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�រេ�រពសិទ�ិមនុស្ស
ករេគារពសទិ�មិនសុ្សគជឺាតៃម�ជាមលូដ� នរបស្់រក�មហ៊នុ Coca-Cola។ េយើងខតិខេំគារព 
នងិេលើកកម�សស់ទិិ�មនសុ្ស្រសបតមេគាលករណ៍ែណនំារបសអ់ង�ករសហ្របជាជាតេិលើអជវីកម� 
នងិសទិ�មិនសុ្សក�ុងទនំាកទ់នំងរបសេ់យើងជាមយួនេិយាជតិ អ�កផ�តផ់�ង ់នងិអ�ក្រចកដបឯករជ្យរបសេ់យើង។ 
េគាលបណំងរបសេ់យើងគេឺដើម្បីជយួបេង�ើនករេគារពសទិ�មិនសុ្សេនក�ុងសហគមនែ៍ដលេយើងេធ�ើ្របតបិត�កិរ។

េគាលនេយាបាយេនះ្រត�វបានដកឹនំាេដយេគាលករណ៍សទិ�មិនសុ្សអន�រជាតែិដល្រគបដណ� បេ់ដយេសចក�្ីរបកសជាសកលស�ពីសីទិ�ិ
មនសុ្ស រមួទំងេសចក�្ីរពងែដលមានែចងក�ុងច្បោបស់ទិ�អិន�រជាត ិនងិេសចក�្ីរបកសរបសអ់ង�ករពលកម�អន�រជាតឆិា� ំ 1998 
ស�ពីេីគាលករណ៍មលូដ� ន នងិសទិ�េិនកែន�ងេធ�ើករ។

េគាលនេយាបាយេនះអនវុត�ចេំពះ្រក�មហ៊នុ Coca-Cola អង�ភាពនានាែដលេយើងកនក់ប ់អង�ភាពែដលមានចែំណករបសេ់យើង 
នងិកែន�ងែដលេយើង្រគប្់រគង។ ្រក�មហ៊នុករ៏ពំងឹផងែដរថា អ�ក្រចកដបឯករជ្យ នងិអ�កផ�តផ់�ង ់នងឹគំា្រទេគាលករណ៍ទំងេនះ 
េហើយជវំញុឱ្យពកួេគអនវុត�េគាលនេយាបាយ្រសេដៀងគា� េនក�ុងអជវីកម�របសព់កួេគផា� ល។់

េយើងេ្របើករេស៊ើបអេង�តមនុចះុកចិ�សន្យោជាមេធ្យោបាយមយួេដើម្បីកណំត ់
នងិទបស់� តហ់នភិយ័សទិ�មិនសុ្សដលអ់�កែដលេនក�ុងអជវីកម� នងិៃដគរួបសេ់យើង។ ចណុំចណាែដលេយើង 
រកកណំតថ់ាមានផលបះ៉ពលេ់លើសទិ�មិនសុ្សជាអវជិ�មានែដលជាលទ�ផលមកព ីឬបណា� លមកពសីកម�ភាពអជវីកម�របសេ់យើង 
េយើងេប�ជា� នងឹផ�ល ់ឬេធ�ើកចិ�សហ្របតបិត�កិរេទេលើសមធម ៌នងិែកលអំ្របកបេដយតមា� ភាព។ 
េយើងែស�ងរកករេលើកកម�សល់ទ�ភាពទទលួបានករជសួជលុែដលេយើង្រត�វបានផ្សោរភា� ប ់
ឬចលូរមួផលបះ៉ពលអ់វជិ�មានទំងេនាះតមរយៈទនំាកទ់នំងរបសេ់យើងជាមយួភាគទីបី។ី

េគាលនេយាបាយសទិ�មិនសុ្ស្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យេដយ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលរបស្់រក�មហ៊នុ Coca-Cola ក�ុងេនាះរមួទំង 
នាយក្របតបិត�ផិងែដរ។

