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គោលការណ៍ដៃគូ អាជីវកម្ម របស់ Atlas Copco
សេចក្ តីណែនាំ
Atlas Copco គឺជាក្ រុមហ៊ុនផ្ត ល់សេវាកម្ម ឈានមុខគេល�ើពិភពលោកល�ើដំណោះស្រាយផលិតភាពប្រកបដោយចីរភាព។ ក្ រុមហ៊ុ
នផ្ត ល់សេវាកម្ម ដល់អតិថិជនតាមរយៈម៉ាស៊ីនសប់ខ្យល់តាមរប�ៀបថ្មីរបស់ខ្ លួន ដំណោះស្រាយបូ មខ្យល់ ម៉ាស៊ីនភ្ល ើង ម៉ាស៊ីនបូ ម
ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ថាមពល និងប្រព័ន្ធរ�ៀបដំឡ�ើង។ Atlas Copco បង្ក ើតផលិតផល និងសេវាកម្ម ផ្តោតល�ើផលិតភាព
ប្រសិទ្ធភាពថាមពល សុវត្ ថិភាពនិង ភាពងាយស្រួ លនៅកន្លែ ងធ្វ ើការ។ ក្ រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្ក ើតឡ�ើងនៅឆ្នាំ 1873
ដែលមានមូ លដ្ឋាននៅរដ្ឋ ធានី ស្ត ក់ខម ប្រទេសស៊ុយអ៊ែត ហ�ើយបានពង្រីកវ ិសាលភាពល�ើសកលលោកជាង 180 ប្រទេស។
ចក្ខុ វ ិស័យរបស់ក្ រុមនេះគឺត្វរូ គិតទុកជាមុន – First in Choice របស់អតិថិជន អ្នកផ្គ ត់ផ្គង់របស់ខ្ លួន
និងដៃគូ អាជីវកម្ម ផ្សេងទ�ៀត ព្រមទា ំងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទ�ៀតផងដែរ។ ផ្អែ កល�ើគុណតម្លៃស្ល
នូ រ ួមគ្នា ក្ រុមហ៊ុន Atlas Copco
Group មានបំណងដ�ើម្បីសម្រេចបាននូ វចំណុចនេះតាមរយៈការគោរពក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម របស់ខ្ លួន និង
ធ្វ ើការជាមួ យដៃគូ អាជីវកម្ម ដែលមានបទដ្ឋានស្រដ�ៀងគ្នា។
ក្រមប្រតិបត្ តិអាជីវកម្ម របស់ Atlas Copco1 ចែងថា៖
•   	“យ�ើងខិតខំធ្វ ើជាដៃគូ សហការដ៏ល្អបំផត
ុ សម្រាប់ដៃគូ អាជីវកម្ម រ បស់យ�ង
ើ ដូ ចជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកម៉ៅការបន្ត
ក្ រុមហ៊ន
ុ ដៃគូ រ ួមគ្នា ភ្នាក់ងារ និងអ្នកចែកចាយ ហ�ើយវាគឺជាអ្វីដែលពួ កគេផ្តល់អាទិភាព។
•   	យ�ើងស្វែ ងរក វាយតម្លៃ និងជ្រើសរ� ើសដៃគូ អាជីវកម្ម ដោយមិនលំអ�ៀងល�ើ មូលដ្ឋាននៃកត្តាគោលដៅរ ួមមានផលិត
ភាព គុណភាព ការដឹកជញ្ជូ ន តម្លៃ និងភាពជ�ឿជាក់កដ
៏ ូ ចជាការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការអនុវត្ត ផ្នែកប រ ិស្ថា ន និងសង្គ ម
ព្រមទា ំងការអភិវឌ ្ឍន៍។
•   	យ�ើងធ្វ ឱ
ើ ្យពួ កគេដឹងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរ បស់យ�ង
ើ ហ�ើយរំពង
ឹ ថាពួ កគេនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយនានារបស់យ�ង
ើ »។
ឯកសារនេះមានគោលបំណងគាំទ្រការអនុវត្ដ គោលនយោបាយរបស់ Atlas Copco ទាក់ទងនឹងការអនុវត្ត ក្រមសីលធម៌អាជីវក
ម្ម សង្គ ម សុវត្ ថិភាព សុខភាព និងបរ ិស្ថា នដោយផ្ត ល់ការពន្យល់សង្ខេបអំពីការរំពឹងទុកជាមូ លដ្ឋានរបស់ក្ រុមដៃគូ អាជីវកម្ម របស់
ខ្ លួន។
គោលការណ៍ដែលបង្ហាញខាងក្រោមត្រូវបានផ្អែកល�ើមូលដ្ឋាននៃក្រមប្រតិបត្ តិអាជីវកម្ម របស់ Atlas Copco ដែលផ្អែកល�ើគោល
ការណ៍ណែនាំអន្ត រជាតិដែលបានគាំទ្រដោយក្ រុមហ៊ុន៖
•   	ច្បាប់ស្តីពីសទ
ិ ្ធិមនុស្សអន្ត រជាតិរ បស់អង្គ ការសហប្រជាជាតិ
•    សេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គ ការពលកម្ម អន្ត រជាតិស្តីពីគោលការណ៍គ្រឹះ និងសិទ្ធិនៅកន្លែងធ្វ ើការ (ILO)
•    អង្គ ការសហប្រជាជាតិ ប ្រតិ បត្តិជាសកល (GC)
•   	គោលការណ៍ណែនាំ OECD សម្រាប់សហគ្រាសពហុតោភាគី

