បទដ្ឋានក្រមសីលធម៌
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់
មររា ២០២០

ព័ត៌មានននេះមានឯរសិទធិ និង សមាាត់ចំន េះ Li & Fung
រាល់ការបង្ហាញការថតចមល ង ឬការចចរចាយណាមួ យ ក្តូវបានហាមឃាត់ នដ្ឋយគ្មានការយល់ក្ពមជាលាយលរខ ណ៍អ្រសរពី Li &
Fung

ការចណនំ
នសៀវនៅចណនំននេះ ផ្តល់នូវតក្មូវការជារ់លារ់ និង នគ្មលននោបាយសក្មាប់
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់អ្ំពីរនបៀបសំខាន់ ន ើមបីររារចនល ងការង្ហរ
ក្បរបនដ្ឋយការនគ្មរពសិទធ
មូ លដ្ឋាន នធវ ើនោយមានភាពធន់ និង បរ ិស្ថាន
និង តមាលភាពក្បតិបតត ិការជាមួ យសត ង់ដ្ឋរោជីវរមា និងក្រមសីលធម៌។
ក្រមសីលធម៌អ្នរផ្គត់ផ្គង់ (LF) និងអ្ន រ រ់ព័នធបទដ្ឋាន
និងការចណនំរ៏ពឹងចផ្ែរនលើចាប់ជាតិ សនន ិបាតសំខាន់ៗ
របស់អ្ងគ ការពលរមា អ្នត រជាតិ និងសត ង់ដ្ឋរអ្នត រជាតិ រ់ពន
័ ធ ទទនទៀត។
ន េះបីោ៉ាងណារ៏នដ្ឋយអ្ន រផ្គត់ផ្គង់ និនោជិរនៅរនុងនយរដ្ឋាននផ្សងៗគ្មនរ៏នដ្ឋយ
រ៏សតង់ដ្ឋរច លមាននៅរនុងក្រមសីលធម៌អ្នរផ្គត់ផ្គង់ និងការចណនំច ល រ់ទង
និងការអ្នុវតត ន៍បានចំន េះរមា ររនិនោជិរក្រប់រ ូបនៅក្រប់ទីរចនល ងនធវ ើការនិងរននល
ងរស់នៅ។ រមា ររ ង
ំ អ្ស់ក្តូវជូ ន ំណឹងអ្ំពីសិទធិ
និងសិទធ ង
ំ អ្ស់របស់ពួរនរនក្កាមចាប់រនុងក្ស ុរ និងនលខរូ អ្ន រផ្គត់ ផ្គង។់
អ្ន រនធវ ើការក្តូវចតធាននោយបាននូ វសត ង់ដ្ឋរ LF ច លក្តូវបាន រ់ទង
និងនគ្មរពនដ្ឋយអ្ន រផ្គត់ផ្គង់ថ្ននរ់នក្កាយ ច លផ្លិតចផ្នរខល េះ និងវតថុធាតុន ើមសក្មាប់ Li
& Fung និងអ្ន រ
ចំណាយ។

សត ង់ដ្ឋរសនត ិសុខ Li & Fung រឺជាសត ង់ដ្ឋរសនត ិសុខមូ លដ្ឋាន ច លក្តូវបាន ម រ
សក្មាប់អ្នរផ្គត់ផ្គង់សក្មាប់ផ្លិតផ្ល Li & Fung
នដ្ឋយចផ្នរនលើភាពជាទ រូ ណិជជរមា អ្តិថិជនក្បឆំងនឹងអ្ំនពើភារវរមា CustomsTrade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) នគ្មលការណ៍ចណនំសនត ិសុខ
ច លនចញពីភានរ់ង្ហរការ រក្ពំច ន និងក្បតិបតត ិការនស ា រិចច ច លមានការអ្នុញ្ញាត
Authorized Economic Operators (AEO) ។ នគ្មលការណ៍ចណនំច លនចញពី
រណៈរមា ការអ្ឺរុប។

