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តារាងមាតិកា 
គោលបំណងនៃក្រមសលីធម ៌ ៣ 

 

១. គសចរដីគ្ដើម ៤ 
 ១.១  វត្ថុបំណងនៃក្រមសីលធម៌ របស់ក្រុប BOS ៤ 

 ១.២  មូលដ្ឋា ៃក្ររឹះ ៤ 

២. សទិ្ធិមៃុសស លរខខណឌ ការងារ ៃិងក្ទ្ព្យសមបតត ិ ៥ 
 ២.១  ការទទួលខុសក្តូ្វផ្ទា ល់ខលួៃ ៥ 

 ២.២  ការការពារក្បឆងំៃរងការររសីរ ីង ៥ 

 ២.៣  លរខខណឌ ការងារក្ត្រមក្តូ្វ ៥ 

- ការហាមឃាត្់ពលរមមរុមារ 
- ការហាមឃាត្់ពលរមមរដ្ឋយបងខំ 
- រសរភីាពនៃសមារម ៃិងសិទធិចរចាជាសមូហភាព 

- ក្ារ់លាភការ រមា៉ោ ងរធវីការ ៃិងរុណវុឌ្ឍ ិ
 ២.៤  រិចចគពំារសុខភាព សុវត្ថិភាព ៃិងបរសិ្ថថ ៃរៅរន្ៃលងរធវីការ ៦ 

 ២.៥  ការរចៀសវាងៃូវទំនាស់ផលក្បរោជៃ៍ ៧ 

 ២.៦  ការការពារក្ទពយសមបត្តិក្រុមហ ុៃ ៧ 

 ២.៧  សុវត្ថិភាពព័ត៌្មាៃ ៃិងការការពារទិៃនៃ័យ ៧ 

៣. អៃតររមមជាមួយនៃគូអាជីវរមម ៨ 
 ៣.១   នរផគត់្ផគង់ ៨ 

 ៣.២  ការក្បរួត្ក្បន្ជងរដ្ឋយយុត្តិធម៌ ៃិងៃិរៃតរភាព ៨ 

 ៣.៣  ធៃធាៃន្រ ៉ោមាៃទំនាស់ ៩ 

 ៣.៤  ការក្បរួត្ក្បន្ជង ៃិងចាប់ក្បរួត្ក្បន្ជងរដ្ឋយយុត្តិធម៌ ៩ 

 ៣.៥  ការជូៃកាដូ ៃិង ត្ថក្បរោជៃ៍ ៩ 

 ៣.៦   ំរោយ ៩ 

៤. ភាព្អៃុគោម ៃិងការអៃុវតតក្រមសលីធម ៌ ១០ 
 ៤.១  ការទទួលខុសក្តូ្វ ១០ 

 ៤.២  ការររំលាភបំពាៃ ១០ 

 ៤.៣  បុរគលទំនារ់ទំៃង ១១ 

 ៤.៤  ការរសុីប រងេត្ ៃិងការរាយការណ៍ ១១ 

៥. ក្បការចុងគក្កាយ ១២ 
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គោលបំណងនៃក្រមសលីធម ៌
 ូសទវីរឌី្ៃ, ន្ខរុមភៈ ២០២១ 

ជូៃចំគ ោះៃិគោជតិជាទ្ីរាប់អាៃ៖ 
 

ន្ផែររលីសរមមភាព ៃតរជាតិ្របស់ក្រុប BOS រយងីាៃន្រន្ក្បក្រមសីលធម៌ ៃិងាៃរំណត់្វធិាៃ 
ៃិងរគលការណ៍មូលដ្ឋា ៃន្ដលរយងីចង់រធវីការជាមួយគន រៅ BOS ទងំរពលបចចុបបៃន ៃិង នារត្។ ក្រម
សីលធម៌របស ់ BOS ពរងន្ផែរភាររក្ចីៃរៅរលីរគលការណ៍ទងំដប់នៃរិចចក្ពមរក្ពៀងស្ថរលរបស់ ងគការ
សហក្បជាជាតិ្ (www.unglobalcompact.org) រគលការណ៍ន្ណនារំបស់ ងគការសហក្បជាជាតិ្សដីពី
អាជីវរមម ៃិងសិទធិមៃុសស ៃិងរគលការណ៍ន្ណនារំបស់ OECD សក្មាប់សហក្គសពហុជាតិ្ស្ថសៃ៍។ 

ក្រមសីលធម៌រៃឹះសរងខប ំពីសដង់ដ្ឋរខពស់រៅរនុងក្រុប BOS ទរ់ទងៃរងៃិរោជិត្ បរសិ្ថថ ៃ នដរូ
ខាងរក្ៅរបស់រយងី។ 

ក្រមសីលធម៌រៃឹះបរក្មីដល់ពួររយីងទងំ ស់គន ជារគលការណ៍ន្ណនាសំក្មាប់ការងារក្បចានំងៃ
របសពួ់ររយងី មិៃថាជាថាន រ់ដររនា ំ ឬៃិរោជិត្រនាឹះរទ។ ក្រមសលីធម៌រៃឹះរំណត់្សដង់ដ្ឋរសក្មាប់រយងី 

មាន រ់ៗ ៃិងក្សបរពលជាមួយគន រៃឹះន្ដរ ក្តូ្វមាៃអារបបរិរោិទទួលខុសក្តូ្វចំរពាឹះនដរូអាជីវរមមរបស់រយងី 
ៃិងស្ថធារណជៃ រនុងការ ៃុវត្តការងារជាមួយគន ទងំខាងរក្ៅ ៃិងខាងរនុង។ រយងីរ៏រពំរងថា នដរូអាជីវរមម 
ៃិង នរផគត់្ផគង់របស់រយងីៃរងមាៃអារបបរិរោិទទួលខុសក្តូ្វចំរពាឹះពួររយងីផងន្ដរ។ រយងីទទួលខុស
ក្តូ្វរមួគន ចំរពាឹះរររ ដ ិ៍រ ម្ ឹះរបស់ BOS។  

