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ពក្យកត់ 

C/SF មូលនិធឃំុិ/សង� ត ់
E&S បរសិ� ន និងសង�ម 

EA/IA ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាង 

ERW សំណល់អវុធជាតិផ�ះុបន្សលព់ីស�ង� ម 

ESCP ែផនករេប�ជា� ចិត�ែផ�កបរសិ� ន និងសង�ម 
ESHS បរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសវុត�ិភាព 

ESMF ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម 

ESMP ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម 
ESP សវតបរសិ� ន និងសង�ម 

ESS បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម 

GCC លក�ខណ� ទូេទៃនកចិ�សន្យោ 

GDA អគ�នាយកដ� នកសិកម� (្រកសងួកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ) 
GDH អគ�នាយកដ� នលេំនដ� ន (្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនយីកម� និងសណំង)់ 

GRM យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 

IC សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ 
ICLT ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ 

ILO អង�ករអន�រជាតខិងករងរ 

IP ជនជាតិេដីមភាគតិច 

JSDF មូលនិធិអភវិឌ្ឍនស៍ង�ម្របេទសជប៉នុ 
LASED គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ� 

LWCP នីតិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ 

LWD អង�ករជីវតិែថ�ថ�ូរ 
MAFF ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 

MEF ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត� ុ

M&E ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� 

MLMUPC ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម� និងសំណង់ 
MOI ្រកសួងមហៃផ� 

MoLVT ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជវីៈ 

MoSAVY ្រកសួងសង�មកចិ� អតតីយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ 
MRD ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

NGO អង�ករមិនែមនរដ� ភបិាល 

OHS សុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរ 
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PIM េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនវុត�គេ្រមាង 
RGC រជរដ� ភិបាលកម�ុជា 

SEP ែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពក់ពន័� 

SLC សម្បទនដីសង�មកចិ� 
STD ជំងឺកមេរគ 

WGRM យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករ 
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១.េសចក�ីេផ�ម 
 
១.១ េគាលបណំងៃននីតវិធិី្រគប្់រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ 
 
1. នីតិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ (LWCP) ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងស្រមាប់គេ្រមាងែបងែចកដី
េដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភវិឌ្ឍន៍េសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣ (LASED III) េដយអនេុលមតមលក�ខណ� ត្រម�វៃន

្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មរបស់ធនាគារពិភពេលក ជាពិេសសបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ (ESS2) ស�ីពី
លក�ខណ� ពលកម� និងករងរ។ 
 
2. នីតិវធិីេនះឆ�ុះប�� ងំពីករេប�ជា� ចិត�របសរ់ជរដ� ភបិាលកម�ជុា ែដលជា្របេទសកម�ី ក�ុងករេរៀបចំ និងអនុ
វត�នីតិវធិី្រគប់្រគងពលកម�ស្រមាបក់ម�ករែដលេធ�ីករក�ងុគេ្រមាង្រគប្់របេភទ (កម�ករែដលេធ�ីករផា� ល់ក�ងុគេ្រមាង 
កម�ករជាប់កិច�សន្យោ កម�ករផ�តផ់�តប់ឋម និងកម�ករេធ�ីករក�ងុសហគមន)៍ សំេដធានាករអនុេលមតមលក�ខណ�
ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ២។ នីតិវធិីសំខន់ៗ  រួមទំងយន�ករបណ�ឹ ងតវ៉របស់កម�ករ និងនីតវិធិី
ស្រមាប់ពលកម�កមុារ និងករងរេដយបង�ំ មានេរៀបរប់ក�ុងនីតវិធិី្រគប្់រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ និង
ឧបសម�័ន�។ នីតិវធិីបែន�មដចូតេទេនះនឹង្រត�វបានេរៀបចេំឡីងក�ងុអឡុំងេពលចប់េផ�មីគេ្រមាង ៖ ១) យុទ�ស�ស�
សុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរ ២) លក�ខណ� ករងរ ៣) ករពិពណ៌នាលម�តិពបីរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសវុត�ិ
ភាព ៤) នីតិវធិី្រគប់្រគងពលកម�ក�ងុសហគមន ៍៥) ទ្រមង់វយតៃម�ហនិភយ័ករងរ និង ៦) ែផនករសខុភាព 

និងសុវត�ិភាពករងរេនករដ� ន។ វសិលភាព និងករអនវុត�ឯកសរទំងេនះមានេរៀបរបក់�ុងឧបសម�័ន� ៣។ 
 
3. នីតិវធិី្រគប់្រគងពលកម� នឹងអនុេលមតមច្បាប ់ បទប្ប��ត� ិ និងស�ង់ដរជាតិពក់ពន័�ស្រមាបល់ក�ខណ�
ពលកម� និងករងរ និងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ២ របស់ធនាគារពិភពេលក េហីយក�ុងករណីែដលមានភាព
ខុសគា�  បទប្ប��ត�ិែដលតងឹរុងឹជាង នឹង្រត�វយកមកអនវុត�។ 
 
4. ែផ�កទី ២ ៃននីតិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ ពណ៌នាេដយសេង�បពលីក�ខណ� ត្រម�វៃន
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ ្រកបខណ� ច្បាបព់កព់័ន�ស្រមាបល់ក�ខណ� ពលកម� និងករងរេនកម�ជុា ្រកបខណ�
ចុះកិច�សន្យោស�ងដ់រ និងេមេរៀនស�ីពីករ្រគប់្រគងពលកម�ក�ងុគេ្រមាងដណំាក់កលដបំូង និងគេ្រមាងដណំាកក់ល
ទី២។ ករវភិាគចំណុចខ�ះខតមានបង� ញក�ងុឧបសម�ន័� ១។ ែផ�កទី៣ កំណត់ពីវសិលភាពៃនករអនុវត�នតីវិធិី
្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរេទតម្របេភទកម�ករ និងសកម�ភាពគេ្រមាង និងរួមប��ូលកលវភិាគប៉ាន់

ស� នពីចំនួន េពលេវលកំណត់ និង្របេភទកចិ�ករស្រមាប់្របេភទនីមយួៗៃនកម�ករែដលេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង។ ែផ�កទី 
៤ បង� ញពីករវភិាគហនិភ័យករងរសំខន់ៗ ស្រមាបអ់នុែផ�កនមីួយ ៃៗនបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២។ ែផ�កទី 
៥ ពណ៌នាពីតួនាទី និងករទទលួខសុ្រត�វេលីករ្រគប់្រគងករងរក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី៣។ ែផ�កទ ី៦ េរៀបរប់
ពីេគាលនេយាបាយ នីតិវធិី និងវធិានករកត់បន�យហនភិ័យ។ ែផ�កទី ៧ កំណតព់ីេគាលករណ៍គេ្រមាងែដលពក់
ពន័�នឹងអយុេធ�ីករ (age of employment) ែដល្រត�វបានេលីកេឡីងក�ុងនីតវិធិីស្រមាប់ពលកម�កុមារ និងករងរ
េដយបង�ំ (ឧបសម�័ន� ២)។ ែផ�កទី ៨ េលីកេឡីងពយីន�ករបណ�ឹ ងតវ៉របស់កម�ករែដលេធ�កីរក�ុងគេ្រមាង។ ែផ�កទ ី
៩ េរៀបរប់ពីករពិនិត្យតមដន វយតៃម� និងកររយករណ៍។ 
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២.បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ២ និងលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងច្បាប់ 

 
២.១ លក�ខណ� ត្រម �វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២  
 
5. លក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ រួមមាន ១) លក�ខណ� ករងរ និងករ្រគប់្រគងទនំាក់

ទំនងករងរ ២) ករករពរកមា� ងំពលកម� ៣) លទ�ភាពរបសក់ម�ករក�ុងករេ្របី្របាស់យន�ករបណ�ឹ ងតវ៉ នងិ ៤) 
សុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរ។ 
 
6. លក�ខណា� ករងរ និងករ្រគប់្រគងទនំាកទ់ំនងករងរ រួមប��ូលលក�ខណ� ត្រម�វដូចខងេ្រកម ៖ 

ក. កម�ករែដលេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង្រត�វដឹងច្បាសព់ីលក�ខណ� ករងរ ែដលសុីសង� ក់គា� នឹងលក�ខណ� ត្រម�វ
ក�ុងច្បាប់ជាត ិ

ខ. េគាលករណ៍មិនេរសីេអីង និងឱកសេស�ីភាព ្រត�វបានអនុវត�ចំេពះកម�ករែដលេធ�កីរក�ុងគេ្រមាង 
េហីយកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងែដលងយរងេ្រគាះ ្រត�វទទលួបានករករពរ។ 

គ. សិទ�ិរបស់កម�ករក�ុងករបេង�ីតអង�ករកម�ករ ែដលអនុេលមតមច្បាប់ជាត្ិរត�វទទលួបានករករពរ។ 
 

7. លក�ខណ� ៃនករករពរកមា� ងំពលកម� រួមមាន ៖ 

ក. បទប្ប��ត�ិស្រមាប់ទបស់� ត់ករងរកុមារែដលមានអយុេ្រកម ១៤ ឆា�  ំឬអយុអប្បបរមាែដលកណំត់
េដយច្បាប់ជាតិ ឱ្យែតខ�ស់ជាង និងកររតឹត្ិបតេលីករងរកមុារែដលអយុេ្រកម ១៨ ឆា�  ំ

ខ. ករទបស់� ត់ករងរេដយបង�ំ រួមទំងករងរេដះបំណុល។ 
 

8. កម�ករេធ�ីករផា� ល់ក�ុងគេ្រមាង និងកម�ករជាបក់ិច�សន្យោ ្រត�វែតអចេ្របី្របាស់យន�ករបណ�ឹ ងតវ៉។ យន�ករ
បណ�ឹ ងតវ៉ស្រមាបក់ម�ករជាបក់ចិ�សន្យោ ្រត�វផ�ល់ជនូេដយនេិយាជក និងមានទ្រមងដ់ចេ់ដយែឡកពយីន�ករប
ណ�ឹ ងតវ៉របស់គេ្រមាង។ 
 
9. លក�ខណ� ត្រម�វៃនសខុភាព និងសវុត�ិភាពករងរ ្រត�វេលីកេឡីងពី ៖ 

ក. ករកំណត់អត�ស�� ណមុខស�� េ្រគាះថា� ក់ែដលអចេកីតេឡីងចេំពះកម�ករេធ�ីករក�ងុគេ្រមាង ជា
ពិេសសមុខស�� េ្រគាះថា� ក់ែដលអចគំរមកែំហងដល់អយុជីវតិ 

ខ. ករផ�ល់វធិានករទបស់� ត់ និងករពរ រួមទំង ករផា� ស់ប�ូរ ករជំនួស ឬករលុបបំបាត់សរធាតែុដល
បង�េ្រគាះថា� ក់ 

គ. ករបណ�ុ ះបណា� លកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង និងកររក្សោទុកកំណត្់រតបណ�ុ ះបណា� ល 
ឃ. ករចង្រកងឯកសរ និងកររយករណ៍ពេី្រគាះថា� ក់ករងរ ជំងឺ និងឧប្បត�ិេហត ុ
ង. ករេ្រតៀមខ�ួនទបស់� ត់េ្រគាះអសន� និងករេឆ�ីយតបចេំពះស� នភាពអសន� និង 
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ច. សំណង/ដំេណាះ្រសយស្រមាបផ់លប៉ះពលអ់វជិ�មាន ដូចជា របួសក�ុងករងរ មរណភាព ពិករភាព 
និងជំងឺ។ 

 
២.២ ច្បាបជ់ាតិស�ពីកីរងរ និងមុខរបរ 
 
10. ្រកបខណ� ច្បាប ់និងបទប្ប��ត�សិ�ីពកីរងរ និងមខុរបរេនកម�ុជា រួមមាន ៖ 

ក. ច្បាប់ស�ីពីករងរ (១៩៩៧) ែដលមានបទប្ប��ត�សិ�ីពកីរមិនេរសីេអីង ករហមឃាត់ករងរេដយ
បង�ំ រួមទំងករងរេដះបំណុល ករកំណត់លក�ខណ� ករងរ កររតឹត្ិបតេលីករងរអនីតិជន (អយុ
េ្រកម ១៨ ឆា� )ំ ច្បាប់ស្រមាកលំែហរមាតុភាព បទប្ប��ត�ពិិេសសស្រមាប់ករងររបសក់ម�ករកសកិម� 
សុខភាព និងសុវត�ិភាព សិទ�ិសហជីព។ល។ 

ខ. អនុស�� េលខ ១៣៨ របស ់ ILO ស�ីពីអយុអប្បបរមា និងអនុស�� េលខ១៨២ ស�ីពីទ្រមងធ់�នធ់�រ
បំផុតៃនពលកម�កមុារ ្រត�វបានផ�លស់ច� ប័នេដយរជរដ� ភិបាលកម�ុជា 

គ. ្របកសេលខ ១០៦ របស់្រកសួងសង�មកចិ� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ ស�ីពីករហមឃាត់
កុមារេធ�ីករេនកែន�ងករងរ្របកបេដយេ្រគាះថា� ក ់(ៃថ�ទី ២៨ ែខ េមស ឆា�  ំ២០០៤)។ 

 
11. េយាងតមច្បាប់ស�ីពកីរងរ ឆា�  ំ១៩៩៧ អយុេធ�ីករអប្បបរមា គឺ ១៥ ឆា�  ំនិងមានកររតឹត្ិបតេលីករងរ
កុមារែដលមានអយុេ្រកម ១៨ ឆា�  ំ(មា្រត ១៧៧)។ 

 
12. ជំពូក ៩ ៃនច្បាប់ស�ីពីករងរធានាសទិ�ិរបស់កម�ករនិេយាជិតក�ុងករបេង�ីតសហជពី។ ច្បាប់េនះមានបទ
ប្ប��ត�ិ្របឆាងំនឹងករេរសីេអីងសមាជិកសហជីព និងនិយ័តកម�េលីករចរចជាសមហូភាពស�ពីី្របាកឈ់�ួល និង
លក�ខណ� នានា។ 
 
13. ច្បាប់ស�ីពីករងរ (មា្រត ១០៧) ែចងពីករធានា្របាក់ឈ�ួលអប្បបរមា ែដល្រត�វបានកំណតេ់ដយបទ
ប្ប��ត�ិបនា� ប់បន្ំស។ ប៉ែុន�មកទល់បច�ុប្បន� ្របាក់ឈ�ួលអប្បបរមា្រត�វបានអនុវត�យ៉ាងរលូនែតក�ងុឧស្សោហកម�កត់
េដរប៉ុេណា� ះ និងកពំុង្រត�វបានព្រងីកេដយសន្ឹសមៗេទក�ងុវសិ័យេផ្សងេទៀត (សូមពនិតិ្យ)។ 
 
14. ជារួម ច្បាប់ស�ីពីករងរជាឯកសរ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយែដលបេំពញលក�ខណ� ត្រម�វជាេ្រចីនក�ុងបទដ� នបរសិ� ន 
និងសង�មទ២ី។ តរងវភិាគចំណុចខ�ះខតែដលគសូប�� កព់ភីាពសុីសង� កគ់ា� រវងលក�ខណ� ត្រម�វសខំន់ៗ ក�ងុ

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ និងច្បាបស់�ីពកីរងរ មានបង� ញក�ុងឧបសម�័ន� ១ ។ ចំណុចខ�ះខតែដលបានរក
េឃីញ រួមមាន ៖ 

ក. លក�ខណ� ត្រម�វក�ុងច្បាប់ស�ពីកីរងរែដលពកព់ន័�នងឹសទិ�រិបស់កម�ករនិេយាជតិក�ងុករទទលួបាន
លក�ខណ� ករងរច្បាសល់ស ់្រត�វបានរតឹត្ិបត្រតឹមសហ្រគាសែដលមានកម�ករនេិយាជិត ៨ នាក់េឡីង
េទ។ ចំណុចេនះមិនសុីសង� កគ់ា� នឹងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២។ 

ខ. ច្បាប់ស�ីពីករងរអន�ុ� តឱ្យកមុារេធ�ីករងរ្រសលៗ េ្រកមកតព�កិច�អយុេធ�ីករអប្បបរមា (១៥ 
ឆា� )ំ ក�ុងកលៈេទសៈមួយចំននួ។ ចំណុចេនះមិនសុសីង� កគ់ា� នងឹបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២។ 
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គ. ច្បាប់ស�ីពីករងរ ែចងថា អចមានករេលីកែលងចេំពះកររតឹត្ិបតេលីករងរេ្រគាះថា� កស់្រមាបក់មុារ
អយុ ១៥-១៨ ឆា� ។ំ ចំណុចេនះមនិសុសីង� ក់គា� នងឹបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ២។ 

ឃ. េ្រកពីេនះ ករហមឃាត់ពលកម�កុមារ ្រត�វបានអនុវត�ែតក�ងុបរបិទករងរផ�ូវករប៉ុេណា� ះ ប៉ុែន�ពលករ
កុមារភាគេ្រចីនេធ�ីករងរេ្រកផ�ូវករ ែដលជាលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២។ 

ង. ច្បាប់ស�ីពីករងរមិនប�� កច់្បាស់ថា កម�ករនិេយាជិត្រត�វទទលួបានយន�ករបណ�ឹ ងតវ៉េឡីយ ប៉ុែន�
េនះជាលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២។ 

ច. ច្បាប់ស�ីពីករងរមិនរួមប��ូលលក�ខណ� ត្រម�វច្បាស់លស់ស្រមាប់កររយករណ៍ពីឧប្បត�ិេហតសុុខ
ភាព និងសុវត�ិភាពករងរេឡីយ ប៉ុែន�េនះជាលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២។ 

 
15. យ៉ាងណាមិញ គួរកត់សមា� ល់ថា ករអនុវត�ទូេទពក់ព័ន�នឹងករងរេនកម�ជុា េ្រចីនែត្របាសចកពបីទ
ប្បញត�ិៃនច្បាប់ស�ីពកីរងរ ែដលវសិ័យេផ្សងេទៀត េ្រកពីឧស្សោហកម�កតេ់ដរ មិនសូវយល់ដងឹេ្រចីន។ ឧបសម�ន័� ១ 
បង� ញពីចំណុចខ�ះខតរវងករអនវុត�ទេូទ និងលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ ដូចខងេ្រកម 
៖ 

ក. សហ្រគាសមិនសូវផ�ូវករ្របែហលជាមិនបានដឹងពវីធិានែដលពកព់័ន�នឹងលក�ខណ� ករងរេទ។ កម�ករ
និេយាជិតបេណា� ះអសន�្រគប់្របេភទ្របែហលជាមនិទទលួបានបណ័�ករងរ (ត្រម�វេដយច្បាបស់�ពីី
ករងរ) េទ។ 

ខ. គា� នយន�ករច្បាស់លសស់្រមាបក់រព្រងងឹវធិានស�ីពកីរមិនេរសីេអីង និងឱកសេស�ីភាព។ មិនច្បាស់

ថា កូតស្រមាប់ករងររបស់ជនមានពកិរភាព ្រត�វបានកណំត់េដយអន្ុរកតឹ្យ (េទតមករត្រម�វ
េដយច្បាប់ស�ីពីករងរ) និង/ឬ ្រត�វបានព្រងឹងក�ុងករអនុវត�ជាក់ែស�ង។ 

គ. េទះបីជាច្បាប់េនះធានាសិទ�ិរបស់កម�ករនិេយាជិតក�ុងករបេង�ីតសហជពី ប៉ុែន�សហជីពមានេ្រចនីែត
ក�ុងឧស្សោហកម�កតេ់ដរប៉ុេណា� ះ។ 

ឃ. តមពិត មានករងររបស់កុមារែដលេធ�ីករជាមយួឪពុកមា� យក�ងុករងរកសិកម� និងមានករេលកី
េឡីងជាេ្រចីនថា ចំណុចេនះកេ៏លចេឡីងក�ុងវសិ័យឡឥដ� ែដលពកព់័ន�នឹងករងរេដះបំណុល នងិ
លក�ខណ� ករងរេ្រគាះថា� ក់ផងែដរ។ កម�វធិី Time-Bound របស់ ILO-IPEC ឆា�  ំ២០០៤ េផា� តេលទីី
តំង/វសិ័យ ១០ ជាអទិ៍ ផលិតកម�អបំលិ េនសទ ចមា� រេកស៊ូ ឧស្សោហកម�ឥដ� កុមារែដលេធ�ីករតម
ផ�ះ និងកុមារសុីឈ�ួលលែីសង។ 

ង. ករងរេដះបំណុលពិតជាមានែមន។ 
ច. កង�ះករព្រងឹងស�ង់ដរសុវត�ិភាព ជាពិេសសក�ងុវសិ័យេ្រកផ�ូវករ និងក�ុងឧស្សោហកម�សណំង។់ 

ឆ. ថ�ីេបីច្បាបត់្រម�វឱ្យនេិយាជកទទលួខសុ្រត�វេលីេ្រគាះថា� ក់េនកែន�ងេធ�ីករ ប៉ុែន�មានកម�ករសណំងែ់ត 
១១% ប៉ុេណា� ះែដល្រត�វបានធានារ៉ប់រង (កែសត ភ�ំេពញប៉សុ�ិ៍ ៩/០១/២០២០)។ 

 
16. ដូេច�ះ វធិានករគេ្រមាងមិន្រតឹមែត្រត�វែកស្រម�លចណុំចខ�ះខតរវងច្បាបស់�ពីីករងរ និងបទដ� នបរសិ� ន 
និងសង�មទ ី២ ប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�ែថមទំង្រត�វដក់ប��ូលវធិានករព្រងងឹករអនុេលមតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ងុច្បាប់
ស�ីពីករងរែដលសុីសង� កគ់ា� នងឹបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ២ េទៀតផង។ េនេពលមានចំណុចខុសគា� រវងច្បាប់
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ស�ីពីករងរ និងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ ្រត�វអនវុត�តមបទប្ប��ត�ិែដលតងឹរុងឹជាង។ ឧបសម�ន័� ១ េរៀបរប់
ពីវធិានករគេ្រមាងខងេលី ែដល្រត�វបានេលីកមកពភិាក្សោលម�តិក�ុងែផ�កទី ៤ និងែផ�កទី ៥។ 
 
២.៣ អធិករកិច�លក�ខណ� ពលកម� និងករងរ 
 
17. ច្បាប់ស�ីពីករងរបានបេង�ីតមុខងរអធកិរកិច�េ្រកមអណត�ិរបស់្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជី

វៈ។ អធិករកិច�ករងរមានតនួាទី (មា្រត ៣៤៤) ៖ 
ក. ធានាដលក់រអនវុត�ច្បាប់ករងរេនះ និងអត�បទអនវុត�នច៍្បាបែ់ដលបានេ្រគាងទកុ ក៏ដូចជាច្បាប ់នងិ

បទប�� ច្បាប់ដៃទេទៀត ែដលមនិទនប់ានចង្រកងេហីយ ែដលមានករទកទ់ងដលរ់បបករងរ។ 
ខ. ផ�ល់ដំណឹង និងដំបូនា� នបេច�កេទស ចំេពះនិេយាជក និងកម�ករនេិយាជិតអពំីមេធ្យោបាយដម៏ាន

្របសិទ�ភាព េដីម្ីបេគារពបទប្ប��ត�ិច្បាប។់ 
គ. ផ�ល់ព័ត៌មាន េទអជា� ធរមានសមត�កចិ�នវូករមិនគប្ីប ឬកររេំលភេផ្សងៗ េដយេហតុមកពពីុទំន់

មានបទប្ប��ត�ិច្បាបជ់ាធរមាន។ 
ឃ. ជូនេយាបលអ់ំពីប�� ទក់ទងនឹងករេរៀបចំ ឬែកែ្របសហ្រគាស និងអង�ករចត់តំងែដលបាន

អន�ុ� តអំពីអជា� ធររដ�បាល េហីយែដលមានចង�លុក�ងុមា្រត ១ ៃនច្បាប់េនះ។ 
ង. ្រត�តពិនិត្យករអនុវត�បទប្ប��ត� ិែដលទក់ទងនឹងលក�ខណ� ជវីភាពៃនកម�ករនិេយាជតិ និង្រគ�សរៃន

ជនទំងេនះ។ 

 
18. ច្បាប់ស�ីពីករងរបានបេង�ីតឱ្យមាន “អធិករករងរ និងអភិបាលករងរ” ែដលទទួលខសុ្រត�វេលីករ្រត�ត
ពិនិត្យករអនវុត�បទប្ប��ត�ិច្បាប ់និងបទប�� ទក់ទងនឹងអនាម័យ លក�ខណ� ករងរ និងសន�ិសខុករងរ (មា្រត 
២៣៣)។ 
 
19. ព័ត៌មានស�ីពីករបេំពញមខុងរបច�ុប្បន�របស់្របពន័�អធកិរកិច�ករងរមានក�ងុេគហទពំ័ររបស ់ ILO1។ 
្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ មាននាយកដ� នេដយែឡកៗស្រមាប់អធកិរកិច�ករងរ និងសខុភាព 
និងសុវត�ិភាពករងរ។ េនថា� ក់េ្រកមជាតិ អធិករករងរ ្រត�វបំេពញមុខងរអធិករកិច�ករងរទំងអស ់ទំងសខុ
ភាព និងសុវត�ិភាពករងរ និងលក�ខណ� ករងរ។ ហក់គា� នករែណនំាពីអជា� ធរកណា� លស�ពីីរេបៀបេ្រគាង និង
េរៀបចំសកម�ភាពអធកិរកិច�េឡីយ ជាេហតុេធ�ីឱ្យេខត�នានាសេ្រមចេដយខ�នួឯងពអីទភិាព និងសកម�ភាពអធកិរ
កិច�របស់ខ�ួន។ 

 
20. េបឡាសន�ិសុខសង�ម (បសស) មាន្រក�មអធិករករងរដច់េដយែឡក។ 
 
២.៤ លក�ខណ� ពលកម� និងករងរក�ុង្រកបខណ� ចុះកចិ�សន្យោស�ង ់
 

 
1 https://www.ilo.org/labadmin/info/WCMS_209354/lang--en/index.htm 
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21. េសៀវេភែណនំាលទ�កម�ស្រមាប់គេ្រមាងទំងអសែ់ដលទទលួបានហិរ��ប្បទនពីខងេ្រកេនកម�ជុា ែដល
្រត�វបានេ្រជីសេរសីេដយ្រកសួងេសដ�កចិ� និងហិរ��វត�ុ ្រត�វបានអនុវត�ចំេពះលទ�កម�ករងរ និងេសវេនថា� កជ់ាត ិ
ក�ុងគេ្រមាងផ�ល់ហិរ��ប្បទនេដយមា� ស់ជនំួយ េហីយនឹង្រត�វអនុវត�ក�ុងគេ្រមាងដណំាក់កលទ៣ី។ លក�ខណ�
ទូេទៃនកិច�សន្យោ (GCC) ស្រមាប់ករងរ មានបទប្ប��ត�ិែចងថា ៖ 

ក. ្រក�មហុ៊នេម៉ករ្រត�វទទលួខសុ្រត�វេលីសវុត�ិភាពសកម�ភាពទំងអសក់�ុងករដ� ន (្របករ ៩)។ 
ខ. ក�ុងេពលបន�កចិ�សន្យោ ្រក�មហុ៊នេម៉ករ និង្រក�មហុ៊នេម៉ករបន� ្រត�វេគារពតមច្បាបស់�ីពកីរងរទំង

អស ់ រួមទំងករអនវុត�បទប្ប��ត�ិពកព់័ន�នងឹពលកម�កុមារ និងវធិានពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត (្របករ 
១៣)។ 
 

