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សេចក្តីដក្ស្េង់នៃស្ក្មចរ ិយាធម៌របេ់តូតា ល់

EXTRACT OF TOTAL CODE OF CONDUCT
Total is one of the largest integrated oil and gas companies in the world, with activities
in more than 130 countries. Its 100,000 employees put their expertise to work in every
part of the industry — exploration and production of oil and natural gas, refining,
chemicals, marketing and new energies. Total is working to help satisfy the global

តូតាល់ជាក្រុមហ៊ុនប្ក្េងនិងឧស្ម័នេញ្ូច លគ្នាដ៏ធំេំផ៊ុតមួយប្ៅរា៊ុងពិភពប្ោរ

ទំងអស្់នន ឧស្ាហរមម-ការរ៊ុរររ និង ផលិតរមមរេស្់ប្ក្េង និង ឧស្ម័នធមមជាតិ, ការរំរាញ់ប្ក្េង, វតថ៊ុ
រីមី, េីផារ, និងថាមពល ថ្មី។ តូតាល់ រំព៊ុងដំប្

ើ រការប្ដើមបីជួយេំប្ពញតំរវូ ការថាមពលជាស្រល ទំង

demand for energy, both today and tomorrow. www.total.com

ប្ពលេរច៊ុេបនាទំងប្ពលអនារត។ www.total.com។

Our Business Principles

ប្គ្នលការ

As a responsible industrial company, we are committed to supporting efficient and
properly managed use of our energy sources and products.
We take into account the needs of today’s consumers and the interests of future
generations. We have an active policy of environmental stewardship that is an integral
part of our sustainable development strategy and we provide regular and transparent
reports.
The following business principles are a reference point and go hand-in-hand with our
goals of continued growth, benefiting shareholders, customers and employees whilst
contributing to the economic and social development of the countries in which we
operate។
 Total seeks to ensure the highest Safety, Health, Security and Environmental

ប្យើងយរមររិតពិចារណាអំពីតក្មូវការពីអារប្ក្េើក្បាស្់េរច៊ុេបនាប្នោះ

រេស្់ប្យើង ប្ហើយប្យើងផតល់ជូនរបាយការ

៍ ក្េរេប្ោយតមាាភាពនិងប្េៀងទត់។

ការងារទរ់េងនឹងេរិស្មថន
ប្គ្នលការ

ប្យើងមានដំប្


ើ រការរិរចការជំនួញប្នោះ។

តូតាល់មានេិស្ប្ៅធានាស្តង់ោរឬេេោឋនស្៊ុវតថិភាព ស្៊ុខភាព ស្នតិស្៊ុខ និង េរិស្មថន រក្មិតោ៉ា ង
ខពស្់េំផ៊ុត ប្ៅរដនាងទំងឡាយណាដដលប្យើងមានដំប្



ដដលបានប្រៀេរំប្

ើង ប្ដើមបីក្បាេ់ប្ោយដឹងម៊ុននិងររប្ោយប្

អំប្ពើព៊ុររលួយ ដដលក្តូវអន៊ុវតតេូទំងស្រលប្ោរ។

 តូតាល់ក្តូវប្េតជាារិតតប្គ្នរពតាមេេោឋនស្តីពីស្ិេិម
ធ ន៊ុស្ស
តូតាល់ក្េកាន់ខាាេ់រំប្





The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights as



The fundamental Conventions of the International Labor Organization



The OECD Guidelines for Multinational Enterprises





The Voluntary Principles on Security and Human Rights





The United Nations Global Compact



រំប្

1.