ជាចុងរក្កាយរៃឹះ ការក្បកាៃ់ខាា ប់ោ៉ោ ងមុ៉ឺងមា៉ោ ត់្ចំរពាឹះ “ក្រមសីលធម៌” រៃឹះរ៉ឺជាសមាសភារដ៏
ចាាំច់មួយនៃវញិ្ញា បៃបក្ត្រមម IATF ១៦៩៤៩ សៃតតិ្ជៃនៃវញិ្ញា បៃបក្ត្រមម ISO/TS ១៦៩៤៩ ៃិងក្តូ្វ
ាៃត្ក្មូវសក្មាប់ នរផគត់្ផគង់ក្រប់រូបរៅរនុងឧសាហរមមរងយៃត។ 

ដូរចនឹះ រយងីសូមរសនីសុំឲ្យរលារ នរន្ដលជាសហការទីងំ ស់រគរពក្រមសីលធម៌រដ្ឋយយរចិត្ត
ទុរដ្ឋរ់ ៃិងរក្បីក្ាស់វាជារគលការណ៍ន្ណនាសំក្មាប់ ៃុវត្តការងារក្បចានំងៃរបស់រយងី។ 

 
 
 
 
 

Stefan Grein 

ក្បធាៃក្រុមក្បររា 

http://www.unglobalcompact.org/
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១. គសចរដីគ្ដើម 
១.១  វតថុបំណងនៃក្រមសលីធម៌ របសក់្គុប BOS 

វាជាភាររិចចរបស់រយងីរនុងការរធវីក្បតិ្បត្តិការអាជីវរមមទងំ ស់ក្បរបរដ្ឋយសីលធម៌ ៃិងក្ត្រមក្តូ្វតាម
ចាប់ រនុងរគលបំណងបរងេីត្បរោិកាសនៃការរជឿទុរចិត្តគន រៅវញិរៅមរជាមួយនដរូអាជីវរមម
របស់រយងី រ៏ដូចជាសហការរីបស់រយងីរៅខាងរនុងក្រុមហ ុៃ។ រយងីយល់រ ញីថា រៃឹះជាមូលដ្ឋា ៃ
ក្ររឹះរដីមបរីធវីឲ្យមាៃវបុិលភាព ៃិងភាពរជារជ័យយូរ ន្ងវង។  

 

ក្រុប BOS របតជាា រគរពសិទធិមៃុសសន្ដលក្តូ្វាៃទទួលស្ថគ ល់ជា ៃតរជាតិ្។ រយងីរ៏រពំរងផងន្ដរថានដរូ
អាជីវរមមរបស់រយងីៃរងក្បកាៃ់ខាា ប់ៃូវសិទធិមៃុសស ជាពិរសស រិចចក្ពមរក្ពៀងជាស្ថរលរបស់ ងគការ
សហក្បជាជាតិ្ ៃិងរធវីការោ៉ោ ងសរមមរឆព ឹះរៅររភាព ៃុរលាម ៃិងការ ៃុវត្តរគលការណ៍ទងំរៃឹះ
ក្សបតាមន្ខសសងាវ រ់ត្នមល។ 

 

១.២  មូលដ្ឋា ៃក្គរោះ 
រររ ត ិ៍រ ម្ ឹះលែ ៃិងការរជឿទុរចិត្តរបស់ តិ្ងិជៃ ៃិរោជិត្ ៃិងស្ថធារណជៃភាររក្ចីៃពរងន្ផែររៅ
រលីអារបបរិរោិរបស់បុរគលមាន រ់ៗរៅរនុងក្រុមហ ុៃរៃឹះ។ ដូរចនឹះ ៃិរោជិត្មាន រ់ៗក្តូ្វមាៃការទទួល
ខុសក្តូ្វរសមីគន រនុងការក្បកាៃ់ខាា ប់ៃូវរុណត្នមល ៃិងរគលបំណងរបស់ក្រុមហ ុៃ ៃិងរធវីរៅតាមន្ផនរ
នៃការទទួលខុសក្តូ្វររៀងៗខលួៃ។ ដូរចនឹះ រយងីក្តូ្វការវធិាៃ ៃិងរគលការណ៍ន្ណនានំ្ដលក្ត្រមក្តូ្វ។ 

 

ក្រមសីលធម៌បចចុបបៃនរៃឹះសរងខប ំពីវធិាៃ ៃិងរគលការណ៍ន្ណនាដ៏ំសំខាៃ់បំផុត្ន្ដលៃិរោជិត្
របស់ BOS ទូទងំពិភពរលាររួរ ៃុវត្តតាម។ រគលការណ៍ន្ដលាៃពៃយល់រៅរនុងឯរស្ថររៃឹះ   
 ៃុវត្តរៅរនុង ៃតររមមជាមួយសហការ ី  តិ្ងិជៃ  នរផគត់្ផគង់ នដរូអាជីវរមម ៃិងស្ថថ ប័ៃស្ថធារណៈ  
ទូទងំពិភពរលាររៅក្រប់ទីតាងំ ៃិងសក្មាប់ ងគភាពអាជីវរមមទងំ ស់របស់ក្រុប BOS ។ 

 

រយងីរពំរងថា ៃិរោជិត្ទងំ ស់មិៃក្ត្រមន្ត្ ៃុវត្តតាមបទបញ្ញា នផារនុងប៉ោុរោណ ឹះរទ ប៉ោុន្ៃតន្ងមទងំ
រគរពចាប់រដ្ឋយគម ៃការរលីរន្លង រចៀសវាងទំនាស់ផលក្បរោជៃ៍ ការពារក្ទពយសមបត្តិរបស់ 
BOS ៃិងរលីរសាួយក្បនពណី ៃិងត្នមលនៃបោដ ក្បរទសន្ដលរយងីមាៃទំនារ់ទំៃងអាជីវរមមជាមួយ។  
 