22. ស្រមាប់ករងរតូចតចែដលចុះកិច�សន្យោតមរយៈរដ�បាលមូលដ� ន (រួមទំងក�ុងគេ្រមាងដណំាកក់លទ ី
២ និងអចទំងក�ុងគេ្រមាងទ ី៣) ្រកបខណ� លទ�កម�ៃនេសៀវេភែណនំាស�ីពកីរអនវុត�គេ្រមាងមូលនធិិឃំុ/សង� ត ់
(C/SF PIM) ២០១៩ ្រត�វយកមកអនុវត�។ លក�ខណ� កិច�សន្យោៃនឯកសរេនះ មិនប�� ក់ច្បាស់ពបីទប្ប��ត�ិ
ស្រមាប់លក�ខណ� ពលកម� និងករងរេទ ប៉ុែន�បទប្ប��ត�ិទេូទៃនច្បាប់កម�ជុា្រត�វបានសន�តជាមុនថា្រត�វយកមក
អនវុត�។ គណៈកមា� ធិករជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ�តមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាត ិ(គជអប) ែដលេ្រជសី
េរសីឯកសរេនះ កំពុងេរៀបចំសំេណីសុឱំ្យែកស្រម�លឯកសរេនះ រួមទំងបទប្ប��ត�ិស�ពីកីរចុះកិច�សន្យោករងរ 
េដីម្ីបឱ្យសុីសង� ក់គា� នងឹស�ង់ដរអនុវត�ន៍ករងរស�ពីីលក�ខណ� ពលកម� និងករងររបស់មូលនធិអិកសធាតៃុបតង 
ែដលមានលក�ខណ� ត្រម�វដូចលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២។ េទះជាយ៉ាងណា ទល់ែតករែក

ស្រម�លបានេពលេលញេទបីលក�ខណ� ត្រម�វក�ងុបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ នឹង្រត�វយកមកអនវុត� េដីម្ីបលបុ
បំបាតច់ំណុចខ�ះខត េហីយេគមិនអចសន�តបានថា េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនវុត�គេ្រមាងមូលនធិិឃំុ/សង� ត់
ែដល្រត�វបានែកស្រម�ល នឹងអនេុលមបានេពញេលញេទនងឹលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ 
េឡីយ។ 
 
២.៥ េមេរៀនពគីេ្រមាងដណំាក់កលដបូំង/ដណំាកក់លទី២ និងករសេង�តតមទតំីង 
 
23. គេ្រមាងដំណាក់កលដំបងូ និងគេ្រមាងដណំាកក់លទី ២ មានវសិលភាពសកម�ភាព និងប�� ្រគប្់រកង
ករងរដូចគា� នឹងគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣ ែដរ។ 
 
24. នីតិវធិី្រគប់្រគងករងរ ែដល្រត�វបានអនុវត�ក�ងុគេ្រមាងដណំាក់កលដបំូង និងគេ្រមាងដំណាកក់លទ ី២ 

ទំងស្រមាប់កម�ករែដលេធ�ីករផា� ល់ក�ងុគេ្រមាង និងកម�ករជាបក់ិច�សន្យោ មិនបេំពញទំង្រស�ងេទនងឹលក�ខណ�
ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ េទ។ គា� នករ្រត�តពិនិត្យជា្របពន័�េលីប�� េនះ និងមានេមេរៀនតចិតចួ
ប៉ុេណា� ះ។ ឧ. ប�� ្រគប់្រគងករងរស្រមាប់កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង មិន្រត�វបានេលីកមកពិភាក្សោក�ងុរបាយករណ៍
ពិនិត្យេឡីងវញិពក់កណា� លអណត�រិបសគ់េ្រមាងេឡីយ។ 
 
25. នីតិវធិីស�ីពីធនធានមនសុ្សមលូដ� ន ែដលអចអនវុត�បានចំេពះកម�ករេធ�ីករផា� ល់ក�ងុគេ្រមាង (េសៀវ េភ
ែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាងស្រមាបគ់េ្រមាងដណំាក់កលទ៣ី) មិនបានេលីកេឡីងពីសទិ�ិរបស់កម�ករនិេយាជតិ 
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សុខភាពនិងសវុត�ិភាពករងរ ឬយន�ករបណ�ឹ ងតវ៉ជាកល់ករ់បស់កម�ករនិេយាជតិេឡីយ។ លក�ខណ�  ្រគប់្រគង
ករងរស្រមាប់្រក�មហុ៊នេម៉ករ ្រត�វបានក្រមិត្រតឹមបទប្ប��ត�ទិូេទបផំុតក�ុងឯកសរកចិ�សន្យោស�ងដ់រ និងគា� ន
ករ្រត�តពិនិត្យជា្របព័ន�េនាះេទ។ ជាឧទហរណ៍ៃនករអនុវត�ល�្របេសីរ អង�ករជីវតិៃថ�ថ�ូរែដលជាៃដគអូនវុត�ន៍
គេ្រមាង បានព្រងឹង្រកម្របតបិត�សិ្រមាបព់លកម�កមុារ និងករងរេដយបង�កំ�ងុកចិ�សន្យោករងរ។ 
 
26. នីតិវធិី្រគប់្រគង និងជលួកម�ករនិេយាជិត របស់្រក�មហុ៊នេម៉ករ ជាពិេសសស្រមាប់ករងរសំណង ់មាន

លក�ណៈេ្រកផ�ូវករ។ គួរកតស់មា� ល់ថា ស�ង់ដរសុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរ ជាពិេសសករផ�ល់ និងករេ្របី
្របាស់បរកិ� រករពរបុគ�ល (PPE) ករផ�ល់រនា� សវុត�ិភាព។ល។ មិន្រត�វបានអនវុត�េនតមករដ� នជនបទេទ។ 
 
27. ករងរភាគេ្រចីនេនទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ� ពក់ព័ន�នងឹកមា� ងំពលកម�មយួចនំួនតូចែដលផ�លេ់ដយ
្រក�មហុ៊នេម៉ករ (និងទំនងជាស� ក់េនករដ� នក�ងុេពលបេំពញករងរ)។ ស្រមាប់កិច�ករមួយចំននួ ដូចជា ករដំ
េស�  ្រក�មហុ៊នេម៉ករជួលកម�ករពីសហគមនអ៍�កទទួលផល។ ករងរមួយចំនួនេនទតំីងសម្បទនដសីង�មកចិ� ក៏
េធ�ីេឡីងេដយកមា� ងំពលកម�ក�ុងសហគមន៍ជាថ�ូរនងឹ្របាក ់និង្រស�វ។ ក�ុងស� នភាពទំងពីរេនះ �ស�ី និងបុរសទទលួ
បាន្របាក់ឈ�ួលេស�ីគា�  េហីយមានកម�ករជា�ស�ី េ្រចីនជាងបុរស។ កន�ងមក គា� នរបាយករណ៍ស�ីពពីលកម�កមុារក�ងុ
េសចក�ីរយករណ៍របស់គេ្រមាង (េទះបីជាមិនច្បាសថ់ាេតីមានករ្រត�តពិនតិ្យជាកល់ក ់ ឬយ៉ាងណា) ឬក�ុងកចិ�
ពិភាក្សោជាមួយ្រក�មេគាលេដ និងសមាជកិសហគមនម៍ា� ក់ៗ េនទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�េឡីយ។ 
 

28. មានឧប្បត�ិេហតុមួយេនទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�ទេីពធិ៍ក�ងុេខត�កពំងធ់ ំ ែដល្របាកឈ់�ួលែដល្រត�វ
េបីកជូនសមាជិកសហគមនក៍�ុងទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ� ែដលជលួេដយ្រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង ់ (ចត់
ទុកជាកម�ករជាបក់ិច�សន្យោស្រមាបេ់គាលបំណងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២) មិនបានេបីកជនូ េដយសរែត
្របធាន្រត�តពិនិត្យករដ� នបានេគចខ�ួន។ បនា� ប់មក កម�ករបានបទិផ�ូវដឹកបរកិ� ររបស់្រក�មហុ៊នសំណង់ ែដលេធ�ឱី្យ
មានអន�រគមនរ៍បសអ់ជា� ធរមូលដ� ន និងករេបីក្របាក់ឈ�ួលែដលជំពក។់ 
 
29. អនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ក�ងុគេ្រមាងដណំាក់កលដបំូង និងគេ្រមាងដំណាកក់លទ២ី រួមមានសល
េរៀន មូលដ� នសុខភាព និងអគារសហគមន៍េផ្សងេទៀត ែដលេ្របី្របាស់េក្ប�ងផលិតេចញពីឡឥដ�ក�ុង្របេទសកម�ុ
ជា។ មានឡឥដ�្របមាណ ៤០០ ែដលផ�ល់ករងរដលក់ម�ករ ៥.០០០-៦.០០០ នាក ់ជាពិេសសេន្រក�ងភ�េំពញ 
និងេខត�កណា� ល។ ឡឥដ� ៣១ េ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោទំេនីប ចំែណកឡឥដ�េផ្សងេទៀតេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោែបប
្របៃពណី (ដុតអុស)។ ែផ�កតមករ្រព�យបារម�ែដលេលីកេឡីងេដយអង�ករសទិ�ិមនុស្ស ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះ

បណា� លវជិា� ជីវៈ បានដឹកនំាយុទ�នាករ្រត�តពនិិត្យឡឥដ�ក�ុងឆា�  ំ២០១៩។ ឡឥដ�ចំនួន ១០០ ្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យ
េដយ្រក�មករងររបស់្រកសួង ចំែណកឡឥដ�េផ្សងេទៀត្រត�វបាន្រត�តពនិិត្យេដយ្រក�មអធកិរកិច�េខត�។ ឡឥដ�
មួយ្រត�វបានពិន័យ្របាក់ ៥ លនេរៀល (្របែហល ១២៥០ ដុល� ) េដយសរពក់ពន័�នងឹពលកម�កុមារ ចំែណកឡ
ឥដ�េផ្សងេទៀត្រត�វបានែណនំា ឬប�� ឱ្យប�្ឈបស់កម�ភាពករងរេ្រគាះថា� ក់។ អង�ករ LICADHO (សម�័ន�ែខ�រ
ជំេរឿន និងករពរសិទ�ិមនសុ្ស) បានសទរករ្រត�តពិនតិ្យេនះ និងបានេស�ីឱ្យមានករចះុអធិករកិច�ម�ងេហីយម�ង
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េទៀតជា្របចំ េដីម្ីបទបស់� ត់ពលកម�កមុារ និងពិនិត្យថាេតីកម�ករែដលជាប់បណុំលនេិយាជក ែដលេគចតទ់កុជា
ករជំរុញករេ្របី្របាស់ពលកម�កមុារក�ុង្រក�មករងរជា្រគ�សរ ឬេទ 1

2។ 

៣.វិសលភាពៃននីតិវិធី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ 
 

៣.១ ្របេភទកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង និងភាពអចអនុវត�េទបាន 
 

30. នីតិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ នឹងអនុវត�ចំេពះបុគ�លិកទំងអសេ់្រកពីម�ន�ីរជករ ែដល
ជួលេដយគេ្រមាងផា� ល់េនករយិាល័យគេ្រមាង និងទីតំងស្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច� និងទីតំងស្រមាបក់រផ�
ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ និេយាជិតរបស់្រក�មហុ៊នេម៉ករ និងអ�កផ�ល់
េសវ និងអ�កទទលួផលពីគេ្រមាងែដលចលូរួមក�ងុករងរសហគមន។៍ និេយាជិតរបស់្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងផ់ា� លក់�ងុ
គេ្រមាង ្រត�វបានចត់ទុកជាកម�ករផ�ត់ផ�ងប់ឋម និងស�ិតេ្រកមបទប្ប��ត�ិៃននីតវិធិីេនះែដលពកព់័ន�នឹងករទប់
ស� ត់ពលកម�កមុារ ករងរេដយបង�ំ និងប�� សវុត�ិភាពធ�ន់ធ�រ។ 
 
31. សមាជិករបស់្រគ�សរអ�កទទួលផលែដលចូលរួមក�ងុសកម�ភាពច�ិ� ឹមជីវតិរបស់្រគ�សរ (ឧ.ករេធ�ីកសកិម�
េនេលីទីតំងសម្បទនដសីង�មកិច� ឬដសី្រមាប់ករផ�ល់បណ័�កម�សទិ�ដិសីមូហភាពដលស់ហគមនរ៍បសជ់នជាតិ
េដីមភាគតិច) មិន្រត�វបានចត់ទកុជាកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងេទ។ ប៉ែុន� េដយសរែតសកម�ភាពច�ិ� ឹមជវីតិរបស់
្រគ�សរ ្រត�វបានេ្រគាងេឡីង ជំរុញ ឬស្រមបស្រម�លតមរយៈគេ្រមាង ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�គេ្រមាង/ស� បន័អនវុត�

ន៍គេ្រមាង និងស� ប័នៃដគូនងឹខិតខេំធ�យ៉ីាងណាឱ្យករករពរ ជាពិេសសសុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរ និងករ
រតឹត្ិបតពលកម�កមុារ្រគបដណ� ប់េលសីកម�ភាពទំងេនះ។ 
 
32. កម�ករេធ�ីករផា� ល់ក�ុងគេ្រមាង នឹងរួមប��ូលទ្ីរបឹក្សោមនិែមនម�ន�ីរជករ បុគ�លិកគំា្រទែដលចះុហត�េលខ
េដយផា� ល់ជាមួយ្រកសួងេរៀបចែំដនដ ីនគរូបនីយកម� និងសំណង់ែដលជាស� បន័ដកឹនំាករអនវុត�គេ្រមាងជាមយួ
ស� ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាងថា� កជ់ាត ិនិងជាមួយ្រក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត�។ បុគ�លិករបស់ NGOs ែដលមានតួនាទីជាៃដគូ
គេ្រមាង អច្រត�វបានចត់ចូលក�ងុកម�ករ្របេភទេនះ។ គេ្រមាងនឹងគំា្រទដលជ់ំនយួករេស��នឃំុមា� ក់ក�ងុមួយឃំុ អ�ក
ស្រមបស្រម�លករអភវិឌ្ឍន៍សហគមនម៍ា� កក់�ុងមយួឃំុ និងអ�កស្រមបស្រម�លកសកិម�សហគមនម៍ា� កេ់នតមទី
តំងនីមួយៗស្រមាបស់ម្បទនដសីង�មកិច� និងស្រមាបក់រផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពដល់សហគមនរ៍បសជ់ន
ជាតិេដីមភាគតិច។ ពួកេគកជ៏ាកម�ករេធ�ីករផា� ល់ក�ងុគេ្រមាងផងែដរ។ 
 

33. កម�ករជាប់កិច�សន្យោ (អ�កែដល្រត�វបានជលួ ឬជំរុញករចូលរួមេដយភាគតីតីយជនេដីម្ីបេធ�ីករងរែដល
ពក់ព័ន�នឹងមខុងរសំខន់ៗ របសគ់េ្រមាង) នឹងរួមមាននេិយាជិតរបស់្រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង ់និងអ�កផ�លេ់សវ 
និងអ�កផ�តផ់�ងទ់ំនញិក�ងុកលៈេទសៈមួយចនំួន (ឧ. ្របសិនេបីកិច�សន្យោផ�តផ់�ងរួ់មប��ូលករបំពក/់តេម�ីងេនទី
តំងគេ្រមាងមួយ)។ 

 
2 Phnom Penh Post, 11th September 2019 https://www.phnompenhpost.com/national/brick-kiln-fined-1250-exploiting-child-labour 
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34. កម�ករផ�តផ់�ងប់ឋម ជាអ�កែដល្រត�វបានជលួ ឬជំរុញករចូលរួមេដយ្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ង់ែដលែតងផ�ល់
ទំនិញ ឬសមា� រចំបាចស់្រមាបម់ុខងរសំខន់ៗ របស់គេ្រមាង។ សំខន់បំផុត កម�ករ្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ងរ់បស្់រក�មហុ៊ន
េម៉ករសងសង់ អច្រត�វបានចត់ចូលជាកម�ករ្របេភទេនះ ែដលរួមមាន កម�ករក�ុងវសិ័យែដល្រកបខណ� ្រគប្់រគង
បរសិ� ន និងសង�មបានរកេឃីញករ្រព�យបារម�ពសី�ងដ់រសុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរ ករេ្របី្របាស់ពលកម�កមុារ 
និងករងរេដយបង�ំ រួមទំង្រគឹះស� នកសិកម�ខ� តធែំដលផ�ត់ផ�ង់សមា� រដំដះុដល់គេ្រមាង និងកម�ករែដលផលិ
តសមា� រសំណង់ ដចូជា ឥដ� និងេក្ប�ង។ 
 
35. សហគមន៍សហគមន៍ និងអ�កទទលួផលពីគេ្រមាង ែដលចូលរួមក�ងុកិច�ករសហគមន៍ ដូចជា ករងរក�ងុ
សហគមន៍ មិនថាទទួលបាន្របាកឈ់�ួល ឬអតេ់នាះេទ ្រត�វចត់ចូលជាកម�ករេធ�ីករក�ងុសហគមន។៍ បទប្ប��ត�ៃិន
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ នឹង្រត�វអនវុត�ចំេពះកម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន៍ ែដលផ�លក់មា� ងំពលកម�េដយ
ស�័្រគចិត� េដយសមាមា្រតេទតម ១) លក�ណៈ និងវសិលភាពរបស់គេ្រមាង ២) សកម�ភាពគេ្រមាងជាកល់ក់
ែដលពក់ព័ន�នឹងកម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន៍ និង ៣) លក�ណៈៃនហនិភ័យ និងផលបះ៉ពល់ែដលអចេកីតេឡីង
ចំេពះកម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន៍។ 
 
36. ្របេភទកិច�ករខងេ្រកមនងឹ្រត�វចត់ចលូជាករងរក�ុងសហគមនស៍្រមាប់គេ្រមាងដំណាកក់លទី៣ ៖ 

ក. ករេរៀបចំសហគមន៍ និងកិច�ករអបរ់ែំដលេធ�ីេឡីងេដយស�័្រគចតិ�េដយសមាជិកសហគមនម៍ា� ក់ៗ  

និងគា� នកិច�សន្យោផ�ូវករ ឬលភករពមីូលនិធគិេ្រមាង (េលីកែលងែតចំណាយេផ្សងៗ)។ 
ខ. ករងរែដលេធ�ីេឡីងក�ុងករបង� ញកសកិម�េលីក្បាលដ ីេ្រកមករែណនំា និង្រត�តពិនតិ្យរបសប់គុ�លកិ

គេ្រមាង ឬទី្របឹក្សោ (ឧ. ្រក�មសិស្សចុះតមែ្រសកសិករែដលេរៀនស្ូរតពីលហំត់អនវុត�នស៍�ពីកីរ
បង� ញេលីក្បាលដ)ី 

គ. កិច�ករងរសហគមន ៍ដូចជា ករងរកយ និងចកដ់ ីករដំេស�  ករដំេដីមេឈី សកម�ភាពសងសង់

តិចតចួ។ល។ ែដលមិនទទួលបាន្របាក់ឈ�ួល ឬទទួលបានករទទូត់ខ�ះៗជា្របាក ់ឬសមា� រៈ េដយ
ផា� ល់ពីស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�គេ្រមាង/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាង ឬៃដគូគេ្រមាង មិនែមនព្ីរក�មហុ៊នេម៉
ករ ឬែដលករទូទត់ទទួលបានពី្រក�មហុ៊នេម៉ករែដលមានកតព�កិច�ជួយកមា� ងំពលកម�ក�ងុសហ
គមន៍េទតមលក�ខណ� កិច�សន្យោ ក�ុងេគាលបណំងបេង�តីឱកសករងរ។ 

 
37. ក�ុងករណីណាក៏េដយ កិច�ករងរសហគមន៍នងឹស�តិេ្រកមករ្រគប់្រគងផា� ល់េដយ ឬេ្រកមកិច�សហករ

ជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ (ទីតំងស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកិច�) ឬ្របធានសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ (ទីតំង
ស្រមាប់ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិសីមូហភាពដលស់ហគមនរ៍បសជ់នជាតេិដីមភាគតិច)។ 
 
38. ក�ុងករណីែដល្រក�មហុ៊នេម៉ករមួយសេ្រមចជលួសមាជកិសហគមន ៍ (ឧ.ដំេស� ) េនេពលែដលកិច�ករ
េនះមិនែមនជាលក�ខណ� ចំបាចក់�ុងកិច�សន្យោ កម�ករទំងេនាះ្រត�វចត់ចលូជាកម�ករជាបក់ិច�សន្យោ មិនែមនកម�ករ
េធ�ីករក�ុងសហគមនេ៍ទ។ 
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39. ករកំណត់អត�ស�� ណទីតំងគេ្រមាង (សម្បទនដីសង�មកិច� និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាព
ដល់សហគមនរ៍បសជ់នជាតេិដីមភាគតចិ) និងសកម�ភាពអនុគេ្រមាងនងឹេធ�ីេឡីងក�ងុក�ងុេពលអនុវត�គេ្រមាង នងិ
ែផ�កតមត្រម�វករ។ ដូេច�ះ ករែញក្របេភទ ចំនួន ឬកលវភិាគករងររបស់កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងេនដណំាក់
កលេនះ គឺមិនអចេធ�ីបានេទ។ តរង ១ ផ�ល់ករគសូប�� ក់ប៉ាន់ស� នពចីំននួកម�ករតម្របេភទនីមយួៗ។ 
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តរង 1៖ កលវភិាគករងរស្រមាបក់ម�ករេធ�កីរក�ុងគេ្រមាង តម្របេភទ 

្រប េភទកម�ករ ទីតំងករងរ ចំនួនប៉ានស់� ន កលវ ិភាគករងរ ្រប េភទករងរ 

កម�ករែដលេធ�កីរផា� ល់ក�ុងគេ្រមាង  

ហិរ��វត�ុ និងរដ�បាល ្រក�ងភ�ំេពញ ១២ រហូតដល់ចប់គេ្រមាង ករងរករយិាល័យ និងចុះវលខ�ះៗ 

 េខត� ៨ រហូតដល់ចប់គេ្រមាង ករងរករយិាល័យ និងចុះវលខ�ះៗ 

ទី្របឹក្សោជំនាញ ្រក�ងភ�ំេពញ ៣០ រហូតដល់ចប់គេ្រមាង ករងរករយិាល័យ និងចុះវល 

 េខត� ២៣ រហូតដល់ចប់គេ្រមាង ករងរករយិាល័យ និងចុះវល 

ជំនួយករេស��នឃំុ ឃំុ ៧១ រហូតដល់ចប់គេ្រមាង ករងរករយិាល័យ និងចុះវល 

អ�កស្រមបស្រម�លអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ឃំុ ៤៥ រហូតដល់ចប់គេ្រមាង ករងរចុះវល 

អ�កស្រមបស្រម�លកសិកម�សហគមន៍ ឃំុ ២៦ រហូតដល់ចប់គេ្រមាង ករងរចុះវល 

កម�ករជាប់កចិ�សន្យោ  

បុគ�លិកជំនាញរបសអ់�កផ�ល់េសវ ស្រមាប់ករវយ

តៃម� ករវស់ែវង។ល។ 

្រក�ងភ�ំេពញ រហូតដល់ ២០ 

នាក ់

ករងររយៈេពលខ�ី/ម�ងមា� ល ករងរករយិាល័យ និងចុះវស់ែវងជាក់ែស�ង 

បុគ�លិកជំនាញរបស់អ�កផ�ល់េសវេដីម្ីបផ�លអ់នុ
គេ្រមាងរបរចិ�� ឹមជីវតិ 

េខត� រហូតដល់ ២០ 
នាក ់

ករងររយៈេពលខ�ី/ម�ងមា� ល ករបណ�ុ ះបណា� ល។ល។ េនទីតំង SLC/ICLT 

បុគ�លិកជំនាញរបស្់រក�មហុ៊នផ�ល់េសវវសិ�កម�  រហូតដល់ ១០០ 
នាក ់

ករងររយៈេពលខ�ី/ម�ងមា� ល ករវស់ែវង កររចនា និង្រត�តពិនិត្យករសងសង ់ 

បុគ�លិកគំា្រទរបស់អ�កផ�ល់េសវ ្រក�ងភ�ំេពញ រហូតដល់ ៥០ 

នាក ់

ករងររយៈេពលខ�ី/ម�ងមា� ល អ�កេបីកបរ។ល។ ចះុវល 

បុគ�លិករបស់ NGOs ៃដគ ូ េខត� ឬ ្រក�ងភ�ំេពញ ? បុគ�លិករយៈេពលែវង នងិរយៈេពលខ� ី ករងរជំនាញេនេខត� និងចុះវល 

បុគ�លិកជំនាញ/្រត�តពិនិត្យរបស្់រក�មហុ៊នេម៉ករ

ករងរ 

េខត� ជាទូេទ ១ – ៥ 

នាក/់ទីតំង  

ែផ�កតមរយៈេពលៃនកិច�សន្យោសងសង់ ជាទូេទ ១-

៦ ែខ េនឆា� ំទី ២-៥ 

ករងររដ�បាល និងបេច�កេទស 

កម�ករសំណង់ជំនាញ និងពក់កណា� លជំនាញ
របស់្រក�មហុ៊នេម៉ករករងរ 

េខត� រហូតដល់ ៨០ 
នាកស់្រមាប់កិច�

សន្យោធំៗ 

ែផ�កតមរយៈេពលៃនកិច�សន្យោសងសង់ ជាទេូទ ១-
៦ ែខ េនឆា� ំទី ២-៥ 

អ�កេបីកបរេ្រគឿងចក ់េមករ/អ�កជំនាញករ។ល។ 
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្រប េភទកម�ករ ទីតំងករងរ ចំនួនប៉ានស់� ន កលវ ិភាគករងរ ្រប េភទករងរ 

កម�ករសំណង់គា� នជំនាញ ែដលជលួពីសហគមន ៍ ឃំុ រហូតដល់ ១០០ 

នាក ់(ែតប៉ុនា� ន
ៃថ�ប៉ុេណា� ះ) 

ជួល្របចំៃថ� ជាទូេទក�ុងរយៈេពលខ�ី ដំេស�  កិច�ករេ្របីកមា� ំងេផ្សងេទៀត 

កម�ករផ�ត់ផ�ងប់ឋម 

និេយាជិតរបស់្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ង់សមា� រដលអ់�ក
ទទួលបានដីធ�ីក�ុងទីតំងសម្បទនដីសង�មកិច� 

 មិនដឹង ឆា� ំទី ២ - ៥ 
 

ផ�ត់ផ�ង់សមា� រសងសង់ អហរ។ល។ 

និេយាជិតរបស់្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ងស់មា� រកសិកម�ែដល

េ្របី្របាសក់�ុងករបង� ញ 

 មិនដឹង ឆា� ំទី ២ - ៥ ផ�ត់ផ�ង់ធាតុចូលកសិកម� 

អ�កសុីឈ�ូលេនចមា� រធំៗ 

និេយាជិតរបស់្រក�មហុ៊នផ�ត់សមា� រសងសង់ផា� ល់

ដល្់រក�មហុ៊នេម៉ករករងរ 

 មិនដឹង ឆា� ំទី ២ - ៥ ផ�ត់ផ�ង់សមា� រសងសង់ 

ផលិតឥដ� និងេក្ប�ង 
ករងរយកថ� (កិនថ� ្រគ�ស ខ្សោច់) 

កម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន៍ 

កម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន៍ (មិនែមនហត�កម�) SLC / ICLT ២ – ៣/ទីតំង? បន�ជាប់ ម�ងមា� ល អ�កស�័្រគចិត�សហគមន៍ កសិករបង� ញ។ល។ 

កម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន៍ (ហត�កម�) SLC / ICLT មិនដឹង កិច�កររយៈេពលខ� ី ្រកសួងកសិកម�េស�ឱី្យកម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន៍ជីករ
េណ� េធ�ីេតស� ៖ ២ នាក ់x ៤២ ទីតំង, ៥ រេណ� /ទីតំង 
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40. ចំនួនកម�ករេ្រចីនបំផតុក�ុង្របេភទនីមយួៗ គឺកម�ករសណំងែ់ដលជាប់កចិ�សន្យោករងរ។ គេ្រមាងបាន
េរៀបចំចំនួនកមា� ងំពលកម�ប៉ានស់� នស្រមាប់ករងរសុីវលិ ១៨ ក��ប ់ស្រមាប់ករងរគេ្រមាងេនឆា� ទំី ២-៥ 
(សរុប្របមាណ ២៥០.០០០ ករងរ/ៃថ�)។ តរង ២ បង� ញសេង�បពចីំននួេនះ។ 
 
តរង 2៖ ករប៉ាន់ស� នៃនចនំនួៃថ�ករងររបស្់រក �មហុ៊នេម៉ករ (ផ�លេ់ដយ្រក �មគេ្រមាង) 

