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FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF PURCHASING

គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋា នអំពីកា រទិញ

In accordance with the fundamental principles set out in particular in the United

ស្របតាមគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដែលមានដែងជាពិគររគៅក្នុងគរែក្តីប្បការជារក្ល

Nations Universal Declaration of Human Rights, the Conventions of the International
Labor Organization, the United Nations Global Compact, and the OECD Guidelines
for Multinational companies, suppliers are required to comply with and to make sure
that their own suppliers and subcontractors comply with – current laws, as well as
principles equivalent to those defined below.



Respecting Human Rights at Work:
-

រតីពីរិទ្ិម
ធ នុរសរបរ់អងគការរហប្បជាជាតិ អនុរញ្ញារបរ់អងគការពលក្មមអនតរជាតិ ក្តិកា
រញ្ញារក្លរបរ់អងគការរហប្បជាជាតិ និងគោលការណ៍ដណនាំ OECD រប្មាប់ប្ក្ុមហុន
ពហុជាតិ អនក្ផ្គត់ផ្គង់ប្តូវបានតប្មូវឲ្យគោរពតាម និងធានថា អនក្ផ្គត់ផ្គង់ និងអនក្គ
គោលការណ៍ទាំងឡាយដែលក្ាំណត់ែូែ ខាងគប្កាម។



Ensure that working conditions and remuneration of workers preserve

ការគោរពរិទ្ិម
ធ នុរសគៅក្ដនែងគធវើការ៖
-

គដ្ឋយគរែក្តីប្បការជារក្លរតីពីរិទ្ិធមនុរស

protected by the Universal Declaration of Human Rights, by the

របរ់អងគការពលក្មមអនតរជាតិ

fundamental principles of the International Labor Organization, and in

ពលក្មមគដ្ឋយបងខាំ

particular with rules to the prohibition of forced labour and child labour,

/បិតុភាព

time, rest and parental leave, treatment of discrimination and harassment at
freedom of thought, conscience and religion;

-

Improve their standards and procedures concerning human rights at work.

-



-

Establish a system for monitoring that occurred in these areas.



Implement an appropriate environment risk management system, in order to

-

ដក្លមអបទ្ដ្ឋាន និងនីតិវ ិធីរបរ់ខួន
ែ ទក្់ទ្ឹងនឹងរិទ្ិធមនុរសគៅក្ដនែងគធវើការ។

ើងគៅក្នុងវ ិរ័យទាំងគនេះ។

រមតថភាពដផ្នក្បរ ិសាថន

ផ្លិតផ្ល

ឬគរវានន

វតថុបាំណងដផ្នក្បរ ិសាថន រគប្មែនូវវតថុបាំណងទាំងគនេះ និងបងាាញថា វតថុបាំណង
ទាំងគនេះប្តូវបានរគប្មែ។
គធវើការដក្លមអដែលចាាំបាែ់រប្មាប់ការពារបរ ិសាថន។

Undertake the improvements needed for protecting the environment;

-

-

Limit the impact of industrial activities on the environment.

-

ក្ាំហិតផ្លប៉ៅេះពាល់ថ្នរក្មមភាពឧរាហក្មមគលើបរ ិសាថន។

- Fight against fraud;

-

ប្បយុទ្ប្ធ បឆាំងនឹងការគក្ងបនែាំ

- Prevent and ban any form of corruption: active or passive, private or public,

-



ការទ្ប់សាកត់អាំគពើពុក្រលួយ
ប្បឆាំងការគក្ងបនែាំ ៖

-

Avoid conflicts of interest, in particular when personal interests may
influence professional interests.

-



Comply with the applicable competition law.

Promoting Economic and Social Development:
- Create a climate of trust with stakeholders, engaging in a dialogue with local
communities, promoting local sustainable development initiatives, and
giving local companies the opportunity to develop their business.
-

Compliance with these laws and principles may be audited.