រយងីរពំរងទុរពីបុរគលិរក្រប់ក្រងរបស់រយងីរនុងការបំរពញតួ្នាទីជារំរូ ន្ដលរនុងរនាឹះពួរគត់្មិៃ
ក្ត្រមន្ត្យល់ដរងពីវធិាៃទងំរៃឹះប៉ោុរោណ ឹះរទ ប៉ោុន្ៃតន្ងមទងំដររនាជំារំរូ ៃិង ំពាវនាវឲ្យៃិរោជិត្
របស់ខលួៃ ៃុវត្តតាមរទៀត្ផង។ ពួរគត់្រ៉ឺជាបុរគលទំនារ់ទំៃងដំបូងសក្មាប់រ ល្ីយរាល់សំណួរ ៃិងរតី
រងវល់ទងំ ស់ទរ់ទងៃរងក្រមសីលធម៌រៃឹះ។
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២. សទិ្ធិមៃុសស លរខខណឌ ការងារ ៃិងក្ទ្ព្យសមបតត ិ
រយងីរជឿជារ់ថា ភាពរជារជ័យក្បរបរដ្ឋយៃិរៃតរភាពនៃអាជីវរមមជាលរខណៈក្រួស្ថររបស់រយងីពរងន្ផែរោ៉ោ ង
ខាល ងំរៅរលវីបបធម៌ក្រុមហ ុៃរផ្ទត ត្រលីត្នមល ៃិងៃិរោជិត្មាន រ់ៗរមួចំន្ណរោ៉ោ ងសំខាៃរ់ដីមបរីធវីឲ្យក្រុមហ ុៃ
ទទួលាៃភាពរជារជ័យ។ រយងីរំពុងទទួលខុសក្តូ្វោ៉ោ ងមុ៉ឺងមា៉ោ ត់្ រហយីសៃារគរពសិទធិមៃុសសរបស់
ៃិរោជិត្រយងី។ រយងីមាៃរគលបំណងរគរពលរខខណឌ ការងាររបស់រយងីឲ្យរលីសពីសតង់ដ្ឋរ បបបរមា។ 

 

២.១ ការទ្ទ្ួលខុសក្តូវផ្ទា លខ់លួៃ 
រយងីរពំរងថា ៃិរោជិត្ទងំ ស់របសក់្រុប BOS ៃរងរគរពតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវក្សបចាប់ ៃិងរគល
ការណ៍ន្ណនារំបស់ក្រុមហ ុៃ  នរក្រប់ក្រងទងំ ស់ក្តូ្វាៃរសនីសុំឲ្យ ៃុវត្តមុខងាររំរូ។ រសចរតីនងលងនូរ
ផ្ទា ល់ខលួៃរបស់បុរគលមាន រ់ៗក្តូ្វន្ត្ាៃរគរព ៃិងការពារ។ នាយរក្បតិ្បត្តិទងំ ស់ក្តូ្វាៃរសនីសុំឲ្យ
ការពារការររំលាភបំពាៃក្រមសីលធម៌រៃឹះោមួយរៅរនុង ងគភាពររៀងៗខលួៃ។ ៃិរោជិត្មាន រ់ៗក្តូ្វ
ន្ត្ទទួលាៃដំបូនាម ៃចាស់លាស់ពីក្រមសលីធម៌រៃឹះ។ 

 

២.២  រិចចការ រក្បឆងំៃរងការគរ ើសគអើង 
រយងីមិៃរលីរន្លងចំរពាឹះការបងេជាបញ្ញា  ការររំលាភបំពាៃ ការរបៀត្របៀៃផលូវរភទ ឬទក្មង់
ររសីរ ីងរផសងៗមររលីៃិរោជិត្របសរ់យងីន្ផែររលពូីជស្ថសៃ៍ ឬសមព័ៃធជាតិ្ស្ថសៃ៍ រភទ 
ស្ថសនា ឬទសសៃៈពិភពរលារ ពិការភាព អាយុ ឬ ត្តសញ្ញា ណផលូវរភទ។ រនុងនាមជាក្រុមហ ុៃ
ន្ដលរំពុងក្បតិ្បត្តិការរៅទូទងំពិភពរលារ រយងីសូមរលីររមពស់ភាពចក្មុឹះរៅរនុងក្រុមហ ុៃ ៃិង
រិចចសហក្បតិ្បត្តិការជាមួយៃិរោជិត្ ៃិងនដរូន្ដលមាៃវបបធម៌ ផនត់្រំៃិត្ ឬសញ្ញា តិ្រផសងៗគន
ៃិងរជឿជារ់ថា រិចចសហការន្ដលទទួលាៃរជារជ័យអាចរធវីរៅាៃរដ្ឋយការរគរព ៃិងការឲ្យ
ត្នមលគន រៅវញិរៅមរប៉ោុរោណ ឹះ។ 

 

២.៣ លរខខណឌ ការងារក្តរមក្តូវ 
រយងីមិៃរលីរន្លងចំរពាឹះពលរមមរដ្ឋយបងខំ ឬរដ្ឋយចាប់បងខំរនុងទក្មង់ោមួយរ យី។  ៃុរលាម
តាមសតង់ដ្ឋរការងារសនូលរបស់ ILO រយងីសូមបដិរសធដ្ឋច់ខាត្ចំរពាឹះការរក្បីរមាល ងំពលរមមរដ្ឋយ
បងខ ំឬរដ្ឋយចាប់បងខំខុសចាប់។ 

 

រយងីមិៃរលីរន្លងចំរពាឹះពលរមមរុមាររ យីរនុងទក្មង់ោមួយ។  ៃុរលាមតាមសតង់ដ្ឋរការងារ
សនូលរបស់ ILO រយងី ៃុវត្តតាមអាយុ បបបរមាសក្មាប់ការងារ ៃិងបដិរសធដ្ឋច់ខាត្ចំរពាឹះពល
រមមរុមារ។ 

 

រយងីទទួលស្ថគ ល់សិទធិរបស់ៃិរោជិត្ទងំ ស់រនុងការបរងេីត្តំ្ោងៃិរោជិត្ ៃិងចូលរមួរនុងការ
ចរចាជាសមូហភាពរដីមបរំីណត់្លរខខណឌ ការងារ។ 

