
ការប្រ�មូូលផ្តុំំ� �នៃ�គំ�រូការអ��វត្តំលអ - ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធ ការប្រ�មូូលផ្តុំំ� �នៃ�គំ�រូការអ��វត្តំលអ - ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធ 
ប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា � ់ប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា � ់
ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ពីើសមាជិិ�នៃ�ប្រ�ុមូការង្វារ�ើត្តិវធិីើប្រ�ុង ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ពីើសមាជិិ�នៃ�ប្រ�ុមូការង្វារ�ើត្តិវធិីើប្រ�ុង 
បាលើ សំើពីើការជិួញ�ូរមូ��សែបាលើ សំើពីើការជិួញ�ូរមូ��សែ

�ប្រមូងនៃ�គំ�រូការអ��វត្តំលអ  �ប្រមូងនៃ�គំ�រូការអ��វត្តំលអ  
ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង 
�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ង �ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ង 
ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់

�ើត្តវិធិីើប្រ�ុងបាលើ  �ើត្តវិធិីើប្រ�ុងបាលើ  
សំើពីើការរត្តព់ី�ធមូ��សែ ការជួិញ�ូរមូ��សែ �ិងឧប្រ�ិ�ឋ�មូមឆ្លលងខ្សែ��ខ្សែ�លពា�់ព័ី�ធ



�ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើសំើពីើការរត្ត់ពី�ធមូ��សែ ការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិងឧប្រ�ិ�ឋ
 

�ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើសំើពីើការរត្ត់ពី�ធមូ��សែ ការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិងឧប្រ�ិ�ឋ
 

�មូមឆ្លលងខ្សែ��ខ្សែ�លពា�់ពី័�ធ (�ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើ) បា��ដើងើើត្តដើ�ើង�ុ�ង
 

�មូមឆ្លលងខ្សែ��ខ្សែ�លពា�់ពី័�ធ (�ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើ) បា��ដើងើើត្តដើ�ើង�ុ�ង
 

ឆុាំ �២០០២ ដើ�ើយុជា��ដើ�ើ រការពីិដើប្រ�ះដើ��ល់ថុ្នា�់ត្ត���់ដើ�យុ ឆុាំ�២០០២ ដើ�ើយុជា��ដើ�ើ រការពីិដើប្រ�ះដើ��ល់ថុ្នា�់ត្ត���់ដើ�យុ 
សម័ប្រគំចិិត្តំ �ិងមិូ�ជា�់កាត្តពីា�ិចិច ខ្សែ�ល�ឹ�នាំ�រមួូ�ុដើ�យុរ�ឋ ភិិបាល

 
សម័ប្រគំចិិត្តំ �ិងមិូ�ជា�់កាត្តពីា�ិចិច ខ្សែ�ល�ឹ�នាំ�រមួូ�ុដើ�យុរ�ឋ ភិិបាល

 
អូស្រ្តា�ំលើ �ិងឥ�ូូដើ�ស�ើ ។ �ើត្តិវធិីើដើ�ះមា�ប្រ�ដើទ្ធសជាសមាជិិ�

 
អូស្រ្តា�ំលើ �ិងឥ�ូូដើ�ស�ើ ។ �ើត្តិវធិីើដើ�ះមា�ប្រ�ដើទ្ធសជាសមាជិិ�

 
ចិ��ួ�៤៦ �ិងអងគការអ�ំរជាតិ្តចិ��ួ��ួ�។ចិ��ួ�៤៦ �ិងអងគការអ�ំរជាតិ្តចិ��ួ��ួ�។

ដើបាះពី�មូពផ្តុំាយុ៖ ខ្សែ�មិូថុ�នាំ ឆុាំ �២០២១ដើបាះពី�មូពផ្តុំាយុ៖ ខ្សែ�មិូថុ�នាំ ឆុាំ �២០២១

�ប្រមូង�ប្រមូងដើ�ះដើ�ះគំឺជាធី�ធា� សប្រមា�់អុ�ដើធីាើ 
ដើ�ល�ដើ�បាយុរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល។ វាផ្តុំំល ់
�ូវការប្រ�មូូលផ្តុំំ� �នៃ�គំ�រូការអ��វត្តំលអដើ�ើមូីើជិ�រ�ញ  
�ិងខ្សែ�នាំ�រ�ឋ ភិិបាល ដើ�ដើពីលខ្សែ�លពីួ�ដើគំ 
ពីិចារណាដើលើជិដើប្រមូើសនាំនាំ ដើ�ើមូីើពីប្រងឹងការ 
ដើឆ្លលើយុត្ត�ចិ�ដើពាះការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែ 
សង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ �ប្រមូងដើ�ះ�ឹងកាល យុជាឯ��រ 
មូួយុរស់រដើវ ើ� ខ្សែ�លអាចិដើធីាើ�ចិច��ី�ុភាពី  
�ិងពីប្រងើ�បា�ដើ�ដើពីលដើប្រកាយុដើទ្ធៀត្ត។



ដើសចិ�ំើនៃថុលងអ��រគំ��ដើសចិ�ំើនៃថុលងអ��រគំ��
�ប្រមូងដើ�ះប្រត្តូវបា��ដើងើើត្តដើ�ើងដើ�យុប្រ�ុមូការង្វារ�ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើ សំើពីើការជិួញ�ូរមូ��សែ ដើ�យុមា��ប្រមូងដើ�ះប្រត្តូវបា��ដើងើើត្តដើ�ើងដើ�យុប្រ�ុមូការង្វារ�ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើ សំើពីើការជិួញ�ូរមូ��សែ ដើ�យុមា�

ការចូិលរមួូចិ�ខ្សែ��ពីើសមាជិិ��ូចិខាងដើប្រកាមូ៖ការចូិលរមួូចិ�ខ្សែ��ពីើសមាជិិ��ូចិខាងដើប្រកាមូ៖

នាំយុ��ឋ �ការពារពីលរ�ឋឥ�ូូដើ�ស�ើ �ិងអងគភាពីចិា�់ឥ�ូូដើ�ស�ើ 
ប្រ�សួងការ�រដើទ្ធស
ប្រ�ដើទ្ធសឥ�ូូដើ�ស�ើ

�ខាទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� �ិងការជិួញ�ូរមូ��សែ
ប្រ�ុមូគំយុ
�ង�មាល �ងប្រពី�ខ្សែ��អូស្រ្តា�ំលើ
ប្រ�ដើទ្ធសអូស្រ្តា�ំលើ

�ងប្រ�ឆាំ�ង�ឹងឧប្រ�ិ�ឋ�មូមឆ្លលងខ្សែ��
�ង�មាល �ង�ូូលិសមូើ�ូ�់មូា
ប្រ�ដើទ្ធសមូើ�ូ�់មូា

ប្រ�ពី័�ធ�ិដើ�ជិ� �ិងការធានាំរូ៉ា�់រង ការង្វារ�ូខ្សែវលដើ�ែ�ង់

ប្រ�សួង�វា��វត្តំិអាជិើវ�មូម �ិងការង្វារ
ប្រ�ដើទ្ធស�ូខ្សែវលដើ�ែ�ង់

ការ�ិល័យុដើស�ើ�អដើងើត្តការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិងរត្ត់ពី�ធមូ��សែ 
ប្រ�សួងដើស�ើ�អដើងើត្តខ្សែផ្តុំុ�ប្រពី�មទ្ធ�ូ
ប្រ�ដើទ្ធសប្រសើលង្វាើ

នាំយុ��ឋ �ប្រ�ឆាំ�ងការជិួញ�ូរមូ��សែ
ការ�ិល័យុអគំគប្រពីះរ៉ាជិអាជាា
ប្រ�ដើទ្ធសនៃថុ

នាំយុ��ឋ �ស��ភាពី �ិងស�វត្តិិភាពីការង្វារ
ប្រ�សួងធី�ធា�មូ��សែ �ិងដើអមូើរូ៉ាត្ត�ើយុ�មូម
ប្រ�ដើទ្ធសអារូ៉ា�់រមួូ

ការ�ិល័យុប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយ �ិងប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការជិួញ�ូរមូ��សែ
ប្រ�សួងការ�រដើទ្ធស ស�រ�ឋអាដើមូរ�ិ
ស�រ�ឋអាដើមូរ�ិ

នាំយុ��ឋ ���ងសុ�ល
ប្រ�សួងការ�រដើទ្ធស
ប្រ�ដើទ្ធសដើវៀត្តណាមូ

1កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



��ពីា�ថ្នា��ពីា�ថ្នា

ដើយុើងមា�ដើសចិ�ំើរ ើ�រ៉ាយុសូមូប្រ�គំល់ជូិ� ដើយុើងមា�ដើសចិ�ំើរ ើ�រ៉ាយុសូមូប្រ�គំល់ជូិ� �ប្រមូងនៃ�គំ�រូការអ��វត្តំលអដើ�ះ ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់  �ប្រមូងនៃ�គំ�រូការអ��វត្តំលអដើ�ះ ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់  
(�ប្រមូង) (�ប្រមូង) �ុ�ងនាំមូនៃ�ប្រ�ុមូការង្វារ�ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើ សំើពីើការជិួញ�ូរមូ��សែ (ប្រ�ុមូការង្វារ)។ �ប្រមូងដើ�ះប្រ�មូូលផ្តុំំ� ��ូវគំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូនៃ�ការ 

 

�ុ�ងនាំមូនៃ�ប្រ�ុមូការង្វារ�ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើ សំើពីើការជិួញ�ូរមូ��សែ (ប្រ�ុមូការង្វារ)។ �ប្រមូងដើ�ះប្រ�មូូលផ្តុំំ� ��ូវគំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូនៃ�ការ 

 អ��វត្តំលអពីើសមាជិិ�ប្រ�ុមូការង្វារ ដើ�ើមូីើខ្សែ�នាំ�ស�មូមភាពីរ�ស់រ�ឋ ភិិបាលដើ��ុ�ងត្ត���់ ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែ
 

អ��វត្តំលអពីើសមាជិិ�ប្រ�ុមូការង្វារ ដើ�ើមូីើខ្សែ�នាំ�ស�មូមភាពីរ�ស់រ�ឋ ភិិបាលដើ��ុ�ងត្ត���់ ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែ
 សង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ វាដើ�ំត្តដើលើអាទិ្ធភាពីខ្សែ�លបា�ប្រពីមូដើប្រពីៀងដើ�យុប្រ�ុមូការង្វារ ដើ�ឯ�ិចិចប្រ�ជិ��ប្រ�ចា�ឆុាំ �២០១៩រ�ស់�លួ� ដើ�ើយុរមួូចិ�ខ្សែ�� សង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ វាដើ�ំត្តដើលើអាទិ្ធភាពីខ្សែ�លបា�ប្រពីមូដើប្រពីៀងដើ�យុប្រ�ុមូការង្វារ ដើ�ឯ�ិចិចប្រ�ជិ��ប្រ�ចា�ឆុាំ �២០១៩រ�ស់�លួ� ដើ�ើយុរមួូចិ�ខ្សែ�� 

�ល់អាទិ្ធភាពីនៃ�ដើវទ្ធិការរ�ឋ ភិិបាល �ិងអាជិើវ�មូម ខ្សែ�លបា��ញ្ជាា �់�ូងចិាស់ដើ��ុ�ងអ���ស�៍សំើពីើការទ្ធទ្ធួល�គ ល់ ការអ��វត្តំ ចិលនាំ
 

�ល់អាទិ្ធភាពីនៃ�ដើវទ្ធិការរ�ឋ ភិិបាល �ិងអាជិើវ�មូម ខ្សែ�លបា��ញ្ជាា �់�ូងចិាស់ដើ��ុ�ងអ���ស�៍សំើពីើការទ្ធទ្ធួល�គ ល់ ការអ��វត្តំ ចិលនាំ
 ដើ�មូ�� (AAA)។ដើ�មូ�� (AAA)។

ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់អាចិមា�ដើប្រចិើ�ទ្ធប្រមូង់ ដើ�យុមា�រមួូទា�ងការជិួញ�ូរមូ��សែ ទាសភាពី �ិងទ្ធប្រមូង់ធីង�់ធីងរនៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �មាល �ង 
ពីល�មូម �ូចិជាដើសវ�ភាពី(ភាពីជា�ា� ��ដើប្រមូើ) �មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ទាសភាពី���� ល �ិងការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រដើ�យុការដើបា��ដើញ្ជាោ ត្តសប្រមា�់ពីល�មូម 
ឬដើសវា�មូម។ ជាអ��សល ការអ��វត្តំទា�ងដើ�ះគឺំមា�ជាទូ្ធដើ�ដើប្រចិើ�ជាងដើពីលណាទា�ងអស់។ អងគការពីល�មូមអ�ំរជាតិ្តបូា�់ប្រ�មា�ថ្នា មា�ប្រ�ជាជិ�ជាង 
២៤លា�នាំ�់ ��ពី�ងជា�់អនាំា �់ដើ��ុ�ង�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�ដើ�ទូ្ធទា�ងពិីភិពីដើលា� �ុ�ងដើនាំះមា�១៦លា�នាំ�់ ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់វសិ័យុ

 
ឯ�ជិ�1។ �ម �ប្រ�ដើទ្ធសណាខ្សែ�លអាចិរចួិផ្តុំ�ត្តដើ�ើយុ ដើ�ើយុ�ម �ឧសា��មូមឬវសិ័យុណាមូួយុខ្សែ�ល�ម �ហា�ិភិ័យុដើ�ើយុ។ 

ដើលើសពីើដើ�ះ ជិ�ងឺរ៉ាត្តត្តាត្ត�ូវ ើ�-១៩ បា��ណំាលឱ្យយមា�ហា�ិភិ័យុថុមើ�ិងកា�់ខ្សែត្ត�ពស់នៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �ុ�ងត្ត���់។ ផ្តុំល�ូះពាល់នៃ�
 

�ូវ ើ�-១៩ ដើ�ដើលើដើស�ឋ�ិចិច ��ពី�ងដើធីាើឱ្យយមា�ការជិ�រ�ញកា�់ខ្សែត្តខាល �ង�ល់ការជិួញ�ូរមូ��សែ ដើ�យុមា�រមួូទា�ងការបាត្ត់�ង់ការង្វារ�ិងប្របា�់ចិ��ូល។  
�ូវ ើ�-១៩�៏�ង្វាា ញ�ូវ�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូ�ុ�ងការ���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា � �ិងការ��ប្រទ្ធជិ�រងដើប្រ�ះផ្តុំងខ្សែ�រ។ 

រ�ឋ ភិិបាលមា�ត្តួនាំទ្ធើស�ខា�់ �ុ�ងការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ�ើយុចាត្ត់វធិា�ការខ្សែ�លរមួូមា�ការស�ការជាមូួយុវសិ័យុឯ�ជិ� អងគការអ�ំរជាតិ្ត 
 

�ិងសងគមូស�ើវលិ។ ដើទាះ�ូងណា�៏ដើ�យុ ដើយុើងមិូ�អាចិប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងឧប្រ�ិ�ឋ�មូមទា�ងដើ�ះខ្សែត្តមុា�់ឯងបា�ដើទ្ធ។ ដើយុើងប្រត្តូវការការដើឆ្លលើយុត្ត�ថុ្នា�់ត្ត���់
 �ិងអ�ំរជាតិ្ត ដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ�ើយុដើ�ើមូីើការពារ�ិង��ប្រទ្ធ�ល់អុ�ខ្សែ�លប្រ�ឈមូ�ឹងហា�ិភិ័យុ។ 

�ប្រមូងដើ�ះគឺំជាផ្តុំលិត្តផ្តុំលនៃ��ិចិចស�ការ�ិង�ិចិចស�ប្រ�តិ្ត�ត្តំិការ�ុ�ងត្ត���់។ វានាំ�មូ��ូវចិ�ដើ�ះ�ឹង �ិងជិ�នាំញពីើ�ណំាប្រ�ដើទ្ធសចិ��ួ�១៦ �ិងអងគការ
 អ�ំរជាតិ្តចិ��ួ�៣ ខ្សែ�លជាសមាជិិ�នៃ�ប្រ�ុមូការង្វារ ដើ�យុមា�ដើ�ល���ងជិួយុសប្រមូួល�ល់ការខ្សែចិ�រ �ខ្សែល�ពី័ត្ត៌មា��ិងចិ�ដើ�ះ�ឹង សំើពីើគំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូ

 ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ដើ�ើមូីើជិ�រ�ញស�មូមភាពីរ�ស់រ�ឋ ភិិបាលដើ�ដើលើខុាត្តពិីភិពីដើលា�។ 

ដើយុើងទ្ធ�ាឹងរង់ចា���ំការង្វាររ�ស់ដើយុើងជាមូួយុប្រ�ុមូការង្វារ �ិងសមាជិិ�ភាពី �ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើទូ្ធល�ទូ្ធលាយុ ដើ�ើមូីើពីប្រងឹងការដើឆ្លលើយុត្ត�រ�ស់រ�ឋ ភិិបាល 
 ចិ�ដើពាះការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ �ិងដើ�ើមូីើដើឆាំព ះដើ�រ�អនាំគំត្ត ខ្សែ�ល�ម ��រណាមុា�់ជាជិ�រងដើប្រ�ះដើ�យុ�រឧប្រ�ិ�ឋ�មូមទា�ងដើ�ះ។

1	 International	Labour	Organization,	“Forced	labour,	modern	slavery	and	human	trafficking”	2014	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm.

ដើលា� រ ូូដើលៀ�ស�ើ�ូ សូអ�ើដើមូៀរូ៉ាត្ត  ដើលា�ប្រសើ ដើវដើ�សា ��ល�ុឹ� ដើលា� រ ូូដើលៀ�ស�ើ�ូ សូអ�ើដើមូៀរូ៉ាត្ត  ដើលា�ប្រសើ ដើវដើ�សា ��ល�ុឹ� 

ស�ប្រ�ធា� ស�ប្រ�ធា� 

ប្រ�ុមូការង្វារ�ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើ  ប្រ�ុមូការង្វារ�ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើ 
 

ការជិួញ�ូរមូ��សែ ការជិួញ�ូរមូ��សែ 

ប្រ�សួងការ�រដើទ្ធស �ង�មាល �ងប្រពី�ខ្សែ��អូស្រ្តា�ំលើ 

ប្រ�ដើទ្ធសឥ�ូូដើ�ស�ើ ប្រ�ដើទ្ធសអូស្រ្តា�ំលើ

2 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី

https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm


វា�យស័ពីាវា�យស័ពីា
�ប្រមូងដើ�ះដើប្រ�ើពា�យដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ�ើមូីើពីិពី�៌នាំអ�ពីើការជិួញ�ូរមូ��សែ ទាសភាពី ដើសវ�ភាពី �មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ទាសភាពី���� ល �ិងការដើប្រជិើសដើរ ើស 
ពីល�រដើ�យុការដើបា��ដើញ្ជាោ ត្ត។

ពា�យកាត្ត់ �ិងអ�ែរកាត្ត់ពា�យកាត្ត់ �ិងអ�ែរកាត្ត់

Bali Process Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related 
Transnational Crime

GABF Bali Process Government and Business Forum

ILO International Labour Organization

IOM International Organization for Migration

IPEC International Programme on the Elimination of Child Labour

NGO Non-government organization

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

RSO Bali Process Regional Support Office

SDGs The United Nations Sustainable Development Goals

Compendium Compendium of Good Practice Examples to Combat Exploitation in  
Supply Chains

TIP Protocol Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime

UN United Nations

UNGP United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

Working Group Bali Process Working Group on Trafficking in Persons

3កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



មាត្តិកាមាត្តិកា

ការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចចការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច   ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ 6

ដើត្តើ ‘ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់’ �ិង ‘ត្តមាល ភាពីខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់’មា��័យុ�ូចិដើមូំចិ? 7
ទ្ធ��� �ិងវ�ិលភាពីនៃ��ញ្ជាា  7
�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូថុមើៗ �ិង��ពី�ង��ំ 8
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5កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



ការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច   ការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច   
ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់

មូ��សែរ៉ា�់លា�នាំ�់ដើ�ទូ្ធទា�ងពិីភិពីដើលា� ប្រត្តូវបា�ដើគំដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ង មូ��សែរ៉ា�់លា�នាំ�់ដើ�ទូ្ធទា�ងពិីភិពីដើលា� ប្រត្តូវបា�ដើគំដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ង 
ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ទ្ធ��ិញ�ិងដើសវា�មូម ខ្សែ�លដើយុើងល�់ ទិ្ធញ �ិងដើប្រ�ើប្របាស់

 
ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ទ្ធ��ិញ�ិងដើសវា�មូម ខ្សែ�លដើយុើងល�់ ទិ្ធញ �ិងដើប្រ�ើប្របាស់

 
ជាដើរៀងរ៉ាល់នៃថុង។ ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ អាចិដើ�ើត្តមា� ជាដើរៀងរ៉ាល់នៃថុង។ ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ អាចិដើ�ើត្តមា� 
ដើ�ប្រគំ�់ឧសា��មូម �ិងវសិ័យុនាំនាំ រ៉ា�់�ញ្ចចូ លទា�ងផ្តុំលិត្ត�មូមសដើមូល�� ដើ�ប្រគំ�់ឧសា��មូម �ិងវសិ័យុនាំនាំ រ៉ា�់�ញ្ចចូ លទា�ងផ្តុំលិត្ត�មូមសដើមូល�� 
��ពា�់�ិងមូាូ�អាហារ ការ�ងសង់ដើ��ឋ រចិនាំសមូព័�ធស�ខា�់ៗ �ូចិជា ��ពា�់�ិងមូាូ�អាហារ ការ�ងសង់ដើ��ឋ រចិនាំសមូព័�ធស�ខា�់ៗ �ូចិជា 
ផ្តុំលូវថុុល់�ិងអា�រ ដើ�ើយុ�ិងការផ្តុំំល់ដើសវា�មូមរមួូទា�ងការលាងសមាអ ត្ត។ 

 
ផ្តុំលូវថុុល់�ិងអា�រ ដើ�ើយុ�ិងការផ្តុំំល់ដើសវា�មូមរមួូទា�ងការលាងសមាអ ត្ត។ 

 
ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចចមា�ពាសដើពីញ�ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ដើ�ប្រគំ�់ត្ត���់ទា�ង ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចចមា�ពាសដើពីញ�ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ដើ�ប្រគំ�់ត្ត���់ទា�ង 
អស់នៃ�ពិីភិពីដើលា� �ិង�ដើងើើត្តប្របា�់ចិ�ដើ�ញ��សចិា�់ប្រ�មា�១៥០ អស់នៃ�ពិីភិពីដើលា� �ិង�ដើងើើត្តប្របា�់ចិ�ដើ�ញ��សចិា�់ប្រ�មា�១៥០ 
�ុើលា���លាល រ ជាដើរៀងរ៉ាល់ឆុាំ �។�ុើលា���លាល រ ជាដើរៀងរ៉ាល់ឆុាំ �។2  

2	 International	Labour	Organization,	“ILO	says	forced	labour	generates	annual	profits	of	US$150	billion”	20	May	2014 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm.

នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី6



ដើត្តើ ‘ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់’ �ិង ‘ត្តមាល ភាពីខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់’មា��័យុ�ូចិដើមូំចិ?ដើត្តើ ‘ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់’ �ិង ‘ត្តមាល ភាពីខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់’មា��័យុ�ូចិដើមូំចិ?

រ៉ាល់រ�ឋ ភិិបាល �ិងអាជិើវ�មូមមា�ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ទា�ងដើ�ះ រមួូមា�ប្រ�ជាជិ�ខ្សែ�លផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ឋ ភិិបាល ឬអាជិើវ�មូម�ូវផ្តុំលិត្តផ្តុំល 
�ិងដើសវា�មូមខ្សែ�លរ�ឋ ភិិបាល ឬអាជិើវ�មូមប្រត្តូវការដើ�ើមូីើ��ដើ�ើ រការ។ ឧទា�រ�៍ ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់ប្រ�ុមូ�ុ��មូូូ�សដើមូល����ពា�់មូួយុ រមួូមា�ពីល�រ 
ខ្សែ�លដើ�ះ��ាស ពីល�រខ្សែ�លយុ���ាសដើ�ត្តាញជាប្រ�ណាត្ត់ ពីល�រខ្សែ�លដើ�រប្រ�ណាត្ត់ដើនាំះដើ�ជាសដើមូល����ពា�់ អុ�ដើ�ើ�ឡា��ឹ�ទ្ធ��ិញខ្សែ�ល�ឹ� 
សដើមូល����ពា�់ដើធីាើរចួិរ៉ាល់ដើ�ហាងរ�ស់ប្រ�ុមូ�ុ��មូូូ�សដើមូល����ពា�់ �ិង��គំគលិ�ខ្សែផ្តុំុ�ល�់ដើ�តាមូហាងទា�ងដើនាំះ។ �ូចិ�ុដើ�ះខ្សែ�រ ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស ់
រ�ឋ ភិិបាល�ុ�ងវសិ័យុស��ង់ ប្រ�ខ្សែ�លជារ៉ា�់�ញ្ចចូ លពីល�រខ្សែ�លរ��រ�វត្តិ�ធាត្ត�ដើ�ើមូ ពីល�រខ្សែ�ល��ដើ�ើ រការវត្តិ�ធាត្ត�ដើ�ើមូដើ�ជាផ្តុំលិត្តផ្តុំលស��ង់ ពីល�រ

 ខ្សែ�ល�ឹ�ទ្ធ��ិញពីើដើរ៉ាងចិប្រ�ដើ�ទ្ធើតា�ងស��ង់ �ិង�មូម�រស��ង់ខ្សែ�លដើធីាើការដើ�ទ្ធើតា�ងស��ង់។ 

ជាដើរឿយុៗ ពីល�រដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ អាចិង្វាយុរងដើប្រ�ះពីើការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។ ដើទាះ�ូងណា�៏ដើ�យុ �៏រ�ឋ ភិិបាល�ិងអាជិើវ�មូម
 

ជាដើប្រចិើ��ឹងតិ្តចិត្តួចិណាស់អ�ពីើខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់ពីួ�ដើគំ។ ការដើ�ះដើធីាើឱ្យយមា�ការល�បា��ុ�ងការរ�ដើ�ើញការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ខ្សែ�ល
 អាចិដើ�ើត្តដើ�ើងដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ រ�ឋ ភិិបាល �ិងអាជិើវ�មូមអាចិខ្សែសាងយុល់�ខ្សែ�ិមូអ�ពីើខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់ពីួ�ដើគំ ដើ�យុចាត្ត់វធិា�ការដើ�ើមូីើ

 ខ្សែសាងយុល់ពីើរដើ�ៀ�ខ្សែ�លផ្តុំលិត្តផ្តុំល �ិងដើសវា�មូមខ្សែ�លពីួ�ដើគំដើប្រ�ើប្រត្តូវបា�ផ្តុំលិត្ត �ិងខ្សែចិ�ចាយុ។ ការដើ�ះជិួយុដើធីាើឱ្យយខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់កា�់ខ្សែត្តមា�ត្តមាល ភាពី 
 

�ិងមា��័យុថ្នា�រ�ើ នៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចចអាចិប្រត្តូវបា����ត្ត់អត្តំសញ្ជាា �។ 

ទ្ធ��� �ិងវ�ិលភាពីនៃ��ញ្ជាាទ្ធ��� �ិងវ�ិលភាពីនៃ��ញ្ជាា

ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ គំឺជា�ញ្ជាា ស�ល�៏ធី�មូួយុ។ អងគការពីល�មូមអ�ំរជាតិ្ត (ILO) បូា�់�ម �ថ្នា មា�ជិ�រងដើប្រ�ះជាង២៤លា�នាំ�់  
ខ្សែ�លរងដើប្រ�ះដើ�យុ�រ�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ដើ�ទូ្ធទា�ងពិីភិពីដើលា�។3 �ុ�ងដើនាំះ ១៦លា�នាំ�់ប្រត្តូវបា�បូា�់ប្រ�មា�ថ្នា ប្រត្តូវបា�ដើគំដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ� 
�ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ទូ្ធទា�ងពិីភិពីដើលា� រមួូទា�ងដើ��ុ�ងឧសា��មូមនាំនាំ�ូចិជាស��ង់ វាយុ�ភិ�ូ �សិ�មូម �ិងការង្វារ�ដើប្រមូើតាមូផ្តុំាះ។ 

៥០%នៃ�ជិ�រងដើប្រ�ះទា�ងដើ�ះ ប្រត្តូវបា�ដើគំដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  តាមូរយុៈទាសភាពី���� ល។4

ជិ�រងដើប្រ�ះ៤លា�៨ខ្សែស�នាំ�់ សិិត្តដើ��ុ�ងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ផ្តុំលូវដើភិទ្ធដើ�យុ�ងំ� ដើ�ើយុ៤លា�នាំ�់  
សិិត្តដើ��ុ�ង�មាល �ងពីល�មូម�ងំ�ដើ�យុរ�ឋ។4

ស្រ្តាសំើ �ិង��មារ ើរងផ្តុំល�ូះពាល់មិូ�ដើសមើ�ុ ដើ�យុមា�ជិ�រងដើប្រ�ះ៩៩% ដើ��ុ�ងវសិ័យុផ្តុំលូវដើភិទ្ធ
 ពា�ិជិា�មូម �ិង៥៨%ដើ��ុ�ងវសិ័យុដើផ្តុំែងដើទ្ធៀត្ត ។4

�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�ដើ�ើត្តដើ�ើងដើ�ប្រគំ�់ប្រ�ដើទ្ធស�ុ�ងពិីភិពីដើលា�។ ដើទាះ�ូងណា�៏ដើ�យុ  
វាមា�ជាទូ្ធដើ�ដើ�ត្ត���់អាស�ើ �ិងបូាស�ើ�ា�ិ។5

3	 International	Labour	Organization,	“Forced	labour,	modern	slavery	and	human	trafficking”	2014	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm. 

4	 International	Labour	Organization,	“Ending	forced	labour	by	2030:	A	review	of	policies	and	programmes”	10	December	2018	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_653986/lang--en/index.htm.

5	 International	Labour	Organization,	“Forced	Labour	in	Asia	and	the	Pacific”	2021	 
https://www.ilo.org/asia/areas/forced-labour/WCMS_634534/lang--en/index.htm.

7កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូថុមើៗ �ិង��ពី�ង��ំ�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូថុមើៗ �ិង��ពី�ង��ំ

�ិ�ការ�៍ពីិភិពីដើលា�ជា�់លា�់ អាចិ�ដើងើើត្ត�មាល �ងពីល�មូមខ្សែ�លង្វាយុរងដើប្រ�ះដើ�យុការអ��វត្តំដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។ �ិ�ការ�៍ទា�ងដើ�ះរមួូ�ញ្ចចូ លទា�ង៖

 � ហា�ិភិ័យុភូិមូិ�ស្រ្តាសំនៃ�ជិដើមាល ះ  រ ��ូរចិ�ណា�ប្រសុ��ពស់ �នាំល ស់ទ្ធើល�ដើ� �ិងអភិិបាល�ិចិចមិូ�លអ

 � ប្រ�ត្តិ�ត្តំិការអាជិើវ�មូមខ្សែ�លជិ�រ�ញដើ�យុ ‘ការប្រ�ណា�ងប្រ�ខ្សែជិងដើ�យុកាត្ត់��ិយុនៃថុលល�់’ ដើ�ើមូីើផ្តុំលិត្តទ្ធ��ិញ�ិងដើសវា�មូមខ្សែ�លមា�ត្តនៃមូលដើថ្នា� 
 

តាមូលទ្ធធភាពីខ្សែ�លអាចិដើធីាើដើ�បា� �ិង

 � ល�ំ�ៈកា�់ខ្សែត្តសម�គំ�ម ញនៃ�ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។

�ិ�ការ�៍ទា�ងដើ�ះដើ�ខ្សែត្តជា�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូជា��ំ�នាំា �់ ដើ��ុ�ង�ិចិចប្រ�ឹងខ្សែប្រ�ងជាស�ល ដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ 
 

ទ្ធ�ាឹមូ�ឹងដើ�ះ �ញ្ជាា ប្រ�ឈមូថុមើៗ �ិងដើលចិដើ�ើង �ូចិជាការរ ើ�រ៉ាល�លនៃ�ជិ�ងឺរ៉ាត្តត្តាត្ត�ូវ ើ�-១៩ ទាមូទារ�ូវការដើឆ្លលើយុត្ត�ជា�នាំា �់ �ិង��ដើណាះប្រ�យុ
 

�វា��វត្តំិ។

ហា�ិភិ័យុភូិមូិ�ស្រ្តាសំហា�ិភិ័យុភូិមូិ�ស្រ្តាសំ

ប្រគំ�់ប្រ�ដើទ្ធសទា�ងអស់ដើ�ដើលើពីិភិពីដើលា� អាចិង្វាយុ�ឹងមា�មូូលដើ�ត្ត�ដើ�ើមូ ឬ�តំាជិ�រ�ញ ខ្សែ�ល�ដើងើើ�ភាពីង្វាយុរងដើប្រ�ះរ�ស់ប្រ�ជាជិ�ចិ�ដើពាះការដើ�ង 
ប្រ�វញ័្ចច ។ ទា�ងដើ�ះអាចិរមួូមា�៖

 � ការ�ល ស់ទ្ធើល�ដើ� រមួូទា�ងដើ�យុ�រជិដើមាល ះ ឬដើប្រ�ះមូ��ំរ៉ាយុធីមូមជាតិ្ត

 � ភាពីប្រ�ើប្រ� រមួូទា�ងដើ�យុ�រភាពីអត្ត់ការង្វារដើធីាើ ឬការង្វារខ្សែ�លបា�ប្របា�់ខ្សែ�តិ្តចិ

 � វធិា�នៃ�ចិា�់ទ្ធ�់ដើ�ាយុ

 � វសិមូភាពី �ិងការមិូ�ដើអើដើពីើ

 � ការអ��វត្តំដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រអ�ំរជាតិ្តខ្សែ�លមា�����សឆ្លគង �ិង

 � ការការពារ�ខ្សែ�លងការង្វារមូិ�លអ។

ការអ��វត្តំ�ជិើវ�មូម ‘ការប្រ�ណា�ងប្រ�ខ្សែជិងដើ�យុកាត្ត់��ិយុនៃថុលល�់’ការអ��វត្តំ�ជិើវ�មូម ‘ការប្រ�ណា�ងប្រ�ខ្សែជិងដើ�យុកាត្ត់��ិយុនៃថុលល�់’

អាជិើវ�មូម �ិងរ�ឋ ភិិបាលអាចិចូិលរមួូចិ�ខ្សែ���ុ�ងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ពីល�រ ដើ�យុចូិលរមួូ�ុ�ង ‘ការប្រ�ណា�ងប្រ�ខ្សែជិងដើ�យុកាត្ត់��ិយុនៃថុលល�់’ ដើ�ើមូីើកាត្ត់��ិយុ
 នៃថុលចិ�ណាយុ �ិងកាត្ត់��ិយុដើពីលដើវលាផ្តុំលិត្ត�មូម ដើ�ើយុ�ិងដើពីលដើវលាខ្សែចិ�ចាយុ។ ដើ�ដើពីលខ្សែសាងយុល់ពីើវធិា�ការកាត្ត់��ិយុចិ�ណាយុ អាជិើវ�មូមអាចិដើមូើល
 

រ �លងពីើផ្តុំល�ូះពាល់សិទ្ធធិមូ��សែ នៃ�ការសដើប្រមូចិចិិត្តំរ�ស់ពីួ�ដើគំ ជាពិីដើសសដើ�ដើលើពីល�រខ្សែ�លង្វាយុរងដើប្រ�ះ��ផ្តុំ�ត្ត ខ្សែ�លលា�់��បា�ង�ូងដើប្រ�ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែ
 សង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់ពីួ�ដើគំ។

ប្រសដើ�ៀង�ុដើ�ះខ្សែ�រ ដើ��ុ�ងការប្រ�ណា�ងប្រ�ខ្សែជិងដើ�ើមូីើទា�ទ់ាញការវ�ិដិើ�គំ�រដើទ្ធស រ�ឋ ភិបិាលអាចិកាត់្ត��ិយុ�ទ្ធ�ីញ្ចាតិំ្ត �ងិការពីប្រងងឹល�ំ��ូការង្វារ
 សមូរមូយ ដើ�ើមូីើកាត្ត�់�ិយុនៃថុលចិ�ណាយុពីល�មូម សប្រមា�អ់ាជិើវ�មូមខ្សែ�ល��ពី�ងប្រ�តិ្ត�តិំ្តការដើ��ុ�ងប្រ�ដើទ្ធសដើនាំះ។ រ�ឋ ភិបិាលអាចិដើធីាើការជាមូយួុវសិយ័ុឯ�ជិ�

 ដើ�ើមូីើជិ�រ�ញ‘ការប្រ�ណា�ងប្រ�ខ្សែជិង�ល់��ពូីល’ ជាជិ��សួឱ្យយការខ្សែ�លមូអការអ��វត្ត�ំខ្សែ�លងដើធីាើការ ដើ�តាមូអាជិើវ�មូមទា�ងអស់។ រ�ឋ ភិបិាលអាចិដើធីាើការដើ�ះបា�ដើ�យុ 
��ប្រទ្ធការអ��វត្តកំារទ្ធញិរ�សអ់ាជិើវ�មូមខ្សែ�លដើលើ��មូពសខ់្សែ�ែសង្វាា �ផ់្តុំគត្តផ់្តុំគង់ ខ្សែ�លមា�ការទ្ធទួ្ធល��សប្រត្តវូ �ងិត្តមាល ភាពី ប្រពីមូទា�ងតាមូរយុៈការពីប្រងងឹ��ដើ�ើ រការ 
លទ្ធធ�មូមវសិយ័ុ�ធារ�ៈ ដើ�ើមូីើដើលើ�ទឹ្ធ�ចិតិ្ត�ំល់ការអ��វត្តអំាជិើវ�មូមប្រ���ដើ�យុទ្ធ��ួល��សប្រត្តវូ។