�រចូលរួមរបស់សហគមន ៍និងកូនហ៊ុន
េយើងទទលួស� លថ់ា េយើងគជឺាែផ�កមយួៃនសហគមនែ៍ដលេយើងេធ�ើ្របតបិត�កិរ។ 
េយើងចលូរមួជាមយួសហគមនទ៍កទ់ងនងឹប�� សទិិ�មនសុ្សែដលមានសរៈសខំនច់េំពះពកួេគ ដចូជាសទិ�ដិធី� ីករចលូេ្របើ្របាសទ់កឹ 
នងិប�� សខុភាព ជាេដើម។ េយើងកច៏លូរមួជាមយួ្របជាជនេនក�ុងសហគមនទំ៍ងេនាះផងែដរ 
រមួទំងជនជាតេិដើមភាគតចិកដ៏ចូជា្រក�មងយរងេ្រគាះ នងិ្រក�មខ�ះខតេផ្សងៗេទៀត។ េគាលបណំងរបសេ់យើងគធឺានាបាន 
តមរយៈករពភិាក្សោែដលេយើងកពំងុស� ប ់កពំងុែស�ងយលព់ ីនងិពចិរណាទស្សនៈរបសព់កួេគ 
េនេពលែដលេយើងេធ�ើអជវីកម�របសេ់យើង។ េយើងេជឿថា ប�� ក�ុងតបំន្់រត�វបានេដះ្រសយេដយសមរម្យបផំតុេនថា� កម់លូដ� ន។

េនទណីាែដលសម្រសប េយើងចលូរមួជាមយួសង�មសុវីលិ 
នងិភាគគពីកព់ន័�នានាអពំបី�� សទិិ�មនសុ្សែដលទកទ់ងេទនងឹអជវីកម�របសេ់យើង។ 
ករេនះរមួប��ូ លទំងប�� េនក�ុង្រក�មហ៊នុរបសេ់យើង េនទទំូងសង� កត់ៃម�របសេ់យើង នងិជាមយួករឧបត�ម�េផ្សងៗរបសេ់យើង 
តមរយៈករែដលេយើងែស�ងរកេដើម្បីេលើកកម�សក់រេគារពសទិ�មិនសុ្ស។

េ�លនេ��យសិទ�ិមនុស្ស
របស់្រក�មហ៊ុន Coca-Cola 
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េ�លនេ��យសិទ�ិមនុស្សរបស់្រក�មហ៊ុន Coca-Cola (បន�)

�ពច្រម�ះ និង�រប��ូ ល
េយើងផ�លត់ៃម� នងិជរំញុភាពច្រម�ះ នងិករប��ូ លមនសុ្សែដលេយើងេធ�ើករជាមយួ។ េយើងេប�ជា� ផ�លឱ់កសេស�ើគា�  
នងិមនិអតឱ់នចេំពះករេរ ើសេអើង នងិករយាយណីាមយួេឡើយ។ េយើងេធ�ើករ រក្សោកែន�ងេធ�ើករែដលមនិ មានករេរ ើសេអើង 
ឬករេបៀតេបៀន េទេលើមលូដ� នៃនករ្របកនព់ជូសសន ៍េភទ ពណ៌សម្ុបរ ្របភពជនជាត ិឬសង�ម ជនជាតភិាគតចិ សសនា អយ ុ
ពកិរភាព េភទ អត�ស�� ណ ឬករបង� ញែយនឌរ័ ននិា� ករនេយាបាយ 
ឬស� នភាពណាមយួេផ្សងេទៀតែដល្រត�វបានករពរេដយច្បោបជ់ាធរមានេឡើយ។ មលូដ� នស្រមាបក់រេ្រជើសេរ ើសបគុ�លកិថ� ីករជលួ 
ករដកជ់នំសួ ករអភវិឌ្ឍ ករបណ�ុ ះបណា� ល ករផ�លស់ណំង នងិករតេម�ើងតែំណងេន្រក�មហ៊នុគែឺផ�កេលើគណុសម្បត� ិ
លទ�ផលៃនករបេំពញករងរ ជនំាញ នងិបទពេិសធន។៍

េយើងមនិអតេ់អននងឹអកប្បករិយិាមនិេគារព ឬភាពមនិសមរម្យ ករ្រប្រពតឹ�អយតុ�ធិម ៌ឬករសងសកឹ្រគប្់របេភទ។ 
ករេបៀតេបៀនមនិ្រត�វបានអតឱ់នឱ្យេនកែន�ងេធ�ើករ នងិក�ុងករណីែដលទកទ់ងនងឹករងរណាមយួេ្រកពកីែន�ងេធ�ើករេឡើយ។

េសរ�ីព�ងស�គមន ៍និង�រចរ�រ�សមូហ�ព
េយើងេគារពសទិ�រិបសន់េិយាជតិរបសេ់យើងក�ុងករចលូរមួ បេង�ើត 
ឬមនិចលូរមួក�ុងសហជពីពលកម�េដយគា� នករភយ័ខ� ចនងិករសងសកឹ ករបភំតិបភំយ័ ឬករេបៀតេបៀនេឡើយ។ 
កែន�ងែដលនេិយាជតិ្រត�វបានតណំាងេដយសហជពីែដលទទលួស� លេ់ដយ្រសបច្បោប ់
េយើងេប�ជា� បេង�ើតកចិ�សន�នា្របកបេដយករស� បនាជាមយួតណំាងែដលបានេ្រជើសេរ ើសេដយេសររីបសព់កួេគ។ 
្រក�មហ៊នុមានករេប�ជា� ចតិ�ក�ុងករចរចរឱ្យបានល�ជាមយួតណំាងែបបេនះ។

