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កំណត់សម្គាល់៖ នេះគឺជាការបកប្រែពីអត្ថ បទភាសា
អង់គ្លេស។ ឯកសារដែលមានតម្លៃតាមផ្វច្បាប់
លូ
គឺជា
អត្ថ បទដ�ើមជាភាសាអង់គ្លេស។

- ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥ -

្ ម
ើ
សេចក ដីផ្ដ

គំរ ូអាជីវកម្ម របស់ C & A គឺ ដ�ើម្បីផ្ដល់ជូននូវផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័
យដែលមានគុណភាពខ្ព ស់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។
យ�ើងប្ដេ ជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វ ើបែបនេះប្រកបដោយចីរ

មានរ�ៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍

ភាព ដោយមានការគោរពមនុស្សជាតិ និងបរ ិស្ថានផង

និងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងទ�ៀត។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវទា ំង

និងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមស្ត ង់ដារសុច រ ិតភាពអាជីវ

ឡាយនៅក្នុងក្រមសីលធម៌នេះ មានពន្យល់បន្ថែមទ�ៀ

កម្ម ខ្ពស់។ យ�ើងមានការជ�ឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា

តនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំគាំទ្រដល់ក្រមសីលធម៌។

នេះគឺជា វ ិធីតែមួ យគត់ដែល C&A និងអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់

ល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវត្រូវបានអនុវត្ត ចំពោះអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ទា ំងអ

របស់ខ្ លួនអាចបន្ត ទទួ លបានជោគជ័យក្នុងរយៈពេ

ស់ដែលផលិតទំនិញសម្រាប់ C&A1 ។ វាជាការសំខាន់ណា

លយូរអង្វែង។ ក្រមសីលធម៌សម្រាប់ការផ្គ ត់ផ្គង់ទំ

ស់ដែលត្រូវកត់សម្គាត់ថា បទបញ្ញ ត្តិទា ំងឡាយនៅក្នុងក្

និញ (“ក្រមសីលធម៌”)បរ ិយាយអំពីអ្វីដែល C&A រំពឹង

រមសីលធម៌នេះបង្ក ើតបានជាស្ត ង់ដារអប្បបរមាមួ យ

ទុកពីអ្នកផ្គ ត់ផ្គង់ទាក់ទងនឹងការប្រតិបត្តិតាមច្បា

មិនមែនអតិបរមាឡ�ើយ។ C&Aរំពឹងទុកថា អ្ន កផ្គ ត់ផ្គ

ប់ ការអនុវត្ត ពលកម្ម ការអនុវត្ត ការងារផ្នែកបរ ិស្ថាន

ង់មានគោលបំណងសម្រាប់ការកែលម្អ ល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ

និងការប្រឆាំងនឹងអំព�ើពុករលួ យ។ ការរំពឹងទុកដែ

និងការអនុវត្ត ការងារផ្នែកបរ ិស្ថានជាបន្ត បន្ទាប់។

លទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្សេងៗ ដូ ចជា ស្ត ង់ដារគុណភាព
ស្ត ង់ដារផលិតផល និងសេចក្ដីណែនាំការបញ្ជូនទំនិញ

1.

រ ួមទា ំងអង្គ ភាពផលិតកម្ម ក្រុមហ៊ុនដែលជាសាខា បុត្រសម្ព័ន្ធ និងភ្នាក់ងារ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌទា ំងនេះ មិនត្រឹមតែអនុវត្ត ចំពោះផលិតកម្ម សម្រាប់
C&A ប៉ុណ្
ណ ោះទេ ថែមទា ំងអនុវត្ត ចំពោះផលិតកម្ម សម្រាប់ភាគីទីបីផ្សេងទ�ៀតផងដែរ។

្ខ ័ណ្ឌតម្រូវ
ល ័កខ

C & A ប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍ទា ំងដប់នៃកតិកាសញ្ញាជាសាក
លរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ( UN G lo ba l C o mpa c t ) ។
C&A រំពឹងទុកថាអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ធ្វ ើប្រតិបត្តិការរបស់
ខ្ លួនប្រកបដោយការទទួ លខុសត្រូវ និងខិតខំធ្វ ើ
យ៉ាងណាដ�ើម្បីការពារមនុស្សជាតិ និងបរ ិស្ថាន។

តារាងខាងក្រោមនេះផ្ដ ល់ជូននូវសេចក្ដីសង្ខេបអំ
ពីល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវទា ំងឡាយនៅក្នុងក្រមសីលធម៌
នេះ។

សេចក្ដីសង្ខេបអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវ
1 . ការប្រតិបត្តិតាមច្បាប់

•	ប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ជាតិ និងច្បាប់ជាធរមានផ្សេងៗគ្រប់ពេលវេលា
•	គោរពកម្ម សិទ្ធិបញ្ញា

2 . ពលកម្ម

•	គ្មានពលកម្ម កុមារ
•	គ្មានការរ� ើសអ�ើងនៅក្នុងការងារ
•	គ្មានពលកម្ម ដោយបង្ខំ
•	គោរពសេរ ីភាពនៃសមាគម និងកិច្ចចរចាររ ួម
•	គ្មានការប្រព្រឹត្ត ចំពោះខ្ លួនដែលមានលក្ខ ណៈឃោរឃៅ 			
ឬអមនុស្សធម៌
•