 

វបបធម៌របស់រយងីក្តូ្វាៃសមាគ ល់រដ្ឋយការរជឿទុរចិត្ត ៃិងរិចចសហការរនុងៃ័យស្ថថ បនាជាមួយ
តំ្ោងៃិរោជិត្ររៀងៗខលួៃ។ រគលរៅរមួរ៉ឺក្តូ្វររារិចចសហក្បតិ្បត្តិការក្បរបរដ្ឋយៃិរៃតរភាព 
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រដីមបជីាក្បរោជៃ៍ដល់ក្រុមហ ុៃ ៃិងៃិរោជិត្។ 

 

រយងីផតល់សំណងដល់ៃិរោជិត្របស់រយងីរដ្ឋយយុត្តិធម៌ទងំ នរខាងរនុង ៃិងខាងរក្ៅ។  ៃុវត្ត
តាមក្ារ់ឈ្នួល បបបរមា ៃិងសតង់ដ្ឋរន្ដលក្តូ្វាៃធានាតាមផលូវចាប់។ 

 

រយងី ៃុវត្តតាមបទបញ្ញា សតីពីរមា៉ោ ងរធវីការថាន រ់ជាតិ្ជាធរមាៃរៅទូទងំពិភពរលារ។ រលីសពីរៃឹះ
រទៀត្ បទបញ្ញា សតីពីរមា៉ោ ងរធវីការរបស់រយងីបរោិយ ំពីរគលការណ៍ជាធរមាៃទរ់ទងៃរងរយៈ
រពលសក្មារ រពលទំរៃរ វសិសមកាល ៃិងតុ្លយភាពជីវតិ្ រ៏ដូចជានងៃឈ្ប់សក្មាររផសងរទៀត្ន្ដល
អាចររីត្មាៃ។ 

 

ការ ភិវឌ្ឍជំនាញវជិាា ជីវៈ ៃិងរុណវុឌ្ឍ ិ រ៉ឺន្ផែររៅរលីន្ត្ការ ៃុវត្តការងាររបស់បុរគល សមត្ថភាព
បុរគល ៃិងភាពសរតិសមផ្ទា ល់ខលួៃប៉ោុរោណ ឹះ។ រយងីផតល់រងាវ ៃ់ដល់ៃិរោជិត្របស់រយងីចំរពាឹះការ
 ៃុវត្តការងារជាលរខណៈបុរគល ឬជាសមូហភាពក្សបតាមរគលការណ៍រនុងក្សុរ។ 

 

២.៤  រិចចោ ំរសខុភាព្ សវុតថិភាព្ ៃិងបរសិ្ថថ ៃគៅរន្ៃលងគធវើការ 
រយងី ៃុវត្តោ៉ោ ងខាា ប់ខាួៃៃូវចាប់សតីពីសុខភាព ៃិងសុវត្ថិភាពការងារជាធរមាៃទូទងំពិភពរលារ។ 

 

រយងីរ៏ាៃរំណត់្សតង់ដ្ឋរផ្ទា ល់របសរ់យងីរដីមបនី្រលមែសុវត្ថិភាពការងារ ៃិងកាត់្បៃថយហាៃិភ័យ
នៃរក្គឹះថាន រ់ជាមួយក្បព័ៃធក្រប់ក្រងរបស់រយងីសក្មាប់បរសិ្ថថ ៃ សុវត្ថិភាព ៃិងសុខភាពរៅរន្ៃលង 

រធវីការ (USGA) ន្ដលរាប់បញ្ចូ លទងំក្បព័ៃធក្រប់ក្រងសុខភាព ៃិងសុវត្ថិភាពរោងតាម ISO

៤៥០០១ ៃិងក្បព័ៃធក្រប់ក្រងបរសិ្ថថ ៃ រោងតាម ISO ១៤០០១។ 

 

ដូរចនឹះ រយងីរបតជាា  ៃុវត្តតាមលរខខណឌ ត្ក្មូវទរ់ទងៃរងសុវត្ថិភាពការងារខពស់បំផុត្ រទឹះបីជា
លរខខណឌ ត្ក្មូវទបជាងអាច ៃុញ្ញា ត្ាៃរៅរនុងក្បរទសៃីមួយៗរ៏រដ្ឋយ។ 

 

រយងីទងំ ស់គន ទទួលខុសក្តូ្វរមួគន រដីមបកីារពារក្បជាជៃ ៃិងបរសិ្ថថ ៃ។ ៃិរោជិត្របសរ់យងីមាៃ
ភាររិចចរនុងការន្ងររារន្ៃលងរធវីការរបស់ខលួៃឲ្យមាៃររបៀបររៀបរយ ៃិងមាៃសុវត្ថិភាព រដីមបកីារពារ    
បរសិ្ថថ ៃ ៃិងរក្បីក្ាស់ធៃធាៃន្ដលមាៃក្ស្ថប់រដ្ឋយសៃសសំំនច ៃិងមាៃក្បរោជៃ៍។ ក្បសិៃរបី
មាៃការន្ក្បក្បួលោមួយ ក្តូ្វរាយការណ៍រៅ នរក្រប់ក្រង។ 

 