កែន�ងេធ�ើ�រ�នសុវត�ិ�ព និងសុខុ�ល�ពល�
សវុត�ភិាព នងិសខុមុាលភាពរបសន់េិយាជតិរបសេ់យើងគមឺានសរៈសខំនប់ផំតុ។ 
េគាលនេយាបាយរបសេ់យើងគេឺដើម្បីផ�លន់វូកែន�ងេធ�ើករ្របកបេដយសវុត�ភិាព នងិមានសខុមុាលភាពល� នងិអនេុលមតមច្បោប ់
នងិបទប�� សវុតិ�ភាព ្រពមទំងសខុមុាលភាពកដ៏ចូជាត្រម�វកររបសប់ទប�� ៃផ�ក�ុង។ 
េដយមានករពេិ្រគាះេយាបលជ់ាមយួនេិយាជតិរបសេ់យើង េយើងេធ�ើករ ផ�ល ់នងិរក្សោកែន�ងេធ�ើករឱ្យមានសវុត�ភិាព សខុមុាលភាពល� 
នងិមានផលតិភាព តមរយៈករេដះ្រសយ នងិេធ�ើករែកបបំាតហ់នភិយ័ៃនេ្រគាះថា� ក ់កររងរបសួ 
នងិផលបះ៉ពលស់ខុភាពែដលបានដងឹជាមនុ។

សន�ិសុខេ�កែន�ង�រ�រ
េយើងេប�ជា� រក្សោកែន�ងករងរឱ្យគា� នអេំពើហងិ្សោ ករេបៀតេបៀន ករបភំតិបភំយ័ នងិស� នភាពគា� នសវុត�ភិាព 
ឬលក�ខណ� រំងស�ះេផ្សងេទៀត េដយសរែតករគរំមកែំហងខងក�ុង នងិខងេ្រក។ 
ករករពរសវុត�ភិាពស្រមាបន់េិយាជតិ្រត�វបានផ�លជ់នូតមត្រម�វករ នងិ្រត�វបានរក្សោទកុេដយេគារពតមភាពជាឯកជន 
នងិេសចក�ៃីថ�ថ�ូ ររបសន់េិយាជតិ។

ពលកម�េ�យបង�ំ និង�រជួញដូរមនុស្ស
េយើងហមឃាតក់រេ្របើ្របាសព់លកម�េដយបង�្ំរគបទ់្រមងទំ់ងអស ់ក�ុងេនាះរមួមានពលកម�េនពន�នាគារ ពលកម�ែដលជាបប់ណុំល 
ពលកម�ែដលជាទសភាព ពលកម�េយាធា ទ្រមងទ់េំនើបៃនទសភាព នងិករជញួដរូមនសុ្ស្រគបទ់្រមង។់



ពលកម�កុ�រ
េយើងហមឃាតក់រជលួបគុ�លមា� ក់ៗ ែដលមានអយេុ្រកម 18 ឆា� ំស្រមាបម់ខុតែំណងែដលករងរេ្រគាះថា� ក្់រត�វបានត្រម�វ។

េ�ង៉េធ�ើ�រ ្រ�ក់ឈ�ួល និងអត�្របេ�ជន៍
េយើងផ�ល ់អត�្របេយាជនដ៍លប់គុ�លកិែដលមានសមត�ភាព្របកតួ្របែជងក�ុងទផី្សោរករងរ នងិទផី្សោរករងរក�ុង្រស�ក 
នងិអនេុលមតមលក�ខណ� ៃនកចិ�្រពមេ្រព�ងចរចជាសមហូភាព។ 
េយើងេធ�ើករេដើម្បីធានាឱ្យបាននវូករ្របតបិត�ទំិង្រស�ងតមច្បោបែ់ដល្រត�វអនវុត�ទកទ់ងនងឹ្របាកឈ់�ួល េម៉ាងេធ�ើករ េម៉ាងបែន�ម 
នងិអត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗ។