៍ ដដលដ




1-

ប្គ្នលការ
ប្គ្នលការ

៍ដ

នាំ OECD ស្ក្មាេ់ស្ហក្គ្នស្ពហ៊ុជាតិ

រតិការស្ញ្ញាស្រលននអងគការស្ហក្េជាជាតិ (United Nations Global Compact)

ោះេ៊ុរគលមាារ់ៗ។

េ៊ុរគលិរប្យើងទំងអស្់

ក្តូវនាំយររ៊ុ

និងការប្គ្នរពរវាងស្មព័នធក្រុម

តំនលប្យើងប្ដើមបីជីវ ិតរស្់ប្ៅតាមរយៈោរេបរិរ ិោមូលោឋន

រ់ព័នធប្ផសងៗ

ក្រុមហ៊ុនតូតាល់ផតល់ជូនអតិថ្ិជននានានូវផលិតផល និងប្ស្វារមមដដលមានរ៊ុ

ប្យើងេប្ក្មើប្ោយយររិតតេ៊ុររំប្

ភាព ប្ហើយខិតខំ

2.

ោះតក្មូវការពីអតិថ្ិជនរេស្់ប្យើង។

ភាព, ស្៊ុវតថិភាព, ក្េស្ិេធភាពថាមពល និងការេញ្ូច លរប្េៀេ ថ្មីៗប្ៅក្រេ់

ដំណារ់កាលនីមួយៗននការអភិវឌ្ឍន៍នូវដំប្

អារផគត់ផង
គ ់និងអារប្

ប្យើងក្តួតពិនិតយ, វាយតនមា

ើងជាក្េចាំនូវផលិតផល, ប្ស្វារមម, េប្រចរវ ិេា និងនីតិវ ិធីការងាររេស្់

កា
៉ា រ

ប្គ្នលនប្ោបាយក្រុមហ៊ុនតូតាល់

ើ រការផលិត និងការដររចាយ។

ដដល

រ់ព័នធនឹងអារផគត់ផង
គ ់ប្ស្វារមមនិងអារប្

ប្ដើមបីប្គ្នរពផលក្េប្ោជន៍ភារីនីមួយៗជាមួយតមាាភាព និងលរខខ

៉ាការនានារឺ

ឌ មានរ៊ុោះរិរចស្នាដដលបាន

ររចារគ្នាប្ោយយ៊ុតិធ
ត ម៌។ ប្គ្នលនប្ោបាយប្នោះក្តូវបានប្រៀេរំតាមមូលោឋនរំនួនេី៖ រិរចពិភារា
វ ិជាាជីវៈនិយម និងការប្គ្នរពរំប្

ោះការប្េតជាារិតត។

ប្យើងស្ងឃឹមថា អារផគត់ផគង់ប្យើង៖


ក្េកាន់ខាាេ់រំប្

ោះប្គ្នលការ

ក្តូវបានេញ្ញ
ា រ់រ៊ុងប្គ្នលការ
ា

specified in the Purchasing Fundamental business Principles, and to accept to

ក្ពមប្ោយប្យើងក្តួតពិនិតយ។

be audited.


ធានាថាអារផគត់ផង
គ ់ប្ស្វារមម

ស្មមូលគ្នាប្ៅនឹងប្គ្នលការ

principles to ours.
including their employees’ working conditions.

ោស្ស្័យប្លើប្ស្ររាីេ៊ុររិតា

អតិថ្ិជននានា

ប្យើង ប្ដើមបីផតលជ
់ ូនរ៊ុ

 Total pay particular attention to their human rights standards and procedures,

ជាពិប្ស្ស្ការប្គ្នរព

និប្ោជិតក្តូវធានាថាពួរប្រអន៊ុវតតស្រមមភាពក្េចាំនថ្ៃប្ោយប្គ្នរពតាមក្រមររិោធម៌។

ពិប្ស្ស្រេស្់ពួរប្រ។

production and distribution process.

 To make sure that their own suppliers and subcontractors respect equivalent

ឌ ការងាររេស្់និប្ោជិតនានា

ស្ក្មាេ់ប្គ្នលប្ៅដូរគ្នា និងប្ស្ររាីអង់ោរ។

safety, energy efficiency and innovation at every stage of the development,

 To adhere to principles equivalent to those in our Code of Conduct, which are

ោះលរខខ

ោះភាពប្ស្មមោះក្តង់, ការជក្មុញេឹររិត,ត ស្មតថភាព, ស្មមរតីននការេេួលខ៊ុស្

ស្ងគមប្ដើមបីប្ធវើឱយក្េប្ស្ើរប្

WE EXPECT OUR SUPPLIERS:

Rights

៍ ស្ម័ក្ររិតតអំពីស្នតិស្ខ
៊ុ និងស្ិេិម
ធ ន៊ុស្ស

improve our products, services, technology and procedures to deliver quality,

pillars: dialogue, professionalism and respect of commitments.

