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អាស៊ាន

ឯកច្ឆនភា
្ទ ពអាស៊ាន

ស្ដីពីការការពារ និងការល�ើកកម្ពស់
សិទធិព
្ លករទេសន្ដរប្រវេសក៍

រដ្ឋាភបា
ិ លនៃប្រទេសព្រុយណេដារូសាឡឹម ព្រះ

រាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋឥណឌូណេ
្
ស៊ី សាធារណរដ្ឋ
ប្រជាធប
ិ តេយ្យប្រជាមានត
ិ ឡាវ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋ

សហភាពមយ
ី ៉ា ន់ម៉ា សាធារណរដ្ឋហ្វ៊ីលីពីន សាធារណរដ្ឋ
សិង្ហបុរ ី ព្រះរាជាណាចក្រថៃ និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម
វ�ៀតណាម

ជាសមាជក
ិ សមាគមប្រជាជាតអា
ិ ស៊ី អាគ្នេយ៍

តទៅនេះហៅកាត់ថា “រដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន”

ដោយជ�ឿជាក់ថា ឯកច្ឆន្ទភាពអាស៊ាននេះ នឹងជួយ�

បង្កត
ើ ក្របខណ្ឌសម្រាប់កច
ិ ្ចសហប្រតប
ិ តកា
្តិ រ

ស្ដីពព
ី លករ

ទេសន្ដរប្រវេសក៍នៅក្នុងតំបន់ និងរួមចំណែកនៅក្នុងដំណ�ើរ
ការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន
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ដោយបន្តនូវ ចក្ខុវស័
ិ យអាស៊ានក្នុងការសម្រេចបាន

នូវសហគមន៍អាស៊ានមួយ ប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់
នង
ិ ការចែករ ំលែក ដែលផ្តោតល�ើការតម្រង់ទស
ិ ប្រជាពលរដ្ឋ
ការយកប្រជាពលរដ្ឋជាស្នូល ការយកច្បាប់ជាគោល និង
ទំនួលខុសត្រូវសង្គម ព្រមទាំងជាសហគមន៍មយ
ួ ដែលល�ើក

កម្ពសស
់ ុ ខមាលភាព នង
ិ ជវី ភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដូច
មានចែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានឆ្នា២
ំ ០២៥៖ ការ
រកចម្រ
ន
ដែលបានអនុមត
័ ក្នុង
ី
ើ ឆ្ពោះទៅមុខទាំងអស់គ្នា
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានល�ើកទី២៧ ឆ្នា២
ំ ០១៥ នៅទីក្រុង
គូឡាឡាំពួ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ដោយបញ្ជាក់ជាថ្មី

អំពីការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់យ�ើង

ទៅល�ើគោលបំណង និងគោលការណ៍របស់អាស៊ាន ដូច
មានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ាន ជាពិសេសការគោរព ការ
ល�ើកកម្ពស់ និងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរភាពជា
ី
មូលដ្ឋាន ក៏ដូចជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ នីតិរដ្ឋ និង
អភបា
ិ លកិច្ចល្អ
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ដោយរំឭកឡ�ើងវិញ

នូវសេចក្ដីប្រកាសជាសកល

ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុ បបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃ
ការរ�សអ�
ើ
ើងប្រឆាំងនឹងស្ដ្រីភេទ (CEDAW) អនុសញ្ញាស្ដីពី
សិ ទ្ធិកុមារ

(CRC)

ព្រមទាំងលិខិតុបករណ៍ អន្ត រ ជាតិ

ផ្សេងទ�ៀត ដែលរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានជាភាគី ក្នុងការការពារ
សិទធិ្មនុស្ស និងសិទធិសេ
្ រភាពជាមូ
លដ្ឋានរបស់បុគ្គល
ី

ដោយប្ដេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការអនុវត្តគោលបំណង និងការ
ប្តេជ្ញា ដូចមានចែងនៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍អាស៊ាន ស្ដីពកា
ី រ
ការពារ

និងការល�ើកកម្ពស់សិទ្ធិពលករទេសន្តរប្រវេសក៍

ដែលត្រូវបានអនុមត
័ ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានល�ើកទី ១២
ឆ្នា២
ំ ០០៧ នៅទីក្រុងសេប៊ូ ប្រទេសហ្វ៊ី្វលីពីន

ដោយកត់សម្គាល់ ល�ើសមទ
ិ ្ធផលដែលរដ្ឋសមាជិក

អាស៊ានសម្រេចបាន ឆ្ពោះទៅការការពារ និងការល�ើកកម្ពស់
សិ ទ្ធិពលករទេសន្តរប្រវេសក៍ ក៏ដូចជាសារៈសំ ខា ន់ និ ង
សារៈប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី និងពហុភាគីក្នុង
វស័
ិ យនេះ
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ដោយបញ្ក
ជា អ
់ ព
ំ ី ការចែករ ំលែក នង
ិ តុល្យភាពនៃការ

ទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋទទួល និងរដ្ឋបញ្ជូ ន នៃរដ្ឋសមាជិក

អាស៊ាន ដ�ើម្កា
បី រពារ និងល�ើកកម្ពស់សិទ្ធិពលករទេសន្តរ
ប្រវេសក៍ និងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងដំណ�ើរការ
ទេសន្ដរប្រវេសន៍ទាង
ំ មូល

ដោយទទួលស្គាល់នូវ

ការរួមចំណែករបស់ពលករ

ទេសន្ដរប្រវេសក៍នៅក្នុងសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ទាំងរដ្ឋទទួល
និងរដ្ឋបញ្ជូ ន នៃអាស៊ាន

ដោយទទួលស្គាល់នូវ

អធិបតេយ្យភាពរបស់ រដ្ឋ

សមាជិកអាស៊ាន ក្នុ្កងការកំណត់គោលនយោបាយទេសន្ដរ
ប្រវេសន៍របស់ខ្លួន

ទាក់ទងនឹងពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍

ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការកំណត់អំពីការចូល
ចេញពីទឹកដីរបស់ពួកគេ

និងការចាក

និងលក្ខខណ្ឌនានាដែលពលករ

ទេសន្តរប្រវេសក៍ត្រូវគោរពតាម
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ដោយទទួល ស្ គា ល់ ន ូ វ

ទំ នួល ខុ ស ត្រូវ របស់ ភា គី

ពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណ�ើ រការទេសន្ដ រ ប្រវេសន៍ទាំងមូ ល ដោយ

គោរពទៅតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយនៃរដ្ឋ
បញ្ជូ ន និងរដ្ឋទទួល

ដោយទទួលស្ល
គា អ
់ ព
ំ ី ការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋទទួល

និងរដ្ឋបញ្ជូ នពាក់ពន
័ ្ធនឹងពលករទេសន្តរប្រវេសក៍

ក៏ដូចជា

តម្រូវការក្នុង ការអនុមត
័ គោលនយោបាយទេសន្ដរប្រវេសន៍
ដែលសមស្រប និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ស្ដីពីពលករទេសន្តរ
ប្រវេសក៍

ក្នុងដែនសមត្ថ កិច្ចរ បស់ ពួ កគេ
រួម ទាំង
គោលនយោបាយដែលពាក់ពន
័ ្ធនឹងអន្តរការការងារ
ី
ដោយទទួលស្គាល់អំពី តម្រូវការក្នុងការដោះស្រាយ

ករណីរ ំលោភបំពាន

និងអំព�ើហិង្សាប្រឆាំងពលករទេសន្តរ

ប្រវេសក៍នៅពេលណាដែលករណីបែបនេះក�ើតមានឡ�ើង
តទៅនេះ សូមអនុម័តឯកច្ឆន្ទភាពនេះ ដូចខាងក្រោម៖
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ជំព ូកទី ១

គោលការណ៍ទ ូទៅ
១.	ដ�ើម្អ
បី នុវត្តឯកច្ឆន្ទភាពនេះ រដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន ត្រូវ

អនុវត្តដោយយោងតាមគោលការណ៍ទូទៅ ដូចខាង

	ក្រោម៖
(ក).

