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សេ�ចក្តីី�សេ�ី�ម

 • កាំរីបញ្ជាា�ក្តី់សេ��ងវិិញ សិិទ្ធិិិក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម កាារជួួបប្របជួំ�ង្កើ�ាយសិន្តិិិវិិធីី មតិង្កើ�ាបល់់ កាារបង្កើ�េញមតិ ន្តិិង ព័័ត៌មាាន្តិ ង្កើ��យសិិទ្ធិិិឯក្នុជួន្តិភាាព័ កាារចូូល់រួម
ន្តិង្កើ�ាបាាយ ន្តិិង កាារងាារប្រតូវិបាាន្តិកាារពាារង្កើប្រកាាមចូាប់ សិិទ្ធិិិមន្តិំសិសអន្តិិរជាាតិ រួមទាំា�ងតាាមរយៈង្កើសិចូក្នុិីប្របកាាសិជាាសិក្នុល់សិិីព័ីសិិទ្ធិិិមន្តិំសិស ក្នុតិកាាសិ�ា�អន្តិិរជាាតិ 
សិិីព័ីសិិទ្ធិិិព័ល់រដ្ឋឋ ន្តិិង សិិទ្ធិិិន្តិង្កើ�ាបាាយ ក្នុតិកាាសិ�ា�អន្តិិរជាាតិសិិីព័ីសិិទ្ធិិិង្កើសិដ្ឋឋក្នុិចូេ សិងគម ន្តិិង វិបបធីម៌ ង្កើ��យន្តិិងឧបក្នុរណ៍៍ង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត 

 • រីំលឹឹក្តីសេ��ងវិិញ �ងដែដ្ឋរថាាង្កើសិចូក្នុិីដែ�ែងកាារណ៍៍ ន្តិិង ក្នុមមវិិធីីសិក្នុមមភាាព័ង្កើ�ាទ្ធិីប្រក្នុំងវិីដែយន្តិ ប�ា�ក្នុ់ង្កើ��ងវិិញ ន្តិូវិកាារង្កើល់�ក្នុក្នុមពសិ់ ន្តិិង កាារកាារពាារសិិទ្ធិិិមន្តិំសិសទាំា�ងង្កើន្តិះ 
ជាាប�ា�អាាទ្ធិិភាាព័ ង្កើ��យថាា ង្កើសិចូក្នុិីដែ�ែងកាារណ៍៍ សិិីព័ីអុក្នុកាារពាារសិិទ្ធិិិមន្តិំសិស ប�ា�ក្នុ់ង្កើ��ងវិិញន្តិូវិតួនាាទ្ធិីដែដ្ឋល់មិន្តិអាាចូខ្វះះះបាាន្តិង្កើ�ាយអុក្នុកាារពាារសិិទ្ធិិិមន្តិំសិស ក្នុុ�ង
កាារជួ�រំញសិិទ្ធិិិមន្តិំសិស ន្តិិងរដ្ឋឋប្រតូវិដែតកាារពាារព័ិង្កើសិសិ �ិល់់ល់ទ្ធិិភាាព័ឱ្យយព័ួក្នុង្កើគ រួមទាំា�ងសិិទ្ធិិិបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិងអងគកាារមិន្តិដែមន្តិរ�ឋាភិិបាាល់ 

 • រីំលឹឹក្តីសេ��ងវិិញ ង្កើ�ាល់ប�ណ៍ងនៃន្តិង្កើ�ាល់កាារណ៍៍របសិ់អាាស៊ាាាន្តិ ដែដ្ឋល់មាាន្តិដែចូងក្នុុ�ងធីមមន្តិំ�ាអាាស៊ាាាន្តិ រួមមាាន្តិ កាារង្កើ�ារព័ ន្តិិង កាារង្កើល់�ក្នុក្នុមពសិ់សិិទ្ធិិិមន្តិំសិស ង្កើ��យ
ង្កើសិរីភាាព័ជាាមូល់�ឋាន្តិ ង្កើ�ាល់កាារណ៍៍ល់ទ្ធិិិប្របជាាធីិបង្កើតយយ ន្តិីតិរដ្ឋឋ ន្តិិងអភិិបាាល់ក្នុិចូេល់អ 

 • រីំលឹឹក្តីសេ��ងវិិញ សិ�ប្រ�ាសិធីំរក្នុិចូេមាាន្តិទ្ធិ�ន្តិួល់ខ្វះំសិប្រតូវិក្នុុ�ងកាារង្កើ�ារព័សិិទ្ធិិិមន្តិំសិស ប្រសិបតាាមង្កើ�ាល់កាារណ៍៍ ដែណ៍នាា�របសិ់អងគកាារសិ�ប្របជាាជាាតិសិិីព័ីធីំរក្នុិចូេ ន្តិិង
សិិទ្ធិិិមន្តិំសិស 

 • កាំរីទទួលឹស៊ាាំលឹ់ ភាាព័ចូប្រមំះ�ាាងទ្ធិូល់�ទ្ធិូលាាយក្នុុ�ងចូ�ង្កើ�ាមប្របជាាជួន្តិ ន្តិិង សិ�គមន្តិ៍ក្នុុ�ងត�បន្តិ់អាាស៊ាាាន្តិ ទាំាក្នុ់ទ្ធិងន្តិឹងប្របវិតិិន្តិង្កើ�ាបាាយ ង្កើសិដ្ឋឋក្នុិចូេ ចូាប់ សិងគម 
វិបបធីម៌ ប្របវិតិិស៊ាាប្រសិិ ន្តិិង ស៊ាាសិនាា

 • បាំរីមភ ង្កើ�ាយកាារអន្តិំវិតិកាាររិតតបិត�ួសិង្កើ�តំង្កើល់�សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម កាារជួួបប្របជួំ�ង្កើ�ាយ សិន្តិិិវិិធីី មតិង្កើ�ាបល់់ កាារបង្កើ�េញមតិ ន្តិិងព័័ត៌មាាន្តិ 
ង្កើ��យសិិទ្ធិិិឯក្នុជួន្តិភាាព័ កាារចូូល់រួមដែ�ុក្នុន្តិង្កើ�ាបាាយ ន្តិិងកាារងាារ ង្កើ�ាយតួអងគរដ្ឋឋ ន្តិិងមិន្តិដែមន្តិរដ្ឋឋង្កើ�ាក្នុុ�ងល់��រូបវិន្តិិ ន្តិិង តាាមប្របព័ន្តិឋ័អា�ន្តិធីឺណ៍ិត

 • បាំរីមភ ង្កើ�ាយប�ា�ប្របឈមជាាក្នុ់លាាក្នុ់ដែដ្ឋល់ប្របឈមមំខ្វះង្កើ�ាយបំគគល់មក្នុព័ីប្រក្នុំមដែដ្ឋល់រងង្កើប្រ�ាះខ្វះះះខាាត ន្តិិង/ឬ ត��ាងតិចូតួចូ ន្តិិង�មាន្តិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ រួមមាាន្តិ 
បាដំែន្តិមិនិ្តិក្នុ�ណ៍តច់ូ�ង្កើពាាះប្រសិិ ីន្តិងិក្នុមំាារ អកុ្នុប្របក្នុបរបរតាាម�ះះ ព័ល់ក្នុរចូ��ាក្នុប្រសំិក្នុ ន្តិងិជួន្តិង្កើភិៀសិខ្វះែ�ន្តិ ក្នុមមក្នុរ LGBTI ក្នុមមក្នុរព័កិាារ ន្តិងិក្នុមមក្នុរ ក្នុុ�ងវិិសិយ័ង្កើប្រ�ា�ែ�វិកាារ
ដែដ្ឋល់អាាចូប្របឈមមំខ្វះកាាន្តិ់ដែតខាែា�ងន្តិូវិឧបសិគគ ន្តិិងកាារង្កើរីសិង្កើអ�ងក្នុុ�ងកាារអន្តិំវិតិ ប្របក្នុប ង្កើ�ាយអតថន្តិ័យនៃន្តិសិិទ្ធិិិរបសិ់ព័ួក្នុង្កើគចូ�ង្កើពាាះ ង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម 
កាារជួួបប្របជួំ�ង្កើ�ាយសិន្តិិិវិិធីី ន្តិិងសិិទ្ធិិិដែដ្ឋល់ពាាក្នុ់ព័័ន្តិិរបសិ់ព័ួក្នុង្កើគ 

 • បញ្ជាា�ក្តី ់សិទិ្ធិិដិ្ឋចូូ�ុាដែដ្ឋល់មន្តិសំិសមាាន្តិង្កើ�ាង្កើប្រ�ាប្របព័ន្តិឋអ័ា�ន្តិធីណឺ៍តិក្នុប៏្រតវូិដែតកាារពាារតាាមប្របព័ន្តិឋអ័ា�ន្តិធីណឺ៍តិ�ងដែដ្ឋរ រមួទាំា�ង សិទិ្ធិិងិ្កើសិរភីាាព័ ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិងិ
សិទិ្ធិិងិ្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត ង្កើ��យក្នុិបីាារមភ ង្កើ�ាយកាារង្កើប្រប�ប្របាាសិ ់បង្កើចូេក្នុវិទិ្ធិា�ម ីរមួទាំា�ងប�ា�សិបិបន្តិមិមតិ ង្កើដ្ឋ�មបរីតិតតបតិសិទិ្ធិិងិ្កើសិរភីាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិងិសិទិ្ធិិ ិពាាក្នុព់័ន័្តិិ 
ន្តិិង

 • មនិ�ិកាំរី នៃន្តិតប្រមូវិកាារក្នុុ�ងកាារ�ិល់់កាារដែណ៍នាា�ដ្ឋល់់រដ្ឋឋ អាាជួីវិក្នុមម តំលាាកាារ ង្កើមធាាវិី ន្តិិង/ឬ សិមាាគម គណ៍ៈង្កើមធាាវិី សិ�ជួីព័ ន្តិិង សិងគមសិំីវិិល់អ�ព័ីវិិធាាន្តិកាារ
ចាំា�បាាចូ់ង្កើដ្ឋ�មបីធាានាាកាារង្កើ�ារព័ កាារកាារពាារ ន្តិិង កាារប�ង្កើព័ញសិិទ្ធិិិមន្តិំសិសក្នុុ�ងល់ក្នុខណ៍ៈមិន្តិង្កើរីសិង្កើអ�ង។

ប្របង្កើទ្ធិសិ�តថង្កើល់ខ្វះីបាាន្តិអន្តិំម័ត�ាាងឱ្យឡាារកិ្នុន្តិូវិង្កើសិចូក្នុិីដែណ៍នាា�សិិីព័ីង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគមក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិតក្នុុ�ងសិមាាគមប្របជាាជាាតិអាាសិំីអាាង្កើគុយ៍ (អាាស៊ាាាន្តិ)។ 
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បកប្រែ�បពីីភាាសាាអង់់គ្លេ�េស

សេ�ំលឹកាំរី�៍ ណែ�នាំំ�

 • សេ�ចក្តីី�ថ្លៃ�ៃ�ុ�រីរីប�់មនិុ�ស លឹទិិប្របជាំធិិបសេតយ្យយ និិង �ិទិិមនិុ�សជាំ�ក្តីលឹ ៖ សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�ត សិមាាគម កាារជួួបប្របជួំ� មតិង្កើ�ាបល់់ កាារបង្កើ�េញមតិ 
ន្តិិងព័័ត៌មាាន្តិ ន្តិិងសិិទ្ធិិិឯក្នុជួន្តិភាាព័ កាារចូូល់រួម ន្តិិងកាារងាារន្តិង្កើ�ាបាាយមាាន្តិល់ក្នុខណ៍ៈជាាសិក្នុល់ មិន្តិអាាចូប�ដែបក្នុបាាន្តិ អាាប្រសិ័យ�ុាង្កើ�ាវិិញង្កើ�ាមក្នុ ន្តិិង ទាំាក្នុ់ទ្ធិង�ុា
ង្កើ�ាវិិញង្កើ�ាមក្នុ។ សិិទ្ធិិិទាំា�ងង្កើន្តិះគឺជាាគន្តិែឹះក្នុុ�ងកាារសិង្កើប្រមចូបាាន្តិន្តិូវិល់ទ្ធិិិប្របជាាធីិបង្កើតយយ ន្តិីតិរដ្ឋឋ ន្តិិងង្កើសិចូក្នុិីនៃ�ែ�ុ�រសិប្រមាាប់មន្តិំសិសប្រគប់រូបង្កើ�ាប្រគប់ទ្ធិីក្នុដែន្តិែង ង្កើប្រពាាះវាា
ជាាមង្កើធីាបាាយសិប្រមាាប់ប្របជាាជួន្តិ ក្នុុ�ងកាារ បង្កើ�េញមតិ ន្តិិងត��ាងឱ្យយ�ល់ប្របង្កើ�ាជួន្តិ៍របសិ់ព័ួក្នុង្កើគ ន្តិិងង្កើធីះ�ឱ្យយមាាន្តិកាារអន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិមន្តិំសិសដ្ឋនៃទ្ធិង្កើទ្ធិៀត។ 

 • និ�តិរីដ្ឋឋ ៖ ន្តិីតិរដ្ឋឋមាាន្តិស៊ាារៈសិ�ខាាន្តិ់�ាសិ់ក្នុុ�ងកាារកាារពាារង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ង្កើ��យ�ះ�យ ង្កើ�ាវិិញ កាារចូូល់រួមដែ�ុក្នុន្តិង្កើ�ាបាាយ ន្តិិងព័ល់រដ្ឋឋមាាន្តិ
ស៊ាារៈសិ�ខាាន្តិ់សិប្រមាាប់កាារព័ប្រងឹងន្តិីតិរដ្ឋឋ ដែដ្ឋល់មិន្តិអាាចូ ទ្ធិំក្នុឱ្យយគណ៍បក្នុសន្តិង្កើ�ាបាាយ ន្តិិងត��ាងរ�ឋាភិិបាាល់ដែតមាុាក្នុ់ឯងបាាន្តិង្កើ��យ។ ង្កើដ្ឋ�មបីកាារពាារន្តិីតិរដ្ឋឋ បំគគល់ 
ដែដ្ឋល់សិិទ្ធិិិមន្តិំសិសប្រតូវិបាាន្តិក្នុប្រមិត ឬរិតតបិត មាាន្តិសិិទ្ធិិិក្នុុ�ងដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារតំលាាកាារឯក្នុរាាជួយ យំតិិធីម៌ ន្តិិងមាាន្តិ ប្របសិិទ្ធិិភាាព័ ង្កើដ្ឋ�មបីជួ�ទាំាសិ់ន្តិឹងភាាព័ប្រសិបចូាប់នៃន្តិ
វិិធាាន្តិកាារ ន្តិិង/ឬ កាារអន្តិំង្កើលាាមតាាមចូាប់ក្នុុ�ងប្រសិំក្នុ ន្តិិង អន្តិិរជាាតិ។ 

 • កាំតពីវក្តីិចច សេ�ំរីពី កាំរីពាំរី និិងប�សេពីញ ៖ រដ្ឋឋមាាន្តិកាាតព័ះក្នុិចូេង្កើ�ារព័ កាារពាារ ន្តិិងប�ង្កើព័ញកាារអន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិ ង្កើសិរីភាាព័ ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម កាារជួួបប្របជួំ�
ង្កើ�ាយសិន្តិិិវិិធីី មតិង្កើ�ាបល់់ កាារបង្កើ�េញមតិ ន្តិិងព័័ត៌មាាន្តិ ន្តិិងសិិទ្ធិិិឯក្នុជួន្តិភាាព័ កាារចូូល់រួម ន្តិិងកាារងាារន្តិង្កើ�ាបាាយ ដែដ្ឋល់ប្រគបដ្ឋណ៍តប់ង្កើល់�សិិទ្ធិិិរបសិ់ក្នុមមក្នុរ
ន្តិិង្កើ�ាជួិត ទាំា�ងអសិ់ ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�ត ន្តិិង ចូូល់រួមជាាមួយសិ�ជួីព័ ន្តិិងសិមាាគមកាារងាារ ន្តិិងចូូល់រួមក្នុុ�ងកាារចូរចាំា ជាាសិមូ�ភាាព័ ន្តិិងសិក្នុមមភាាព័សិមូ�ភាាព័
ង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត រួមទាំា�ងសិិទ្ធិិិក្នុុ�ងកាារតវាាា ន្តិិងង្កើធីះ�ក្នុូដ្ឋក្នុមមង្កើ�ាយមិន្តិ ភិ័យខាែាចូ កាារប�ភិិតប�ភិ័យ ឬកាារសិងសិឹក្នុ។ 