និងស្ិេិម
ធ ន៊ុស្ស

Human

ក្រេ់ប្ពលប្វោ ប្ដើមបីផតល់ជូនការអន៊ុវតតន៍ដ៏លប្ែ ៅតាមតនមាក្េរួតក្េដជងស្ក្មាេ់តក្មូវការទមទរ

We are attentive to our customers’ needs. We continuously monitor, assess and

interests with transparent and fairly negotiated contract terms. It is built on three

(UN

អន៊ុស្ញ្ញាដដលជាមូលោឋនក្រឹោះរេស្់អងគការពលរមមអនតរជាតិ

ហ៊ុន និងនិប្ោជិត និងរា៊ុង រំប្ណាមនិប្ោជិតខាួនឯង។

អារ

requirements.

Total’s policy regarding suppliers and contractors is to respect each party’s

ត់រង៖
៊ុា

រេស្់ក្រុមហ៊ុនតូតាល់៖ ការស្មតេ់, ការគ្នំក្េប្ៅវ ិញប្ៅមរ, ក្រុមមន៊ុស្សមានជំនាញខ៊ុស្គ្នា ប្ធវើការ

times to offer them good performance at competitive prices for their particular

Suppliers and contractors

ូ រ និងការក្េឆំងនឹង

នាំប្ោយអងគការស្ហក្េជាជាតិស្ីព
ត ីរិរចការជំនួញ

 ប្យើងប្ជឿជារ់ថាការអភិវឌ្ឍន៍រេស្់ប្យើង

Total provides customers with quality products and services, and strives at all

2.

៍ នានាដដលបានរំ

ក្តូវរេស្់ក្េធានក្រេ់ក្រង និងនិប្ោជិតរេស្់ប្យើង។

Employees must ensure that they carry-out their daily activities in compliance with

Customers

ប្គ្នលការ

 ប្យើងមានជំប្នឿជារ់រំប្

behaviors: listening, mutual support, cross-functionality and boldness.

Other Stakeholders

ោះប្គ្នលការ

 ប្យើងយររិតតេ៊ុរោរ់ដ៏ពិប្ស្ស្រំប្

employees and amongst employees themselves.

the Code of Conduct

ៈអនតរជាតិ ប្ៅរា៊ុង

ប្ស្ររតីក្េកាស្ជាស្រលអំពីស្ិេិម
ធ ន៊ុស្ស

និប្ោជិតប្យើង

responsibility of our managers and employees.



ដដលេេួលស្មគល់ជាលរខ

Council) ប្ៅឆាំ 2011



All our staff must bring our values to life through the Total attitude cornerstone

"មិនអត់ឱនោរ់ខាត"
ន រាេ់ស្ីព
ត ីការ

ដដលអន៊ុម័តប្ោយក្រុមក្េឹរាស្ិេិម
ធ ន៊ុស្សអងគការស្ហក្េជាជាតិ

for each individual



៍

ើញនូវការរំប្ោភេំ

ក្េឆំងនឹងភាពផ្ដារ់ម៊ុខ, ការក្េឆំងនឹងការប្រងេនាំ, ការក្េឆំងនឹងការស្៊ុីស្ំ

The Universal Declaration of Human Rights

We believe our development depends on trust and respect between the Group and

ើ រការរិរចការជំនួញប្នោះ។

តូតាល់មានរមមវ ិធីស្ីព
ត ីការប្គ្នរពតាមោ៉ា ងតឹងរ៊ុងប្ោយដផែ
ឹ
រប្លើប្គ្នលការ





រ់ព័នោ
ធ ៉ា ងជិតស្ាិេធជា

ោះមាចស្់ហ៊ុន អតិថ្ិជន និង

និប្ោជិតនានា រ៏ដូរជាជួយរួមរំដនរដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ដផារប្ស្ដឋរិរច និងស្ងគមនន ក្េប្េស្នានាដដល



