
១០ចំណុចដែលត្រូវែងឹពអីំពពើហិងសាពលើពលករ
ពេសន្តត្រពវសក៍ជាស្តសតី

bit.ly/10tips4wmw▪ តរើខ្ញ ុំចុំបាច់ត្រូវដងឹអ្វើខលះ អ្ុំពើពលករតេសន្តត្រតវសកាស្តសតើ?
▪ តរើខ្ញ ុំមាន្អ្វើដដលខ្ញ ុំត្រវូការដដរឬតេ? 
▪ តរើខ្ញ ុំត្រូវត្វើយ៉ា ងណា តដើម្បើឱ្យការតត្រើត្បាសរ់តចេកវេិាររសខ់្ញ ុំមាន្សញវរថភិាព?
▪ អ្វើដដលត្រូវត្វើ ន្ិងអ្វើដដលម្និ្ត្រវូត្វើ តដើម្បើតោរពតាម្តោលការណា ដដលយក
ចិរតេញកដាកច់ុំត ះជន្រងតត្ោះ?

▪ តរើខ្ញ ុំត្រូវន្ិយយយ៉ា ងដូចតម្តច ស្មួ្យន្ឹងអ្នករួចរសព់ើអ្ុំតពើហងិា?



១. អំពីអនករួចរស់ពីអំពពើ
ហិងសា

▪ អ្នករចួរស់ពើអ្ុំតពើហិងាអាចរងផលរ៉ាះ ល់ តាម្ដររ 
តត្ចើន្យ៉ា ង ពើការរ ុំតោភរុំ ន្ដដលពួកតេធ្លល រ់ជួរ
ត្រេះកន្លងម្ក។

▪ ពួកតេអាចមាន្អារម្មណា ភ័យខ្លល ច េេួលរងភាពអាមា៉ា ស់ 
ត្រូវបាន្តេមាក់ងាយ េិរថាខលួន្ឯងោម ន្អ្ុំណាចត វ្ើអ្វើ
បាន្ទាល់ដរត ះ និ្ងសូម្បើដររតទោ សខលួន្ឯង ចុំត ះអ្វើ
ដដលបាន្តកើរត ើងចុំត ះពួកតេតេៀរផង។

រញ្ហា ត្រឈម្ និ្ងការត្ពយួបារម្ភរដន្ថម្តេៀរ ដដលពលករ
តេសន្តត្រតវសកាស្តសតើជួរត្រេះ
▪ ការតៅឆ្ងា យពើការោុំត្េតត្ៅផលូវការ (ឧទាហរណា  ត្េួ រ ន្ិង
ម្ិរតភកត)ិ

▪ ការខវះការយលដ់ឹងអ្ុំពើសិេធរិរសខ់លួន្
▪ ភ័យខ្លល ចម្ិន្ហ៊ា ន្រាយការណា តៅកាន្ន់្េរបាលតដាយ រដរ
អាចត្រូវបាន្តេរតណត ញតចញពើត្រតេសតទះ

▪ ឧរសេគភា   ឬម្ិន្តចះភា រររសត់្រតេសតោលតៅ
▪ ខ្លល ចេេួលរងការតរ ើសតអ្ើងពើអ្នកផតលត់សវា
▪ ខ្លល ចបារ់រងក់ារងារ ន្ិងត្បាក់ចុំណូល
▪ ខ្លល ចត្រូវបាន្តេរុំដរកពើកូន្ ន្ិង/ឬបាររ់ងសិេធុិំញ ុំត្េងកូន្
▪  ខ្លល ចត្រូវបាន្សហេម្ន្ាតៅត្សុកកុំតណើ រ រដិតស្ដលងរារ់រក
តៅតពលដដលទងត្រ រត់ៅវញិ

ជាសវាងព្វើការវិន្ិចឆ័យ
ន្ិងកសាងការព ឿេុកចិរត

២. អំពីពលករពេសន្តត្រពវសក៍ជាស្តសតី



៣. ពរើខ្ញំមាន្អវីដែលខ្ញំត្រូវការដែរឬពេ?
ឯក រម្េគញតេសកា សតើពើពលករតេសន្តត្រតវសកាស្តសតើ តដើម្បើយល់ពើ