២.៥  ការគចៀសវាងៃូវទ្ំនាស់្ លក្បគោជៃ ៍
រយងីធានាថា ផលក្បរោជៃ៍របស់ៃិរោជិត្ក្សបតាមផលក្បរោជៃ៍របសក់្រុមហ ុៃ។ ដូរចនឹះ 
ៃិរោជិត្មាន រ់ៗរួររចៀសវាងអាចររីត្មាៃទំនាស់រដ្ឋយក្បការោមួយ រវាងផលក្បរោជៃ៍ផ្ទា ល់ខលួៃ 
ៃិងក្រុមហ ុៃ។ ស្ថថ ៃភាពទងំរៃឹះអាចររីត្រ ងី ឧទហរណ៍រនុងររណីមាៃសរមមភាពទងំឡាយ 
ឬការវៃិិរោរទុៃរមួគន ជាមួយក្រុមហ ុៃ ឬអាជីវរមមរផសងរទៀត្ជាមួយមិត្តភរតិ ឬសមាជិរក្រួស្ថរ។ 
រួររចៀសវាងទំនារ់ទំៃងអាជីវរមមន្បបរៃឹះ រហយីក្បធាៃក្រប់ក្រងមាន រ់ៗរួរន្ត្ទទួលដំណរ ងភាល មៗ។ 
ការងារបនាា ប់បៃសទំងំឡាយន្ដលទទួលាៃក្ារ់ឈ្នួលក្តូ្វមាៃការឯរភាពជាលាយលរខណ៍ រសរ
ពីក្បធាៃក្រប់ក្រងមាន រ់ៗ ៃិង/ឬន្ផនរធៃធាៃមៃុសស។ 
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២.៦  ការការ រក្ទ្ព្យសមបតតិក្រុមហ ុៃ 
រយងីរពំរងថា ៃិរោជិត្របស់រយងីៃរងរក្បីក្ាស់ក្ទពយសរមមរូបិយ ៃិងក្ទពយសរមម រូបិយរដ្ឋយការ
យរចិត្តទុរដ្ឋរ់។ ក្ទពយសរមមទងំរៃឹះ រមួមាៃ  គរ ក្ទពយសមបត្តិទងំឡាយ ោៃយៃត សមាភ រ
ការោិល័យ រ៏ដូចជា ចំរណឹះរធវី ក្បកាសៃីយបក្ត្ត្រេរមម ៃវាៃុវត្តៃ៍ បរចចរវទិា ៃិងព័ត៌្មាៃដ៏មាៃ
ត្នមលរផសងរទៀត្សក្មាប់ក្រុប BOS ន្ដលក្តូ្វការពារ។ ៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងសមត្ថភាពរបសរ់យងីរួរក្តូ្វ
ាៃការពារមិៃក្ត្រមន្ត្ពីរចារលួចប៉ោុរោណ ឹះរទ ប៉ោុន្ៃតន្ងមទងំការពារពីការលួចចមលងផងន្ដរ។ 

 

រក្រឿងបរកិាខ រ ៃិងឧបររណ៍ទងំ ស់អាចរក្បីក្ាសស់ក្មាប់ន្ត្រគលបំណងឯរជៃរដ្ឋយមាៃការ
 ៃុញ្ញា ត្ពិរសសជាមុៃប៉ោុរោណ ឹះ។ 

 

២.៧  សវុតថិភាព្ព្័ត៌មាៃ ៃិងការការ រទ្ិៃនៃយ័ 
រយងីត្ក្មូវឲ្យៃិរោជិត្របស់រយងីក្រប់ក្រងព័ត៌្មាៃររសីប ៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងចំរណឹះរធវីជាការសមាៃ ត់្
ៃិងរក្បីក្ាស់សក្មាប់រគលបំណងអាជីវរមមន្ត្ប៉ោុរោណ ឹះ។ ចំណុចទងំរៃឹះរ៉ឺជាមូលដ្ឋា ៃក្ររឹះសក្មាប់
ភាពរជារជ័យក្បរបរដ្ឋយចីរភាពរបស់រយងី រហយីមិៃក្តូ្វលាត្ក្ត្ដ្ឋង ឬផតល់ជូៃត្តិ្យជៃ   
រទឹះរនុងកាលៈរទសៈោរ៏រដ្ឋយ។ លរខខណឌ ដន្ដលរៃឹះ ៃុវត្តចំរពាឹះទិៃនៃ័យផ្ទា ល់ខលួៃទងំ ស់
ចំរពាឹះៃិរោជិត្របស់ក្រុប BOS។ 

 

រយងីររាសតង់ដ្ឋរនៃការការពារទិៃនៃ័យខពស់រដីមបកីារពារសិទធិឯរជៃរបស់ៃិរោជិត្ ៃិង តិ្ងិជៃ
របស់រយងីទរ់ទងៃរងការរក្បីក្ាស់ទិៃនៃ័យផ្ទា ល់ខលួៃរបស់ពួរគត់្។ ជាពិរសស រយងី ៃុវត្តតាម 
សតង់ដ្ឋរការពារទិៃនៃ័យរបស់ក្បរទសអាលល៉ឺម៉ោង់ ៃិង ុ៉ឺរ ៉ោុប រដីមបធីានាាៃៃូវការរគរពសិទធិផ្ទា ល់ខលួៃដ៏
ក្បរសរីបំផុត្រៅទូទងំពិភពរលារ។  ការការពារទិៃនៃ័យរបស់រយងីធានាថា ការរក្បីក្ាស់ទិៃនៃ័យ
ផ្ទា ល់ខលួៃ ៃុរលាមតាមចាប់ ៃិងថាសិទធិរបស់បុរគលមាន រ់ៗក្តូ្វាៃការពារ។ 

 

៣. អៃតររមមជាមួយនៃគូអាជីវរមម 
រយងីខិត្ខំក្បរងន្ក្បងរធវីជានដរូន្ដលអាចទុរចិត្តាៃ ទងំសហការជាមួយ តិ្ងិជៃរបស់រយងី  នរផគត់្ផគង់ 
ៃិងនដរូអាជីវរមម រ៏ដូចជារៅរនុងក្រុមហ ុៃរបស់រយងី។ រក្ៅពីសមត្ថភាព ថាមពលៃវាៃុវត្តៃ៍ ៃិងរុណភាព
នៃផលិត្ផលរបសរ់យងី រ៏ត្ក្មូវឲ្យមាៃការក្ាក្ស័យទរ់ទងក្បរបរដ្ឋយភាពរស្ថម ឹះក្ត្ង់ ៃិងត្មាល ភាព 
រហយីរយងីរៅន្ត្បៃតរបតជាា ចិត្ត ៃិងទំនារ់ទំៃងរនុងរិចចសៃា។ 

 

