃលស្ម្រស្ប ការបណតុោះបណ្ត
ា លការពនែ ត្់អគគ ីភ័យ
និងការជក្ម្ែ ៀស្រត្ូវក្្វ ើជាក្ទ្ៀងទត្់ និងការការ រក្រាោះអគគ ីភ័យ។
 ការទ្ទ្ួ លានទ្ឹកសាាត្ផ្ឹក ក្ហើយរបស្់របរក្របើរាស្់ក្ៅបនា ប់ទ្ឹកគឺសាាត្។ ខ្យល់អាកាស្ក្ចញចូ លរគប់រាន់
និងស្ីត្ុណាភាពស្ម្រស្បរត្ូវានផ្ា ល់។
 ការសានក់ក្ៅ/ ផ្ា ោះក្ៅក្ពលានផ្ា ល់ រត្ូវន្ត្ន្បងន្ចកពីកន្នែ ងការងារ ក្ហើយរត្ូវបំក្ពញត្រម្ូវការម្ួ លដ្ឋានខាងក្លើទ ំងអស្់ ន្ៃលទក់ទ្ងនឹង
ស្ុខ្ភាព និងស្ុវត្ថ ិភាព។
 ការការ រឧបទ្ា វក្ហត្ុ និងការរងក្រាោះក្លើស្ុខ្ភាពក្កើត្ម្កពីទ្ំនាក់ទ្ំនងជាម្ួ យនឹងការងារ
ក្ហើយបុគគលិកទ្ទ្ួ លាននូ វការបណតុោះបណ្ត
ា លស្ុវត្ថ ិភាព និងស្ុខ្ភាពជាក្ទ្ៀងទត្់ និងរត្ូវានកត្់រត្ត។
 ផ្ា ល់ការសានក់នូវស្ម្រស្បក្ៅត្តម្ត្រម្ូវការបុគគលិកន្ៃលមានដផ្ា ក្ ោះ។
ការ ំរុញទឹកចិត្េ៖
និក្យជកក្លើកទ្ឹកចិត្ា និងអនុវត្ា ការងារក្ដ្ឋយស្កម្ម ក្ៃើម្បីធានានូ វស្ុវត្ថ ិភាព ស្ុខ្ភាពលា និងស្ុខ្ុមាលភាពរយៈក្ពលន្វងរបស្់និក្យជិក
ក្ដ្ឋយអនុវត្ា ទ្ិៃាភាពក្យនឌ្័រ និងការអនុវត្ា លា ជាពិក្ស្ស្រ ួម្ទ ំងបុគគលិកន្ៃលមានដផ្ា ក្ ោះ។

1B

ការប្រ ើសប្អ្ើង ភាពចប្ម្ ុោះ និងភាពប្សមើគ្នន

រវ ិ្ីសាស្តស្ារបស្់ក្យើងពឹងន្ផ្ា កក្លើការរបកាន់ខាាប់នូវអនុស្ញ្ហា 110 111 និង 159 របស្់ ILO និងអនុសាស្ន៍ 90 111 និង 168 របស្់ ILO
ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
និរោជិកទំ ស់មត្ូវបានយកចិត្តទុកោក់រោយការរគ្នរព និងនថ្ៃថ្នរមគប់
ូ
រពល។ ្ិនាននិរោជិកណា្ួ យមត្ូវរងនូ វការរ្ើលងាយ
ឬការោក់ពិន័យ ឬរងនូ វការរំរោភ ឬបំពានរលើរាងកាយផល វូ រភទ ចិត្ត ឬស្ត ីរផសងៗរ ើយ។ ្ិនានការររ ើងរ ើសកនុងការជួ ល ផត លស
់ ណ
ំ ង
ការទទួ លបានការបណ្ុុះបណា
ត ល ការត្រ្ៃ ើងត្ួ នាទី ការបញ្ឈប់ ឬការចូ លនិវត្ត ន៍រោយរហត្ុផលរយនឌ័រ ឬរភទ ជាត្ិស្គសន៍ ពណ៌ស្ប
រ រ អាយុ គភ៌
ស្គថនភាពមគួ ស្គរ ស្គសនា និនាាកានរោបាយ ជាត្ិ ជាត្ិពិនធុ មបភពរែើ្ននជាត្ិស្គសន៍ ឋានៈ ជំងឺ ឬពិការភាពរ ើយ។
ានយនត ការបណតឹងស្គរទុកខ្ួ យដែល នុញ្ហាត្ឱ្យនិរោជិកអាចោក់ពាកយបណតឹង រោយ្ិនានការរងនូ វហានិភ័យត្បត្វ ិញរ ើយ។
ការ ំរុញទឹកចិត្េ៖
និក្យជកអនុវត្ា ការងារយ៉ាងស្កម្ម ក្ៃើម្បីភាពចរម្ ុោះ និងកន្នែ ងការងាររបកបក្ដ្ឋយភាពទ្ូ លំទ្ូោយ។
និក្យជកក៏ចូលរ ួម្យ៉ាងស្កម្ម ជាម្ួ យស្ហគម្ន៍កនុងត្ំបន់ និង/ឬ NGO ក្ៃើម្បីយល់ពីរក្បៀបន្ៃលរក ុម្ជនជាត្ិភាគត្ិច
និង/ឬរក ុម្ន្ៃលខ្វ ោះខាត្ អាចរត្ូវានពិចារណ្តស្រមាប់ការងារ និង វ ិ្ីន្ៃលឧបស្គគ នានាអាចរត្ូវានក្្ែ ើយត្បយ៉ាងស្កម្ម ជាម្ុន។