គំ�លឹះស�ខា�់៖ ដើធីាើការជាមូួយុវសិ័យុឯ�ជិ�ដើ�ើមូីើ�ដើងើើត្តការយុល់�ឹងគំ�លឹះស�ខា�់៖ ដើធីាើការជាមូួយុវសិ័យុឯ�ជិ�ដើ�ើមូីើ�ដើងើើត្តការយុល់�ឹង

 � វាស�ខា�់ណាស់ខ្សែ�លរ�ឋ ភិិបាលដើធីាើការជាមូួយុវសិ័យុឯ�ជិ�ដើ�ើមូីើខ្សែសាងរ�ឱ្យកាស ដើ�ើមូីើដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំ�ល់ការ
 ដើធីាើជិ��ួញប្រ���ដើ�យុទ្ធ��ួល��សប្រត្តូវ �ិងខ្សែ�លមូអត្តមាល ភាពីខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ដើ�យុមា�រមួូ ទា�ងតាមូរយុៈ 

គំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូខ្សែ�លមា��ទ្ធ�ីញ្ចាត្តំិ �ិង�ម ��ទ្ធ�ីញ្ចាត្តំិ។ 

 � រ�ឋ ភិិបាល�៏អាចិដើធីាើការជាមូួយុអុ�ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់�លួ��ា ល់ខ្សែ�រ ដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុហា�ិភិ័យុនៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច
 

ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់�ុ�ងវសិ័យុ�ធារ�ៈ ដើ�យុមា�រមួូទា�ងតារយុៈការ���ត្ត់ការរ �ពឹីងទ្ធ��ចិាស់លាស ់
ចិ�ដើពាះអុ�ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ឋ ភិិបាល។

8 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



ភាពីសម�គំ�ម ញនៃ�ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ភាពីសម�គំ�ម ញនៃ�ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់

ល�ំ�ៈស�លនៃ�ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់មា��័យុថ្នា ការរ�ប្រ�ភិពី ផ្តុំលិត្ត�មូម ការផ្តុំលិត្ត ដើ�ើយុ�ិងខ្សែចិ�ចាយុទ្ធ��ិញ �ិងដើសវា�មូមអាចិដើ�ើត្តដើ�ើងដើ�ខ្សែផ្តុំុ�ដើផ្តុំែងៗ
 នៃ�ពិីភិពីដើលា�។ ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ស�ល�៏កា�់ខ្សែត្តសម�គំ�ម ញ �ិងមា�ចិលនាំដើលឿ�ខ្សែ�លមិូ�ធាល �់មា�ពីើមូ��មូ�។ ដើ�ះមា��័យុថ្នា ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ 

អាចិពិីបា����ត្ត់អត្តំសញ្ជាា � �ិងតាមូ��។ ទ្ធ��ិញភាគំដើប្រចិើ�ឆ្លលងកាត្ត់ខ្សែ�ែសង្វាា �់ខ្សែវងអនាំល យុនៃ�ផ្តុំលិត្ត�រ ឧសា��រ អុ�ខ្សែចិ�ចាយុ �ិងអុ�ល�់រ៉ាយុ 
 

មូ��ដើពីលទ្ធ��ិញទា�ងដើនាំះដើ��ល់អតិ្តថុិជិ�។ ដើ�យុ�រខ្សែត្ត�ញ្ជាា ដើ�ះ ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចចអាចិប្រត្តូវបា�លា�់��បា�ង�ូងដើប្រ�ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ដើ�ើយុ 
ពីិបា��ុ�ងការ���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា � �ិងលាត្តប្រត្ត�ងឱ្យយដើ�ើញ។ ជាលទ្ធធផ្តុំល អាជិើវ�មូម�ិងរ�ឋ ភិិបាលជាញឹ�ញយុអាចិចូិលរមួូចិ�ខ្សែ���ល់ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច

 ដើ�យុមិូ��ឹង�លួ�។

ជិ�ងឺរ៉ាត្តត្តាត្ត�ូវ ើ�-១៩ជិ�ងឺរ៉ាត្តត្តាត្ត�ូវ ើ�-១៩

ជិ�ងឺរ៉ាត្តត្តាត្ត�ូវ ើ�-១៩ ទូ្ធទា�ងស�លដើលា� បា��ដើងើើ�ហា�ិភិ័យុនៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចចសប្រមា�់អុ�ខ្សែ�លង្វាយុរងដើប្រ�ះ��ផ្តុំ�ត្តចិ�ដើពាះការអ��វត្តំទា�ងដើ�ះ រមួូទា�ង 
ពីល�រដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ពីិភិពីដើលា�។ មា��តំាជាដើប្រចិើ�ខ្សែ�លជិ�រ�ញឱ្យយមា�ហា�ិភិ័យុ�ពស់ ដើ�យុរមួូមា�៖

 � ការបាត្ត់�ង់ការង្វារ �ិងប្របា�់ចិ��ូល

 � ការយុល់�ឹងទា�អ�ពីើសិទ្ធធិដើ��ខ្សែ�លងដើធីាើការ

 � ត្តប្រមូូវការដើ�ើមូីើដើធីាើការដើលើសដើមូាង ដើ�ើមូីើ��ដើពីញចិដើនាំល ះសមូត្តិភាពី

 � ត្តប្រមូូវការដើ�ើ�ដើ�ើង ដើ�យុ�រខ្សែត្ត�ងាះខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ �ិង

 � ការរតឹ្តត្តីតិ្តការដើធីាើ��ដើ�ើ រ ខ្សែ�ល��់�ប្រមិូត្តដើលើសមូត្តិភាពីរ�ស់ពីល�រ �ុ�ងការវលិប្រត្ត��់ដើ�កា�់ប្រ�ដើទ្ធស��ដើ�ើ ត្តដើ�យុស�វត្តិិភាពី។

ទ្ធ�ាឹមូ�ឹងដើ�ះ ការរតឹ្តត្តីតិ្តដើលើការដើធីាើ��ដើ�ើ រ �ិងទ្ធ�នាំ�់ទ្ធ��ងដើ�វញិដើ�មូ�រវាង��គំគល ប្រពីមូទា�ងការ�ល ស់�ំូរល�ំ��ូ�មាល �ងការង្វារ បា�ដើធីាើឱ្យយរ �ខា��ល់
 ��ដើ�ើ រការ �ិងការប្រគំ�់ប្រគំងការវាយុត្តនៃមូលហា�ិភិ័យុខ្សែ�លមា�ប្រ��់។ �តំាទា�ងដើ�ះបា�រមួូ�ញ្ចចូ ល�ុដើ�ើមូីើ�ដើងើើ�ហា�ិភិ័យុ�ល់ពីល�រដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់

 ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ពីិភិពីដើលា� ខ្សែ�លង្វាយុរងដើប្រ�ះពីើការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។ វាជាការស�ខា�់ណាស់ខ្សែ�លរ�ឋ ភិិបាល �ិង�៏�ូចិជាអាជិើវ�មូម ��ំតាមូ�� �ិងដើធីាើការជាមូួយុ�ុ 
 

ដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុ��ដើ�ើ �ហា�ិភិ័យុនៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ខ្សែ�លនាំ�មូ�ដើ�យុ�ូវ ើ�-១៩។

9កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



ដើត្តើការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ដើត្តើការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់
ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ មា�ល�ំ�ៈ�ូចិដើមូំចិ?ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ មា�ល�ំ�ៈ�ូចិដើមូំចិ?

នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី10



ដើត្តើការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច គំឺជាអាើ?ដើត្តើការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច គំឺជាអាើ?

ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ រមួូមា�ការអ��វត្តំដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �៏ធីង�់ធីងរជាដើប្រចិើ� ខ្សែ�លការ�ងំិត្ត�ងំ� ការគំ�រ៉ាមូ��ខ្សែ�ង ឬការដើបា�ប្របាស់ប្រត្តូវបា�ដើប្រ�ើ 
ដើ�ើមូីើដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ពីើជិ�រងដើប្រ�ះ �ិងដើធីាើឱ្យយអ�ំរ៉ាយុ�ល់ ឬ���ូត្តសិទ្ធធិដើសរ ើភាពីរ�ស់ពីួ�ដើគំ។ សប្រមា�់ដើ�ល���ងនៃ��ប្រមូងដើ�ះ ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច មូិ�រ៉ា�់

 �ញ្ចចូ លការអ��វត្តំនាំនាំ �ូចិជាល�ំ��ូការង្វារខ្សែ�លមា��ប្រមិូត្តទា� ឬការដើ�ើ�ប្របា�់ឈុួលមិូ�ប្រគំ�់ប្រ��់ដើ�ឱ្យយពីល�រ  ដើទាះ�ើជាការអ��វត្តំទា�ងដើ�ះមា�
 ដើប្រ�ះថុ្នា�់ �ិងអាចិមា�ដើ��ុ�ង�រ�ើ �លះនៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �៏ដើ�យុ។ ប្រ�អ�់ខាងដើប្រកាមូ �ង្វាា ញពីើអាើខ្សែ�លអាចិជាការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ពីល�រ ខ្សែ�លផ្តុំា�យុពីើសំង់�រ
 ការង្វារសមូរមូយ។

ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ពីិភិពីដើលា�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ពីិភិពីដើលា�

ភាគំដើប្រចិើ�នៃ�ជិ�រងដើប្រ�ះពីើការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ�ដើលើពីិភិពីដើលា� ប្រត្តូវបា�ដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ពីិភិពីដើលា�។ ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចចអាចិដើ�ើត្តដើ�ើងដើ�
 

ប្រគំ�់��ណា�់កាលនៃ�ខ្សែ�ែ�ណំាញផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ដើ�យុរមួូមា�៖

 � ផ្តុំលិត្ត�មូមវត្តិ�ធាត្ត�ដើ�ើមូ

 � ផ្តុំលិត្ត�មូម �ិងការសលចិប្រមាញ់ទ្ធ��ិញ

 � ការផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ដើសវា�មូម �ូចិជាដើសវាសមាអ ត្ត�ិងស�ំិស��

 � ការ�ឹ�ជិញ្ចាូ �តាមូនាំវា ឬការខ្សែចិ�ចាយុទ្ធ��ិញដើ�ជិ��វញិពិីភិពីដើលា� �ិង

 � ការដើបាះដើចាល រ�ះដើរ ើ ឬ���ូត្តទ្ធ��ិញខ្សែ�លខ្សែលងដើប្រ�ើប្របាស់ត្តដើ�ដើទ្ធៀត្ត។

ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �៏អាចិដើ�ើត្តដើ�ើងដើ��ុ�ងចិ��� ចិណាមូួយុនៃ�វ�ំពីល�មូមផ្តុំងខ្សែ�រ ដើ�យុរមួូទា�ងដើ�ចិ��� ចិដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ប្រគំ�់ដើពីល�ុ�ងអ���ងដើពីលដើធីាើការ 
 ដើ�ើយុសូមូីើខ្សែត្តដើ�ដើពីលដើចិញពីើការង្វារ�ំើ។ ដើទាះ�ើជាមា�វធិីើជាដើប្រចិើ�ខ្សែ�លការដើ�ងប្រ�វញ័្ចចអាចិ�ង្វាា ញដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់�៏ដើ�យុ �៏មា�ល�ំ�ៈចិរតិ្ត
 សុូលមូួយុចិ��ួ� ខ្សែ�លអាចិ�ង្វាា ញពីើហា�ិភិ័យុ�ពស់នៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ខ្សែ�រ៖

  �� ហា�ិភិ័យុវសិ័យុ �ិងឧសា��មូម៖ហា�ិភិ័យុវសិ័យុ �ិងឧសា��មូម៖ វសិ័យុ �ិងឧសា��មូមមូួយុចិ��ួ� អាចិមា�ហា�ិភិ័យុនៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �ពស់ ដើ�យុ�រខ្សែត្តល�ំ�ៈចិរតិ្ត  
ផ្តុំលិត្តផ្តុំល �ិង��ដើ�ើ រការរ�ស់វា។ ឧទា�រ�៍ ឧសា��មូមខ្សែ�លប្រត្តូវបា�ដើគំទ្ធទ្ធួល�គ ល់ថ្នាមា�ហា�ិភិ័យុ�ពស់ដើ�ទូ្ធទា�ងពិីភិពីដើលា� រមួូមា��ខ្សែ�លង 
វត្តិ�ធាត្ត�ដើ�ើមូ វាយុ�ភិ័�ូ �ិងមូូូ�សដើមូល����ពា�់ ដើ��ទ្ធ ដើអ�ចិិប្រត្តូ�ិ� ការសមាអ ត្ត �ិង�សិ�មូម។

  �� ហា�ិភិ័យុផ្តុំលិត្តផ្តុំល �ិងដើសវា�មូម៖ហា�ិភិ័យុផ្តុំលិត្តផ្តុំល �ិងដើសវា�មូម៖ ផ្តុំលិត្តផ្តុំល �ិងដើសវា�មូមមូួយុចិ��ួ� អាចិមា�ហា�ិភិ័យុនៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �ពស់ ដើ�យុ�រខ្សែត្តវធិីើខ្សែ�លវាប្រត្តូវបា� 
ផ្តុំលិត្ត ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ឬដើប្រ�ើប្របាស់។

  �� ហា�ិភិ័យុភូិមូិ�ស្រ្តាសំ៖ហា�ិភិ័យុភូិមូិ�ស្រ្តាសំ៖ ប្រ�ដើទ្ធស�លះអាចិមា�ហា�ិភិ័យុ�ពស់នៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ�យុ�រអភិិបាល�ិចិចមិូ�លអ វធិា�នៃ�ចិា�់ទ្ធ�់ដើ�ាយុ វវិាទ្ធ អ�ដើពីើពី�� 
រលួយុ ការ�ល ស់ទ្ធើល�ដើ� �រ៉ាជ័ិយុរ�ស់រ�ឋ�ុ�ងការការពារសិទ្ធធិមូ��សែ រ ��ូរ�ពស់នៃ�ជិ�ចិ�ណា�ប្រសុ� �ិង�តំាដើស�ឋ�ិចិចសងគមូ �ូចិជាភាពីប្រ�ើប្រ� ឬការ

 ដើរ ើសដើអើង�៏ទូ្ធល�ទូ្ធលាយុ។

  �� ហា�ិភិ័យុអាជិើវ�មូម៖ហា�ិភិ័យុអាជិើវ�មូម៖ ល�ំ�ៈនៃ�គំ�រូខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់អងគភាពីជា�់លា�់មូួយុ អាចិ�ដើងើើត្តហា�ិភិ័យុ�ពស់នៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។ ឧទា�រ�៍  
ការពឹីងខ្សែផ្តុំអ��ូងទូ្ធល�ទូ្ធលាយុដើលើការដើ�ូការ��ំ �ិងការដើប្រ�ើប្របាស់អុ�ដើប្រជិើសដើរ ើស�មាល �ងពីល�មូម អាចិ�ដើងើើ�ហា�ិភិ័យុនៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែ 

 
�ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។

ទ្ធប្រមូង់នៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ពីល�រទ្ធប្រមូង់នៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ពីល�រ

 � ពីល�រមិូ�អាចិ��ិដើសធី ឬឈ�់ដើធីាើ 
ការង្វារ ដើ�យុ�រការ�ងំិត្ត�ងំ�  
ការគំ�រ៉ាមូ��ខ្សែ�ង ការឆ្លដើបា�  
ឬ���� ល

 � ពីល�រប្រត្តូវបា����ូត្តដើសរ ើភាពី
�ា ល់�លួ�

ល�ំ��ូការង្វារខ្សែ�លមា��ប្រមិូត្តទាល�ំ��ូការង្វារខ្សែ�លមា��ប្រមិូត្តទា� � 
 ឬមា�ដើប្រ�ះថុ្នា�់ ឬមា�ដើប្រ�ះថុ្នា�់

 � ពីល�រអាចិ��ិដើសធី ឬឈ�់ដើធីាើ 
ការង្វារ �ូ�ខ្សែ�ំការដើធីាើ�ូដើចិុះ អាចិនាំ� 
ឱ្យយមា�ការខាត្ត�ង់ប្រ�ដើ�ជិ�៍

 � ពីល�រមិូ�ទ្ធទ្ធួលបា�ប្របា�់ឈុួល
សមូរមូយ ដើ�ើយុមូិ�ទ្ធទ្ធួលបា�សិទ្ធធិ
ប្រ�ដើ�ជិ�៍�លះ ឬទា�ងអស់

 � ពីល�រប្រត្តូវបា�ត្តប្រមូូវឱ្យយដើធីាើការដើប្រចិើ�
ដើមូាង

 � �ខ្សែ�លងដើធីាើការមិូ�មា�ស�វត្តិិភាពី

ការង្វារសមូរមូយការង្វារសមូរមូយ

 � សិទ្ធធិរ�ស់ពីល�រប្រត្តូវបា�ដើ�រពី

 � ពីល�រមា�សិទ្ធធិ��ិដើសធី ឬឈ�់ដើធីាើ 
ការង្វារ

 � ពីល�រប្រត្តូវបា�ទ្ធទ្ធួលប្របា�់ឈុួល
សមូរមូយ (�ូងដើហាចិណាស់
ប្របា�់ឈុួលអ�ី�រមា)

 � �ខ្សែ�លងដើធីាើការមា�ស�វត្តិិភាពី

11កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



�រ�ើ សិ�ាតាមូវសិ័យុជា�់លា�់ �រ�ើ សិ�ាតាមូវសិ័យុជា�់លា�់ 

�រ�ើ សិ�ាតាមូវសិ័យុជា�់លា�់ខ្សែ�លជាសមូមតិ្ត�មូមខាងដើប្រកាមូ ផ្តុំំល់�ូវឧទា�រ�៍នៃ�ការអ��វត្តំដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ខ្សែ�លដើ�ើត្តដើ�ើងជាដើរៀងរ៉ាល់នៃថុងដើ��ុ�ងខ្សែ�ែ
 

សង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ស�លដើលា� �ិង�ង្វាា ញពីើការល�បា�មូួយុចិ��ួ� ជាមូួយុ�ឹងការ���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា ��ិងដើឆ្លលើយុត្ត�ចិ�ដើពាះការអ��វត្តំទា�ងដើ�ះ។ វសិ័យុខ្សែ�ល 
បា�ដើលើ�ដើ�ើងដើ��ុ�ង�រ�ើ សិ�ាទា�ងដើ�ះ ជាទូ្ធដើ�ប្រត្តូវបា�ចាត្ត់ទ្ធ��ថ្នាជាហា�ិភិ័យុ�ពស់នៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ�យុរមួូទា�ង�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�។

វសិ័យុ�ឹ�ជិញ្ចាូ �តាមូនាំវា - �រ�ើ សិ�ាវសិ័យុ�ឹ�ជិញ្ចាូ �តាមូនាំវា - �រ�ើ សិ�ា

វសិ័យុ�ឹ�ជិញ្ចាូ �តាមូនាំវា �ង្វាា ញពីើ�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូខ្សែ�ល�ពិីដើសស �ុ�ងការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។ 
 

ពីល�រដើធីាើការដើ�ដើលើនាំវា ង្វាយុរងដើប្រ�ះណាស់ពីើហា�ិភិ័យុនៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ�យុ�រភាពីឯដើកាខាង 
រ៉ាងកាយុ �ិងភូិមូិ�ស្រ្តាសំរយុៈដើពីលយូុរ �ិងការដើធីាើ��ដើ�ើ រដើ�ប្រ�ដើទ្ធសដើប្រ�ជាញឹ�ញា�់។ យុ�ំការ�ទ្ធ�ីញ្ចាត្តំិ

 
�ិងពីប្រងឹងដើ��ុ�ងឧសា��មូម�ឹ�ជិញ្ចាូ �តាមូនាំវាទ្ធ��ងជាដើ�ាយុ។ ដើលើសពីើដើ�ះដើទ្ធៀត្ត ការភិ័យុខាល ចិនៃ�ការ
រ៉ាយុការ ឬ�ងាះការយុល់�ឹងអ�ពីើយុ�ំការនៃ�ការដើធីាើរបាយុការខ្សែ�លអាចិរ�បា� មា��័យុថ្នាចិ��ួ�ពិីត្តប្របា��នៃ�
ពីល�រដើធីាើការដើ�ដើលើនាំវា
ខ្សែ�លប្រត្តូវការការ��ប្រទ្ធ គឺំ�ពស់ជាងទិ្ធ�ុ�័យុខ្សែ�ល�ង្វាា ញឱ្យយដើ�ើញ។ នាំវាមា�ទ្ធង់ជាត្តិ�រដើទ្ធសខ្សែ�ល��ពី�ងដើធីាើប្រ�ត្តិ�ត្តំិការដើ��ុ�ងខ្សែ��ទឹ្ធ�រ�ស់

 ប្រ�ដើទ្ធសណាមូួយុ មា�ហា�ិភិ័យុធី���ផ្តុំ�ត្ត ពីើដើប្រពាះជាញឹ�ញយុប្រ�ដើទ្ធសមាច ស់ផ្តុំាះមិូ�ដើធីាើការដើស�ើ�អដើងើត្តអ�ពីើ�ិ�ភាពីដើ�ដើលើនាំវាដើ�ើយុ។

ឧទា�រ�៍៖ឧទា�រ�៍៖ ប្រ�ុមូ�ុ�� ស�ើមូភិលសា� ើ�ភិិង គឺំជាប្រ�ុមូ�ុ����ងតឺ្ត�័រ�ឹ�ទ្ធ��ិញតាមូនាំវាទូ្ធទា�ងពិីភិពីដើលា� ខ្សែ�លផ្តុំំល់ដើសវា�មូម�ឹ�ទ្ធ��ិញតាមូ
 សមូ�ប្រទ្ធ�ល់ប្រ�ុមូ�ុ��ធី�ៗមូួយុចិ��ួ�។ �នាំា �់ពីើទ្ធទ្ធួលបា�ពី័ត្ត៌មា��ដើងាើ�អនាំមិូ�មូួយុ �បូាល់�ឹ�ទ្ធ��ិញមូួយុរ�ស់ប្រ�ុមូ�ុ��ស�ើមូភិលសា� ើ�ភិិង 

 ប្រត្តូវបា����ទ្ធ��ដើ��ុ�ង��ពីង់ខ្សែផ្តុំមូួយុ។ ដើ�ដើពីលខ្សែ�លអុ�ដើស�ើ�អដើងើត្តដើ�ើងដើលើនាំវា សមាជិិ�នាំវ�ិបា�រ៉ាយុការថ្នា ពីួ�ដើគំប្រត្តូវផឹ្តុំ�ទឹ្ធ�សមូ�ប្រទ្ធ 
 

ពីើដើប្រពាះ�ម �ទឹ្ធ���ខ្សែ�លអាចិផឹ្តុំ�បា�ដើ�ដើលើនាំវាដើនាំះដើទ្ធ។ ពីួ�ដើគំ�៏បា�រ៉ាយុការថ្នា ពីួ�ដើគំប្រត្តូវបា��ងំ�ឱ្យយ�រដិើភាគំអាហារ ខ្សែ�លមិូ�អាចិ 
�រដិើភាគំបា�។ �ម �សមាជិិ�នាំវ�ិណាមុា�់ ប្រត្តូវបា�ដើគំដើ�ើ�ប្របា�់ឈុួលឱ្យយដើទ្ធ �ុ�ងរយុៈដើពីល១២ខ្សែ�ចិ�ងដើប្រកាយុដើ�ះ។ ពីួ�ដើគំមិូ�អាចិចា�ដើចិញពីើ

 នាំវាដើ�ះដើ�ដើពីលណាមូួយុដើ�ើយុ សូមូីើខ្សែត្តដើពីលចូិលចិត្ត �ិងបា��ង់នៃថុលឈុួល�ូងដើប្រចិើ� ដើ�ើមូីើទ្ធទ្ធួលការង្វារដើ�ះដើ�ដើពីល���ូង។ 

វសិ័យុស��ង់ - �រ�ើ សិ�ាវសិ័យុស��ង់ - �រ�ើ សិ�ា

ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់�៏ខ្សែវង �ិងដើប្រចិើ�ជិួរ ប្រពីមូទា�ងអប្រតា�ពស់នៃ�ការដើ�ូការ��ំ�ុ�ងវសិ័យុស��ង់ អាចិ�ណំាលឱ្យយ 
មា�ភាពីដើមូើលដើ�ើញ �ិងការប្រគំ�់ប្រគំងតិ្តចិត្តួចិដើលើអុ�ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ �ិងការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�ររ�ស់អុ�ដើ�ូការ��ំ 

 
�ិងការអ��វត្តំការង្វារ។ ការផ្តុំលិត្តវត្តិ�ជាដើប្រចិើ� ខ្សែ�លប្រត្តូវបា�ដើប្រ�ើ�ុ�ងការ�ងសង់ �៏អាចិមា�ហា�ិភិ័យុនៃ�ការ

 ដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �ូងដើប្រចិើ�ផ្តុំងខ្សែ�រ ដើ�យុរមួូមា�ទា�ងឥ�ឋ ថុម ដើ�ត្ត�ង �ិងខ្សែ��ខ្សែថុ�ខ្សែ�នៃចិុដើ�ើងវញិ។ ចិ�ខ្សែ��ពីល�មូម 
�៏�ពស់សប្រមា�់គំដើប្រមាង�ងសង់ អាចិដើចិញមូ�ពីើពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ�ខ្សែ�លមា�ជិ�នាំញទា� �ិងង្វាយុរងដើប្រ�ះ 
ពីើការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។

ឧទា�រ�៍៖ឧទា�រ�៍៖ ប្រ�ុមូ�ុ�� ���ស្រ្តា�ំ�់�ែ�ឹ �� គឺំជាប្រ�ុមូ�ុ��ស��ង់�៏ធី�មូួយុខ្សែ�លមា�ឯ�ដើទ្ធស�ុ�ងការ�ងសង់ផ្តុំលូវថុុល់ �ិង�ព �ផ្តុំលូវខ្សែ��។ 
�មូមវធិីើ�ងសង់�ព �រ�ស់ប្រ�ុមូ�ុ�� ���ស្រ្តា�ំ�់�ែ�ឹ �� ��់ទ្ធមូង�់ដើ�ដើលើសមាសធាត្ត�ខ្សែ�លដើធីាើរចួិជាមូ�� ខ្សែ�លដើធីាើពីើខ្សែ��ខ្សែថុ��ិងដើ�ត្ត�ងដើ�

 
�ខ្សែ�លងដើផ្តុំែងពីើ�ខ្សែ�លង�ងសង់។  ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់ប្រ�ុមូ�ុ�� ���ស្រ្តា�ំ�់�ែ�ឹ �� សប្រមា�់សមាសធាត្ត�ខ្សែ�លដើធីាើជាមូ��ដើ��ខ្សែ�លងដើផ្តុំែង 
ទា�ងដើ�ះ រមួូមា�ទ្ធើធាល រ�ះដើរ ើ�បូាល់ដើ��រដើទ្ធសដើ�តាមូត្ត���់ដើឆ្លុរសមូ�ប្រទ្ធ។ ដើ�យុមិូ�បា��ឹងដើ��ល់ប្រ�ុមូ�ុ�� ���ស្រ្តា�ំ�់�ែ�ឹ �� ទ្ធើធាល រ�ះដើរ ើ

 
�បូាល់ទា�ងដើ�ះ��ពី�ងដើប្រ�ើ�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ដើ�ើមូីើផ្តុំលិត្តខ្សែ��ខ្សែថុ�ដើអត្តចាយុ សប្រមា�់យុ�ដើ�ខ្សែ�នៃឆ្លុដើ�ើងវញិ�ុ�ងការផ្តុំលិត្តខ្សែ��ខ្សែថុ�។ 

 ដើ�ដើពីលការអ��វត្តំទា�ងដើ�ះប្រត្តូវដើគំជូិ����ឹង�ល់ប្រ�ុមូ�ុ�� ���ស្រ្តា�ំ�់�ែ�ឹ �� ការដើស�ើ�អដើងើត្ត�ង្វាា ញថ្នា ប្រ�ុមូ�ុ�� ���ស្រ្តា�ំ�់�ែ�ឹ ��  
មូិ�អាចិ���ត្ត់ថ្នាដើត្តើសមាសធាត្ត�នៃ��ព �មូួយុណាប្រត្តូវបា��ដើងើើត្តដើ�ើង តាមូរយុៈ�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�ដើ�ើយុ។

12 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



វសិ័យុដើអ�ចិិប្រត្តូ�ិចិ - �រ�ើ សិ�ា វសិ័យុដើអ�ចិិប្រត្តូ�ិចិ - �រ�ើ សិ�ា 

ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ដើ��ុ�ងវសិ័យុដើអ�ចិិប្រត្តូ�ិចិ មា�ល�ំ�ៈសម�គំ�ម ញជា�់លា�់ ដើ�ើយុជាដើរឿយុៗ មា�ការ
 

ចូិលរមួូពីើប្រ�ុមូ�ុ��ដើ�ូការ��ំជាដើប្រចិើ�ប្រសទា�់ដើ��រដើទ្ធស ដើ�ើមូីើ�ដើងើើត្ត�ិងផ្តុំលិត្តដើប្រគំឿងដើអ�ចិិប្រត្តូ�ិចិ។ ការ
 ដើ�ះអាចិ�ងើឱ្យយមា�ការល�បា�សប្រមា�់អាជិើវ�មូម ដើ�ើមូីើអាចិដើមូើលដើ�ើញពីើខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ដើពីញដើលញរ�ស ់

ពីួ�ដើគំ �ិង�ដើងើើ�ហា�ិភិ័យុនៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  រមួូទា�ង�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�។ ដើលើសពីើដើ�ះដើទ្ធៀត្ត ការដើប្រ�ើ 
ប្របាស់កា�់ខ្សែត្តដើប្រចិើ�នៃ�ទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើស�មាល �ងពីល�មូមភាគំើទ្ធើ�ើ អាចិ�ដើងើើ�ភាពីង្វាយុរងដើប្រ�ះរ�ស់ពីល�រ

ដើ��ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។

ឧទា�រ�៍៖ ឧទា�រ�៍៖ �ជិើវ�មូមពី��ជាត្តិមូួយុបា�ចិ�ះ�ត្តិដើលខាដើលើ�ិចិចស�ាថុមើមូួយុ  ជាមូួយុប្រ�ុមូ�ុ��ដើអ�ចិិប្រត្តូ�ិចិ�៏ធី�មូួយុដើ�ម ះ  ដើអប្រវ ើដើ� 
 

ដើអ�ចិិប្រត្តូ�ិចិ ដើ�ើមូីើផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ការ�ិល័យុទូ្ធទា�ងពិីភិពីដើលា�រ�ស់�លួ� �ូវ���ពីយូទ្ធ័រ ���ពីយូទ្ធ័រយុួរនៃ� �ិងដើអប្រ�ង់។ ប្រ�ុមូ�ុ�� ដើអប្រវ ើដើ� ដើអ�ចិិប្រត្តូ�ិចិ  

 ដើ�ូការ��ំការផ្តុំលិត្តដើ�ឱ្យយប្រ�ុមូ�ុ��ដើអ�ចិិប្រត្តូខ្សែសំ� ខ្សែ�លជាប្រ�ុមូ�ុ��មា�មូូល�ឋ �ដើ�ប្រ�ដើទ្ធសទ្ធើ�ើ។ អងគការដើប្រ�រ�ឋ ភិិបាល�ុ�ងប្រសុ�មូួយុ
 

ដើ��ុ�ងប្រ�ដើទ្ធសទ្ធើ�ើដើនាំះ បា�រ�ដើ�ើញថ្នា ពីល�រប្រ�ុមូ�ុ��ដើអ�ចិិប្រត្តូខ្សែសំ� ប្រត្តូវបា�លួងដើលាមូទា�់ទាញពីើប្រ�ដើទ្ធសដើផ្តុំែងដើទ្ធៀត្ត ដើ�យុប្រ�ុមូ�ុ��
 

ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រភាគំើទ្ធើ�ើ ខ្សែ�លស�ាថ្នា�ឹងទ្ធទ្ធួលបា�ដើ�ៀវត្តែរល៍អ ការង្វារដើថុរ �ិងឱ្យកាសលអ។ ពីល�រទា�ងអស់ចិ�ណាយុប្របា�់�ូងដើប្រចិើ�ដើ�
 

ឱ្យយអុ�ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ដើ�ើមូីើធានាំការដើធីាើ��ដើ�ើ រឆ្លលងដើ�ប្រ�ដើទ្ធសមាច ស់ផ្តុំាះ �ិងការង្វារជាមូួយុប្រ�ុមូ�ុ��ដើអ�ចិិប្រត្តូខ្សែសំ�។ ពីួ�ដើគំប្រត្តូវបា�ប្របា�់ថ្នា 
 

អុ�ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ�ឹងដើរៀ�ចិ�ទ្ធិ�ឋ ការ�ិងផ្តុំាះសខ្សែមូីងរ�ស់ពីួ�ដើគំ ដើ�ដើពីលពីួ�ដើគំមូ��ល់។ ដើទាះជា�ូងណា�៏ដើ�យុ ដើ�ដើពីលខ្សែ�លពីល�រ 
មូ��ល់ លិ�ិត្តឆ្លលងខ្សែ��រ�ស់ពីួ�ដើគំប្រត្តូវបា�យុ�ដើចិញពីើពីួ�ដើគំ ដើ�ើយុពីួ�ដើគំប្រត្តូវបា��ងំ�ឱ្យយ�ុ�់ដើ�ដើ��ុ�ង��ា�់តូ្តចិៗ រមួូ�ុជាមូួយុពីល�រជា

 
ដើប្រចិើ�នាំ�់ដើផ្តុំែងដើទ្ធៀត្ត ដើ��ុ�ង�ិ�ភាពីរស់ដើ��៏ល�បា�។ ពីួ�ដើគំមិូ�បា�ទ្ធទ្ធួលទិ្ធ�ឋ ការការង្វារប្រត្តឹមូប្រត្តូវដើទ្ធ ដើ�ើយុប្រត្តូវបា�ប្របា�់ថ្នា ប្រ�សិ�ដើ�ើ
ពីួ�ដើគំពីា�មូចា�ដើចិញ ប្រ�ុមូ�ុ��ដើអ�ចិិប្រត្តូខ្សែសំ� �ឹងរ៉ាយុការពីួ�ដើគំដើ��ូូលិស ពីើ�ទ្ធដើលមើសចិ�ណា�ប្រសុ�។

 

គំ�លឹះស�ខា�់៖ ដើ�ះប្រ�យុការអ��វត្តំ ខ្សែ�លអាចិជិួយុសប្រមូួល�ល់ការ គំ�លឹះស�ខា�់៖ ដើ�ះប្រ�យុការអ��វត្តំ ខ្សែ�លអាចិជិួយុសប្រមូួល�ល់ការ 

ដើ�ងប្រ�វញ័្ចចដើ�ងប្រ�វញ័្ចច

រ�ឋ ភិិបាលអាចិចាត្ត់វធិា�ការដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុការអ��វត្តំនាំនាំ �ុ�ងប្រ�តិ្ត�ត្តំិការ�ិងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ខ្សែ�ល
 

អាចិ�ងើ ឬចូិលរមួូចិ�ខ្សែ���ុ�ងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ�យុរមួូមា�ការ៖

 � គំិត្តនៃថុលដើសវា�មូមដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ

 � ចិងភាា �់ការ�ុ�់ដើ�រ�ស់ពីល�រ ដើ��ឹងល�ំ�ៈការង្វាររ�ស់ពីួ�ដើគំ

 � រ�ឹអូសយុ�ឯ��រអត្តំសញ្ជាា � �ូចិជាលិ�ិត្តឆ្លលងខ្សែ��

 � ���ត្ត់ដើពីលដើវលាចា�់ដើផ្តុំំើមូ �ិង�ញ្ចច�់ខ្សែ�លមិូ�អាចិប្រគំ�់ប្រគំងបា� �ិងការអ��វត្តំការទិ្ធញ �ិង

 � ការដើ�ើ�ប្របា�់ឈុួលមិូ�ប្រគំ�់ប្រ��់ ដើ�យុមា�រមួូទា�ងការកាត្ត់��ិយុប្របា�់ឈុួល��សចិា�់។

13កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



វសិ័យុវាយុ�ភិ័�ូ - �រ�ើ សិ�ាវសិ័យុវាយុ�ភិ័�ូ - �រ�ើ សិ�ា

ដើ�ទូ្ធទា�ងពិីភិពីដើលា� ឧសា��មូមវាយុ�ភិ័�ូប្រត្តូវបា�ដើគំទ្ធទ្ធួល�គ ល់ថ្នា ជាវសិ័យុខ្សែ�លមា�ហា�ិភិ័យុ�ពស ់
សប្រមា�់ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ�យុ�រខ្សែត្តហា�ិភិ័យុទា�់ទ្ធង�ឹងការផ្តុំលិត្តវត្តិ�ធាត្ត�ដើ�ើមូ �ិងការខ្សែ�នៃចិុ�នាំា �់មូ�

 
ដើទ្ធៀត្តនៃ�វត្តិ�ធាត្ត�ដើ�ើមូទា�ងដើ�ះ។ មា�ការដើមូើលដើ�ើញខ្សែ�លមា��ប្រមិូត្ត���ត្ត់នៃ�ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់វាយុ�ភិ័�ូ  
ដើ�យុ�រខ្សែត្តការដើ�ូការ��ំខ្សែ�លមា�ការរ ើ�រ៉ាល�ល ដើ�ើយុដើពីល�លះ�ម �ការអ��ញ្ជាា ត្ត ខ្សែ�លអាចិដើធីាើឱ្យយ 
មា�ការល�បា��ុ�ងការ���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា �ការអ��វត្តំ�ទ្ធឧប្រ�ិ�ឋ។ របាយុការស�ាសែ�៍ទាសភាពីស�ល 
រ�ស់មូូល�ិធីិវ�ូស្រ្តា�ាុើ  ឆុាំ �២០១៨ បូា�់�ម �ថ្នា �ណំាប្រ�ដើទ្ធស �ាើ២០ (G20) នាំ�ចូិលសដើមូល����ពា�់
មា�ត្តនៃមូលជាង១២៧�ុើលា���លាល រ  
ដើ�យុជាដើប្រចិើ�ប្រ�ឈមូ�ឹងហា�ិភិ័យុនៃ�ការផ្តុំលិត្តដើ�យុដើប្រ�ើ�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�។