តាមការសនក្មចិតតរបស់ Li & Fung ន ើយនៅនពលច លនក្ជើសនរ ើសរបស់អ្នរផ្គត់ផ្គង់ Li &
Fung ក្បច លជានធវ ើសវនរមា នដ្ឋយនោងតាមសត ង់ដ្ឋរ និង ការចណនំ។
សវនរមា អ្នរផ្គត់ផ្គង់ក្តូវចតផ្តល់សិទធិនពញនលញ ល់ការនធវ ើសវនរមា របស់នយើង។
សវនរមា នយើងោចចូ លរ ួមជាមួ យរមា ររ និងតំណាងជាប់នឆនតរបស់ពួរនរ។
ការមិនអ្នុនលាមតាមសត ង់ដ្ឋរតក្មូវការ
និងការចណនំមានចចងរនុងនលខរូ អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ និងមានផ្លវ ិបារនផ្សងៗ
គ្មនោក្ស័យនលើភាពធា ន់ធារទនបញ្ញា។ Li & Fung និងអ្តិថិជនរបស់ ខល ួន។
ចំន េះបញ្ញា ង
ំ អ្ស់អ្នរផ្គត់ផ្គង់ និងក្តូវបាននររំពឹងថ្ន និងនធវ ើការជួ សជុលចរចក្បរនុង
រយៈនពលរំណត់ និង ចរលមែ ការអ្នុវតត ននពលអ្នរត់។
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់មានទំនួលខុសក្តូវរនុងការធាន នោយមានអ្ន រផ្គត់ផ្គង់ថ្ននរ់បនាប់
អ្នុវតត តាមតក្មូវការសត ង់ដ្ឋរ និងការចណនំច ល រ់ទង និងការអ្នុវតត ន៍
ការវាយតទមល និងការបណ្ុេះ
បណា
ត ល។ ការវាយតទមល និងការបណ្ុេះ
បណា
ត លក្តូវនធវ ើន ើងោ៉ាងតិចបំផ្ុតក្បចាំឆនំ។

បទដ្ឋានក្រមសីលធម៌
អ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់
ក្រ ុម ុននបត ជាា ជក្ម ុញការអ្នុវតត ន៍ោជីវរមា នដ្ឋយទទួ លខុសក្តូវ
នៅក្រ ុម ុនរបស់ ពួ រនយើង។ នយើងរំពឹងថ្នអ្ន រផ្គ ត់ផ្គង់របស់ពួរនយើង
និងបនត នៅមុខនទៀត នធវ ើនោយក្បនសើន ើងនូ វការអ្នុវតត ន៍របស់ពួរនរ ន ើមបី
ផ្តល់នូវសុវតា ិភាព រចនល ងនធវ ើការ នគ្មរពសិទធិជាមូ លដ្ឋាននបើរ ំនណើរការភាពធន់
និងបរ ិស្ថាន និងក្បតិបតត ិការជាមួ យ សត ង់ដ្ឋរខព ស់ទនតមាលភាពោជីវរមា
និងក្រមសីលធម៌។
បទដ្ឋានច លមាន នៅរនុងក្រមសីលធម៌អ្នរផ្គត់ផ្គង់ ទនផ្លិតរមា Li & Fung
ចផ្ែរនលើការអ្នុវតត ៍ទនចាប់ជាតិ បទបញ្ញជរនុងក្ស ុរមូ លដ្ឋាន
របស់អ្ងគ ការពលរមា អ្នត រជាតិ អ្នុសញ្ញា និងបទដ្ឋានអ្នត រជាតិ រ់ព័នធ ទទនទៀត។
ក្រមសីលធម៌អ្នរផ្គត់ផ្គង់ ការក្បក្ពឹតតិោចអ្នុវតត ន៍បាន ចំន េះស្ថនទ
ង
ំ អ្ស់
ច លក្តូវបាននក្បើសក្មាប់ក្បភពនលារ Li & Fung និងភាជប់ក្បភពទំនរ់ទំនង
នៅរនុងតំបន់អ្នរផ្គត់ផ្គង់ទទួ លខុសក្តូវ រនុងការធានការអ្នុនលាមតាមសត ង់ដ្ឋររ ួម
ក្បតិបតត ិការបនាប់។
អ្ន រផ្គត់ផ្គង់ក្តូវចតនដ្ឋេះក្ស្ថយរាល់ការរំនលាភបំ
Fung និងការចណនំ។

