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គសច្រ្គី្្ើម
ក្ររុមហុ៊ន VINCI កតរូវរាន្រគងកាើតគ�ើងគដា�ខ្្្រគលើ ្ុរណ តនមលៃ 
ែរ៏ងឹមាខំែលជាមនូលដាឋា នក្ឹរះននវ្រ្ធមរ៌្រស់ក្ររុមហុ៊នគ�ើង 
និងែឹ្រនាសំ្រម្មភាពរ្រស់គ�ើង។ សកមា្រភ់ា្រគកចើនននពួ្រគ�ើង 
្ុរណតនមលៃទាងំគនះ្ឺរជា្ុរណតនមលៃ ក្រ្រ្រគដា�តុណី្ភាព  
និងមនិមានជាោ� ល្រ្ខណ៍ អ្រ្សរ គេ។ ្រ៉ុខន្គៅ្រ្ុងក្ររុមហុ៊ន 
ម�ួខែលជួល្រុ្រ្គលិ្រថ្មីរា្រព់ានន់ា្រជ់ាគរៀងរាល់ឆ្្ ំវាមាន
សារ  ៈសំខានណ់ាស់្រ្ុងការពន្យល់ ្ុរណ តនមលៃទាងំគនះោ៉ងលម្តិ។ 
គនះ្ឺរជាគោល្រំណងចម្ងននឯ្រសារគនះ ខែលញាំងឲ្យ ្ុរ្រ្គលិ្រ 
ក្ររុមហុ៊នទាងំអស់មានសា្ម រតីក្ររុងក្រ�ត័្ែ្ពស់្រ្ុងការអនុវត្ក្រមគនះឲ្យរា
នកតឹមកតរូវ។

គករៅពីគោលការណ៍សំខាន់ៗ  និងការគ្រ្ជាញា ចិត្ខែលនា ំគ�ើ ងរ្ួររមួោ្ ែញាុ ំ្រម៏ាន
 គោល្រំណងចង្់រគងកាើតននូវចបា្រ ់ក្រតិ ្រត្ិ គពញគលញខែលអនុវត្ចគំពាះក្ររុមហុ៊ន 

និង្រុ្រ្គលិ្រ ទាងំ អស់រ្រស់គ�ើង។ ចបា្រទ់ាងំគនះមនិជាចបា្រថ់្មីគេ។ ចបា្រទ់ាងំគនះ
 កតរូវរាន្រញ្ចនូ លជាក្រចាគំៅ្រ្ុងគោលការណ៍ខណនាេំនូគៅខែលែញាុ ំគ្ញាើគៅថ្្្រែ់ឹ្រនាំ
 ខ្្្រនីម�ួរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI ។ ខ្្្រនីម�ួៗរានចាតវ់ធិានការគែើម្ធីានាននូវ 

អនុគោមភាពតាមក្រពន្័កតរួតពិនិត្យន្ទៃ្រ្ុង។ ចបា្រទ់ាងំគនះកតរូវរាន្្សពវ្សា�គៅ 
ក្រ្រ្់រកមតិននថ្្្រក់្រ្រក់្រងគៅ្រ្ុងអង្គភាពក្រតិ្រត្ិការ និងជាពិគសស ចំគពាះអ្្រក្រ្រ់

 ក្រងថ្មីនីម�ួៗខែល្រំពុងកានត់ួនាេីរ្រស់ែលៃួន។ ក្រមគនះខចងអំពីចបា្រស់កមា្រ់
 ្រុ្រ្គលិ្រទាងំអស់រ្រស់គ�ើង - កពមទាងំសកមា្រភ់ា្រីពា្រព់ន្័រ្រស់គ�ើង្ងខែរ។

ក្រមគនះគធវើជាការរលឹំ្រខែលជា្រម្មសិេ្ិរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI Group ខែល 
ពា្រព់ន្័គលើសពីការគោរពតាមចបា្រ ់និង្រេ្រ្ញ្ញត្ិចនូលជាធរមាន។ គៅ្រ្ុង
គនាះគ�ើងរានដា្រគ់ចញននូវគោលការណ៍ននក្រមសីលធមធុ៌រ្រិច្ចខែលកតរូវែឹ្រ
នាកំារក្រតិ្រត្ិរ្រស់គ�ើងគៅក្រ្រក់ាលៈគេសៈ និងក្រ្រក់្រគេសទាងំអស់។ 
គ�ើង្រញ្្ជ ្រោ៉់ងចបាស់ថ្ ក្ររុមហុ៊ន VINCI រពឹំងថ្ ្រុ្រ្គ លិ្រម្ា្រ់ៗ  
និងទាងំអស់នឹង្រង្ាញននូវ្រំរនូ ននការក្រតិ ្រត្ិ គដា�ខ្្្រគលើសុចរតិភាព 
ភាពគសា្ម ះកតង ់និងការគោរព ចំគពាះគសច្រ្ីនថលៃថ្នូរ និងសិេ្ិ្រុ្រ្គលរ្រស់្រុ្រ្គលិ្រ ទាងំ 
អស់។

ចបា្រទ់ាងំគនះកតរូវរានពិនិត្យ និងអនុមត័គដា�្រណៈ ្រមា្ម ធិការក្រតិ្រត្ិរ្រស់
ក្ររុមហុ៊ន VINCI ។ ចបា្រទ់ាងំគនះនឹងកតរូវរាន្រគង្ាះតាមអុីនកតាខណត និង 
គ្រហេំពរ័រ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI គហើ�ែញាុ ំសនូម ឲ្យខ្្្រ នីម�ួៗរ្រស់គ�ើង ្្សពវ្សា�ចបា្រទ់ាងំគនះឲ្យរានេនូលំេនូោ�ែល់ក្ររុមការងារតាមវធិីខែលគ្រ្ិរត
ថ្មានក្រសិេ្ភាព្រំ្ុត និងមានក្រសិេ្្ល្រំ្ុតគែើម្ធីានា ននូវ អនុគោម ភាព 
ការ្រខនថាមគៅគពលខែលសម កស្រគែើម្ ី្រំគពញមុែងារពិគសសជា្រោ់្រន់នស្រម្ម 
ភាពអាជីវ្រម្ម និងក្រគេស ពា្រ ់ពន័្។
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Xavier Huillard,
ក្រធានក្ររុមក្ឹរ្រសាភរិាល និងអ្រ្គនា�្រក្រតិ្រត្ិក្ររុមហុ៊ន VINCI

សមតថាភាពការងាររ្រស់សមាជិ្រម្ា្រ់ៗ នន្រុ្រ្គលិ្រថ្្្រក់្រ្រក់្រងរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន 
VINCI នឹងកតរូវរាន វា�តនមលៃ ទា្រេ់ងនឹងវសិាលភាពននក្ររុមការងារខែលោតែ់ឹ្រនាំ
គនាះរានអនុវត្តាមចបា្រទ់ាងំគនះ។

ទា្រេ់ងគៅនឹងការកតរួតពិនិត្យន្ទៃ្រ្ុង និងសវន្រម្ម ន្ទៃ ្ុ្រង 
ការកតរួតពិនិត្យខែលមនិរានក្រកាស អាចកតរូវរាន អនុវត្គដា�ក្ររុមហុ៊ន្រខនថាមគៅ
គលើវធិានការខែលមានកសា្រខ់ែលកតរូវរានអនុវត្គៅ្រ្ុងខ្្្រទាងំអស់។

អ្្រគ្លៃើ�្លៃងពត័ម៌ានក្រមសីលធមរ៌្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI 
គធវើការជាម�ួខ្្្រក្រតិ្រត្ិការ និងខ្្្រមុែងារគ្្សងៗគែើម្ ីធានាថ្

 ក្រមគនះកតរូវរាន�ល់កជរួលកជា្រ។ ្រុ្រ្គលិ្រខែលជួ្រក្រេះការលំរា្រ 
ឬមានចម្ងល់ទា្រ ់េងនឹងវសិាលភាព និងការអនុវត្ចបា្រទ់ាងំគនះអាច 
ពិគកោះជាម�ួោតគ់ដា�ផ្ទៃ ល់ និងគដា�សមា្ង ត។់

ែញាុសំនូមពឹងខ្្្រគលើអ្្រ និងអ្្រទាងំអស់ោ្្ុ្រងការគធវើឱ្យចបា្រ ់ទាងំគនះ 
ជារ្រស់អ្្រផ្ទៃ ល់។ ែនូគច្ះ ក្ររុមហុ៊ន VINCI នឹង្រន្េេួលរានការ េុ្រចិត្ពី 
សំណា្រអ់តិថិជន នែ្រនូម្រពីវស័ិ�សាធារណៈ និងឯ្រជន ភា្រេុនិ្រ 
និង្រុ្រ្គលិ្រ។ តាមវធិគីនះ គ�ើងនឹងគៅខតគសា្ម ះកតងច់ំគពាះ្ុរណតនមលៃ 
ខែលនាឲំ្យគ�ើងរ្ួររមួោ្។
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គ�ើងជាក្ររុមហុ៊នវស័ិ�ឯ្រជនខែល្ំរពុងគធវើ 
ក្រតិ្រត្ិការគែើម្្ីរគកមើ្ លក្រគោជន៍

 សាធារណៈ
គោល្ំរណងរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI ្ឺរគែើម្ី្ ្ល់ហិរញ្ញ  ្រ្ទា ន រចនា ្រសាង 
និងក្រ្រក់្រងសមាភា រ្ររកិា្ខ រ នានាសកមា្រ ់ការគក្រើករាស់គដា�សហ្រមន ៍និង្រុ្រ្គល 
ែនូច ជា គហដាឋា  រចនាសម្ពន័្ែឹ្រជញ្ជនូ ន  វស័ិ�អោរសាធារណៈ និងឯ្រជន 
ការអភវិឌ្ឍេីក្ររុង ្រណ្ាញថ្មពល និងេំនា្រេ់ំនង។

ែនូគច្ះ ក្ររុមហុ៊ន VINCI ្ឺរជាតួអង្គែសំ៏ខានម្់ា្រខ់ែលគធវើ ការ អភវិឌ្ឍទាងំេីក្ររុង 
និងត្ំរន។់ ក្ររុមហុ៊ន VINCI ្រំគពញតាមគោល្រំណងគនះគដា� ក្រតិ ្រត្ិការជា 
ក្ររុមហុ៊នវស័ិ�ឯ្រជនខែល្រំពុង្រំគពញការងារគែើម្ជីា្លក្រគោជន ៍
សាធារណៈ។ ែនូគច្ះ គ�ើងរមួ្រញ្ចនូ លោ្ននូវគោលគៅរ�ៈគពលែលៃី ននស្រម្ម ភាព អាជីវ្រម្មរ្រស់ក្ររុមហុ៊នរ្រស់គ�ើង និងគោលគៅ រ�ៈ គពល 
ខវងនន្រគកមាងរ្រស់គ�ើង និង្រំរនូសម្ទាន-សំណង ់រ្រស់ គ�ើងគៅ្រ្ុងការ្រន្ក្រតិ
្រត្ិការរ្រស់គ�ើង។

គោលគៅរ្រស់គ�ើង្ឺរការអនុវត្នជ៍ាល្រ្ខ
ណៈសា្រល
គ�ើងគធវើការវាស់ខវងសមតថាភាពការងាររ្រស់ក្ររុមហុ៊នគ�ើងគដា�ខ្្្រគលើសពី លេ្្លគសែឋា្ិរច្ច និងហិរញ្ញ វតថាុរ្រស់ ក្ររុម ហុ៊ន ។ គោល្រំណងរ្រស់គ�ើង្ឺរ

 ្រគងកាើត្ុរណតនមលៃស្រល។ ្រ្ុងនាម ជាក្ររុមហុ៊នម�ួខែលពា្រព់ន្័នឹងការអភវិឌ្ឍ
 នេ៍ីក្ររុង និងជន្រេ គ�ើងមានកាតពវ្ិរច្ចពិនិត្យគមើល គោ ល ្ំរណងចុងគកកា�

 និងអតថាក្រគោជនស៍ង្គមនន ្រគកមា ង រ្រស់គ�ើងគៅគពលគ�ើង្រំគពញការរពឹំងេុ្រ រ្រស់អ្្រគក្រើករាស់ និងសហ្រមន។៍ គ�ើងកតរូវខតអភវិឌ្ឍ្ុរណតនមលៃ្ររសិាថា ននន
 ្រគកមាងរ្រស់គ�ើងគែើម្គីដាះកសា�ការខក្រក្ររួលអាកាសធាតុ។ ស្រម្ម

ភាពការងាររ្រស់គ�ើងកតរូវរានវនិិច្�័គដា�ខ�្រតាមវធិខីែល្រគកមាង 
និងការដាឋា នការងាររ្រស់ គ�ើងរមួ ្រញ្ចនូ ល ោ្ ជាម�ួ្ររសិាថា ន្រ្ុងតំ្រនរ់្រស់ពួ្រគ្រ 
និងរមួចខំណ្រ ែល់ ការអភវិឌ្ឍគសែឋា្ិរច្ច ការអភវិឌ្ឍសង្គម្ិរច្ច និងសង្គម។

គ�ើងគជឿគលើ្ុរណតនមលៃមនុស្សធម៌
្ុរណតនមលៃមនុស្សធមរ៌្រស់គ�ើងកតរូវរានចា្រឫ់ស្រ្ុងវ្រ្ធមគ៌�ើងគធៀ្រែនូច
ជាអ្្រសាងសង។់ ការេុ្រចិត្ ការគោរព និងការជ�ួ�ោ្គៅវញិគៅម្រ ការ 
�្រមនុស្សជាសំខានជ់ាងក្រពន័្ និង្រ្ុងគពលែំណាល ោ្ការ គលើ្រេឹ្រចិត្ែ
ល់្រំនិត្្ួចគ្្ើម្រុ្រ្គល និងការងារ ជា ក្ររុម - ្ឺរជាគោលការណ៍ក្ឹរះននការដាឋា ន 
ខែលជា ចំណុច ស្នូលននអត្សញ្្ញ ណរ្រស់គ�ើង្រ្ុងនាមជាសម្ពន័្ក្ររុមហុ៊ន
្រិច្ចសនយា។ ្ុរណតនមលៃទាងំគនះែឹ្រនាសំ្រម្មភាព និងការក្រតិ្រត្ិ រ្រស់ គ�ើង 
គហើ�ោកំេែល់ការក្រ្រក់្រង និង រចនា សម្ពន័្ចាតត់ាងំរ្រស់គ�ើង។ ្ុរណតនមលៃទាំ
ងគនះកតរូវរានពន្យល់ោ៉ងលម្តិែល់្រុ្រ្គលិ្រទាងំអស់រ្រស់គ�ើងគៅ្រ្ុងគោលន
គោរា�អភវិឌ្ឍនក៍្រ្រ្រគដា�និរន្រភាព និងគៅ្ុ្រងការគ្រ្ជាញា ចិត្ ខែលរាន្ំរណ
តជ់ា្លៃនូវការគៅ្រ្ុងគសច្ី្រក្រកាសរ្រស់ក្ររុមហុ៊នគ�ើង។

គោលការណ៍សំខាន់ៗ រ្រស់គ�ើង

សកមា្រក់្ររុមហុ៊ន VINCI 
ភាពគជា្រជ�័ខ្្្រគសែឋា 
្រិច្ច ក្រ្រ្រគដា�និរន្រភាព 
្រឺជាខ្្្រម�ួែសំ៏ខានន់ន 
មហិច្តា្រគកមា ង 
មនុស្សធម។៌
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្រំរនូក្រ្រក់្រងរ្រស់គ�ើងធានាននូវភាពស្ិតរមតួ 
រ្រស់គ�ើង
ការដា្រ្់រញ្ចនូ លមុែជំនួញចកមរុះរ្រស់គ�ើង ខ្្្រក្រតិ្រ ត្ិការ និង្រុ្រ្គលិ្រ វធិីសាសស្
ក្រ្រក់្រងរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន ធានាននូវភាពស្ិតរមតួ និងជំរុញការអភវិឌ្ឍរ្រស់ែលៃួន។

្រំរនូគនះខ្្្រគលើការគរៀ្រចំវមិជ្ឈការ សវ័�ភាពអង្គភាព ក្រតិ្រត្ិ និងការ្្ល់សិេិ្
 អំណាចននអ្្រក្រ្រក់្រង។ េំនុ្រចិត្ខែលរានដា្រ្់រ្ុងចំណុចគកកា�គនះ ្ឺរជាខ្្្រ 

សំខានម់�ួននគោលការណ៍ក្ឹរះស្ីពីភាពគសា្ម ះកតង ់និងតមាលៃ ភាពរ្រស់គ�ើង។

្រំរនូគនះគលើ្រេឹ្រចិត្្រុ្រ្គលិ្រម្ា្រ់ៗ ឱ្យមានភាពនច្ក្រឌិត និង្ំរគពញការងារឲ្យ
 អស់ពីសមតថាភាពរ្រស់ែលៃួន ្រ្ុង ក្រ្រ ែណ័្ឌ ចបា្រច់បាស់ោស់។ ្ុរណតនមលៃខែល
 ្្ល់គលើ្រំនិត្្ួចគ្្ើមនីម�ួៗមានល្រ្ខណៈកស្រោ្ជាម�ួនឹងការ្រគងកាើត

 ្រណ្ាញក្ររុមការងារ និង អ្្រជំនាញ ជំរុញការក្រតិ្រត្ដិតាមខ្្្រនីម�ួៗ និង ក្រតិ ្រត្ិការគផ្្តគលើ្រគកមាង។

គជា្រជ�័ពិតករា្រែ្ឺរជាគជា្រជ�័ខែលគ�ើ
ងខច្ររខំល្រជាម�ួោ្។
តាមរ�ៈការខសវងរ្រការអនុវត្នជ៍ាស្រល និងការ្រន្ គោលគៅគសែឋា្រិច្ច 
និងសង្គម្ិរច្ចរ�ៈគពលខវង ក្ររុមហុ៊ន VINCI ករាថ្្ចងខ់ច្ររខំល្រភាពគជា្រជ�័ 
រ្រស់ ែលៃួន ជា ម�ួ្រុ្រ្គលិ្រ អតិថិជន ភា្រេុនិ្ររ្រស់ែលៃួន និងសហ្រ មន ៍ទាងំមនូល។

គោលការណ៍សំខាន់ៗ រ្រស់គ�ើង
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សង្គម
ការធានាការគោរពសិេ្ិមនុស្សក្រ្រស់្រម្មភាពរ្រស់គ�ើង
ក្ររុមហុ៊ន VINCI ្ឺរជាក្ររុមហុ៊នអន្ដរជាតិម�ួខែល មាន គៅ្រ្ុង្រណ្ាក្រគេសជាគកចើន។

  គទាះ្រី្ររ្ិរេសាថា ្រន័ និងក្រ្រែណ័្ឌ ននក្រតិ្រត្ិការរ្រ ស់ គ�ើង ែុសៗោ្ោ៉ង
 ខាលៃ ងំពីក្រគេសម�ួគៅក្រគេសម�ួ ្រគ៏ដា�្រក៏្ររុមហុ៊ន VINCI កតរូវរានទាមទារឱ្យ 

គោរព តាម ទាងំកសរុង ចំគពាះសិេ្ិជាមនូលដាឋា នរ្រស់្រុ្រ្គល ទាងំ គនាះ 
និងសហ្រមនម៍នូលដាឋា នខែលអាចរង្ល្រះ៉ ពាល់ គដា�សារ ្រគកមាងរ្រស់ពួ្រគ្រ។
គែើម្សីគកមចគោល្រំណងគនះ ក្ររុមហុ៊ន VINCI រាន ្ លិត គសៀវគៅ ម្រ្គុគេទៃស្រ ៍
ស្ីពីសិេ្ិមនុស្ស្ុ្រងការេេួលរានសិេ្ិសង្គមជាមនូលដាឋា ន ខែលក្រកាសពីការគ្រ្ជាញា ចិត្

 រ្រស់ក្ររុមហុ៊នគលើ្រញ្្គនះ និងដា្រគ់ចញននូវគោលការណ៍ខណនា ំនិងវធិានកា រ នានា ខែលកតរូវអនុវត្គដា�ក្ររុមហុ៊ន និង្រុ្រ្គលិ្ររ្រស់ែលៃួន គែើ ម្ធីានាននូវការគោ
 រពសិេ្ិមនុស្សគៅក្រ្រ្់រណ្ាញអាជីវ្រម្ម និងក្រ្រក់្រគេស។

ការ្រំគពញតួនាេីរ្រស់គ�ើង្រ្ុងនាមជានិគោជ្រ
ក្ររុមហុ៊ន VINCI ែិតែំ្រគងកាើតការងាររ�ៈគពលខវងតាម ខែលអាចគធវើគៅរាន។  
គោលគៅរ្រស់គ�ើង្ឺរគែើម្គីលើ្រ្រម្ពស់ការអភវិឌ្ឍនអ៍ាជីពរ្រស់្រុ្រ្គលិ្រ
គ�ើងគដា�្្ល់ជនូន្រុ្រ្គលិ្រម្ា្រ់ៗ ននូវខ្នការ្រណុ្ះ្រណ្ាលអភវិឌ្ឍែលៃួន 
និងគសច្រ្ីសង្មឹននការគ�ើង តំខណង ខែលជំុរុញឲ្យ្រុ្រ្គលិ្រ្រគញ្ចញអស់ពីលេ្ភា
ពននូវជំនាញ ការនច្ ក្រឌិត និងភាពជាសហក្រិនរ្រស់ែលៃួន។ ការងារខែលគឆ្្ព ះគៅមែុ 
និងការក្រ្រក់្រងជំនាញ ោកំេ ែល់វធិេីេួលែុសកតរូវគនះគដា�ក្រគមើលគមើលការផ្លៃ ស់
្រ្នូរការងារ និង្រំណតត់កមរូវការធនធានមនុស្សរ�ៈគពលែលៃី និងរ�ៈគពលមធ្យម។
ចរន្ននការគកជើសគរ ើស្រុ្រ្គលិ្រ ក្ររុមហុ៊ន VINCI ្ឺរគធវើការជា ម�ួសាោគរៀន 
និងសាថា ្រន័ខសវងរ្រការងារគែើម្ ីធានា ថ្ ការងាររ្រស់ព្ួរគ្រមានភាពទា្រទ់ាញ 
គរៀ្រចំខ្នការ ្រណុ្ះ្រណ្ាល្ុរណវុឌ្ឍ ិជំរុញសមាហរណ្រម្មវជិា្ជ ជីវៈ និង រមួ 
ចំខណ្រែល់ការអភវិឌ្ឍការងារ ជាពិគសស្រ្ុងចំគណាម �ុវជនគ្រ្មងៗខែលពំុទានម់ាន
្ុរណវុឌ្គ្ិ  ក្រ្រក់ោន ់និងអ្្រោ្ម នការងារគធវើ រ�ៈ គព លខវង។
េំនួលែុសកតរូវរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI ្ុ្រងនាមជានិគោ ជ្រ្រក៏តរូវរាន្រង្ាញោ៉ង ចបាស់្ងខែរតាមរ�ៈ្ិរច្ចសនទៃនាសង្គមោ៉ងស្រម្ម ខែលគ�ើងគធវើជាម�ួ សាថា ្រន័ 
តំណា ង  ្រុ្រ្គលិ្រកស្រតាមឯ្ររាជ្យភាពននសហជីព និងពហុ ភា្រ និ�ម។