ឧទា�រ�៍៖ ឧទា�រ�៍៖ ប្រ�ុមូ�ុ��ឯ�សណាឋ �ឆ្ល័ប្រត្ត  គំឺជាប្រ�ុមូ�ុ��សដើមូល����ពា�់ ខ្សែ�លផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ឯ�សណាឋ ��ល់អាជិើវ�មូមធី�ៗមូួយុចិ��ួ� រមួូមា�ហាងល� ់
អាហារចិមូអិ�ភាល មូៗ �ិងហាងល�់រ៉ាយុ។ ប្រ�ុមូ�ុ��ឯ�សណាឋ �ឆ្ល័ប្រត្តជិួលអុ�ដើ�ូការ��ំដើ�ដើប្រ�ប្រ�ដើទ្ធសមូួយុចិ��ួ�ធី� ដើ�ើមូីើផ្តុំលិត្តឯ�សណាឋ � 
រ�ស់�លួ�។ ដើ�ើមូីើកាត្ត់��ិយុការចិ�ណាយុ ប្រ�ុមូ�ុ��ឯ�សណាឋ �ឆ្ល័ប្រត្ត�ល ស់�ំូរអុ�ដើ�ូការ��ំជាដើទ្ធៀងទាត្ត់ ដើ�ើយុជាញឹ�ញា�់ដើប្រ�ើ�ិចិចស�ារយុៈ

 ដើពីល�លើ ដើ�ើមូីើ��ដើពីញការ�ញ្ជាា ទ្ធិញខ្សែ�លមា��រមិា��ពស់។ ការដើស�ើ�អដើងើត្តមូួយុបា��ង្វាា ញថ្នា អុ�ដើ�ូការ��ំមុា�់រ�ស់ប្រ�ុមូ�ុ��ឯ�សណាឋ �
 

ឆ្ល័ប្រត្ត ��ពី�ងផ្តុំលិត្តឯ�សណាឋ �ដើ��ុ�ងដើរ៉ាងចិប្រ� ខ្សែ�លជា�ខ្សែ�លងដើប្រ�ើ�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�ជាទូ្ធដើ�។ �នាំា �់មូ�ឯ�សណាឋ �ប្រត្តូវបា���់�ល � 
ខ្សែ�លងកាល យុដើ�យុអុ�ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ថ្នាផ្តុំលិត្តដើ�ប្រ�ដើទ្ធសមូួយុដើផ្តុំែងដើទ្ធៀត្ត។

គំ�លឹះស�ខា�់៖ ពិីចារណាពីើរដើ�ៀ�ខ្សែ�លអុ�អាចិទ្ធទ្ធួលបា�អត្តិប្រ�ដើ�ជិ�៍  គំ�លឹះស�ខា�់៖ ពិីចារណាពីើរដើ�ៀ�ខ្សែ�លអុ�អាចិទ្ធទ្ធួលបា�អត្តិប្រ�ដើ�ជិ�៍  
ពីើជិ�នាំញភាគំើទ្ធើ�ើពីើជិ�នាំញភាគំើទ្ធើ�ើ

 � រ�ឋ ភិិបាលអាចិឆ្លល�ះ�ញ្ជាច �ងពីើ�ខ្សែ�លងខ្សែ�លប្រត្តូវចា�់យុ�ជិ�នាំញនៃ�ប្រ�ធា��ទ្ធខ្សែ�លពា�់ពី័�ធ ដើ�ើមូីើខ្សែ�លមូអការ 
ដើឆ្លលើយុត្ត�ជាទូ្ធដើ�ដើ��ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ�យុរមួូមា�ទា�ងតាមូរយុៈ�ិចិចស�ការជាមូួយុ�ិ�័�ឧសា��មូម  
គំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូពី��ភាគំើពា�់ពី័�ធ អងគការអ�ំរជាតិ្ត អងគការមិូ�ខ្សែមូ�រ�ឋ ភិិបាលខ្សែ�លមា�ឯ�ដើទ្ធស �ិងស�ជិើពី។

14 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់

រ�ឋ ភិិបាលសិិត្តដើ��ុ�ងជិ��រពីិដើសសមូួយុដើ�ើមូីើអភិិវឌ្ឍឍ �ិងអ��វត្តំ
 

រ�ឋ ភិិបាលសិិត្តដើ��ុ�ងជិ��រពីិដើសសមូួយុដើ�ើមូីើអភិិវឌ្ឍឍ �ិងអ��វត្តំ
 

ប្រ����ូចិា�់ប្រ���ដើ�យុប្រ�សិទ្ធធភាពី ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹង ប្រ����ូចិា�់ប្រ���ដើ�យុប្រ�សិទ្ធធភាពី ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹង 
ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ មា�ចិា�់ �ិង�ទ្ធ�ឋ �ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ មា�ចិា�់ �ិង�ទ្ធ�ឋ �

អ�ំរជាតិ្តមូួយុចិ��ួ� ខ្សែ�លអាចិខ្សែ�នាំ�សប្រមា�់�ិចិច�ិត្ត��ប្រ�ឹងខ្សែប្រ�ងរ�ស់ អ�ំរជាតិ្តមូួយុចិ��ួ� ខ្សែ�លអាចិខ្សែ�នាំ�សប្រមា�់�ិចិច�ិត្ត��ប្រ�ឹងខ្សែប្រ�ងរ�ស់ 
រ�ឋ ភិិបាល �ុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍប្រ����ូទា�ងដើ�ះ ដើ�ើយុប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹង

 
រ�ឋ ភិិបាល �ុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍប្រ����ូទា�ងដើ�ះ ដើ�ើយុប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹង

 
ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។

���ត្ត់ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ង�រ�ិទ្ធ���ត្ត់ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ង�រ�ិទ្ធ
អ�ំរជាតិ្តអ�ំរជាតិ្ត



ពីិធីើការដើ�ើមូីើទ្ធ�់�ើ ត្ត់ �ស្រ្តាង្វាើ � �ិងផ្តុំំនាំា ដើទាសការជិួញ�ូរមូ��សែ ជាពិីដើសសស្រ្តាសំើ �ិង��មារពីិធីើការដើ�ើមូីើទ្ធ�់�ើ ត្ត់ �ស្រ្តាង្វាើ � �ិងផ្តុំំនាំា ដើទាសការជិួញ�ូរមូ��សែ ជាពិីដើសសស្រ្តាសំើ �ិង��មារ

ពិីធីើការដើ�ើមូីើទ្ធ�់�ើ ត្ត់ �ស្រ្តាង្វាើ � �ិងផ្តុំំនាំា ដើទាសការជិួញ�ូរមូ��សែ ជាពិីដើសសស្រ្តាសំើ�ិង��មារ  (ពិីធីើការ ធីិ�) (TIP) ��ដើពីញ�ខ្សែ�ិមូអ��សញ្ជាា អងគការស�  
ប្រ�ជាជាតិ្តប្រ�ឆាំ�ង�ឹងឧប្រ�ិ�ឋ�មូមមា�ប្រ�ុមូចាត្ត់តា�ងឆ្លលងខ្សែ��។6 វាជាវធិីើអ�ំរជាតិ្តចិមូីង ខ្សែ�លខ្សែ�នាំ�ការដើឆ្លលើយុត្ត�រ�ស់រ�ឋ ភិិបាល ចិ�ដើពាះការជិួញ�ូរមូ��សែ។  
ពីិធីើការ ធិី� ផ្តុំំល់ការខ្សែ�នាំ�ស�ខា�់ៗ�ល់រ�ឋនាំនាំ សំើពីើការ�ដើងើើត្ត�ិងអ��វត្តំការដើឆ្លលើយុត្ត�ប្រ���ដើ�យុប្រ�សិទ្ធធភាពី �ុ�ងការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងឧប្រ�ិ�ឋ�មូមជិួញ

 �ូរមូ��សែ រមួូទា�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ស�ល។

កាត្តពីា�ិចិចស�ខា�់ៗកាត្តពីា�ិចិចស�ខា�់ៗ

មា�មាប្រតាចិ��ួ�២០ដើ��ុ�ងពិីធីើការ ធីិ�។ កាត្តពីា�ិចិចស�ខា�់ៗសប្រមា�់រ�ឋ រមួូមា�៖

ការអ��មូ័ត្តចិា�់ �ិងវធិា�ការដើផ្តុំែងៗដើទ្ធៀត្ត ដើ�ើមូីើ ការអ��មូ័ត្តចិា�់ �ិងវធិា�ការដើផ្តុំែងៗដើទ្ធៀត្ត ដើ�ើមូីើ 
��់ដើទាសឧប្រ�ិ�ឋ�មូមការជិួញ�ូរមូ��សែ��់ដើទាសឧប្រ�ិ�ឋ�មូមការជិួញ�ូរមូ��សែ  �ិងធានាំថ្នា 
ការទ្ធទ្ធួល��សប្រត្តូវខាងប្រពី�មទ្ធ�ូពីប្រងើ��ល់៖

 � ការ�ូ���ូងប្រ�ប្រពឹីត្តំ�ទ្ធដើលមើសជិួញ�ូរ

 � ការចូិលរមួូជាអុ�សមូគំ��ិត្ត�ុ�ង�ទ្ធដើលមើសជិួញ�ូរ 
�ិង

 � ការដើរៀ�ចិ� ឬ�ឹ�នាំ�អុ��នៃទ្ធឱ្យយប្រ�ប្រពឹីត្តំ�ទ្ធដើលមើស
ជិួញ�ូរ។

��់ទ្ធ�ូ�មូមទ្ធប្រមូង់នៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ខ្សែ�លជា�់��់ទ្ធ�ូ�មូមទ្ធប្រមូង់នៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ខ្សែ�លជា�់
ទា�់ទ្ធង�ឹងការជួិញ�ូរមូ��សែទា�់ទ្ធង�ឹងការជួិញ�ូរមូ��សែ ដើ�យុរមួូមា�៖

 � ទាសភាពី���� ល

 � �មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�

 � ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ផ្តុំលូវដើភិទ្ធ �ិង

 � ការយុ�ដើចិញសរ ើរ៉ាងគខ្សែ�ល�ម �ការប្រពីមូដើប្រពីៀង។

ដើ�ះប្រ�យុត្តប្រមូវូការដើ�ះប្រ�យុត្តប្រមូវូការចិ�ដើពាះការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ខ្សែ�លជិ�រ�ញ 

ឱ្យយមា�ឧប្រ�ិ�ឋ�មូមជិញួ�ូរមូ��សែ �ិងអុ�ជិ�រ�ញខ្សែ�ល 
�ដើងើើ�ភាពីង្វាយុរងដើប្រ�ះចិ�ដើពាះឧប្រ�ិ�ឋ�មូមជិញួ�ូរ 
មូ��សែ។

ដើធីាើការដើ�យុស�ការជាមូួយុអងគការសងគមូស�ើវលិដើធីាើការដើ�យុស�ការជាមូួយុអងគការសងគមូស�ើវលិ  
�ិងភាគំើពា�់ពី័�ធមិូ�ខ្សែមូ�រ�ឋ ភិិបាល�នៃទ្ធដើទ្ធៀត្ត  
ដើ�ើមូីើ�ដើងើើត្តដើ�ល�ដើ�បាយុ �មូមវធិីើ �ិងវធិា�ការ 
សមូប្រស��នៃទ្ធដើទ្ធៀត្ត ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង �ិងទ្ធ� ់
�ើ ត្ត់ការជិួញ�ូរមូ��សែ។

ផ្តុំំល់ការ��ប្រទ្ធ �ិងការការពារ�ល់ជិ�រងដើប្រ�ះផ្តុំំល់ការ��ប្រទ្ធ �ិងការការពារ�ល់ជិ�រងដើប្រ�ះ ដើ�យុរមួូមា�ការ៖

 � ការពារអត្តំសញ្ជាា �រ�ស់ពីួ�ដើគំ ឯ�ជិ�ភាពី �ិងសិទ្ធធិមូ��សែខ្សែ�លមា�ការទ្ធទ្ធួល�គ ល់ជាអ�ំរជាតិ្ត

 � ផ្តុំំល់ការការពាររ៉ាងកាយុ ការការពារពីើការដើធីាើឱ្យយរងដើប្រ�ះមូំងដើទ្ធៀត្ត �ិងមូដើធីាបាយុរ៉ាងកាយុ ផ្តុំលូវចិិត្តំ �ិងសងគមូ ខ្សែ�លចា�បាចិ់
 សប្រមា�់ការ�ំរដើ�ើងវញិ

 � អ��វត្តំវធិា�ការនាំនាំខ្សែ�លផ្តុំំល់ជិ�រងដើប្រ�ះ �ូវលទ្ធធភាពីទ្ធទ្ធួលបា�ស��ងចិ�ដើពាះការ�ូចិខាត្តខ្សែ�លបា�រងទ្ធ��ំ �ិង

 � ជិួយុសប្រមូួល�ល់ការដើធីាើមាត្ត�ភូិមូិ�ិវត្តំ�៍រ�ស់ជិ�រងដើប្រ�ះ ដើ�យុគិំត្តគូំរខាល �ងអ�ពីើស�វត្តិិភាពីរ�ស់ពីួ�ដើគំ។

6	 United	Nations	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	“Protocol	to	Prevent,	Suppress	and	Punish	Trafficking	in	Persons	Especially	Women	
and	Children,	supplementing	the	United	Nations	Convention	against	Transnational	Organized	Crime”	15	November	2000.

16 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



អ��សញ្ជាា �មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ILO (អាយុអិលអូ)ឆុាំ�១៩៣០ (ដើល�២៩)អ��សញ្ជាា �មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ILO (អាយុអិលអូ)ឆុាំ�១៩៣០ (ដើល�២៩)

អ��សញ្ជាា �មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�ឬជាកាត្តពីា�ិចិច ឆុាំ �១៩៣០ (ដើល�២៩) (អ��សញ្ជាា �មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�) គឺំជាអ��សញ្ជាា មូួយុ�ុ�ងចិ�ដើណាមូ 
អ��សញ្ជាា មូូល�ឋ �ទា�ង៨ រ�ស់ ILO។7  អ��សញ្ជាា �មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ផ្តុំំល់�ូវការខ្សែ�នាំ�ស�ខា�់ៗ�ល់រ�ឋនាំនាំ សំើពីើការពីប្រងឹង�ិចិច�ិត្ត��ប្រ�ឹងខ្សែប្រ�ង

 
រ�ស់ពីួ�ដើគំ ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹង�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� �ុ�ងប្រគំ�់ទ្ធប្រមូង់ទា�ងអស់។

កាត្តពីា�ិចិចស�ខា�់ៗកាត្តពីា�ិចិចស�ខា�់ៗ

�ស្រ្តាង្វាើ �ការដើប្រ�ើប្របាស់�មាល �ងពីល�មូម �ស្រ្តាង្វាើ �ការដើប្រ�ើប្របាស់�មាល �ងពីល�មូម 
ដើ�យុ�ងំ�ឬជាកាត្តពីា�ិចិចដើ�យុ�ងំ�ឬជាកាត្តពីា�ិចិច �ុ�ងប្រគំ�់ទ្ធប្រមូង់ 

ទា�ងអស់ �ុ�ងលទ្ធធភាពីរយុៈដើពីល�៏�លើ 
��ផ្តុំ�ត្ត។

ធានាំថ្នាការ��់ទ្ធ�ូ�មូមដើ�យុ ធានាំថ្នាការ��់ទ្ធ�ូ�មូមដើ�យុ 

ចិា�់មា�ប្រ�សិទ្ធធភាចិា�់មា�ប្រ�សិទ្ធធភាពី ដើ�ើយុប្រត្តូវបា� 
អ��វត្តំ�ូងតឹ្តងរ�ងឹ។

��់ទ្ធ�ូ�មូមដើលើ�មាល �ងពីល�មូម ��់ទ្ធ�ូ�មូមដើលើ�មាល �ងពីល�មូម 
ដើ�យុ�ងំ�ឬជាកាត្តពីា�ិចិចដើ�យុ�ងំ�ឬជាកាត្តពីា�ិចិច ថ្នាជា�ទ្ធដើលមើស 

ប្រពី�មទ្ធ�ូ។

P029 – ពីិធីើការ ឆុាំ �២០១៤ នៃ�អ��សញ្ជាា �មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ឆុាំ �១៩៣០P029 – ពីិធីើការ ឆុាំ �២០១៤ នៃ�អ��សញ្ជាា �មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ឆុាំ �១៩៣០

ពីិធីើការដើ�ះត្តប្រមូូវឱ្យយរ�ឋជាសមាជិិ� ផ្តុំំល់ការការពារ �ិងវធិីើដើ�ះប្រ�យុខ្សែ�លមា�ប្រ�សិទ្ធធភាពី ដើ�យុមា�រមួូទា�ងស��ង�ល់ជិ�រងដើប្រ�ះនៃ��មាល �ងពីល�មូម
 

ដើ�យុ�ងំ�។ វា�៏ត្តប្រមូូវ�ល់រ�ឋដើ�ើមូីើ�ដើងើើត្តដើ�ល�ដើ�បាយុ �ិងខ្សែផ្តុំ�ការស�មូមភាពីជាតិ្តផ្តុំងខ្សែ�រ សប្រមា�់ការ�ស្រ្តាង្វាើ �ប្រ���ដើ�យុប្រ�សិទ្ធធភា ពី�ិង�ិរ�ំរភាពី
នៃ��មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�ឬជាកាត្តពីា�ិចិច។ អ���ស�៍ ២០៣ ខ្សែ�លជា�់ជាមូួយុ រមួូ�ញ្ចចូ លទា�ងវធិា�ការ�ស្រ្តាងគ�់�ខ្សែ�ិមូ អ�ពីើត្តួនាំទ្ធើរ�ស់វសិ័យុឯ�ជិ�  
�ិងការដើ�ះប្រ�យុ�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�ដើ��ុ�ងប្រ�តិ្ត�ត្តំិការរ�ស់ពីួ�ដើគំ។

ILO C189 អ��សញ្ជាា ពីល�រ�ដើប្រមូើតាមូផ្តុំាះ ឆុាំ �២០១១ILO C189 អ��សញ្ជាា ពីល�រ�ដើប្រមូើតាមូផ្តុំាះ ឆុាំ �២០១១

អ��សញ្ជាា ពីល�រ�ដើប្រមូើតាមូផ្តុំាះ ���ត្ត់សំង់�រការង្វារសប្រមា�់ពីល�រ�ដើប្រមូើតាមូផ្តុំាះ ដើ�ើយុបា�ចូិលជាធីរមា�ដើ�ខ្សែ��ញ្ជាា  ឆុាំ �២០១៣។ អ��សញ្ជាា ដើ�ះ 
ខ្សែចិងថ្នាពីល�រគំួរខ្សែត្តទ្ធទ្ធួលបា�ដើមូាងឈ�់សប្រមា�ប្រ�ចា�នៃថុង �ិងប្រ�ចា�សបំា�៍ សិទ្ធធិទ្ធទ្ធួលបា�ប្របា�់ឈុួលអ�ី�រមា ដើ�ើយុដើប្រជិើសដើរ ើស�ខ្សែ�លងខ្សែ�លពីួ�ដើគំ
រស់ដើ� �ិងចិ�ណាយុដើពីលឈ�់សប្រមា�រ�ស់ពីួ�ដើគំ។ អ��សញ្ជាា ដើ�ះ�៏ខ្សែចិងផ្តុំងខ្សែ�រថ្នារ�ឋខ្សែ�លអ��មូ័ត្ត គំួរខ្សែត្តចាត្ត់វធិា�ការការពារប្រ�ឆាំ�ង�ឹងអ�ដើពីើ�ងិា  
ដើ�ើយុគំួរខ្សែត្តអ��វត្តំអាយុ�អ�ី�រមា ប្រស�ដើ�តាមូអាយុ�អ�ី�រមាដើ�តាមូប្រ�ដើភិទ្ធការង្វារ�នៃទ្ធដើទ្ធៀត្ត។

ដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ�រ�ស់អងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្តសំើពីើអាជិើវ�មូម �ិងសិទ្ធធិមូ��សែដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ�រ�ស់អងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្តសំើពីើអាជិើវ�មូម �ិងសិទ្ធធិមូ��សែ

ដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ�រ�ស់អងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្តសំើពីើអាជិើវ�មូម �ិងសិទ្ធធិមូ��សែ (UNGPs)8 គំឺជាសំង់�រពីិភិពីដើលា� ខ្សែ�លបា�អ��មូ័ត្តដើ�យុប្រ�ុមូប្រ�ឹ�ា 
សិទ្ធធិមូ��សែអងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្ត ដើ�ឆុាំ�២០១១។ ដើ�យុមា�ដើ�លការ�៍ចិ��ួ�៣១ UNGPs មា�ដើ�ល���ង��ប្រទ្ធ�ល់ការអ��វត្តំនៃ�ប្រ����ូ  
“ការពារ ដើ�រពី �ិង��ដើណាះប្រ�យុ” រ�ស់អងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្ត។ UNGPs ផ្តុំំល់ជូិ�រ�ឋ �ិងអាជិើវ�មូម�ូវការខ្សែ�នាំ��៏ស�ខា�់ សំើពីើវធិីើ�ដើងើើត្តការអ��វត្តំលអ

 
រ�ស់អាជិើវ�មូមឱ្យយមា�ប្រ�សិទ្ធធិភាពី �ិង��ងទ្ធ��ួល��សប្រត្តូវរ�ស់ប្រ�ុមូ�ុ��។ ការដើធីាើសមា�រ��មូមប្រ���ដើ�យុប្រ�សិទ្ធធភាពីនៃ� UNGPs ដើ��ុ�ង
ការអ��វត្តំអាជិើវ�មូម អាចិជិួយុ�ុ�ងការ�ដើងើើត្ត�រ�ិកាសខ្សែ�លឱ្យយសដើប្រមូចិបា��ូវការដើ�រពី�ិងការពារសិទ្ធធិមូ��សែ។

7	 International	Labour	Organization,	“Forced	Labour	Convention,	1930	(No.	29)”	28	June	1930.
8	 United	Nations	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	“Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights”	2011	 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

17កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



សំង់�រស�ខា�់ៗសំង់�រស�ខា�់ៗ

UNGPs ខ្សែចិងពីើសំង់�រចិាស់លាស់សប្រមា�់រ�ឋនាំនាំ ដើ�យុរមួូមា�ចិ��� ចិទា�ងឡាយុ�ូចិត្តដើ�ដើ�ះ៖

ការទ្ធទ្ធួល�គ ល់ កាត្តពីា�ិចិចខ្សែ�លមា�ប្រ��់រ�ស់រ�ឋ ដើ�ដើប្រកាមូចិា�់អ�ំរជាតិ្ត ដើ�ើមូីើរ�ាទ្ធ�� �ិងការពារ ដើ�ដើប្រកាមូចិា�់អ�ំរជាតិ្ត ដើ�ើមូីើរ�ាទ្ធ�� �ិងការពារ 
សិទ្ធធិមូ��សែ ដើ�ើយុ�ិងដើសរ ើភាពីជាមូូល�ឋ � សិទ្ធធិមូ��សែ ដើ�ើយុ�ិងដើសរ ើភាពីជាមូូល�ឋ � រមួូមា�ការ៖

 � ការពារប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការរ �ដើលាភិសិទ្ធធិមូ��សែពីើអាជិើវ�មូម

 � ចាត្ត់វធិា�ការសមូប្រស�ដើ�ើមូីើទ្ធ�់�ើ ត្ត់ ដើស�ើ�អដើងើត្ត ��់ទ្ធ�ូ�មូម �ិងខ្សែ�ត្តប្រមូូវការរ �ដើលាភិសិទ្ធធិមូ��សែ 
 

តាមូរយុៈដើ�ល�ដើ�បាយុ ចិា�់ �ទ្ធ�ីញ្ចាត្តំិ �ិង�ទ្ធ�ញ្ជាា ខ្សែ�លមា�ប្រ�សិទ្ធធភាពី

 � ���ត្ត់ការរ �ពឹីងទ្ធ���ូងចិាស់លាស់ ថ្នាអាជិើវ�មូមប្រត្តូវដើ�រពីសិទ្ធធិមូ��សែ

 � អ��វត្តំចិា�់ខ្សែ�លត្តប្រមូូវឱ្យយអាជិើវ�មូមដើ�រពីសិទ្ធធិមូ��សែ

 � ផ្តុំំល់ការខ្សែ�នាំ��ល់អាជិើវ�មូម អ�ពីើរដើ�ៀ�ដើ�រពីសិទ្ធធិមូ��សែ �ិងដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំពីួ�ដើគំឱ្យយប្របាប្រស័យុទា�់ទ្ធង
 ពីើរដើ�ៀ�ខ្សែ�លពីួ�ដើគំដើ�ះប្រ�យុផ្តុំល�ូះពាល់សិទ្ធធិមូ��សែ �ិង

 � អ��វត្តំការប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយចា�បាចិ់�ិងសមូប្រស�ដើលើស�មូមភាពីអាជិើវ�មូម ដើ�ើមូីើធានាំថ្នាសិទ្ធធិមូ��សែប្រត្តូវបា�
 ដើ�រពី។

ការផ្តុំំល់លទ្ធធភាពីទ្ធទ្ធួលបា�មូដើធីាបាយុខ្សែ�ត្តប្រមូូវសប្រមា�់ជិ�រងដើប្រ�ះនៃ�ការរ �ដើលាភិ��ពា�ខ្សែ�លទា�់ទ្ធង�ឹង មូដើធីាបាយុខ្សែ�ត្តប្រមូូវសប្រមា�់ជិ�រងដើប្រ�ះនៃ�ការរ �ដើលាភិ��ពា�ខ្សែ�លទា�់ទ្ធង�ឹង 
អាជិើវ�មូម អាជិើវ�មូម ដើ�យុរមួូមា�ការ៖

 � ចាត្ត់វធិា�ការសមូប្រស�ដើ�ើមូីើធានាំថ្នា ដើ�ដើពីលខ្សែ�លការរ �ដើលាភិសិទ្ធធិមូ��សែដើ�ើត្តដើ�ើង អុ�ទា�ងឡាយុណា
 

ខ្សែ�លរងផ្តុំល�ូះពាល់អាចិមា�លទ្ធធភាពីទ្ធទ្ធួលបា�មូដើធីាបាយុដើ�ះប្រ�យុ ប្រ���ដើ�យុប្រ�សិទ្ធធភាពី

 � ធានាំ�ូវប្រ�សិទ្ធធភាពីនៃ�យុ�ំការ��ឹំង�ទ្ធ��ំ�ុ�ងត្ត�លាការ �ិងដើប្រ�ប្រ�ពី័�ធត្ត�លាការ�ុ�ងប្រសុ� ពា�់ពី័�ធ�ឹង
 ការរ �ដើលាភិសិទ្ធធិមូ��សែ

 � ធានាំថ្នាមា�ឧ�សគំគតិ្តចិត្តួចិខាងផ្តុំលូវចិា�់ ជា�់ខ្សែសំង �ិងពា�់ពី័�ធ�ឹងអាជិើវ�មូមដើផ្តុំែងដើទ្ធៀត្ត សប្រមា�់អុ�ខ្សែ�ល
 

ខ្សែសាងរ�មូដើធីាបាយុដើ�ះប្រ�យុ �ិង

 � ធានាំថ្នាយុ�ំការ��ឹំង�ទ្ធ��ំដើប្រ�ប្រ�ពី័�ធត្ត�លាការ មា�ភាពីប្រស�ចិា�់ អាចិទ្ធទ្ធួលបា� អាចិប្រ�ដើមូើលទ្ធ�� 
បា� មា�សមូធីមូ៌ ត្តមាល ភាពី ស�ើប្រត្តូវ�ុ�ឹងសិទ្ធធិ �ិងជាប្រ�ភិពីនៃ�ការដើរៀ�សូប្រត្តជា��ំ�នាំា �់។

អាជិើវ�មូម�៏មា�កាត្តពីា�ិចិចអាជិើវ�មូម�៏មា�កាត្តពីា�ិចិចដើ�ដើប្រកាមូ UNGPs ខ្សែ�រ ដើ�យុរមួូមា�ការ៖

 � អ��វត្តំស�មូមភាពីទ្ធ��ួល��សប្រត្តូវរ�ស់ប្រ�ុមូ�ុ�� ដើ�ើមូីើដើ�រពីសិទ្ធធិមូ��សែ �ិងអ��ដើលាមូតាមូចិា�់ខ្សែ�លអាចិ 
អ��វត្តំបា�

 � �ង្វាា ញការដើ�ំជាា ចិិត្តំរ�ស់ពីួ�ដើគំ�ុ�ងការដើ�រពីសិទ្ធធិមូ��សែ តាមូរយុៈដើសចិ�ំើខ្សែថុលងការដើ�ល�ដើ�បាយុ
 

ទូ្ធល�ទូ្ធលាយុ ជា�ធារ�ៈ �ិងអាចិដើប្រ�ើការបា�

 � ដើ�ះប្រ�យុ �ិងវាយុត្តនៃមូលផ្តុំល�ូះពាល់អវជិិាមា�ណាមូួយុខ្សែផ្តុំុ�សិទ្ធធិមូ��សែ ខ្សែ�លពា�់ពី័�ធ�ឹងពីួ�ដើគំ  
�ិង�ញ្ចចូ លដើ�យុសមូប្រស��ូវរ��គំ�ដើ�ើញណាមូួយុពីើការវាយុត្តនៃមូលផ្តុំល�ូះពាល់ទា�ងដើ�ះ តាមូរយុៈមូ��ង្វារ

 
�ិង��ដើ�ើ រការនៃផ្តុំា�ុ�ង ដើ�ើយុ�ិង

 � អ��វត្តំការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់ខាងសិទ្ធធិមូ��សែជា��ំ�នាំា �់ ដើ�ើមូីើ���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា � ទ្ធ�់�ើ ត្ត់ កាត្ត់��ិយុ  
�ិងទ្ធទ្ធួល��សប្រត្តូវ ចិ�ដើពាះវធិីើខ្សែ�លពីួ�ដើគំដើ�ះប្រ�យុផ្តុំល�ូះពាល់មិូ�លអដើ�ដើលើសិទ្ធធិមូ��សែ។
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កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់

ពា�យគំ�លឹះ៖ �ិយុមូ�័យុ �ិងគំ��ិត្តពា�យគំ�លឹះ៖ �ិយុមូ�័យុ �ិងគំ��ិត្ត



ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ឧប្រ�ិ�ឋ�មូមការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ឧប្រ�ិ�ឋ�មូម

ការជិួញ�ូរមូ��សែការជិួញ�ូរមូ��សែ

ការជិួញ�ូរមូ��សែ គឺំជាការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ការ�ឹ�ជិញ្ចាូ � ការដើផ្តុំារ ការផ្តុំំល់ទ្ធើប្រជិ�ដើកា� ឬការទ្ធទ្ធួលមូ��សែដើ�យុមូដើធីាបាយុដើបា��ដើញ្ជាោ ត្ត �ងំិត្ត�ងំ� 
 

ឬមូដើធីាបាយុមិូ�ប្រតឹ្តមូប្រត្តូវដើផ្តុំែងដើទ្ធៀត្ត �ុ�ងដើ�ល���ងដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ��គំគលដើនាំះ។ ការជិួញ�ូរមូ��សែអាចិដើ�ើត្តមា�ដើ��ុ�ងប្រ�ដើទ្ធស ឬរវាងប្រ�ដើទ្ធសនាំនាំ។ 
 

មាប្រតា៣(�) នៃ�ពិីធីើការ ធីិ� �ញ្ជាា �់ពីើធាត្ត�ផ្តុំែ�៣ស�ខា�់ៗ �ុ�ង�ទ្ធដើលមើសជិួញ�ូរមូ��សែ៖

                                ការជិួញ�ូរមូ��សែការជិួញ�ូរមូ��សែ

មូដើធីាបាយុមូដើធីាបាយុ

ការគំ�រ៉ាមូ��ខ្សែ�ងនៃ�ការដើប្រ�ើប្របាស់�មាល �ង

ការ�ងំិត្ត�ងំ�

ការដើបា��ដើញ្ជាោ ត្ត

ការចា�់ពីប្រងត្ត់

ការ��ល�

ការរ �ដើលាភិអ�ណាចិ

ការរ �ដើលាភិ��ពា��ិ�ភាពីនៃ�ភាពីង្វាយុរងដើប្រ�ះ

ការផ្តុំំល់ឱ្យយ ឬទ្ធទ្ធួលបា�ការទូ្ធទាត្ត់ប្របា�់ ឬអត្តិប្រ�ដើ�ជិ�៍

ដើ�ល���ងដើ�ល���ង

ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  រមួូមា�៖

 ‐ ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើពីសាចាររ�ស់អុ��នៃទ្ធ
 ‐ ទ្ធប្រមូង់ដើផ្តុំែងដើទ្ធៀត្តនៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ផ្តុំលូវដើភិទ្ធ
 ‐ ដើសវា�មូម ឬ�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�  
 ‐ ទាសភាពី ឬការអ��វត្តំប្រសដើ�ៀង�ុ�ឹងទាសភាពី
 ‐ ដើសវ�ភាពី
 ‐ ការយុ�ដើចិញសរ ើរ៉ាងគ 

ស�មូមភាពីស�មូមភាពី

ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ

ការ�ឹ�ជិញ្ចាូ �

ការដើផ្តុំារ

ការផ្តុំំល់ទ្ធើប្រជិ�ដើកា�

ការទ្ធទ្ធួលមូ��សែ

+

+

=
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ទាសភាពីទាសភាពី

អ��សញ្ជាា ទាសភាពីរ�ស់អងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្ត ឆុាំ �១៩៦២ ���ត្ត់�ិយុមូ�័យុទាសភាពីជា�ិ�ការ�៍ ឬ�ិ�ភាពីរ�ស់��គំគលណាមូួយុ ខ្សែ�លអ�ណាចិ 
ណាមូួយុឬទា�ងអស់ខ្សែ�លភាា �់ដើ��ឹងសិទ្ធធិនៃ��មូមសិទ្ធធិប្រត្តូវបា�អ��វត្តំ។ ដើ�ះរមួូ�ញ្ចចូ លទា�ងដើពីលខ្សែ�ល�មូមសិទ្ធធិដើ�ះដើ�ើត្តដើ�ើងដើ�យុ�រ���� ល ឬ�ិចិចស�ា

 ខ្សែ�លដើធីាើដើ�ើងដើ�យុជិ�រងដើប្រ�ះ។

ទាសភាពីអាចិរ៉ា�់�ញ្ចចូ លទា�ងកាលៈដើទ្ធសៈ ខ្សែ�ល�រណាមុា�់៖ 

 � ទ្ធិញ ឬល�់មូ��សែមុា�់ដើផ្តុំែងដើទ្ធៀត្ត

 � ដើប្រ�ើមូ��សែមុា�់ ឬ�មាល �ងពីល�មូមរ�ស់អុ�ដើនាំះ តាមូល�ំ�ៈខ្សែ�លមិូ�មា�ការរតឹ្តត្តីតិ្តខាល �ង

 � ប្រគំ�់ប្រគំងចិលនាំរ�ស់មូ��សែមុា�់ ឬ

 � ដើធីាើឱ្យយមូ��សែមុា�់ដើធីាើការដើ�យុមា�ប្របា�់ឈុួលតិ្តចិត្តួចិ ឬ�៏�ម �ដើ�ះ។

ដើសវ�ភាពីដើសវ�ភាពី

ជាដើពីលខ្សែ�ល��គំគលមុា�់មិូ�អាចិឈ�់ដើធីាើការ ឬចា�ដើចិញពីើ�ខ្សែ�លងដើធីាើការបា�ដើ�យុដើសរ ើ ដើ�ើយុដើសរ ើភាពី�ា ល់�លួ�រ�ស់ដើគំ �៏ប្រត្តូវបា�រតឹ្តត្តីតិ្ត�ូងខាល �ងផ្តុំង
 ខ្សែ�រ។

ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ឬដើសវា�មូមដើ�យុដើបា��ដើញ្ជាោ ត្តការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ឬដើសវា�មូមដើ�យុដើបា��ដើញ្ជាោ ត្ត

ជាដើពីលខ្សែ�ល��គំគលមុា�់ប្រត្តូវបា�ដើគំដើបា��ដើញ្ជាោ ត្ត អ�ពីើប្រ�ដើភិទ្ធការង្វារខ្សែ�លដើគំ�ឹងដើធីាើ រយុៈដើពីលនៃ�ការ�ុ�់ដើ�រ�ស់ដើគំ ការរស់ដើ� ឬល�ំ��ូការង្វាររ�ស់ 
ដើគំ ឬចិ��ួ�ទឹ្ធ�ប្របា�់ខ្សែ�លដើគំ�ឹងទ្ធទ្ធួល។

ទាសភាពី���� លទាសភាពី���� ល

ជាដើពីលខ្សែ�ល��គំគលមុា�់ដើធីាើការដើ�ើមូីើសង���� លពិីត្តប្របា�� ឬខ្សែ�លស�មត្ត ដើ�ើយុខ្សែ�លដើគំមិូ�អាចិសងបា�ដើ�ះដើ�ើយុ។ ជាដើរឿយុៗ ��គំគលដើនាំះមា�ការ
 

ប្រគំ�់ប្រគំងតិ្តចិត្តួចិដើលើរយុៈដើពីលខ្សែ�លដើគំប្រត្តូវដើធីាើការ ឬការង្វារប្រ�ដើភិទ្ធណាខ្សែ�លដើគំប្រត្តូវដើធីាើដើ�ើមូីើសង���� ល។

�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ��មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�

អ��សញ្ជាា �មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�រ�ស់ ILO ឆុាំ �១៩៣០ (ដើល�២៩) បា����ត្ត់�ិយុមូ�័យុ�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ថ្នាជាការង្វារ ឬដើសវា�មូមទា�ងអស ់
ខ្សែ�លយុ�ដើចិញពីើ��គំគលណាមុា�់ ដើ�ដើប្រកាមូការគំ�រ៉ាមូ��ខ្សែ�ងនៃ�ការពិី�័យុ ខ្សែ�លជិ�ដើនាំះមិូ�បា�ផ្តុំំល់ដើ�យុ�លួ�ឯង ដើ�យុសម័ប្រគំចិិត្តំ។