ឆា� ំគ េ្រមាង ចំនួនក�� ប់ ចំនួនៃថ�ចុះករដ� ន
សរុប 

ចំនួនៃថ�េធ�ីករសរុប ចំនួនកម�ករមធ្យម/ទីតងំ 

1 1 800 17,200 22 

2 6 2,770 108,015 39 

3 5 1,872 71,327 38 

4 4 1,048 44,128 42 

5 2 160 12120 76 

៤.ករវយតៃម�ហនិភ័យករងរសំខន់ៗ 
 
៤.១ វសិលភាពៃនសកម�ភាពគេ្រមាង 
 
41. សកម�ភាពែដលេធ�េីឡីងេដយកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ រួមមាន ៖ 

ក. កិច�កររដ�បាល និងកិច�ករបេច�កេទសក�ុងគេ្រមាងែដលេធ�េីនករយិាល័យគេ្រមាងនាទ្ីរក�ង
ភ�ំេពញ និងបណា� េខត�េគាលេដ (កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល ់ និងកម�ករជាបក់ចិ�សន្យោក�ងុ

្របេភទអ�កជំនាញ) 
ខ. កិច�ករេរៀបចំែផនករ និងជំរុញករចូលរួមរបស់សហគមន ៍ក�ុងទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ� នងិ

សហគមន៍ស្រមាបក់រផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពដល់សហគមនរ៍បសជ់នជាតិេដីមភាគតិច
ជាក់ែស�ង និងេស�ីេឡីង េនតំបន់ជនបទ (េ្រចីនែតដច់្រសយាល) េនតមេខត�េគាលេដ (កម�
ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ និងកម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន)៍ 

គ. សកម�ភាពផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដធី�ី រួមទំងករចុះវស់ែវង ករគូសែផនទី និងកណំត់្រពំ្របទលដ់ធី�ី
ែដលេស�ីេឡីងស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកិច� និងករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពដលស់ហគម
នរ៍បស់ជនជាតិេដមីភាគតចិ (កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ កម�ករេធ�ីករក�ងុសហគមន ៍នងិកម�
ករជាបក់ិច�សន្យោមួយចំននួ) 

ឃ. ករអនវុត�គេ្រមាងគំា្រទរបរចិ�� ឹមជីវតិ ជាពិេសសករផ្សព�ផ្សោយកសកិម� (កម�ករេធ�ីករក�ងុ
គេ្រមាងផា� ល់ កម�ករជាប់កចិ�សន្យោ និងកម�ករេធ�ីករក�ងុសហគមន។៍ កម�ករផ�តផ់�ងប់ឋមអចពក់
ព័ន�ក�ុងករផលិតសមា� រដំដុះកសិកម�) 

ង. ករសងសង់ផ�ូវ ្របព័ន�ធារស�ស� អគារសហគមន៍ និងអនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ខ� តតចូ
េផ្សងេទៀត (កម�ករជាប់កចិ�សន្យោ ែដលរួមមាន កម�ករ្រត�តពិនតិ្យ បេច�កេទស មានជំនាញពកក់
ណា� ល និងគា� នជំនាញរបស្់រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង់ និងវសិ�ករ្រត�តពិនតិ្យែដលជាបគុ�លកិ
ជំនាញរបសអ់�កផ�លេ់សវ)។ 
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42. ទីតំងគេ្រមាងនឹង្រត�វបានេ្រជីសេរសីក�ុងេពលអនវុត�គេ្រមាងេដយែផ�កតមត្រម�វករ។ មានកររពំងឹ
ថា ទីតំងភាគេ្រចីននងឹស�តិេនេខត�ភាគឦសនរបសក់ម�ុជា។ លក�ខណ� បរសិ� ន និងសង�មក�ងុេខត�ទំងេនះ 
និងេនទីតំងគំរូ មានបង� ញក�ុងសវតបរសិ� ន និងសង�ម។ 
 
៤.២ សុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរ 
 

43. គេ្រមាងព្យោករថានឹងគា� នហនភិ័យធ�នធ់�រចំេពះកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ េនករយិាល័យ
គេ្រមាងនាទី្រក�ងភ�ំេពញ ឬបណា� េខត�េគាលេដេឡីយ។ នីតិវធិី្រគប្់រគងករងរចំបាចស់្រមាប់ករអនេុលម
តមនីតិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ នឹង្រត�វបាន្រពងេឡីង និងដក់ប��ូលក�ុង ឬភា� បន់ងឹ
េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង (េមីលឧបសម�័ន� ៣)។ 
 
44. ករេធ�ីដំេណីរេទមក និងេធ�ីករេនទីតំងគេ្រមាង ែដលអចស�ិតេនទីដច្់រសយាល អចេធ�ីឱ្យកម�ករ
េធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល្់របឈមនឹងហនភិ័យសខុភាព និងសុវត�ិភាពករងរ។ ហនិភ័យទំងេនះរួមមាន ១) 
ហនិភ័យេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ ជាពិេសសស្រមាប់កម�ករែដលជិះម៉ូត ូ២) ហនិភ័យសន�ិសុខ ដូចជា អំេពបី�ន់ 
៣) ហនិភ័យេកីតជំងឆឺ�ងតមទឹក ឬភា� ក់ងរបង�េរគ ដូចជា ្រគ�នចញ់ និង្រគ�នឈម និង ៤) ហនភិយ័ពស់
ចឹក និងសត�ល�ិតទចិ/ខំ។ េ្រកពីេនះ អចមានហនិភ័យៃនសណំលអ់វុធជាតិផ�ះុបន្សល់ពសី�ង� មេនតមទី
តំងគេ្រមាង។ ទីតំងគេ្រមាងទំងអស់នងឹអនុវត�តមែផនករ្រគប់្រគង និងវយតៃម�ហនិភយ័សខុភាព និង

សុវត�ិភាពករងរេនតមទីតំង ែដលនងឹ្រត�វបានេរៀបរបជ់ាមួយនឹងវធិានករកត់បន�យផលប៉ះពលក់�ងុ
ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មស្រមាប់ករដ� ន។ 
 
45. ហនិភ័យចំេពះកម�ករជាបក់ិច�សន្យោក�ងុ្របេភទអ�កជំនាញ (ឧ. បុគ�លិករបសអ់�កផ�ល់េសវ) គដឺចូគា�
នឹងកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ែដរ។ គួរត្រម�វឱ្យអ�កផ�ល់េសវអនវុត�វធិានករ្រសេដៀងគា� េដីម្ីបធានាសវុត�ិ
ភាពរបស់បុគ�លិកខ�នួ។ 
 
46. ករ្រគប់្រគងករងរទូេទស្រមាប់ករ្រគប្់រគងកម�ករហត�កម� និងពលករ ជាពិេសសក�ុងឧស្សោហកម�
សំណង់ អចេធ�ីឱ្យកម�ករ្របឈមនឹងហនិភយ័នានា ដូចជា ក) លក�ខណ� ករងរមិនច្បាសល់ស់ ឬជាកល់ក ់
២) អចមានករេរសីេអីងេលី�ស�ី ឬសមាជិករបស់្រក�មេផ្សងេទៀត ៣) ករបដេិសធសិទ�បិេង�តីសហជពី/សមាគ
មរបសក់ម�ករ និង ៤) គា� នលទ�ភាពេ្របី្របាស់យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉។ ករពិពណ៌នាលម�តិពបីរសិ� ន 

សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាពនងឹប�� ក់ច្បាសព់ីស�ង់ដរចំបាចព់ក់ពន័�នងឹហនិភយ័នីមយួ  ៗេហីយនឹងមាន
ករ្រត�តពិនិត្យករអនេុលមតមក�ុងសកម�ភាព្រត�តពនិិត្យករសងសង់។ 
 
47. កម�ករហត�កម� និងពលករជាបក់ិច�សន្យោ ជាពិេសសក�ងុករងរសងសង ់ងយ្របឈមនឹងហនភិយ័
សុខភាព និងសុវត�ិភាពធ�នធ់�រ ែដលករអនុវត�ទូេទក�ុងឧស្សោហកម�សងសងេ់នកម�ជុា មិនទន់អចកត់
បន�យបានល�េនេឡីយ។ ហនិភ័យរួមមាន ៖ 
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ក. ហនិភ័យេ្រគាះថា� ក់េនកែន�ងេធ�ីករ ជាពិេសសេនេពលដំេណីរករបរកិ� រសងសង់ េនេពលេធ�ី
ករេនទីខ�សក់�ុងេពលសងសងអ់គារ និងេនេពលេរៀបចំទកុដកប់រកិ� រ និងសមា� រធុនធ�ន ់

ខ. ហនិភ័យ្របឈមនឹងសរធាតុេ្រគាះថា� ក់ (ធូលី សុីម៉ង់ សរធាតុគីមីេដលេ្របី្របាស់ក�ងុករសង
សង់។ល។) 

គ. ហនិភ័យពក់ព័ន�នងឹលក�ខណ� រស់េនក�ងុជរំេំនករដ� ន ែដលអចរួមមានកង�ះករផ�លទ់កឹស� ត 
និងអនាម័យ និងហនិភយ័ែដលជរំសំងសង់ក� យជាទីតំងស្រមាប់ករចម�ងកមេរគ ឬេធ�ឱី្យកម�

ករ្របឈមនឹងជំងបឺង�េដយភា� កង់របង�េរគ ដូចជា ្រគ�នចញ់ និង្រគ�នឈម និងហនភិយ័ពស់
ចឹក និងសត�ល�ិតទិច/ខំ។ 

ឃ. អចមានហនិភ័យៃនសណំលអ់វុធជាតិផ�ះបន្សល់ពីស�ង� ម ក�ុងេពលសងសង់។ 
 
48. មុខស�� េ្រគាះថា� ក់សុខភាព និងសុវត�ិភាពែដលអចេកតីមានេឡីងចេំពះកម�ករេធ�ីករក�ងុសហគមន៍
នឹងអ្រស័យេលី្របេភទកចិ�ករជាក់ែស�ង។ ចំណុចសំខន់គវឺជាកចិ�ករែដលមនិបង�េ្រគាះថា� ក់។ ហនិភ័យ
ែដលអចេកីតេឡីង រួមមាន ៖ 

ក. ហនិភ័យែដលេកីតេឡីង្របសិនេបីករងរសងសង ់ជាពិេសសករសងសង់អគារ និងសណំង ់ឬ
ករជីកលងុដីេ្រជ ្រត�វបានេធ�ីេឡីងក�ុងករងរសហគមន៍។ 

ខ. ហនិភ័យពក់ព័ន�នងឹទីតំង ែដលអចរួមមានហនភិយ័ៃនករ្របឈមនឹងពស់ និងសត�ល�តិមាន
ពិស និងសំណល់អវុធជាតិផ�ះុបន្សល់ពសី�ង� ម 

ឃ. ស្រមាប់អ�កស�័្រគចតិ� និងអ�កស្រមបស្រម�លែដលមនិជាប់កចិ�សន្យោ និងទទលួបាន្របាកឈ់�លួពី
ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�គេ្រមាង/ស� បន័អនវុត�ន៍គេ្រមាង ឬៃដគអូនវុត�ន ៍និងែដលអចចតច់លូជា
កម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមនក៍�ងុបរបិទេនះ ហនិភ័យដូចគា� ែដលពកព់ន័�នងឹករេធ�ីដំេណីរកអ៏ច
េកីតមានចំេពះកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� លែ់ដរ។ 

 
៤.៣ ករ្រប្រពឹត�ចេំពះេដយយុត�ិធម ៌និងករមិនេរសីេអីង 
 
49. ហនិភ័យៃនករជួលកម�ករេដយមនិយុត�ិធម៌ ឬែបបេរសីេអីង អចេកីតេឡីងដំេណីរករជួលកម�ករេធ�ី
ករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ និងករជួលកម�ករេដយ្រក�មហុ៊នេម៉ករ និង្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ង់បឋម (េទះបជីាចណុំច
េនះមិន្រត�វបានកណំតរ់កក�ុងករអនវុត�គេ្រមាងដណំាកក់លដំបងូ/ដំណាកក់លទី ២ ក�ី)។ ករជំរុញករចលូ
រួមរបស់កម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន៍ ក៏អចមានលក�ណៈអយុត�ធិម៌ ឬេរសីេអីងែដរ ជាពិេសសក�ុងករណីែដល

ករងរក�ុងសហគមនទ៍ទលួ្របាកឈ់�ួល ឬសមា� រ ឬអត�្របេយាជន៍េផ្សងេទៀតជាថ�ូរ។ 
 
៤.៤ ករងរេដយបង�ំ និងកររតឹត្បតិពលកម�កុមារ 
 
50. ករងរភាគេ្រចីនែដលេធ�ីេដយ្រក�មហុ៊នេម៉ករក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទ ី៣ នឹងមិនមានលក�ណៈ
្របពលវប្បកម�េទ េហីយេ្រគឿងេលីកទឹកចិត�ស្រមាប់ឱ្យ្រក�មហុ៊នេម៉ករជួលកុមារឱ្យេធ�ីករ គឺមានតិចតចួ។ គា� ន
ភស�ុតងបង� ញពពីលកម�កមុារ ឬករងរេដយបង�ំពកព់័ន�នឹងកចិ�សន្យោករងរក�ុងគេ្រមាងដណំាកក់លទ ី២ 
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េទះបីជាប�� េនះមិនទន់្រត�វបានពនិតិ្យតមដនជា្របពន័�ក�។ី យ៉ាងណាមិញ ហនិភ័យៃនពលកម�កមុារ េន
ែតអចេកីតេឡីង េហីយគេ្រមាងនឹងត្រម�វឱ្យមានវធិានករបេ�� �សហនិភយ័េនះ។ ករេ្របី្របាស់ពលកម�កមុារ 
(ែដលជាទូេទគឺករេធ�ីករតមឪពុកមា� យ) និងករងរេដះបំណុល ែដលជាញឹកញាបម់ានស� នភាពេ្រគាះ
ថា� ក់ខ�ស់ បានែស�ងេឡីងេនតមឡឥដ�ក�ុង្របេទសកម�ុជា2

3។ ឥដ� និងេក្ប�ងស្រមាប់ករងរសងសងក់�ងុ
គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ េ្រចីនផ�ត់ផ�ង់េចញពអី�កផលិតក�ងុ្រស�ក។ េ្រកពីេនះ មានហនិភ័យែដលកមុារសុី
ឈ�ួលេធ�ីកសិកម�ជាមួយឪពកុមា� យរបសខ់�ួនេនចមា� រធំៗ  ែដលអចផ�ត់ផ�ង់សមា� រដំដះុក�ុងកសកិម� អចទទលួ

បានពី្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ងែ់ដលេ្របី្របាសព់លកម�កមុារ និង/ឬករងរេដះបំណុល។ 
 
៤.៥ អង�កររបស់កម�ករ 
 
51. ជាទូេទ កម�ករក�ុងវសិ័យនានាែដល្រត�វបានចត់ទកុជាកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង (ែផ�កទី ៣ ខងេល)ី 
មិន្រត�វបានបេង�ីតជាសហជពីេនកម�ជុា េហីយកម៏ិនសូវមានភស�តុងបង� ញពកីរខិតខបំេង�ីតសហជពី/
សមាគមែដរ។ មានហនិភយ័ែដល ្របសិនេបីកម�ករក�ុងគេ្រមាងប៉ុនប៉ងបេង�ីតសហជពី/សមាគម សិទ�ិរបសព់កួ
េគអចនឹង្រត�វបានបដិេសធេចល ឬរតឹត្ិបត។ 
 
៤.៦ បណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករ 
 

52. ច្បាប់ស�ីពីករងរហកម់ិនត្រម�វឱ្យនិេយាជកបេង�ីតយន�ករបណ�ឹ ងតវ៉ផ�ូវករស្រមាប់និេយាជិតេឡីយ 
េហីយ្រក�មហុ៊នេម៉ករឯកជនក�ងុគេ្រមាង ក្៏របែហលជាមនិមាន្របព័ន�ផ�ូវករកំណតទ់ុកជាេ្រសច ឬដងឹពរីេបៀប
បេង�ីត្របព័ន�េនះែដរ។ ដូេច�ះ កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង ែដល្របឈមនឹងប�� េនកែន�ងេធ�កីរ ឬចង់ដកប់
ណ�ឹ ងតវ៉ ្របែហលជាគា� នមេធ្យោបាយរកដំេណាះ្រសយបានេឡីយ ឬកព៏ួកេគ្របឈមនងឹទណ� កម�សឹកចំេពះ
បណ�ឹ ងរបស់ខ�ួន។ 
 
៤.៧ លទ�ភាពេកីតមានេ្រគាះថា� ក ់និងេ្រគាះអសន� 
 
53. េ្រកពីេ្រគាះថា� កច់រចរណ៍ និងេ្រគាះថា� ក់ពក់ព័ន�នងឹករងរែដលេលីកេឡីងខងេលី តំបនន់ានារបស់
េខត�េគាលេដងយ្របឈមនឹងេ្រគាះទឹកជនំនត់មម�ងមា� ល។ ក�ុងេនាះ តំបន់មួយចំនួនតចូងយ្របឈមនងឹ
ជំននទ់ឹកេភ��ង និងជំនន់រហ័សេដយសរករេបីកទ� រទឹកេនទំនប់ែខ្សទឹកខងេលី។ េភ�ីងេឆះៃ្រពកេ៏កីតេឡីង

ផងែដរេនតមេខត�េគាលេដ ប៉ុែន�ហកម់ិនបង�ករគរំមកំែហងធ�នធ់�រចេំពះសុវត�ិភាពេទ ៖ ករែ្រប្រប�ល
អកសធាតអុចជំរុញឱ្យហនិភយ័េនះកន់ែតធ�នធ់�រ។ ខ្យល់ព្ុយះ និងរន�ះបាញ់ ក៏ជាមុខស�� េ្រគាះថា� ក់ែដល
អចេកីតេឡីងតមតបំនេ់គាលេដផងែដរ។ 
 

 
3 LICHADO 2007: Child Labor in Brick Factories: Causes and Consequences. Also many more recent news articles. 
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54. ហនិភ័យទំងេនះនឹង្រត�វបានវយតៃម�េធៀបនឹងទតំីងគេ្រមាងនមីយួៗ ែដលជាែផ�កមួយៃនែផនករ
្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម េហីយនឹងមានករេរៀបចវំធិានករេឆ�ីយតបេ្រគាះអសន�សម្រសប េទតមភាព
ចំបាច់ផងែដរ។ 
 
៤.៨ អំេពីហិង្សោែផ�កេលេីយនឌ័រ 
 

55. អំេពីហិង្សោែផ�កេលីេយនឌរ័គឺជាហនិភយ័ែដលេគដឹងលកឺ�ុងតំបនជ់នបទេនកម�ុជា និងេ្រចីនែតេកតី
េឡីងក�ុង្រគ�សរ ឬក�ុងសហគមន៍។ ហនិភ័យអំេពីហិង្សោេផ�កេលីេយនឌ័រែដលពកព់័ន�នងឹកម�ករេធ�ីករក�ងុ
គេ្រមាង អចរួមមាន ៖ 

ក. ហនិភ័យែដលអចេកីតេឡីងចេំពះ�ស�ីេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងែដលេធ�ដីំេណីរេទមកតបំនដ់ច់
្រសយាល (ករ្រគប់្រគងហនិភ័យេនះមនិគរួបន�ចុបង� កឱ់កសករងររបស�់ស�ីរបស�់ស�ីេនាះ
េទ) និង 

ខ. ហនិភ័យអំេពីហិង្សោែផ�កេលីេយនឌ័រែដលអចេកីតេឡីង ែដល្រប្រពឹត�េដយកម�កររបស្់រក�មហុ៊ន
េម៉ករ រួមទំងកម�ករែដលស� កេ់នបេណា� ះអសន�ក�ុងជរំកំរដ� នសណំង។់ 

 
56. គួរកត់សមា� ល់ថា គា� នករណីជាក់លកៃ់នអេំពីហិង្សោែផ�កេលីេយនឌ័រែដលពកព់័ន�នងឹករ្រគប្់រគងកម�
ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងដំណាក់កលដបំូង ឬគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី២ េនាះេទ។ 

៥.តួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វចំេពះលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ 

 
57. ្រកសួងេរៀបចំែដន នគរូបនីយកម� និងសំណង ់គឺជាស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�គេ្រមាង ែដលទទលួខសុ
្រត�វរួមេលីករធានាថា គេ្រមាងអនវុត�យ៉ាងខ� បខ់�ួននវូនីតិវធិ្ីរគប្់រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ។ េ្រកពីេនះ 
្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ែដលជាស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាងេដយសហករជាមួយ្រក�មគេ្រមាង
ថា� ក់េខត� ៥ ្រក�មេទៀត NGO ែដលជាៃដគអូនុវត�ន ៍និង្រក�ម្របឹក្សោឃំុ ក៏្រត�វទទលួខុស្រត�វេលីករ្រគប្់រគង នងិ
្រត�តពិនិត្យលក�ខណ� ករងររបស់កម�ករែដលេធ�កីរក�ុងគេ្រមាងផងែដរ។ កម�ករជាប់កិច�សន្យោនឹង្រត�វបានជលួ
េដយ្រក�មហុ៊នេម៉ករ និងអ�កផ�ល់េសវ។ កម�ករផ�តផ់�ងផ់ា� ល ់្របែហលជា្រត�វបានជួលេដយ្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ង់

ែដលចុះកិច�សន្យោជាមយួស� បន័អនុវត�ន៍គេ្រមាង ឬ្រក�មហុ៊នេម៉ករករងរ។ កម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន៍ នងិ
អ�កស្រមបស្រម�លករអភវិឌ្ឍសហគមន ៍នឹងស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងផា� លរ់បស់្រក�ម្របឹក្សោឃំុ និង្របធានសហ
គមន៍ េដយមានជំនួយព្ីរក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត�។ 
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រូប 1 ៖ រចនាសម�័ន�អនុវត�ន៍គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាក់កលទី ៣ (LASED III) 

 

58. កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ នឹង្រត�វបានទកទ់ងចះុកិច�សន្យោេដយស� បន័ដកឹនំាករអនវុត�គេ្រមាង 
ស� ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាង ្រក�មគេ្រមាងថា� កេ់ខត� និង NGO ែដលជាៃដគូអនវុត�ន៍គេ្រមាង។ 
 
59. ក�ុងករណីនីមួយ  ៗ ្របធានគេ្រមាង អ�ក្រគប់្រគងគេ្រមាង ឬម�ន�ីជាន់ខ�សែ់ដលទទួលខុស្រត�វេលកីរ
្រគប់្រគងបុគ�លិក នឹងទទលួខសុ្រត�វេលីករធានាករអនេុលមតមនតីវិធិី្រគប្់រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករង
រ។ កិច�ករ្របចំៃថ�នឹងអនុវត�េដយម�ន�ីធនធានមនសុ្ស និងបុគ�លិករដ�បាល េទតមករចត់តំងរបសស់� បន័
។ ទំងអ�ក្រគប់្រគងជាន់ខ�ស ់និងរដ�បាលធនធានមនសុ្ស ្រត�វយល់ច្បាស់ពនីតីិវធិីេនះ។ 
 
60. កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់េនក្រមិតសហគមន៍នងឹស�តិេ្រកមករ្រត�តពនិតិ្យរបសេ់មឃំុ និង្របធាន
សហគមន៍ េដយមានករគំា្រទពី្រក�មគេ្រមាងថា� កេ់ខត�។ ម�ន�ីែដលមានតនួាទី្រត�តពនិិត្យ នឹងទទលួបានករប
ណ�ុ ះបណា� ល្រគប់្រគានេ់ដមី្ីបឱ្យយល់ច្បាស់ពលីក�ខណ� ត្រម�វក�ុងនតីិវធិីេនះ។ ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ�

ន និងសង�មថា� ក់េខត� នឹងទទលួខសុ្រត�វេលីករពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍ពីករអនេុលមលក�ខណ� ពល
កម� និងករងរស្រមាប់កម�ករទំងេនះ។ 

គណៈកមា� ធិករដឹកនំាគេ្រមាង ៖ ផ�ល់ករែណនំាជាយុទ�ស�ស� និងជួយេដះ្រសយប��  (េធ�ីជា្របធានេដយរដ�ម�ន�ីេរៀបចំែដន នគរូបនីយកម� នងិសំណង់ ឬគណៈ្របតិភ ូ រួមទំងតំណាងមកព្ីរកសួងកសិកម� 

 រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ និង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ) 
 

្រ ក �ម គ េ្រមាង / (្រកសួងកសិកម�/ស� ប័នអនុវត�ន៍) 

GDA (DACP, DAE, DICrop, DSPS, GDAHP, 

DPS/ME, DAI, លទ�កម�, FM និងសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

 

SLC – ICLT – IC  

ទីតង សហគមន៍/ ACs, ្រក�មនានា 

្រក�មទី្របឹក្សោ/ទី្របឹក្សោគេ្រមាងស្រមាប់ជួយដល់

ករអនុវត� និងផ�លក់រែណនំា 

 

 

NCSLC 

នាយកដ� ន/មន�ីរបេច�កេទសពក់ព័ន� 

(្រក�មគេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣)  

 

ក រ ិយា ល័ យស្រមបស ្រម �លគេ្រមាង/  

្រ ក �ម ្រ គប់្រគង គេ្រមាង 
(ដឹកនំា និងមានទីស� ក់ករេន្រកសួងេរៀបចំែដនដី និងរ ួមប��ូលអ�ក្រគប់ 

្រគងគេ្រមាង/្របធានែផ�កមកពី្រកសួងេរៀបចំែដនដី និង្រកសួងកសិកម� 

 

្រ ក�មគេ្រមាង / (ស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ ្រកសងួេរៀបចំែដនដី)  
GDH, GDLM, GDCG, GDH លទ�កម�, FM និងសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

 

អ�កផ�ល់េសវខងេ្រក ៖ វសិ័យឯកជន NGO 

ទី្របឹក្សោ ្រក�មហុ៊ន អង�ករ GIZ ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

េផ្សងេទៀត 

 

េសវគំា្រទកសិកម� 

TA, ្រក�មហុ៊នេម៉ករ 
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61. ្រក�មហុ៊នេម៉ករ និងអ�កផ�លេ់សវេនថា� ក់ជាត ិ នឹង្រត�វបានជួលតមរយៈនីតវិធិីលទ�កម�ករេដញៃថ�
្របកួត្របែជងេនថា� ក់ជាតែិដលអនវុត�េដយ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង។់ ប៉ុែន�ក�ុងករណី 
មួយចំនួន ករ្រគប់្រគង្រក�មហុ៊នេម៉ករ និងអ�កផ�លេ់សវ ជាបន�ុករបស់្រកសងួកសិកម� ឬ្រក�មគេ្រមាងថា� ក់   
េខត�។ 
 
62. វសិ�ករ្រត�តពិនិត្យកិច�សន្យោករងរ នឹង្រត�វបានជួលេដយ្រក�មហុ៊នផ�លេ់សវវសិ�កម�។ វសិ�ករទំងេនះ

នឹងទទលួខសុ្រត�វេលីករេផ��ងផា� ត់ករអនុេលមតមលក�ខណ� កចិ�សន្យោែដលពក់ពន័�នឹងពលកម� និងករងរ 
ែដល្រត�វបានកំណត់ក�ងុករពិពណ៌នាលម�ិតពបីរសិ� ន សង�ម សខុភាព និងសុវត�ិភាព។ 
 
63. ្រក�ម្របឹក្សោឃំុនឹងទទលួខសុ្រត�វេលីករជំរុញករចូលរួម និង្រគប់្រគង្រក�មហុ៊នេម៉ករស្រមាប់ករងរ
តូចតច េដយមានករគំា្រទពី្រក�មគេ្រមាងថា� កេ់ខត�។ ទី្របឹក្សោេហដ� រចនាសម�ន័�ថា� ក់េខត�ជាអ�ក្រត�តពនិតិ្យ
កិច�សន្យោ។ 
 
