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ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

 

បុព្វកថា 
 

រន ុង្នាមជាក្រមុហ ៊ុៃផតល់ៃូវក្បភពការផគត់ផគង្ស្ថរល Tchibo សបតជាា សលើររមពស់ ៃិង្ការពារសិទធិមៃ៊ុសស 
ៃិង្បរសិ្ថា ៃ ។ ពួរ ស ើង្ទទួលស្ថគ ល់សោលការណ៍អភិវឌ្ឍៃ៍ចីរកាលនៃសសចរត ីក្បកាសទីក្រងុ្ រ យ  ូ  (Rio) ឆ្ន ំ1992 សោល
ការណ៍ណណនំាសត ីពីជំៃួញ ៃិង្សិទធិមៃ៊ុសសរបស់អង្គការសហក្បជាជាតិ សសចរត ីក្បកាសសហក្ោសពហ៊ុស្ថសៃ៍របស់អង្គ
ការពលរមមអៃត រជាតិ (ILO) សោលការណរ៍ិចចក្ពមសក្ពៀង្សរលរបស់អង្គការសហក្បជាជាតិ ៃិង្សោលការ
ណ៍ណណនំា OECD សក្ាប់សហក្ោសពហ៊ុស្ថសៃ៍។ 
ពួរស ើង្ណចររំណលរចរខ ុ  វស័ិ នៃអនាគតចីរភាពណៃលក្តូវបាៃដារ់សសន ើស ើង្រន ុង្រសបៀបវារៈអភិវឌ្ឍៃ៍ចីរកាល ឆ្ន ំ 
2030 របស់អង្គការសហក្បជាជាតិ ៃិង្ខិតខំសលើររមពស់បទដាា ៃសង្គម ៃិង្បរសិ្ថា ៃរន ុង្ណខសសង្វា រ់ផគត់ផគង្់ទងំ្អស់។ 
 

សិទធិការងារនិងសិទ្ធ ិមៃ៊ុសសជាមូលដាា ៃ ក្ពមទងំ្បទដាា ៃសង្គម ៃិង្បរសិ្ថា ៃៃូចបាៃណចង្រន ុង្ក្រមសៃេះ 
ក្តូវបាៃណផែរសលើ អៃ៊ុសញ្ញា  ILO សសចរត ីក្បកាសស្ថរល សត ីពីសិទធិមៃ៊ុសសរបស់អង្គការសហក្បជាជាតិ ៃិង្ការសបតជាា  
Tchibo Detox ។ ឯកសារទាំងមនេះរ៏សោង្សលើបទដាា ៃ SA8000 ក្រមមូលដាា ៃគំៃិតផត ចួសផតើម
ពាណិជជរមមក្បរបសដា សីលធម ៌ ៃិង្ភាពជានៃគូអាលល ឺម ង្់សត ីពីសោលសៅវា ៃភណឌ ចីរភាព។ ជាមួ សហជីព្ 
IndustriALL Global Union ក្រមុហ ៊ុៃ Tchibo បាៃច៊ុេះហតាសលខា សលើរិចចក្ពមសក្ពៀង្ក្កបែណ្ឌស្ថរល 
សៃើមបីធានាការអៃ៊ុវតតាៃក្បសិទធភាពនៃអៃ៊ុសញ្ញា  ILO ណៃលសតត តជាពិសសសសលើសិទធិសៃើមបីសរៀបចំចងក្កង 
ៃិង្សិទ្ធ ិចរចារេួ។ 
 

មោយេូលមហតុមនេះ ពួរស ើង្សលើរទឹរចិតតឲ្យនៃគូជំៃួញទងំ្អស់អៃ៊ុវតត វធិាៃការក្តឹមក្តូវតាមចាប់ សៃើមបី 
វា តនមលោ ង្ក្បងុ្ក្ប ័តនពីការសោរពរបស់ផលិតររណៃលាៃសកាត ៃ៊ុពលណាមួ សៅតាមក្រមសៃេះ 
ម៊ុៃៃឹង្អៃ៊ុវតតការបញ្ញជ ទិញៃូវផលិតផល Tchibo ។ 

 