ការធានាសុវតថាភិាពរ្រស់្ុរ្រ្គលិ្រទាងំអស់
តួនាេីែំ្រនូងរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន ្ឺរធានាននូវសុែភាព និងសុវតថាិ ភាព 
ការងាររ្រស់្រុ្រ្គលិ្ររ្រស់ែលៃួន។
គោល្រំណងរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI ្ឺរគែើម្សីគកមចឲ្យរាន អកតាគកោះថ្្្រស់នូន្យគៅ 
ការដាឋា នរ្រស់គ�ើង និងការដាឋា ន សជីវ្រម្ម និង្រ្ុងអំ�ុងគពលគធវើែំគណើ រខែល ទា្រ ់
េងគៅនឹងការងារ។ គោល្រំណងគនះអនុវត្ចំគពាះ្ុរ្រ្គលិ្រ ្ុរ្រ្គលិ្រ ្រគណ្ាះ អាសន្ និង្រុ្រ្គលិ្រជួល្រន្រ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI ែនូចោ្។ សម្ពន័្ក្ររុមហុ៊នអនុវត្ននូវចំណាត ់
ការេ្រស់ាកា តស់មកស្រជាគកចើនគែើម្សីគកមចននូវគោល្រំណងគនះ។ ការ្រណុ្ះ្រណ្ាល
សុវតថាភិាពការងារកតរូវរាន្្ល់ជនូន្រុ្រ្គលិ្រទាងំអស់រ្រស់ក្ររុមហុ៊នរមួជាម�ួវធិាន 
ការគ្្សងគេៀតកពមទាងំការ្្ល់ពត័ម៌ានសគង្ខ្រជាក្រពន័្មុនគពលចា្រគ់្្ើមការងារ 
គែើម្ជីួ��ធានាថ្ក្រ្រ្់រុ្រ្គលិ្រទាងំអស់អាចចនូលរមួោ៉ងស្រម្ម្រ្ុងការការពារគកោះ
ថ្្្រ្ុ្់រងស្រម្មភាពការងារក្រចានំថ្ងរ្រស់ែលៃួន។ ថ្្្រក់្រ្រក់្រងក្រ្រ្់រកមតិកតរូវចនូលរមួ
ោ៉ងជិតស្ិេ្្រ្ុងការកតរួតពិនិត្យ អនុវត្ និងតាមដានគោលនគោរា� សុវតថាិ ភាព។ 
លេ្្លននសុវតថាិភាពការងារ ្រឺជាល្រ្ខណៈវនិិច្�័ម�ួខែលកតរូវ រានគក្រើគែើម្វីា�ត

 នមលៃស្រម្មភាពការងាររ្រស់អ្្រក្រ្រក់្រង។
្រ្ុងន�័គនះ គៅឆ្្ ំ២០១៧ ក្ររុមហុ៊ន VINCI រានចុះហតថា គលខាគលើគសច្រ្ី 
ក្រកាសរមួម�ួជាម�ួក្ររុមក្ឹរ្រសាការងារអឺរ ៉ុ្រ – គសច្រ្ីក្រកាសរមួស្ីពីសុែភាព 
និងសុវតថាិភាពការងារ។

ការគ្្រជាញា ចិតរ្្រស់គ�ើង

ក្ររុមហុ៊ន VINCI  
ចនូលរមួ្រ្ុង្ិរច្ចកពមគកពៀង 
ស្រលរ្រស់អង្គការសហ 
ក្រជាជាតិឆ្្ ំ
២០០៣ រានគ្រ្ ជាញា  
ចិត្គោរពតាមគោលការ 
ណ៍ចំនួន 10 ចំណុច និង 
្្សពវ ្ សា�ជាគរៀងរាល់ 
ឆ្្អំំពីវធិានការនានា 
ខែលរានអនុវត្។



ក្រមសីលធម ៌និងក្រមក្រតិ្រត្ិរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI9

ការធានាននូវឱកាសគស្មើៗោ្សកមា្រទ់ាងំអស់ោ្
ក្ររុមហុ៊ន VINCI ក្រកានខ់ា្ជ ្រន់នូវគោលការណ៍ននការហាម ឃាតក់ារគរ ើសគអើង 
គដា�គហតុ្លណាម�ួ្រ្ុងេំនា្រេ់ំនងនិគោជ្រ និងនិគោជិត។ 
ការក្រ្រក់្រងធនធានមនុស្ស និងជាេនូគៅេំនា្រេ់ំនង ្រុ្រ្គលិ្រ្ឺរខ្្្រគលើគោលការណ៍ ននការេុ្រចិត្ោ្ និងការគោរពគៅវញិគៅម្រ គែើម្ធីានាថ្ មនុស្សក្រ្រោ្់កតរូវ រានគោរពគដា�គសច្រ្ីនថលៃថ្នូរ។
គលើសពីតួនាេីរ្រស់ែលៃួន្រ្ុងការជំរុញឱ្យមានភាពចល័ត សម្ពន័្ក្ររុមហុ៊នអនុវត្គោល
នគោរា� ស្ីពី ការ ក្រ្រក់្រងឱកាសគស្មើភាពោ្គដា�គផ្្តជាពិគសសគលើសមភាព

 គ�នឌរ័ និងការងាររ្រស់ជនពិការ មនុស្សម្រ ពីក្រ ្រម់ជ្ឈដាឋា ន និងមនុស្សចាស់។ 
ពួ្រគ្រគស្ើសំុការគធវើសវន្រម្មជាគេៀងទាតអ់ំពីការអនុវត្នរ៍្រស់ពួ្រគ្រគែើម្ែីឹ្រនា្ិំរច្ច
ែិតែំក្ឹរងខក្រងខ្រលម្ឲ្យក្រគសើរគ�ើង។ អ្្រក្រ្រក់្រងជានែ់្ពស់រ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI 
គលើ្រេឹ្រ ចិត្ែល់ការអនុវត្នគ៍ោលនគោរា�គនះ និងធានាថ្ គោលការណ៍
ទាងំគនះកតរូវរានអនុវត្គដា�ខែ្សសងាវ ្រក់្រ្រក់្រងទាងំមនូល។

ការខច្ររខំល្រខ្លៃផ្កា ននការលនូតោស់
ក្ររុមហុ៊ន VINCI គលើ្រេឹ្រចិត្ែល់ការកានក់ា្រ ់ហុ៊ន រ្រស់  ្រុ្រ្គលិ្រ និងករា្រសំ់ណង្រុ្រ្គល និងការគលើ្រេឹ្រ ចិត្គដា �

 សងកាតធ់្ងនគ់ៅគលើការេេួលែុសកតរូវ និងការ្រំគពញ ការងារ  
រ្រស់្រុ្រ្គលិ្រម្ា្រ់ៗ ។ ក្ររុមហុ៊នគលើ្រ្រម្ពស់ការខច្ររខំល្រករា្រច់ំគណញ  
និងកា រ កានក់ា្រហុ៊់នរ្រស់្រុ្រ្គលិ្រតាមរ�ៈក្រពន័្ខែលគរៀ្រចំគ�ើង កស្រតាម្ររ្ិរេ
និងចបា្ររ់្រស់ក្រគេសនីម�ួៗ។

ការគលើ្រេឹ្រចិត្ែល់ការចនូលរមួរ្រស់្រុ្រ្គលិ្រ្រ្ុងនាមជាពលរែឋា
កស្រតាមគោលការណ៍មនុស្សធមសំ៌ខាន់ៗ  និង្ុរណ តនមលៃ ននសាម្រ្គីភាពរ្រស់គ�ើង  ក្ររុមហុ៊ន VINCI ោកំេែល់ ្រគកមាង  រ�ៈគពលខវង ខែល្រគងកាើតចំណងសម្ពន័្សង្គម 
និង ជួ��មនុស្សោ្ម នការងារឲ្យចនូលគធវើការ។ ្រំនិត្្ួចគ្្ើមទាងំគនះកតរូវរានជំរុញ

 ជាចម្ងគដា�មនូលនិធិ VINCI ខែល្្ល់ជនូន្រុ្រ្គលិ្រក្ររុមហុ៊នននូវ ក្រ្រែណ្ឌ   
សកមា្រក់ារចនូលរមួ្ុ្រងនាមជាពលរែឋា។ មនូលនិធិគនះរមួ្រញ្ចនូ លការឧ្រតថាមភាគលើជំនាញ
ខែល្រុ្រ្គលិ្រ ឧ្រតថាមភា្រគកមាង និងការោកំេខ្្្រហិរញ្ញ វតថាុសកមា្រក់ារ វនិិ គោ្រ

 មនូលធនគដា�សមា្រមកត�្រគ់ៅគធវើការវញិ និង  អង្គការសង្គមសីុវលិខែលេេួលរាន
មនូលនិធគិនះ។
ស្រម្មភាពឧ្រតថាមភាសហ្រមន្៍រក៏តរូវរានអនុវត្តាម្រំនិត្្ួចគ្្ើមនន្រុកតសម្ព ័ន្រ្រស់ក្ររុមហុ៊នគនះ្ងខែរ។ គកកា�ម្រគេៀត្ឺរការរមួចំខណ្រជាម�ួកា 
រដាឋា ន និងស្រម្ម ភាព រ្រស់ពួ្រគ្រ្រ្ុងការការពារ្ររសិាថា ន ការខ្រលម្ គ្រតិ្រភណ្ឌ  
និងការអភវិឌ្ឍសង្គមគៅ្ុ្រងតំ្រន ់ភនូម ិសាសស្ដរ្រស់ព្ួរគ្រ។
សថាិតគកកាមកាលៈគេសៈណា្រគ៏ដា� ការឧ្រតថាមភាមនិកតរូវរាន ត្រស្ងគែើម្ី្ ល ក្រគោជនព៍ាណិជ្ជ្រម្មណាម�ួគ�ើ�។
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 : គសៀវគៅម្រ្គុគេទៃស្ររ៍្រស់ក្ររុមហុ៊ន
VINCI ស្ីអំពីសិេ្ិ មនុ ស្ស និងគសច្រ្ីខថលៃង

 ការណ៍រមួស្ីពីសុែភាព និងសុវតថាិ ភាព  
ការងាររាន្្ល់ជនូនក្រ្រ្់រុ្រ្គលិ្រទាងំអ
ស់គៅគលើអុីនកតាខណតរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន 
VINCI។



ក្រមសីលធម ៌និងក្រមក្រតិ្រត្ិរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI10

្ររសិាថា ន
ការអនុវត្គោលនគោរា�ស្ីពកី្រសិេភ្ាពននគអ្រនូ�នូសីុ
ក្ររុមហុ៊ន VINCI �ស់ចបាស់អំពីការផ្លៃ ស់្រ្នូរគ្្សងៗខែលក្រឈម នឹងការខក្រក្ររួល អាកាសធាតុនឹងពា្រព់ន្័ែល់ក្ររុមហុ៊នរ្រស់គ�ើង។ ក្ររុមហុ៊ន្រន្គរៀ្រចំគ�ើងវញិ ននូវការ្្ល់ជនូន និងែំគណើ រ កា រ រ្រស់ែលៃួន្រ្ុងគោល្ំរណងរមួ្រញ្ចនូ លជាល្រ្ខណៈ

 ក្រពន័្ទាងំែំគណាះកសា�ជាម�ួនឹងតនមលៃ្រខនថាមសកមា្រ្់ររសិាថា ន។ ក្ររុមហុ៊ន VINCI 
រាន្្ល់អាេិភាពគលើការអភវិឌ្ឍន ៍ការ រចនា គអ្រនូ�នូសីុ គដា�រា្រ្់រញ្ចនូ លទាងំការវ ិ

 ភា្រវែ្ជីវតិ និងការ្រគងកាើត្រណគន�្យភាពសកមា្រត់ួអង្គខែ្សសងាវ ្រត់នមលៃជាគកចើននា្រ់
ចា្រពី់ការរចនារហនូតែល់ការអនុវត្ការងារ និងក្រតិ្រត្ិការ។ គ�ើង្រគងកាើតឧ្រ្ររណ៍
គក្រៀ្រគធៀ្រគអ្រនូ�នូសីុ ខែល្រគងកាើន ក្រសិេ្ភាពននការគក្រើករាស់ថ្មពលរ្រស់អោរ 
និង្រំណ ត ់ក្រ្រែណ្ឌ ្ររសិាថា នននសំណង ់។