បរ ិយាកាសការងារដែលមានសុត្ថិភាព និងមានអនាម័យ

•

ការពិចារណាជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមងាយរងគ្រោះ

•

ការងារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់

•	ប្រាក់ឈ្ នួលសម្រាប់ការរស់នៅ ទូ ទាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
•	គ្មានម៉ោ ងធ្វ ើការច្រើនហួ សហេតុ

3. បរ ិស្ថាន

•

ការប្រតិបត្តិតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌច្បាប់

•

ការគ្រប់គ្រងល�ើការអនុវត្ត ការងារផ្នែកបរ ិស្ថាន

•

ការកែលម្អ ភាពសក្ដិសិទ្ធិនៃថាមពល និងទឹក

•

ការកាត់បន្ថ យកាកសំណល់ និងការបំភាយទៅក្នុងបរ ិយាកាស

•

ការកាត់បន្ថ យសារធាតុគីមីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសង្វា		
ក់ផ្គត់ផ្គង់

4 . ការប្រឆាំងអំព�ើពុករលួ យ

•	គ្មានអំព�ើសូកប៉ាន់ និងអំព�ើពុករលួ យ

1 . ការប្រតិបត្តិតាមច្បាប់
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ជាតិ និងច្បាប់ជាធ
រមានផ្សេងៗគ្រប់ពេលវេលា។

ហ�ើយមិនត្រូវមានការផ្ដ ល់ជូន ឬផលិតច្បាប់ចម្ល ងទា ំង
ឡាយណាដែលខុសច្បាប់ឡ�ើយ។

•	នៅពេលបទបញ្ញ ត្តិនៃច្បាប់ និងក្រមសីលធម៌ចែងអំពីក
ម្ម វត្ថុតែមួ យ អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ញ ត្តិ
នោះ ដែលផ្ដ ល់កិច្ចការពារខ្ព ស់ទៅល�ើកម្ម ករ ឬបរ ិស្ថាន។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែធានាថា មានការគោរពកម្ម សិទ្ធិបញ្ញា

2 . ពលកម្ម
ល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវនៅក្នុងផ្នែកនេះ ផ្អែកទៅល�ើស្តង់ដារនៃអង្គ ការពលកម្ម អន្ត រជាតិ កម្ម វ ិធីប្រតិបត្តិតាមសង្គមជា
សាកល (Global Social Compliance Programme) និងក្រមមូ លដ្ឋានផ្ ដួចផ្ដើមគំនិតពាណិជ្ជកម្ម ត្រឹមត្រូវតាមសីលធ
ម៌ (Ethical Trade Initiative Base Code)។
C&A គោរពសិទ្ធិមនុស្ស និងស្វែ ងរកការច�ៀសវាងនូ វការចូ លដៃនៅក្នុងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស។ C&A រំពឹង
ថាអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់គោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ម ករ និងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវទា ំងឡាយនៅក្នុងផ្នែកនេះ។

2 .1. ពលកម្ម កុមារ
• កម្ម ករត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 16 ឆ្នាំ
ឬអាយុច្រើនជាងនេះ ប្រសិនប�ើមានការតម្រូវដោយច្បា

ឬធ្វ ើការនៅពេលយប់ ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំ។

ប់ក្នុងស្រុក រ ួមទា ំងបទបញ្ជាទា ំងឡាយសម្រាប់ការអប់រំជា
កាតព្វ កិច្ច។
• កម្ម ករដែលអនុវត្ត ការងារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់

2 .2. ការរ� ើសអ�ើង
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់មិនត្រូវពាក់ព័ន្ធ គាំទ្រ ឬបណ្ដោយឲ្យមានការ
រ� ើសអ�ើងនៅក្នុងការងារ2 ឡ�ើយ។

•	មូ លដ្ឋានតែមួ យគត់សម្រាប់ការធ្វ ើឲ្យខុសគ្នារវាងកម្ម ករ
ត្រូវតែជាសមត្ថ ភាព និងចេតនាក្នុងការធ្វ ើការងារ ជាជា
ងលក្ខ ណៈសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្ លួន3។

2 .3 . ពលកម្ម ដោយបង្ខំ
• កម្ម ករត្រូវតែធ្វ ើការរបស់ពួកគេដោយការស្ម័គ្រចិ
ត្ត ដែលមានន័យថា រាល់ទម្រង់នៃពលកម្ម ដោយបង្ខំ
រ ួមមាន ពលកម្ម ដែលតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធ ចុះកិច្ចសន្យា
និងជាប់ឃុំឃាំង ត្រូវបានហាមឃាត់។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់មិនត្រូវបំពានទៅល�ើជម្រើសដោយ
សេរ ីនៃការងារតាមរយៈការតម្រូវឲ្យមានការបង់
ប្រាក់កក់ រក្សាទុកឯកសារបញ្ជាក់អត្ត សញ្ញាណ
ឬកាត់ប្រាក់ឈ្ នួលឡ�ើយ។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ ត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យកម្ម ករបញ្ច ប់កិច្ចសន្យាការ
ងាររបស់ពួកគេក្រោយពីមានការជូ នដំណឹងសមហេតុផល
មួ យ។

2.

