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 រកមសីលធម៌ Jula AB 

ទសសនៈរបស់ Jula AB គឺេដើមបីេរៀបចំជីវតិរស់េនៅងាយរសួលជាង សរមាប់ការរបតិបតតេិដាយខល នួឯង 
និងអនកមានវជិាជ ជីវៈេនៅទូទាងំពភិពេលាក។ ទសសនៈរបសេ់យើង 
រតូវបានសេរមចតាមេគាលបំណងតាមរយៈការផតល់ជូនផលិតផលសរមាប់ការេធវ ើឱយរបេសើរេឡើងេនៅតាមផទះេដា
យតៃមលទាប។  
 
េយើងខញ ុ ំដឹងថា កិចចការជំនួញេយើងខញ ុ ំ មានផលប៉ះពាល់ដលក់ាររស់េនៅរបស់របជាពលរដឋ នងិបរសិាថ នកន ុងរសកុ 
និងពភិពេលាក។ េដើមបយីល់អំពីទសសនៈរបស់េយើង 
េយើងខញ ុ ំដឹងថាេយើងខញ ុ ំមានការទទួលខុសរតវូចំេពាះផលតិផលរបស់េយើង។ 
េយើងខញ ុ ំមានជំេនឿជាកយ៉់ាងខាល ំងចំេពាះកចិចសហរបតិបតតកិារយ៉ាងជិតសន ិទធជាមួយអនកផគត់ផគង់េសវាកមមេយើងខញ ុ ំ 
ែដលរមួមានការទទួលយកការទទួលខុសរតូវខាងបរសិាថ ន 
និងសងគមចបាស់លាស់ទូទាងំបណាត ញផគត់ផគង់របស់េយើងទាងំអស់។ 
េនះជាការកំណត់លកខខណឌជាមុនចំេពាះផលតិផលគុណភាពលអ , ការេរបើរបាសធ់នធានរបកបេដាយនរិនតភាព 
និងតៃមលទាប។  

 
ការយល់ដឹង ទំនុកចិតត នងិការអភិវឌឍនជ៍ាបនត  
ជាមូលដាឋ នរគះឹសរមាប់ការរកីចេរមើនជាបនតទាងំអសគ់ាន ជាមួយអនកផគត់ផគង់េសវាកមម 
ែដលែចករំែលកគុណសមបតត ិ និងការរបាថាន យ៉ាងខាល ងំរបស់េយើង។  
 
េគាលបំណងៃនរកមសីលធម៌ គឺេដើមបកីំណត់េគាលការណ៍ នងិបទដាឋ នទូេទៅ 
និងេដើមបីបញាជ ក់ចបាសល់ាសអ់ំពតីរមូវការទាមទាររបស់េយើងចំេពាះ Jula និងអនកផគតផ់គង់េសវាកមមេយើងខញ ុ ំ។ Jula 
បានអនុមត័េគាលការណ៍ខាងេរកាម េហើយេយើងខញ ុ ំសងឃមឹថា 
អនកផគត់ផគង់េសវាកមមេយើងខញ ុ ំេគារពតាមការេបតជាញ ចតិតដូចគាន ៖ 

- ចរយិាែដលរបរពឹតត រិតមឹរតូវតាមសីលធម ៌និងទទួលខុសរតូវចំេពាះរគប់វសិ័យៃនកិចចការជំនួញទាងំអស ់
- េគារពសិទធិបុគគលទាងំអស ់
- មិនប៉ះពាល់បរសិាថ ន 

រកមសីលធម៌ Jula អនុវតតចំេពាះអនកផគត់ផគង់េសវាកមម នងិអនកេម៉ៅការបនត  
និងអនកផគត់ផគង់េសវាកមមបនាទ ប់របស់ពួកេគទាងំអស ់ែដលពាកព់័នធការផលិត ឬការផគត់ផគង់ផលតិផល 
និងេសវាកមមជូន Jula។ វាជាការទទួលខុសរតូវរបស់អនកផគត់ផគង់េសវាកមម េដើមបីជូនដំណឹងដល់បុគគលិក 
និងបណាត ញផគត់ផគង់េសវាកមមរបស់ពួកេគ អពំីរកមសីលធម៌ Jula នងិេដើមបធីានាការអនុវតតន៍ 
និងការេគារពចបាប់។ 
 
ទសសនៈខលះៗអពំីរកមសីលធម៌េនះ េនៅទំព័រ 5, 
រតូវបានបិទរបកាសែដលអាចេមើលេឃើញចបាស់ជាភាសាែដលបានែចករំែលកពីកមមកររបស់ខល នួេនៅតាមតំបន់ទូ
េទៅ េនៅរគប់អគារទាងំអស់ែដលផលិតេដាយផាទ ល់សរមាប់ Jula។ 
 