 ថ ន្ភាពររស់ពួកតេ
េត្ម្ង់ត្វើដផន្ការសញវរថភិាព  សត្មារ់ពលករតេសន្តត្រតវសកាស្ត្សើ៖ 
តរើទងអាចតៅេើកដន្លងណា តដាយពញុំចុំបាច់រាយការណា ត្បារ់     
អាស្្្រ, ថាតរើទងតៅដាច់ឆ្ងា យពើតេ/ស្រ់តៅកនញងផោះឬ, ។ល។ឯក រព័រ៌មាន្អ្ុំពើសញខភាព ដដលត្រូវបាន្តរៀរចុំត ើងស្ពិតសស 

សត្មារ់តសតើដដលស្ជន្តេសន្តត្រតវសន្ា (ពិចរណាពើភា  និ្ងមិ្ន្
រត្មូ្វឱ្យរាយការណា  ដដលអាចរញ្េូ ន្ទងតៅរកតសវា) តដើម្បើរុំតពញ

រត្មូ្វការដផនកវជិជ តសតររស់ទង

ឯក រដដលតរៀររារ់លម្អិរពើចារ ់ន្ិងលខិរិរេដាា ន្េរិយញរតទទ
 ក់ព័ន្ធន្ឹងពលករតេសន្តត្រតវសកាស្ត្សើត ដដលចូលម្កតាម្ត្ចកផលូវ

ការណា  ន្ិងត្ចកម្ិន្តរៀររយ

ការយល់ដឹង  ន្ិងការភាជ រ់េុំទក់េុំន្ងស្ម្ួយន្ឹង ត្កមុ្ោុំត្េចិរត
សងគម្សត្មារ់ជន្តេសន្តត្រតវសកាស្តសតើដដលរចួរស់ពើអ្ុំតពើហងិា

ដូចស្ រណាត ញម្ិរតជួយម្ិរត ស្តដើម្

ការដណទុំ ន្ិងពិ្ ើ រសតើពើការរញ្ជូ ន្ដដលត្រវូបាន្ត្វើរចេញរបន្នភាព 
រងាា ញព័រ៌មាន្ដដលងាយត្សួលយល់ សត្មារ់ពលករតេសន្តត្រតវស

កាស្តសតើ 
រញ្េ ើត ម្ ះ ដដេូដដលត្វើការងារ ត្លើយររចុំត ះករណើ រ ុំតោភ
រុំ ន្សេិធកិារងារ ដូចស្ តសទន្ញព័ន្ធការងារ សហជើព  ថ ន្េូរ 

ឬម្ជឈម្ណឌ ល្ន្ធ្លន្តេសន្តត្រតវសន្ា

រញ្ជ ើត ម្ ះអ្នករកដត្រន្ិងអ្នកសត្ម្រសត្ម្ួលដដលយលដ់ឹងពើកតាត
វរប្ម្៌ ន្ិងព័រ៌មាន្សត្មារ់េុំទក់េុំន្ងររស់ពួកតេ



៤. ពរើខ្ញំត្រូវព វ្ើយ៉ាងណាពែើមសបីឱសយការពត្រើត្ាស់រពចេកវិេសា
ររស់ខ្ញំមាន្សុវរថិភាព?

តត្រើត្បាស់ជតត្ម្ើសតត្ចើន្យ៉ា ង(េូរស័ពោ,  រស្អ្កសរ, ការឆ្ងរតាម្រយៈ
តេហេុំព័រ, apps) តដើម្បើឱ្យអ្នករចួរស់ពើអ្ុំតពើហិងា អាចេេួលបាន្ការ
ោុំត្េស្ភា ន្ិយយររស់ពលករតេសន្តត្រតវសកាស្តសតើ

តត្រើត្បាស់ររកិាា ដដលផគរ់ផគង់តដាយអ្ងគភាព/ ថ រ័ន្ និ្ងេេួលបាន្ការរ
ណតញ ះរណាត លអ្ុំពើរតរៀរតត្រើត្បាស់ររកិាា ទាុំងតន្ះ។កញ ុំតត្រើត្បាស់ឧរករណា
ផ្ទោ ល់ខលួន្ និ្ងមិ្ន្ត្រូវតដាន្ ូរព័រ៌មាន្ផ្ទោ ល់ខលួន្ ឬសញសដវរដាក់តលើ
ឧរករណា  ដដលតត្រើត្បាស់តលើតោលរុំណងការងារតទះត ើយតត្រើត្បាស់វ ិ្ ើ តសត ដដលតត្រើត្បាស់តដាយពលករតេសន្តត្រតវសកាស្តសតើ