1C

ការងារត លប្ត្ូវបានទទួ លសាាល់

រវ ិធានការរបស្់ក្យើងន្ផ្ា កក្លើការរបកាន់ខាាប់នូវអនុស្ញ្ហា 122, 158 និង 175 របស្់ ILO និងអនុសាស្ន៍ 166 របស្់ ILO
ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
មគប់ការងារដែលបាន នុវត្ត ទ ំង ស់មត្ូវដត្ដផអ ករលើទំនាក់ទំនងការងារដែលបានទទួ លស្គាល់ ដែលបរងក ើត្រ ើងតា្រយៈចាប់ជាត្ិ
និងការ នុវត្ត ។ មគប់និរោជិកមត្ូវដត្ានសិទធិទទួ លបានកិចចសនាជាោយលកខ ណ៍ កសរ ជាភាស្គរបស់ខល ួន ដែលបងាាញពីលកខ ខណឌការងារ។
កាត្ពវ កិចចសមាប់និរោជិក រមកា្ចាប់ និងបទបញ្ា ត្ត ិការងារ ឬសនត ិសុខសងា ្ ដែលរកើត្រ ើងរចញពីទំនាក់ទំនងការងារធ្ម តា
្ិនមត្ួ វបានរជៀសវាងតា្រយៈការរមបើមបាស់កិចចសនារតតត្រលើពលក្ម កិចចសនារយៈរពលជាក់ោក់ ឬតា្រយៈដផនការការហវ ឹកហាត្់
ដែល្ិនានរគ្នលបំណងជាក់ោក់កនុងការរផេ រជំនាញ ឬផត ល់ការងារធ្ម តារនាុះរ ើយ។
ការ ំរុញទឹកចិត្េ៖
និក្យជករត្ូវចាត្់ស្កម្ម ភាពក្លើស្អវ ីន្ៃលរត្ូវានត្រម្ូវក្ដ្ឋយចាប់ក្ៃើម្បីករម្ិត្ការក្របើរាស្់កិចចស្នាការងាររយៈក្ពលជាក់ោក់។
កនុងរបក្ទ្ស្ន្ៃលរបព័នធស្នា ិស្ុខ្ស្ងគ ម្មានបញ្ហា និក្យជកានផ្ា ល់ជាការធានារ៉ាប់រងក្ផ្សងជូ នក្ៅនិក្យជិក
រ ួម្ទ ំងការធានារ៉ាប់រងក្វជា សាស្តស្ា និងការចូ លនិវត្ា ន៍ផ្ងន្ៃរ។
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1D

ប្បាក់ឈ្ន ួលសម្រម្យសប្ម្លត់ការស់ប្ៅ និងអ្ត្ថ ប្តប្យា ន៍

រវ ិ្ិសាស្តស្ារបស្់ក្យើងន្ផ្ា កក្លើការរបកាន់ខាាប់អនុស្ញ្ហា 131 និង 183 របស្់ ILO និងអនុសាស្ន៍ 135 របស្់ ILO
ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
រាក់ឈ្ន ួល និងអត្ថ របក្យជន៍ន្ៃលានផ្ា ល់ស្រមាប់ស្ាាហ៍ក្្វ ើការជាបទ្ដ្ឋានរត្ូវក្្ែ ើយត្ប យ៉ាងក្ោចណ្តស្់ រត្ឹម្ករម្ិត្ចាប់ជាត្ិ
ករម្ិត្ឧស្ាហកម្ម ឬការយល់រពម្កនុងអនុស្ញ្ហារ ួម្ ចំក្ ោះម្ួ យណ្តន្ៃលខ្ព ស្់ជាង។ កនុងលកខ ខ្ណឌណ្តក៏ក្ដ្ឋយ
រាក់ឈ្ន ួលស្រមាប់ការរស្់ក្ៅស្ម្រម្យគួ រមានលកខ ណៈរគប់រាន់ក្ៃើម្បីក្្ែ ើយត្បក្ៅនឹងត្រម្ូវការជាម្ូ លដ្ឋានរបស្់និក្យជិក និងរគួ សារពួ កក្គ
និងផ្ា ល់ជាចំណូលន្ៃលស្ម្រស្ប។ រគប់រាក់ឈ្ន ួលគួ ររត្ូវានទ្ូ ទត្់ក្ដ្ឋយក្ទ្ៀងទត្់ និងក្ពញក្លញ
និងព័ត្៌មានអំពីរាក់ឈ្ន ួលកនុងរយៈក្ពលទ្ូ ទត្់ រត្ូវន្ត្ានផ្ា ល់ជាទ្រម្ង់ោយលកខ ណ៍អកសរ និងអាចយល់ាន។
រគប់អត្ថ របក្យជន៍ទ ំងអស្់ន្ៃលានត្រម្ូវក្ដ្ឋយចាប់ឬកិចចស្នា រត្ូវានផ្ា ល់ឱ្យ។
ការកាត្់រាក់ឈ្ន ួលកនុងលកខ ណៈជាវ ិធានការវ ិន័យគឺម្ិនរត្ូវានអនុញ្ហាត្ក្ឡើយ។ និក្យជិករត្ូវន្ត្ានផ្ា ល់
និងស្ងស្ំណងក្ដ្ឋយរត្ឹម្រត្ូវស្រមាប់ការឈ្ប់ស្រមាករបក្ភទ្ណ្តម្ួ យ ន្ៃលពួ កក្គរត្ូវទ្ទ្ួ លានរស្បត្តម្ចាប់។
ការ ំរុញទឹកចិត្េ
និក្យជកអនុវត្ា នូវរចនាស្ម្ព ័នធការទ្ូ ទត្់ផ្ាល់រាក់ឈ្ន ួល ន្ៃល្លុោះបញ្ហចំងអំពីជំនាញ និងបទ្ពិក្សា្ន៍របស្់និក្យជិក។
និក្យជករត្ូវធានាថាការស្ា ង់ម្ត្ិនិក្យជិករត្ូវានអនុវត្ា ជាក្ទ្ៀងទត្់ ក្ៃើម្បីយល់ថាក្ត្ើរាក់ឈ្ន ួលន្ៃលានផ្ា ល់ឲ
ក្្ែ ើយត្បក្ៅនឹងត្រម្ូវការម្ូ លដ្ឋានរបស្់និក្យជិកឬក្ទ្។ ការវាយត្ដម្ែ លកខ ខ្ណឌត្រម្ូវរបស្់និក្យជិកន្ៃលទ្ូ លំទ្ូោយ និងបំក្ពញបន្នថ ម្
រត្ូវានអនុវត្ា ជាក្ទ្ៀងទត្់ក្ៃើម្បីយល់ពីលកខ ខ្ណឌត្រម្ូវបន្នថ ម្។