We have confidence in the loyalty, motivation, competence and sense of

៊ុ រឯរស្មរប្ោង ប្ហើយ

មួយប្គ្នលប្ៅននការរីរលូតោស្់រេស្់ប្យើង ដដលមានផលក្េប្ោជន៍រំប្

endorsed by the UN Human Rights Council in 2011



ដដលជាដផារននយ៊ុេធស្មស្រស្តទំងមូលស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ក្េរេប្ោយរិរភាព

៍ ស្តីពីរិរចការជំនួញខាងប្ក្កាមប្នោះ ជារំ

រិរចការជំនួញរេស្់ខួន។
ា

 We pay particular attention to employees’ working conditions, especially the respect

និងផលក្េប្ោជន៍នានាស្ក្មាេ់

ប្យើងមានប្គ្នលនប្ោបាយោ៉ា ងស្រមមស្ីព
ត ីភាពជាអារេប្ក្មើ

 Total is committed to respecting internationally recognized human rights standards

Our Employees

ោះការគ្នំក្េការ

អារជំនាន់ប្ក្កាយនាប្ពលអនារត។

bribery and anti-corruption laws worldwide.

Total adheres to the Principles set out in:

ប្យើងប្េតជាារិតតរំប្

ប្ក្េើក្បាស្់ក្េភពថាមពល និងផលិផលដដលបានក្រេ់ក្រងក្េរេប្ោយក្េស្ិេធភាព និងក្តឹមក្តូវ។

designed to prevent and detect violations of applicable anti-trust, anti-fraud, anti-

within its operations.

៍ ស្តព
ី ីរិរកា
ច រជំនួញប្យើង

រា៊ុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឧស្ាហរមមដដលមានស្មមរតីេេួលខ៊ុស្ក្តូវប្នាោះ

standards wherever we operate.
 Total has a rigorous Compliance Program based on a “zero tolerance” principle

ដដលប្ធវើស្រមមភាពប្ក្រើន

ជាង 130 ក្េប្េស្។ និប្ោជិតរេស្់ Total រំនួន 100,000 នារ់ បានអន៊ុវតតរិរចការជំនាញរា៊ុងក្រេ់ដផារ



យររិតតេ៊ុរោរ់ជាពិប្ស្ស្រំប្

៍ ស្មមូលនឹងប្គ្នលការ

៍ រា៊ុងក្រមររ ិោធម៌រេស្់ប្យើងដដល

៍ ស្តីពីរិរចការជំនួញជាមូលោឋនននការេិញ
និងអារប្

ប្ហើយពួរប្រយល់

៉ាការេនតផ្ដាល់ខួនរេស្់
ា
ពួរប្រប្គ្នរពតាមប្គ្នលការ

៍ រេស្់ប្យើង។

ោះេេោឋន និងនីតិវ ិធីស្ីព
ត ីស្ិេិម
ធ ន៊ុស្ស ដដលរូមមានលរខខ

ការងាររេស្់និប្ោជិតរេស្់ពួរប្រ។

៍
ឌ
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3.

Host countries

3.

 The Guiding Principles on business and human rights as endorsed by the UN

ក្េប្េស្ប្ធើជា
វ មាខស្់ផោះា


Rights Council) ប្ៅឆាំ 2011 េេួលស្មគល់កាតពវរិរដច ដលមានស្ស្មេ់ រេស្់រដឋនានា ប្ដើមបីប្គ្នរព
ការ





in or funding the political processes. We reserve the right to express to

4.

ក្េតិេតតិការរេស្់ប្យើង

in countries where we operate.


communities.



 We respect the rights of communities by identifying, preventing and mitigating
impacts in particular on their environment and way of life and, where
relationships with these communities at a very early stage.