តហើយតដាយមិ្ន្េិរដលល ឬមាន្រដម្លសម្រម្យ ងាយត្សួលតត្រើត្បាស់ និ្ង
មិ្ន្រត្មូ្វឱ្យ ត្រូវត វ្ើតាម្តត្ចើន្ជុំហន្ (ឧទាហរណា  ត្រូវតដាន្ ូរ app 
តដាយមាន្លកាខណឌ រត្មូ្វអ្ុំពើត្រព័ន្ធដដលអាចតត្រើត្បាស់ app,រតងកើរ
េណន្ើ/ចញះត ម្ ះ ឬរញ្ហជ ក់ពើអ្រតសញ្ហាណស្តដើម្)

ធ្លទថាអ្នក/អ្ងគភាពររស់អ្នកអាចត្េរ់ត្េងតលើរតចេកវេិាដដលកុំពញងត្រូវ 
បាន្តត្រើត្បាស់ តដើម្បើ រកាសតង់ដារសន្តិសញខ និ្ងឯកជន្ភាពកនញងកត្ម្រិខពស់ 
រុំផញរ តដើម្បើតចៀសវាងការ ោ ក់ចរ់ការតត្រើត្បាស់ររស់អ្នក។ ភាេើេើ ៣  ម្ិន្
េួរអាចចូលតម្ើលព័រ៌មាន្ដដលត្រវូបាន្រញ្ជូ ន្ (ឧទាហរណា  ត្រព័ន្ធ
េិន្នន័្យ ឯក រ   ឆ្ងរ ឬរូរភាពដដលបាន្រកាេញក ការលរសតម្លង។ល។)កញ ុំតត្រើត្បាស់ការរកដត្រតដាយសវ័យត្រវរតិ ដដលអាចរងកនូ្វរញ្ហា ស្តត្ចើន្
ផតល់ព័រ៌មាន្ដល់អ្នករចួរស់ពើអ្ុំតពើហិងារ អ្ុំពើរតរៀរលញរតចល រេុំទក់
េុំន្ងោន  កុំណរ់ការរកាភាពស្ឯកជន្ឱ្យបាន្រឹងរញងឹ រតងកើន្សញវរថិភាព 
និ្ង សន្តិសញខររស់ពួកតេ និ្ងតត្រើត្បាស់វ ិ្ ើ តសតដ៏លអរុំផញរ តដើម្បើចងត្កង
េញកស្ឯក រអ្ុំពើការរ ុំតោភរុំ ន្ទទ

ត វ្ើតរសតពិនិ្រយតាម្ដាន្ និ្ងដកសត្ម្លួវ ិ្ ើ តសតដដលកុំពញងតត្រើត្បាស់ឱ្យ
បាន្តេៀងទារ់ តដើម្បើធ្លទថាអ្នកនឹ្ងអាចរុំតពញរត្ម្ូវការររស់អ្នកដដល
រចួរស់ពើអ្ុំតពើហិងាតដាយមាន្ការរកាភាពស្ឯកជន្ និ្ងសន្តិសញខ កនញង
កត្មិ្រសតង់ដារខពស់រុំផញរ



៥. អវីដែលគួរព វ្ើនិ្ងអវីដែលមិន្គួរព វ្ើកនញងការអនុ្វរតតាមពោល
ការណ៍ដែលយកចិរតេុកដាក់ចំព ោះអនករចួរស់ពីអំពពើហងិសា

អ្វី ដែលមិនគួរធ វ្ើអ្វីដែលគរួធ្វើ

X ដចករ ុំដលកព័រ៌មាន្ទទ តដាយពញុំមាន្ការយល់ត្ពម្ពើអ្នកដដលរចួរស់
ពើអ្ុំតពើហិងា

X េូរស័ពោតៅទងវញិត្រសិន្តរើការសន្ោទត្រូវបាន្ការ់ផ្ទត ច់
X ត វ្ើការតៅេើកដន្លងដដលអ្នកដដេតេៀរ អាចតម្ើលតុំើញ ឬ ត រ់ឮការ
សន្ោទររស់អ្នក