តម្រូវការទូ ទៅ
ដៃគូ អាជីវកម្ម ដូចជាអ្នកផ្គ ត់ផ្គង់ អ្នកម៉ៅការ ដៃគូ វ ិនយោគរ ួមគ្នា ភ្នាក់ងារ និងអ្នកចែកចាយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកា
រប្តេជ្ញាចិត្ត និងការរំពឹងទុករបស់ក្ រុមហ៊ុនដោយអនុលោមតាមក្រមប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម ។ ប្រសិនប�ើដៃគូ អាជីវកម្ម ប្រើប្រាស់អ្នក
ម៉ៅការសម្រាប់ការផលិតផលិតផល ឬសេវាកម្ម របស់ Atlas Copco Group វាគឺជាការទទួ លខុសត្វរូ របស់ដៃគូ អាជីវកម្ម ក្នុងការប្រើ
គោលការណ៍ដូចគ្នាដ�ើម្បីវាយតម្លៃនិងជ្រើសរ� ើសអ្នកម៉ៅការរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនប�ើត្វរូ បានស្ន ើសុំ ដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ ប្រាប់ Atlas
Copco ថាត�ើអ្នកម៉ៅការបន្ត ណាមួ យដែលពួ កគេនឹងប្រើ។
ដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ តែអនុវត្ត តាមគ្រប់សកម្ម ភាពរបស់ពួកគេទា ំងអស់តាមច្បាប់ និងបទបញ្ញ ត្តិជាតិដែលត្រូវអនុវត្ត ចំពោះប្រតិ
បត្តិការ និងការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសដែលពួ កគេប្រតិបត្តិការ។ ប្រសិនប�ើមានលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យណាមួ យនៅក្នុងឯកសា
រនេះដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់ជាតិនៅក្នុងប្រទេស ឬទឹកដីណាមួ យនោះ ច្បាប់ត្វរូ តែអនុវត្ត តាមជានិច្ច។ ក្នុងករណីបែបនេះដៃគូ អា
ជីវកម្ម ត្វរូ ជូ នដំណឹងទៅ Atlas Copco ភ្លា មៗអំពីជម្លោះមុនពេលចុះហត្ថលេខាល�ើឯកសារនេះ។
តម្រូវការរបស់ Atlas Copco អាចល�ើសពីតម្រូវការដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិ ដែលក្នុងករណីនេះដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ តែអនុ
លោមតាមតម្រូវការ Atlas Copco បន្ថែ ម។

1

http://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/our-sustainability-approach/our-business-code-of-practice
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គោលការណ៍ដៃគូ អាជីវកម្ម
1.

ការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃកម្លាង
ំ ពលកម្ម ដោយបង្ ខំ និងទ្រាំទ្រមិនបាន (GC 4, ILO 29)
ដៃគូ អាជីវកម្ម មិនត្រូវធ្វ ើពលកម្ម ដោយបង្ខំ ឬដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តណាមួ យទេ។ វាមិនត្រូវបានអត់ឱនឱ្យទោះក្នុងរ ូបភាពណា
មួ យក៏ដោយ។ នេះរ ួមបញ្ចូលទា ំងការងារ ឬសេវាកម្ម ណាមួ យដែលអនុវត្ត ដោយមនុស្សម្នាក់ដែលស្ ថិតក្រោមការគំរាមកំហែង
នៃការពិន័យ និងសម្រាប់មនុស្សដែលមិនបានផ្ត ល់ខ្ លួនដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ វាក៏ហាមឃាត់ដៃគូ អាជីវកម្ម ពីការតម្រូវឱ្យនិយោជិ
តដាក់ប្រាក់ ឬឯកសារដ�ើមដូ ចជាលិខិតឆ្ល ងដែន វ ិញ្ញាបនបត្រសិក្សា និងការចូ លចិត្តក្នុងអំឡុ ងពេលការងាររបស់ពួកគេ។

2.