រ ួមមាន ការជ្រើសរ� ើស ការជួ ល ការបណ្ដុះបណ្ដា ល ល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ ការចាត់តាំងការងារ ការផ្ដ ល់សំណង ការដំឡ�ើងឋានៈ វ ិន័យ 				

ការបញ្ច ប់កិច្ចសន្យាការងារ និងការចូ លនិវត្ត ន៍។
3.

លក្ខ ណៈសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្ លួនទា ំងនេះរ ួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ៖ ភេទ អាយុ សាសនា ស្ថានភាពគ្រួសារ ជាតិសាសន៍ វណ្ណៈ 				
សាវតាសង្គម ជំងឺ ពិការភាព ការមានផ្ទៃពោះ ជាតិពន្ធុ និងសញ្ជាតិដ�ើម សញ្ជាតិ សមាជិកភាពនៅក្នុងអង្គ ការកម្ម ករ រ ួមមានដូ ចជា 			
សហជីពពាណិជ្ជកម្ម និន្ន ការនយោបាយ និងនិន្នាការភេទ។

2 .4 . សេរ ីភាពនៃសមាគម
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែទទួ លយកឥរ ិយាបថប�ើ
កទូ លាយ និងសហការឆ្ពោះទៅរកការតំ
ណាងឲ្យកម្ម ករ អនុញ្ញាតឲ្យកម្ម ករបង្ក ើត
ឬចូ លរ ួមសហជីពតាមជម្រើសរបស់ពួកគេ
និងកិច្ចចរចាររ ួម។

•	នៅពេលសិទ្ធិទទួ លបានសេរ ីភាពនៃសមាគម
និងកិច្ចចរចាររ ួម ត្រូវបានរ ឹតបន្តឹងដោយច្បាប់ អ្ន ក
ផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែសម្របសម្រួល ហ�ើយមិនត្រូវរារាំងមិនឲ្
យកម្ម ករបង្ក ើតទម្រង់ផ្សេងទ�ៀតនៃការតំណាងកម្ម ករ
និងកិច្ចចរចារឡ�ើយ។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែផ្ដ ល់ជូនតំណាងកម្ម ករនូ វសិទ្ធិចូលទៅ
កាន់កន្លែ ងធ្វ ើការ ដ�ើម្បីអនុវត្ត មុខងារតំណាងរបស់ពួក
គេ។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុវត្ត យន្តការបណ្ដឹងតវ៉ាអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌ
ការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដ�ើម្បីដោះស្រាយវ ិវាទឧស្
សាហកម្ម ផ្ទៃ ក្នុង និងបណ្ដឹងទា ំងឡាយរបស់និយោជិត។

2 .5 . ការប្រព្រឹត្ត ចំពោះខ្ លួនដែលមានលក្ខ ណៈឃោរឃៅ និងអមនុស្សធម៌
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែប្រព្រឹត្ត ចំពោះខ្ លួនកម្ម ករដោយ
ភាពថ្លៃថ្រនូ និងការគោរព ហ�ើយមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធ
ឬបណ្ដោយឲ្យមានការសម្លុតធ្វ ើបាប4 ការយាយី
ការបំភិតបំភ័យ អំព�ើហិង្សា ការធ្វ ើទណ្ឌកម្ម ល�ើរាងកាយ
ឬការរំលោភបំពានគ្រប់ប្រភេទ5 ឡ�ើយ។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែបង្ក ើតនីតិ វ ិធី វ ិន័យជាលាយលក្ខ ណ៍អ
ក្សរ ពន្យល់នីតិ វ ិធីទា ំងនោះដោយប្រើពាក្យច្បាស់លាស់ទៅ
កាន់កម្ម កររបស់ខ្ លួន និងរក្សាទុកកំណត់ត្រានៃ វ ិធានការ
វ ិន័យទា ំងអស់។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែធ្វ ើឲ្យប្រាកដថា
វ ិធានការវ ិន័យមានសមាមាត្រ ហ�ើយមិនរ ួមបញ្ចូលនូ វការ
ដាក់ទណ្ឌកម្ម ល�ើរាងកាយ ឬផ្វចិ
លូ ត្តឡ�ើយ។