ការកាត្់រនថា�្ល្រះ៉ពាល់ននស្រម្មភាពរ្រស់គ�ើង
្រ្ុងស្រម្មភាពសាងសង ់និងក្រតិ្រត្ិការទាងំអស់ ក្ររុម ហុ៊ន VINCI ែិតែំ្រំគពញតាម 
ស្ងដ់ារ្ររសិាថា នែ្ពស់ ្រំ្ុត គដា�គោរពគៅតាមការអភរិ្រ្សធនធានធម្មជាតិ ការ គក្រើ  ករាស់ថ្មពល ការក្រ្រក់្រងកា្រសំណល់ និងការការ ពារ ជីវចកមរុះ។ ការដា្រ ់
ពកងា�ក្រពន្័ក្រ្រក់្រង្ររសិាថា ន គដា�្រខនថាម ពី គលើក្រពន័្ក្រ្រក់្រង្ុរណភាពជំរុញ 
ឲ្យមានការខ្រលម្ជា្រន្្រនាទៃ ្រគ់ៅ្រ្ុងវស័ិ�គនះ។
េនទៃមឹនឹងគនះ ក្ររុមហុ៊ន VINCI រានគ្រ្ជាញា ចិត្វាស់ខវង្ល ្រះ៉ពាល់្ររសិាថា ន។  
ក្រពន័្រា�ការណ៍្ររសិាថា នរ្រស់ក្ររុមហុ៊នក្រ្រែណ្្រគ់សទៃើរខតទាងំអស់នន 
ក្រតិ្រត្ិការរ្រស់ែលៃួន។ ក្ររុមហុ៊នរាន្រំពុងគធវើការវាស់ខវងការ្រំភា�ឧស្ម័ន្ទៃះ

 ្រញ្ច្រច់ា្រត់ាងំពីឆ្្ ំ២០០៧ គែើម្តីកមងេ់ិសគៅស្រម្មភាព 
គែើម្្ីរំណត្់រកមតិទាងំគនាះ និងគែើម្វីាស់សទៃងន់នូវ លេ្ ្ ល ខែលសគកមចរាន។ 
គករៅពី្រិច្ចែិតែំក្ឹរងខក្រងរ្រស់ែលៃួន គែើម្កីាត្់រនថា�ការ ្រំភា�ឧស្ម័នខែលទា្រ់
េងគដា�ផ្ទៃ ល់គៅនឹងស្រម្មភាពរ្រស់ែលៃួន ក្ររុមហុ៊ន VINCI រានដា្រ្់រញ្ចនូ លនែ្រនូ 
អ្្រ្្គត ់្ ្គង ់និងអតិថិជនគៅ្រ្ុង្រម្មវធិីខ្រលម្ រ្រស់ ែលៃួន។

នវានុវត្ដន៍
នវានុវត្ដនជ៍ាល្រ្ខណៈសហការ និងគ្រើ្រេនូោ�
គដា�គោងគៅតាមគោលជំហររ្រស់ែលៃួន្រ្ុងនាមជាតួ អង្គសំខាន្់រ្ុងការអភវិឌ្ឍនេ៍ីក្ររុង និងតំ្រនម់នូលដាឋា ន គោល 
នគោរា�នវានុវត្ដនរ៍្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI គផ្្តសំខាន ់គលើការអភវិឌ្ឍេីក្ររុង 
ការចល័តក្រ្រ្រគដា�និរន្រភាព ការគក្រើករាស់ថ្មពលននអោរ 
និងគហដាឋា រចនាសម្ពន័្ និងការផ្លៃ ស់្រ្នូរេកមងឌី់ជីថល។ ការ្រគកមើ្រគកមាង 
និងអតិថិជនរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន នវានុវត្ដន ៍្រជ៏ាឧ្រ្ររណ៍ម�ួសកមា្រគ់ធវើឱ្យ ក្រគសើរគ�ើងននូវការអនុវត្នក៍ារងាររ្រស់ក្ររុមហុ៊ន និងសកមា្រក់ារទា្រទ់ាញ ការ  
រ្រសាេុ្រអ្្រមានគេពគកាសល្យ្ងខែរ។ គោលនគោរា�នវានុវត្ដនរ៍មួ 
្រញ្ចនូ លោ្ននូវ្រម្មវធិីកសាវកជាវ និងអភវិឌ្ឍនគ៍ៅ្ុ្រងក្ររុមហុ៊ន ខែលរាន គធវើ 

 គ�ើង គដា�សហការជាម�ួអ្្រតំណាងម្រពីសហ្រមន ៍អ្្រវេិយាសាសស្ 
និងសហ្រមនអ្៍្រសិ្រសា គដា�មាន វធិីសាសស្ នវានុវត្ដនក៍្រតិ្រត្ិ 

 ខែលមានគោល្រំណង្រគងកាើត ែំគណាះ កសា�ថ្មីសកមា្រអ់តិថិជនរ្រស់គ�ើង គដា�គក្រើវធិីសាសស្ សហ ការខែលរានអនុវត្គៅ្រ្ុងក្ររុមហុ៊ន និងជាម�ួ 
 នែ្រនូខាងគករៅរ្រស់ែលៃួន។ វធិីសាសស្គ្រើ្រចំហគនះកតរូវរានអនុវត្ជា

 ពគិសសចំគពាះនវានុវត្ដនឌី៍ជីថល ខែលជា្រត្ាសំខានម់�ួសកមា្រក់ារផ្លៃ ស់  
្រ្នូរការ្្ល់ជនូនរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន។
ក្ររុមហុ៊ន VINCI រានអនុវត្វធិានពិចារណាពីអនា្រត គែើម្សីកម្រសកមរួល ការគស៊ើ្រអគងកាតឧសសាហ្រម្មនន្រកមតិក្ររុមហុ៊ន និងគែើម្្ំីរណតពី់និន្ាការខែល 
នឹងមាន្ល ្រះ៉ពាល់រ�ៈគពលខវងគលើេី្សារ អាជីវ្រម្ម និងស្រម្មភាព រ្រស់ែលៃួន។
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គោល្រំណងននចបា្រទ់ាងំគនះ ្ឺរមនិខមនគែើម្ជីំនួស ចបា្រ ់
និង្រេ្រ្ញ្ញត្ិកស្រចបា្រ ់្រ៉ុខន្្ំរណតវ់ធិីសាសស្ ខែលកតរូវអនុវត្ 
គហើ�គោលការណ៍ខណនាខំែលកតរូវគធវើតាម ខាងគលើ និងហួសពីការ

 អនុគោមតាមល្រ្ខែណ្ឌ ខ្្្រចបា្រ ់គែើម្សីគកមចរានននូវ្រំរនូននការ 
ក្រតិ្រត្ិផ្ទៃ ល់ែលៃួន និងការ ក្រតិ្រត្ិវជិា្ជ ជីវៈគែើម្ជីា្លក្រគោជនរ៍្រស់

 ក្ររុមហុ៊ន។
ចបា្រទ់ាងំគនះ្្ល់ជាក្រ្រែណ័្ឌ  ្រ៉ុខន្មនិខមនជំនួស ចបា្រ ់ជា្រោ់្រខ់ែល្ំរណត ់
គដា�ខ្្្ររ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI គែើម្ ីគោរពតាមចបា្រ ់និង្រេ្រ្ញ្ញត្ិខែលក្រ្រក់្រង 
ស្រម្មភាពរ្រស់ពួ្រគ្រគនាះគេ។

ចបា្រទ់ាងំគនះអាច្រខនថាម ឬពកងឹង - ្រ៉ុខន្មនិកតរូវ ្រគនសា � - ចបា្រទ់ាងំគនះកតរូវរាន
្រំណតគ់�ើងតាមខ្្្រ។

្រ្ុងការអនុវត្នច៍បា្រទ់ាងំគនះ ្រុ្រ្គលិ្រម្ា្រ់ៗ កតរូវខតគក្រើ សុភ វនិិច្�័ 
និងសុចរតិភាព។ ្រុ្រ្គលិ្រម្ា្រ់ៗ កតរូវ្រគងកាើនចំគណះែឹងក្រ្រក់ោនអ់ំពីចបា្រ់
ខែលអនុវត្នច៍គំពាះស្រម្មភាពរ្រស់ោតគ់ៅ្រ្ុងក្រគេស ខែល ោតគ់ធវើការ 
គហើ�ែឹងពីគពលកតរូវគៅសំុគោ្រល់ ពី អ្្រក្រ្រក់្រង ឬខ្្្រខែលពា្រព់ន្័ 
(ជាពគិសសខ្្្រ ្ិរច្ច ការចបា្រ ់ខ្្្រធនធានមនុស្ស) ឬគៅ្រ្ុងខ្្្ររ្រស់ ោត ់
ឬក្ររុមហុ៊ន។

ក្រសិនគ្រើចបា្រទ់ាងំគនះ្រង្ាញមនិគពញគលញ ឬ មនិ ចបាស់ោស់្រ្ុង កាលៈគេសៈជា្រោ់្រណ់ាម�ួ ឬក្រសិន គ្រើ ្រុ្រ្គលិ្រមានអារម្មណ៍មនិចបាស់ 
ឬសង្ស�័អំពី ការក្រតិ្រត្ិ  ខែលកតរូវរានអនុមត័្រ្ុងសាថា នភាពជា្រខ់សង្ 
ោត ់កតរូវរានគលើ្រេឹ្រចិត្ឱ្យគៅពិគកោះជាម�ួអ្្រ ក្រ្រ ់ក្រងខ្្្រ ពា្រព់ន្័ 
(ជាពគិសសខ្្្រ្ិរច្ចការចបា្រ ់ខ្្្រធនធាន មនុ ស្ស) គៅ្រ្ុងខ្្្ររ្រស់ោត ់
ឬក្ររុមហុ៊ន ឬអ្្រគ្លៃើ� ្ លៃង ពត័ ៌មានក្រមសីលធមរ៌្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI។

ការអនុគោមតាមចបា្រ ់និង្រេ្រ្ញ្ញត្ិ
ក្ររុមហុ៊ន VINCI និង្រុ្រ្គលរ្រស់ែលៃួនកតរូវខត គោរពតាម ចបា្រ ់និង្រេ្រ្ញ្ញត្ិខែល

 ចនូលជាធរមានគៅក្រ្រ ់ក្រគេស ខែលក្ររុមហុ៊នគធវើក្រតិ្រត្ិការ។

្រុ្រ្គលិ្រទាងំអស់កតរូវគចៀសវាងអា្រ្រ្្ិររោិណាខែលអាចពា្រព់ន្័នឹង ្រុ្រ្គលិ្រ ្រុ្រ្គលិ្រគ្្សងគេៀត ក្ររុមហុ៊ន ឬសម្ព ័ន្ ក្ររុមហុ៊ន្រ្ុងការអនុវត្នែុ៍ស 
ចបា្រ ់ឬអ�ុត្ិធម។៌ ្រ្ុងន�័គនះ គៅ្រ្ុងក្ររុមហុ៊ន គោល្រំណងននការ្ំរគពញ 
ការងារមនិអាចកតរូវរាន្រំណត ់ដា្រគ់ចញ េេួល�្រ ឬ ្ ្ល់ 
រងាវ នត់ាមវធិីណាម�ួគ�ើ� ក្រសិនគ្រើសមេិ្្លរ្រស់ក្ររុមហុ៊នពា្រព់ន្័នឹង

 ការគ្រចគវចពីចបា្រទ់ាងំគនះ។

្រេ្រ្ញ្ញត្ិខែលមានខចងគៅខាងគកកាមមនិមាន្រំណងក្រ្រែណ្្រគ់លើកាតពវ្ិរច្ច ្លៃនូវចបា្រគ់នាះគេ ្រ៉ុខន្គែើម្ទីា្រទ់ាញការ�្រចិត្ េុ្រដា្រគ់លើហានិ ភ�័ ម�ួចំនួនខែ
 លទាមទារការក្ររុងក្រ�ត័្ជាពិគសស។

