
ការសិក្សាស្រាវស្រាវនេះ គាសំ្្រនោយអង្គការឃែរក្្នុងឆ្្២ំ០១៤  ន�ើម្ បីផ្តល់េូវការវភិាគលម្តិមយួអំពបីវធិាេការនានាឃ�លមាេនៅក្្នុងច្បាបក់ារងារស្ក្មស្ពហ្ម 
្រណ្ឌ  េិងស្ក្បខណ្ឌ នគាលេនោបាយនានារបស់ស្បន្រសក្ម្នុរា ពាក្ព់េ័្ធេឹងការរនុក្ក្ួេផ្ូវនេ្រ(ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ) េិងអំនពើហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័។ 
ការសិក្សានេះស្តរូវ បាេន្វើន្រ្ ើងតាមរយៈ ការវភិាគ្ិរ េ្េយ័ឃ�លមាេស្រាប ់ការសមាភា សរាបនុគ្គល េិងការពិភាក្សារាស្ក្រុម ។

ការសិក្សាស្រាវស្រាវនេះ គឺពិេិត្យនលើមាស្តាច្បាប ់ េិងយេ្តការនានាឃ�លមាេស្រាបក់្្នុងការន្្ើយតបនៅេឹងប្ររនុក្ក្ួេផ្ូវនេ្រ(ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ) 
េិងអំនពើហិងសា ទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័ ក្�ូ៏ច្រាតួនា្របីរបស់អ្ក្ឃ�លមាេតួនា្របី្រ្រួលខនុសស្តរូវក្្នុងការអេនុវត្ត ។ វ ិ្ បីរាសស្តឃបបនេះផ្តល់េូវពត័ម៌ាេមយួឃ�លមាេ
លក្្ខខណៈស្គបស់្្រុង នស្រាយអំពបីច្បាប ់េិងការអេនុវត្តច្បាបរ់ាក្ឃ់ស្តង។

ការស្រាវស្រាវនេះបងាហា ញឲ្យនែើញេូវឱកាសនានាក្្នុងការន្វើឲ្យកាេឃ់តស្បនសើរន្រ្ ើងទាងំក្ស្មតិនេការឃក្្រស្មង ់         េិងការអេនុវត្តច្បាប។់ ការសិក្សានេះក្ពិ៏េិត្យ 
នៅនលើអ្ក្ឃ�លមាេតួេ្របី្រ្រួលខនុសស្តរូវនផសេងន្រៀតផងឃ�រ�ូច្រា េិនោ្ក្ េិងអង្គការមេិឃមេរោឋា េបិាលនានាអាច្ន្វើការរមួគ្ា�ូច្នម្តច្ខ្ះរាមយួស្ក្សួង   
ពាក្ព់េ័្ធនផសេងៗក្្នុងការនោះស្រាយបញ្ហា ទាងំអស់ននាះ។

រារមួការសិក្សានេះបងាហា ញថា នទាះរាក្ំឃណ្រស្មងច់្បាបឃ់តមយួមនុខក្្តបី ឬការនលើក្ក្ម្ស់ការអេនុវត្តច្បាបឃ់តមយួមនុខក្្តបី ក្វ៏ាមេិអាច្ធានាេូវការការពារ� ៏
ល្បំផនុតបាេឃ�រ ។ ទាងំពបីរមនុខនេះ ចាបំាច្ស់្តរូវន្វើការ្រេ្ឹមគ្ាក្្នុងការផ្តល់ការការពារ េិងន្្ើយតបច្ំនពាះការរនុក្ក្ួេផ្ូវនេ្រ (ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ) េិងអំនពើ 
ហិងសាទាក្្់រងេឹងនយេឌរ័។

របក្គំនហើញសំខាេ់ៗ
នៅក្ស្មតិអេ្តររាតិ ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រស្តរូវបាេនគចាត្់រនុក្ថារាការនរ ើសនអើងផ្ូវនេ្រផង េិងរា្រស្មងម់យួនេអំនពើហិងសានលើសស្តបីផង

• អង្គការពលក្ម្មអេ្តររាតិ បាេបញ្ជា ក្អ់ំពបីការរនុក្ក្ួេខាងផ្ូវនេ្រ (ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ)នៅក្្នុងឯក្រាររានស្ច្ើេ។ អេនុសញ្ញា នលខ១១១ស្តបីពបីការ  
នរ ើសនអើងក្្នុងការងារ េិងមនុខរបរនាឆ្្ ំ១៩៥៨   នលើក្ន�ើងអំពបីការនរ ើសនអើងនៅក្្នុងការងារនោយរារមូលនហតនុរានស្ច្ើេ ក្្នុងននាះរមួមាេមូលនហតនុផ្ូវនេ្រ 
ផងឃ�រ