 • កាំរីមិនិសេរីី�សេ��ង និិង�មភាំពី ៖ សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម កាារជួួបប្របជួំ�ង្កើ�ាយសិន្តិិិវិិធីី មតិង្កើ�ាបល់់ កាារបង្កើ�េញមតិ ន្តិិងព័័ត៌មាាន្តិ ន្តិិងសិិទ្ធិិិឯក្នុជួន្តិ
ភាាព័ កាារចូូល់រួម ន្តិិងកាារងាារន្តិង្កើ�ាបាាយ គួរដែតប្រតូវិបាាន្តិទ្ធិទ្ធិួល់បាាន្តិង្កើ�ាយង្កើសិម�ភាាព័�ុាង្កើ�ាយមិន្តិមាាន្តិកាារង្កើរីសិង្កើអ�ងង្កើល់�មូល់�ឋាន្តិនៃន្តិជាាតិស៊ាាសិន្តិ៍ ព័ណ៍៌សិមប�រ 
ព័ូជួស៊ាាសិន្តិ៍ ជាាតិ សិងគម ឬប្រក្នុំមជួន្តិជាាតិភាាគតិចូ  ភាាស៊ាា ស៊ាាសិនាា អាាយំ ប្របង្កើភិទ្ធិកាារងាារ កាារងាារ ក្នុដែន្តិែងង្កើធីះ�កាារ សិ�ប្រ�ាសិ ឬវិិសិ័យ ជួន្តិជាាតិ សិ�ា�តិ 
ឬស៊ាថាន្តិភាាព័នៃន្តិកាារង្កើធីះ�ចូ��ាក្នុប្រសិំក្នុ ង្កើភិទ្ធិ ទ្ធិ�ង្កើនាារ�ែ�វិង្កើភិទ្ធិ ឬអតិសិ�ា�ណ៍ង្កើយន្តិឌ័័រ មតិន្តិង្កើ�ាបាាយ ឬង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត ល់ក្នុខខ្វះណ៍ឌសិំខ្វះភាាព័ កាារមាាន្តិនៃ�ះង្កើពាាះ ស៊ាថាន្តិភាាព័
ប្រគួស៊ាារ តួនាាទ្ធិីប្រគួស៊ាារ ភាាព័ជាាឪព័ំក្នុមាិាយ ស៊ាថាន្តិភាាព័សិំខ្វះភាាព័ ស៊ាថាន្តិភាាព័ង្កើមង្កើរាាគង្កើអដ្ឋសិ៍ ប្រទ្ធិព័យសិមបតិិ ស៊ាថាន្តិភាាព័ង្កើសិដ្ឋឋក្នុិចូេសិងគម ក្នុ�ង្កើណ៍�ត ឬស៊ាថាន្តិភាាព័
ង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត។

 • កាំរីដាំក្តី់បញ្ជាច�លឹក្តីមមក្តីរីនិិសេ�ំជិិតទាំំ�ង��់សេដាំយ្យសេ�ម�ភាំពី�ុំសេ�ំក្តីុ�ងប្រគប់ស៊ាាំនិភាំពីទាំំ�ង��់ ៖ សិិទ្ធិិិមន្តិំសិស ន្តិិងង្កើ�ាល់កាារណ៍៍ដែដ្ឋល់មាាន្តិដែចូងក្នុុ�ងឯក្នុស៊ាារង្កើន្តិះ
អន្តិំវិតិចូ�ង្កើពាាះក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិតទាំា�ងអសិ់ក្នុុ�ងប្រគប់ស៊ាថាន្តិភាាព័ទាំា�ងអសិ់ រួមទាំា�ងក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិតក្នុុ�ងវិិសិ័យង្កើប្រ�ា�ែ�វិកាារ អុក្នុប្របក្នុបរបរកាារងាារតាាម�ះះ អុក្នុប្របក្នុបរបរ
ខ្វះែ�ន្តិឯង ក្នុមមក្នុរខាាងក្នុសិិក្នុមម អុក្នុង្កើធីះ�កាារខាាងក្នុមមវិិធីីឌ័ីជួី�ល់ ន្តិិងក្នុមមក្នុរដែដ្ឋល់មិន្តិមាាន្តិប្របាាក្នុ់ដែខ្វះ ។ ង្កើន្តិះអន្តិំវិតិចូ�ង្កើពាាះដែដ្ឋន្តិដ្ឋី ន្តិិងប្រគប់វិិសិ័យនៃន្តិសិក្នុមមភាាព័ រួមទាំា�ង
ត�បន្តិ់ដែក្នុនៃចូុនាា�ង្កើចូញ ត�បន្តិ់ង្កើសិដ្ឋឋក្នុិចូេព័ិង្កើសិសិ ត�បន្តិ់ប្រព័�ដែដ្ឋន្តិ ន្តិិងត�បន្តិ់ង្កើធីះ�កាារឆ្លែងដែដ្ឋន្តិ។

 • កាំតពីវក្តីិចចសេប្រ�ំទឹក្តីដ្ឋ� និិងក្តីិចច�ហប្របតិបតីិកាំរី�និីរីជាំតិ ៖ កាាតព័ះក្នុិចូេរបសិ់រដ្ឋឋក្នុុ�ងកាារង្កើ�ារព័ កាារពាារ ន្តិិង ប�ង្កើព័ញកាារអន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិទាំា�ងង្កើន្តិះអន្តិំវិតិចូ�ង្កើពាាះ
ស៊ាថាន្តិភាាព័ទាំា�ងង្កើ�ាក្នុុ�ងប្រព័�ដែដ្ឋន្តិរបសិ់ខ្វះែ�ន្តិ ន្តិិងង្កើប្រ�ាទ្ធិឹក្នុដ្ឋី រួមទាំា�ង តាាមរយៈក្នុិចូេសិ�ប្របតិបតិិកាារអន្តិិរជាាតិ ន្តិិងជាាព័ិង្កើសិសិចូ�ង្កើពាាះស៊ាថាន្តិភាាព័ដែដ្ឋល់រដ្ឋឋអន្តិំវិតិ 
កាារប្រគប់ប្រគង ប្របក្នុបង្កើ�ាយប្របសិិទ្ធិិភាាព័ ឬសិថិតក្នុុ�ងទ្ធិីតាា�ងង្កើដ្ឋ�មបីអន្តិំវិតិឥទ្ធិិិព័ល់សិង្កើប្រមចូចូិតិ ឬ ចាំាត់វិិធាាន្តិកាារង្កើដ្ឋ�មបីសិង្កើប្រមចូ បាាន្តិន្តិូវិសិិទ្ធិិិ។ 

 • និ�តានិុក្តីូលឹភាំពី ភាំពីប្រ�បចាប់ ភាំពីចាំំ�បាំច់ និិង�មាំមាំប្រត ៖ កាាររិតតបិត�ាមួយង្កើល់�សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម កាារជួួបប្របជួំ�ង្កើ�ាយសិន្តិិិវិិធីី 
មតិង្កើ�ាបល់់ កាារបង្កើ�េញមតិ ន្តិិងព័័ត៌មាាន្តិ ន្តិិង សិិទ្ធិិិឯក្នុជួន្តិភាាព័ កាារចូូល់រួម ន្តិិងកាារងាារន្តិង្កើ�ាបាាយ ប្រតូវិដែតង្កើ�ារព័�ាាងតឹងរំ�ងជាាមួយចូាប់ ន្តិិងសិិង់�ារ 
សិិទ្ធិិិមន្តិំសិសអន្តិិរជាាតិ។�មាន្តិកាាររ�តបន្តិិឹង�ាមួយអាាចូប្រតូវិបាាន្តិ�ាក្នុ់ង្កើ��យ ល់ំះប្រតាាដែតព័ួក្នុង្កើគប្រតូវិបាាន្តិ�ាក្នុ់ ក្នុុ�ងល់ក្នុខណ៍ៈ មិន្តិង្កើរីសិង្កើអ�ង ន្តិិង ប្រសិបតាាម
ង្កើ�ាល់កាារណ៍៍ន្តិីតាន្តិំក្នុូល់ភាាព័ ង្កើ��យចាំា�បាាចូ់ ន្តិិងសិប្រមាាប់ ង្កើ�ាល់ប�ណ៍ងសិន្តិិិសិំខ្វះជាាតិ សិំខ្វះភាាព័ស៊ាាធាារណ៍ៈ ឬ សិីល់ធីម៌ សិ�តាប់ធាុាប់ស៊ាាធាារណ៍ៈ ឬ ង្កើដ្ឋ�មបី 
កាារពាារសិិទ្ធិិិ ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័របសិ់អុក្នុដ្ឋនៃទ្ធិ ។ វិិធាាន្តិកាាររ�តបន្តិិឹង�ាមួយប្រតូវិដែតសិមាាមាាប្រត ង្កើ�ាន្តិឹងង្កើ�ាល់ប�ណ៍ងដែដ្ឋល់បាាន្តិង្កើរៀបរាាប់ខាាងង្កើល់�។

 • �ិទិិទទួលឹបាំនិ���ង និិង ���ងប្របក្តីបសេដាំយ្យប្រប�ិទិភាំពី ៖ ជួន្តិ�ាក្នុ៏ង្កើ�ាយដែដ្ឋល់ង្កើចាំាទ្ធិប្របកាាន្តិ់ កាាររំង្កើលាាភិប�ពាាន្តិ ឬរំង្កើលាាភិសិិទ្ធិិិរបសិ់ព័ួក្នុង្កើគ គួរដែតមាាន្តិ
សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួល់បាាន្តិសិ�ណ៍ង ន្តិិង សិ�ណ៍ងប្របក្នុប ង្កើ�ាយ ប្របសិិទ្ធិិភាាព័ រួមទាំា�ងតាាមរយៈកាារអន្តិំវិតិកាារធាានាានៃន្តិកាារមិន្តិង្កើក្នុ�តង្កើ��ងវិិញ ប្រសិបតាាមចូាប់សិិទ្ធិិិមន្តិំសិស 
អន្តិិរជាាតិ។ 

 • ទ�និួលឹខុុ�ប្រតូវិរីប�់ប្រក្តីុមហាុនិក្តីុ�ងកាំរីសេ�ំរីពី�ិទិិមនិុ�ស ៖ ង្កើ�ាយអន្តិំង្កើលាាមតាាមសិិង់�ារសិិទ្ធិិិមន្តិំសិស អន្តិិរជាាតិ សិ�ប្រ�ាសិអាាជួីវិក្នុមមមាាន្តិទ្ធិ�ន្តិួល់ខ្វះំសិប្រតូវិក្នុុ�ង
កាារង្កើ�ារព័សិិទ្ធិិិមន្តិំសិស ដ្ឋូង្កើចូុះប្រតូវិង្កើប្រប�ប្របាាសិ់ វិិធាាន្តិកាារ ន្តិិងដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារប្របក្នុបង្កើ�ាយប្របសិិទ្ធិិភាាព័ រួមទាំា�ងកាារ កាារប្រតួតព័ិន្តិិតយតាាមតប្រមូវិកាារចូាប់ សិិទ្ធិិិមន្តិំសិស 
ដែដ្ឋល់ ប្រគបដ្ឋណ៍តប់�ល់បាះពាាល់់ជាាក្នុ់ដែសិិង ន្តិិង សិកាិាន្តិំព័ល់នៃន្តិប្របតិបតិិកាាររបសិ់ខ្វះែ�ន្តិង្កើល់� សិិទ្ធិិិមន្តិំសិស ន្តិិង សិ�ណ៍ង កាាររំង្កើលាាភិប�ពាាន្តិតាាមរយៈយន្តិិកាារ
ង្កើ�ាះប្រស៊ាាយប្រសិបចូាប់ ន្តិិង មាាន្តិប្របសិិទ្ធិិភាាព័។ 
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និិយ្យមនិ័យ្យ

សិិទ្ធិិិសេ�រីីភាំពីក្តីុ�ងកាំរីបសេងើ�ត�មាំគម ង្កើ�ាក្នុុ�ងបរិបទ្ធិនៃន្តិកាារងាារមាាន្តិន្តិ័យថាា ង្កើ�ាក្នុុ�ងចូ�ង្កើ�ាមវិតថ�ង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត សិិទ្ធិិិ របសិ់បំគគល់�ាមាុាក្នុ់ ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�ត ន្តិិង ចូូល់រួម
ជាាមួយអងគកាារនាានាាដែដ្ឋល់ព័ួក្នុង្កើគង្កើប្រជួ�សិង្កើរីសិសិប្រមាាប់ កាារង្កើល់�ក្នុ ក្នុមពសិ់ ន្តិិង កាារកាារពាារ �ល់ប្របង្កើ�ាជួន្តិ៍របសិ់ព័ួក្នុង្កើគ ង្កើ�ាយ�មាន្តិកាារអន្តិំ�ា�ត ឬ ដែដ្ឋន្តិក្នុ�ណ៍ត់ព័ីមំន្តិ 
ង្កើល់�ក្នុដែល់ង ដែតប្រតូវិបាាន្តិព័ណ៍៌នាាង្កើប្រកាាមចូាប់អន្តិិរជាាតិ។ ង្កើន្តិះគឺជាាដែ�ុក្នុសិុ�ល់នៃន្តិសិិទ្ធិិិង្កើធីះ�កាារ ដែដ្ឋល់ប្រតូវិបាាន្តិ កាារពាារង្កើប្រកាាមចូាប់ អន្តិិរជាាតិ។ សិមាាគមមាាន្តិសិិទ្ធិិិក្នុុ�ងកាារ
តាាក្នុដ់ែតងចូាប ់ន្តិងិបទ្ធិប�ាតិ ិង្កើប្រជួ�សិង្កើរីសិត��ាងរបសិព់័កួ្នុង្កើគង្កើ�ាយ ង្កើសិរភីាាព័ង្កើព័ញង្កើល់ញ ង្កើរៀបចូ�កាារប្រគបប់្រគង សិក្នុមមភាាព័ ន្តិងិ បង្កើងើ�តក្នុមមវិិធីរីបសិព់័កួ្នុង្កើគ ង្កើដ្ឋ�មបីជួយួកាារ
ពាារបដែន្តិថម ង្កើទ្ធិៀតដ្ឋល់ ់�ល់ប្របង្កើ�ាជួន៍្តិរបស់ិក្នុមមក្នុរនិ្តិង្កើ�ាជិួត ។ សិទិ្ធិិកិ្នុុ�ងកាារចូរចាំាជាាសិម�ូភាាព័ កាារតវាាា ន្តិងិក្នុដូ្ឋក្នុមមង្កើ�ាយ មនិ្តិភិយ័ខាែាចូកាារប�ភិតិប�ភ័ិយ ឬ កាារសិងសឹិក្នុ 
គឺជាាទ្ធិិដ្ឋឋភាាព័មួយ ង្កើ��យប្រតូវិបាាន្តិកាារពាារ ង្កើ�ាយសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម។ 

សិិទ្ធិិិសេ�រីីភាំពីថ្លៃនិកាំរីជិួបប្របជិុ�សេដាំយ្យ�និីិវិិធិ� អន្តិំ�ា�តឱ្យយបំគគល់ ន្តិិង សិមាាគមបង្កើ�េញង្កើ�ាបល់់របសិ់ព័ួក្នុង្កើគ ជាាសិមូ�ភាាព័ ។ កាាររ�តបន្តិិឹងង្កើល់�សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារ
ជួបួប្របជួំ� ជាាសិទិ្ធិិបិគំគល់ដែដ្ឋល់អាាចូអន្តិវំិតជិាាសិម�ូភាាព័ ជាាង្កើរឿយៗបាះពាាល់ដ់្ឋល់ស់ិទិ្ធិិកិ្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ដែដ្ឋល់កាារពាារសិក្នុមមភាាព័សិម�ូភាាព័។ សិទិ្ធិិនិៃន្តិ កាារជួបួប្របជួំ� 
ង្កើ�ាយសិន្តិិវិិធិីកីាារពាារកាារជួបួជួំ�ង្កើ�ាយអ�ងិា ង្កើ��យអាាចូប្រតវូិបាាន្តិអន្តិវំិតងិ្កើ�ាយសិន្តិិវិិធិី ីទាំា�ងង្កើ�ា ក្នុដែន្តិែងឯក្នុជួន្តិ ន្តិងិស៊ាាធាារណ៍ៈ តាាមរយៈមង្កើធីាបាាយង្កើ�សងៗ ទាំា�ងង្កើប្រ�ា
ប្របព័ន្តិឋអ័ា�ន្តិធីណឺ៍តិ ន្តិងិ ក្នុុ�ងប្របព័ន្តិឋអ័ា�ន្តិធីណឺ៍តិ រមួទាំា�ង បាាតកំ្នុមម កាារតវាាា កាារប្របជួំ� កាារអងគ�យតវាាាទាំាមទាំារ ឬ តាាមវិធិីដីែដ្ឋល់បាាន្តិង្កើប្រជួ�សិង្កើរសីិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀតង្កើ�ាក្នុុ�ង កាារអន្តិងំ្កើលាាម
តាាមចូាប់សិិទ្ធិិិមន្តិំសិសអន្តិិរជាាតិ។ 