64. ្រក�មហុ៊នេម៉ករ និងអ�កផ�ល់េសវនឹងទទួលខុស្រត�វេលីករអនុេលមតមនតីវិធិី្រគប្់រគងលក�ខណ�
ពលកម� និងករងរ ស្រមាបន់ិេយាជិតរបស់ខ�នួ រួមទំងបុគ�លិកជនំាញ កម�ករបេច�កេទស និងកម�ករហត�កម�
េពញេម៉ាង និងនិេយាជិតធម�តែដលអចរួមមានសមាជកិរបស់សហគមនែ៍ដលពក់ពន័�នឹងសម្បទនដសីង�ម
កិច� និងករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ ្រក�មហុ៊នេម៉ករ និងអ�កផ�

ល់េសវ្រត�វអនុវត�តមករពពិណ៌នាលម�ិតពីបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព ែដលនឹងរួមប��ូល
លក�ខណ� ពលកម� និងករងរ។ ករអនេុលមតមករពពិណ៌នាលម�ិតពីបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសវុត�ភិាព 
នឹងក� យជាលក�ខណ� ៃនករទូទត ់និង្រត�វបាន្រត�តពិនតិ្យេដយអ�ក្រត�តពនិិត្យកិច�សន្យោ។ ស្រមាប់កិច�សន្យោ
ករងរ វសិ�ករ្រត�តពិនិត្យែដលជលួេដយអ�កផ�លេ់សវបេច�កេទស នឹងទទលួខសុ្រត�វេលីករប�� កព់កីរ
អនេុលមតមករពិពណ៌នាលម�តិពបីរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព។ វសិ�ករទំងេនះ និងបុគ�លកិ្រត�ត
ពិនិត្យរបស្់រក�មហុ៊នេម៉ករ ទំនងជា្រត�វមានករបណ�ុ ះបណា� លេដីម្ីបអចបេំពញមខុងរេនះបាន។ 
 
65. ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ នឹងេរៀបចំបទដ� នសខុភាព និងសុវត�ិភាពករងរ
ស្រមាប់គេ្រមាងទំងមូល និងពិនតិ្យតមដនករអនវុត�តមរយៈៃដគគូេ្រមាងរបសស់� បន័អនវុត�ន៍គេ្រមាង ្រក�ម
ហុ៊នេម៉ករ និងសហគមន។៍ ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យសង�មក�ងុគេ្រមាងនងឹទទលួខសុ្រត�វចម្បងេលីកចិ�ករ
េនះ េ្រកមជំនួយរបស់ម�ន�ីបេង� លទទួលបន�កុករ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�មេនស� ប័នអនវុត�ន៍

គេ្រមាង និងម�ន�ីបេង� លទទលួបន�កុករ្រគប់្រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មក�ងុស� ប័នៃដគគូេ្រមាង។ 
 
66. តមរយៈទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនិភយ័សង�ម ្រកសួងេរៀបចែំដនដ ីនគរូបនីយកម� និងសំណង ់នឹង្រត�ត
ពិនិត្យករេរៀបចំសមា� របណ�ុ ះបណា� ល និងសមា� របេង�ីនករយល់ដងឹស្រមាបក់រ្រគប់្រគងហនភិយ័លក�ខណ�
ពលកម� និងករងរ។ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ នឹងធានាវគ�បណ�ុ ះបណា� លចំបាច ់ែដល
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េរៀបចំេឡីងេដយ្រកសួងផា� ល ់ឬតមរយៈស� ប័នអនវុត�ន៍គេ្រមាង។ ្រកសួងនឹងរយករណ៍ពីករេរៀបចំវគ� នងិ
្របសិទ�ភាពៃនកម�វធិីបណ�ុ ះបណា� ល។ 
 
67. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសណំង ់នឹងបេង�ីត និង្រត�តពនិិត្យយន�ករបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�
ករ (េមីលែផ�កទី ៨ ខងេ្រកម)។ 

៦.េគាលនេយាបាយ នីតិវិធី និងវិធានករកត់បន�យផលប៉ះពល ់
 
៦.១ នីតិវធិ្ីរគប្់រគងករងរ 
 
68. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ជាអ�កទទួលខុស្រត�វរួមេលីករធានាករអនេុលម
តមលិខិតុបករណ៍ខងេ្រកម ៖ 

ក. នីតិវធិីស�ីពីពលកម�កមុារ និងករងរេដយបង� ំ(េមីលឧបសម�័ន� ២) 
ខ. យុទ�ស�ស�សុខភាព និងសវុត�ិភាពករងរស្រមាបក់ម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ 
គ. លក�ខណ� ក�ុងករងរស្រមាប់កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល ់
ឃ. ករពិពណ៌នាលម�ិតពីបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព ែដលនឹងរួមមានលក�ខណ� ករងរ

ក�ុងកិច�សន្យោែដលអចអនវុត�បាន ករ្រគប់្រគង និងសុខភាព និងសុវត�ិភាពករងររបសក់ម�ករ
ជាប់កិច�សន្យោ។ ឯកសរបី្របេភទនឹង្រត�វបានផលតិេឡីង ៖ ១) ស្រមាប់េ្របីជាមួយកចិ�សន្យោ

របស់អ�កផ�ល់េសវ ២) ស្រមាប់េ្របីជាមួយកិច�សន្យោករងរែដលេធ�ីលទ�កម�េនថា� កជ់ាត ិនងិ ៣) 
ឯកសរទ្រមង់ធម�តស្រមាបេ់្របីជាមយួកចិ�សន្យោករងរតូចៗ ែដលេធ�ីលទ�កម�េនថា� កឃំុ់។ 

ង. នីតិវធិី្រគប់្រគងពលកម�ក�ងុសហគមន ៍
ច. យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករ (ែផ�កទី៨)។ 
 

៦.២ ហនិភ័យសុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរតមទីតំង និងែផនករ្រគប្់រគង 

 
69. នឹងមានករេរៀបចំែផនករ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�មស្រមាបទ់ីតំងគេ្រមាងនីមយួ  ៗ េដយែផ�កេលី
ករពិនិត្យបឋមេលីហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�ម។ ែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មនងឹកំណតរ់កហនភិយ័
ជាក់លក ់រួមទំងហនិភ័យសខុភាព និងសវុត�ិភាពករងរេនទីតំងគេ្រមាង។ 
 

70. ករពិនិត្យបឋមេលីហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�មនងឹ្រត�វបានេធ�ីេឡីងស្រមាបអ់នគុេ្រមាងរបរច�ិ�មឹជវីតិ 
និងេហដ� រចនាសម�័ន�ទំងអស។់ អនុគេ្រមាងរបរចិ�� ឹមជវីតិ និងអនុគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�ទំងអស ់ែដល
មានករកណំត់េឃីញហនិភយ័ធំ  ៗនឹងមានែផនករ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�មស្រមាបអ់នុគេ្រមាងែដលនងឹ
រួមប��ូលវធិានករសុខភាព និងសវុត�ិភាពករងរេទតមភាពចំបាច់។ 
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71. ្រក�មហុ៊នេម៉ករករងរនឹង្រត�វេរៀបចំែផនករសខុភាព និងសុវត�ិភាពករងរតមទីតំងស្រមាប់ករងរ
េនករដ� ន រួមទំង ១) ករវយតៃម�ហនិភ័យ ដូចជា េ្រគាះថា� ក់ករងរ សរធាតុេ្រគាះថា� ក់ ហនិភ័យែដល
ពកព់័ន�នឹងទតំីង ហនិភ័យែដលពក់ព័ន�នងឹជរំកំ�ុងករដ� ន។ល។ ២) វធិានករធានាសុវត�ិភាពករងរេនជុំ

វញិេ្រគឿងច្រកសងសង់ ៣) វធិានករធានាសុវត�ិភាពករងរេនទីខ�ស ់៤) វធិានករធានាករេរៀបចំទុកដកវ់ត�ុ
ធាតេុ្រគាះថា� ក់េដយសុវត�ិភាព ៥) បរកិ� រករពរបុគ�លែដល្រត�វផ�ល់ជនូ រួមមាន ្របេភទ និងចំននួ ៦) ករងរ
របស់កម�ករែដលមានអយុ ១៥-១៧ ឆា�  ំ៧) ករកំណតអ់ត�ស�� ណកម�ករ និងកិច�ករែដលពួកេគ្រត�វទទលួ

ខុស្រត�វ ៨) ទីតំង េហដ� រចនាសម�័ន� និងករេរៀបចំជំរកំរដ� ន ៩) ករផ�ល់ករសេ�ង� ះបឋមក�ងុករដ� ន នងិ 
១០) នីតិវធិីស្រមាប់េ្រគាះថា� ក់ និងេ្រគាះអសន� ដូចជា ទីតំងរបស់មូលដ� នសុខភិបាលពកព់័ន�។ អ�ក្រត�ត
ពិនិត្យែផ�កវសិ�កម�នឹងសហករជាមួយ្រក�មហុ៊នេម៉ករករងរេដីម្ីបេរៀបចំ និងប��បែ់ផនករសុខភាព និងសវុត�ិ
ភាពទំងេនះ។ 
 
72. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ នឹងបេង�តី និងអនុវត�នតីវិធិី្រគប្់រគងពលកម�ក�ងុសហ
គមន៍ ែដលនឹងរួមប��ូលនីតវិធិីវយតៃម�ហនិភយ័សខុភាព និងសុវត�ិភាពករងរតមទីតំងស្រមាបស់កម�ភាព
ែដលពកព់័ន�នឹងកចិ�ករជាសមហូភាពរបស់កម�ករេធ�ីករក�ងុសហគមន ៍(ឧ. ករងរក�ុងសហគមន)៍។ ករវយ
តៃម�ហនិភ័យនឹង្រត�វបានេធ�ីេឡីងជាមនុ េដយមានជំនួយពីទី្របកឹ្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�ម
ថា� ក់េខត�។ កិច�ករែដលមិនសុសីង� កគ់ា� នងឹវធិានករ្រគប្់រគងហនភិយ័ស្រមាបក់ម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន ៍(
េមីលែផ�ក ៦.៦ ខងេ្រកម) នឹង្រត�វបានផាត់េចញ។ ែផនករ្រគប់្រគងហនិភយ័ស្រមាបក់ចិ�ករងរក�ងុសហ

គមន៍នឹង្រត�វបានយកមកអនវុត�េដយអនុេលមតមែផ�ក ៦.៦ ខងេ្រកម។ 
 
៦.៣ កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល ់
 

73. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ែដលជាស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�គេ្រមាង នឹងបេង�តី
យុទ�ស�ស�សុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរ ស្រមាប់កម�ករេធ�ីករក�ងុគេ្រមាងផា� លទំ់ងអស ់រួមទំងកម�ករែដល
េធ�ីករេនថា� ក់ជាតិ ថា� ក់េខត� និងថា� ក់ឃំុ និងសហគមន។៍ យុទ�ស�ស�េនះនឹងកំណតរ់កមខុស�� េ្រគាះថា� ក់
សុខភាព និងសុវត�ិភាពែដលអចេកីតេឡីង ែដលពកព់័ន�នឹងករងរគេ្រមាង ជាពិេសសហនិភ័យៃនករេធ�ី
ដំេណីរេទមកទីដច់្រសយាល។ នឹងមានករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� លេ់ដីម្ីបស� ប់
មតិេយាបល់ និងករ្រព�យបារម�ពីសុខភាព និងសុវត�ិភាព។ យុទ�ស�ស�េនះនឹងកំណតរ់កវធិានករកតប់ន�យ
ផលប៉ះពលស់ម្រសប។ ទី្របឹក្សោ្រគប្់រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មរបស់្រក�មគេ្រមាងថា� កជ់ាត ិនឹង្រត�វបាន

ចត់តំងជាម�ន�ីបេង� លទទលួបន�កុសខុភាព និងសវុត�ិភាពករងរ។ ម�ន�ីបេង� លេនះមានតនួាទ្ីរគប់្រគង នងិ
េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពយុទ�ស�ស�េនះេទតមភាពចំបាច។់ យុទ�ស�ស�េនះនឹងរួមមាន្របព័ន�រយករណ៍ែដលបង� ញ
ពីឧប្បត�ិេហតុសុខភាព និងសុវត�ិភាព (េ្រគាះថា� ក ់និងឧប្បត�ិេហតុេផ្សងេទៀតែដលបះ៉ពលដ់លស់ុខភាព និង
សុវត�ិភាពរបស់កម�ករ) ែដលនឹងស�តិេ្រកមករ្រគប់្រគងេដយម�ន�ីបេង� លទទួលបន�ុកសុខភាព និងសុវត�ភិាព
ករងរ។ 
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74. យុទ�ស�ស�សុខភាព និងសុវត�ភិាពករងរ នឹងរួមប��ូលវធិានករជាកល់ក់េដមី្ីបធានាសវុត�ិភាពរបស់
កម�ករែដលេធ�ីដំេណីរេទមកទតំីងដច់្រសយាល រួមមាន ១) រថយន�របស់គេ្រមាងែដល្រត�វេបីកបរេដយអ�ក
េបីកបរជំនាញ ២) ករត្រម�វឱ្យអ�កេបីក និងអ�កជិះម៉តូរូបសគ់េ្រមាងពកម់ួកសុវត�ភិាព្រគប់េពល កដ៏ូចជាអ�ក
េបីក និងអ�កជិះម៉តូូឯកជនេនេពលេ្របី្របាសស់្រមាបក់ិច�ករពក់ពន័�នឹងគេ្រមាង ៣) ករេធ�ីដំេណីតរតមម៉តូូ
ស្រមាប់េគាលបំណងពកព់ន័�នងឹគេ្រមាង ែតេនេពលៃថ�ប៉ុេណា� ះ និង ៤) វធិានករ្រត�តពិនិត្យ ប៉ាន់ស� ន នងិ
បេ�� �សហនិភយ័សន�ិសខុែដលអចេកីតមានេឡីង ក�ុងេពលេធ�ីដំេណាះរ រួមទំងករ្របា្រស័យទកទ់ងជាមយួ

នគរបាល និងអជា� ធរមូលដ� ន និងករេលីកទឹកចតិ�ឱ្យកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងេលីកេឡីងពកីរ្រព�យបារម�
របស់ខ�ួន។ 
 
75. កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងេនតមតបំនដ់ច្់រសយាល់ នឹងទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លពសីខុភាព 
និងសុវត�ិភាព រួមទំងករទបស់� ត់ករឆ�ងេរគេដយសរអហរ និង/ឬទឹកកខ�ក ់និង/ឬតមរយៈជំងបឺង�េដយ
ភា� ក់ងរបង�េរគ និងករបេ�� �សេ្រគាះថា� ក់ពស់ចឹក និងសត�ល�ិតទិច/ខំ។ ហនិភ័យតមទីតំងនងឹ្រត�វបាន
វយតៃម�ក�ុងែផនករ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មែដលនងឹរួមប��ូលែផនករស្រមាបក់រជេម��សេចញេន្រគា
អសន� និងករកំណត់អត�ស�� ណមូលដ� នសុខភបិាលសេ�ង� ះបនា� ន។់ ្របសិនេបចំីបាច ់នឹងមានករេរៀបចំ
េសរ ៉ូមបន្សោបពិសពសេ់នទីតំងគេ្រមាង ឬធានាលទ�ភាពរកបាន។ 
 
76. ហនិភ័យសំណល់អវុធជាតិផ�ះុបន្សល់ពសី�ង� ម នឹង្រត�វបានវយតៃម�េន្រគប់ទតំីងទំងអសេ់ដយ

មានជំនួយពីមជ្ឈមណ� លសកម�ភាពកចំត់មនីកម�ជុា/អជា� ធរជាតកិំចត់មនីកម�ជុា និងអនវុត�វធិានករកត់
បន�យហនិភ័យសម្រសប។ 
 
77. លក�ខណ� ស្រមាប់ករងររបស់កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ នឹងត្រម�វឱ្យស� ប័នដកឹនំាករអនវុត�
គេ្រមាង/ស� បន័អនវុត�ន៍គេ្រមាង និងស� ប័នៃដគូគេ្រមាងទំងអសអ់នុវត� និង្រត�តពនិិត្យេគាលនេយាបាយជលួ
បុគ�លិកេដយគា� នករេរសីេអីង។ ករអនវុត�នឹងស�ិតេ្រកមករ្រត�តពនិតិ្យេដយ្រកសងួេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនី
យកម� និងសំណង់ េហីយស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាត និងស� បន័ៃដគទំូងអសជ់ាអ�ករយករណ៍។ 
 
78. លក�ខណ� ស្រមាប់ករងររបស់កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ នឹងប�� កអ់ះអងេឡីងវញិពសីទិ�រិបស់
កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងទំងអសេ់ដយអនេុលមតមច្បាបស់�ីពកីរងរ រួមទំងសិទ�បិេង�តីសហជពី/សមាគម។ 
 

៦.៤ កម�ករជាបក់ិច�សន្យោ 
 
79. ករពិពណ៌នាលម�ិតពីបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព នឹង្រត�វបានដក់ប��ូលក�ងុឯកសរកចិ�
សន្យោស្រមាបក់ិច�សន្យោទំងអស់ែដលពកព់័ន�នងឹកម�ករជាប់កចិ�សន្យោ។ ករអនុេលមតមករពពិណ៌នា
លម�ិតពីបរសិ� ន សង�ម សខុភាព និងសវុត�ិភាព នឹងក� យជាកតព�កចិ� និងេផ��ងផា� តេ់ដយម�ន� ីឬវសិ�ករ្រត�តបិ
និត្យ ក�ុងដំេណីរករអនមុត័ករទូទត។់ ករពិពណ៌នាលម�ិតពីបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព នឹងរួម
ប��ូលបទប្ប��ត�ដិូចខងេ្រកម ៖ 
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ក. ករធានាស�ង់ដរសុខភាព និងសវុត�ិភាពកែន�ងេធ�កីរែដលយ៉ាងេហចណាស ់អនុេលមទំង្រស�ង
តមច្បាប់កម�ជុា និងរួមប��ូល ១) ករបណ�ុ ះបណា� លកសងករយល់ដងឹពសីុវត�ភិាពបឋម
ស្រមាប់អ�កពក់ពន័�ទំងអស់ ស្រមាបជ់ាបុេរលក�ខណ� ស្រមាប់ករមានវត�មានេនករដ� នណា
មួយ ២) អ�កេបីកបរយានយន�ទំងអស់្រត�វមានបណ័�េបីកបរ េហីយករបីរកិ� រសងសងទំ់ងអស់
្រត�វមានករបណ�ុ ះបណា� ល ដូចជា នីតិវធិីសុវត�ិភាព ៣) ករ្រគប់្រគងេដយសុវត�ិភាពនវូទតំីងជុំ

វញិបរកិ� រ្របតិបត�ិករ (ឧ. រង�ង់កចច់ុះេឡីងរបសអ់ស� វ៉ទរ័) រួមទំងករដកអ់�កចំផ�លស់��  

េទតមភាពចំបាច់ ៤) កម�ករទំងអសក់�ងុករដ� ន្រត�វពកម់ួកករពរក្បាល ែស្បកេជីងកែវង 
និងេ្រសមៃដករពរ ៥) រនា� សុវត�ិភាព និងជេណ�ី រភា� បស់្រមាបក់រងរផុតពីដ ី៦) បរកិ� រ និងេហ
ដ� រចនាសម�័ន�សេ�ង� ះបឋម ែដល្រត�វផ�ល់ជូនេដយអនេុលមតមច្បាបស់�ីពកីរងរ ៨) យ៉ាង
េហចណាស់មានបុគ�លិក្រត�តពិនតិ្យមា� កែ់ដល្រត�វបានបណ�ុ ះបណា� លពនីីតវិធិីសវុត�ិភាព េដីម្ីប
មានវត�មាន្រគប់េពលែដលករងរសងសងដ់េំណីរករ និង ៩) ករផ�លម់ូលដ� នអនាមយ័្រគប់
្រគាន់ កែន�ងស្រមាក។ល។ 

ខ. រល់ឧប្បត�ិេហតុសុខភាព និងសុវត�ិភាពេនកែន�ងេធ�ីករ ្រត�វកត្់រតទុកក�ុងប�� ស្រមាបប់ង� ញ
ជនូវសិ�ករ្រត�តពិនតិ្យ។ ទ្រមង់ប�� ីេនះនឹងមានបង� ញក�ងុករពិពណ៌នាលម�ិតពបីរសិ� ន សង�ម 
សុខភាព និងសុវត�ិភាព (ESHS)  និងរួមប��ូល ១) េពលេវល និងទីកែន�ងេកីតេហតុ ២) 
្របេភទឧប្បត�ិេហតុ ៣) ្របេភទរបួស ឬផលបះ៉ពល់េផ្សងេទៀតែដលេកីតេឡីង និងចំននួកម�កររង
ផលប៉ះពល ់និង ៤) ចំណាត់ករនានា (ករសេ�ង� ះបឋម ករជេម��សេចញ។ល។)។ 

គ. កម�ករទំងអស់្រត�វទទលួបានករធានារ៉ប់រងចេំពះមុខស�� េ្រគាះថា� ក់ករងរ 
ឃ. ទីតំងករងរទំងអស់ ្រត�វមានែផនករសុខភាព និងសុវត�ិភាព ែដលរួមមានករកំណតរ់កមខុ

ស�� េ្រគាះថា� ក់ែដលអចេកីតេឡីង និងចំណាតក់រចំបាចក់�ុងេ្រគាះអសន� រួមទំងទីតំងេ្រគាះ
ថា� ក់ និងេហដ� រចនាសម�័ន�សេ�ង� ះបបឋម។ 

ង. ករស� ក់េនក�ុងករដ� ន្រត�វមានសវុត�ិភាព និងអនាម័យ រួមទំងករផ�ល់ទកឹពសិ្រគប្់រគាន ់េហដ�
រចនាសម�័ន�ទកុដក់សណំល ់េហដ� រចនាសម�័ន�អនាមយ័  កែន�ងស� ក់េន និងកែន�ងចម�ិន។ ទី
តំង និងករេរៀបចំជំរកំរដ� ន្រត�វសេ្រមចរួមគា� េដយអ�ក្រត�តពិនតិ្យករងរសងសង ់ និងេធ�ីករ
វយតៃម�ហនិភ័យ។ េសចក�ីែណនំារបស់ EBRD/IFC ស�ីពីកែន�ងស� ក់េនរបសក់ម�ករ ៖ ដំេណីរ
ករ និងស�ង់ដរ3

4 គួរ្រត�វបានេ្របី្របាស់ជាចំណុចេដៃនគណុភាពកែន�ងស� កេ់នក�ុងករដ� នែដល
អចទទួលយកបានស្រមាប់កម�ករជាបក់ិច�សន្យោ 

ច. កម�ករែដលស� ក់េនក�ងុករដ� ន ្រត�វទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លពកីរទបស់� តជ់ងំឆឺ�ង

េដយសរអហរ និង/ទឹកកខ�ក់ និង/ឬតមរយៈជំងបឺង�េឡីងេដយភា� កង់របង�េរគ និងករ
បេ�� �សជំងឺកមេរគ 

 
4 4 International Finance Corporation (IFC) and European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
2009: Workers’ Accommodation: Processes and Standards. 
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ឆ. សកម�ភាពករងរែដលយុត�ធិម៌ និងមិនេរសីេអីង ៖ ក�ុងករណីែដល្រក�មហុ៊នេម៉ករជួលកម�ករពី
សហគមន៍អ�កទទលួផល សមាជិកសហគមនជ៍បួករលំបាក និងងយរងេ្រគាះ ្រត�វទទលួបាន
ឱកសករងរេស�ីភាព។ ក�ុងករណីជលួសមាជកិសហគមនជ៍ាេ្រចីន ្រត�វផ�ល់កែន�ងស្រមាបក់មុារ។ 

ជ. ករងរកុមារ ្រត�វរតឹត្ិបត េដយអនេុលមតមែផ�កទី ៧ ខងេ្រកម និងនីតិវធិីស�ីពពីលកម�កមុារ 
និងករងរេដយបង�ំ (ឧបសម�ន័� ២) 

ឈ. សមា� រសងសង់ែដលផលិតេនកម�ជុា ្រត�វេធ�ីលទ�កម�ពី្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងែ់ដលអចប�� ក ់ គំា្រទ

េដយអធិករកិច�របស់្រកសងួករងរ ថាគា� នករងរេដយបង�ំ (រួមទំងករងរេដះបំណុល) ឬ
ពលកម�កុមារ (េលីកេឡីងែតអន�ុ� តេដយច្បាបស់�ីពកីរងរ) ្រត�វបានេ្របី្របាស់ក�ុងករផលតិ
សមា� រសងសង់។ 

ញ. និេយាជិតទំងអស់្រត�វយល់ដងឹពសីិទ�រិបសខ់�ួនេ្រកមច្បាបស់�ីពកីរងរ រួមទងសិទ�ិបេង�តីសហ
ជីព/សមាគម។ 

ដ. ្រត�វជូនដំណឹងដលន់េិយាជិតទំងអស់ថា ពួកេគមានសិទ�ិដកប់ណ�ឹ ងតវ៉តមរយៈយន�ករបណ�ឹ ង
តវ៉របស់កម�ករែដលមានក�ុងគេ្រមាង។ 

 
80. ្រត�តពិនិត្យករអនេុលមតមករពិពណ៌នាលម�តិពបីរសិ� ន សង�ម សខុភាព និងសុវត�ិភាព រួមទំង
លក�ខណ� ត្រម�វក�ុងនតីិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ នឹងក� យជាសមាសភាគស�លូមយួៃនករ្រត�ត
ពិនិត្យកិច�សន្យោ ែដលជាបន�ុករបសវ់សិ�ករ្រត�តពនិិត្យ (កិច�សន្យោករងរ) ឬម�ន�ី្រត�តពនិិត្យគេ្រមាង ែដលអច

ជាបុគ�លិករបសស់� ប័នដឹកនំាករអនវុត�គេ្រមាង/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាង ឬស� ប័នៃដគ។ូ ករប�� កព់ីករ
អនុេលមតមលក�ខណ� ទំងេនះ នឹងក� យជាលក�ខណ� មួយស្រមាបក់រទូទត។់ ក�ុងករណីមានកររេំលភេលី
លក�ខណ� ទំងេនះ ្របធាន្រត�តពនិិត្យនឹងេចញេសចក�ជីូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរឱ្យេធ�ីករែកត្រម�វ។ ក�ងុ
ករណីមានហនិភ័យធ�ន់ធ�រ និងភា� មៗចំេពះសុខភាព និងសុវត�ិភាពក�ុងករងរសងសង់ ់ករងរេនករដ� ន
នឹង្រត�វបានផា� ក រហូតទល់ែតបានចតវ់ធិានករែកត្រម�វ។ ស្រមាប់ករណិមនិសវូបនា� ន ់ករងរេនករដ� ននងឹ
្រត�វផា� កេ្រកយរយៈេពល ៧ ៃថ� ្របសិនេបីគា� នករចត់វធិានករែកត្រម�វ។ 
 
81. ក�ុងករណីែដលសហគមន៍អ�កទទលួផលពីគេ្រមាង គឺជាកម�ករជាប់កចិ�សន្យោក�ងុគេ្រមាង ស� បន័
ដឹកនំាករអនុវត�/ស� បន័អនវុត�ន៍គេ្រមាង និង្រក�ម្របឹក្សោឃំុ និង្របធានសហគមន ៍ នឹងអនវុត�វធិានករបែន�ម
េដីម្ីបធានាថា សមាជិកសហគមនង៍យរងេ្រគាះ និងជួបករលំបាក មានឱកសទទួលបានអត�្របេយាជន។៍ 
វធិានករទំងេនះនឹង្រត�វបានអនុវត�េដយ្រក�ម្របកឹ្សោឃំុ និង្របធានសហគមន ៍េ្រកមជំនួយពី្រក�មគេ្រមាងថា� ក់

េខត�។ ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�ម នឹងពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍ពកីរងររបសក់ម�ករ
ែដលមកពីសហគមនអ៍�កទទលួផលពគីេ្រមាង។  កររយករណ៍នឹងរួមប��ូលពត័៌មានលម�ិតស�ពីីអយុ ្រក�ម 
េភទ ជាតិពន�ុ និងករងររបស់ជនពិករ។ ្រក�មហុ៊នេម៉ករែដលជលួកម�រយ៉ាងេ្រចីនក�ងុសហគមន ៍នឹង្រត�វផ�ល់
េសវែថទំកុមារ (ឧ. ជួលសមាជិកសហគមនឱ៍្យេធ�ីកិច�ករេនះ) េដីម្ីបធានាថា �ស�ីែដលជាបប់ន�ុកេមីលែថកនូ 
មិន្រត�វបានផាត់េចញ។  
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៦.៥ កម�ករផ�តផ់�ង់បឋម 
 