• នៅឆ្្១ំ៩៨៩ គណៈក្មា្ម ្ិការ្រ្រួលបេ្នុក្លនុបបំបាតក់ារនរ ើសនអើងស្បឆ្ងំេឹងសស្តបី បាេ្រ្រួលរា្គ ល់ថាប្ររនុក្ក្ួេខាងផ្ូវនេ្រ (ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ) 
នៅក្ឃេ្ងន្វើការ គឺរា្រស្មងម់យួនេអំនពើហិងសាក្្នុង ប្ីវតិស្បចានំ្ងៃ

• នៅឆ្្១ំ៩៩២ គណៈក្មា្ម ្ិការ្រ្រួលបេ្នុក្លនុបបំបាតក់ារនរ ើសនអើងស្បឆ្ងំេឹងសស្តបី បាេបញ្ជា ក្ថ់ា  “សមភាពក្្នុងការងារអាច្ស្តរូវបាេបះ៉ពាល់ោ៉ង 
ខ្ាងំ កាលណាសស្តបីស្តរូវ្រ្រួលរងេូវអំនពើហិងសាឃផ្ក្នយេឌរ័ �ូច្រាការរនុក្ក្ួេផ្ូវនេ្រ (ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ) នៅក្ឃេ្ងន្វើការរាន�ើម”។ 

រ�ឋា្ម្មេនុញញាក្ម្នុរា គឺរាមូលោឋា េស្គឹះនេច្បាបរ់ាតិសស្មាបក់ារពារអំនពើហិងសាទាក្្់រង េឹង នយេឌរ័ េិងការរនុក្ក្ួេផ្ូវនេ្រ (ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ)

• មាស្តា៣១នេរ�ឋា្ម្មេនុញញា  ផ្តល់ការ្រ្រួលរា្គ ល់េឹងការនគារពច្ំនពាះសិ្រ្ធិមេនុសសេ �ូច្ឃ�លមាេឃច្ងនៅក្្នុងអេនុសញ្ញា អេ្តររាតិនានាមាេបញ្ជា ក្ច់្បាស់ 
លាស់គឺ សិ្រ្ធិសស្តបី នហើយមាស្តា៤៥ឃច្ងអំពបីការបញ្ចបរ់ាល់្រស្មងន់េការនរ ើសនអើងស្គបស់្បនេ្រស្បឆ្ងំេឹងសស្តបី ។

• ច្បាបរ់ាតិនផសេងន្រៀតឃ�លមាេនលើក្ន្រ្ ើងអំពបី្រស្មងន់េអំនពើហិងសាស្បឆ្ងំេឹងសស្តបី មាេ�ូច្រាច្បាបស់្តបីពបីការ្របរ់ាកា តអ់ំនពើហិងសាក្្នុងស្គរួរារ េិងកិ្ច្្ចការ 
ពារ្េរងនស្គាះ ច្បាបស់្តបីពបីការបសងាកា បអំនពើ្ួញ�ូរមេនុសសេ េិងអំនពើន្វើអា្បីវក្ម្មផ្ូវនេ្រច្បាបស់្តបីពបីការងារ េិងស្ក្មស្ពហ្ម្រណ្ឌ  ។

មាស្តា១៧២នេច្បាបស់្តបីពបីការងារឆ្្១ំ៩៩៧ ហាមឃាតក់ាររនំលាេបំពាេផ្ូវនេ្រ ប៉នុឃេ្តនគនៅឃតមេិទាេច់្បាស់ថានតើេឹងស្តរូវអេនុវត្តមាស្តាននាះ 
�ូច្នម្តច្ច្ំនពាះការរនុក្ក្ួេផ្ូវ នេ្រ(ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ)នៅក្ឃេ្ងការងារ

• នោយនហតនុថាគា្ម េការោក្ន់ទាស្រណ្ឌ ច្ំនពាះការមេិនគារពមាស្តា១៧២នេច្បាបស់្តបីពបីការងារ មាេេយ័ថាមាស្តានេះអាច្អេនុវត្តបាេនោយនោងតាម
មាស្តានានានៅក្្នុងស្ក្មស្ពហ្ម្រណ្ឌ   ។ 

