
្រក�មហ៊ុន កូ�-កូ�
 និងសិទ�ិមនុស្ស

អ�ីែដលអ�កដឹក��ំងំអស់្រត�វ
ដឹង និងេធ�ើ

�រេប��� ចិត�របស់េយើងេដើម្បីេ�រពសិទ�ិមនុស្ស

្រក�មហ៊នុ កកូ-កឡូា យកចតិ�ទកុដកខ់�សច់េំពះប�� សទិ�មិនសុ្ស។ ភាពេជាគជយ័

ៃន្រក�មហ៊នុរបសេ់យើង្រត�វបានបេង�ើតេឡើងតមស�ងដ់រខ�សេ់ដយេផា� តេលើគណុភាព 

សចុរតិភាព នងិឧត�មភាព។ ្រក�មហ៊នុរពំងឹថាស�ងដ់រទំងេនះ្រត�វបានអនវុត�យ៉ាង

យកចតិ�ទកុដកច់េំពះករេគារពេលើសទិ�មិនសុ្ស។

ខតិ�បណ័�េនះ្រត�វបានផ�លជ់នូេដើម្បីជយួែណនំាក�ុងករងរ្របចំៃថ�សរំបខ់�ួនអ�កផា� ល ់

នងិសរំបស់កម�ភាពករងរេដយរមួប��ូ ល េគាលនេយាបាយសទិ�មិនសុ្សរបស់

្រក�មហ៊នុ ទំងក�ុងសកម�ភាពផា� លខ់�ួន េហើយក�ុងនាមជាអ�កដកឹនំា អ�ក្រត�វេប�ជា� ចតិ�ធានា

េអយបាននវូករអនវុត�នក៍រេគារពសទិ�មិនសុ្ស សរំប្់រក�មករងររបសអ់�ក។ េយើង

េឆ�ើយតបេទនងឹករេប�ជា� ចតិ�របសេ់យើងក�ុងករេគារពសទិិ�មនសុ្សេន្រគបទ់ដិ�ភាព

ទំងអសៃ់នអជវីកម�ែដលវជាែផ�កមយួៃនវធិេីធ�ើករយ៉ាងសម��របសេ់យើង។

ដូេច�ះអ�ីែដល្រត�វរពំឹងទុក?

• េធ�ើឱ្យមានករេគារពសទិ�មិនសុ្សេដយ្រសបតមេគាលនេយាបាយសទិ�មិនសុ្ស

របសេ់យើងែដលជាែផ�កមយួៃនវធិែីដលអ�កេធ�ើករ។ អចនយិាយម្៉យោងេទៀត

បានថា ជាករអនវុត�ជាកែ់ស�ង “នយិាយអ�្ីរត�វេធ�ើនងឹ”។ រក្សោសទិិ�មនសុ្សជាស�ូល

សខំនស់រំបក់រ្របជុជំា្រក�មរបសអ់�ក នងិបង� ញពអី�ែីដលេហថា «ករេគារព» 