 វសិ្ថលភាពក្រមសៃេះ 
តាមតក្មូវការបទដាា ៃសក្ាប់សធា ើជំៃួញជាមួ ក្កេុហ ុន Tchibo ពួរស ើង្តក្មូវឲ្យនៃគូជំៃួញរបស់ពួរស ើង្ 
(អនរលរ់ អនរផគត់ផគង្់ ផលិតររ ៃិង្អនរស  ការបៃត របស់ពួរសគ) 
ឲ្យសោរពសៅតាមសោលការណ៍មូលដាា ៃនៃក្រមសៃេះ ក្ពមទងំ្ចាប់ការង្វរ សង្គម ៃិង្បរសិ្ថា ៃជាតិ 
ៃិង្អៃតរជាតិទងំ្អស់ ។ បទ្ោា នទាំងមនេះអៃ៊ុវតតចាំម េះកេមករៃិសោជិតទងំ្អស់ មិៃថាសតើ
មូលដាា ៃរិចចសៃានៃការង្វរសៃេះោ ង្ណាសនាេះស ើ  េិនថារន ុង្វស័ិ ផល វូការ ឬសក្ៅផល វូការសនាេះសទ ។ សោលការណ៍
មូលដាា ៃនៃក្រមសៃេះ បសង្ក ើតការការពារអបបបរា ៃិង្មិៃណមៃការការពារអតិបរាសក្ាប់កេមករៃិសោជិត 
ៃិង្បរសិ្ថា ៃសនាេះស ើ  ។ សៅសពលណៃលបញ្ាតត ិចាប់ជាតិ ៃិង្អៃត រជាត ិ បទដាា ៃឧសាហរមមជារ់លារ់ 
អនុសញ្ញា រេួ ៃិង្ក្រមសៃេះសលើរស ើង្ពីរមមវតថ ុណតមួ  គឺក្តវូអនុវតតតាេបទបញ្ាតត ិណៃលផតល់ការការពារ លែ ក្បសសើរ 
ជាង្ សគ សក្ាប់ កេមករ ៃិសោជិត ឬបរសិ្ថា ៃ។ 

 

1. ព្លកេមមោយបងខាំ 
ការង្វរក្តូវបាៃសក្ជើសសរ យសសដា សសរ យ ។ នៃគូជំៃួញមិៃគួរសក្បើទក្មង្់ណាមួ នៃពលរមមសដា បង្ខ ំ ជាប់កាតពារិចច 
ទសររ ឬសដា មិៃសម ័ក្គចិតតរន ុង្ៃ័ សផសង្សនាេះស ើ  ។ កេមករៃិសោជិតមិៃគួរសា ិតសក្កាមចំណ៊ុ េះបទបញ្ាតត ិ
ណាណៃលដារ់កាំហិតមលើសសរ យភាពរន ុង្ការម ើរមហើរតា ល់ខល ៃួពួរសគសទ ។ ៃិសោជរមិៃគួរតក្មូវឲ្យកេមករនិមោជិត
របស់ពួរសគតមកល់ទ៊ុរក្បារ់ររ់ ឬ ឯរស្ថរអតតសញ្ញា ណរបស់ពួរសគជាមួ ខល ៃួស ើ  ។ រមមររៃិសោជិត
អាចចារសចញពីៃិសោជររបស់ពួរសគសដា សសរ យ សក្កា ពីការជូៃៃំណឹង្ៃ៏សមរមយៃូចណៃល
បាៃរំណត់សដា ចាប់ ។ ផលិតរមមនៃទំៃិញតាមរ ៈការសក្បើពលរមម អនរសទសក្តូវបាៃហាមឃាត់ជាដាច់ខាត 
។ អៃ៊ុសញ្ញា  ILO 29 ៃិង្ 105 ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ។ 

 

2. ព្លកេមកុមារ និងបុគគលិកវយ័មកមង 
មិៃក្តូវាៃការសក្បើក្បាស់ពលរមមរ៊ុារស ើ  ។ អា ៊ុនៃការទទួលចូលសធា ើការមិៃគួរតិចជាង្អា ៊ុបញ្ចប់ការ
សិរាចំាបាច់សទ សហើ រន ុង្ររណីណារ៏សដា មិៃតិចជាង្ 15 ឆ្ន ំ (ឬ 14 ឆ្ន ំណៃលចាប់ជាតិអៃ៊ុញ្ញា ត 
សដា ក្សបតាមអៃ៊ុសញ្ញា  ILO 138) ។ រន ុង្ររណីណៃលរ៊ុារក្តូវបាៃររស ើញ 
រំព៊ុង្សធា ើការរន ុង្ស្ថា ៃភាពៃូចៃិ មៃ័ ពលរមមរ៊ុារខាង្សលើ វធិាៃការណរណក្ប 
ៃិង្សោលៃសោបា ការពារបង្វក រជាម៊ុៃសក្ាប់អនាគត គួរណតក្តូវបាៃច៊ុេះរំណត់ឯរស្ថរជាលា 
លរខណ៍អរសរសដា ក្រមុហ ៊ុៃផគត់ផគង្់ ។ ក្រមុហ ៊ុៃផគត់ផគង្់គួរណតផតល់ជំៃួ ហិរញ្ា វតថ ុ 
ៃិង្ជំៃួ សផសង្សទៀតោ ង្ក្គប់ក្ោៃ់ សៃើមបីធានាថារ៊ុារណបបសនាេះចូលសរៀៃ 
ៃិង្បៃតសរៀៃរហូតៃល់ពួរសគណលង្ជារ៊ុារតសៅសទៀត ។ 

 