• ស្សបគ្ានៅេឹងមាស្តា១៧២នេច្បាបក់ារងារ ស្បកាសនលខ១៩៤ ស្តបីពបីលក្្ខខណ្ខ ការងារ វធិាេអនាមយ័ េិង សេ្តិសនុខការងារនេសហស្គាស ស្គឹះរាថា េ 
ស្ក្រុមហ៊នុេឃផ្ក្នសវាក្ំរាេ្ត ឃ�លបាេន្វើន្រ្ ើងនោយស្ក្សួងការងារ េិងបណ្តនុ ះបណា្ត លវរិាជា ្បីវៈ មេិអាច្ផ្តល់េូវខ្ឹមរារច្បាស់លាស់ឃ�លអាច្អេនុវត្ត 
បាេស្បនសើររាងមាស្តា ១៧២ ននាះន្រ ។ 

• ប្ររនុក្ក្ួេខាងផ្ូវនេ្រ(ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ) មេិស្តរូវបាេោក្ប់ញ្ចូ លនៅក្្នុងតារាង ស្តរួតពិេិត្យ េិងតាមោេរបស់ស្ក្រុមអ្ិការក្ិច្្ចនេស្ក្សួងការងារ 
េិងបណ្តនុ ះបណា្ត លវរិាជា ្បីវៈនៅន�ើយ ន�ើម្ បីន្វើឲ្យស្បាក្�ថារាថា បេ័នានាក្ំពនុងអេនុវត្តតាមច្បាបស់្តបីពបីការងារ ។

្ំពូក្្របី៣ នេស្ក្មស្ពហ្ម្រណ្ឌ  ២០០៩  បាេន្វើច្ំណាតថ្់ាក្្់រស្មងន់េការបំពាេខាងផ្ូវនេ្រ ស្ពមទាងំឃច្ងអំពបីការពិេយ័រាស្បាក្ ់                               
េិងលក្្ខខណ្ឌ នានានេការោក្ព់េ្ធនាគារច្ំនពាះប្រនល្មើសទាងំននាះ 

• ប្ររនំលាេនសពសេថាវៈ (មាស្តា២៣៩) គឺរាប្រឩស្កិ្�ឋា ប្រស្ប្ូរស្តនក្រ ្តិ៍ខា្ម ស(មាស្តា២៤៦) គឺរាប្រនល្មើសម្្មឹនហើយការរនំលាេបំពាេឃ�ល 
មាេឃច្ងមាស្តាទាងំពបីរ គឺសំនៅនលើការរនំលាេបំពាេឃផ្ក្រាងកាយ ។

•  ប្របងាហា ញនក្រនេ្រ(មាស្តា២៤៩)េិងប្ររនុក្ក្ួេខាងផ្ូវនេ្រ(មាស្តា២៥០) គឺរាប្រនល្មើសម្្មឹ។

ការវភិាគច្បាប៖់ ប្ររនុក្ក្ួេខាងផ្ូវនេ្រ(ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ) ក្្នុងស្បន្រសក្ម្នុរា
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• េិយមេយ័នេប្ររនុក្ក្ួេផ្ូវនេ្រ (ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ) គឺមាេឃច្ងអំពបីឃតការបំពាេអំណាច្ប៉នុនណាណ ះ “ប្ររនុក្ក្ួេខាងផ្ូវនេ្រ គឺរាអំនពើឃ�លបនុគ្គលម្ាក្ ់រនំលាេ
អំណាច្ឃ�លមនុខងារខ្ួេស្បគល់ឲ្យន្វើការនក្ៀបសងកាតម់្តងនហើយម្តងន្រៀតនៅនលើអ្ក្�ន្រក្្នុងនគាលបំណង្រ្រួលបាេការអេនុនស្គាះខាងផ្ូវនេ្រ” 

• ្េរងនស្គាះនេអំនពើណាមយួក្្នុងច្ំនណាមអំនពើទាងំននាះអាច្ោក្ព់ាក្្យបណ្តឹ ងនៅេគរបាលយនុត្តិ្ម ៌(ប៉ូលបីស េិងក្ងរា្អាវន្ុ ហតថា) ឬនៅកាេត់នុលាការ ន�ើម្ បី
នចា្រស្បកាេព់បីប្រស្ពហ្ម្រណ្ឌ េិងទាមទារសំណងរ�ឋាប្នវណបី ។ មាេឃតតនុលាការន្រន្រើបអាច្សនស្មច្នសច្ក្្តបីបាេមាេនទាសនហើយ ស្តរូវផ្តន្ានទាសោក្ព់េ្ធនាគារ 
នទាសពិេយ័ េិងផ្តល់សំណងរ�ឋាប្នវណបី �ល់្េរងនស្គាះ។