ល់ខាងេរិស្មថន និង

តាមរយៈរិរច

ោះការអភិវឌ្ឍន៍ប្ស្ដឋរិរន
ច ិងស្ងគមរា៊ុង

ោះឱកាស្នានាននការអភិវឌ្ឍន៍ស្ក្មាេ់ស្ហរមន៍មូលោឋន។

ប្យើងប្គ្នរពស្ិេិស្
ធ ហរមន៍តាមរយៈការរំ

ត់ វ ិធានការេងាារការកាត់េនថយផលេ៉ាោះ

ប្យើងពាោមេប្ងាើតការពិភារា

ប្យើងប្រៀេរំនិងេប្ងាើតយនតការររដំប្ណាោះស្ស្មយេញ្ញ
ា

5.

នដរួរិរកា
ច រជំនួញ

ប្យើងអន៊ុវតតក្រមររិោធម៌

We apply our Code of Conduct whenever we control a joint venture. In other

និងដំប្

ជាពិប្ស្ស្រំប្

ប្ក្គ្នោះដដលរួមមានជនជាតិប្ដើមភារតិរដដរ។

indigenous peoples.

និងេំនារ់េំនងយូរអដងវងជា
ើ រការដរេំបាត់ប្ហត៊ុផលមិន

ោះក្រុមមន៊ុស្សដដលងាយរង

ប្ៅប្ពលដដលប្យើងក្រេ់ក្រងការររស្៊ុីរូលហ៊ុនគ្នា។

រា៊ុៃងស្មថនភាព

ប្ផសងប្េៀតប្យើងនឹងខិតខំប្ក្េើរមាាង
ំ ដដលប្យើងរំព៊ុងមានដូប្រាោះរឺថានដរូដដលក្រេ់ក្រងការររ

situations, we will make ongoing efforts so that the partner who controls the joint

ស្៊ុីរូលហ៊ុនគ្នាអន៊ុវតតប្គ្នលការ

venture applies principles that are equivalent to our Code of Conduct.
6.

មាចស្់ហ៊ុននានា


៏ នានាដដលស្មមូលប្ៅនឹងក្រមររិោធម៌ប្យើង។

ប្យើងខិតខំេប្ងាើតឱយមានប្ស្ររាីេ៊ុររិតព
ា ីមាចស្់ហ៊ុនរេស្់ប្យើង
ជូនពួរប្រនូវការ ប្ធវើវ ិនិប្ោរ ដដលផតល់ផលរំប្

providing them with a profitable and sustainable investment.


accurately in our financial statements.


ប្យើងប្គ្នរពេេេញ្ញ
ា អំពីផារស្នាឹរហ៊ុនដដលក្តូវអន៊ុវតត
ប្ោយក្តឹមក្តូវប្ៅរា៊ុង របាយការ

៍ ហិរញ្ាវតថ៊ុប្យើង។

ជាប្េៀងទត់ប្យើងផតល់ជូនព័ត៌មានប្ពញប្លញ

ប្យើងររាការពិភារាដដលរំព៊ុងដំប្

ដដលមានប្គ្នលេំ

ញ និងក្េរេប្ោយរិរភាព។
និងរបាយការ

និងមានតមាាភាពជូនរំប្

ោះមាចស្់ហន
៊ុ ទំង

អស្់។

communication channels. We are attentive to their expectations, concerns and

ពួរប្រតាមរយៈេណា
ត ញក្បាស្ស្័យទរ់េងប្ផសងៗគ្នា។ ប្យើងយររិតតេ៊ុរោរ់រំប្
រងវល់ និងស្ំ

ើ រការ

ួ ររេស្់ពួរប្រប្លើក្រេ់ក្េធានេេ។

ងប្ដើមបីផតល់

៍ អំពីស្រមមភាពប្យើង

maintain an ongoing and constructive dialogue with them through diverse
questions on any subject.

