
Crown មានបំណំងរក្សាាស្តតងដ់ាខ្ពពស្តប់ំផំុតុនៃនស្តលីធម៌ន៌ងិ
ស្តទិិ្ធិរិបំស្តន់យិោ�ជិតិ។ យោនះមាននយ័ថា យោយើងយោ�រព យោ�ើយ
យោ�ក្សាន្លែនែងន្លែ�លចាំបំាច់់ នងឹការពារស្តទិិ្ធិមិ៌នសុ្តសជាមូ៌លដាា ន
របំស្តន់យិោ�ជិតិយោយើងទាំងំអស្ត់ ម៌និថាពួក្សាយោ�សិ្តតិយោ�ទ្ធិណីា
យោទ្ធិ។ 

បំណំងនៃនយោ�លការណយ៍ោនះ �យឺោ�ើម៌ីនី្លែណនាំ�ំណៈគ្រ�បំគ់្រ�ង
 Crown ក្សា�ូ៏ច់ជា�គំ្រទ្ធិនយិោ�ជិតិនងិអនក្សាយោធើ �ការ
បំយោណាះ ះអាស្តនន  ឲ្យយស្តយោគ្រម៌ច់យោ�លបំណំងទាំងំយោនះ។

យោ�លការណគ៍្រ�ឹះន្លែ�លបានន្លែច់ងកុ្សា�ងឯក្សាសារយោនះទ្ធិទួ្ធិល
បានពី យោស្តច់ក្សាះគី្របំកាស្តអពំសី្តទិិ្ធិមិ៌នសុ្តសជាសាក្សាលរបំស្ត់ UN, 
យោ�លការណគ៍្រ�ឹះនងិស្តទិិ្ធិជិាមូ៌លដាា នច់នួំនបួំនយោ�ក្សាន្លែនែង
ការងារពី អងគការពលក្សាម៌មអនតរជាតិ (ILO), យោ�លការណ៍
គ្រ�ឹះន្លែណនាំសំ្តយោងេបំជាសាក្សាលរបំស្តអ់ងគការស្ត�គ្របំជាជាតិ
 គ្រពម៌ទាំងំច់ាបំជ់ាតិ យោ�កុ្សា�ងគ្របំយោទ្ធិស្តនមួី៌យៗ ន្លែ�លយោយើងយោធើ �
គ្របំតបិំតតកិារ។

ការទ្ធិទួ្ធិលខ្ពសុ្តគ្រតវូរបំស់្តយោយើង រមួ៌បំញូ្ចូ�ល បំុនុ្លែនតម៌និក្សាគ្រម៌តិគ្រតមឹ៌
 ក្សាន្លែនែងយោធើ �គ្របំតបិំតតកិារនងិការ�ិលយ័របំស្តយ់ោយើង យោ�កុ្សា�ង
គ្របំយោទ្ធិស្តន្លែ�លយោយើងយោធើ �គ្របំតបិំតតកិារ។ កុ្សា�ងគ្របំយោទ្ធិស្តភា�យោគ្រច់ើន
 ស្តទិិ្ធិនិយិោ�ជិតិគ្រតវូបានគ្រ�បំ�ណះបំគ់្រ�បំគ់្រ�នយ់ោដាយច់ាបំ់
កុ្សា�ងគ្រស្តកុ្សា។ កុ្សា�ងគ្របំយោទ្ធិស្តទាំងំយោនះ យោយើងម៌និគ្របំកានយ់ក្សា
គ្រសួ្តលៗតាម៌តគ្រមូ៌វការអបំីបំរមាយោទ្ធិ បំុនុ្លែនតខ្ពតិខ្ពកំ្សាណំតស់្តតង់
ដាកាន់ន្លែតគ្របំយោស្តើរ។ កុ្សា�ងគ្របំយោទ្ធិស្តន្លែ�លច់ាបំម់៌និន្លែ�ែងអពំី
យោ�លការណគ៍្រ�ឹះជាមូ៌លដាា ន ន្លែ�លគ្របាបំអ់ពំកីារគ្របំតបិំតត ិ
របំស្ត់ Crown យោយើងមានបំណំងផុះលនូ់វការការពារកុ្សា�ង
ក្សាគ្រម៌តិន្លែតមួ៌យ �ូច់ន្លែ�លបាននៃលលក្សាយោធើ �យោ�ក្សាន្លែនែង