តមរយៈអកប្បករិយិាផា� លខ់�ួនរបសអ់�ក។

• េគាលនេយាបាយសទិ�មិនសុ្ស្រត�វអនវុត�ទំងក�ុង នងិេ្រក្រក�មហ៊នុ។ េនេពល

ចលូរមួជាមយួអ�កផ�តផ់�ង ់អតថិជិន សហគមន ៍នងិ្រក�មករងរដៃទេទៀតែដល

ពកួេគអចរងផលបះ៉ពលេ់ដយសរអ�ែីដលេយើង្រប្រពតឹ� ិ(ឬសមូ្បីែតអ�ែីដល

េយើងមនិ្រប្រពតឹ�)ិ 

េយើង្រត�វែតអនវុត�ស�ងដ់រសទិ�មិនសុ្សដចូគា� េទនងឹករអនវុត�

ជាមយួ្រក�មករងររបសអ់�កែដរ។

• ចេំពះដេំណើ រករអជវីកម�ថ� ីករទញិ ឬសកម�ភាពថ�ណីាមយួ សមូអនវុត�កចិ�

ករទំងេនាះេដយេផា� តេទេលើសទិ�មិនសុ្ស។ ជាទេូទេហថាករអេង�តែដល

អនវុត�តមកតព�កចិ�ផ�ូ វច្បោប។់ មេធ្យោបាយដល៏�បផំតុេដើម្បីេចៀសវងកររេំលភ

សទិ�មិនសុ្សគ្ឺរត�វធានាេអយបានថាេគាលករណ៍សទិ�មិនសុ្ស្រត�វបានអនវុត�

តំងពកីរចបេ់ផ�ើម នងិបន�េផា� តករយកចតិ�ទកុដកទំ់ងក�ុងអឡុំងេពលៃន

ដេំណើ រករ ករទញិ ឬសកម�ភាពនានា។

• ្របសនិេបើអ�កចលូរមួក�ុងប�� ែខ្សសង� កផ់�តផ់�ង ់ឬទកទ់ងជាមយួអ�កលកណ់ា

មយួ អ�ក្រត�វ្របាកដថាអ�កអនវុត�តម េគាលករណ៍ែណនំាអ�កផ�តផ់�ង ់ែដល្រសប

តមេគាលនេយាបាយសទិ�មិនសុ្សរបស្់រក�មហ៊នុ។

• ហនភិយ័អពំសីទិិ�មនសុ្សអចេកើតមានេឡើងេនក�ុង្របេទសណាមយួ  នងិបរបិទ

ណាមយួ។ ក�ុងនាមជាអ�កដកឹនំា អ�ក្រត�វទទលួយកនវូហនភិយ័ថ�ីៗ  ឬករេកើត

មានហនភិយ័សទិ�មិនសុ្ស នងិរយករណ៍អពំបី�� ទំងេនាះតមរយៈបណា� ញ

ខងក�ុងនានា។ សទិិ�មនសុ្សជាេរឿងសខំនេ់ហើយ្របតបិតិ�ករអចមានឥទ�ពិល

ដលស់ទិ�មិនសុ្សណាមយួ ឬេ្រចើនទំងក�ុង នងិេ្រក្រក�មហ៊នុ។

• ចតវ់ធិានករ “េ្រត�មខ�ួនជាមនុ” េដើម្បី្រគប្់រគងស� នភាព។ ្របសនិេបើអ�ក

សង្ស័យថាមានករណីអពំកីររេំលភសទិិ�មនសុ្ស អ�ក្រត�វរយករណ៍ជា

បនា� ន។់ កររយករណ៍អចេធ�ើេឡើងេដយផា� លត់មរយៈអ�ក្រគប្់រគងថា� ក់

េលើ ែផ�កធនធានមនសុ្ស ទ្ីរបកឹ្សោែផ�កច្បោប ់ឬ ែផ�ក្រកមសលីធមរ៌បស្់រក�ម

ហ៊នុ។

• ្រសេដៀងគា� េនះែដរ ្របសនិេបើមានករដកព់ក្យបណ�ឹ ងមកអ�ក សមូអនវុត�

ឱ្យបានតងឹរុងឹ នងិេធ�ើករជាមយួែផ�កធនធានមនសុ្សេដើម្បីចបេ់ផ�ើមេធ�ើករ

េស៊ើបអេង�ត។ ្របសនិេបើគណៈ្រគប្់រគងកណំតចំ់បាចថ់ា្រត�វែតមានសកម�

ភាពែកត្រម�វ សមូអនវុត� នងិចតវ់ធិានករជាបនា� ន ់េដយែផ�កេលើេគាល

ករណ៍ែណនំាែដលផ�លជ់នូេដយែផ�កធនធានមនសុ្ស នងិ/ឬ ែផ�កច្បោប។់

• ភាពសុសីង� កគ់ា� មានសរៈសខំនក់�ុងករអនវុត�េគាលនេយាបាយសទិ�ិ

មនសុ្សរបស្់រក�មហ៊នុ។ ្របសនិេបើអ�កមនិច្បោសអ់ពំសីទិ�ណិាមយួ េនក�ុង

ស� នភាពណាមយួ សមូ្របកឹ្សោជាមយួ្រក�មសទិ�កិរងរជាសកល តមរយៈ

humanrights@coca-cola.com មុននឹង ចតវ់ធិានករណាមយួ។

• េលើកទកឹចតិ�្រក�មករងររបសអ់�កឱ្យ្រប�ង្របយត័�ចេំពះហនភិយ័សទិ�ិ

មនសុ្ស នងិជរំញុឱ្យមានបរយិាកសមយួែដលកង�លទំ់ងេនាះ អច្រត�វបាន

ែចករែំលកេដយេសរ ីនងិភា� មៗ្រពមទំងេដះ្រសយបានេដយ្រតមឹ្រត�វ។

• ទញយកកម�វធិសីទិិ�មនសុ្សរបស្់រក�មហ៊នុ កកូ-កឡូា (តមរយៈ KO App
Store) ែដលជាឧបករណ៍េដើម្បីជយួអ�កនងិ្រក�មករងរក�ុងករកណំត ់នងិ