តរមូវការទាមទារទាងំេនះ រសបតាមការរពមេរពៀងជាសកលៃនអងគការសហរបជាជាតិ (UN Global Compact)  
េដាយែផអកេលើេសចកត ីរបកាសជាសកលៃនអងគការសហរបជាជាតិសត ពីីសទិធ ិមនសុស (UN Universal Declaration of 
Human Rights (1948)), េសចកត រីបកាស ILO អពំីេគាលការណ៍ និងសទិធិជាមូលដាឋ នរគឹះេនៅទីកែនលងេធវ ើការ(ILO 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998)),  េសចកត រីបកាស Rio អពំីការការពារ 
និងការអភិវឌឍន៍បរសិាថ ន (Rio declaration on environmental protection and development (1992) ) 
និងអនសុញាញ អងគការសហរបជាជាតិសត ពីីការរបឆាំងអំេពើពុករលួយ (UN convention on anti-corruption 
(2000))។ 

តរមូវការទាមទារែផនកចបាប់ 

េលើសពីេនះ េដើមបីបំេពញតាមតរមូវការទាមទារៃនរកមេនះ អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានារតូវេគារពតាមចបាប់ 
និងបញញតត ិជាតិទាងំអស ់កដូ៏ចជាបទដាឋ នែដលរតូវអនវុតតេផសងៗេទៀត (ឧ. ការអនវុតតនក៍ារផលតិលអ  
រកមសីលធម៌េផសងៗេទៀត) និងតរមូវការទាមទារែដលកំណត់េដាយចបាប់េផសងេទៀត 
ែដលតរមូវការទាមទារណាមួយែដលតងឹរឹុងែថមេទៀត។   

សិទធ ិមនុសស និងកមមករ 

1. ការចាត់ទកុឬការរបរពឹតតមនិលំេអៀង 

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា រតូវចាត់ទុកឬរបរពឹតតចំេពាះបុគគលិកមាន ក់ៗេដាយេសចកដ ីៃថលថន រូ នងិការេគារព 
េហើយមនិរតូវេរបើរបាសក់ារដាក់ទណឌ កមមរាងកាយ ការគំរាមកំែហង ការរំេលាភបំពាន 
ឬតាមសណាឋ នរបូរាងកាយ ការេបៀតេបៀនេករ តិ៍ខាម ស ការរំខានផល វូចិតត ឬការរំខានេដាយពាកយសមត ី។   
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2. ចំនួនេម៉ាងេធវ ើការ និងរបាក់ែខ 

ចំនួនេម៉ាងេធវ ើការែដលអាចអនញុាញ តអតបិរមាកន ុងមួយសបាត ហ៍ រតូវបានកំណត់តាមចបាប់ជាត ិ
បុ៉ែនតមនិរតូវមានេលើសពីមូលដាឋ នរសបចបាប់ 48 េម៉ាង 
និងចំនួនេម៉ាងេធវ ើការេលើសែដលអនញុាញ តអតិបរមាកន ុងមួយសបាត ហ ៍មិនរតូវេលើសពី 12 េម៉ាងេឡើយ។ 
ការេធវ ើការងារេលើសេម៉ាង ជានិចចកាលជាការសម ័រគចតិត។ និេយាជិតនានា 
រតូវទទួលបានសិទធិឈប់សរមាកពកីារងារយ៉ាងតចិចនួំនមួយៃថង ជាេរៀងរាល់រយៈេពលរបាពំីរៃថង។   

និេយាជិតទាងំអស់ រតូវទទួលបានសិទធិចំេពាះកិចចសនយាការងារែដលសរេសរជាលាយលកខណ៍អកសរ។  

និេយាជិតនានា រតូវទទួលរបាក់ែខយ៉ាងតិចមានករមតិអបបបរមាែដលរតូវអនវុតតតាមចបាប់ 
េហើយនិេយាជិតទាងំអសរ់តូវទទួលបានការទូទាត់របាកស់រមាប់ចនួំនេម៉ាងេធវ ើការេលើសទាងំអស់ 
ែដលបានេធវ ើការងាររសបតាមតរមូវការទាមទារែផនកចបាប់។ ការងារតាមអរតាែបងែចក 
មិនរតូវបានរចួផុតពីសិទធចិំេពាះការទូទាត់របាកស់រមាប់ចនួំនេម៉ាងេធវ ើការេលើសេឡើយ។ 

របាក់ែខ រតូវបានបង់ជូនជាេទៀងទាត ់និងទាន់េពលេវលាចំេពាះបុគគលិកទាងំអស់។ របាក់ែខ 
រតូវបងរ់បាកយ៉់ាងេហាចណាស់ជាេរៀងរាល់ែខ។ អនកផគត់ផគង់េសវាកមម 
មិនរតូវកាត់ឬដកយករបាក់ែខនេយាជិតណាមាន ក់េឡើយ។ 