ទ្ាំនរ់ផ្លប្បគយាជន៍

និងការប្បយុទ្ធ

ទ្ប់សាកត់ និងហាមឃាត់ប្េប់ទ្ប្មង់ថ្នអាំគពើពុក្រលួយ៖ រក្មម ឬអរក្មម ឯក្ជន ឬ
សាធារណៈ ផ្ទាល់ ឬប្បគយាល

direct or indirect;

Respecting the Competition Law:

រាំគៅបនតដក្លមអ

និងអនុវតតអភិប្ក្មជាលក្ខណៈប្បព័នគធ ែើមបីក្ាំណត់

-

-

និងអនុវតតមគធាបាយ

អនុវតតប្បព័នធប្េប់ប្េងហានិភ័យបរ ិសាថនរមស្រប គែើមបីក្ាំណត់ និងប្េប់ប្េងផ្ល
ប៉ៅេះពាល់ដផ្នក្បរសា
ិ ថ នថ្នរក្មមភាព

achieve them and demonstrate that they have been achieved;



និងការែរចាអនុរញ្ញារួម

គររ ីភាពក្នុងការេិត មនរិកា និងសារន។

ការរក្ាបរ ិសាថន៖

implement a systematic approach to define environmental objectives,

Preventing Corruption, Conflict of Interest, and Fighting Against
Fraud:

ការបគងកើតក្ិែច

និងការគបៀតគបៀនគៅក្ដនែងគធវើការ

ការបគងកើតរមាេម

- បគងកើតប្បព័នធគែើមបីពិនិតយតាមដ្ឋនហាភិភ័យដែលគក្ើតគ

services, to continuously improve environmental performance, and to



ប្បប្ពឹតតគដ្ឋយការគរ ើរគអើង

និងវាយតថ្មែហានិភ័យគៅក្នុងវ ិរ័យទាំងគនេះ
រម ស្របគែើមបីបងាករហានិភ័យទាំងគនេះ។

identify and control the environmental impact of activities, products or



ការ

- គធវើការវ ិភាេ

Perform risk analysis and assessments in these areas and implement

Preserving the Environment:

រុវតថិភាពគៅក្ដនែងគធវើការ

ការការពាររុខភាព រុវតថិភាព និងរនតិរខ
ុ ៖

appropriate means to prevent those risks;



និងពលក្មមក្ុមារ

គររ ីភាពក្នុងការនិយាយរតី

the workplace, freedom of speech, association and collective bargaining,

Protecting Health, Safety, and Security:

គដ្ឋយគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាន

និងជាពិគររស្របតាមវ ិធានរតីពីការហាមឃាត់

រនា ការងារ គមា៉ៅ ងគធវើការ ការរប្មាក្ និងការឈ្ប់រប្មាក្លាំដហមាតុភាព

workplace safety, the establishment of an employment contract, working

-

ធានថា លក្ខខណឌការងារ និងប្បាក្់ឈ្ួលរបរ់
ន
ក្មមក្រ រក្ានូវគរែក្តីថ្លែលូររបរ់
ន

មនុរស និងស្របតាមគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដែលប្តូវបានក្ាំណត់ និងការពារ

human dignity and are consistent with fundamental principles defined and



៉ៅការផ្ទាល់

របរ់ពួក្គេគោរពតាម – ែាប់ជាធរមាន ប្ពមទាំងគោលការណ៍នន ដែលរមមូលនឹង

គែៀរវាងទ្ាំនរ់ផ្លប្បគយាជន៍

ជាពិគររ

គៅគពលដែលផ្លប្បគយាជន៍

ផ្ទាល់ខួនអាែជេះឥទ្ធ
ែ
ិពលគលើផ្លប្បគយាជន៍វ ិជាាជីវៈ។

ការគោរពែាប់រព
ីត ីការប្បក្ួតប្បដជង៖

- គោរពតាមែាប់រីព
ត ីការប្បក្ួតប្បដជងដែលពាក្់ព័នធ។

ការជាំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍគរែាក្ិែច និងរងគម៖
-

បគងកើតនូវបរ ិយាការមួយប្បក្បគដ្ឋយទ្ាំនុក្ែិតជា
ត មួយភាេីពាក្់ព័នធ គដ្ឋយែូលរួម

គៅក្នុងក្ិែចរនានជាមួយរហេមន៍មូលដ្ឋាន ជាំរញ
ុ េាំនិតផ្តួែគផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍ប្បក្ប
គដ្ឋយនិរនតរភាពថានក្់មូលដ្ឋាន
និងផ្តល់ឲ្យប្ក្ុមហុនក្នុងស្រុក្នូវឱការអភិវឌ្ឍ
អាជីវក្មមរបរ់ពួក្គេ។

អនុគោមភាពតាមែាប់ និងគោលការណ៍ទាំងគនេះ អាែរងរវនក្មម។
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