សិទ�ិដីធ�ី និងធន�នទឹក
េយើងទទលួស� លន់វូករអនវុត�ែដលគរួឱ្យកតស់មា� លទ់កទ់ងនងឹករេគារពស្រមាបស់ទិ�មិនសុ្សថា ករេ្របើ្របាសដ់ ី
នងិករេ្របើ្របាសទ់កឹេន្រគបស់ខរបសេ់យើងែដលអចេកើតមាន ែដលេយើងេដះ្រសយតមរយៈេគាលនេយាបាយ 
នងិសកម�ភាពជាកល់ក។់

ខណៈេពលេយើងមនិទញិេ្រគ�ងផ្សំេដយផា� លព់កីសដិ� ននានា េដយែផ�កេលើគណុតៃម�របសេ់យើងែដលេយើងជាអ�កទញិ 
ផលតិផលកសកិម�នានាដស៏ខំនម់ា� ក ់េយើង្រត�វបង�ចំតិ�របសេយើងក�ុងករចតវ់ធិានករ 
នងិេ្របើ្របាសឥ់ទ�ពិលរបសេ់យើងេដើម្បីជយួករពរសទិ�ដិធី�រីបសក់សកិរ នងិសហគមនក៍�ុងតបំន។់

េយើងេគារពត្រម�វកររបសម់នសុ្សស្រមាបក់រផ�តផ់�ងទ់កឹែដលមាននរិន�រភាព ទកឹស� ត នងិករករពរ្របពន័�េអកឡូូហ្ុសី 
នងិសហគមនត៍មរយៈអនាមយ័្រតមឹ្រត�វ។ តមរយៈកម�វធិ្ីរគប្់រគងទកឹរបសេ់យើង េយើង 
បន�អនវុត�វធិសី�ស�ទកទ់ងនងឹសទិ�ៃិនករទទលួបានទកឹ ែដលកតប់ន�យហនភិយ័តមរយៈករវយតៃម�ពហីនភិយ័ទកឹេនក�ុងតបំន ់
ពេិ្រគាះេយាបល ់នងិេធ�ើករជាៃដគជូាមយួរដ� ភបិាល សហគមន ៍នងិអ�កពកព់ន័�ដៃទេទៀតេដើម្បីបេង�ើតដេំណាះ្រសយេទេលើទកឹ 
េនតមកែន�ង នងិេនេពលែដល្រត�វករ េហើយកប៏ានអនវុត�ែផនករករពរ ្របភពទកឹេនកែន�ងរបសេ់យើងផងែដរ។

�ររស់េ��នសុខ�ពល�
េយើងេប�ជា� ផ�លព់ត័ម៌ានអហរបូត�ម�ែដល្របកបេដយតមា� ភាព នងិ ជេ្រមើសៃនេភសជ�ៈនានាេដើម្បីអន�ុ� តឱ្យអតថិជិនបានយលដ់ងឹ
អពំជីេំរ ើសរបសេ់គែដលសម្រសបជាមយួនងឹរេបៀបរសេ់នែដលមានសខុភាពល�។

�រែណ� ំនិងរ�យ�រណ៍ស្រ�បន់ិេ�ជិត
េយើងខតិខបំេង�ើតកែន�ងេធ�ើករែដលករទនំាកទ់នំង្របកបេដយភាពេបើកចហំ 
នងិេស� ះ្រតងក់�ុងចេំណាមនេិយាជតិទំងអស្់រត�វបានផ�លត់ៃម� នងិេគារព។ ្រក�មហ៊នុេប�ជា� អនវុត�តមច្បោប ់
នងិពលកម�ករងរនានាែដលមាន ជាធរមានេនកែន�ងណា ែដលេយើងេធ�ើ្របតបិត�កិរ។ ្រក�មហ៊នុកធ៏ានាផងែដរថា 
នេិយាជតិយលដ់ងឹអពំេីគាលនេយាបាយសទិ�មិនសុ្សតមរយៈករបណ�ុ ះបណា� ល នងិដេំណើ រករ ប�� ក្់របចំឆា� ំ។