សិិទ្ធិិិ សេ�រីីភាំពីថ្លៃនិកាំរីបសេញ្ជាចញមតិ គ�និិតសេ�ំបលឹ់ និិង ពី័ត៌មាំនិ គឺជាាសិមាាសិធាាតំចាំា�បាាចូ់ ន្តិិង សិ�ខាាន្តិ់ នៃន្តិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិង កាារជួួបប្របជួំ��ុា 
ង្កើ�ាង្កើព័ល់ដែដ្ឋល់មន្តិំសិសរួម�ុាក្នុុ�ងង្កើ�ាល់ប�ណ៍ង បង្កើ�េញមតិ។ សិិទ្ធិិិក្នុុ�ងកាារបង្កើ�េញមតិ រួមមាាន្តិសិិទ្ធិិិដែសិះងរក្នុ ទ្ធិទ្ធិួល់ ន្តិិង ដែចូក្នុចាំាយព័័ត៌មាាន្តិ ន្តិិង គ�ន្តិិត ប្រគប់ប្របង្កើភិទ្ធិ 
ង្កើ�ាយមិន្តិគិតព័ីប្រព័�ដែដ្ឋន្តិ ។ សិមាាគមមាាន្តិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើ�េញមតិ ន្តិិង គ�ន្តិិតង្កើ�ាបល់់ តាាមរយៈង្កើ�ាល់ប�ណ៍ង ន្តិិង សិក្នុមមភាាព័របសិ់ព័ួក្នុង្កើគ បដែន្តិថមព័ីង្កើល់�សិិទ្ធិិិ
របសិ់សិមាាជួិក្នុមាុាក្នុ់ៗនៃន្តិសិមាាគមក្នុុ�ង កាារបង្កើ�េញមតិ ន្តិិង ង្កើ�ាបល់់របសិ់ព័ួក្នុង្កើគ។ 

សិិទ្ធិិិចូលឹរីួមនិសេ�ំបាំយ្យ គឺជាាសិិទ្ធិិិសិប្រមាាប់មន្តិំសិសប្រគប់�ុាក្នុុ�ងកាារចូូល់រួមក្នុុ�ងក្នុិចូេកាារស៊ាាធាារណ៍ៈ ឬ ន្តិង្កើ�ាបាាយ ង្កើ�ាយផ្ទាះាល់់ ឬ តាាមរយៈអុក្នុត��ាងដែដ្ឋល់ប្រតូវិបាាន្តិ
ង្កើប្រជួ�សិង្កើរីសិង្កើ�ាយង្កើសិរី។ វាាជាាមូល់�ឋាន្តិប្រគឹះក្នុុ�ង កាារ�ិល់់សិិទ្ធិិិ អ��ាចូដ្ឋល់់បំគគល់ ប្រក្នុំម ន្តិិងមាាន្តិស៊ាារៈសិ�ខាាន្តិ់ក្នុុ�ងកាារល់ំបប�បាាត់កាារប្របប្រព័ឹតិមិន្តិសិមគួរ ន្តិិង ង្កើរីសិង្កើអ�ង 
រួមទាំា�ង ង្កើ�ាក្នុដែន្តិែងង្កើធីះ�កាារ�ងដែដ្ឋរ។

សិទិ្ធិិងិ្កើធីះ�កាំរីងាំរី រមួប�េ�ល់ទាំា�ងសិទិ្ធិិរិបស់ិមន្តិសំិសប្រគបរូ់បក្នុុ�ងឱ្យកាាសិង្កើដ្ឋ�មបីទ្ធិទួ្ធិល់បាាន្តិ កាាររសិង់្កើ�ារបស់ិ ព័កួ្នុង្កើគ ង្កើ�ាយកាារងាារដែដ្ឋល់ព័កួ្នុង្កើគង្កើប្រជួ�សិង្កើរីសិឬទ្ធិទួ្ធិល់យក្នុង្កើ�ាយង្កើសិរី 
។សិទិ្ធិិងិ្កើន្តិះគជឺាាសិទិ្ធិិបិគំគល់ន្តិងិសិទិ្ធិិសិិម�ូភាាព័។ វិិមាាប្រតរមួរបសិវ់ាារមួមាាន្តិសិទិ្ធិិរិបសិម់ន្តិសំិសប្រគបរ់បូក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�ត ន្តិងិ ចូលូ់រមួក្នុុ�ងសិមាាគម រមួទាំា�ង សិ�ជីួព័នៃន្តិ ជួង្កើប្រម�សិ
របសិព់័កួ្នុង្កើគ ក្នុដ៏្ឋចូូជាាសិទិ្ធិិនិៃន្តិសិ�ជួពី័ក្នុុ�ងកាារដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារង្កើ�ាយង្កើសិរ ី។ សិមាាសិធាាត ំសិ�ខាាន្តិម់យួនៃន្តិ សិទិ្ធិិងិ្កើធីះ�កាារគសឺិទិ្ធិិទិ្ធិទ្ធិលួ់បាាន្តិល់ក្នុខខ្វះណ៍ឌកាារងាារង្កើ�ាយយតំិធិីម ៌ន្តិងិ 
អ�ង្កើ�ាយ�ល់ ដែដ្ឋល់សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារ បង្កើងើ�តសិមាាគមមាាន្តិស៊ាារៈសិ�ខាាន្តិ់�ាសិ់ក្នុុ�ងកាារដែណ៍នាា� កាារដែ�រក្នុា ន្តិិង កាារពាារ ។
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បកប្រែ�បពីីភាាសាាអង់់គ្លេ�េស

I. សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ��ប្រមាំប់រីដ្ឋឋ�មាំជិិក្តីអាំស៊ាាំនិ

កាំរី�ីលឹ់�ចាំចំប័និឬកាំរីចូលឹជាំ�មាំជិិក្តី

 • �ិល់់សិចាំេាប័ន្តិ ឬយល់់ប្រព័មង្កើល់�សិន្តិិិសិ�ា�សិិទ្ធិិិមន្តិំសិសអន្តិិរជាាតិពាាក្នុ់ព័័ន្តិិទាំា�ងអសិ់ ដែដ្ឋល់ធាានាាសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ ក្នុុ�ងកាារជួួបប្របជួំ�ង្កើ�ាយសិន្តិិិវិិធីី ន្តិិងកាារបង្កើងើ�ត
សិមាាគម ង្កើសិរីភាាព័នៃន្តិកាារបង្កើ�េញមតិ ន្តិិងសិិទ្ធិិិង្កើធីះ�កាារ ន្តិិង សិិទ្ធិិិកាារងាារជាាមូល់�ឋាន្តិ រួមទាំា�ងក្នុតិកាាសិ�ា�អន្តិិរជាាតិសិិីព័ីសិិទ្ធិិិព័ល់រដ្ឋឋ ន្តិិង សិិទ្ធិិិន្តិង្កើ�ាបាាយ ។ 
ក្នុតិកាាសិ�ា�អន្តិិរជាាតិសិិីព័ីសិិទ្ធិិិង្កើសិដ្ឋឋក្នុិចូេ សិងគម ន្តិិង វិបបធីម៌ អន្តិំសិ�ា�សិិីព័ីសិិទ្ធិិិក្នុំមាារ អន្តិំសិ�ា�សិិីព័ី កាារល់ំបប�បាាត់រាាល់់ទ្ធិប្រមង់នៃន្តិកាារង្កើរីសិង្កើអ�ងប្របឆាំា�ងន្តិឹង
ប្រសិិី ន្តិិង អន្តិំសិ�ា�អន្តិិរជាាតិសិិីព័ី កាារកាារពាារសិិទ្ធិិិ របសិ់ព័ល់ក្នុរចូ��ាក្នុប្រសិំក្នុទាំា�ងអសិ់ ន្តិិង សិមាាជួិក្នុនៃន្តិប្រគួស៊ាាររបសិ់ព័ួក្នុង្កើគ ក្នុ៏ដ្ឋូចូជាាសិិទ្ធិិិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត សិប្រមាាប់ 
ក្នុមមក្នុរ រួមទាំា�ងអន្តិំសិ�ា� 87  98 ន្តិិង 190 របសិ់អងគកាារព័ល់ក្នុមមអន្តិិរជាាតិ។ ទាំា�ងង្កើន្តិះប្រតូវិបាាន្តិទ្ធិទ្ធិួល់ស៊ាគាល់់ ន្តិិង ង្កើ�ាងរួចូង្កើ��យង្កើ�ាក្នុុ�ងង្កើ�ាល់កាារណ៍៍ដែណ៍នាា�
អាាស៊ាាាន្តិ សិប្រមាាប់ទ្ធិ�ន្តិួល់ខ្វះំសិប្រតូវិ សិងគមស៊ាាជួីវិក្នុមមសិិីព័ី កាារងាារ ន្តិិងអន្តិំម័តង្កើ�ាយក្នុិចូេប្របជួំ�មន្ត្រីន្តិិីជាាន្តិ់ខ្វះពសិ់កាារងាារអាាស៊ាាាន្តិ ន្តិិង មតិឯក្នុភាាព័អាាស៊ាាាន្តិសិិីព័ីកាារ
កាារពាារ ន្តិិង ង្កើល់�ក្នុក្នុមពសិ់សិិទ្ធិិិព័ល់ក្នុរចូ��ាក្នុប្រសិំក្នុ ។

កាំរីសេប្រប�ប្របាំ�់សេ�ំក្តីុងុចាប់ និិងកាំរី�និុវិតី

ង្កើសិរីភាាព័នៃន្តិកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម 

 • ធាានាាង្កើ�ាក្នុុ�ងចូាប់ ន្តិិង ក្នុុ�ងកាារអន្តិំវិតិជាាក្នុ់ដែសិិងថាា មន្តិំសិសប្រគប់រូបមាាន្តិសិិទ្ធិិិបង្កើងើ�ត ន្តិិង ចូូល់រួមសិមាាគម រួមទាំា�ងសិ�ជួីព័ ក្នុុ�ងល់ក្នុខណ៍ៈដែដ្ឋល់ប្រសិបតាាម
ង្កើ�ាល់កាារណ៍៍មិន្តិង្កើរីសិង្កើអ�ង ។ សិមាាគមមាាន្តិសិិទ្ធិិិក្នុ�ណ៍ត់ ង្កើ�ាល់ប�ណ៍ង ន្តិិង សិក្នុមមភាាព័របសិ់ព័ួក្នុង្កើគង្កើ�ាយង្កើសិរី ង្កើ��យចូូល់រួមង្កើ�ាយង្កើសិម�ភាាព័�ុាក្នុុ�ងក្នុិចូេកាារ 
ស៊ាាធាារណ៍ៈ ន្តិិង ន្តិង្កើ�ាបាាយ ។

 • ង្កើ�ាង្កើព័ល់ដែដ្ឋល់កាារជួូន្តិដ្ឋ�ណ៍ឹង ឬកាារចូំះង្កើ�មាះប្រតូវិបាាន្តិទាំាមទាំារសិប្រមាាប់ង្កើ�ាល់ប�ណ៍ងរដ្ឋឋបាាល់ បង្កើងើ�តន្តិីតិវិិធីី ន្តិិងដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារស៊ាាម�ា យំតិិធីម៌ តមាែាភាាព័ ដែដ្ឋល់
អាាចូចូូល់ដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារបាាន្តិ ន្តិិងឆាំាប់រ�័សិ សិប្រមាាប់ អងគកាារ របសិ់ក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិត ន្តិិងសិក្នុមមភាាព័របសិ់ព័ួក្នុង្កើគ ។ ដ្ឋក្នុង្កើចូញន្តិូវិតប្រមូវិកាារង្កើប្រចូ�ន្តិ ន្តិិងង្កើល់�សិល់ប់
ដែដ្ឋល់ បងាាាញឱ្យយង្កើ��ញ ឬ មាាន្តិប្របសិិទ្ធិិភាាព័រាារាា�ងដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារដែបបង្កើន្តិះ ដ្ឋូចូជាាតប្រមូវិកាារ�ិរ�ាវិតថ� ន្តិិងរដ្ឋឋបាាល់ដែដ្ឋល់ សិម�គស៊ាមាញ ង្កើ�ាយមិន្តិចាំា�បាាចូ់។

 • �ិល់់អាាទ្ធិិភាាព័ដ្ឋល់់កាារផ្ទាែាសិ់បិ�របនាះាន្តិ់របសិ់ក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិតព័ីង្កើសិដ្ឋឋក្នុិចូេង្កើប្រ�ា�ែ�វិកាារ ង្កើ�ាជាាង្កើសិដ្ឋឋក្នុិចូេ�ែ�វិកាារ ទាំា�ងក្នុុ�ងចូាប់ ន្តិិង កាារអន្តិំវិតិប្រសិបតាាមអន្តិំស៊ាាសិន្តិ៍
របសិ់ ILO ង្កើល់ខ្វះ 204 ។

 • ល់ំបប�បាាត់កាារមិន្តិរាាប់ប�េ�ល់ជាាក្នុ់ដែសិិងង្កើ�ាក្នុុ�ងចូាប់កាារងាារ ដែដ្ឋល់បដ្ឋិង្កើសិធីប្រក្នុំមប្រសិិីភាាគង្កើប្រចូ�ន្តិ រួមទាំា�ង អុក្នុប្របក្នុបរបរតាាម�ះះ ក្នុមមក្នុរក្នុសិិក្នុមម ន្តិិង ក្នុមមក្នុរ
ចូ��ាក្នុប្រសិំក្នុ សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម។ 

 • ក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិតក្នុុ�ងបរិ�ាកាាសិឌ័ីជួី�ល់គួរដែតទ្ធិទ្ធិួល់បាាន្តិសិិទ្ធិិិដ្ឋូចូ�ុាចូ�ង្កើពាាះង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�ត សិមាាគម ន្តិិង សិិទ្ធិិិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀតដ្ឋូចូជាាក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិត
ង្កើ�ាក្នុុ�ងបរិ�ាកាាសិរូបវិន្តិិដែដ្ឋរ។ ចូាប់ ជាាតិ មិន្តិ គួរ ង្កើធីះ� ឲ្យយ មាាន្តិ កាារ ដែបងដែចូក្នុ ក្នុុ�ង ង្កើរឿង ង្កើន្តិះ ង្កើទ្ធិ។

 • ធាានាាថាា�មាន្តិកាាររ�តតបិតង្កើល់�សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគមង្កើប្រ�ាព័ីចូាប់ដែដ្ឋល់ក្នុ�ណ៍ត់ង្កើ�ាយចូាប់ ន្តិិង ដែដ្ឋល់ចាំា�បាាចូ់ ង្កើ��យសិមាាមាាប្រតក្នុុ�ង�ល់ប្របង្កើ�ាជួន្តិ៍
សិន្តិិិសិំខ្វះជាាតិ ឬ សិ�តាប់ធាុាប់ស៊ាាធាារណ៍ៈ សិំខ្វះភាាព័ ស៊ាាធាារណ៍ៈ សិីល់ធីម៌ ឬ សិប្រមាាប់កាារកាារពាារសិិទ្ធិិិ ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័របសិ់អុក្នុដ្ឋនៃទ្ធិ។ . 