គោរពតាមគោលការណ៍អាស៊ាន

(ខ).

ពង្រឹងសសរស្ដមន
្ភ យោបាយ-សន្តិសុខ សេដ្ឋកច
ិ ្ច

		ចែងក្នុងមាត្រា២ នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ាន

		
		

ដូ ចមាន

នង
ិ សង្គម-វប្បធម៌ នៃសហគមន៍អាស៊ាន តាម

រយៈការល�ើកកម្ពស់សក្ដា នុពល និងសេចក្ដី

		ថ្លៃថ្នូរពេញលេញ របស់ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍
		

		

ក្នុងបរយាកាសប្រកបដោយសេរ
ភាព
សមភាព
ិ
ី
និ ង ស្ថិ រ ភាព
ដោយអនុលោមតាមច្បាប់

		

រដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន

		

បទប្បញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយនានា របស់
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(គ).

ទទួលស្គា ល់ថា ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍មាន

		

សិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន ដូ ចដែលមានចែងនៅក្នុង

		

រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានជាភាគី ដោយអនុលោម

		
		
		

សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ និងតំបន់ជាធរមាន ដែល
តាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយ
ជាតិ នៃរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាននីមយ
ួ ៗ

(ឃ).	ល�ើកកម្ពស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ

		

របស់ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍ ដោយមន
ិ ធ្វើ

		

និងគោលនយោបាយ នៃរដ្ឋទទួល

		

ឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់

បទប្បញ្ញ ត្តិ

(ង).	ល�ើកកមស
្ព ់ការប្រព្រឹត្តដោយស្មើភាព ពាក់ពន
័ ្ធ

		

នឹងយេនឌ័រ និងសញ្ជាតិ ព្រមទាំងការពារ

		

ជាពសេ
ិ សស្ត្រី ដោយអនុលោមតាមកាតព្វកច
ិ ្ច

		
		

		
		

និងល�ើកកម្ពស់សិទ្ធិពលករ ទេសន្តរប្រវេសក៍
របស់រដ្ឋសមាជក
ុ ករណ៍
ិ អាស៊ាន ក្រោមលិខត
ិ ប
អន្តរជាតិសមស្របនានា
អាស៊ានជាភាគី
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ដែលរដ្ឋសមាជិក

		នៅក្នុងមាត្រា ៤៤ ចែងអំពីសមាជិកគ្រួសារ
		
របស់ ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍
ដែលបាន
		

		

និងកំពុងរស់ នៅជាមួយពួកគេ រដ្ឋសមាជិក

អាស៊ានត្រូវអនុវត្តកាតព្វកច
ិ រ្ច បស់ខ្លួន ស្ថិតនៅ

		ក្រោមលិខត
ិ ុបករណ៍អន្តរជាតិ សមស្របនានា
		ដែលរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានជាភាគី និង
(ច).

		

បន្តវធ
ិ សា
ី ស្រ្តប្រកបដោយការស្ថា បនា ការមន
ិ
ប្រឈមមុខដាក់គ្នា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

		ដ�ើម្ជ
បី ំរុញការការពារ
		
២.

និងការល�ើកកម្ពស់

សិទ្ធិពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍។

ឯកច្ឆនភា
្ទ ពនេះ គ្របដណ្ដប់តែពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍

	ដែលស្របច្បាប់ នង
ិ អ្នកដែលក្លា យជាពលករទេសន្តរប្រវេសក៍មន
ិ ស្របច្បាប់ ដោយមន
ិ មែនជាកំហុសរបស់
ពួកគេផ្ទា ល់។
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ជំព ូក ២

និយមន័យ
៣.

“ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍ ” សំ ដៅទៅល�ើបុគ្គលទាំង
ឡាយណា

ដែលនឹងត្រូវចូលរួមឬនឹងត្រូវជួលឱ្យធ្វើ

ការងារ កំពុងចូលរួមឬកំពុងជួលឱ្យធ្វកា
ើ រងារ ឬបាន
និងកំពុងចូលរួមឬបាន និងកំពុងជួលឱ្យធ្វើការងារក្នុង

សកម្មភាពដែលទទួលបាននូវប្រាក់កម្រៃ នៅក្នុងរដ្ឋ
	ដែលមន
ិ មែនជាសញ្ជាតរិ បស់បុគ្គលនោះ។ ការអនុវត្ត

ឯកច្ឆន្ទភាព ចំពោះប្រភេទផ្សេងៗ នៃពលករទេសន្តរ
ប្រវេសក៍ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ និង
គោលនយោបាយ នៃរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន។

៤.	ផ្អែកតាមគោលបំណងនៃឯកច្ឆន្ទភាពនេះ
ទេសន្ដរប្រវេសក៍មិនស្របច្បាប់”

“ពលករ

គឺសំដៅទៅបុគ្គល

ទាំងឡាយណាដែលមន
្ខ ណ្ឌដែល
ិ បានអនុវត្តតាមលកខ

បានផ្ដល់សម្រាប់គាត់ឬនាង ក្នុងការចូលទៅរដ្ឋទទួល
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	ដោយស្របច្បាប់ និងស្នា ក់នៅដោយស្របច្បាប់ក្នុង
អំឡុងពេលនៃការធ្វើការងារ

ដោយអនុលោមតាម

	ច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយនៃរដ្ឋទទួល។

នយ
ិ មន័យនេះ រួមបញ្ចូលទាំងពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍

	ដែលបច្ចុប្បន្នបាននិងកំពុងជួលឱ្យធ្វើការ
ប៉ុន្តែពួក
	គាត់មន
ិ ត្រូវបានជួលដោយស្របច្បាប់ទ�ៀតទេ នៅ
ក្នុងសកម្មភាពទទួលបានប្រាក់កម្រៃ។

និយមន័យនៃពាក្យ “ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍មិនស្រប

ច្បាប់” ត្រូវយកទៅអនុវត្តនៅមាត្រា ៥៦ និង ៥៧ នៃ
ឯកច្ឆន្ទភាពនេះ។
៥.

“រដ្ឋបញ្ជូន” សំ ដៅទៅល�ើរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន ដែល

៦.

