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ຈຸຸດືປະສົົງ
ເພ່ື່ອໃຫ້້ສົອດືຄ່່ອງກັບຈຸຸດືປະສົົງຂອງພື່ວກເຮົົາກ່ຽວກັບ ການແກ�ໄຂບັ�ນຫຼັາວັ�ດສະດຸທ່ີ່ລ້ຳຳາໜ�າໃນຊີີວິັດ, ຫັັ້ກປະພຶື່ດືປະຕິິບັດືຂອງຜູ້້້ສົະໜອງ Sibelco  
(“ຫັັ້ກປະຕິິບັດື”) ເປັນສ່ົວນເສີົມັຂອງຫັັ້ກປະພຶື່ດືປະຕິິບັດືທ່ີ່ຍືືນຍົືງຂອງ Sibelco ເຊ່ິ່ງສົະແດືງເຖິິງຄ່ວາມັມຸ້ັງໝ້ັ້ນຂອງພື່ວກເຮົົາໃນການດືຳາເນີນກິດືຈຸະກຳາຂອງ
ພື່ວກເຮົົາຢ່່າງຍືືນຍົືງ ແລະ ຢ່່າງມີັຄ່ວາມັຮັົບຜິູ້ດືຊິ່ອບ. 

Sibelco ຫ້ວັງວ່າຜູ້້້ສົະໜອງ ແລະ ຜູ້້້ຮັົບເໝົັ້າຍ່ືອຍືທັີ່ງໝົັ້ດືຂອງຕົິນຈຸະແບ່ງປັນ, ເຄົ່າລົບ ແລະ ປະຕິິບັດືຕິາມັຫັັ້ກການ 4 ຂ້ທ່ີ່ບ່ສົາມັາດືເຈຸລະຈຸາຕ່ິລອງກັນໄດ້ື  
(“ຫັັ້ກການ”) ທ່ີ່ໄດ້ືລະບຸໄວ້ໃນຫັັ້ກປະຕິິບັດືນ້ ແລະ ຫ້ວັງວ່າພື່ວກເຂົາຈຸະປະຕິິບັດືຫັັ້ກການເຫັ້�ານ້ຕ່ິໄປໃນຕ່ິອງໂສ້ົການສົະໜອງ. ຫັັ້ກປະຕິິບັດືນ້ປະກອບດ້ືວຍື
ອົງປະກອບທ່ີ່ສົຳາຄັ່ນໃນການເລືອກຜູ້້້ສົະໜອງຂອງພື່ວກເຮົົາ ແລະ ຂ້ນຕິອນຂອງການປະເມີັນຜົູ້ນ ແລະ ການປະຕິິບັດືຕິາມັຫັັ້ກການເປັນຂ້ກຳານົດືເບ້ອງຕ້ິນສົຳາລັບ
ການເຮັົດືວຽກກັບ Sibelco

ຂອບເຂດື
ຂ້ກຳານົດືຂອງຫັັ້ກປະຕິິບັດື 4 ຂ້ກຳານົດືໄວ້ສົຳາລັບຜູ້້້ສົະໜອງທ່ີ່ Sibelco ເຮັົດືທຸີ່ລະກິດືນຳາ, ລວມັທັີ່ງບຳລິສັົດືແມ່ັ, ບຳລິສັົດືຍ່ືອຍື ຫືັ້ ບັນດືາບຳລິສັົດືໃນເຄື່ອຂອງຕົິນ. ມັັນ
ເປັນຄ່ວາມັຮັົບຜິູ້ດືຊິ່ອບຂອງຜູ້້້ສົະໜອງໃນການເຜີູ້ຍືແຜູ່້, ໃຫ້້ຄ່ວາມັຮ້້ົ ແລະ ໃຊ້ິ່ຄ່ວາມັດຸືໝ່ັ້ນພື່າກພື່ຽນໃນການກວດືສົອບການປະຕິິບັດືຕິາມັຫັັ້ກປະຕິິບັດືຕ່ິກັບ
ພື່ະນັກງານ, ບັນດືາຕົິວແທີ່ນ ແລະ ຜູ້້້ສົະໜອງຂ້ນຍ່ືອຍືຂອງຕົິນເມ່ັອມີັຄ່ວາມັກ່ຽວຂ້ອງ. 