ចបា្ររ់្រស់គ�ើង

រាល់្រុ្រ្គលិ្ររ្រស់ក្ររុមហុ៊ន 
VINCI គទាះជាមានឋានៈ 
និងមុែ តំខណង អវី្រគ៏ដា� 
កតរូវមានកាតពវ្ិរច្ចអនុវត្ 
តាម ក្រម ក្រតិ្រត្ិែនូចខែល
មានខចងគៅ្រ្ុងឯ្រសារ
គនះ។
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ការគោរពមនុស្ស និងសិេ្ិមនុស្ស
ក្ររុមហុ៊ន VINCI អនុវត្គោលនគោរា�ធនធានមនុស្ស ក្រ្រ្រគដា�សមធម ៌
ខែលអនុគោមគៅតាមចបា្រ ់ចនូលជា ធរមាន គហើ�គោរពសិេ្ិមនុស្ស  
គសរភីាព្រុ្រ្គល និង សមនូហភាព។

ក្ររុមហុ៊ន VINCI ហាមឃាតរ់ាល់ការគរ ើសគអើងទាងំអស់ គដា� 
ខ្្្រគលើគហតុ្លែុសចបា្រែ់នូចជាគភេ អា�ុ រគ្រៀ្រ រស់គៅ 
សមាជិ្រភាពខែលជាក្ររុមជន ជាតិ ឬក្រជាជាតិណាម�ួ សាថា នភាពសុែភាព 
ពិការភាព សាសនា មតិនគោរា� ឬស្រម្មភាពសហជីព។

រាល់ការោ្រសងកាត ់ឬការគ្រៀតគ្រៀនគធវើេុ្រ្ខ្រុ្រគមញ្ ខាង ្ លៃនូវចិត្ ្លៃនូវគភេ 
ឬរនូ្រភាពែុសចបា្រណ់ាម�ួកតរូវរាន ហាមឃាត ់ជាដាចខ់ាត។

្រណ្ាក្ររុមហុ៊នរ្រស់ VINCI គោរពជីវតិឯ្រជនរ្រស់ ្រុ្រ្គ លិ្រ  
និងភា្រីេី្រីរ្រស់ែលៃួន។ ក្ររុមហុ៊នរ្រស់ VINCI អនុវត្គោលការណ៍ននតមាលៃ  ភាព  
ភាពកស្រចបា្រ ់ភាពកតឹមកតរូវ និងភាពពា្រព់ន្័្រ្ុង ការក្រមនូល ែំគណើ រការ និង

 ការរ្រសាេុ្រេិន្ន�័ផ្ទៃ ល់ែលៃួន និងធានាថ្ ្រុ្រ្គលិ្ររ្រស់ែលៃួន�ល់ែឹង និងអនុវត្ចបា្រ ់
ទាងំគនះ។ ្រុ្រ្គលពា្រព់ន្័កតរូវរានជនូនែំណឹងអំពីគោល្រំណងននក្រតិ្រត្ិការែំ
គណើ រការេិន្ន�័ នីតិវធិីចនូលែំគណើ រការ េិន្ន ័� សិេ្ិរ្រស់ពួ្រគ្រ្រ្ុងការខ្រតកមរូវ 
ការលុ្រ និងការ្រំ ណត ់និងសិេ្ិរ្រស់ពួ្រគ្រ្រ្ុងការជំទាស់គៅនឹងការ 

 ែំគណើ រ ការេិន្ន�័រ្រស់ព្ួរគ្រ។ ការក្រមនូលេិន្ន�័កតរូវរាន្រំណតោ៉់ងតឹងរុងឹគលើ
 េិន្ន�័ខែលកតរូវការសកមា្រគ់ោល្រំណងែំគណើ រការ។ រ�ៈគពលរ្រសាេុ្រ 

េិន្ន�័អាកស័�គលើគោល្រំណងែំគណើ រការ និងកាតពវ្ិរច្ចកស្រចបា្រ។់ 
 វធិានការចារំាចទ់ាងំអស់កតរូវរានគធវើគ�ើងគែើម្ធីានាននូវ្រកមតិែ្ពស់្រំ្ុតននសុវតថាិភាព

និងការរ្រសាការសមា្ង ត ់នន េិន្ន�័ផ្ទៃ ល់ែលៃួនខែលក្រមនូលរានគែើម្គីចៀសវាង
 ការគលចលឺជាសាធារណៈ។

្រណ្ាក្ររុមហុ៊នរ្រស់ VINCI និង្រុ្រ្គលិ្ររ្រស់ែលៃួនេេួល ្រនទៃុ្រ្រ្ុងការ្រគញ្ច ៀស
 ្ររណីរគំោភសិេ្ិមនុស្សណាម�ួ។

ក្ររុមហុ៊នរាន្រំណតន់នូវចំណុចចំនួនករា ំខែល្រ្ុង គនាះ ស្រម្មភាពរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន 
VINCI អាចមាន្ល្រះ៉ពាល់ ោ៉ងខាលៃ ងំគៅគលើសិេ្ិមនុស្ស៖

ការគធវើចំណា្រក់សរុ្រគែើម្រី្រការងារគធវើ និងការគកជើស គរ ើស ្ុរ្រ្គលិ្រ

• ល្រ្ខែណ្ឌ ការងារ
• ល្រ្ខែណ្ឌ រស់គៅ
• ការអនុវត្សិេ្ិមនុស្សគៅ្រ្ុងខែ្សសងាវ ្រត់នមលៃ
• សហ្រមនម៍នូលដាឋា ន។

គៅ្រ្ុងចំណុចនីម�ួៗ គោលការណ៍ខណនារំ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI ស្ីពីសិេ្ិមនុស្ស
្្ល់ននូវអនុសាសនច៍បាស់ោស់ និង ជា្រខ់ស្ងគែើម្េី្រស់ាកា តហ់ានិភ�័នន ការរគំោភ្រំពានសិេ្ិមនុស្ស។

្រខនថាមពីគលើ្រិច្ចកពមគកពៀងស្រលរ្រស់អង្គការសហក្រជាជាតិ 
ក្ររុមហុ៊ន VINCI ក្រកានខ់ា្ជ ្រន់នូវ្រេដាឋា នអន្រ ជាតិ ែនូចខាងគកកាម៖
: គសច្រ្ីខថលៃងការណ៍ជាស្រលស្ីពីសិេ្ិមនុស្ស (UDHR)
: គោលការណ៍ខណនារំ្រស់អង្គការសហក្រជាជាតិស្ីពីធុរ្ិរច្ច និងសិេ្ិមនុស្ស
: អនុសញ្្ញ មនូលដាឋា នរ្រស់អង្គការពល្រម្មអន្រជាតិ (ILO)
: គោលការណ៍ខណនា ំOECD សកមា្រស់ហកោសពហុជាតិ
: ្រតិកាសញ្្ញ អន្រជាតិស្ីពីសិេ្ិពលរែឋា និងសិេ្ិនគោរា� (ICCPR)
: ្រតិកាសញ្្ញ អន្រជាតិស្ីពីសិេ្ិគសែឋា្ិរច្ច សង្គម និង វ្រ្ ធម ៌(ICESCR)។
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្រណ្ាក្ររុមហុ៊នរ្រស់ VINCI កតរូវខតធានាថ្ ្រុ្រ្គលិ្រេេួល រានការ្រណ្ដុ ះ្រណា្ដ ល 
គលើការ្រំណតហ់ានិភ�័ននការរគំោភសិេ្ិមនុស្ស។ ព្ួរគ្រ្រេ៏េួល្រនទៃុ្រគធវើ 
ការពិនិត្យគ�ើងវញិននូវការអនុវត្នរ៍្រស់ែលៃួន និងសាថា នភាពក្រឈមហានិភ�័ខែល 
រាន ជួ្រ ក្រេះគៅ្រ្ុងស្រម្មភាពរ្រស់ពួ្រគ្រ។ គៅគពលហានិភ�័កតរូវរាន្រំណត ់
ក្ររុមហុ៊នកតរូវខតអនុវត្ ចំណាតក់ារចារំាចគ់ែើម្េី្រស់ាកា ត ់និងក្រ្រក់្រងហានិភ�័ 
ទាងំគនះ។

ចបា្រក់្រ្រួតក្រខជង
ភា្រគកចើននន្រណ្ាក្រគេសខែលក្ររុមហុ៊នគធវើក្រតិ្រត្ិការរានអនុមត័ចបា្រហ់ាមឃាតក់ា ររគំោភគលើការក្រ្រួតក្រខជងគដា�គសរ។ី ចបា្រទ់ាងំគនះែ្រកសងគ់ចញពីមាកតា 
១០១ និង ១០២ ននសន្ិសញ្្ញ ស្ីពីការក្រកពឹត្គៅននសហភាពអឺរ ៉ុ្រ (TFEU) 
គហើ�កតរូវខតគោរពោ៉ងតឹងរុងឹ។
ការរគំោភ្រំពានគដា�ែុសចបា្រគ់ៅគលើការក្រ្រួតក្រខជងគដា�គសរ ី
មនិកតរូវរានអតឱ់នឲ្យគេគៅ្ុ្រង ក្ររុម ហុ៊ន VINCI គៅ្ុ្រងក្រគេសណាម�ួ 
ខែលសថាិតគកកាមរនូ្រភាព គ្្សង ៗ ោ្ ជាពិគសស៖

• ្រិច្ចកពមគកពៀងម�ួ្រ្ុងចំគណាមនែ្រនូក្រ្ួរតក្រខជងជាគកចើន 
្រំណតត់នមលៃមនិខ្្្រគលើការ្រំណត ់តនមលៃតាម េី ្ សា រគសរ ីគដា�និ�ម្រគងកាើន 
ឬ្រនថា�តនមលៃ គដា� ដា្រ ់្រកមតិ ឬកតរួតពិនិត្យ្លិត្រម្ម ឬវឌ្ឍនភាព ្រគច្ច្រ គេស 
គដា�គធវើការខ្រងខច្រេី្សារជាគែើម។ ការផ្លៃ ស់្រ្នូរ ពត័ ៌មានតាមល្រ្ខណៈសាមញ្ញ
រវាងនែ្រនូក្រ្រួតក្រខជង ជាពិ គសសមុននឹងដា្រសំ់គណើ គែញនថលៃ ជាខ្្្រម�ួនននីត ិ
វធិីគែញនថលៃ អាចកតរូវរានចាតេុ់្រថ្ែុសចបា្រ ់ក្រសិនគ្រើ ជាវាមានគោល្រំណង 
ឬ្រះ៉ពាល់ការេ្រស់ាកា ត ់ការដា្រ្់រកមតិ ឬការ្រង្ខនូចននការក្រ្រួតក្រខជង

• ការរគំោភ្រំពានអ្្រឋានៈែ្ពស់ជាង ខែលគៅ្រ្ុង គនាះក្ររុមហុ៊នម�ួខែលខសវងរ្រ
ទាញ�្រក្រគោជនពី៍ឋានៈខែលែលៃួនមានគៅគលើេី្សារគែើម្្ីរគណ្ញនែ្រនូក្រ្រួត
ក្រខជងរ្រស់ែលៃួន

• ការគ្រងក្រវញ័្ច រគំោភ្រំពានគលើឋានៈននការពឹងខ្្្រគសែឋា្ិរច្ចខែល្រ្ុងគនាះ
 អតិថិជន ឬអ្្រ្្គត់្ ្គងរ់្រស់ក្ររុមហុ៊ន ម�ួខសវងរ្រការពឹងខ្្្រគសែឋា្ិរច្ច។

្រ្ុង្ររណីគនះ ្រួរខត�្រចិត្េុ្រដា្រជ់ាពិគសស គែើម្ ីធានា ថ្ សម្ពន័្ភាពណាម�ួ 
សនូម្ខីត្រគណ្ាះអាសន្ ខែល ្រ្ុងគនាះសាថា ្រន័ VINCI ្ឺរជាអ្្រចនូលរមួ កតរូវរាន្រគងកាើត  
គ�ើង និងក្រតិ្រត្ិគៅ្រ្ុងក្រ្រែណ្ឌ ចបា្រន់នការ ក្រ្ួរត ក្រខជង ខែលអនុវត្គៅ្ុ្រង

