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គោលដៅ និងវត្ថុបំណង
អនុស្សារណៈយោគយល់គ្ន្ (MoU) ន្ះ មានគោលដៅបង្កើតកិច្ចសហប្តិបត្តិការរវាងភាគីសហ
ជីព សាកល លោក អីនដាសស្្ទីអល និងភាគីហត្ថល្ខីន្ ACT (សកម្មភាព កិច្ចសហ ប្តិបត្តិការ និង
ការ ផ្ល្ស់ ប្តូរ) ("យើង") ដើម្បីសម្្ចបាននូវប្្ក់ឈ្នួលសមរម្យរបស់កម្មករ និយោជិត នៅ ក្នុង វិស័យ
វាយនភ័ណ្ឌ ពិភព លោក និងខ្ស្ចង្វ្ក់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រ តាមរយៈ នាក់ទំនង ផ្ន្ក ឧស្សាហកម្ម
ព្ញ ល្ញ ស្រីភាព ខាង សមាគម និងការចរចារជាសហមូហភាព។ 

វិធានការន្ MoU ន្ះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្បខណ្ឌន្គោលការណ៍មគ្គទ្សក៍ណ្នាំរបស់អង្គការ សហ
ប្ជាជាតិ ស្តីពីធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្ស ដ្លទទួលបានការគំទ្ ដោយក្ុមប្ឹក្សាសិទ្ធិ មនុស្សរបស់
អង្គការ សហ ប្ជា ជាតិ កាលពីខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ2011 (UNGP)។ សន្ធិសញ្ញ្ស្តីពីការងរស្នូលន្អង្គការពល
កម្មពិភពលោក (ILO) បង្ហ្ញឲ្យឃើញពីការទទួលខុសត្ូវ និង លក្ខ ខណ្ឌតម្ូវសម្្ប់គ្ប់ភាគីដ្ល
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ 

ក្នុងបរិបទន្ះ ភាគីហត្ថល្ខីក្នុងអនុស្សារណៈន្ះទទួលសា្គ្ល់ថា៖
“ប្្ក់ឈ្នួលសមរម្យ” គឺជាចំណូលអប្បបរមាចាំបាច់សម្្ប់កម្មករនិយោជិត ក្នុងការបំព្ញ នូវ
តម្ូវការ មូលដា្ឋ្នផ្ទ្ល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្ និងគ្ួសារ រួមបញ្ចូលទាំងចំណូល ដាច់ដោយឡ្ក មួយចំនួន
ទៀតផងដ្រ។ ប្្ក់ចំណូលន្ះគប្បីទទួលបានក្នុងអំឡុងព្លន្ដ្នកំណត់ម៉្ងការងរធម្មតាស្ប
តាមច្បាប់។ 

បុគ្គលិក និយោជិតត្ូវមានស្រីភាព និងអាចប្ើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំ និងធ្វើការចរចារ ជា
សមូហភាព អនុលោមតាមសន្ធិសញ្ញរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ(ILO)។
វិធីសាស្ត្រួមមួយ គឺត្ូវការជាចាំបាច់នៅព្លណាដ្លភាគី ដ្លចូលរួមទាំងអស់ នៅក្នុងខ្ស្ចង្វ្ក់
ផ្គត់ផ្គង់ ពិភពលោក មានទំនួលខុសត្ូវរៀងៗខ្លួនក្នុងការសម្្ចឲ្យបាននូវស្រីភាពខាងសមាគម ការ
ចរចារជា សមូហភាព និងប្្ក់ឈ្នួលសមរម្យ។ 

មានយន្តការប្កបដោយនិរន្តរភាពចំនួនពីរ ដ្លយើងចាត់ទុកថា មានលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ ជូននូវ
ស្រីភាព ខាង សមាគម ការចរចារជាសមូភាព និងប្្ក់ឈ្នួលសមរម្យក្នុងកម្ិតណាមួយ ស្ប ជាមួយ
នឹងការ បង្កើត ឱកាសសម្្ប់ការទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការងរស្មើៗគ្ន្៖
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 — កិច្ចព្មព្ៀងរួមផ្ន្កឧស្សាហកម្មទាំងមូល
 — ប្្ក់កម្្អប្បបរមាថា្ន្ក់ជាតិដ្លកំណត់ទៅលើការពង្ឹងយន្តការអនុវត្ត 