ກ່ຽວກັບຫັັ້ກປະຕິິບັດືນ້  
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4 ເສົົາຫັັ້ກຂອງຫັັ້ກປະຕິິບັດື
1.  ສຸຂະພຶາບັ, ຄວັາມປອດໄພຶ ແລ້ຳະ ຄຸນນະພຶາບັ

ສະຖານທ່ີ່ເຮັ�ດວັຽກທ່ີ່ປອດໄພຶ ແລ້ຳະ ດີຕ່ິສຸຂະພຶາບັ:
ປະຕິິບັດືຕິາມັກົດືໝັ້າຍື ແລະ ຂ້ບັງຄັ່ບທ່ີ່ບັງຄັ່ບໃຊ້ິ່ ວ່າດ້ືວຍື ສຸຂະພຶາບັ ແລ້ຳະ 
ຄວັາມປອດໄພຶທີ່າງດ�ານອາຊີີບັ ໃນແຕ່ິລະປະເທີ່ດືທ່ີ່ທ່ີ່ານດືຳາເນີນທຸີ່ລະກິດືຢ່້່.

ຂະບັວັນການໃນຄວັາມປອດໄພຶ:
ປະຕິິບັດືຕິາມັກົດືໝັ້າຍື, ຂ້ບັງຄັ່ບທ່ີ່ບັງຄັ່ບໃຊ້ິ່ ແລະ ມັາດືຕິະຖິານຄ່ວາມັປອດືໄພື່ 
ວ່າດ້ືວຍື ການຈັ�ດການ ແລ້ຳະ ການບັຳາລຸ້ຳງຮັ�ກສາຂະບັວັນການຜູ້ະລິ້ຳດ ໃນ
ແຕ່ິລະປະເທີ່ດືທ່ີ່ທ່ີ່ານດືຳາເນີນທຸີ່ລະກິດືຢ່້່. 

ຄວັາມປອດໄພຶຂອງຜູ້ະລິ້ຳດຕິະພຶ�ນ:
ປະຕິິບັດືຕິາມັກົດືໝັ້າຍື ແລະ ຂ້ບັງຄັ່ບທ່ີ່ບັງຄັ່ບໃຊ້ິ່ວ່າດ້ືວຍື ຄວັາມປອດໄພຶ
ຂອງຜູ້ະລິ້ຳດຕິະພຶ�ນ (ລວມັທັີ່ງຂ້ກຳານົດືການຕິິດືສົະຫັ້າກ ແລະ ການຈັຸດືການ
ຜູ້ະລິດືຕິະພັື່ນ) ໃນແຕ່ິລະປະເທີ່ດືທ່ີ່ທ່ີ່ານດືຳາເນີນທຸີ່ລະກິດືຢ່້່. ຜູ້້້ສົະໜອງຈຸະ
ຕ້ິອງໄດ້ືສົະໜອງເອກະສົານທ່ີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ີ່ມີັຂ້ມ້ັນທັີ່ງໝົັ້ດືກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່ວາມັ
ປອດືໄພື່ (ຕົິວຢ່່າງ ຂ້ມ້ັນຜູ້ະລິດືຕິະພັື່ນ, ແຜູ່້ນຂ້ມ້ັນຄ່ວາມັປອດືໄພື່, ອ່ນໆ).

ຂຳກຳານົດດ�ານຄຸນນະພຶາບັ:
ຈັຸດືຫ້າສິົນຄ້່າ ແລະ ການບຳລິການທ່ີ່ມີັຄຸ່ນນະພື່າບສ້ົງ, ປອດືໄພື່ ແລະ ມີັ
ປະສິົດືທິີ່ພື່າບໂດືຍືເປັນໄປຕິາມັກົດືໝັ້າຍື, ຂ້ບັງຄັ່ບ, ມັາດືຕິະຖິານຄຸ່ນນະພື່າບທ່ີ່
ບັງຄັ່ບໃຊ້ິ່ ຫືັ້ ຂ້ກຳານົດື ແລະ ມັາດືຕິະຖິານຄຸ່ນນະພື່າບທ່ີ່ຕົິກລົງກັນຕິາມັສັົນຍືາ
ໃນແຕ່ິລະປະເທີ່ດືທ່ີ່ທ່ີ່ານດືຳາເນີນທຸີ່ລະກິດືຢ່້່.