អនកផគត់ផគង់េសវាកមម រតូវរកសាទុកកំណត់រតាសត ពីកីារមកេធវ ើការរតមឹរតូវ នងិេពញេលញ 
និងបញជ រីបាក់ែខែដលេរៀបចឯំកសារតាមចនួំនេម៉ាងេធវ ើការ និងការបង់របាក់ែខសរមាប់និេយាជិតមាន ក់ៗ 
ែដលរមួមានអរតាែបងែចក និងបុគគលកិបេណាត ះអាសនន។  

3. កមាល ងំពលកមមកុមារ និងកមមករេកមងៗ 

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា មិនរតូវេរបើរបាស់កមាល ំងពលកមមកមុារេឡើយ។  គាម នបុគគលិក 
រតវូបានជួលឱយេធវ ើការែដលមានអាយុតិចជាង 15 ឆាន  ំ(ឬ 14 ឆាន ំ ែដលមានលកខខណឌតាមចបាប់មូលដាឋ ន) 
ឬមានអាយុេកមងជាងអាយុរសបចបាប់ចំេពាះការងារ របសិនេបើអាយុេនះមានេលើសពី 15 ឆាន ំ។ 

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា រតូវចាត់វធិានការសមរសប េដើ
មបធីានាថាគាម នកមាល ងំពលកមមកមុារេកើតមានេឡើងេនៅទីកែនលងផលតិកមមផាទ ល់ខល នួ 
ឬេនៅទីកែនលងអនកផគត់ផគង់េសវាកមមសាខា។ អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា 
រតូវរកសាទុកឯកសារផល វូការសរមាប់បុគគលិកមាន ក់ៗ  ែដលបញាជ កអ់ំពីៃថងែខឆាន ំកំេណើតបុគគលិក។  

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា ែដលជួលបុគគលិកេកមងៗ 
ែដលមានអាយុេរចើនជាងអាយុអបបបរមាេពញចបាប់ែដលរតូវអនវុតត បុ៉ែនតមានអាយុតិចជាង 18 ឆាន ំេនាះ 
រតូវេគារពតាមចបាប់ និងបញញតិតេផសងៗែដលរតូវអនុវតតចំេពាះបុគគលកិេនះ។ បុគគលកិេកមងៗ 
មិនរតូវេធវ ើការងារែដលទំនងជាមានេរគាះថាន ក់ ឬរំខានដល់ការសិកសារបស់កមុារ 
ឬេធវ ើឱយមានេរគាះថាន កច់ំេពាះសុខភាពកមុារ ឬការវវិតតន៍រាងកាយ ខួរកបាល ផល វូចិតត សលីធម៌ ឬសងគម។   

4. កមាល ងំពលកមមែដលបងខ ំ

គាម នរបេភទកមាល ំងពលកមមែដលបងខ ំ ឬឃាត់ទុក រតវូបានទទួលយក, គាម នការេរបើរបាស់ពនធនាគារ 
ឬកមាល ងំពលកមមែដលមនិរសបចបាប់។ ការណ៍េនះ រមួមានរបេភទៃនកចិចរពមេរពៀងបងខ ំទាងំអស់។ 
គាម នបុគគលកិ អាចរតូវបានឃំុឃាងំេនៅទីកែនលងេធវ ើការ 
របឆាំងនងឹបំណងរបាថាន របស់គាត់ឬនាងេនៅអឡុំងេពលណាមួយ។ អនកផគត់ផគង់េសវាកមម 
រតូវអនញុាញ តឱយបុគគលកិនានាចាកេចញពីទីតាំងេរាងចរក េនៅេពលការបត រូេវនការងារពួកេគចប់ 
េហើយអនកផគតផ់គង់េសវាកមមមនិរតូវដកយកប័ណណ សមាគ ល់ខល នួ ID ឬតរមូវឱយមានការដាក់តមកល់េឡើយ។ 

5. េសរភីាពសមាគម និងសិទធចិេំពាះការយល់រពមេលើតៃមលរមួគាន   

អនកផគត់ផគង់េសវាកមម មិនរតូវេរចៀតែរជកេលើសិទធិបុគគលកិ េដើមបីបេងក ើត និងចូលរមួសហជីព 
ឬសមាគមេផសងៗពីការេរជើសេរសីផាទ ល់ខល នួពួកេគ នងិេដើមបីយល់រពមគាន េលើតៃមលរមួគាន ។ 

អនកផគត់ផគង់េសវាកមម ហាមរបាមចំេពាះការេរសីេអើង ការដាក់ទណឌ កមម ការគំរាមកំែហង 
ឬការេបៀតេបៀនេករ តិ៍ខាម សរបឆាំងអនកតំណាងបុគគលកិ 
ឬនិេយាជិតនានាចំេពាះការចូលរមួសកមមភាពសហជីពពាណិជជកមមែដលរសបតាមចបាប់ 
និងរបកបេដាយសនិតភាព។ 

