
កំណត់សមា� ល់ទី ២ ស្រមាប់ការអនុវត� ៖
យន�ការបណ� ងឹសារទុក�
កំណត់សម�ាល់ស�មាប់ការអនុវត�េនះ មានបំណងគា�ំទដល់ការបេង�ើតយន�ការបណ�ងឹ 
សារទុក�ែដលមាន�បសិទ�ភាពេដើម�េីឆ�ើយតបេទៅនឹងអំេពើហិង�ា  និង ការេបៀតេបៀនែផ�ក 
េលើេយនឌ័រ   (GBVH)  េនៅក��ងពិភពការងារ។ យន�ការបណ�ងឹសារទុក�គឺជាវ�ធីមួយែដល 
អាចទស�ន៍ទាយជាមុន�ាន និង មានរចនាសម�ន័��តឹម�តូវេនៅក��ងការេលើកេឡើង និង េដោះ
�សាយពាក�បណ�ងឹនានា។



េដាយសារែតមានធនធានសំខាន់ៗេ�ក�ងុការអភិវឌ្ឍយន�ការ       
បណ�ឹ ងសារទកុ�ស្រមាប់ប�� ដៃទេទ�ត កំណត់សមា� ល់េនះេផា� ត 
េលីការធានាថា យន�ការទាងំេនាះនឹងគិតគូរ និង េឆ�យីតបេ�នឹង 
GBVH រមួទាងំការេប�តេប�នផ�វូេភទផងែដរ។ វាមានសារសំខាន់
ែដលយន�ការបណ�ឹ ងសារទកុ�ស្រមាប់ពាក្យបណ�ឹ ង GBVH ្រត�វ  
�នបេង�ីតេឡងីេដាយមានការគិតគូរអំពីពាក្យបណ�ឹ ងជា   ចំណុច
សំខាន់ ជាពិេសសេ�កែន�ងែដលការបំពានផ�វូេភទ�នេកីតេឡងី
េពាលគឺ យន�ការទាងំេនះចា�ំច់្រត�វែតទទលួសា� ល់អំពីឧបសគ�
ក�ងុការរារា�ង ជាពិេសសែផ�កតាមេយនឌ័រ េដាយសារនិយាមវប្បធម៌ 
និង សង�ម។

ែផ�កតាមេគាលការណ៍ែណនារំបស់អង�ការសហ្របជាជាតិ 
(UNGP) ស�ពីីធុរកិច� និង សិទ�មិនុស្ស ែដលផ�ល់ជូននូវទដិ�ភាព 
ទេូ�អំពីយន�ការបណ�ឹ ងសារទកុ�ៃន្របតិបត�កិារល�ៗ  និង េសចក�ី
ែណនាអំំពីក��ក់េយនឌ័រចំេពាះ UNGP ែដលអមមកជាមួយ    
ែដលមានភាពចា�ំច់េ�ក�ងុការទទលួបន�កុេលីបណ�ឹ ងសារទកុ�
ែដលមានភាពរេសីប ែដលទាក់ទងនឹង GBVH េនាះយន�ការ 
បណ�ឹ ងសារទកុ�េ�កែន�ងការងារគួរែតេគារពតាមេគាលការណ៍  
ដូចខាងេ្រកាម េទបីចាត់ទកុថាមាន្របសិទ�ភាព៖