យោផុសងយោទ្ធិៀតយោ�កុ្សា�ងគ្របំតបិំតតកិាររបំស្តយ់ោយើងន្លែ�រ យោដាយកុ្សា�ង
យោពលជាមួ៌យ�ន ទ្ធិទួ្ធិលសាគ លថ់ា យោ�លការណគ៍្រ�ឹះទាំងំយោនាំះ
អាច់គ្រតវូយក្សាម៌ក្សា�តិពចិាំរណាអពំវីបំីធម៌,៌ លក្សាេខ្ពណឌ  នងិ
បំទ្ធិបំញ្ជាា កុ្សា�ងគ្រស្តកុ្សា។

Crown យោលើក្សាក្សាម៌ពស្តវ់ធិសីាស្ត្រស្តត �ូច់បានពណន៌ាំខាងយោលើ
 ជាមួ៌យអនក្សាជាបំក់្សាចិ់ចស្តនាបំនតនងិអនក្សាផុគតផ់ុគងរ់បំស្តខួ់្ព �ន
 តាម៌រយៈ គ្រក្សាម៌គ្របំតបិំតតសិ្តគ្រមាបំអ់នក្សាផុគតផ់ុគង់ ន្លែ�លបំងេឲំ្យយ
ពួក្សាយោ�យោបំះជាា យោ�រពតាម៌យោ�លការណគ៍្រ�ឹះន្លែ�ល�គំ្រទ្ធិ�ល់
គ្របំការន្លែ�លបានន្លែច់ងកុ្សា�ងយោ�លការណយ៍ោនះ។

Crown ទ្ធិទួ្ធិលសាគ លថ់ា វតតមានរបំស្តខួ់្ព �នមានឥទិ្ធិពិលយោលើ
ស្ត��ម៌ន៍ន្លែ�លខួ្ព �នយោធើ �គ្របំតបិំតតកិារ។ យោយើងយោបំះជាា ច់យំោពាះ
ការបំយោងើ ើតកាលានវុតតភាពយោស្ត�ាក្សាចិ់ច នងិជួិយយោដាយស្តឆុនៈ ៈ
កុ្សា�ងស្ត��ម៌ន៍ន្លែ�លយោយើងយោធើ �គ្របំតបិំតតកិារ តាម៌រយៈក្សាម៌ម វធិី
ផួុ �ច់យោផុះើម៌ពាក្សាព់និ័យោផុសងៗយោ�កុ្សា�ងគ្រស្តកុ្សា។ យោយើង�ជឺាន្លែផុនក្សា
មួ៌យនៃនច់ងាើ ក្សាផ់ុគតផ់ុគងកុ់្សា�ងឧស្តា�ក្សាម៌មច់ណំអីាហារនងិ
យោ�ស្តជិាៈ ន្លែ�លផុះលល់ទិ្ធិភាពជាបំនតបំនាំៈ បំឲ់្យយទ្ធិទួ្ធិលអាហារ
ក្សាបំំុងុ យោគ្រកាម៌សិានការណ�៍ស៏្តខំានច់ាំបំាច់ច់់យំោពាះគ្របំជាជិន
ជិុវំញិព�ិពយោលាក្សា។ បំន្លែនិម៌យោលើការផុលតិគ្របំដាបំដ់ាក់្សាន្លែ�ល
ផុះលនូ់វការការពារអតបិំរមា�លអ់ាហារនងិយោ�ស្តជិាៈន្លែ�ល
មានអាហារបូំតិម៌ភ យោយើងក្សាផ៏ុលតិក្សាញ្ចូចបំស់្តគ្រមាបំអ់ាហារទាំរក្សា
, គ្របំដាបំដ់ាក្សាវ់តុ�រាវបាញជ់ាឧស្តមន័ស្តគ្រមាបំផ់ុលតិផុលស្តមាា ត
នងិអនាំម៌យ័ គ្រពម៌ទាំងំផុលតិផុលជាយោគ្រច់ើនយោផុសងយោទ្ធិៀតន្លែ�ល
ផុះលជូ់ិនស្តគ្រមាបំក់ារ�កឹ្សាជិញូ្ចូ �នគ្របំក្សាបំយោដាយស្តវុតិភិាពនងិ
ស្តនតសុិ្តខ្ពនៃនទ្ធិនំញិក្សាពំងុ�កឹ្សាជិញូ្ចូ �ន។ យោយើងមានយោមាទ្ធិនភាព
ន្លែ�លបានកាែ យជាន្លែផុនក្សាមួ៌យ�ស៏្តខំានន់ៃនគ្របំពនិ័�គំ្រទ្ធិច់យំោពាះ
អត�ិជិិនរបំស្តយ់ោយើង នងិអនក្សាយោគ្របំើគ្របាស្ត�ូ់ច់�ន ។ 