របសិនេបើសហជីពពាណិជជ មនិរតូវបានអនញុាញ តឱយសថ ិតកន ុងតំបន់ៃនរបតិបតតកិារ 
ឬអងគភាពែដលមានសិទធអិនុញាញ តពរីដឋែតបុ៉េណាណ ះ រតូវបានអនុញាញ តេនាះ 
បនាទ ប់មកអនកផគត់ផគង់េសវាកមមរតូវសរមបសរមួល និងមនិរតូវរារាងំវធិានការែដលមានជេរមើស 
េដើមបីអនុញាញ តឱយនិេយាជិតនានារបមូលផត ុគំាន េដាយឯករាជយ េដើមបពីភិាកសាអំពកីារងារែដលពាក់ពន័ធបញាហ  
និងមានេវទិកាេដើមបីបងាហ ញអពំីការងារែដលពាក់ពន័ធកត ីបារមភចំេពាះការរគប់រគង។ 
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6. គាម នការេរសីេអើង 

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមមនិរតវូពាកព់ន័ធ  ឬគាំរទការេរសីេអើងេដាយែផអកេលើជាតសិាសន៍ េភទ អាយុ 
មតិេយាបលខ់ាងនេយាបាយ សាសនា ជនជាតិ របភពេដើមជនជាត ិជំេនឿ សាថ នភាពបត ីរបពនធ  
ឬសាថ នភាពមាត យ សុខភាព ការែណនាឬំការបងាហ ញផល វូេភទ ជមង ឺឆលង ឬ ពិការភាព 
សមាជិកភាពកន ុងអងគភាពរបស់បុគគលកិ ែដលរមួមានសហជីព 
ឬលកខណៈផាទ លខ់ល នួេផសងេទៀតេនៅអំឡុងេពលការេរជើសេរសីបុគគលកិថមី និងការងារ។  ការជួល របាក់ែខ 
ការធានារ៉ាប់រង ការបណត ុ ះបណាត ល ការេជឿនេលឿនេទៅមខុ វនិ័យ ការបញឈប់ ការចូលនិវតតន៍ 
ឬការងារេផសងេទៀតែដលពាក់ពន័ធការសេរមចចិតតេនាះ រតូវែផអកេលើការវនិិចឆ ័យែដលពាកព់ន័ធ  និងេគាលបំណង។   

សុខភាព និងសុវតថ ិភាព  

7. ការបងាក រជាមនុ និងការការពារេនៅទីកែនលងេធវ ើការ 

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា នឹងផតល់ជូននេិយាជិតនូវកែនលងេធវ ើការរបកបេដាយសុវតថ ិភាព នងិសខុភាព 
េដាយរសបតាមចបាប់ នងិបញញតត ិែដលរតូវអនុវតត។ បុគគលកិទាងំឡាយ 
មិនរតូវបានដាក់ឱយរងដំេណើរការែដលមានេរគាះថាន ក ់ដាកឱ់យរតវូសារធាតុគមីី វតថ ុធាត ុឬបេចចកេទស។   

េនៅខណៈេពលការដាកឱ់យរតូវសារធាត ុែដលមិនអាចេចៀសវាងបានេនាះ 
បុគគលិកទាងំអស់ែដលបានដាក់ឱយរតវូសារធាត ុរតវូបានេគផតល់ជូនបរកិាខ រការពារែដលចំាបាច់។ 
បរកិាខ រការពារសរមាប់ការេធវ ើការងារសមរមយ  និងបរកិាខ រសុវតថភិាពសរមាប់បុគគលកិនានាែដលអាចមាន 
រតូវបានែថរកសា េរបើរបាស ់
និងផតល់ជូនេដាយឥតគតិៃថលចំេពាះបុគគលកិនានាែដលសថ ិតេនៅទីកែនលងការងារែដលមានហានភិ័យ 
ឬេរគាះថាន ក់ជាសកាត នុពល។ ការសាងសងអ់គារ ម៉ាសុីនទាងំអស់ និងបរកិាខ រេផសងៗេទៀត 
រតូវមានសុវតថភិាពេដើមបីេរបើរបាស់ នងិរតូវបានបំពាក់បរកិាខ រែដលមាន   

ឧបករណ៍សុវតថភិាពចាបំាច់េដើមបីការពារពីរបួសសាន ម។ កែនលងេធវ ើការ រតវូែថរកសាបងាក រទុកជាមនុ 
េដើមបីការពារបុគគលកិនានាពកីារងារែដលពាក់ពន័ធ េរគាះថាន ក់ នងិរតូវធានាថាមានសាថ នភាពការងារលអ ។  

អនកផគត់ផគង់េសវាកមម រតូវផតល់ជូនបុគគលិកនូវទឹកសាអ តសរមាប់ញាុំេដាយឥតគិតៃថល នងិបងគន់សាអ ត 
និងអនាម័យមានចនួំនរគប់រគាន ់េដាយមានកែនលងលាងសមាអ តឬកែនលងងូតទឹក រតូវមានសរមាប់បុរស 
និងរសត ី។ 

