
សេចក្តីណែនាំ

Atlas Copco គឺជាក្ រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា្ម្មឈានមុខសគសលើពិភពសោ្សលើដំសោះករាយផលិតភាពក្រ្្រសោយចីរភាព។ ក្ រុមហ៊ុ
នផ្តល់សេវា្ម្មដល់អតិថិជនតាមរយៈម៉ា េុីនេ្រ់ខ្យល់តាមរស្រៀ្រថ្មីរ្រេ់ខ្ លួន ដំសោះករាយ្ូរមខ្យល់  ម៉ា េុីនសភល ើង ម៉ា េុីន្ូរម 
ឧ្រ្រណ៍សក្រើករាេ់ថាមពល និងក្រព័ន្ធ សរៀ្រដំស�ើង។ Atlas Copco ្រសងក ើតផលិតផល និងសេវា្ម្មស ្្ត តសលើផលិតភាព 
ក្រេិទ្ធភាពថាមពល េុវតិ្ភាពនិង ភាពងាយកេលួលសៅ្ននលងស វ្ ើការ។ ក្ រុមហ៊ុនសនះកតរូវរាន្រសងក ើតស�ើងសៅឆ្នា ំ 1873 
នដលមនមូលោឋា នសៅរដឋាធានី េ្ត ្់ខម ក្រសទេេ៊ុយនអ៊ត សហើយរានពកងី្វរិាលភាពសលើេ្លសោ្ជាង 180 ក្រសទេ។

ច្្រុ វេិ័យរ្រេ់ក្ រុមសនះគឺកតរូវគិតទុ្ជាមុន – First in Choice រ្រេ់អតិថិជន អនា្ផ្គត់ផ្គង់រ្រេ់ខ្ លួន 
និងដដគូអាជីវ្ម្មសផសេងសទៀត កពមទាងំអនា្ពា្់ព័ន្ធដដទសទៀតផងនដរ។ នផអែ្សលើគុណតដមលេ្ រូលរមួគ្នា  ក្ រុមហ៊ុន Atlas Copco 
Group មន្រំណងសដើម្ីេសកមចរាននូវចំណុចសនះតាមរយៈការសគ្រពក្មេីល្ម៌សៅ្្រុងការក្រតិ្រត្ត ិអាជីវ្ម្មរ្រេ់ខ្ លួន និង
ស វ្ ើការជាមួយដដគូអាជីវ្ម្មនដលមន្រទោឋា នកេសដៀងគ្នា ។ 

កកមក្រតិ្រត្ិអាជតីវកម្មរ្រេ់ Atlas Copco1 ណចងថា៖

•     “សយើងខតិខសំ វ្ ើជាដដគូេហការដល៏អែ ្រផំតុេកម្រ់ដដគូអាជីវ្ម្មរ្រេ់សយើងដូចជាអនា្ផ្គត់ផ្គង់ អនា្ស ៉៉ា ការ្រន្ត  
ក្ រុមហ៊នុដដគូរមួគ្នា  ភានា ្ង់ារ នងិអនា្នច្ចាយ សហើយវាគឺជាអវ ីនដលពួ្សគផ្តល់អាទភិាព។

•     សយើងនេវ ងរ្ វាយតដមល នងិសកជើេសរ ើេដដគូអាជីវ្ម្មសោយមនិលំសអៀងសលើមូលោឋា នដន្តា្ត សគ្លសៅរមួមនផលតិ
ភាព គណុភាព ការដឹ្ជញ្រូ ន តដមល នងិភាពសជឿជា្់្ដូ៏ចជាការស្រ្តជាញា ចិត្តចំសពាះការអនុវត្តនផនា្្រររ្ិាន នងិេង្គម 
កពមទាងំការអភិវឌ ្ឍន។៍

•     សយើងស វ្ ើឱ ្យពួ្សគដងឹពកីារស្រ្តជាញា ចិត្តរ្រេ់សយើង សហើយរពំងឹថាពួ្សគនងឹក្រកានខ្់្្រនូ់វសគ្លនសោរាយនានារ្រេ់សយើង»។