“រដ្ឋទទួល” សំ ដៅទៅល�ើរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន ដែល

ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍មានសញ្ជាតិរបស់ខ្លួន។

ទទួលយកពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍។
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៧.

“ការប្រព្រឹត្តដោយស្មើភាព”

សំ ដៅដល់ការប្រព្រឹត្ត

ប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ និងសមហេតុផល ដែល

អនុវត្តទៅល�ើពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍ នៅកន្លែងធ្វើ
ការងារ ដោយគោរពនូវលក្ខខណ្ឌការងារ សុវត្ថិភាព
ការងារ និងលទ្ធភាពទទួលបានប្រភពជំនួយក្នុងពេល

	ធ្វើការងារ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ និង
គោលនយោបាយជាតិ ជាធរមាននៃរដ្ឋទទួល។
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ជំព ូកទី ៣

សិទធិជា
្ ម ូលដ្ឋានរបស់ពលករ

ទេសន្តរប្រវេសក៍ និងសមាជិក
គ្រួសាររបស់ព ួកគេ

	ដោយយោងតាមច្បាប់

បទប្បញ្ញ ត្តិ

និ ង

គោលនយោបាយជាតិ ជាធរមាន នៃរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន៖
៨.

ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍

អាចត្រូវបានសួ រសុ ខទុក្ខ

	ដោយសមាជិកគ្រួសារពួកគេ ក្នុងគោលបំណង និង
រយៈពេលកំណត់ ដូចដែលច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ នង
ិ
គោលនយោបាយជាតិនៃរដ្ឋទទួល បានអនុញ្ញាត។

៩.

ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍ មានសិទ្ធិកាន់កាប់លិខិតឆ្លង

	ដែន

និងប័ណ្ណការងារដែលចេញដោយរដ្ឋាភបា
ិ ល

របស់ ពួ ក គេ

និ ង ឯកសារផ្ទា ល់ ខ្លួ ននានា ដោយ
អនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ នង
ិ គោលនយោបាយ
នៃរដ្ឋទទួល។
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១០.	ដោយអាស្រ័យទៅតាមច្បាប់

បទប្បញ្ញ ត្តិ

គោលនយោបាយជាតិនៃរដ្ឋទទួល

និង

ពលករទេសន្ដរ

ប្រវេសក៍ទទួលបានសិទ្ធិមន
ិ តិចជាងសិទ្ធិ ដែលអនុវត្ត
ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋទទួលនោះទេ នៅពេលដែល

ពួកគេត្រូវបានគេបញ្ជូ នទៅពន្ធនាគារ ឬស្ថិតក្នុងការ
ឃុំឃាំងរង់ចាំការកាត់ក្ដី

ឬក៏ជា ប់ឃុំ ដោយសារតែ

	ហេតុផលណាមួយផ្សេងទ�ៀត។

១១. ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍មានសិទ្ធិ ក្នុងការដាក់ពាក្យ
បណ្ដឹងសារទុក្ខជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ពន
័ ្ធ នៅក្នុង
រដ្ឋទទួល និង/ឬស្វែងរកជំនួយពីស្ថា នទូត ឬស្ថា ន
កុងស៊ុល ស្ថា នបេសកកម្មរបស់រដ្ឋខ្លួន ប្រចាំនៅរដ្ឋ
ទទួល។

១២. ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍មានសិទ្ធិសេរភាព
ី

ក្នុងការ
	ផ្លា ស់ទីដោយសេរនៅក
ី
្នុងរដ្ឋទទួល ដោយអនុលោម
	ទៅតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយនៃ
រដ្ឋទទួល។
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ជំព ូកទី ៤

សិទធិជា
្ ក់លាក់របស់ពលករ
ទេសន្ដរប្រវេសក៍

	ដោយយោងតាមច្បាប់

បទប្បញ្ញ ត្តិ

និ ង

គោលនយោបាយជាតិ ជាធរមាន នៃរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន៖

១៣. ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍មានសិទ្ធិ ទទួលបានព័តមា
៌ ន
	ដែលពាក់ពន
័ ្ធនឹងការងារ

ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌការងារ

របស់ពួកគេពស
័ ្ធ នង
ី ំ ណាក់អាជ្ញាធរ អង្គភាពពាក់ពន
ិ /
ឬភ្នា ក់ងា រជ្រើ ស រ� សពលករនៃរដ្ឋ
ប ញ្ជូ ន
ើ
ទទួល។

និ ង រដ្ឋ

១៤. ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍មានសទ
្ធិ ទួលបាននូវកច
្ច ន្យា
ិ ទ
ិ ស

ការងារ ឬឯកសារត្រឹមត្រូវនានា ដែលចេញដោយ

អាជ្ញាធរ/អង្គភាពពាក់ពន
័ ្ធ នង
ជក ដោយភ្ជា ប់
ិ /ឬនយោ
ិ
ជាមួយលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ និងជាមូលដ្ឋាន នៃ

ការងារ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ នង
ិ
គោលនយោបាយជាតិ។
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១៥.	ដោយអនុលោមតាមច្បាប់

បទប្បញ្ញ ត្តិ

គោលនយោបាយជាតិនា នានៃរដ្ឋ ទ ទួ ល

	ទេសន្ដរប្រវេសក៍

និ ង

ពលករ

មានសិ ទ្ធិទទួ ល បានការប្រព្រឹត្ត

	ដោយស្មើភាពនៅកន្លែងធ្វើការងារ។
១៦. ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍មានសិទ្ធិ

ទទួលបានកន្លែង

	ស្នា ក់នៅសមរម្យ ឬគ្រប់គ្រាន់ ដោយអនុលោមតាម
	ច្បាប់

បទប្បញ្ញ ត្តិ

១៧. (ក)

ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍

		

អត្ថប្រយោជន៍ដោយយុត្តិធម៌ និងសមស្រប

		

គោលនយោបាយជាតិនៃរដ្ឋទទួល។

ទទួល។

នង
ិ គោលនយោបាយជាតនិ ៃរដ្ឋ

ដោយមន
ិ គិតអំពី

		យេនឌ័រ មានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់កម្រៃ និង
		ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ និង
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(ខ)

		
		
		
		

ប្រសិនប�ើពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍ ចាកចេញ

ពីរដ្ឋទទួល ពួកគេមន
ិ ត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការ
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការងារ
អនុលោមតាមច្បាប់

បទប្បញ្ញ ត្តិ

គោលនយោបាយជាតិនៃរដ្ឋទទួល។

ដោយ

និ ង

១៨. ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍មានសិទ្ធិ

ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់
ចំណូល ឬប្រាក់សន្សំរបស់ពក
ួ គេ តាមគ្រប់មធ្យោបាយ
នៃការផ្ទេរ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញ ត្តិ
នៃការបញ្ជូ នរូបិយប័ណ្ណ
ទទួល។

១៩. (ក)
		

នៅក្នុងរដ្ឋបញ្ជូ ន

និងរដ្ឋ

ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍ មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យ
បណ្ដឹង ឬធ្វើជាតំណាងតាមច្បាប់ ពាក់ពន
័ ្ធនឹង