 ្រណ្ាក្រគេសខែលពា្រព់ន្័ គហើ�គធវើការពិចារណាពី្លក្រគោជនក៍ស្រចបា្ររ់្រស់
អតិថិជន។

ក្ររុមហុ៊នណាម�ួ និងអ្្រក្រ្រក់្រងជានែ់្ពស់ និង ្រុ្រ្គលិ្រ រ្រស់ែលៃួនខែលកតរូវរានរ្រ
គ�ើញថ្្រំពុងរគំោភចបា្រទ់ាងំគនះអាចក្រឈមនឹងការពិន�័ខ្្្ររែឋា្រ្គវណី និង 
កពហ្ម េណ្ឌ  ធ្ងនធ់្ងរ ្រខនថាមគលើេណ្ឌ ្រម្មណាម�ួខែលក្ររុមហុ៊ន អាចសគកមចដា្រ។់

្រុ្រ្គលិ្រទាងំអស់រ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI កតរូវគចៀសវាងពី អា្រ្រ្្ិររោិខែលអាចកតរូវ 
រានចាតេុ់្រថ្ជាការអនុវត្នក៍្រឆ្ងំនឹងការក្រ្រួតក្រខជង គៅ្ុ្រងេី្សារ ខែល  ក្ររុម ហុ៊នគធវើក្រតិ្រត្ិការ។

ការក្រ�ុេ្ក្រឆ្ងំនឹងអំគពើពុ្ររលួ�
ការ្្ល់រងាវ ន ់ការចរចា និងការអនុវត្្ិរច្ច សនយាសាធា រ ណៈ និងឯ្រជនមនិកតរូវមាន ពា្រព់ន្័នឹងអា្រ្រ្្ិររោិ ឬេគងវើខែលអាចចាតេុ់្រថ្ជាអំគពើពុ្ររលួ�ស្រម្ម ឬ អ្រម្ម 
ការ�ុ្រ�ិត្រ្ុងការជួញែនូរគែើម្ឥីេិ្ពល ឬការការ �ុ្រ�ិត្រ្រ្ខពួ្រនិ�មគនាះគេ។
្ុរ្រ្គលិ្រក្ររុមហុ៊ន VINCI មនិអាច្្ល់គដា�ផ្ទៃ ល់ ឬ គដា�ក្រគោលននូវអតថាក្រគោជន៍
គកចើនហួសគហតុណាម�ួតាមមគធយារា�ណាម�ួគៅឱ្យភា្រីេី្រី្រ្ុងគោល្ំរណង
គែើម្េីេួលរាន ឬរ្រសាក្រតិ្រត្ិការពាណិជ្ជ្រម្ម ឬការអនុ គកោះ គ�ើ�។

គៅ្រ្ុងក្ររុមហុ៊ន VINCI 
និងកស្រតាមមុែងារជា្រ ់
ោ្រ ់ននខ្្្រនីម�ួៗ 
ការ្រណុ្ះ្រណ្ាលកតរូវរា 
នគរៀ្រ ចំគ�ើង គែើម្ ីធានាថ្  
ចបា្រទ់ាងំគនះកតរូវរាន� 
ល់កជរួលកជា្រ ោ៉ង កតឹមកតរូ
វគដា�្រុ្រ្គលិ្រខែលពា្រ់
ពន័្។
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អំគពើពុ្ររលួ�ននមសន្ីសាធារណៈគៅគករៅក្រគេសគៅ្រ្ុងក្រតិ្រត្ិការពាណិជ្ជ្រម្ម
 អន្ដរជាតិកតរូវរានហាមឃាតជ់ាដាចខ់ាត។

្រុ្រ្គលិ្រក្រ្ររ់នូ្រកតរូវគចៀសវាងេំនា្រេ់ំនងជាម�ួភា្រីេី្រីខែលអាចគរៀ្រចំដា្រ ់ោតឲ់្យមានកាតពវ្ិរច្ច និង គធវើឲ្យ គ្រើតមានការសង្ស�័ចំគពាះភាពសុចរតិរ្រស់ោត។់ 
កសគែៀងោ្គនះខែរ ្រុ្រ្គលិ្រក្រ្ររ់នូ្រកតរូវ�្រចិត្េុ្រដា្រ ់មនិកតរូវឲ្យែលៃួន�សថាិតគកកាម
សាថា នភាពខ្រ្រគនះខែលពយាោម្រញ្ចុ ះ្រញ្ចនូ ល ឬគលើ្រេឹ្រចិត្ភា្រីេី្រី ឲ្យគធវើពាណិជ្ជ
្រម្មជាម�ួក្ររុមហុ៊នគ�ើ�។
្រុ្រ្គលិ្ររនូ្រណាខែលគ្រគធវើសំគណើ គស្ើសំុគៅ កតរូវ្រញ្ជនូ នគរឿង 
គនះគៅអ្្រក្រ្រក់្រងរ្រស់ែលៃួន ខែលនឹងចាតវ់ធិានការ គែើម្ ី្រញ្ច្រស់ាថា នភាពគនះ។
អំគណា�អាចកតរូវរាន្្ល់ជនូន ឬេេួល�្រគដា� ឬជំនួស ឲ្យក្ររុមហុ៊ន VINCI 
ក្រសិនគ្រើតនមលៃននអំគណា� គនាះ ្ឺរ ជានិមតិ្សញ្្ញ  ឬស្ួចគស្ើងតាមកាលៈគេសៈ 
គហើ� ក្រសិនគ្រើអំគណា�មនិគធវើឲ្យគ្រើតមានការសង្ស�័អំពីភាពគសា្ម ះកតងរ់្រស់

 មា្ច ស់អគំណា� ឬភាពមនិលំគអៀង រ្រស់ អ្្រេេួលអំគណា�។
្រុ្រ្គលិ្រម្ា្រ់ៗ កតរូវខតអាន ក្រមក្រតិ្រត្ិស្ីពីការ ក្រឆ្ងំ នឹងអំគពើពុ្ររលួ� រ្រស់ 
ក្ររុមហុ៊ន VINCI ខែល្រំណតខ់ចងពីវធិានលម្តិខែលអាចអនុវត្រានទា្រេ់ងនឹង ្រញ្្គនះ។

ភ្ា្រង់ារពាណិជ្ជ្រម្ម
ក្ររុមហុ៊ន VINCI គក្រើអន្រការែីនូចជាភ្ា្រង់ារពាណិជ្ជ្រម្ម េីក្ឹរ្រសា 
ឬអន្រការជីំនួញខត្រ្ុង្ររណីព្ួរ គ្រមានសមតថា ភាពអាច្្ល់គសវា្រម្មកស្រចបា្រ ់
និងមានអតថាក្រគោជន ៍គដា�ឈរគលើមនូលដាឋា ននជំនាញវជិា្ជ ជីវៈចបាស់ោស់។ 
ជា្រខ់ស្ដងគនះ្ឺរ្រែិគសធការគក្រើករាស់អន្រការគីែើម្អីនុវត្ក្រតិ្រត្ិការែុសចបា្រ ់
ឬក្រតិ្រត្ដិការណាម�ួ ខែលេំនង ជាអាចចាតេុ់្រថ្ជាអំគពើពុ្ររលួ�។
្រណ្ាក្ររុមហុ៊នរ្រស់ VINCI កតរូវធានាថ្ អន្រការទីាងំ គនាះមនិ្រង្ខនូចគ ្្ម ះក្ររុមហុ៊ន
គដា�ក្រកពឹត្អំគពើែុសចបា្រគ់�ើ�។
គែើម្សីគកមចននូវគោល្រំណងគនះ ពួ្រគ្រកតរូវខត៖

• គកជើសគរ ើសនែ្រនូគដា�ក្ររុងក្រ�ត័្គដា�ខ្្្រគលើសមតថាភាព និងគ្ររ ្ិ៍គ ្្ម ះ 
ជាពគិសសទា្រេ់ងនឹងក្រមសីលធម ៌អាជីវ ្រម្ម

• ពន្យល់ោ៉ងក្ររុងក្រ�ត័្ននូវគសវា្រម្មខែលរពឹំងចងរ់ានពីនែ្រនូទាងំគនះ 
និងករា្រសំ់ណងគលើគសវា្រម្មទាងំគនាះ

• គ្ទៃៀងផ្ទៃ តភ់ាពជា្រខ់ស្ង និងេំហំននគសវា្រម្មខែល រាន ្ ្ល់ 
និងភាពគស្មើោ្រវាងករា្រសំ់ណង និងគសវា្រម្ម ខែល ្ ល់្។

ការ្ល់្មនូលនិធិសកមា្រស់្រម្មភាព នគោរា�
ក្ររុមហុ៊នគោរពតាមចបា្រហ់ាមឃាត ់ឬគធវើនិ�ត័្រម្ម គលើ ការ្ល់្មនូលនិធិ សកមា្រ្់រណ្រ្រ្សនគោរា� និងគ្រ្រ្ខ ជនឈរគ ្្ម ះគរាះគឆ្្តសកមា្រម់ុែ 
តខំណងសាធារណៈ។ គៅ ្រ្ុងក្រ្រែណ្ឌ គនះ ការសគកមចចិត្ណាម�ួគដា�ផ្ទៃ ល់ 
ឬគដា�ក្រគោល្រ្ុងការ្ល់្មនូលនិធិ ែល់ស្រម្មភាពនគោរា�កតរូវខតេេួលរាន
ការអនុមត័ជាមុនពីថ្្្រក់្រ្រក់្រងេនូគៅរ្រស់ក្ររុមហុ៊នពា្រព់ន្័ ខែល កតរូវេេួលែុស 
កតរូវ្រ្ុងការកតរួតពិនិត្យនីតយានុ្រនូលភាព និងវា�តនមលៃគលើភាពកតឹមកតរូវនន្រគកមាងថវកិា
ខែលរានគស្ើ។
ក្ររុមហុ៊នគោរពតាមការគ្រ្ជាញា ចិត្រ្រស់្រុ្រ្គលិ្ររ្រស់ែលៃួន ខែលចនូលរមួ្រ្ុងនាមជា

 ពលរែឋាគៅ្រ្ុងជីវតិសាធារណៈ។ ្រុ្រ្គលិ្ររនូ្រណាខែលជា្រព់ា្រព់ន្័ជាខ្្្រនន ស្រម្មភាពផ្ទៃ ល់ែលៃួន្រ្ុងការសគកមចចិត្គដា�រែឋា អាជាញា ធរសាធារណៈ ឬ អាជាញា ធរមនូ
លដាឋា នកតរូវ្រញ្ឈ្រក់ារចនូលរមួ្រ្ុងការសគកមចចិត្ណាម�ួខែលពា្រព់ន្័នឹងក្ររុមហុ៊ន 
ឬអង្គភាពណាម�ួ រ្រស់ែលៃួន។



ក្រមសីលធម ៌និងក្រមក្រតិ្រត្ិរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI15

ការេ្រស់ាកា តេំ់នាស់្លក្រគោជន៍
្រុ្រ្គលិ្រម្ា្រ់ៗ កតរូវ្រញ្ឈ្រស់្រម្មភាព ឬការនិោ� គដា� ផ្ទៃ ល់ ឬគដា�ក្រគោល 
ខែលអាចគធវើឲ្យោតធ់ាលៃ ្រ ់្រ្ុង សាថា ន ភាពននេំនាស់្លក្រគោជនជ៍ាម�ួក្ររុមហុ៊ន។

្រុ្រ្គលិ្រម្ា្រ់ៗ កតរូវគចៀសវាងពីការកានក់ា្រ់្ លក្រគោជន្៍រ្ុងក្ររុមហុ៊ន 
- គទាះជាអតិថិជន អ្្រ្្គត់្ ្គង ់ឬនែ្រនូ ក្រ ្ួរតក្រខជងរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន្រគ៏ដា� - 
ក្រសិនគ្រើការ វនិិគោ្រគនះអាចជះឥេ្ិពលគលើការក្រតិ្រត្ិរ្រស់ោត្់រ្ុងការ្រំគពញ
ភារ្រិច្ចគៅ្រ្ុងក្ររុមហុ៊ន។