X េញកឯក រតៅកដន្លងដដលតេអាចតម្ើលតុំើញ ឬដដលតេអាចចូល
តម្ើលបាន្

X ត្បារ់អ្នកដដលរចួរស់ពើអ្ុំតពើហិងា ពើអ្វើដដលត្រូវត វ្ើតបាករតញ្ហោ រពួក
តេឱ្យត វ្ើការសតត្ម្ចចិរតអ្វើមួ្យ

X សន្និម្៉ារ់ថាអ្នកដឹងពើ វតា ឬកាលៈតេសៈររស់ទង
X មិ្ន្ខវល់ខ្លវ យចុំត ះសញខមាលភាពផ្ទោ ល់ខលួន្ររស់អ្នក

✓ ពន្យល់ត្បារ់ទងពើរតរៀររកាឯកជន្ភាព និ្ងការសមាា រ់
✓ ពន្យល់ត្បារ់ទងពើរតរៀរភាជ រ់ត ើងវញិ ត្រសិន្តរើការសន្ោទោន ត្រូវបាន្
ការ់ផ្ទត ច់

✓ ធ្លទភាពស្ឯកជន្តៅតពលេុំទក់េុំន្ងស្ម្យួនឹ្ងអ្នករចួរស់ពើអ្ុំតពើ
ហិងា

✓ រកាកុំណរ់ត្តាទទ តៅកនញងេូរឯក រដដលចក់ត  ឬតៅកនញងត្រព័ន្ធ
េិន្នន័្យដដលពញុំរងាា ញពើអ្រតសញ្ហា ណ និ្ងមាន្ដាក់តលខសមាា រ់ការ រ

✓ តោរពកាលៈតេសៈររស់តសតើមាន ក់ៗ និ្ងសិេធិររស់ពកួតេកនញងការត វ្ើតសចកតើ
សតត្ម្ចចិរតតដាយខលួន្ឯងដផអកតាម្ព័រ៌មាន្ត្រឹម្ត្រូវ

✓ ល្ញះរញ្ហេ ុំងពើភាពលតម្អៀងផ្ទោ ល់ខលួន្ររស់អ្នក និ្ងតឈវងយល់ពើរេ
ពិត ្ន្ាកនញងវរប្ម៌្ និ្ងសងគម្ររស់ជន្រងតត្ោះ 

✓ ចរ់វធិ្លន្ការ តដើម្បើដលទាុំខលួន្ឯង។ តន្ះេឺស្អ្វើដដលមាន្ រៈសុំខ្លន់្
សត្មារ់អ្នក តដើម្បើឱ្យអ្នកអាចរន្តផតល់តសវាដល់តសតើដដេតេៀរ



៦. ការសាារ់ពដាយយកចិរតេុកដាក់
▪  ន្ិយយត ើងវញិតដាយតត្រើត្បាស ់កយតពចន្ាតផសង ន្ិងសតងារអ្វើដដលអ្នករចួ
រស់ពើអ្ុំតពើហងិាបាន្ន្ិយយ តៅតាម្ការចុំបាច់តដើម្បើរងាា ញថាអ្នកពិរស្
កុំពញង ត រ់ ន្ិងយល់អ្វើដដលទងកុំពញងន្ិយយត្បាកដដម្ន្

▪ សួររញ្ហជ ក់ តៅតពលដដលចុំបាច់
▪ ្លញ ះតលើខលឹម្ រ ន្ិង/ឬអារម្មណា ។ ជួយឱ្យអ្នកដដលរចួរស់ពើអ្ុំតពើហងិាតផ្ទត រ
តលើត្រធ្លន្រេតន្ះត ើងវញិ ត្រសិន្តរើពួកតេន្ិយយចូលតៅកនញងត្រធ្លន្រេ
ម្ួយតេៀរ

▪ ការតត្រើត្បាសរ់តចេកតេសេុំទកេ់ុំន្ងតដាយម្និ្តត្រើ កយសម្តើ ន្ិងេញកតពល
តសាៀម្ ា រ់ តដើម្បើឱ្យអ្នករចួរស់ពើអ្ុំតពើហងិាបាន្េិរ