 • ហាាមប្របាាមក្នុុ�ងចូាប់ ន្តិិង ក្នុុ�ងកាារអន្តិំវិតិង្កើ�ាយដែ�អក្នុង្កើ�ាង្កើល់�ង្កើយន្តិឌ័័រ ន្តិិង អ�ង្កើព័��ិងាង្កើ�សងៗ កាារង្កើក្នុងប្របវិ័�េ រួមទាំា�ងបាំដែន្តិិមិន្តិក្នុ�ណ៍ត់ចូ�ង្កើពាាះកាារង្កើក្នុងប្របវិ័�េ
�ែ�វិង្កើភិទ្ធិក្នុំមាារ ន្តិិង កាារង្កើបៀតង្កើបៀន្តិ ង្កើ�ាក្នុុ�ងព័ិភិព័កាារងាារង្កើដ្ឋ�មបី បង្កើងើ�តបរិ�ាកាាសិសិំវិតថិភាាព័ ន្តិិង អន្តិំ�ា�តសិប្រមាាប់កាារអន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ង កាារបង្កើងើ�ត
សិមាាគម ន្តិិង ង្កើរៀបចូ� ។

 • ធាានាាថាាសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគមប្រតូវិបាាន្តិទ្ធិទ្ធិួល់ស៊ាគាល់់ង្កើ�ាក្នុុ�ងចូាប់ ន្តិិងក្នុុ�ងកាារអន្តិំវិតិ ង្កើ�ាក្នុុ�ង ត�បន្តិ់ង្កើសិដ្ឋឋក្នុិចូេព័ិង្កើសិសិ ន្តិិងត�បន្តិ់ដែដ្ឋល់បាាន្តិក្នុ�ណ៍ត់
ជាាព័ិង្កើសិសិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត ដែដ្ឋល់ប្រតូវិបាាន្តិបង្កើងើ�តង្កើ��ងង្កើដ្ឋ�មបី ជួ�រំញកាារវិិន្តិិង្កើ�ាគ ន្តិិងពាាណ៍ិជួាក្នុមមបរង្កើទ្ធិសិ។ 

 • ប្រតូវិប្របាាក្នុដ្ឋថាា អធីិកាារក្នុិចូេង្កើ�ាយមិន្តិល់�ង្កើអៀង ន្តិិងយំតិិធីម៌ ង្កើ��យយន្តិិកាារប្រតួតព័ិន្តិិតយង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត ដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារ �ាាងង្កើព័ញង្កើល់ញ ង្កើ�ាយ�មាន្តិកាាររាារាា�ង ន្តិិង កាារ
ង្កើប្រជួៀតដែប្រជួក្នុ�ួសិង្កើ�តំ�ាមួយ រួមទាំា�ងង្កើ�ាក្នុុ�ងត�បន្តិ់ ង្កើសិដ្ឋឋក្នុិចូេព័ិង្កើសិសិ ន្តិិង ក្នុិចូេប្រព័មង្កើប្រព័ៀងង្កើសិដ្ឋឋក្នុិចូេដែដ្ឋល់បាាន្តិប�េប់ជាាមួយតួអងគឆ្លែងប្រព័�ដែដ្ឋន្តិ ង្កើដ្ឋ�មបីប្របតិបតិិ
កាារ ង្កើ�ាក្នុុ�ងត�បន្តិ់ទាំា�ងង្កើនាាះង្កើ�ាយទ្ធិទ្ធិួល់ស៊ាគាល់់ ន្តិិង ធាានាាសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិង សិិទ្ធិិិ ពាាក្នុ់ព័័ន្តិិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត ។
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ង្កើសិរីភាាព័នៃន្តិកាារជួួបប្របជួំ�

 • ធាានាាថាាកាារអន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិមិន្តិសិថិតង្កើប្រកាាមកាារអន្តិំ�ា�តព័ីអាាជាាាធីរព័ីមំន្តិង្កើ��យ ង្កើ��យភាាគង្កើប្រចូ�ន្តិជាាន្តិីតិវិិធីីនៃន្តិ កាារជួូន្តិដ្ឋ�ណ៍ឹងជាាមំន្តិ ង្កើ�ាល់ប�ណ៍ងគឺង្កើដ្ឋ�មបីអន្តិំ�ា�តឱ្យយ
អាាជាាាធីរជួួយសិប្រមួល់ដ្ឋល់់កាារអន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិង្កើ�ាយ ចាំាត់វិិធាាន្តិកាារង្កើដ្ឋ�មបីកាារពាារសិំវិតថិភាាព័ ន្តិិង សិ�តាប់ធាុាប់ស៊ាាធាារណ៍ៈ ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័របសិ់អុក្នុដ្ឋនៃទ្ធិ។ តប្រមូវិកាារ
នៃន្តិកាារអន្តិំ�ា�តជាាមំន្តិគឺមិន្តិប្រតូវិបាាន្តិអន្តិំ�ា�តង្កើ�ាង្កើប្រកាាមចូាប់អន្តិិរជាាតិ ន្តិិង មិន្តិប្រតូវិតប្រមូវិង្កើ�ាក្នុុ�ង ចូាប់ក្នុុ�ងប្រសិំក្នុង្កើនាាះង្កើទ្ធិ ។

 • ង្កើជួៀសិវាាងកាារហាាមប្របាាមង្កើព័ល់ង្កើវិលាា ន្តិិង ទ្ធិីតាា�ង ង្កើ��យ �ិល់់ល់ទ្ធិិភាាព័នៃន្តិកាាររ�តបន្តិិឹងដែដ្ឋល់មិន្តិសិូវិមាាន្តិ កាាររំខាាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត ។ កាារហាាមប្របាាមគួរដែតជាា
វិិធាាន្តិកាារចូំងង្កើប្រកាាយង្កើ��យមិន្តិគួរយក្នុមក្នុង្កើប្រប�សិប្រមាាប់ កាារភិ័យខាែាចូនៃន្តិកាាររំខាាន្តិដ្ឋល់់ស៊ាាធាារណ៍ជួន្តិង្កើទ្ធិ។ 

 • ប្រតូវិប្របាាក្នុដ្ឋថាាកាារជួួបប្របជួំ�ទាំា�ងអសិ់ប្រតូវិបាាន្តិអន្តិំ�ា�តឱ្យយប្របប្រព័ឹតិង្កើ�ាង្កើ�ាយមិន្តិគិតនៃ�ែ។ 
 • អន្តិំ�ា�តឲ្យយ ន្តិិង កាារពាារសិិទ្ធិិិក្នុុ�ងកាារជួួបប្របជួំ�ង្កើ�ាយឯក្នុឯង ង្កើទាំាះជាាមាាន្តិកាារសិប្រមបសិប្រមួល់ ឬ អត់ក្នុ៏ង្កើ�ាយ ង្កើប្រពាាះអុក្នុង្កើរៀបចូ�មិន្តិអាាចូអន្តិំវិតិតាាមតប្រមូវិកាារកាារ

ជួូន្តិដ្ឋ�ណ៍ឹង�ាមួយរួមទាំា�ងង្កើ�ាយស៊ាារដែតព័ួក្នុង្កើគង្កើឆ្លែ�យតប ង្កើ�ាយផ្ទាះាល់់ចូ�ង្កើពាាះប្រព័ឹតិិកាារណ៍៍បចូេ�បបន្តិុ ។
 • ធាានាាថាា កាារជួួបប្របជួំ�ង្កើ�ាយសិន្តិិិវិិធីីមិន្តិប្រតូវិបាាន្តិរំលាាយង្កើ�ាយខ្វះំសិចូាប់ ង្កើ�ាយមិន្តិគិតព័ីថាាង្កើត� ន្តិីតិវិិធីីនៃន្តិ កាារជួូន្តិដ្ឋ�ណ៍ឹងប្រតូវិបាាន្តិង្កើ�ារព័ ង្កើ��យកាារ�ាក្នុ់ទ្ធិណ៍ឌក្នុមម

រដ្ឋឋបបង្កើវិណ៍ី ឬ ប្រព័�មទ្ធិណ៍ឌដែដ្ឋល់ប�តាល់ឱ្យយមាាន្តិ កាារផ្ទាាក្នុព័ិន្តិ័យធីងន្តិ់ ឬ �ាក្នុ់ព័ន្តិិនាា�ារ មិន្តិប្រតូវិបាាន្តិង្កើធីះ�ង្កើ��ងង្កើ�ាយប្រ�ាន្តិ់ដែតមិន្តិង្កើ�ារព័ តាាមង្កើសិចូក្នុិីជួូន្តិដ្ឋ�ណ៍ឹង ឬ 
តប្រមូវិកាាររដ្ឋឋបាាល់ប្រសិង្កើដ្ឋៀង�ុាង្កើនាាះង្កើទ្ធិ។ 

 • ប្រតូវិប្របាាក្នុដ្ឋថាាអុក្នុង្កើរៀបចូ�មិន្តិទ្ធិទ្ធិួល់ខ្វះំសិប្រតូវិចូ�ង្កើពាាះទ្ធិង្កើងះ�ខ្វះំសិចូាប់របសិ់អុក្នុដ្ឋនៃទ្ធិ ន្តិិង មិន្តិគួរទ្ធិទ្ធិួល់ខ្វះំសិប្រតូវិ ចូ�ង្កើពាាះកាារដែ�រក្នុាសិ�តាប់ធាុាប់ស៊ាាធាារណ៍ៈង្កើ��យ ។ 
ប្របសិិន្តិង្កើប�ក្នុុ�ងក្នុរណ៍ីព័ិង្កើសិសិ អុក្នុង្កើរៀបចូ�ប្រតូវិទ្ធិទ្ធិួល់ ខ្វះំសិប្រតូវិ វាាគួរដែតប្រតូវិបាាន្តិក្នុ�ណ៍ត់ចូ�ង្កើពាាះក្នុរណ៍ីដែដ្ឋល់ភិសិិ�តាាងបងាាាញថាាអុក្នុង្កើរៀបចូ�បាាន្តិដ្ឋឹង ឬ គួរដែតបាាន្តិ
ប្របង្កើម�ល់ង្កើ��ញជាាមំន្តិន្តិិងរាារាា�ងង្កើ�ាយសិមង្កើ�តំ�ល់ ក្នុំ�ឱ្យយមាាន្តិង្កើប្រ�ាះថាុាក្នុ់ធីងន្តិ់ធីងរដ្ឋល់់សិំវិតថិភាាព័អុក្នុដ្ឋនៃទ្ធិ។

 • ប្រតូវិប្របាាក្នុដ្ឋថាាកាារចូូល់ង្កើប្រប�អា�ន្តិធីឺណ៍ិត ន្តិិង ទ្ធិូរគមនាាគមន្តិ៍ចូល់័តប្រតូវិបាាន្តិរក្នុាទ្ធិំក្នុប្រគប់ង្កើព័ល់ង្កើវិលាា ង្កើ��យ បង្កើចូេក្នុវិិទ្ធិាទ្ធិ�នាាក្នុ់ទ្ធិ�ន្តិង រួមទាំា�ងប្របព័័ន្តិិ�សព័ះ�ាយ
សិងគមមិន្តិប្រតូវិបាាន្តិបិទ្ធិ រាារាា�ង ឬ ង្កើប្រជួៀតដែប្រជួក្នុង្កើ��យ។ 

 • ធាានាាកាារកាារពាារអុក្នុចូូល់រួមនៃន្តិកាារជួួបជួំ��ុាង្កើ�ាយសិន្តិិិវិិធីីព័ីបំគគល់ ឬ ប្រក្នុំមបំគគល់ រួមទាំា�ង “ភាុាក្នុ់ងាារបងើង្កើ�តំ” ន្តិិងអុក្នុប្របឆាំា�ងបាាតំក្នុរដែដ្ឋល់មាាន្តិង្កើ�ាល់ប�ណ៍ង
រំខាាន្តិ ឬ ប�ដែបក្នុកាារជួួបប្របជួំ��ុា រួមទាំា�ង ដែដ្ឋល់តួអងគទាំា�ងង្កើនាាះ ជាាភាុាក្នុ់ងាាររបសិ់រដ្ឋឋ។

 • ជាាទ្ធិូង្កើ�ា ហាាមង្កើប្រប�ក្នុមាែា�ងទាំា�ងមន្ត្រីន្តិិីសិន្តិិិសិំខ្វះរដ្ឋឋ ន្តិិង ឯក្នុជួន្តិក្នុុ�ងង្កើព័ល់ប្របជួំ�ស៊ាាធាារណ៍ៈ។ ជាាព័ិង្កើសិសិ កាារង្កើប្រប� ក្នុមាែា�ងសិប្រមាាប់ង្កើ�តំ�ល់សិន្តិិិសិំខ្វះ វាាប្រតូវិដែតចាំា�បាាចូ់ 
ន្តិិង សិមាាមាាប្រត ន្តិិង ជាាមង្កើធីាបាាយចូំងង្កើប្រកាាយ។ កាារង្កើប្រប�ក្នុមាែា�ងដ្ឋ៍ស៊ាាហាាវិង្កើ�ាយង្កើចូតនាា ដែតងដែតជាាអ�ង្កើព័�ខ្វះំសិចូាប់ ល់ំះប្រតាាដែតង្កើជួៀសិមិន្តិ�ំត ង្កើដ្ឋ�មបីកាារពាារ 
អាាយំជួីវិិតអុក្នុដ្ឋនៃទ្ធិ។ 

ង្កើសិរីភាាព័នៃន្តិកាារបង្កើ�េញមតិ ន្តិិងព័័ត៌មាាន្តិ

 • ង្កើ�ារព័ ន្តិិងកាារពាារក្នុុ�ងចូាប់ ន្តិិងអន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើ�េញមតិ ដែដ្ឋល់អន្តិំវិតិក្នុុ�ងបរិបទ្ធិនៃន្តិសិមាាគម ឬកាារជួួបជួំ� ។ ង្កើន្តិះរួមប�េ�ល់ បាំដែន្តិិមិន្តិក្នុ�ណ៍ត់
ចូ�ង្កើពាាះកាារបង្កើ�េញមតិ នៃន្តិកាារប្រព័ួយបាារមភជាាស៊ាាធាារណ៍ៈ �ល់ ប្របង្កើ�ាជួន្តិ៍ស៊ាាធាារណ៍ៈ ន្តិិងកាាររិះគន្តិ់ដ្ឋល់់មន្ត្រីន្តិិីរដ្ឋឋ ឬរដ្ឋឋ ក្នុុ�ងប្របព័ន្តិឋ័អា�ន្តិធីឺណ៍ិត ន្តិិងង្កើប្រ�ាប្របព័ន្តិឋ័ 
អា�ន្តិធីឺណ៍ិត។

 • កាាររិតតបិតង្កើល់�ង្កើសិរីភាាព័នៃន្តិកាារបង្កើ�េញមតិប្រតូវិដែតង្កើ�ារព័�ាាងតឹងរំ�ងជាាមួយចូាប់ ន្តិិង សិិង់�ារអន្តិិរជាាតិ រួមទាំា�ងង្កើ�ាល់កាារណ៍៍នៃន្តិន្តិីតាន្តិំក្នុូល់ភាាព័ ភាាព័
ប្រសិបចូាប់ ភាាព័ចាំា�បាាចូ់ ន្តិិង សិមាាមាាប្រត។ កាារ�ាក្នុ់ក្នុប្រមិតគឺ អន្តិំ�ា�តសិប្រមាាប់កាារបង្កើ�េញមតិ ឬ កាារន្តិិ�ាយដែដ្ឋល់នា�ាឲ្យយមាាន្តិកាារតសិាូមតិនៃន្តិកាារសិអប់ ដែដ្ឋល់
បង្កើងើ�តជាាកាារ ញ�ះញង់ ឱ្យយមាាន្តិកាារង្កើរីសិង្កើអ�ង អរិភាាព័ ឬអ�ង្កើព័��ិងាដែតបាំង្កើ�ះាះ ។

 • ប្រតូវិប្របាាក្នុដ្ឋថាាកាារន្តិិ�ាយតាាមអា�ន្តិធីឺណ៍ិតរបសិ់សិមាាគម ន្តិិង បំគគល់ប្រតូវិបាាន្តិកាារពាារប្របឆាំា�ងន្តិឹង កាាររំង្កើលាាភិ ប�ពាាន្តិ ង្កើល់�អាាជួីវិក្នុមម រួមទាំា�ងកាារគ�រាាមក្នុ�ដែ�ងនៃន្តិ
បណ៍តឹង ន្តិិងដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារតំលាាកាារក្នុុ�ងង្កើ�ាល់ប�ណ៍ងសិងសិឹក្នុ ប�ភិិតប�ភិ័យ ឬ ង្កើបៀតង្កើបៀន្តិបំគគល់ក្នុុ�ងង្កើ�ាល់ប�ណ៍ងបងាអាក្នុ់កាារអន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិរបសិ់ព័ួក្នុង្កើគក្នុុ�ងកាាររិះគន្តិ់ 
ឬកាារ បង្កើ�េញមតិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត។ 

