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ក្រមក្រតិរតតនិៃ BSCI1 

ក្រមក្រតិរតតិររស ់BSCI រច្ចុរ្បៃន រណំែ 1/2014 មាៃគោលរំែងរគងកើតគុែតនមៃ ៃិងគោលការែ៍ ណែល 
អ្នកចូលរួម BSCI ខិតខំអៃុវតតគៅរនុងសង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់ររស់ពួរគគ។ វាក្តូវបាៃអៃុម័តគោយសមាគមពាែិជ្ជរមម
ររគេស (FTA) ែំគែើរការគៅនងៃេី28 ណខវិច្ឆិកា ឆ្នំ2013 ៃិងរែិគសធក្រមក្រតិរតតិររស់ BSCI រំណែឆ្នំ 2009 
គៅរនុងការររណក្រររស់ខៃួៃទំងអស់។ ក្រមក្រតិរតត ិBSCI រច្ចុរ្បៃនមាៃណផ្នរនៃព័ត៌មាៃសំខាៃ់ទំងរី៖  

a) រុពវរថា ការររក្ាយ គុែតនមៃៃិងការអៃុវតតររស់គយើង ណែលអៃុវតតច្ំគពាោះសហក្ោសអាជ្ីវរមមទំងអស់ 
b) គោលការែ៍នានាណែលចាត់ណច្ងយ៉ាងពិាារៃូវនែគូអាជ្ីវរមមររស់ BSCI ៃិង c) លរខខែឌនៃការអៃុវតត
ររស់ BSCI គសច្រតីគយង BSCI ៃិងសនាាៃុក្រម ណែលជាណផ្នរសហការនៃក្រម ៃិងផ្តល់ព័ត៌មាៃលមអិតអំពីការ
ររក្ាយ ៃិងការអៃុវតតររស់ BSCI ។ 

ក្រមក្រតិរតតិររស ់BSCI រំណែ 1/2014 ច្ូលជាធរមាៃគៅនងៃេ ី1 ណខមររា ឆ្នំ 2014។ រំណែជាភាាអង់គគៃស
នៃឯរារគៃោះគឺជាឯរារច្ងភាារ់តាមផ្ៃូវច្្ារ់។   

I. រុពវរថា 

ការផ្តួច្គផ្តើមសក្មារ់ការអៃុគោមតាមសងគមនៃអាជ្ីវរមម (BSCI) ក្តូវបាៃោរ់ឱ្យែំគែើរការគោយសមាគម
ពាែិជ្ជរមមររគេស FTA តាមរយៈការេេួលាាល់ថា ពាែិជ្ជរមមអៃតរជាតិគឺជាយៃតការចាំបាច្់សក្មារ់
វិរុលភាពររស់ធៃធាៃមៃុស្ស ៃិងការរីរច្គក្មើៃគសែឋរិច្ចសងគម។  

ក្រមក្រតិរតតិគៃោះ (ក្រមក្រតរិតតរិរស ់BSCI ) គឺជាសំែ ំនៃគោលការែ៍ ៃិងគុែតនមៃណែលឆៃុោះរញ្ចំងពជី្ំគៃឿ
ររស់ អ្នកចូលរួម BSCI ៃិងការរំពឹងេុរណែលពួរគគមាៃច្ំគពាោះនែគូអាជ្ីវរមម។  
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ក្រមក្រតិរតត ិBSCI សំគៅគៅគលើ អៃុសញ្ាអៃតរជាតិ ែូច្ជាគសច្រតីក្រកាសអំពីសិេធិមៃុស្ស សិេធរុមារ ៃិង
គោលការែ៍ជ្ំៃួញ គោលការែ៍ណែនាំររស់អងគការសហក្រជាជាតិសក្មារ់អាជ្ីវរមម ៃិងសិេធិមៃុស្ស 
គសច្រតីណែនាំររស់ OECD រតិការសញ្ាជាសរលររស់អងគការសហក្រជាជាតិ ៃិងអៃុសញ្ា ៃិងអៃុាសៃ៍
ររស់អងគការពលរមមអៃតរជាតិ ទរ់េងៃឹងការគលើររមពស់លរខខែឌការង្វរគៅរនុងសង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់។ 

សហក្ោសជ្ំៃួញណែលោំក្េក្រមក្រតិរតតិររស់ BSCI បាៃគរតជាាច្ំគពាោះគោលការែ៍ណែលបាៃរំែត់រនុង
ឯរារគៃោះ ៃិងគែើម្បីរគំពញឱ្យបាៃ គៅរនុងណែៃឥេធពិល ៃិងរនុងការេេួលខុសក្តូវររស់ពួរគគគែើម្បីគោរព
សិេធិមៃុស្ស។  

BSCI ៃិងសមាជ្ិរររស់ខៃួៃ (អនរច្ូលរួម BSCI) រៃតរិច្ចសៃទនាក្រររគោយភាពាារនា ៃិងគរើរច្ំហរ 
រនុងច្ំគោមនែគូពាែិជ្ជរមម ៃិងមាចស់ភាគហរុៃគែើម្បីោរ់អៃុវតតៃូវគោលការែ៍នៃអាជ្ីវរមមណែលក្តូវេេួល
ខុសក្តូវណផ្នរសងគម។ រណៃែមគលើគៃោះគេៀង ពួរគគគ ើញអំពីការរាងេំនារ់េំៃងណផ្នរ្ស្កហរមមគៅវិញគៅ
មររវាងរមមររ ៃិងថានរ់ក្គរ់ក្គង ណែលរច្ចុរ្បៃនជាគៃៃឹោះសក្មារ់អាជ្ីវរមមក្រររគោយៃិរៃតភាព។ 

II. ការររក្ាយ 

គៅរនុងក្រមក្រតិរតតិររស់ BSCI ពារ្យ “សហក្ោសអាជ្ីវរមម” សំគៅគៅគលើអនរច្ូលរួម BSCI ៃិងនែគូអាជ្ីវរមម
ររស់ពួរគគគៅរនុងសង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់ ជាពិគសសគឺអនរផ្លិត។ 

្រគគសមព័ៃធណែលគៅខាងច្ុងនៃក្រមក្រតិរតតិររស់ BSCI (លរខខែឌនៃការអៃុវតត គសច្រតីគយង BSCI ៃិង
សនាាៃុក្រម BSCI រគងកើតណផ្នររួមរញ្ចូលោននៃក្រមក្រតិរតតិ BSCI។ ក្រម BSCI គឺក្តូវអាៃ ៃិងររក្ាយជាមួយ
ៃឹងច្ំែ ច្ទំងគនាោះ។ 

