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គោលនគោបាយគ្រើសគរ ើសពលករចណំាកស្សុក្រកបគោយសីលធម ៌
 

ថ្ង យូផនៀន (Thai Union) បានផតេជ្ញា ផ្វើអាជីវកមមរតកតផោយ សុចរតិភាព ផតើកចំហ និងផោរពសិទិិធមនុសសជ្ញ សកលដូចដដលបានដចង
ផៅកនុងចាតស់េីពីសិទិធិមនុសសអនេរជ្ញតិ និងផោលោរណ៍ទាកទ់ិងនឹងសិទិធិជ្ញមូលោា ន  ដដលមានដចងផៅកនុងផសចកេីរតោសរតស់អងគោរ
អនេរជ្ញតិសេីពីផោលោរណ៍និងសិទិធិជ្ញមូលោា នថ្នោរងារ ផយើងមនិអតឱ់នចំផ ោះពលកមមកុមារ ោរជួញដូរមនុសស និងររតទ់ិរមង់ថ្នោរ
តងខំឱយផ្វើពលកមម 
 
រកុមហ ុនបានផលើកកមពស់ឱោសផសមើៗោន  សេងោ់រមនិផរ ើសផអើងផោយដ្ែកផលើ វណណ ៈ, ផដើមកំផណើ តជ្ញតិ, ជនជ្ញតិ, សាសនា, អាយុ, ពិោរ
ភាព, ផេទិ, សាា នភាពអា ហ៍ពិ ហ៍, ទិំផនារ្លូវផេទិ, សមាជិកសហជីព, ោរចូលរមួនផោបាយ, សុខភាព ឬោរមានថ្្ទផ ោះ និងដសវង
រកោរធានានូវោរអនុវតេោ៉ា ងខ្ជា តខ់ាួនផៅទូិទាងំ ថ្ង យូផនៀន និង រកុមហ ុនតុរតសមពន័ធ 
 

ដំផណើ រោរផរជើសផរ ើស និងោរផរជើសផរ ើសតុរគលិករតស់ផយើងរតូវដតតំផពញតាមោតពវកិចចរតស់ផយើងផរោមកមមវ ិ្ ីតរងួតតរងួមសកល
រតស់អងគោរសហរតជ្ញជ្ញតិ ផោលោរណ៍ដណនាំរតស់អងគោរសហរតជ្ញជ្ញតិសេីពី្ុរកិចចនិងសិទិធិមនុសស និងរកមសីល្ម៌អាជីវកមម
ផ្ទទ ល់ខលួននិងរកមោរងារ ផោយមានោរររត់ររងរតតិតតដិរតឹមរតូវសមរសតផយើងអាចធានាថាកមមករនិផោជិតរតូវបានជួលតាមរផតៀត
ដដលផោរពតាមចាត់ និងអនុផោមតាមសេង់ោរអនេរជ្ញតិសេីពីោរផរ ើសផអើងររត់រតផេទិថ្នពលកមមផោយតងខំ (ទាសភាពតំណុល ោរ
ជ្ញតព់នធនាោរនិងពលកមម) ពលកមមកុមារ (ផកមងជ្ញងអាយុអតបតរមាកំណតផ់ោយចាត)់ ោរជួញដូរមនុសស និងហានិេយ័ទិំនួលខុសរតូវ
សងគមផ្សងផទិៀត 
 
 
ផោលតំណង 
ផោលតំណងថ្នផោលនផោបាយផនោះរឺផដើមបី្ េល់ជ្ញផោលោរណ៍ផដើមបធីានាថាោរផរជើសផរ ើស និងជួលរតូវបានររតរ់រងជ្ញតោ់តវ់ជិ្ញា ជី
វៈ រតកតផោយយុតេិ្ម ៌និងតមាល ភាព ផោលនផោបាយផនោះមានផោលតំណងផដើមបធីានាោរផ្វើចំណាករសុករតកតផោយសុវតាិភាព និង
ោតត់នាយភាពងាយរងផរោោះថ្នពលករចំណាករសុកផៅនឹងោរផកងរតវញ័្ច កមាល ងំពលកមមរមួទាងំទិរមង់្ ៃន់្ ៃរតំ្ុតថ្នពលកមមកុមារ ោរ
ជួញដូរមនុសស និងភាពសុចរតិថ្ន ថ្ង យូផនៀន រតូវបានផរោរំទិ ផោលនផោបាយផនោះពាោមធានាឱយមានតុលយភាពរវាងថ្ងលផដើមដដល
ទិទិួលបានផោយកមមករចំណាករសុក និង ថ្ង យូផនៀន និងរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធរតស់ខលួនកនុងដំផណើ រោរផរជើសផរ ើសពលករ 
 