្រគប្់រគងហនភិយ័អពំបី�� សទិ�មិនសុ្ស។

• េ្របើ្របាសធ់នធានសទិិ�មនសុ្សរបស្់រក�មហ៊នុរមួទំងេគាលនេយាបាយសទិិ�

មនសុ្ស េគាលករណ៍ែណនំាអ�កផ�តផ់�ងប់�� ្ីរត�តពនិតិ្យេលើករអេង�ត ករងរ

សទិ�មិនសុ្ស អនវុត�តមកតព�កចិ�ផ�ូ វច្បោប ់ករែណនំាអពំកីរអនវុត�ន ៍នងិធន

ធានេផ្សងៗេទៀតែដលមានេនក�ុង្រក�មហ៊នុ៖

° http://www.coca-colacompany.com/
our-company/human-rights-policy

° http://www.coca-colacompany.com/
our-company/supplier-guiding-principles

ចេំពះសណួំរ ឬពត័ម៌ានបែន�ម សមូអ៊ែីមល៉មកកន៖់ 
humanrights@coca-cola.com
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�រចូលរួមរបស់សហគមន ៍និងកូនហ៊ុន
េយើងទទលួស� លថ់ា េយើងគជឺាែផ�កមយួៃនសហគមនែ៍ដលេយើងេធ�ើ្របតបិត�កិរ។ 
េយើងចលូរមួជាមយួសហគមនទ៍កទ់ងនងឹប�� សទិិ�មនសុ្សែដលមានសរៈសខំន ់ចេំពះពកួេគ 
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�ងរកេដើម្បី
េលើកកម�សក់រេគារពសទិ�មិនសុ្ស។

�ពច្រម�ះ និង�រប��ូ ល
េយើងផ�លត់ៃម� នងិជរំញុភាពច្រម�ះ នងិករប��ូ លមនសុ្សែដលេយើងេធ�ើករជាមយួ។ 
េយើងេប�ជា� ផ�លឱ់កសេស�ើគា�  នងិមនិអតឱ់នចេំពះករេរ ើសេអើង នងិករយាយណីាមយួេឡើយ។ 
េយើងេធ�ើករេដើម្បីែថទំកែន�ងេធ�ើករែដលមនិមានករេរ ើសេអើង ឬករយាយេីលើមលូដ� នៃនពជូសសន ៍េភទ 
ពណ៌សម្ុបរ ្របភពជនជាត ិឬសង�ម ជនជាតភិាគតចិ សសនា អយ ុពកិរភាព ទេំនារផ�ូ វេភទ អត�ស�� ណ 
ឬករបង� ញែយនឌរ័ ននិា� ករនេយាបាយ 
ឬស� នភាពណាមយួេផ្សងេទៀតែដល្រត�វបានករពរេដយច្បោបជ់ាធរមាន។ 
មលូដ� នស្រមាបក់រេ្រជើសេរ ើសបគុ�លកិថ� ីករជលួ ករដកជ់នំសួ ករអភវិឌ្ឍ ករបណ�ុ ះបណា� ល 
ករផ�លស់ណំង នងិករតេម�ើងតែំណងេន្រក�មហ៊នុគជឺាគណុសម្បត� ិ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�ែដលជាបក់ចិ�សន្យោ 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�ងចរចរជាសមហូភាព។ 
េយើងេធ�ើករេដើម្បីធានាឱ្យបាននវូករ្របតបិត�ទំិង្រស�ងតមច្បោបែ់ដល្រត�វអនវុត�ទកទ់ងនងឹ្របាកឈ់�ួល 
េម៉ាងេធ�ើករ េម៉ាងបែន�ម នងិអត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗ។

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

ខណៈេពលេយើងមនិទញិេ្រគ�ងផ្សំេដយផា� លព់ ីកសដិ� ននានា 
េដយែផ�កេលើ គណុតៃម� របសេ់យើងែដលេយើងជាអ�ក ទញិ ផលតិផល កសកិម�នានាដស៏ខំនម់ា� ក ់
េយើង្រត�វបង�ចំតិ�របសេយើងក�ុងករចតវ់ធិានករ 
នងិេ្របើ្របាសឥ់ទ�ពិល របសេ់យើងេដើម្បីជយួករពរសទិ�ដិធី�រីបសក់សកិរ នងិ សហគមនក៍�ុ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�ុ� តឱ្យអតថិជិនបានយលដ់ងឹអពំជីេំរ ើសរបសេ់គ
ែដលសម្រសបជាមយួនងឹរេបៀបរសេ់នែដលមានសខុភាពល�។

�នសំណួរ ឬកង�លឬ់?
• សមូេលើកសណួំរ ឬកង�លណ់ាមយួជាមយួអ�ក្រគប្់រគងក�ុងតបំន ់ធនធានមនសុ្ស 
 នាយកដ� នច្បោប ់ឬសន�សិខុជាយទុ�ស�ស�

• នេិយាជតិកអ៏ចរយករណ៍ពកីររេំលភបពំនេគាលនេយាបាយែដលសង្ស័យ
 ផងែដរតមរយៈេគហទពំរ័អ៊នីធណិឺតែដលមានសវុត�ភិាព EthincsLine េន 
 www.KOethics.com ឬេដយេហទរូសព័�េដយឥតគតិៃថ�េទេលខ 
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