2 .6 . សុខភាព និងសុវត្ថិភាព
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែផ្ដ ល់កន្លែ ងធ្វ ើការដែលមាន
សុវត្ថិភាព និងមានអនាម័យ មានពន្លឺ កម្ដៅ
និងខ្យល់ចេញចូ លគ្រប់គ្រាន់។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន
ដ�ើម្បីបង្កា រគ្រោះថ្នាក់ និងការរងរបួ សទៅល�ើសុ
ខភាពមិនឲ្យក�ើតឡ�ើងនៅអំឡុ ងពេលធ្វ ើការ
តាមរយៈការធានាឲ្យមានការចាប់កាន់ និងទុកដាក់សារ
ធាតុគីមីប្រកបដោយសុវត្ថិភាព សុវត្ថិភាពនៃគ្រឿងចក្រ
និងគ្រឿងបរ ិក្ខា រ សុវត្ថិភាពអគ្គិសនី សុវត្ថិភាព
ភាពរ ឹងមាំ និងស្ថេ រភាពនៃអគារ រ ួមមាន
អគារលំនៅដ្ឋានដែលផ្ដ ល់ជូន និងតាមរយៈការផ្ដ ល់ជូននូ
វការការពារប្រឆាំងនឹងអគ្គីភ័យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែផ្ដ ល់ជូនកម្ម ករជាមួ
យនឹងការបណ្ដុះបណ្ដា លអំពីសុខភាព
និងសុវត្ថិភាពឲ្យបានទ�ៀងទាត់ រ ួមមានដូ ចជា
ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ និងការចាប់កាន់សារធាតុគីមី
និងសម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែផ្ដ ល់នូវសិទ្ធិប្រើប្រាស់អគារបង្គន់
អនាម័យ ទឹកស្អា ត ហ�ើយប្រសិនប�ើអាចអនុវត្ត បាន
អគារអនាម័យសម្រាប់រ�ៀបចំ និងទុកដាក់ម្ ហូបអាហារ។
•	នៅពេលណាមានការផ្ដ ល់ជូន អន្តេ វាសិកដ្ឋានត្រូវតែមាន
លក្ខ ណៈស្អា ត មានសុវត្ថិភាព និងឆ្ល ើយតបទៅនឹងសេចក្ដី
ត្រូវការមូ លដ្ឋានរបស់កម្ម ករ។

2 .7 . កិច្ចការពារជនងាយរងគ្រោះ
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែផ្ដ ល់ការពិចារណាពិសេសទៅល�ើសិទ្ធិរប
ស់ជនងាយរងគ្រោះដោយសារការអនុវត្ត ពលកម្ម ដែលមា
នលក្ខ ណៈរំលោភបំពាន ដូ ចជា ស្ត្រី កម្ម ករបម្រើតាមផ្ទះ
កម្ម កររបស់ទីភ្នាក់ងារ កម្ម ករបណ្ដែ ត
និងកម្ម ករចំណាកស្រុក។
4. រ ួមទា ំងការយាយីផ្វភេទ។
លូ
5. រ ួមទា ំងការរំលោភបំពានល�ើរាងកាយ ផ្វចិ
លូ ត្ត និងពាក្យសម្ដី។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ដែលជួ លកម្ម ករបម្រើតាមផ្ទះត្រូវតែប្រកាន់
ខ្ជាប់តាម គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្ម ករ
បម្រើតាមផ្ទះរបស់ C&A ដែលមានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគោ
លការណ៍ណែនាំគាំទ្រដល់ក្រមសីលធម៌។

2 .8 . ការងារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវចូ លរ ួមជាមួ យកម្ម ករដោយផ្អែកទៅល�ើទំ
នាក់ទំនងការងារដែលមានការទទួ លស្គាល់ ដែលត្រូវបាន
បង្ក ើតឡ�ើងតាមរយៈច្បាប់ និងការអនុវត្ត របស់ជាតិ។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់មិនត្រូវព្យាយាមច�ៀសវាងកាតព្វ កិច្ចច្បាប់
ដែលក�ើតចេញពីទំនាក់ទំនង6 នេះឡ�ើយ។

2 .9 . ប្រាក់ឈ្ នួល
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែផ្ដ ល់សំណងដល់កម្ម ករតាមរ
យៈការទូ ទាត់ប្រាក់ឈ្ នួល ប្រាក់ឈ្ នួលក្រៅម៉ោ ង
អត្ថ ប្រយោជន៍ និងការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកដោយមា
នប្រាក់ឈ្ នួល ដែលឆ្ល ើយតប ឬល�ើសពីស្តង់ដារអប្ប
បរមាផ្វច្បាប់
លូ
និង/ឬកម្រិតគោលរបស់ឧស្សាហកម្ម
ដែលជានិច្ចកាលគឺខ្ពស់ជាង។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែផ្ដ ល់សំណងដល់កម្ម ករនូ វប្រាក់
ឈ្ នួលក្រៅម៉ោ ងក្នុងអត្រាខ្ព ស់មួយ មិនតិចជាង
125% នៃអត្រាប្រាក់ឈ្ នួលធម្ម តា ឬខ្ព ស់ជាង
ប្រសិនប�ើច្បាប់តម្រូវ។

•	ប្រាក់ឈ្ នួល និងការផ្ដ ល់សំណង7 ត្រូវតែទូ ទាត់ឲ្យបានទ�ៀង
ទាត់ទាន់ពេលវេលា និងគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីបំពេញតាមសេច
ក្ដីត្រូវការមូ លដ្ឋាន និងផ្ដ ល់ប្រាក់ចំណូលតាមការសម្រេច
ចិត្តខ្លះសម្រាប់កម្ម ករ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់មិនត្រូវធ្វ ើការកាត់ប្រាក់ណាមួ យ
ចេញពីប្រាក់ឈ្ នួល ដែលពុំមានចែងដោយច្បាប់
ឬជាវ ិធានការវ ិន័យឡ�ើយ។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែផ្ដ ល់ជូនកម្ម ករនូ វព័ត៌មានជាលាយ
លក្ខ ណ៍អក្សរ និងអាចយល់បានអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ
រ ួមទា ំងប្រាក់ឈ្ នួល មុនពេលចាប់ផ្ដ ើមការងារ និងអំពីសេ
ចក្ដីលម្អិតនៃប្រាក់ឈ្ នួលរបស់ពួកគេរ�ៀងរាល់ពេលទូ ទាត់
ជូ នពួ កគេ។