ទ្ធិស្តសនវសិ្តយ័ន្លែវងឆ្ងាា យរបំស្តយ់ោយើងពាក្សាព់និ័នងឹស្តខុ្ពភាព ស្តវុតិិភាព នងិបំរសិិាន�៖ឺ �ម នយោគ្រ�ះថាន ក្សា,់ �ម នការបំុះពាល�់លម់៌នសុ្តស
 នងិ�ម នការខូ្ពច់ខាត�លប់ំរសិិាន។

ស្តវុតិភិាពនងិស្តខុ្ពភាពរបំស្តន់យិោ�ជិតិយោយើង អនក្សាយោធើ �ការបំយោណាះ ះអាស្តនន  អនក្សាជាបំក់្សាចិ់ចស្តនាបំនត  នងិអនក្សាផុគតផ់ុគងឲ់្យយយោយើង�ឺ
វយិោស្តស្តវសិាលបំផំុតុ។ យោ�លបំណំង�ទូ៏្ធិលទូំ្ធិលាយរបំស្តយ់ោយើង�កឺារពារពួក្សាយោ�គ្របំឆ្ងាងំនងឹហាន�ិយ័នៃនផុលបំុះពាល់ យោ�ើយធានាំ
ឲ្យយបាននូវស្តខុ្ពមាលភាពផួុ �វច់តិតនងិផួុ �វកាយរបំស្តពួ់ក្សាយោ� យោ�ក្សាន្លែនែងយោធើ �គ្របំតបិំតតកិាររបំស្តយ់ោយើង នងិយោ�កុ្សា�ងការ�ិលយ័
របំស្តយ់ោយើង។

យោយើងយោបំះជាា ច់យំោពាះការយោគ្របំើគ្របាស្តក់ារអនវុតតន្លែ�លរក្សាាបំរសិិានឲ្យយមានច់រីភាព, ការអនវុតតន្លែ�លផុះលស់្តខុ្ពភាព នងិស្តវុតិិភាព
 គ្រពម៌ទាំងំអនយុោលាម៌តាម៌ច់ាបំ់ បំទ្ធិបំញ្ជាា  នងិស្តតងដ់ាគ្រក្សាម៌�ុនុ ន្លែ�លមានជាធរមានទាំងំអស្ត់ យោ�កុ្សា�ងគ្របំយោទ្ធិស្តន្លែ�លយោយើងយោធើ �
គ្របំតបិំតតកិារ។ ការណយ៍ោនះគ្រតវូបាន�គំ្រទ្ធិយោដាយ យោ�លការណន៍ងិទ្ធិគ្រម៌ងក់ារស្តះពីសី្តខុ្ពភាពនងិស្តវុតិិភាព របំស្តយ់ោយើង។ 

យោយើងយោធើ �ការ�ុងជាបំល់ាបំយ់ោ�ើម៌ីធីានាំឲ្យយបានថា នយិោ�ជិតិរបំស្តយ់ោយើងយលអ់ពំតួីនាំទ្ធិ�ីស៏្តខំាន់ន្លែ�លពួក្សាយោ�យោធើ � យោ�ើម៌ីសី្តវុតិិភាព
ផ្ទាៈ លខួ់្ព �នរបំស្តពួ់ក្សាយោ� នងិរបំស្តន់យិោ�ជិតិជា�ន�ីន របំស្តពួ់ក្សាយោ�។ យោយើងយោបំះជាា ច់យំោពាះការយោធើ �ឲ្យយពួក្សាយោ�ពាក្សាព់និ័ជាបំនតបំនាំៈ បំ់ 
យោ�ើម៌ីបីំយោងើ ើនស្តខុ្ពភាពនងិស្តវុតិិភាពយោ�ក្សាន្លែនែងគ្របំតបិំតតកិារនងិការ�ិលយ័របំស្តយ់ោយើង។

យោ�ក្សាន្លែនែងន្លែ�លមានការផុះលជូ់ិននូវការសាន ក្សាអ់ាគ្រស្តយ័ នងិ/ឬ ក្សាន្លែនែងទ្ធិទួ្ធិលទាំន យោយើងទ្ធិទួ្ធិច់ឲ្យយបំរយិោវណយោនាំះមានស្តវុតិិភាព
នងិអនាំម៌យ័ យោ�ើយបំយំោពញតាម៌តគ្រមូ៌វការម៌នសុ្តសជាមូ៌លដាា នរបំស្តន់យិោ�ជិតិយោយើង រមួ៌ទាំងំតគ្រមូ៌វការរបំស្តពួ់ក្សាយោ�ស្តគ្រមាបំ់
ក្សាន្លែនែងនងិទ្ធិធីាែ លន្លែម៌ែរមួ៌។