្រុ្រ្គលិ្រក្រ្ររ់នូ្រកតរូវេេួលរានការអនុញ្្ញ តជាោ�ល្រ្ខណ៍អ្រ្សរពីអ្្រក្រ្រក់្រង 
រ្រស់ែលៃួនមុនគពល្រំគពញភារ្ិរច្ចតាងំនាមឲ្យក្ររុមហុ៊នគែើម្គីធវើក្រតិ្រត្ិការជាម�ួ
ក្ររុមហុ៊នណាម�ួខែលោត ់ឬសមាជិ្រក្ររួសាររ្រស់ោត្់រឺជា អ្្រ វនិគិោ្រេុនធំ 
ឬអ្្រក្រ្រក់្រង។

ោ្ម ន្រុ្រ្គលិ្រណាម្ា្រអ់ាចេេួល�្រ្ិរច្ចការ ឬការងារ ខែល 
្្ល់ជនូនគដា�អ្្រ្្គត់្ ្គង ់អតិថិជន ឬនែ្រនូក្រ្រួត ក្រខជង ក្រសិនគ្រើការេេួល �្រខ្រ្រគនះអាច្រះ៉ពាល់ ែល់សមតថាភាព ឬការវនិិច្�័រ្រស់ែលៃួន្រ្ុងការ្រំគពញ

 ភារ ្ិរច្ចែលៃួនគៅ្រ្ុងក្ររុមហុ៊ន។

គទាះោ៉ងណា្រគ៏ដា�្រ្ុង្ររណី្រុ្រ្គលិ្រក្រឈមមុែនឹងហានិភ�័ននេំនាស់
 ្លក្រគោជន ៍ោតក់តរូវមាន សា្ម រតី តមាលៃ  ភាពជនូនែំណឹងភាលៃ មៗែល់អ្្រក្រ្រក់្រងរ្រ

ស់ែលៃួន គហើ�មនិកតរូវចនូលរមួ្រ្ុងេំនា្រេ់ំនងរវាងក្ររុមហុ៊ន និង ភា្រីេី្រីពា្រព់ន្័រហនូ
តែល់គពលខែលរ្រគ�ើញែំគណាះកសា�។

ការេំនា្រេ់ំនង និងពត័ម៌ាន
ក្ររុមហុ៊នគផ្្តសំខានខ់ាលៃ ងំគលើ្ុរណភាពននពត័ម៌ានខែលក្ររុមហុ៊ន្្សពវ្សា� 
និងែិតែំ្្ល់ពត័ម៌ានក្រ្រ្រ គដា� តមាលៃ ភាព និងអាចគជឿេុ្រចិត្រានជាពិគសសជនូន 
ែល់ ភា្រី ពា្រព់ន្័ទាងំអស់។

ការក្រ្រក់្រងល្រ្រស់ក្ររុមហុ៊នតកមរូវឱ្យ្រុ្រ្គលិ្រម្ា្រ់ៗ គៅក្រ្រ្់រកមតិ�្រចិត្េុ្រ 
ដា្រ្់រំ្ុត្រ្ុងការធានាននូវ្ុរណភាព និងភាពកតឹមកតរូវននពត័ម៌ានខែលែលៃួន្រញ្ជនូ ន គៅ 
្រ្ុង ក្ររុមហុ៊ន។

្រុ្រ្គលិ្រមនិកតរូវ្រគញ្ច ញគៅខាងគករៅក្ររុមហុ៊នរាល់ពត័ម៌ានសមា្ង តរ់្រស់ក្ររុមហុ៊ន 
ខែលែលៃួនកានក់ា្រ ់ជាតួនាេី រ្រស់ ែលៃួន ឬជា្រម្មសិេ្ិរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន។ ្រុ្រ្គលិ្រមនិកតរូវ
្រគញ្ច ញពត័ម៌ានសមា្ង តគ់ៅឲ្យ្រុ្រ្គលិ្រក្ររុមហុ៊ន ខែលមនិអនុញ្្ញ តឱ្យេេួលរាន 
ពត័ម៌ានគនាះគេ។

ពត័ម៌ានទា្រេ់ងនឹងលេ្្ល ការពយា្ររណ៍ និង េិន្ន�័ ហិរញ្ញ វតថាុគ្្សងៗ ការេិញ 
និងការល្រ ់សំគណើ ពាណិជ្ជ្រម្ម ្លិត្លថ្មី គសវា្រម្ម និងចំគណះជំនាញ និង

 ធន ធាន មនុស្សកតរូវរានចាតេុ់្រថ្ជាការសមា្ង ត្់រំ្ុត។

ចា្រត់ាងំពីក្ររុមហុ៊ន VINCI ្ឺរជាក្ររុមហុ៊នខែល រាន ចុះ ្រញ្ជ ី 
ការ្្សពវ្សា�ពត័ម៌ាន ណាគៅកាន ់ក្រពន័្ ្ ្សពវ ្ សា� អាច្រះ៉ពាល់ែល់មុែមាត ់
និងគ្ររ ្ិ៍គ ្្ម ះរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន គហើ�កតរូវខតគរៀ្រចំោ៉ងក្ររុងក្រ�ត័្។ េំនា្រេំ់នង
ជាម�ួក្រពន្័្្សពវ្សា� វនិិគោ្រិន អ្្រ វភិា ្រហិរញ្ញ វតថាុ និងសាថា ្រន័សាធារណៈ 
្រឺជាការេេួល ែុសកតរូវ រ្រស់ថ្្្រក់្រ្រក់្រងេនូគៅ និងខ្្្រេេួល្រនទៃុ្រ ខាង ការ ករា កស័�ទា្រេ់ង េំនា្រេ់ំនងជាម�ួវនិគិោ្រិន និងេំ នា្រ ់
េំនងពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថាុ។

រាល់្ុរ្រ្គលិ្ររ្រស់ក្ររុមហុ៊ន 
VINCI ្រឺសថាិតគៅគកកាមកាតពវ 
្ិរច្ចននភាពគសា្ម ះកតងច់ំគពាះ 
ក្ររុមហុ៊ន។



ក្រមសីលធម ៌និងក្រមក្រតិ្រត្ិរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI16

ការការពារកេព្យស្រម្ម
កេព្យសម្ត្ិ និងកេព្យស្រម្មរ្រស់ក្ររុមហុ៊នមនិ្រំណ ត ់
កតឹមកេព្យរនូ្ិរ�ខត្រ៉ុគណាណ ះគេ។ កេព្យទាងំគនាះរមួមាន្ំរនិត ការ្រគងកាើតថ្មី 
និងចំគណះ ជំនាញ ខែលកតរូវរាន្រគងកាើតគ�ើងគដា�្រុ្រ្គលិ្រនន ក្ររុមហុ៊ន VINCI Group កពមទាងំមុែមាត ់និងគ្ររ ្ិ៍ គ ្្ម ះរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន។ 
្រញ្ជ ីគ ្្ម ះអតិថិជន អ្្រគ៉៉ការ ឬអ្្រ្្គត់្ ្គង ់ពត័ម៌ាន ទា្រ ់េងនឹង្ិរច្ចសនយា 
ការអនុវត្ន្៍រគច្ច្រគេស ឬពាណិជ្ជ ្រម្ម ការគែញនថលៃខ្្្រ្រគច្ច្រគេស 
ឬការសិ្រសា្រគច្ច្រគេស គហើ�ជាេនូគៅរាល់េិន្ន�័ និងពត័ម៌ានទាងំអស់ខែល 
្រុ្រ្គលិ្រមានសិេ្ិចនូលគក្រើករាស់ គែើម្្ំីរគពញភារ្ិរច្ចរ្រស់ ែលៃួន ្ឺរជា ខ្្្រម�ួនន

 កេព្យសម្ត្ិរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន។
ភារ្រិច្ចរ្រស់្រុ្រ្គលិ្រ្រ្ុងការការពារកេព្យទាងំគនាះមនិផ្លៃ ស់្រ្នូរគេ 
គៅគពល្រុ្រ្គលិ្រចា្រគចញពីក្ររុមហុ៊ន។
ោ្ម ន្រុ្រ្គលិ្រណាម្ា្រអ់ាច�្រកេព្យសម្ត្ិណាម�ួរ្រស់ក្ររុមហុ៊នសកមា្រ ់
គក្រើករាស់ផ្ទៃ ល់ែលៃួន ឬ្្ល់ឲ្យភា្រីេី្រី សកមា្រគ់ក្រើករាស់ 
ឬអតថាក្រគោជនរ៍្រស់្ុរ្រ្គលគ្្សង គេៀត គករៅពីក្ររុមហុ៊នរានគ�ើ�។

ក្រពន័្េំនា្រេ់ំនង
ក្រពន័្េំនា្រេ់ំនង និង្រណ្ាញអុីនកតាខណត ្ឺរជា កេព្យ សម្ត្ិរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន 
គហើ�កតរូវរានគក្រើករាស់សកមា្រ ់គោល ្រំណង្រំគពញការងារ្រ៉ុគណាណ ះ។  
ការគក្រើករាស់ផ្ទៃ ល់ែលៃួនកតរូវរានអនុញ្្ញ តខត្ុ្រង្រកមតិសមល្មមខែលធានាជាខ្្្រនន
តុល្យភាពរវាងការងារ និង ជីវតិគៅ គពលចារំាច។់ ការគក្រើករាស់ក្រពន័្េំនា្រេំ់នង 
និង្រណ្ាញ ្ុរំព្យួេរ័ សកមា្រគ់ោល្រំណងែុសចបា្រ ់ជាពិគសសគែើម្្ីរញ្ជនូ ន 
សារខែលមានល្រ្ខណៈក្រកានជ់ាតិសាសន ៍្លៃនូវគភេ ឬក្រមាថ 
កតរូវហាមឃាតជ់ាដាចខ់ាត។
្ុរ្រ្គលក្រ្ររ់នូ្រមនិកតរូវចមលៃងែុសចបា្ររ់ាល់ឯ្រសារ ខែលគក្រើករាស់គដា�ក្ររុមហុ៊ន 
និងមនិកតរូវគក្រើករាស់ ឯ្រ សារទាងំគនះគដា�ោ្ម នការអនុញ្្ញ តគនាះគ�ើ�។
ក្ររុមហុ៊ន VINCI មាន គសៀវគៅម្រ្គុគេទៃស្ររ៍្រស់ែលៃួន សកមា្រអ់្្រគក្រើករាស់ក្រពន្័

 ពត័ម៌ានវេិយារ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCIខែលខចងពី៖
• ល្រ្ខែណ្ឌ េនូគៅននការគក្រើករាស់ធនធានពត័ម៌ានវេិយា
• ការហាមឃាត ់និងវធិានការ្រងាកា រជា្រោ់្រ ់ខែលកតរូវ គធវើ គ�ើងទា្រេ់ងនឹងការ

 គក្រើករាស់អុីនធឺគណត សារគអ�ិច កតរូនិច ្ំុរព្យួេរ័ចល័ត 
និងឧ្រ្ររណ៍ជំនួ�ការ ឌីជីថល ផ្ទៃ ល់ ែលៃួន Hardware ្រម្មវធិី 
និង្រម្មវធិីេនូរស័ពទៃខែល ្ ្ល់ ជនូន គដា�ក្ររុមហុ៊ន។