1E

ប្ម្លងការងារ

រវ ិធានការរបស្់ក្យើងន្ផ្ា កក្លើការរបកាន់ខាាប់អនុស្ញ្ហា 001 014 106 និង 030 របស្់ ILO
ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
ក្មា៉ាងការងារកនុងម្ួ យស្ាាហ៍ ក៏ៃូចជាក្មា៉ាងបន្នថ ម្ រត្ូវអនុក្ោម្ត្តម្ចាប់ជាត្ិ អនុស្ញ្ហា ILO ឬអនុស្ញ្ហារ ួម្ន្ៃលផ្ាល់នូវការ
ការ រក្រចើនៃល់កម្ម ករនិក្យជិក ក្ហើយរត្ូវានកំណត្់ក្ៅកនុងកិចចស្នា។ កនុងលកខ ខ្ណឌណ្តក៏ក្ដ្ឋយ ជាទ្ូ ក្ៅ
និក្យជិកម្ិនរត្ូវានត្រម្ូវឱ្យក្្វ ើការក្រចើនជាង 48 ក្មា៉ាងកនុងម្ួ យស្ាាហ៍ក្ឡើយ ក្ហើយគួ ររត្ូវានផ្ាល់យ៉ាងក្ោចណ្តស្់ដលៃឈ្ប់ស្រមាកម្ួ យដលៃ
កនុងរយៈក្ពល 7 ដលៃ។ ក្មា៉ាងស្រុបកនុងរយៈក្ពល 7 ដលៃ ម្ិនរត្ូវហួ ស្ពី 60 ក្មា៉ាងក្ឡើយ។ ក្មា៉ាងបន្នថ ម្គួ រជាការស្ម ័រគចិត្ា ម្ិនរត្ូវក្លើស្ពី 12
ក្មា៉ាងកនុងម្ួ យស្ាាហ៍ ក្ហើយ រត្ូវានទ្ូ ទត្់ត្តម្អារត្តរាក់ឈ្ន ួលន្ៃលរត្ូវានកំណត្់ និងកំណត្់ម្ិនក្អាយត្ិចជាង 125%
ដនអារត្តរាក់ឈ្ន ួល្ម្ម ត្ត។
ការ ំរុញទឹកចិត្េ៖
និក្យជករត្ូវធានាថាកន្នែ ងការងារមានរបព័នធរត្ឹម្រត្ូវក្ៃើម្បីវាស្់ន្វង និងត្តម្ដ្ឋនន្ផ្នការផ្លិត្កម្ម ស្ម្ត្ថ ភាព និងធាត្ុក្ចញទ្ិននផ្ល
ក្ៃើម្បីក្ចៀស្វាងនូ វក្មា៉ាងបន្នថ ម្។

1F

ប្សរ ើភាពដនសម្លគម្ និងការចរចាជ្ញសម្ូ

ភាព

រវ ិធានការរបស្់ក្យើងពឹងន្ផ្ា កក្លើការរបកាន់ខាាប់នូវអនុស្ញ្ហា 87 98 135 និង 154 របស្់ ILO និងអនុសាស្ន៍ 135 និង 143
ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
រគប់កម្ម ករនិក្យជិក ក្ដ្ឋយាមនការក្លើកន្លងឬន្បងន្ចក មានស្ិទ្ធិចូលរ ួម្កនុងការបក្ងក ើត្ស្ហជីពក្ដ្ឋយខ្ល ួនឯង
និងក្ៃើម្បីក្្វ ើការចរចាជាអនុស្ញ្ហារ ួម្។ ត្ំណ្តងកម្ម ករនិក្យជិកម្ិនរត្ូវានក្រ កស្ក្អើង
ក្ហើយមានស្ិទ្ធិអនុវត្ា ម្ុខ្ងារកនុងនាម្ជាអន កត្ំណ្តងរបស្់ពួកក្គកនុងកន្នែ ងការងារាន។ របស្ិនស្ិទ្ធិក្ស្រ កភាពដនស្មាគម្
និងការចរចាជាស្ម្ូ ហភាពរត្ូវានរ ឹត្បនា ឹងក្រកាម្ចាប់ជាត្ិ និក្យជករត្ូវក្លើកទ្ឹកចិត្ា និងម្ិនរត្ូវររំងការបក្ងក ើត្ម្ក្្ាាយស្ម្រស្ប
ស្រមាប់ស្មាគម្ និងការចរចាក្ដ្ឋយក្ស្រ ក និងឯករជយក្ឡើយ។
ការ ំរុញទឹកចិត្េ៖
និក្យជកចូ លរ ួម្ជាម្ួ យត្ំណ្តងនិក្យជិកជាក្ទ្ៀងទត្់ក្ៃើម្បីស្រម្បស្រម្ួ ល និងជំរុញការស្នា នាស្ងគ ម្។
និក្យជកចូ លរ ួម្ក្ដ្ឋយផាាល់ជាម្ួ យនឹងស្ហជីពកនុងរស្ ុក និងកនុងត្ំបន់ក្ៃើម្បីក្លើកក្ឡើងពីបញ្ហាន្ៃល ក់ព័នធនឹងពលកម្ម ការងារ
និងជាស្មាជិកដនស្មាគម្និក្យជក។
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1G