កិច្ចព្មព្ៀងស្តីពីប្្ក់ឈ្នួលសមរម្យ ត្ូវសម្្ចធ្វើឡើងតាមរយៈ ការចរចារជា សមូហភាព រវាង
និយោជក កម្មករ និយោជិត និងអ្នកតំណាងរបស់ពួកគ្ ជាពិស្សនៅកម្ិតឧស្សហកម្មថា្ន្ក់ជាតិ។
ប្្ក់កម្្អប្បបរមាដើរតួនាទីយ៉្ងសំខាន់ក្នុងការគំទ្ដល់កម្្សម្្ប់ចិញ្ចឹមជីវិត
ហើយត្ូវត្ កំណត់ ស្បទៅតាមកម្ិតន្ប្្ក់កម្្ន្ះ និងត្ូវបានត្ួតពិនិត្យឡើងវិញ
ជាទៀងទាត់ ស្ប ទៅតាមកំណើន ន្ ថ្ល្ ចំណាយសម្្ប់ការរស់នៅ។ ប្ការន្ះត្ូវ បាន
គំទ្ដោយផ្ន្កនិយ័តកម្ម ផ្ន្កត្ួតពិនិត្យ និងប្ព័ន្ធ ច្បាប់ ដ្លមាន ធន ធាន គ្ប់គ្្ន់ ដ្លធានាថា
កម្មករនិយោជិតទទួលបានប្្ក់ កម្្មិនតិចជាង ប្្ក់ កម្្ អប្បបរមា តាមច្បាប់កំណត់នោះឡើយ។ 

យើងទទួលសា្គ្ល់ថា ការធានាសុវត្ថិភាពធុរកិច្ច និងការប្ត្ជ ្ញាចិត្តស្បទៅតាមប្ទ្សផលិត និង
អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ គឺជាកតា្ត្ជម្ុញដ៏សំខាន់សម្្ប់ការផ្តល់ប្្ក់ឈ្នួលសមរម្យជូនដល់កម្មករនិយោតជិត
ស្បគ្ន្ ជាមួយ នឹងសសរស្តម្ភដទ្ទៀតន្វិធីសាស្ត្រួមរបស់យើង។

ក្បខណ្ឌការងរសម្្ប់ធ្វើសកម្មភាព	

1. យើងទទួលសា្គ្ល់ថា យើងតម្ូវឲ្យមាននូវដំណោះស្្យនានាដើម្បីសម្្ចបាននូវគោលដៅ និង 
លក្ខខណ្ឌ តម្ូវនានា រួមបញ្ចូលទាំងគ្ប់ភាគីដ្លពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) 
រដា្ឋ្ភិបាល ម ៉ាក យីហោផលិតផល សហជីព អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងផ្ន្កដ្លពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗរបស់ពួកគ្។ ក្នុង
បរិបទន្ះ យើងមានបំណងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្ និងសកកម្មភាពរបស់ពួកយើងរួមគ្ន្ ក្នុងក្ប ខណ្ឌ ន្ការ
ច្ន្បង្កើតថ្មី។

2. យើងទទួលសា្គ្ល់នូវតម្ូវការក្នុងការពន្លឿនល្បឿនន្ការគំទ្ចំពោះឧស្សាហកម្មពិភពលោកដ្លមាន 
ស្ថិរភាព និងមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្ន្ តាមរយៈការបង្ហ្ញទៅដល់អ្នកចូលរួមសំខាន់ៗ អំពី ករណី សម្្ប់ 
ការលើកកម្ពស់ប្ព័ន្ធប្្ក់ឈ្នួលសមរម្យ ដ្លត្ូវធ្វើ ការចរចារជាលក្ខណៈ សមូហភាព ដោយផ្អ្ក លើ 
មូលដា្ឋ្នឧស្សាហកម្ម។