មាស្តានានានៅក្្នុងស្ក្មស្ពហ្ម្រណ្ឌ មេិមាេឃច្ងច្បាស់លាស់ន្រថានតើអាក្ប្កិ្រោិណាខ្ះឃ�លគួរចាត្់រនុក្ថារាប្ររនុក្ក្ួេខាងផ្ូវនេ្រ  
(ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ) 

• ប្ររនុក្ក្ួេខាងផ្ូវនេ្រ (ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ) នៅក្ឃេ្ងន្វើការេឹងអាច្អេនុវត្តនៅតាមស្ក្មស្ពហ្ម្រណ្ឌ បាេស្បសិេនបើវារាការរនុក្ក្ួេឃផ្ក្រាងកាយប្រ 
រនំលាេនសពសេថាវៈ ឬការបំពាេផ្ូវនេ្រ)នក្ើតន្រ្ ើងនោយរារ្រំនាក្្់រំេងអំណាច្ (ប្ររនុក្ក្ួេខាងផ្ូវនេ្រ) ឬការបងាហា ញេូវសរ បីរាង្គនេ្រ(ប្របងាហា ញនក្ រនេ្រ) 

• នៅក្្នុងស្ក្បខណ្ឌ ច្បាប ់ េិងនគាលេនោបាយក្្នុងស្បន្រសក្ម្នុរា មេិបាេនលើក្ន�ើងន្រ អំពបីអាក្ប្កិ្រោិឃ�លមាេលក្្ខណៈផ្ូវនេ្រនផសេងៗន្រៀតរាអាក្ប្ 
ក្ិរោិ ឃ�លនគមេិចូ្លចិ្ត្ត  នហើយបងកាការរខំាេ ឬបងកាការេតិេយ័ ឧទាហរណ៍ ការរនុក្ក្ួេនោយពាក្្យសំ�បី មាេ�ូច្រាការនពាលពាក្្យ ឬការសួរអំពបី្រំនាក្្់រំេង 
ឬអំពបីលក្្ខណៈរាងកាយ ឬមយួអាក្ប្កិ្រោិនោយមេិនស្បើពាក្្យសំ�បីនានា �ូច្រាកាយវកិារទាក្្់រងេឹងផ្ូវនេ្រ ឬការបងាហា ញ សមាភា រៈទាក្្់រងេឹងផ្ូវនេ្រ។

• េិយមេយ័ទាងំអស់នេះ មេិមាេរាបប់ញ្ចូ លន្រ េូវប្ររនុក្ក្ួេខាងផ្ូវនេ្រនៅក្ឃេ្ងន្វើការ ឃ�លស្បស្ពឹត្តន�ើងនោយអ្ក្រមួការងារម្ាក្ន់ៅម្ាក្ន់្រៀតឃ�ល 
បណា្ត លឲ្យបររិាថា េការងារមេិល្ (អាបអ់រួ) 

េបីតិវ ិ្ បីក្្នុងការោក្ព់ាក្្យបណ្តឹ ង េិងេបីតិវ ិ្ បីនស៊ើបអនងកាតមាេឃច្ងនៅក្្នុងច្បាប ់ ច្ំនពាះអំនពើទាងំឡាយណាឃ�លនល្មើសេឹងស្ក្មស្ពហ្ម្រណ្ឌ  ប៉នុឃេ្តមាេ
ពាក្្យបណ្តឹ ងតិច្តួច្ប៉នុនណាណ ះឃ�លស្តរូវបាេន្វើន្រ្ ើង នហើយរានរឿយៗពាក្្យបណ្តឹ ងទាងំននាះមេិស្តរូវបាេនគយក្មក្ចាតក់ារន្រ ។