ពលកម្ម កុម្លរ និងកម្ម ករនិប្យា ិកវ ័ ប្កម ង

រវ ិ្ីសាស្តស្ារបស្់ក្យើងគឺន្ផ្ា កក្លើការរបកាន់ខាាប់អនុស្ញ្ហា 138 និង 182 របស្់ ILO និងអនុសាស្ន៍ 146 និង 190 របស្់ ILO
អនុស្ញ្ហាអងគ ការស្ហរបជាជាត្ិស្ាីពីស្ិទ្ធិកុមារ ស្ិទ្ធិកុមារ និងក្ាលការណ៍អាជីវកម្ម
ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
ពលកម្ម កុមារម្ិនរត្ូវអាចទ្ទ្ួ លយកានក្ឡើយ។ ម្ិនមានបុគគលណ្តមានក់នឹងរត្ូវានជួ លឲក្្វ ើការក្ៅអាយុទបជាង 15 ឆនំ (ឬ 14 ឆនំ
របស្ិនអនុស្ញ្ហា ILO 138 មានជាករណីក្លើកន្លង) ឬក្កម ងជាងអាយុន្ៃលចាប់កំណត្់ ឬរបស្ិនក្បើកំណត្់ចាប់ក្នាោះក្រចើនជាងអាយុ 15 ឆនំ។
រល់ការករម្ិត្រស្បចាប់ទ ំងអស្់ទក់ទ្ងនឹងការងាររបស្់បុគគលន្ៃលមានអាយុត្ិចជាង 18 ឆនំ គួ រានក្ារពត្តម្។
ពួ កក្គគួ ររត្ូវានការ រពីការងារន្ៃលមានក្រាោះថានក់ ការងារក្វនយប់ និងរបក្ភទ្ការងារន្ៃលអាចររំងៃល់ការអភិវឌ្ឍ
ឬបងក ជាភាពរងក្រាោះក្លើន្ផ្ន ករងកាយណ្តម្ួ យ។
រវ ិធានការចាំាច់រត្ូវន្ត្អនុវត្ា ក្ៃើម្បីធានាថា ម្ិនមានបុគគលណ្តមានក់ក្រកាម្អាយុរស្បចាប់ដនការងាររត្ូវានជួ លក្នាោះក្ឡើយ។
និក្យជករត្ូវបក្ងក ើត្ ឬចូ លរ ួម្ និងក្រជាម្ន្រជងក្លើក្ាលនក្យាយ និងកម្ម វ ិ្ី ន្ៃលផ្ា ល់ជាការក្រៀបចំអនា រការក្ផ្សងៗ
ស្រមាប់កុមារន្ៃលរកក្ ើញថាកំពុងក្្វ ើការក្ៅកនុងកន្នែ ងការងារ ក្ៃើម្បីឱ្យក្គអាចចូ លក្រៀន និងរកាគុណភាពចំក្ណោះៃឹង រហូ ត្ក្ពញវ ័យ។
ផ្លរបក្យជន៍លាបំផ្ុត្ស្រមាប់កុមារគួ រន្ត្ងរត្ូវានគិត្គូ ក្រដ្ឋយការរបឹកាជាម្ួ យនឹងឪពុកមាាយកុមារ និង/ឬអាណ្តពាាល
និងកុមារន្ៃល ក់ព័នធ ក្ដ្ឋយផ្ា ល់លកខ ណៈងាយរស្ួ ល និងអំក្ណ្តយផ្លៃល់អាយុ និងការអភិវឌ្ឍៃ៏របក្ស្ើរៃល់កុមារ។
ការ ំរុញទឹកចិត្េ៖
និក្យជកចូ លរ ួម្យ៉ាងស្កម្ម ជាម្ួ យស្ហគម្ន៍កនុងត្ំបន់ និងភាគី ក់ព័នធ ក្ៃើម្បីជំរុញការអប់រំ និងៃំក្ណ្តោះរសាយក្ដ្ឋយនិរនា រភាព
ក្ៃើម្បីក្លើកក្ឡើងអំពីពលកម្ម កុមារ និងភាពាមនការងារក្្វ ើរបស្់យុវជន។

1H

ការងារប្ដ្ឋ

តងខ ំ ឃាត្់ទុក អ្ន កជ្ញត់ឃុំឃាំង និងពលកម្ម ម្ិនប្សតចាត់

រវ ិ្ីសាស្តស្ារបស្់ក្យើងគឺន្ផ្ា កក្លើការរបកាន់ភាាប់អនុស្ញ្ហា 29 និង 105 របស្់ ILO និងអនុសាស្ន៍ 35 របស្់ ILO
ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
ការងារក្ដ្ឋយបងខ ំ ឃាត្់ទ្ុក អន កជាប់ ុំឃាំង និងពលកម្ម ម្ិនរស្បចាប់
ម្ិនអាចរត្ូវទ្ទ្ួ លយកានក្ឡើយ។ របស្ិនពលកម្ម ជាប់កិចចស្នារត្ូវានជួ ល និក្យជក
រត្ូវទ្ទ្ួ លខ្ុស្រត្ូវក្លើការទ្ូ ទត្់រាក់ឈ្ន ួលការងាររស្បចាប់ដនកិចចស្នា និង/ឬកម្ម ករនិក្យជិកបរក្ទ្ស្ រ ួម្ទ ំងកំដរដនការក្រ កស្កម្ម ករផ្ងន្ៃរ។
និក្យជិកម្ិនរត្ូវានត្រម្ូវឱ្យត្ម្ក ល់ “រាក់កក់” ឬឯកសារអត្ា ស្ញ្ហាណក្ៅនឹងនិក្យជករបស្់ពួកក្គក្ឡើយ
ក្ហើយរត្ូវមានក្ស្រ កភាពកនុងការឈ្ប់ពីការងាររបស្់ពួកក្គបនាាប់ពីការជូ នៃំណឹងស្ម្រស្បម្ួ យ។
ក្ស្រ កភាពកនុងការផាែស្់បតររបស្់
ូ
និក្យជិកម្ិនរត្ូវានរ ឹត្ត្បិត្ក្ឡើយ។ ម្ិនមានចំន្ណកណ្តម្ួ យដនរាក់ឈ្ន ួល រត្ូវានៃកទ្ុកក្ឡើយ។
Aspirational:
ស្ូ ម្ក្ម្ើល ការងារន្ៃលរត្ូវានទ្ទ្ួ លសាគល់។
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2A