លក្សាេខ្ពណឌការងារន្លែ�លមានស្តវុតិភិាព�វឺយិោស្តស្តវសិាលបំផំុតុ

គោ�លការណ៍៍សី្ដី�ពី�ស្ដីិទិិ្ធិមនុុស្ដីសរបស្ដី់ Crown

ការយោគ្រជិើស្តយោរ �ស្តម៌ក្សាយោធើ �ការងារយោដាយយោស្តរ �

យោយើងម៌និន្លែ�លបំងេនំយិោ�ជិតិយោដាយផ្ទាៈ លឬ់គ្របំយោ�ល ឲ្យយម៌ក្សាយោធើ �ការឲ្យយយោយើងទាំស្តជ់ាមួ៌យឆនៈៈរបំស្តពួ់ក្សាយោ�យោ�ើយ យោ�ើយយោយើងក្សា៏
ម៌និទ្ធិញិពី ឬក្សាល៏ក្សាឲ់្យយសិាបំន័ណាមួ៌យន្លែ�លអតយ់ោទាំស្ត�លក់្សាមាែ ងំពលក្សាម៌មបំងេនំ្លែ�រ។

យោស្តច់ក្សាះ នី្លែ�ែងការណអ៍ពំទីាំស្តភាពស្តម៌យ័ទ្ធិយំោនើបំរបំស្ត់ Crown គ្រតវូបានផុសពើផុាយយោ�យោលើយោ��ទ្ធិពំរ័របំស្ត់ Crown។  យោស្តច់ក្សាះ នី្លែ�ែង
ការណយ៍ោនះគ្រតវូជាមួ៌យច់ាបំជ់ាតិ ច់ាបំរ់�ា នងិច់ាបំកុ់្សា�ងគ្រស្តកុ្សាអពំគី្របំធានបំទ្ធិយោនះ រមួ៌ទាំងំច់ាបំស់្តះពីទីាំស្តភាពស្តម៌យ័ទ្ធិយំោនើបំ
របំស្ត់ UK ឆ្ងាន ំ 2015។ យោស្តច់ក្សាះ នី្លែ�ែងការណយ៍ោនះន្លែច់ងអពំជីិហំានន្លែ�ល Crown បានអនវុតត យោ�ើម៌ីធីានាំថា ទាំស្តភាពស្តម៌យ័
ទ្ធិយំោនើបំម៌និយោក្សាើតយោ�ើងកុ្សា�ងគ្របំតបិំតតកិារនងិច់ងាើ ក្សាផ់ុគតផ់ុគងរ់បំស្តយ់ោយើង។

គោ�លការណ៍សី៍្ដី�ពី�ស្ដីទិិ្ធិមិនុសុ្ដីសរបស្ដី់ Crown,  មថិុនុា 2020

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/the_labour_principles_a_guide_for_business.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/the_labour_principles_a_guide_for_business.pdf
https://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/supplier-code-conduct
https://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/code-business-conduct-and-ethics#environment-health-and-safety-policy
https://www.crowncork.com/european-modern-slavery-statement


យោស្តរ �ភាពនៃនការចូ់លរមួ៌ នងិស្តទិិ្ធិចិ់រចាំជាស្តមូ៌�ភាព គ្រតវូបានយោ�រព

យោយើងម៌និន្លែ�លយោគ្រជិើស្តយោរ �ស្តពលក្សាម៌មក្សាមុារ (យោ�ងតាម៌ស្តតងដ់ាពលក្សាម៌ម ILO) យោ�ើយ យោ�ើយក្សាម៏៌និទ្ធិញិ ឬក្សាល៏ក្សាឲ់្យយសិាបំន័ណាមួ៌យ
ន្លែ�លអតយ់ោទាំស្ត�លក់ារអនវុតតន្លែបំបំយោនាំះន្លែ�រ។ បំ�ុគលវយ័យោក្សាមងន្លែ�លមានអាយយុោគ្រកាម៌ 18 ឆ្ងាន ំ ម៌និគ្រតវូបានជួិលឲ្យយយោធើ �ការយោ�ើយ 
យោ�ើយក្សាម៏៌និសិិ្តតកុ្សា�ងលក្សាេខ្ពណឌ ន្លែ�លអាច់មានយោគ្រ�ះថាន ក់្សាន្លែ�រ។ 