		វវាទការងារនៅក
ិ
្នុងរដ្ឋទទួល ប្រឆាំងនឹងការ
		
		
		

បពា្ឈប់ពកា
្ច ន្យា
ី រងារ នង
ិ /ឬការរ ំលោភល�ើកច
ិ ស
ការងារនៅក្នុងរដ្ឋទទួល ដោយអនុលោមទៅ
តាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយ
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ជាតិ ពា ក់ព័ន្ធ នឹ ង អន្តោ ប្រវេសន៍

		

រង់ចាសេ
ំ ចក្តីសម្រេចនៃបណ្តឹងរបស់ខ្លួន។

		

(ខ)

		

ត្រូវ បាន

អនញ្
ុ ញា តឱ្យបន្តការស្នា ក់នៅក្នុងរដទ
្ឋ ទួល ដោយ

ប្រសិនប�ើសេចក្ដីសម្រេច ល�ើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍
សម្រេចឱ្យពលករទេសន្តរប្រវេសក៍

ឈ្នះក្តី

		គាត់មានសិទ្ធិទទួលបានសំ ណង ទៅល�ើការ
		
		

បាត់បង់សិទ្ធិរបស់គាត់
កិច្ចសន្យាការងារ។

ដែលក�ើតចេញពី

២០. ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍មានសិទ្ធិ

ក្នុងការចូលរួម
ជាមួយសហជព
ី នង
ិ សមាគម ដោយអនុលោមទៅតាម

	ច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយជាតិ នៃរដ្ឋ
ទទួល។
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ជំព ូកទី ៥

កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋបញ្ជូ ន
	ដោយយោងតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ និ ង គោល
នយោបាយជាតិ ជាធរមាននៃរដ្ឋបញ្ជូ ន៖

២១. ក្នុងកិច្ចសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយរដ្ឋទទួល
រដ្ឋបញ្ជូ នត្រូវរ�ៀបចំកម្មវធ
ិ ត
ី ម្រង់ទស
ិ /អប់រ ំ មុនពេល
	ចេញដំណ�ើរ

ដែលរួមបញ្ជូ លទាំងសិទ្ធិមនុស្សនិង

សិទ្កា
ធិ រងារ លក្ខខណ្ឌការងារទូទៅនង
ិ លក្ខខណ្ឌនៃ
ការរស់នៅ ច្បាប់ គោលនយោបាយ បទប្បញ្ញ ត្តិ

	វប្បធម៌ បទដ្ឋាន នង
ិ ការអនុវត្តនានា នៃរដ្ឋទទួល
ំ យ
	ព្រមទាំងមធ្យោបាយនានា ក្នុងការទទួលបានជន
ួ ក្នុង

រដទ
្ឋ ទួល នង
ិ បញ្ហាដទៃទ�ៀត ដែលអាចឱ្យពួកគេអនុវត្ត
តាមបែបបទរដ្ឋបាល ឬបែបបទផ្សេងៗនៃរដ្ឋទទួល។
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២២. រដ្ឋបញ្ជូ នត្រូវធានាថា
បានជូនដំណឹង

ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍ត្រូវ

និងយល់ដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌការងារ

របស់ពក
ួ គេ តាមរយៈកច
្ច ន្យាការងារជាលាយលក្ខណ៍
ិ ស
អក្សរ ឬឯកសារត្រឹមត្រូវ និងជាភាសាដែលពួកគេ
អាចយល់បាន។
២៣. (ក)
		
		
(ខ)

		
		

រដ្ឋ ប ញ្ជូ ន ត្រូវ កំ ណ ត់ត ម្លៃសមរម្យ តម្លា ភាព

និ ង ស្ដ ង់ដា ក្នុ ងការផ្ត ល់ លិ ខិ ត ឆ្ល ង ដែន និ ង
ឯកសារពាក់ពន
័ ្ធផ្សេងទ�ៀត។
ដូចគ្នានេះដែរ
ចាំបាច់នានា

រដប
្ឋ ញ្ជូ ន

ត្រូវចាត់វធានការ
ិ

ក្នុងការហាមឃាត់ការយកថ្លៃ
ហួសប្រមាណពព
ី លករទេសន្តរប្រវេសក៍ ទៅ

		ល�ើសេវាស្វែងរកការងារឱ្យធ្វើ ឬការជ្រស
ើ រ�ស
ើ
		ដោយភាគណា
មួយនោះ នៅក្នុងរដប
្ឋ ញ្ជូ ន។
ី

២៤. រដ្ឋបញ្ជូ ន ត្រូវចាត់វធានការចាំ
បាច់នានា និងសមស្រប
ិ

	ដ�ើម្ស
ិ ីរដ្ឋបាល សម្រាប់សេវារកការងារ
បី ម្រួលនីតីវធ
ឱ្យធ្វើនៅក្រៅប្រទេស ដូចជា ច្រកចេញចូលតែមួយ ។
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២៥. រដ្ឋបញ្ជូ នត្រូវធានាថា

ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍បាន

បំពេញលក្ខខណ្ឌសុ ខភាពនៃរដ្ឋទទួល មុនពេលចេញ
ដំណ�ើរ។

២៦. រដ្ឋបញ្ជូ នត្រូវអភវិ ឌ្ឍកម្មវធ
ិ ីសមាហរណកម្ម

ឱ្យបាន

	គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ សម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍ និង

សមាជក
ួ គេដែលបានធ្វមា
ូ ន
ិ គ្រួសារ របស់ពក
ើ តុភម
ិ វិ ត្ត
ក៏ដូចជាកម្មវធ
ិ ីផ្ដល់ការងារ ឱ្យធ្វើដោយគិតអំពីជំនាញ

	ដែលពួកគេទទួលបានពីក្រៅប្រទេស។

២៧. រដ្ឋបញ្ជូ នត្រូវចាត់វធានការចាំ
បាច់នានា ក្នុងការល�ើក
ិ
កម្ពស់កាលានុវត្តភាពនៃមខ
ុ របរនង
ិ ការងារ នង
ិ ជវី ភាព

រស់នៅក្នុងស្រុកឱ្យកាន់តែប្រស�ើរ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
របស់ ខ្លួន

ដ�ើម ្ជា
បី ជម្រើស ប្រកបដោយចីរ ភាព

សម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍។
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២៨. រដ្ឋ ប ញ្ជូ នត្រូវ ធានាឱ្យបាននូ វ សិ ទ្ធិ ព លករទេសន្ត រ
ប្រវេសក៍ដែលបានធ្វើមាតុភូមន
ិ ិវត្ត

ក្នុងការបង្កើត
សមាគម ចូលរួមក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយ និង
កម្មវធ
ិ ីនានា ដែលមានឥទ្ធិពលល�ើពលករទេសន្ត រ

ប្រវេសក៍ នង
ិ ក្នុងការទទួលបាននូវសេវាផ្សេងៗសម្រាប់
ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍

និងសមាជិកគ្រួសាររបស់

ពួកគេដែលបានធ្វើមាតុភូមន
ិ ិវត្ត

ដោយអនុលោម

	ទៅតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយជាតិ
នៃរដ្ឋបញ្ជូ ន។

២៩. រដ្ឋបញ្ជូ នត្រូវចាត់វធានការ
សមស្របទៅល�ើភាគណា
ិ
ី
មួយនៅក្នុងទក
ឹ ដរី បស់ខ្លួន ដែលបំផ្លា ញ ធ្វឱ
ើ ្យខូចខាត
រារាំង

ំ ើរ
ឬក្លែងបន្លំដោយចេតនានូវឯកសារធ្វដ
ើ ណ�

ឯកសារការងារ

ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្ទា ល់

ខ្លួនរបស់ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍ ដែលចេញដោយរដ្ឋ
បញ្ជូ ន។
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ជំព ូកទី ៦

កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋទទ ួល
	យោងតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ នង
ិ គោលនយោបាយ
ជាតិ ជាធរមាន នៃរដ្ឋទទួល៖

៣០.	ដោយអនុលោមតាមច្បាប់

បទប្បញ្ញ ត្តិ

គោលនយោបាយជាតនិ ៃរដ្ឋរបស់ខ្លួន

និ ង

រដ្ឋទទួលត្រូវ

ការពារសទ
្ធិ នស
ុ ្សជាមូលដ្ឋាន ល�ក
់ ុខមាលភាព
ិ ម
ើ កម្ពសស
នង
ិ រក្សាសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរបស់ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍។

ក្នុងករណីដូច្នេះ រដ្ឋទទួល នង
បាច់
ិ
ឹ ចាត់វធានការចាំ
និងសមស្រប ដ�ើម្៖
បី
(ក)

		

ធានាឱ្យបាននូ វ ការប្រព្រឹត្ត ដោ យស្មើ ភា ព
ចំពោះពលករទេសន្តរប្រវេសក៍ នង
ិ
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(ខ)

		

័ និង
ទប់ស្កា ត់ការរ ំលោភបំពាន ការកេងប្រវញ្ច
អំព�ើហិង្សាល�ើពួកគេ។

៣១. រដ្ឋទទួលត្រូវធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់រូបភាព ដ�ើម្ បី
	ផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍

អាច

	ស្នា ក់នៅ និងចូលរួមក្នុងការងារ យ៉ាងហោចណាស់

ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាទៅនង
ឹ រយៈពេល ដែលពួកគេត្រូវ
បានអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលទទួល
បានប្រាក់កម្រៃ

ដែលការអនុញ្ញាតដាច់ដោយឡែក

ក្នុងការស្នា ក់នៅ និងចូលរួមក្នុងការងារ
	ដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញ ត្តិជាតិ។
៣២.	ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់

ត្រូវតម្រូវ

បទប្បញ្ញ ត្តិ

គោលនយោបាយជាតរិ បស់ខ្លួន រដ្ឋទទួលត្រូវ៖
(ក)

		
		

អនុវត្តកម្មវធ
ិ ីអប់រ ំនិយោជក

និ ង

ដ�ើម្ព
បី ន្យល់ពី

ទម្រង់បែបបទ ក្នុងការជួលពលកររទេសន្ដរ
ប្រវេសក៍ ដោយស្របច្បាប់
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(ខ)

		

ចាត់វ ធា
ិ នការសមស្របទៅល�ើ និ យោ ជក

ណា ដែលឃុំឃាង
ំ ពលកររទេសន្ដរប្រវេសក៍

		ដោយខុសច្បាប់
(គ)

		

ចាត់វធានការសមស្រប
ិ

ទៅល�ើនិយោជក

ណា ដែលបំផ្លា ញ ធ្វឱ
ើ ្យខូចខាត ឬដកហូត

		ដោយចេតនា នូវលិខិតឆ្លងដែន និងប័ណ្ណ
		
		
(ឃ)

		
		

ការងារ ដែលចេញដោយភ្នា ក់ងាររដ្ឋាភបា
ិ ល
ណាមួយ នង
ិ

ចាត់វធានការសមស្រប
ិ

ទៅល�ើនយោ
ជក
ិ

ណា ដែលជួលពលកររទេសន្ដរប្រវេសក៍ ដោយ
ខុសច្បាប់ ១។

៣៣. រដ្ឋទទួលត្រូវចាត់វធានការសមស្រប
ដ�ើម្ហា
ិ
បី មឃាត់

ការយកថ្លៃហួសប្រមាណ ពព
ី លករទេសន្ដរប្រវេសក៍
សម្រាប់ការជ្រើសរ�ស
ឬការរកការងារឱ្យធ្វើដោយ
ើ
ភាគណា
មួយ នៅក្នុងរដ្ឋទទួល។
ី

១

ពាក្យ “ចាត់វ ិធានការសមស្រប” នៅមាត្រា ៣២.ខ ៣២.គ និង៣២.ឃ ត្រូវបានទទួលស្គា ល់ដោយរដ្ឋសមាជិក
អាស៊ាន ថាជាពាក្យមានន័យទូលំទូលាយ ដោយរួមបញ្ចូលទាំង “ការដាក់ទណ្ឌកម្ម”។
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៣៤. តាមរយៈអាជ្ញាធរ ឬអង្គភាពពាក់ពន
័ ្ធ រដ្ឋទទួលត្រូវ
ធានាថា ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍ ត្រូវបានផ្ដល់ពត
័ មា
៌ ន

	គ្រប់គ្រាន់ ក្នុងរយៈពេលកំណត់ដស
៏ មរម្យ ពាក់ពន
័ ្ធ
នឹងសិទធិ្ និងទំនួលខុសត្រូវ វធានការសុ
ខភាពនិង
ិ
សុវត្ថិភាពការងារ មធ្យោបាយទទួលជំនួយ បន្ទា ប់ពី
ការមកដល់របស់ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍
អនុលោមទៅតាមច្បាប់ការងារ

ដោយ

គោលនយោបាយ

និងបទប្បញ្ញ ត្តិ ព្រមទាំងទំន�ៀមទម្លា ប់ និងប្រពៃណី
នៃរដ្ឋទទួល។

៣៥. រដ្ឋទទួលត្រូវល�ើកកម្ពស់ភាពសុ ខដុមរមនា
អធ្យាស្រ័យ

និងការ

ក្នុងទស្សនៈនៃការផ្ដល់លក្ខខណ្ឌនានា
	ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍ អាចធ្វើ
សមាហរណកម្មជាមួយសហគមន៍ក្នុងស្រុក ក៏ដូចជា
សាសនា

ទំន�ៀមទម្លា ប់

	ដោយអនុលោមតាមច្បាប់
គោលនយោបាយជាតិ។
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និងប្រពៃណីរបស់ពួកគេ
បទបញ្ញ ត្តិ

និ ង

៣៦. (ក)
		

រដ្ឋទទួលត្រូវដា ក់ចេញនូ វ បទប្បញ្ញ ត្តិ

ឬ

គោលការណ៍ ណែនាំ អំ ពី ល ក្ខ ខ ណ្ឌ ការងារ

		ដែលត្រូវតែរួមបញ្ចូលនៅកងក
្ច ន្យាការងារឬ
ិ ស
្នុ ច
		

ឯកសារសមស្របផ្សេងៗ របស់ពលករទេសន្តរ

		