�ិយុមូ�័យុដើ�ះមា�ធាត្ត�ផ្តុំែ��ើ គំឺ៖

១. ការង្វារ ឬដើសវា�មូម ការង្វារ ឬដើសវា�មូម ស�ដើ�ដើ�ការង្វារប្រគំ�់ប្រ�ដើភិទ្ធ ខ្សែ�លដើ�ើត្តដើ�ើងដើ��ុ�ងស�មូមភាពី ឧសា��មូម ឬវសិ័យុណាមូួយុ ដើ�យុរ៉ា�់�ញ្ចចូ លទា�ងដើស�ឋ�ិចិច
 ដើប្រ�ផ្តុំលូវការ។ 

២. ការគំ�រ៉ាមូ��ខ្សែ�ងដើ�យុការពីិ�័យុណាមួូយុការគំ�រ៉ាមូ��ខ្សែ�ងដើ�យុការពីិ�័យុណាមួូយុ ស�ដើ�ដើ�ការពីិ�័យុដើផ្តុំែងៗ�ុជាដើប្រចិើ� ខ្សែ�លដើប្រ�ើដើ�ើមូីើ�ងំ�ឱ្យយ�រណាមុា�់ដើធីាើការ។

៣. ភាពីមិូ�សម័ប្រគំចិិត្តំ ភាពីមិូ�សម័ប្រគំចិិត្តំ ស�ដើ�ដើ�អវត្តំមា�នៃ�ការយុល់ប្រពីមូដើ�យុសិរ ើ ដើ�ើយុខ្សែ�លបា�ប្រជា�ពី័ត្ត៌មា�ចិាស់រ�ស់ពីល�រ  ដើ�ើមូីើទ្ធទ្ធួលយុ�ការង្វារមូួយុ  
�ិងដើសរ ើភាពីរ�ស់ដើគំដើ�ើមូីើចា�ដើចិញដើ�ដើពីលណាមូួយុ។

21កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



ការការពារពីល�រការការពារពីល�រ

ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រដើ�យុយុ�ត្តំិធីមូ៌ �ិងប្រត្តឹមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រដើ�យុយុ�ត្តំិធីមូ៌ �ិងប្រត្តឹមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌

ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រប្រតឹ្តមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌  គឺំជា��ដើ�ើ រការនៃ�ការទ្ធទ្ធួលយុ�ពីល�រដើ�យុយុ�ត្តំិធីមូ៌ ត្តមាល ភាពី �ិងខ្សែផ្តុំអ�ដើលើគំ��សមូីត្តំិ។ ដើ�លការ�៍
 ទូ្ធដើ� �ិងដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ�ប្រ�ត្តិ�ត្តំិការរ�ស់  ILO សប្រមា�់ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រដើ�យុយុ�ត្តំិធីមូ៌ ខ្សែ�លដើលើ��មូពស់ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ គំួរខ្សែត្តដើធីាើដើ�ើង
 �ុ�ងល�នាំ�មូួយុខ្សែ�លដើ�រពី ការពារ �ិង��ដើពីញតាមូសិទ្ធធិមូ��សែខ្សែ�លមា�ការទ្ធទ្ធួល�គ ល់ជាអ�ំរជាតិ្ត។

ដើ�លការ�៍�កាសប្រមា�់ការដើធីាើចិ�ណា�ប្រសុ�ដើ�យុដើសចិ�ំើនៃថុលថុុូរ រ�ស់វទិ្ធា�ិ�សិទ្ធធិមូ��សែ�ិងអាជិើវ�មូម គឺំជាស���� ដើ�លការ�៍ខ្សែ�លខ្សែផ្តុំអ�ដើលើ
 សិទ្ធធិមូ��សែ ដើ�ើមូីើដើលើ��មូពស់ការដើ�រពីសិទ្ធធិរ�ស់ពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ� ចា�់ពីើចិ��� ចិនៃ�ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ �ិងដើពីញទូ្ធទា�ងល�ំ��ូការង្វារ។

ខាងដើប្រកាមូដើ�ះគូំស�ញ្ជាា �់ពីើដើ�លការ�៍�កាទា�ង១០៖

ការទ្ធទ្ធួលបា�មូដើធីាបាយុខ្សែ�ត្តប្រមូូវប្រត្តូវបា�ផ្តុំំល់ជូិ�

ដើសរ ើភាពី�ុ�ងការ�ល ស់�ំូរការង្វារប្រត្តូវបា�ដើគំដើ�រពី ការវលិប្រត្ត��់ប្រ���ដើ�យុស�វត្តិិភាពីប្រត្តូវបា�ធានាំ

9

10

រ៉ាល់�ិចិចស�ាការង្វាររ�ស់ពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ�មា�ភាពីចិាស់លាស់ �ិងមា�ត្តមាល ភាពី2

ដើ�ល�ដើ�បាយុ�ិង�ើត្តិវធិីើប្រត្តូវបា���់�ញ្ចចូ ល3

លិ�ិត្តឆ្លលងខ្សែ�� ឬឯ��រ�ញ្ជាា �់អត្តំសញ្ជាា �រ�ស់ពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ� មិូ�ប្រត្តូវបា�ដើគំ���ូត្តទ្ធ��ដើ�ើយុ4

ប្របា�់ឈុួលប្រត្តូវបា�ដើ�ើ�ឱ្យយដើទ្ធៀងទាត្ត់ ដើ�យុ�ា ល់ �ិងទា�់ដើពីលដើវលា5

សិទ្ធធិទ្ធទ្ធួលបា�ត្ត�ណាងពីល�រ ប្រត្តូវបា�ដើគំដើ�រពី6

ល�ំ��ូការង្វារមា�ស�វត្តិិភាពី �ិងសមូរមូយ7

�ិ�ភាពីរស់ដើ�មា�ស�វត្តិិភាពី �ិងសមូរមូយ8

មូិ�គិំត្តនៃថុលឈុួលចិ�ដើពាះពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ�1

ដើ�លការសុូល �ដើ�លការសុូល � ការប្រ�ប្រពីឹត្តំដើ�យុ�ម �ការដើរ ើសដើអើង

ដើ�លការសូុល �ដើ�លការសូុល � ពីល�រទា�ងអស់រ ើ�រ៉ាយុ�ឹងការការពារនៃ�ចិា�់ការង្វារ

22 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



អាជិើវ�មូម �ិងសិទ្ធធិមូ��សែអាជិើវ�មូម �ិងសិទ្ធធិមូ��សែ

ការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់ការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់

ពា�យថ្នា ‘ការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់’ ស�ដើ�ដើ�ទ្ធ��ួល��សប្រត្តូវជា��ំ ដើ�ើមូីើអ��វត្តំ��ដើ�ើ រការនាំនាំខ្សែ�ល���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា � ទ្ធ�់�ើ ត្ត់ កាត្ត់��ិយុ �ិងទ្ធទ្ធួល 
��សប្រត្តូវចិ�ដើពាះការរ �ដើលាភិសិទ្ធធិមូ��សែ។ ��ដើ�ើ រការទា�ងដើ�ះគំួរខ្សែត្តរ៉ា�់�ញ្ចចូ លការវាយុត្តនៃមូលផ្តុំល�ូះពាល់សិទ្ធធិមូ��សែជា�់ខ្សែសំង �ិងមា�សកំា��ពីល ការដើធីាើ

 សមា�រ��មូម�ិងដើធីាើស�មូមភាពីដើឆ្លលើយុត្ត��ឹងរ��គំ�ដើ�ើញ ការតាមូ��ការដើឆ្លលើយុត្ត� �ិងការប្របាប្រស័យុទា�់ទ្ធងប្របា�់អ�ពីើរដើ�ៀ�ខ្សែ�លផ្តុំល�ូះពាល់ប្រត្តូវបា�
 ដើ�ះប្រ�យុ។

UNGPs បា�ផ្តុំំល់អ���ស�៍ថ្នា រ�ឋនាំនាំគំួរខ្សែត្តចាត្ត់វធិា�ការ�ខ្សែ�ិមូ ដើ�ដើពីលសមូប្រស� ដើ�ើមូីើត្តប្រមូូវឱ្យយមា�ការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់ខាងសិទ្ធធិមូ��សែ ពីើ�ិ�័� 
នាំនាំរ�ស់រ�ឋ �ិងពីើស�ប្រ�សអាជិើវ�មូម ខ្សែ�លទ្ធទ្ធួលបា�ការ��ប្រទ្ធ �ិងអាជិើវ�មូមរ�ស់រ�ឋ។ ស�មូមភាពីប្រ�ដើភិទ្ធដើ�ះ�ឹងជិួយុការពារប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការរ �ដើលាភិ

 
សិទ្ធធិមូ��សែ ដើ�យុ�ិ�័�រ�ឋ ភិិបាល �ិងស�ប្រ�សអាជិើវ�មូម ខ្សែ�លជា�មូមសិទ្ធឋិ ឬប្រគំ�់ប្រគំងដើ�យុរ�ឋ ឬខ្សែ�លទ្ធទ្ធួលបា�ការ��ប្រទ្ធ �ិងដើសវា�មូម�ូងដើប្រចិើ�

 ពីើ�ិ�័�រ�ឋ។

យុ�ំការ��ឹំង�ទ្ធ��ំយុ�ំការ��ឹំង�ទ្ធ��ំ

យុ�ំការ��ឹំង�ទ្ធ��ំ�ិងខ្សែ�ត្តប្រមូូវគឺំជាគំ��ិត្តស�ខា�់ដើ��ុ�ង UNGPs ដើ�ើយុជាខ្សែផ្តុំុ�ស�ខា�់នៃ�ការដើឆ្លលើយុត្ត�ប្រ���ដើ�យុប្រ�សិទ្ធធភាពី ដើ��ឹងការប្រ�យុ�ទ្ធធ
 ប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �ទ្ធឧប្រ�ិ�ឋ ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ យុ�ំការ��ឹំង�ទ្ធ��ំ ស�ដើ�ដើ���ដើ�ើ រការ��ឹំងត្តវូាជាផ្តុំលូវការ ប្រស�ចិា�់ ឬមិូ�ប្រស�

 ចិា�់ ខ្សែ�លអាចិប្រត្តូវបា�ដើប្រ�ើដើ�យុ��គំគល ពីល�រ �មូម�រ ឬស�គំមូ�៍ខ្សែ�ល��ពី�ងរងផ្តុំល�ូះពាល់អវជិិាមា�ពីើស�មូមភាពី�ិងប្រ�តិ្ត�ត្តំិការរ�ស់អាជិើវ�មូម
 

ជា�់លា�់។

UNGPs ខ្សែចិងថ្នា អងគការណាមូួយុខ្សែ�ល���ត្ត់រ�ដើ�ើញថ្នាពីួ�ដើគំបា��ងើ ឬចូិលរមួូចិ�ខ្សែ���ល់ផ្តុំល�ូះពាល់ជាអវជិិាមា��ល់សិទ្ធធិមូ��សែ ប្រត្តូវខ្សែត្តផ្តុំំល់  
ឬស�ការ�ុ�ងការខ្សែ�ត្តប្រមូូវផ្តុំល�ូះពាល់ដើនាំះ។ ការខ្សែ�ត្តប្រមូូវអាចិមា�ដើប្រចិើ�ទ្ធប្រមូង់ ដើ�យុរមួូមា�ទា�ងការចាត្ត់វធិា�ការដើ�ើមូីើធានាំថ្នា ដើប្រ�ះថុ្នា�់មិូ�អាចិ 
ដើ�ើត្តដើ�ើង ឱ្យយមា�ការស��ដើទាសជាផ្តុំលូវការ ស��ងជិ�ងឺចិិត្តំ ឬការ�ញ្ចឈ�់ស�មូមភាពីជា�់លា�់។

ដើ�លការ�៍�ង់ប្របា�់រ�ស់�ិដើ�ជិ�ដើ�លការ�៍�ង់ប្របា�់រ�ស់�ិដើ�ជិ�

ដើ�លការ�៍�ង់ប្របា�់រ�ស់�ិដើ�ជិ�ត្តប្រមូូវថ្នា �ម �ពីល�រឬ�មូម�រណាមុា�់គំួរ�ង់នៃថុលឈុួលសប្រមា�់ការង្វារដើ�ើយុ ដើ�ើយុនៃថុលចិ�ណាយុនៃ�ការដើប្រជិើសដើរ ើស 
ពីល�រ មិូ�គំួរ�ង់ដើ�យុពីល�រដើទ្ធ �ូ�ខ្សែ�ំប្រត្តូវ�ង់ដើ�យុ�ិដើ�ជិ�។ នៃថុលចិ�ណាយុ�ិងនៃថុលឈុួលខ្សែ�លទា�់ទ្ធង�ឹងការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ការដើធីាើ��ដើ�ើ រ 

 �ិង��ដើ�ើ រការរត្ត់ការសប្រមា�់ពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ� គំួរខ្សែត្ត�ង់ចិ�ណាយុដើ�យុ�ិដើ�ជិ� ចា�់ពីើស�គំមូ�៍ល�ដើ��ឋ �រ�ស់ពីល�ររ�ូត្ត�ល់ដើ��ខ្សែ�លងដើធីាើការ  
�៏�ូចិជានៃថុលចិ�ណាយុខ្សែ�លទា�់ទ្ធង�ឹងការវលិប្រត្ត��់រ�ស់ពីល�រ ដើ�ដើពីលការ�ល ស់ទ្ធើល�ដើ�ថុមើ�ម �ភាពីអចិិនៃស្រ្តា�ំយុ។៍

ការអ��មូ័ត្តដើ�លការ�៍�ង់ប្របា�់រ�ស់�ិដើ�ជិ� គឺំប្រស�ជាមូួយុ�ឹង UNGPs ដើ�ើយុត្ត�ណាងឱ្យយជិ�ហា�ស�ខា�់មូួយុ �ុ�ងការសដើប្រមូចិដើ�លដើ�អភិិវឌ្ឍឍ
 

ប្រ���ដើ�យុចិើរភាពី៨.៧ រ�ស់អងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្ត សំើពីើការង្វារសមូរមូយសប្រមា�់មូ��សែប្រគំ�់រូ�។ វធិីើ�ស្រ្តាសំដើ�ះ�ឹងការពារពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ� 
 

�ិងប្រ�ឆាំ�ង�ឹងហា�ិភិ័យុនៃ��មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ពីិភិពីដើលា�។

23កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



មា�វធិីើជាដើប្រចិើ�ខ្សែ�លរ�ឋ ភិិបាលអាចិពីប្រងឹងការដើឆ្លលើយុត្ត� ចិ�ដើពាះការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  មា�វធិីើជាដើប្រចិើ�ខ្សែ�លរ�ឋ ភិិបាលអាចិពីប្រងឹងការដើឆ្លលើយុត្ត� ចិ�ដើពាះការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  
ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ ទា�ងដើ�ះរមួូ�ញ្ចចូ លទា�ង៖ ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ ទា�ងដើ�ះរមួូ�ញ្ចចូ លទា�ង៖ 

• ការ�ឹ�នាំ�ជាគំ�រូការ�ឹ�នាំ�ជាគំ�រូ �ិងការដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំការអ��វត្តំលអ��ផ្តុំ�ត្ត តាមូរយុៈលទ្ធធ�មូម 
វសិ័យុ�ធារ�ៈរ�ស់�លួ��ា ល់

• ការដើប្រ�ើប្របាស់អា��ភាពីទ្ធើផ្តុំាររ�ស់រ�ឋ ភិិបាល ជាលទ្ធធ�រ�៏ស�ខា�់ការដើប្រ�ើប្របាស់អា��ភាពីទ្ធើផ្តុំាររ�ស់រ�ឋ ភិិបាល ជាលទ្ធធ�រ�៏ស�ខា�ដ់ើ�ើមូីើជិ�រ�ញ 

ឱ្យយមា�ការ�ល ស់�ំូរជាវជិិាមា�

• ការពីប្រងឹងប្រ����ូចិា�់ �ិងដើ�ល�ដើ�បាយុ ការពីប្រងឹងប្រ����ូចិា�់ �ិងដើ�ល�ដើ�បាយុ �ិង

• ការអភិិវឌ្ឍឍការដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹង �ិងគំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូ��ងសមូត្តិភាពីការអភិិវឌ្ឍឍការដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹង �ិងគំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូ��ងសមូត្តិភាពី

ដើត្តើរ�ឋ ភិិបាលអាចិដើធីាើអាើ�លះ?ដើត្តើរ�ឋ ភិិបាលអាចិដើធីាើអាើ�លះ?

នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី24



ការ�ឹ�នាំ�ជាគំ�រូ �ិងដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំការអ��វត្តំលអ��ផ្តុំ�ត្តការ�ឹ�នាំ�ជាគំ�រូ �ិងដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំការអ��វត្តំលអ��ផ្តុំ�ត្ត

រ�ឋ ភិិបាលសិិត្ត�ុ�ងជិ��រពីិដើសសមូួយុ ដើ�ើមូីើ���ត្ត់សំង់�រចិាស់លាស់សប្រមា�់ការអ��វត្តំលអ ដើ�យុ�ឹ�នាំ�ជាគំ�រូ �ុ�ងការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងហា�ិភិ័យុនៃ�
ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �ុ�ងលទ្ធធ�មូមរ�ស់�លួ�ឯង�ា ល់។ ដើ�ទូ្ធទា�ងពិីភិពីដើលា� រ�ឋ ភិិបាល��ពី�ង�ង្វាា ញ�ូវការដើ�ំជាា ចិិត្តំកា�់ខ្សែត្តខាល �ងដើ�ើង ចិ�ដើពាះប្រ�ដើភិទ្ធនៃ�ស�មូមភា
ពី�រសិ�មូមដើ�ះ។ វធិីើ�ស្រ្តាសំ�៏រងឹមា��ិងទូ្ធល�ទូ្ធលាយុមូួយុរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល �ុ�ងការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ អាចិជាគំ�រូនៃ�
ការអ��វត្តំលអ�ល់អាជិើវ�មូម�ិងសងគមូស�ើវលិ។ �ុ�ងនាំមូជាអុ�ទិ្ធញទ្ធ��ិញ�ិងដើសវា�មូមមូួយុចិ��ួ�ធី� រ�ឋ ភិិបាលប្រត្តូវបា�ដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំឱ្យយពិី�ិត្តយដើមូើលការជិួញ�ូរ
�ិងដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់នៃ�លទ្ធធ�មូម �ិងការវ�ិិដើ�គំរ�ស់�លួ�ឯង�ា ល់។ រ�ឋ ភិិបាលអាចិចាត្ត់វធិា�ការ ដើ�ើមូីើ���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា ��ខ្សែ�លង
ទា�ងឡាយុដើ�ទូ្ធទា�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់�លួ� ខ្សែ�លអាចិមា�ហា�ិភិ័យុ�ពស់នៃ�ការជិួញ�ូរ�ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។ ការ���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា �ប្រ���ដើ�យុ
ប្រ�សិទ្ធធភាពីនៃ��ខ្សែ�លងខ្សែ�លមា�ហា�ិភិ័យុ�ពស់ទា�ងដើ�ះ អាចិអ��ញ្ជាា ត្តឱ្យយរ�ឋ ភិិបាលចាត្ត់វធិា�ការមា�ដើ�លដើ� �ុ�ងការវាយុត្តនៃមូល �ិងដើ�ះប្រ�យុហា�ិភិ័យុ
ទា�ងដើ�ះ។

�ូខ្សែវលដើ�ែ�ង់៖ ដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ�សំើពីើការអ��វត្តំការង្វារ ប្រត្តឹមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌�ិងមា�ចិើរភាពី�ូខ្សែវលដើ�ែ�ង់៖ ដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ�សំើពីើការអ��វត្តំការង្វារ ប្រត្តឹមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌�ិងមា�ចិើរភាពី

រ�ឋ ភិិបាល�ូខ្សែវលដើ�ែ�ង់បា��ដើងើើត្តឈ�ត្តធី�ធា�មូួយុ សប្រមា�់ជិះឥទ្ធធិពីល�ល់អាជិើវ�មូម�ិងរ�ឋ ភិិបាល ដើ�ើមូីើអ��វត្តំការប្រ�ប្រពឹីត្តំដើ�យុសមូរមូយ
�ល់ពីល�រ តាមូរយុៈការដើប្រ�ើប្របាស់ការអ��ត្តំការង្វារប្រត្តឹមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌ �ិងមា�ចិើរភាពី។ ធី�ធា�ទា�ងដើ�ះខ្សែ�លមា�ដើ�លដើ�ដើ�កា�់
�ិដើ�ជិ� លទ្ធធ�រ អុ�ល�់សិទ្ធធិដើធីាើអាជិើវ�មូម�ំចិ់មូ�� �ិងអុ�ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ដើ�ំត្តដើលើសំង់�រការង្វារ ដើ�ើយុ�ិងហា�ិភិ័យុសិទ្ធធិការង្វារ�ិង
សិទ្ធធិមូ��សែ។ ធី�ធា�ទា�ងដើ�ះ�៏ពា�់ពី័�ធ�ឹងការអ��វត្តំ វធិា�លទ្ធធ�មូមលទ្ធធផ្តុំលរតឹ្តខ្សែត្តធី�ទូ្ធលាយុថុមើមូួយុរ�ស់ប្រ�ដើទ្ធស�ូខ្សែវលដើ�ែ�ង់ផ្តុំងខ្សែ�រ 
ដើ�យុ‘ដើធីាើឱ្យយប្រ�ដើសើរដើ�ើង�ូវល�ំ��ូការង្វារសប្រមា�់ពីល�រ�ូខ្សែវលដើ�ែ�ង់’ ខ្សែ�ល�ដើងើើ�ការរ �ពឹីងដើលើអាជិើវ�មូម ដើ�ើមូីើដើធីាើឱ្យយប្រ�ដើសើរដើ�ើង�ូវ
ល�ំ��ូសប្រមា�់ពីល�រ ដើ��ុ�ងឧសា��មូមខ្សែ�លមា�ហា�ិភិ័យុ�ពស់។

ធី�ធា�ទា�ងឡាយុ រមួូមា�៖ធី�ធា�ទា�ងឡាយុ រមួូមា�៖

�ញ្ចា ើប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយសំង់�រការង្វារ�ញ្ចា ើប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយសំង់�រការង្វារ

�ញ្ចា ើប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយខ្សែ�លអាចិខ្សែ�សប្រមូួលបា� 
ខ្សែ�ល�ិដើ�ជិ�អាចិដើធីាើតាមូដើ�ើមូីើវាយុត្តនៃមូលការ
អ��ដើលាមូ។

ការខ្សែ�នាំ�អ�ពីើសំង់�រការង្វារការខ្សែ�នាំ�អ�ពីើសំង់�រការង្វារ

មូគំគ�ដើទ្ធស�៍ដើ�ើមូីើអមូជាមូួយុ�ឹង�ញ្ចា ើប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយ 
ដើ�យុរមួូទា�ងការពី�យល់ពា�់ពី័�ធនៃ�ចិា�់ខ្សែ�ល
ទា�់ទ្ធង�ឹងសំង់�រការង្វារ។

ជិ�ហា��៏មា�ប្រ�ដើ�ជិ�៍ជិ�ហា��៏មា�ប្រ�ដើ�ជិ�៍

ជិ�ហា����ូងខ្សែ�លលទ្ធធ�រអាចិដើធីាើបា� ដើ�ើមូីើ
���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា � �ិងកាត្ត់��ិយុហា�ិភិ័យុ
សិទ្ធធិការង្វារ ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។

��ដើ�ើ រការលទ្ធធ�មូម��ដើ�ើ រការលទ្ធធ�មូម

ជិ�ហា�ខ្សែ�លអាចិអ��វត្តំដើ��ុ�ង��ដើ�ើ រការ
លទ្ធធ�មូម ដើ�ើមូីើជិួយុ�ុ�ងការធានាំថ្នា ខ្សែ�ែសង្វាា �់
ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់អ��ដើលាមូតាមូសំង់�រការង្វារ។

តារ៉ាងនៃ��តំាហា�ិភិ័យុតារ៉ាងនៃ��តំាហា�ិភិ័យុ

�តំាហា�ិភិ័យុដើ�ើមូីើជិួយុ���ត្ត់រ�ដើ�ើញ
�ខ្សែ�លងខ្សែ�លមិូ�អ��ដើលាមូតាមូ។

�ញ្ចា ើនៃ�ការខ្សែ�ត្តប្រមូូវ�ញ្ចា ើនៃ�ការខ្សែ�ត្តប្រមូូវ

ការខ្សែ�ត្តប្រមូូវដើ�ើមូីើពីិចារណា �នាំា �់ពីើ
ការវាយុត្តនៃមូលហា�ិភិ័យុ។

ដើសចិ�ំើខ្សែ�នាំ�សប្រមា�់អុ�ល�់សិទ្ធធិដើសចិ�ំើខ្សែ�នាំ�សប្រមា�់អុ�ល�់សិទ្ធធិ
ដើធីាើអាជិើវ�មូម�ំចិ់មូ��ដើធីាើអាជិើវ�មូម�ំចិ់មូ��

វធិីើដើ�ើមូីើជិួយុអុ�ល�់សិទ្ធធិដើធីាើអាជិើវ�មូម�ំចិ់មូ��
�ុ�ងការតាមូពិី�ិត្តយ �ិងប្រគំ�់ប្រគំងហា�ិភិ័យុនៃ�
ការអ��ដើលាមូតាមូការង្វារ ដើពីញមូួយុជិើវតិ្តនៃ�
�ិចិចស�ាល�់សិទ្ធធិដើធីាើអាជិើវ�មូម�ំចិ់មូ��.

ការពិីចារណាអុ�ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រការពិីចារណាអុ�ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ

ស��ួរមា�ការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់សប្រមា�់អុ�
ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ�ិងឈមួញ�ណំាលការង្វារ 
ដើ�ើមូីើ��សួរដើ�មូ��ដើពីល��់ដើ��ំជិ�ដើ��ុ�ង
អងគការមូួយុដើទ្ធៀត្ត។. 

25កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



រ�ឋ ភិិបាល�ូខ្សែវលដើ�ែ�ង់ បា�អភិិវឌ្ឍឍធី�ធា�ទា�ងដើ�ះតាមូរយុៈការ៖រ�ឋ ភិិបាល�ូខ្សែវលដើ�ែ�ង់ បា�អភិិវឌ្ឍឍធី�ធា�ទា�ងដើ�ះតាមូរយុៈការ៖

ប្រ�វប្រជាវប្រ�វប្រជាវការខ្សែ�នាំ�អ�ំរជាតិ្ត�ិង�ុ�ងប្រសុ�ខ្សែ�លមា�ប្រ��់។

ឱ្យយមា�ការចូិលរមួូការចូិលរមួូពីើ�ណំាវសិ័យុខ្សែ�លមា�ហា�ិភិ័យុ�ពស់ អ�ពីើ��ដើ�ើ រការ�ិងហា�ិភិ័យុនៃ�វសិ័យុខ្សែ�ល
មា�ប្រ��់។

ការដើរៀ�សូប្រត្តការដើរៀ�សូប្រត្តពីើ�ិ�័�រ�ឋ ភិិបាល ដើ�ើមូីើអ��វត្តំ��ដើ�ើ រការលទ្ធធ�មូម។

ការពីិដើប្រ�ះដើ��ល់ការពីិដើប្រ�ះដើ��ល់ជាមូួយុអងគការខ្សែ�ល�ង្វាា ញពីើការអ��វត្តំលអ��ផ្តុំ�ត្ត។

ការពីិភា�ាការពីិភា�ាជាមូួយុអុ�ជិ�នាំញខ្សែផ្តុំុ�លទ្ធធ�មូម សិទ្ធធិមូ��សែ �ិងការង្វារ ដើ�ើយុ�ិងការធានាំ។

26 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



ដើ�ល���ងដើ�ល���ង

រ�ឋ ភិិបាល�ូខ្សែវលដើ�ែ�ង់បា�អភិិវឌ្ឍឍធី�ធា�ទា�ងដើ�ះ ដើ�យុមា�ដើ�ល���ងថ្នាពីួ�ដើគំ�ឹង៖

 � ជិួយុអុ�ដើប្រ�ើប្របាស់ឱ្យយបា�យុល់ �ិងអ��វត្តំ ការង្វារប្រត្តឹមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌ �ិងមា��ិរ�ំរភាពី ទា�់ទ្ធង�ឹងការប្រ�ប្រពីឹត្តំចិ�ដើពាះពីល�រ

 � ដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹង អ�ពីើការដើ�ើ�ដើ�ើងនៃ�ត្តប្រមូូវការពីើភាគំើពា�់ពី័�ធនាំនាំ ឱ្យយមា�ការប្រ�ប្រពឹីត្តំដើ�យុសមូរមូយចិ�ដើពាះពីល�រ �ិង

 � គូំស�ញ្ជាា �់ពីើវធិីើ�ស្រ្តាសំខ្សែ�លអងគភាពីនាំនាំអាចិដើធីាើ ដើ�ើមូីើធានាំ�ល់�លួ�ដើគំថ្នាអងគភាពី �ិងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់ពីួ�ដើគំ ប្រ�ប្រពឹីត្តំអ�ដើពីើចិ�ដើពាះ
ពីល�រដើ�យុយុ�ត្តំិធីមូ៌។

តាមូរយុៈការអ��វត្តំប្រ���ដើ�យុប្រ�សិទ្ធធភាពី ធី�ធា�ទា�ងដើ�ះ�ឹងមា�ឥទ្ធធិពីលវជិិាមា��ល់ស��ភាពី ស�វត្តិិភាពី ផ្តុំលិត្តភាពី �ិងស���មាលភាពី
រ�ស់ពីល�រដើ�ជិ��វញិពីិភិពីដើលា�។

ការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្តការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្ត

�ិ�័�ទា�ងឡាយុរ�ស់រ�ឋ ភិិបាលនៃ�ប្រ�ដើទ្ធស�ូខ្សែវលដើ�ែ�ង់ បា�ដើប្រ�ើប្របាស់ធី�ធា�ខ្សែ�លបា�ដើចិញផ្តុំាយុថុមើៗដើ�ះ �ុ�ងការដើធីាើលទ្ធធ�មូមដើសវា�មូម
សមាអ ត្ត។ រ�ឋ ភិិបាល��ពី�ងសិ�ាអ�ពីើការអ��វត្តំជា�់ខ្សែសំងនៃ�ការខ្សែ�នាំ� តាមូរយុៈការទ្ធទ្ធួលយុ�ធី�ធា�ទា�ងដើ�ះ �ិងតាមូរយុៈការទា�់ទិ្ធ�ជាមូួយុ
ឧសា��មូម �ិង�ិ�័�រ�ឋ ភិិបាល។ ធី�ធា�ទា�ងដើ�ះដើ�ើរត្តួជាចិ��� ចិចា�់ដើផ្តុំំើមូ�៏មា�ប្រ�ដើ�ជិ�៍ សប្រមា�់អងគការ�ុ�ងការចាត្ត់វធិា�ការ �ិងការ

 
ទ្ធទ្ធួល��សប្រត្តូវដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �មាល �ងពីល�មូម ដើ��ុ�ងអងគការរ�ស់�លួ��ា ល់ �ិងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់ពីួ�ដើគំ។ ដើ�ើមូីើដើ�ើ�ដើមូើល

 ធី�ធា�ទា�ងដើ�ះ សូមូចូិលដើ�កា�់វ��ិនៃស  https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-work-
practices/។

ប្រ�សួងពា�ិជិា�មូម �វា��វត្តំិ �ិងការង្វារ ��ពី�ង��ំ��ប្រទ្ធអុ��ឹ�នាំ� �ិង�ិ�័�រ�ឋ ភិិបាល�ុ�ងវសិ័យុដើ�ះ ដើ�ើមូីើអ��វត្តំធី�ធា�ទា�ងដើ�ះ ដើ�ើយុ�៏
��ពី�ង�ដើងើើត្តការខ្សែ�នាំ��ខ្សែ�ិមូផ្តុំងខ្សែ�រ សប្រមា�់នាំយុ� �ិងវ�ិិដើ�គំិ�។

គំ�លឹះស�ខា�់៖ ស�ការដើលើវធិីើ�ស្រ្តាសំគំ�លឹះស�ខា�់៖ ស�ការដើលើវធិីើ�ស្រ្តាសំ

 � រ�ឋ ភិិបាលអាចិដើប្រ�ើប្របាស់ឯ�ដើទ្ធសរ�ស់អងគការ�នៃទ្ធដើទ្ធៀត្ត ដើ�ើមូីើទាញយុ�ប្រ�ដើ�ជិ�៍�ុ�ងការការពារពីល�រ
 

ពីើការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  �ិងដើឆ្លលើយុត្ត�ចិ�ដើពាះ�រ�ើ ដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។

 � រ�ឋ ភិិបាលអាចិពិីដើប្រ�ះជាមូួយុអងគការអុ�ជិ�នាំញអ�ំរជាតិ្ត អងគការដើប្រ�រ�ឋ ភិិបាលលីើដើ�ម ះ �ញ្ចាវ�ំ �ិងមូស្រ្តា�ំើ
ជិួរមូ�� ដើ�ើមូីើអភិិវឌ្ឍឍការដើឆ្លលើយុត្ត�ទូ្ធល�ទូ្ធលាយុ �ិងរងឹមា� ដើ��ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។

27កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់

https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-work-practices/
https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-work-practices/


អា��ភាពីរ�ស់រ�ឋ ភិិបាលអា��ភាពីរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល

រ�ឋ ភិិបាលមា�អា��ភាពី�៏ខាល �ងកាល  �ុ�ងការដើប្រ�ើប្របាស់ស�មូមភាពីលទ្ធធ�មូមរ�ស់�លួ� ដើ�ើមូីើជិ�រ�ញការ�ល ស់�ំូរជាវជិិាមា�ដើ�យុអុ�ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ដើ�ើមូីើធានាំថ្នា 
ពីល�រដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ពីិភិពីដើលា� អាចិទ្ធទ្ធួលបា�ការង្វារសមូរមូយ �ិង�ម �ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។ ដើ�យុ�រទ្ធ��� �ិងវ�ិលភាពីនៃ�លទ្ធធ�មូមវសិ័យុ
�ធារ�ៈ រ�ឋ ភិិបាលសិិត្ត�ុ�ងជិ��រពីិដើសសមូួយុ ដើ�ើមូីើជិ�រ�ញការអ��វត្តំលអដើ�ប្រគំ�់ថុ្នា�់ទា�ងអស់នៃ�រ�ឋ ភិិបាល អាជិើវ�មូម �ិងស�គំមូ�៍ទូ្ធដើ�។

ស�រ�ឋអាដើមូរ�ិ៖ វធិីើរ�ប្រ�ភិពីផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ខ្សែ�លមា�ទ្ធ��ួល��សប្រត្តូវស�រ�ឋអាដើមូរ�ិ៖ វធិីើរ�ប្រ�ភិពីផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ខ្សែ�លមា�ទ្ធ��ួល��សប្រត្តូវ

វធិីើរ�ប្រ�ភិពីផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ខ្សែ�លមា�ទ្ធ��ួល��សប្រត្តូវ (RST) រ�ស់ស�រ�ឋអាដើមូរ�ិ គឺំជាដើវទ្ធិកាអ�ឡាញខ្សែ�លរ៉ា�់�ញ្ចចូ លទា�ងធី�ធា�ដើ�ើមូីើជិួយុអុ�ដើ�ូ
 

ការស�ពី័�ធ មូស្រ្តា�ំើទ្ធទ្ធួលទិ្ធញ �ិងអាជិើវ�មូម �ុ�ងការ���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា � ទ្ធ�់�ើ ត្ត់ �ិងដើ�ះប្រ�យុហា�ិភិ័យុនៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែដើ��ុ�ងខ្សែ�ែ
សង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ ការ�ិល័យុការជិួញ�ូរមូ��សែរ�ស់ស�រ�ឋអាដើមូរ�ិបា�ទ្ធទ្ធួល�គ ល់ថ្នា ប្រ�ុមូ�ុ��វសិ័យុឯ�ជិ� �ិងភាគំើពា�់ពី័�ធ�នៃទ្ធដើទ្ធៀត្ត 
��ពី�ងខ្សែសាងរ�ជិ��ួយុ�ុ�ងការ���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា � ទ្ធ�់�ើ ត្ត់ �ិងដើ�ះប្រ�យុការជិួញ�ូរមូ��សែ ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ពីិភិពីដើលា�រ�ស់ពីួ�ដើគំ។ 
ដើ�ល���ងនៃ�ការអភិិវឌ្ឍឍ RST គំឺដើ�ើមូីើធានាំថ្នា ធី�ធា�ទា�ងដើនាំះអាចិទ្ធទ្ធួលបា�អត្តិប្រ�ដើ�ជិ�៍ �ិងជូិ����ឹង�ល់លទ្ធធ�មូមរ�ស់វសិ័យុ
�ធារ�ៈ �ិងឯ�ជិ�។

ទ្ធប្រមូង់ល�ំ�ៈស�ខា�់ៗនៃ�វធិីើរ�ប្រ�ភិពីផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ខ្សែ�លមា�ទ្ធ��ួល��សប្រត្តូវទ្ធប្រមូង់ល�ំ�ៈស�ខា�់ៗនៃ�វធិីើរ�ប្រ�ភិពីផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ខ្សែ�លមា�ទ្ធ��ួល��សប្រត្តូវ