• គោលការណ៍ននការការពារ និងការកតរួតពិនិត្យខែល អាច អនុវត្គៅនឹង្រខនលៃង។

តមាលៃ ភាព និងការកតរួតពិនិត្យន្ទៃ្រ្ុង
្រុ្រ្គលិ្រទាងំអស់កតរូវចនូលរមួ្រ្ុងការខ្រលម្ជា្រន្្រនាទៃ ្រន់នូវក្រពន័្ក្រ្រក់្រង ហានិភ�័ គហើ�កតរូវជួ��សកមរួល ែល់ ការ្រំណត ់និងខ្រ្ុរន្រញ្្។ ្ុរ្រ្គលិ្រ ទាងំអស់កតរូវចនូលរមួោ៉ងហ្មតច់ត ់និងឧសសាហ៍ ្ុ្រងការគស៊ើ្រអគងកាត 
ការពិនិត្យគ�ើងវញិ និងសវន្រម្ម ខែល គធវើគ�ើងជាខ្្្រននការកតរួតពិនិត្យន្ទៃ្រ្ុង។
្រិច្ចែំគណើ រការ និងក្រតិ្រត្ិការខែលគធវើគ�ើងគដា�ក្ររុម ហុ៊នកតរូវរាន្រតក់តា

 ោ៉ងកតឹមកតរូវ និងគសា្ម ះកតងគ់ៅ ្ុ្រង ្រណនីរ្រស់ក្ររុមហុ៊ននីម�ួៗកស្រតាម្រេ
 ្រ្ញ្ញត្ិចនូលជាធរមាន និងនីតិវធិនី្ទៃ្រ្ុង។ ្ុរ្រ្គលិ្រណាខែល្រតក់តាេិន្ន�័

 ្រណគន�្យកតរូវគធវើោ៉ងកតឹមកតរូវ និងគសា្ម ះកតង ់គហើ�កតរូវធានាថ្ ្រំណតក់តានីម ួ
�ៗ កតរូវរានគរៀ្រចំឯ្រសារោ៉ងកតឹមកតរូវ។ រាល់ការគ ទ្ៃរករា្រក់តរូវការ 
សា្ម រតីក្ររុងក្រ�ត័្ពិគសស ជាពិ គសស  ទា្រេ់ងនឹងអត្សញ្្ញ ណរ្រស់អ្្រេេួល្រ ្
រា្រ ់និងគោល្រំណងននការគ្ទៃរករា្រ។់
ការរារាងំការអនុវត្នក៍តឹមកតរូវននការកតរួតពិនិត្យ និង សវន ្រម្ម 
គដា�នា�្រដាឋា នក្ររុមហុ៊ន សវន្ររកស្រចបា្រ ់ឬភា្ីរេី្រីខែលកតរូវរានខតង
តាងំកស្រចបា្រគ់ដា�អាជាញា ធរសាធារណៈ គហើ�ការែ្រខានមនិរាន្រគញ្ចញ 
ពត័ម៌ាន ជាខ្្្រននការកតរួតពិនិត្យ និងសវន្រម្មគនាះ កតរូវហាម ឃាត ់
និង្រគងកាើតជាការរគំោភ្រំពាន ោ៉ងធ្ងនធ់្ងរ គលើ ចបា្រ ់ទាងំគនះ។

រាល់្ុរ្រ្គលិ្ររ្រស់ក្ររុមហុ៊ន 
VINCI មានភារ្រិច្ចការពារ 
កេព្យសម្ត្ិ 
និងកេព្យស្រម្មរ្រស់ 
ក្ររុមហុ៊ន។
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ក្រតិ្រត្ិការហិរញ្ញ វតថាុ
ក្រតិ្រត្ិការេី្សារភា្រហុ៊នខែលគធវើគ�ើងគដា�្រុ្រ្គលិ្រទាងំតាមតួនាេី 
ឬតាមសមតថាភាពផ្ទៃ ល់ែលៃួន ខែលពា្រ ់ពន័្ នឹងភា្រហុ៊នខែលរានចុះ្រញ្ជ ីរ្រស់ ក្ររុម ហុ៊នកតរូវ គោរព តាមចបា្រ ់និង្រេ្រ្ញ្ញត្ិខែលក្រ្រក់្រងស្រម្ម ភាពហិរញ្ញ វតថាុ។

ការខច្រចា�ពត័ម៌ានមនិពិត ការ្្សពវ្សា� និងការគក្រើ 
ករាស់ពត័ម៌ានខែលមានឯ្រសិេ្ិ និងការចាតខ់ចង តនមលៃ ភា្រហុ៊ន្រឺកតរូវជា្រគ់ចាេពី

 ្រេគល្មើសកពហ្មេណ្ឌ ។

ជាពិគសសវាជាតួនាេីរ្រស់្រុ្រ្គលិ្រទាងំអស់ខែលកតរូវធានាននូវការរ្រសាការសមា្ង ត ់
រាល់ពត័ម៌ានសមា្ង តទ់ាងំអស់ខែលអាចជះឥេ្ិពលគលើតនមលៃននភា្រហុ៊នរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន
VINCI ឬ មនូល្រក័តចុះ្រញ្ជ ីគ្្សងគេៀត រ្រស់ក្ររុមហុ៊ន រហនូត ែល់គពលខែលពត័ ៌
មានគនាះកតរូវរាន្្សពវ្សា�ជាសាធារណៈគដា�្រុ្រ្គលខែលេេួលរានសិេ្ិ 
អនុញ្្ញ ត។ ែនូចោ្គនះខែរ ្រុ្រ្គលិ្រទាងំអស់កតរូវគចៀសវាងការជួញែនូរ ភា្រហុ៊នរ្រស់ 
VINCI ឬមនូល្រកតគ្្សងគេៀតរ្រស់ក្ររុម ហុ៊ន្រ្ុង្ររណីមនិទានរ់ាន្រគញ្ច ញជា សាធារណៈននូវពត័ម៌ានគនាះខែលព្ួរគ្ររានែឹងថ្អាចជះឥេ្ិពលគលើតនមលៃភា្រហុ៊ន
ឬមនូល្រកតគនាះ ។ ការគក្រើករាស់ពត័ម៌ានគដា�ផ្ទៃ ល់ ឬគដា�ក្រគោល គែើម្ ី
ករា្រច់ំគណញផ្ទៃ ល់ែលៃួន ឬគែើម្អីនុញ្្ញ តឱ្យភា្ីរេី្រី អនុ វត្ក្រតិ្រត្ិការ្សារហុ៊នកតរូវ
រានហាមឃាតជ់ាដាចខ់ាត និងកតរូវេេួលគទាសកពហ្មេណ្ឌ តាម្លៃនូវចបា្រ។់

 :  ក្រមក្រតិ្រត្ិរ្រស់ក្ររុមហុ៊ន VINCI 
ស្ីពីការក្រឆ្ងំ អំគពើ ពុ្ររលួ� 
និងគសៀវគៅម្រ្គុគេទៃស្រស៍កមា្រ ់អ្្រគក្រើ 
ករាស់ ធនធានក្រពន្័ពត័ម៌ានរ្រស់ក្ររុម
ហុ៊ន VINCI អាចរ្ររានសកមា្រ្់រុ្រ្គលិ្រ
ទាងំអស់គៅគលើក្រពន្័អុីនកតាខណតរ្រស់
ក្ររុមហុ៊ន VINCI ។
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អង្គភាពក្ររុមហុ៊ននីម�ួៗេេួលែុសកតរូវចំគពាះការអនុវត្នក៍្រម 
សីលធមទ៌ាងំគនះកស្រតាម្រកមតិ និងភាព ជា្រ ់ោ្រ ់ននស្រម្មភាព 
និងេីតាងំភនូមសិាសស្។ ការអនុគោម និងការអនុវត្នច៍បា្រទ់ាងំគនះ 
តកមរូវឲ្យ ្រុ្រ្គ លិ្រទាងំអស់ក្រតិ្រត្ិតាមភារ្រិច្ច និងតួនាេីរ្រស់ែលៃួន។ 

 ្រុ្រ្គលិ្រម្ា្រ់ៗ កតរូវមានសា្ម រតីក្ររុងក្រ�ត័្ចំគពាះេគងវើរ្រស់ែលៃួន 
 និងេគងវើរ្រស់សមាជ្ិរក្ររុមការងាររ្រស់ែលៃួន និង 

្រុ្រ្គលិ្រខែលែលៃួនក្រ្រក់្រង។

នីតិវធិីរា�ការណ៍ពី្រេគល្មើស
ក្រសិនគ្រើ្រុ្រ្គលិ្រណាម្ា្រច់ងរ់ា�ការណ៍អំពីស្រម្មភាព ឬសាថា នភាព ខែលរគំោភ្រំពានចបា្រទ់ាងំគនះ ោតអ់ាច គក្រើនីតិវធិីរា�ការណ៍ពី្រេគល្មើស 
ខែលអាចអនុវត្ គៅ្រ្ុង ក្ររុមហុ៊នរ្រស់ោត ់ឬនីតិវធិីរា�ការណ៍ពី

 ្រេ គល្មើស គៅ ្រ្ុង ក្ររុមហុ៊នគដា�អនុគោមតាមចបា្រ ់និងវធិានខែល អាច 
អនុវត្ចំគពាះក្រគេសខែលោតរ់ស់គៅ ឬគធវើការ។

ការដា្រេ់ណ្ឌ ្រម្ម
្ួរររលឹំ្រថ្ ចបា្រខ់ែលរាន្លៃងកាតក់ារ កតរួត ពិនិត្យ និងការអនុមត័ពី្រណៈ្រមា្ម ធិការ

 ក្រតិ្រត្ិ រ្រស់ ក្ររុម ហុ៊ន VINCI ្ឺរជាចបា្រច់ារំាច ់គហើ�អ្្ររាល់ោ្គៅ្រ្ុង ក្ររុម ហុ៊ន
គនះ្ឺរសថាិតគៅគកកាមចបា្រទ់ាងំគនាះ គទាះជាមាន មុែតំខណងអវី្រគ៏ដា�។

ការែ្រខានរ្រស់្រុ្រ្គលិ្រខែលមនិគោរពតាមចបា្រទ់ាងំគនះ្ឺរជា្រំហុស 
គហើ�អាចនឹងកតរូវដា្រេ់ណ្ឌ ្រម្ម និងការ ្ ្នាទៃ គទាសពីនិគោជ្ររ្រស់ែលៃួនគៅ្ុ្រងក្ររុ
មហុ៊ន។

ការដា្រេ់ណ្ឌ ្រម្ម និងការ្្នាទៃ គទាសសមកស្រ្ឺរជា អវី ខែល មានខចងគៅ្រ្ុង ចបា្រខ់ែលអនុវត្ចំគពាះ្រុ្រ្គលិ្រខែលពា្រព់ន្័ គហើ�នឹងអនុវត្តាមនីតិវធិី្លៃនូវចបា្រ ់
ចនូលជាធរ មាន ជាពិគសសចបា្រទ់ា្រេ់ិននឹងសិេ្ិ និងការធានា ខែល អាចអនុវត្ចំ
គពាះ្រុ្រ្គលិ្រខែលពា្រព់ន្័។

ការដា្រេ់ណ្ឌ ្រម្មខ្រ្រគនះអាចគធវើគ�ើងជាពគិសសកស្រតាម
ចបា្រច់នូលជាធរមាន រមួ្រញ្ចនូ លទាងំការ្រគណ្ញគចញ គដា� 
សារ្រំហុស និងការែនូចខាតខែលទាមទារសំណង ពីក្ររុមហុ៊ន VINC 
្រ្ុង្ររណី្រេគល្មើសមនិគោរពចបា្រ ់ទាងំ គនះកតរូវរានរ្រគ�ើញគដា�ក្ររុមហុ៊ន 
ខែលជាខ្្្រ ម�ួនននីតិវធិីកតរួតពិនិត្យន្ទៃ្រ្ុង។

ការអនុវត្ន៍



្រុ្រ្គលិ្រម្ា្រ់ៗ កតរូវមានសា្ម រតី 
ក្ររុងក្រ�ត័្ចំគពាះេគងវើរ្រស់ែលៃួន និងេគងវើ
រ្រស់សមាជិ្រក្ររុមការងាររ្រស់ែលៃួន និង 
្រុ្រ្គលិ្រខែលែលៃួនក្រ្រក់្រង។



VINCI
1973, boulevard de La Défense  
CS 10268
F–92757 Nanterre Cedex 

េនូរស័ពទៃ៖ + 33 1 57 98 61 00

www.vinci.com
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