ប៊ុគគលិរវ ័សរមង្គឺជាប៊ុគគលិរណៃលាៃអា ៊ុចសនាល េះ 15-18 ឆ្ន ំ ។ ក្រមុហ ៊ុៃអាចជួលប៊ុគគលិរវ ័សរមង្បាៃ ប ៊ុណៃត សៅ
រណៃលង្ណៃលប៊ុគគលិរវ ័សរមង្សនាេះសា ិតសក្កាមចំណ៊ុ េះចាប់នៃការអប់រំចំាបាច់ 
ពួរសគសធា ើការណតសក្ៅសា ង្សិរាណតប ៊ុសណាណ េះ ។ សក្កាមកាលៈសទសៈណារស៏ដា  សពលសវលាសិរា សធា ើការ 
ៃិង្សធា ើៃំសណើររបស់ប៊ុគគលិរវ ័សរមង្មិៃក្តូវសលើសពីសា ង្សរ៊ុបបូរបញ្ច លូោន ចំៃួៃ 10 សា ង្រន ុង្មួ នងៃស ើ  សហើ 
រន ុង្ររណីណារ៏សដា  ប៊ុគគលិរវ ័សរមង្មិៃក្តូវសធា ើការសលើសពី 8 សា ង្រន ុង្មួ នងៃស ើ  ។ ប៊ុគគលិរវ ័សរមង្មិៃក្តូវ
បាៃជួលឲ្យសធា ើការសពល ប់ ឬសធា ើការង្វរណៃលតាមរ ៈសភាវៈរបស់វា ឬកាលៈសទសៈណៃលសៅរន ុង្សនាេះ ការ
ង្វរសនាេះក្តូវបាៃសធា ើស ើង្ ទំៃង្ជាផតល់ទ៊ុរខ សទសប េះពាល់ៃល់ស៊ុខភាព ស៊ុវតា ិភាព ៃិង្សីលធមរ៌បស់ពួរសគស ើ  
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។ ប៊ុគគលិរសរមង្គួរណតក្តូវបាៃផតល់ឱកាសចូលរមួរន ុង្រមម វធិីអប់រំ ៃិង្បណត ុ េះបណាត ល ។ 
 

បទបញ្ាតត ិជាតិសក្ាប់ការការពារៃិសោជិតវ ័សរមង្គួរណតក្តូវបាៃបំសពញ ។ អៃ៊ុសញ្ញា  ILO 79, 138, 142, 182 ៃិង្
អៃ៊ុស្ថសៃ៍ ILO 146 ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ។ 
 
3. ការមរ ើសមអើង 
វាគួរណតក្តូវបាៃសគធានាថា រមមររៃិសោជិតទងំ្អស់ក្តូវបាៃក្បក្ពឹតតចំសពាេះខល ៃួសដា សសម ើភាព 
សដា សសចរត ីនងលងន រូ ៃិង្ការសោរព ៃិង្ទទួលបាៃឱកាសសសម ើៗោន  ។ ោម ៃការសរ យសសអើង្ណាមួ  
ក្តូវបាៃអៃ៊ុសក្ោេះស ើ សៅសលើសភទ អា ៊ុ ស្ថសនា ជាតិស្ថសៃ៍ វណណ ៈ ស្ថវតាសង្គម ពិការភាព ជាតិពៃធ ុ  
ៃិង្សៃើមរំសណើតជាតិស្ថសៃ៍ សញ្ញជ តិ សាជិរភាពរន ុង្អង្គការប៊ុគគលិរ រមួាៃសហជីព 
ការចូលរមួសៅរន ុង្សរមមភាពៃសោបា ឬៃិនាន ការៃសោបា  ទំសនារផល វូសភទ ការទទួលខ៊ុសក្តូវក្គួស្ថរ 
ស្ថា ៃភាពក្គួស្ថរ ឬប៊ុគគលិរលរខណៈប៊ុគគលតា ល់ខល ៃួសផសង្សទៀតណាមួ ស ើ  ។ ក្បការសៃេះក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត
ជាពិសសស សៅសលើការជួល ការសចញសំណង្ ការទទួលបាៃការបណត ុ េះបណាត ល ការស ើង្តំណណង្ ការបញ្ឈប់ ឬ
ការចូលៃិវតតៃ៍ ។ អៃ៊ុសញ្ញា  ILO 100, 111 ៃិង្ 159 ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ។ 
 