82. នីតិវធិីស�ីពីពលកម�កមុារ និងករងរេដយបង�ំ (ឧបសម�ន័� ២) មានបទប្ប��ត�េិដីម្ីបធានាករជលួកម�
ករផ�ត់ផ�ង់បឋមក�ងុលក�ខណ� ែដលអនេុលមតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ២ និងច្បាប់ស�ីពកីរងរេនកម�ុ
ជាែដលែចងពីករងរកុមារ និងករហមឃាត់ពលកម�េដយបង� ំ រួមទំងករងរេដះបំណុល។ ករអនុេលម
តមបទប្ប��ត�ិទំងេនះ្រត�វចតទ់ុកជាលក�ខណ� មយួៃនករចុះកិច�សន្យោ ឬករចុះកិច�សន្យោបន�ក�ងុវសិលភាព

សកម�ភាពរបស់គេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣។ 
 
83. ស្រមាប់កម�ករផ�តផ់�ងប់ឋមមកពី្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ងរ់បស្់រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង ់ ករអនេុលមតម
នឹង្រត�វបានដក់ប��ូលក�ងុកតព�កិច�របស្់រក�មហុ៊នេម៉ករ ដូចមានេរៀបរប់ខងេលី។ ក�ុងករណីដឹងពហីនិ
ភ័យឥដ� និងេក្ប�ងែដលផលិតេនឡឥដ�កម�ុជា ្រក�មហុ៊នេម៉ករ្រត�វេផ��ងផា� តក់រអនុេលមតម តមរយៈ
អធិករកិច�ផា� ល់ ឬករទទលួបានវ�ិ� បនប្រតៃនករអនេុលមតមពអីធកិររបស្់រកសងួករងរ។ 
 
84. ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាង ឬៃដគូអនុវត�ន ៍ជាអ�កទទួលខសុ្រត�វេលីករធានាករ
អនុេលមតមរបស់្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ង់ ែដលស� ប័នទំងេនះជាអ�កជាវផា� ល។់ ក�ុងករណីដងឹពហីនិភយ័្រក�មហុ៊ន
ផ�ត់ផ�ង់វត�ុធាតដំុដុះកសិកម� នឹងមានករេផ��ងផា� តេ់ដយអធកិរកចិ�ផា� ល ់ឬករទទលួបានវ�ិ� បនប្រតៃនករ
អនុេលមតមពីអធិកររបស់្រកសងួករងរ។ 
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៦.៦ កម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន ៍
 
85. ែផ�កតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� ប័នអនវុត�ន៍
គេ្រមាង ឬស� ប័នៃដគូគេ្រមាងទំងអស ់ែដលផ�ចួេផ�មីកចិ�ករងរសហគមន ៍នឹងចត់វធិានករធានាថា ករងរ/
ពលកម�ក�ុងសហគមន្៍រត�វបានេធ�ីេឡីងេដយស�័្រគចិត� និងែផ�កតមករយល្់រពមពសីមាជកិសហគមន។៍ ែផ�ក
តមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� ប័នអនុវត�នគ៍េ្រមាង ឬស�

ប័នៃដគូគេ្រមាង នឹងអនុវត�បទប្ប��ត�ពិកព់័ន�ៃនបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ២ តមរេបៀបែដលឆ�ុះប�� ងំព ី 
និងសម្រសបចេំពះ ១) លក�ណៈ និងវសិលភាពរបសគ់េ្រមាង ២) សកម�ភាពគេ្រមាងជាក់លកែ់ដលពកព់ន័�
នឹងកម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន ៍និង ៣) លក�ណៈៃនហនិភ័យ និងផលប៉ះពលែ់ដលអចេកតីេឡីងចំេពះកម�
ករេធ�ីករក�ុងសហគមន៍។ 
 
86. ទន�ឹមនឹងេនះ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ និងេរៀបចំ និងអនុវត�នីតវិធិី្រគប្់រគង
ពលកម�ក�ុងសហគនំ ៍ែដលនឹងរួមប��ូលបទប្ប��ត�ិដចូខងេ្រកម ៖ 

ក. បេង�ីតលក�ខណ�  ែដលរួមមានទហំំ និងមេធ្យោបាយទូទតស់្រមាប្់របេភទនីមយួ ៃៗនកម�ករេធ�កីរ
ក�ុងសហគមន ៍

ខ. បេង�ីតនីតិវធិីស្រមាបក់រវយតៃម�ហនភិ័យសខុភាព និងសុវត�ិភាពេដីម្ីបកណំតរ់កហនភិយ័សខុ
ភាព និងសុវត�ិភាពករងរែដលអចេកតីេចញពីកចិ�ករែដលេស�ីេឡីង។ េរៀបចំែផនករ្រគប់្រគង

ហនិភ័យសុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរស្រមាប់កចិ�ករ េដយមានវធិានករបេ�� �ស និងកត់
បន�យផលប៉ះពល ់ែដលអចរួមមាន ១) ករផ�ល់បរកិ� រសុវត�ិភាពេនកែន�ងេធ�ីករ ២) ករផ�ល់
េហដ� រចនាសម�័ន�សេ�ង� ះបឋមេនកែន�ងេធ�ីករ ៣) ករធានាថា សមាជិកសហគមន៍មនិ្រត�វបាន
ត្រម�វឱ្យេធ�ីកិច�ករេ្រគាះថា� ក់ ដូចជា ដំេណីរករយានយន� និងបរកិ� រេដយគា� នករបណ�ុ ះបណា� ល
សម្រសប និង ៤) ករធានាថា មានវត�មាន្របធាន្រគប្់រគងមា� ក់ែដលមានករបណ�ុ ះបណា� លេន
េពលេធ�ីកិច�ករែដលអចបង�េ្រគាះថា� ក ់

គ. ស្រមាប់កិច�ករងរសហគមនទំ៍ងអស ់ សូមកំណត់រកចំណាតក់រស្រមាបេ់្រគាះអសន� ដចូជា 
ករផ�ល់មេធ្យោបាយេធ�ីដំេណីរស្រមាប់ជនរងេ្រគាះេទកន់េហដ� រចនាសម�័ន�សេ�ង� ះ 

ឃ. ស្រមាប់កិច�ករងរសហគមនទំ៍ងអស ់ សូមកណំតអ់ត�ស�� ណជនបេង� លមា� ក់ ឬអ�កស្រមប
ស្រម�លករអភិវឌ្ឍសហគមន ៍ែដលទទលួខុស្រត�វេលីសខុភាព និងសុវត�ិភាពក�ងុេពលេធ�កីចិ�ករ
សហគមន៍ េដីម្ីបទទលួករបណ�ុ ះបណា� លសម្រសប និងកត្់រតពីប�� សខុភាព និងសុវត�ភិាព

ែដលពកព់័ន�នឹងឧប្បត�ិេហតែុដលេកីតេឡីង 
ង. ហមឃាត់្របេភទករងរសងសងែ់ដលអចបង�េ្រគាះថា� ក់ ដចូជា ១) ករដំេណីរករបរកិ� រសង

សង់ែដលមានមនសុ្សជិះពីេលី ២) ករងរសងសង់ផុតពីដ ី៣) ករងរសងសង់ក�ុងរេណ� ដី
ែដលមានជេ្រមេលីពី្រតឹមស�  ៤) ករេរៀបចំទុកដកវ់ត�ុធាតេុ្រគាះថា� ក់ (សុីម៉ង់គមឺនិេចទជាប��
េទ) 

ច. ហមឃាត់ករចូលរួមរបស់កមុារអយុេ្រកម ១៥ ឆា� កំ�ុងកិច�ករងរសហគមន ៍
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ឆ. កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា�  ំ នឹងមិន្រត�វបានជួល ឬចូលរួមក�ុងសកម�ភាពគេ្រមាងតមរេបៀបែដល
អចបង�េ្រគាះថា� ក់ ឬរខំនដលក់រសិក្សោ ឬសុខភាព ឬករអភិវឌ្ឍែផ�ករូបរងកយ ្របាជា�  ស� រត ី
សីលធម៌ ឬសង�មរបសក់ុមារេឡីយ។ 

៧.អយុេធ�ករ 
 
87. េយាងតមច្បាបក់ម�ជុា អយុេធ�ីករអប្បបរមាស្រមាប់កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង្រគប់្របេភទ គឺ ១៥ ឆា� ។ំ 
 

88. េទះក�ុងកលៈេទសៈណាក៏េដយ កុមារអយុេ្រកម ១៨ ឆា�  ំនឹងមិន្រត�វបានជួលជាកម�ករេធ�ីករក�ងុ
គេ្រមាងផា� លេ់ឡីយ។ 
 

89. កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា�  ំនឹងមិន្រត�វបានជួល ឬពក់ពន័�នងឹគេ្រមាងតមរេបៀបែដលអចបង�េ្រគាះថា� ក់ 
ឬរខំនដលក់រសិក្សោ ឬប៉ះពលដ់ល់សខុភាព ឬករអភិវឌ្ឍែផ�ករូបរងកយ ្របាជា�  ស� រតី សីលធម៌ ឬសង�ម
របស់កុមារេឡីយ។ ែផ�កតមលក�ខណ� ទេូទេនះ កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា�  ំ នឹង្រត�វបានជួលជាកម�ករជាបក់ចិ�
សន្យោេ្រកមលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម ៖ 

ក. អត�ស�� ណ អយុ និងតួនាទីពកព់័ន�របសក់ម�ករជាកមុារ នឹង្រត�វបានជូនដណឹំងជាមនុេទម�ន�ី 
ឬវសិ�ករ្រត�តពិនិត្យ។ 

ខ. ក�ុងកលៈេទសៈណាកេ៏ដយ កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា�  ំ នឹងមិនេធ�ីករេដយគា� នករ្រត�តពនិតិ្យ
េនាះេទ។ 

គ. កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា� នំឹងមិន្រត�វបានជួលឱ្យេធ�ីករងរសងសងអ់គារ និងសំណង់នានា ឬ
ករងរែដលត្រម�វឱ្យចុះរេណ� ករដ� នេលីសពជីេ្រម្រតឹមស� ។ 

ឃ. កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា� នំឹងមិន្រត�វបានជលួឱ្យេធ�ីករងរែដលត្រម�វឱ្យមានករេរៀបចំទដុកវ់ត�ុ
ធាតសុងសង់ែដលអចបង�េ្រគាះថា� ក ់រួមទំងសុីមង៉់ត។៍ 

ង. កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា�  ំ ែដលបានចុះេឈ� ះចូលេរៀន នឹងមិន្រត�វបានជលួឱ្យេធ�ីករក�ងុេម៉ាង
សិក្សោេឡីយ។ 

 

90. ្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ងវ់ត�ុធាតុផា� លដ់ល់គេ្រមាង នឹងត្រម�វឱ្យអនុេលមតមច្បាបក់ម�ជុាពកព់័ន�នងឹករងរ
កុមារក�ុងផលិតកម� ករេរៀបចំទកុដក ់និងដឹកជ��ូ នវត�ធុាតផុ�តផ់�ងដ់ល់គេ្រមាង ឬ្រក�មហុ៊នេម៉ករគេ្រមាង។ 
 

91. កុមារអយុេ្រកម ១៥ ឆា� ្ំរបែហលជាមិនចូលរួមក�ងុកចិ�ករងរសហគមនេ៍ឡីយ។ កររតឹត្ិបតមនិ

ឱ្យកុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា� េំធ�ីករងរសហគមន ៍មានេរៀបរបក់�ុងកថាខណ�  ៨៥ ខងេលី។ 
 

92. ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាង និងស� ប័នៃដគគូេ្រមាង ្រត�វទទលួខុស្រត�វេលកីរ
េផ��ងផា� ត ់និង្រត�តពិនិត្យអយុរបសក់ម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល ់មុននឹងចប់េផ�ីមករងរ។ ជាធម�ត វធិាន
ករជាក់ែស�ងគឺករពិនិត្យអត�ស�� ណប័ណ�។ 
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93. ្រក�មហុ៊នេម៉ករនឹងទទលួខសុ្រត�វេលីករេផ��ងផា� ត ់ និង្រត�តពិនិត្យអយុរបសក់ម�ករជាបក់ចិ�សន្យោ។ 
ម�ន�ី និងវសិ�ករ្រត�តពិនិត្យអចនងឹេស�ីសុំភស�តុងប�� កអ់យុរបសក់ម�ករែដលសង្សយ័ថាមានអយុេ្រកម ១៥ 
ឆា�  ំឬ ១៨ ឆា�  ំនិងកំពុងេធ�ីកចិ�ករែដលមនិ្រត�វបានអនុ�� តស្រមាប្់រក�មអយុេនះ។ 
 
94. ្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ងផ់ា� លទំ់ងអសក់�ុងគេ្រមាង នឹង្រត�វបានជូនដណឹំងពកីតព�កចិ�អនុេលមតមបទ
ប្ប��ត�ិក�ុងច្បាបស់�ីពកីរងរ ពក់ព័ន�នឹងពលកម�កមុារ និងលក�ខណ� ត្រម�វក�ងុបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ 

របស់ធនាគារពិភពេលក។ ករអនុេលមេនះជាលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងកចិ�សន្យោ។ ករេផ��ងផា� ត់បែន�មនងឹ្រត�វបាន
េធ�ីេឡីងស្រមាប់វសិ័យែដលមានហនិភយ័ខ�ស់ដចូខងេ្រកម ៖ 

ក. ចមា� រកសិកម�ខ� តធកំ�ងុ្របេទសកម�ជុា ែដលផ�តផ់�ង់វត�ុធាតដំុដះុដលគ់េ្រមាង 
ខ. ឡផលិតឥដ� និងេក្ប�ងស្រមាបផ់�តផ់�ងដ់ល់គេ្រមាង។ 
 

95. ករេផ��ងផា� ត់អចេធ�ីេឡីងេដយ ៖ 
ក. អធិករកិច�ផា� លក់�ងុបរេិវណរបស់្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ង់ េដយមានវត�មានរបស់ទី្របឹក្សោ្រគប្់រគងហនិ

ភយ័បរសិ� ន និងសង�មថា� កេ់ខត� ឬ 
ខ. ករផ�ល់វ�ិ� បនប្រតេដយ្រកសងួករងរ/មន�ីរករងរ ែដលប�� ក់ថា បរេិវណអគាររបស់្រក�ម

ហុ៊នផ�ត់ផ�ង់្រត�វបានេធ�ីអធិករកិច� និងគា� នកររេំលភច្បាប់កម�ុជាស�ីពពីលកម�កមុារ ឬករងរ
េដយបង�ំេឡីយ។ 

 
96. កររេំលភបទប្ប��តិ�ស�ីពីអយុករងរអប្បបរមា េដយៃដគូអនុវត�នគ៍េ្រមាង ្របសិនេបីេធ�ីេឡីងេដយ
េចតនា ឬបណា� លមកពកីរខកខនមិនេធ�ីករ្រត�តពនិិត្យែដលត្រម�វឱ្យេធ�ីេឡីង អចឈនដល់ករលុបេចល
កិច�្រពមេ្រពៀងភាពជាៃដគ។ូ កររេំលភបទប្ប��តិ�ស�ពីីអយុករងរអប្បបរមា េដយ្រក�មហុ៊នេម៉ករ ្របសិនេបី
េធ�ីេឡីងេដយេចតនា ឬបណា� លមកពកីរខកខនមនិេធ�ីករ្រត�តពនិិត្យែដលត្រម�វឱ្យេធ�ីេឡីង អចឈនដល់
ករប�្ឈប់កិច�សន្យោ។ 
 
97. ្របសិនេបីរកេឃីញថា មានកររេំលភបំពនជាក់ែស�ង េបីេទះបីជា្រក�មហុ៊នេម៉ករ ្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ង ់
ឬស� ប័នៃដគបូានេធ�ីករ្រត�តពិនតិ្យចំបាច់្របកបេដយសុឆន�ៈក� ី (ឧ. កម�ករបានផ�ល់ភស�ុតងប�� កអ់យុ
ែក�ងក� យ) កិច�សន្យោ ឬកិច�្រពមេ្រពៀងភាពជាៃដគូនងឹ្រត�វបានព្ួយរ/ផា� ក រហូតទល់ែតមានករេផ��ងផា� តព់កីរ
អនេុលមេពញេលញ និង្របកបេដយ្របសទិ�ភាពតមករហមឃាតស់�ពីីពលកម�កមុារ និងករងរេដយបង�។ំ 

ករទូទត់បែន�មស្រមាបទ់ំនញិែដលបានផ�តផ់�ង់ ឬករងរ ឬេសវែដលបានប��បរួ់ចរល់ េដយមានករេ្របី
្របាស់ពលកម�កុមារ ឬករងរេដយបង�ំ នឹង្រត�វបានដកហូតទុក។ 
 
98. ករេផ��ងផា� ត់ករអនុេលមតមកររតឹត្ិបតេលពីលកម�កមុារេដយ្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ង ់ ក�ុងវសិ័យែដល
មានហនិភ័យខ�ស់ (ខងេលី) ្រត�វប��ប់ឱ្យបានមុន្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ងប់��ូ នទនំិញេទករដ� ន ឬករទូទត។់ 
ស្រមាប់ករងរសងសង់របស្់រក�មហុ៊នេម៉ករ នឹងគា� នករទូទតេ់លីករងរសងសងែ់ដលេ្របី្របាសឥ់ដ� ឬ
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េក្ប�ងេឡីយ លុះ្រតណាែតមានករេផ��ងផា� តថ់ា ្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ងប់ានអនេុលមតមកររតឹត្ិបតេលពីលកម�
កុមារ។ 
 
99. បទប្ប��ត�ិទំងេនះនងឹ្រត�វបានដកប់��ូលក�ងុនតីវិធិីស�ីពពីលកម�កមុារ និងករងរេដយបង�ំែដល្រត�វ
អនវុត�េដយ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម� និង្រត�វបានអនវុត�ក�ងុ្រគប់សមាសភាគទំងអសរ់បស់គេ្រមាង 
(ឧបសម�័ន� ២)។ 

 
100. រល់ករណីរេំលភកររតឹត្ិបតេលីពលកម�កមុារ និងករងរេដយបង�ំ ្រត�វបានចត់ទុកជាឧប្បត�េិហតុ
ធ�ន់ធ�រ និង្រត�វជូនដំណឹងេទ្របធាន្រក�មករងររបស់ធនាគារពិភពេលកក�ុងរយៈេពល ៤៨ េម៉ាង។ ធនាគារ
ពិភពេលកមានសទិ�ិពនិិត្យេឡីងវញិេលីភាព្រគប្់រគាន់ៃនទណ� កម�ែដលបានដក់។ 

៨.យន�ករបណ�ឹ ងតវ៉របស់កម�ករ 
 

៨.១ កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង 
 
101. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ នឹងបេង�ីតយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករ 
(WGRM) ស្រមាប់កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល ់និងកម�ករជាប់កចិ�សន្យោ។ យន�ករេនះគឺដច់េដយែឡកពី
យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសគ់េ្រមាង ែដលមានេរៀបរបក់�ងុែផនករជំរុញករចូលរួមរបសអ់�កពកព់ន័�។ 

 
102. យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករមានេគាលបណំងេដះ្រសយភា� មៗនូវករ្រព�យបារម�េន
កែន�ងេធ�ីករ េដយេ្របី្របាស់ដំេណីរករែដលងយយល់ និងតមា� ភាពស្រមាបផ់�ល់ពត័៌មាន្រតឡប់ទនេ់ពល
េវលដលអ់�កពក់ព័ន� េដយេ្របីភាសែដលពួកេគយល ់េដយគា� នករដក់ទណ� កម�អ�ទំីងអស។់ យន�ករេនះ
មានលក�ណៈឯករជ្យ និងសត្យោនុមត័។ 
 
103. កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ និងកម�ករជាបក់ិច�សន្យោទំងអស ់ នឹង្រត�វបានជូនដណឹំងពសីិទ�េិ្របី
្របាស់យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របស់កម�ករ និងព័ត៌មានទនំាកទ់ំនងលម�តិរបសម់�ន�ីបេង� លពកព់ន័� 
ដល់អ�កែដល្រត�វមានករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉មនុេគ។ 
 
104. ស� ប័នៃដគូគេ្រមាង និង្រក�មហុ៊នេម៉ករ អចនឹងបេង�ីតយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករ

េដយខ�ួនឯង និង្របែហលជាែណនំាឱ្យកម�ករដកប់ណ�ឹ ងតវ៉េទយន�ករៃផ�ក�ងុេនះសិន ប៉ុែន�្រត�វឱ្យកម�ករបាន
ដឹងពីសិទ�ិរបសខ់�ួនក�ងុករេ្របី្របាស់យន�ករេនះ។ ករេ្របី្របាស់យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ៃផ�ក�ុង នងឹមនិ
ែមនជាបុេរលក�ខណ� ស្រមាប់បណ�ឹ ងតវ៉ែដលកំពងុ្រត�វបានពចិរណាេដយយន�ករេនះេឡីយ។ 
 
105. ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាង រួមទំង្រក�មគេ្រមាងថា� កេ់ខត� និងស� បន័ៃដគូគេ្រមាង 
នឹងចត់តំងម�ន�បីេង� លទទលួបន�កុយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករ។ ព័ត៌មានទំនាកទ់នំងលម�តិ
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របស់ម�ន�ីបេង� លនឹង្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយដលក់ម�ករ។ ជេ្រមីសស្រមាប់ឱ្យកម�ករដកប់ណ�ឹ ងតវ៉េទម�ន�ីបេង� ល 
្រត�វរួមប��ូល ១) ទីតំងករយិាល័យ្របចំករស្រមាប់ជបួផា� ល់ ឬេផ�ីអុីែមលេទម�ន�ីបេង� ល ២) េលខទរូសព័� 
(គេ្រមាងនឹងផ�ល់េលខទរូស័ព�ស្រមាបេ់គាលបណំងេនះ) និងេម៉ាងែដលែខ្សទូរស័ព�េនាះេបីកដំេណីរករ នងិ 
៣) គណនីបណា� ញសង�មស្រមាប់ដកប់ណ�ឹ ងតវ៉ (គណនីេនះគួរផ�ល់បណា� ញស្រមាបដ់កប់ណ�ឹ ងតវ៉ែដល
មិនអចឱ្យអ�កេ្របី្របាសេ់ផ្សងេទៀតេមីលេឃីញ)។ 
 

106. េនេពលទទួលបានដណឹំងពបីណ�ឹ ងតវ៉ ម�ន�ីបេង� លនឹងប��ូលបណ�ឹ ងតវ៉ក�ុងទ្រមង់ស�ងដ់រ រួចចម�ង
ទ្រមង់េនះប��ូលក�ុង្របពន័�េគាល ែដល្រគប់្រគងេដយម�ន�ីបេង� លទទលួបន�ុកយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉
របស់កម�ករ របស់្រកសួងេរៀបចែំដនដ ីនគរូបនយីកម� និងសំណង់។ 
 
107. ម�ន�ីបេង� លទទួលបន�កុយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របស់កម�ករ នឹងមិនឱ្យអ�កេផ្សងេទៀតេ្របី
្របាស់្របព័ន�េគាលេនាះេទ។ ម�ន�ីបេង� លទទលួបន�កុយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របស់កម�ករ របស់្រកសងួ
េរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង ់នឹងេរៀបចំទិន�ន័យសេង�បេដីម្ីបរយករណ៍ពីបណ�ឹ ងតវ៉ែដលបានេដះ
្រសយ និងលទ�ផល។ 
 
108. ជំហនដំបូងក�ុងករេសុីបអេង�តបណ�ឹ ងតវ៉ ក�ុងរយៈេពល ៧ ៃថ�េ្រកយករជូនដំណឹងពបីណ�ឹ ង គមឺ�ន�ី
បេង� លទទួលបន�កុយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របស់កម�ករែដលទទលួបានបណ�ឹ ង និងទី្របឹក្សោ្រគប្់រគង

ហនិភ័យបរសិ� ន និងសង�មថា� ក់េខត� ្រត�វជួបជាមួយអ�កដកប់ណ�ឹ ង។ អ�កដក់បណ�ឹ ងអចនំាតំណាង ឬអ�ក
ជួយមកជាមួយបាន។ អ�កចូលរួមក�ងុជនំួបនងឹពនិិត្យរួមគា� េលីលក�ខណ� ករងររបស់អ�កដក់បណ�ឹ ង េដីម្ីប
កំណត់ថាេតីបណ�ឹ ងេនាះមានសពុលភាព ឬេទ។ បនា� ប់មក អ�កដក់បណ�ឹ ងនងឹសេ្រមចថាេតីគាតច់ងប់ន�េទ
ជំហនទី ២ ឬេទ។ 
 
109. ជំហនទី ២ គឺករជូនដំណឹងដលន់ិេយាជក (្របធានរបស់ស� ប័នដកឹនំាករអនវុត�/ស� ប័នអនវុត�ន៍
គេ្រមាង ស� ប័នៃដគូគេ្រមាង ឬ្រក�មហុ៊នេម៉ករ) ពីបណ�ឹ ងតវ៉ និងអេ�� ីញឱ្យនិេយាជកចលូរួមក�ុងកចិ�្របជុំ

េដីម្ីបពិនិត្យេមីលបណ�ឹ ង។ កិច�្របជុំ្រត�វេធ�ីេឡីងក�ុងរយៈេពល ១៤ ៃថ�បនា� បព់ីករជូនដណឹំងបឋមអពំបីណ�ឹ ង។ 
និេយាជកអចសេ្រមចផ្សះផ្សោរបណ�ឹ ងតវ៉េនដណំាកក់លេនះ។ ្របសិនេបីអ�កដក់បណ�ឹ ងជនូដណឹំងេទម�ន�ី
បេង� លថា បណ�ឹ ង្រត�វបានផ្សះផ្សោរ េហីយខ�ួនទទលួយក េគអចលបុេចលកិច�្របជុេំនាះបាន។ 
 

110. អ�កចូលរួមក�ុងកិច�្របជុពំិនតិ្យេឡីងវញិេលីបណ�ឹ ង រួមមាន ១) ្របធានពក់ព័ន�របស់ស� បន័ដឹកនំាករ
អនវុត�/ស� ប័នអនុវត�នគ៍េ្រមាង ឬស� ប័នៃដគគូេ្រមាង (េធ�ីជា្របធាន) ២) និេយាជក ឬតំណាងរបស់គាត ់៣) 
អ�កដក់បណ�ឹ ង េដលអចនំាតណំាង ឬអ�កជួយមកជាមួយ ៤) ម�ន�ីបេង� លទទលួបន�ុកយន�ករេដះ្រសយប
ណ�ឹ ងតវ៉ និង ៥) ទី្របឹក្សោ្រគប្់រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មថា� កេ់ខត� (ក�ុងេខត�េគាលេដមួយ) ឬទី្របកឹ្សោ
្រគប់្រគងហនិភ័យសង�មថា� កជ់ាតិ (ក�ុងទី្រក�ងភ�ំេពញ)។ ក�ុងករណីែដលនិេយាជកេនាះជា្របធានពកព់ន័�
របស់ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� បន័អនវុត�នគ៍េ្រមាង ឬស� ប័នៃដគូគេ្រមាង កិច�្របជុំនឹង្រត�វដឹកនំាេដយម�ន�ី



 

37 
 

ជាន់ខ�ស់របស់្រកសងួេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម� និងសំណង់។ ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនិភយ័ជាអ�កេរៀបចកំចិ�
្របជុំ េដយពិនិត្យល�ិតល�នេ់លីបណ�ឹ ង និងលក�ខណ� ករងររបស់អ�កដក់បណ�ឹ ង ្រពមទំងផ�លម់តេិយាបលេ់លី
សុពលភាពៃនបណ�ឹ ង។ ក�ុងករណីែដលអង�េហតមុានភាពច្រម�ងច្រមាស ់ កិច�្របជុំអចអេ�� ីញសក្ីសមក
សកសួរ។ េ្រកយប��ប់កិច�្របជុំ ្របធានកចិ�្របជុំនងឹផ�លអ់នសុសន៍េលីដេំណាះ្រសយបណ�ឹ ង។ 
 