៣.១ អនរ្គត់្គង ់
រយងីរពំរងថា  នរផគត់្ផគង់របស់រយងីៃរងរគរពសិទធិមៃុសសរៅរនុងដំរណីរការអាជីវរមមរបស់ពួរគត់្។ 
ចំរពាឹះ BOS ការរបតជាា ចិត្តរបស់ នរផគត់្ផគង់រនុងការបំរពញការទទួលខុសក្តូ្វរនុងសងគមរបស់ពួរគត់្ 
ជាពិរសស រដីមបរីគរពតាមសតង់ដ្ឋរការងារសនូលរបស ់ងគការ ILO រ៉ឺជាលរខខណឌ ន្ដលមិៃអាចខវឹះ
ាៃសក្មាប់ទំនារ់ទំៃងអាជីវរមមយូរ ន្ងវង។ 

 

រយងីាៃបរងេីត្ដំរណីរការក្រប់ក្រងហាៃិភ័យជារក្ចីៃដំោរ់កាលរដីមបរីលីររមពស់ភាព ៃុរលាម 

តាមបទដ្ឋា ៃសងគម។ ខន្ចង ៃិងលរខខណឌ ទូរៅរបស់រយងីត្ក្មូវឲ្យ នរផគត់្ផគង់រគរពសិទធិមៃុសស 
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ៃិងទមទរសិទធិពី នរផគត់្ផគង់របស់ពួរគត់្។ 

 

រយងីពិៃិត្យរ ងីវញិៃូវរាល់សំរណីរបស់ នរផគត់្ផគង់របស់រយងីរដ្ឋយយុត្តិធម៌ ៃិងមិៃលរមែៀង។  
ការផតលរ់ងាវ ៃ់ដល់អាជីវរមម ៃិងការ ៃុវត្តបទបញ្ញា ន្ផែរជាចមបងរលីរតាត ពារ់ព័ៃធទងំឡាយ។ រាល់
រិចចក្ពមរក្ពៀងទងំ ស់ក្តូ្វាៃចរចារពញរលញ ៃិងរដ្ឋយគម ៃការន្រន្ក្ប វរិស្ថធៃរមម ឬការន្រ
សក្មួលរៅរពលរក្កាយរទៀត្ក្តូ្វាៃចងក្រងជាឯរស្ថរោ៉ោ ងក្ត្រមក្តូ្វ។ ៃិរោជិត្ទងំ ស់ក្តូ្វរគរព
តាមក្បព័ៃធនផារនុងន្ដលមាៃការក្តួ្ត្ពិៃិត្យរទវដង រពាលរ៉ឺ “រគលការណ៍ន្ភនរបួៃ ឬវធិាៃ ៃុម័ត្
រដ្ឋយមៃុសសពីរនារ់។ 

 

៣.២  ការក្បរតួក្បន្ជងគដ្ឋយយតុតិធម៌ ៃងិៃិរៃតរភាព្ 
រយងី ៃុវត្តតាមវធិាៃនៃការក្បរួត្ក្បន្ជងរដ្ឋយយុត្តិធម៌ ៃិងៃិរៃតរភាព ៃិងគកំ្ទរំៃិត្នៃទីផាររសរ ី
ៃិងពាណិជារមមរដ្ឋយយុត្តិធម៌។ ការ ៃុវត្ត យុត្តិធម៌ោមួយក្តូ្វាៃហាមឃាត់្។ 

 

សរមមភាពរសដារិចច ៃិងហរិញ្ាវត្ថុរបស់រយងីក្តូ្វាៃក្តួ្ត្ពិៃិត្យនផារនុងជាក្បចា ំ ៃិងសថិត្រក្កាមការ
ក្រប់ក្រងរបសក់្រុមហ ុៃសវៃរមម ៃិងអាជាា ធរធនាគរ ៃិងក្តួ្ត្ពិៃិត្យហរិញ្ាវត្ថុររៀងៗខលួៃ។ 

 

រយងីក្បកាៃ់ខាា ប់ៃូវវធិាៃរផសងៗ ំពីពាណិជារមមបររទស ពៃធរយ រនុងសរមមភាពជាស្ថរលរបស់
រយងីរដ្ឋយ រគរពតាមការដ្ឋរ់ទណឌ រមមរសដារិចចជាចាាំច់ក្រប់រពលរវលា ៃិងដរងពីការទទួលខុស
ក្តូ្វរនុងសងគមរបស់រយងីរនុងការបំរពញកាត្ពវរិចចពៃធរយរបសរ់យងី។ 

 

៣.៣  ធៃធាៃន្រ ៉ែមាៃទ្ំនាស ់
ការររៀបចំឯរស្ថរក្បរបរដ្ឋយត្មាល ភាពនៃន្ខសសងាវ រ់ផគត់្ផគង់ “ធៃធាៃន្រ ៉ោមាៃទំនាស់” ទមទរឲ្យ
មាៃការក្បុងក្បយត័្នខពស់ន្ដលរយងី ៃុវត្តក្សបតាមចាប់របស់សហរដាអារមររិ “Dodd- Frank 

Act, Section 1502” ។ 

 

៣.៤  ការក្បរតួក្បន្ជង ៃងិចាប់ក្បរតួក្បន្ជងគដ្ឋយយតុតិធម ៌
រយងីរពំរងថា ៃិរោជិត្ក្រប់រូបក្តូ្វក្បកាៃ់ខាា ប់ៃូវរំៃិត្នៃការក្បរួត្ក្បន្ជងក្បរបរដ្ឋយយុត្តិធម៌ ៃិង
វធិាៃពាណិជារមមរបស់ក្បរទសទងំ ស់ន្ដល BOS ក្បតិ្បត្តិការ រដ្ឋយគម ៃការរលីរន្លងរ យី រដ្ឋយ
រមួបញ្ចូ លទងំអាជីវរមមរៅរនុងក្បរទសន្ដលជាប់ទណឌ រមមរសដារិចច។ ដូរចនឹះ មិៃអាច ៃុញ្ញា ត្ឲ្យចុឹះ
រិចចក្ពមរក្ពៀងន្ដលមាៃការក្បរួត្ក្បន្ជងន្ដលអាចមាៃឥទធិពលដល់ការក្បរួត្ក្បន្ជងរៃឹះាៃរ យី។ 