សហក្ោសអាជ្ីវរមមទំងឡាយមាៃលរខខែឌនៃការអៃុវតតណែលក្តូវក្រកាៃ់ខាារ់ គោយអាក្ស័យគលើតួនាេីររស់
ពួរគគគៅរនុងសង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់ ៃិងថាគតើពួរគគៃឹងក្តូវក្គរ់ក្គងក្តួតពិៃតិ្យជាមួយ BSCI ឬយ៉ាងគនាោះគេ។ 

III. គុែតនមៃររស់គយើង 

តាមរយៈការោំក្េក្រមក្រតិរតតិររស់ BSCI ៃិងការទរ់េងៃឹងវាគៅសង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់ អនរច្ូលរួម BSCI ក្តូវបាៃ
ណែនាំគោយគុែតនមៃខាងគក្កាម៖ 
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 ភាពក្រគសើរគ ើងជារៃតរនាារ៖់ អនរច្ូលរួម BSCI គធវើការអៃុវតតក្រមក្រតិរតត ិBSCI រនុងវិធីាស្តសត
អភិវឌ្ឍៃ៍ជាជ្ំហាៃៗ។ អនរច្ូលរួម BSCI រំពឹងថា នែគូអាជ្ីវរមមររស់ពួរគគធានាថា ការអភិវឌ្ឍៃ៍នៃ
លរខខែឌការង្វររៃតគៅរនុងាារ័ៃររស់ពួរគគ។ 

 ការសហការោន៖ តាមរយៈការគធវើការរួមោន ៃិងគធវើវិធីាស្តសតេូគៅ អនរច្ូលរួម BSCI ៃឹងមាៃផ្ល
រ ោះពាល់ខាលំងជាង ៃិងមាៃឱកាសគធវើឱ្យលរខខែឌការង្វរក្រគសើរជាងមុៃគៅរនុងសង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់ររស់
ពួរគគ។ គុែតនមៃនៃការសហការោនមាៃារៈសំខាៃ់ែូច្ោនរនុងេំនារ់េំៃងជាមួយនែគូអាជ្ីវរមមរនុង
សង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់ ជាពិគសសនែគូណែលក្តូវការការោំក្េគែើម្បគីធវើឱ្យក្រគសើរគ ើង។ ែូច្ោនគៃោះណែរ ាារតីនៃ
ការសហការោនរ៏ជាច្ំែ ច្សំខាៃ់រនុងេំនារ់េំៃងរវាងអាជ្ីវវរមម ៃិងមាចស់ភាគហរុៃណែលេេួលការ
រ ោះពាល់រនុងរក្មិតគផ្្សងៗផ្ងណែរ។  

 ការផ្តលអ់ោំច្៖  គោលគៅសំខាៃ់រំផ្ុតសក្មារ់ BSCI គឺគែើម្បផី្តល់ថាមពលែល់ អនរច្ូលរួម BSCI 
ៃិងនែគូអាជ្ីវរមមររស់ខៃួៃ ជាពិគសសគៅរនុងររែីណែលអនរផ្លិតណែលៃឹងក្តូវេេួលការក្គរ់ក្គង
ក្តួតពិៃិត្យ គែើម្បីអភិវឌឍ្ៃ៍សង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់ររស់ពួរគគរនុងរគរៀរមយួ ណែលគោរពសិេធិមៃុស្ស ៃិងសិេធិ
ពលរមម រួមទំងផ្តល់ែល់អងគភាពអាជ្ីវរមមគៅរនុងសង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់ជាមួយៃឹងមគធ្ោបាយគែើម្បីគធវើឱយ្
លរខខែឌការង្វរក្រគសើរគ ើងរនុងឥរិយរងក្រររគោយច្ីរភាព។ ការអភិវឌ្ឍក្រព័ៃធក្គរក់្គងនផ្ទរនុងគែើរ
តួនាេីសំខាៃ់រនុងការនាំយរគោលការែ៍ BSCI មរកាៃ់គរោះែូងនៃវរ្បធមរ៌រស់សហក្ោសជ្ំៃួញ។ 

IV. ការអៃុវតត 

គោលការែ៍ណែលោរ់គៅរនុងក្រមក្រតិរតតិររស ់BSCI តំោង គោលគៅនៃគសច្រតកី្បាថាន ៃងិការរពំងឹេរុ
អរប្ររមា ណែល អ្នកចូលរួម BSCI មាៃទរ់េងៃឹងការក្រតិរតតិសងគមនៃសង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់។ 

គទោះរីជារំែងក្បាថានគៅណតែណែល ការរំពឹងេុរជាអរ្បរមានៃក្រមក្រតិរតតិររស់ BSCI ណែលក្តូវបាៃររក្ាយ
គៅជាសតង់ោរសងគម អាច្ផ្លលស់រតូរគោយអៃុគោមតាមការផ្លលស់រតូរគៅរនុងសងគម។  

 អនរច្លូរមួ BSCI គរតជាាច្គំពាោះការគក្រើរចិ្ចខតិខកំ្រងឹណក្រងសមក្សរគែើមប្សីគក្មច្បាៃតាមគោលគៅោរគ់ៅរនងុ
ក្រមក្រតរិតតរិរស ់BSCI ។  គៅគពលពួរគគមិៃអាច្ធានាបាៃគលើការគោរពក្គរ់ក្ជ្ុងគក្ជាយររស់នែគូអាជ្ីវរមម
ររស់ពួរគគបាៃក្គរ់គពលគវោគេគនាោះ អនរច្ូលរួម BSCI គរតជាាចាត់វិធាៃការសមក្សរនានាគែើម្បីក្រកាៃ់ខាារ់
តាមក្រមក្រតិរតតិររស ់BSCI ជាពិគសសគៅរនុងតំរៃ់ ឬណផ្នរទំងគនាោះ ណែលហាៃីភ័យនៃការមិៃអៃុវតតាមមាៃ
រក្មិតខពស់សក្មារ់ក្រមក្រតិរតតិណែលមាៃក្ារ់ររស់ BSCI ។ មិៃបាច្់ៃិយយអវីគេ ការគោរពតាមក្គរ់ក្ជ្ុង
គក្ជាយគឺជាែំគែើរការណែលច្ំោយគពលយូរ ធាៃធាៃគក្ច្ើៃ ៃិងរិច្ចខិតខំក្រឹងណក្រងខាលំង ៃិងការខវោះច្គនាលោះភាព
ររាជ្័យរនុងការរំគពញតាមសតង់ោរ ភាពររាជ្័យ ៃិងអវីមួយណែលគរើតគ ើងគោយមិៃបាៃគក្ពៀងេុរៃឹងគៅណត
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អាច្គរើតមាៃបាៃជាៃិច្ច។ គទោះជាយ៉ាងោរ៏គោយ អនរច្ូលរួម BSCI គរតជាាយ៉ាងខាលំងរនុងការររគ ើញឱ្យបាៃ
គលឿៃ ក្តួតពៃិត្យ ៃិងការណររំបាត់គហតុការអាក្ររ់នៃភាពររាជ្័យក្គរ់ក្រគភេ គៅរនងុសង្វារផ់្គតផ់្គងរ់រសព់រួគគ 
ៃិងគៅណតគរើរច្ំហរច្ំគពាោះការជារ់ពារ់ព័ៃធជាលរខែៈាារនាជាមួយមាចស់ហរុៃ ណែលមាៃរងវល់ខាលំងច្ំគពាោះ
ការក្រតិរតតិតាមណផ្នរសងគម។  