111. ្របសិនេបីលអនុសសនរ៍បសស់� ប័នដកឹនំាករអនវុត�/ស� បន័អនវុត�នគ៍េ្រមាង ឬស� ប័នៃដគូគេ្រមាង 

្រត�វបាន្រចនេចលេដយនិេយាជក ឬអ�កដក់បណ�ឹ ង បណ�ឹ ងនឹង្រត�វប��ូ នេទគណៈកមា� ធិករទទលួបន�កុ
យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករេនថា� ក់គេ្រមាង។ អ�កដក់បណ�ឹ ងនឹង្រត�វបានអេ�� ីញឱ្យដកប់
ណ�ឹ ងេដយផា� ល់េទគណៈកមា� ធិករេនះ េហីយគេ្រមាងជាអ�ករ៉បរ់ងចំណាយនានា (ឧ. សហុ៊យេធ�ីដំេណីរ)។ 
គណៈកមា� ធិករេនះនឹងសេ្រមចពវីធិានករចំបាចប់ែន�មេទៀត។ េសចក�ីសេ្រមចរបស់គណៈកមា� ធិករេនះមាន
លក�ណៈចងកតព�កចិ�ស្រមាប់េគាលបំណងគេ្រមាងៃផ�ក�ងុេពលគ ឺ និេយាជករបស់អ�កដកប់ណ�ឹ ងមានកតព� 
កិច�អនុេលមតម។ ្របសិនេបីនេិយាជកជា្រក�មហុ៊នេម៉ករ ករអនុេលមតមនងឹក� យជាលក�ខណ� ៃនករផ�ល់
ករទូទត់បែន�មេទៀត ែផ�កតមកិច�សន្យោ។ 
 
112. េ្រកយករប��ប់នីតិវធិីបណ�ឹ ងតវ៉ ្របធានគណៈកមា� ធិករទទួលបន�កុបណ�ឹ ងតវ៉ (ក្រមិតគេ្រមាងឬ
ស� ប័ន អ្រស័យេលីដំណាក់កលជាក់ែស�ងៃនបណ�ឹ ងតវ៉) នឹងេចញលិខិតមួយច្បាបេ់ដីម្ីបជូនដណឹំងដលអ់�ក
ដក់បណ�ឹ ងថា នីតិវធិី្រត�វបានបិទប��ប ់និងបង� ញពលីទ�ភាព។ េលីកែលងែតក�ងុករណីែដលនីតវិធិបីណ�ឹ ងតវ៉

្រត�វបានបិទប��ប់ (េទតមករសេ្រមចចិត�របសអ់�កដកប់ណ�ឹ ង) មុនេពលជូនដណឹំងដល់នេិយាជក លិខតិ
េនាះនឹង្រត�វបានចម�ងជនូនេិយាជកពកព់័ន�។ 
 
113. លទ�ផលៃននីតវិធិីបណ�ឹ ងតវ៉នឹង្រត�វបានកត្់រតទកុក�ុងទ្រមង់សេង�ប ក�ុង្របព័ន�ចុះប��យីន�ករេដះ
្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករ ែដល្រត�វបានបកូសរុបេនថា� កជ់ាត ិេដយម�ន�ីបេង� លថា� កជ់ាតិទទលួបន�កុយន�
ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របស់កម�ករ។ 
 
114. រល់ឯកសរែដលពកព់័ន�នឹងនតីិវធិីបណ�ឹ ងតវ៉នងឹ្រត�វបានម�ន�បីេង� លទទលួបន�កុយន�ករេដះ
្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករ រក្សោទុកក�ុងសណំុំឯកសរសមា� តេ់នថា� ក់េខត� ឬថា� ក់ស� ប័ន រហូតទល់ែត
ប��បន់ីតិវធិីបណ�ឹ ងតវ៉។ បនា� បម់ក សំណំុឯកសរេនាះនឹង្រត�វបានប��ូ នឱ្យម�ន�បីេង� លថា� ក់ជាតទិទលួបន�កុ
យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�កររក្សោទុក។ 

 
115. គា� នទណ� កម� ឬករសងសឹកណាមួយចំេពះអ�កដកប់ណ�ឹ ងេឡីយ។ ទណ� កម� ឬករសងសឹងេដយ
្រក�មហុ៊នេម៉ករចំេពះកម�ករជាបក់ិច�សន្យោែដលដកប់ណ�ឹ ង ឬករគាបសង�ត់មនិសម្រសបណាមយួឱ្យដកប
ណ�ឹ ង ជាកររេំលភកិច�សន្យោ។ 
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116. យន�ករបណ�ឹ ងតវ៉របស់កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង នឹងមិនរតឹត្ិបតសទិ�រិបស់កម�ករេធ�ីករក�ងុគេ្រមាង
មិនឱ្យែស�ងរកដំេណាះ្រសយតមបណា� ញេផ្សងេទៀតរួមទំងផ�ូវតលុករ េឡីយ។ 
117. ដំេណីរករយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករមានបង� ញក�ងុរូប ២។ 
 

 

រូប ២ ៖ ដេំណីរករយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របស់កម�ករ 

  

ជូនដំណឹងដល់ម�ន�បីេង� លទទួលបន�ុកយន�ករ

េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវរ៉បសក់ម�ករ 

េទ 

ែមន 

េទ 

គណៈកមា� ធិករជាតិទទួលបន�ុក

យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉

របស់កម�ករ 

េសចក�ីសេ្រមចចុងេ្រកយ 

អ�កដក់បណ�ឹ ងសេ្រមច

បន�ដក់បណ�ឹ ង 

ែមន 

្របព័ន�យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវរ៉បស់

កម�ករ្រត�វបានរក្សោទុកេនថា� ក់េខត�/ស� ប័ន 

និងបូកសរុបេន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូប

នីយកម� និងសំណង់ 

ម�ន�ីបេង� ល និងទី្របឹក្សោបរសិ� ន 

និងសង�មជួបជាមួយអ�កដក់បណ�ឹ ង 

ជូនដំណឹងដល់និេយាជក 

កិច�្របជំុពិនិត្យេឡីងវញិេលីបណ�ឹ ងតវ៉ 

(ថា� ក់េខត� ឬស� ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាង) 

ទទួលយកអនុសសន៍? 

អនុសសន៍ 

េទ 

កិច�្របជំុជាមួយនិេយាជក (ឬេចញ

េសចក�ីសេ្រមចេដយគា� នកិច�្របជំុ) 

បណ�ឹ ង្រត�វបានេដះ្រសយ? 
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៨.១ យន�ករបណ�ឹ ងតវ៉ស្រមាប់កម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន៍ 

 
118. កម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមន ៍ ែដលជាសមាជិករបសស់ហគមនអ៍�កទទលួផលពីគេ្រមាង នឹងអចេ្របី
្របាស់យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ងុគេ្រមាងទេូទ។ យន�ករេនះ្រត�វបានកំណត់ក�ងុែផនករជំរុញករចលូ
រួមរបសអ់�កពក់ពន័�។ លក�ណៈសំខន់ៃនៃនយន�ករេនះរួមមាន ១) គណៈកមា� ធិករជាតិេដះ្រសយបណ�ឹ ង
តវ៉ ២) គណៈកមា� ធិករេខត�េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉េនតមេខត�នីមយួៗ រួមទំងតំណាងរបសស់ហគមន៍
សម្បទនដីសង�មកចិ� និងសហគមនែ៍ដល្រត�វទទលួបានបណ័�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច និងម�ន�ីបេង� លទទលួបន�កុយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ងុស� ប័នអនវុត�នន៍ីមយួៗ។ បណ�ឹ ង

អច្រត�វបានដកត់មមេធ្យោបាយសម្រសបណាមួយ េហីយបុគ�លិកគេ្រមាងទំងអសន់ឹង្រត�វបានបណ�ុ ះបណា�
លពីរេបៀបកត្់រតបណ�ឹ ង និងែណនំាដលអ់�កដកប់ណ�ឹ ងពីសទិ�ិរបស់ខ�នួ។ បណ�ឹ ងទំងអសន់ឹង្រត�វបានកត្់រត
ទុកក�ុង្របព័ន�ថា� កជ់ាត។ិ ករេសុីបអេង�តបណ�ឹ ងតវ៉ និង្របព័ន�េដះ្រសយ មានបង� ញក�ងុរូប ៣។ 

 
រូប ៣ ៖យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ក�ងុគេ្រមាង (ក�ងុែផនករជរុំញករចូលរួមរបស់អ�កពក់ព័ន�) 

119. ជនជាតិេដីមភាគតិចនងឹទទួលបានជំនយួបែន�មេដីម្ីបធានាថា ពួកេគមានលទ�ភាពេស�ីភាពក�ងុករេ្របី
្របាស់យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉។ គេ្រមាងនឹងគំា្រទ និងរ៉បរ់ងចណំាយេលអី�កស្រមបស្រម�លែដលេ្រជសី
េរសីេដយជនជាតិេដីមភាគតិច និងយល់ច្បាស់ពភីាស ឬភាសតំបន់របសជ់នជាតេិដីមភាគតចិ េដីម្ីបជា
ជំនួយដល់អ�កដកប់ណ�ឹ ង។ បណ�ឹ ងែដលពក់ពន័�នឹងប�� ៃផ�ក�ុងរបសស់ហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច នឹង្រត�វ
បានេដះ្រសយក�ុងសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិ េដយអនវុត�ដំេណីរករេដះ្រសយវវិទែដលអចទទលួ

យកបានក�ុងវប្បធមជ៌ាមនុសនិ។ 
 

ដក់បណ�ឹ ង (ពក្យ

សំដី លយលក�ណ៍ 

អក្សរ។ល។) 

តមរយៈករយិាល័យ្របជាពលរដ� 

ៃដគូ NGOs។ល។ 

បុគ�លិកគេ្រមាង ៖ កត់្រតេលីទ្រមង់ 

ពន្យលពី់សិទ�ិរបស់អ�កដក់បណ�ឹ ង 

ករពិនិត្យបឋម (េលខ) ៖ េតីបណ�ឹ ង

ពក់ព័ន�នឹងគេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ 

េទ? េតីវជាប�� ែដលមានសរៈសខំន់ 

ឬេទ? 

េលខរបស ់ GRC/PGRC ៖ កត់្រតក�ុង

េសៀវេភបណ�ឹ ង ជូនដំណឹងដល្់របធាន 

ឬនាយក PPT 
ចម�ងចូលេសៀវេភបណ�ឹ ងរួមេន

ថា� ក់ជាតិ 

េចញលិខិតពន្យលដ់ល់

អ�កដក់បណ�ឹ ង 

េចញលិខិតជូនអ�កដក់បណ�ឹ ង ៖ 

ទទួលស� លក់រទទួលបាន 
ែមន 

គណៈកមា� ធិករេដះ្រសយបណ�ឹ ង

តវ៉ ៖ ពិនិត្យអង�េហតុ, អេ��ីញអ�ក

ដក់បណ�ឹ ង និង/ឬអ�កពក់ព័ន�េផ្សង

េទៀតមកសកសួរ, សេ្រមចវធិានករ 

ករេសុីបអេង�ត ៖ បុគ�លិកមានករបណ�ុ ះបណា� ល ២ 
នាក់, សកសួរអ�កពក់ព័ន�, ករពិនិត្យរងកយ ្របសិន
ចំបាច់, េផា� តេលីកររក្សោអនាមិកភាពេទតមសំេណី, 

េរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពីអង�េហតុករណី 

គណៈកមា� ធិករជាតិេដះ្រសយ

បណ�ឹ ងតវ ៉

េទ 

េចញលិខិតពន្យលដ់ល់

អ�កដក់បណ�ឹ ង 
មិនចំបាច់ចត់

វធិានករ 

វ ិធា ន ក រេដះ្រសយ 

ប��ូ នេទ GRC 

ថា� ក់ជាតិ 
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៩.ករពិនិត្យតមដន វយតៃម� និងរយករណ៍ 
 
120. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ នឹងពិនិត្យតមដនករអនវុត�នីតវិធិី្រគប្់រគង
លក�ខណ� ពលកម� និងករងរ និងរយករណ៍ជា្របព័ន�ពីសកម�ភាព និងលទ�ផលក�ងុែផ�កមយួៃនរបាយករណ៍
គេ្រមាងតមដំណាកក់ល និងរបាយករណ៍គេ្រមាង្របចំឆា� ។ំ 
 

121. កររយករណ៍នឹងរួមប��ូល ៖ 
ក. សមា� រកសងករយល់ដឹងែដលបានផលតិ និងករបណ�ុ ះបណា� លែដលេធ�ីេឡីង 
ខ. លទ�ផលៃនករេ្រជីសេរសីកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� លត់ម្រក�មអយុ េភទ និងជាតពិន�ុ 
គ. កំណត់្រតយន�ករបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល ់
ឃ. ករកត់្រតពីឧប្បត�ិេហតុសខុភាព និងសុវត�ភិាពករងរ។ ឧប្បត�ិេហតុទំងេនះ្រត�វកត្់រត នងិរយ

ករណ៍ជា្របព័ន�េដយស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ស� ប័នអនុវត�នគ៍េ្រមាង ឬស� ប័នៃដគូគេ្រមាងក�ងុ
ទ្រមង់ស�ង់ដរ ែដលរួមប��ូល ១) ្របេភទឧប្បត�ិេហត ុ២) ចំណាត់ថា� កភ់ាពធ�នធ់�រៃនឧប្បត�េិហត ុ
(ធ�ន់ធ�រ មធ្យម ្រសល) ករែបងែចកចំណាតថ់ា� កឧ់ប្បត�ិេហតុ (ឧ. ស� ប់ ជំងឺ ព្យោបាល។ល។) 
និង្រកបខណ� េពលេវលជូនដំណឹង (ឧ. ភា� ម  ៗក�ុងរយៈេពល ៧២ េម៉ាង)។ 

ង. ករណីែដល្រក�មហុ៊នេមកររេំលភធ�ន់ធ�រេលីកតព�កចិ�របស់ខ�នួេ្រកមនីតិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ�
ពលកម� និងករងរ និងវធិានករេដះ្រសយែដលបានេធ�ីេឡីង។ 

 
122. ្របសិទ�ភាពៃនករអនវុត�នីតវិធិីេនះ នឹង្រត�វបានវយតៃម�េដយអ�កវយតៃម�ឯករជ្យ ក�ុងដំេណីរករ
សវនកម�បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មក�ងុ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម និងែផនករេប�ជា� ចតិ�ែផ�កបរសិ�
ន និងសង�ម។ ករវយតៃម�េនះនឹងរួមប��ូលបទសមា� សនជ៍ាសមា� តជ់ាមួយកម�ករេធ�ីករក�ងុគេ្រមាង្រគប់
្របេភទទំងអស់ េដីម្ីបកំណត់ពីករយល់ដងឹរបសព់ួកេគអពំីសទិ�ិេនកែន�ងេធ�ីករ និងបទពិេសធនស៍�ពីី
លក�ខណ� ករងរេ្រកមគេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�។ 

១០.ករកសងសមត�ភាព 

 
123. បទប្ប��ត�ិែដលមានែចងក�ុងនតីិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ ភាគេ្រចីនសុីសង� កគ់ា� នងឹ
លក�ខណ� ត្រម�វក�ុងច្បាប់ស�ពីកីរងរ (១៩៩៧) និងមានបទប្ប��ត�ិបែន�មតិចតួចប៉េុណា� ះ (ឧ. យន�ករេដះ
្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករ) ែដលបេំពញតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២។ 

 
124. ប៉ុែន� បទប្ប��ត�ិក�ុងនតីវិធិីេនះ គឺហួសពីករអនុវត�ជាកែ់ស�ងេលីករ្រគប្់រគងករងរេនកម�ុជា ជា
ពិេសសក�ុងឧស្សោហកម�សណំង់របសក់ម�ុជា។ ្រត�វប៉ាន់ស� នថា អ�ក្រគប់្រគងករងរក�ុងស� បន័ដកឹនំាករអនុ
វត�/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាងដំណាកក់លទ ី៣ ស� ប័នៃដគគូេ្រមាង ្រក�មហុ៊នេម៉ករ និង្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ង ់ជា
ពិេសស្រក�មហុ៊នេម៉ករសងសងក់�ុងមលូដ� ន នឹងមានករលំបាកក�ងុករបំេពញកតព�កិច�ទំងេនះ។ ជា
ដំេណាះ្រសយ គេ្រមាងនឹងបេង�ីត និងេរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងសមា� រកសងករយល់ដងឹធម�តៗ។ 
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125. បុគ�លិកគេ្រមាងសខំន់ ែៗដល្រត�វមានករបណ�ុ ះបណា� ល រួមមាន ៖ 
ក. បុគ�លិកធនធានមនសុ្ស ឬបុគ�លិករដ�បាលែដលទទលួខសុ្រត�វេលីករេ្រជីសេរសីកម�ករេធ�កីរក�ងុ

គេ្រមាងផា� ល់ 
ខ. បុគ�លិកលទ�កម� 
គ. ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�មថា� កេ់ខត� 
ឃ. ម�ន�ីបេង� ល្រគប់្រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មក�ងុស� ប័នដកឹនំាករអនវុត�/ស� បន័អនវុត�ន៍

នីមួយៗ និងេខត�នីមយួៗ និងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�ម 
ង. ម�ន�ីបេង� លទទលួបន�កុករ្រគប់្រគងក�ងុស� បន័ៃដគគូេ្រមាងនមីួយៗ 
ច. បុគ�លិក ទី្របឹក្សោ និងបុគ�លកិរបសទ់្ីរបឹក្សោែដលេដរីតួនាទជីាអ�ក្រត�តពនិិត្យកិច�សន្យោ នងិទទលួ

ខុស្រត�វេលីករពិនិត្យតមដនករអនុេលមតមេគាលនេយាបាយេនះ។ 
 

126. សកម�ភាពកសងសមត�ភាព និងករយលដ់ងឹ ស�ិតេ្រកមក��បថ់វកិែដលេស�ីេឡីងក�ុងលិខតិបុករណ៍
េគាល (្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម)។ ទី្របឹក្សោ្រគប្់រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មថា� ក់េខត�នងឹប
ណ�ុ ះបណា� លសមាជកិ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ ្របធានសហគមន ៍និងអ�កេផ្សងេទៀតពីករអនុវត�នតីវិធិីេនះក�ុងកចិ�ករងរ
សហគមន៍។ 
 
127. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណងន់ងឹបេង�ីត និងេរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លខ�សី្រមាប្់រក�ម

ហុ៊នេម៉ករ និង/ឬអ�ក្រគប្់រគងករដ� នរបស់្រក�មហុ៊នេម៉ករ េដយពន្យល់ពីកតព�កចិ�របស់្រក�មហុ៊នេម៉ករ 
ដូចករកំណតក់�ុងករពិពណ៌នាលម�តិពីបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព។ ករចូលរួមក�ុងវគ�បណ�ុ ះប
ណា� លជាបុេរលក�ខណ� ស្រមាបក់រេដញៃថ�កចិ�សន្យោករងរក�ុងគេ្រមាងេនះ។ វសិ�ករ្រត�តពិនតិ្យក៏្រត�វចូលរួមវគ�
ទំងេនះផងែដរ។ វគ�បណ�ុ ះបណា� លេនថា� កជ់ាតនិឹងេរៀបចំេឡីងេដយទ្ីរបឹក្សោ្រគប្់រគងហនភិយ័សង�ម 
ចំែណកវគ�បណ�ុ ះបណា� លេនថា� កេ់ខត�នងឹេរៀបចំេឡីងេដយទី្របកឹ្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�ម
ថា� ក់េខត�។ 
 
128. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នឹងេរៀបចំកូនេសៀវេភសរេសរជាភាសែខ�រ េដយមានរូបភាពបង� ញងយយល ់
ែដលពន្យលព់ីលក�ខណ� ត្រម�វៃននីតវិធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ ស្រមាប់ែចកជូនកម�ករជាបក់ចិ�
សន្យោក�ុងគេ្រមាង។ កូនេសៀវេភេនះនឹងមានព័តម៌ានលម�តិស�ីពយីន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសក់ម�ករ 
េហីយនឹង្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយដល់កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ទំងអស់។ 

 
១១. ករពិេ្រគាះេយាបល់អ�កពក់ព័ន� និងករផ្សព�ផ្សោយពីនីតិវិធី្រគប់្រគងលក�ខណ�

ពលកម�និងករងរ 

 
129. ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួអ�កពក់ពន័�ស�ីព្ីរកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មរបសគ់េ្រមាងដណំាកក់លទ ី
៣ រួមទំងនីតិវធិី្រគប្់រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ នឹង្រត�វេធ�ីេឡីងទន�ឹមនឹងគា� នងឹករវយតៃម� ៖ បនា� បព់ី
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ឯកសរទំងេនះ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ (ចុងែខ េមស ឆា�  ំ ២០២០)។ ករផ្សព�ផ្សោយ និងករ
ពិេ្រគាះេយាបលន់ឹង្រត�វេ្រគាងេធ�ីេឡីងជាមួយភាគីមានចណំាបអ់រម�ណ៍ និងភាគរីងផលបះ៉ពលក់�ងុបណា� េខត�
ភាគឦសន (ជាទីែដលសំបូរេដយសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច រួមទំងជនជាតិេដីមភាគតចិទំងអស់
ែដលបានទទួលបណ័�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិមកទល់បច�បុ្បន� និងជាទី
ែដលសំបូរេដយទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�) និងក�ុងទី្រក�ងភ�ំេពញ។ ែផ�កតមវធិានកររបស់រដ� ភបិាលក�ងុ
ករបេ�� �សករឆ�ងរកីរលដលជំង ឺCOVID-19 ្រត�វេផ�រករពិេ្រគាះេយាបល់ផា� ល់ េទជាករពិេ្រគាះេយាបល់

អនឡាញេទតមភាពសម្រសប និងអចេធ�ីេទបាន។ ពិេ្រគាះេយាបល់ែដលេលីកេឡីងស្រមាប់គេ្រមាង
ដំណាក់កលទី៣ ក�ុងេពលេកីតមានជងំ ឺCOVID-19 នឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដយអនុវត�តមវធិសី�ស� ៣ វធិី
ស្រមាប់គេ្រមាងែដលផ�លហិ់រ��ប្បទនេដយធនាគារពិភពេលក ដូចជា អនឡាញ ទូរស័ព�/អុីែមល នងិសល
ឃំុ។ 
 
ក.អនឡាញ ៖  

• ស� ប័នអនុវត�ន៍ រួមមាន្រកសួងេរៀបចំែដនដី និង្រកសងួកសកិម� ្របកសថា ឯកសរទំងេនះអច
រកបានក�ុងេគហទំពរ័របស់ខ�នួ និង្របភពអនឡាញេផ្សងេទៀត (ដូចជា ទំព័រ Facebook) េដយ
ផ�ល់តំណភា� ប់ៃនឯកសរ។ ចំណុចេនះក៏រួមប��ូលករបកែ្របជាភាសែខ�រនូវេសចក�ីសេង�បរបស់
ឯកសរ យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ និងតរង ១០ ស�ីពី្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន នងិ
សង�ម (េសចក�ីសេង�បស�ពីីហនភិ័យ/ផលប៉ះពល ់និងវធិានករកត់បន�យ)។ ្រកសួងេរៀបចែំដន
ដផីលិតវេីដអូខ�ីមយួ (៥-១០ នាទី)(ឬសេំឡង) េដយពន្យល់ពីគេ្រមាង ផលប៉ះពល់ វធិានករ
កត់បន�យ យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ែដលេគអចរកបានឯកសរតមអនឡាញ និងរេបៀប
ែចករែំលកក�ីកង�ល/់មតេិយាបល/់សំណួរ។ 

ខ.ទូរសព័�  

• ស� ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាង ចត់តំងបុគ�លកិ SEO េដីម្ីបេរៀបបំ�� ីេឈ� ះអ�កចូលរួម/អ�ករងផលបះ៉
ពល់ក�ុងតំបនគ់េ្រមាង និងេលខទរូស័ព�របស់ពកួេគ េដយធានាថា មានសមាសភាគ�ស�សីម្រសប

ក�ុងប�� ីេឈ� ះេនាះ។ 

• េនេពលទូរស័ព�ចូល ្រក�ម SEO អចពន្យល់សេង�បដលអ់�កចលូរួមមា� ក់ៗពីគេ្រមាង ផលបះ៉ពល ់
និងហនិភ័យែដលអចេកីតេឡីង និងវធិានករកត់បន�យ ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ នងិពត័ម៌ាន
ទំនាក់ទំនង រួចសុំេយាបល់្រតឡប់។ េ្រកពីេនះ ពួកេគអចេផ�ីតំណភា� ប់តម SMS បនា� ប់ពកីរ
ទូរស័ព�ចូល  ជាមួយនឹងទពំ័រ Facebook និង YouTube (្របសិនេបីមាន) និងតណំភា� បឯ់កសរ

។ អ�កចូលរួមក៏អចនងឹ្រត�វបានេស�ីឱ្យប��ូ នព័តម៌ានបន�េទអ�កជតិខងរបសខ់�នួផងែដរ។ 

គ.សលឃំុ 

• រល់ឯកសរែដលបានបកែ្រប ដូចជា យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ និងតរង ១០ ៃន្រកបខណ�
្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (េសចក�ីសេង�បពីហនភិ័យ/ផលប៉ះពល ់និងវធិានករកតប់ន�យ) 
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្រត�វែតអចរកបានេនសលឃំុ។ អចដកផ់ា� ំងបដបង� ញពីឯកសរេនទីតំងេចញចលូ ដចូជា 
ខងេ្រកសលេរៀន វត�អរ៉ម និងផ្សោរ។ 

ឃ.ករចង្រកងឯកសរ និងពត័ម៌ាន្រតឡប់ 

ក. ក�ុងករទូរស័ព�ចូល និង Facebook/េគហទពំ័រ ស� ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាង្រត�វកំណតក់លបរេិច�ទ
កំណត់ច្បាស់លសក់�ងុករទទួលព័តម៌ាន្រតឡបស់�ីពពី្រងងឯកសរ 

ខ. បនា� ប់ពីបានបេង� ះមតិេយាបល/់សណួំរ ្រត�វដក់ប��ូលក�ុងទពំ័រ Facebook េដីម្ីបឱ្យអ�កេផ្សង

អចេមីលេឃីញ (េ្រពះក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់ េគនឹងស� ប់លឺអ�កេផ្សងេទៀតសួរសំណួរ) 
គ. ែផ�កេលីព័ត៌មាន្រតឡប់ សូមេរៀបចំរបាយករណ៍ពេិ្រគាះេយាបល់ េដយកត់សមា� ល់ពមីេធ្យោបាយ

េ្របី្របាស់ និងមតិេយាបល់/សំណួរែដលទទួលបាន។ 
 

130. កំណត់្រតស�ីពីករពិេ្រគាះេយាបល់ជរុំញករចូលរួមរបសអ់�កពកព់័ន� និងប�� សំខន់ៗមានបង� ញ
ក�ុងឧបសម�ន័� ១១ ៃនែផនករជំរុញករចូលរួមរបសអ់�កពកព់័ន�។ 
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ឧបសម�័ន� ១ ៖ ករវិភាគចំណុចខ�ះខតរវងច្បាប់ស�ីពីករងរ (១៩៩៧) និងលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី ២ 