 

វសិាលភាព 
ផោលោរណ៍ផនោះររតដណេ តផ់លើររតទ់ិិដាភាពទាងំអស់ថ្នោរផរជើសផរ ើសនិងជួលពលករចំណាករសុកផៅទូិទាងំថ្ងយូផនៀន និងរកុមហ ុន
តុរតសមពន័ធរតស់ខលួន សរមាតផ់ោលតំណងថ្នផោលនផោបាយផនោះោរផរជើសផរ ើសតុរគលិករតូវបានកំណតជ់្ញ "ផៅផពលដដលមានកដនលង
ទិំផនរសរមាតស់កមមភាពដសវងរកនិងជួល។ " 
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ដំផណើ រោរអនុម័តផលើពលកមមចំណាករសុកនិងអនក្គត់្គង់ 
ពលករចំណាករសុករតូវដតទិទិួលបានរតេពពីោរយល់រពមឬចុោះផ ម្ ោះជ្ញ្លូវោរ/ រកុមហ ុន្គត់្ គងភ់ារីទិីតីដដលមានអាជ្ញា តណ័ណ  
(ភាន កង់ារផរជើសផរ ើសពលករ) ឬតាមរយៈោរោក ់កយផសនើសំុផោយផ្ទទ ល់ដល់កមមករផៅោន់ថ្ង យូផនៀន ផៅកដនលងណាដដលអាចផ្វើផៅ
បាន ឬកំរតិណាមយួដដលចងប់ាន ផនាោះថ្ងយូផនៀននិងរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធរតស់ខលួននឹងផរជើសផរ ើសអនកសរផសរ កយផោយផ្ទទ ល់ផោយ
មនិចបំាចផ់រតើអនក្គត់្ គងភ់ារីទិីតីផ ើយ 
 

ផៅផពលដដលថ្ងយូផនៀនឬរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធរតស់ខលួនមានកិចចរពមផរពៀងអនក្គត់្គងដ់ដលផពញចិតេសរមាត់ោរ្េល់កមាល ងំពលកមមចំ
ណាករសុក កមាល ងំពលកមមទាងំអស់រតូវដតទិទិួលបានតាមរយៈអនក្េល់ផសវាភារីទិីតីទាងំផនោះ 
 
ផៅផពលដដលកិចចរពមផរពៀងកនុងរសុករារាងំោរផរតើរបាស់រតស់ទិីភាន កង់ារកមាល ងំពលកមម ោរផរៀតចំទាងំផនោះនឹងរតូវបានផោរពរហូតដល់
ពួកផរអាចចរចផ ើងវញិឬ្នដល់ទិីតញ្ចត ់
មនិមានអនក្គត់្ គងណ់ាមាន ករ់តូវបានផរតើរបាស់រហូតទាល់ដតខលួនបានចុោះហតាផលខ្ជនិងទិទិួលសាគ ល់ផដើមបអីនុវតេតាមរកមសីល្ម៌អាជីវ
កមមអនក្គត់្ គងរ់តស់ថ្ងយូផនៀននិងរកមសីល្មោ៌រងារ ផោលនផោបាយផរជើសផរ ើសពលករចំណាករសុករតកតផោយរកមសីល្មផ៌នោះ
និងកិចចរពមផរពៀងករមតិផសវាកមមជ្ញមួយថ្ងយូផនៀនផលើសពីផនោះផទិៀតមនិមានអនក្គត់្គងណ់ាអាចផរតើរបាស់បានផទិរហូតទាល់ដតវារតូវ
បានផ្វើសវនកមមផោយតុរគលិកថ្នថ្ងយូផនៀនរតឆងំនឹងរកមរតតិតតេិរតស់ផយើង (និងតរមូវោរផ្សងៗផទិៀតដដល ក់ព័នធ) សវនកមម
ផោយថ្ងយូផនៀននិងថ្ដរូអងគោរមនិដមនរោា េបិាលរតស់ផយើងនឹងជ្ញដំផណើ រោរដដលកំពុងតនេផដើមបធីានាបាននូវោរអនុផោមតាមរកម
រតស់ផយើង ផហើយនិងអនុវតេរតកតផោយយុតេិ្មន៌ិងរសតចាតផ់ហើយផលើកទិឹកចិតេឱយមានភាពរតផសើរផ ើងជ្ញតនេតនាទ តថ់្នផសវាកមម 
 

