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 គោរៃនិងការពារសិទធិសហគម្ន៍កនុងតាំបន់ទក់ទងនឹង ីធ្លីនិងធ្នធានធ្ម្ម ជាតិ ព្ទគទៀត ។
ការគនោះ រ ួម្មានសិទធិរបស់ជនជាតិគ ម្
ើ ភាគតិចចាំគពាោះការយល់ស្រៃម្ស្របកបគ យគសរ កភាៃ
ជាម្ុន និងគ យបានទទួ លការៃនយល់ចាស់ ។
 អនុវតត ន៊ូវការវាយតព្ម្ល បា៉ាន់ស្របមាណៃី្លប៉ាោះទងគ ិចបរ ិាាននិងសងគ ម្ ៏ទ៊ូលទ
ាំ ៊ូ ោយស្រគប់ស្រជ ុង
គស្រជាយគ ើម្បីធានឲ្យបានថា
្លប៉ាោះទងគ ិចណ លបងក ទុកខគទសស្រតូវបានកាត់បនា យសស្រមាលឲ្យស្រាលតិចតួ ចប៉ាគុ ណា
ណ ោះ ។
 ការស្របកាន់ការអនុម្័តយកន៊ូ វគោលនគយបាយ ‘ការកាប់បផ្ល
ាំ ល ញព្ស្រៃគ ើកស្រម្ិតស៊ូ នយ’
គ ើម្បីការពារ
ជីវៈចស្រម្ ុោះ និងព្ស្រៃគ ើណ លគៅលអ ណ លម្ិនរងការប៉ាោះពាល់ ។
 ្តចគ្ត
ួ
ើម្បគងក ើតន៊ូ វយនត ការបណតឹងារទុកខសហគម្ន៍ និងធានឲ្យបានថាសហគម្ន៍ស្រតូវបានសង
ជាំងឺចិតតគ យគៃញគលញសស្រមាប់ការបាត់បង់ន៊ូវធ្នធាននន ។
2. ស្រក ុម្ហន
ុ យកសសម្បកកង់ Michelin បានចាប់គ្តើម្ ាំគណើរការន៊ូ វគោលនគយបាយការគស្របើស្របាស់ស្របភ
ៃគៅស៊ូ ធ្ម្ម ជាតិស្របកបគ យចីរភាៃថ្មី (Sustainable Natural Rubber Sourcing Policy) កនុងឆានាំ 2015
ណ លបានចងភាជប់ស្រក ុម្ហន
ុ គៅនឹងការគបត ជាាចិតតចាំគពាោះការកាប់បផ្ល
ាំ ល ញព្ស្រៃគ ើកស្រម្ិតស៊ូ នយ
ី
និងការការពារសិទធិ ធ្លីគៅកនុងរាល់ស្រគប់ស្របតិបតត ិការរបស់ខល ួន ។
ស្រក ុម្ហន
ុ បានគផ្លតតគោលគៅគធ្ា ើណ្នទី 100%
ព្នស្រក ុម្ហុន្គត់្គង់របស់ខល ួនគ ើម្បីធានឲ្យបានន៊ូ វភាៃ
អាចតាម្ នបានទ ាំងស្រស ុងព្នណខសសង្ហាក់ព្នការ្គត្
់ គង់របស់ខល ួន ។ ស្រក ុម្ហុនទ ាំងឡាយ
ណ លរ ួម្មានស្រក ុម្ហន
ុ ជាគស្រចើនណ លមានម្៊ូ ល ា នកនុងស្របគទសចិន
ណ លខកខានម្ិនបានស្របកាន់អនុវតត ន៊ូវគោលការណ៍ណណនាំថ្មី គឺស្របថ្ុយនឹងការស្រប
ម្ម្ុខនឹងការបាត់បង់អាជីវកម្ម ៃីអនកគ ើរតួ នទីថានក់អនត រជាតិធ្ៗ
ាំ ។

3. វ ិធានការណ៍ថ្មីៗគ យរ ា អជាាព្នតុោការឧស្រកិ ា កម្ម អនត រជាតិ (ICC)
ី ការគផ្លតតការយកចិតតទុក ក់របស់ខល ួន បាន
គ ើម្បីៃស្រងក
្តល់ជាសញ្ញញអាំៃីការផ្លលស់បតរន៊ូ
ូ វស្រៃឹតតិការណ៍សាំខាន់គួរកត់សមាគល់ គៅកនុងស្របវតត ិាស្តសត ព្នយុតតិធ្ម្
៌
ឧស្រកិ ា កម្ម អនត រជាតិ ។ កនុងស្របគទសកម្ពុជា
ការ គណតើម្ ីធ្លបា
ី នគកើតមានគ ើងគៅកនុងស្រទង់ស្រទយ ៊ូ ចណបបគនោះ និងជាស្របៃ័នធយ៉ាងខាលង
ាំ កាលណ ល
ICC កាំៃុងណតៃិចារណាគធ្ា កា
ើ រគសុើបអគងក តគៅគលើសកម្ម ភាៃគនោះគ យចាត់ទក
ុ ថាជាបទឧ
ស្រកិ ា ស្របឆាាំងម្នុសសជាតិ ។ ស្របតិបតត ិករកាំៃ៊ូលរបស់ស្រក ុម្ហុននន គៅគៃលគនោះ
អាចស្រតូវបានគគ ក់ឲ្យទទួ លខុសស្រតូវជាលកខ ណៈ
បទឧស្រកិ ា គៅគស្រកាម្ចាប់អនត រជាតិៃប
ី ទឧស្រកិ ា ទក់ទងនឹងការ
គណតើម្ ីធ្លី និងការបាំផ្លលញបរ ិាាន ។ គៅស៊ូ
គឺជាធាតុរុញស្រចានម្ួ យកនុងចាំគណាម្ធាតុរុញស្រចាន ៏សខា
ាំ ន់ននព្នការ គណតើម្
យក ីធ្លីគៅកនុងស្របគទសនន ៊ូ ចជាកម្ពុជាគនោះ ។