ប្តព័នធប្អ្កូ ឡ
ូ សុីប្តកតប្ដ្ឋ ផាសុកភាព

្លតោះ

ល់ប្លើអាកាសធាត្ុ និងគុណភាពខយល់

ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
សហមគ្នស នុវត្ត មគប់មបត្ិបត្ត ិការរោយការ នុរោ្ស្មសបរៅនឹងចាប់ និងបទបញ្ា ត្ត ិដែលានសត ីពីគុណភាពខយល់ ការបំពល់ប រ ិោកាស
និងមបសិទធភាពថា្ពល រ ួ្ទ ំងការរកាអាជាាប័ណណដែលានសុពលភាព។
ការ ំរុញទឹកចិត្េ៖
ស្ហរាស្ចូ លរ ួម្យ៉ាងស្កម្ម កនុងការកាត្់បនថ យផ្លប៉ាោះ ល់របស្់ខ្ល ួនក្លើការផាែស្់បតរអាកាស្ធាត្ុ
ូ
និងគុណភាពខ្យល់ត្តម្រយៈ៖
 ការបនា ពរងឹងក្លើការរគប់រគង ថាម្ពលនិងការក្របើរាស្់របកបក្ដ្ឋយរបស្ិទ្ធភាព។
 ការកាត្់បនថ យឬលុបក្ចាលនូ វឧស្ម ័នផ្ា ោះកញ្ច ក់ (GHG) និងការបំពុលបរ ិយកាស្ក្ផ្សង ន្ៃលបងក ជាភាពក្រាោះថានក់ម្កក្លើប រ ិសាថន
1
ការគណនាការបក្ញ្ច ញន្ផ្សង និងការកំណត្់ក្ាលក្ៅឱ្យរស្បក្ៅត្តម្ពិ្ីការ GHG ។
 ក្រជើស្ក្រ កស្របភពថាម្ពលក្ដ្ឋយការទ្ទ្ួ លខ្ុស្រត្ូវ
ក្ហើយអនុវត្ា វ ិ្ីសាស្តស្ាវឌ្ឍនភាពក្ឆពោះក្ៅការអនុវត្ា របភពថាម្ពលន្ៃលមានអាំងត្ង់ស្ុីក្ត្កាបូ នទប
និងរបភពថាម្ពលន្ៃលអាចកក្កើត្ក្ឡើង វ ិញ។

2B

្លតោះ

ល់ប្លើធនធានទឹក

ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
ស្ហរាស្អនុវត្ា រគប់របត្ិបត្ា ិការក្ដ្ឋយការអនុក្ោម្ស្ម្រស្បក្ៅនឹងចាប់ និងបទ្បញ្ា ត្ា ិន្ៃលមានស្ា ីពីការអភិរកសទ្ឹក និងគុណភាពទ្ឹក
រ ួម្ទ ំងការរកាអាជាាប័ណណន្ៃលមានស្ុពលភាព។ ក្រងចរកន្ៃលមានក្របើរាស្់ទ្ឹកកនុងស្ងាវក់ផ្លិត្កម្ម រត្ូវវាស្់ន្វងទ្ឹកក្របើរាស្់ និង
2
ទ្ឹកកខ្វ ក់ន្ៃលបងហ ូរក្ចញក្ដ្ឋយនាឡិការវាស្់ និងក្រងចរកន្ៃលមានអាងរបរពឹត្ាិកម្ម ទ្ឹកកខ្វ ក់ខាងកនុង រត្ូវរបកាន់ខាាប់ត្តម្ចាប់ត្ំរ ូវ
3
ឬបទ្ដ្ឋាន BSR ម្ួ យណ្តន្ៃលត្ឹង រ ឹងជាង។
ការ ំរុញទឹកចិត្េ៖
ស្ហរាស្អនុវត្ា វ ិធានការស្កម្ម ក្ៃើម្បីកាត្់បនថ យការក្របើរាស្់ទ្ឹក
ក្ដ្ឋយបងាាញពីការបនា ការកាត្់បនថ យដនការក្របើរាស្់ទ្ឹកជាបនា បនាាប់ដនទ្ីត្តំងរបស្់ខ្ល ួន។ ស្រមាប់ទ្ីត្តំង ន្ៃលក្របើរាស្់ទ្ឹកស្រមាប់
ន្ត្ក្ាលបំណងទ្ូ ក្ៅ (ទ្ឹកមា៉ាស្ុីន បងគ ន់ របព័នធខ្យល់រត្ជាក់)
វាមានលកខ ណៈរគប់រាន់ក្ៃើម្បីធានានូ វការអនុវត្ា នូវឧបករណ៍ទ្ឹកន្ៃលមានរបស្ិទ្ធភាព។ បក្ចច កក្ទ្ស្ស្នស ំស្ំដចទ្ឹកៃូ ចជាការរបម្ួ លទ្ឹកក្ភែ ៀង
គួ រានអនុវត្ា របស្ិនជាអាច។
ស្រមាប់ទ្ីត្តំង ន្ៃលមានក្របើរាស្់ទ្ឹកកនុងស្ងាវក់ផ្លិត្កម្ម ៖
 ករម្ិត្ស្ម្រស្បដនការវាស្់ន្ម្៉ារត្ក្ៃើម្បីវាស្់ន្វងការក្របើរាស្់ទ្ឹកដផ្ា កនុង គួ ររត្ូវានអនុវត្ា ។
4
 ក្ៃើម្បីកាត្់បនថ យផ្លប៉ាោះ ល់ក្លើ្នធានទ្ឹក ក្ស្ថ រភាពទ្ឹក របស្់ទ្ីត្តំងគួ ររត្ូវានវាយត្ដម្ែ និង វ ិធានការកាត្់បនថ យស្ម្រស្បរត្ូវអនុវត្ា
ក្ៃើម្បីបងាាញពីការបនា នូ វការរ កកចក្រម្ើន។
 កនុងរយៈក្ពលន្វង ក្ៃើរត្ួ នាទ្ីជាអន ករគប់រគងទ្ឹកក្ដ្ឋយទ្ទ្ួ លខ្ុស្រត្ូវ។ ក្នោះមានន័យថា បន្នថ ម្ពីការកាត្់បនថ យផ្លប៉ាោះ ល់ដនទ្ឹកពី
របត្ិបត្ា ិការរបស្់ខ្ល ួន ដៃគូ អាជីវកម្ម ចួលរ ួម្កនុងស្កម្ម ភាពរ ួម្ជាម្ួ យនឹងភាគី ក់ព័នធកនុងត្ំបន់ ក្ៃើម្បីធានាថា្នធានទ្ឹកន្ៃលមាន
រត្ូវានរគប់រគងក្ៃើម្បីក្្ែ ើយត្បនឹងត្រម្ូវការស្ងគ ម្ បរ ិសាថន ក្ស្ៃា កិចចរយៈក្ពលន្វង។ ការរគប់រគងក្លើទ្ឹក
5
និងសារៈស្ំខាន់របស្់វាស្រមាប់អាជីវកម្ម រត្ូវានកំណត្់ក្ៅកនុងបទ្ដ្ឋានការរគប់រគងទ្ឹកអនា រជាត្ិ AWS ។