•្រសបច�ប់៖ មានបណា� ញពាក្យបណ�ឹ ងច�ស់លាស់ ឯករាជ្យ 
និង មានតមា� ភាព ែដលធានាថា្រគប់សំណំុេរ�ងទាងំអស់្រត�វ      
�នទទលួបន�កុេដាយស្ុរកឹត និង េដាយគា� នការេ្រជ�តែ្រជក។ 
េដីម្បធីានាថាយន�ការបណ�ឹ ងសារទកុ�នឹង្រត�វេគយល់េឃីញថាមាន             
ភាព្រសបច�ប់េនាះ ការរចនា ការែកស្រម�ល និង ការ្រត�តពិនិត្យ
យន�ការេនាះគួរែត្រត�វ�នេធ�ីេឡងីេដាយមានការ្របឹក�េយាបល់
ទាងំែផ�កខាងក�ងុ និង ខាងេ្រ�។ េ�ែផ�កខាង ក�ងុការ្របឹក�       
េយាបល់គួរែតេធ�ីេឡងីជាមយួបុគ�លិក និង តំណាងរបស់ពួកេគ 
្រពមទាងំ្រក �មនិេយាជិតណាមួយែដលមានហានិភ័យក�ងុការ      
ឆ�ងកាត់ GBVH មិនេស�គីា�  េដាយសារេយនឌ័រ ទំេនារផ�វូេភទ      
អាយ ុជាតិពន� ុឋានៈ ជាជនចំណាក្រស �ក សមត�ភាព ឬ ឋានៈ
ដៃទេទ�ត។ ភាគីពាក់ព័ន�េ�ខាងេ្រ� ដូចជា អង�ការមិនែស�ងរក
្រ�ក់ចំេណញ អង�ការ្រស� ី និង អ�កជំនាញ GBVH ដៃទេទ�ត
ជាេដីម គួរែតទទលួ�នការ្របឹក�េយាបល់ ្របសិនេបីពាក់ព័ន�។

•អាចេ្របី្រ�ស់�ន៖ អ�កដាក់ពាក្យបណ�ឹ ងទទលួ�នជំនួយ 
្រគប់្រគាន់េ�ក�ងុការដាក់ពាក្យបណ�ឹ ង។ ឧបសគ�ចំេពាះការរាយ- 
ការណ៍ េដាយសារនិយាមវប្បធម៌ េយនឌ័រ និង សង�ម ភាពភ័យ- 
ខា� ចចំេពាះការសងសឹក ភាសា អក�រកម� ការយល់ដឹងអំពីដំេណីរ- 
ការ និង ឧបសគ�ដៃទេទ�ត ្រត�វ�នេដាះ្រសាយ។ ជាពិេសសេ�
ក�ងុករណី GBVH កែន�ងការងារអនុវត�ការ្រប �ង្របយ័ត�ជាមនុជា
ពិេសស ពីេ្រពាះនិេយាជិត ជាពិេសស្រស� ី និង ជនែដលមិន
អនុេលាមតាមេយនឌ័រ អាចមានភាពសា� ក់េស�រីេ�ក�ងុការដាក់

ពាក្យបណ�ឹ ងេដាយសារវប្បធម៌ៃនការបេនា� សជនរងេ្រគាះេ�      
ខាងក�ងុ និង េ�ខាងេ្រ�កែន�ងការងារ។

•អាចទស្សន៍ទាយទុកមុន�ន៖ បណ�ឹ ង្រត�វ�ន េដាះ ្រសាយ
�នយ៉ាងទាន់េពលេវលា។ េពលេវលាជាក់លាក់មយួ្រត�វ�ន     
កំណត់ស្រមាប់ជំហាននីមយួ ៃៗនដំេណីរការេនះ ចាប់ពីការទទលួ
�នពាក្យបណ�ឹ ងរហតូដល់ការេសុបីអេង�ត និង ចាប់ពីដំេណាះ
្រសាយរហតូដល់ការសិក�ែស�ងយល់ជាបន�បនា� ប់។

•សមធម៌៖ បុគ�លែដលរងផលប៉ះពាល់្រគប់របូេ�ក�ងុដំេណីរការ
ពាក្យបណ�ឹ ងេនាះទទួល�នព័ត៌មានែដលពាក់ព័ន�តាមវ�ធី
ែដលងាយយល់។

•តមា� ភាព៖ ធាតុេចញៃនដំេណីរការពាក្យបណ�ឹ ង្រត�វ�នពន្យល់
យ៉ាងច�ស់ និង តាមវ�ធីែដលអាចទទលួ�នេដាយ្រគប់ភាគី      
ែដលពាក់ព័ន�។ អត�ស�� ណ និង ព័ត៌មានអត�ស�� ណកម� នឹង
្រត�វ�នរក�ការសមា� ត់ និង ឯកជនភាព េលីកែលងែត្រត�វ�ន្រពម
េ្រព�ងេដាយស�្័រគចិត�េផ្សងពីេនះ េហយីបណា� ញរាយការណ៍យ៉ាង
តិចមួយនឹងមានអនាមិកភាពយ៉ាងេពញេលញ។