3. យើងទទួលសា្គ្ល់សារៈសំខាន់របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគម្្ងនិង 
ការ គំ ទ្ដល់ការអនុវត្ថសន្ធិសញ្ញ្ស្តីពីការងរស្នួលរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO)។ យើងខិតខំ
ប្ើប្្ស់ចំណ្ះដឹងជំនាញលក្ខណៈបច្ច្កទ្សទ្សនិងការអនុវត្តមួយចំនួន ក៏ដូច ជា ការ បង្កើត នូវ
ទីកន្ល្ង កម្មវិធីនានាតាមប្ទ្ស និងបទពិសោធន៍ជាលក្ខណៈត្ីភាគី។ យើង មាន គោល បំណង 
ធ្វើការងរជាមួយ អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ដើម្បីភា្ជ្ប់ទំនាក់ ទំនង គ្ប់ ភាគី ទាំងអស់ ទៅ ក្នុង 
វិធីសាស្ត្ព្ញល្ញ (holistic approach) មួយ ឆ្ព្ះទៅរកគោលដៅ និង យុទ្ធសាស្ត្ រួមគ្ន្ របស់ ពួក 
យើង។

4. ភាគីហត្ថល្ខីសាជីវកម្មនានានឹងធ្វើការងរដើម្បីធានាថា   ការអនុវត្តលើការបញ ្ជា ទិញរបស់ពួកគ្ មា្ន្ក់ៗ  
គ ំទ្ដល់ភាពជាដ្គូរយៈព្លវ្ង   ជាមួយសហគ្្សរោងចក្   ក្នុងការគំទ្ ដល់ ការធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម 



អនុស្សារណៈយោគយល់គ្ន្	 3

Greifswalder Straße 226, 10405 Berlin, Germany
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ស្ប តាមក្មសីលធម៌វិជា្ជ្ជីវៈ។   យើង    ជាភាគីហត្ថល្ខីន្ ACT   និងភាគី ឧស្សាហកម្ម ទាំអស់ នឹង
រួមគ្ន្ បង្កើត យុទ្ធសាស្ត្សម្្ប់ កិច្ចការន្ះ ដ្លនឹងធ្វើការ ពិចារណា ទៅ លើ លក្ខណៈ ន្ ឧស្សាហកម្ម
ន្ះផងដ្រ។

5. ភាគីហត្ថល្ខីសាជីវកម្ម   នឹងធានាថា ការអនុវត្តការបញ្ជ្ទិញរបស់ពួកគ ្  នឹងជួយសម្ួលដល់ការ 
ចំណាយទៅលប្្ក់ឈ្នួលសមរម្យ  ដូចដ្លបានកំណត់នៅក្នុងឯកសារន្ះ។

6. យើងនឹងយល់ព្មជាមួយនឹងប្ទ្សដ្លអនុវត្តនូវវិធីសាស្ត្ន្ះ និងអភិវឌ្ឈ ផ្នការ សកម្មភាព តាម 
ការ ព្មព្ៀងពាក់ព័ន្ធនឹងប្ទ្សនីមួយៗ។

7. ភាគីហត្ថល្ខីសាជីវកម្មន្ះ នឹងផ្ល្ស់ប្តូរព័ត៌មានចាំបាច់នានាសម្្ប់កម្មវិធី ន្ះ ពាក់ព័ន្ធ នឹងរោង ចក្ 
ផ្គត់ផ្គងជាយុទ្ធសាស្ត្របស់ពួកគ្ ទៅដល់គ្ប់ភាគីឧស្សហកម្មទាំងអស់ ក្នុង គោលបំណង ឲ្យ ការ អនុវ ត្ត
មានប្សិទ្ធិភាពនៅក្នុងប្ទ្សគោលដៅនានា។

8. ភាគីហត្ថល្ខីសាជីវកម្ម នឹងធ្វើការជាមួយរោងចក្ផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគ្ ហើយភាគី ឧស្សាហកម្ម ទាំង អស់ 
នឹងធ្វើការជាមួយសហជីពដ្លពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងប្ទ្សគោលដៅនានា ដើម្បី អញ្ជើញ ពួក គ្ មក
ជួបជុំគ្ន្ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាសម្្ចទៅលើប្្ក់ឈ្នួលសមរម្យ។ អនុស្សា