4.  វ ធាននការវ ធានយយ 
ទក្មង្់ណាមួ នៃការសបៀតសបៀៃរបូកា  ផល វូចិតត ផល វូកា  ផល វូសភទ ពារយសំៃី ឬតាមរបូភាពសផសង្ៗសទៀត 
ការបំពាៃ ឬ វៃិ័  ៃិង្ទក្មង្់ៃនទសទៀតណាមួ នៃការបំភិតបំភ័ ក្តូវបាៃហាមឃាត់ ។ វធិាៃការវៃិ័ គួរណត
ក្សបជាមួ ចាប់ជាតិ ៃិង្ សិទធិមៃ៊ុសសណៃលបាៃទទួលស្ថគ ល់ជាអៃត រជាតិ ។ 
សទសទ័ណឌតាមទំសៃើង្ចិតតរន ុង្ររណីាៃជមៃ ឺ ឬាៃនផាសពាេះក្តូវបាៃហាមឃាត់ ។ 
រមមររៃិសោជិតណៃលសលើរការតវា៉ា មិៃសពញចិតត សដា ណផែរសលើក្រមសៃេះ ៃិង្/ឬចាប់ជាតិ/អៃត រជាតិណៃលអាច
អៃ៊ុវតតបាៃ មិៃគួរទទួលរង្ៃូវទក្មង្់ណាមួ នៃវធិាៃការវៃិ័  ឬការតច ញ់តបសនាេះស ើ  ។ 

 

5. កិចចសនាការងារ 
នៃគូជំៃួញគួរណតផតល់ឲ្យរមមររៃិសោជិតរបស់ពួរសគៃូវរិចចសៃាការង្វរជាលា លរខណ៍អរសរ ។ 
រិចចសៃាការង្វរគួរណតសោរពតាមបទបញ្ាតត ិជាតិ សហើ ជាអបបបរាក្តូវណតាៃ ៖ ស ម្ េះ អាស ដាា ៃផាេះ 
របូងតរមមររៃិសោជិត នងៃណខឆ្ន ំ ៃិង្ទីរណៃលង្រំសណើត1 ម៊ុខង្វរ កាលបរសិចេទចាប់សផតើមនៃទំនារ់ទំៃង្ការង្វរ 
ចំៃួៃសា ង្សធា ើការ ចំៃួៃក្បារ់ ៃិង្ក្បារ់សំណង្  រ ៈសពលស្ថរលបង្ (សបើាៃ) សិទធិទទួលការសក្ារ 
ព័ត៌ាៃលមែ ិតសក្ាប់ការបញ្ចប់ទំនារ់ទំៃង្ការង្វរ (ទងំ្សដា រមមររៃិសោជិត ៃិង្ៃិសោជរ) 
ហតាសលខារមមររៃិសោជិត ៃិង្ៃិសោជរ ៃិង្កាលបរសិចេទច៊ុេះហតាសលខា ។ រន ុង្ររណីការង្វរស  ការ 
នៃគូជំៃួញក្តូវធានាថា រាល់តក្មូវការណៃលបាៃសរៀបរាប់ខាង្សលើ ក្តូវបាៃសោរពតាមសដា អនរស  ការ ។ 

 

6. ក្ាក់ឈ្ន លួ និងក្ាក់សាំណ្ង 
ក្បារ់ឈ្ន លួណៃលក្តូវបាៃបង្់ឲ្យសក្ាប់សពលសវលាសធា ើការតាមបទដាា ៃសដា ោម ៃបណៃាមសា ង្ ក្តូវណតបំសពញបាៃ
សៅតាម បទបញ្ាតត ិចាប់អបបបរា បទដាា ៃអបបបរាណៃលសោង្ជាសោលរបស់ឧសាហរមម ឬអៃ៊ុសញ្ញា រមួ
ណៃលខពស់ជាង្ ។ នៃគូជំៃួញក្តូវក្បឹង្ណក្បង្បង្ក់្បារ់ឈ្ន លួណៃលណតង្ណតបំសពញបាៃតាមតក្មូវការមូលដាា ៃ
របស់រមមររៃិសោជិត ៃិង្ក្គួស្ថររបស់ពួរសគ ៃិង្ផតល់ក្បារ់ចំណូលសក្ាប់សក្បើតាមសសចរត ីក្តូវការ 
(ក្បារ់ឈ្ន លួរស់សៅ) ខលេះ រន ុង្ររណីថា 
ក្បារ់ឈ្ន លួអបបរាក្សបចាប់មិៃបាៃបំសពញបាៃតាមក្គប់តក្មូវការជាមូលដាា ៃរបស់រមមររៃិសោជិត។ 
រមមររៃិសោជិតក្តូវណតទទួលបាៃោ ង្សហាចណាស់ផលក្បសោជៃ៍ចំាបាច់ខាៃមិៃបាៃតាមចាប់ទងំ្អស់ ។ 
រាល់ការង្វរសលើសសា ង្ទងំ្អសក់្តូវទូទត់សង្វញិសៅរន ុង្អក្តាតនមលៃ៏លែ  
ក្សបតាមចាប់បទដាា ៃសោង្ជាសោលអបបបរារបស់ឧសាហរមម ឬអៃ៊ុសញ្ញា រមួណៃលខពស់ជាង្ ។ 
រមមររៃិសោជិត ក្តូវបាៃផតល់ៃូវព័ត៌ាៃជាលា លរខណអ៍រសរ ៃិង្អាច ល់បាៃអពំីសាសភាព
សពញសលញនៃក្បារ់ឈ្ន លួរបស់ពួរសគ រមួទងំ្ការកាត់ទ៊ុរ ក្បារ់បណៃាមសា ង្ ៃិង្ផលក្បសោជៃ៍សផសង្ៗសទៀត ។ 
ការកាត់ក្បារ់ឈ្ន លួជាវធិាៃការវៃិ័ មិៃក្តូវបាៃអៃ៊ុញ្ញា តសទ ។ អៃ៊ុសញ្ញា  ILO 26 ៃិង្ 131 ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ។ 