 របដិសេធល�ើពលកម្ម កុមារ (GC 5, ILO 138)
កា
Atlas Copco មិនទទួ លយកពលកម្ម កុមារទេ។ ដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ ចាត់ វ ិធានការបង្កា រចាំបាច់ដ�ើម្បីធានាថាពួ កគេមិនប្រើ
ប្រាស់នរណាម្នាក់ក្រោមអាយុស្របច្បាប់នៃការងារនោះទេ។ នេះមានន័យថាលុះត្រាតែច្បាប់ក្នុងប្រទេសកំណត់អោយមាន
កម្រិតអាយុកាន់តែខ្ព ស់ គ្មានមនុស្សណាដែលមានអាយុក្រោម 15 ឆ្នាំ (ឬ 14 ឆ្នាំដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយអនុសញ្ញា ILO
លេខ 138) អាចត្រូវបានធ្វ ើការងារទេ។ ចំពោះអនីតិជនដែលមានការអនុញ្ញាតត្រូវមានការទទួ លខុសត្វរូ ក្នុងការផ្ត ល់លក្ខ ខ
ណ្ឌការងារ ម៉ោ ងធ្វ ើការ និងប្រាក់ឈ្ នួលសមស្របសម្រាប់អាយុរបស់ខ្ លួនស្របតាមច្បាប់ក្នុងស្ រុកដែលអាចអនុវត្ត បាន។ អា
យុអប្បបរមាសម្រាប់ការងារដែលមានគ្រោះថ្នាក់គឺ 18 ឆ្នាំ។

3.

 ពសុច រ ិត (GC 10, OECD 9)
ភា
ដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ តែធ្វ ើការប្រឆាំងនឹងទម្រង់នៃអំព�ើពុករលួ យទា ំងអស់រ ួមទា ំងការជំ រ ិតយកប្រាក់ និងការស៊ីសំណូក។
មិនអាចប្រើឯកសារក្លែ ងក្លា យ ឬការអនុវត្ត ខុសច្បាប់ដទៃទ�ៀត ឬការប្រើអង្គ ភាព ឬក៏អ្នកផ្គ ត់ផ្គង់ផលិតកម្ម ដែលមិ
នបានប្រកាស។ យ�ើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងរ ួមគ្នា និងការចូ លប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃទៅកាន់ប រ ិវេណដៃគូ អាជីវកម្ម
រ ួមទា ំងរោងចក្រផលិត។ ដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ តែបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការប្រកួ តប្រជែងដោយយុត្តិធ
ម៌ និងយល់ព្រមមិនឱ្យចូ លក្នុងកិច្ចពិភាក្សា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួ យដៃគូ ប្រកួ តប្រជែងទាក់ទងនឹងការកំណត់តម្លៃ
ការចែកចំណែកទីផ្សារ ឬសកម្ម ភាពស្រដ�ៀងគ្នាផ្សេងទ�ៀត។

4.

 រគាំទ្រ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស (GC 1 និង GC 2)
កា
ដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ តែគាំទ្រ និងគោរពការការពារសិទ្ធិមនុស្ស។ ពួ កគេត្វរូ តែបញ្ជាក់ថាពួ កគេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភ
បំពានសិទ្ធិមនុស្សទេ ហ�ើយពួ កគេត្វរូ គោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំសីលធម៌អន្ត រជាតិសំខាន់ៗដែលគាំទ្រដោយក្ រុមហ៊ុន
Atlas Copco ។
ប្រសិនប�ើសំណ�ើធ្វ ើឡ�ើងដោយ Atlas Copco ដៃគូ អាជីវកម្ម ដែលផ្ដ ល់គ្រឿងបន្លាស់ ផលិតផលឬវត្ថុធាតុដ�ើមដែលមានផ្ទុក
‘សារធាតុរ៉ែដែលមានជម្លោះ’2 មួ យ ឬច្រើន និងប្រភពពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានជម្លោះ និងហានិភ័យខ្ព ស់ត្វរូ តែមានឆន្ ទៈក្នុ
ងការធ្វ ើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ�ើម្បីធ្វ ើការដោយប្ រុងប្រយ័ត្នដោយគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំត្រឹមត្រូវរបស់ OECD ។

5.