RST រមួូមា�ការពិី�ិត្តយស�ើជិដើប្រ�ដើលើវសិ័យុស�ខា�់ៗចិ��ួ�១១ �ិងទ្ធ��ិញចិ��ួ�៤៣ ខ្សែ�លប្រ�ឈមូ�ឹងហា�ិភិ័យុនៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែ ដើ�ើយុ�៏
រមួូ�ញ្ចចូ លទា�ងវធិីើប្រគំ�់ប្រគំងហា�ិភិ័យុទូ្ធល�ទូ្ធលាយុចិ��ួ�១០ ប្រពីមូជាមូួយុវធិីើសប្រមា�់ដើ�ល���ងជា�់លា�់ សប្រមា�់វសិ័យុអាហារសមូ�ប្រទ្ធ 
ដើ�ើយុ�ិងអាហារ �ិងដើភិសជិាៈ។ ចា�់តា�ងពីើបា���់ឱ្យយ��ដើ�ើ រការដើ�ឆុាំ�២០១៦មូ� ដើវទិ្ធកាដើ�ះប្រត្តូវបា�ដើធីាើ�ចិច��ី�ុភាពីជាដើរៀងរ៉ាល់ឆុាំ � រមួូទា�ង
ការ��់�ខ្សែ�ិមូ�ូវវធិីើ�ុ�ងវសិ័យុជា�់លា�់ថុមើៗ។

RST ផ្តុំំល់ជូិ�អុ�ដើប្រ�ើប្របាស់�ូវប្រ�ភិពីពី័ត្ត៌មា�ជាមូជិឈការដើ�យុឥត្តគិំត្តនៃថុល �ិងង្វាយុប្រសួលដើប្រ�ើ។ តាមូរយុៈការដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំឱ្យយដើប្រ�ើប្របាស់ដើវទិ្ធកាដើ�ះ 
រ�ឋ ភិិបាលស�រ�ឋអាដើមូរ�ិមា�ដើ�ល���ង��ប្រទ្ធ�ល់ការ�ដើងើើត្តដើ�ល�ដើ�បាយុរងឹមា� ខ្សែ�លមូអការប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយ�ិងការវាយុត្តនៃមូល ដើ�ើយុដើធីាើឱ្យយ
ការប្រគំ�់ប្រគំងការអ��ដើលាមូតាមូឱ្យយរតឹ្តខ្សែត្តប្រ�ដើសើរ ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ពីិភិពីដើលា�។

វធិីើ�ូចិត្តដើ�ដើ�ះ មា�ដើ�តាមូអ�ឡាញតាមូរយុៈ RST៖:

គំ�រូប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិ។ គំ�រូ�ិចិចប្រពីមូដើប្រពីៀងអុ�ល�់។

វធិីើសប្រមា�់សមាា ស�៍ពីល�រ
ចិ�ណា�ប្រសុ�។

គំ�រូការវាយុត្តនៃមូល�លួ�សប្រមា�់អុ�ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ 
�ិងអុ�ដើ�ូការ��ំ។

វធិីើសប្រមា�់ប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយ �ិងវាយុត្តនៃមូលអុ�
ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ។

គំ�រូខ្សែផ្តុំ�ការអ��ដើលាមូតាមូ សប្រមា�់
�ទ្ធ�ីញ្ចាត្តំិសំើពីើការទ្ធទ្ធួលបា� រ�ស់
ស�ពី័�ធស�រ�ឋអាដើមូរ�ិ៖ ការប្រ�យុ�ទ្ធធ
ប្រ�ឆាំ�ងការជិួញ�ូរមូ��សែ។

28 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



ស�ការស�ការ

RST បា��ដើងើើត្តដើ�ើងដើ�យុមា�ការស�ការ�ូងជិិត្តសុិទ្ធធ ជាមូួយុ�ណំា�ិ�័�រ�ឋ ភិិបាលស�រ�ឋអាដើមូរ�ិ �ិងនៃ�គូំអងគការមិូ�ខ្សែមូ�រ�ឋ ភិិបាល។ 
រ�ឋ ភិិបាលស�រ�ឋអាដើមូរ�ិបា�ស�ការជាចិមូីងជាមូួយុអងគការប្រគំ�់ប្រគំងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់គំឺ ខ្សែវរ ើដើថុ (Verite) �ខ្សែ�ិមូដើលើការដើធីាើការជាមូួយុអងគការ

 
ផ្តុំលិត្តដើ��ុ�ងពិីភិពីដើសរ ើ �ិងវទិ្ធា�ិ�អាសាឹ� (Aspen)។ �ុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍ RST ដើ�ះ រ�ឋ ភិិបាលស�រ�ឋអាដើមូរ�ិ�ិងអងគការដើវរ ើដើថុបា�ដើសុើស��ការ

 ចូិលរមួូពីើអុ�ធាល �់ជាជិ�រងដើប្រ�ះ ពីើការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិងវសិ័យុឯ�ជិ� �ិងភាគំើពា�់ពី័�ធសងគមូស�ើវលិ�នៃទ្ធដើទ្ធៀត្ត។

ស�រ�ឋអាដើមូរ�ិបា�ផ្តុំំល់មូូល�ិធីិ�ល់�ិចិច�ិត្ត��ប្រ�ឹងខ្សែប្រ�ងរ�ស់អងគការដើប្រ�រ�ឋ ភិិបាល ដើ�ើយុបា�ដើធីាើការ�ូងជិិត្តសុិទ្ធធជាមូួយុដើវរ ើដើថុ ដើ�ើមូីើ�ដើងើើត្ត 
RST សប្រមា�់ប្រ�ុមូ�ុ�� អុ�ដើ�ូការស�ពី័�ធ លទ្ធធ�មូមស�ពី័�ធ �ិងអុ�វជិាា ជិើវៈ�ិចិចស�ា អុ�ត្តសុូមូតិ្ត វ�ិិដើ�គំិ� អុ�ដើប្រ�ើប្របាស់ �ិងអុ��នៃទ្ធដើទ្ធៀត្ត
ខ្សែ�លខ្សែសាងរ�ការដើ�ះប្រ�យុការជិួញ�ូរមូ��សែដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់ពីួ�ដើគំ។

ការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្តការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្ត

RST ��ំវវិឌ្ឍឍ�ិងពីប្រងើ�ដើ�ើមូីើរមួូ�ញ្ចចូ លឧសា��មូមថុមើៗ ខ្សែ�លទា�់ទ្ធង�ឹងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់រ�ឋ ភិិបាល�ិងវសិ័យុឯ�ជិ�។ ស���� វធិីើថុមើ
 មូួយុខ្សែ�លបា��ដើងើើត្តដើ�ើងដើ�ើមូីើដើឆ្លលើយុត្ត�ដើ��ឹងត្តប្រមូូវការរ�ស់វសិ័យុស�ំិស��ឯ�ជិ�ដើផ្តុំែងៗ�ុ ��ពី�ងសិិត្តដើប្រកាមូការអភិិវឌ្ឍឍ។ រ�ឋ ភិិបាល

ស�រ�ឋអាដើមូរ�ិ ��ពី�ងខ្សែសាងរ�ការ�ដើងើើត្តសិកំា�លាវ��ិ�ុើណា��ំ� ះ�ណំាល ដើ�ើមូីើជិួយុ�ល់ការដើធីាើទ្ធើផ្តុំារ �ិងការខ្សែចិ�ចាយុវធិីើថុមើៗទា�ងដើ�ះ។

RST បា��ង្វាា ញឱ្យយដើ�ើញថ្នាជាធី�ធា��៏មា�ត្តនៃមូល។ ការវភិាគំទិ្ធ�ុ�័យុ�ង្វាា ញថ្នា ការដើប្រ�ើប្របាស់ដើគំ�ទ្ធ�ពី័រមា�ការរ ើ�ចិដើប្រមូើ�ជាល���់ ដើ�យុរមួូ 
ទា�ងអុ�ដើប្រ�ើប្របាស់ថុមើ �ិងអុ�ដើប្រ�ើប្របាស់ខ្សែ�លប្រត្ត��់មូ�វញិ ពីើ�ណំាប្រ�ដើទ្ធសនាំនាំជិ��វញិពីិភិពីដើលា�។ ដើ�ើមូីើឱ្យយដើវទ្ធិកាអ�ឡាញឆ្លល�ះ�ញ្ជាច �ងពីើទ្ធិ�ុ�័យុ
ប្រត្តឹមូប្រត្តូវ �ិងមា�ភាពីទា�់សមូ័យុ ប្រ�សួងការ�រដើទ្ធសស�រ�ឋអាដើមូរ�ិ ប្រត្តូវការធី�ធា��រិញ្ចាវត្តិ�ជា��ំ �ិងការចូិលរមួូចិ�ខ្សែ��រ�ស់អុ�ជិ�នាំញ

 
ខ្សែផ្តុំុ�ប្រ�ធា��ទ្ធ។ ដើ�ើមូីើចូិលដើប្រ�ើប្របាស់ RST សូមូចូិលដើ�កា�់ដើគំ�ទ្ធ�ពី័រ https://www.responsiblesourcingtool.org/ 

គំ�លឹះស�ខា�់៖ ពិីចារណាពីើ�ខ្សែ�លងខ្សែ�លអុ�អាចិជិួយុ��ងសមូត្តិភាពីគំ�លឹះស�ខា�់៖ ពិីចារណាពីើ�ខ្សែ�លងខ្សែ�លអុ�អាចិជិួយុ��ងសមូត្តិភាពី

 � រ�ឋ ភិិបាលនាំនាំអាចិចាត្ត់វធិា�ការដើ�ើមូីើ�ងសង់ទ្ធ�នាំ�់ទ្ធ��ង��ប្រទ្ធ ត្តមាល ភាពី �ិងស�ការជាមូួយុអុ�ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់
ទ្ធ��ិញ �ិងដើសវា�មូមរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល ដើ�យុរមួូទា�ងការដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំ�ល់អុ�ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ឱ្យយដើ�ើ�ចិ��អ�ពីើហា�ិភិ័យុ

 នៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។

 � ប្របាប្រស័យុទា�់ទ្ធង�ូងចិាស់លាស់ ពីើការរ �ពឹីងទ្ធ��ដើ�អុ�ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ដើ�យុរមួូទា�ងការធានាំថ្នា ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច
ប្រត្តូវបា�ដើ�ះប្រ�យុ�ូងជា�់លា�់ដើ��ុ�ង�ិចិចស�ា �ិងយុ�ំការវាយុត្តនៃមូលដើ�ើមូ���ូងខ្សែ�លពា�់ពី័�ធ�៏
សមូប្រស�ឯដើទ្ធៀត្ត។

 � �ដើងើើត្តយុ�ទ្ធធ�ស្រ្តាសំចូិលរមួូរ�ស់អុ�ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ដើ�ើមូីើជិួយុ�ល់ដើ�លដើ�ដើឆ្លលើយុត្ត�រ�ស់រ�ឋ ភិិបាល ដើ�យុដើ�ំត្តដើលើ
អុ�ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ហា�ិភិ័យុ�ពស់។

29កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់

https://www.responsiblesourcingtool.org/


ការពីប្រងឹងប្រ����ូចិា�់ �ិងដើ�ល�ដើ�បាយុការពីប្រងឹងប្រ����ូចិា�់ �ិងដើ�ល�ដើ�បាយុ

រ�ឋ ភិិបាល�៏អាចិជិ�រ�ញការ�ល ស់�ំូរប្រ���ដើ�យុអត្តិ�័យុ តាមូរយុៈគំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូ�ើត្តិ�ីញ្ចាត្តំិផ្តុំងខ្សែ�រ។ ប្រ����ូចិា�់រងឹមា� ផ្តុំំល់មូូល�ឋ �សប្រមា�់ការ
ដើឆ្លលើយុត្ត��ូងរងឹមា� �ិងមា�ប្រ�សិទ្ធធភាពី ចិ�ដើពាះការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ ស�មូមភាពីស�ខា�់ៗខ្សែ�លរ�ឋ ភិិបាលអាចិអ��វត្តំ ដើ�ើមូីើពីប្រងឹង
ប្រ����ូចិា�់រមួូមា�៖

  �� ការរ�ាការរ�ាប្រ����ូយុ�ត្តំិធីមូ៌ខ្សែផ្តុំុ�ប្រពី�មទ្ធ�ូ�៏រងឹមា� �ិងរ����់ទ្ធ�ូ�មូម ខ្សែ�លប្រ�យុ�ទ្ធឋប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។

  �� ការធានាំការធានាំថ្នា ប្រ����ូចិា�់�ិងដើ�ល�ដើ�បាយុអាចិការពារ �ិង��ប្រទ្ធជិ�រងដើប្រ�ះ ឬជិ�ង្វាយុរងដើប្រ�ះពីើការជិួញ�ូរ�ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។

  �� ការពិីចារណាដើលើការពិីចារណាដើលើចិា�់ថុមើ �ូចិជាចិា�់ត្តមាល ភាពីខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ឬការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់ខ្សែផ្តុំុ�សិទ្ធធិមូ��សែ ខ្សែ�ល�ដើងើើ�ការទ្ធទ្ធួល��សប្រត្តូវ  
�ិងត្តមាល ភាពីខាងអាជិើវ�មូម ។

អូស្រ្តា�ំលើ៖ អូស្រ្តា�ំលើ៖ ចិា�់ទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� ឆុាំ �២០១៨ចិា�់ទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� ឆុាំ �២០១៨

រ�ឋ ភិិបាលអូស្រ្តា�ំលើ��ពី�ងប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ពីិភិពីដើលា� តាមូរយុៈចិា�់ទាសភាពីសមូ័យុ
ទ្ធ�ដើ�ើ� ឆុាំ �២០១៨ (ស�ពី័�ឋ) (ចិា�់) ។ ចិា�់ដើ�ះត្តប្រមូូវឱ្យយមា�អាជិើវ�មូមធី�ៗជាង ៣,០០០ ខ្សែ�លដើធីាើប្រ�ត្តិ�ត្តំិការដើ�ដើលើទ្ធើផ្តុំារអូស្រ្តា�ំលើ �ុ�ង
ការដើបាះផ្តុំាយុដើសចិ�ំើខ្សែថុលងអ�ពីើទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ�ប្រ�ចា�ឆុាំ � ខ្សែ�លដើរៀ�រ៉ា�់ពីើអ�ពីើស�មូមភាពីរ�ស់�លួ�ដើ�ើមូីើវាយុត្តនៃមូល �ិងដើ�ះប្រ�យុហា�ិភិ័យុ
ទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ�រ�ស់�លួ�។ ចិា�់ដើ�ះ���ត្ត់សំង់�រចិាស់លាស់ សប្រមា�់ស�មូមភាពីអាជិើវ�មូមអ�ពីើទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� ដើ�ើយុមា�
ដើ�ល���ងជិ�រ�ញការ�ល ស់�ំូរ ដើ�យុត្តប្រមូូវឱ្យយអាជិើវ�មូមទ្ធទ្ធួល��សប្រត្តូវចិ�ដើពាះ រដើ�ៀ�ខ្សែ�លពីួ�ដើគំប្រគំ�់ប្រគំងប្រ�តិ្ត�ត្តំិការ �ិងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់
�លួ�។ �ុ�ងភាពីជាអុ�នាំ�មូ��ដើគំ�ុ�ងពិីភិពីដើលា� ចិា�់ដើ�ះ�៏អ��វត្តំចិ�ដើពាះប្រ�ដើទ្ធសអូស្រ្តា�ំលើផ្តុំងខ្សែ�រ ខ្សែ�លទាមូទារការដើបាះផ្តុំាយុប្រ�ចា�ឆុាំ �នៃ�ដើសចិ�ំើ
ខ្សែថុលងរ�ស់ស�ពី័�ឋសំើពីើទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� ខ្សែ�លដើ�ះប្រ�យុពីើល�ំ�ៈវ�ិិចិោ័យុ�ូចិ�ុ ខ្សែ�លបា����ត្ត់សប្រមា�់ដើសចិ�ំើខ្សែថុលងរ�ស់អាជិើវ�មូមសំើ
ពីើទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ�។ 

ការអភិិវឌ្ឍឍចិា�់ការអភិិវឌ្ឍឍចិា�់

រ�ឋ ភិិបាលអូស្រ្តា�ំលើបា�អភិិវឌ្ឍឍចិា�់ តាមូរយុៈ��ដើ�ើ រការពីិដើប្រ�ះដើ��ល់ �ូងលអិត្តលអ�់�ិងស�ការ�ុ រយុៈដើពីល១០ខ្សែ�ជាមូួយុស�គំមូ�៍។ 
ការពិីដើប្រ�ះដើ��ល់ទា�ងដើ�ះរមួូមា� ប្រ��សពិីភា�ាជាលមូអិត្ត ការ��់ដើសុើជាលាយុល�ំ�៍អ�ែរចិ��ួ�៩៩ពីើភាគំើពា�់ពី័�ធ �ិងត្ត�មូូលពិីដើប្រ�ះ
ដើ��ល់ចិ��ួ�១៦ ជាមូួយុអុ�ជិ�នាំញអាជិើវ�មូម �ិងសងគមូស�ើវលិជាង១៧០ ។ អូស្រ្តា�ំលើ��ពី�ងដើធីាើការស�ការជាមូួយុអាជិើវ�មូម �ិងសងគមូស�ើវលិ 
ដើ�ើមូីើអ��វត្តំចិា�់ដើ�ះតាមូរយុៈ អងគភាពីទា�់ទិ្ធ�អាជិើវ�មូមទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� (អងគភាពី) ដើ��ុ�ង�ង�មាល �ងប្រពី�ខ្សែ��អូស្រ្តា�ំលើ។ អងគភាពីដើ�ះ
�៏បា�ដើធីាើការជាមូួយុអុ�ជិ�នាំញអាជិើវ�មូម �ិងសងគមូស�ើវលិផ្តុំងខ្សែ�រ ដើ�ើមូីើ�ដើងើើត្តការខ្សែ�នាំ�សប្រមា�់អងគភាពីរ៉ាយុការ�៍អ�ពីើរដើ�ៀ�អ��ដើលាមូតាមូ 
ចិា�់។

ទ្ធប្រមូង់ល�ំ�ៈស�ខា�់ៗនៃ�ចិា�់ទ្ធប្រមូង់ល�ំ�ៈស�ខា�់ៗនៃ�ចិា�់

�ប្រមូិត្ត���ត្ត់នៃ�ការរ៉ាយុការ�៍�ប្រមូិត្ត���ត្ត់នៃ�ការរ៉ាយុការ�៍
ចិាស់លាស់ចិាស់លាស់

រ៉ាល់អងគភាពីខ្សែ�លប្រ�តិ្ត�ត្តំិការដើ��ុ�ង
ប្រ�ដើទ្ធសអូស្រ្តា�ំលើ ខ្សែ�លមា�ប្របា�់ចិ��ូល
សរ��ប្រ�ចា�ឆុាំ �ជាង១០០លា���លាល រ
អូស្រ្តា�ំលើ ប្រត្តូវខ្សែត្តអ��ដើលាមូតាមូចិា�់ដើ�ះ។

ការដើបាះផ្តុំាយុជាមូជិឈការការដើបាះផ្តុំាយុជាមូជិឈការ

ដើសចិ�ំើខ្សែថុលងប្រត្តូវបា���់ជូិ�រ�ឋ ភិិបាល 
សប្រមា�់ការដើបាះផ្តុំាយុដើ�តាមូ�ញ្ចា ិកា 
អ�ឡាញ។

ល�ំ�ៈវ�ិិចិោ័យុនៃ�ការរ៉ាយុការខ្សែ�លត្តប្រមូូវល�ំ�ៈវ�ិិចិោ័យុនៃ�ការរ៉ាយុការខ្សែ�លត្តប្រមូូវ

រ៉ាល់ដើសចិ�ំើខ្សែថុលងទា�ងអស់ប្រត្តូវដើ�ះប្រ�យុ 
តាមូល�ំ�ៈវ�ិិចិោ័យុនៃ�ការរ៉ាយុការ�៍
ខ្សែ�លត្តប្រមូូវ�ូចិ�ុ។

ការ��់ពា�យស��ដើ�រ�ឋ ភិិបាលការ��់ពា�យស��ដើ�រ�ឋ ភិិបាល

រ�ឋ ភិិបាលអូស្រ្តា�ំលើ�៏មា�ត្តប្រមូូវការផ្តុំងខ្សែ�រ 
�ុ�ងការដើរៀ�ចិ�ដើសចិ�ំើខ្សែថុលងសំើពីើទាសភាពី
សមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ�ប្រ�ចា�ឆុាំ �។

30 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



ការផ្តុំែពីាផ្តុំាយុទូ្ធល�ទូ្ធលាយុការផ្តុំែពីាផ្តុំាយុទូ្ធល�ទូ្ធលាយុ

ចិា�់អ��វត្តំចិ�ដើពាះអងគភាពីពា�ិជិា�មូម 
�ិងស� �ីរសធីមូ៌ជាង៣,០០០។ ដើ�ះរមួូ 
�ញ្ចចូ លទា�ងអងគភាពី�រដើទ្ធស �ិងអូស្រ្តា�ំលើ។

ការយុល់ប្រពីមូពីើអុ�ប្រគំ�់ប្រគំងជា�់�ពស់ការយុល់ប្រពីមូពីើអុ�ប្រគំ�់ប្រគំងជា�់�ពស់

ដើសចិ�ំើខ្សែថុលងប្រត្តូវខ្សែត្តមា�ការយុល់ប្រពីមូពីើ 
គំ�ៈអភិិបាលនាំយុ�ប្រ�ុមូ�ុ�� �ិងចិ�ះ 
�ត្តិដើលខាដើ�យុត្ត�ណាងខ្សែ�លមា�ការ
អ��ញ្ជាា ត្ត។

ការខ្សែ�នាំ� �ិងការ��ប្រទ្ធការខ្សែ�នាំ� �ិងការ��ប្រទ្ធ

អងគភាពីទា�់ទិ្ធ�អាជិើវ�មូមទាសភាពីសមូ័យុ
ទ្ធ�ដើ�ើ� ខ្សែ�លសិិត្តដើ��ុ�ង�ង�មាល �ងប្រពី�ខ្សែ��
អូស្រ្តា�ំលើ ប្រត្តូវបា��ដើងើើត្តដើ�ើងដើ�ើមូីើផ្តុំំល់
ការ��ប្រទ្ធ �ិងផ្តុំំល់ដើ��ល់�ល់អងគភាពី
រ៉ាយុការ�៍។

ការទ្ធទ្ធួល��សប្រត្តូវជា�ធារ�ៈការទ្ធទ្ធួល��សប្រត្តូវជា�ធារ�ៈ

អងគភាពីខ្សែ�ល��ខា�មិូ�បា�អ��ដើលាមូ
តាមូចិា�់ អាចិប្រត្តូវបា��ដើញ្ចច ញ
អត្តំសញ្ជាា �ជា�ធារ�ៈ ដើ�យុរ�ឋមូស្រ្តា�ំើ
ខ្សែ�លពា�់ពី័�ធ។

ដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹងដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹង

ចា�់តា�ងពីើខ្សែ�មូ�រ៉ា ឆុាំ�២០១៩ អងគភាពីដើ�ះបា�ចូិលរមួូដើ��ុ�ងប្រពីឹត្តំិការដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹងជាង១៥០ ដើ�ទូ្ធទា�ងប្រ�ដើទ្ធសអូស្រ្តា�ំលើ �ិងដើ�
 �រដើទ្ធស។ កាលពីើខ្សែ�មូិថុ�នាំ ឆុាំ �២០១៩ រ�ឋ ភិិបាលអូស្រ្តា�ំលើបា�ដើរៀ�ចិ�ស�ុិសើទ្ធទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ�ថុ្នា�់ជាតិ្ត សប្រមា�់ប្រ�តិ្តភូិ៤០០នាំ�់មូ�
 ពីើ១៨ប្រ�ដើទ្ធស។ ស�ុិសើទ្ធដើ�ះបា�ប្រ�មូូលផ្តុំំ� �អុ�ជិ�នាំញ ដើ�ើមូីើពីិភា�ាអ�ពីើត្តប្រមូូវការដើធីាើរបាយុការរ�ស់ចិា�់ �ិងរដើ�ៀ�ខ្សែ�លរ�ឋ ភិិបាល �ិងអាជិើវ
 �មូមអាចិដើធីាើការជាមូួយុ�ុ ដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ�។

អងគភាពីដើ�ះ�៏��ពី�ងដើធីាើការ�ូងជិិត្តសុិទ្ធធផ្តុំងខ្សែ�រ ដើពីញទូ្ធទា�ងរ�ឋ ភិិបាលអូស្រ្តា�ំលើ ដើ�ើមូីើដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹងអ�ពីើទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� 
 �ិង��ងសមូត្តិភាពី�ុ�ងចិ�ដើណាមូមូស្រ្តា�ំើរ�ឋ ភិិបាល ដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុហា�ិភិ័យុនៃ�ទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ�។ ដើ�ខ្សែ�ធីុូ ឆុាំ �២០២០ រ�ឋ ភិិបាល
 អូស្រ្តា�ំលើបា�ដើបាះផ្តុំាយុ�ូវដើសចិ�ំើខ្សែថុលងរ�ស់ស�ពី័�ឋសំើពីើទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ�ជាដើលើ����ូង ដើ�យុគូំស�ញ្ជាា �់ពីើ�ិចិច�ិត្ត��ប្រ�ឹងខ្សែប្រ�ងរ�ស់�លួ� 

 
ដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុហា�ិភិ័យុទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� �ុ�ងលទ្ធធ�មូម�ធារ�ៈ។

ការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្តការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្ត

ចិា�់ដើ�ះផ្តុំំល់ដើពីល៣ឆុាំ� ដើ�ើមូីើពីិ�ិត្តយដើ�ើងវញិអ�ពីើប្រ�សិទ្ធធភាពីរ�ស់វា។ ការដើ�ះទ្ធទ្ធួល�គ ល់ថ្នា�ិចិច�ិត្ត��ប្រ�ឹងខ្សែប្រ�ងជាស�លដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង
 �ឹងទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� តាមូរយុៈត្តមាល ភាពីខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ដើ�ខ្សែត្តសិិត្ត�ុ�ង��ណា�់កាល���ូងរ�ស់ពីួ�ដើគំដើ�ដើ�ើយុ ដើ�ើយុធានាំថ្នា 

 
ប្រ�សិទ្ធធភាពីនៃ�ចិា�់ដើ�ះ អាចិប្រត្តូវបា�វាយុត្តនៃមូលដើ�យុខ្សែផ្តុំអ�ដើលើការវវិត្តំនាំដើពីលអនាំគំត្ត។ រ�ឋ ភិិបាលអូស្រ្តា�ំលើ�ឹងចា�់ដើផ្តុំំើមូការពីិ�ិត្តយដើ�ើងវញិ

 រយុៈដើពីល៣ឆុាំ�ដើ�ះ ដើ�ឆុាំ�២០២២។

គំ�លឹះស�ខា�់៖ ដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំការ��ំ� ះ�ណំាល �ិងដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹងគំ�លឹះស�ខា�់៖ ដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំការ��ំ� ះ�ណំាល �ិងដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹង

 � មូស្រ្តា�ំើរ�ឋ ភិិបាលអាចិដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹង អ�ពីើការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ង�ិ�័�រ�ស់�លួ� �ិងដើលើ��មូពស់
 ការអ��វត្តំវជិិាមា� ដើ�យុរមួូទា�ងការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់។

 � វាមា��រៈស�ខា�់�ុ�ងការផ្តុំែពីាផ្តុំាយុសមាា រ��ំ� ះ�ណំាលខាង�ុ�ង �ិងខាងដើប្រ� ដើ�ើមូីើ�ដើងើើ�មូូល�ឋ �
 ចិ�ដើ�ះ�ឹងរ�ស់��គំគលិ�។

31កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



ប្រ�ដើទ្ធសនៃថុ៖ ការដើធីាើវដិើ�ធី��មូមនៃ�ចិា�់ប្រ�ឆាំ�ងការជិួញ�ូរមូ��សែប្រ�ដើទ្ធសនៃថុ៖ ការដើធីាើវដិើ�ធី��មូមនៃ�ចិា�់ប្រ�ឆាំ�ងការជិួញ�ូរមូ��សែ

ការ�ិល័យុអគំគប្រពីះរ៉ាជិអាជាា នៃថុ ��ពី�ងដើធីាើវដិើ�ធី��មូមចិា�់ ប្រ�ឆាំ�ងការជិួញ�ូរមូ��សែរ�ស់�លួ� ដើ�ើមូីើចាត្ត់ទ្ធ���មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ខ្សែ�លជា
 

�ទ្ធដើលមើស�ចិ់ខ្សែត្តឯង ដើ�ដើប្រកាមូមាប្រតា៦/១។ ការដើធីាើវដិើ�ធី��មូមដើ�ះ ខ្សែសាងដើធីាើឱ្យយជិ�រងដើប្រ�ះនៃ��មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ទ្ធទ្ធួលបា�ការ��ប្រទ្ធ 
ខ្សែផ្តុំុ�ចិា�់ តាមូល�ំ�ៈ�ូចិ�ុ�ឹងជិ�រងដើប្រ�ះនៃ�ការជិួញ�ូរ�នៃទ្ធដើទ្ធៀត្តខ្សែ�រ។ តាមូរយុៈការដើធីាើវដិើ�ធី��មូមដើ�ះ ប្រ�ដើទ្ធសនៃថុមា�ដើ�ល���ង 
ដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំជិ�រងដើប្រ�ះ ឱ្យយចូិលរមួូស�ការជាមូួយុអាជាា ធីរអ��វត្តំចិា�់ ដើ�យុរមួូចិ�ខ្សែ���ល់ការកាត្ត់ដើទាសជិ�ដើលមើសដើ�យុប្រ�សិទ្ធធភាពី។ 

 
តាមូរយុៈការចាត្ត់វធិា�ការ�នាំា �់ �ិងប្រ���ដើ�យុប្រ�សិទ្ធធភាពី ដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុការរ �ដើលាភិ��ពា�នាំនាំ ប្រ�ដើទ្ធសនៃថុមា�ដើ�ល���ងទ្ធ�់�ើ ត្ត ់
�ិ�ភាពីដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ពីើការធាល �់ចិ�ះត្តដើ�ដើទ្ធៀត្ត ដើ�ជាការអ��វត្តំការង្វារ�ងំ�។

ដើ�ល���ងនៃ�ការដើធីាើវដិើ�ធី��មូមដើ�ល���ងនៃ�ការដើធីាើវដិើ�ធី��មូម

�ទ្ធ�ីញ្ចាត្តំិខ្សែ�លបា�ដើធីាើវដិើ�ធី��មូមដើ�ះ មា�ដើ�ល���ងដើប្រ�ើប្របាស់ជាវធិីើជា�់ខ្សែសំង ខ្សែ�លអាចិជិួយុ�ល់ការកាត្ត់ដើទាស�ទ្ធដើលមើសការជិួញ�ូរ 
 

�ិង�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�។ ការដើធីាើវដិើ�ធី��មូមដើ�ះ�ឹងធានាំថ្នា ជិ�រងដើប្រ�ះនៃ��មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ប្រត្តូវបា�ការពារ �ិង��ប្រទ្ធ�ូចិ�ុដើ� 
ដើប្រកាមូប្រ�ការថុមើទា�ងឡាយុ។ ដើ�ដើប្រកាមូការដើធីាើវដិើ�ធី��មូមថុមើដើ�ះ ជិ�រងដើប្រ�ះនៃ�ពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� �ឹងទ្ធទ្ធួលបា�ការ��ប្រទ្ធខ្សែផ្តុំុ�ចិា�់ តាមូរដើ�ៀ� 
�ូចិ�ុ�ឹងជិ�រងដើប្រ�ះនៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែខ្សែ�រ។ ការដើ�ះរមួូ�ញ្ចចូ លទា�ងការផ្តុំំល់ស��ង �ិងការរចួិផ្តុំ�ត្តពីើការកាត្ត់ដើទាសចិ�ដើពាះ�ទ្ធដើលមើស ខ្សែ�ល

 
�ណំាលមូ�ពីើ ឬទា�់ទ្ធងដើ�យុ�ា ល់ដើ��ឹងការរងដើប្រ�ះរ�ស់ពីួ�ដើគំ។ រ�ឋ ភិិបាលនៃថុ��ពី�ងដើធីាើការដើ�ើមូីើធានាំថ្នា ជិ�រងដើប្រ�ះនៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  
�មាល �ងពីល�មូម មិូ�ថ្នាជាជិ�ចិ�ណា�ប្រសុ�ដើទ្ធៀងទាត្ត់ឬមិូ�ដើទ្ធៀងទាត្ត់ដើទ្ធ ប្រត្តូវទ្ធទ្ធួលបា�ការពារ�ិងការ��ប្រទ្ធ�ូចិ�ុ ដើ�ដើប្រកាមូប្រ�ការខ្សែ�លប្រត្តូវបា�ដើធីាើ 
វដិើ�ធី��មូម។

ដើ�ត្ត�អាើដើធីាើវដិើ�ធី��មូមចិា�់?ដើ�ត្ត�អាើដើធីាើវដិើ�ធី��មូមចិា�់?

�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�គំឺជា�ទ្ធដើលមើសធីង�់ធីងរ ខ្សែ�លទាមូទារឱ្យយមា�ការដើឆ្លលើយុត្ត�យុ�ត្តំិធីមូ៌�៏រងឹមា��ុ�ង�ទ្ធឧប្រ�ិ�ឋ។ �ចិច��ី�ុ ដើ�ប្រ�ដើទ្ធសនៃថុ
 មូិ�មា�ចិា�់ជា�់លា�់ដើ�ើមូីើ��់ទ្ធ�ូ�មូមដើលើ �មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ខ្សែ�លមិូ�ខ្សែមូ�ជាលទ្ធធផ្តុំលនៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែដើទ្ធ។ ការជិួញ�ូរ 

ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �មាល �ងពីល�មូម �៏មា�អប្រតាការរ�ដើ�ើញ �ិងការកាត្ត់ដើទាសទា�ជាងផ្តុំងខ្សែ�រ ដើ�ើដើប្រ�ៀ�ដើធីៀ��ឹងការជិួញ�ូរសប្រមា�់ការ 
ដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ផ្តុំលូវដើភិទ្ធ។ ដើ�ះគំឺជាអាើខ្សែ�លរ�ឋ ភិិបាលនៃថុ��ពី�ងខ្សែសាងរ� ដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុតាមូរយុៈការដើធីាើវដិើ�ធី��មូមចិា�់នៃ�ចិា�់ប្រ�ឆាំ�ងការ

 
ជិួញ�ូរមូ��សែរ�ស់�លួ�។

គំ�លឹះស�ខា�់៖ ��់�ញ្ចចូ លការ��ប្រទ្ធ�ល់ជិ�រងដើប្រ�ះដើ��ុ�ងចិា�់គំ�លឹះស�ខា�់៖ ��់�ញ្ចចូ លការ��ប្រទ្ធ�ល់ជិ�រងដើប្រ�ះដើ��ុ�ងចិា�់

 � រ�ឋ ភិិបាលអាចិពិីចារណា ពីើវធិីើដើធីាើសមា�រ��មូមការការពារ �ិងការ��ប្រទ្ធជិ�រងដើប្រ�ះដើ��ុ�ងចិា�់។

32 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



ការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្តការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្ត

ការ��ងសមូត្តិភាពីការ��ងសមូត្តិភាពី

ការ�ដើងើើត្តដើ�ល�ដើ�បាយុចិាស់លាស់ �ិងការ��ងសមូត្តិភាពីសប្រមា�់ទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ  
�ិងទ្ធើភុា�់ង្វារការង្វារឯ�ជិ� �ិងការទ្ធទ្ធួល�គ ល់ទ្ធើភុា�់ង្វារទា�ងដើ�ះ ដើ�ើរត្តួនាំទ្ធើ�ូងស�ខា�់ដើ��ុ�ង

 ទ្ធើផ្តុំារការង្វារ។

ការខ្សែ�នាំ� �ិងការ��ប្រទ្ធការខ្សែ�នាំ� �ិងការ��ប្រទ្ធ

ការ�ដើងើើត្តការខ្សែ�នាំ� �ិងការ��ំ� ះ�ណំាលចិាស់លាស់ ដើ�ើមូីើរមួូចិ�ខ្សែ���ល់ការដើធីាើវដិើ�ធី��មូម
 

ដើ�ះ។ �ញ្ចា ើសូចិនាំ�រសប្រមា�់�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� �ឹងប្រត្តូវបា��ដើងើើត្ត �ិងផ្តុំែពីាផ្តុំាយុដើ�ើមូីើជិួយុ 
��គំគលិ�ជិួរមូ�� �ុ�ងការវាយុត្តនៃមូល �ិង���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា �ជិ�រងដើប្រ�ះ�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ដើ�ើមូីើ 
ឱ្យយអាចិ�ញ្ចាូ �ពីួ�ដើគំ ដើ�អងគការខ្សែ�លផ្តុំំល់ជិ��ួយុជាដើ�លដើ�។

អធិីការ�ិចិចអធិីការ�ិចិច

ការដើលើ��មូពស់ត្តួនាំទ្ធើស�ខា�់នៃ�អធិីការ�ិចិចការង្វារ �ុ�ងការ�ិត្ត��ដើ�ើមូីើ���ត្ត់រ�ដើ�ើញការរ �ដើលាភិចិា�់
 ការង្វារ ខ្សែ�លជា�់ទា�់ទ្ធង�ឹងការអ��វត្តំ�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�។

�ដើងើើ��ិចិចស�ប្រ�តិ្ត�ត្តំិការ�ដើងើើ��ិចិចស�ប្រ�តិ្ត�ត្តំិការ

ការ�ដើងើើ��ិចិចស�ប្រ�តិ្ត�ត្តំិការរវាងអាជាា ធីររ�ឋ ភិិបាលពា�់ពី័�ធ ដើ�ើយុ�ិងការរមួូ�ញ្ចចូ ល�ុរវាង�មាល �ង
 ពីល�មូម �ិងការពីប្រងឹងចិា�់ប្រពី�មទ្ធ�ូ ដើ�ើមូីើដើស�ើ�អដើងើត្ត�ទ្ធដើលមើស�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�។

ការ��ំ� ះ�ណំាលការ��ំ� ះ�ណំាល

ខ្សែសាងរ�ឱ្យកាសដើ��ុ�ងប្រ�ដើទ្ធសដើ�ើមូ �ិងប្រ�ដើទ្ធសដើ�លដើ� ដើ�ើមូីើជិួយុសប្រមូួល�ល់ការ��ំ� ះ�ណំាល
 

មូស្រ្តា�ំើជិួរមូ�� សំើពីើការទ្ធ�់�ើ ត្ត់�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� �ិងការអ��វត្តំចិា�់។ វគំគ��ំ� ះ�ណំាលដើ�ះ�ឹង
 

ប្រត្តូវប្រ�គំល់ជូិ��ល់��គំគលិ�អ��វត្តំ អធិីការការង្វារ ស�ជិើពី �ិងអងគការសងគមូស�ើវលិ។

33កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



ដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹង �ិង��ងសមូត្តិភាពីដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹង �ិង��ងសមូត្តិភាពី

ការដើឆ្លលើយុត្ត�ដើ��ឹងហា�ិភិ័យុនៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ត្តប្រមូូវឱ្យយមា�វធិីើ�ស្រ្តាសំ�រសិ�មូម។ រ�ឋ ភិិបាលអាចិដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹងអ�ពីើ
 ហា�ិភិ័យុនៃ�ការជិួញ�ូរ �ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ�ើយុ�ិងសូចិនាំ�រនាំនាំជាមូួយុមូស្រ្តា�ំើរ�ឋ ភិិបាល វសិ័យុឯ�ជិ� �ិងស�គំមូ�៍ទូ្ធដើ�។ រ�ឋ ភិិបាល�៏អាចិ��ពា�់
 អាជិើវ�មូម ដើ�ើមូីើ���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា � �ិងដើឆ្លលើយុត្ត�ចិ�ដើពាះការដើ�ងប្រ�វញ័្ចចបា�ប្រ�ដើសើរជាងមូ��ផ្តុំងខ្សែ�រ ដើ�យុរមួូទា�ងការដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹងអ�ពីើមា�៌

 
ខ្សែ�លអាចិមា�សកំា��ពីល�ុ�ងការដើ�ះប្រ�យុ។ រ�ឋ ភិិបាលប្រត្តូវបា�ដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំឱ្យយស�ការជាមូួយុ�ិ�័�ឧសា��មូម��ពូីល �ិងអងគការសងគមូស�ើវលិ

 ខ្សែ�លមា�ជិ�នាំញ ដើ�ដើពីលសមូប្រស�។

ប្រ�ដើទ្ធសឥ�ូូដើ�ស�ើ៖ ការខ្សែ�នាំ��ដើចិច�ដើទ្ធស �ិងការ��ងសមូត្តិភាពីរ�ស់រ�ឋបាលថុ្នា�់ដើប្រកាមូជាតិ្តប្រ�ដើទ្ធសឥ�ូូដើ�ស�ើ៖ ការខ្សែ�នាំ��ដើចិច�ដើទ្ធស �ិងការ��ងសមូត្តិភាពីរ�ស់រ�ឋបាលថុ្នា�់ដើប្រកាមូជាតិ្ត

រ�ឋ ភិិបាលឥ�ូូដើ�ស�ើ��ពី�ងពីប្រងឹងត្តួនាំទ្ធើរ�ស់រ�ឋបាលថុ្នា�់ដើប្រកាមូជាតិ្ត �ុ�ងការទ្ធ�់�ើ ត្ត់ការជិួញ�ូរមូ��សែ ដើ�យុផ្តុំំល់ការខ្សែ�នាំ��ដើចិច�ដើទ្ធស 
 �ិង�ដើងើើត្ត�មូមវធិីើពីប្រងឹងសមូត្តិភាពី សប្រមា�់រ�ឋបាលថុ្នា�់ដើប្រកាមូជាតិ្ត ដើ�ើមូីើ���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា � �ិងដើឆ្លលើយុត្ត�បា�លអប្រ�ដើសើរចិ�ដើពាះ�រ�ើ ជិួញ�ូរ

 មូ��សែ។

ដើ�ល���ងដើ�ល���ង

គំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូដើ�ះ មា�ដើ�ល���ងខ្សែ�លមូអការយុល់�ឹងរ�ស់មូស្រ្តា�ំើរ�ឋ ភិិបាល សំើពីើដើប្រ�ះថុ្នា�់នៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិងដើលើ��មូពស់សមូត្តិភាពី
 រ�ស់ពីួ�ដើគំ ដើ�ើមូីើការពារជិ�រងដើប្រ�ះ�ិងប្រ�ុមូប្រគំួ�ររ�ស់ជិ�រងដើប្រ�ះដើ�ផ្តុំាះ។ �មូមវធិីើដើ�ះដើ�ំត្តដើលើ�ិ�័�ពិីដើសសរ�ស់រ�ឋ ភិិបាលខ្សែ�លទ្ធទ្ធួល
 

��សប្រត្តូវចិ�ដើពាះដើសវា�មូមសងគមូ �ិងដើសវា�មូមការង្វារដើ�តាមូ�ណំាដើ�ត្តំ ខ្សែ�លជាប្រ�ភិពីនៃ�ជិ�ចិ�ណា�ប្រសុ�។

�មូមវធិីើផ្តុំំល់ឱ្យកាស�ល់រ�ឋបាលថុ្នា�់ដើប្រកាមូជាតិ្ត ឱ្យយទ្ធទ្ធួលបា��ូវការយុល់�ឹងទូ្ធល�ទូ្ធលាយុ អ�ពីើការពីិចារណាស�ខា�់ៗ ដើ�ើមូីើ��ប្រទ្ធ�ល់ប្រ�ជាជិ�
 

ឥ�ូូដើ�ស�ើ ខ្សែ�លជាជិ�រងដើប្រ�ះដើ�យុការជិួញ�ូរមូ��សែដើ��រដើទ្ធស។ �មូមវធិីើដើ�ះរមួូ�ញ្ចចូ លទា�ងពី័ត្ត៌មា�អ�ពីើការការពារខ្សែ�លមា�ដើ�តាមូ�ិ�ទូ្ធត្ត
 ឬ��ងសុ�លឥ�ូូដើ�ស�ើដើ�ដើប្រ�ប្រ�ដើទ្ធស �៏�ូចិជា��ដើ�ើ រការសប្រមូ�សប្រមូួល�ុ�ងចិ�ដើណាមូ�ិ�័�រ�ឋ ភិិបាលថុ្នា�់ជាតិ្ត �ិងថុ្នា�់ដើប្រកាមូជាតិ្ត។

ការអ�់រ �កា�់ខ្សែត្តប្រ�ដើសើរដើ�ើងចិ�ដើពាះអុ�អ��វត្តំចិា�់ដើ�ថុ្នា�់ដើប្រកាមូជាតិ្តអ�ពីើហា�ិភិ័យុ �ិងការ���ត្ត់អត្តំសញ្ជាា �នៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែ �ឹងនាំ�ដើ�
 រ�ការការពារជិ�រងដើប្រ�ះកា�់ខ្សែត្តប្រ�ដើសើរដើ�ើង។ តាមូរយុៈការ��ងសមូត្តិភាពីជាដើ�លដើ�ដើ�ះ រ�ឋ ភិិបាលឥ�ូូដើ�ស�ើសងឹមឹូថ្នា�ឹងជិួយុ��ប្រទ្ធ

 �ល់ជិ�រងដើប្រ�ះឱ្យយកា�់ខ្សែត្តប្រ�ដើសើរដើ�ើង តាមូរយុៈការ�ំរ�ើត្តិសមូីទា ការដើធីាើមាត្ត�ភូិមូិ�ិវត្តំ�៍ �ិង�ិចិច�ិត្ត��ប្រ�ឹងខ្សែប្រ�ងទ្ធ�់�ើ ត្ត់រមួូ�ុ ខ្សែ�លចូិលរមួូ
 ដើ�យុប្រ�ដើទ្ធសពា�់ពី័�ធទា�ងឡាយុ។

ដើមូដើរៀ�ខ្សែ�លបា�ដើរៀ�ដើមូដើរៀ�ខ្សែ�លបា�ដើរៀ�

រ�ឋ ភិិបាលឥ�ូូដើ�ស�ើទ្ធទ្ធួល�គ ល់ថ្នា ដើ�ខ្សែផ្តុំុ��លះនៃ�ប្រ�ដើទ្ធស ការដើឆ្លលើយុត្ត��ឹង�រ�ើ ជិួញ�ូរមូ��សែអាចិជាការពិីបា� ដើ�យុ�រ�ប្រមូិត្ត���ត្ត់នៃ�
 ធី�ធា��រិញ្ចាវត្តិ� �ិងចិ��ួ���គំគលិ�ខ្សែ�លខ្សែត្តងតា�ងឱ្យយប្រគំ�់ប្រគំង�រ�ើ ជិួញ�ូរមូ��សែ។

ដើ�ើមូីើជិ��ះ�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូទា�ងដើ�ះ ប្រ�សួងការ�រដើទ្ធសឥ�ូូដើ�ស�ើ ដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំឱ្យយ�ង�មាល �ងការង្វារថុ្នា�់ជាតិ្ត���ត្ត់មូដើធីាបាយុ ដើ�ើមូីើខ្សែ�លមូអ
 សមូត្តិភាពីរ�ស់រ�ឋបាលថុ្នា�់ដើប្រកាមូជាតិ្ត ជាពីិដើសសទា�់ទ្ធង�ឹងធី�ធា�មូ��សែ�ិងថុវកិា។ ជាមូួយុ�ុដើ�ះ ប្រ�សួងការ�រដើទ្ធស �ឹង�ដើងើើ�

 
ប្រ�សិទ្ធធភាពីការដើប្រ�ើប្របាស់�ិចិចស�ប្រ�តិ្ត�ត្តំិការអ�ំរជាតិ្ត ដើ�ើមូីើជិួយុរ�ឋបាលថុ្នា�់ដើប្រកាមូជាតិ្ត�ុ�ងការដើ�ះប្រ�យុ�ញ្ជាា ដើ�ះ។

ការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្តការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្ត

�ុ�ងការដើរៀ�ចិ��មូមវធិីើ��ងសមូត្តិភាពីសប្រមា�់មូស្រ្តា�ំើនៃ�រ�ឋបាលថុ្នា�់ដើប្រកាមូជាតិ្ត ប្រ�ដើទ្ធសឥ�ូូដើ�ស�ើ��ពី�ង�ដើងើើត្តខ្សែ���ទ្ធសំង់�រសប្រមា�់ស�មូមភាពី
 ខ្សែ�នាំ�។ ខ្សែ���ទ្ធទា�ងដើ�ះ�ឹង��ដើពីញ�ខ្សែ�ិមូការខ្សែ�នាំ�ខ្សែ�លមា�ប្រ��់។ រ�ឋ ភិិបាលឥ�ូូដើ�ស�ើ �៏��ពី�ងខ្សែសាងរ�ការអភិិវឌ្ឍឍ�ិចិចស�ប្រ�តិ្ត�ត្តំិការ
 �ខ្សែ�ិមូផ្តុំងខ្សែ�រ ជាមូួយុ�ិ�័�ពា�់ពី័�ធនាំនាំដើ��ុ�ងរ�ឋ ភិិបាល �ុ�ងការអ��វត្តំដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ��ដើចិច�ដើទ្ធសដើ�ះ។

34 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



ការផ្តុំំល់ការ��ប្រទ្ធ �ិងការការពារពីល�រការផ្តុំំល់ការ��ប្រទ្ធ �ិងការការពារពីល�រ

ការការពារពីល�រពីើការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  គំឺជាអាទ្ធិភាពីរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល�ើមូួយុៗ។ UNGPs បា��ញ្ជាា �់�ូងចិាស់ថ្នា អងគការនាំនាំខ្សែ�ល���ត្ត់រ��ឹងថ្នាពីួ�ដើគំ 
បា��ងើ ឬចូិលរមួូចិ�ខ្សែ���ល់ផ្តុំល�ូះពាល់អវជិិាមា�ខ្សែផ្តុំុ�សិទ្ធធិមូ��សែ ប្រត្តូវខ្សែត្តផ្តុំំល់ ឬស�ការ�ុ�ងការដើ�ះប្រ�យុផ្តុំល�ូះពាល់ដើនាំះ។

ប្រ�ដើទ្ធសដើវៀត្តណាមូ៖ ប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិសប្រមា�់ទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រប្រ�ដើទ្ធសដើវៀត្តណាមូ៖ ប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិសប្រមា�់ទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ

ប្រ�ដើទ្ធសដើវៀត្តណាមូបា��ដើងើើត្តប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិ សប្រមា�់ទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រដើវៀត្តណាមូ ខ្សែ�ល�ញ្ចាូ �ពីល�រដើ�ដើធីាើការដើ�ដើប្រ�ប្រ�ដើទ្ធស។ ប្រ�មូ
 ប្រ�ត្តិ�ត្តំិដើ�ះបា��ដើងើើត្តដើ�ើង���ូង�ុ�ងឆុាំ �២០១០ ដើ�យុទ្ធទ្ធួល�គ ល់ថ្នា មា�ហា�ិភិ័យុនៃ��មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� �ិងការជិួញ�ូរមូ��សែ�ុ�ងការ
 អ��វត្តំការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ។ ប្រ�មូដើ�ះ�ដើងើើត្តដើ�លការ�៍ប្រគំឹះ ខ្សែ�លទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រដើវៀត្តណាមូគំួរខ្សែត្តអ��ដើលាមូតាមូ។ ប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិ

 ប្រត្តូវបា�ខ្សែ�សប្រមូួលដើ�ឆុាំ�២០១៨ �ុ�ងភាពីជានៃ�គូំជាមូួយុ ILO, IOM �ិងអងគការស្រ្តាសំើអងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្ត។

ដើ�ល���ងដើ�ល���ង

មា��តំាមូួយុចិ��ួ�ខ្សែ�លនាំ�ឱ្យយមា�ការអភិិវឌ្ឍឍគំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូដើ�ះ ដើ�យុរមួូមា�៖

 � ហា�ិភិ័យុនៃ��មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� �ិងការជិួញ�ូរមូ��សែ �ុ�ងការអ��វត្តំការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ

 � �ងាះដើ�លការ�៍ប្រ�តិ្ត�ត្តំិទូ្ធល�ទូ្ធលាយុ ដើ�ើមូីើខ្សែ�នាំ�ការអ��វត្តំការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ដើលើ��មូពស់ការទ្ធទ្ធួល��សប្រត្តូវ �ិងការពារពីល�រ
 

ចិ�ណា�ប្រសុ� ឱ្យយបា�ប្រតឹ្តមូប្រត្តូវតាមូដើពីលដើវលា

 � ការដើ�ំជាា ចិិត្តំរ�ស់ប្រ�ដើទ្ធសដើវៀត្តណាមូ ចិ�ដើពាះអ��សញ្ជាា អ�ំរជាតិ្តខ្សែ�លពា�់ពី័�ធ

 � វសិមូភាពីដើយុ�ឌ្ឍ័រ �ិង�ងាះការពីប្រងឹងអ�ណាចិស្រ្តាសំើ ដើ�ើយុ�ិង

 � ត្តប្រមូូវការដើ�ើមូីើដើលើ��មូពស់ប្រ�សិទ្ធធភាពីរ�ស់ទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ

��ៈដើពីលខ្សែ�លប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិប្រត្តូវបា�អ��វត្តំដើ�យុសម័ប្រគំចិិត្តំ វាត្ត�ណាងឱ្យយវធិីើស�ខា�់មូួយុសប្រមា�់ស�ប្រ�សខ្សែ�ល��ប្រទ្ធការអ��ដើលាមូតាមូចិា�់ឱ្យយ 
រតឹ្តខ្សែត្តលអ ការប្រគំ�់ប្រគំងអាជិើវ�មូមឱ្យយកា�់ខ្សែត្តប្រ�ដើសើរ �ិងការទ្ធ�់�ើ ត្ត់�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� �ិងការជិួញ�ូរមូ��សែ។ ប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិខ្សែ�លខ្សែ�សប្រមូួល

 
ដើ�ះ រមួូ�ញ្ចចូ លទា�ងវធិីើប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយខ្សែ�លបា��ដើងើើត្តដើ�ើង ដើ�ើមូីើ�ដើងើើ�ត្តមាល ភាពី�ុ�ងចិ�ណាត្ត់ថុ្នា�់ទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ �ិងដើ�ះប្រ�យុ�ញ្ជាា

 ប្រ�ឈមូខ្សែ�លជិួ�ប្រ�ទ្ធះជាញឹ�ញយុដើ�យុពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ� ជាពិីដើសសអុ��ដើប្រមូើតាមូផ្តុំាះ។

ផ្តុំល�ូះពាល់នៃ�គំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូផ្តុំល�ូះពាល់នៃ�គំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូ

ជាលទ្ធធផ្តុំលនៃ�ទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រខ្សែ�លដើប្រ�ើប្របាស់ប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិ ការយុល់�ឹង�ិងចិ�ដើ�ះ�ឹងទូ្ធដើ�អ�ពីើ�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូចិ�ដើពាះពីល�រចិ�ណា�
 ប្រសុ�មា�ភាពីប្រ�ដើសើរដើ�ើង ទា�ង�ុ�ងចិ�ដើណាមូ��គំគលិ�ទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ �ិងទា�ងពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ�។ ដើ�ដើប្រកាមូគំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូដើ�ះ 

 ការ��ំ� ះ�ណំាលមូ��ដើពីលចា�ដើចិញជាចា�បាចិ់ ប្រត្តូវបា�ផ្តុំំល់�ល់ពីល�រខ្សែ�លដើចិញដើ�ដើប្រ�ប្រ�ដើទ្ធស ដើ�ើយុពី័ត្ត៌មា�អ�ពីើ�ិចិចស�ា �ិងសិទ្ធធិពីល�រ
ប្រត្តូវបា�ពី�យល់។ ការដើប្រ�ើប្របាស់ប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិ�៏បា�ដើ�ើ�ដើ�ើងគំួរឱ្យយ�ត្ត់សមាគ ល់ផ្តុំងខ្សែ�រ ចា�់តា�ងពីើការ��់ដើប្រ�ើដើ�ឆុាំ�២០១០។ ដើ�ឆុាំ�២០១៣ 

 មា�ទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រចិ��ួ�២០ បា�ចិ�ះដើ�ម ះដើ�ើមូីើអ��វត្តំប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិដើ�ះ ដើ�ើដើប្រ�ៀ�ដើធីៀ��ឹងទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រចិ��ួ�១០៤ 
 ដើ�ឆុាំ�២០១៨។

ការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្តការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្ត

ប្រ�ដើទ្ធសដើវៀត្តណាមូ��ពី�ងដើធីាើការពីប្រងឹងការប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយ �ិងវាយុត្តនៃមូលការអ��វត្តំប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិ ដើ�យុវាយុត្តនៃមូលទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រចិ��ួ�១២៥ 
 ដើ�ប្រតឹ្តមូ��ណាចិ់ឆុាំ �២០២០។ ប្រ�ដើទ្ធសដើវៀត្តណាមូ�៏�ឹង��ំផ្តុំំល់ការ��ំ� ះ�ណំាល �ល់��គំគលិ�ទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រទា�ងអស់ ដើ�ំត្តដើលើ

 �ទ្ធ�ីញ្ចាត្តំិជាត្តិថុមើ �ិងអ��សញ្ជាា  ILO ដើ�ើយុដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំ�ល់ការទ្ធទ្ធួលយុ�ប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិ�ខ្សែ�ិមូដើទ្ធៀត្តផ្តុំងខ្សែ�រ។

35កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



ប្រ�ដើទ្ធសប្រសើលង្វាើ ៖ ការទ្ធ�់�ើ ត្តប់្រ�ជាជិ�ប្រសើលង្វាើ  ពីើការរងដើប្រ�ះដើ�យុការជិញួ�ូរមូ��សែដើ��រដើទ្ធសប្រ�ដើទ្ធសប្រសើលង្វាើ ៖ ការទ្ធ�់�ើ ត្តប់្រ�ជាជិ�ប្រសើលង្វាើ  ពីើការរងដើប្រ�ះដើ�យុការជិញួ�ូរមូ��សែដើ��រដើទ្ធស

រ�ឋ ភិិបាលប្រសើលង្វាើ ទ្ធទ្ធួល�គ ល់ថ្នា ការជិួញ�ូរមូ��សែគំឺជាឧប្រ�ិ�ឋ�មូមមូួយុ ខ្សែ�លសិិត្ត�ុ�ងចិ�ដើណាមូឧប្រ�ិ�ឋ�មូមខ្សែ�លរ�ប្របា�់ចិ�ដើ�ញបា�ដើប្រចិើ���ផ្តុំ�ត្ត
 ដើ�ដើលើពីិភិពីដើលា�។ រ�ឋ ភិិបាលប្រសើលង្វាើ បា����ត្ត់ដើ�ើញថ្នា ប្រ�ជាជិ�ប្រសើលង្វាើ ជាដើប្រចិើ� ��់ពា�យដើសុើស��ឱ្យកាសសិ�ាអ�់រ ��ពស់ �ិងការង្វារមូិ�

 ដើពីញដើពីលដើ�ដើប្រ�ប្រ�ដើទ្ធស។ មូ��សែជាដើប្រចិើ�បា�រងដើប្រ�ះដើ�យុ�រ�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ��ុ�ងដើរ៉ាងចិប្រ� ឬប្រ�ុមូ�ុ��ដើ�ដើប្រ�ប្រ�ដើទ្ធស ជាពិីដើសស 
ដើ�អឺរ ូ��ខាងដើ�ើត្ត។ ប្រ�ុមូឧប្រ�ិ�ឋជិ�ខ្សែ�លមា�ចិ��ួ�កា�់ខ្សែត្តដើប្រចិើ� ដើប្រ�ើការផ្តុំាយុពា�ិជិា�មូមតាមូ�ណំាញសងគមូ ដើ�ើមូីើត្តប្រមូង់ទ្ធិសដើ�ដើ�ដើលើប្រ�ជាជិ�

 ប្រសើលង្វាើ  �ិងដើប្រជិើសដើរ ើសពីួ�ដើគំសប្រមា�់ការង្វារ។ ប្រ�ុមូឧប្រ�ិ�ឋជិ�ទា�ងដើ�ះដើប្រចិើ�ខ្សែត្តគិំត្តនៃថុលឈុួល ពីើ២០០,០០០ ដើ�១,៥០០,០០០រូពីើ �ុ�ងមូ��សែ
 មុា�់ៗ សប្រមា�់នៃថុលដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ។ មូ��សែជាដើប្រចិើ�ខ្សែ�លរងដើប្រ�ះដើ�យុ�រអុ�ដើប្រជិើសដើរ ើសទា�ងដើ�ះ �នាំា �់មូ�ប្រត្តូវបា�ដើគំជិួញ�ូរដើ��រដើទ្ធស  

ដើ�ើយុប្រត្តូវបា��ងំ�ឱ្យយដើធីាើការដើ�ើមូីើទ្ធទ្ធួលប្របា�់ខ្សែ�តិ្តចិត្តួចិ ឬ�៏�ម �ដើ�ះ។

ការទ្ធ�់�ើ ត្ត់ការជិួញ�ូរ �ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �មាល �ងពីល�មូមការទ្ធ�់�ើ ត្ត់ការជិួញ�ូរ �ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �មាល �ងពីល�មូម

នាំយុ��ឋ �ដើស�ើ�អដើងើត្តឧប្រ�ិ�ឋ�មូមរ�ស់ប្រ�ដើទ្ធសប្រសើលង្វាើ  បា��ដើងើើត្តគំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូថុមើៗ ដើ�ើមូីើទ្ធ�់�ើ ត្ត់ប្រ�ជាជិ�ប្រសើលង្វាើ មិូ�ឱ្យយរងដើប្រ�ះដើ�យុ�រ 
 ការជិួញ�ូរមូ��សែដើ��រដើទ្ធស។ ដើប្រកាមូគំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូថុមើដើ�ះ ការ�ិល័យុការង្វារដើប្រ�ប្រ�ដើទ្ធសរ�ស់ប្រ�ដើទ្ធសប្រសើលង្វាើ  (SLBFE) �ិងភុា�់ង្វារ

 
ដើទ្ធសចិរ�៍ ��ពី�ងដើធីាើការជាមូួយុ�ុដើ�ើមូីើ�ង្វាអ �់ �ិងទ្ធ�់�ើ ត្ត់ប្រ�ជាជិ�ប្រសើលង្វាើ  មូិ�ឱ្យយរងដើប្រ�ះដើ�យុ�រការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច

 
�មាល �ងពីល�មូមដើ��រដើទ្ធស។

ដើប្រកាមូគំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូថុមើដើ�ះ SLBFE �ិងភុា�់ង្វារដើទ្ធសចិរ�៍��ពី�ងដើធីាើការជាមូួយុ�ុ ដើ�ើមូីើចិ�ះដើ�ម ះការ�ញ្ជាា ទ្ធិញការង្វារពីើ�រដើទ្ធស �ិងធានាំថ្នា 
 �ិចិចប្រពីមូដើប្រពីៀងការង្វារប្រត្តូវបា�ចិ�ះ�ត្តិដើលខាដើ�យុទា�ងអុ���់ពា�យស�� �ិងទា�ងភុា�់ង្វារដើទ្ធសចិរ�៍។ ប្រ�សិ�ដើ�ើមូ��សែមុា�់ប្រត្តូវបា�ដើប្រជិើសដើរ ើស 

ឱ្យយដើ�ដើធីាើការ ដើ�យុ�ម �ការចិ�ះដើ�ម ះតាមូរយុៈ SLBFE ដើនាំះភុា�់ង្វារដើទ្ធសចិរ�៍ខ្សែ�លពា�់ពី័�ធ �ឹងប្រត្តូវជា�់�ទ្ធដើចាទ្ធប្រ�កា�់ដើប្រកាមូប្រ�មូប្រពី�មទ្ធ�ូ  
�ិងរ �ដើលាភិចិា�់ការ�ិល័យុការ�រដើទ្ធសរ�ស់ប្រ�ដើទ្ធសប្រសើលង្វាើ ។ គំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូដើ�ះមា�ដើ�ល���ងប្រគំ�់ប្រគំងការដើធីាើចិ�ណា�ប្រសុ�ដើ�ើមូីើ

 ការង្វារ ទ្ធ�់�ើ ត្ត់ពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� �ិងប្របា�់ឈុួលដើថ្នា��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ �ិង�ង្វាអ �់ការរងដើប្រ�ះរ�ស់ជិ�ជាតិ្តប្រសើលង្វាើ  ខ្សែ�លដើធីាើការដើ�
 ដើប្រ�ប្រ�ដើទ្ធស។

36 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



គំ�លឹះស�ខា�់៖ ការចូិលរមួូរ�ស់ស�គំមូ�៍មូូល�ឋ �គំ�លឹះស�ខា�់៖ ការចូិលរមួូរ�ស់ស�គំមូ�៍មូូល�ឋ �

 � រ�ឋ ភិិបាលអាចិដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹង �ិង��ងសមូត្តិភាពីដើ��ុ�ងស�គំមូ�៍ ដើ�ើមូីើ���ត្ត់រ�ដើ�ើញ
 កា�់ខ្សែត្តប្រ�ដើសើរ�ូវសូចិនាំ�រនៃ�ការជិួញ�ូរ �ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។

 � រ�ឋ ភិិបាលអាចិឱ្យយសមាជិិ�ស�គំមូ�៍ �ិងប្រ�ុមូស�គំមូ�៍មូូល�ឋ � ចូិលរមួូតាមូរយុៈ�ណំាញផ្តុំលូវការ  
ឬដើប្រ�ផ្តុំលូវការ ដើ�ើមូីើ��ពា�់រ�ឋ ភិិបាលឱ្យយកា�់ខ្សែត្តប្រ�ដើសើរ �ុ�ងការប្រ�មូូលពី័ត្ត៌មា��ិង��ប្រទ្ធពីល�រ។

�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូ�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូ

រ�ឋ ភិិបាលប្រសើលង្វាើ បា����ត្ត់រ�ដើ�ើញ�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូមូួយុចិ��ួ� �ុ�ង�ិចិចការទ្ធ�់�ើ ត្ត់ �ិងការ�ង្វាអ �់។
 តារ៉ាងខាងដើប្រកាមូ �ង្វាា ញពីើ�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូមូួយុចិ��ួ�ទា�ងដើ�ះ៖

ការដើប្រជិើសដើរ ើសតាមូរយុៈប្រ�ពី័�ធផ្តុំែពីាផ្តុំាយុសងគមូការដើប្រជិើសដើរ ើសតាមូរយុៈប្រ�ពី័�ធផ្តុំែពីាផ្តុំាយុសងគមូ

ការដើប្រជិើសដើរ ើស�មាល �ងពីល�មូម ដើប្រចិើ�ខ្សែត្តប្រត្តូវបា�សប្រមូ�សប្រមូួលតាមូរយុៈ�ណំាញសងគមូ  
ដើ�យុមា�អុ�ដើប្រជិើសដើរ ើសភាគំដើប្រចិើ�ដើ�ខាងដើប្រ�ប្រ�ដើទ្ធសប្រសើលង្វាើ ។ ការដើ�ះដើធីាើឱ្យយ 
ការទ្ធ�់�ើ ត្ត់ �ិងការ�ង្វាអ �់សប្រមា�់អាជាា ធីរប្រសើលង្វាើ  មា�ការប្រ�ឈមូជាពិីដើសស។ 

ការភិ័យុខាល ចិចិ�ដើពាះអាជាា ធីរអដើនំាំប្រ�ដើវស�៍ការភិ័យុខាល ចិចិ�ដើពាះអាជាា ធីរអដើនំាំប្រ�ដើវស�៍

ជាដើរឿយុៗ ជិ�រងដើប្រ�ះនៃ�ការជិួញ�ូរមា�ការ�ា �់ដើសាើរ�ុ�ងការរ៉ាយុការ�៍អ�ពីើ�រ�ើ រ�ស់
 

ពីួ�ដើគំ ដើ�អាជាា ធីរ ដើ�យុ�រការភិ័យុខាល ចិជិ��វញិវធិីើ�ិង�ិ�ភាពីអដើនំាំប្រ�ដើវស�៍រ�ស ់
ពីួ�ដើគំ។

�ងាះ�ូវឯ��រ�ងាះ�ូវឯ��រ

ប្រ�ត្តិ�ត្តំិការ�រិញ្ចាវត្តិ��ប្រមូប្រត្តូវបា��ត្ត់ប្រតាទ្ធ��ជាឯ��រណាស់ ខ្សែ�លដើធីាើឱ្យយអាជាា ធីរមា�ការ
 

ល�បា��ុ�ងការ�ង្វាា ញភិសំ�តាង ពីើការដើ�ើត្តដើ�ើងនៃ�ប្រ�តិ្ត�ត្តំិការដើ�ះ។

ការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្តការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្ត

រ�ឋ ភិិបាលប្រសើលង្វាើ ��ពី�ងដើធីាើការអ�់រ ��ល់�ធារ�ៈជិ� �ិងដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹងអ�ពីើសូចិនាំ�រនៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែ �ុ�ង�ិចិច�ិត្ត��ទ្ធ�់�ើ ត្ត់
 ប្រ�ជាជិ� ពីើការធាល �់ចូិល�ុ�ងអនាំា �់ដើ��ុ�ង�ិ�ភាពីនៃ��មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�។ រ�ឋ ភិិបាល�៏ដើ�ំត្តការយុ�ចិិត្តំទ្ធ����់ផ្តុំងខ្សែ�រ ដើលើការដើលើ�

 �មូពស់ចិ�ដើ�ះ�ឹង �ិងសមូត្តិភាពីរ�ស់អុ�ដើស�ើ�អដើងើត្ត ដើ�ើមូីើដើឆ្លលើយុត្ត�ដើ��ឹង�រ�ើ នៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �មាល �ងពីល�មូមខ្សែ�ល
 ពា�់ពី័�ធ។

37កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



ដើត្តើអុ�ណាអាចិដើធីាើជានៃ�គូំជាមូួយុដើត្តើអុ�ណាអាចិដើធីាើជានៃ�គូំជាមូួយុ
រ�ឋ ភិិបាល?រ�ឋ ភិិបាល?

នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី38



ភាពីជានៃ�គូំទូ្ធល�ទូ្ធលាយុភាពីជានៃ�គូំទូ្ធល�ទូ្ធលាយុ

�ិចិចស�ការគឺំជាគំ�លឹះ�ុ�ងវធិីើ�ស្រ្តាសំទូ្ធល�ទូ្ធលាយុណាមូួយុ �ុ�ងការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។ ដើយុើងទា�ងអស់�ុមា�ត្តួនាំទ្ធើ �ុ�ងការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង

 �ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់៖

អាជិើវ�មូមអាជិើវ�មូមអាចិដើ�រពីសិទ្ធធិមូ��សែ ខ្សែ�ត្តប្រមូូវដើ�ះប្រ�យុដើប្រ�ះថុ្នា�់ �ិងដើប្រ�ើអា��ភាពីរ�ស់�លួ�ដើ�ើមូីើជិះឥទ្ធធិពីល 
 �ិង�ដើងើើត្តការ�ល ស់�ំូរវជិិាមា�។

ពីល�រពីល�រអាចិដើលើ��មូពស់ចិ�ដើ�ះ�ឹង �ិងការយុល់�ឹងអ�ពីើសិទ្ធធិរ�ស់�លួ� ដើ�យុរមួូទា�ងតាមូរយុៈការចូិលរមួូ 
 ឬ�ដើងើើត្តស�ជិើពី។

អងគការសងគមូស�ើវលិអងគការសងគមូស�ើវលិអាចិដើលើ��មូពស់ការអ��វត្តបំា�លអប្រ�ដើសើរ ដើលើ��មូពស់ការ�ឹង�លួ� ដើ�ើយុឱ្យយមា�ការចូិលរមួូពីើ
 អាជិើវ�មូម �ងិរ�ឋ ភិបិាល ដើ�ើមូីើខ្សែចិ�រ �ខ្សែល�ជិ�នាំញ �ិងខ្សែ�លមូអការទ្ធទួ្ធល��សប្រត្តវូ។

អងគការអ�ំរជាតិ្ត �ងិ�ុ�ងត្ត���់អងគការអ�ំរជាតិ្ត �ងិ�ុ�ងត្ត���់អាចិ���ត់្តសំង់�រ �ិងជិ�រ�ញស�មូមភាពីខ្សែ�លមា�ការសប្រមូ�សប្រមូលួ�ុ។

�ិចិចស�ការអ�ំររ�ឋ ភិិបាល�ិចិចស�ការអ�ំររ�ឋ ភិិបាល

រ�ឋ ភិិបាលអាចិដើធីាើការរមួូ�ុ ដើ�ើមូីើ��ងការដើឆ្លលើយុត្ត��៏រងឹមា��ុ�ងត្ត���់ ចិ�ដើពាះការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។ �ិចិចស�ការរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល អាចិនាំ�
 ឱ្យយមា�វធិីើ�ស្រ្តាសំអ�ំរជាតិ្តប្រ���ដើ�យុការចិ�ះសប្រមូុង�ុខាល �ងដើ�ើង �ុ�ងការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងឧប្រ�ិ�ឋ�មូមទា�ងដើ�ះ។

ដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ�ស�មូមភាពីរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល �ុ�ងការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការជិួញ�ូរមូ��សែ ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ដើលា� (ដើ�លការ�៍)9 គំឺជា 
ឧទា�រ�៍នៃ�ការស�ការរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល។ ដើ�លការ�៍ដើ�ះប្រត្តូវបា��ដើងើើត្តដើ�ើងដើ�ឆុាំ�២០១៨ ដើ�យុរ�ឋ ភិិបាលអូស្រ្តា�ំលើ �ូខ្សែវលដើ�ែ�ង់  
ស�រ�ឋអាដើមូរ�ិ កាណា� �ិងចិប្រ�ភិពីអង់ដើគំលស ដើ�ើយុផ្តុំំល់ការខ្សែ�នាំ��ល់រ�ឋ ភិិបាល ដើលើការដើប្រ�ើប្របាស់អា��ភាពីរ�ស់ពីួ�ដើគំ ដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុការ

 
ដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ ដើ�លការ�៍ដើ�ះផ្តុំំល់�ូវប្រ����ូ ខ្សែ�លប្រ�ដើទ្ធសទា�ងអស់អាចិ�ដើងើើត្តយុ�ទ្ធធ�ស្រ្តាសំ ដើ�ើមូីើដើធីាើស�មូមភាពីប្រ���ដើ�យុ 
ប្រ�សិទ្ធធភាពី ដើ��ុ�ងរងាង់ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់វសិ័យុ�ធារ�ៈ �ិងឯ�ជិ�។

តារ៉ាងខាងដើប្រកាមូ �ង្វាា ញពីើដើ�លការ�៍ស�ខា�់ៗ�ួ�៖

ដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ�ស�មូមភាពីរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល �ុ�ងការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការជិួញ�ូរមូ��សែ ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ពីិភិពីដើលា�

ដើ�លការ�៍ទ្ធើ១ដើ�លការ�៍ទ្ធើ១ រ�ឋ ភិិបាលគំួរខ្សែត្តចាត្ត់វធិា�ការដើ�ើមូីើទ្ធ�់�ើ ត្ត់ �ិងដើ�ះប្រ�យុការជិួញ�ូរមូ��សែ �ុ�ងការអ��វត្តំលទ្ធធ�មូមរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល។

ដើ�លការ�៍ទ្ធើ២ដើ�លការ�៍ទ្ធើ២ រ�ឋ ភិិបាលគំួរខ្សែត្តដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំ�ល់វសិ័យុឯ�ជិ�ដើ�ើមូីើទ្ធ�់�ើ ត្ត់ �ិងដើ�ះប្រ�យុការជិួញ�ូរមូ��សែ ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់
រ�ស់�លួ�។

ដើ�លការ�៍ទ្ធើ៣ដើ�លការ�៍ទ្ធើ៣ រ�ឋ ភិិបាលគំួរខ្សែត្តជិ�រ�ញដើ�ល�ដើ�បាយុ �ិងការអ��វត្តំការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ប្រ���ដើ�យុទ្ធ��ួល��សប្រត្តូវ។

ដើ�លការ�៍ទ្ធើ៤ដើ�លការ�៍ទ្ធើ៤ រ�ឋ ភិិបាលគំួរខ្សែត្ត�ិត្ត��ឱ្យយបា�ខាល �ងកាល ដើ�ើមូីើដើធីាើឱ្យយមា�ស����មូ�ើយុ�មូម។

9	 United	Nations	Department	of	State,	Principles	To	Guide	Government	Action	to	Combat	Human	Trafficking	in	Global	Supply	Chains,	2018.

39កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



ភាពីជានៃ�គូំរវាងរ�ឋ ភិិបាល �ិងអាជិើវ�មូមភាពីជានៃ�គូំរវាងរ�ឋ ភិិបាល �ិងអាជិើវ�មូម

�ិចិចស�ការរវាងរ�ឋ ភិិបាល �ិងអាជិើវ�មូមគឺំស�ខា�់ចា�បាចិ់ សប្រមា�់ការដើឆ្លលើយុត្ត�ថុ្នា�់ជាតិ្ត�ូងទូ្ធល�ទូ្ធលាយុ ចិ�ដើពាះការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ 
 តាមូរយុៈភាពីជានៃ�គូំជាមូួយុអាជិើវ�មូម រ�ឋ ភិិបាលអាចិទ្ធទ្ធួលបា�ជិ�នាំញ សំើពីើដើរឿងរូ៉ាវប្រ�ធា��ទ្ធជា�់លា�់ ��ដើ��ល់ទ្ធសែ�ិ�ជិ�កា�់ខ្សែត្តទូ្ធល�ទូ្ធលាយុ  

�ិងដើរៀ�សូប្រត្តពីើវសិ័យុជិ��ួញ។

ដើវទ្ធិការ�ឋ ភិិបាល�ិងអាជិើវ�មូម សំើពីើ�ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើ - �រ�ើ សិ�ាដើវទ្ធិការ�ឋ ភិិបាល�ិងអាជិើវ�មូម សំើពីើ�ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើ - �រ�ើ សិ�ា

ដើវទិ្ធការ�ឋ ភិិបាល�ិងអាជិើវ�មូម សំើពីើ�ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើ (GABF) បា�ប្រ�មូូលផ្តុំំ� � រ�ឋ ភិិបាល�ិងថុ្នា�់�ឹ�នាំ�អាជិើវ�មូមជា�់�ពស់ ដើ�ើមូីើពីិចារណាដើលើវធិីើ

 
ទ្ធ�់�ើ ត្ត់ �ិងប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការជិួញ�ូរមូ��សែ �មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� �ិងទ្ធប្រមូង់នៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើផ្តុំែងៗ។

ដើ�ខ្សែ�សើហា ឆុាំ�២០១៨ អ���ស�៍សំើពីើការទ្ធទ្ធួល�គ ល់ ការអ��វត្តំ ចិលនាំដើ�មូ�� (AAA) ប្រត្តូវបា�យុល់ប្រពីមូដើ�យុ GABF។ 

  �� ទ្ធទ្ធួល�គ ល់ ទ្ធទ្ធួល�គ ល់ ដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំ�ល់អាជិើវ�មូម �ិងរ�ឋ ភិិបាល ឱ្យយយុល់�ឹងពីើ�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូនាំនាំ ខ្សែ�លទា�់ទ្ធង�ឹងឧប្រ�ិ�ឋ�មូមឆ្លលងខ្សែ��ទា�ងដើ�ះ។

  �� អ��វត្តំអ��វត្តំ ដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំឱ្យយរ�ឋ ភិិបាលពីប្រងឹងប្រ����ូដើ�ល�ដើ�បាយុ �ិង�ើត្តិ�ីញ្ចាត្តំិ ដើ�ើយុដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំឱ្យយអាជិើវ�មូមដើប្រ�ើការអ��វត្តំ

 អាជិើវ�មូមប្រតឹ្តមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌។

  �� ចិលនាំដើ�មូ��ចិលនាំដើ�មូ�� ទា�់ទ្ធង�ឹងការ�ដើងើើត្តប្រ����ូអភិិបាល�ិចិច ដើ�ើមូីើធានាំ�ិរ�ំរភាពី �ិងប្រ�សិទ្ធធភាពីរ�ស់ GABF។

អ���ស�៍ទា�ងដើ�ះគូំស�ញ្ជាា �់ពីើស�មូមភាពីដើ�ើមូីើពីប្រងឹង �ិងអ��វត្តំដើ�ល�ដើ�បាយុ ដើ�ើយុ�ិងប្រ����ូចិា�់ ដើ�ើយុជិ�រ�ញ�ិចិច�ិត្ត��ប្រ�ឹងខ្សែប្រ�ង
 រយុៈដើពីលខ្សែវង ដើ�ើមូីើខ្សែ�លមូអត្តមាល ភាពីខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រប្រតឹ្តមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌ ប្រពីមូទា�ងការការពារ�ិងដើ�ះប្រ�យុជូិ�

 
ពីល�រ។ ដើ�ះគឺំជាឯ��រដើ�ល�ដើ�បាយុធី����ូង ខ្សែ�លបា�ឯ�ភាពីរវាងវសិ័យុឯ�ជិ��ិង�ធារ�ៈ ដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុ�ញ្ជាា �មាល �ងពីល�មូម 
ដើ�យុ�ងំ� ការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ខ្សែ�លពា�់ពី័�ធ។

ប្រ�ដើទ្ធសអារូ៉ា�់រមួូ៖ យុ�ទ្ធធ�ស្រ្តាសំពិីភិពីរ�ស់ដើយុើង អនាំគំត្តរ�ស់ដើយុើងប្រ�ដើទ្ធសអារូ៉ា�់រមួូ៖ យុ�ទ្ធធ�ស្រ្តាសំពិីភិពីរ�ស់ដើយុើង អនាំគំត្តរ�ស់ដើយុើង

យុ�ទ្ធធ�ស្រ្តាសំពិីភិពីរ�ស់ដើយុើង អនាំគំត្តរ�ស់ដើយុើង រ�ស់ប្រ�ដើទ្ធសអារូ៉ា�់រមួូ គឺំជាគំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូមូួយុដើ�ើមូីើដើឆ្លលើយុត្ត�ដើ��ឹង�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូ ដើ��ុ�ង

 ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ដើ�យុរមួូទា�ងការជិួញ�ូរមូ��សែ។ ដើប្រកាមូយុ�ទ្ធធ�ស្រ្តាសំពិីភិពីរ�ស់ដើយុើង អនាំគំត្តរ�ស់ដើយុើង ប្រ�ដើទ្ធសអារូ៉ា�់រមួូបា��ដើងើើត្ត 
ដើ�ល�ដើ�បាយុទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� �ិងការជិួញ�ូរមូ��សែ ដើ�ើយុបា�អ��មូ័ត្តប្រ�មូសើលធីមូ៌ សប្រមា�់ប្រ�ុមូ�ុ��ពី��ជាត្តិខ្សែ�លជា�មូមសិទ្ធធិរ�ឋ

 រ�ស់�លួ� គឺំ��ពីង់ខ្សែផ្តុំពីិភិពីឌូ្ឍនៃ�។ ប្រ�ដើទ្ធសអារូ៉ា�់រមួូ �៏បា��ដើងើើត្តប្រ�ុមូការង្វារអ�ំរប្រ�សួង សំើពីើសិទ្ធធិមូ��សែផ្តុំងខ្សែ�រ ខ្សែ�លមា�ដើ�ល���ងអភិិវឌ្ឍឍ
 ប្រ����ូសិទ្ធធិមូ��សែ ដើ�ើយុ�ិង��ដើ�ើ រការ �ិង�ើត្តិវធិីើមា�ការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់។

ការអភិិវឌ្ឍឍយុ�ទ្ធធ�ស្រ្តាសំការអភិិវឌ្ឍឍយុ�ទ្ធធ�ស្រ្តាសំ

រ�ឋ ភិិបាលអារូ៉ា�់រមួូដើ�ំជាា ��ប្រទ្ធសំង់�រ�ពស់នៃ�ស�ចិរតិ្តភាពីរ�ស់អាជិើវ�មូម �ិងធានាំឱ្យយមា�ការអ��ដើលាមូតាមូចិា�់ប្រ�ដើទ្ធស �ិងប្រ����ូ 
អ�ំរជាតិ្ត។ យុ�ទ្ធធ�ស្រ្តាសំពិីភិពីរ�ស់ដើយុើង អនាំគំត្តរ�ស់ដើយុើង ប្រត្តូវបា�ដើធីាើប្រពាងដើ�ើង ដើ�ើមូីើអ��ដើលាមូតាមូចិា�់ទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� ឆុាំ �២០១៥  
រ�ស់ចិប្រ�ភិពីអង់ដើគំលស �ិងចិា�់ស�ពី័�ឋអារូ៉ា�់រមួូ ដើល�៥១ ឆុាំ�២០០៦ សំើពីើការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការជិួញ�ូរមូ��សែ។ �ុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍ 
យុ�ទ្ធធ�ស្រ្តាសំពិីភិពីរ�ស់ដើយុើង អនាំគំត្តរ�ស់ដើយុើង ប្រ�ដើទ្ធសអារូ៉ា�់រមួូបា�ដើធីាើការពីិដើប្រ�ះដើ��ល់ជាមូួយុភាគំើពា�់ពី័�ធ បា�ចា�់ដើផ្តុំំើមូប្រ�តិ្ត�ត្តំិការ

 មា�ការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់ �ិងបា�ពិី�ិត្តយដើ�ើងវញិ�ូវប្រ�តិ្ត�ត្តំិការនៃផ្តុំា�ុ�ងរ�ស់�លួ�។ ប្រ�ដើទ្ធសអារូ៉ា�់រមួូបា��ដើងើើត្តប្រ�ុមូការង្វារមូួយុ ខ្សែ�លបា����ត្ត់
 អត្តំសញ្ជាា �អុ�ដើ�ូការភាគំើទ្ធើ�ើ �ិងការដើប្រ�ើប្របាស់��ពីង់ខ្សែផ្តុំពីិភិពីឌូ្ឍនៃ� ដើ�យុភាគំើដើផ្តុំែងដើទ្ធៀត្ត ថ្នាជា�ខ្សែ�លងខ្សែ�លមា�ហា�ិភិ័យុ�ពស់��ផ្តុំ�ត្ត សប្រមា�់

 ការជិួញ�ូរមូ��សែ។

��ពីង់ខ្សែផ្តុំពីិភិពីឌូ្ឍនៃ���ពីង់ខ្សែផ្តុំពីិភិពីឌូ្ឍនៃ�

យុ�ទ្ធធ�ស្រ្តាសំពិីភិពីរ�ស់ដើយុើង អនាំគំត្តរ�ស់ដើយុើង រ�ស់ប្រ�ដើទ្ធសអារូ៉ា�់រមួូ ប្រត្តូវបា��ដើងើើត្តដើ�ើងដើ�យុ�រខ្សែត្ត��ពីង់ខ្សែផ្តុំពីិភិពីឌូ្ឍនៃ� ប្រត្តូវបា����ត្ត់រ�
 

ដើ�ើញថ្នាជាដើមូ�ឹ�នាំ�ពិីភិពីដើលា� �ុ�ងការប្រគំ�់ប្រគំងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ពីិភិពីដើលា�។ ��ពីង់ខ្សែផ្តុំពីិភិពីឌូ្ឍនៃ� ប្រ�ត្តិ�ត្តំិការអាជិើវ�មូមខ្សែ�លពា�់ពី័�ធជាង
 ហាសិ� ដើ�ើយុមា���គំគលិ�ជាង៥៦,០០០នាំ�់ ខ្សែ�ល��ពី�ងដើធីាើការដើ�ទូ្ធទា�ង៤០ប្រ�ដើទ្ធស។

40 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



ប្រ�ដើទ្ធសអារូ៉ា�់រមួូបា�ទ្ធទ្ធួល�គ ល់ថ្នា ��ពីង់ខ្សែផ្តុំពីិភិពីឌូ្ឍនៃ� អាចិដើ�ើរត្តួនាំទ្ធើ�ូងស�ខា�់ �ុ�ងការខ្សែ�លមូអជិើវភាពីពីល�រ ពីប្រងឹងស�គំមូ�៍ �ិងខ្សែ�លមូអរ
 

�រ�ិិ�រ�ស់ពីួ�ដើគំ ដើ�យុ�រខ្សែត្តទ្ធ���រ�ស់វា �ិងការ���ល់ពិីភិពីដើលា� ដើ�យុរមួូទា�ងការដើ�ះប្រ�យុទាសភាពី �មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�  
�ិងការជិួញ�ូរមូ��សែ ដើ��ុ�ងប្រ�តិ្ត�ត្តំិការ�ិងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់�លួ�។

ល�ំ�ៈស�ខា�់ៗនៃ�យុ�ទ្ធធ�ស្រ្តាសំពិីភិពីរ�ស់ដើយុើង អនាំគំត្តរ�ស់ដើយុើង៖  ល�ំ�ៈស�ខា�់ៗនៃ�យុ�ទ្ធធ�ស្រ្តាសំពិីភិពីរ�ស់ដើយុើង អនាំគំត្តរ�ស់ដើយុើង៖  

សំង់�រប្រ�ុមូ�ុ��ខ្សែ�លខ្សែចិងពីើកាត្តពីា�ិចិចរ�ស់ 
�ិដើ�ជិិត្ត ដើ�ើមូីើរ៉ាយុការ�៍អ�ពីើឧ�ីត្តំិដើ�ត្ត� 
ខ្សែ�លសងែយ័ុ �ិង�ឹងឮ អ�ពីើទាសភាពីសមូ័យុ 
ទ្ធ�ដើ�ើ�។

ដើ�ល�ដើ�បាយុដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ខ្សែ�ល 
ហាមូឃាត្ត់ការដើប្រ�ើប្របាស់�មាល �ងពីល�មូម��មារ  
�ិងការ���ូត្តឯ��រអត្តំសញ្ជាា �រ�ស ់
ពីល�រ។

ការវាយុត្តនៃមូលដើ�យុ�លួ�ឯងរ�ស់អុ�ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ដើលើ 
ទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� �ិងប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិរ�ស ់
អុ�ល�់ ខ្សែ�លជាខ្សែផ្តុំុ�នៃ���ដើ�ើ រការប្រត្តួត្តពីិ�ិត្តយ 
អុ�ល�់។

សវ��មូមនៃផ្តុំា�ុ�ង ដើ�ើយុ�ិងឯ��រ�ិង�ើត្តិវធិីើ
 នៃ�ការអ��ដើលាមូតាមូដើ�ល�ដើ�បាយុ ខ្សែ�ល 

ប្រត្តូវបា�ប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយដើ�យុការប្រគំ�់ប្រគំង �ិងការ 
ខ្សែចិ�រ �ខ្សែល�ចិ�ដើ�ះ�ឹងជាមូួយុអុ�ដើ�ូការ។

ការ�ដើងើើត្ត�ណំាញទូ្ធរស័ពីាខ្សែ�លប្រគំ�់ប្រគំងពីើ 
ខាងដើប្រ�សប្រមា�់ផំ្តុំល់ពីត័្តម៌ា�ដើ�យុជិ�ខ្សែវ�មូ��
ជាសមាង ត្ត់ ដើ�ើមូីើរ៉ាយុការ�៍ពីើការរ �ដើលាភិ
សិទ្ធធិមូ��សែ។

ការ�ដើងើើត្តប្រ�ុមូការង្វារដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុ�ញ្ជាា  
ខ្សែ�លដើលចិដើចិញដើ�ើង �ិងការ��ំ� ះ�ណំាល 
តាមូអ�ឡាញ ដើ�ើមូីើ�ដើងើើ�ការយុល់�ឹងអ�ពីើ 
ទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ�។

ការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្តការប្រ�ដើមូើលដើ�អនាំគំត្ត

ជិ�ហា��នាំា �់សប្រមា�់យុ�ទ្ធធ�ស្រ្តាសំពិីភិពីរ�ស់ដើយុើង អនាំគំត្តរ�ស់ដើយុើង រមួូមា�ការវភិាគំដើប្រកាមូយុ�ំការប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយ�ិងការវាយុត្តនៃមូលមូួយុ ខ្សែ�ល
ប្រត្តូវបា��ដើងើើត្តដើ�ើងដើ�ើមូីើតាមូ��សូចិនាំ�រ��ដើពីញការង្វារស�ខា�់ៗ ដើ�ទូ្ធទា�ង��ពីង់ខ្សែផ្តុំពីិភិពីឌូ្ឍនៃ�។ ការដើ�ះ�ឹងធានាំថ្នា ដើ�ល�ដើ�បាយុ �ិង
�ើត្តិវធិីើទា�់ទ្ធង�ឹងទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ��ិងការជិួញ�ូរមូ��សែប្រត្តូវ ប្រត្តូវបា�អ��វត្តំឱ្យយមា�ប្រ�សិទ្ធធភាពី�ពស់��ផ្តុំ�ត្ត។

គំ�លឹះស�ខា�់៖ �ដើងើើត្តភាពីជានៃ�គូំជាមូួយុភាគំើពា�់ពី័�ធខ្សែ�លទា�់ទិ្ធ�គំ�លឹះស�ខា�់៖ �ដើងើើត្តភាពីជានៃ�គូំជាមូួយុភាគំើពា�់ពី័�ធខ្សែ�លទា�់ទិ្ធ�

 � រ�ឋ ភិិបាលប្រត្តូវបា�ដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំឱ្យយ�ដើងើើត្តភាពីជានៃ�គូំជាមូួយុអាជិើវ�មូម ប្រ�ុមូអុ�ជិ�នាំញសងគមូស�ើវលិ 
 

ប្រ�ុមូស�គំមូ�៍មូូល�ឋ � អងគភាពីពី��ភាគំើពា�់ពី័�ធ �ិងអងគភាពីឧសា��មូម ដើ�ើមូីើ�ដើងើើ�ការយុល់�ឹងអ�ពីើ
ហា�ិភិ័យុនៃ�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។

 � រ�ឋ ភិិបាលអាចិដើប្រ�ើប្របាស់ភាពីជានៃ�គូំទា�ងដើ�ះដើ�ើមូីើជាប្រ�ដើ�ជិ�៍�ុ�ងការពីប្រងឹងវធិីើ�ស្រ្តាសំរ�ស់�លួ� 
 �ុ�ងការដើ�ះប្រ�យុហា�ិភិ័យុ។

41កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



�ិចិចស�ការរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល ជាមូួយុអងគការអ�ំរជាតិ្ត �ិងពី��ភាគំើ �ិចិចស�ការរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល ជាមូួយុអងគការអ�ំរជាតិ្ត �ិងពី��ភាគំើ 

អងគការអ�ំរជាតិ្តនាំនាំផ្តុំំល់�ូវធី�ធា��៏មា�ត្តនៃមូល ខ្សែ�លរ�ឋ ភិិបាលអាចិដើប្រ�ើ ដើ�ើមូីើ���ត្ត់វធិីើ�ស្រ្តាសំរ�ស់ពីួ�ដើគំដើ��ុ�ងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។ ការដើធីាើជានៃ�គូំជាមូួយុ
 អងគការអ�ំរជាតិ្ត អាចិ�ដើងើើ�ការដើឆ្លលើយុត្ត�រ�ស់រ�ឋ ភិិបាលចិ�ដើពាះការរ �ដើលាភិសិទ្ធធិមូ��សែ �ខ្សែ�ិមូដើលើ��ដើ�ើ �នៃ�ភាពីដើជិឿជា�់ �ិងការពីិ�ិត្តយ�ញ្ជាា �់ចា�បាចិ់។ 

 ខាងដើប្រកាមូដើ�ះ គឺំជា�រ�ើ សិ�ាមូួយុចិ��ួ� ខ្សែ�ល�ង្វាា ញពីើអត្តិប្រ�ដើ�ជិ�៍នៃ��ិចិចស�ការរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល ជាមូួយុអងគការអ�ំរជាតិ្ត។

�មូមវធិីើ អាយុអូអឹមូ ប្រ�ិសំ (IOM CREST) - �រ�ើ សិ�ា�មូមវធិីើ អាយុអូអឹមូ ប្រ�ិសំ (IOM CREST) - �រ�ើ សិ�ា

�មូមវធិីើទ្ធ��ួល��សប្រត្តូវ�ជិើវ�មូមរ�ស់ IOM  �ុ�ងការល����បាត្ត់ទាសភា ពី�ិងការជិួញ�ូរ (CREST) គឺំជាភាពីជានៃ�គូំ�ុ�ងត្ត���់ រវាងត្តួអងគ�ុ�ង
 ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់�មាល �ងពីល�មូម ដើ�ើមូីើដើលើ�សាួយុសិទ្ធធិមូ��សែ �ិងសិទ្ធធិការង្វាររ�ស់ពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ� ដើ��ុ�ងប្រ�តិ្ត�ត្តំិការ �ិងខ្សែ�ែសង្វាា �់

 ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់ពីួ�ដើគំ។

CREST ខ្សែសាងរ�ការ�ដើងើើត្តភាពីជានៃ�គូំ ខ្សែ�លដើលើ��មូពស់ការចូិលដើ�កា�់�ណំាញដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ�ិងដើសវា�មូម ប្រតឹ្តមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌ 
 

សប្រមា�់ពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ� ការល����បាត្ត់ការគិំត្តនៃថុលឈុួលពីើអុ�ខ្សែសាងរ�ការង្វារចិ�ណា�ប្រសុ� �ិងការអ��វត្តំការង្វាររ ើ��យុភាយុខ្សែ�ល
 

ធានាំបា��ូវល�ំ��ូ �ិង��ដើណាះប្រ�យុខ្សែ�លមា�ត្តមាល ភាពីសប្រមា�់ពីល�រ។

តាមូរយុៈ CREST អងគការ IOM ��ពី�ងស�ការជាមូួយុរ�ឋ ភិិបាល អាជិើវ�មូម �ិងឧសា��មូមដើលើគំដើប្រមាងជាដើប្រចិើ� ដើ�យុរមួូមា�៖

  �� ដើ�ល�ដើ�បាយុ �ិងដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ� ដើ�ល�ដើ�បាយុ �ិងដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ� 

 — ជិ��ួយុ�ុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍវធិីើ�ស្រ្តាសំចិាស់លាស់ �ល់ពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ� �ិងការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រប្រតឹ្តមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌

  �� ការផ្តុំគូផ្តុំគងប្រ�ទា�់ប្រ�ឡាខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ការង្វារ ការផ្តុំគូផ្តុំគងប្រ�ទា�់ប្រ�ឡាខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ការង្វារ 

 — ការវាយុត្តនៃមូល �ិងប្រ�វប្រជាវដើ�តាមូប្រចិ�រដើ�ៀងចិ�ណា�ប្រសុ� ដើ�ើមូីើខ្សែ�លមូអភាពីដើមូើលដើ�ើញ �ិងការប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយដើ��ុ�ង��ដើ�ើ រការ
 ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ។

  �� ការ��ងសមូត្តិភាពីការ��ងសមូត្តិភាពី

 — �មូមវធិីើ��ំ� ះ�ណំាលសប្រមា�់មូា�យុើដើហា �ិដើ�ជិ� �ិងអុ�ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុហា�ិភិ័យុអាជិើវ�មូម 
 �ិងសិទ្ធធិមូ��សែ។

  �� ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រប្រតឹ្តមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌ �ិងការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់ ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រប្រតឹ្តមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌ �ិងការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់ 

 — �ញ្ចច �់វធិីើសប្រមា�់ប្រ�ុមូ�ុ�� �ិដើ�ជិ� �ិងអុ�ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ដើ�ើមូីើអ��វត្តំ��ដើ�ើ រការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់ សប្រមា�់ការដើប្រជិើសដើរ ើស
ពីល�រ ប្រតឹ្តមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌។

  �� ដើសវា�មូមប្រទ្ធប្រទ្ធង់ជិ�ចិ�ណា�ប្រសុ� ដើសវា�មូមប្រទ្ធប្រទ្ធង់ជិ�ចិ�ណា�ប្រសុ� 

 — ឯ��រខ្សែ�នាំ�ឱ្យយ�គ ល់�ឹងសប្រមា�់ពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ� ដើ�ើមូីើ�ដើងើើ�លទ្ធធភាពីទ្ធទ្ធួលបា�ពី័ត្ត៌មា�ខ្សែ�លមា�ត្តមាល ភាពី �ិងពា�់ពី័�ធ 
ដើ�ប្រគំ�់��ណា�់កាលនៃ�ការដើធីាើចិ�ណា�ប្រសុ�។

  �� យុ�ំការខ្សែ�ត្តប្រមូូវ �ិង��ឹំង�ទ្ធ��ំ យុ�ំការខ្សែ�ត្តប្រមូូវ �ិង��ឹំង�ទ្ធ��ំ 

 — ដើ�លការ�ខ្សែ�នាំ��ិងវធិីើសប្រមា�់�ិដើ�ជិ� �ិងអុ�ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ដើ�ើមូីើផ្តុំំល់�ណំាញ��ឹំង�ទ្ធ��ំ �ិងការខ្សែ�ត្តប្រមូូវដើ�ឱ្យយ
ពីល�រ។

42 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



�មូមវធិីើប្រត្តើដើកា�ដើ��ុ�ងអា�ុ� រ�ស់ ILO - �រ�ើ សិ�ា�មូមវធិីើប្រត្តើដើកា�ដើ��ុ�ងអា�ុ� រ�ស់ ILO - �រ�ើ សិ�ា

�មូមវធិីើប្រត្តើដើកា�ដើ��ុ�ងអា�ុ� រ�ស់ ILO ផ្តុំំល់ជិ��ួយុ�ដើចិច�ដើទ្ធស �ិងការ��ប្រទ្ធ�ល់រ�ឋ ភិិបាល អងគភាពី�ុ�ងត្ត���់ �ិងសងគមូស�ើវលិ ដើ�ើមូីើ
 ទ្ធទ្ធួលបា�អត្តិប្រ�ដើ�ជិ�៍ �ិងកាត្ត់��ិយុហា�ិភិ័យុនៃ�ការដើធីាើចិ�ណា�ប្រសុ�ដើ�ើមូីើការង្វារ។

�មូមវធិីើប្រត្តើដើកា�ដើ��ុ�ងអា�ុ� បា�ដើធីាើការជាមូួយុប្រ�សួងការង្វារ អងគការ�ិដើ�ជិ� �ិង�ិដើ�ជិិត្ត សមាគំមូទ្ធើភុា�់ង្វារដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ 
 �ិងអងគការសងគមូស�ើវលិដើ��ុ�ងប្រ�ដើទ្ធសចិ��ួ�៦ �ុ�ងអា�ុ�៖ �មូព�ជា �ធារ�រ�ឋប្រ�ជាធីិ�ដើត្តយុយប្រ�ជាមា�ិត្តឡាវ មូាដើ�ស�ើ មូើ�ូ�់មូា នៃថុ 

 �ិងដើវៀត្តណាមូ។

ដើ�ចិដើនាំល ះឆុាំ �២០១១ �ិងឆុាំ�២០១៩ �មូមវធិីើប្រត្តើដើកា�ដើ��ុ�ងអា�ុ� ទ្ធទ្ធួលបា�លទ្ធធផ្តុំល�ូចិខាងដើប្រកាមូ៖

 � ការអ��មូ័ត្តដើ�ល�ដើ�បាយុ �ិងវធិីើ�ើត្តិ�ីញ្ចាត្តំិចិ��ួ�៣៤ដើ�ល�ដើ�បាយុ �ិងវធិីើ�ើត្តិ�ីញ្ចាត្តំិចិ��ួ�៣៤ ដើ�យុមា�ជិ��ួយុ�ដើចិច�ដើទ្ធសពីើ �មូមវធិីើប្រត្តើដើកា�ដើ��ុ�ងអា�ុ�

 � ការ��ំ� ះ�ណំាលមូ��សែចិ��ួ�៣៦,៤៧៦នាំ�់ ៣៦,៤៧៦នាំ�់ មូ�ពីើរ�ឋជាសមាជិិ�អា�ុ� អ�ពីើ�ញ្ជាា អភិិបាល�ិចិចការង្វារ

 � ការដើ�ំជាា ចិិត្តំដើធីាើតាមូប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិ សំើពីើការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រដើ�យុដើសមើភាពី �ិងប្រត្តឹមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌ ដើ�យុទ្ធើភុា�់ង្វារការង្វារចិ��ួ� ទ្ធើភុា�់ង្វារការង្វារចិ��ួ� 
៣៧៦ ៣៧៦ ដើ��ុ�ងប្រ�ដើទ្ធសមូើ�ូ�់មូា �ិងដើវៀត្តណាមូ ដើ�ើយុ�ិង

 � ស��ងចិ��ួ�៤,៧៨៧,៤៣១��លាល រអាដើមូរ�ិ៤,៧៨៧,៤៣១��លាល រអាដើមូរ�ិ ខ្សែ�លបា��ញ្ជាា ឱ្យយ�ង់សងដើ�ពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ� សប្រមា�់ការទាមូទារតាមូផ្តុំលូវចិា�់។

43កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



�ិចិចស�ការរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល ជាមូួយុសងគមូស�ើវលិ�ិចិចស�ការរ�ស់រ�ឋ ភិិបាល ជាមូួយុសងគមូស�ើវលិ

វាចា�បាចិ់ណាស់ខ្សែ�លរ�ឋ ភិិបាលចូិលរមួូជាមូួយុសងគមូស�ើវលិ ដើ�ើមូីើឱ្យយរ�ឋ ភិិបាលដើ�ខ្សែត្តឈរជិួរមូ��នៃ��ញ្ជាា ខ្សែ�ល��ពី�ងដើលចិដើ�ើង �ិងខ្សែសាងយុល់កា�់ខ្សែត្ត
 

ចិាស់ពីើ�ទ្ធពិីដើ�ធី�៍ខ្សែ�លបា�ឆ្លលងកាត្ត់ រ�ស់អុ�ធាល �់រងដើប្រ�ះ �ិងអុ�ខ្សែ�លប្រ�ឈមូ�ឹងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។ អងគការសងគមូស�ើវលិអាចិផ្តុំំល់ឱ្យយរ�ឋ ភិិបាល 
 

�ូវការយុល់�ឹងស�ើជិដើប្រ�អ�ពីើ�ញ្ជាា នាំនាំ �ិងដើសុើស��វធិីើខ្សែ�លរ�ឋ ភិិបាលអាចិពីប្រងឹងការដើឆ្លលើយុត្ត�រ�ស់�លួ�។

ប្រ�ដើទ្ធសមូើ�ូ�់មូា៖ ខ្សែផ្តុំ�ការស�មូមភាពីជាតិ្ត ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការជិួញ�ូរមូ��សែ ឆុាំ �២០១៧-២១២ប្រ�ដើទ្ធសមូើ�ូ�់មូា៖ ខ្សែផ្តុំ�ការស�មូមភាពីជាតិ្ត ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការជិួញ�ូរមូ��សែ ឆុាំ �២០១៧-២១២

រ�ឋ ភិិបាលមូើ�ូ�់មូា បា�ដើរៀ�ចិ�ខ្សែផ្តុំ�ការស�មូមភាពីជាតិ្ត�ចិ់ដើ�យុខ្សែ��មូួយុ ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការជិួញ�ូរមូ��សែ។ ការអភិិវឌ្ឍឍធី�ធា�
ទា�ងដើ�ះ គឺំដើ��ុ�ងការទ្ធទ្ធួល�គ ល់ថ្នា ការជិួញ�ូរមូ��សែមូិ�អាចិប្រត្តូវបា�ដើឆ្លលើយុត្ត� �ូចិ�ុ�ឹង�ទ្ធឧប្រ�ិ�ឋទូ្ធដើ�ធីមូមតាដើទ្ធ។

�ុ�ងការអ��ដើលាមូតាមូចិា�់ប្រ�ឆាំ�ងការជិួញ�ូរមូ��សែរ�ស់មូើ�ូ�់មូា ឆុាំ �២០០៥ អងគភាពី�ណំាលដើ�ើមូីើ�ស្រ្តាង្វាើ �ការជិួញ�ូរមូ��សែ បា��ដើងើើត្ត 
ខ្សែផ្តុំ�ការជាតិ្តរយុៈដើពីល៥ឆុាំ� ដើ�ើមូីើសប្រមូ�សប្រមូួល�ិចិច�ិត្ត�� រ�ស់�ណំានាំយុ��ឋ �រ�ឋ ភិិបាល �ុ�ងការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការជិួញ�ូរមូ��សែ។ 

 ខ្សែផ្តុំ�ការដើ�ះបា��ណំាលឱ្យយមា�ការ�ដើងើើត្ត�ូវខ្សែផ្តុំ�ការស�មូមភាពីជាតិ្តរយុៈដើពីល៥ឆុាំ�ជា�់ៗ�ុ ដើ�ើមូីើប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការជិួញ�ូរមូ��សែខ្សែ�ល 
រមួូមា�វធិា�ការដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។ ខ្សែផ្តុំ�ការស�មូមភាពីជាតិ្តរយុៈដើពីល៥ឆុាំ�ដើលើ�ទ្ធើ៣ (២០១៧-២១) 

 
(ខ្សែផ្តុំ�ការ) �ចិច��ី�ុ��ពី�ងប្រត្តូវបា�អ��វត្តំ។ ដើ�លការ�៍ស�ខា�់មូួយុនៃ�ខ្សែផ្តុំ�ការដើ�ះ គឺំផ្តុំំល់អាទិ្ធភាពី�ល់សិទ្ធធិរ�ស់ជិ�រងដើប្រ�ះ តាមូរយុៈការធានាំ

 
ឱ្យយមា�វធិីើ�ស្រ្តាសំដើ�ំត្តដើលើជិ�រងដើប្រ�ះ។

ការអភិិវឌ្ឍឍខ្សែផ្តុំ�ការស�មូមភាពីជាតិ្ត ២០១៧-២០១១ការអភិិវឌ្ឍឍខ្សែផ្តុំ�ការស�មូមភាពីជាតិ្ត ២០១៧-២០១១

�ុ�ងអ���ងដើពីលនៃ�ការអភិិវឌ្ឍឍខ្សែផ្តុំ�ការ ប្រ�ុមូការង្វារចិ��ួ��ើបា��ដើងើើត្តខ្សែផ្តុំ�ការការង្វារប្រ�ចា�ឆុាំ � ដើ��ុ�ងវសិ័យុឧសា��មូមដើរៀងៗ�លួ�ដើ�ើមូីើជិ�រ�ញ
 ការអ��វត្តំ។ ការ�ដើងើើត្តដើ�ះប្រត្តូវបា�ដើធីាើដើ�ើងដើ�យុមា��ិចិចស�ប្រ�តិ្ត�ត្តំិការជាមូួយុសងគមូស�ើវលិ។ ខ្សែផ្តុំ�ការដើ�ះបា�ជិួយុ�ល់ប្រ�ដើទ្ធសមូើ�ូ�់មូា 

 �ុ�ងការ���ត្ត់រ�ដើ�ើញទ្ធប្រមូង់ថុមើ �ិង�ិនុាំការនៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិង�ដើងើើ��ិចិចស�ប្រ�តិ្ត�ត្តំិការរវាង�ណំានាំយុ��ឋ �រ�ឋ ភិិបាល �ិងសមាជិិ�
 ស�គំមូ�៍�នៃទ្ធដើទ្ធៀត្ត។ ខ្សែផ្តុំ�ការដើ�ះ�៏បា�រមួូចិ�ខ្សែ�� �ុ�ងការដើធីាើឱ្យយមា��ិចិចស�ប្រ�តិ្ត�ត្តំិការកា�់ខ្សែត្តធី�ដើធីង ជាមូួយុការដើស�ើ�អដើងើត្ត �ិងការកាត្ត់

 ដើទាស ដើ�ើយុការដើឆ្លលើយុត្ត�ជាទូ្ធដើ� ចិ�ដើពាះ�រ�ើ ជិួញ�ូរមូ��សែប្រត្តូវបា�ពីប្រងឹង។

ជិ�ហា��នាំា �់សប្រមា�់ខ្សែផ្តុំ�ការស�មូមភាពីជាតិ្តរ�ស់មូើ�ូ�់មូា៖ជិ�ហា��នាំា �់សប្រមា�់ខ្សែផ្តុំ�ការស�មូមភាពីជាតិ្តរ�ស់មូើ�ូ�់មូា៖

ការពីិ�ិត្តយដើ�ើងវញិនៃ�ចិា�់ប្រ�ឆាំ�ងការជិួញ�ូរមូ��សែ �ិង�ទ្ធ�ញ្ជាា មូូល�ឋ �។

ការផ្តុំំល់វគំគ��ំ� ះ�ណំាលសំើពីើចិា�់ �ទ្ធ�ីញ្ចាត្តំិ �ិង�ទ្ធ�ញ្ជាា �ល់អងគការពា�់ពី័�ធ។

44 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



ការដើរៀ�ចិ�ខ្សែផ្តុំ�ការការង្វារប្រ�ចា�ឆុាំ �ថុ្នា�់ជាតិ្ត។

ការ�ដើងើើត្តប្រ�ុមូប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយ�ិងវាយុត្តនៃមូល។

ការអ��វត្តំ�មូមវធិីើអ�់រ � សំើពីើការដើធីាើចិ�ណា�ប្រសុ�ប្រ���ដើ�យុស�វត្តិិភាពី។

ការដើរៀ�ចិ�សិកំា�លាអ�់រ � សប្រមា�់អុ�ទ្ធទ្ធួល��សប្រត្តូវមូ�ពីើស�ប្រ�សឯ�ជិ�។

�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូនាំដើពីលអនាំគំត្ត�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូនាំដើពីលអនាំគំត្ត

រ�ឋ ភិិបាលមូើ�ូ�់មូាទ្ធទ្ធួល�គ ល់ថ្នា ដើ�ខ្សែត្តមា��ញ្ជាា ប្រ�ឈមូស�ខា�់ៗមូួយុចិ��ួ� �ុ�ងការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការជិួញ�ូរមូ��សែ។ ការរ ើ�ចិដើប្រមូើ�
 ដើស�ឋ�ិចិចសងគមូ�៏ទា� ដើ�ខ្សែត្ត��ំជិ�រ�ញការដើធីាើចិ�ណា�ប្រសុ�តាមូ�ប្រមិូត្ត�ពស់។ ភាគំដើប្រចិើ�នៃ�ការដើធីាើចិ�ណា�ប្រសុ�ដើ�ះ ដើ�ើត្តដើ�ើងតាមូរយុៈ�ណំាញ
 

ដើប្រ�ផ្តុំលូវការ �ិងមា�ហា�ិភិ័យុ�ពស់ ខ្សែ�លមិូ�មា��ប្រមិូត្តដើមូើលដើ�ើញ�ពស់។ ទ្ធ�នាំស់ពាសដើពីញប្រ�ដើទ្ធស�៏�ដើងើើ�ភាពីង្វាយុរងដើប្រ�ះផ្តុំងខ្សែ�រចិ�ដើពាះ 
 ប្រ�ុមូជា�់លា�់មូួយុចិ��ួ�ដើ��ុ�ងចិ�ដើណាមូប្រ�ជាជិ�ទូ្ធទា�ងប្រ�ដើទ្ធស �ុ�ងការប្រ�ឈមូ�ឹងហា�ិភិ័យុនៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែ។ ទ្ធ�នាំស់ដើ�ះ �៏រតឹ្តត្តីតិ្តសកំា

 ��ពីលនៃ�ការដើធីាើសមា�រ��មូមដើ�ើងវញិដើ�យុដើជាគំជិ័យុ នៃ�ជិ�រងដើប្រ�ះពីើការជិួញ�ូរមូ��សែ ដើ��ុ�ងសងគមូរ�ស់មូើ�ូ�់មូាផ្តុំងខ្សែ�រ។ រ�ឋ ភិិបាល
 

មូើ�ូ�់មូា មា�ដើ�ល���ងដើ�ះប្រ�យុ�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូទា�ងដើ�ះ ដើ��ុ�ងខ្សែផ្តុំ�ការស�មូមភាពីជាតិ្តនាំដើពីលអនាំគំត្ត។

45កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



ឧ�សមូព័�ធទ្ធើ១៖ ដើសចិ�ំើសដើងំ�នៃ�គំ�លឹះឧ�សមូព័�ធទ្ធើ១៖ ដើសចិ�ំើសដើងំ�នៃ�គំ�លឹះ
ស�ខា�់ៗស�ខា�់ៗ
ខាងដើប្រកាមូដើ�ះ គឺំជាដើសចិ�ំើសដើងំ�នៃ�គំ�លឹះស�ខា�់ៗ សប្រមា�់ដើ�ះប្រ�យុការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ខ្សែ�លប្រត្តូវបា�ដើរៀ�រ៉ា�់ 
ដើ��ុ�ង�ប្រមូងដើ�ះ។

 ដើធីាើការជាមូួយុវសិ័យុឯ�ជិ� ដើ�ើមូីើ�ដើងើើត្តការយុល់�ឹង

 ដើ�ះប្រ�យុការអ��វត្តំ ខ្សែ�លអាចិជិួយុសប្រមូួល�ល់ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច

 ពីិចារណាពីើរដើ�ៀ�ខ្សែ�លអុ�អាចិទ្ធទ្ធួលបា�អត្តិប្រ�ដើ�ជិ�៍ ពីើជិ�នាំញភាគំើទ្ធើ�ើ

 ស�ការដើលើវធិីើ�ស្រ្តាសំ

 ពីិចារណាពីើ�ខ្សែ�លងខ្សែ�លអុ�អាចិជិួយុ��ងសមូត្តិភាពី

 ដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំឱ្យយមា�ការ��ំ� ះ�ណំាល �ិងដើលើ��មូពស់ការយុល់�ឹង

 �ញ្ចចូ លការ��ប្រទ្ធជិ�រងដើប្រ�ះដើ��ុ�ងចិា�់

 ឱ្យយស�គំមូ�៍មូូល�ឋ �ចូិលរមួូ

 �ដើងើើត្តភាពីជានៃ�គូំជាមូួយុភាគំើពា�់ពី័�ធខ្សែ�លទា�់ទិ្ធ�

46 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



ឧ�សមូព័�ធទ្ធើ២៖ សទាា ��ប្រ�មូឧ�សមូព័�ធទ្ធើ២៖ សទាា ��ប្រ�មូ

ទាសភាពី���� លទាសភាពី���� ល ដើសវា�មូមរ�ស់ជិ�រងដើប្រ�ះប្រត្តូវបា�ស�ាថ្នាជា�ិចិចធានាំ���� លខ្សែ�ល 
�ួសប្រ�មា��ូងចិាស់ ឬដើ�ដើពីលខ្សែ�លរយុៈដើពីល�ិងល�ំ�ៈនៃ� 
ដើសវា�មូមមិូ�ប្រត្តូវបា���់ឱ្យយមា��ប្រមិូត្ត���ត្ត់ ឬមិូ�ផ្តុំំល់�ិយុមូ�័យុដើ�យុ 
ចិាស់លាស់។

ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ឬដើសវា�មូមដើ�យុដើបា��ដើញ្ជាោ ត្តការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ឬដើសវា�មូមដើ�យុដើបា��ដើញ្ជាោ ត្ត ជិ�រងដើប្រ�ះប្រត្តូវបា�ដើគំដើបា��ដើញ្ជាោ ត្ត អ�ពីើល�ំ�ៈមា�ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  
នៃ�ការង្វារខ្សែ�លពីួ�ដើគំប្រត្តូវជិួល ដើ�ើយុអាចិរ�ដើ�ើញថ្នា�លួ�ទ្ធទ្ធួលរងពីើការ

 
ជិួញ�ូរមូ��សែ ឬដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។

ការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់ការប្រ�ុងប្រ�យុត័្តុ�ពស់ ការទ្ធទ្ធួល��សប្រត្តូវជា��ំរ�ស់អងគភាពី ដើ�ើមូីើអ��វត្តំ��ដើ�ើ រការខ្សែ�ល���ត្ត ់
រ�ដើ�ើញ ទ្ធ�់�ើ ត្ត់ ��ិយុ �ិងទ្ធទ្ធួល��សប្រត្តូវចិ�ដើពាះរដើ�ៀ�ខ្សែ�ល�លួ� 
ដើ�ះប្រ�យុហា�ិភិ័យុនៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែ ឬដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។

ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រប្រតឹ្តមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រប្រតឹ្តមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌ ��ដើ�ើ រការនៃ�ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រដើ�យុប្រតឹ្តមូប្រត្តូវ មា�ត្តមាល ភាពី �ិងខ្សែផ្តុំអ� 
ដើលើគំ��សមូីត្តំិ តាមូវធិីើមូួយុខ្សែ�លដើ�រពី ការពារ �ិង��ដើពីញត្តប្រមូូវការ 
សិទ្ធធិមូ��សែខ្សែ�លប្រត្តូវបា�ទ្ធទ្ធួល�គ ល់ជាអ�ំរជាតិ្ត។

�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ��មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ជិ�រងដើប្រ�ះមិូ�មា�ដើសរ ើភាពី�ុ�ងការឈ�់ដើធីាើការ ឬ�៏មិូ�មា�ដើសរ ើភាពី
 �ុ�ងការចា�ដើចិញពីើ�ខ្សែ�លងដើធីាើការរ�ស់�លួ� តាមូរយុៈការដើប្រ�ើវធិីើ�ងំិត្ត�ងំ� 
 គំ�រ៉ាមូ��ខ្សែ�ង ឬដើបា�ប្របាស់។

ការដើរៀ�ការដើ�យុ�ងំ�ការដើរៀ�ការដើ�យុ�ងំ� ការ�ងំិត្ត�ងំ� ការគំ�រ៉ាមូ��ខ្សែ�ង ឬការដើបា��ដើញ្ជាោ ត្ត ប្រត្តូវបា�ដើប្រ�ើដើ�ើមូីើដើធីាើឱ្យយ 
ជិ�រងដើប្រ�ះដើរៀ�ការ ឬដើ�ដើពីលខ្សែ�លជិ�រងដើប្រ�ះមិូ�យុល់ពីើល�ំ�ៈ  
�ិងផ្តុំល�ូះពាល់នៃ�ពិីធីើដើរៀ�អាពា�៍ពីិពា�៍។

យុ�ំការ��ឹំង�ទ្ធ��ំយុ�ំការ��ឹំង�ទ្ធ��ំ ��ដើ�ើ រការផ្តុំលូវការ ខ្សែចិងដើ��ុ�ងចិា�់ ឬមិូ�ខ្សែចិងដើ��ុ�ងចិា�់ ខ្សែ�លអាចិយុ�
 ដើប្រ�ើដើ�យុ��គំគល ពីល�រ ឬស�គំមូ�៍ខ្សែ�ល��ពី�ងរងផ្តុំល�ូះពាល់អវជិិាមា� 

ពីើស�មូមភាពី �ិងប្រ�តិ្ត�ត្តំិការអាជិើវ�មូមជា�់លា�់។

ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �មាល �ងពីល�មូមការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �មាល �ងពីល�មូម ទ្ធដើងាើនៃ�ការប្រ�ប្រពីឹត្តំដើ�ដើលើ�រណាមុា�់ដើ�យុអយុ�ត្តំិធីមូ៌ ឬរ�ា��គំគលដើនាំះ 
ដើ��ុ�ង�ិ�ភាពីអយុ�ត្តំិធីមូ៌ ដើ�ើមូីើទ្ធទ្ធួលបា�អត្តិប្រ�ដើ�ជិ�៍ពីើការង្វារ 

 
ឬ�មាល �ងពីល�មូមរ�ស់��គំគលដើនាំះ។

ការជិួល�មាល �ងពីល�មូមការជិួល�មាល �ងពីល�មូម ទា�ងដើសវា�មូមការង្វារ�ធារ�ៈ �ិងទា�ងទ្ធើភុា�់ង្វាររ�ការង្វារឯ�ជិ�  
ខ្សែ�លផ្តុំំល់ដើសវា�មូមដើប្រជិើសដើរ ើស�មាល �ងពីល�មូម �ិងការង្វារ។

ពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ�ពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ� ��គំគលខ្សែ�លបា�ដើធីាើ��ដើ�ើ រដើ�ប្រ�ដើទ្ធសមូួយុ ខ្សែ�លពីួ�ដើគំមិូ�ខ្សែមូ�ជាជិ�ជាតិ្ត 
នៃ�ប្រ�ដើទ្ធសដើនាំះ ដើ�យុមា�ទ្ធសែ�ៈថ្នា �លួ��ឹងប្រត្តូវបា�ជិួលឱ្យយដើធីាើការដើ� 
�ុ�ងប្រ�ដើទ្ធសដើនាំះ។

ការអ��វត្តំទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� / មា�ល�ំ�ៈ�ូចិទាសភាពីការអ��វត្តំទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ� / មា�ល�ំ�ៈ�ូចិទាសភាពី ការអ��វត្តំនាំនាំដើ�យុរមួូមា��មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ទាសភាពី���� ល  
ការដើរៀ�ការដើ�យុ�ងំ� ដើសវ�ភាពី ការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។

47កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



ការរត្ត់ពី�ធមូ��សែការរត្ត់ពី�ធមូ��សែ ស�មូមភាពី ឬការអ��វត្តំនៃ�ការ�ឹ�ជិញ្ចាូ �ដើ�យុ��សចិា�់�ូវមូ��សែមុា�់  
ពីើប្រ�ដើទ្ធសមូួយុដើ�ប្រ�ដើទ្ធសមូួយុ ជាធីមូមតា ដើ�យុមា�ការយុល់ប្រពីមូពីើអុ� 
ខ្សែ�លប្រត្តូវបា�រត្ត់ពី�ធ។

ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ការផ្តុំាយុពា�ិជិា�មូម ការផ្តុំែពីាផ្តុំាយុពី័ត្ត៌មា� ការដើប្រជិើសដើរ ើស ការ�ឹ� 
ជិញ្ចាូ � ឬការ��់មូ��សែឱ្យយចូិលដើធីាើការ។

នៃថុលឈុួលដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រនៃថុលឈុួលដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ នៃថុលឈុួល ឬនៃថុលចិ�ណាយុណាមូួយុខ្សែ�លដើ�ើត្តដើ�ើង ដើ��ុ�ង��ដើ�ើ រការ
 

ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ដើ�ើមូីើឱ្យយពីល�រទ្ធទ្ធួលបា�ការង្វារ ឬ�ខ្សែ�លងការង្វារ  
ដើ�យុមិូ�គិំត្តពីើល�ំ�ៈ ដើពីលដើវលា ឬទ្ធើតា�ងនៃ�ការ��់កាត្តពីា�ិចិច 

 
ឬការប្រ�មូូលប្របា�់ឈុួលរ�ស់ពីួ�ដើគំដើនាំះដើ�ើយុ។

ដើសវ�ភាពីដើសវ�ភាពី ដើ�ដើពីលខ្សែ�លដើសរ ើភាពី�ា ល់�លួ�រ�ស់ជិ�រងដើប្រ�ះ ប្រត្តូវបា�រតឹ្តត្តីតិ្ត�ូង
 

ខាល �ង ដើ�ើយុពីួ�ដើគំ�៏មិូ�មា�ដើសរ ើភាពី�ុ�ងការឈ�់ដើធីាើការ ឬចា�ដើចិញពីើ
 �ខ្សែ�លងដើធីាើការរ�ស់ដើគំដើ�ើយុ។

ទាសភាពីទាសភាពី ដើ�ដើពីលខ្សែ�លជិ�រងដើប្រ�ះប្រត្តូវបា�ដើគំកា�់កា�់�មូមសិទ្ធធិ�ូចិជាទ្ធ��ិញ អាចិ 
ជាវត្តិ�សប្រមា�់ទិ្ធញ ដើ�ើយុ�មាល �ងពីល�មូមរ�ស់ដើគំប្រត្តូវបា��ងំ� តាមូវធិីើខ្សែ�ល 
�ម �ការរតឹ្តត្តីតិ្ត។

ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ល���់ដើពីញដើលញនៃ���ដើ�ើ រការខ្សែ�លពា�់ពី័�ធ�ឹងការផ្តុំលិត្ត �ិងការខ្សែចិ� 
ចាយុទ្ធ��ិញ ឬដើសវា�មូម។

ត្តមាល ភាពីខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ត្តមាល ភាពីខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់ ��ដើ�ើ រការនៃ�ការ�ដើងើើ�ភាពីខ្សែ�លអាចិដើមូើលដើ�ើញ �ិងការខ្សែចិ�រ �ខ្សែល� 
ពី័ត្ត៌មា�ជា�ធារ�ៈអ�ពីើជិ�ហា� ��ដើ�ើ រការ �ិងវធិីើ�ស្រ្តាសំខ្សែ�លពា�់ពី័�ធ 
�ឹងការផ្តុំលិត្ត �ិងការខ្សែចិ�ចាយុទ្ធ��ិញ ឬដើសវា�មូម។

ទ្ធប្រមូង់អាប្រ��់��ផ្តុំ�ត្តនៃ��មាល �ងពីល�មូម��មារទ្ធប្រមូង់អាប្រ��់��ផ្តុំ�ត្តនៃ��មាល �ងពីល�មូម��មារ ដើ�ដើពីលខ្សែ�ល��មារប្រត្តូវបា�ដើគំដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  តាមូរយុៈទាសភាពី ឬការអ��វត្ត ំ

ប្រ�ហា�់ប្រ�ខ្សែ�ល�ុ ដើ�យុរមួូទា�ងការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ផ្តុំលូវដើភិទ្ធ ប្រត្តូវបា�ត្តប្រមូូវ 
ឱ្យយដើធីាើការង្វារខ្សែ�លអាចិ�ងើដើប្រ�ះថុ្នា�់�ល់ស��ភាពី ស�វត្តិិភាពី ឬសើលធីមូ ៌
រ�ស់ពីួ�ដើគំ ឬប្រត្តូវបា�ដើប្រ�ើដើ�ើមូីើផ្តុំលិត្ត ឬជិួញ�ូរដើប្រគំឿងដើញ��។

ការជិួញ�ូរមូ��សែការជិួញ�ូរមូ��សែ ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ ការ�ឹ�ជិញ្ចាូ � ការដើផ្តុំារ ការផ្តុំំល់ទ្ធើប្រជិ�ដើកា� ឬការ 
ទ្ធទ្ធួលមូ��សែ ដើ�យុមូដើធីាបាយុគំ�រ៉ាមូ��ខ្សែ�ង ឬការដើប្រ�ើ�មាល �ង ឬទ្ធប្រមូង់ 
ដើផ្តុំែងដើទ្ធៀត្តនៃ�ការ�ងំិត្ត�ងំ� ការចា�់ពីប្រងត្ត់ ការ��ល� ការដើបា��ដើញ្ជាោ ត្ត  
ការរ �ដើលាភិអ�ណាចិ ឬជិ��រង្វាយុរងដើប្រ�ះ ដើ�ើមូីើទ្ធទ្ធួលបា�ការយុល់ប្រពីមូ 
ពីើ��គំគលមុា�់�ុ�ងការប្រគំ�់ប្រគំងដើលើ��គំគលមុា�់ដើផ្តុំែងដើទ្ធៀត្ត �ុ�ងដើ�ល���ង

 
ដើ�ងប្រ�វញ័្ចច ។

ឧប្រ�ិ�ឋ�មូមឆ្លលងខ្សែ��ឧប្រ�ិ�ឋ�មូមឆ្លលងខ្សែ�� ការ��ពា�ចិា�់ខ្សែ�លទា�់ទិ្ធ�ប្រ�ដើទ្ធសដើប្រចិើ�ជាងមូួយុ �ុ�ងការដើធីាើខ្សែផ្តុំ�ការ 
 

ការប្រ�តិ្ត�ត្តំិ ឬផ្តុំល�ូះពាល់រ�ស់ពីួ�ដើគំ នៃ�ឥទ្ធធិពីលជា�់ខ្សែសំង ឬខ្សែ�លមា� 
សកំា��ពីល។

ដើចារ�មូមប្របា�់ឈុួលដើចារ�មូមប្របា�់ឈុួល ការ��ិដើសធីនៃ�ប្របា�់ឈុួល ឬអត្តិប្រ�ដើ�ជិ�៍រ�ស់�ិដើ�ជិិត្ត ខ្សែ�លជិ�ពា� ់
�ិដើ�ជិិត្តដើ�យុប្រត្តឹមូប្រត្តូវ។

48 នីីតិិវិធិីីក្រុ�ុងបាលីី



ឧ�សមូព័�ធទ្ធើ៣៖ ធី�ធា�ស�ខា�់ៗឧ�សមូព័�ធទ្ធើ៣៖ ធី�ធា�ស�ខា�់ៗ

ធី�ធា�ធី�ធា� ទ្ធិ�ឋភាពីទូ្ធដើ�ទ្ធិ�ឋភាពីទូ្ធដើ� អងគការអងគការ

ទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ�ដើ��ុ�ងប្រ�តិ្ត�ត្តំិ
ការរ�ស់ប្រ�ុមូ�ុ�� �ិងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់
ផ្តុំគង់៖ ត្តមាល ភាពីខ្សែ�លប្រត្តូវមា� ការប្រ�ុង
ប្រ�យុត័្តុ�ពស់ខ្សែ�លប្រត្តូវមា� �ិងការប្រ�ុង
ប្រ�យុត័្តុ�ពស់ដើលើលទ្ធធ�មូម�ធារ�ៈ។

ស���ប្រត្ត�ុមូខ្សែ�លខ្សែចិងពីើអាើខ្សែ�លរ�ឋ ភិិបាលនាំ�មូ����ពី�ងដើធីាើរចួិ 
ដើ�ើយុ ដើ�ើមូីើដើលើ�ទឹ្ធ�ចិិត្តំ�ល់អាជិើវ�មូមពិីភិពីដើលា�ឱ្យយដើធីាើ

 ខ្សែថុមូដើទ្ធៀត្ត ដើ�ើមូីើល����បាត្ត់ទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ�។

មូជិឈមូ�ូលធី�ធា� 
អាជិើវ�មូម �ិងសិទ្ធធិមូ��សែ

ប្រ�មូប្រ�តិ្ត�ត្តំិរ�ស់សមាគំមូការង្វារ
យុ�ត្តំិធីមូ៌

សាះខ្សែសាងដើ�ើមូីើការពារពីល�រខ្សែ�លផ្តុំលិត្តសដើមូល����ពា�់  
ខ្សែសី�ដើជិើង ផ្តុំលិត្តផ្តុំល�សិ�មូម �ិងរ�ស់រ�រដើផ្តុំែងៗដើទ្ធៀត្តខ្សែ�ល 
អតិ្តថុិជិ�ដើពីញចិិត្តំដើ�ជិ��វញិពីិភិពីដើលា�។ ខ្សែផ្តុំអ�ដើលើសំង់�រ ILO។

សមាគំមូការង្វារយុ�ត្តំិធីមូ៌

�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ�ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែ
សង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់៖ ការដើ�ះប្រ�យុ
ហា�ិភិ័យុ �ិងការការពារដើសរ ើភាពីរ�ស់
ពីល�រ

អត្តិ�ទ្ធសដើងំ�ខ្សែ�លដើ�ំត្តដើលើសំង់�រអ�ំរជាតិ្ត ប្រ����ូ  
�ិងការអ��វត្តំលអ��ផ្តុំ�ត្ត សប្រមា�់ការ���ត្ត់រ�ដើ�ើញ �ិងការ 
ល����បាត្ត់�មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។

សមាគំមូការង្វារយុ�ត្តំិធីមូ៌

ដើ�លការ�៍�កាសប្រមា�់ការដើធីាើ
ចិ�ណា�ប្រសុ�ដើ�យុដើសចិ�ំើនៃថុលថុុូរ

ដើ�លការ�៍ �ិងការខ្សែ�នាំ�ស�ខា�់ៗសប្រមា�់�ិដើ�ជិ� �ិង 
អុ�ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ អ�ពីើការដើធីាើចិ�ណា�ប្រសុ�ប្រ���ដើ�យុ 
ស�វត្តិិភាពី ដើ�យុរមួូទា�ងការគំិត្តនៃថុលឈុួលដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ

 
ចិ�ណា�ប្រសុ� �ិងការរ�ាទ្ធ��ឯ��រ។

វទិ្ធា�ិ�សិទ្ធធិមូ��សែ  
�ិងអាជិើវ�មូម

ធីនាំ�រធី�ធា�ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រខ្សែ�ល
មា�ទ្ធ��ួល��សប្រត្តូវ

មា�វធិីើ ការខ្សែ�នាំ� �ិងការប្រ�វប្រជាវ�ូងដើប្រចិើ�ទូ្ធល�ទូ្ធលាយុ អ�ពីើ 
រដើ�ៀ�ធានាំថ្នា ពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ� មិូ�ប្រត្តូវបា�ដើគំដើ�ងប្រ�វញ័្ចច  
�ុ�ងអ���ងដើពីលដើប្រជិើសដើរ ើសដើ�ើយុ។

វទិ្ធា�ិ�សិទ្ធធិមូ��សែ  
�ិងអាជិើវ�មូម

ទ្ធ��ួល��សប្រត្តូវរ�ស់ប្រ�ុមូ�ុ�� �ុ�ងការ
ល����បាត្ត់ទាសភាពី �ិងការជិួញ�ូរ 
(CREST)

CREST ដើឆ្លលើយុត្ត�ចិ�ដើពាះ�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូខ្សែ�លអាជិើវ�មូម��ពី�ង 
ជិួ�ប្រ�ទ្ធះ �ុ�ងការដើ�ះប្រ�យុភាពីង្វាយុរងដើប្រ�ះរ�ស់ពីល�រ 
ចិ�ណា�ប្រសុ� ដើ��ុ�ងប្រ�តិ្ត�ត្តំិការ �ិងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់រ�ស់ 
ពីួ�ដើគំ។

អងគការអ�ំរជាតិ្តសប្រមា� ់
ការដើធីាើចិ�ណា�ប្រសុ�

ប្រ�ពី័�ធស�ចិរតិ្តភាពីដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ
អ�ំរជាតិ្ត

គំ��ិត្តផ្តុំំួចិដើផ្តុំំើមូជាស�ល ខ្សែ�លបា�ដើរៀ�ចិ�ដើ�ើង ដើ�ើមូីើដើលើ��មូពស់
 

ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�មូមអ�ំរជាតិ្តដើ�យុប្រត្តឹមូប្រត្តូវតាមូសើលធីមូ៌ ។
អងគការអ�ំរជាតិ្តសប្រមា� ់
ការដើធីាើចិ�ណា�ប្រសុ�

អ���ស�៍មូូ�ងដើប្រត្តអាល សំើពីើការ
ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ

�ង្វាា ញប្របា�់អុ�ដើធីាើដើ�ល�ដើ�បាយុ �ិង�ិយុត័្ត�រ �ូវការ 
ខ្សែ�នាំ�ជា�់ខ្សែសំងដើ�ើមូីើខ្សែ�លមូអ�ទ្ធ�ីញ្ចាត្តំិ �ិងការប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយ

 
នៃ�ការដើប្រជិើសដើរ ើស �ិងការការពារអ�ំរជាត្តិ នៃ�ពីល�រ 
ចិ�ណា�ប្រសុ�។

អងគការអ�ំរជាតិ្តសប្រមា� ់
ការដើធីាើចិ�ណា�ប្រសុ�

49កម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអកម្រ�ងនៃ�គំំរូូការូអ�ុវត្តតល្អអ ដើ�ើ�ីើម្រ�យុុទ្ធធម្រ�ឆាំងំ�ឹងការូដើកងម្រ�វញ័្ចច  ដើ�កុុងខ្សែ�ែសង្វាា ក់ផ្គគត្ត់ផ្គគង់



ធី�ធា�ធី�ធា� ទ្ធិ�ឋភាពីទូ្ធដើ�ទ្ធិ�ឋភាពីទូ្ធដើ� អងគការអងគការ

សមូព័�ធភាពីរ�ស់អងគការពីល�មូម
អ�ំរជាតិ្ត ៨.៧

សមូព័�ធភាពី ៨.៧ គឺំជាភាពីជានៃ�គូំស�លខ្សែ�លដើ�ំជាា ចិិត្តំ ដើ�ើមូីើ 
សដើប្រមូចិបា��ូវដើ�លដើ�៨.៧ នៃ� SDGs ២០៣០។ ពីួ�ដើគំមា� 
មូគំគ�ដើទ្ធស�៍ដើ�ល�ដើ�បាយុជាដើប្រចិើ� ខ្សែ�លប្រត្តូវបា�រចិនាំដើ�ើង 
ដើ�ើមូីើផ្តុំំល់ពី័ត្ត៌មា�អ�ពីើ�ញ្ជាា ជាដើប្រចិើ� ដើ�យុរមួូទា�ងការជិួញ�ូរ 
មូ��សែ។

អងគការពីល�មូមអ�ំរជាតិ្ត

ដើ�លការ�៍ �ិងដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ�
ប្រ�ត្តិ�ត្តំិការទូ្ធដើ� សប្រមា�់ការដើប្រជិើសដើរ ើស
ពីល�រដើ�យុយុ�ត្តំិធីមូ៌ �ិង�ិយុមូ�័យុ
នៃ�នៃថុលឈុួលដើប្រជិើសដើរ ើស �ិងនៃថុលចិ�ណាយុ
ខ្សែ�លពា�់ពី័�ធ

មា�ដើ�ល���ងជូិ����ឹងអ�ពីើការង្វារ�ចិច��ី�ុ �ិងអនាំគំត្ត 
រ�ស់ ILO �ិងអងគការ�នៃទ្ធដើទ្ធៀត្ត អ�ពីើការជិ�រ�ញ�ិងការធានាំឱ្យយ 
មា�ការដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រដើ�យុយុ�ត្តំិធីមូ៌។

អងគការពីល�មូមអ�ំរជាតិ្ត

ការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹង�មាល �ងពីល�មូម
ដើ�យុ�ងំ�៖ ដើសៀវដើ�ខ្សែ�នាំ�សប្រមា�់
�ិដើ�ជិ� �ិងអាជិើវ�មូម

ផ្តុំំល់�ូវឯ��រ�ិងវធិីើខ្សែ�នាំ�សប្រមា�់�ិដើ�ជិ� �ិងអាជិើវ�មូម  
ដើ�ើមូីើពីប្រងឹងសមូត្តិភាពីរ�ស់ពីួ�ដើគំ �ុ�ងការដើ�ះប្រ�យុហា�ិភិ័យុ 
នៃ��មាល �ងពីល�មូមដើ�យុ�ងំ� �ិងការជិួញ�ូរមូ��សែដើ��ុ�ង 
ប្រ�ត្តិ�ត្តំិការរ�ស់�លួ�ឯង�ា ល់ �ិងដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់

 
ពីិភិពីដើលា�។

អងគការពីល�មូមអ�ំរជាតិ្ត

ដើសៀវដើ�ខ្សែ�នាំ���ប្រ�យុដើ�លការ�៍
ខ្សែ�នាំ� រ�ស់អងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្តសំើ
ពីើអាជិើវ�មូម �ិងសិទ្ធធិមូ��សែ

ផ្តុំំល់�ូវ�វតារ�ខ្សែ�ិមូដើ��ឹង  UNGPs ដើ�ើមូីើ��ប្រទ្ធ�ល់ការយុល់
�ឹងដើប្រចិើ�ស�ធឹ� អ�ពីើអត្តិ�័យុ�ិងដើចិត្តនាំរ�ស់ពីួ�ដើគំ។

ការ�ិល័យុឧត្តំមូ 
សុងការទ្ធទ្ធួល��ា�� 
សិទ្ធធិមូ��សែ

ដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ�រ�ស់អងគការ
ស�ប្រ�ជាជាតិ្ត សំើពីើអាជិើវ�មូម 
�ិងសិទ្ធធិមូ��សែ

សំង់�រពីិភិពីដើលា�ខ្សែ�លប្រត្តូវបា�ទ្ធទ្ធួល�គ ល់សប្រមា� ់
ការទ្ធ�់�ើ ត្ត់ �ិងការដើ�ះប្រ�យុដើប្រ�ះថុ្នា�់សិទ្ធធិមូ��សែខ្សែ�ល 
ទា�់ទ្ធង�ឹងអាជិើវ�មូម។ អ��មូ័ត្តដើ�យុប្រ�ុមូប្រ�ឹ�ាសិទ្ធធិមូ��សែ  
រ�ស់អងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្ត ដើ�ខ្សែ�មូិថុ�នាំ ឆុាំ �២០១១។

ការ�ិល័យុឧត្តំមូ 
សុងការទ្ធទ្ធួល��ា��
សិទ្ធធិមូ��សែ

អងគការសប្រមា�់�ិចិចស�ប្រ�តិ្ត�ត្តំិការ 
ដើស�ឋ�ិចិច �ិង�ណាា ល័យុអភិិវឌ្ឍឍ

អងគការសប្រមា�់�ិចិចស�ប្រ�តិ្ត�ត្តំិការដើស�ឋ�ិចិច �ិង�ណាា ល័យុ
 

អភិិវឌ្ឍឍ គំឺជាអងគការអ�ំរជាតិ្តមូួយុខ្សែ�លដើធីាើការដើ�ើមូីើដើរៀ�ចិ�
 

ដើ�ល�ដើ�បាយុ ខ្សែ�លដើលើ��មូពស់ភាពីរ�ងដើរឿង សមូភាពី  
ឱ្យកាស �ិងស���មាលភាពីសប្រមា�់មូ��សែប្រគំ�់រូ�។

អងគការសប្រមា�់�ិចិច 
ស�ប្រ�តិ្ត�ត្តំិការ 
ដើស�ឋ�ិចិច �ិង�ណាា ល័យុ 
អភិិវឌ្ឍឍ

ដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ�គំ�រូ សំើពីើវធិា�ការ
រ�ស់រ�ឋ ភិិបាលដើ�ើមូីើទ្ធ�់�ើ ត្ត់ការ
ជិួញ�ូរការដើ�ងប្រ�វញ័្ចច �មាល �ងពីល�មូម 
ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់

ដើ�លការ�៍ខ្សែ�នាំ�គំ�រូ ផ្តុំំល់�ូវវធិីើជា�់ខ្សែសំងដើ�ើមូីើជិួយុរ�ឋនាំនាំ  
�ុ�ងការអ��វត្តំវធិា�ការមា�មូួ� ដើ�ើមូីើទ្ធ�់�ើ ត្ត់ការជិួញ�ូរមូ��សែ  
ដើ��ុ�ងខ្សែ�ែសង្វាា �់ផ្តុំគត្ត់ផ្តុំគង់។

អងគការដើ�ើមូីើស�ំិស��  
�ិង�ិចិចស�ប្រ�តិ្ត�ត្តំិការ
ដើ�អឺរ ូ��

ដើ�លដើ�អភិិវឌ្ឍឍប្រ���ដើ�យុចិើរភាពី 
រ�ស់អងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្ត

ខ្សែផ្តុំ�ការលមូអិត្តដើ�ើមូីើដើ�ះប្រ�យុ�ញ្ជាា ប្រ�ឈមូជាស�ល ដើ�យុ 
រមួូមា�ទា�ងភាពីប្រ�ើប្រ� វសិមូភាពី ការខ្សែប្រ�ប្រ�ួលអាកាសធាត្ត�  
ភាពីអ�់ថុយុនៃ��រ�ិិ� ស�ំិភាពី �ិងយុ�ត្តំិធីមូ៌។

អងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្ត

UNHCR - ការជិួញ�ូរមូ��សែដើ�ដើលើ
ដើគំ�ទ្ធ�ពី័រ

ពី័ត្ត៌មា�ពីើឧត្តំមូសុងការអងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្ត ទ្ធទ្ធួល��ា�� 
ជិ�ដើភិៀស�លួ� (UNHCR) សំើពីើហា�ិភិ័យុនៃ�ការជិួញ�ូរមូ��សែ 

 
ចិ�ដើពាះជិ�ដើភិៀស�លួ� ខ្សែ�លរមួូមា�ធី�ធា�មា�ប្រ�ដើ�ជិ�៍ពីើ  
UNHCR �ិងអងគការជានៃ�គូំ។

ឧត្តំមូសុងការ 
អងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្ត 
ទ្ធទ្ធួល��ា��ជិ�ដើភិៀស�លួ�
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ធី�ធា�ធី�ធា� ទ្ធិ�ឋភាពីទូ្ធដើ�ទ្ធិ�ឋភាពីទូ្ធដើ� អងគការអងគការ

ការ�ិល័យុអងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្តខ្សែផ្តុំុ�
ដើប្រគំឿងដើញ�� �ិងឧប្រ�ិ�ឋ�មូម៖ ការជិួញ�ូរ
មូ��សែ �ិងការរត្ត់ពី�ធជិ�ចិ�ណា�ប្រសុ�

ការ�ិល័យុអងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្តខ្សែផ្តុំុ�ដើប្រគំឿងដើញ�� �ិងឧប្រ�ិ�ឋ 
�មូម ជិួយុរ�ឋជាសមាជិិ��ុ�ងការដើធីាើ��ខ្សែ�ទ្ធប្រមូង់ប្រ�ពី័�ធយុ�ត្តំិធីមូ៌
ប្រពី�មទ្ធ�ូរ�ស់�លួ� ដើ�ើមូីើឱ្យយមា�ប្រ�សិទ្ធធិភាពី យុ�ត្តំិធីមូ៌ 

 
�ិងមូ��សែធីមូ៌។ ការ�ិល័យុដើ�ះមា�ធី�ធា�មូួយុចិ��ួ�  
ទា�់ទ្ធង�ឹងការប្រ�យុ�ទ្ធធប្រ�ឆាំ�ង�ឹងការជិួញ�ូរមូ��សែ

ការ�ិល័យុ 
អងគការស�ប្រ�ជាជាតិ្ត 
ខ្សែផ្តុំុ�ដើប្រគំឿងដើញ��  
�ិងឧប្រ�ិ�ឋ�មូម

ធី�ធា�វ�ូស្រ្តា�ាើ វ�ូស្រ្តា�ាើ គឺំជាប្រ�ុមូសិទ្ធធិមូ��សែអ�ំរជាតិ្តខ្សែ�លដើ�ំត្តដើលើការល��
 

��បាត្ត់�ូវទាសភាពីសមូ័យុទ្ធ�ដើ�ើ�ដើ�ប្រគំ�់ទ្ធប្រមូង់រ�ស់វា។ ដើគំមា� 
ធី�ធា�មូួយុចិ��ួ� ដើ�ើមូីើការការពារអុ�ង្វាយុរងដើប្រ�ះពីើការដើ�ង 
ប្រ�វញ័្ចច ។

វ�ូស្រ្តា�ាើ

អ���ស�៍មូូ�ងដើប្រត្តអាល សំើពីើការ
ដើប្រជិើសដើរ ើសពីល�រ៖ ខ្សែផ្តុំ�ទ្ធើ�ង្វាា ញផ្តុំលូវ
ដើឆាំព ះដើ�រ��ទ្ធ�ីញ្ចាត្តំិលអប្រ�ដើសើរ

ការខ្សែ�នាំ��ិងគំ��ិត្តជា�់ខ្សែសំងសប្រមា�់អុ��ដើងើើត្ត 
ដើ�ល�ដើ�បាយុ ដើ�ើមូីើខ្សែ�លមូអ�ទ្ធ�ីញ្ចាត្តំិ �ិងការ 
ប្រត្តួត្តពិី�ិត្តយការដើប្រជិើសដើរ ើស �ិងការការពារអ�ំរជាត្តិ  
នៃ�ពីល�រចិ�ណា�ប្រសុ�។

អងគការអ�ំរជាតិ្តសប្រមា� ់
ការដើធីាើចិ�ណា�ប្រសុ�
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www.baliprocess.net

�ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើ �ើត្តិវធិីើប្រ�ុងបាលើ 
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