2C

ការប្ប្តើប្បាស់សារធាត្ុគីម្ី

ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
ស្ហរាស្ានអនុវត្ា រគប់របត្ិបត្ា ិការក្ដ្ឋយអនុក្ោម្យ៉ាងម្ុឺងមា៉ាត្់ជាម្ួ យចាប់ និងបទ្បញ្ា ត្ិាស្ាីពីការក្របើរាស្់
និងការក្ាោះក្ចាលសារធាត្ុគីម្ី រ ួម្ទ ំងការរកាអាជាាប័ណណមានស្ុពលភាព។ ដៃគូ អាជីកម្ម ន្ៃលផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លនានាស្រមាប់ H&M
រត្ូវក្្ែ ើយត្បក្ៅនឹងលកខ ខ្ណឌត្រម្ូវស្ម្រស្បន្ៃលានរពម្ក្រពៀងត្តម្រយៈកិចចស្នា ក្ដ្ឋយានបញ្ហាក់ក្ៅកនុងបញ្ា ីសារធាត្ុន្ៃលោម្ឃាត្់
(RSL) និងបញ្ា ីសារធាត្ុោម្ឃាត្់កនុងការផ្លិត្ (MRSL) របស្់ H&M ។ ការរកាទ្ុក ការរ៉ាប់រង ការក្របើរាស្់
និងក្ាោះក្ចាលសារធាត្ុគីម្ីន្ៃលានក្របើរាស្់ទ ំងអស្់ រត្ូវន្ត្អនុក្ោម្ក្ៅត្តម្បញ្ា ីទ្ិននន័យស្ុវត្ថ ិភាព (SDS) ដនផ្លិត្ផ្លគីម្ន
ី ីម្ួយៗ។
ការ ំរុញទឹកចិត្េ៖
6
រគប់ផ្លិត្ផ្លគីម្ីទ ំងអស្់ ន្ៃលក្របើរាស្់ក្ដ្ឋយស្ហរាស្ម្ិនរត្ូវមានសារធាត្ុក្រាោះថានក់ក្ឡើយ ។
ស្ហរាស្វាយត្ដម្ែ យ៉ាងស្កម្ម ក្លើការក្របើរាស្់ និងការជំនួស្សារធាត្ុគីម្ី ក្ដ្ឋយសារធាត្ុគីម្ីន្ៃលលា និងៃំក្ណើរការជក្រម្ើស្ន្ៃលលា ជាងក្នោះ
7
ន្ៃលនឹងកាត្់បនថ យោនិភ័យចំក្ ោះម្នុស្ស និងបរ ិសាថន ឬន្ៃលបក្ងក ើនរបស្ិទ្ធភាព្នធានត្តម្រយៈការអនុវត្ា “គីម្ីសាស្តស្ាដបត្ង” ។
ក្ាលការណ៍រប ុងរបយ័ត្នជាម្ុន គួ ររត្ូវានអនុវត្ា ។

1. GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (http://ghgprotocol.org/)
2 Full internal treatment means that the wastewater is only treated by the facility’s own
internal Effluent Treatment Plant before being discharged to a natural water body
3 Industry standard for wastewater quality developed by a working group of several
companies, coordinated by Business for Social Responsibility (BSR).
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5 allianceforwaterstewardship.org
6 Hazardous substances means all those that show intrinsically hazardous properties
(persistent, bio-accumulative and toxic (PBT); very persistent and very
bioaccumulative (vPvB); carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction (CMR);
endocrine disruptors (ED); or equivalent concern), not just those that have been
regulated or restricted in other regions
7 Green chemistry refers to the design of chemical products and processes that
reduce or eliminate the generation of hazardous substances, reduce waste and
conserve energy and water.
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2D

កាកសំណល់ប្ប្តើប្បាស់ប្ឡើង វ ិញ ឬតកដចន ថ្មី

ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
ស្ហរាស្ានអនុវត្ា រគប់របត្ិបត្ា ិការក្ដ្ឋយអនុក្ោម្យ៉ាងម្ុឺងមា៉ាត្់ជាម្ួ យចាប់
និងបទ្បញ្ា ត្ិារ ួម្មានការរកាអាជាាប័ណណន្ៃលមានស្ុពលភាព។ របស្ិនក្ស្វាកម្ម អាចក្របើរាស្់ាន រគប់ស្ំណល់ក្រាោះថានក់ទ ំងអស្់
រត្ូវន្ត្រ៉ាប់រងក្ដ្ឋយរក ុម្ហុនន្ៃលទ្ទ្ួ លានការអនុញ្ហាត្ ឬអន កន្ៃលមានអាជាាប័ណណ។
ការ ំរុញទឹកចិត្េ៖
ស្ហរាស្កាត្់បនថ យយ៉ាងស្កម្ម ក្លើការក្របើរាស្់ស្មាារវត្ថុធាត្ុក្ៃើម្ និងផ្លប៉ាោះ ល់របស្់វាក្លើប រ ិសាថនក្ដ្ឋយបនា បងាាញពីការរ កកចក្រម្ើន
កនុងការកាត្់បនថ យការក្របើរាស្់វត្ថុធាត្ុក្ៃើម្ បក្ងក ើនការន្កដចន លមី និងការក្របើរាស្់ក្ឡើង វ ិញវត្ថុធាត្ុក្ៃើម្។
ស្ហរាស្បងាាញនូ វវឌ្ឍនភាពកនុងការកាត្់បនថ យស្ំណល់ ន្ៃលរត្ូវចាក់ក្ៅទ្ីធាែចាក់ស្ំណល់
8
និងផ្ា ល់ជាៃំក្ណ្តោះរសាយយ៉ាងស្កម្ម ឱ្យរស្បក្ៅត្តម្នវានុវត្ា ន៍ក្ស្ៃា កិចចសារចរ ។