ការគោរពតាមច្្ារ់  

ការគោរពតាមច្្ារ់រនុងក្សុរគឺជាកាតពវរិច្ចែំរូងររស់សហក្ោសជ្ំៃួញ។ គៅរនុងក្រគេសណែលច្្ារ់ ៃិង
រេរញ្ញតិតរនុងក្សុរសែិតគៅរនុងភាពក្រទំងក្រគេើស ឬមាៃសតង់ោររនុងការការពារខុសពីក្រមក្រតិរតតិ BSCI 
សហក្ោសជ្ំៃួញគួរណតណសវងររវធិីគែើម្បីក្រកាៃ់ខាារ់តាមគោការែ៍នានា ណែលផ្តល់ការការពារខពស់រំផ្ុតច្ំគពាោះ
រមមររ ៃិងររិាាៃ។   

ការក្គរ់ក្គងសង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់ ៃិង ក្ពឹតតកិារែ៍គរើតគ ើងណែលមិៃអាច្ាាៃេុរមុៃ 

 អនរច្ូលរួម BSCI េេួលាាល់ថា សមតែភាពររស់ពួរគគមាៃឥេធពលគលើការផ្លលស់រតូរសងគមរនុងសង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់
ររស់ពួរគគតាមរយៈសរមមភាពេិញ។ ពួរគគក្គរក់្គងេំនារ់េំៃងររស់ពួរគគជាមួយនែគូអាជ្ីវរមមទំងអស់ 
ៃិងរំពឹងថាៃឹងេេួលផ្លែូច្ោនក្តលរ់មរវិញ។  

ការគៃោះក្តូវការវិធីាស្តសតសហការោន ណែលរាល់សហក្ោសអាជ្ីវរមម (a) ពារ់ព័ៃធៃឹងនែគូអាជ្ីវរមមគផ្្សងៗ    
(b) ចាត់វិធាៃការសមគហតុផ្ល ៃិងសមក្សរទំងអស់គៅរនុងណែៃឥេធពលររស់ខៃួៃ ណែលក្តូវការអៃុវតតក្រម
ក្រតិរតតរិរស់ BSCI ៃិង (c) ការផ្លលស់រតូរព័ត៌មាៃរនុងការរំែត់រញ្ាក្រឈមោមួយ ណែលក្តូវការការ
រៃធូររៃែយ។ 

 អនរច្ូលរួម BSCI ៃិងនែគូអាជ្ីវរមមររស់ពួរគគខិតខំរញ្ារ់លមអិតអំពីមូលគហតុគែើមនៃផ្លរ ោះពាល់អវិជ្ជមាៃ
ណររគៃោះរនុងណផ្នរសិេធិមៃុស្ស ជាពិគសសគៅគពលមាៃក្រភពពីតំរៃ់ ឬណផ្នរណែលមាៃហាៃីភ័យខពស់។   ែូគច្នោះ 
ែូច្បាៃរងករ់គៅរនុងការេេួលខុសក្តូវគៃោះ សហក្ោសអាជ្ីវរមមគួរណតគធវើសរមមភាពជាមួយៃឹងវិធាៃការគជ្ៀស
វាងការរំពាៃ ៃិងរគងកើតក្រព័ៃធក្គរ់ក្គងចាំបាច្់ គោលៃគយបាយ ៃិងែំគែើរការច្ំគពាោះវិាលភាពណែលសម
ក្សរ រ៏ែូច្ជាេរ់ាាត់ក្រររគោយក្រសិេធភាពៃិងគោោះក្ាយគលើផ្លរ ោះពាល់សិេធិមៃុស្សជាអវិជ្ជមាៃណែល
អាច្ររគ ើញគៅរនុងសង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់។ 

សក្មារ់អនរផ្លិតណែលៃឹងក្តូវបាៃក្តួតពិៃិត្យ មាៃការគលើរេឹរច្ិតតជាពិគសសឱ្យមាៃក្រព័ៃធក្គរ់ក្គងនផ្ទរនុងជា
វិធីក្រររគោយក្រសិេធភាពគែើម្បរីងករ់ៃ័យក្រមក្រតិរតតិររស់ BSCI រនុងការអៃុវតតអាជ្ីវរមមររស់ពរួគគ។ 
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ការរញ្ចរ់េំនារ់េំៃងអាជ្ីវរមម ឬរិច្ចសៃ្ោរុគគលជាមួយនែគូអាជ្ីវរមម គោយារណតការតសរូរនុងការអៃុវតត
ក្រមក្រតិរតតិររស ់BSCI ណែលក្តូវចាត់េុរថាជាការពឹងណផ្អរច្ុងគក្កាយ។ គទោះជាយ៉ាងោរ៏គោយ វាអាច្
ចាំបាច្់គែើម្បីរញ្ចរ់េំនារ់េំៃងអាជ្ីវរមម ឬរិច្ចសៃ្ោរុគគល ក្រសិៃគរើនែគូអាជ្ីវរមមមិៃបាៃគធវើសរមមភាពរនុង
ឥរិយរងក្សរតាមគោលការែ៍ណែលមាៃណច្ងគៅរនុងក្រមក្រតិរតតិររស់ BSCI ៃិង/ឬគៅគពលនែគូអាជ្ីវរមម
មាៃឆៃទៈរនុងការចាត់វិធាៃការណែលក្តូវការគែើម្បីរគំពញកាតពវរិច្ចណច្ង ៃិង/ឬគៅជារ់ជាមួយក្រមក្រតិរតតិររស់ 
BSCI ។  

ការចូ្លរមួ ៃិងការការពារររស់រមមររ 

សហក្ោសអាជ្ីវរមមគួរណតរគងកើតការអៃុវតតរនុងការក្គរ់ក្គងលអ ណែលរួមរញ្ចូលរមមររ ៃិងអនរតោំងររស់ពួរគគ
គៅរនុងការផ្លលស់រតូរព័ត៌មាៃក្តឹមក្តូវអំពីរញ្ាគៅរណៃៃងគធវើការ ៃិងអៃុញ្ាតឱ្យមាៃវិធាៃការសមរម្យរនុងការ
ការពាររមមររគោយអៃុគោមតាមរំែងក្បាថាននៃក្រមក្រតិរតតិររស់ BSCI ។  សហក្ោសអាជ្ីវរមមគួរណតចាត់
វិធាៃការជាល់ោរ់គែើម្បីឱ្យរមមររែឹងអំពីសិេធិ ៃិងការេេួលខុសក្តូវររស់ពួរគគ។ 