ការបណត ុ ះបណាត លអពំីសុវតថភិាព និងសុខភាពែដលបានកត់រតា និងតាមេពលេវលាេទៀងទាត ់
រតូវបានផតល់ជូនចំេពាះបុគគលិកថមី ឬបុគគលិកែដលបានែតងតាងំេឡើង វញិ នងិការរគប់រគង។ 
អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា រតូវផតល់ជូនការបណត ុ ះបណាត លអំពសីុវតថភិាពអគគសិភយ័ជាមូលដាឋ ន 
និងបរកិាខ រពនលត់អគគ ិសភ័យេនៅកែនលងេធវ ើការ។ បំពងព់នលតអ់គគសិភ័យ រតូវគូសសញាញ សមាគ ល់រតមឹរតវូ 
និងបញច លូេពញ។ រចកផល វូេចញពអីគគសិភយ័ រតវូគូសសញាញ សមាគ លច់បាស់លាស ់នងិមនិចាក់េសា។  

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា រតូវផតល់ជូនសមាភ រៈសេរងាគ ះបឋមែដលអាចមានយ៉ាងងាយៗ 
និងរតូវបណត ុ ះបណាត លបុគគលកិេនៅកែនលងេធវ ើការផងែដរ។  

8. ការរបគល់ឬការេរបើសារធាតុគមី ី

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា រតូវចាត់វធិានការ េដើមបធីានាការេរបើឬការរបគល ់ការរកសាទុក 
និងការេបាះេចាលសារធាតគុីម ីនងិសារធាតុេរគាះថាន កត់ាមរេបៀបែដលមានសុវតថភិាព 
និងផតល់ជូនការបណត ុ ះបណាត លរគប់រគាន់។  របអប់ឬធងុសារធាតគុីម ីរតូវបិទសាល កសញាញ រតមឹរតូវ 
និងរតូវរកសាទុកេដាយសុវតថភិាព។ 
បញជ ីេឈាម ះសារធាតគុមីីេដាយមានតារាងទិននន័យអពំីសវុតថភិាពែដលមានសុពលភាព (Safety Data Sheet 
(SDS)) ែដលបានេរបើរបាសក់ន ុងផលតិកមមេនាះ រតូវមានសរេសរជាភាសាេរបើកន ុងរសកុ េនៅកែនលងេធវ ើការ។ 

9. អគារផទះសែមបង  

អគារផទះសែមបង ឧ. សយនដាឋ នែដលបានផតល់ជូនេដាយអនកផគត់ផគង់េសវាកមម រតូវមានសុវតថភិាព នងិអនាម័យ 
និងបំេពញតាមតរមូវការជាមូលដាឋ នសរមាប់បុគគលិកនានាែដលពាកព់ន័ធការសាងសង់អគារ បរេិវណ 
សីតុណហភាព ការដាក់េភល ើងបំភល ឺ ការបេញចញបញច លូខយលក់ន ុងបនទប់ ការចមអនិអាហារ ទឹក អគារអនាមយ័ 
សិទធិឯកជនភាព និងភាពអាចលមមចំណាយបាន។   
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ការការពារបរសិាថ ន 

10. បរសិាថ ន – ទូេទៅ 

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា 
រតូវេធវ ើការងារជាបនតេដើមបីេធវ ើឱយរបេសើរេឡើងការអនុវតតនប៍រសិាថ នចំេពាះកិចចរបតិបតតកិារទាងំអស ់
និងលទធផលការេកើតេហើយសាល ប់។ ការណ៍េនះ ជាប់ពាកព់័នធការយល់ដឹង និងរតួតពនិិតយេលើទសសនៈ 
និងផលប៉ះពាល់បរសិាថ ន ែដលបានរាប់បញច លូ បុ៉ែនតមនិបានកំណតច់ំេពាះ៖ 
− បញាហ ផលិតផល ឧ. ការេរៀបចំបលង់ ការេវចខចប់ ការដឹកជញជ នូ ការេរបើរបាស់ 
និងការែកៃចនេឡើងវញិ/ការេបាះេចាល 
− ការេរបើរបាស់ធនធានធមមជាតកិរម ថាមពល និងទឹក 
− ការបេញចញឧសម ័ន ឬការេធវ ើឱយរកខវក់ខយល់ ទឹក នងិដី 
− ការេរបើឬការរបគលក់ាកសណំល់េរគាះថាន ក ់នងិមនិេរគាះថាន ក ់
− ការេរបើឬការរបគលស់ារធាតុេរគាះថាន ក ់
− សេមលងអ៊ូអរ កល ិន នងិការសាយភាយធូលី   
 
អនកផគត់ផគង់េសវាកមម រតូវធានា និងបងាហ ញឱយេឃើញអពំកីារេធវ ើឱយរបេសើរេឡើងបរសិាថ នជាបនត  
តាមរយៈដំេណាះរសាយយ៉ាងសកមមជាមនុ និងការរគប់រគងែដលទទួលខុសរតវូ។ 
 