 

7. ចាំនួនមមា៉ោ ងម វ្ ើការ 
ចំៃួៃសា ង្សធា ើការគួរណតសោរពតាមចាប់ជាធរាៃ ៃិង្បទដាា ៃសោង្ជាសោលរបស់ឧសាហរមម 
សដា អៃ៊ុវតត រមួ ណារស៏ដា រនង្ចំសណាមទងំ្ពីរសៃេះណៃលតឹង្រ៊ុ៉ឹង្ជាង្ ។ រន ុង្សហត៊ុការណ៍ណាមួ រ៏សដា  
រមមររៃិសោជិតមិៃក្តូវ បាៃតក្មូវជាក្បចំាឲ្យសធា ើការសលើសពី 48 សា ង្រន ុង្មួ សបាត ហ៍ស ើ  ។ 
ការសធា ើការសលើសសា ង្ក្តូវណតជាការសម ័ក្គចិតត មិៃគួរសលើស 12 សា ង្រន ុង្មួ សបាត ហ៍ ៃិង្មិៃក្តូវបាៃ
ទមទរជាក្បចំាសនាេះស ើ  ។ រមមររៃិសោជិតាៃសិទធិទទួលបាៃោ ង្សហាចណាស់នងៃទំសៃរមួ នងៃ 
សក្កា សធា ើការក្បំាមួ នងៃជាប់ោន  ។ ការសលើរណលង្ចំសពាេះបទបបញ្ាតតសៃេះ អាចអៃ៊ុវតតបាៃណត
សៅសពលណៃលលរខខណឌ ទងំ្ពីរនៃលរខខណឌ ៃូចតសៅសៃេះក្តូវបាៃបំសពញណតប ៊ុសណាណ េះ ៖ រ) ចាប់ជាតិអៃ៊ុញ្ញា តឲ្យ
សា ង្សធា ើការសលើសណៃៃរក្មិតសៃេះ ៃិង្ ខ) អៃ៊ុសញ្ញា រមួណៃលបាៃចរចាសដា សសរ យចូលជាធរាៃ ណៃលអៃ៊ុញ្ញា តឲ្យ
សពលសវលាសធា ើការគិតជាចំៃួៃមធយម សដា បូររមួរ ៈកាលសក្ារក្គប់ក្ោៃ់ ។ អៃ៊ុសញ្ញា  ILO 1 ៃិង្ 14 
ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ៃិង្អៃ៊ុស្ថសៃ៍ ILO 116 ។ 

 

8. មសរ ើភាព្សមាគេ និងការចរចារេួ 
សិទធិរមមររៃិសោជិតរន ុង្ការបសង្ក ើត ឬចូលរមួអង្គការប៊ុគគលិរ រមួាៃៃូចជាសហជីពសដា ជសក្មើសពួរសគតា ល់ 
ៃិង្សៃើមបចីរចារមួ ក្តូវបាៃទទួលស្ថគ ល់ ៃិង្សោរពតាម។ ៃិសោជរក្តូវក្បកាៃ់ រ វធិីស្ថរសត  វជិជាៃចំសពាេះសិទធិ

 
1 មិៃអាចអៃ៊ុវតតបាៃរន ុង្សហភាពអឺរ៉ា៊ុប ពីសក្ពាេះសសចរត ីបង្វគ ប់ក្រមុក្បឹរាសត ីពីការអៃ៊ុវតតសោលការណ៍នៃការក្បក្ពឹតតចំសពាេះសដា សសម ើភាព។ 
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រន ុង្ការាៃសសរ យភាពសាគម ៃិង្ការចរចារមួ សដា 
ការក្បាក្ស័ សតត េះបត រូព័ត៌ាៃពីសិទធិសៃេះោ ង្សរមមសៅៃល់រាល ំង្សធា ើការរបស់ពួរសគ ៃិង្សដា ការក្បកាៃ់
 រឥរោិបងសបើរចំហរចំសពាេះសហជីព រមួទងំ្សរមមភាពសរៀបចំរបស់ពួរសគផង្ណៃរ ។ រន ុង្ស្ថា ៃភាព ណៃល
សិទធិរន ុង្ការាៃសសរ យភាពសាគម ៃិង្ការចរចារមួក្តូវបាៃរតិតបិតសដា ចាប់ មសធាបា ក្សបនៃការចូលរមួ
រន ុង្សាគមៃិង្ការចរចាសដា ឯររាជយ ៃិង្សដា សសរ យ ក្តូវបាៃអៃ៊ុញ្ញា ត ។ តំណាង្រមមររៃិសោជិត ក្តូវបាៃ
ការពារក្បឆំ្ង្ៃឹង្ការសរ យសសអើង្ សបៀតសបៀៃ បំភិតបំភ័  ឬការសង្សឹរ ៃិង្ក្តូវបាៃផតល់ៃូវសិទធិចូលសដា សសរ យ
សៅកាៃ់រណៃលង្សធា ើការ សៃើមបីធានាឲ្យបាៃថាពួរសគអាចសក្បើក្បាស់សិទធិរបស់ពួរសគរន ុង្ វធិីក្សបចាប់ ៃិង្សៃត ិ វធិី 
។ អៃ៊ុសញ្ញា  ILO 87, 98 ៃិង្ 135 ៃិង្អៃ៊ុស្ថសៃ៍ ILO 143 ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ។ 