រណៃែមគលើគៃោះគេៀត សហក្ោសអាជ្ីវរមមក្តូវរាងសមតែភាពររស់ៃគយជ្រ អនរក្គរ់ក្គង រមមររ ៃិងអនរ
តំោងរមមររឱ្យបាៃក្គរ់ក្ោៃ់គែើម្បីរងករ់ៃ័យការអៃុវតតទំងគៃោះគៅរនុងក្រតិរតតិការអាជ្ីវរមមឱ្យបាៃគជាគជ្័យ
។ ការអរ់រំ ៃិងការរែ្តោះរោាលរៃតរនាារ់តាមរក្មិតៃីមួយៗគឺជាការសំខាៃ់ជាពិគសសពារ់ព័ៃធៃឹង
សុខភាពៃិងសុវតែិភាពមុខរររ។ 

សហក្ោសអាជ្ីវរមមគួរណតរគងកើត ឬច្ូលរួមរនុងយៃតការតវា៉ាគលើភាពមិៃសុខច្ិតតរក្មិតក្រតិរតតិការសក្មារ់រុគគល 
ៃិងសហគមៃ៍ណែលអាច្េេួលផ្លរ ោះពាល់ជាអវិជ្ជមាៃ។ គទោះរីជាច្ំែ ច្ណែលក្រព័ៃធតុោការមាៃ
ក្រសិេធភាព ៃិងធៃធាៃលអ យៃតការតវា៉ាគលើភាពមិៃសុខច្ិតតអាច្ផ្តល់គុែសម្បតតិពិគសស ែូច្ជាគល្បឿៃនៃ
លេធភាពច្ូល ៃិង ការណររំបាត់គហតុអាក្ររ់ តនមៃណែលបាៃច្ុោះនងៃ ៃិង ឈាៃែល់ក្រតិរតតិការរវាងក្រគេសៃិង
ក្រគេស។ 

V. គោលការែ៍នានា 

 អនរច្ូលរួម BSCI រំពឹងថានែគូអាជ្ីវរមមររស់ពួរគគទំងអស់អៃុវតតតាមក្រមក្រតិរតតិររស់ BSCI ។ រណៃែមគលើ
គៃោះគេៀត នែគូអាជ្ីវរមមោមួយណែលក្តូវបាៃក្តួតពិៃិត្យេល់ៃឹងគោលការែ៍នានាខាងគក្កាម គែើម្បីរង្វាញ
ភសតុតាងណែលពួរគគចាត់ (a) វធិាៃការចាំបាច្់ទំងអស់គែើម្បីធានាការគោរពតាមក្រមក្រតិរតតិ BSCI ផ្លាល់
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ខៃួៃររស់ពួរគគ ៃិង (b) វិធាៃការសមក្សររនុងការធានាថា នែគូអាជ្ិវរមមររស់ពួរគគជារ់ទរ់េងៃឹង
ែំគែើរការផ្លិត (នានា) ណែលអៃុវតតតាមក្រមក្រតិរតតិររស់ BSCI ។   

សិេធនិៃគសរភីាពការចូ្លរមួ ៃិងការតវា៉ារួម  

នែគូអាជ្ីវរមមក្តូវ៖ (a) គោរពសិេធិរមមរររនុងការរគងកើតសហជ្ីពគៅរនុងវិធីគសរី ៃិងក្រររគោយក្រជាធិរគតយ្យ 
(b) មិៃគរីសគអើងៃឹងរមមររគោយារណតសមាជ្ិរភាពររស់សហជ្ីពពាែិជ្ជរមម ៃិង (c) គោរពតាមសិេធិតវា៉ា
រួមររស់រមមររ។  

នែគូអាជ្ីវរមមមិៃក្តូវេរ់ាាត់អនរតំោងរមមររពីការជ្ួររមមររគៅរណៃៃងគធវើការ ឬពីការទរ់េងជាមួយពួរគគ
គ ើយ។  

គៅគពលគធវើក្រតិរតតិការគៅរនុងក្រគេសណែលសហជ្ីពពាែិជ្ជរមមមិៃក្សរច្្ារ់ ឬណែលសរមមភាពសហជ្ីព
ពាែិជ្ជរមមគសរីមិៃក្តូវបាៃអៃុញ្ាត នែគូអាជ្ីវរមមក្តូវគោរពតាមគោលការែ៍គោយអៃុញ្ាតឱ្យរមមររគក្ជ្ើស
គរីសអនរតំោងររស់ពួរគគគោយគសរី ជាមួយក្រុមហរុៃណែលរញ្ចូលការសៃទនាអំពីរញ្ាគៅរណៃៃងគធវើការ។ 

ោាៃការគរសីគអើង  

នែគូអាជ្ីវរមមមិៃក្តូវគរីសគអើង មិៃរួមរញ្ចូល ឬមាៃការច្ង់បាៃជារ់ោរ់សក្មារ់ៃរោមានរ់ គោយណផ្អរគលើ
គភេ អាយុ ាសនា ជាតិាសៃ៍ វែណៈ ជាតិរំគែើត សវតាសងគម ពិការភាព គែើមរំគែើតជាតិពៃធុ សញ្ាតិ 
សមាជ្ិរភាពរនុងសហជ្ីព ឬាារ័ៃក្សរច្្ារ់គផ្្សងគេៀត ការជារ់ពារ់ព័ៃធ ឬការរគញ្ចញមតិណផ្នរៃគយបាយ 
េំគនារផ្ៃូវគភេ េំៃួលខុសក្តូវក្គាួរ ាាៃភាពគរៀរការឬគៅលីវ ជ្ំងឺ ឬលរខខែឌគផ្្សគងៀត ណែលអាច្គធវើឱ្ោមាៃ
ការគរីសគអើងគរើតគ ើងគេ។ ជាពិគសស រមមររមិៃក្តូវេេួលការរពំាៃ ឬេេួលរងវិៃ័យណផ្អរគលើមលូោាៃណែល
រាយខាងគលើគ ើយ។  