ឯ្រារសនះមនសគ្ល្រំណងគ្ំកទការអនុវត្ដសគ្លនសោរាយរ្រេ់ Atlas Copco ទា្់ទងនឹងការអនុវត្តក្មេីល្ម៌អាជីវ្
ម្ម េង្គម េុវត្ិភាព េុខភាព និង្រររ្ិានសោយផ្តល់ការពន្យល់េសងខេ្រអំពីការរំពឹងទុ្ជាមូលោឋា នរ្រេ់ក្ រុមដដគូអាជីវ្ម្មរ្រេ់
ខ្ លួន។

សោលការែ៍ណែល្រង្ហា ញខាងសកកាមកតរូវបានណ អ្ែកសលើមូលដ្ឋា នននកកមក្រតិ្រត្ិអាជតីវកម្មរ្រេ់ Atlas Copco ណែលណ អ្ែកសលើសោល
ការែ៍ណែនាអំន្រជាតិណែលបានោកំ្រសដ្យកក រុមហ៊ុន៖

•    ចបា្រេ់្ត ពីេីទិ្ធ ិមនេុសេអន្តរជាតិរ្រេ់អង្គការេហក្រជាជាតិ

•    សេច ្្ត ីក្រកាេរ្រេ់អង្គការពល្ម្មអន្តរជាតេិ្ត ពីសីគ្លការណ៍កគះឹ នងិេទិ្ធសិៅ្ននលងស វ្ ើការ (ILO)

•    អង្គការេហក្រជាជាតិក្រតិ្រត្ត ិជាេ្ល (GC)

•    សគ្លការណ៍នណនាំ OECD េកម្រេ់ហកគ្េពហសុតាភាគី 

តកមរូវការ្ូរសៅ
ដដគូអាជីវ្ម្មដូចជាអនា្ផ្គត់ផ្គង់ អនា្ស ៉៉ា ការ ដដគូវនិសោគរមួគ្នា  ភានា ្់ងារ និងអនា្នច្ចាយកតរូវនតយ្ចិត្តទុ្ោ្់ចំសពាះកា
រស្រ្តជាញា ចិត្ត និងការរំពឹងទុ្រ្រេ់ក្ រុមហ៊ុនសោយអនុសោមតាមក្មក្រតិ្រត្ត ិអាជីវ្ម្ម។ ក្រេិនស្រើដដគូអាជីវ្ម្មសក្រើករាេ់អនា្
ស ៉៉ា ការេកម្រ់ការផលិតផលិតផល ឬសេវា្ម្មរ្រេ់ Atlas Copco Group វាគឺជាការទទួលខុេកតរូវរ្រេ់ដដគូអាជីវ្ម្ម្្រុងការសក្រើ
សគ្លការណ៍ដូចគ្នា សដើម្ីវាយតដមលនិងសកជើេសរ ើេអនា្ស ៉៉ា ការរ្រេ់ពួ្សគ។ ក្រេិនស្រើកតរូវរានសេនា ើេុំ ដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវករា្រ់ Atlas 
Copco ថាសតើអនា្ស ៉៉ា ការ្រន្តោមួយនដលពួ្សគនឹងសក្រើ។

ដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវនតអនុវត្តតាមកគ្រ់េ្ម្មភាពរ្រេ់ពួ្សគទាងំអេ់តាមចបា្រ់ និង្រទ្រញ្ញ ត្ត ិជាតិនដលកតរូវអនុវត្តចំសពាះក្រតិ
្រត្ត ិការ និងការងាររ្រេ់ពួ្សគសៅ្្រុងក្រសទេនដលពួ្សគក្រតិ្រត្ត ិការ។ ក្រេិនស្រើមនល ខ្េណៈវនិិច្័យោមួយសៅ្្រុងឯ្រា
រសនះនដលក្រឆ្ំងនឹងចបា្រ់ជាតិសៅ្្រុងក្រសទេ ឬទឹ្ដីោមួយសនាះ ចបា្រ់កតរូវនតអនុវត្តតាមជានិច្ច។ ្្រុង្រណីន្រ្រសនះដដគូអា
ជីវ្ម្មកតរូវជូនដំណឹងសៅ Atlas Copco ភាល មៗអំពីជសមល ះមុនសពលចុះហត្សលខ្សលើឯ្រារសនះ។