 • មិន្តិប្រតូវិរ�តបន្តិិឹងកាារ�សព័ះ�ាយ ន្តិិង កាារទ្ធិទ្ធិួល់បាាន្តិព័័ត៌មាាន្តិក្នុុ�ងង្កើ�ាល់ប�ណ៍ងអន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ ក្នុុ�ងកាារ បង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិង កាារជួួបប្របជួំ�ង្កើ�ាយសិន្តិិិវិិធីី ន្តិិង 
សិិទ្ធិិិឯក្នុជួន្តិភាាព័ កាារចូូល់រួមដែ�ុក្នុន្តិង្កើ�ាបាាយ ន្តិិង កាារងាារង្កើនាាះង្កើទ្ធិ។ 

សិិទ្ធិិិក្នុុ�ងកាារចូូល់រួមន្តិង្កើ�ាបាាយ

 • បង្កើងើ�ត ន្តិិង រក្នុាបរិ�ាកាាសិប្របក្នុបង្កើ�ាយសិំវិតថិភាាព័ ន្តិិង អ�ង្កើ�ាយ�ល់ ដែដ្ឋល់ជួួយសិប្រមួល់ដ្ឋល់់កាារអន្តិំវិតិ សិិទ្ធិិិចូូល់រួម ង្កើ�ាយឈរង្កើល់�មូល់�ឋាន្តិមិន្តិង្កើរីសិង្កើអ�ង 
ក្នុុ�ងកាារប្របតិបតិិរបសិ់ប្របជាាព័ល់រដ្ឋឋ ក្នុិចូេកាារស៊ាាធាារណ៍ៈ ន្តិិងន្តិង្កើ�ាបាាយ។

 • ធាានាាសិិទ្ធិិិបំគគល់ ន្តិិង សិមូ�ភាាព័ក្នុុ�ងកាារ�ាក្នុ់ជួូន្តិស៊ាថាប័ន្តិរ�ឋាភិិបាាល់ ន្តិិង ទ្ធិីភាុាក្នុ់ងាារ ន្តិិង អងគកាារនាានាា ពាាក្នុ់ព័័ន្តិិន្តិឹងកាាររិះគន្តិ់ក្នុិចូេកាារស៊ាាធាារណ៍ៈ ន្តិិង សិ�ង្កើណ៍�
សិប្រមាាប់កាារដែក្នុល់មអមំខ្វះងាាររបសិ់ព័ួក្នុង្កើគ ន្តិិង ង្កើដ្ឋ�មបី ទាំាក្នុ់ទាំាញ កាារយក្នុចូិតិទ្ធិំក្នុ�ាក្នុ់ង្កើល់�ដែ�ុក្នុ�ាមួយនៃន្តិកាារងាាររបសិ់ព័ួក្នុង្កើគ ដែដ្ឋល់អាាចូរាារាា�ង ឬ បងាអាក្នុ់ ដ្ឋល់់កាារ 
ង្កើល់�ក្នុក្នុមពសិ់ កាារកាារពាារ ន្តិិង កាារអន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិមន្តិំសិស ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ជាាមូល់�ឋាន្តិ។
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បកប្រែ�បពីីភាាសាាអង់់គ្លេ�េស

 • ចូូល់រួមសិមាាគមសិប្រមាាប់កាារកាារពាារ ន្តិិង កាារង្កើល់�ក្នុក្នុមពសិ់សិិទ្ធិិិក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិត ន្តិិង សិ�ជួីព័ក្នុុ�ង ន្តិិយមន្តិ័យនៃន្តិអាាទ្ធិិភាាព័ កាារសិង្កើប្រមចូចូិតិ កាារង្កើធីះ�ដែ�ន្តិកាារ 
កាារអន្តិំវិតិ ន្តិិងកាារវាាយតនៃមែនៃន្តិយំទ្ធិិស៊ាាប្រសិិង្កើដ្ឋ�មបី ង្កើល់�ក្នុក្នុមពសិ់ កាារងាារង្កើ�ាយយំតិិធីម៌ ន្តិិងសិមធីម៌ ដ្ឋូចូជាាង្កើ�ាក្នុុ�ងយំទ្ធិិស៊ាាប្រសិិកាារងាារជាាតិ។ 

 • ចាំាត់វិិធាាន្តិកាារសិមប្រសិបទាំា�ងអសិ់ង្កើ�ាក្នុុ�ងចូាប់ ន្តិិង កាារអន្តិំវិតិ ង្កើដ្ឋ�មបីដ្ឋក្នុង្កើចូញន្តិូវិឧបសិគគចូ�ង្កើពាាះកាារចូូល់រួម ង្កើ�ាយង្កើសិម�ភាាព័ ន្តិិង ធាានាាថាាក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិត
ទាំា�ងអសិ់ង្កើ�ាប្រគប់ក្នុដែន្តិែង ជាាព័ិង្កើសិសិប្រក្នុំមដែដ្ឋល់សិថិតក្នុុ�ងប្រក្នុំម ដែដ្ឋល់រងង្កើប្រ�ាះខ្វះះះខាាត ន្តិិង/ឬ ត��ាងតិចូតួចូ អាាចូចូូល់រួមប្របក្នុបង្កើ�ាយអតថន្តិ័យង្កើ�ាក្នុុ�ងសិមាាគម 
រួមទាំា�ង សិ�ជួីព័ ង្កើដ្ឋ�មបីង្កើល់�ក្នុក្នុមពសិ់ ន្តិិងកាារពាារ �ល់ប្របង្កើ�ាជួន្តិ៍ព័ួក្នុង្កើគ។ 

 • �ិល់់សិិទ្ធិិិអ��ាចូដ្ឋល់់អុក្នុកាាន្តិ់សិិទ្ធិិិជាាព័ិង្កើសិសិប្រក្នុំមដែដ្ឋល់សិថិតក្នុុ�ងប្រក្នុំមដែដ្ឋល់រងង្កើប្រ�ាះខ្វះះះខាាតន្តិិង/ឬ ត��ាង តិចូតួចូ ឱ្យយចូូល់រួមក្នុុ�ងក្នុិចូេកាារស៊ាាធាារណ៍ៈ
ប្របក្នុបង្កើ�ាយអតថន្តិ័យ ន្តិិង ប្របក្នុបង្កើ�ាយប្របសិិទ្ធិិភាាព័ រួមទាំា�ង តាាមរយៈកាារអភិិវិឌ័ឍន្តិ៍ ន្តិិង កាារអន្តិំវិតិក្នុមមវិិធីីអប់រំព័ល់រដ្ឋឋ ន្តិិង គ�ន្តិិត�ិ�ចូង្កើ�ិ�មនាានាា ង្កើដ្ឋ�មបីតទ្ធិល់់ន្តិឹង 
អាាក្នុបបក្នុិរិ�ា ន្តិិង កាារអន្តិំវិតិកាារង្កើរីសិង្កើអ�ង។ 

សិិទ្ធិិិង្កើធីះ�កាារ

 • ចាំាត់វិិធាាន្តិកាារង្កើដ្ឋ�មបីកាារពាារសិិទ្ធិិិកាារងាារ ង្កើ�ាយធាានាាន្តិូវិភាាព័អាាចូទ្ធិទ្ធិួល់យក្នុបាាន្តិ ន្តិិងគំណ៍ភាាព័នៃន្តិកាារងាារ ដែដ្ឋល់រួមមាាន្តិសិិទ្ធិិិរបសិ់ក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិតចូ�ង្កើពាាះ
ល់ក្នុខខ្វះណ៍ឌកាារងាារដែដ្ឋល់សិមរមយ ន្តិិង យំតិិធីម៌ ជាាព័ិង្កើសិសិ ល់ក្នុខខ្វះណ៍ឌកាារងាារប្របក្នុបង្កើ�ាយសិំវិតថិភាាព័ សិិទ្ធិិិបង្កើងើ�តសិ�ជួីព័ ន្តិិង សិិទ្ធិិិង្កើប្រជួ�សិង្កើរីសិ ន្តិិង ទ្ធិទ្ធិួល់យក្នុ
កាារងាារ ង្កើ�ាយង្កើសិរី។ 

 • បង្កើងើ�ត ន្តិិង អន្តិំវិតិយំទ្ធិិស៊ាាប្រសិិកាារងាារជាាតិដែដ្ឋល់ង្កើ�ារព័�ាាងង្កើព័ញង្កើល់ញន្តិូវិង្កើ�ាល់កាារណ៍៍គណ៍ង្កើន្តិយយភាាព័ តមាែាភាាព័ ន្តិិង កាារចូូល់រួមរបសិ់សិមាាគមសិប្រមាាប់កាារ
កាារពាារ ន្តិិង ង្កើល់�ក្នុក្នុមពសិ់សិិទ្ធិិិក្នុមមក្នុរ ន្តិិង អងគកាាររបសិ់ ក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិត រួមទាំា�ងសិ�ជួីព័�ងដែដ្ឋរ។

 • រួមប�េ�ល់ង្កើ�ាក្នុុ�ងវិិធាាន្តិកាារយំទ្ធិិស៊ាាប្រសិិកាារងាារជាាតិ ង្កើដ្ឋ�មបីល់ំបប�បាាត់កាារង្កើរីសិង្កើអ�ងក្នុុ�ងចូាប់ ន្តិិងកាារអន្តិំវិតិ ជាាក្នុ់ដែសិិង ន្តិិង កាារប្របប្រព័ឹតិិង្កើ�ាយអយំតិិធីម៌ក្នុុ�ងកាារ
ទ្ធិទ្ធិួល់បាាន្តិកាារងាារ ន្តិិងសិិទ្ធិិិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត សិប្រមាាប់មន្តិំសិស ប្រគប់រូប។ 

 • បង្កើងើ�ត ន្តិិង រក្នុាយន្តិិកាារង្កើដ្ឋ�មបីតាាម�ាន្តិវិឌ័ឍន្តិភាាព័ង្កើឆាំពាះង្កើ�ារក្នុកាារសិង្កើប្រមចូបាាន្តិន្តិូវិសិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួល់បាាន្តិកាារងាារ សិមរមយ ក្នុ�ណ៍ត់ក្នុតាិា ន្តិិង កាារល់�បាាក្នុដែដ្ឋល់រាារាា�ងដ្ឋល់់
កាារអន្តិំង្កើលាាមតាាមកាាតព័ះក្នុិចូេសិិទ្ធិិិមន្តិំសិស ន្តិិង ជួួយ សិប្រមួល់ដ្ឋល់់កាារអន្តិំម័តចូាប់ បងាើារ ន្តិិង ដែក្នុតប្រមូវិ រដ្ឋឋបាាល់ ន្តិិង វិិធាាន្តិកាារចាំា�បាាចូ់ង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត។ 

 • ង្កើ�ារព័ កាារពាារ ន្តិិង សិប្រមបសិប្រមួល់សិក្នុមមភាាព័របសិ់សិ�ជួីព័ អងគកាារក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិត ន្តិិងសិមាាជួិក្នុ ដ្ឋនៃទ្ធិង្កើទ្ធិៀតនៃន្តិសិងគមសិំីវិិល់ ដែដ្ឋល់ជួួយបំគគល់ ន្តិិង ប្រក្នុំម
ដែដ្ឋល់ងាាយរងង្កើប្រ�ាះជួួបកាារល់�បាាក្នុ ន្តិិងខ្វះះះខាាត ក្នុុ�ងកាារយល់់ដ្ឋឹង ន្តិិង កាារពាារសិិទ្ធិិិរបសិ់ព័ួក្នុង្កើគក្នុុ�ងកាារងាារសិមរមយ ន្តិិង ធាានាាថាាព័ួក្នុង្កើគអាាចូង្កើធីះ�ប្របតិបតិិកាារ 
ង្កើ�ាយមិន្តិភិ័យខាែាចូកាារសិងសិឹក្នុ ឬកាារប�ភិិតប�ភិ័យ។ 

 • ប្របកាាន្តិ់យក្នុន្តិូវិង្កើ�ាល់ន្តិង្កើ�ាបាាយដ្ឋ៏ទ្ធិូល់�ទ្ធិូលាាយដែដ្ឋល់ង្កើល់�ក្នុទ្ធិឹក្នុចូិតិដ្ឋល់់កាារ�ិល់់ង្កើសិវាាសិងគមជួ�ន្តិួយចាំា�បាាចូ់ ង្កើដ្ឋ�មបីឱ្យយអុក្នុដែ�ទាំា�អាាចូរួមប�េ�ល់�ុាន្តិូវិកាាតព័ះក្នុិចូេ
ប្រគួស៊ាារជាាមួយន្តិឹងទ្ធិ�ន្តិួល់ខ្វះំសិប្រតូវិកាារងាារ ន្តិិង កាារចូូល់រួម ក្នុុ�ងសិមាាគម ន្តិិង ជួីវិិតស៊ាាធាារណ៍ៈ ជាាព័ិង្កើសិសិតាាមរយៈកាារឧបតថមភធីន្តិក្នុុ�ងកាារដែ�ទាំា�ក្នុំមាារដែដ្ឋល់
មាាន្តិតនៃមែ សិមរមយ ន្តិិង កាារង្កើល់�ក្នុក្នុមពសិ់កាារដែចូក្នុរំដែល់ក្នុង្កើសិម��ុានៃន្តិទ្ធិ�ន្តិួល់ខ្វះំសិប្រតូវិប្រគួស៊ាារ។

ជាាទ្ធិូង្កើ�ា

 • ល់ំបង្កើចាំាល់កាាររ�តបន្តិិឹងង្កើល់� សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម កាារជួួបប្របជួំ�ង្កើ�ាយសិន្តិិិវិិធីី កាារបង្កើ�េញ មតិ គ�ន្តិិតង្កើ�ាបល់់ ន្តិិងព័័ត៌មាាន្តិ ន្តិិងសិិទ្ធិិិឯក្នុជួន្តិភាាព័ 
កាារចូូល់រួម ន្តិិងកាារងាារន្តិង្កើ�ាបាាយ (ជាាសិមូ�ភាាព័ “សិិទ្ធិិិក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិងង្កើសិរីភាាព័មូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត”) ល់ំះប្រតាាដែតព័ួក្នុង្កើគប្រតូវិបាាន្តិ�ាក្នុ់ង្កើ�ាយ
អន្តិំ ង្កើលាាមតាាមចូាប់ ន្តិិង ចាំា�បាាចូ់ ង្កើ��យសិមាាមាាប្រតសិប្រមាាប់ង្កើ�ាល់ប�ណ៍ងប្រសិបចូាប់ ដ្ឋូចូជាាសិន្តិិិសិំខ្វះជាាតិ សិ�តាប់ធាុាប់ស៊ាាធាារណ៍ៈ ន្តិិង សិំខ្វះភាាព័
ស៊ាាធាារណ៍ៈ ឬ កាារកាារពាារសិិទ្ធិិិរបសិ់អុក្នុដ្ឋនៃទ្ធិ។ ប្រតូវិប្របាាក្នុដ្ឋថាា ប្រព័�ដែដ្ឋន្តិប្រតូវិបាាន្តិក្នុ�ណ៍ត់�ាាងចូាសិ់ ន្តិិង ល់អិតល់អន្តិ់ ង្កើដ្ឋ�មបីទ្ធិប់ស៊ាើាត់កាាររំង្កើលាាភិប�ពាាន្តិង្កើ�ាយ
អាាជាាាធីរ។ 