តាម៌រយៈគ្រក្សាម៌គ្របំតបិំតតសិ្តគ្រមាបំអ់នក្សាផុគតផ់ុគងរ់បំស្តយ់ោយើង Crown យោធើ �ការយោដាយស្ត�ការជាមួ៌យអនក្សាជាបំក់្សាចិ់ចស្តនាបំនតនងិ
អនក្សាផុគតផ់ុគង់ យោ�ើម៌ីបីំងាើ រនងិហាម៌គ្របាម៌ការជួិល (សិានការណ)៍ ណាមួ៌យយោលើពលក្សាម៌មក្សាមុារ។

យោយើងយោ�រពស្តទិិ្ធិរិបំស់្តនយិោ�ជិតិយោយើងទាំងំអស្តកុ់្សា�ងការចូ់លរមួ៌នងិបំយោងើ ើតស្ត�ជិពីក្សាម៌មក្សារ គ្រពម៌ទាំងំការច់រចាំជាស្តមូ៌�ភាព។
 យោយើងយោ�រពយោស្តម ើ�ន ច់យំោពាះស្តទិិ្ធិនិៃននយិោ�ជិតិរបំស្តយ់ោយើងន្លែ�លម៌និចូ់លរមួ៌កុ្សា�ងស្ត�ជិពីក្សាម៌មក្សារ យោ�ើយនងឹការពារពួក្សាយោ�គ្របំឆ្ងាងំ
នងឹការបំ�ំតិបំ�ំយ័ ការយោបំៀតយោបំៀន នងិការយោរ �ស្តយោអើង តាម៌វធីិន្លែតមួ៌យ។ 

យោ�ក្សាន្លែនែងន្លែ�លស្តទិិ្ធិរិបំស្តអ់នក្សាតណំាងនយិោ�ជិតិគ្រតវូបានន្លែច់ងកុ្សា�ងច់ាបំជ់ាតិ យោយើងយោ�រពស្តទិិ្ធិទិាំងំយោនះ យោ�ើយយោបំះជាា រក្សាាក្សាចិ់ច
ស្តនៈនាំសិាបំនាំជាមួ៌យពួក្សាយោ�។ Crown យោបំះជាា ច់យំោពាះការច់រចាំទាំម៌ទាំរយោដាយស្តចុ់រតិជាមួ៌យអនក្សាតណំាងន្លែ�លបានយោគ្រជិើស្តយោរ �ស្ត
ទាំងំយោនាំះ នងិយោ�កុ្សា�ងគ្រក្សាបំខ្ពណឌច់ាបំជ់ាតិន្លែ�លស្តម៌គ្រស្តបំ។

នយិោ�ជិតិរបំស្តយ់ោយើងទាំងំអស្ត់ ម៌និថាពួក្សាយោ�យោធើ �ការយោពញយោមុាង យោគ្រ�យោមុាង ឬបំយោណាះ ះអាស្តននយោទ្ធិ គ្រតវូយោធើ �ការយោដាយអនយុោលាម៌
តាម៌លំនាំយំោទ្ធិៀងទាំត់ ឬក្សាល៏នំាំទំាំងំឡាយន្លែ�លបានក្សាណំតកុ់្សា�ងក្សាចិ់ចស្តនាការងាររបំស់្តពួក្សាយោ� ឬក្សាក៏្សាចិ់ចគ្រពម៌យោគ្រពៀងស្តមូ៌�ភាព
 យោ�ក្សាន្លែនែងន្លែ�លអាច់អនវុតតបាន។  

យោមុាងយោធើ �ការមូ៌លដាា ននងិយោមុាងយោធើ �ការបំន្លែនិម៌ អនយុោលាម៌តាម៌ច់ាបំ់ បំទ្ធិបំញ្ជាា  ក្សាចិ់ចគ្រពម៌យោគ្រពៀងនៃនការច់រចាំជាស្តមូ៌�ភាព 
ន្លែ�លមានជាធរមាន យោ�ើយន្លែផុាក្សាយោលើស្តតងដ់ាពលក្សាម៌មអនតរជាត។ិ