និងគោលនយោបាយជាតិនៃរដ្ឋទទួល។

		

(ខ)

ប្រវេសក៍ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ

រដ្ឋទទួលត្រូវធានាថា ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍

		ត្រូវបានផ្ដល់ជូននូវសេចក្តីចម្លង

កិច្ចសន្យា

		

ការងារ ឬឯកសារសមស្របផ្សេងៗ សម្រាប់

		

តាមច្បាប់ បទបញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយ

		

		

ការបំពេញការងាររបស់ពក
ួ គេ ដោយអនុលោម
ជាធរមាន នៃរដ្ឋទទួល។
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(គ)

		
		
		
		
		
		
		

រដ្ឋទទួលត្រូវរ�ៀបចំការងារ

ពលករទេសន្ដរ

ប្រវេសក៍ឱ្យបានរ�ៀបរយ ដោយធានាថាលក្ខខណ្ឌ
ការងារច្បាស់ លា ស់

អត្ថ ប្រយោជន៍កា រងារ

ដូ ច ជាប្រាក់ឈ្នួល

លក្ខ ខ ណ្ឌ ការងារ

សុ ខភាពនិងសុវត្ថិភាព យន្តការវវាទការងារ
ិ
និងការធ្វើមាតុភូមន
ិ ិវត្ត

ត្រូវបានកំណត់នៅ

ក្នុងច្បាប់ជាតិ បទប្បញ្ញ ត្តិ កិច្ចសន្យាការងារ
ឬឯកសារសមស្របដទៃទ�ៀត។

៣៧. រដ្ឋទទួលត្រូវធានាថា

ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍ត្រូវ

បានផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ប្រកប

	ដោយយុត្តិធម៌ និងសមស្រប ដោយអនុលោមតាម
	ច្បាប់ បទបញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយជាតិ ជាធរមាន
នៃរដ្ឋទទួល។

៣៨. រដទ
្ឋ ទួលត្រូវផល
្ដ ់ឱ្យពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍ នូវសិទ្ធិ

ចូលរួមជាមួយសហជព
ី នង
ិ សមាគម ដោយអនុលោម

តាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ នង
ិ គោលនយោបាយជាតនិ ៃរដ្ឋ
ទទួល។
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៣៩. រដ្ឋទទួលត្រូវធានាថា

ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍ត្រូវ

បានផ្ដល់នូវការស្នា ក់នៅគ្រប់គ្រាន់ នង
ិ សមរម្យ ដោយ
អនុលោមតាមច្បាប់ បទបញ្ញ ត្តិ នង
ិ គោលនយោបាយ
ជាតនិ ៃរដ្ឋទទួល។

៤០.	ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ នង
ិ គោល

នយោបាយជាតិ ជាធរមានរបស់ខ្លួន រដ្ឋទទួល ត្រូវផល
្ត ់
ការប្រព្រឹត្តដោយស្មើភាពចំពោះ
ប្រវេសក៍ ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ៖

ពលករទេសន្តរ

(ក)

លក្ខខណ្ឌការងារ និងប្រាក់កម្រៃ

(ខ)

ការការពារសុ ខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ

(គ)

ការការពារពី អំ ព�ើ ហិ ង្ សា

		

បំពានផ្លូវភេទ និង

និ ង ការរ ំលោភ

(ឃ)	យេនឌ័រ និងសញ្ជាតិ នៅកន្លែងការងារ។
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៤១. រដ្ឋ ទ ទួ ល ត្រូវផ្ដ ល់ ឱ ្យ ពលករទេសន្ត រ ប្រវេសក៍ នូ វ
លទ្ធ ភា ពទទួ ល បានសេវាព្យាបាល

និ ង ការថែទាំ

សុ ខភាពឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដោយអនុលោមទៅតាម

	ច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយជាតិជាធរមាន
នៃរដ្ឋទទួល។

៤២. (ក)

រដ្ឋទទួលត្រូវសម្របសម្រួល ពលករទេសន្តរ

		

ជំនួយផ្នែកច្បាប់

		
		

ប្រវេសក៍នូវលទ្ធភាពទទួលបានធនធាន និង
ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការ

បកប្រែភាសាក្នុងករណីចាំបាច់
នៅពេល
		ដែលពួកគេក្លា យជាជនរងគ្រោះ នៃការរ�ស
ើ
័ និង/ឬ
		អ�ើង ការរ ំលោភបំពាន ការកេងប្រវញ្ច
		
		

អំព�ើហិង្សា

ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់

បទប្បញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយជាតិ
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(ខ)

		
		
		

រដ្ឋទទួលត្រូវសម្របសម្រួល

ការអនុវត្ត

មុខងារកុងស៊ុល តាមរយៈអាជ្ញាធរកុងស៊ុល
ឬអាជ្ញាធរការទូតរបស់រដ្ឋបញ្ជូ ន

នៅពេល

ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ឬ

		ត្រូវបានឃុំឃាង
ំ ក្នុងពន្ធនាគារ ឬស្ថិតក្នុងការ
		

ឃាត់ខ្លួន ឬឃុំខ្លួនក្នុងរប�ៀបណាមួយ ដែល

		

គោលនយោបាយជាតិន ៃរដ្ឋ ទ ទួ ល

		

ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់

បទប្បញ្ញ ត្តិ

និង

និង

		ដោយអនុលោមតាមអនុសញ្ញា ទីក្រុងវយ៉ែន
ី
		

ស្ដីពីទំនាក់ទំនងកុងស៊ុល ឆ្នា១
ំ ៩៦៣។

៤៣. រដ្ឋទទួលត្រូវការពារសិទ្ធិការងារ របស់ពលករទេសន្តរ
ប្រវេសក៍ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើមាតុភូមន
ិ ិវត្ត
ទាំងការធានាឱ្យបាននូវការ

រួមបញ្ចូល

គោរពតាមដំណ�ើរការ

	ដែលអាចអនុវត្តបាន/ ដែលពាក់ពន
័ ្ធនានានៃរដ្ឋទទួល
ក្នុងការធ្វើមាតុភូមន
ិ ិវត្ត
ការងារ/ប័ណ្ណការងារ។
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នៅពេលបញ្ច ប់កិច្ចសន្យា

ជំព ូកទី ៧

ការប្ដេជ្ញាចិតរ្ត បស់រដ្ឋ
សមាជិកអាស៊ាន

ក្នុងគោលបំណង នៃការការពារ នង
ិ ការល�ើកកម្ពស់
សិទ្ធិពលករទេសន្តរប្រវេសក៍
ដោយអនុលោមតាមច្បាប់
បទប្បញ្ញ ត្តិ នង
ិ គោលនយោបាយជាតិ រដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន
ត្រូវ៖

៤៤.	គិតគូរអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន
ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍

នង
ិ សមាជិកគ្រួសារដែល

កំពុងស្នា ក់នៅជាមួយ ពួ កគេ

ប៉ះពាល់ ដល់ ការអនុវត្ត ច្ បាប់

គោលនយោបាយនៃរដ្ឋទទួល
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និងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់