នីតិវ ិ្ ីកនុងោរផរជើសផរ ើសពលករ 
• ថ្ង យូផនៀន ឬរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធរតស់ខលួនជូនដំណឹងដល់ទិីភាន ក់ងារផរជើសផរ ើសពលករដដលបានយល់រពមថ្នពត័៌មានទាក់ទិង
នឹងោរងារ ល័កខខណ័ឌ ទូិផៅថ្នោរងារ និងរបាកឈ់្នួលរពមទាងំថ្ងលឈ្នួលផរជើសផរ ើសជ្ញកោ់កដ់ដលរតូវទិទិួលផោយ  កមមករនិងថ្ង
យូផនៀនផរៀងៗខលួន (ដដលរតូវបានទូិទាតផ់ោយថ្ងយូផនៀនឬរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធរតស់ខលួនផៅឱយទិីភាន កង់ារផរជើសផរ ើសពលករនិង
ល័កខខណ័ឌ ផ្សងៗ និងោររពមផរពៀងជ្ញមយួទិីភាន កង់ារផរជើសផរ ើសពលករករ៏តូវផ្វើដដរ បានរពមផរពៀងជ្ញមុននិងបានឆលុោះតញ្ច ំងផៅ
កនុងកិចចរពមផរពៀងករមតិផសវាកមម)  

• ទិីភាន កង់ារផរជើសផរ ើសពលករនឹងសមាា សផតកខជនសរមាតផ់រតៀមផរជើសផរ ើសផោងផៅតាមោរដណនានំិងឯកភាពផលើ   ល័កខខ័ណឌ
ផរជើសផរ ើសតុរគលិកឬតរមូវោរផ្សងផទិៀតដដលកំណតផ់ោយថ្ង យូផនៀនឬរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធរតស់ខលួន 

•  កយសំុរតស់ផតកខជនដដលរតូវបានផរជើសផរ ើសជ្ញមុនរតូវបានោក ់កយនិងសាកលបងជំនាញនិងសតលីស 

• ោរោក ់កយសំុផតកខជនដដលរតូវបានផរជើសផរ ើសកនុងតញ្ា ីសរមាងំខលីរតូវបានតងាា ញផៅថ្ងយូផនៀនឬរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធរតស់ខលួន
សរមាតោ់រផរជើសផរ ើសចុងផរោយ 