ោភការគសមើភាព  

នែគូអាជ្ីវរមមអៃុវតតតាមគោលការែ៍គៃោះ គៅគពលពួរគគគោរពសិេធិរមមររគែើម្បីេេួលបាៃោភការគសមើភាព 
ណែលមិៃក្គរ់ក្ោៃ់រនុងការផ្តល់ែល់ពួរគគៃូវការរស់គៅសមរម្យសក្មារ់ពួរគគ ៃិងក្រុមក្គួារររសព់ួរគគ រ៏
ែូច្ជាអតែក្រគយជ្ៃ៍ណផ្នរសងគមណែលបាៃផ្តល់ក្សរច្្ារ់ គោយក្រកាៃ់ពីការរំពឹងេុរជារ់ោរ់ណែលមាៃណច្ង
ខាងគក្កាម។ 
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នែគូអាជ្ីវរមមក្តូវអៃគុោមតាម ក្បារ់ឈនួលជាអរ្បរមា ណែលរញ្ញតគោយច្្ារ់ក្បារ់ឈនួលអរ្បរមាររស់
រោាភិបាល ឬសតង់ោរ្ស្កហ៍រមម គោយណផ្អរគលើការតវា៉ារួម មួយោរ៏បាៃណែលគក្ច្ើៃជាង។  

ក្បារ់ឈនួលណែលក្តូវរង់ឱ្យទៃ់គពលគវោ គេៀតទត ់ៃិងគពញគលញរនុងការេូទត់ជាមធ្យមេេួលាាល់គោយ
ច្្ារ់។ ការេូទត់មួយណផ្នររនុងេក្មង់នៃក្បារ់្រតែម “រគរៀរក្រហារ់ក្រណហល” ក្តូវេេួលយរក្សរគៅតាមខានត
ររស់ ILO ។ រក្មិតក្បារ់ឈនួលឆៃុោះរញ្ចំងពីជ្ំនាញ ៃិងការអរ់រំរមមររ គហើយក្តូវគយងគៅគលើគមា៉ាងការង្វរគេៀត
ទត់។ 

សៃនិោាៃទញយរផ្លៃឹងក្តូវអៃុញ្ាតណតគក្កាមលរខខែឌ ៃិងច្គំពាោះវិាលភាពណែលបាៃរង្វាត់គោយច្្ារ់ 
ឬរំែត់គោយរិច្ចក្ពមគក្ពៀងរួម។ 

គមា៉ាងគធវើការសមរម្យ 

នែគូអាជ្ីវរមមអៃុវតតតាមគោលការែ៍គៃោះ គៅគពលពួរគគធានាថា រមមររមិៃតក្មវូឱ្យគធវើការគលើសពីគ ៉ាងការង្វរ
េូគៅ 48 រនុងមួយសបាាហ៍ គោយោាមិៃក្រកាៃ់ពីការគរីសគអើងច្ំគពាោះការរំពឹងេុរជារ់ោរ់ណែលមាៃណច្ងខាង
គក្កាម។ គទោះជាយ៉ាងោរ៏គោយ BSCI េេួលាាល់ការរំពឹងេុរណែលរញ្ារ់ជារ់ោរ់គោយ ILO។ 

ច្្ារ់ជាតិណែលអៃុវតតបាៃសតង់ោរខានត្ស្កហ៍រមម ឬរិច្ចក្ពមគក្ពៀងរួមគគឺែើម្បីររក្ាយរនុងគក្ោងការែ៍
អៃតរជាតិ ណែលណច្ងគោយ ILO។ 

រនងររែីពិគសសរំែត់គោយ ILO ការរំែត់គមា៉ាងគធវើការរង្វារ់ខាងគលើអាច្គលើសច្ំៃួៃ ណែលអៃុញ្ាត
ការគធវើការគលើសគមា៉ាង។។ 

ការគក្រើគមា៉ាងគលើសគឺមាៃៃ័យថាជាររែីគលើរណលង សម័ក្គច្ិតត ណែលរង់រនុងអក្តាខពស់ណែលមិៃតិច្ជាងអក្តា
ធមមតាមួយែងរៃៃោះ គហើយមិៃក្តូវតំោងភាពេំៃងជាអាច្គរើតមាៃគក្ោោះថានរ់រនុងមុខរររណែលខពស់ជាងខាលំង
គនាោះគេ។ រណៃែមគលើគៃោះគេៀត នែគូអាជ្ីវរមមក្តូវផ្តល់សិេធិែល់រមមរររនុងការឈរ់សក្មារគៅរាល់នងៃគធវើការ ៃិង
ផ្តល់សិេធិឈរ់យ៉ាងគហាច្ោស់មួយនងៃ លុោះក្តាណតមាៃររែីគលើរណលងរំែត់គោយការអៃុវតតរិច្ចក្ពមគក្ពៀង
រួម។  

សុខភាព ៃិងសុវតែភិាពការង្វរ  

នែគូអាជ្ីវរមមអៃុវតតតាមគោលការែ៍គៃោះ គៅគពលពួរគគគោរពតាមសិេធិការង្វរមាៃផ្លសុខភាព ៃិងលរខខែឌ
រស់គៅររស់រមមររ ៃិងសហគមមូលោាៃ គោយមិៃក្រកាៃ់ពីការរំពឹងេុរជារ់ោរ់ណែលមាៃណច្ងគៅេីគៃោះគេ។ 
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រុគគលង្វយរងគក្ោោះែូច្ជា - រ ុណៃតមិៃរំែត់ច្ំគពាោះ - រមមររវ័យគរមង អនរមាាយងមីគថាាង ៃិងអនាគតអនរមាាយ ៃិង
អនរណែលមាៃពិការភាព ក្តូវេេលួការការពារពិគសស។  

នែគូអាជ្ីវរមមក្តូវអៃគុោមតាមរេរញ្ញតិតសុខភាព ៃិងសុវតែិភាពមុខរររ ឬជាមួយសតង់ោរអៃតរជាតិណែលច្្ារ់
ក្រចាំមូលោាៃមាៃភាពេៃ់គខ្កយ ឬក្តូវបាៃអៃុវតតមិៃទៃ់បាៃលអ។ 

ក្រតិរតតិការរួមែ៏សរមមរវាងការក្គរ់ក្គង ៃិងរមមររ ៃិង/ឬអនរតំោងគឺចាំបាច្់សក្មារ់អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងអៃុវតត
ក្រព័ៃធគឆ្ពោះគៅការធានាររិយកាសការង្វរក្រររគោយសុវតែិភាព ៃិងផ្លសុខភាព។ ការគៃោះអាច្សគក្មច្បាៃ
តាមរយៈការរគងកើតឱ្យមាៃគែរមាាធិកាសុខភាព ៃិងសុវតែិភាពការង្វរ។ 