•ការចុះស្រម �ងនឹងសិទ�ិនានា៖ េដីម្បេីឆ�យីតបេ�នឹងពាក្យ
បណ�ឹ ងណាមយួេនាះ ធាតុេចញ ឧ�្រស័យ និង ទណ� កម�្រត�វ  
មានលក�ណៈ្រសបនឹងសិទ�មិនុស្សែដល្រត�វ�នទទលួសា� ល់ជា
អន�រជាតិ។ កែន�ងការងារគួរែតេធ�ីការវាយតៃម�អំពីផលវ��ក         
ែដល ពាក្យបណ�ឹ ងេនាះអាចមាន ចំេពាះសិទ�មិនុស្ស ជាពិេសស 
ចំេពាះជនរងេ្រគាះ េដាយចាត់ទកុសិទ� ិ ត្រម�វការ និង បំណង-    
្រ�ថា� របស់ជនរងេ្រគាះ ឧត�រជីវ � ឬ អ�កដាក់ពាក្យបណ�ឹ ងជា            
ចំណុច សំខាន់ៃនការសេ្រមចចិត�។ េគរ�ពឹងទកុថាកែន�ងការងារ 
នឹងអនុម័តអភិ្រកមមិនបង�េ្រគាះថា� ក់តាមការចាត់វ�ធានសម្រសប
េដីម្បធីានាចំេពាះសវុត�ភិាពភា� មៗ និង រារា�ងសកម�ភាពនានា      
ែដលអាចបង�េ្រគាះថា� ក់នាេពលអនាគត។ ការយល់្រពមេដាយ 
មានព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់របស់ជនរងេ្រគាះ និង ឧត�រជីវ � នឹងទទលួ 
�នេដាយស�្័រគចិត�មនុេពលអនុវត�ចំណាត់ការណាមយួ។

•ការសិក�ែស�ងយល់ជាបន�បនា� ប់៖ កែន�ងការងារលះបង់   
េពលេវលាេធ�ីការសិក�ែស�ងយល់ និង ែកលម�ការទប់សា� ត់ និង 
ការេដាះ្រសាយ GBVH តាមរយៈការរមួប��លូគំេហញី  និង         
ការសិក�ែស�ងយល់នានា តាមរយៈការ្រត�តពិនិត្យ និង តាមដាន
ចំនួនពាក្យបណ�ឹ ង និង ធាតុេចញៃនដំេណីរការយន�ការ
បណ�ឹ  ងសារទកុ�។

•ែផ�កតាមការចូលរមួ និង កិច�សន�នា៖ មានការ្របមូលមតិ
្រតឡប់េដីម្បេីធ�ីការវាយតៃម�អំពី្របសិទ�ភាពៃនយន�ការបណ�ឹ ង   
សារទកុ�ែដលមាន្រសាប់ចំេពាះ GBVH េដាយេផា� តការយកចិត�
ទកុដាក់ជាពិេសសេលី្រគប់្រក �ម និេយាជិតទាងំអស់ែផ�កតាម



អត�ស�� ណ និង ឋានៈេ�ក�ងុសង�មរបស់ពួកេគ។ ទនិ�ន័យ    
និង េមេរ�នែដលទទលួ�ននឹងយកមកេ្របី្រ�ស់េដីម្បជូីន
ដំណឹងអំពីការែកែ្រប ឬ ការែកលម�ណាមយួចំេពាះយន�ការនានា 
និង គា្ំរទដល់វ�ធានការទប់សា� ត់នាេពលអនាគត។ 