នេិយាជតិទំងឡាយែដលេជឿថាមានជេមា� ះេកើតេឡើងរវងភាសៃនេគាលនេយាបាយ នងិច្បោប ់ទេំនៀមទមា� ប ់
នងិករអនវុត�េនកែន�ងែដលគាតេ់ធ�ើករ ឬែដលមានសណួំរនានាអពំេីគាលនេយាបាយេនះ 
ឬចងរ់យករណ៍េដយសមា� តព់កីររេំលភបពំនជាសក� នពុលនវូេគាលនេយាបាយេនះ គរួែតេលើកេឡើងនវូសណួំរ 
នងិក�កីង�លទំ់ងេនាះជាមយួនងឹថា� ក្់រគប្់រគងក�ុង្រស�ក ែផ�កធនធានមនសុ្ស ែផ�កច្បោប ់ឬែផ�កយទុ�ស�ស�។សន�សិខុ 
នេិយាជតិកអ៏ចរយករណ៍ពកីររេំលភបពំនេគាលនេយាបាយែដលសង្ស័យផងែដរ តមរយៈេគហទពំរ័អ៊នីធណិឺតែដលមានសវុត�ភិាព 
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EthincsLine េន www.KOethics.com ឬេដយេហទរូសព័�េដយឥតគតិៃថ�េទេលខ ែដលមានស្រមាបទ់តំីងរបសព់កួេគ 
ែដលេលខទរូសព័�េនះអចរកេឃើញេនេលើេគហទពំរ័ www.KOethics.com។ ស�តិេនេ្រកមេគាលនេយាបាយេនះ គា� ន ករផា� ញផ់ា� ល 
ឬករសងសកឹណាមយួនងឹ្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដើម្បី្របឆំាងនងឹនេិយាជតិទំងឡាយែដលេលើកេឡើងនវូក�កីង�លន់ានា េឡើយ។ 
្រក�មហ៊នុនងឹេស៊ើបអេង�ត េដះ្រសយ នងិេឆ�ើយតបេទនងឹក�កីង�លរ់បសន់េិយាជតិ 
េហើយនងឹចតវ់ធិានករែកត្រម�វសម្រសបេដើម្បីេឆ�ើយតបេទនងឹកររេំលភបពំនទំងឡាយ។

េគាលនេយាបាយសទិ�មិនសុ្ស ្រត�វ ្រសបតម្រកមសលីធមអ៌ជវីកម�របស្់រក�មហ៊នុ។ េគាលនេយាបាយេនះ រមួទំងករបកែ្រប 
នងិពត័ម៌ានែដលពកព់ន័� អចរកបានតមរយៈទពំរ័អ៊នីធែឺណតរបស្់រក�មហ៊នុ៖ http://www.coca-colacompany.com/

ស្រមាបប់គុ�លនានាេនក�ុងសហភាពអរឺ ៉បុ៖ សមូចណំំាថា េដយសរែតច្បោប ់EU ែខ្សទរូសព័� ឬវបិរបស ់EthicsLine អន�ុ� តេអយែត 
កររយករណ៍ែដលស�អីពំបី�� ហរិ��វត�ុ  គណេនយ្យ នងិសវនកម�ប៉េុណា� ះ។ 
េដើម្បីរយករណ៍ប�� នានាេនេ្រកមេគាលនេយាបាយសទិ�មិនសុ្ស នងិសទិ�េិនកែន�ងេធ�ើករ 
សមូទកទ់ងេទែផ�ក្រគប្់រគងក�ុងតបំនរ់បសអ់�ក ែផ�កធនធានមនសុ្ស ករយិាលយ័េមធាវមីលូដ� ន ឬែផ�កច្បោប។់

�រ�យ�រណ៍���រណៈ
េយើងរយករណ៍េទសធារណជនអពំកីរេប�ជា� ចតិ�របសេ់យើងេទេលើសទិ�មិនសុ្ស កចិ�ខតិខ្ំរបងឹែ្របង នងិេសចក�ែីថ�ងករណ៍ 
ែដល្រសបតមេគាលនេយាបាយសទិ�មិនសុ្ស ែដលជាែផ�កៃនរបាយករណ៍សទិ�មិនសុ្ស 
នងិរបាយករណ៍ស�ពីនីរិន�រភាព្របចំឆា� ំរបសេ់យើង។ របាយករណ៏េនះេយាងេទតម ្រកបខណ័�  
ៃនេគាលករណ៍ែណនំាមលូដ� នរបសអ់ង�ករសហ្របជាត។ិ

្រក�មហ៊ុនសូមរក�សិទ�ិក�ុង�រែកែ្របេ�លនេ��យេនះេ�្រគប់េពលេវ�។ �� នអ�ីេ�ក�ុងេ�លនេ��យេនះនិ�យ ឬបង�ប់ន័យ� 
កិច�សន�ែដល�នរ�ង្រក�មហ៊ុន និងនិេ�ជិតរបស់ខ�ួន ឬ�រចូលរួមក�ុងកម�វធីិេនះគឺ��រ��េលើ�របន��រ�រ�មួយនឹង្រក�មហ៊ុន Coca-Cola េឡើយ។

េ�លនេ��យសិទ�ិមនុស្សរបស់្រក�មហ៊ុន Coca-Cola (បន�)

https://koethics.alertline.com/gcs/welcome
https://koethics.alertline.com/gcs/welcome
http://www.coca-colacompany.com/