ននននោងនៅតាមសត ង់ដ្ឋ Li &

ង
ំ

រចនល ងនធវ ើការច លក្បរបនដ្ឋយសុវតា ភា
ិ ព
•

ទទួ លខុសក្តូវ និងការក្ប ុងក្បយ័តន និងការពនល ត់អ្រគ ភ
ិ ័យនពលមានោសនន

•

នគ្មលននោបាយ និងការអ្នុវតត ន៍ ក្បរបនដ្ឋយទំនួលខុសក្តូវ
នលើជំនួយ ំបូង

និងសុវតា ិភាពការង្ហរ និងសុខភាព។

•

រចនល ងស្ថនរ់នៅ ច លក្បរបនដ្ឋយសុវតា ភា
ិ ព ចថ

•

មានទំនួលខុសក្តូវនលើស្ថរធាតុរីមន
ី ិងសមាារៈនក្គ្មេះថ្ននរ់ឧបររណ៍និងចននលេះ

ំរុមារ និងោហារដ្ឋាន។

ក្បនហាងទនការក្រប់ក្រងសុវតា ិភាព

•

ការទទួ លខុសក្តូវ នៅនលើអ្រគ ិសនី និងការអ្នុញ្ញាតការស្ថងសង់
និងនគ្មការណ៍ ស្ថងសង់ និងការអ្នុវតត ិន៍

ការនគ្មរពសិទធជាមូ លដ្ឋាន
•

ការង្ហរ

ំអ្ស់ក្តូវបាននក្ជើសនរ ើសនដ្ឋយនស រ ើ

•

រមា ររ

ំងអ្ស់បំនពញតាមតក្មូវការោយុអ្បបរមា (១៥ ឬ ោយុក្សបចាប់

នៅរនុងក្បនទសណាមួ យច លខព ស់ជាងនរ)

•

ក្បក្ពឹតតច
ិ ំន

េះ រមា ររនិនោជិរ

ំងអ្ស់ នដ្ឋយការនគ្មរព

និងធាននូ វសមភាពទន ការបងវ រ
ឹ ។

•

ការទទួ លខុសក្តូវ ក្បារ់ឈ្ន ួល អ្តា ក្បនោជន៍ នមា៉ាងនធវ កា
ើ រ ការបញ្ច ប់ការង្ហរ
ការអ្នុវតត ន៍។

•

ំនណើរការទនបណតង
ឹ ស្ថរទុរខ

ភាពអ្ត់ធន់ទនបរ ិស្ថាន
•

បនងក ើតនិងអ្នុវតត ន៍ក្បព័នធក្រប់ក្រងបរ ិស្ថាន

•

កាត់បនា យផ្លប៉ាេះ

ល់អ្បបរមាទនស្ថរធាតុរម
ី ីទរ
ឹ សំណល់ ការបំភាយខយល់

សំរាម និង សំនលងរំខាន។

•

បនងក ើនក្បសិទធិភាពថ្នមពល និងក្បសិទធ ភា
ិ ពធនធាន

តមាលភាពោជីវរមា និងក្រមសីលធម៌
•

អ្ន រផ្គត់ផ្គងមានតមាលភាព និងចូ លរ ួមរនុងការចរលមែ បនត បនាប់។

•

អ្ន រផ្គត់ផ្គងច
់ ូ លរ ួមរនុងការអ្នុវតត ន៍ ោជីវរមា នដ្ឋយក្រមសីលធម៌។

•

ការចុេះរិចចសនា និងការនធវ ើរច
ិ ច ការផ្ាេះ ក្តូវបានអ្នុញ្ញាតត
នោយមានការយល់ក្ពម ជាលាយលរខ ណអ្រសរជាមុន។

•

ោជាាប័ណណោជីវរមា ជួប ឬនលើសតក្មូវការោជីវរមា ។