អនកផគត់ផគង់េសវាកមម រតូវធានាថាសារធាតគុីម ីនងិសារធាតុេរគាះថាន កទ់ាងំអស់ 
ែដលេរបើកន ុងផលិតកមមៃនផលិតផល Jula អនុេលាមតាមតរមូវការទាមទាររបស់ Jula ។ អនកផគត់ផគង់េសវាកមម 
រតូវអនុវតតការងារជាបនត  នងិេគាលការណ៍ជំនួស 
េដើមបីដាក់ជំនួសកែនលងេដើមវញិនូវសារធាតេុរគាះថាន ក់ជាមួយសារធាតុេរគាះថាន កត់ិចតួច។  
 
អនកផគត់ផគង់េសវាកមម រតូវបានេគជូនដំណឹងចបាសល់ាសអ់ំពតីរមូវការទាមទារខាងបរសិាថ ន 
និងរតូវេគារពតាមចបាប់ បញញតត ិជាតិ និងបទដាឋ នឧសសាហកមម ។  

11. កាកសំណល់ 

កាកសំណល់ណាមួយ ជាពិេសសកាកសំណល់េរគាះថាន ក់ រតូវរកសាទុក េរបើឬរបគល់ 
និងរតូវយកចតិតទុកដាក់រសបតាមចបាប់មូលដាឋ ន នងិតាមរេបៀបែដលទទួលខុសរតូវ 
ែដលការពារពកីារេធវ ើឱយរកខវក់ខយល់ ដី នងិទឹក, ការពារពហីានភិ័យៃនការេធវ ើឱយេឆះេឡើង នងិធានាសុខភាព 
និងសុវតថភិាពបុគគលិក។ 

12. កាកសំណល់ទកឹ 

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា រតូវចាត់វធិានការេដើមបីេចៀសវាងការបំពលុទឹក តាមរយៈការការពារ 
នងិការកាត់បនថយការចាក់េចាលទឹកែដលមានកាកសំណល់។  

ទឹកែដលមានកាកសំណល់ រតវូេធវ ើរបរពតឹតកមមរតមឹរតូវេនៅទីតាងំេដាយអនកផគត់ផគងេ់សវាកមម 
ឬរតូវចាក់េចាលេនៅអគាររបរពតឹតកមមទឹកែដលមានកាកសំណល់ពខីាងេរកៅែដលមានសិទធិអនុញាញ ត 
េដើមបីកាត់បនថយករមិតអបបបរមាចំេពាះផលប៉ះពាល់បរសិាថ នរុកខជាតកិន ុងទឹក។ 

ការចាត់ទុកសតវ 

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា រតូវចាត់ទុកសតវេដាយរសបតាមបញញតត ិជាត ិ
និងវធិីសារសត ែដលទទួលសាគ ល់ជាលកខណៈអនត រជាតិ។ សតវទាងំអស ់ែដលជាកមមសិទធិការរគប់រគងេដាយពលរដឋ 
ឬសថ តិេរកាមការរគប់រគងេដាយពលរដឋ 
រតូវរកសាទុកកន ុងសាថ នភាពសមរមយតាមតរមូវការចរកិលកខណៈនងិសររីសារសដសរមាប់របេភទសតវ។  

សុខុមាលភាពសតវ អាចពណ៌នាយ៉ាងលអ  របសិនេបើមានលកខណៈសមរមយ សុខភាពលអ  និងគាម នការឈឺចាប់។ 
ការការពារសតវ ពាកព់ន័ធការការពារជាមនុពីការឈឺចាប់ែដលមិនចាបំាច,់ ការធានាគណុភាពលអ ៃនជីវតិរស់េនៅ 
ឬការសាល ប់របកបេដាយេមតាត ធម៌។ 

 

ការរបឆំាងអំេពើពុករលួយ 

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា មិនរតូវចូលរមួពាកព់ន័ធតាមទរមងអ់ំេពើពកុរលួយណាមួយ 
ែដលរមួមានការសុសីំណូក របាក់ទឹកែត ការែកលងបនល  ំឬការគំរាមកំែហងយករបាក។់ អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា 
មិនរតូវចាត់វធិានការណាមួយ ែដលនឹងអាចរំេលាភបំពាន ឬបងកឱយ Jula េដើមបរំីេលាភបំពានចបាប់ 
ឬបញញតត ិសត ពីកីាររបឆាំងសណូំកែដលរតូវអនុវតតណាមួយ។ 
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ការអនុវតតន៍ និងការរតួតពិនិតយ 
 
អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា រតូវបញច លូពត័ម៌ានអពំីរកមសីលធម៌ជូនេទៅបុគគលិកទាងំអស ់
ក៏ដូចជាអនកផគត់ផគង់េសវាកមមសាខាែដលពាក់ពន័ធ ដំេណើរការផលិតកមមៃនផលិតផល Jula។ អនកផគត់ផគង់េសវាកមម 
បានេរៀបចឯំកសារតាមទមាល ប់ធមមតាអពំីរេបៀបនាំយកបញាហ  និងបណត ឹងតវ៉ាែដលពាកព់ន័ធ រកមសីលធម ៌Jula 
ែដលទាក់ទងបញាហ នានា ឧ. បញាហ ការេរសីេអើង ការេបៀតេបៀនេករ តិ៍ខាម ស ឬការរំេលាភបំពាន។ 
បណត ឹងតវ៉ាលកខខណឌការងារតាមទមាល ប់ទាងំេនះ បុគគលិកយល់ដឹងយ៉ាងលអ ។  

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមទាងំអស់រតូវជូនព័តម៌ាន Jula តាមសំេណើរបស ់Jula 
អំពអីាសយដាឋ នេរាងចរកេនៅទីកែនលងការបញាជ ទិញនមួីយៗ រតូវបានផលិត។ 

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា រតូវអនុញាញ តសទិធិចំេពាះ Jula និងអនកតំណាងរបស់ខល នួ េដើមបអីនុវតតការរតួតពនិិតយ។ 
ចំណុចទាងំេនះ អាចរបរពតឹតេទៅ ែដលរបកាសជូនដំណឹង 
ឬមនិរបកាសជូនដំណឹងរគប់េពលេវលាជូនេទៅទីកែនលងផលិតកមមទាងំអស ់
ែដលរមួមានអនកផគត់ផគង់េសវាកមមសាខា ែដលផលិតផល Jula រតូវបានផលិត 
េដើមបធីានាការេគារពតាមរកមសីលធម ៌Jula ។ Jula ឬភាគីទីបីណាមាន ក់ែដលតំណាងឱយ Jula 
រតូវមានការចូលេរបើកំណត់រតារបាយការណ៍ ឯកសារ និងទីតាងំផលតិកមមទាងំអស់េដាយឥតគតិៃថល។ 
 

 

  



 
 

Jula AB, Box 363 SE-532 24 Skara SWEDEN, េលខទូរស័ពទការយិាល័យធំ HQ៖ +46 511-246 00 រកមសីលធម៌ (Code of conduct 2014 EN) 

www.jula.com  ទំព័រ 6 ៃន 6 

 

 

រកមសីលធម៌ Jula  

– ទសសនៈខលះៗ 
 

ការេបៀតេបៀនេករ តិ៍ខាម ស ការបំពាន និងសកមមភាពៃនការេរសីេអើង (ការចាត់ទុកមិនលំេអៀង)  

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា រតវូចាត់ទុកឬរបរពឹតតចំេពាះបុគគលិកមាន ក់ៗេដាយេសចកដ ីៃថលថន រូ និងការេគារព 
េហើយមិនរតវូេរបើរបាស់ការដាក់ទណឌ កមមរាងកាយ ការគំរាមកំែហង ការរំេលាភបំពាន ឬតាមសណាឋ នរបូរាងកាយ 
ការេបៀតេបៀនេករ តិ៍ខាម ស ការរំខានផល វូចិតត ឬការរំខានេដាយពាកយសមត ី។ 

របាក់ែខសរមាប់ការរស់េនៅ រតវូបានបង់ជូន 

និេយាជិតនានា រតវូទទួលរបាក់ែខយ៉ាងតិចមានករមិតអបបបរមាែដលរតវូអនុវតតតាមចបាប់ 
េហើយនិេយាជិតទាងំអស់រតវូទទួលបានការទូទាត់របាក់សរមាប់ចំនួនេម៉ាងេធវ ើការេលើសទាងំអស់ 
ែដលបានេធវ ើការងាររសបតាមតរមូវការទាមទារែផនកចបាប់។ 

ចំនួនេម៉ាងេធវ ើការ មិនរតវូមានេលើសចំនួន 

ចំនួនេម៉ាងេធវ ើការែដលអាចអនុញាញ តអតិបរមា មិនរតវូមានេលើសពី មូលដាឋ នរសបចបាប់ 48 េម៉ាង 
និងចំនួនេម៉ាងេធវ ើការេលើសែដលអនុញាញ តអតិបរមាកន ុងមួយសបាត ហ៍ មិនរតវូេលើសពី 12 េម៉ាងេឡើយ។ និេយាជិតនានា 
រតវូទទួលបានសិទធិឈប់សរមាកពីការងារយ៉ាងតិចំនួនមួយៃថង ជាេរៀងរាល់រយៈេពលរបាំពីរៃថង។   