 • ធាានាាថាាវិិធាាន្តិកាារ�ែ�វិចូាប់�មីដែដ្ឋល់ប្រតូវិបាាន្តិ�ាក្នុ់ក្នុុ�ងប្រ�ាអាាសិន្តិុដែដ្ឋល់បាាន្តិប្របកាាសិ ដ្ឋូចូជាាអ���ងង្កើព័ល់មាាន្តិ អាាសិន្តិុសិំខ្វះភាាព័ស៊ាាធាារណ៍ៈ ង្កើ�ារព័សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ង
កាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ជាាមូល់�ឋាន្តិ ង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀតង្កើ��យមិន្តិប្រតូវិបាាន្តិង្កើប្រប�ជាាង្កើល់សិសិប្រមាាប់កាាររំង្កើលាាភិសិិទ្ធិិិមន្តិំសិសង្កើ��យ ។ កាារង្កើធីះ�ឲ្យយស៊ាាបរលាាបសិិទ្ធិិិ
�ាមួយក្នុុ�ងអ���ងង្កើព័ល់ប្របកាាសិភាាព័អាាសិន្តិុប្រតូវិដែតមិន្តិង្កើរីសិង្កើអ�ង ន្តិិង ចាំា�បាាចូ់�ាាងតឹងរំ�ង ង្កើដ្ឋ�មបី ង្កើឆ្លែ�យតបន្តិឹងកាារគ�រាាមក្នុ�ដែ�ងជាាក្នុ់លាាក្នុ់ដ្ឋល់់អាាយំជួីវិិតរបសិ់
ប្របង្កើទ្ធិសិង្កើ�ាយអន្តិំង្កើលាាមតាាមចូាប់សិិទ្ធិិិ មន្តិំសិស អន្តិិរជាាតិ ន្តិិងង្កើ�ាល់កាារណ៍៍ Siracusa ។

 • ចាំាត់វិិធាាន្តិកាារចាំា�បាាចូ់ទាំា�ងអសិ់ ង្កើដ្ឋ�មបីធាានាាកាារកាារពាារង្កើ�ាយអាាជាាាធីរ មាាន្តិសិមតថក្នុិចូេនៃន្តិមន្តិំសិសប្រគប់រូប បំគគល់មាុាក្នុ់ៗ ន្តិិង ក្នុុ�ងទ្ធិ�នាាក្នុ់ទ្ធិ�ន្តិងជាាមួយអុក្នុដ្ឋនៃទ្ធិ 
ប្របឆាំា�ងន្តិឹងអ�ង្កើព័��ិងា កាារគ�រាាមក្នុ�ដែ�ង កាារសិងសិឹក្នុ កាារង្កើរីសិង្កើអ�ងមិន្តិល់អតាាមជាាន្តិីតន្តិ័យន្តិិងប្របឹតិន្តិ័យ សិមាពាធី ឬ សិក្នុមមភាាព័តាាមអ�ង្កើព័�ចូិតិ�ាមួយង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត 
ដែដ្ឋល់ជាា�ល់វិិបាាក្នុនៃន្តិកាារអន្តិំវិតិប្រសិបចូាប់របសិ់ព័ួក្នុង្កើគ នៃន្តិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត។ 

 • ជាាព័ិង្កើសិសិ ហាាមប្របាាម កាារសិងសិឹក្នុ កាារគ�រាាមក្នុ�ដែ�ង ន្តិិង ទ្ធិង្កើងះ�នៃន្តិកាារប�ភិិតប�ភិ័យង្កើ�ាក្នុុ�ង ល់��ជាាក្នុ់ដែសិិងឬតាាមប្របព័ន្តិឋ័អាន្តិឡាាញប្របឆាំា�ងន្តិឹងអុក្នុដែដ្ឋល់ក្នុ�ព័ំង
អន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិងង្កើសិរីភាាព័ ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត។ ទាំា�ងង្កើន្តិះរួមប�េ�ល់ បាំដែន្តិិមិន្តិប្រតូវិបាាន្តិក្នុ�ណ៍ត់ចូ�ង្កើពាាះកាារឃ្លាំែា�ង្កើម�ល់ង្កើ�ាយ
ខ្វះំសិចូាប់ កាារង្កើប្រប�ប្របាាសិ់មិន្តិប្រតឹមប្រតូវិនៃន្តិដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារតំលាាកាារ កាារ�ាយី កាាររំង្កើលាាភិង្កើល់�ឯក្នុជួន្តិភាាព័ ន្តិិង ទ្ធិប្រមង់នៃន្តិ កាាររ�តបន្តិិឹងង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត។
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បកប្រែ�បពីីភាាសាាអង់់គ្លេ�េស

 • បង្កើងើ�តន្តិិងរក្នុាបរិ�ាកាាសិអ�ង្កើ�ាយ�ល់សិប្រមាាប់កាារទ្ធិទ្ធិួល់បាាន្តិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀតរបសិ់ក្នុមមក្នុរ
ន្តិិង្កើ�ាជួិតទាំា�ងអសិ់ង្កើ�ាប្រគប់ស៊ាថាន្តិភាាព័ ង្កើ��យក្នុុ�ងន្តិ័យង្កើន្តិះប្រតូវិ ចាំាត់វិិធាាន្តិកាារជាាវិិជួាមាាន្តិ ង្កើដ្ឋ�មបីធាានាាថាាមន្តិំសិសប្រគប់រូបមាាន្តិឱ្យកាាសិង្កើសិម��ុាក្នុុ�ងកាារអន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិ
ទាំា�ងង្កើន្តិះប្រសិប ន្តិឹងសិិទ្ធិិិចូ�ង្កើពាាះកាារមិន្តិង្កើរីសិង្កើអ�ង ។ ង្កើន្តិះរួមប�េ�ល់ទាំា�ងកាារប�េ�ល់ទ្ធិសិសន្តិៈង្កើយន្តិឌ័័រ ន្តិិង កាារបប្រ�ា�បសិិទ្ធិិិ មន្តិំសិសង្កើ�ាក្នុុ�ងចូាប់ ន្តិិង គ�ន្តិិត
�ិ�ចូង្កើ�ិ�មរបសិ់រ�ឋាភិិបាាល់ង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត។

 • ដ្ឋក្នុរបាា�ងដែដ្ឋល់រាារាា�ងបំគគល់មក្នុព័ីប្រក្នុំមក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិតដែដ្ឋល់ងាាយរងង្កើប្រ�ាះជួួបកាារល់�បាាក្នុ ន្តិិងខ្វះះះខាាតក្នុុ�ង ប្រគប់ស៊ាថាន្តិភាាព័ទាំា�ងអសិ់ ព័ីកាារអន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័
ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិងង្កើសិរីភាាព័ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សង ង្កើទ្ធិៀតរួមទាំា�ងកាារដ្ឋក្នុង្កើចូញន្តិូវិឧបសិគគរូបវិន្តិិ ង្កើសិដ្ឋឋក្នុិចូេ �ែ�វិចូាប់ វិបបធីម៌ ន្តិិង ន្តិង្កើ�ាបាាយ។ 

 • ប្រតូវិប្របាាក្នុដ្ឋថាាកាាររ�តបន្តិិឹង ឬ ដែដ្ឋន្តិក្នុ�ណ៍ត់�ាមួយង្កើ�ាង្កើល់� សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត គឺជាាក្នុមមវិតថ�នៃន្តិកាារ
ប្រតួតព័ិន្តិិតយ ន្តិិង ង្កើម�ល់ង្កើ��ងវិិញ របសិ់តំលាាកាារង្កើ��យ អុក្នុរងង្កើប្រ�ាះប្រតូវិដែតមាាន្តិសិិទ្ធិិិក្នុុ�ងដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារតំលាាកាារង្កើ�ាយយំតិិធីម៌ ឯក្នុរាាជួយ ន្តិិង មាាន្តិប្របសិិទ្ធិិភាាព័ ង្កើដ្ឋ�មបី 
ប្របឈមមំខ្វះន្តិឹងភាាព័ប្រសិបចូាប់នៃន្តិវិិធាាន្តិកាារទាំា�ងង្កើន្តិះន្តិិង/ឬ កាារអន្តិំង្កើលាាមរបសិ់ព័ួក្នុង្កើគជាាមួយន្តិឹងចូាប់ជាាតិ ឬអន្តិិរជាាតិ។

 • ធាានាាថាាដ្ឋ�ង្កើ�ាះប្រស៊ាាយដ្ឋ៏មាាន្តិប្របសិិទ្ធិិភាាព័ ន្តិិងសិ�ណ៍ងសិប្រមាាប់កាាររំង្កើលាាភិង្កើល់�សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�ត សិមាាគម ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត 
មាាន្តិជាាសិិទ្ធិិិ ន្តិិង អាាចូចូូល់ដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារបាាន្តិសិប្រមាាប់ ទាំា�ងអសិ់�ុា ង្កើ�ាយ�ិល់់ន្តិូវិប្រក្នុបខ្វះ័ណ៍ឌចូាប់រ�ងមាា� ធីន្តិធាាន្តិ ព័័ត៌មាាន្តិ កាារបណ៍ត�ះប�តាល់ ន្តិិង កាារអប់រំ ន្តិិង 
ង្កើសិវាាសិំខ្វះំមាាល់ភាាព័សិងគម។ ង្កើន្តិះរួមប�េ�ល់ទាំា�ងកាារបង្កើងើ�តតំលាាកាារឯក្នុង្កើទ្ធិសិង្កើល់�វិិវាាទ្ធិកាារងាារ ង្កើដ្ឋ�មបី ធាានាាល់ទ្ធិិភាាព័ទ្ធិទ្ធិួល់បាាន្តិយំតិិធីម៌ ន្តិិង យន្តិិកាារជួ�ន្តិួសិ
ង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀតនៃន្តិកាារង្កើ�ាះប្រស៊ាាយវិិវាាទ្ធិ ដ្ឋូចូជាាកាារ សិប្រមំះសិប្រមួល់ កាារ�សះ�ា ន្តិិង ស៊ាថាប័ន្តិមជួឈតិក្នុមម ង្កើ�ាយមិន្តិបង្កើងើ�តឧបសិគគបដែន្តិថមចូ�ង្កើពាាះសិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួល់បាាន្តិ 
ដ្ឋ�ង្កើ�ាះប្រស៊ាាយប្របក្នុបង្កើ�ាយប្របសិិទ្ធិិភាាព័របសិ់តំលាាកាារ។ 

 • ធាានាាង្កើ�ាក្នុុ�ងចូាប់ ន្តិិង កាារអន្តិំវិតិដែដ្ឋល់អាាជួីវិក្នុមមង្កើ�ារព័តាាមបទ្ធិ�ឋាន្តិ ន្តិិង សិិង់�ារសិិទ្ធិិិមន្តិំសិសជាាតិ ន្តិិង អន្តិិរជាាតិសិិីព័ីសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម 
ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត។

 • ប�េ�ល់ង្កើ�ាក្នុុ�ងល់ក្នុខខ្វះណ៍ឌនៃន្តិដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារល់ទ្ធិិក្នុមមស៊ាាធាារណ៍ៈសិប្រមាាប់ប្រក្នុំម�ាំន្តិង្កើដ្ឋញនៃ�ែង្កើដ្ឋ�មបីង្កើបិជាាាង្កើ�ារព័ សិិទ្ធិិិមន្តិំសិស រួមទាំា�ងង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម 
ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត ប្រព័មទាំា�ងអន្តិំវិតិ ប្រតួតព័ិន្តិិតយប្រគប់ប្រជួំងង្កើប្រជាាយតាាមចូាប់ ន្តិិង អន្តិំម័តដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារ ន្តិិង យន្តិិកាារប្រគប់ប្រ�ាន្តិ់ង្កើដ្ឋ�មបីង្កើ�ារព័សិិទ្ធិិិ 
ទាំា�ងង្កើនាាះប្រសិបតាាមសិិង់�ារអន្តិិរជាាតិ ។ អុក្នុង្កើដ្ឋញនៃ�ែដែដ្ឋល់មាាន្តិក្នុ�ណ៍ត់ប្រតាានៃន្តិកាារចូូល់រួមក្នុុ�ង កាាររំង្កើលាាភិ ប�ពាាន្តិ�ាាងទ្ធិូល់�ទ្ធិូលាាយ ឬ ជាាប្របព័័ន្តិិនៃន្តិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័
ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ជាាមូល់�ឋាន្តិ ង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត អាាចូប្រតូវិបាាន្តិរាារាា�ងព័ីក្នុិចូេសិន្តិាស៊ាាធាារណ៍ៈ ន្តិិង/ឬ កាារ�ា�ប្រទ្ធិដែ�ុក្នុ�ិរ�ាវិតថ�ស៊ាាធាារណ៍ៈ។ 

 • ធាានាាតាាមរយៈកាារ�ិល់់សិិទ្ធិិិអ��ាចូប្រសិបចូាប់ ន្តិិង ធីន្តិធាាន្តិប្រគប់ប្រ�ាន្តិ់ សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�ត សិមាាគម ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត ន្តិិង កាារ
ប្រតួតព័ិន្តិិតយកាារងាារប្របក្នុបង្កើ�ាយប្របសិិទ្ធិិភាាព័ ន្តិិង យន្តិិកាារប្រតួតព័ិន្តិិតយង្កើ�ាប្រគប់ដែដ្ឋន្តិដ្ឋី ន្តិិង ប្រគប់វិិសិ័យ រួមទាំា�ងត�បន្តិ់ដែក្នុនៃចូុនាា�ង្កើចូញ ត�បន្តិ់ង្កើសិដ្ឋឋក្នុិចូេព័ិង្កើសិសិ ន្តិិង
ង្កើវិទ្ធិិកាាឌ័ីជួី�ល់។

 • ប្រតូវិប្របាាក្នុដ្ឋថាាក្នុិចូេប្រព័មង្កើប្រព័ៀងពាាណ៍ិជួាក្នុមម ន្តិិង កាារវិិន្តិិង្កើ�ាគមាាន្តិបទ្ធិបប�ាតិិដែដ្ឋល់ចូងភាាាប់ង្កើល់�កាារង្កើ�ារព័ ន្តិិង កាារកាារពាារសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម 
ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត ង្កើ��យយន្តិិកាារ សិមប្រសិបប្រតូវិបាាន្តិ�ាក្នុ់ប�េ�ល់ក្នុុ�ងក្នុិចូេប្រព័មង្កើប្រព័ៀងទាំា�ងង្កើន្តិះសិប្រមាាប់ភាាគីប្រសិបចូាប់ក្នុុ�ងកាារង្កើល់�ក្នុង្កើ��ងន្តិូវិ 
បណ៍តឹងអ�ព័ីល់ក្នុខខ្វះណ៍ឌង្កើធីះ�កាារងាារ ចូ�ង្កើពាាះកាារខ្វះះះកាារអន្តិំង្កើលាាមចូាប់ ។

 • ប្រតូវិប្របាាក្នុដ្ឋថាាចូាប់ជាាតិតប្រមូវិឱ្យយអាាជួីវិក្នុមមដែដ្ឋល់មាាន្តិល់�ង្កើ�ាឋាាន្តិ ឬ ប្របតិបតិិកាារង្កើ�ាក្នុុ�ងទ្ធិឹក្នុដ្ឋី ឬ ដែដ្ឋន្តិ សិមតថក្នុិចូេរបសិ់រដ្ឋឋ ង្កើដ្ឋ�មបីង្កើ�ារព័សិិទ្ធិិិមន្តិំសិស រួមទាំា�ង
ង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត ង្កើ�ាក្នុុ�ងប្របតិបតិិកាារក្នុុ�ងប្រសិំក្នុ ន្តិិងសិក្នុល់របសិ់ព័ួក្នុង្កើគ។ 

 • ទ្ធិទ្ធិួល់ស៊ាគាល់់ថាាក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិត អងគកាារក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិត ន្តិិង អងគកាារសិងគមសិំីវិិល់ដែដ្ឋល់�ា�ប្រទ្ធិក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិត ន្តិិង អងគកាារក្នុមមក្នុរ គឺជាាអុក្នុកាារពាារសិិទ្ធិិិមន្តិំសិស
ដែដ្ឋល់មាាន្តិសិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួល់បាាន្តិកាារ�ា�ប្រទ្ធិ ន្តិិង កាារ កាារពាារទាំាក្នុ់ទ្ធិងន្តិឹងកាារតសិាូមតិង្កើដ្ឋ�មបីសិិទ្ធិិិរបសិ់ព័ួក្នុង្កើគក្នុ៏ដ្ឋូចូជាាប្រតូវិបាាន្តិកាារពាារង្កើប្រកាាមចូាប់សិិទ្ធិិិមន្តិំសិសអន្តិិរជាាតិ។