2 .1 0 . ម៉ោ ងធ្វ ើការ
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែកំណត់ម៉ោ ងធ្វ ើការស្ត ង់ដា
រដោយកិច្ចសន្យា តាមចំនួនមួ យដែលស្រប
គ្នាជាមួ យនឹងច្បាប់ជាតិ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងរ ួម
ដែលជាអតិបរមាមានបន្ថែមម៉ោ ងល�ើស 48
ម៉ោ ងក្នុងមួ យសប្ដា ហ៍។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែប្រើការងារបន្ថែមម៉ោ ងប្រកបដោយ
ការទទួ លខុសត្រូវ មិនត្រូវស្ន ើឲ្យធ្វ ើការបន្ថែមម៉ោ ងជាទ�ៀ
ងទាត់ ហ�ើយត្រូវទទួ លស្គាល់ថា ការងារបន្ថែមម៉ោ ងគឺជា
ការស្ម័គ្រចិត្ត ដូ ច្នេះហ�ើយមិនត្រូវបង្ខិតបង្ខំកម្ម ករឲ្យធ្វ ើកា
របន្ថែមម៉ោ ងឡ�ើយ។

• ម៉ោ ងធ្វ ើការមិនអាចល�ើសពី 60
ម៉ោ ងក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃ ឡ�ើយ ល�ើកលែងតែ
ស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលអាចល�ើកលែងបាន
និងមិនអាចដឹងជាមុនបាន8 ។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យកម្ម ករសម្រាក មានថ្ងៃ ឈ
ប់សម្រាកយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃ ក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃ 9
និងឈប់សម្រាកតាមការកំណត់ដោយច្បាប់។

6.

ឧទាហរណ៍ តាមរយៈកម្ម វ ិធីហាត់ការដែលត្រូវបានអនុវត្ត ដោយពុំត្រឹមត្រូវ ឬការប្រើកិច្ចសន្យាមានពេលកំណត់ច្រើនហួ សហេតុពេក។

7.

សម្រាប់ម៉ោ ងធ្វ ើការតាមស្ត ង់ដារ ពោលគឺ ពុំមានការបន្ថែមម៉ោ ង។

8.	ហ�ើយលុះត្រាណាតែល័ក្ខខ័ណ្ឌទា ំងឡាយដូ ចតទៅនេះមានការឆ្ល ើយតបប៉ុណ្
ណ ោះ៖ 1) អនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាតិ
2) អនុញ្ញាតដោយកិច្ចព្រមព្រៀងរ ួម និង 3) មានកិច្ចការពារសុខភាព និងសុវត្ថិភាពកម្ម ករ។
9.

ឬឈប់សម្រាកពីរថ្ងៃ រ�ៀងរាល់ 14 ថ្ងៃ ម្ដ ង នៅពេលច្បាប់ជាតិអនុញ្ញាត។

3 . បរ ិស្ថាន
័ នាពេលអ
C&A ជ�ឿជាក់ថា ការអនុវត្ត ការងារផ្នែកបរ ិស្ថានបានល្អ គឺជាបុរេល័ក្ខខ័ណ្ឌមួ យសម្រាប់ភាពជោគជយ
នាគតក្នុងនាមជាឧស្សាហកម្ម មួយ។ ដូ ច្នេះកន្ល ងមក C&A រំពឹងថាអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ប្រតិបត្តិឲ្យបានល�ើសពីនេះ និងគ្
រប់គ្រងការអនុវត្ត ការងារផ្នែកបរ ិស្ថានជាលក្ខ ណៈសកម្ម ប្រយុទ្ធ។ នៅពេលចាំបាច់ C&A នឹងធ្វ ើការជិតស្និទ្ធជាមួ
យអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ ដ�ើម្បីជួយដល់ពួកគេក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូ វការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមក្រមសីលធម៌។

3 .1 . ការប្រតិបត្តិតាមច្បាប់
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមច្បាប់
និងបទបញ្ជាថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់ជាតិស្ដីពីកិច្ចការពា
របរ ិស្ថាន និងមានគោលបំណងឆ្ល ើយតបទៅនឹងស្ត ង់ដារ
ការពារបរ ិស្ថានអន្ត រជាតិ។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែទទួ លបាននូ វលិខិតអនុញ្ញាតផ្នែកបរ ិ
ស្ថានទា ំងអស់ ហ�ើយរក្សាឲ្យលិខិតទា ំងនោះទាន់សម័យជា
និច្ច។