 
9. សុែភាព្ និងសុវតថ ិភាព្ 
បរសិ្ថា ៃសធា ើការក្បរបសដា ស៊ុវតា ិភាព ៃិង្អនាម័  ក្តូវបាៃផតល់ជូៃៃល់រមមររៃិសោជិត ។ ការអៃ៊ុវតតស៊ុខភាព 
ៃិង្ស៊ុវតា ិភាពការង្វរ ក្តូវបាៃសលើររមពស់ ណៃលបង្វក រឧបបទាវសហត៊ុ ៃិង្របួសសៅរន ុង្រ ៈសពលសធា ើការង្វរ 
ឬជាលទធផលនៃៃំសណើរការក្បតិបតត ិការនៃរណៃលង្របស់ៃិសោជរ ។ ការអៃ៊ុវតត ៃិង្ៃីតិវធិីស៊ុខភាព ៃិង្ស៊ុវតា ិភាព
ទងំ្សៃេះក្តូវបាៃសធា ើការក្បាក្ស័ សៅកាៃ់ ៃិង្បណត ុ េះបណាត លជាមួ រមមររៃិសោជិតឲ្យបាៃសទៀង្ទត់ ។ 
សំណ៊ុ ំៃ៏ចាស់លាស់នៃបទបញ្ាតត ិ ៃិង្ៃីតិវធិី ក្តូវណតក្តូវបាៃបសង្ក ើត ៃិង្សធា ើតាម ជាពិសសសការផតល់ជូៃ 
ៃិង្ការសក្បើឧបររណ៍ការពារខល ៃួ ការាៃលទធភាពចូលរន ុង្រណៃលង្ស្ថែ តាៃអនាម័  ៃិង្ទឹរអាចពិស្ថបាៃ ។ 
សោលការណ៍ៃូចោន ក្តូវអៃ៊ុវតតសលើរាល់រណៃលង្ជួបក្បជ៊ុំជាសង្គម ៃិង្រណៃលង្ស្ថន រ់សៅរបស់ៃិសោជិត 
សបើក្តូវបាៃផតល់ជូៃសដា ៃិសោជរ ។ ប៊ុគគលិរទងំ្អស់ក្តូវាៃសិទធិៃរខល ៃួឯង្ពីសក្ោេះថាន រ់ធៃៃ់ធៃរណៃលជិត
សរើតស ើង្សដា មិៃចាំបាច់ស៊ុំការអៃ៊ុញ្ញា តពីក្រមុហ ៊ុៃស ើ  ។ ក្រមុហ ៊ុៃណៃលអៃ៊ុវតតក្បកាៃ់ៃូវក្រមសៃេះ ក្តូវចាត់
ការទទួលខ៊ុសក្តូវសក្ាប់ស៊ុខភាព ៃិង្ស៊ុវតា ិភាពៃល់អនរតំណាង្ក្គប់ក្គង្ជាៃ់ខពស់ ៃិង្ឲ្យប៊ុគគលិរចូល
រមួពារ់ព័ៃធរន ុង្ការ វភិាគហាៃិភ័  ៃិង្សក្ោេះថាន រ់ស៊ុខភាព។ អៃ៊ុសញ្ញា  ILO 155 ៃិង្អៃ៊ុស្ថសៃ៍ ILO 164 
ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត ។ 

 