កមាល ងំពលកមមកុមារ មិនរតវូបានេរបើរបាស់ 

គាម នបុគគលិកណាមាន ក់ រតវូបានេគជួលឱយេធវ ើការែដលមានអាយុេរកាម 15 ឆាន ំេឡើយ 

“កុមារ” រតវូបានកំណត់ន័យថា ជាបុគគលណាមាន ក់ែដលមានអាយុេរកាម 15 ឆាន ំ 
ឬមានអាយុេកមងជាងអាយុរសបចបាប់ចំេពាះការងារ   របសិនេបើអាយុេនះមានេរចើនជាង 15 ឆាន ំ។ កមមករេកមងៗ 
ែដលមានអាយុតិចជាង 18 ឆាន ំ មិនរតវូអនុវតតការងារែដលទំនងជាមានេរគាះថាន ក់េឡើយ។ 

ការងាររតវូបានេរជើសេរសីេដាយេសរ ី

គាម នរបេភទកមាល ំងពលកមមែដលបងខ ំ ឬឃាត់ទុក រតវូបានទទួលយកេឡើយ។ អនកផគត់ផគង់េសវាកមម 
រតវូអនុញាញ តឱយបុគគលិកនានាចាកេចញពីទីតាំងេរាងចរក េនៅេពលការបត រូេវនការងារពួកេគចប់ 
េហើយអនកផគត់ផគង់េសវាកមមមិនរតវូដកយកប័ណណ សមាគ ល់ខល នួ ID ឬតរមូវឱយមានការដាក់តមកល់េឡើយ។ 

េសរភីាពសមាគម និងសិទធិចំេពាះការយល់រពមេលើតៃមលរមួគាន  

អនកផគត់ផគង់េសវាកមមរតវូសរមបសរមួល និងមិនរតវូរារាងំវធិានការែដលមានជេរមើស 
េដើមបីអនុញាញ តឱយនិេយាជិតនានារបមូលផត ុំគាន េដាយឯករាជយ េដើមបីពិភាកសាអំពីការងារែដលពាក់ព័នធបញាហ  
និងមានេវទិកាេដើមបីបងាហ ញអំពីការងារែដលពាក់ព័នធកតបីារមភចំេពាះការរគប់រគង។ 

គាម នការេរសីេអើង រតវូបានអនុវតត 

គាម នការេរសីេអើងចំេពាះការជួល សំណង ការទទួលបានការបណត ុ ះបណាត ល ការផសពវផសាយផលិតផល ការបញឈប់ 
ការចូលនិវតតន៍ េដាយែផអកេលើជាតិសាសន៍ វណណ ៈ របភពេដើមជនជាតិ សាសនា អាយុ ពិការភាព េភទ សាថ នភាពបត ីរបពនធ  
ការែណនាំឬការបងាហ ញផល វូេភទ សមាជិកភាពសហជីព ឬការជាប់ទាក់ទងនេយាបាយ។ 

លកខខណឌ ការងារ គឺសុវតថ ិភាព និងអនាម័យ 

បុគគលិកទាងំឡាយ មិនរតវូបានដាក់ឱយរងដំេណើរការែដលមានេរគាះថាន ក់ ដាក់ឱយរតវូសារធាតុគីមី វតថ ុធាតុ ឬបេចចកេទស។ 
បរកិាខ រការពារសរមាប់ការេធវ ើការងារសមរមយ  និងបរកិាខ រសុវតថ ិភាពសរមាប់បុគគលិកនានា 
អាចមានសរមាប់បុគគលិកនានាែដលសថ ិតេនៅទីកែនលងការងារែដលមានហានិភ័យ ឬេរគាះថាន ក់ជាសកាត នុពល។ 

 

សរមាប់ទសសនៈេពញេលញ សូមេមើល www.julasupplier.com/Codeofconduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទាក់ទង JULA 

របសិនេបើអនកផគត់ផគង់េសវាកមមនានា នឹងរំេលាភបំពានចំណុ
ចណាមួយេនៅកន ុងរកមសីលធម៌េនះ េយើងខញ ុ ំចង់ដឹងអំពីចំណុចេនាះ។  

សូមនំាយកបញាហ ទាងំេនះ េដើមបីឱយេយើងខញ ុ ំបានដឹង 
តាមរយៈការទាក់ទងមកេយើងខញ ុ ំតាមេលខ +86 (0)21 – 5465 1608 ឬ 
បំេពញសំណំុែបបបទតាម www.julasupplier.com/report-issue. 
េលាកអនកអាចសរេសរជាភាសាេរបើេនៅមូលដាឋ នរបស់អនក។ 
ព័ត៌មានទាងំអស់ែដលេយើងខញ ុ ំទទួលបាន នឹងរតវូរកសាទុកជាការសមាង ត់យ៉ាងតឹងរឹុង 
េហើយអតតសញាញ ណរបស់អនក នឹងរតវូបានការពារ។ 

រកមេនះ 
រតវូបានបិទរបកាសែដលអាចេមើលេឃើញចបាស់ជាភាសាេរបើេនៅមូលដាឋ នៃនកមមកររបស់ខល នួ

េនៅតាមតំបន់ទូេទៅ េនៅរគប់អគារទាងំអស់ែដលផលិតេដាយផាទ ល់សរមាប់ JULA។ 