នែគូអាជ្ីវរមមក្តូវធានាថា មាៃក្រព័ៃធគៅរណៃៃងគធវើគែើមប្ីចារ់ ច្ូលគៅគក្រើក្បាស ់គជ្ៀសវាង ៃិងគឆៃើយតរៃឹងការ
គំរាមរំណហងធៃៃ់ធៃរែល់សុខភាព ៃិងសុវតែិភាពររស់រមមររ។ ពួរគគក្តូវចាត់វិធាៃការក្រររគោយក្រសិេធភាព
គែើម្បីេរ់ាាត់រមមររពីគក្ោោះថានរ់ ការរងររួស ឬជ្ំងឺ ណែលរោាលមរពី ជារ់ពារ់ព័ៃធៃឹង ឬគរើតគ ើងគៅគពល
គធវើការ។ វិធាៃការទំងគៃោះគួរណតមាៃគោលរំែងកាត់រៃែយជាអរ្បររមាមូលគហតុគក្ោោះថានរ់ណែលគរើតគ ើងគៅ
រណៃៃងគធវើការនាគពលរៃៃងមរ។  

នែគូអាជ្ីវរមមៃឹងណសវងររការការពាររមមររក្រគសើរគ ើងរនុងររែីគក្ោោះថានរ់ គោយរួមរញ្ចូលទំងតាមរយៈគក្ោង
ការែ៍ធានារា៉ារ់រងសម័ក្គច្ិតត។ 

នែគូអាជ្ីវរមមក្តូវចាត់វិធាៃការសមរម្យទំងអស់រនុងណែៃឥេធពលររស់ពួរគគ គែើម្បីគមើលច្ំគពាោះគសែរភាព ៃិង
សុវតែិភាពររស់្រររែ៍ ៃិងការរគងកើតណែលពួរគគគក្រើ គោយរួមរញ្ចូលទំងអោររស់គៅែល់រមមររ គៅគពល
ណែលទំងគៃោះក្តូវបាៃផ្តល់គោយៃគយជ្រ រួមទំងការពារេល់ៃឹងភាពរនាាៃ់ណែលអាច្គមើលគ ើញេុរមុៃ។ 
នែគូអាជ្ីវរមមក្តូវគោរពតាមសិេធិររស់រមមររគែើម្បីគច្ញពីេីរណៃៃងណែលមាៃគក្ោោះថានរ់គោយមិៃចាំបាច្់ណសវងររ
ការអៃុញ្ាតគេ។  

នែគូអាជ្ីវរមមក្តូវធានាថាមាៃជ្ំៃួយគពញគលញណផ្នរគវជ្ជាស្តសតសក្មារ់ការង្វរៃងិពារ់ព័ៃធៃឹងសមាារៈពារ់ព័ៃធ។ 

នែគូអាជ្ីវរមមក្តូវធានាៃូវលេធភាពេេួលបាៃេឹរាាត ការហូរច្ុរ េីរណៃៃងសក្មារ ៃិងការច្ំអិៃ ៃងិរណៃៃង
ផ្ទុរក្រររគោយសុវតែិភាព ៃិងមាៃអនាម័យ។ រណៃែមគលើគៃោះគេៀត នែគូអាជ្ីវរមមក្តវូណតផ្តល់្រររែ៍ការពារ
ផ្លាល់ខៃួៃ (PPE) ក្រររគោយសុវតែិភាពសក្មារ់រមមររគោយគសរី។ 
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ោាៃពលរមមរុមារ  

នែគូអាជ្ីវរមមអៃុវតតតាមគោកាែ៍គៃោះ គៅគពលពួរគគមិៃជ្ួលគោយផ្លាល់ ឬគោយមិៃផ្លាល់ រុមារគក្កាមអាយុ
អរ្បរមានៃការនៃការរញ្ចរ់ការសិរ្កច្ំគែោះែឹងេូគៅ ែូច្បាៃរំែត់គោយច្្ារ់ ណែលៃឹងមិៃក្តូវតិច្ជាង 15 
ឆ្នំ លុោះក្តាណតមាៃការគលើរណលងណែលេេួលាាល់គោយ ILO អៃុវតត។ 

នែគូអាជ្ីរមមក្តូវណតរគងកើតយៃតការពិៃិត្យគផ្ទៀងផ្លាត់អាយុ រនុងនាមជាណផ្នរនៃែំគែើរការគក្ជ្ើសគរីសរគុគលិរ ណែល
មិៃអាច្សែិតរនុងរគរៀររគនាារ ឬមិៃគោរពរមមររ។ គោលការែ៍គៃោះមាៃរំែងការពាររុមារពកី្គរ់េក្មងន់ៃ
ការគរងក្រវ័ញ។ ក្តូវមាៃការយរច្ិតតេុរោរ់ពិគសសរនុងររែីមាៃការរគែ្ញរុមារគច្ញ គោយារណតពួរគគ
អាច្គៅកាៃ់ការង្វរណែលមាៃគក្ោោះថានរ់រណៃែមគេៀត ែូច្ជាគពស្ោចារ ឬការជ្ួញែូរគក្គឿងគញៀៃ។ រនុងការយរ
រុមារគច្ញពីរណៃៃងគធវើ នែគូជ្ំៃួញគួរណតរំែត់ឥរិយរងសរមម ៃិងវិធាៃការធានាការការពាររុមារណែលេេួល
ការរ ោះពាល់។ គៅគពលស័រតិសម ពួរគគក្តូវរៃតលេធភាពអាច្ផ្តល់ការង្វរសមរម្យសក្មារ់សមាជ្ិរគពញវ័យ
ររស់ក្គួាររុមារណែលេេួលផ្លរ ោះពាល់។ 

ការការពារពិគសសសក្មារ់រុគគលិរវយ័គរមង  

នែគូអាជ្ីវរមមអៃុវតតតាមគោលការែ៍នានា គៅគពលពួរគគធានាថា មៃុស្សវ័យគរមងមិៃគធវើការគៅគពលយរ់ 
គហើយថាពួរគគេេួលបាៃការការពារេល់ៃឹងលរខខែឌការង្វរ ណែលមិៃគរីសគអើងែល់សុខភាព សុវតែិភាព 
សីលធម៌ ៃិងការអភិវឌ្ឈររស់ពរួគគ គោយមិៃក្រកាៃ់ពីការរំពឹងតុរជារ់ោរ់ណែលមាៃណច្ងរនុងគោលការែ៍
គៃោះ។  