 

លរខខណឌ ដន្ដលរៃឹះ ៃុវត្តចំរពាឹះការរដ្ឋឹះដូរព័ត៌្មាៃទរ់ទងៃរងត្នមល លរខខណឌ  សមត្ថភាព ភារហ ុៃ
រលីទីផារ រក្មិត្ ៃុរក្គឹះ នងលរដីម រ៏ដូចជា ព័ត៌្មាៃលមែិត្សដីពីការផតល់ជូៃ។ 

 

៣.៥  ការជូៃកាៃូ ៃិងអតថក្បគោជៃ ៍
រយងីៃរងមិៃរលីរន្លងចំរពាឹះ ំរពីពុររលួយ ការសូរា៉ោ ៃ់ ការជំរតិ្ទរក្ារ់ ឬការរិបររងក្បរភទ
ោមួយាៃរ យី។ រាលស់រមមភាពរបស់រយងីក្តូ្វាៃ ៃុវត្តក្បរបរដ្ឋយការទទួលខុសក្តូ្វ ៃិង
ភាពរស្ថម ឹះក្ត្ង់។ ៃិរោជិត្ោមួយន្ដលអាចរងឥទធិពលរដ្ឋយស្ថរអារបបរិរោិ សីលធម៌ពី
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 តិ្ងិជៃ ឬ នរផគត់្ផគង់ ឬៃិរោជិត្ោមួយមាៃអារបបរិរោិ សីលធម៌រៅរលី តិ្ងិជៃ ឬ នរ
ផគត់្ផគង់ក្តូ្វទទួលខុសក្តូ្វ ៃិងរងការដ្ឋរ់ពិៃ័យ។ មិៃអាចមាៃ ត្ថក្បរោជៃ៍ពារ់ព័ៃធរដ្ឋយក្បការ
ោមួយចំរពាឹះការរសនីសុំ ៃិងការទទួលរសវា ៃិងសមាភ រ។ 

 

ៃិរោជិត្របស់រយងីមិៃក្តូ្វាៃ ៃុញ្ញា ត្ឲ្យទទួលយររងាវ ៃ់ ឬកាដូ ពារ់ព័ៃធៃរងសរមមភាពវជិាា ជីវៈ
របស់ខលួៃរ យី។ ក្បសិៃរបីមាៃររជូៃរងាវ ៃ់ ឬកាដូដល់ៃិរោជិត្ពារ់ព័ៃធៃរងសរមមភាពវជិាា ជីវៈ
របស់ខលួៃ ក្តូ្វជូៃដំណរ ងរៅៃិរោជរភាល មៗ។ ការជូៃកាដូជាក្ារ់មិៃអាចទទួលយរាៃរ យី។ 

 

៣.៦  អំគោយ 
 ងគការ ៃិងស្ថថ ប័ៃរផសងៗរំពុងមររររយងីរដីមបសុីំ ំរោយ។  ំរោយ វីរ៏រដ្ឋយរ៏ក្តូ្វមាៃការ   
ឯរភាពពីថាន រ់រលីន្ដរ។ ក្តូ្វស្ថគ ល់ ៃិងយល់ដរង ំពី នរទទួល ៃិងរគលបំណងនៃ ំរោយរនាឹះ។  

ក្តូ្វ ៃុវត្តតាមរគលការណ៍នៃការមិៃរិត្ដល់ខលួៃឯង។ 

 

៤. ភាព្អៃុគោម ៃិងការអៃុវតតក្រមសលីធម ៌
ក្រមសលីធម៌របស់រយងីក្តូ្វាៃផសពវផាយដល់បុរគលិរទងំ ស់។ រយងីរពំរងថាៃិរោជិត្ BOS ទងំ ស់
ៃរងរគរពតាមបទបញ្ញា  ៃិងរគលការណ៍ន្ណនារំបស់ក្រុមហ ុៃ ៃិងបំរពញការងារក្បរបរដ្ឋយវជិាា ជីវៈ។ 

 

៤.១  ការទ្ទ្លួខុសក្តវូ 
 នរក្រប់ក្រងរបស់រយងីមាៃកាត្ពវរិចចជូៃដំណរ ងដល់ៃិរោជិត្របស់ពួរគត់្ ំពីខលរមស្ថរ ៃិងស្ថរ
សំខាៃ់នៃក្រមសលីធម៌រៃឹះ ៃិងន្ណនា ំ ៃិងគកំ្ទពួរគត់្រនុងការ ៃុវត្តតាមក្រមសីលធម៌រៃឹះរនុង
សរមមភាពក្បចានំងៃរបស់ពួរគត់្។ 

 

ៃិរោជិត្ក្រប់រូបរបសក់្រុប BOS ត្ក្មូវឲ្យរគរពតាមក្រមសលីធម៌របសរ់យងី ៃិងរធវីឲ្យរគល
ការណ៍នៃក្រមសីលធម៌រៃឹះកាល យជាសតង់ដ្ឋរចងភាា ប់កាត្ពវរិចចរនុងការ ៃុវត្តភាររិចចក្បចានំងៃ។  

ចំរពាឹះរគលបំណងរៃឹះ ជាការចាាំច់ន្ដលក្តូ្វជូៃដំណរ ងដលៃ់រោមាន រ់ោ៉ោ ងសរមម ៃិងជាបៃត
 ំពីត្ក្មូវការន្ដលមាៃក្ស្ថប់ ៃិងចូលរមួរនុងវរគបណតុ ឹះបោត លន្ដលាៃផតល់ជូៃ។ 

 

៤.២  ការរគំោភបំ ៃ 
ការររំលាភបំពាៃោមួយអាចនាឲំ្យមាៃផលវាិរធៃៃ់ធៃរដល់ក្រុមហ ុៃទងំមូល ៃិងរដ្ឋយន្ផែររលី
ភាពធៃៃ់ធៃរអាច្ៃរៅររការ ៃុវត្តចាប់ការងារ ឬបទរលមីសក្ពហមទណឌ ។ 