តកមរូវការរ្រេ់ Atlas Copco អាចសលើេពីតកមរូវការនដលមននចងសៅ្្រុងចបា្រ់ជាតិ នដល្្រុង្រណីសនះដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវនតអនុ
សោមតាមតកមរូវការ Atlas Copco ្រនន្ម។

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

សគ្លការណ៍ដដគូអាជីវ្ម្មរ្រេ់ Atlas Copco 
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សោលការែ៍នែគូអាជតីវកម្ម

1.   ការលុ្រ្រំបាត់រាល់្រកមង់ននកម្លា ងំពលកម្មសដ្យ្រង្ំ និងករាកំ្រមិនបាន (GC 4, ILO 29)
ដដគូអាជីវ្ម្មមិនកតរូវស វ្ ើពល្ម្មសោយ្រងខេ ំ ឬសោយមិនេ្ម ័កគចិត្តោមួយសទ។ វាមិនកតរូវរានអត់ឱនឱ្យសទាះ្្រុងរ្ូរភាពោ
មួយ្៏សោយ។ សនះរមួ្រញ្ច រូលទាងំការងារ ឬសេវា្ម្មោមួយនដលអនុវត្តសោយមនុេសេមនា ្់នដលេ្ិតសកកាមការគំរាម្ំនហង
ដនការពិន័យ និងេកម្រ់មនុេសេនដលមិនរានផ្តល់ខ្ លួនសោយេ្ម ័កគចិត្ត។ វា្៏ហាមឃាត់ដដគូអាជីវ្ម្មពីការតកមរូវឱ្យនិសោជិ
តោ្់ករា្់ ឬឯ្រារសដើមដូចជាលិខិតឆលងនដន វញិ្្ញ ្រន្រកតេិ្សា និងការចូលចិត្ត្្រុងអំ�រុ ងសពលការងាររ្រេ់ពួ្សគ។

2.  ការ្រែិសេធសលើពលកម្មកុម្រ (GC 5, ILO 138) 
Atlas Copco មិនទទួលយ្ពល្ម្ម្ុមរសទ។ ដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវចាត់វធិានការ្រងាក រចាំរាច់សដើម្ីធានាថាពួ្សគមិនសក្រើ
ករាេ់នរោមនា ្់សកកាមអាយុកេ្រចបា្រ់ដនការងារសនាះសទ។ សនះមនន័យថាលុះកតានតចបា្រ់្្រុងក្រសទេ្ំណត់សអាយមន
្កមិតអាយុកាន់នតខ្ពេ់ គ្្ម នមនុេសេោនដលមនអាយុសកកាម 15 ឆ្នា ំ (ឬ 14 ឆ្នា ំនដលកតរូវរានអនុញ្្ញ តសោយអនុេញ្្ញ  ILO 
សលខ 138) អាចកតរូវរានស វ្ ើការងារសទ។ ចំសពាះអនីតិជននដលមនការអនុញ្្ញ តកតរូវមនការទទួលខុេកតរូវ្្រុងការផ្តល់ល ខ្េខ
ណ្ឌ ការងារ សម៉ា ងស វ្ ើការ និងករា្់ឈ្ លួលេមកេ្រេកម្រ់អាយុរ្រេ់ខ្ លួនកេ្រតាមចបា្រ់្្រុងកេ រ្ុ នដលអាចអនុវត្តរាន។ អា
យុអ្រ្្ររមេកម្រ់ការងារនដលមនសកគ្ះថានា ្់គឺ 18 ឆ្នា ំ។