3 .2 . ការគ្រប់គ្រងការអនុវត្ត ការងារផ្នែកបរ ិស្ថាន
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរ ិស្ថាន10
មួ យនៅនឹងកន្លែ ង ហ�ើយត្រូវចាត់តាំងការទទួ លខុសត្រូវ
ចំពោះការអនុវត្ត ការងារផ្នែកបរ ិស្ថានដល់តំណាងថ្នាក់គ្រ
ប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ម្នាក់។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែដាក់បញ្ចូលហេតុប៉ះពាល់ប រ ិស្ថា
នទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តអាជីវកម្ម ចាត់ វ ិធានកា
រវឌ្ឍនភាពមួ យឆ្ពោះទៅកាន់ការកែលម្អ ការអនុវត្ត
ការងារផ្នែកបរ ិស្ថាន និងតម្រូវដូ ចគ្នាពីអ្នកផ្គ ត់ផ្គង់
និងអ្ន កម៉ៅ ការបន្ត របស់ពួកគេ។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែវាស់ស្ទង់ការប្រើប្រាស់ថាមពល
និងទឹក ការបំភាយ និងការបង្ ហូរចូ លទៅក្នុងបរ ិស្ថាន
និងការចោលកាកសំណល់
និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះជូ ន C&A តាមការស្ន ើសុំ។

3 .3 . ការប្រើប្រាស់ធនធាន និងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែចាត់ វ ិធានការបន្ត កែលម្អ ភាព
សក្ដិសិទ្ធិនៃថាមពលនៅក្នុងអគារ ការដឹកជញ្ជូន
និងផលិតកម្ម ហ�ើយត្រូវខិតខំឲ្យអស់ពីលទ្ធ ភាពក្នុងការ
ប្រើប្រាស់ប្រភពថាមពលដែលអាចបង្ក ើតឡ�ើង វ ិញបាន
ឬមានកំហាប់កាបូ នតិចតួច។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែខិតខំឲ្យអស់ពីលទ្ធ ភាពក្នុងការធានា
ថា ការសម្រេចចិត្តជាវរបស់ខ្ លួនមិនរ ួមចំណែកដល់ការកា
ប់បំផ្លាញព្រៃឈ�ើ ការប្រព្រឹត្ត ឃោរឃៅទៅល�ើសត្វ ឬហេតុ
ប៉ះពាល់អ វ ិជ្ជមានទៅល�ើប្រព័ន្ធអេកូ ឡូ ស៊ីដែលងាយរងគ្
រោះ ឬពពួ កសត្វដែលរងគ្រោះថ្នាក់ ។11។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ដែលមានដំណ�ើរការស�ើម (wet processes) ត្រូ
វតែចាត់ វ ិធានការកែលម្អ ភាពសក្ដិសិទ្ធិនៃទឹកជាបន្ត បន្ទា
ប់។

10. ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរ ិស្ថានគឺជាសំណុំគោលការណ៍ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ ឧបករណ៍ធ្វ ើផែនការ និងនីតិ វ ិធីក្នុងការវាស់ស្ទង់ គ្រប់គ្រង និងរាយការណ៍អំ		
ពីការអនុវត្ត ការងារផ្នែកបរ ិស្ថាន។
11. តាមការកំណត់ដោយ CITES និងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គ ការអន្ត រជាតិអភិរក្សធនធានធម្ម ជាតិ(IUCN)។

3 .4 . កាកសំណល់ និងការបំភាយ
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែចាត់ វ ិធានការកាត់បន្ថ យកាកសំណល់
តាមរយៈការរចនា និងភាពសក្ដិសិទ្ធិនៃប្រតិបត្តិការ និង
សម្របសម្រួលការប្រើប្រាស់ឡ�ើង វ ិញ និងការកែច្នៃឡ�ើង វ ិ

ដោយសំឡេង និងការបំភាយចូ លទៅក្នុងអាកាស ដី
និងទឹកក្រោមដី។

ញតាមដែលអាចធ្វ ើបាន។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែធ្វ ើប្រព្រឹត្ត កម្ម ទឹកស្អុយឲ្យបានត្រឹមត្រូ
វមុនពេលបង្ ហូរចេញ ត្រូវពិសោធន៍ទឹកស្អុយទៅតាមការ
តម្រូវដ�ើម្បីឆ្ល ើយតបទៅនឹងស្ត ង់ដារប្រតិបត្តិបង្ ហូរទឹកចេ
ញថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ហ�ើយត្រូវចែករំ លែកទិន្នន័
យគុណភាពទឹកស្អុយជាមួ យអ្ន កពាក់ព័ន្ធតាមការស្ន ើសុំពី
C&A។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវចាត់ វ ិធានការកាត់បន្ថ យការបំពុល

3 .5 . សារធាតុគីមីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវធ្វ ើការជាមួ យ C&A និងអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់របស់ពួកគេឆ្ពោះទៅរកការលុបបំបាត់នូវសារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ពីស
ង្វា ក់ផ្គត់ផ្គង់។

4 . ការប្រឆាំងអំព�ើពុករលួ យ
C&A រំពឹងថាអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ប្រកាន់ខ្ជាប់តាមស្ត ង់ដារសីលធម៌ខ្ពស់នៅក្នុងការអនុវត្ត អាជីវកម្ម ។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ជាធរមានស្ដីពីការប្រ
ឆាំងនឹងអំព�ើសូកប៉ាន់ និងអំព�ើពុករលួ យ។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់មិនត្រូវផ្ដ ល់ជូន ទូ ទាត់ រៃអង្គាស
ឬទទួ លសំណូក រ ួមទា ំងថ្លៃឈ្ នួលសម្របសម្រួល។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែមានគោលការណ៍ និងនីតិ វ ិធីប្រ
ឆាំងនឹងអំព�ើពុករលួ យនៅនឹងកន្លែ ង ហ�ើយត្រូវពិ
និត្យម�ើលវាឡ�ើង វ ិញឲ្យបានទ�ៀងទាត់ដ�ើម្បីធានាថា
វាដំណ�ើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ក្រម