គ្រ�បំក់្សារណទីាំងំអស្ត់ គ្រតវូទ្ធិទួ្ធិលក្សានៃគ្រម៌កុ្សា�ងអគ្រតានៃនយោមុាងយោធើ �ការបំន្លែនិម៌ន្លែ�លស្តម៌គ្រស្តបំ។ យោយើងអនយុោលាម៌តាម៌ច់ាបំន់ងិបំទ្ធិបំញ្ជាា
ន្លែ�លមានជាធរមាន ន្លែ�លមានបំណំងការពារនយិោ�ជិតិគ្របំឆ្ងាងំនងឹការយោក្សាងគ្របំវញ័្ចូច  ពាក្សាព់និ័នងឹយោមុាងយោធើ �ការ។ 

យោយើងទ្ធិទួ្ធិលសាគ លថ់ា កុ្សា�ងទ្ធិកី្សាន្លែនែងភា�យោគ្រច់ើន ទ្ធិផីុារតគ្រមូ៌វឲ្យយក្សាគ្រម៌តិយោបំៀវតសរយ៍ោលើស្តច់នួំនអបំីបំរមាន្លែ�លក្សាណំតយ់ោដាយច់ាបំ។់ 
យោទាំះជា�ុងយោនះក្សាះ ី យោយើងយោបំះជាា ធានាំឲ្យយបានថា គ្រ�បំក់្សារណទីាំងំអស្ត់ យោបំៀវតសរន៍្លែ�លបានទូ្ធិទាំត់ បំយំោពញតាម៌ ឬក្សាយ៏ោលើស្តតគ្រមូ៌វការ
អបំីបំរមាតាម៌ផួុ �វច់ាបំ់ តាម៌រយៈក្សាចិ់ចគ្រពម៌យោគ្រពៀងច់រចាំជាស្តមូ៌�ភាព យោ�ក្សាន្លែនែងន្លែ�លអាច់អនវុតតបាន។ 

យោយើងធានាំថា នយិោ�ជិតិយលអ់ពំយីោបំៀវតសរន៍ងិផុលគ្របំយោ�ជិនរ៍បំស្តពួ់ក្សាយោ� ទាំងំម៌នុយោពលជួិលឲ្យយយោធើ �ការ នងិកុ្សា�ងអ�ុំងយោពល
ជួិលឲ្យយយោធើ �ការ។  យោយើងម៌និអនញុ្ជាា តឲ្យយមានការកាតគ់្របាក្សាយ់ោបំៀវតសរ៍ (ស្តគ្រមាបំយ់ោមុាងន្លែ�លបានយោធើ �ការ) យោដាយសារមូ៌លយោ�តដុាក្សា់
វនិយ័យោ�ើយ។

ការផុះលក់ារងារយោទ្ធិៀងទាំត់

យោមុាងយោធើ �ការម៌និគ្រតវូយោលើស្តក្សាណំត់

យោបំៀវតសររ៍បំស្តយ់ោយើងន្លែ�ែងអពំតីគ្រមូ៌វការទ្ធិផីុារ

ពលក្សាម៌មក្សាមុារម៌និគ្រតវូបានយោគ្របំើគ្របាស្តយ់ោ�ើយ

គោ�លការណ៍សី៍្ដី�ពី�ស្ដីទិិ្ធិមិនុសុ្ដីសរបស្ដី់ Crown,  មថិុនុា 2020



Crown គ្របំគ្រពតឹតច់យំោពាះនយិោ�ជិតិនងិអនក្សាយោធើ �ការបំយោណាះ ះអាស្តននទាំងំអស្តយ់ោដាយយតុតធិម៌៌ យោដាយការយោ�រព នងិយោដាយ
យោស្តច់ក្សាះនីៃ�ែ�ុ �រ។ Crown តាងំច់តិតរក្សាាបំរសិិានការងារន្លែ�លរចួ់ផុតុពគី្រ�បំទ់្ធិគ្រម៌ងន់ៃនការយោរ �ស្តយោអើងកុ្សា�ងការជួិលឲ្យយយោធើ �ការម៌និ
គ្រស្តបំច់ាបំ់ ន្លែផុាក្សាយោលើពូជិសាស្តន៍ ពណស៌្តម៌ីុ រ យោ�ទ្ធិ យោយនឌ័រ័ យោ�ើម៌ក្សាយំោណើតជាតឬិស្តងគម៌ �ូនតា ស្តញ្ជាា តិ ការចូ់លស្តញ្ជាា តិ សាស្តនាំ
 អាយុ អតតស្តញ្ជាា ណឬការបំញ្ជាា ក្សាអ់ពំយីោ�ទ្ធិ ទ្ធិយំោនាំរផួុ �វយោ�ទ្ធិ ពកិារភាពរាងកាយឬផួុ �វច់តិត �នំតិនយោ�បាយ ឬក្សាល៏ក្សាេណៈ
�នៃទ្ធិយោផុសងយោទ្ធិៀតន្លែ�លបានក្សាណំតយ់ោដាយច់ាបំជ់ាធរមាន។ 