3.  ភាពេុចរតិ (GC 10, OECD 9) 
ដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវនតស វ្ ើការក្រឆ្ំងនឹងទកមង់ដនអំសពើពុ្រលួយទាងំអេ់រមួទាងំការជំរតិយ្ករា្់ និងការេុីេំណូ្។ 
មិនអាចសក្រើឯ្រារន ល្ងកាល យ ឬការអនុវត្តខុេចបា្រ់ដដទសទៀត ឬការសក្រើអង្គភាព ឬ្៏អនា្ផ្គត់ផ្គង់ផលិត្ម្មនដលមិ
នរានក្រកាេ។ សយើងកតរូវការការកគ្រ់កគងរមួគ្នា  និងការចូលសក្រើករាេ់សោយឥតគិតដថលសៅកាន់្ររសិវណដដគូអាជីវ្ម្ម
រមួទាងំសរាងចក្ផលិត។ ដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវនត្រញ្្្់ពីការស្រ្តជាញា ចិត្តរ្រេ់ពួ្សគចំសពាះការក្រ្ួតក្រនជងសោយយុត្ត ិ្
ម៌ និងយល់កពមមិនឱ្យចូល្្រុង្ិច្ចពិភា្សា ឬ្ិច្ចកពមសកពៀងជាមួយដដគូក្រ្ួតក្រនជងទា្់ទងនឹងការ្ំណត់តដមល 
ការនច្ចំនណ្ទីផសារ ឬេ្ម្មភាពកេសដៀងគ្នា សផសេងសទៀត។

4.  ការោកំ្រ និងការសោរពេិ្្រិមនុេ្ស (GC 1 និង GC 2)
ដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវនតគ្ំកទ និងសគ្រពការការពារេិទ្ធិមនុេសេ។ ពួ្សគកតរូវនត្រញ្្្់ថាពួ្សគមិនពា្់ព័ន្ធនឹងការរំសោភ
្រំពានេិទ្ធិមនុេសេសទ សហើយពួ្សគកតរូវសគ្រពតាមសគ្លការណ៍នណនាំេីល្ម៌អន្ត រជាតិេំខ្ន់ៗនដលគ្ំកទសោយក្ រុមហ៊ុន 
Atlas Copco ។ 
 
ក្រេិនស្រើេំសណើស វ្ ើស�ើងសោយ Atlas Copco ដដគូអាជីវ្ម្មនដលផ្ដល់សកគឿង្រនាល េ់ ផលិតផលឬវត្រុធាតុសដើមនដលមនផ្រុ្ 
‘រារធាតុនរែនដលមនជសមល ះ’2 មួយ ឬសកចើន និងក្រភពពី្រោ្ដ ក្រសទេនដលមនជសមល ះ និងហានិភ័យខ្ពេ់កតរូវនតមនឆន្ៈ្្រុ
ងការស វ្ ើ្ិច្ចេហក្រតិ្រត្ត ិការសដើម្ីស វ្ ើការសោយក្រ រុងក្រយ័តនាសោយសគ្រពតាមសគ្លការណ៍នណនាំកតឹមកតរូវរ្រេ់ OECD ។

5.  ការលុ្រ្រំបាត់ការសរ ើេសអើងរាក់្រងនឹងការង្រ និងមុខរ្ររ (GC 6, ILO 111)
ដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវនតគ្ំកទឱកាេសេ្ម ើភាពគ្នា  យុត្ត ិ្ម៌ និងភាពចកម រុះមុខ និងធានាថានិសោជិតទាងំអេ់កតរូវរានសគសគ្
រពោ៉ា ងតឹងរងឹសោងសៅតាមេមត្ភាព និងគុណេម្ត្ត ិរ្រេ់ពួ្គ្ត់សៅ្្រុងការេសកមចចិត្តសលើការងារោមួយសោយ
មិនក្រកាន់ក្ រុមពូជរាេន៍ រាេនា សភទ អាយុ េញ្្តិ ពិការភាព ទំនា្់ទំនង្្ល់ខ្ លួន េមជិ្ភាពេហជីព និង/
ឬការ្រសញ្ច ញមតិនសោរាយ។