េ�ក�ងុអនុវត�យន�ការពាក្យបណ�ឹ ង ទនុំកចិត�េ�ក�ងុចំេណាមអ�ក
ដាក់ពាក្យបណ�ឹ ង និង អ�កែដលអាចជាកម�វត�ៃុនពាក្យបណ�ឹ ង គឺ
ជាចំណុចសំខាន់។ យន�ការបណ�ឹ ងសារទកុ�ែដលេគយល់េឃីញ
ថា មិនគួរឲ្យទកុចិត� ឬ មិនអាចទស្សន៍ទាយទកុមនុ�នអាច     
បំផា� ញចំណាត់ការេផ្សងេទ�តទាងំអស់ ចំេពាះ GBVH េ�កែន�ង
ការងារ ែដលេធ�ីឲ្យេគាលេ�ៃន GBVH មិនសវូទនំងជានឹង
រាយការណ៍េនាះេទ េហយីអ�កែដល្រត�វេគេសុបីអេង�តមិនទំនង   
ជានឹងអនុេលាមតាមគំេហញីៃនការេសុបីអេង�តណាមយួេនាះេទ  
និង បងា� ក់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរារា�ងេហតុការណ៍នាៃថ�អនាគត។ 
ការពិចារណាបែន�មគួរែត្រត�វ�នអនុម័តេដាយកែន�ងការងារ 
េដីម្បេីលីកកម�ស់ការេ្របី្រ�ស់បណា� ញបណ�ឹ ងសារទកុ�៖

•បណា� ញរាយការណ៍ជាេ្រចីន៖ ទទលួសា� ល់ថា បុគ�ល្រគប់
របូអាចជាឧ្រកិដ�ជនៃន GBVH េហយីបុគ�ល្រគប់របូក៏អាចជា
េគាលេ�ែដរគួរែតមានវ�ធីជាេ្រចីនស្រមាប់រាយការណ៍ ែដល
អនុ�� តឲ្យបុគ�លទាងំឡាយចូលេ�ក�ងុ ្រក �មហ៊នុ និង អនុវត�
យន�ការពាក្យបណ�ឹ ង េដាយមិនចា�ំច់ឆ�ងកាត់អ�ក្រគប់្រគង
ផា� ល់ និង/ឬ តំណាងែផ�ក HR របស់ពួកេគេនាះេទ។ កែន�ង
ការងារគួរែតបណ�ុ ះបណា� លឲ្យមានអ�ក្រត�តពិនិត្យការងារ 
្របធាន្រក �ម តំណាងែផ�ក HR អ�ក្រគប់្រគងែផ�ក ឬ ម�ន�ជីាេ្រចីន 
នាក់េទ�តេ�កែន�ងការងារ បែន�មពីេលីតំណាងរបស់សហជីព  
ពាណិជ�កម� តំណាងបុគ�លិក ឬ សមាជិកគណៈកម�ការបុគ�លិក  
េដីម្បអីនុ�� តឲ្យជនរងេ្រគាះ និង សាក្សជីាសកា� នុពលអាចេ�   
កាន់កែន�ងទនំាក់ទនំងជាេ្រចីនកែន�ង េដីម្បេី្របី្រ�ស់បណា� ញ 
បណ�ឹ ងសារទកុ�។ េ្រ�ពីបណា� ញបណ�ឹ ងសារទកុ�ផ�វូការេទ�តេនាះ 
ជនរងេ្រគាះ និង សាក្សគួីរែតអាចេ្របី្រ�ស់បណា� ញជាេ្រចីន
េទ�ត េដីម្បដីាក់ពាក្យបណ�ឹ ង ឧទាហរណ៍៖ តាមរយៈទរូស័ព�
សារជាអក្សរ អីុែមល បណា� ញទរូសព�ទាន់េហតុការណ៍
អនឡាញ ឬ កម�វ �ធី ទរូសព�ចល័ត េដីម្បផី�ល់គន�ះឹអំពីការេកីត
េឡីងៃនការេប�តេប�នជាសកា� នុពលជាលក�ណៈអនាមិក។
វាមានសារសំខាន់េស�ីៗ គា�  េ�ក�ងុការធានាថា អនាមិកភាព្រត�វ
�នែថរក�តាមរយៈយន�ការមិនផ�វូការទាងំេនះ ឧទាហរណ៍៖
្របអប់សំណូមពរគួរែត្រត�វ�នដាក់េ�កែន�ងឯកជន និង មាន
សវុត�ភិាព ែដលអាចេ្របី្រ�ស់�នយ៉ាងងាយ្រស�ល។ បណា� ញ
រាយការណ៍មយួេផ្សងេទ�តអាច្រត�វ�នស្រមបស្រម�លតាមរយៈ
កិច�សន�នាេ�ក�ងុសង�ម និង កិច�ពិភាក�របស់គណៈកម�ការ
េទ�ភាគី។