▪ តផ្ទត តលើអ្វើដដលរញេគលតទះកុំពញងន្ិយយតចៀសស្ងទាញ ឬតត្រៀម្តរៀរចុំអ្វើ
ដដលអ្នកន្ឹងន្ិយយរទោ រ់ អ្នកន្ិយយពខិ្លងតដើម្ថា អ្នកកុំពញង

តដើរតៅផោះ តហើយរទោ រ់ម្ក… 
ោរ់តចញម្កតាម្ផលូវពញ្ហា កអ់្នក…

តៅតពលដដលអ្នក
ន្ិយយថាោរ់កុំពញងេុំរាម្អ្នក តរើ
អ្នកអាចត្បារ់ខ្ញ ុំបាន្តេ ថាោរ់ 

ន្ិយយអ្វើខលះ?

ខ្ញ ុំសូម្េិររន្តចិថាតរើខ្ញ ុំយល់
ត្រឹម្ត្រូវដដរឬតេ….

 ត រ់តៅ អ្នករើដូចស្ ភ័យខ្លល ចខ្លល ុំង
ណាស់ តៅតពលដដលោរ់ដត្សកេុំហក 

ន្ិងតលើកដដររស់ោរ់ 



តហរញអ្វើបាន្ស្អ្នកត្វើដររតទះ?  

៧. ការសួរសំណួរដែលមាន្ត្រសិេធភាព
សុំណួរ ៣ ត្រតភេ៖
1. សុំណួរតរើក៖សុំណួរទាុំងតន្ះត ើកេឹកចិរតឱ្យអ្នករចួរស់ពើអ្ុំតពើហងិា
ន្ិយយ ន្ិងពន្យល់រដន្ថម្តលើអ្វើដដលទងកុំពញងន្ិយយ។ សូម្តត្រើត្បាស់
សុំណួរទាុំងតន្ះឱ្យបាន្ញឹកញារ់។

2. សុំណួររេិ៖ (ចា៎ /តេ)៖ សុំណួរទាុំងតន្ះអាចរន្ោញចរងាអ ក់ម្ិន្ឱ្យអ្នកដដល
រចួរស់ពើអ្ុំតពើហងិារន្តន្ិយយ។ សូម្តត្រើសុំណួរទាុំងតន្ះដរតៅតពល
ដដលត្រូវការព័រ៌មាន្ស្ក់ោក់ដររ៉ាញតណាណ ះ។

3. សុំណួរដដលចរ់តផតើម្ស្ម្យួន្ងឹ “តហរញអ្វើ”៖សុំណួរទាុំងតន្ះ ត រ់តៅ
ហក់រើដូចស្ការរតទោ សជន្រងតត្ោះ។ តចៀសវាងតត្រើត្បាស់សុំណួរទាុំង
តន្ះ

តរើអ្នកចង់តៅជួរ
ត្េូតពេយដដរឬតេ? 

តរើអ្នកអាចបាន្តៅដល់
កដន្លងដដលមាន្សញវរថិភាព
តដាយរតរៀរណា?    

សូម្ត្បារ់ខ្ញ ុំរដន្ថម្ តរើវាតកើរត ើង
យ៉ា ងដូចតម្តច។

ប្រសិនធរើមានអ្នករកដប្រ អ្នករកដប្រកប៏្រវូធោរពតាមចំណុចទំងធនេះ ផង
ដែរ។ សូមធចៀសវាងធប្រើប្រធោគែូចជា ធេរុអ្វីបានជាអ្នកមនិដសវងរកការ
ោំប្រធៅកនុងប្រធរសធោលធៅ? ធេរុអ្វីបានជាអ្នកមនិរកឯកសារផលូវការ? 
ប្រធោគទំងធនេះជាការរធទោ សទង។



៨. ព្ទៀងផ្ទារ់អារមមណ៍

េញកតពលឱ្យអ្នកដដលរចួរសព់ើអ្ុំតពើហងិារដណត រអារម្មណា តៅតាម្អ្វើ
ដដលត្វើឱ្យោរម់ាន្អារម្មណា ដររតន្ះ – ន្ិងត្បារ់ឱ្យពួកតេដឹងថាវា
ម្ិន្លវើតទះតេ តហើយវាេឺស្តរឿង្ម្មតា។  ការត្វើដររតន្ះជួយឱ្យអ្នក
ដដលរចួរស់ពើអ្ុំតពើហងិាមាន្អារម្មណា កក់តៅត តពលតៅស្ម្ួយអ្នក។