 

ប៉ោុន្ៃត រយងីរជឿជារ់ថា ៃិរោជិត្ទងំ ស់របស់រយងីរធវីការសរក្មចចិត្តក្ត្រមក្តូ្វ ៃិងរាយការណ៍ ំពី
ការររំលាភបំពាៃោមួយរៅថាន រ់រលីរបស់ខលួៃ រដីមបរីដ្ឋឹះក្ស្ថយររណីររំលាភបំពាៃរនាឹះតាមមូល
ដ្ឋា ៃរនុងការពិភារារដីមបសី្ថថ បនា។ ោ៉ោ ងោរ៏រដ្ឋយ អាចៃរងមាៃររណីមួយចំៃួៃ ជាពិរសស
ក្បសិៃរបីវាពារ់ព័ៃធៃរងការ ៃុវត្តអាជីវរមមខុសចាប់ រដីមបរីដ្ឋឹះក្ស្ថយស្ថថ ៃភាព រក្ៅបរោិកាស
ការងារបនាា ៃ់។ ៃិរោជិត្ ៃិងត្តិ្យជៃអាចទរ់ទងបុរគលទំនារ់ទំៃងខាងរក្កាម៖ 

  នរក្រប់ក្រងរបស់ នរ 
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 រណៈក្រប់ក្រងជាៃ់ខពស់ 
 ន្ផនរធៃធាៃមៃុសស ឬហរិញ្ាវត្ថុ ៃិងក្រប់ក្រងរបស់ នរ ឬ នរតំ្ោងៃិរោជិត្របស់ នរ 
ក្បសិៃរបីអាចរធវីរៅាៃ 

 បុរគលទំនារ់ទំៃងន្ដលមាៃរ ម្ ឹះរៅរនុងក្រមសីលធម៌របស ់BOS 

 

ៃិរោជិត្ន្ដលរាយការណ៍រដ្ឋយសុទធចិត្ត ំពីការក្បក្ពរត្តខុសជារ់ន្សតង ឬន្ដលក្តូ្វាៃររដរង មិៃក្តូ្វ
ាៃររសីរ ីងរ យី។ រោងតាមដំរណីរការនៃការរាយការណ៍រៃឹះ BOS ៃរងររា ត្ដសញ្ញា ណ
របស់ៃិរោជិត្រនាឹះជាការសមាៃ ត់្ តាមន្ដលអាចរធវីរៅាៃ ៃិងមាៃការ ៃុញ្ញា ត្រដ្ឋយចាប់។  

 

៤.៣ បុគគលទ្ំនារ់ទ្ៃំង 
ក្បសិៃរបីរលារ នរមិៃអាចសន្មដងរចញៃូវរដីរងវល់ ការរិត្ទុររនុងចិត្ត ឬររឿងរា៉ោ វន្ដលចង់ៃិោយ
រៅរនុងមូលដ្ឋា ៃ ឬរលារ នរមិៃទទួលាៃការគកំ្ទសមក្សប រលារ នរអាចទំនារ់ទំៃងរៅ
ក្បធាៃន្ផនរធៃធាៃមៃុសស ៃតរជាតិ្ តាមរយៈទូរសពារលខ៖ +៤៩-៧១១-៩៣៦០-១៣៤៦ ៃិង/ឬ
តាមរយៈ ីុន្មល៖ hinweisgeben@bos.de ឬអាចទំនារ់ទំៃងផ្ទា ល់រៅក្បធាៃក្រុមហ ុៃន្ត្មដង។ 

 

បុរគលទំនារ់ទំៃង៖ 

ក្បធាៃន្ផនរធៃធាៃមៃុសស ៃតរជាតិ្ 

BOS GmbH & Co. KG

Ernst-Heinkel-Str. ២ 

៧៣៧៦០  ូសទវីរឌី្ៃ 

ក្បរទសអាលល៉ឺម៉ោង់ 

ទូរសពារលខ៖ +៤៩ (០) ៧១១ ៩៣៦០-១៣៤៦ 

 ីុន្មល៖ 

hinweisgeben@bos.de 
www.bos.de 

 

៤.៤ ការគសុើបអគងេត ៃិងការរាយការណ៍ 
បញ្ញា ន្ដលាៃរាយការណ៍ក្តូ្វាៃរសុីប រងេត្ ៃិងក្តូ្វចាត់្វធិាៃការជាចាាំច់។  

រនុងររណីៃិរោជិត្ោមាន រ់ររំលាភបំពាៃរលីរគលការណ៍ ដូចមាៃន្ចងរៅរនុងក្រមសីលធម៌រៃឹះ 
ៃិរោជិត្រនាឹះក្តូ្វរងការដ្ឋរ់ពិៃ័យរក្កាមចាប់សដីពីការងារ រដ្ឋយ ៃុរលាមតាមចាប់ជាតិ្។ 

 

ការរសុីប រងេត្ពារ់ព័ៃធៃរងររណីររំលាភបំពាៃរលីក្រមសីលធម៌ៃរងក្តូ្វរធវីរ ងីជាការសមាៃ ត់្បំផុត្ 
រដ្ឋយការពារភារីន្ដលរាយការណ៍ ៃិងពិចារោរលីចាប់សដីពីការការពារទិៃនៃ័យ។ 

 

៥.  ក្បការចុងគក្កាយ 
ក្រមសីលធម៌របស់ក្រុប BOS ចូលជាធរមាៃចាប់ពីនងៃចុឹះហត្ថរលខារៃឹះត្រៅ។ គម ៃបុរគលោមាន រ់មរ
ទមទរ ឬគម ៃការទមទរពីត្តិ្យជៃោមួយអាចររីត្រចញពីក្រមសីលធម៌រៃឹះាៃរ យី។ មាៃន្ត្ក្រម
សីលធម៌ន្ដលមាៃសំរៅជាភាស្ថអាលល៉ឺម៉ោង់ប៉ោុរោណ ឹះរទីបអាចយរជារគលាៃ។ 
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