•គន�ងៃនការប��នូបន�៖GBVH អាចមានផលប៉ះពាល់ចំេពាះ
ជនរងេ្រគាះ និង សាក្សខុីសៗគា�  និង យ៉ាងខា� ងំកា� ។ ្របព័ន�ប��នូ
បន�មួយគួរែត្រត�វ�នដាក់ឲ្យអនុវត�េដីម្បីែណនាជំនរងេ្រគាះ 
និង សាក្សេី�ទទលួេសវាៃផ�ក�ងុ និង េ�ខាងេ្រ� េដីម្បទីទលួ
�នការគា្ំរទែផ�កពិេ្រគាះេយាបល់ ែផ�កច�ប់ ែផ�កេវជ�សា្រស�
 និង/ឬ ែផ�កសង�ម។

•ដំេណីរការពាក្យបណ�ឹ ងែដលមានភាពបត់ែបន៖
ដំេណីរការពាក្យបណ�ឹ ងគួរែតអនុវត�តាមបំណង្រ�ថា� របស់
ជនរងេ្រគាះ ឬ ឧត�រជីវ � េទាះបីជាពាក្យបណ�ឹ ងទាងំេនាះ្រត�វ�ន 
េដាះ្រសាយេដាយផ�វូការ ឬ មិនផ�វូការក�។ី ្រក �មហ៊នុចា�ំច់្រត�វ
ែតដឹងអំពីកាតព�កិច�ក�ងុការរាយការណ៍ជាចា�ំច់ណាមយួេ�ក�ងុ
ទតីាងំរបស់ពួកេគ និង ផ�ល់ដំបូនា� នដល់បុគ�លទាងំឡាយអំពីអ�ី
ែដលនឹងេកីតេឡងី ្របសិនេបីមានករណីណាមយួ�នបំេពញ
តាមលក�ខណ� ត្រម�វក�ងុការរាយការណ៍ជាចា�ំច់ (េនះអាចជា 
ករណីការបំពានផ�វូេភទ ឬ ចំណាត់ការែផ�ក្រពហ�ទណ� )

• ដំេណាះ្រសាយទាន់េពលេវលា៖ ការេដាះ្រសាយពាក្យបណ�ឹ ង
�នទាន់េពលេវលាគឺមានសារសំខាន់ចំេពាះជនរងេ្រគាះ ឬ ឧត�រជីវ � 
េដីម្បធីានាថានឹងគា� នបង�េ្រគាះថា� ក់បន�េទ�តេនាះេទ និង េដីម្បី
ឲ្យជនជាប់េចាទទទលួ�នធាតុេចញដ៏ច�ស់លាស់មយួៃនការេសុបី
អេង�ត និង លទ�ផល។ ដំេណីរការពាក្យបណ�ឹ ងែដលមានរយៈេពល
ែវង និង  យឺតយ៉ាវ កាត់បន�យទនុំកចិត�េលី្របព័ន� និង អាចមាន
ផលជះដល់វត�ុបំណងរបស់កែន�ងការងារជំុវ �ញការទប់សា� ត់
និង េឆ�យីតបេ�នឹង GBVH។ ការែថរក�កំណត់្រតាអំពីការ
េសុីបអេង�តេដាយសមា� ត់គួរែតគា្ំរទដល់ការ្រត�តពិនិត្យភាព
ទាន់េពលេវលា។