យោយើងម៌និអតឱ់នច់យំោពាះទ្ធិគ្រម៌ងណ់ាមួ៌យនៃនការបំពំារបំពំានឬការយោបំៀតយោបំៀនយោ�ើយ ម៌និតាម៌ រាងកាយ ផួុ �វយោ�ទ្ធិ ឬក្សា៏
ពាក្សាយស្តម៌ះ ី យោ�ើយ។ យោនះរមួ៌បំញូ្ចូ�លទាំងំស្តក្សាម៌មភាពន្លែ�លអាច់ចាំតទ់្ធិកុ្សាយោដាយស្តម៌យោ�តផុុលថាគ្របំមា�យោម៌ើលងាយ បំ�ំយ័ ឬ
យោរ �ស្តយោអើង។ 

យោយើងរពំងឹថា អនក្សាទាំងំឡាយន្លែ�លយោយើងយោធើ �ការជាមួ៌យ មានអាក្សាបំីក្សារិ�ិនងិយោធើ �ស្តក្សាម៌មភាពគ្រស្តបំតាម៌វបំីធម៌គ៌្រក្សាមុ៌�ុនុរបំស្ត់
យោយើង ជាមួ៌យនងឹស្ត�ុវនិច័ិ់យ័របំស្តយ់ោយើងច់យំោពាះភាពយតុតធិម៌ន៌ងិកាលានវុតតភាពយោស្តម ើ�ន ។ 

វាក្សាជ៏ាយោ�លការណរ៍បំស្ត់ Crown ផុងន្លែ�រ ន្លែ�លម៌និយោរ �ស្តយោអើងគ្របំឆ្ងាងំនងឹអនក្សាដាក្សាព់ាក្សាយស្តុយំោធើ �ការ តាម៌មូ៌លដាា នបានយោរៀបំរាបំ់
ខាងយោលើ។

No Discrimination Is Permitted

យោយើងឲ្យយតនៃម៌ែនងិយោលើក្សាទ្ធិកឹ្សាច់តិត�លក់ាររមួ៌ចំ់ន្លែណក្សារបំស្តន់យិោ�ជិតិរបំស្តយ់ោយើង ម៌និថាជាបំ�ុគល ឬក្សាជ៏ាស្តមូ៌�ភាពយោ�ើយ។ យោយើង
យោជិឿជាក្សាថ់ា ក្សាមាែ ងំការងារច់គ្រម៌ះុនងិបំរសិិានការងារបំរ�ិបំន័ន  ផុះលគ់្របំយោ�ជិន�៍លអ់ាជិវីក្សាម៌មរបំស្តយ់ោយើង សិាបំន័របំស្តយ់ោយើង
 នងិធនធានម៌នសុ្តសរបំស្តយ់ោយើង។ 

�ូយោច់នះយោ�ើយ Crown យោបំះជាា ផុះលក់ាលានវុតតភាពយោស្តម ើភាព�ន  យោ�យោពលជួិល អ�វិឌ័ឍ ផុះលស់្តណំង ឬក្សា�៏តិពចិាំរណាយោលើបំ�ុគល
គ្រ�បំរ់បូំច់យំោពាះការ�យំោ�ើងឋានៈ, ការបំញ្ចូចបំក់ារងារ ឬការចូ់លនវិតតន៍ យោដាយ�ម នការយោរ �ស្តយោអើង។ យោស្តច់ក្សាះសី្តយោគ្រម៌ច់របំស្ត់ Crown 
ពងឹន្លែផុាក្សាយោលើ�ណុវឌុ័ឍ,ិ ជិនំាំញ, គ្របំស្តទិិ្ធិផុល នងិបំទ្ធិពយិោសាធន។៍