10. ការការ របរ ធាសាថ ន 
នៃគូជំៃួញក្តូវសោរពតាមចាប់បរសិ្ថា ៃណៃលាៃជាធរាៃ ៃិង្បទដាា ៃអៃតរជាតិពារ់ព័ៃធៃឹង្
ការការពារបរសិ្ថា ៃ សហើ ក្តូវររាលិខិតអៃ៊ុញ្ញា តៃិង្អាជាា ប័ណណ បរសិ្ថា ៃណៃលពារ់ព័ៃធផង្ណៃរ ។ ពួរសគ 
ក្តូវក្បឹង្ណក្បង្ជាបៃតបនាា ប់សៃើមបីបក្ងួ្មឲ្យសៅតិចជាអបបបរាៃូវផលប េះពាល់មិៃលែណាមួ  
ណៃលសរមមភាពជំៃួញរបស់ពួរសគាៃសលើបរសិ្ថា ៃ ។ សដា ណ រ វាាៃៃ័ ថា ៖ ោម ៃស្ថរធាត៊ុសក្ោេះថាន រ់ 
ក្តូវបាៃបសញ្ចញរន ុង្បរសិ្ថា ៃ ទឹរការសំណល់ ការបសញ្ចញការសំណល់សៅរន ុង្ខយល់ ៃិង្ការ
សំណល់សផសង្ៗសទៀតណាមួ ក្តូវការការសធា ើក្បក្ពឹតតរមមឲ្យបាៃក្តឹមក្តូវម៊ុៃៃឹង្បសញ្ចញ សដា ក្សបតាមចាប់ ៃិង្
បទដាា ៃជាធរាៃ ។ ក្បសិទធផលថាមពលក្តូវណតបសង្ក ើៃឲ្យខពស់ ។ សហើ ការសក្បើធៃធាៃធមមជាតិ (រមួទងំ្ទឹរ 
ធៃធាៃណរ៉ា ទំៃិញរសិរមម ៃិង្ឥៃាៃៈផូស៊ុីល) ក្តូវណតបក្ងួ្មឲ្យតិចជាអបបបរា ។ សៃើមបីសសក្មចសោលសៅទងំ្សៃេះ 
នៃគូជំៃួញក្តូវបសង្ក ើតក្បព័ៃធ ក្គប់ក្គង្បរសិ្ថា ៃណៃលអាចសធា ើបាៃ ៃិង្ក្បរបសដា ក្បសិទធភាព ។ 

 

11. ការក្គប់ក្គងសារនតុគីេី 
រាល់ទីតំាង្ផលិតរមមណៃលផលិតទំៃិញ Tchibo ក្តូវអៃ៊ុវតតក្បព័ៃធ ក្គប់ក្គង្ស្ថរធាត៊ុគីមីណៃលាៃក្បសិទធភាព 
(CMS) ។ CMS សនាេះក្តូវណតហ ៊ុ៊ុំព័ទធវៃតជីវតិទងំ្មូលនៃស្ថរធាត៊ុគីមី រមួទងំ្ការទិញ សត ុរទ៊ុរ ៃឹរជញ្ជ ៃូ សក្បើក្បាស់ 
ៃិង្ការសបាេះសចាល/បសញ្ចញសចាលស្ថរធាត៊ុគីមីសដា ស៊ុវតា ិភាព ។ ោ ង្សហាចជារក្មិតអបបបរា CMS 
តក្មូវឲ្យទីតាំង្ផលិតរមមាៃ សោលៃសោបា ស្ថរធាត៊ុគីមីចាស់លាស់ ណៃលោំក្ទសដា ថាន រ់ក្គប់ក្គង្ជាៃ់ខពស់ 
ាៃរំណត់តួនាទី ៃិង្ការទទួលខ៊ុសក្តូវឲ្យបាៃចាស់លាស់សក្ាប់ណផនរណៃលពារ់ព័ៃធទងំ្អស់ 
ៃិង្ណចង្លមែ ិតការណណនំាការង្វរ សក្ាប់ៃំណារ់កាលៃីមួ ៗនៃការសក្បើក្បាស់ស្ថរធាត៊ុគីមី 
ាៃអៃ៊ុវតត វធិាៃការក្គប់ក្គង្ក្តួតពិៃិតយ សៃើមបីធានាថាស្ថរធាត៊ុគីមីមិៃាៃស្ថរធាត៊ុសក្ោេះថាន រ់
ៃិង្ណៃលដារ់រំហិត ៃូចាៃរា នាមរន ុង្ Tchibo RSL ៃិង្ ZDHC MRSL [ៃូចណរសក្មួលកាលពីណខរ៊ុមភ ៈ 
ឆ្ន ំ២០២០] ាៃបណត ុ េះបណាត ល/សធា ើការក្បាក្ស័ ទរ់ទង្ជាសទៀង្ទត់ៃូវតក្មូវការ CMS 
ៃល់ប៊ុគគលិរទងំ្អស់ណៃលសធា ើការជាមួ ឬអាចរង្ផលប េះពាលព់ីស្ថរធាត៊ុគីមី 
សហើ ច៊ុេះរំណត់ឯរស្ថរពីសរមមភាពឲ្យបាៃក្តឹមក្តូវ ាៃរំណត់ទក្មង្់ការសសរង្វគ េះបនាា ៃ់ (ឧទហរណ៍ ការរំពប់ 
ក្ជាបសចញ) ាៃក្តួតពិៃិតយតាមដាៃជាបៃតបនាា ប់ៃូវការអៃ៊ុវតត CMS ៃិង្ក្បកាៃ់ រ សបើចាំបាច់ ។ រាល់នៃគូ
ជំៃួញក្តូវបាៃរំពឹង្ថាសលើររមពស់ ៃិង្ក្តួតពិៃិតយតាមដាៃៃូវការក្បកាៃ់ខាជ ប់ខជ ៃួសៅៃឹង្លរខខណឌ តក្មូវសដា  
Tchibo RSL ៃិង្ ZDHC MRSL រន ុង្ណខសសង្វា រ់ផលិតរមមទងំ្មូលរបស់ពួរសគសក្ាប់ផលិតផល Tchibo ។ 
អៃ៊ុសញ្ញា  ILO 170 ៃិង្អៃ៊ុស្ថសៃ៍ ILO 177 ក្តូវបាៃអៃ៊ុវតត។ 