2.  ສິດທິີ່ມະນຸດ ແລ້ຳະ ມາດຕິະຖານດ�ານແຮັງງານ

ຄ່າຈັ�າງງານ ແລ້ຳະ ຊ່ີວັໂມງເຮັ�ດວັຽກ:
ປະຕິິບັດືຕິາມັມັາດືຕິະຖິານຄ່່າຈຸ້າງງານຂ້ນຕ່ິາ ແລະ ຊິ່�ວໂມັງເຮັົດືວຽກ, 
ກົດືໝັ້າຍື ແລະ ຂ້ບັງຄັ່ບທ່ີ່ບັງຄັ່ບໃຊ້ິ່ໃນແຕ່ິລະປະເທີ່ດືທ່ີ່ທ່ີ່ານດືຳາເນີນທຸີ່ລະກິດືຢ່້່.

ຂຳຫຼັ�າມໃນການເລື້ຳອກປະຕິິບັ�ດ: 
ການປະຕິິບັດືຕ່ິພື່ະນັກງານທຸີ່ກຄົ່ນຢ່່າງເທີ່�າທີ່ຽມັກັນ ແລະ ເປັນທີ່ຳາໂດືຍືການ
ຈັຸດືສົະພື່າບແວດືລ້ອມັການເຮັົດືວຽກທ່ີ່ຫ້້າມັການເລືອກປະຕິິບັດືທ່ີ່ຜິູ້ດື
ກົດືໝັ້າຍືໃນທຸີ່ກຮ້ົບແບບ.  

ຂຳຫຼັ�າມຂອງການໃຊີ�ແຮັງງານແບັບັບັ�ງຄ�ບັ:
ຫ້້າມັໃຊ້ິ່ແຮົງງານແບບບັງຄັ່ບທຸີ່ກປະເພື່ດື, ລວມັທັີ່ງ ການໃຊ້ິ່ແຮົງງານໃນ
ເຮືົອນຈຸຳາ, ແຮົງງານຜູ້້ກມັັດືລະຫ້ວ່າງຜູ້້້ເຝິິກງານກັບນາຍືຈຸ້າງ, ແຮົງງານທ່ີ່
ເຮັົດືສັົນຍືາຜູ້້ກມັັດື, ແຮົງງານທີ່າດືແບບບັງຄັ່ບ ຫືັ້ ການຄ້່າມັະນຸດືໃນຮ້ົບແບບ
ໃດືໆ, ການລົງໂທີ່ດືທີ່າງດ້ືານຮ່ົາງກາຍື ຫືັ້ ການຂ�ມັເຫັ້ງຕິາມັກົດືໝັ້າຍື ແລະ 
ຂ້ບັງຄັ່ບທ່ີ່ບັງຄັ່ບໃຊ້ິ່ໃນແຕ່ິລະປະເທີ່ດືທ່ີ່ທ່ີ່ານດືຳາເນີນທຸີ່ລະກິດືຢ່້່.

ຂຳຫຼັ�າມຂອງການໃຊີ�ແຮັງງານເດ�ກ: 
ປະຕິິບັດືຕິາມັຂ້ກຳານົດືອາຍຸືຂ້ນຕ່ິາທ່ີ່ກຳານົດືໂດືຍືກົດືໝັ້າຍື ແລະ ຂ້ບັງຄັ່ບທ່ີ່
ບັງຄັ່ບໃຊ້ິ່ໃນແຕ່ິລະປະເທີ່ດືທ່ີ່ທ່ີ່ານດືຳາເນີນທຸີ່ລະກິດືຢ່້່.

3.  ການປະຕິິບັ�ດຕິາມກົດໝາຍ ແລ້ຳະ ການດຳາເນີນທຸີ່ລ້ຳະກິດ
ທ່ີ່ຖືກຕິ�ອງຕິາມຫັຼັ�ກປະຕິິບັ�ດ

ການປະຕິິບັ�ດຕິາມກົດໝາຍ: 
ປະຕິິບັດືຕິາມັ ກົດໝາຍ, ຂຳບັ�ງຄ�ບັ, ຂຳຕົິກລົ້ຳງຕິາມສ�ນຍາ ແລ້ຳະ 
ມາດຕິະຖານທ່ີ່ຮັ�ບັຮ້ັ�ໃນລ້ຳະດ�ບັສາກົນທ່ີ່ກ່ຽວັຂ�ອງ ທັີ່ງໝົັ້ດື ລວມັທັີ່ງ, ແຕ່ິບ່
ຈຸຳາກັດືເຖິິງ: ຂ້ຫ້້າມັກ່ຽວກັບການສ້ົລາດືບັງຫັ້ວງ ແລະ ການໃຫ້້ສິົນບົນ, ຄ່ວາມັ
ຂັດືແຍ້ືງທີ່າງດ້ືານຜົູ້ນປະໂຫ້ຍືດື, ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຕ່ິຕ້ິານການຜູ້້ກຂາດື
, ການຮັົກສົາຄ່ວາມັລັບ ແລະ ຊັິ່ບສິົນທີ່າງປັນຍືາ, ການປະຕິິບັດືຕິາມັການຄ້່າ
ລະຫ້ວ່າງປະເທີ່ດື, ການອອກໃບອະນຸຍືາດື ແລະ ການອະນຸຍືາດື, ພື່າສີົ, ການ
ປົກປ້ອງຂ້ມ້ັນ ແລະ ຄ່ວາມັເປັນສ່ົວນຕົິວ.

