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ក្ំណត់េមាគ ល់ជូនចំស ោះនិពនធនយក្រ៖ 
 

1. ធាតុេំខាន់ថ្នសោលការណ៍ខណន ំរមួ្មានរ៖ 

 គោរៃនិងការពារសិទធ ិសហគម្នក៍ន ុងតាំបនទ់ក់ទងនងឹ ីធ្ល ីនិងធ្នធានធ្ម្មជាតិ ព្ទគទៀត ។ 
ការគនោះ រមួ្មានសទិធិរបស់ជនជាតិគ ើម្ភាគតិចចាំគពាោះការយល់ស្រៃម្ស្របកបគ យគសរ កភាៃ 
ជាម្ុន នងិគ យបានទទួលការៃនយលច់ាស ់។ 

  អនុវតតន៊ូ វការវាយតព្ម្លបា៉ា ន់ស្របមាណៃី្លប៉ាោះទងគ ិចបរាិា ននិងសងគម្ ៏ទ៊ូលាំទ៊ូោយស្រគបស់្រជងុ
គស្រជាយគ ើម្បីធានឲ្យបានថា 
្លប៉ាោះទងគ ិចណ លបងកទុកខ គទសស្រតូវបានកាត់បនាយសស្រមាលឲ្យស្រាលតិចតួចប៉ាគុណាណ ោះ ។ 

 ការស្របកាន់ការអនុម្័តយកន៊ូ វគោលនគយបាយ ‘ការកាប់បាំផ្លល ញព្ស្រៃគ ើកស្រម្ិតស៊ូនយ’ 
គ ើម្បីការពារ 
ជីវៈចស្រម្ោុះ នងិព្ស្រៃគ ើណ លគៅលអ ណ លម្ិនរងការប៉ាោះពាល់ ។ 

 ត្ ចួគ ត្ើម្បគងក ើតន៊ូ វយនតការបណត ឹងារទកុខសហគម្ន៍ និងធានឲ្យបានថាសហគម្ន៍ស្រតូវបានសង
ជាំងឺចិតតគ យគៃញគលញសស្រមាបក់ារបាតប់ង់ន៊ូ វធ្នធាននន ។ 

 
2. ស្រកមុ្ហ នុយកសសម្បកកង ់Michelin បានចាប់គ ត្ើម្ ាំគណើរការន៊ូ វគោលនគយបាយការគស្របើស្របាសស់្របភ

ៃគៅស ៊ូ ធ្ម្មជាតសិ្របកបគ យចីរភាៃថ្ម ី(Sustainable Natural Rubber Sourcing Policy) កន ុងឆាន ាំ 2015 
ណ លបានចងភាជ បស់្រកមុ្ហ នុគៅនឹងការគបតជាា ចិតតចាំគពាោះការកាប់បាំផ្លល ញព្ស្រៃគ ើកស្រម្ិតស៊ូនយ 
និងការការពារសិទធិ ីធ្ល ីគៅកន ុងរាល់ស្រគប់ស្របតិបតត ិការរបស់ខល នួ ។ 
ស្រកមុ្ហ នុបានគផ្លត តគោលគៅគធ្ា ើណ្នទ ី100% 
ព្នស្រកមុ្ហ ុន គ្ត់ គ្ង់របស់ខល នួគ ើម្បធីានឲ្យបានន៊ូ វភាៃ
អាចតាម្ នបានទាំងស្រសងុព្នណខសសង្ហា ក់ព្នការ គ្ត់្ គង់របស់ខល នួ ។ ស្រកមុ្ហ ុនទាំងឡាយ 
ណ លរមួ្មានស្រកមុ្ហ នុជាគស្រចើនណ លមានម្៊ូល ា នកន ុងស្របគទសចិន 
ណ លខកខានម្ិនបានស្របកាន់អនុវតតន៊ូ វគោលការណ៍ណណនាំថ្មី គឺស្របថុ្យនងឹការស្រប
 ម្ម្ខុនឹងការបាតប់ង់អាជីវកម្មៃីអនកគ ើរតួនទថីាន ក់អនត រជាតិធ្ាៗំ  ។  
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3.  វធិានការណ៍ថ្មីៗគ យរ ាអជាា ព្នតុោការឧស្រកិ ាកម្មអនត រជាត ិ(ICC) 
គ ើម្បីៃស្រងកីការគផ្លត តការយកចិតតទុក ក់របស់ខល នួ បាន
ត្ល់ជាសញ្ញញ អាំៃីការផ្លល ស់បត រូន៊ូ វស្រៃឹតត ិការណ៍សាំខាន់គួរកត់សមាគ ល់ គៅកន ុងស្របវតត ិាស្តសត  ព្នយុតត ិធ្ម៌្
ឧស្រកិ ាកម្មអនត រជាត ិ។ កន ុងស្របគទសកម្ព ុជា 
ការ គណត ើម្ ីធ្លបីានគកើតមានគ ើងគៅកន ុងស្រទង់ស្រទយ ៊ូចណបបគនោះ និងជាស្របៃន័ធយ៉ា ងខាល ាំងកាល ណ ល 
ICC កាំៃុងណតៃិចារណាគធ្ា ើការគសុើបអគងកតគៅគលើសកម្មភាៃគនោះគ យចាត់ទកុថាជាបទឧ
ស្រកិ ាស្របឆាាំងម្នុសសជាតិ ។ ស្របតបិតត ិករកាំៃ៊ូលរបស់ស្រកមុ្ហ ុននន គៅគៃលគនោះ 
អាចស្រតូវបានគគ ក់ឲ្យទទួលខុសស្រតូវជាលកខណៈ
បទឧស្រកិ ាគៅគស្រកាម្ចាប់អនត រជាតៃីិបទឧស្រកិ ាទកទ់ងនឹងការ 
 គណត ើម្ ីធ្ល ីនិងការបាំផ្លល ញបរាិា ន ។ គៅស ៊ូ  
គឺជាធាតុរុញស្រចានមួ្យកន ុងចាំគណាម្ធាតុរុញស្រចាន ៏សាំខាន់ននព្នការ គណត ើម្
យក ីធ្ល ីគៅកន ុងស្របគទសនន ៊ូចជាកម្ព ុជាគនោះ ។   

 