 
លក�ខណ� ត្រម �វក�ុង

បទដ� នបរសិ� ន និង

សង�មទី ២ 

ច្បាប់ស�ីពកីរងរ ចំណុចខ�ះខតសំខន់ៗ មតិេយាបលស់�ីពីករអនុវត� វ ិធានកររបស់គេ្រមាង 

លក�ខណ� ករងរ និេយាជក្រត�វេតមានច្បាប់ករងរយ៉ាង
េហចណាស់មួយច្បាបស់្រមាប់េសចក�ី្រត�វ

ករៃនកម�ករនិេយាជិតរបសខ់�ួន(មា្រត 

១៤)។ 

សហ្រគាសែដលមានកម�ករនិេយាជិតយ៉ាង
តិច្របំាបីនាក់ ្រត�វែតេរៀបចំឱ្យមានបទប��

ៃផ�ក�ុងរបស់សហ្រគាសមួយជាដរប (ែផ�ក

ទី ៣)។ 

កម�ករនិេយាជិតទំងអស់្រត�វមានប័ណ�
ករងរ (េលីកែលងែតកម�ករក�ុងកសិដ� ន

តមរដូវកល)។ 

កិច�សន្យោអចេធ�ីជាលយលក�ណ៍អក្សរ 

ឬេដយមាតទ់េទ (មា្រត ៦៥)។ 

ករដក់កំហិតេលីសហ
្រគាសែដលមានកម�ករ

និេយាជិតយ៉ាងតិច ៨ នាក ់
គឺមិនសុីសង� កគ់ា� នឹង

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម

ទី ២។ 

សហ្រគាសមិនសូវផ�ូវករ ្របែហលជា

មិនបានដងឹពីវធិានទំងេនះ។ 

 

 

 

 

 

្របែហលជាកម�ករបេណា� ះអសន�្រគប់

្របេភទមិនទទួលបានប័ណ�ករងរ

េទ។ 

កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល ់នឹងមានលក�ខណ� ករងរ

ច្បាស់លស់។ 

្រត�វត្រម�វឱ្យ្រក�មហុ៊នេម៉ករអនុេលមតមបទប្ប��ត�ិៃន

ច្បាប់ស�ីពីករងរ។ 

ករមិនេរសីេអីង និង

ឱកសេស�ីភាព 

ច្បាប់ស�ីពីករងរ (មា្រត ១២) ហមឃាត់

ករេរសីេអីង។ 

ច្បាប់ស�ីពីកិច�ករពរ និងេលីកកម�ស់ជន

ពិករ (២០០៩) ជំពូក ៧ ហមឃាត់ករ

 គា� នយន�ករព្រងឹងករអនុវត�

ច្បាសល់ស។់ 

មិនច្បាស់ថា កូតស្រមាប់ករងររបស់

ជនពិករ្រត�វបានកំណតេ់ដយអនុ
្រកឹត្យ (ែដលត្រម�វេដយច្បាប់) នងិ/

ករមិនេរសីេអីង និងឱកសេស�ីភាព ្រត�វអនុវត�ចំេពះ

ករងររបសក់ម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់។ 

្រត�វមានសកម�ភាពករងរយុត�ិធម៌ និងមិនេរសីេអីង

ស្រមាប់កម�ករជាប់កិច�សន្យោ។ ក�ុងករណីែដល្រក�មហុ៊ន
េម៉ករជួលកម�ករមកពសីហគមន៍អ�កទទួលផល 
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េរសីេអីង និងត្រម�វឱ្យកណំត់្របព័ន�កូត

ស្រមាប់ករងររបស់ជនពិករ។ 

ឬ្រត�វបានព្រងឹងក�ុងករអនុវត� ឬយ៉ាង

ណាេនាះេទ។ 

សមាជិកសហគមន៍ជួបករលំបាក និងងយរងេ្រគាះ ្រត�វ

ទទួលបានឱកសេស�ីភាព។ ក�ុងករណីជួលសមាជិកជា

េ្រចីនរបស់សហគមន៍ ្រត�វផ�លក់ែន�ងែថទំកុមារ។ 

សិទ�ិបេង�ីតសហជីព/

សមាគម 

ជំពូក ៥ ផ�ល់្រកបខណ� ស្រមាប់អនុស�� រួម

។ 

ជំពូក ៩ ធានាសិទ�ិបេង�ីតសហជីព (េលីក

ែលងែតនិេយាជិតសធារណៈ)។ 

 សហជីពមានេ្រចីនក�ុងឧស្សោហកម�

កត់េដរ ប៉ុែន�មិនសូវមានក�ុងវសិ័យ

េផ្សងេទៀត។ 

យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របស់កម�ករនឹង្រត�វបាន

េរៀបចំេឡីងស្រមាប់កម�ករែដល្រត�វបានបដិេសធសិទ�ិ
បេង�ីតសហជីព/សមាគម។ 

ករទបស់� ត់/រតឹត្ិបតពល

កម�កុមារ 

អយុេធ�ីករអប្បបរមាគឺ ១៥ ឆា� ំ (មា្រត 

១៧៧) ប៉ុែន�កុមារែដលមានអយុ ១២-១៥ 
ឆា� ំ អច្រត�វបានជួលស្រមាប់ករងរ្រស

លៗែដលមិនរខំនដលក់រសិក្សោរបស់ពួក
េគ។ ្របកសេលខ ០២ (២០០៨) លម�ិត

ពី្របេភទ និងេម៉ាងករងរ្រសលៗែដល្រត�វ

បានអនុ�� ត។ 

កម�ករនិេយាជិតែដលមានអយុេ្រកម ១៨ 
ឆា� ំមិន្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេធ�ីករងរេ្រគាះ

ថា� ក់េឡីយ (មា្រត ១៧៧)។ 

កម�ករនិេយាជិតែដលមានអយុេ្រកម ១៨ 

ឆា� ំមិន្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេធ�ីករេពលយប់
េឡីយ (ប៉ុែន�មានករណីេលីកែលងជាេ្រចីន, 

មា្រត ១៧៥)។ 

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម

ទី ២ មិនអនុ�� តឱ្យកមុារ
ែដលមានអយុេ្រកមអយុ

េធ�ីករអប្បបរមាេធ�ីករងរ
្រសលៗេឡីយ (១៥ ឆា� ំ

េនកម�ុជា)។ 

េលីកែលងែតក�ុងករណី

ែដលករងរេ្រគាះថា� ក្់រត�វ
បានអនុ�� តជាមុនេដយ

្រកសួងករងរ (មា្រត 
១៧៧ និង ្របកសេលខ 

១០៦) ហក់មិនសុីសង� ក់
គា� នឹងបទដ� នបរសិ� ន និង

សង�មទី ២។ 

ILO (២០១៤) កត់

សមា� ល់ថា ករហមឃាត់

េលីពលកម�កុមារ្រត�វបាន

ករងររបស់កុមារែដលេធ�ីករជាមួយ

ឪពុកមា� យក�ុងករងរកសិកម� ពិតជា
មានែមន។ មានករេចទ្របកនថ់ា 

ចំណុចេនះក៏េកីតេឡីងជាទូេទេន
ឡឥដ� ែដលពក់ព័ន�នឹងករងរេដះ

បំណុល និងលក�ខណ� ករងរេ្រគាះ

ថា� កផ់ងែដរ។ 

កម�វធិី Time-Bound របស់ ILO-
IPEC ២០០៤ េផា� តេលីទីតំង/វសិ័យ 

១០ រួមទំងផលិតកម�អំបិល េនសទ 
ចមា� រេកស៊ូ ឧស្សោហកម�ឥដ� កុមារេធ�ី
ករតមផ�ះ (េនចំណុច្រពំែដន?)។  

ក�ុងកលៈេទសៈណាក៏េដយ គា� នកុមារអយុេ្រកម ១៥ 

ឆា� ំណាមា� ក់្រត�វបានជួលឱ្យេធ�ីករេនាះេទ (រួមទំង

ករងរសហគមន៍)។ 

ក�ុងកលៈេទសៈណាក៏េដយ កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា� ំ
នឹងមិន្រត�វបានជួលេធ�ីជាកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់

េឡីយ។ 

កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា� ំ នឹងមិន្រត�វបានជួលជាកម�ករេធ�ី
ករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ តមរេបៀបែដលអចបង�េ្រគាះថា� ក់ 
ឬរខំនដលក់រសិក្សោ ឬប៉ះពល់ដល់សុខភាព ឬករ

អភិវឌ្ឍែផ�ករូបរងកយ ្របាជា�  ស� រតី សីលធម៌ ឬសង�ម

របស់កុមារេឡីយ។ 

កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា� ំ នឹងមិន្រត�វបានជួលជាកម�ករ
ជាប់កិច�សន្យោ េដយមានករជូនដំណឹងជាមនុ និង

េ្រកមលក�ខណ� រតឹត្ិបត (េមីលនីតិវធិីស�ីពីពលកម�កុមារ 

និងករងរេដយបង�ំ)។ 
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្រកសួងករងរអចអនុ�� តឱ្យេលីកែលងពី
បទប្ប��ត�ិស�ីពីអយុេធ�ីករអប្បបរមា 

(មា្រត ១៧៧)។ 

្របកសេលខ ១០៦ (២០០៤) មានតរង
កិច�ករេ្រគាះថា� កែ់ដល្រត�វបានហមឃាត់

ចំេពះកម�ករជាកុមារ េលីកែលងែតមានករ
អនុ�� តពី្រកសួងករងរ។ តរងកិច�ករ

ហមឃាត់ រួមប��ូ លករងរេនករដ� ន 
េលីកែលងែត “តំបន់សុវត�ិភាពែដលបាន

កំណត់”។ 

អនុវត�ែតក�ុងបរបិទៃន

ករងរផ�ូវករ ចំែណកកម�
ករជាកុមារភាគេ្រចីនស�ិត

ក�ុងវសិ័យកសិកម�េ្រក 

ផ�ូវករ។ 

អយុរបសន់ិេយាជិត្រត�វេផ��ងផា� ត់ និង្រត�តពិនិត្យ េន

េពល្រត�តពិនិត្យកិច�សន្យោ។ 

្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ង់្រត�វផ�ល់ករប�� កព់ីករមិនេ្របី្របាស់

ពលកម�កុមារ េដយមានវធិានករេផ��ងផា� តក់�ុងវសិ័យ
ែដលមានហនិភ័យខ�ស់ (នីតិវធិីស�ីពីពលកម�កុមារ និង

ករងរេដយបង�ំ)។ 

ករទប់ស� ត់ករងរ

េដយបង�ំ 

ករងរេដយបង�ំ (មា្រត ១៥) និងករងរ

េដះបំណុល (មា្រត ១៦) ្រត�វបានហម

ឃាត់។ 

 ករងរេដះបំណុលពិតជាមានែមន។ ករងរេដយបង�ំ្រគប់្របេភទ រួមទំងករងរេដះបំណុល 

្រត�វបានហមឃាត់។ 

្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ង់្រត�វផ�ល់ករប�� កព់ីករមិនេ្របី្របាស់

ពលកម�កុមារ េដយមានវធិានករេផ��ងផា� តក់�ុងវសិ័យ
ែដលមានហនិភ័យខ�ស់ (នីតិវធិីស�ីពីពលកម�កុមារ និង

ករងរេដយបង�ំ)។ 

គេ្រមាង្រត�វ្រត�តពិនិត្យ និងរយករណ៍ រួមទំងករជូន

ដំណឹងពីឧប្បត�ិេហតុនានាក�ុងរយៈេពល ៤៨ េម៉ាង។ 

យន�ករបណ�ឹ ងតវ៉ មិន្រត�វបានេលីកេឡីងជាក់លក់ េលីកែលង
ែតតួនាទីរបស់្របតិភូបុគ�លិកក�ុងករផ្សះផ្សោ

របណ�ឹ ងតវ៉ (មា្រត ២៨៤, ២៩៧)។ 

បទប្ប��ត�ិមិនធានាលទ�
ភាពរបស់កម�ករនិេយាជិត

ក�ុងករេ្របី្របាស់យន�ករប

ណ�ឹ ងតវ៉េទ។ 

 គេ្រមាង្រត�វបេង�ីត និងដក់ឱ្យដំេណីរករយន�ករបណ�ឹ
ងតវ៉របសក់ម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង។ គេ្រមាងនឹង្រត�តបិ
និត្យ និងរយករណ៍ពីករអនុវត�យន�ករេនះ។ 
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ករកំណត់អត�ស�� ណ

មុខស�� េ្រគាះថា� ក់

ែដលអចេកីតេឡីង 

្រគប្់រគឹះស� ន និងទីកែន�ងេធ�ីករ ្រត�វេរៀបចំ

យ៉ាងណាឱ្យមានករធានាសុវត�ិភាពរបស់

កម�ករនិេយាជិត (មា្រត ២៣០)។ 

 ករអនុវត�ស�ង់ដរសុវត�ិភាពេនខ�ះ

ចេនា� ះ ជាពិេសសក�ុងវសិ័យេ្រកផ�ូវ

ករ និងក�ុងឧស្សោហកម�សំណង់។ 

្រត�វបេង�ីតនីតិវធិីវយតៃម�ហនិភ័យសុខភាព និងសុវត�ិភា

ព។ 

ករផ�ល់វធិានករទប់

ស� ត់ និងករពរ 

មា្រត ២២៩ ែចងថា ចំណុចេនះ្រត�វស�ិត

េ្រកមេសចក�ី្របកស។ 
  យុទ�ស�ស�សុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរ ្រត�វបានបេង�ីត

េឡីងស្រមាប់កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់។ 

វធិានករសុវត�ិភាពកែន�ងេធ�ីករស្រមាប់កម�ករជាប់កិច�

សន្យោ េដយអនុេលមតមករពិពណ៌នាលម�ិតពីបរសិ�

ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព។ 

ករបណ�ុ ះបណ� លកម�
ករនិេយាជិត និងកររក្សោ

ទុកកំណត់្រតបណ�ុ ះប

ណា� ល 

គា� នករេលីកេឡីងជាក់លកព់ីករបណ�ុ ះ   

បណា� លសុវត�ិភាព។ 

  ករពិពណ៌នាលម�ិតពីបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិ
ភាពត្រម�វឱ្យមានករបណ�ុ ះបណា� លពីសុវត�ិភាពសម

្រសបស្រមាប់កម�ករ។ 

ករចង្រកងឯកសរ និង

កររយករណ៍ពីេ្រគាះ
ថា� ក ់ជំងឺ និងឧប្បត�ិ
េហតុករងរ 

មិនច្បាស់ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម

ទី ២ ត្រម�វឱ្យមាននីតិវធិី
រយករណ៍។ 

 ករពិពណ៌នាលម�ិតពីបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិ
ភាពត្រម�វឱ្យកត់្រតពីឧប្បត�ិេហតុសុខភាព និងសុវត�ិភាព

េនកែន�ងេធ�ីករទំងអស ់ក�ុង្របព័ន�មួយ។ 

ករេ្រតៀមខ�ួនទប់ទល់

េ្រគាះអសន� 
មិន្រត�វបានេលីកេឡីងជាក់លក់   កែន�ងេធ�ីករទំងអស់្រត�វមានែផនករសុខភាព និងសុវត�ិ

ភាព រួមទំងែផនករេ្រគាះអសន� (ករពិពណ៌នាលម�ិត

ពីបរសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសុវត�ិភាព)។ 

ដំេណាះ្រសយស្រមាប់

ផលប៉ះពល់អវជិ�មាន 

នាយកសហ្រគាស្រត�វទទួលខុស្រត�វេលី
េ្រគាះថា� ក់ករងរទំងអស់ (មា្រត ២៤៩)

។ 

 មានកម�ករសំណង់ែត ១១% ប៉ុេណា� ះ

ែដល្រត�វបានធានារ៉ប់រង (កែស

ភ�ំេពញប៉ុស�ិៗ ០៩/១០/២០២០)  

កម�ករនិេយាជិតទំងអស្់រត�វទទួលបានករធានារ៉ប់រង

េលីមុខស�� េ្រគាះថា� ក់ករងរ (ករពិពណ៌នាលម�ិតពីប

រសិ� ន សង�ម សុខភាព និងសវុត�ិភាព)។ 
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្រត�វមានរបបទូេទមួយខងកររ៉ប់រងជា

កតព�កិច� (មា្រត ២៥៦) ប៉ុែន�ខ�ឹមសរមិន

ច្បាស់លស់។ 
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ឧបសម�័ន� ២ ៖ នីតិវិធីស�ីពីពលកម�កុមារ និងករងរេដយបង�ំ 

 

 

 

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

 

 

 

គេ្រមាងែបងែចកដីេដម្បសីង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាក់កលទី ៣ 

(LASED III) 

 

 

 

េសចក�ី្រពងនីតវិធិីស�ពីីពលកម�កុមារ និងករងរេដយបង� ំ
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A3-1 
 

ក.វិសលភាព និងេគាលបំណង 
 
1. នីតិវធិី្រគប់្រគងលក�ខណ� ពលកម� និងករងរ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងស្រមាប់គេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីប
សង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាកក់លទី ៣ (LASED III) េដយអនុេលមតមលក�ខណ� ត្រម�វៃន
្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មរបសធ់នាគារពិភពេលក ជាពិេសសបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី ២ ស�ីពី
លក�ខណ� ពលកម� និងករងរ។ 

 
2. ឯកសរេនះមានេគាលបំណងកណំតព់ីនតីិវធិែីដល្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសណំង់

្រត�វយកេទអនវុត� ក�ុងនាមជាស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�គេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�
កិច�ដំណាក់កលទ ី៣ របស់រជរដ� ភិបាលកម�ជុា និង្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ក�ុងនាមជាស� ប័
នអនុវត�ន៍គេ្រមាង េដីម្ីបករពរមិនឱ្យមានពលកម�កុមារ និង/ឬករងរេដយបង� ំក�ុងេពលអនវុត�គេ្រមាង រួម
ទំងសមាសភាគទំងអស ់សកម�ភាព និងអនគុេ្រមាងពកព់័ន�ទំងអស។់ 
 
3. នីតិវធិីក�ុងឯកសរេនះជាលក�ខណ� ត្រម�វស្រមាបស់� ប័ន ្រក�មហុ៊នេម៉ករ និង្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងទំ់ង
អស់ែដលពក់ព័ន�នងឹករ្រគប្់រគងករងរស្រមាបេ់គាលបណំងៃនសកម�ភាពែដលបង� ឬ្រត�វបានេធ�ីេឡីង
េដយសរែតគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាកក់លទី ៣។ 
 

4. នីតិវធិីេនះអនុវត�ចំេពះករជំរុញករចលូរួម និងករ្រគប់្រគងកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងែដលស�តិក�ងុ
្របេភទណាមួយៃន្របេភទដចូតេទ ៖ កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ កម�ករជាប់កចិ�សន្យោក�ងុគេ្រមាង កម�ករ
ផ�ត់ផ�ង់បឋម កម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមនរ៍បសគ់េ្រមាង ដចូមានកំណតខ់ងេ្រកម។ ម�ន�ីរជករមិន្រត�វបាន
ចត់ចូលជាកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងស្រមាបេ់គាលបណំងៃននតីិវធិទំីងេនះេឡីយ។ 
 
ខ.និយមន័យ 
 
5. ពលកម�កុមារ សំេដេលីករងរ ឬករពកព់័ន�នឹងមនសុ្សែដលមានអយុេ្រកម ១៥ ឆា�  ំ ឱ្យេធ�ីកចិ�
ករងរក�ុងទ្រមង់ណាមយួឱ្យនិេយាជក និងករជួល ឬករពក់ពន័�នងឹមនសុ្សែដលមានអយុេ្រកម ១៨ ឆា�  ំឱ្យ
េធ�ីកិច�ករងរក�ុងទ្រមងណ់ាមួយ េលីកែលងែតក�ងុលក�ខណ� ែដលអន�ុ� តេដយនតីវិធិីេនះ។ 
 

6. កម�ករជាប់កចិ�សន្យោ សំេដេលីអ�កែដល្រត�វបានជលួ ឬពក់ព័ន�ផា� ល់េដយ្រក�មហុ៊នេម៉ករ ឬ្រក�ម
ហុ៊នេម៉ករបន�ឱ្យេធ�ីកិច�ករងរែដលពកព់័ន�នងឹករអនុវត�កិច�សន្យោែដលទទួលបានហិរ��ប្បទនតមរយៈ 
LASED III AWPB ឬកររួមចំែណកផា� លដ់លក់រអនវុត�គេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣។ 
 
7. ករងរេដយបង� ំសំេដេលីករងរែដលេធ�េីឡីងេដយមនិស�្័រគចតិ� និងស�តិេ្រកមករគរំមដកេ់ទស
ទណ� ។ ករងរេដយបង�ំរួមប��ូលស� នភាពែដលបគុ�ល្រត�វបានេគបង�ំឱ្យេធ�ីករេដយេ្របីអំេពីហិង្សោ ឬករ
បំភិតបភំ័យ ករជំពក់បំណុល ករដកទុកឯកសរអត�ស�� ណ ឬករគំរមសងសងឹក�ងុទ្រមងេ់ផ្សងេទៀត។ 



គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ ៖ េសចក�ី្រពងនីតិវធិីស�ីពីពលកម�កុមារ និងករងរេដយបង� ំ

A3-2 
 

ករជួលមនុស្សឱ្យេធ�ីករេដីម្ីបេដះបំណុល្រត�វបានចតទ់កុជាករងរេដយបង�សំ្រមាប់េគាលបំណងៃននីតិវធិី
េនះ។ 
 
8. កម�ករេធ�កីរក�ុងសហគមនេ៍្រកមគេ្រមាង សំេដេលីអ�កែដលអចជាអ�កទទួលបានដីធ�កី�ងុសម្បទន
ដីសង�មកិច�ែដលគំា្រទេដយគេ្រមាងដំណាកក់លទី ២ ឬសមាជិករបសស់ហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិែដល
ដក់ពក្យសុំ ឬមានប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ ែដលគំា្រទេដយគេ្រមាង

ដំណាក់កលទី ៣ និងអ�កែដលរួមចែំណកេដយស�័្រគចិត�ជាកមា� ងំពលកម� (ហត�កម� ឬមិនែមនហត�កម�) 
េដយទទលួបាន ឬមិនទទលួបាន្របាកឈ់�ួល ក�ុងកិច�ករមួយែដលេរៀបចំេដយ ឬេដយសហករជាមួយ្រក�ម
្របឹក្សោឃំុ ឬ្រក�មសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ និងេឆ�យីតបនងឹស� នភាពណាមួយដូចខងេ្រកម ៖ 

ក. ករេរៀបចំសហគមន៍ និងកិច�ករអបរ់ែំដលេធ�ីេឡីងេដយស�្័រគចតិ�េដយសមាជកិសហគមនម៍ា�
ក់ៗ និងគា� នកិច�សន្យោផ�ូវករ ឬលភករពីមលូនិធគិេ្រមាង (េលីកែលងែតចំណាយេផ្សងៗ)។ 

ខ. ករងរែដលេធ�ីេឡីងក�ុងករបង� ញកសកិម�េលីក្បាលដ ី េ្រកមករែណនំា និង្រត�តពិនិត្យរបស់
បុគ�លិកគេ្រមាង ឬទី្របឹក្សោ (ឧ. ្រក�មសិស្សចុះតមែ្រសកសិករែដលេរៀនសូ្រតពីលហំតអ់នវុត�ន៍
ស�ីពីករបង� ញេលីក្បាលដី) 

គ. កិច�ករងរសហគមន ៍ដូចជា ករងរកយ និងចក់ដ ីករដំេស�  ករដំេដីមេឈី សកម�ភាពសង
សង់តិចតចួ។ល។ ែដលមិនទទលួបាន្របាកឈ់�ួល ឬទទលួបានករទូទតខ់�ះៗជា្របាក់ ឬសមា� រៈ 
េដយផា� ល់ពីស� ប័នដកឹនំាករអនុវត�គេ្រមាង/ស� ប័នអនុវត�នគ៍េ្រមាង ឬៃដគូគេ្រមាង មិនែមនពី
្រក�មហុ៊នេម៉ករ ឬែដលករទូទត់ទទួលបានពី្រក�មហុ៊នេម៉ករែដលមានកតព�កចិ�ជយួកមា� ងំ
ពលកម�ក�ុងសហគមន៍េទតមលក�ខណ� កចិ�សន្យោ ក�ុងេគាលបណំងបេង�ីតឱកសករងរ។ 

 
9. កម�ករេធ�កីរក�ុងគេ្រមាងផា� ល់ សំេដេលីអ�ក (េ្រកពីម�ន�ីរជករ) ែដល្រត�វបានជួល ឬជំរុញករចលូ
រួមផា� ល់េដយស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�គេ្រមាង ស� ប័នអនុវត�ន៍គេ្រមាង ្រក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត� ឬស� ប័នៃដគូ
គេ្រមាង ឬជំរុញករចូលរួមេដយមន�រីសមុី រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ឬសហគមនម៍ូលដ� ន ស្រមាប់កិច�ករងរ
ែដលពក់ព័ន�នឹងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣។ 
 
10. កម�ករផ�តផ់�ងប់ឋម សំេដេលីអ�កែដល្រត�វបានជួល ឬជំរុញករចូលរួមេដយ្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងែ់ដល 
១) ចុះកិច�សន្យោជាលយលក�ណ៍អក្សរក�ុងករផ�តផ់�ង់ទនំិញ ឬសមា� រចំបាចស់្រមាប់ករអនវុត�គេ្រមាង
ដំណាក់កលទី ៣ ឬ ២) ្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ង់សមា� រចំបាចស់្រមាបក់រអនវុត�កចិ�សន្យោែដលផ�លហិ់រ��ប្បទន

តមរយៈ LASED III AWPB ឬរួមចែំណកផា� លដ់ល់ករអនុវត�គេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣។ 
 
គ.ភាគីែដល្រត�វអនុវត�តមនីតិវិធីេនះ 
 
11. ភាគីខងេ្រកមនឹងទទលួខុស្រត�វេលីករ្រគប្់រគងករងរេ្រកមគេ្រមាងដណំាក់កលទ៣ី និង្រត�វអនុ
វត�តមនីតិវធិីេនះ ៖ 

ក. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម� និងសំណង់ 



គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ ៖ េសចក�ី្រពងនីតិវធិីស�ីពីពលកម�កុមារ និងករងរេដយបង� ំ

A3-3 
 

ខ. ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 
គ. ្រក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត� 
ឃ. អង�ករមិនែមនរដ� ភបិាលែដលេដីរតនួាទជីាៃដគគូេ្រមាង ឬទទលួបានមលូនធិិតមរយៈ LASED 

III AWPB ឬអនវុត�សកម�ភាពេ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀង ឬអនសុ្សោរណៈេយាគយលគ់ា� ជាមយួស� បន័
អនវុត�ន៍គេ្រមាងដំណាកក់លទី៣ ស្រមាប់េគាលបំណងពកព់ន័�នងឹគេ្រមាងដណំាក់កលទ ី៣ 

ង. មន�ីរសមុី រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ (រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិរួមប��ូលរដ�បាលេខត� រដ�បាល្រស�ក 

និង្រក�ម្របឹក្សោឃំុ) ែដលទទួលបានមលូនិធ ិឬចូលរួមក�ងុសកម�ភាពែដលទទលួបានជនំយួមលូនិ
ធិពីគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣ 

ច. ្រក�មហុ៊នេម៉ករ រួមទំងអ�កផ�លេ់សវជនំាញ ែដលអនុវត�កិច�សន្យោែដលទទលួបានរ��ប្បទន
តមរយៈ LASED III AWPB 

ឆ. ្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ងវ់ត�ុធាតុេ្រកមកចិ�សន្យោជាលយលក�ណ៍អក្សរែដលទទលួបានហិរ��ប្បទនតមរ
យៈ LASED III AWPB 

ជ. ្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ងវ់ត�ុធាតដុល់្រក�មហុ៊នេម៉ករក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទី ៣។ 
 

ឃ.នីតិវិធី 
 
អយុេធ�ីករអប្បបរមា 
12. េយាងតមច្បាបក់ម�ជុា អយុេធ�ីករអប្បបរមាស្រមាប់កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង្រគប់្របេភទ គឺ ១៥ ឆា� ។ំ 
 
13. េទះក�ុងកលៈេទសៈណាក៏េដយ កុមារអយុេ្រកម ១៨ ឆា�  ំនឹងមិន្រត�វបានជួលជាកម�ករេធ�ីករក�ងុ
គេ្រមាងផា� លេ់ឡីយ។ 
 
14. កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា�  ំនឹងមិន្រត�វបានជួល ឬពក់ពន័�នងឹគេ្រមាងតមរេបៀបែដលអចបង�េ្រគាះថា� ក់ 
ឬរខំនដលក់រសិក្សោ ឬប៉ះពលដ់ល់សខុភាព ឬករអភិវឌ្ឍែផ�ករូបរងកយ ្របាជា�  ស� រតី សីលធម៌ ឬសង�ម
របស់កុមារេឡីយ។ កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា�  ំ នឹង្រត�វបានជួលជាកម�ករជាប់កចិ�សន្យោក�ុងគេ្រមាងេ្រកម
លក�ខណ� ដូចខងេ្រកម ៖ 

ក. ក�ុងកលៈេទសៈណាកេ៏ដយ កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា�  ំ នឹងមិនេធ�ីករេដយគា� នករ្រត�តពនិតិ្យ
េនាះេទ។ 

ខ. កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា� នំឹងមិន្រត�វបានជួលឱ្យេធ�ីករងរសងសងអ់គារ និងសំណង់នានា ឬ
ករងរែដលត្រម�វឱ្យចុះរេណ� ករដ� នេលីសពជីេ្រម្រតឹមស� ។ 

គ. កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា� នំឹងមិន្រត�វបានជលួឱ្យេធ�ីករងរែដលត្រម�វឱ្យមានករេរៀបចំទដុកវ់ត�ុ
ធាតសុងសង់ែដលអចបង�េ្រគាះថា� ក ់រួមទំងសុីមង៉់ត។៍ 

ឃ. កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា�  ំ ែដលបានចុះេឈ� ះចូលេរៀន នឹងមិន្រត�វបានជលួឱ្យេធ�ីករក�ងុេម៉ាង
សិក្សោេឡីយ។ 
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A3-4 
 

15. កុមារអយុេ្រកម ១៥ ឆា�  ំ នឹងមិន្រត�វបានអន�ុ� តឱ្យេធ�ីករជាកម�ករេធ�ីករក�ុងសហគមនរ៍បស់
គេ្រមាងេឡីយ។ 
 
16. កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា�  ំ ែដលបានចុះេឈ� ះចូលេរៀន នឹងមិន្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេធ�ីករជាកម�ករេធ�ី
ករក�ុងសហគមនរ៍បស់គេ្រមាងក�ងុេម៉ាងសិក្សោេឡីយ។ កុមារអយុ ១៥-១៧ ឆា�  ំ្របែហលជាមិនចលូរួមក�ងុកចិ�
ករងរសហគមន៍េដយគា� នករ្រត�តពនិិត្យេឡីយ។ 

 
ករហមឃាតក់រងរេដយបង� ំ
17. រល់្របេភទៃនករងរេដយបង�ំែដលមានកំណតខ់ងេល ី ្រត�វបានហមឃាត់ជាដចខ់តក�ងុ
សកម�ភាពទំងឡាយណាែដលរួមចែំណកដលក់រអនវុត�គេ្រមាងដណំាកក់លទី ៣។ 
 
ករេផ��ងផា� ត់ 
18. ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាង និងស� ប័នៃដគគូេ្រមាង ្រត�វទទលួខុស្រត�វេលកីរ
េផ��ងផា� ត ់និង្រត�តពិនិត្យអយុរបសក់ម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� ល ់មុននឹងចប់េផ�ីមករងរ។ ជាធម�ត វធិាន
ករជាក់ែស�ងគឺករពិនិត្យអត�ស�� ណប័ណ�។ 
 
19. ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាង និងស� បន័ៃដគូគេ្រមាង្រត�វត្រម�វឱ្យមានករអនេុលម

តមអយុអប្បបរមា និងករហមឃាត់ករងរេដយបង� ំជាលក�ខណ� ៃនកចិ�សន្យោជាមយួ្រក�មហុ៊នេម៉ករ នងិ
្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ង។់ ឯកសរេដញៃថ�្រត�វប�� កឱ់្យច្បាសថ់ាករេ្របី្របាស់ពលកម�កុមារ ឬករងរេដយបង�នំងឹ
្រត�វចត់ចូលជាកររេំលភកិច�សន្យោ និងអចឈនដល់ករលុបេចលកិច�សន្យោ។ 
 
20. ្រក�មហុ៊នេម៉ករនឹងទទលួខសុ្រត�វេលីករេផ��ងផា� តអ់យុរបស់កម�ករជាប់កចិ�សន្យោ រួមទំងកម�ករ
របស់្រក�មហុ៊នេម៉ាករបន� មុនេពលពួកេគចបេ់ផ�ីមករងរក�ុងសកម�ភាពគេ្រមាង។ ្រក�មហុ៊នេម៉ករែដលខក
ខនមិនេធ�ីករ្រត�តពនិិត្យែដលត្រម�វឱ្យេធ�ីេឡីង  េស�ីនឹងកររេំលភកចិ�សន្យោ។ 
 
21. អ�ក្រត�តពិនិត្យក�ុងកិច�សន្យោ ែដលអចជាម�ន�ីគេ្រមាង ឬអ�ក្រត�តពិនតិ្យបេច�កេទស ែដលេធ�កីរឱ្យអ�ក
ផ�ល់េសវ នឹងទទលួខុស្រត�វេលីករពិនតិ្យកមា� ងំពលកម�របស្់រក�មហុ៊នេម៉ករ ស្រមាប់ករេ្របី្របាស់ពលកម�
កុមារ និងករងរេដយបង�ំ។ ក�ុងករណីែដលសង្សយ័ពពីលកម�កមុារ ឬករងរេដយបង�ំ អ�ក្រត�តពិនតិ្យកចិ�

សន្យោ្រត�វត្រម�វឱ្យ្រក�មហុ៊នេម៉ករ ផ�ល់ភស�ុតងប�� កថ់ាគា� នករណីេនះេកីតេឡាះង។ ករងរ្របែហលជា្រត�វ
ព្ួយរ ឬក៏កម�ករជាកុមារ ឬពលករក�ងុករងរេដយបង�ំ្រត�វបានដកេចញពីករងរ រហូតដលប់ានផ�លភ់ស�តុងចំ
បាច់។ 
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A3-5 
 

22. ្រក�មហុ៊នេម៉ករែដលចង់ជលួកម�ករែដលមានអយុ ១៥-១៧ ឆា�  ំឱ្យេធ�ីកិច�ករែដល្រត�វបានអន�ុ� ត 
្រត�វជូនដំណឹងជាមនុដល់អ�ក្រត�តពនិតិ្យកិច�សន្យោអំពអីត�ស�� ណ អយុ និងតួនាទីស្រមាបក់ម�ករេនាះ និង
្រត�វផ�ល់ភស�ុតងប�� ក់ថា កម�ករេនាះមានអយុយ៉ាងតចិ ១៥ ឆា� ។ំ 
 
23. និេយាជករបស់កម�ករផ�តផ់�ងប់ឋមក�ុងគេ្រមាង នឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យប�� ក់អះអងេនេពលចះុហត�
េលខេលីកិច�សន្យោថាគា� នករេ្របី្របាស់ពលកម�កមុារ ឬករងរេដយបង�ំ ឬនឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់ក�ុងករផលិ
ត េរៀបចំទុកដក់ ឬដក់ជ��ូ នសមា� រផ�ត់ផ�ង់។ 
 
24. ករេផ��ងផា� ត់បែន�មនឹង្រត�វបានេធ�ីេឡីងស្រមាប់វសិ័យែដលមានហនភិ័យខ�សដ់ូចខងេ្រកម ៖ 

ក. ចមា� រកសិកម�ខ� តធកំ�ងុ្របេទសកម�ជុា ែដលផ�តផ់�ង់វត�ុធាតដំុដះុដលគ់េ្រមាង 
ខ. ឡផលិតឥដ� និងេក្ប�ងស្រមាបផ់�តផ់�ងដ់ល់គេ្រមាង។ 

 
25. ករេផ��ងផា� ត់អចេធ�ីេឡីងេដយ ៖ 

ក. អធិករកិច�ផា� លក់�ងុបរេិវណរបស់្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ង់ េដយមានវត�មានរបសទ់ី្របឹក្សោ្រគប្់រគងហនិ
ភ័យបរសិ� ន និងសង�មថា� កេ់ខត� ឬ 

ខ. ករផ�ល់វ�ិ� បនប្រតេដយ្រកសងួករងរ/មន�ីរករងរ ែដលប�� ក់ថា បរេិវណអគាររបស់្រក�ម
ហុ៊នផ�ត់ផ�ង់្រត�វបានេធ�ីអធិករកិច� និងគា� នកររេំលភច្បាប់កម�ុជាស�ីពពីលកម�កមុារ ឬករងរ

េដយបង�ំេឡីយ។ 
 
26. គា� នករទូទតស់្រមាប់្របេភទសមា� រផ�តផ់�ង់ទំងេនះ ឬករងរែដលេ្របី្របាស់្របេភទសមា� រផ�តផ់�ងទំ់ង
េនះេឡីយ រហូតទលែ់តបានប��បក់រពិនតិ្យេផ��ងផា� ត់។ 
 
27. ្រក�មគេ្រមាងថា� ក់េខត�នងឹេផ��ងផា� ងថ់ា ពលកម�កមុារមិន្រត�វបានេ្របី្របាស់ក�ងុករងរសហគមន ៍តមរ
យៈករេធ�ីអធិករកិច�េដយទី្របឹក្សោ្រគប្់រគងហនិភយ័បរសិ� ន និងសង�មថា� កេ់ខត� ែដលនឹងរយករណ៍េទអ�ក
្រគប់្រគងគេ្រមាងថា� ក់េខត�។ 
 
28. ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�មថា� កេ់ខត�នឹងទទួលខុស្រត�វេលីករពិនតិ្យេឡីងវញិេលី
ករេរៀបចំស្រមាប់កិច�ករងរសហគមន ៍ ជាពិេសសកិច�ករជា្រក�ម និងេផ��ងផា� ត់ថា ករងរកំពុង្រត�វបានេធ�ី
េឡីងេដយស�័្រគចិត� េពលគឺសហគមន ៍ និងសមាជកិសហគមនទំ៍ងអសម់ានសទិ�ិបដិេសធមនិចលូរួមេដយ
មិន្របឈមនឹងទណ� កម�្រគបទ់្រមង ់េលីកែលងែតករដកហូតករទូទត ់(ជា្របាក់ ឬសមា� រៈ) ែដល្រត�វបានផ�
ល់ជូនជាលភករស្រមាបក់ិច�ករងរពកព់័ន�។ 
 



គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ ៖ េសចក�ី្រពងនីតិវធិីស�ីពីពលកម�កុមារ និងករងរេដយបង� ំ

A3-6 
 

កររេំលភករហមឃាតព់លកម�កុមារ និងករងរេដយបង� ំ
29. រល់ករណីរេំលភេលីករហមឃាត់ពលកម�កមុារ និងករងរេដយបង�ំ េដយ្រក�មហុ៊នេម៉ករ ្រក�ម
ហុ៊នផ�ត់ផ�ង់ ឬស� ប័នៃដគូគេ្រមាង ែដលរកេឃីញេដយស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ស� បន័អនុវត�ន៍គេ្រមាង
ដំណាក់កលទី៣ ្រត�វបានចត់ទុកជាឧប្បត�ិេហតធុ�នធ់�រ េហីយនឹង្រត�វបានជូនដំណឹងេទ្របធាន្រក�មករងរ
ធនាគារពិភពេលកក�ងុរយៈេពល ៤៨ េម៉ាង។ ធនាគារពិភពេលកមានសិទ�ពិនិិត្យេឡីងវញិេលីលទ�ភាពដក់
ទណ� កម�នានា។ 

 
30. រល់ករណីរេំលភេលីករហមឃាត់ស�ីពពីលកម�កមុារ និងករងរេដយបង�ំ ្របធានគេ្រមាងនងឹចត់
តំង្រក�មេសុីបអេង�តករណីេនាះ។ ្រក�មេសុីបអេង�តមានសមាសភាគម�ន�គីេ្រមាង និងទ្ីរបឹក្សោគេ្រមាងែដល មនិ
ធា� ប់កន់តួនាទីផា� លក់�ងុករជរុំញករចូលរួមរបសក់មា� ងំពលកម�ក�ងុកិច�ករពក់ពន័� ឬលទ�កម�កចិ�សន្យោទនំញិ 
ករងរ ឬេសវនានា។ ្រក�មេសុីបអេង�តនងឹ ១) េផ��ងផា� តក់លៈេទសៈ រួមមានចំននួកម�ករែដលរងផលបះ៉ពល ់ 
អយុរបស់កម�ករទំងេនាះ (ពលកម�កមុារ) និង/ឬ ទ្រមង់ៃនករបង�តិបង� ំ(ករងរេដយបង�ំ) ២) េផ��ងផា� ត់
ថា ពលកម�កុមារ ឬករងរេដយបង�ំបានប�្ឈប់ េហីយនឹងមនិេកីតេឡីងវញិ និង ៣) េផ��ងផា� ត់ថាេតី្រក�មហុ៊ន
េម៉ករ ឬ្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងេ់ធ�ីករ្រត�តពនិិត្យែដលត្រម�វឱ្យេធ�ីេឡីងេលីអយុរបស់កម�ករមុននឹងឱ្យពួកេគេធ�ីករ ឬ
េទ។ ្រក�មេសុីបអេង�តនងឹរយករណ៍េទ្របធានគេ្រមាងែដលនងឹបង� ញលទ�ផលៃនករេសុីបអេង�តេទ្របធាន
្រក�មករងររបស់ធនាគារពិភពេលក។ 
 

31. ្របសិនេបីរកេឃីញថា ្រក�មហុ៊នេម៉ករ ្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ង ់ ឬស� បន័ៃដគូពក់ពន័�នងឹករេ្របី្របាសព់ល
កម�កុមារ ឬករងរេដយបង�ំ ឬក្៏រក�មហុ៊នេម៉ករ ្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ង ់ឬស� ប័នៃដគខូកខនមិនបានេធ�ីករ្រត�ត
ពិនិត្យែដលត្រម�វឱ្យេធ�ីេឡីង កិច�សន្យោ (ទំនញិ ករងរ ឬេសវ) នឹង្រត�វបានប�្ឈប់។ 
 
32. ្របសិនេបីរកេឃីញថា មានកររេំលភបំពនជាក់ែស�ង េបីេទះបីជា្រក�មហុ៊នេម៉ករ ្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ង ់
ឬស� ប័នៃដគបូានេធ�ីករ្រត�តពិនតិ្យចំបាច់្របកបេដយសុឆន�ៈក� ី (ឧ. កម�ករបានផ�ល់ភស�ុតងប�� កអ់យុ
ែក�ងក� យ) កិច�សន្យោ ឬកិច�្រពមេ្រពៀងភាពជាៃដគូនងឹ្រត�វបានព្ួយរ/ផា� ក រហូតទល់ែតមានករេផ��ងផា� តព់កីរ
អនេុលមេពញេលញ និង្របកបេដយ្របសទិ�ភាពតមករហមឃាតស់�ពីីពលកម�កមុារ និងករងរេដយបង�។ំ 
ករទូទត់បែន�មស្រមាបទ់ំនញិែដលបានផ�តផ់�ង់ ឬករងរ ឬេសវែដលបានប��បរួ់ចរល់ េដយមានករេ្របី
្របាស់ពលកម�កុមារ ឬករងរេដយបង�ំ នឹង្រត�វបានដកហូតទុក។ 
 

ង.លក�ខណ� ត្រម�វ និងករទទួលខុស្រត�វេលករពិនិត្យតមដន និងរយករណ៍ 
 
33. ស� ប័នដឹកនំាករអនវុត�/ស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាង ្រក�មគេ្រមាងថា� កេ់ខត� និងស� ប័នៃដគគូេ្រមាងនងឹេធ�ី
កររយករណ៍ ២ ដង/ឆា� សំ�ីពីចំននួកម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងផា� លែ់ដលបានជួល តម្របេភទ េដយប�� កថ់ា
មានករេផ��ងផា� ត់អយុស្រមាបក់ម�ករទំងអស ់ េហីយកម�ករទំងអសម់ានលក�ខណ� ករងរជាលយលក�ណ៍
អក្សរែដលផាត់េចញករងរេដយបង�។ំ 



គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ ៖ េសចក�ី្រពងនីតិវធិីស�ីពីពលកម�កុមារ និងករងរេដយបង� ំ

A3-7 
 

34. ស្រមាប់កិច�សន្យោេសវ ឬករងរ ្របធាន្រត�តពិនិត្យកចិ�សន្យោនឹងដករ់បាយករណ៍មយួែដលប�� ក់
ពី ១) ចំនួន និង្របេភទកម�ករជាបក់ិច�សន្យោែដលបានជលួ និង ២) មេធ្យោបាយេផ��ងផា� ត់ករអនុេលមតមក
រហមឃាត់ស�ីពីពលកម�កមុារ និងករងរេដយបង�ំ រួមទំង្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងរ់បស្់រក�មហុ៊នេម៉ករ។ ្របសិនេបី
កម�ករែដលមានអយុ ១៥-១៧ ឆា� ្ំរត�វបានជួលឱ្យេធ�ីកចិ�ករែដល្រត�វបានអន�ុ� ត ចំណុចេនះនឹង្រត�វបានកត់
ដក់ប��ូលក�ុងរបាយករណ៍េនះ។ 
 

35. ស្រមាប់កិច�សន្យោផ�តផ់�ងទ់នំិញ ្របធាន្រត�តពនិិត្យកិច�សន្យោនងឹដករ់បាយករណ៍មយួែដលប�� កថ់ា 
មានករ្រត�តពិនិត្យែដលត្រម�វឱ្យេធ�ីេឡីងស�ពីីករអនុេលមតមករហមឃាតស់�ីពពីលកម�កមុារ និងករងរ
េដយបង�ំ។ 
 
36. ស្រមាប់កិច�ករងរសហគមន ៍ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�មថា� កេ់ខត� នឹងដករ់បាយ
ករណ៍មួយែដលប�� កព់ ី១) ចំនួន និង្របេភទកម�ករពកព់័ន� និង ២) មេធ្យោបាយេផ��ងផា� តថ់ា ករងរមាន
លក�ណៈស�័្រគចិត� និងមិនពកព់័ន�នឹងពលកម�កមុារ។ 
 
37. េនតមេខត�នីមួយៗ ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�មថា� កេ់ខត�នឹងបូកសរុបរបាយ
ករណ៍ទំងេនះស្រមាប់ដក់ប��ូលក�ងុរបាយករណ៍្រគប្់រគងករងរក�ុងគេ្រមាងេនថា� ក់េខត� ែដលនឹងរួម
ប��ូលចំនួនកម�ករតម្របេភទ ្របេភទករងរែដលបានេធ�ី និងករណីអនុ�� តឱ្យជួលកម�ករេដលមានអយុ 

១៥-១៧ ឆា� ។ំ 
 
38. របាយករណ៍្រគប់្រគងពលកម� នឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដយស� ប័នអនវុត�នគ៍េ្រមាងនីមយួៗ េធៀប
នឹងកិច�សន្យោែដលពួកេគ្រគប្់រគងផា� ល។់ 
 
39. ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យសង�មមកពី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ នឹងបូកសរុប
របាយករណ៍ទំងេនះស្រមាប់ដក់ប��ូលក�ុងរបាយករណ៍្រគប្់រគងពលកម�ក�ងុគេ្រមាង ែដលនឹង្រត�វដក់
ប��ូលក�ុងរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាពគេ្រមាង្របចំឆមាស។ 
 
ច.ករបណ�ុ ះបណា� ល និងករកសងករយល់ដឹង 
 

40. តមរយៈទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនិភយ័សង�ម ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនយីកម� និងសំណង់ នឹងេរៀបចំ 
និងផ�លវ់គ�បណ�ុ ះបណា� លចំបាច់េដមី្ីបឱ្យបុគ�លកិគេ្រមាងសខំន់ៗ យលច់្បាសព់លីក�ខណ� ត្រម�វៃននីតវិធិី
េនះ។ 
 
41. េ្រកពីេនះ បុគ�លគេ្រមាងជំនាញទំងអស់នងឹទទលួបានករបណ�ុ ះបណា� លពកព់័ន�នឹងេគាលករណ៍
សំខន់ៗៃននីតិវធិីេនះផងែដរ។ 



គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ ៖ េសចក�ី្រពងនីតិវធិីស�ីពីពលកម�កុមារ និងករងរេដយបង� ំ

A3-8 
 

42. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង ់នឹងេរៀបចំសមា� រធម�តៗស្រមាបក់សងករយលដ់ងឹ
ក�ុងទ្រមង់ជាកូនេសៀវេភស�ីពលីក�ខណ� ពលកម� និងករងរស្រមាប់កម�ករេធ�ីករក�ុងគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីប
សង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� ែដលនឹង្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយ ឬបង� ញជូនកម�ករេធ�ីករក�ងុគេ្រមាងទំងអស ់
េហីយនឹងរួមប��ូលេគាលករណ៍ៃននតីិវធិីេនះ។ 
 
43. បុគ�លិកគេ្រមាងសខំន់ ែៗដល្រត�វទទលួករបណ�ុ ះបណា� លរួមមាន ៖ 

ក. បុគ�លិកធនធានមនសុ្ស ឬបុគ�លិករដ�បាលែដលទទលួខសុ្រត�វេលីករេ្រជីសេរសីកម�ករេធ�កីរក�ងុ
គេ្រមាងផា� ល់ 

ខ. បុគ�លិកលទ�កម� 
គ. ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�មថា� កេ់ខត� 
ឃ. ម�ន�ីបេង� ល្រគប់្រគងហនិភយ័សង�មក�ុងស� បន័ដកឹនំាករអនវុត�/ស� បន័អនវុត�នគ៍េ្រមាង

នីមួយៗ និងតមេខត�នីមយួៗ និងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�ម 
ង. ម�ន�ីបេង� ល្រគប់្រគងក�ុងស� បន័ៃដគគូេ្រមាងនីមយួៗ 
ច. បុគ�លិក ទី្របឹក្សោ និងបគុ�លកិរបស់ទ្ីរបឹក្សោែដលបំេពញតួនាទីជា្របធាន្រត�តពនិិត្យកចិ�សន្យោ នងិ

ទទលួខុស្រត�វេលីករពនិិត្យតមដនេលីករអនុេលមតមេគាលនេយាបាយេនះ។ 
 
44. ទី្របឹក្សោ្រគប់្រគងហនភិ័យបរសិ� ន និងសង�មថា� កេ់ខត� នឹងបណ�ុ ះបណា� ល្រក�ម្របឹក្សោឃំុ ្របធានសហ

គមន៍ និងអ�កេផ្សងេទៀតអពំីករអនុវត�នីតវិធិីេនះក�ងុកចិ�ករងរសហគមន។៍ 
 
ឆ.ឯកសរេយាង 
 
45. នីតិវធិីេនះ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដយែផ�កតមឯកសរេយាងដូចខងេ្រកម ៖ 

ក. ច្បាប់ស�ីពីករងរឆា�  ំ១៩៩៧ 
ខ. បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ ី២ របស់ធនាគារពិភពេលកស�ីពលីក�ខណ� ពលកម� និងករងរ 
គ. ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មក�ុងគេ្រមាងដំណាកក់លទ ី៣ 
ឃ. ែផនករករេប�ជា� ចិត�ែផ�កបរសិ� ន និងសង�មក�ងុគេ្រមាងដណំាកក់លទី ៣ 
ង. នីតិវធិីលក�ខណ� ពលកម� និងករងរក�ុងគេ្រមាងដណំាកក់លទី ៣ 
 

ជ.កលបរេិច�ទស្រមាប់ករពិនិត្យេឡងវិញ និងករែកស្រម�លនីតិវិធី 
 
46. ករអនវុត� និង្របសិទ�ភាពៃននីតវិធិីេនះនងឹ្រត�វបានពនិិត្យេឡីងវញិក�ុងសវនកម�បរសិ� ន និងសង�ម
របស់គេ្រមាងដំណាកក់លទ ី៣ ែដលនឹង្រត�វេធ�ីេឡីងមនុករពនិិត្យេឡីងវញិពកក់ណា� លអណត�េិលីគេ្រមាង
។ តមរយៈកិច�្រពមេ្រពៀងរវងធនាគារពិភពេលក និងរជរដ� ភបិាលកម�ជុា ករពិនិត្យេឡីងវញិេនះនងឹកណំត់
លក�ខណ� ត្រម�វស្រមាបក់រែកស្រម�លនតីវិធិីេនះ។ 



គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣ ៖ េសចក�ី្រពងនីតិវធិីស�ីពីពលកម�កុមារ និងករងរេដយបង� ំ

A3-9 
 

ឧបសម�័ន� ៣ ៖ នីតិវិធីបែន�ម និងទ្រមង់ែដល្រត�វេរៀបចំេឡង 

 
1. នីតិវធិី និងទ្រមង់ខងេ្រកមនឹង្រត�វបានេរៀបចេំឡីងេដយ្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និង
សំណង់ ក�ុងេពលចបេ់ផ�ីមអនវុត�គេ្រមាង េហីយនឹង្រត�វបានអនុវត�េដយស� ប័នដកឹនំាករអនវុត�/ស� បន័អនវុត�
ន៍គេ្រមាង និងស� បន័ៃដគគូេ្រមាងទំងអស់ក�ងុករអនវុត�នីតវិធិីស�ពីីលក�ខណ� ពលកម� និងករងរស្រមាប់
គេ្រមាងដំណាក់កលទី ៣។ 

 

ចំណងេជីងឯកសរ វ ិសលភាព អនុ វត�េដយ ៖ 

យុទ�ស�ស�សុខភាព និងសុវត�ិភាព
ករងរ 

 

កម�ករទំងអស់ែដលេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង
ផា� ល់ 

ស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ស� ប័នអនុវត�ន៍
គេ្រមាង និងស� ប័នៃដគូគេ្រមាង 

លក�ខណ� ករងរ 

 

កម�ករទំងអស់ែដលេធ�ីករក�ុងគេ្រមាង

ផា� ល់ តម្របេភទ 

ស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ស� ប័នអនុវត�ន៍

គេ្រមាង និងស� ប័នៃដគូគេ្រមាង 

ករពិពណ៌នាលម�ិតពីបរសិ� ន សង�ម 
សុខភាព និងសុវត�ិភាព 

រួមប��ូ លលក�ខណ� កិច�សន្យោជាកតព�កិច�
ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងពលកម� និងសុខភាព 

និងសុវត�ិភាពករងររបស់កម�ករជាប់កិច�ស
ន្យោ។ ្រត�វេរៀបចំេឡីងជាឯកសរ ៣ ្របេភទ 

៖ ១) កិច�សន្យោករងរ NCB ២) ករងរ
តូចតចតមរយៈ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ និង ៣) 

អ�កផ�ល់េសវ 

ស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ស� ប័នអនុវត�ន៍
គេ្រមាង និងស� ប័នៃដគូគេ្រមាង 

្រក�ម្របឹក្សោឃំុ និងសហគមន៍មលូដ� ន 
្រក�មហុ៊នេម៉ករ និងអ�កផ�ល់េសវ 

 

នីតិវធិី្រគប្់រគងពលកម�ក�ុង 

សហគមន៍ 

ករវយតៃម�ហនិភ័យ និងករ្រគប់្រគង

ពលកម�ស្រមាប់កិច�ករងរសហគមន ៍

ស� ប័នដឹកនំាករអនុវត�/ស� ប័នអនុវត�ន៍

គេ្រមាង ស� ប័នៃដគូគេ្រមាង 
្រក�ម្របឹក្សោឃំុ និងសហគមន៍មូលដ� ន 

 

ទ្រមង់វយតៃម�ហនិភ័យករងរ ករវយតៃម�ហនិភ័យតមទីតំងក�ុងេពល
អនុវត�ករងរសងសង់ 

្របធាន្រត�តពិនិត្យកិច�សន្យោ និង្រក�មហុ៊នេម៉
ករ 

ែផនករសុខភាព និងសុវត�ិភាព
ករងរក�ុងករដ� ន  

វធិានករសុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរ
ែដលអចអនុវត�បានេនករដ� ន 

្របធាន្រត�តពិនិត្យកិច�សន្យោ និង្រក�មហុ៊នេម៉
ករ 
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