ຈັ�ນຍາບັ�ນໃນການດຳາເນີນທຸີ່ລ້ຳະກິດ: 
ການຮັົກສົາ ມາດຕິະຖານຈັ�ນຍາບັ�ນທີ່າງທຸີ່ລ້ຳະກິດ ທ່ີ່ສ້ົງສຸົດື ໂດືຍືການ
ດືຳາເນີນທຸີ່ລະກິດືຂອງພື່ວກເຂົາໃນລັກສົະນະທ່ີ່ຍືືນຍົືງ ແລະ ມີັຄ່ວາມັ
ຮັົບຜິູ້ດືຊິ່ອບ ແລະ ດືຳາເນີນການດ້ືວຍືຄ່ວາມັຊ່ິ່ສັົດືຕິາມັຫັັ້ກປະຕິິບັດືນ້. ສ່ົງນ້
ລວມັທັີ່ງໜ້າທ່ີ່ໃນການລາຍືງານການຝ່ິາຝຶິນຫັັ້ກປະຕິິບັດືທ່ີ່ສັົງເກດືເຫັ້ນໃດືໜ່ງ. 

4.  ການປົກປ�ອງສ່ງແວັດລ້ຳ�ອມ

ປະຕິິບັດືຕິາມັກົດືໝັ້າຍື ແລະ ຂ້ກຳານົດືທ່ີ່ບັງຄັ່ບໃຊ້ິ່ ແລະ ມັາດືຕິະຖິານທັີ່ງໝົັ້ດື
ທ່ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປ�ອງກ�ນ ແລ້ຳະ ການຮັ�ກສາສ່ງແວັດລ້ຳ�ອມ. 
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ການປະຍຸືກໃຊ້ິ່ສັົນຍືາ ແລະ ການສ່ົງຊ້ິ່ 
ການຮັົບຮ້້ົ, ການຍືອມັຮັົບ ແລະ ການປະຕິິບັດືຕິາມັຫັັ້ກປະຕິິບັດືແມ່ັນ ສ່ງທ່ີ່ຈັະຕິ�ອງມີກ່ອນ ສົຳາລັບທຸີ່ກໆຂ້ຜູ້້ກພັື່ນທ່ີ່ Sibelco ເອົາເຂ້າມັາໃຊ້ິ່ກັບບັນດືາຜູ້້້
ສົະໜອງຂອງພື່ວກເຮົົາ. 

ຫັັ້ກປະຕິິບັດື ຫືັ້ ການປະຕິິບັດືຕິາມັນ້ນບ່ໄດ້ືສ້ົາງສິົດືຜູ້້້ຮັົບຜົູ້ນປະໂຫ້ຍືດືໃດືໜ່ງສົຳາລັບຜູ້້້ສົະໜອງ. ຫັັ້ກການຂອງຫັັ້ກປະຕິິບັດືແມ່ັນຢ່້່ນອກເໜືອຈຸາກ ແລະ ບ່ໄດ້ືຢ່້່ໃນ
ບົດືບັນຍັືດືຂອງຂ້ຜູ້້ກພັື່ນໃດືໆລະຫ້ວ່າງ Sibelco ແລະ ບັນດືາຜູ້້້ສົະໜອງຂອງຕົິນ.

ການຕິິດືຕິາມັມັາດືຕິະຖິານ
Sibelco ຂຳສົະຫ້ງວນສິົດືໃນການກວດືສົອບການປະຕິິບັດືຕິາມັຫັັ້ກປະຕິິບັດືດ່ືງຕ່ິໄປນ້:   

• ການປະເມີນຕົິນເອງ: Sibelco ອາດືຂຳໃຫ້້ບັນດືາຜູ້້້ສົະໜອງເຮົັດືສົຳາເລັດືການປະເມີັນຕິົນເອງ ເພື່່ອປະເມັີນການປະຕິິບັດືຕິາມັຂອງພື່ວກເຂົາ.
• ການກວັດສອບັ: ບັນດືາຜູ້້້ສົະໜອງຈຸະຕິ້ອງໃຫ້້ສົິດືແກ່ Sibelco ໃນການກວດືສົອບ (ຄຸ່ນນະພື່າບ, ຄ່ວາມັປອດືໄພື່, ການປະຕິິບັດືຕິາມັ ແລະ ອ່ນໆ).  