គៅរណៃៃងណែលរមមររវ័យគរមងក្តូវបាៃជ្ួលឱ្យគធវើការ នែគូអាជ្ីវរមមគួរណតធានាថា (a) ក្រគភេការង្វរមិៃេំៃងជា
មាៃគក្ោោះថានរ់ែល់សុខភាព ឬការអភិវឌ្ឍៃ៍ររស់ពួរគគ (b) គមា៉ាងការង្វរររស់ពួរគគមិៃក្រកាៃ់ពីការច្ូលរួម
ររស់ពួរគគគៅាោគរៀៃគេ ការច្ូលរួមររស់ពួរគគរនុងរមមវិធីតក្មង់េិសណផ្នររែ្តោះរោាល ណែលអៃុម័ត
គោយអាជាាធរមាៃសមតែភាព ឬសមតែភាពររស់ពួរគគរនុងការទញក្រគយជ្ៃ៍ពីរមមវិធីរែ្តោះរោាល ឬរមមវិធី
ររស់ាាៃរ័ៃ។ 

នែគូអាជ្ីវរមមក្តូវរំែត់យៃតការចាំបាច្់គែើម្បីេរ់ាាត់ រំែត់ ៃិង សក្មាលគក្ោោះថានរ់ែល់ រមមររវ័យគរមង 
ណែលមាៃការយរច្ិតតេុរោរ់ពិគសសច្គពាោះលេធភាពច្ូលណែលរមមវ័យគរមងមាៃសក្មារ់យៃតការតវា៉ាគលើភាពមិៃ
សុខច្ិតតែ៏មាៃក្រសិេធភាព ៃិងសក្មារ់គក្ោងការែ៍ ៃិងរមមវិធីរែ្តោះរោាលសុខភាព ៃិងសុវតែិភាពមុខរររ។ 
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ោាៃការង្វរគេៀតមាៃគក្ោោះថានរ់  

គោយក្រកាៃ់ពីការរំពឹងេុរជារ់ោរ់ណែលណច្ងគៅរនុងជ្ំពូរគៃោះ នែគូអាជ្ីវរមមគោរពតាមគោលការែ៍នានា 
គៅគពល (a) ពួរគគធានាថា េំនារ់េំៃងការង្វរររស់ពួរគគមិៃរោាលឱ្យអសុវតែិភាព ៃិងភាពង្វយរងគក្ោោះ
ណផ្នរសងគម ឬណផ្នរគសែឋរិច្ចសក្មារ់រមមររររស់ពួរគគ (b) រំគពញការង្វរគោយណផ្អរគលើមូលោាៃេំនារ់េំៃង
ការង្វរណែលក្តូវបាៃេេួលាាល់ ៃិងច្ងក្រងជារារ រគងកើតគោយអៃុគោមតាមៃីតិរញ្ញតររស់ជាតិ 
ក្រនពែ ីឬការអៃុវតត ៃិងសតង់ោរពលរមមអៃតរជាតិ អវីរ៏គោយណែលផ្តល់ការការពារគក្ច្ើៃជាង។  

មុៃច្ូលគៅកាៃ់ការង្វរ នែគូអាជ្ីវរមមគឺផ្តល់ែល់រមមររៃូវព័ត៌មាៃណែលអាច្យល់បាៃអំពីសិេធិ េំៃួលខុសក្តូវ 
ៃិងលរខខែការង្វរររស់ពួរគគ គោយរួមទំងគមា៉ាងការង្វរ ោភការ ៃិងលរខខែឌនៃការេូទត់ក្បារ់។   

នែគូអាជ្ីវរមមគួរណតមាៃរំែងផ្តល់លរខខែឌការង្វរសមរម្យ ណែលោំក្េែល់រមមររ ទំងរុរស ៃិងស្តសតីរនុងតួនាេី
ររស់ពួរគគជាឳពុរ/មាាយ ឬអាោព្ោបាលជាពិគសសពារ់ព័ៃធៃឹងរមមររអគនាាក្រគវសៃ៍ៃិងរមមររតាមរែូវ
កាល ណែលរូៃៗររស់ពួរគគអាច្ក្តូវបាៃេុរគៅក្សុររំគែើតររស់ពួរគគ។  

នែគូអាជ្ីវរមមមិៃក្តូវគក្រើការគរៀរច្ំការង្វររនុងរគរៀរណែលមាៃរំែងមិៃសហការេេួលខុសក្តូវគលើគោលរំែង
ក្បារែក្រជានៃច្្ារ់។ ការគៃោះរួមរញ្ចូល - រ ុណៃតមិៃរំែត់ច្ំគពាោះ - (a) គក្ោងការែ៍នៃការហាត់គធវើការ ណែល
មិៃមាៃរំែងផ្តល់ជ្ំនាញ ឬផ្តល់ការង្វរគេៀងទត់ (b) ការង្វរតាមរែូវកាល ឬការង្វររនាាៃ់ គៅគពលគក្រើ
គែើម្បីគធវើឱយ្ការការពាររការរមមររច្ុោះគខ្កយ ៃិង (c) ពលរមម-សក្មារ់ណតមាៃរិច្ចសៃ្ោ។ រណៃែមគលើគៃោះគេៀត 
ការគក្រើរិច្ចសៃ្ោរៃតអាច្មិៃគធវើឱ្យសិេធិរមមររេៃ់គខ្កយគេ។  

ោាៃពលរមមគោោះរំែ ល    

នែគូអាជ្ីវរមមមិៃក្តូវពារ់ព័ៃធៃឹងេក្មង់ោមួយនៃគសវភាព ពលរមមគោយរងខំ ពលរមមគោោះរំែ ល ពលរមម
ជ្ួញែូរ ឬពលរមមមិៃសម័ក្គច្ិតត។ នែគូអាជ្ីវរមមៃឹងក្រងុយៃឹងការគចាេក្រកាៃ់គោយោាៃភសតុតាងពីរេសម
គំៃិត ក្រសិៃគរើពួរគគេេួលអតែក្រគយជ្ៃ៍ពីការគក្រើក្បាស់េក្មងព់លរមមក្រគភេគៃោះគោយនែគូជ្ំៃួញររស់ពួរ
គគ។ នែគូអាជ្ីវរមមក្តូវគធវើសរមមជាមួយៃឹងវិធាៃការេរ់ាាត់ការរំពៃ គៅគពលជារ់ពារ់ព័ៃធ ៃិងជ្ួលរមមររ
អគនាាក្រគវសគធវើការទំងផ្លាល់ ៃិងមិៃផ្លាល់។ នែគូអាជ្ីវរមមក្តូវអៃញុ្ាតឱ្យរមមររររស់ពួរគគមាៃសិេធិឈរ់
គធវើការៃិងរញ្ចរ់ការង្វរររស់ពួរគគគោយគសរី ក្រសិៃគរើពួរគគផ្តល់ការជ្ូៃែំែឹងសមគហតុផ្លគៅៃិគយជ្រ។ 
នែគូអាជ្ីវរមមក្តូវធានាថា រមមររមិៃណមៃជារមមវតែុនៃអំគពើាហាវគោរគៅ ឬគថារទរ ការោរ់េែឌរមមរាង
កាយ ការរងខិតរងខំណផ្នរសតិរញ្ា ឬណផ្នររាងកាយ ៃិង/ឬការរំពាៃគោយពារ្យសំែីគ ើយ។  
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ៃីតិវិធីណផ្នរវិៃ័យទំងអស់ក្តូវណតគធវើជាោយលរខែ៍អរ្សរ ៃិងក្តូវពៃ្យល់គោយពារ្យសំែីគៅរមមររគោយ
គក្រើពារ្យគពជ្ៃ៍ច្្ាស់ោស់ ៃិងង្វយយល់។ 