 រលុបបំបាត់ការរ� ើសអ�ើងទាក់ទងនឹងការងារ និងមុខរបរ (GC 6, ILO 111)
កា
ដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ តែគាំទ្រឱកាសស្ម ើភាពគ្នា យុត្តិធម៌ និងភាពចម្រុះមុខ និងធានាថានិយោជិតទា ំងអស់ត្វរូ បានគេគោ
រពយ៉ាងតឹង រ ឹងយោងទៅតាមសមត្ថ ភាព និងគុណសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តល�ើការងារណាមួ យដោយ
មិនប្រកាន់ក្ រុមពូ ជសាសន៍ សាសនា ភេទ អាយុ សញ្ជាតិ ពិការភាព ទំនាក់ទំនងផ្ទា ល់ខ្ លួន សមាជិកភាពសហជីព និង/
ឬការបញ្ចេ ញមតិនយោបាយ។

6.

បរ ិយាកាសនៅកន្លែងការងារ ស្ថានភាពរោងចក្រ និងលំនៅដ្ឋានមានសុវត្ថិភាព និងផាសុកភាពល្អ (ILO 115)
ដៃគូ អាជីវកម្ម តម្រូវធ្វ ើឱ្យមានសុវត្ ថិភាពដល់និយោជិតជាអាទិភាពគ្រប់ពេលវេលា។ ទីក្នុងបរ ិវេណការងារ និងស្ថា នភាព
រោងចក្រត្រូវតែមានលក្ខ ណៈដែលអាចអោយបុគ្គលិកអនុវត្ត តួនាទីរបស់ខ្ លួនក្នុងបរ ិយាកាសសុវត្ ថិភាព និងផាសុកភាពល្អ
រ ួមទា ំងការការពារអគ្គិភ័យ។ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថ យហានិភ័យ អ្នកត្រូវតែមានគោលនយោបាយសមស្របដ�ើម្បីការពារសុខភាព
និងសុវត្ ថិភាពរបស់និយោជិត ការបណ្តុះបណ្តា ល និងការបកស្រាយពីតួនាទីច្បាស់លាស់។ កន្លែ ងសម្រាប់បុគ្គលិកត្វរូ តែការ
ពារសេចក្តីថ្លៃថ្ររបស់
នូ
បុគ្គល និងបំពេញនូ វតម្រូវការអនាម័យផ្ទា ល់ខ្ លួន។ ដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ ចាត់ វ ិធានការសមស្របដ�ើម្បីធា
នាសុវត្ ថិភាព និងបង្កា រគ្រោះថ្នាក់ និងជំឺ ងដែលក�ើតចេញពីលក្ខ ខណ្ឌការងារជំនួសឱ្យនិយោជិតរបស់ពួកគេ។ ឧទាហរណ៏នេះរ ួ
មបញ្ចូលទា ំងការមានឧបករណ៍ជំនួយបឋម។

7.

ស េរ ីភាពនៃការបង្ក ើតសមាគម និងការទទួ លស្គាល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធ ភាពនៃសិទ្ធិក្នុងការធ្វ ើអនុសញ្ញារ ួម (GC 3, ILO 87)
ដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ តែបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិករបស់ពួកគេមានសេរ ីភាពក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយប�ើកចំហជាមួ យថ្នាក់គ្រប់
គ្រងដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកន្លែ ងធ្វ ើការ និងបញ្ហាសំណង។ និយោជិតមានសិទ្ធិជ្រើសរ� ើសថាត�ើសហជីពត្រូវតំណាង ឬមិនតំ
ណាងឱ្យគោលបំណងនៃអនុសញ្ញារ ួម។ ក្ រុមហ៊ុន Atlas Copco មិនអត់អោនចំពោះការរ� ើសអ�ើងប្រឆាំងនឹងនិយោជិតដែលប្
រ� ើសិទ្ធិបែបនេះទេ។

8.