2E

ការអ្ភិរកា ប្ម្កសត្វ និង ប្ម្កធម្ម ជ្ញត្ិ

ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
ស្ហរាស្ានអនុវត្ា រគប់របត្ិបត្ា ិការក្ដ្ឋយអនុក្ោម្យ៉ាងម្ុឺងមា៉ាត្់ជាម្ួ យចាប់ និងបទ្បញ្ា ត្ិារ ួម្មានការរកាអាជាាប័ណណមានស្ុពលភាព។
វត្ថុធាត្ុក្ៃើម្ម្ិនរត្ូវបញ្ចល
ូ ជារបក្ភទ្ស្ត្វ ន្ៃលរត្ូវានបញ្ចល
ូ ក្ៅកនុងអនុស្ញ្ហាស្ា ីពីការក្្វ ើ ណិជាកម្ម អនា រជាត្ិក្លើរបក្ភទ្ស្ត្វ រងការផ្ុត្ពូ ជ
9
10
(CITES) ឬបញ្ា ីរកហម្ IUCN ៃូ ចជា រងការផ្ុត្ពូ ជ្ៃ ន់្ៃរ រងការផ្ុត្ពូ ជ ឬងាយរងក្រាោះ។
ការ ំរុញទឹកចិត្េ៖
ស្ហរាស្រករបភពវត្ថុធាត្ុក្ៃើម្ន្ៃលរត្ូវានក្ផ្ា ៀងផាាត្់ក្ដ្ឋយភាគីទ្ីបី ក្ៃើម្បីធានានូ វការក្្វ ើចំការ
និងការអនុវត្ា រុកាខរបមាញ់ក្ដ្ឋយកាន់ន្ត្មាននិរនា រ ភាព។
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សុខុម្លលភាពសត្វ
3A

នៈ

ការចិញ្េឹម្សត្វ

ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
ស្ហរាស្ានអនុវត្ា រគប់របត្ិបត្ា ិការក្ដ្ឋយអនុក្ោម្យ៉ាងម្ុឺងមា៉ាត្់ជាម្ួ យចាប់
និងបទ្បញ្ា ត្ិារ ួម្ទ ំងការរកាអាជាាប័ណណន្ៃលមានស្ុពលភាព។
ត្រម្ូវការបន្នថ ម្ក្ទ្ៀត្កនុងការបក្ងក ើត្របភពស្មាារៈដនស្ត្វ ហនៈស្រមាប់ផ្លិត្ផ្ល H&M
រត្ូវានបញ្ហាក់ក្ៅកនុងក្ាលនក្យាយស្ុខ្ុមាលភាពស្ត្វ ហនៈ និងស្ីល្ម្៌វត្ថុធាត្ុក្ៃើម្ H&M ។ រគប់កស្ិដ្ឋានទ ំងអស្់ផ្លិត្ក្រម្
11
ស្ត្វ ក្របើរាស្់ស្រមាប់ផ្លិត្ផ្ល H&M រត្ូវក្្ែ ើយត្បក្ៅនឹងត្រម្ូវការក្លើការចិញ្ចឹម្ស្ត្វ លា H&M ន្ៃលពឹងន្ផ្ា កក្លើរកបខ្័ណឌក្ស្រ កទ ំងរាំ ។
ការ ំរុញទឹកចិត្េ៖
ស្ហរាស្ជំរញ
ុ យ៉ាងស្កម្ម ក្លើការចិញ្ចឹម្ស្ត្វ ន្ៃលលា ក្ៅកនុងស្ងាវក់ផ្គត្់ផ្គង់របស្់ខ្ល ួន ស្រមាប់រគប់ផ្លិត្ផ្ល និងក្ស្វាកម្ម ន្ៃលានផ្ា ល់របភព។
12
ស្កម្ម ភាពរ ួម្មានការន្ស្វ ងរកយ៉ាងស្កម្ម នូវរបភពវត្ថុធាត្ុក្ៃើម្ ន្ៃលរត្ូវានក្ផ្ា ៀងផាាត្់ក្ដ្ឋយភាគីទ្ីបី ក្ដ្ឋយកម្ម វ ិ្ីបញ្ហាក់ម្នុស្ស្ម្៌ ។

3B

ការប្ធវ ើប្ត្សេសត្វ

ម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះ៖
ស្ហរាស្ានអនុវត្ា យ៉ាងម្ុឺងមា៉ាត្់ត្តម្ចាប់ និងបទ្បញ្ា ត្ា ិទ ំងអស្់។ ការក្្វ ើពិក្សា្ន៍ស្ត្វ ម្ិនរត្ូវានអនុវត្ា ក្លើផ្លិត្ផ្លណ្តម្ួ យរបស្់
H&M ក្ឡើយ។ H&M ម្ិនអនុញ្ហាត្នូ វការក្របើរាស្់ក្រគឿងផ្ស ំន្កស្ម្ផ ស្ស ន្ៃលរត្ូវានក្្វ ើពិក្សា្ន៍ក្លើស្ត្វ បនាាប់ពីន្ខ្ម្ីនា ឆនំ 2009
ន្ៃលទក់ទ្ងនឹងការវាយត្ដម្ែ ក្លើការបក្ងក ើត្ក្រគឿងផ្ស ំន្កស្ម្ផ ស្ស ឬស្ុវត្ថ ិភាពក្រគឿងផ្ស ំន្កស្ម្ផ ស្ស។ ការក្្វ ើពិក្សា្ន៍ក្លើស្ត្វ ៃូចក្នោះ
អាចម្ិនរត្ូវានអនុវត្ា ក្ដ្ឋយអន កផ្គ ត្់ផ្គង់ផ្លិត្ផ្លន្កស្ម្ផ ស្ស ឬអន កផ្គ ត្់ផ្គង់វត្ថុធាត្ុក្ៃើម្ ក្រងចរក ឬភានក់ងារក្ឡើយ។
ការ ំរុញទឹកចិត្េ៖
ស្រមាប់អនកបក្ងក ើត្ផ្លិត្ផ្លន្កស្ម្ផ ស្ស
‘ នុវត្ត លកខ ខណឌត្ម្ូវរបស់ H&M រលើផលិត្ផលសមាប់មគប់ ា ករមបើមបាស់ទ ំង ស់បដនថ ្រៅនឹង H&M។
‘ បនត នុវត្ត វ ិធីស្គស្រសតជរម្ើសរផសងរទៀត្ រោយ្ិនរធវ ើពិរស្គធន៍រលើសត្វ រែើ្បីធានាការវាយត្ន្ៃ សុវត្ថ ិភាព ា ករមបើមបាស់។
‘