ການກວດືສົອບເຫັ້�ານ້ສົາມັາດືດືຳາເນີນການໄດ້ືທັີ່ງໂດືຍື Sibelco ຫືັ້ ພື່າກສ່ົວນທີີ່ສົາມັທ່ີ່ໄດ້ືຮັົບອະນຸຍືາດືໃຫ້້ເຮັົດືໜ້າທ່ີ່ໃນນາມັຂອງ Sibelco.
• ການປະເມີນຂອງພຶາກສວ່ັນທີ່ີສາມ: Sibelco ອາດືຈຸະຂຳຂ້ມັນ້ເດືັສົທີ່ັອບຈຸາກພື່າກສົ່ວນທີ່ີສົາມັ, ຕິົວຢ່່າງ ຜູ້້້ໃຫ້້ບຳລິການຂ້ມັ້ນ, ກ່ຽວກັບການປະຕິິບັດື

ຕິາມັ ແລະ ການປະຕິິບັດືງານຂອງຜູ້້້ສົະໜອງຕິາມັຫັັ້ກການເຫັ້�ານ້.
• ການຮັ�ບັຮັອງ/ຄຳາຖະແຫຼັງັການ: Sibelco ອາດືຈຸະຂຳການຢ່ືນຢັ່ນການຮັົບຮົອງ ຫ້ັື ຄ່ຳາຖິະແຫ້ງັການ ເພື່່ອປະຕິິບັດືຕິາມັຫ້ັັກການເຫ້ັ�ານ້ນຳາຜູ້້້ສົະໜອງ.

ການປະຕິິບັດືຕິາມັ
Sibelco ຮັົບຮ້້ົດີືວ່າການເຂ້າເຖິິງຫັັ້ກການທ່ີ່ກຳານົດືໄວ້ໃນຫັັ້ກປະຕິິບັດືນ້ເປັນຂະບວນການທ່ີ່ປ່ຽນແປງຢ່້່ສົະເໝີັ້ ແລະ ກະຕຸ້ິນໃຫ້້ບັນດືາຜູ້້້ສົະໜອງປັບປຸງຢ່່າງ
ຕ່ິເນ່ອງ. ຖ້ິາຫ້າກວ່າບັນດືາຜູ້້້ສົະໜອງຝ່ິາຝືິນຫັັ້ກການເຫັ້�ານ້ ແລະ ບ່ສົາມັາດືຕົິກລົງໃນແຜູ້ນການປັບປຸງໄດ້ື ຫືັ້ ລ້ມັເຫັ້ວໃນການດືຳາເນີນການ, Sibelco ຂຳ
ສົະຫ້ງວນສິົດືໃນການປະເມີັນຄ່ວາມັຕ່ິເນ່ອງຂອງທຸີ່ລະກິດືກັບຜູ້້້ສົະໜອງ. 

ຜູ້້້ສົະໜອງ (ແລະ ໃນທີ່າງກັບກັນກັບຕ່ິອງໂສ້ົການສົະໜອງຂອງພື່ວກເຂົາ) ຈຸະຕ້ິອງລາຍືງານພຶື່ດືຕິິກຳາໃດືໜ່ງທ່ີ່ບ່ສົອດືຄ່່ອງກັບຫັັ້ກປະຕິິບັດືນ້ ຫືັ້ ກັບກົດືໝັ້າຍື  
ຫືັ້ ຂ້ບັງຄັ່ບທ່ີ່ບັງຄັ່ບໃຊ້ິ່ທັີ່ນທີີ່ ໂດືຍືໃຊ້ິ່ສົາຍືດ່ືວນການປະຕິິບັດືທ່ີ່ຖືິກຕ້ິອງ (ອີເມັວ: ethicalhelpline@sibelco.com). 

ຕິິດືຕ່ິ
ບັນດືາຜູ້້້ສົະໜອງສົາມັາດືຕິິດືຕ່ິພົື່ວພັື່ນກັບຈຸຸດືຕິິດືຕ່ິຂອງພື່ວກເຂົາໄດ້ືທ່ີ່ພື່ະແນກຈັຸດືຊ້ິ່ຂອງ Sibelco.
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