 ំនិតផ្ ចផ្ត
គ
ើមដ�ើម្បីល�ើកកម្ព ស់ទំនួលខុសត្វរូ បរ ិស្ថានអោយកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើង (GC 8, OECD 5)
តួ
ដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរ ិស្ថា នយ៉ាងល្អ ឬយ៉ាងហោចណាស់ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបង្ក ើតគោលនយោបាយ ឬប្រ
ព័ន្ធបរ ិស្ថា នដែលធានាបាននូ វការកែលំអជាបន្ត បន្ទាប់នៃការអនុវត្ត ប រ ិស្ថា នរបស់ខ្ លួន។

2

សារធាតុរ៉ែមានជម្លោះគឺ រ៉ែ columbite-tantalite (coltan), cassiterite, មាស, wolframite ឬនិស្សទ្ទ វត្ថុរបស់ពួកគេ (សំណប៉ាហាំង តង់ស្តែ ន និង tantalum)
ដោយយោងតាមនិយមន័យរបស់គណៈកម្មាធិការមូ លធនបត្រ និងផ្សារហ៊ុន
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វ ិធីសាស្រ្តប្ រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាប្រឈមបរ ិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍ និងការផ្សព្វផ្សាយពត៌មាន បច្ចេ ក វ ិទ្យាដែលមិនប៉ះពាល់
ដល់ប រ ិស្ថាន (GC 7 និង 9 OECD 5)
ឧទាហរណ៍ដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ តែធ្វ ើអាជីវកម្ម របស់ខ្ លួនក្នុងលក្ខ ណៈមួ យដែលការពារ និងថែរក្សាបរ ិស្ថា ន ដោយយក
ចិត្តទុកដាក់ល�ើការប្រើប្រាស់ទឹក និងប្រព្រឹត្ត កម្ម ទឹកសំណល់។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលបង្ក ើតផលិតផល និងសេវាកម្ម
ដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ តែដោះស្រាយ និងកាត់បន្ថ យផលប៉ះពាល់ប រ ិស្ថា នអវ ិជ្ជមានដែលផលិតផល និងសេវាកម្ម អាចមាននៅ
ពេលដែលត្រូវបានផលិតចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ក៏ដូចជានៅពេលពួ កគេបោះចោល។ ដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញា
ចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ និងល�ើកកម្ព ស់បច្ចេក វ ិទ្យាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ប រ ិស្ថា ននៅក្នុងផលិតផល ដំណ�ើរការ
និងការរ�ៀបចំផលិតផល។

10. កា
 រអនុលោមតាមបញ្ជីហាមឃាត់ និងប្រតិវេទរបស់ Atlas Copco3
បញ្ ជីហាមឃាត់របស់ Atlas Copco បានកំណត់អត្ត សញ្ញាណសារធាតុដែលមិនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងគ្រឿងបន្លាស់
ផលិតផល ឬវត្ថុធាតុដ�ើមដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូ នទៅ Atlas Copco ឬស្ ថិតក្នុងដំណ�ើរការផលិតកម្ម ។ បញ្ ជីប្រតិវេទ មា
នផ្ទុកនូ វសារធាតុដែលត្រូវប្រើប្រាស់មានកំណត់ ហ�ើយខ្លឹមសារនៃសារធាតុដែលបានចុះបញ្ ជីនៅក្នុងទំនិញដែលត្រូ
វបានបញ្ជូ នទៅ Atlas Copco ត្រូវបានប្រកាស។ សារធាតុរ៉ែមានជម្លោះ ក៏ត្វរូ បានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ ជីប្រតិវេទ
សូ មម�ើលលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យ 4 សម្រាប់ការបំភ្លឺ។ ដៃគូ អាជីវកម្ម ត្វរូ បញ្ជាក់ពីការអនុលោមរបស់ពួកគេជាមួ យបញ្ ជីទា ំងនេះ
ដោយតាមដានភាពទាន់សម័យនៃបញ្ ជី និងការជូ នដំណឹងរបស់ Atlas Copco ប្រសិនប�ើមានសារធាតុរ ួមបញ្ចូលណាមួ យមា
នបញ្ហា។