ម
់
តា
ប
ជា
់ខ្
ន
កា
ប្រ
រ
កា
ូ
វ
ន
ការធានា
សីលធម៌

C & A ទទួ លស្គាល់ថា វាអាចជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការសម្រេចបាននូ វការប្រតិបត្តិពេ
ញលេញតាមក្រមសីលធម៌ ប៉ុន្តែជ�ឿជាក់ថា នេះជារ�ឿងសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័
យពាណិជ្ជកម្ម នាពេលអនាគតរបស់ C & A និងអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់របស់ខ្ លួន។
ការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមក្រមសីលធម៌ មិនមែនមិនសំខា

ង់ទា ំងឡាយណាដែលប�ើកទូ លាយ ស្មោះត្រង់ និងប្ដេ ជ្ញា

ន់ជាងការឆ្ល ើយតបតាមស្ត ង់ដារគុណភាព ឬល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ចិត្តចំពោះការកែលម្អ ជាបន្ត បន្ទាប់ ហ�ើយនឹងគាំទ្រដ

ក្នុងការបញ្ជូនទំនិញរបស់យ�ើងឡ�ើយ។ C&A នឹងប្រឹងប្

ល់ពួកគេឲ្យសម្រេចតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវ។

រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធ ភាពក្នុងការធ្វ ើការជាមួ យអ្ន កផ្គ ត់ផ្គ

1 . ការគ្រប់គ្រងការអនុវត្ត ការងារ
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលមានប្រសិទ្ធ
ភាពមួ យ ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងជាលក្ខ ណៈសកម្ម ប្រយុទ្ធទៅល�ើ
ការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមក្រមសីលធម៌ ហ�ើយត្រូវចាត់តាំងកា
រទទួ លខុសត្រូវចំពោះការប្រតិបត្តិតាមទៅឲ្យតំណាងថ្នាក់គ្
រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ម្នាក់។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់មិនអាចម៉ៅ ការបន្ត នូ វផ្នែកណាមួ យនៃដំណ�ើ
រការផលិតកម្ម ដោយពុំមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខ ណ៍
អក្សរជាមុនពី C&A ឡ�ើយ ហ�ើយលុះត្រាណាតែបន្ទាប់ពីក)
អ្ន កម៉ៅ ការបន្ត បានព្រមព្រៀងប្រតិបត្តិតាមក្រមសីលធ
ម៌នេះ និង ខ) អ្ន កម៉ៅ ការបន្ត បានជាប់សវនកម្ម មួយ។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែធ្វ ើឲ្យកម្ម ករបានដឹងអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូ
វនៃក្រមសីលធម៌ ហ�ើយត្រូវបណ្ដុះបណ្ដា លអ្ន កគ្រប់គ្រង និ
ងអ្ន កម�ើលការខុសត្រូវរបស់ខ្ លួនអំពី វ ិធីសម្រេចឲ្យបាននូ វ
ការប្រតិបត្តិតាមក្រមសីលធម៌។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវទទួ លខុសត្រូវចំពោះការធានានូ វការប្រតិ
បត្តិតាមក្រមសីលធម៌ដោយអ្ន កម៉ៅ ការបន្ត ។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែធ្វ ើការវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងឲ្យបានទ�ៀងទា
ត់។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែទទួ លបានការអនុញ្ញាត
ពី C&A សម្រាប់គ្រប់អង្គ ភាពផលិតកម្ម ទា ំង
អស់ ទោះជារបស់ផ្ទាល់ខ្ លួនក្ដី ឬម៉ៅ ការបន្ត ក្ដី
មុននឹងចាប់ផ្ដ ើមផលិតកម្ម ។ ការប្រើប្រាស់អង្គ
ភាពផលិតកម្ម ណាមួ យដោយពុំមានការអនុញ្ញាត
ត្រូវបានហាមឃាត់ជាដាច់ខាត។

2 . ការត្រួតពិនិត្យ និងតម្លាភាព
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យ C&A និង/
ឬតំណាងរបស់ខ្ លួនធ្វ ើការវាយតម្លៃ
ទោះដោយមានការជូ នដំណឹងក្ដី
ឬពុំមានការជូ នដំណឹងក្ដី។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែមានការសហការ និងមានតម្លាភា
ពនៅអំឡុ ងពេលវាយតម្លៃ ហ�ើយត្រូវផ្ដ ល់សិទ្ធិទទួ លបា
នដោយពុំមានការរ ឹតបន្តឹងល�ើកម្ម ករនូ វ កំណត់ត្រា
កន្លែ ងធ្វ ើការ និងអន្តេ វាសិកដ្ឋាន ប្រសិនប�ើមាន។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្ភាសន៍កម្ម ករ
នៅកន្លែ ងឯកជន ហ�ើយមិនត្រូវបង្ហាត់កម្ម ករអំពីរប�ៀប
ឆ្ល ើយសំណួរផ្សេងៗឡ�ើយ។

• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែរក្សាទុកកំណត់ត្រាទា ំងស្
រុង និងត្រឹមត្រូវ12 ដ�ើម្បីឲ្យការប្រតិបត្តិតាម
អាចវាយតម្លៃបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ហ�ើយពុំត្រូវគ្រប់គ្រងល�ើព័ត៌មាន ឬធ្វ ើឲ្យខុសពីការពិតនូ វ
រាល់ទិដ្ឋ ភាពណាមួ យនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្ លួនឡ�ើយ។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យ C&A ផ្សព្វផ្សាយឈ្មោះ
និងទីតាំងនៃអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ និងអង្គ ភាពផលិតកម្ម ព្រមទា ំ
ងព័ត៌មានអំពីការអនុវត្ត ការងាររបស់ពួកគេក្រោមក្រម
សីលធម៌នេះទៅឲ្យភាគីទីបី។
• អ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ត្រូវតែផ្ដ ល់ជំនួយដល់ C&A និង/ឬតំណាងរប
ស់ខ្ លួនក្នុងការអនុវត្ត សវនកម្ម ល�ើអ្នកផ្គ ត់ផ្គង់ ឬអ្ន កម៉ៅ
ការបន្ត របស់ពួកគេតាមការស្ន ើសុំរបស់ C&A។

3 . បរ ិស្ថាន
• C&A មានប្រព័ន្ធល�ើកឡ�ើងអំពីកំហុសដោយរក្សាការ
សម្ងាត់មួយនៅនឹងកន្លែ ងហៅថា Fairness Channel
ដែលតាមរយៈនេះ អ្ន កពាក់ព័ន្ធ រ ួមទា ំងអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់
កម្ម កររោងចក្រ និងនិយោជិតរបស់ C&A អាចរាយការ
ណ៍អំពីអាកប្បកិ រ ិយាខុសសីលធម៌ និងការរំលោភទៅល�ើក្
រមសីលធម៌ទៅកាន់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងកំពូលរបស់ C&A។
• ករណីមានការបំពានល�ើក្រមសីលធម៌នេះ C&A នឹ
ងស្ន ើឲ្យអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់អភិវឌ្ឍន៍ផែនការកែលម្អ មួយ
ដោយមានការគាំទ្រពី C&A តាមការចាំបាច់ ហ�ើយត្រូវអ
នុវត្ត វានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពេលវេលាពិតប្រាកដមួ យ ដែល
អាចប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅល�ើលក្ខ ណៈនៃការបំពាននោះ។

• ករណីមានការបំពានខុសពីធម្មតា រ ួមមាន
ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ ពលកម្ម កុមារ ពលកម្ម ដោយបង្ខំ
ឬជាប់ឃុំឃាំង អំព�ើសូកប៉ាន់ ការក្លែ ងបន្លំ
ការប្រើប្រាស់សមាសភាពក្លែ ងក្លាយ និងការប្រើប្រាស់អ
ង្គ ភាពផលិតកម្ម ដោយពុំមានការអនុញ្ញាត និង/ឬករណី
នៅតែបន្ត មិនអនុវត្ត ផែនការកែលម្អ ដែលបានឯកភាព
គ្នាទេនោះ C&A រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ច ប់ទំនាក់ទំនងអាជីវ
កម្ម ជាមួ យអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់នោះ រ ួមទា ំងការបដិសេធចោលនូ
វការបញ្ជាទិញដែលពុំទាន់បានធ្វ ើផងដែរ។
• C&A នឹងឲ្យអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ទទួ លខុសត្រូវចំពោះរាល់ការខូ
ចខាត និងចំណាយទា ំងឡាយដែលបានទទួ លរងដោយ
C&A រ ួមទា ំងការខាតបង់ប្រាក់ចំណូល និង/
ឬប្រាក់ចំណេញដែលអាចជាលទ្ធ ផលនៃការបំពានទៅល�ើក្
រមសីលធម៌ដោយអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ រ ួមទា ំងអ្ន កម៉ៅ ការបន្ត រប
ស់ពួកគេផងដែរ។

C&A ចង់កសាងទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួ យអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ ដែលពិតជាមានការប្ដេ ជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វ ើការរ ួមគ្នាឆ្ពោះទៅរកល័
ក្ខ ខ័ណ្ឌពលកម្ម និងការអនុវត្ត ការងារផ្នែកបរ ិស្ថានកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង ហ�ើយនឹងជួ យដល់ពួកគេជំនះរាល់បញ្ហាលំបាកទា ំង
ឡាយដែលពួ កគេអាចនឹងប្រឈម។ សម្រាប់ការបញ្ជាក់បន្ថែម និងការណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្ត ក្រមសីលធម៌នេះ សូ មម�ើល
គោលការណ៍ណែនាំគាំទ្រដល់ក្រមសីលធម៌ដែលនឹងមានការបន្ទាន់សម័យយ៉ាងទ�ៀងទាត់។

12.

ឧទាហរណ៍ កំណត់ត្រាអំពីចំនួនម៉ោ ងធ្វ ើការ និងឯកសារអំពីតារាងប្រាក់ខែ។