ការការពារររាិាៃ  

នែគូអាជ្ីរមមគោរពតាមគោលការែ៍គៃោះ គៅគពលពួរគគចាត់វិធាៃការចាំបាច្់ គែើម្បីគជ្ៀសវាងពីការរំផ្លលញ
ររិាាៃ គោយមិៃក្រកាៃ់ពីការរំពឹងេុរជារ់ោរ់ណែលណច្ងគៅរនុងជ្ំពូរគៃោះ។ 

នែគូអាជ្ីវរមមគួរណតមាៃលេធភាពច្ូលគៅកាៃ់ផ្លរ ោះពាល់ធៃៃ់ធៃរណផ្នរររិាាៃក្រតិរតតិការ ៃិងគោលការ 
ៃិងៃីតិវិធីក្រររគោយក្រសិេធភាព ណែលឆៃុោះរញ្ចំងពីការេេួលខុសក្តូវណផ្នរររិាាៃររស់ពួរគគ។ ពួរគគៃឹង
គមើលគ ើញគែើម្បីអៃុវតតវិធាៃការក្គរ់ក្ោៃ់ គែើម្បីេរ់ាាត់ ឬកាត់រៃែយផ្លរ ោះពាល់ជាអវិជ្ជមាៃគលើសហគមៃ៍ 
ធៃធាៃធមមជាតិ ៃិងររិយកាសេូគៅ។ 

ឥរយិរងគធវើអាជី្វរមមក្រររគោយសីលធម៌  

គោយមិៃក្រកាៃ់ពីគោលរំែង ៃិងការរំពឹងេុរណែលមាៃគៅរនុងជ្ំពូរគៃោះ នែគូអាជ្ីវរមមគោរពតាម
គោលការែ៍គៃោះ គៅគពលពួរគគមិៃពារ់ព័ៃធអគំពើពរុរលយួ  ការគំរាមយរក្បារ់ ឬការរៃៃំលួច្ ឬេក្មង់នៃការ
សូរបា៉ាៃ់ - គោយរួមរញ្ចូល រ ុណៃតមិៃរំែត់ច្ំគពាោះ - ការសៃ្ោ ការផ្តល់ ឬការេេួលក្បារ់មិៃសមក្សរ ឬ
គក្គឿងគលើរេឹរច្ិតតគផ្្សងគេៀត។ 

សង្ឃឹមថានែគូអាជ្ីវរមមររ្កព័ត៌មាៃក្តឹមក្តូវទរ់េងៃឹងសរមមភាពររស់ពួរគគ រច្នាសមពៃ័ធ ៃងិការរគំពញ
ការង្វរៃិងគួរណតរង្វាញគោយអៃុគោមតាមរេរញ្ញតិតណែលក្តូវអៃុវតត ៃិងការអៃុវតតគំរសូតង់ោរនៃ្ស្កហរមម។ 
នែគូអាជ្ីវរមមមិៃគួរណតច្ូលរួមរនងុការណរៃងរៃៃំព័ត៌មាៃក្រគភេគៃោះ ឬច្ូលរួមរនុងសរមមភាពតំោងគោយមិៃ
ក្តឹមក្តូវគៅរនុងសង្វារ់ផ្គត់ផ្គង់គេ។ 

រណៃែមគលើគៃោះគេៀត ពួរគគគួរណតក្រមូល គក្រើ ឬ ែំគែើរការព័ត៌មាៃផ្លាល់ខៃួៃ (គោយរួមរញ្ចូលទំងច្ំែ ច្ទំង
គនាោះពីរមមររ នែគូអាជ្ីវរមម អតិងិជ្ៃ ៃិងអនរគក្រើក្បាស់គៅរនុងណែៃឥេធពលររស់ពួរគគ) គោយមាៃការយរច្ិតត
េុរោរ់ែ៏សមក្សរមួយ។ ការក្រមូល ការគក្រើ ៃិងែំគែើរការគផ្្សងគេៀតនៃព័ត៌មាៃផ្លាល់ខៃួៃគឺគែើម្បីអៃុគោម
តាមឯរជ្ៃភាព ៃិងច្្ារ់សៃតិសុខព័ត៌មាៃ ៃិងតក្មូវការៃិយ័តរមមផ្ងណែរ។  
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VI. ្រសមពៃធ 

1. លរខខែឌនៃការអៃុវតត 

2. គសច្រតីគយង BSCI៖ ការច្ងក្រងសតង់ោរអៃតរជាតិណែលពារ់ព័ៃធទំងអស់សក្មារ់ការអៃុវតតក្រម 
ែូច្ជាអៃុសញ្ា ៃិងអៃុាសៃ៍ររស់ ILO។ 

3. សនាាៃុក្រម BSCI 

 
 
 
 

* * * * * * * 
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ការផ្តចួ្គផ្តើមសក្មារក់ារអៃគុោមតាមសងគមនៃអាជ្វីរមមគជឺាការផ្តចួ្គផ្តើមជ្រំញុអាជ្វីរមមឈាៃមខុសក្មារក់្រុមហរៃុណែលគរតជាា
ច្គំពាោះការគធវើឱយ្ក្រគសើរគ ើងៃវូលរខខែឌគធវើការរនងុគរាងច្ក្រ ៃងិរសោិាៃគៅជ្ុវំញិពភិពគោរ។ គយើងររួរមួក្រមុហរៃុគក្ច្ើៃជាង 
1000 គៅរនងុក្រពៃ័ធតក្មងេ់សិតាមការអភវិឌឍ្ណែលអៃវុតតបាៃច្គំពាោះក្គរវ់សិយ័ ៃងិក្រគេសណែលមាៃធៃធាៃទងំអស។់ 
 
ការផ្តចួ្គផ្តើមសក្មារក់ារអៃគុោមតាមសងគមនៃអាជ្វីរមម (BSCI)  
Av. De Cortenbergh, 172 
1000 Brussels 
Belgium 
េូរស័ពទ៖ +32-2-762 05 51 
េូរារ៖ +32-2-762 75 06 
info@bsci-intl.org  
www.bsci-intl.org   

http://www.bsci-intl.org/