6.  ្ររយិាកាេសៅកណនលាងការង្រ ស្ថា នភាពសរាងចកក និងលំសៅដ្ឋា នម្នេុវតថា ិភាព និងផាេុកភាពលអែ  (ILO 115) 
ដដគូអាជីវ្ម្មតកមរូវស វ្ ើឱ្យមនេុវតិ្ភាពដល់និសោជិតជាអាទិភាពកគ្រ់សពលសវោ។ ទី្្រុង្ររសិវណការងារ និងរ្ានភាព
សរាងចក្កតរូវនតមនល ខ្េណៈនដលអាចសអាយ្រុគ្គលិ្អនុវត្តតួនាទីរ្រេ់ខ្ លួន្្រុង្ររោិកាេេុវតិ្ភាព និង្េុ្ភាពលអែ  
រមួទាងំការការពារអគ្គ ិភ័យ។ សដើម្ីកាត់្រន្យហានិភ័យ អនា្កតរូវនតមនសគ្លនសោរាយេមកេ្រសដើម្ីការពារេុខភាព 
និងេុវត្ិភាពរ្រេ់និសោជិត ការ្រណ្រុ ះ្រោ្ត ល និងការ្រ្ករាយពីតួនាទីចបាេ់ោេ់។ ្ននលងេកម្រ់្រុគ្គលិ្កតរូវនតការ
ពារសេច ្្ត ីដថលថ្ រូររ្រេ់្រុគ្គល និង្រំសពញនូវតកមរូវការអនាម័យ្្ល់ខ្ លួន។ ដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវចាត់វធិានការេមកេ្រសដើម្ីធា
នាេុវតិ្ភាព និង្រងាក រសកគ្ះថានា ្់ និងជំងឺ នដលស្ើតសចញពីល ខ្េខណ្ឌ ការងារជំនួេឱ្យនិសោជិតរ្រេ់ពួ្សគ។ ឧទាហរណ៏សនះរ ួ
ម្រញ្ច រូលទាងំការមនឧ្រ្រណ៍ជំនួយ្រឋម។

7.  សេរ ើភាពននការ្រសងកើតេម្គម និងការ្រ្ួរលស្គា ល់ក្រក្រសដ្យក្រេិ្្រភាពននេិ្្រិក្រុងការសធវ ើអនុេញ្ញា រមួ (GC 3, ILO 87)
ដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវនត្រញ្្្់ថា្រុគ្គលិ្រ្រេ់ពួ្សគមនសេរ ើភាព្្រុងការករាកេ័យទា្់ទងសោយស្រើ្ចំហជាមួយថានា ្់កគ្រ់
កគងសដើម្ីសោះករាយ្រញ្ហា ្ននលងស វ្ ើការ និង្រញ្ហា េំណង។ និសោជិតមនេិទ្ធិសកជើេសរ ើេថាសតើេហជីពកតរូវតំោង ឬមិនតំ
ោងឱ្យសគ្ល្រំណងដនអនុេញ្្ញ រមួ។ ក្ រុមហ៊ុន Atlas Copco មិនអត់សអានចំសពាះការសរ ើេសអើងក្រឆ្ំងនឹងនិសោជិតនដល្រ្
សរ ើេិទ្ធិន្រ្រសនះសទ។

8.  គំនិត្្ តួចស្្ើមសែើម្តីសលើកកម្ពេ់្រំនួលខុេកតរូវ្ររសិ្ថា នសអាយកាន់ណតក្រសេើរស�ើង (GC 8, OECD 5)
ដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវមនក្រព័ន្ធ កគ្រ់កគង្រររ្ិានោ៉ា ងលអែ  ឬោ៉ា ងសហាចោេ់ស្រ្តជាញា ចិត្ត្្រុងការ្រសងក ើតសគ្លនសោរាយ ឬក្រ
ព័ន្ធ្រររ្ិាននដលធានារាននូវការន្លំអជា្រន្ត្រន្ា្រ់ដនការអនុវត្ត្រររ្ិានរ្រេ់ខ្ លួន។