 • បង្កើងើ�តយំតាិាធីិកាាររបសិ់តំលាាកាារក្នុុ�ងប្រសិំក្នុ ជួំ�វិិញកាារទាំាមទាំារកាាររំង្កើលាាភិសិិទ្ធិិិមន្តិំសិសប្របឆាំា�ងន្តិឹងសិ�ប្រ�ាសិ ពាាណ៍ិជួាក្នុមម រួមទាំា�ងសិ�ប្រ�ាសិរដ្ឋឋ ន្តិិង ពាាណ៍ិជួាក្នុមម 
ឬ ភាាគីង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀតដែដ្ឋល់រដ្ឋឋប្រគប់ប្រគង ឬ មាាន្តិឥទ្ធិិិព័ល់ ដែដ្ឋល់មាាន្តិល់�ង្កើ�ាឋាាន្តិ ឬ ង្កើធីះ�សិក្នុមមភាាព័អាាជួីវិក្នុមមសិ�ខាាន្តិ់ៗង្កើ�ាក្នុុ�ងទ្ធិឹក្នុដ្ឋីរបសិ់ខ្វះែ�ន្តិ ង្កើ�ាយមិន្តិគិតព័ីក្នុដែន្តិែង 
កាាររំង្កើលាាភិប�ពាាន្តិដែដ្ឋល់ប្រតូវិបាាន្តិង្កើចាំាទ្ធិប្របកាាន្តិ់។ 
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ខុ. សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ��ប្រមាំប់អាំជិ�វិក្តីមម

 • ង្កើ�ារព័សិិទ្ធិិិរបសិ់ក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិតទាំា�ងអសិ់ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�ត ន្តិិង ចូូល់រួមសិ�ជួីព័ ន្តិិង សិមាាគមកាារងាារ ន្តិិង ចូូល់រួមក្នុុ�ងកាារចូរចាំាជាាសិមូ�ភាាព័ ន្តិិង សិក្នុមមភាាព័
សិមូ�ភាាព័ង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត រួមទាំា�ងសិិទ្ធិិិក្នុុ�ងកាារតវាាា ន្តិិងង្កើធីះ�ក្នុូដ្ឋក្នុមមង្កើ�ាយមិន្តិភិ័យខាែាចូកាារប�ភិិតប�ភិ័យ ឬកាារសិងសិឹក្នុ។ 

 • ង្កើ�ារព័សិិទ្ធិិិរបសិ់ក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិតទាំា�ងអសិ់ង្កើ�ាប្រគប់ស៊ាថាន្តិភាាព័ទាំា�ងអសិ់ចូ�ង្កើពាាះង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�ត សិមាាគម ន្តិិង ឯក្នុរាាជួយភាាព័របសិ់អងគកាាររបសិ់ក្នុមមក្នុរក្នុុ�ង
កាារង្កើប្រជួ�សិង្កើរីសិត��ាង ន្តិិង កាារចូរចាំាជាា សិមូ�ភាាព័ ដែដ្ឋល់សិថិតង្កើប្រកាាមង្កើ�ាល់កាារណ៍៍មិន្តិង្កើរីសិង្កើអ�ង។

 • ង្កើ�ារព័កាារទ្ធិទ្ធិួល់ស៊ាគាល់់ប្របក្នុបង្កើ�ាយប្របសិិទ្ធិិភាាព័នៃន្តិសិិទ្ធិិិក្នុុ�ងកាារចូរចាំាជាាសិមូ�ភាាព័ រួមទាំា�ងង្កើ�ាយធាានាា ថាាកាារចូរចាំាជាាសិមូ�ភាាព័ប្រតូវិបាាន្តិអន្តិំវិតិ
ង្កើ�ាយសិម័ប្រគចូិតិ ង្កើសិរី ន្តិិង ង្កើ�ាយសិំជួីវិធីម៌ ។ ង្កើ�ារព័ក្នុិចូេប្រព័ម ង្កើប្រព័ៀងដែដ្ឋល់ទ្ធិទ្ធិួល់បាាន្តិតាាមរយៈកាារចូរចាំាជាាសិមូ�ភាាព័ ន្តិិង បដ្ឋិង្កើសិធីព័ីកាារផ្ទាែាសិ់បិ�រល់ក្នុខខ្វះណ៍ឌ
កាារងាារ ង្កើ�ាយ�មាន្តិកាារប្រព័មង្កើប្រព័ៀងព័ីត��ាងក្នុមមក្នុរ ។

 • ប្រតូវិប្របាាក្នុដ្ឋថាាង្កើ�ាល់ន្តិង្កើ�ាបាាយ ន្តិីតិវិិធីី ន្តិិង កាារអន្តិំវិតិរបសិ់ប្រក្នុំម�ាំន្តិ រួមទាំា�ងពាាក្នុ់ព័័ន្តិិន្តិឹងកាារជួួល់ កាារ តង្កើមែ�ងឋាាន្តិៈ ន្តិិង ល់ក្នុខខ្វះណ៍ឌកាារងាារ មិន្តិប្រតូវិង្កើរីសិង្កើអ�ង
ង្កើល់�បំគគល់ង្កើ�ាយង្កើ�តំ�ល់�ាមួយ រួមទាំា�ងង្កើ�ាយ ស៊ាារសិមាាជួិក្នុភាាព័ ឬ ទ្ធិសិសន្តិៈរបសិ់ព័ួក្នុង្កើគង្កើល់�សិ�ជួីព័ ឬ សិប្រមាាប់សិក្នុមមភាាព័សិ�ជួីព័របសិ់ព័ួក្នុង្កើគ ឬ
ចូូល់ចូិតិក្នុមមក្នុរដែដ្ឋល់ មិន្តិ ដែមន្តិ ជាា សិមាាជួិក្នុ សិ�ជួីព័ ន្តិិង/ឬ  អងគកាារ ក្នុមមក្នុរ ង្កើ�សង ង្កើទ្ធិៀត ង្កើ��យ។

 • ធាានាាថាាកាារង្កើបិជាាាចូិតិង្កើ�ាល់ន្តិង្កើ�ាបាាយក្នុុ�ងកាារង្កើ�ារព័សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀតប្រតូវិបាាន្តិង្កើ�ារព័ ន្តិិង អន្តិំវិតិ
ង្កើ�ាយ ចូាប់ទាំាក្នុ់ទ្ធិងន្តិឹងសិិទ្ធិិិមន្តិំសិស ក្នុុ�ងដែខ្វះសសិងាះាក្នុ់ �គត់�គង់សិក្នុល់ ន្តិិង កាារអន្តិំវិតិកាារទ្ធិិញ រួមទាំា�ងកាារង្កើធីះ�ឱ្យយមាាន្តិតមាែាភាាព័ ន្តិិង ព័័ត៌មាាន្តិស៊ាាធាារណ៍ៈអ�ព័ី ដែខ្វះស
សិងាះាក្នុ់�គត់�គង់របសិ់ប្រក្នុំម�ាំន្តិព័ួក្នុង្កើគ។

 • អន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិមន្តិំសិសតាាមង្កើ�ាល់កាារណ៍៍ចូាប់ ង្កើដ្ឋ�មបីក្នុ�ណ៍ត់អតិសិ�ា�ណ៍ ទ្ធិប់ស៊ាើាត់ កាាត់បន្តិថយ ន្តិិង ង្កើ�ាះប្រស៊ាាយកាាររំង្កើលាាភិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម 
ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត ង្កើ�ាយ ភាាាប់ក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិត ន្តិិង អុក្នុត��ាងរបសិ់ព័ួក្នុង្កើគ�ាាងជួិតសិុិទ្ធិិក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តកាារអន្តិំវិតិ ន្តិិងកាារ រាាយកាារណ៍៍ជាា
ស៊ាាធាារណ៍ៈអ�ព័ីដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារ ន្តិិង ល់ទ្ធិិ�ល់ទាំា�ងង្កើន្តិះ។

 • �ិល់់ឱ្យយក្នុមមក្នុរ ន្តិិង អុក្នុត��ាងរបសិ់ព័ួក្នុង្កើគទ្ធិទ្ធិួល់បាាន្តិព័័ត៌មាាន្តិដែដ្ឋល់ប្រតូវិកាារ ង្កើដ្ឋ�មបីអន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិរបសិ់ព័ួក្នុង្កើគ ក្នុុ�ងង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័
ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត ដ្ឋូចូជាាព័័ត៌មាាន្តិដែដ្ឋល់ប្រតូវិកាារ សិប្រមាាប់កាារចូរចាំាប្របក្នុបង្កើ�ាយអតថន្តិ័យ។ 

 • ចាំាត់វិិធាាន្តិកាារង្កើដ្ឋ�មបីដែក្នុល់មអបរិ�ាកាាសិក្នុុ�ងទ្ធិ�នាាក្នុ់ទ្ធិ�ន្តិងកាារប្រគប់ប្រគងកាារងាារ ជាាព័ិង្កើសិសិង្កើ�ាក្នុុ�ងប្របង្កើទ្ធិសិ ដែដ្ឋល់មិន្តិមាាន្តិស៊ាថាប័ន្តិ ន្តិិង ប្រក្នុបខ្វះ័ណ៍ឌចូាប់ប្រគប់ប្រ�ាន្តិ់
សិប្រមាាប់កាារទ្ធិទ្ធិួល់ស៊ាគាល់់សិ�ជួីព័ ន្តិិង សិប្រមាាប់ កាារចូរចាំាជាាសិមូ�ភាាព័ ។ ង្កើន្តិះរាាប់ប�េ�ល់ទាំា�ងកាារង្កើល់�ក្នុទ្ធិឹក្នុចូិតិ ន្តិិង កាារ�ា�ប្រទ្ធិសិប្រមាាប់ប្របព័័ន្តិិត��ាង 
ប្រសិប�ុាជាាមួយន្តិឹងកាារង្កើបាាះង្កើឆាំុាតង្កើប្រជួ�សិង្កើរីសិត��ាងក្នុមមក្នុរង្កើ�ាយង្កើសិរី ន្តិិង យន្តិិកាារសិន្តិះនាា ន្តិិងបណ៍តឹងអ�ព័ីល់ក្នុខខ្វះណ៍ឌង្កើធីះ�កាារងាារ។

 • ធាានាាថាា សិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ន្តិិង ង្កើសិរីភាាព័ជាាមូល់�ឋាន្តិង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀត ក្នុ៏ប្រតូវិបាាន្តិកាារពាារ ន្តិិងង្កើ�ារព័ង្កើ�ាយនៃដ្ឋគូពាាណ៍ិជួាក្នុមម អុក្នុ�គត់�គង់ ឬ 
អុក្នុង្កើ�ាាកាារបន្តិិ តាាមរយៈល់ក្នុខខ្វះណ៍ឌនៃន្តិក្នុិចូេសិន្តិា កាារង្កើធីះ�សិវិន្តិក្នុមម ន្តិិង កាារប្រតួតព័ិន្តិិតយតាាមកាាល់ក្នុ�ណ៍ត់ប្របក្នុបង្កើ�ាយប្របសិិទ្ធិិភាាព័ កាារ�ា�ប្រទ្ធិសិក្នុមមភាាព័ 
បណ៍ត�ះប�តាល់ ន្តិិង កាារអប់រំ កាារតសិាូមតិសិប្រមាាប់ប្រក្នុបខ្វះ័ណ៍ឌចូាប់ដ្ឋ៏រ�ងមាា� កាារសិន្តិះនាាបន្តិិ សិក្នុមមភាាព័តប្រមូវិតាាមល់ក្នុខខ្វះណ៍ឌចូាប់ ន្តិិង សិក្នុមមភាាព័ប្រសិង្កើដ្ឋៀង�ុា។

គ.សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ��ប្រមាំប់�ហជិ�ពី និិង�ងាម�ុ�វិិលឹ 

 • ប្របកាាន្តិ់ខាាាប់ន្តិូវិង្កើ�ាល់កាារណ៍៍ដែដ្ឋល់ថាា សិិទ្ធិិិកាារងាារជាាសិិទ្ធិិិមន្តិំសិស។
 • បន្តិិកាារនៃចូុប្របឌ័ិត ន្តិិង ជាានៃដ្ឋគូជាាមួយរ�ឋាភិិបាាល់ ប្រក្នុំម�ាំន្តិ ន្តិិង អុក្នុសិិក្នុា ង្កើដ្ឋ�មបីបង្កើងើ�តង្កើ�ាល់ន្តិង្កើ�ាបាាយ ន្តិិងដ្ឋ�ង្កើ�ាះប្រស៊ាាយ រួមទាំា�ងកាារង្កើប្រប�ប្របាាសិ់បង្កើចូេក្នុវិិទ្ធិា 

ន្តិិង ចូ�ង្កើណ៍ះដ្ឋឹងមូល់�ឋាន្តិប្របក្នុបង្កើ�ាយប្របសិិទ្ធិិភាាព័ ដែដ្ឋល់ជួួយសិប្រមួល់ដ្ឋល់់កាារអន្តិំវិតិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារជួួបប្របជួំ�ង្កើ�ាយសិន្តិិិវិិធីី ន្តិិង សិមាាគម ។ 
 • កាារ�សព័ះ�ាយ ន្តិិង កាារតសិាូមតិង្កើ�ាប្រក្នុំមក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិតដែដ្ឋល់មិន្តិមាាន្តិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ ន្តិិង ខ្វះិតខ្វះ�ប្របឹងដែប្របង ង្កើដ្ឋ�មបីប�េ�ល់ អុក្នុប្របក្នុបរបរតាាម�ះះ ជួន្តិ

ចូ��ាក្នុប្រសិំក្នុ ន្តិិងអុក្នុង្កើធីះ�កាារកាារងាារង្កើប្រ�ា�ែ�វិកាារ ប�េ�ល់ង្កើព័ញង្កើល់ញ ង្កើ�ាក្នុុ�ងសិ�ជួីព័ក្នុមមក្នុរ ន្តិិង ចូរចាំាក្នុិចូេប្រព័មង្កើប្រព័ៀងសិមូ�ភាាព័។
 • ប្រតូវិប្របាាក្នុដ្ឋថាាង្កើ�ាល់កាារណ៍៍នៃន្តិកាារមិន្តិង្កើរីសិង្កើអ�ង ន្តិិង សិមភាាព័ប្រតូវិបាាន្តិប្របកាាន្តិ់ខាាាប់ង្កើ�ាក្នុុ�ងប្របតិបតិិកាារ ន្តិិង សិក្នុមមភាាព័របសិ់សិ�ជួីព័ ។ រាាល់់កាារប្របប្រព័ឹតិខ្វះំសិ

ចូ�ង្កើពាាះបំគគល់ង្កើ�ាក្នុុ�ងសិ�ជួីព័ ង្កើ�ាយដែ�អក្នុង្កើល់� មូល់�ឋាន្តិ ដែដ្ឋល់មាាន្តិដែចូងក្នុុ�ងង្កើ�ាល់កាារណ៍៍សិិីព័ីកាារមិន្តិង្កើរីសិង្កើអ�ង ន្តិិង សិមភាាព័ខាាងង្កើល់�ប្រតូវិដែតមាាន្តិយំតិិក្នុមម សិម
ង្កើ�តំ�ល់។ 

 • អន្តិំម័ត ន្តិិង អន្តិំវិតិង្កើ�ាល់ន្តិង្កើ�ាបាាយង្កើដ្ឋ�មបីកាារពាារ ន្តិិង ង្កើឆ្លែ�យតបចូ�ង្កើពាាះអ�ង្កើព័��ិងា ន្តិិង កាារ�ាយីង្កើយន្តិឌ័័រ ន្តិិង កាារង្កើរីសិង្កើអ�ងដ្ឋ៏សិម�ប្រគស៊ាមាញង្កើ�ាក្នុុ�ងសិ�ជួីព័។
 • ចាំាត់វិិធាាន្តិកាារជាាវិិជួាមាាន្តិ ង្កើដ្ឋ�មបីដ្ឋក្នុង្កើចូញន្តិូវិឧបសិគគជាាក្នុ់លាាក្នុ់ ដ្ឋូចូជាាសិក្នុមមភាាព័នៃន្តិកាារង្កើរីសិង្កើអ�ង ឬ កាារបដ្ឋិង្កើសិធី ដែដ្ឋល់ប្របឈមមំខ្វះ ង្កើ�ាយបំគគល់ ឬ ប្រក្នុំមដែដ្ឋល់