ដោយមិនត្រូវធ្វើឱ ្យ
បទប្បញ្ញ ត្តិ

និង

៤៥. ពិគ្រោះយោបល់

	ល�ើ ក កម្ព ស់ កា រងារ

និងសហប្រតិបត្តិការក្នុងទស្សនៈ

ប្រកបដោយភាពសមរម្យ

មនុស្សធម៌ ផលិតភាព សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ និងប្រាក់កម្រៃ
សម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍

៤៦. ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការ ទទួលស្គា ល់កិច្ចសន្យាការងារ
ណាដែលមានបញ្ជាក់នូវលក្ខខណ្ឌការងារ

៤៧. សហការក្នុងការល�ើកកម្ពស់ធនធានមនុស្ស និងការ
អភវិ ឌ្ឍជំនាញ សម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍
៤៨. សហការក្នុងការចាត់វធានការឱ្យបានម៉
ង
ិ
ឺ ម៉ាត់ ដ�ើម្ បី
ទប់ស្កា ត់ និងលុ បបំបាត់នូវរាល់ចលនាខុសច្បាប់ ឬ
លួ ច លាក់ខុ ស ច្បាប់

ដែលចូ ល រួម ដោយពលករ

	ទេសន្ត រ ប្រវេសក៍ និ ង ការងាររបស់ ព លករទេសន្ត រ
ប្រវេសក៍ក្នុ ងស្ថា នភាពមិន ប្រក្រតី

ដោយគិ ត គូ ពី

សុវត្ថិ ភា ព សុ ខមាលភាព និ ង លទ្ធ ភា ពទទួ ល បាន
យុត្តិធម៌ របស់ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍
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៤៩. សហការក្នុងការល�ើកកមស
្ព កា
់ រយល់ដង
ឹ ជាសាធារណៈ
និងផ្សព្វផ្សាយព័តមា
៌ នត្រឹមត្រូវ ស្ដីពីការធ្វើទេសន្ដរប្រវេសន៍ការងារ

៥០. ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ នង
ិ គោលនយោបាយ

នានា ពាក់ពន
័ ្ធនឹងការការពារ ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍
រួមទាំងច្បាប់ទាក់ទងនឹងអន្តរការការងារ
នៅក្នុងដែន
ី
សមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាននីមយ
ួ ៗ

៥១.	ផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណ គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យល�ើទីភ្នា ក់ងារ

សាធារណៈ និងឯកជន ដែលជ្រើសរ�សពលករក
ើ
្នុង
គោលបំណងលុ បបំបាត់នូវសកម្មភាព
ពលករមន
ិ ស្របច្បាប់

ជ្រើសរ�ស
ើ

និងដ�ើម្ធា
បី នានូវការអនុវត្ត

តាមច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយនៃរដ្ឋ
សមាជក
ិ អាស៊ាន។ ក្នុងករណីនេះ រដ្ឋសមាជក
ិ អាស៊ាន

	ត្រូវអនុមត
័ វធានការប្រកបដោយប្រស
ិ
ិ ទ្ធភាព
លុ បបំបាត់សកម្ម ភា ពមិនស្របច្បាប់

	ជ្រើសរ�សពលករ
ើ
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ដ�ើម្ បី

ក្នុងប្រព័ន្ធ

៥២. ចាត់វធានការដ�
ិ
ើម្ធា
បី នាឱ្យបាននូវការបង្កា រ និងការ
បង្រ្កា បការរត់ពន្ធនិងការជួញដូរមនុស្ស ប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព

ការបង្កើតនិងការអនុវត្តប្រព័ន្ធកំណត់

អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ

ការដាក់ពិនយ
័ កម្រិតធ្ងន់

	ល�ើជនទាំងឡាយណា ដែលបានចូលរួមសកម្មភាព
ទាំងនេះ ព្រមទាំងការផ្តល់ការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះ

៥៣. សម្របសម្រួលការចែករ ំលែកព័តមា
៌ ន តាមរយៈការ
អភវិ ឌ្ឍ ឬការពង្រឹងប្រព័នទ
្ធ ន
្ន យ
័ នង
៌ នរបស់រដ្ឋ
ិ ន
ិ ព័តមា

នម
ួ ៗ ល�ើបញ្ហាពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ី យ
ឹ ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍
ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងគោលនយោបាយ និងកម្មវធ
ិ ី
នានា ទាក់ទងនឹងពលករទេសន្តរប្រវេសក៍ ទាំងក្នុង
រដ្ឋបញ្ជូ ន និងរដ្ឋទទួល
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៥៤. ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងគោលបំណង៖
ក.

		
		
		
		

កសាងសមត្ថភាព នង
៌ ន
ិ ការចែករ ំលែកព័តមា
រួមទាំងច្បាប់ បទប្បញ្ញ ត្តិ គោលនយោបាយ

នង
ិ ការអនុវត្តដែលទាក់ទងនង
ឹ ការការពារ នង
ិ
ការល�ើកកម្ពស់សិទ្ធិ នង
ិ សុ ខមាលភាពរបស់
ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍

ខ.	ល�ើកទឹកចិត្តឱ្យមានកិច្ចសន្ទនា

ការពិគ្រោះ

		យោបល់ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ប្រកបដោយ
		

ការស្ថា បនា

និងការផ្លា ស់ ប្តូរព័តមា
៌ នជា
		ទ�ៀងទាត់ ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការអនុវត្ត
		

គោលនយោបាយ និងកម្មវធ
ិ ីនានា ទាក់ទង

		

ប្រសិទ្ធភាព

		

នឹងពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍
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ប្រកបដោយ

៥៥. សហប្រតិបត្តិការ និងសម្របសម្រួល ដ�ើម្ព
បី ង្រីកការ
	ផ្ដល់ជំនួយដល់ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍

ដែលជាប់

ក្នុងស្ថា នភាពជម្លោះ ឬវបត
ិ ្តិ នៅក្នុងរដ្ឋទទួល តាមរយៈ
	សេវារបស់ស្ថា នទូត និងស្ថា នកុងស៊ុល នៃរដ្ឋបញ្ជូ ន
និងអាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋទទួល

៥៦.	ផ្អែ ក ល�ើ ហេ តុផលមនុ ស ្សធម៌
ប្រតិ ប ត្តិ កា រយ៉ា ងជិ ត ស្និ ទ្ធ

ត្រូវធ្វើ កិ ច្ច ស ហ

ដ�ើ ម ្ បីដោះស្រាយរាល់

ករណីនានារបស់ពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍ ដែលបាន

	ក្លា យជាពលករទេសន្ដរប្រវេសក៍

មន
ិ ស្របច្បាប់

	ដោយមន
ិ មែនជាកំហុសរបស់ពួកគេផ្ទា ល់
	គ្មា នចំណុចណាមួយ
	ធ្វើឱ្យស្របច្បាប់

ប្រវេសក៍ឡ�ើយ។

ត្រូវបានបកស្រាយថាជាការ

នៃស្ថា នភាពរបស់ពលករទេសន្ត
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៥៧. ចាត់វធានការ
ដ�ើម្ប
ិ
បី ង្កា រ និងទប់ស្កា ត់ការហូរចូលនូវ

ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍មន
ិ ស្របច្បាប់ និងស្វែងរក
កិ ច្ច ស ហប្រតិ ប ត្តិ កា រ

និ ង ការសម្របសម្រួល ក្នុ ង

ចំណោមរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន ដោយផ្តល់ជំនួយដល់

ជន ដែលត្រូវ ការការពារ ដោយយោងតាមច្បាប់
បទប្បញ្ញ ត្តិ និងគោលនយោបាយជាតិ ជាធរមាននៃរដ្ឋ
សមាជិកអាស៊ាន

៥៨.	ល�ើកទឹកចិត្តឱ្យមានកិច្ចសហការ ជាមួយដៃគូសន្ទនា

អាស៊ាននិងប្រទេសដទៃទ�ៀត អង្គការអន្តរជាតិ និង

	ដៃគូអភវិ ឌ្ឍន៍នានា

ដោយគោរពតាមគោលការណ៍

និងចាត់វ ធានការដ�
ិ
ើម្កា
បី រពារ

និងល�ើ កកម្ព ស់

សិទព
្ធិ លករទេសន្តរប្រវេសក៍ ដូចដែលមានចែងនៅ
ក្នុងឯកច្ឆន្ទភាពនេះ
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៥៩. តាមរយៈគណៈកម្មា ធិការអាស៊ាន

ស្តីពីការអនុវត្ត

	សេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ាន ស្តីពីការការពារ និងការ
	ល�ើកកម្ពស់សិទ្ធិពលករទេសន្តរប្រវេសក៍

អភវិ ឌ្ឍ

	ផែនការសកម្មភាព ដោយផ្អែកល�ើឯកច្ឆន្ទភាព ដ�ើម្ បី
ការពារ

និងល�ើកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករនិយោជិតទេសន្តរ

ប្រវេសក៍ ដូចដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងឯកច្ឆន្ទភាព

	នេះ រាយការណ៍អំពវី ឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តឯកច្ឆនភា
្ទ ព
និងផែនការសកម្មភាពរបស់ឯកច្ឆន្ទភាព
កម្មា ធិការអាស៊ាន
អាស៊ាន

ទៅគណៈ

ស្តីពីការអនុវត្តសេចក្តីប្រកាស

ស្តីពីការការពារ

និងការល�ើកកម្ពស់សិទ្ធិ

ពលករទេសន្តរប្រវេសក៍ និងចែករ ំលែកឧត្តមានុវត្តន៍

	ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការអនុវត្តល្អដែលក�ត
ើ ចេញពកា
ី រ
ចូលរួមទ្វេភាគី រវាងរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន។ វឌ្ឍនភាព
នៃការអនុវត្តឯកច្ឆន្ទភាព និងផែនការសកម្មភាពរបស់
ឯកច្ឆន្ទភាពនេះ

នឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវញដោយ
ិ

	គណៈកម្មា ធិការអាស៊ាន

ស្តីពីការអនុវត្តសេចក្តី

	ថ្លែងការណ៍អាស៊ាន ស្តីពកា
្ព ់
ី រការពារ នង
ិ ការល�ើកកមស
សិទ្ធិពលករទេសន្តរប្រវេសក៍ ។

40

៦០. តាមរយៈគណៈកម្មា ធិការអាស៊ាន

ស្តីពីការអនុវត្ត

	សេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ាន ស្តីពីការការពារ និងការ
	ល�ើ កកម្ពស់សិ ទ្ធិពលករទេសន្ត រ ប្រវេសក៍

ខិតខំ

	ដោះស្រាយដោយសនភា
ងអស់ ដែល
ិ
្តិ ពនូវរាល់វវាទទាំ
ទាក់ទងនង
្ទ ព ឱ្យទាន់ពេល
ឹ ការបកស្រាយអំពឯ
ី កច្ឆនភា

	វេលា តាមរយៈការដោះស្រាយវ វាទ
ដោយសន្តិវ ធ
ិ
ិ ី
និ ង ការពិ គ ្រោះយោបល់
អាស៊ាន។
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ក្នុ ងស្មា រតី ន ៃធម្ម នុ ញ្ញ

ជំព ូកទី ៨

វិសោធនកម្ម
៦១. រដ្ឋសមាជក
ួ ៗ អាចស្នើសុំធ្វវើ សោធនកម្ម
ិ អាស៊ាននម
ិ
ី យ
ឯកច្ឆន្ទភាពនេះបាន។

៦២. ការធ្វើវសោធនកម្ម
ល�ើឯកច្ឆនភាព
ិ

ដែលបានស្នើ

	ឡ�ង
ើ នេះ នង
ឹ ត្រូវដាក់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួល

អាស៊ានដោយឯកច្ឆន្ទ ទៅជូនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន

	ធ្វសេ
ើ ចកស
្តី ម្រេច។
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	ធ្វើនៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វ៊ីលីពីន ថ្ងៃទីដប់បន
ួ
ខែវច
ិ ្ឆិកា

ឆ្នាព
ំ ីរពាន់ដប់ប្រាព
ំ ីរ

អង់គ្លេសតែមួយគត់៕

ក្នុងច្បាប់ដ�ើមជាភាសា

តំណាងព្រុយណេដារូសាឡឹម
(ហត្ថលេខា)

HAJI HASSANAL BOLKIAH
ព្រះចៅស៊ល
ុ តង់នៃព្រុយណេដារ ូសាឡឹម

តំណាងរាជរដ្ឋាភបា
ិ លនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
(ហត្ថលេខា)

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ន
ុ សែន
នាយករដ្ឋមន្រ្តី
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តំណាងសាធារណរដ្ឋឥណឌូណេ
្
ស៊ី
(ហត្ថលេខា)

JOKO WIDODO
ប្រធានាធិបតី
តំណាងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ
(ហត្ថលេខា)

THONGLOUN SISOULITH
នាយករដ្ឋមន្រ្តី
តំណាងម៉ាឡេស៊ី
(ហត្ថលេខា)

DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK
នាយករដ្ឋមន្រ្តី
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តំណាងសាធារណរដ្ឋសហភាពមយ
ី ៉ា ន់ម៉ា
(ហត្ថលេខា)

AUNG SAN SUU KYI
ទីប្រឹក្សារដ្ឋ
តំណាងសាធារណរដ្ឋហ្វ៊ីលីពីន
(ហត្ថលេខា)

RODRIGO ROA DUTERTE
ប្រធានាធិបតី
តំណាងសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរ ី
(ហត្ថលេខា)
LEE HSIEN LOONG
នាយករដ្ឋមន្រ្តី
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តំណាងព្រះរាជាណាចក្រថៃ
(ហត្ថលេខា)

GENERAL PRAYUT CHAN-O-CHA (RET.)
នាយករដ្ឋមន្រ្តី
តំណាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវ�ៀតណាម
(ហត្ថលេខា)

NGUYEN XUAN PHUC
នាយករដ្ឋមន្រ្តី
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