2រារធាតុនរែមនជសមល ះគឺ នរែ columbite-tantalite (coltan), cassiterite, មេ, wolframite ឬនិេសេទ្វត្រុរ្រេ់ពួ្សគ (េំណរា៉ា ហាំង តង់នេ្ត ន និង tantalum) 
សោយសោងតាមនិយមន័យរ្រេ់គណៈ្ម្ម ្ិការមូល្ន្រកត និងផសារហ៊ុន 
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9.  វធិតីស្សេ្ក្រ រុងក្រយ័ត្នចំសោះ្រញ្ហា ក្រឈម្ររសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍ និងការ្្សពវ្សាយពត៌ម្ន ្រសចចេកវ្ិរយាណែលមិន្រ៉ះោល់
ែល់្ររសិ្ថា ន (GC 7 និង 9 OECD 5)
ឧទាហរណ៍ដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវនតស វ្ ើអាជីវ្ម្មរ្រេ់ខ្ លួន្្រុងល ខ្េណៈមួយនដលការពារ និងនថរ្សា្រររ្ិាន សោយយ្
ចិត្តទុ្ោ្់សលើការសក្រើករាេ់ទឹ្ និងក្រកពឹត្ត្ម្ម ទឹ្េំណល់។ ឧទាហរណ៍ សៅសពល្រសងក ើតផលិតផល និងសេវា្ម្ម 
ដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវនតសោះករាយ និងកាត់្រន្យផល្រ៉ាះពាល់្រររ្ិានអវជ្ិមននដលផលិតផល និងសេវា្ម្មអាចមនសៅ
សពលនដលកតរូវរានផលិតនច្ចាយ និងសក្រើករាេ់្៏ដូចជាសៅសពលពួ្សគសរាះសចាល។ ដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវ្រញ្្្់ពីការស្រ្តជាញា
ចិត្តរ្រេ់ពួ្សគចំសពាះការអភិវឌ្ឍន៍ និងសលើ្្ម្ពេ់្រសច្ច្វទិយានដលមិន្រ៉ាះពាល់ដល់្រររ្ិានសៅ្្រុងផលិតផល ដំសណើរការ 
និងការសរៀ្រចំផលិតផល។

 
10.  ការអនុសោមតាម្រញ្តីហាមឃាត់ និងក្រតិសវ្ររ្រេ់ Atlas Copco3

្រញ្ីហាមឃាត់រ្រេ់ Atlas Copco រាន្ំណត់អត្តេញ្្ញ ណរារធាតុនដលមិនកតរូវរានសក្រើសៅ្្រុងសកគឿង្រនាល េ់ 
ផលិតផល ឬវត្រុធាតុសដើមនដលកតរូវរានដឹ្ជញ្រូ នសៅ Atlas Copco ឬេិ្ត្្រុងដំសណើរការផលិត្ម្ម។ ្រញ្ីក្រតិសវទ ម
នផ្រុ្នូវរារធាតុនដលកតរូវសក្រើករាេ់មន្ំណត់ សហើយខល ឹមរារដនរារធាតុនដលរានចុះ្រញ្ីសៅ្្រុងទំនិញនដលកតរូ
វរាន្រញ្រូ នសៅ Atlas Copco កតរូវរានក្រកាេ។ រារធាតុនរែមនជសមល ះ ្៏កតរូវរានោ្់្រញ្ច រូលសៅ្្រុង្រញី្ក្រតិសវទ 
េូមសមើលល ខ្េណៈវនិិច្័យ 4 េកម្រ់ការ្រំភល ឺ។ ដដគូអាជីវ្ម្មកតរូវ្រញ្្្់ពីការអនុសោមរ្រេ់ពួ្សគជាមួយ្រញ្ីទាងំសនះ 
សោយតាមោនភាពទាន់េម័យដន្រញី្ និងការជូនដំណឹងរ្រេ់ Atlas Copco ក្រេិនស្រើមនរារធាតុរមួ្រញ្ច រូលោមួយម
ន្រញ្ហា ។

អនុសោមភាព និងការតាមដ្ន
Atlas Copco តកមរូវឱ្យដដគូអាជីវ្ម្មរ្រេ់ខ្ លួនក្រកាន់ខ្្្រ់នូវក្មអាជីវ្ម្ម និងេង្គម និងល ខ្េខណ្ឌ ្រររ្ិាននដលរានចុះ្រញ្ី
សៅទីសនះ។ ដដគូអាជីវ្ម្មនដលមនភាពេ្ម្ម្្រុងការអនុវត្ត ឬអនា្នដលរាន្រំសពញតាមល ខ្េខណ្ឌ ទាងំសនះនឹងកតរូវរានពិចារ
ោេកម្រ់ភាពជាដដគូនដលសពញចិត្ត។ ក្ រុមហ៊ុននឹងឃាល ំសមើលោ៉ា ងតឹងរុឹង និងតាមោនសលើការអនុសោមតាមដដគូអាជីវ្ម្មជា
មួយនឹងល ខ្េខណ្ឌ ទាងំសនះតាមរយៈការេ្ង់មតិ និងេវន្ម្ម។ Atlas Copco ្៏នឹងពិនិត្យស�ើងវញិនូវទំនា្់ទំនងអាជីវ្ម្មរ្រេ់
ខ្ លួនផងនដរក្រេិនស្រើមនការរ្ស�ើញការរំសោភ្រំពាន សហើយដដគូអាជីវ្ម្ម នឹងកតរូវសេនា ើេុំភាល មៗឱ្យេកម្រខ្ លួន ឬ ល្ េ់្្រ រូរសដើម្ី្រំ
សពញតាមល ខ្េខណ្ឌ ។ ដដគូអាជីវ្ម្មអាចចុះហត្សលខ្សលើការស្រ្តជាញា ចិត្តរ្រេ់ពួ្សគចំសពាះឯ្រារសនះ ក្រេិនស្រើពួ្សគ្ំពុង្រំ
សពញតកមរូវការទាងំសនះសហើយមន្រំណង្រសងក ើតនផនការេ្ម្មភាពជាមួយ Atlas Copco ។