ងាាយរងង្កើប្រ�ាះ ន្តិិង/ឬ ត��ាងតិចូតួចូ ង្កើ�ាក្នុុ�ងកាារចូូល់រួម ត��ាង ន្តិិងភាាព័ជាាអុក្នុដ្ឋឹក្នុនាា�ក្នុុ�ងសិ�ជួីព័ប្របក្នុបង្កើ�ាយអតថន្តិ័យ។ប្រក្នុំមទាំា�ងង្កើន្តិះរួមមាាន្តិ បាំដែន្តិិមិន្តិប្រតូវិ
បាាន្តិក្នុ�ណ៍ត់ចូ�ង្កើពាាះជួន្តិជាាតិង្កើដ្ឋ�ម ព័ល់ក្នុរចូ��ាក្នុប្រសិំក្នុ ក្នុមមក្នុរក្នុុ�ងវិិសិ័យង្កើប្រ�ា�ែ�វិកាារ ជួន្តិជាាតិ ភាាគតិចូ ជួន្តិព័ិកាារ ប្រក្នុំម LGBTI ប្រសិិី ន្តិិងយំវិជួន្តិ។

 • �ា�ប្រទ្ធិ ន្តិិងជួួយដ្ឋល់់ក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិតមាុាក្នុ់ៗ ន្តិិងបំគគល់ ឬអងគកាារដែដ្ឋល់ពាាក្នុ់ព័័ន្តិិក្នុុ�ងបណ៍តឹងអ�ព័ីល់ក្នុខខ្វះណ៍ឌង្កើធីះ�កាារ ឬ បណ៍តឹងពាាក្នុ់ព័័ន្តិិន្តិឹងដ្ឋ�ង្កើណ៍�រកាារង្កើ�ាចូ�ង្កើពាាះមំខ្វះ
ស៊ាថាប័ន្តិតំលាាកាារ រដ្ឋឋបាាល់ ឬ ប្រក្នុំម�ាំន្តិដែដ្ឋល់ទ្ធិទ្ធិួល់ ខ្វះំសិប្រតូវិ។
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បកប្រែ�បពីីភាាសាាអង់់គ្លេ�េស

ឧប�ម័័និិ A៖ បរីិបទបចច�បបនិុ និិងបញ្ជាា�ប្របឈមជាំក្តី់លាំក្តី់សេ�ំអាំ�ុ�អាំសេគុយ្យ៍

ង្កើសិចូក្នុិីដែណ៍នាា�ថាុាក្នុ់ត�បន្តិ់សិិីព័ីង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគមក្នុុ�ងបរិបទ្ធិធីំរក្នុិចូេ ន្តិិង សិិទ្ធិិិមន្តិំសិស ប្រតូវិបាាន្តិបង្កើងើ�ត ង្កើ��ងង្កើដ្ឋ�មបីង្កើធីះ�មូល់�ឋាន្តិីយក្នុមមបទ្ធិ�ឋាន្តិ ន្តិិង សិិង់�ារ
សិិទ្ធិិមិន្តិសំិសអន្តិរិជាាត ិឆ្លែ�ះប�េ��ងព័កី្នុងះល់ស់ិទិ្ធិិមិន្តិសំិស ព័ងិ្កើសិសិរបសិអ់កុ្នុកាារពាារសិិទ្ធិិមិន្តិសំិស ន្តិងិ �លិ់សិ់ិទ្ធិិអិ��ាចូដ្ឋល់ច់ូល់នាាសិិទ្ធិិកិាារងាារ ដែដ្ឋល់ជួ�រំញង្កើ�ាយ សិ�គមន្តិ៍
ក្នុុ�ងរដ្ឋឋសិមាាជួិក្នុអាាស៊ាាាន្តិ។ 

ប�តាប្របង្កើទ្ធិសិអាាស៊ាាាន្តិជាាធីមមតាាបាាន្តិបរាាជួ័យក្នុុ�ងកាារអន្តិំវិតិសិិង់�ារកាារងាារអន្តិិរជាាតិជាាមូល់�ឋាន្តិ ជាាព័ិង្កើសិសិ ប�ា�ទាំាក្នុ់ទ្ធិងន្តិឹងង្កើសិរីភាាព័ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម ។ 
ប្របង្កើទ្ធិសិសិមាាជួកិ្នុអាាស៊ាាាន្តិចូ�ន្តិនួ្តិ 6 ក្នុុ�ងចូ�ង្កើ�ាមប្របង្កើទ្ធិសិ ទាំា�ង10 មនិ្តិបាាន្តិ�លិ់ស់ិចាំេាបន័្តិង្កើល់�អន្តិសំិ�ា�ង្កើល់ខ្វះ87 របស់ិអងគកាារព័ល់ក្នុមមអន្តិរិជាាតសិិិពីី័ង្កើសិរភីាាព័នៃន្តិសិមាាគម 
ន្តិិងកាារកាារពាារសិិទ្ធិិិក្នុុ�ងកាារង្កើរៀបចូ�ង្កើនាាះង្កើទ្ធិ។ 4 ប្របង្កើទ្ធិសិ ក្នុុ�ងចូ�ង្កើ�ាម 10 ប្របង្កើទ្ធិសិ មិន្តិបាាន្តិ�ិល់់សិចាំេាប័ន្តិ ង្កើល់� អន្តិំសិ�ា�ង្កើល់ខ្វះ 98 របសិ់អងគកាារព័ល់ក្នុមមអន្តិិរជាាតិសិិី
ព័ីសិិទ្ធិិិក្នុុ�ងកាារង្កើរៀបចូ� ន្តិិង កាារចូរចាំាជាាសិមូ�ភាាព័ង្កើទ្ធិ។ 4 ប្របង្កើទ្ធិសិ ក្នុុ�ងចូ�ង្កើ�ាម 10 ប្របង្កើទ្ធិសិមិន្តិបាាន្តិ�ិល់់សិចាំេាប័ន្តិង្កើល់�ក្នុតិកាាសិ�ា�អន្តិិរជាាតិសិិីព័ីសិិទ្ធិិិព័ល់រដ្ឋឋ ន្តិិង
សិិទ្ធិិិ ន្តិង្កើ�ាបាាយ ង្កើ��យ 3 ប្របង្កើទ្ធិសិក្នុុ�ងចូ�ង្កើ�ាម 10ប្របង្កើទ្ធិសិ មិន្តិបាាន្តិ�ិល់់សិចាំេាប័ន្តិង្កើល់�ក្នុតិកាាសិ�ា�អន្តិិរជាាតិ សិិីព័ីសិិទ្ធិិិង្កើសិដ្ឋឋក្នុិចូេ សិងគម ន្តិិងវិបបធីម៌ ដែដ្ឋល់ជាា
ឧបក្នុរណ៍៍សិិទ្ធិិិមន្តិំសិសសិ�ខាាន្តិ់ ដែដ្ឋល់កាារពាារសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម កាារជួួបប្របជួំ�ង្កើ�ាយសិន្តិិិវិិធីី កាារបង្កើ�េញមតិ ន្តិិងព័័ត៌មាាន្តិ ន្តិិងសិិទ្ធិិិឯក្នុជួន្តិភាាព័ 
កាារចូូល់រួមន្តិង្កើ�ាបាាយ ន្តិិងកាារងាារ។ 

ទ្ធិិដ្ឋឋភាាព័�ែ�វិចូាប់ក្នុុ�ងត�បន្តិ់ដែដ្ឋល់មិន្តិអ�ង្កើ�ាយ�ល់ង្កើន្តិះ ជួះឥទ្ធិិិព័ល់មិន្តិសិមង្កើ�តំ�ល់ដ្ឋល់់មន្តិំសិសមក្នុព័ីប្រក្នុំមដែដ្ឋល់ងាាយរងង្កើប្រ�ាះខ្វះះះខាាត ន្តិិង ជួួបកាារល់�បាាក្នុ ។ ព័ល់ក្នុរ
ចូ��ាក្នុប្រសិំក្នុ ន្តិិង ប្រក្នុំមប្រគួស៊ាាររបសិ់ព័ួក្នុង្កើគសិថិតក្នុុ�ង ស៊ាថាន្តិភាាព័ កាារងាារដែដ្ឋល់ងាាយរងង្កើប្រ�ាះង្កើ�ាក្នុុ�ងត�បន្តិ់ បាំដែន្តិិចូាប់នៃន្តិប្របង្កើទ្ធិសិសិមាាជួិក្នុអាាស៊ាាាន្តិខ្វះះះកាារកាារពាារសិិទ្ធិិិ 
ព័ល់ក្នុរចូ��ាក្នុប្រសិកំ្នុ ន្តិងិ ប្រគសួ៊ាាររបស់ិព័កួ្នុង្កើគ ង្កើ��យដែ�មទាំា�ងរិតតបិតសិទិ្ធិិរិបស់ិពួ័ក្នុង្កើគក្នុុ�ងកាារង្កើរៀបចូ� ន្តិងិកាារ កាារពាារសិងគម�ងដែដ្ឋរ។ ង្កើប� ង្កើទាំាះជាា មាាន្តិកាារ អន្តិម័ំត ង្កើ�ាយ
ង្កើសិចូក្នុិីដែ�ែងកាារណ៍៍ អាាស៊ាាាន្តិ សិិីព័ី កាារកាារពាារ ន្តិិង ង្កើល់�ក្នុ ក្នុមពសិ់ សិិទ្ធិិិ ព័ល់ក្នុរ ចូ��ាក្នុប្រសិំក្នុ ឆាំុា� ២០០៧ ក្នុ៏ង្កើ�ាយ  ។ បដែន្តិថមព័ីង្កើល់�ង្កើន្តិះ ក្នុមមក្នុរជាាប្រសិិី ដែសិះងរក្នុកាារងាារក្នុុ�ង 
បរិ�ាកាាសិគួរឲ្យយភិ័យខាែាចូ ដែដ្ឋល់ជាាក្នុដែន្តិែងដែដ្ឋល់មាាន្តិឧបបតិិង្កើ�តំខ្វះពសិ់នៃន្តិអ�ង្កើព័��ិងាដែ�អក្នុង្កើល់�ង្កើយន្តិឌ័័រ ។ ក្នុមមក្នុរ ក្នុុ�ងវិិសិ័យង្កើប្រ�ា�ែ�វិកាារក្នុ៏ប្របឈមមំខ្វះន្តិឹងប�ា�ក្នុុ�ងកាារ
ទ្ធិទ្ធិួល់បាាន្តិយំតិិធីម៌ ង្កើ��យមាាន្តិឱ្យកាាសិតិចូជាាងមំន្តិក្នុុ�ង កាារប្របមូល់�ិ�� បង្កើងើ�ត ឬ ចូូល់រួមសិ�ជួីព័ ឬចូរចាំាសិប្រមាាប់ប្របាាក្នុ់ឈុ�ល់ខ្វះពសិ់ ឬល់ក្នុខខ្វះណ៍ឌកាារងាារប្របង្កើសិ�រជាាង
មនំ្តិ។ ង្កើន្តិះគងឺ្កើ�ាយស៊ាារដែតព័កួ្នុង្កើគជាាទ្ធិងូ្កើ�ាង្កើ�ាខាាងង្កើប្រ�ាប្រក្នុបខ្វះណ័៍ឌនៃន្តិកាារកាារពាារចូាបក់ាារងាារ ។ បគំគល់កិ្នុ LGBTI ង្កើ�ាក្នុុ�ងត�បន្តិក់្នុប៏្របឈមមខំ្វះន្តិងឹឧបសិគគក្នុុ�ងកាារអន្តិវំិតិ
សិទិ្ធិិរិបស់ិព័កួ្នុង្កើគ ជាាព័ងិ្កើសិសិ ង្កើ�ាយស៊ាារភាាព័រីក្នុរាាល់�ាល់ នៃន្តិកាារង្កើរីសិង្កើអ�ង ន្តិងិ អវិតមិាាន្តិនៃន្តិចូាបប់្របឆាំា�ងកាារង្កើរីសិង្កើអ�ងសិប្រមាាបនិ់្តិនាុាកាារ�ែ�វិង្កើភិទ្ធិចូប្រមំះ ន្តិងិ/ឬ អតសិិ�ា�ណ៍ 
ង្កើយន្តិឌ័័រ ។ ដ្ឋូចូ�ុាង្កើន្តិះដែដ្ឋរ ក្នុមមក្នុរព័ិកាារអាាចូប្របឈមន្តិឹងកាារល់�បាាក្នុក្នុុ�ងកាារអះអាាងសិិទ្ធិិិរបសិ់ព័ួក្នុង្កើគង្កើ�ាយស៊ាារ ដែតទ្ធិសិសន្តិៈមិន្តិល់អព័ីសិងគម ន្តិិង ក្នុងះះល់ទ្ធិិភាាព័ទ្ធិទ្ធិួល់
បាាន្តិក្នុដែន្តិែងស៊ាុាក្នុ់ង្កើ�ាសិមរមយ រួមទាំា�ងង្កើ��ឋារចូនាាសិមព័ន្តិិ ន្តិិងព័័ត៌មាាន្តិប្រគប់ប្រ�ាន្តិ់។ 

ជាាចូំងង្កើប្រកាាយ ប្រក្នុបខ្វះណ៍ឌវិិន្តិិង្កើ�ាគព័ិង្កើសិសិ ត�បន្តិ់ង្កើសិដ្ឋឋក្នុិចូេព័ិង្កើសិសិ ន្តិិង គ�ន្តិិត�ិ�ចូង្កើ�ិ�មដែដ្ឋល់ដ្ឋឹក្នុនាា�ង្កើ�ាយ រ�ឋាភិិបាាល់ង្កើ�សងង្កើទ្ធិៀតង្កើ�ាក្នុុ�ងត�បន្តិ់ ជាាង្កើរឿយៗប្រតូវិបាាន្តិង្កើប្រប�
ង្កើដ្ឋ�មបីបងាាាញអ�ព័ីភាាព័ប្រតឹមប្រតូវិនៃន្តិកាារបនាះាបសិិង់�ារ សិិទ្ធិិិមន្តិំសិស ឬ កាារ�ាក្នុ់ក្នុប្រមិត�មីដែដ្ឋល់ក្នុ�ណ៍ត់ប្រព័�ដែដ្ឋន្តិសិិទ្ធិិិង្កើសិរីភាាព័ក្នុមមក្នុរន្តិិង្កើ�ាជួិត ក្នុុ�ងកាារបង្កើងើ�តសិមាាគម កាារ
ជួួបជួំ�ង្កើ�ាយសិន្តិិិវិិធីី កាារបង្កើ�េញមតិ ន្តិិងព័័ត៌មាាន្តិ ន្តិិងសិិទ្ធិិិឯក្នុជួន្តិភាាព័ កាារចូូល់រួម ន្តិិងកាារងាារន្តិង្កើ�ាបាាយ។
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ឧប�ម័័និិ B៖ កាំរី�ីលឹ់�ចាំចំប័និ ឬកាំរីចូលឹជាំ�មាំជិិក្តីថ្លៃនិ�ីង់ដាំរីកាំរីងាំរី�និីរីជាំតិសេ�ំអាំ�ុ�អាំសេគុយ្យ៍ 

ILO C087 ILO C098 ICCPR ICESCR

បា្រំយណ៍ង្កើ គ្ម�ន្តិ គ្ម�ន្តិ គ្ម�ន្តិ គ្ម�ន្តិ

ក្នុម្ព័ំជួ� 1999 1999 1992 1992

ឥណ៍្ឌ័ូន្តិង្កើសិាី 1998 1957 2006 2006

��វិ គ្ម�ន្តិ គ្ម�ន្តិ 2009 2007

មា��ង្កើសិាី គ្ម�ន្តិ 1961 គ្ម�ន្តិ គ្ម�ន្តិ

មីយា�ន្តិ់មា� 1955 គ្ម�ន្តិ គ្ម�ន្តិ 2017

�្វិីល់ីព័ីន្តិ 1953 1953 1986 1974

សិឹង្�បំរី គ្ម�ន្តិ 1965 គ្ម�ន្តិ គ្ម�ន្តិ

�នៃ គ្ម�ន្តិ គ្ម�ន្តិ 1996 1999

វិៀតណ៍�ម គ្ម�ន្តិ 2019 1982 1982

ច�និួនិសិរំប ដ្ឋដែល់ប�ន្តិ �្តល់់
សិចូ្ចូ�ប័ន្តិ ឬយល់់ព័្រម៖

4 6 6 7
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