8 ellenmacarthurfoundation.org
9 cites.org
10 iucnredlist.org
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11 Recommendations on animal welfare set out by the World Organisation by Animal Health (OIE)
in their Animal Health Codes and the Farm Animal Welfare Committee (FAWC).
12 Such as, but not limited to, Freedom Foods (freedomfood.co.uk), Humane Certified programs
(certifiedhumane.org) and Textile Exchange’s Responsible Down Standard and Responsible
Wool Standard (responsibledown.org, responsiblewool.org)

H & M Hennes & Mauritz AB (Group)
January 2016

10

ការប្តេ ជ្ញាចិត្េចំប្ ោះនិរនដ រភាព
ដៃគូ អាជីវកម្ម H&M

As a Business Partner to H&M, we commit to complying with the Fundamental requirements on the issues outlined in this
Sustainability Commitment, and to implement them in our operations as well as aim to realize them throughout our supply chain.
H&M represents all affiliated companies and brands within the H&M Group.
កនុងនាម្ជាដៃគូ អាជីវកម្ម ជាម្ួ យរH&M
ក្យើងក្បា ជាាថានឹងអនុវត្ា ក្ៅត្តម្លកខ ខ្ណឌត្រម្ូវជាម្ូ លដ្ឋានប្គឹោះស្ា ីពីបញ្ហាន្ៃលានគូ ស្បញ្ហាក់ក្ៅកនុងការក្បា ជាាចិត្ាចំក្ ោះនិរនា រភាពរ
និងក្ៃើម្បីអនុវត្ា លកខ ខ្ណឌក្នោះក្ៅកនុងរបត្ិបាត្ិការរបស្់ក្យើងរក៏ៃូចជាក្ៃើម្បីស្ក្រម្ចចំណុចក្នោះឱ្យានរត្តម្រយៈចងាវក់ផ្គត្់ផ្គង់របស្់ក្យើង។រH&M
ត្ំណ្តងឱ្យរគប់រក ុម្ហុនស្ម្ព ័នធរនិងមា៉ាកទ ំងអស្់ក្ៅកនុងរH&M Groupរ។
Furthermore, we understand that H&M has the ambition to engage and continue to grow with Business Partners that share H&M’s
sustainability ambition beyond mere compliance with the law to advance social and environmental sustainability, stated as
Aspirational performance criteria in this Sustainability Commitment.
បន្នថ ម្ពីក្នោះរក្យើងយល់ថា H&M មានក្ាលក្ៅចង់ចូលរ ួម្រនិងបនា ររ កកចក្រម្ើនជាម្ួ យដៃគូ អាជីវកម្ម រ
ន្ៃលន្ចករំ ន្លកម្ហិចឆត្តចំក្ ោះនិរនា រភាពរបស្់រH&M ន្ៃលម្ិនរត្ឹម្ន្ត្ជាការអនុក្ោម្ត្តម្ចាប់រន្ត្គឺក្ៃើម្បីពរងឹងស្ងគ ម្រ
និងបរ ិសាថនក្ដ្ឋយនិរនា រភាពរៃូ ចានបញ្ហាក់ក្ៅកនុងលកខ ខ្ណឌ វ ិនិចឆ័យការអនុវត្ា ការ ំរុញទឹកចិត្េក្ៅកនុងការក្បា ជាាចិត្ាចំក្ ោះនិរនា រភាពក្នោះ។
Therefore, as a Business Partner to H&M, we agree to be monitored and evaluated on our sustainability performance within the areas
described in this Sustainability Commitment.
ៃូ ចក្នោះរកនុងនាម្ជាដៃគូ អាជីវកម្ម ជាម្ួ យរH&M ក្យើងរពម្ក្រពៀងកនុងការរត្ូវានត្តម្ដ្ឋនរ
និងវាយត្ដម្ែ ក្លើការអនុវត្ា ក្ដ្ឋយនិរនា រភាពរបស្់ក្យើងរកនុងន្ផ្ន កន្ៃលានពិពណ៌នាក្ៅកនុងការក្បា ជាាចំក្

ោះនិរនា រភាពក្នោះ។

We recognize that this Sustainability Commitment is drafted and valid in the English language. Where there are different language
versions of this document these shall be considered translations of convenience only and the English version will prevail in any case
of discrepancy.
ក្យើងទ្ទ្ួ លសាគល់ថា ការក្បា ជាាចិត្ាចំក្ ោះនិរនដ រភាពរត្ូវានពរងាងរនិងមានស្ុពលភាពជាភាសាអង់ក្គែ ស្។រ
របស្ិនមានទ្រម្ង់ភាសាន្បបក្ផ្សងដនឯកសារក្នោះរភាសាទ ំងក្នោះនឹងរត្ូវានចាត្់ទ្ុកថាជាការបកន្របក្ៃើម្បីបងក ជាភាពងាយរស្ួ លន្ត្ប៉ាុក្ណ្ត
ណ ោះរ
ក្ហើយទ្រម្ង់ជាភាសាអង់ក្គែ ស្ក្ៅន្ត្មានអ្ិភាពកនុងលកខ ខ្ណឌមានការលក្ម្ា ៀងរររក្ផ្សងៗ។

Place and date / ទីកតនា ង
និងកាលតរ ិប្ចឆ ទ

Signature /

Company name / ប្ឈាមោះប្ក ុម្ ុន

Company stamp / ប្ត្តប្ក ុម្ ុន :
ត្ថ ប្លខ្ជ

Name in printed letters and title
/ ប្ឈាមោះជ្ញអ្កសរពុម្ព និងម្ុខត្ំតណង
Sustainability Commitment/
Khmer

H & M Hennes & Mauritz AB (Group)
January 2016
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