ក្ រុមហ៊ុន Atlas Copco តកមរូវឱ្យដដគូអាជីវ្ម្មរ្រេ់ពួ្សគរ្សាឯ្រារកគ្រ់កគ្ន់សដើម្ី្រងាហា ញពីការអនុសោមតាមល ខ្េខណ្ឌ នដល
រានសរៀ្ររា្រ់ខ្ងសលើ ឬ្រងាហា ញពីសចតនា និងឆន្ៈ្្រុងការអនុសោមតាមល ខ្េខណ្ឌ សោយ្រសងក ើតនផនការេ្ម្មភាពមួយជាមួយ
េ្ម្មភាពទាងំឡាយ។ តាមល ខ្េខណ្ឌ ្្រុងការស វ្ ើអាជីវ្ម្មជាមួយក្ រុមហ៊ុន Atlas Copco ្រោ្ដ ដដគូអាជីវ្ម្ម និងអនា្ស ៉៉ា ការរ្រ
េ់ពួ្សគកតរូវនតអនុញ្្ញ តឱ្យ Atlas Copco និងភានា ្់ងារនដលរានចាត់តាំងរ្រេ់ខ្ លួន (រមួ្រញ្ច រូលទាងំភាគីទី្រី) សដើម្ីស វ្ ើេវន្ម្ម។

(សឈា្ម ះដដគូអាជីវ្ម្ម) 

រានអាន និងយល់ពីឯ្រារសនះសោយនផអែ្សលើក្មក្រតិ្រត្ត ិអាជីវ្ម្មរ្រេ់ក្ រុមហ៊ុន Atlas Copco និងរានស្រ្តជាញា សគ្រពោ៉ា ងសព
ញសលញសៅនឹងល ខ្េខណ្ឌ  និងតកមរូវការទាងំអេ់សៅ្្រុងឯ្រារសនះ។

សឈា្ម ះ      ទីតាំង/មុខតំនណងការងារ 

កាល្ររសិច្ទ និងទី្ននលង    ហត្សលខ្

3្រញី្ហាមឃាត់ និងក្រតិសវទអាចរ្រានសៅសលើសលើសគហទំព័រ Atlas Copco Group ៖ 
http://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/ethical-supply-chain 

ឯកស្រសយាង្រណនថាម

•   សលខ្ូដ ILO ដនការអនុវត្តសលើេុវត្ិភាព នងិេខុភាព  http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm

•   ្រទោឋា នពល្ម្មអន្តរជាតិILO http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm

•   សគ្លការណ៍នណនាំ OECD េកម្រេ់ហកគ្េពហសុតាភាគី www.oecd.org

•   អនេុញ្្ញ អង្គការេហក្រជាជាតិក្រឆ្ងំនងឹអំសពើពុ្ រលួយ http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html

•   កាតិកាេញ្្ញ េ្លរ្រេ់អង្គការេហក្រជាជាតិ www.unglobalcompact.org 

•   សេច ្្ដ ីកពាងចបា្រ់អន្តរជាតេិ្ដ ីអពំេីទិ្ធ ិមនេុសេរ្រេ់អង្គការេទិ្ធិមនេុសេ  www.un.org

•   ISO 14001, www.iso.org

•   SA 8000, www.sa-intl.org
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