 

12. ការអនុវតតការក្គប់ក្គង 
បទដាា ៃសង្គមៃិង្បរសិ្ថា ៃ ៃូចបាៃរំណត់រន ុង្ក្រមសៃេះ ក្តូវទទួលស្ថគ ល់សដា ថាន រ់ក្គប់ក្គង្របស់នៃគូ
ជំៃួញនានា ៃិង្រមួបញ្ច លូរន ុង្សោលៃសោបា ក្រមុហ ៊ុៃ ។ រមមររៃិសោជិត ក្តូវទទួលព័ត៌ាៃអំពីខល ឹមស្ថរនៃ
ក្រមសៃេះ ៃិង្ចាប់ជាតិ/អៃត រជាតិសៅរន ុង្រសបៀបណៃលពួរសគអាចទទួលបាៃសក្ាប់ពួរសគ 
រមួាៃភាស្ថក្បចំាតំបៃ់របស់ពួរសគ ៃិង្រន ុង្ររណីអៃរខររមម តាមរ ៈការសសង្ខបខល ី 
ៃិង្ការបណត ុ េះបណាត លសដា តា ល់ាត់ ។ សៃើមបីបំសពញបាៃរាល់តក្មូវការទងំ្អស់ៃូចបាៃណចង្រន ុង្ក្រមសៃេះ 
ៃិង្សៅរន ុង្ចាប់ជាតិ/អៃត រជាតិ នៃគូជំៃួញក្តូវសរៀបចំឬសក្បើក្បព័ៃធ ក្គប់ក្គង្ណៃលអាចសធា ើបាៃ 
រមួាៃការចាត់តាំង្ប៊ុគគលិរទទួលខ៊ុសក្តូវសលើការង្វរសៃេះ ការរំណត់ៃំសណើរការពារ់ព័ៃធ  ៃិង្ការណងររា
រំណត់ក្តាក្តឹមក្តូវ សៃើមបីបង្វា ញការសោរពតាមក្រមសៃេះ ៃិង្តាមចាប់ជាតិ/អៃត រជាតិ ។ 

 

13. ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងការងារ 
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កាតពារិចចៃូចរំណត់រន ុង្ក្រមសៃេះ ៃិង្/ឬចាប់ជាតិ/អៃត រជាតិមិៃក្តូវសគចសវស សដា សក្បើការសរៀបចំតាមណបប
រិចចសៃា សក្ាប់ណតការង្វរប ៊ុសណាណ េះ (labor-only contracting) ការស  ការបៃត  ការហា ឹរហាត់រូៃជាង្ណរលង្កាល   
ឬការង្វរសៅផាេះរន ុង្ឧសាហរមមណៃលតាមទាល ប់គមឺិៃណមៃសក្ាប់សធា ើសៅតាមផាេះសនាេះស ើ  ។ 

 

14. ការសូកា៉ោ ន់/អាំមព្ើព្ុករលួយ 
ការប ៊ុៃប ង្សូរបា ៃ់ៃិង្បំភាៃទ់៊ុចច រតិមិៃអាចអៃ៊ុសក្ោេះស ើ  
សហើ ៃឹង្នាំសៅៃល់ការបញ្ចប់ទំនារ់ទំៃង្ជំៃួញ ។ 

 

ៃីតិវធិីបណត ឹង្តវា៉ា មិៃស៊ុខចិតត៖ 
រមមររៃិសោជិតាៃសិទធិ រការរំសលាភបំពាៃសៅសលើក្រមសៃេះ ៃិង្/ឬចាប់ជាធរាៃ សៅដារ់ចំសពាេះម៊ុខ
ក្រមុហ ៊ុៃ Tchibo ៃិង្/ឬភាគីទីបីឯររាជយណាមួ  ។ រមមររៃិសោជិត ៃិង្ភាគីទីបីអាចៃឹង្ទរ់ទង្ក្រមុហ ៊ុៃ 
Tchibo បាៃក្គប់សពល ៖ Tchibo GmbH, CR, Überseering 18, D-22297 Hamburg, ក្បសទសអាលល ឺម ង្់ 
socialcompliance@tchibo.de។ 