• ទិីភាន កង់ារផរជើសផរ ើសពលកររតូវធានាថាពលករដដលរតូវបានផរជើសផរ ើសរតូវបានជូនដំណឹងជ្ញភាសារតស់ពួកផរ (ឬភាសាដដល
យល់ផោយកមមករនិផោជិតដដលរតូវោន នឹងភាសាដដលអាចផរតើរបាស់បាន) និងយល់ចាស់ផហើយទិទិួលយកផោយឥតរិតនូវ
ល័កខខ័ណឌ ថ្នោរងារមុនផពលផរជើសផរ ើស ផតកខជនដដលរតូវបានផរជើសផរ ើសរតូវបានតងាា ញនិងផសនើ សំុឱយចុោះហតាផលខ្ជផលើកិចច
សនាោរងារ 
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• កមមករនិផោជិតរតូវដតទិទិួលបានចាតច់មលងថ្នកិចចសនាោរងារដដល កព់ន័ធររតភ់ាសាទាងំអស់ 
• ោរតណេុ ោះតណាេ លមុនផពលផចញដំផណើ រនឹងរតូវ្េល់ជូនផតកខជនដដលរតលងជ្ញត់ ោរតណេុ ោះតណាេ លនឹងផផ្ទេ តផលើ    ល័កខខ័
ណឌ ោរងារ ោរផ្វើមាតុេូមនិិវតេន ៍វតប្ម ៌សុវតាិភាព យនេោរតវា៉ា  ចាត ់កព់ន័ធសរមាត់ោរងារ និងោររស់ផៅកនុងរតផទិសថ្ង។ 
ល។ ោរតណេុ ោះតណាេ លផនោះនិងោរចំណាយទាក់ទិងនឹងោរតណេុ ោះតណាេ ល ផលើកដលងដតោរផ្វើដំផណើ រផៅកដនលងហវឹកហាត់ពី
្ទោះកមមករនឹងរតូវបាន្េល់ឱយោ៉ា ងផពញទិំហឹងផោយថ្ងយូផនៀនថ្នរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធរតស់ខលួន 

 
• ថ្ងយូផនៀន ឬរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធរតស់ខលួននិងទិីភាន កង់ារផរជើសផរ ើសពលករដដលរតូវបានយល់រពមរតូវសរមតសរមួលជ្ញមយួ

នាយកោា នអផនាេ រតផវសនន៍ិងអាជ្ញា ្រផ្សងផទិៀតដដល កព់ន័ធផដើមបធីានាថាផតកខជនដដលរតូវបានផរជើសផរ ើសផោយនិផោជក
បានតំផពញនូវតរមូវោរដូចខ្ជងផរោម៖ 
➢ ទិិោា ោរឬទិរមងដ់តតតទិផ្សងផទិៀតថ្នោរអនុញ្ា តឱយចកផចញឬចូលរតផទិស 
➢ ផសៀវផៅោរងារឬតណ័ណ ោរងាររតស់រតផទិសផដើម 
➢ ោរធានារា៉ា តរ់ងសុខភាពឬផសវាកមមសុខភាព 
➢ តទិតបញ្ាតេិផ្សងផទិៀតដដលរតូវោរសរមាតត់ណ័ណ ោរងារ 

 
ថ្ងលផសវានិងថ្ងលផដើមទាកទ់ិងនឹងោរផរជើសផរ ើសតុរគលិក 
ថ្ងយូផនៀនផតេជ្ញា ថា“មនិរិតថ្ងលផសវាកមមផលើោរផរជើសផរ ើស” សំរាតព់លករអនេររតផវសន ៍មាននយ័ថាថ្ងលផសវាកមមសរមាតោ់រផរជើសផរ ើស
ពលករនឹងរតូវបានររតដណេ តផ់ោយថ្ងយូផនៀនឬរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធ 

• ថ្ងយូផនៀនឬរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធចំណាយ: 
1. រាល់ថ្ងលផរជើសផរ ើសតុរគលិករមួមានដូចខ្ជងផរោម: 
▪ ោរដកដរតកិចចសនា ឬថ្ងលពិ្ីចុោះកិចចសនា 
▪ វញិ្ា តនតរតតញ្ា ក ់ឬឯកសារអនុមត័ 

2. ោរចំណាយផលើោរតណេុ ោះតណាេ លមុនផពលចកផចញរមួទាងំកដនលងសាន កផ់ៅនិងអាហារកនុងកំ ុងផពលតណេុ ោះតណាេ ល
ដដលបានកំណត ់

3. ថ្ងលអាហារនិងទិឹកពិសារកនុងកំ ុងផពលផ្វើដំផណើ រពីរតផទិសផដើមកំផណើ តដដលបានកំណតោ់រចកផចញ (Myawaddy); 
ជ្ញតរ់ពំរតទិល់រតផទិសថ្ងផៅនឹងថ្ងយូផនៀនឬផរាងចរករតស់រកុមហ ុនតុរតសមពន័ធ 