“វាស្តរឿង្ម្មតាដដល
អ្នកមាន្អារម្មណា អាក់អ្ន់្ចិរត
រទោ រ់ពើអ្វើដដលអ្នកបាន្ ល្ងការ់, 
ម្ន្ញសសស្តត្ចើន្ដដលមាន្រេ
ពិត ្ន្ាត្សតដៀងនឹ្ងអ្នកក៏មាន្
អារម្មណា អាក់អ្ន់្ចិរតដដរ។” 

មិ្ន្អ្ើតេ អាចយុំបាន្,
ការយុំេឺស្ការសដម្តងពើ   

អារម្មណា ។
តសតើស្តត្ចើន្ទក់ តៅកនញង ថ ន្ភាពររសអ់្នក ក៏

មាន្អារម្មណា ខងឹដូចោន តទះដដរ។



៩. ការព្លើយររចំព ោះការរពទាសខលួន្ងង
▪ ដូចដដលតយើងបាន្ ត រ់ឮ អ្នករួចរស់ពើអ្ុំតពើហងិាតត្ចើន្ដរមាន្អារម្មណា ថា
ខលួន្ឯងស្អ្នកខញស និ្ងរតទោ សខលួន្ឯងដដលត វ្ើឱ្យការរ ុំតោភរុំ ន្តន្ះតកើរ
មាន្ត ើង

▪ ស្និ្ចេកាល វាមិ្ន្ដម្ន្ស្កុំហញសររស់ជន្រងតត្ោះត ើយ
▪ ត្រសិន្តរើអ្នកណាមាន ក់មាន្អារម្មណា  ថាខលួន្ឯងខញស ឬរតទោ សខលួន្ឯង សូម្
តលើកត ើងថា តន្ះេឺស្ត្ររិកម្ម្ម្មតា រ៉ាញដន្តរញ្ហជ ក់ចុំត ះពួកតេថា  អ្នក
ដដលរួចរស់ពើអ្ុំតពើហងិាមិ្ន្ដម្ន្ស្អ្នកខញសតទះត ើយ

▪ សូម្សដម្តងនូ្វការតោរព តៅតពលដដលអ្នកត ល្ើយររចុំត ះការរតទោ សខលួន្
ឯង និ្ងតចៀសវាងរវា៉ាស្មួ្យនឹ្ងអ្នកដដលរួចរស់ពើអ្ុំតពើហងិា

▪ ធាទថាទងែងឹពសីាា នភាពប្សរចារ់ររស់ទង ធេើយការធ្វើធរសនតប្រធវសន៍មនិដមនជាធេរុផលដែលទំឱ្យមានអ្ធំពើេិងាធកើរធ ើង
ធទេះធ ើយ។ អ្នករួចរស់ពីអ្ធំពើេិងា មិនដមនជាអ្នកខុសធ ើយ ធទេះជាទងសាិរធៅកនុងកាលៈធរសៈដររាកក៏ធយយ។

▪ ររួលសាា ល់ពរីញ្ហា ប្រឈមការលំបាកដែលពាក់ពន័ធនងឹការដសវងរកការោបំ្រធៅកនុងប្រធរសធោលធៅ (កដនលងថ្ម)ី។