ការផុះលក់ាលានវុតតភាពយោស្តម ើភាព�ន

កុ្សា�ងក្សាចិ់ចខ្ពគំ្របំងឹន្លែគ្របំងរបំស្តយ់ោយើងយោ�ើម៌ីយីោលើក្សាក្សាម៌ពស្តស់្តទិិ្ធិមិ៌នសុ្តស យោ�ក្សាន្លែនែងន្លែ�លយោយើងអាច់ នងិយោ�ើម៌ីយីោធើ �គ្របំតបិំតតកិារ អនយុោលាម៌
ជាមួ៌យច់ាបំជ់ាធរមាន Crown បានយោច់ញ យោ�លការណស៍្តះពីីន្លែរ�មានទ្ធិនំាំស្ត។់ គ្រស្តបំតាម៌យោ�លការណយ៍ោនះ គ្រក្សាមុ៌�ុនុមានបំណំង
យោជិៀស្តវាងការយោគ្របំើន្លែរ�មានទ្ធិនំាំស្តកុ់្សា�ងការផុលតិផុលតិផុលរបំស្តខួ់្ព �ន យោ�ើយយោបំះជាា អនយុោលាម៌តាម៌កាតពើក្សាចិ់ចរាយការណរ៍បំស្តខួ់្ព �ន។ 

ការយោជិៀស្តវាងការយោគ្របំើគ្របាស់្តន្លែរ�មានទ្ធិនំាំស្ត់

គោ�លការណ៍សី៍្ដី�ពី�ស្ដីទិិ្ធិមិនុសុ្ដីសរបស្ដី់ Crown,  មថិុនុា 2020

https://www.crowncork.com/conflict-minerals-policy


ការពនិតិយយោ�ើងវញិនងិការគ្រតួតពនិតិយ

Crown នងឹពនិតិយយោ�លការណយ៍ោនះយោ�ើងវញិតាម៌យោពល រចួ់យោធើ �វយិោសាធនក្សាម៌មយោ�ើម៌ីយីោឆែ ើយតបំនងឹការផ្ទាែ ស្តបួ់ំ �រច់ាបំ់ នងិ
ការអនវុតតលាបំផំុតុ កុ្សា�ងក្សាចិ់ចខ្ពគំ្របំងឹន្លែគ្របំងយោ�ើម៌ីនី្លែក្សាលម៌ាគ្របំស្តទិិ្ធិភាពរបំស្តខួ់្ព �ន។ 

Crown នងឹយោធើ �ឲ្យយគ្របាក្សា�ថា នយិោ�ជិតិទាំងំអស្តន់ងិអនក្សាយោធើ �ការបំយោណាះ ះអាស្តននបានទ្ធិទួ្ធិលពត័ម៌ាន, យល់ នងិដាក្សា់
យោ�លការណយ៍ោនះយោ�កុ្សា�ងការអនវុតត កុ្សា�ងទ្ធិ�ំនំៃនការងាររបំស្តពួ់ក្សាយោ�។ យោយើងនងឹយោធើ �ឲ្យយគ្របាក្សា�ថា វាគ្រតវូបានផុសពើផុាយ
ជាសាធារណៈលា  ជាមួ៌យនងឹយោ�លការណយ៍ោផុសងយោទ្ធិៀតរបំស្តគ់្រក្សាមុ៌�ុនុយោយើង មានជាអាទ្ធិ៍ គ្រក្សាម៌គ្របំតបិំតតនិងិស្តលីធម៌ធ៌រុក្សាចិ់ច
, យោ�លការណស៍្តះពីកីារគ្របំឆ្ងាងំអយំោពើពកុ្សារលួយ, គ្រក្សាម៌គ្របំតបិំតតសិ្តគ្រមាបំអ់នក្សាផុគតផ់ុគង់ គ្រពម៌ទាំងំយោ�លការណន៍ងិទ្ធិគ្រម៌ងក់ារក្សាគ្រម៌តិ
ក្សាន្លែនែង ន្លែ�លគ្រតវូយោ�រពតាម៌ កុ្សា�ងក្សារណមីានបំណះ ងឹសាទ្ធិកុ្សាេរបំស្តន់យិោ�ជិតិ។

គ្រក្សាម៌ទាំងំអស្តខ់ាងយោលើបំញ្ជាា ក្សាអ់ពំសី្តទិិ្ធិនិងិការទ្ធិទួ្ធិលខ្ពសុ្តគ្រតវូស្តគ្រមាបំន់យិោ�ជិតិ។ យោបំើនយិោ�ជិតិមាន ក្សា�់ងឹអពំកីារបំពំាន
ស្តទិិ្ធិមិ៌នសុ្តសកុ្សា�ងគ្របំតបិំតតកិារឬច់ងាើ ក្សាផ់ុគតផ់ុគងរ់បំស្តយ់ោយើង យោ�មានវធិបីំកុី្សា�ងការរាយការណវ៍ា៖ (1) ជូិនថាន ក្សាយ់ោលើរបំស្តយ់ោ� (2) ជូិន
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