4. ោរចំណាយផលើោរផ្វើដំផណើ រពីរពំដដនថ្ងផៅោនថ់្ងយូផនៀនឬផរាងចរករតស់រកុមហ ុនតុរតសមពន័ធ 
5. ោរចំណាយផលើឯកសណាា ន សុខភាព និងសុវតាិភាព 
6. ោរពិនិតយសុខភាព 

 
 
 
 

3-5 



 

  

 
• ពលករចំណាយ 

1. រតផទិសកំផណើ ត 
▪ ថ្ងលផសវាោក ់កយសំុលិខិតឆលងដដន រមួមានលិខិតឆលងដដន រូតងត និងទិំរងដ់តតតទិ 
▪ តណ័ណ ោរងារ ឬឯកសារផដើមដដលទាមទារពីរតផទិសផដើម 
▪ ថ្ងលផ្វើដំផណើ រនិងថ្ងលមាូតផ្វើដំផណើ រផៅនិងមកពីកដនលងសមាា សន ៍មនទីរផពទិយ (សរមាតោ់រពិនិតយសុខភាព) កដនលង

ដំផណើ រោរលិខិតឆលងដដន កដនលងហវឹកហាតម់ុនផចញដំផណើ រ កដនលងចុោះកិចចសនាផ្វើោរ និងរពមផរពៀងចំណុចចក
ផចញផៅរតផទិសថ្ង 

▪ ថ្ងលសាន កផ់ៅកនុងអំ ុងផពលសមាា សន ៍ដំផណើ រោរលិខិតឆលងដដន និងោរចុោះកិចចសនា 
 
 

2. រតផទិសមាច ស់្ទោះ-ថ្ង 
▪ ថ្ងលទិិដាោរ និងតអាយុវសីា  
▪ ឯកសារលិខិតអនុញ្ា តោរងារនិងថ្ងលតអាយុវសីសរមាត ់២ឆន  ំតនាទ តព់ីថ្ងៃចតផ់្េើមផរជើសផរ ើសពលករ  

យៈផពល ២ ឆន  ំរតូវបានរមួតញ្ាូ ល្ងដដរ 
➢ ថ្ងលតណ័ណ ោរងារ 
➢ ោរចំណាយផ្សងផទិៀតទាកទ់ិងនឹងោរពរងីកោរងារ 

• ទិីភាន កង់ារផរជើសផរ ើសពលកររួរដតតងាា ញនិងតនេដចករដំលកដូចដដលបានតចចុតបននភាអ ឬដកសំរលួរាល់ោររិតថ្ងល  
និងលកខខណឌ ថ្នោរផ្វើជំនួញដល់ ថ្ងយូផនៀន និងរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធ ផោយធានានូវតមាល ភាពអំពីថ្ងលផដើមភាា តជ់្ញមយួឯកសារ
និងថ្ងលផសវាកមមផរជើសផរ ើសតុរគលិក 

• ទិីភាន ក់ងារផរជើសផរ ើសពលកររតូវមានផោលនផោបាយនិងនីតិវ ិ្ ីផដើមបធីានាថាតុរគលិកឬតំណាងរតស់ពួកផរមិនរិតរបាក់
ឈ្នួលកមមករផលើសពីអវីដដលបានយល់រពមផោយថ្ងយូផនៀននិងរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធ ទិីភាន កង់ារផរជើសផរ ើសពលករក៏រតូវផ្វើោរ
រតួតពិនិតយផោយយកចិតេទុិកោក់្ ងដដរផៅតំណាងផ្សងៗ ផដើមបធីានាឱយបាននូវោរអនុផោមតាមចាតរ់មួថ្នរកមអនក្គត់្ គង់
ថ្ងយូផនៀនរតស់ផោលនផោបាយផរជើសផរ ើសពលករចំណាករសុករតកតផោយសីល្មផ៌នោះនិងកិចចរពមផរពៀងករមតិផសវាកមម
ជ្ញមយួថ្ងយូផនៀន 

 