• ការ្ស្មះក្្តបីអំពបីប្ររនុក្ក្ួេខាងផ្ូវនេ្រ គឺអេនុវត្តនៅតាមស្ក្មស្ពហ្ម្រណ្ឌ  នហើយេបីតិវ ិ្ បីសស្មាបក់ារអេនុវត្តគឺមាេឃច្ងនៅក្្នុងស្ក្មេបីតិវ ិ្ បីស្ពហ្ម្ម្រណ្ឌ  ។ េបីតិវ ិ្ បី
ទាងំននាះរមួមាេការោក្ប់ណ្តឹ ងនៅេគរបាលយនុត្តិ្ម ៌ េគរបាលយនុត្តិ្មក៌្រាង េិងបញជាូ េសំណនុំ នរឿងនៅស្ពះរា្អារាញា  ស្ពះរា្អារាញា ន្វើការនចា្រស្បកាេ ់
េិងបញជាូ េ សំណនុំ នរឿងនៅនៅស្ក្មនស៊ើបអនងកាតន�ើម្ បីនបើក្ការនស៊ើបអនងកាតការនស៊ើបអនងកាត េិងការ ្ំេនុំ្ស្មះក្្តបីនៅតនុលាការ 

• ្េរងនស្គាះមេិមាេអារម្មណ៍សនុខស្សរួលក្្នុងការអេនុវត្តសិ្រ្ធិរបស់ខ្ួេតាមរយៈតនុលាការន្រ នោយនហតនុថាពួក្នគស្តរូវច្ំណាយនពលនវលាយូរ អស់្វកិានស្ច្ើេ      
េិងមេិន្ឿរាក្ន់លើស្បពេ័្ធយនុត្តិ្ម ៌

•  មាេរាថា េភាពខ្ះ អ្ក្មាេតួនា្របី្រ្រួលខនុសស្តរូវ មេិអេនុវត្តច្បាប ់ឃ�លន្វើឲ្យ្េរងនស្គាះបាក្្់រឹក្ចិ្ត្តក្្នុងការោក្ព់ាក្្យបណ្តឹ ង

•  វវិា្រនានាស្តរូវបាេនោះស្រាយ “នស្រៅស្បពេ័្ធតនុលាការ” នហើយនពលខ្ះការនោះស្រាយស្តរូវបាេន្វើន�ើងនោយបង់្ វកិានៅឲ្យ្េរងនស្គាះ

ច្ំនពាះអំនពើទាងំឡាយណាឃ�លមាេឃច្ងនៅក្្នុងេិយមេយ័រាអេ្តររាតិអំពបីប្ររនុក្ក្ួេខាងផ្ូវនេ្រ ប៉នុឃេ្តមេិមាេបញ្ជា ក្ន់ៅក្្នុងស្ក្មស្ពហ្ម្រណ្ឌ
នេស្បន្រសក្ម្នុរា វារាឱកាសមយួ សស្មាបអ់្ក្មាេតួនា្របី្រ្រួលខនុសស្តរូវនានា�ូច្រា េិនោ្ក្ អង្គការមេិឃមេរោឋា េបិាល េិងស្ក្សួងពាក្ព់េ័្ធ 
ក្្នុងការរក្�ំនណាះស្រាយនផសេងន្រៀត

• ការបនងកាើតឲ្យមាេនគាលេនោបាយស្តបីពបីប្ររនុក្ក្ួេផ្ូវនេ្រ (ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ)នៅក្ឃេ្ងន្វើការេបីមយួៗអាច្ផ្តល់រាយេ្តការមយួ សស្មាប្់របរ់ាកា តអ់ាក្ប្
ក្ិរោិនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រនានាឃ�លមេិមាេឃច្ងក្្នុងមាស្តានេស្ក្មស្ពហ្ម្រណ្ឌ

• ន�ើម្ បីន្វើឲ្យនគាលេនោបាយស្តបីពបីប្ររនុក្ក្ួេផ្ូវនេ្រនៅក្ឃេ្ងន្វើការ្រ្រួល
បាេល្រ្ធផលតាមការការរពឹំង្រនុក្របស់វា ចាបំាច្ស់្តរូវឲ្យបនុគ្គលិក្េិងថ្ាក្ ់  
�ឹក្នានំេរាថា បេ័េបីមយួៗយល់ឲ្យបាេច្បាស់ពបីនគាលេនោបាយននាះ។

ការវភិាគច្បាប៖់ប្ររនុក្ក្ួេខាងផ្ូវនេ្រ( ការនបៀតនបៀេផ្ូវនេ្រ) នៅក្្នុង 
ស្បន្រសក្ម្នុរានោយនលាក្ លាង �ូ េិងនលាក្ អនុប វបិនុល

អេនុរាសេន៍គាលេនោបាយ
ការសិក្សាស្រាវស្រាវនេះបាេច្ង្នុលបងាហា ញេូវឱកាសនានាសស្មាប៖់
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