អនុលោមភាព និងការតាមដាន
Atlas Copco តម្រូវឱ្យដៃគូ អាជីវកម្ម របស់ខ្ លួនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមអាជីវកម្ម និងសង្គ ម និងលក្ខ ខណ្ឌបរ ិស្ថា នដែលបានចុះបញ្ ជី
នៅទីនេះ។ ដៃគូ អាជីវកម្ម ដែលមានភាពសកម្ម ក្នុងការអនុវត្ត ឬអ្នកដែលបានបំពេញតាមលក្ខ ខណ្ឌទា ំងនេះនឹងត្រូវបានពិចារ
ណាសម្រាប់ភាពជាដៃគូ ដែលពេញចិត្ត។ ក្ រុមហ៊ុននឹងឃ្លា ំម�ើលយ៉ាងតឹង រ៉ឹង និងតាមដានល�ើការអនុលោមតាមដៃគូ អាជីវកម្ម ជា
មួ យនឹងលក្ខ ខណ្ឌទា ំងនេះតាមរយៈការស្ទ ង់មតិ និងសវនកម្ម ។ Atlas Copco ក៏នឹងពិនិត្យឡ�ើង វ ិញនូ វទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម របស់
ខ្ លួនផងដែរប្រសិនប�ើមានការរកឃ�ើញការរំលោភបំពាន ហ�ើយដៃគូ អាជីវកម្ម នឹងត្រូវស្ន ើសុំភ្លា មៗឱ្យសម្របខ្ លួន ឬផ្លាស់ប្រដ�ើ
តូ ម្បីបំ
ពេញតាមលក្ខ ខណ្ឌ។ ដៃគូ អាជីវកម្ម អាចចុះហត្ថលេខាល�ើការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះឯកសារនេះ ប្រសិនប�ើពួកគេកំពុងបំ
ពេញតម្រូវការទា ំងនេះហ�ើយមានបំណងបង្ក ើតផែនការសកម្ម ភាពជាមួ យ Atlas Copco ។
ក្ រុមហ៊ុន Atlas Copco តម្រូវឱ្យដៃគូ អាជីវកម្ម របស់ពួកគេរក្សាឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីបង្ហាញពីការអនុលោមតាមលក្ខ ខណ្ឌដែល
បានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ ឬបង្ហាញពីចេតនា និងឆន្ ទៈក្នុងការអនុលោមតាមលក្ខ ខណ្ឌដោយបង្ក ើតផែនការសកម្ម ភាពមួ យជាមួ យ
សកម្ម ភាពទា ំងឡាយ។ តាមលក្ខ ខណ្ឌក្នុងការធ្វ ើអាជីវកម្ម ជាមួ យក្ រុមហ៊ុន Atlas Copco បណ្ដា ដៃគូ អាជីវកម្ម និងអ្នកម៉ៅការរប
ស់ពួកគេត្វរូ តែអនុញ្ញាតឱ្យ Atlas Copco និងភ្នាក់ងារដែលបានចាត់តាំងរបស់ខ្ លួន (រ ួមបញ្ចូលទា ំងភាគីទីបី) ដ�ើម្បីធ្វ ើសវនកម្ម ។

(ឈ្មោះដៃគូ អាជីវកម្ម )
បានអាន និងយល់ពីឯកសារនេះដោយផ្អែ កល�ើក្រមប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម របស់ក្ រុមហ៊ុន Atlas Copco និងបានប្តេជ្ញាគោរពយ៉ាងពេ
ញលេញទៅនឹងលក្ខ ខណ្ឌ និងតម្រូវការទា ំងអស់នៅក្នុងឯកសារនេះ។

ឈ្មោះ						

ទីតាំង/មុខតំណែងការងារ

កាលបរ ិច្ឆេទ និងទីកន្លែ ង				

ហត្ថលេខា

ឯកសារយោងបន្ថែម
•   លេខកូ ដ ILO នៃការអនុវត្ត ល�ស
ើ ុវត្ ថិភាព និងសុខភាព http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm
•   បទដ្ឋានពលកម្ម អន្ត រជាតិILO http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
•   គោលការណ៍ណែនាំ OECD សម្រាប់សហគ្រាសពហុតោភាគី www.oecd.org
•   អនុសញ្ញាអង្គ ការសហប្រជាជាតិ ប ្រឆាំងនឹងអំព�ព
ើ ក
ុ រលួ យ http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
•   កាតិកាសញ្ញាសកលរបស់អង្គ ការសហប្រជាជាតិ www.unglobalcompact.org
•   សេចក្ដីព្រាងច្បាប់អន្ត រជាតិស្ដីអំពស
ី ទ
ិ ្ធិមនុស្សរបស់អង្គ ការសិទ្ធិមនុស្ស www.un.org
•   ISO 14001, www.iso.org
•   SA 8000, www.sa-intl.org
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បញ្ ជីហាមឃាត់ និងប្រតិវេទអាចរកបាននៅល�ើល�ើគេហទំព័រ Atlas Copco Group ៖
http://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/ethical-supply-chain