រតតួពិនិតយផលើោរអនុវតេ &ោរដំផណើ រសំណង 
ទិីភាន កង់ារផរជើសផរ ើសពលកររតូវ្េល់សិទិធិដល់ថ្ងយូផនៀននិងភាន កង់ារដដលបានចតត់ាងំឱយចូលរមួកនុងសកមមភាពរតួតពិនិតយផដើមបតីញ្ា ក់
ពីោរអនុវតេជ្ញមួយផោលនផោបាយផនោះ រាត់តញ្ចូ លតាមរយៈោរផ្វើសវនកមមដដលបានរតោសឬមិនបានរតោសនិងយនេោរតណេឹ ង
តវា៉ា  យនេោរទាងំផនោះរមួមានដំផណើ រោរថ្្ទកនុងដូចជ្ញោរោរំទិ្នធានមនុសស តណាេ ញទូិរស័ពទជំនួយសំងាត ់និងរណៈកមាម ្ិោរសុខមា
លភាពកមមករ ផៅកនុងល័កខខណ័ឌ  ភារីទិីតី និងដំផណើ រោរឯករាជយរមួទាងំជំនួយនិងោរផសុើតអផងេតអំពីតណេឹ ងរតស់អងគោរកនុងរសុកដូចជ្ញ
តណាេ ញសិទិធិពលករចំណាករសុក (MWRN) និងវទិិាសាា ន issara ដដលមានផៅកនុង   មូលោា ននិងអាចចូលដំផណើ រោរបានសរមាត់
ពលករទាងំអស់ថ្នថ្ងយូផនៀននិងរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធ 
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ថ្ងយូផនៀន និងរកុមហ ុនតុរតសមពន័ធរតស់ខលួន នឹងពាោមផ្វើោរជ្ញមយួទិីភាន កង់ារផរជើសផរ ើសពលករផដើមបផីោោះរសាយោរមនិផោរពចាត់
ជ្ញោរផឆលើយតតដំតូងចំផ ោះោរមនិផោរពចាត ់ផលើកដលងដតកនុងករណីមានោររផំោេតំ នផោលនផោបាយសំខ្ជន់ៗ រតសិនផតើោរ
ទាមទារសំណងរតូវបានទាមទារ ភាន ក់ងារនឹងជូនដំណឹងដល់ថ្ងយូផនៀននិងរកុមហ ុនតុរត សមព័នធរតស់ខលួនផហើយអនុវតេដ្នោរ
សកមមភាពដដលរតូវបានកំណតផ់ពលផវោរតឹមរតូវ 
 
ផៅផពលដដលកមមកររង្លត៉ាោះ ល់អវជិាមានពីោរមនិផោរពតាមផោលោរណ៍ផនោះ ពួកផរនឹងមានសិទិធិទិទិួលបានសំណងដម៏ានរតសិទិធិ
ភាពដដល្េល់ផោយឬសរមតសរមួលផោយថ្ងយូផនៀននិង / ឬភាន កង់ារផរជើសផរ ើសពលករ ទិីភាន កង់ារបានរកផ ើញថាោររិតថ្ងលកមមករ
ខុសចាតន់ិង / ឬថ្ងលផសវាមនិរតឹមរតូវផោយផ្ទទ ល់ ឬតាមរយៈោរតញ្ាូ នតនេ ផលើសពីអវីដដលបានរពមផរពៀងជ្ញមុនរវាងថ្ងយូផនៀន ឬរកុម
ហ ុនតុរតសមពន័ធរតស់ខលួននិងទិីភាន កង់ារផរជើសផរ ើសពលករ នឹងរតូវតញ្ឈតព់ីនីតិវ ិ្ ីដូចខ្ជងផរោមផដើមបធីានាថាោម ន្លត៉ាោះ ល់អវជិាមាន
ដល់កមមករដដលរតូវបានផរជើសផរ ើស ទិីភាន កង់ារផរជើសផរ ើសពលករកត៏រមូវឱយសងថ្ងលឈ្នួលមនិរតឹមរតូវទាងំអស់ដល់អនកោក ់កយ្ងដដរ 
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