•�នជូនដំណឹងជាេទ�ងទាត់៖ ជនែដលពាក់ព័ន�នឹងពាក្យ
បណ�ឹ ង និង ការេសុបីអេង�តគួរែតទទលួ�នបច�បុ្បន�ភាពអំពី
ដំេណីរការៃនការេសុបីអេង�តជាេទ�ងទាត់។ បច�បុ្បន�ភាពទាងំេនះ
គួរែត្រត�វ�នផ�ល់ជូនេដាយមិនបំពានេលីការរក�ការសមា� ត់
ែដលពាក់ព័ន�នឹងខ�មឹសារៃនការេសុបីអេង�តេនាះេទ ផ�យុមកវ�ញ 
វាគួរែតេផា� តេលីដំេណីរការ េពលេវលា និង ដំណាក់កាលនានា
ែដលនឹង្រត�វអនុវត�។

•ការេគារពបំណង្រ�ថា� របស់ជនរងេ្រគាះ និង ឧត�រជីវ�៖ 
ជនរងេ្រគាះ និង ឧត�រជីវ �គួរែតរក�សិទ�ដិកពាក្យបណ�ឹ ងរបស់
ពួកេគវ�ញ ជាពិេសសក�ងុអំឡងុេពលៃនដំេណីរការផ�វូការ។ កែន�ង
ការងារគួរែតទទលួសា� ល់ថា កែន�ងការងារគួរែតបន�ផ�ល់ការគា្ំរទ
ដល់ជនរងេ្រគាះ និង ឧត�រជីវ � េដីម្បធីានាថាពួកេគអាច្រតឡប់
មកកាន់មជ្ឈដា� នការងារែដលមានការេគារព និង មានសវុត�ភិាព
វ�ញ�ន។



• ទណ� កម� និង វ�ធានការវ�ន័យែដលសមរម្យ៖ ទណ� កម� និង វ �ធានការវ�ន័យធ�ន់ធ�រេពកអាចកាត់បន�យឆន�ៈរបស់្របជាជនេ�ក�ងុ
ការរាយការណ៍អំពី GBVH។ ្រសេដ�ងគា� េនះែដរ ទណ� កម� ឬ ការដាក់វ�ន័យតិចតួចចំេពាះការបំពានេលីេគាលនេយា�យយ៉ាងធ�ន់
ធ�រអាចបំផា� ញសាររបស់កែន�ងការងារស�ពីីការទប់សា� ត់ GBVH។ វាមានភាពចា�ំច់ែដល ទណ� កម� និង វ �ន័យមានភាពសមរម្យ
នឹងទេង�ីខុសឆ�ងែដល្រត�វ�នសមា� ល់េឃីញ។

េ�ខាងេ្រ�ដំេណីរការេដាះ្រសាយពាក្យបណ�ឹ ង ទនុំកចិត�េលីយន�ការបណ�ឹ ងសារទកុ�អាច្រត�វ�នបេង�ីតេឡងីតាមរយៈ៖

• ការរាយការណ៍ជាេទ�ងទាត់អំពីពាក្យបណ�ឹ ងែដល�នេដាះ្រសាយរចួរាល់េហយី 
 (េដាយមិនេធ�ីអត�ស�� ណកម�បុគ�លទាងំឡាយ)
• ការជូនដំណឹងអំពីេសចក�ែីណនានំានាស�ពីីរេប�បេ្របី្រ�ស់យន�ការបណ�ឹ ងសារទកុ�
• ្របមលូមតិ្រតឡប់ពីជនែដលជាប់ពាក់ព័ន�នឹងការអនុវត�យន�ការបណ�ឹ ងសារទកុ�
• ធានាថា ម�ន�ទីទលួខុស្រត�វេលីការទទលួ ការេសុបីអេង�ត និង ការរាយការណ៍អំពីសំណំុេរ�ង GBVH ទទលួ�នការបណ�ុ ះ
 បណា� លស�ពីីសមភាពេយនឌ័រ និង ជំនាញេសុបីអេង�ត។