១០. ត្រពយគដែលទំឱសយមាន្ការសោះជា

រញ្ហជ ក់តផោៀងផ្ទោ រ់ ន្ិងផតល់ភាពអ្ង់អាច

ក ងេុំន្ញកចិរត

អ្នកមាន្តសចកតើកាល ហន្ណាសដ់ដលត្បារខ្់ញ ុំដររតន្ះ

សតតត  ន្ិងការយល់ចិរត

 ធ្លទអ្ះអាង ន្ិងម្ិន្រតទោ ស

ក ងេុំទក់េុំន្ង សូម្អ្េញណដដលបាន្ត្បារខ្់ញ ុំ

ខ្ញ ុំត ក ត យដដលតហរញការណា ទាុំងតន្ះបាន្តកើរត ើង
ចុំត ះអ្នក

ខ្ញ ុំតជឿអ្នក

អ្វើដដលតកើរមាន្ត ើង មិ្ន្ដម្ន្ស្កុំហញសររសអ់្នកត ើយ
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កម្មវ ិ្ ើសញវរថិភាព និ្ងយញរតិ្ម៌្៖  សតត្ម្ចឱ្យបាន្នូ្វសេិធិ និ្ងឱ្កាសររស់ពលករតេសន្តត្រតវសកាស្តសតើ តៅកនញងរុំរន់្អា ៊ា ន្ េឺស្ដផនកមួ្យដន្េុំនិ្រផតួចតផតើម្ 
Spotlight តដើម្បើលរ់រុំ បារ់អ្ុំតពើហិងាតលើតសតើ និ្ងតកមងត្សើ ត្រឹម្ឆ្ងន ុំ ២០៣០ ដដលតន្ះេឺស្េុំន្ិរផតួចតផតើម្សកលអ្ន្ញ វរតតត្ចើន្ឆ្ងន ុំ តដាយសហភាពអឺ្រ ៉ាញរ 
(EU) និ្ងអ្ងគការសហត្រស្ស្រិ (UN)។ កម្មវ ិ្ ើសញវរថិភាព និ្ងយញរតិ្ម៌្តផ្ទត រការយកចិរតេញកដាក់តលើត្រតេសតៅអា ៊ា ន្ តហើយកុំពញងអ្ន្ញវរតតាម្រយៈ
ភាពស្ដដេូរវាង ILO និ្ង UN Women តដាយសហការស្មួ្យនឹ្ង UNODC ន្ិងកុំពញងអ្ន្ញវរតតៅថាន ក់មូ្លដាា ន្ ន្ិងថាន ក់ស្រិ តាម្រយៈការសហការស្មួ្យ
នឹ្ងរដាា ភិបាល សហជើរ សមាេម្ន្ាន្តយជក អ្ងគការសងគម្សញើវលិ និ្ងអ្ងគការតសតើ និ្ងតៅថាន ក់រុំរន់្តាម្រយៈការសហការស្មួ្យនឹ្ង ថ រ័ន្អា ៊ា ន្។

េុំនិ្រផតួចតផតើម្ Spotlight េឺស្កិចេខិរខុំត្រឹងដត្រង ុ្ំស្ងតេររស់ពិភពតោក តដើម្បើរញ្េ រ់រាល់េត្ម្ង់ដន្អ្ុំតពើហិងាតលើតសតើ ន្ិងតកមងត្សើ។ អ្ន្ញវរតស្ម្ួយន្ឹង
ការសន្ាផតល់លវកិាចរ់តផតើម្ដុំរូងចុំន្នួ្ ៥០០ ោន្អ្ឺរ ៉ាូ ពើសហភាពអ្ឺរ ៉ាញរ េុំន្ិរផតួចតផតើម្ Spotlight េឺស្កិចេខិរខុំត្រឹងដត្រងកត្ម្ិរសកល តដាយម្ិន្ធ្លល រ់
មាន្កន្លងម្ក តដើម្បើវនិិ្តយេតលើសម្ភាពតយន្ឌ័រ ដដលស្រញតរលកាខ័ណឌ  និ្ងស្កតាត  តដើម្បើសតត្ម្ចតោលតៅអ្ភិវឌឍន្ាតដាយចើរភាព។ តៅកនញងទម្ស្មូ្ល
និ្ ើ្ តដើម្បើរងាា ញពើសកម្មភាពអ្ន្ញវរត្ន្តៅសតត្ម្ចតោលតៅអ្ភិវឌឍន្ាតដាយចើរភាព េុំនិ្រផតួចតផតើម្ Spotlight កុំពញងរងាា ញឱ្យតុំើញថាការវនិិ្តយេរមួ្
ោន កនញងចុំនួ្ន្ដ៏តត្ចើន្ និ្ងមាន្លកាណៈត្េរ់ត្ជុងតត្ស្យសម្ភាពតយន្ឌ័រ  និ្ងការរញ្េ រ់អ្ុំតពើហិងា រងាា ញត ើងម្កនូ្វការផ្ទល ស់រតូរស្វជិជមាន្កនញងជើវរិររស់
តសតើ និ្ងតកមងត្សើ។
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