9. យើងនឹងផ្តល់ជូននូវការកសាងសមត្ថភាពជូនដល់ក្ុមទាំងពីរ ក្នុងការគំទ្ទៅដល់នីតិវិធីន្ះ រួម មាន 
ការ បណ្តុះបណា្ត្លអ្នកគ្ប់គ្ង និងបុគ្គលិកនិយោជិតស្តីពីស្រីភាពក្នុងការបញ្ច្ញមតិ និងការ ចរចារ ជា 
សមូហភាព។

10. ភាគីឧស្សាហកម្មទាំងអស់ នឹងត្ងតាំងអ្នកសម្បសម្ួលថា្ន្ក់តំបន់ និងថា្ន្ក់ពិភពលោក ដើម្បី ធានា 
ដល់ ការអនុវត្តគោលដៅរួមប្កបដោយប្សិទ្ធិភាព។

11. យើងប្ត្ជា្ញ្ចិត្តបង្កើតនូវយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីរបៀបលើកម្ពស់យ៉្ងសកម្មដល់ស្រីភាពក្នុងការបញ្ច្ញ មតិ។
12. យើងនឹងផ្តល់ការណ្នាំថា កិច្ចព្មព្ៀងរួមផ្ន្កឧស្សាហកម្មដ្លកើតច្ញពីនីតិវិធីន្ះ នឹងត្ូវ បាន ចុះ 

បញ្ជី និងពង្ឹងការអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ស្បទៅតាមច្បាប់ជាតិ។
13. យើងនឹងធ្វើការងររួមគ្ន្ដើម្បីបង្កើតជាកិច្ចសន្យា ឬយន្តការផ្ស្ងទៀតដ្លមា៉្ក យីហោផលិតផល នានា 

អាច បញ្ជ្ក់តាមរយៈយន្តការន្ះថា អ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគ្ អនុវត្តតាម ប្្ក់កម្្ ដ្លបាន ចរចារ ន្ះ។
14. ភាគីឧស្សាហកម្ម និងភាគីហត្ថល្ខីន្ ACT នឹងបង្កើតនូវវិធីសាស្ត្ រួមមួយជូនដល់រដា្ឋ្ភិបាល ក្នុង ការ 

គំ ទ្ ដល់លទ្ធផលន្ប្្ក់កម្្អប្បបរមាខ្ពស់ជាងមុន រួមមានការប្ត្ជ ្ញាចិត្ត ផ្ន្កមា៉្ក យីហោ ផលិត 
ផល ក្នុង ការផ្តល់ប្ភពធនធានបន្ត ដោយពិចារណាទៅលើ គមា្ល្តរវាងប្្ក់កម្្ អប្បបរមា ន្ះ និង 
ប្្ក់ ឈ្នួល សមរម្យ ការកើនឡើងន្ថ្ល្ចំណាយសម្្ប់ការរស់ នៅ ការទទួលបាន ផលិតភាព និង 
ប្សិទ្ធភាព និងការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់កម្មករនិយោជិត ដ្លបានធ្វើ ឡើងក្្ម កិច្ច សហ ប្តិបត្តិការ 
ជាមួយសហជីពនៅតាមកន្ល្ងការងរ។

 
យើងយល់ព្មធ្វើការងរប្កបដោយតមា្ល្ភាព កិច្ចសហការ និងដោយភាពជឿទុកចិត្ត ដើម្បីធានា ក្នុង ការ
សម្្ច បាននូវគោលដៅ និងវត្ថុបំណងដ្លច្ងក្នុងឯកសារនោះ។ 

យើង ត្ូវការព្លវ្លាដើម្បីស្វ្ងរកនូវដំណោះស្្យផ្ស្ងៗ ពិនិត្យមើលកំហុសឆ្គងខ្លួនឯង និង ក្
សម្ួល យុទ្ធសាស្ត្របស់យើង ដើម្បីផ្តល់ការធានាដល់ការអនុវត្តគោលដៅរួមរបស់យើង។ 

យើងរួមគ្ន្ ប្ត្ជ ្ញាចិត្តក្នុងការជម្ុញនូវវប្បធម៌ថ្មីមួយស្តីពីភាពជឿជាក់ និងការចូលរួម បញ្ចូលគ្ន្រវាង គ្ប់
ភាគី ដ្ល ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងនៅតាមវិស័យនានា និងនៅកម្ិតអន្តរជាតិ។
អនុស្សារណៈយោគយល់គ្ន្