ល់នានា

ល់េរិស្មថន និងរប្េៀេននការរស្់ប្ៅ ប្ហើយក្េស្ិនមានលេធភាពប្យើងផតល់

ក្តឹមក្តូវប្ៅមូលោឋនក្េរេប្ោយក្េស្ិេធភាព

remediation processes in particular towards vulnerable groups, including

 We regularly provide full and transparent information to all shareholders. We

ោះរិរចក្េតិេតតិការដដលមានផលេ៉ាោះ

មួយស្ហរមន៍ទំងប្នោះប្ៅក្រេ់ដំណារ់កាលនីមួយៗ ប្ោយបានតាំងពីដំេូងេីប្ៅ។

 We design and implement effective local grievance mechanisms and

 We comply with applicable stock exchange regulations and report our activities

ោះស្មរៈស្ំខាន់ននការ

ប្យើងរូលរួមវ ិភារទនរំប្

ជូនមប្ធាបាយប្ោោះស្ស្មយ។

appropriate, by providing remedy. We seek to establish dialogue and lasting

រ់ព័នធនឹងរិរចក្េតិេតតិការ

និងក្េឹរាប្ោេល់ជាមួយស្ហរមន៍ជាប្េៀតទត់។

ប្យើងយររិតេ
ត ៊ុរោរ់ពិប្ស្ស្រំប្
ជាពិប្ស្ស្ផលេ៉ាោះ

ប្យើងររាស្ិេិប្ធ ដើមបីស្ដមតងមតិ

និងជំប្នឿជារ់រេស្់ប្យើងរំប្

ក្េប្េស្នានាដដលជាេីរដនាងប្យើងប្ធវើក្េតិេតតិការ។

 We pay particular attention to development opportunities for local

និងវេបធម៌ក្េេស្ជា

និងប្ជៀស្វាងពីការរូលប្ធវើអនារា-

ប្ៅប្ពលចាំបារ់នូវជំហររេស្់ប្យើង

ក្រុមហ៊ុនតូតាល់ េេួលខ៊ុស្ក្តូវរំប្

ស្ងគមប្ៅថាារ់ មូលោឋន

Through our operations, we contribute to the social and economic development

 We strive to earn the confidence of our shareholders, with the objective of

ោះរោឋភិបាល,

ស្ហរមន៍មូលោឋន


ោះេរិស្មថនធមមជាតិ

ើ រការនប្ោបាយ។

ប្គ្នរពស្ិេិម
ធ ន៊ុស្ស។

local level and consults with the communities regularly.

Shareholders

ោះដំប្

ប្យើងនិងនិប្ោជិតនិងមាចស្់ហន
៊ុ នានា

human rights.

Business Partners

ឬការផតល់មូលនិធិរំប្

ប្ោេល់រំប្

employees and shareholders and our belief in the importance of respecting

 Total undertakes operations that have social and environmental impacts at the

ប្យើងប្គ្នរពរំប្

ក្រុមហ៊ុនតូតាល់ប្គ្នរពអធិេប្តយយភាពននក្េេស្ជាមាចស្់ផាោះ
រមន៍

governments, when necessary, our position concerning our operations,

Local communities

រនិងការេំប្ពញរិរចការ ស្ិេិម
ធ ន៊ុស្ស។

រា៊ុងរិរចក្េតិេតតិការរេស្់ប្យើងប្នាោះ
មាចស្់ផាោះ។

 Total respects the sovereignty of host countries and refrains from intervening

6.

នាំស្ីព
ត ីរិរចការជំនួញ និងស្ិេិម
ធ ន៊ុស្ស (Guiding Principles on Business and

protect and fulfill human rights
culture of host countries.

5.

៍ដ

Human Rights) ដដលអន៊ុម័តប្ោយក្រុមក្េឹរាស្ិេិម
ធ ន៊ុស្សអងគការស្ហក្េជាជាតិ (UN Human

 In conducting our operations, we respect the natural environment and the

4.

ប្គ្នលការ

human rights Council in 2011 recognize States’ existing obligations to respect,

និងក្េរេប្ោយន័យស្មថេនាជាមួយ
ោះស្ំ

ូ មពរ

Page 2 of 2

