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ប្សចក្េីប្ផេើម 
 

 

ការដណនមំ្នោះបងាា ញដល់បុគគលិក និងអបកសា័រគចិត្ថកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមរមួជ្ញមយួការម្បថជ្ញញ
ចិត្ថម្ៅតាមបទ ឌ នអបផរោម្យនឌរ័និងពិពិធភាពម្ររោះអាសនប។ ការតាកដ់ត្ងម្នោះបម្ងកើត្ម្ឡើងសរោបជ់ួយ 
ដល់ការវភិាគនិងម្ឆលើយត្បម្ៅនងឹត្រមូវការម្ផសងរប រវាងស្រសថីនិងបុរសរគបវ់យ័នងិរគបម់ជឈ ឌ ន។ 

ម្ហតុ្អវរីត្វូោនការម្បថជ្ញញ ចតិ្ថតាមបទ ឌ នអបផបរោម្យនឌរ័ និងពពិិធភាពម្ររោះអាសនប? 

 
មនិដមនរគបម់នុសសទងំអស់សុទនដត្ោនបទពិម្សាធនទ៍ទលួរងផលប៉ែោះពាល់ម្ យសារម្ររោះ

អាសនប ដូចៗរប ម្នោះម្ទ។ ម្ររោះអាសនបបានសងកត្ធ់ងនម់្ៅម្លើអសមភាពម្យនឌរ័ដដលោនរសាបន់ិង
ឧបផត្ថមិ្ហតុ្ថ្នអំម្ពើហងិាទកទ់ងនងឹម្យនឌរ័ ដដលជ្ញម្រឿយៗម្កើនម្ឡើងកបុងអំឡុងម្ពល និងម្រកាយ
ម្ពលម្ររោះអាសនប។ ម្យនឌរ័នងិកតាថ សងគមម្ផសងៗម្ទៀត្រមួបញ្ចូ ល អាយុ ពិការភាព សាទ នភាពសុខ
ភាព ជំងឺម្អដស៍ និងជំងឺរុាថំ្រ ៉ែម្ផសងៗ មុខត្ំដណងកបុងសងគម ជ្ញត្ិពននុ។ល។ ការកណំត្ទ់ំហថំ្នការម្ឆលើយ
ត្បដល់អបកដដលងាយទទលួរងផលប៉ែោះពាល់ នងិការសាថ រម្ឡើងវញិម្រកាយម្ររោះអាសនប។ 

 

ស្រសថីនងិបុរសរគបវ់យ័នងិរគបម់ជឈ ឌ នោនត្រមូវការ និងកថបីារមាខុសដបលកពរីប និងោនយុទនសា
ស្រសថម្ ោះរសាយបញ្ហា ម្ផសងៗរប ។ ភាពខុសរប ទងំម្នោះរត្ូវដត្ទទលួសាគ ល់និង កប់ញ្ចូលម្ៅកបុងការ
ម្ឆលើយត្បម្ររោះអាសនបទងំឡាយ។ 

 

ការយល់ដឹងថាស្រសថីនិងបុរសរគបវ់យ័ រមួទងំត្រមូវការជ្ញកោ់ក ់ ការរបឈមមុខនងឹឧបសគគ
ម្ផសងៗទងំម្នោះអាចជួយ ដល់ការអភវិឌណនក៍មាវធិីឲ្យោនរបសិទនិភាពជ្ញងមុននិងធានថាត្រមូវការរបស់
របជ្ញជនរត្ូវបានផថល់ជូន។ ជ្ញលរមួកមាវធិីម្ឆលើយត្បម្ររោះអាសនបចាបំាចរ់ត្វូដកត្រមូវម្ដើមផបីំម្ពញតាម
លកខណៈជ្ញកោ់កន់ិងត្រមវូការម្ផសងៗទងំអស់ម្ៅតាមលទនផល សម្រមចបានតាមរយៈការពិម្ររោះម្ោបល់ 
និងការវភិាគម្យនឌរ័នងិពពិិធភាព ដដលបានបម្ងកើត្ម្ឡើងកបុងការងាររបត្ិបត្ថិ។ ការម្រជើសយកម្យនឌរ័
និងពពិិធភាពគបឺានគូសបញ្ហជ កនូ់វឱកាស និងធនធានកបុងការរបងឹដរបងកសាងសាថ រម្ឡើងវញិ។ 
 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថតាមបទ ឌ នអបផបរោម្យនឌរ័និងពពិិធភាពកបុងកមាវធិីម្ររោះអាសនបបម្ងកើត្បានជ្ញរគឹោះ 
សរោបស់កមាភាពជ្ញកដ់សថងម្ដើមផអីនុវត្ថម្ឆលើយត្បម្ររោះអាសនបរបស់កាកបាទរកហមអឌណចនធរកហម។ 
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ការដណនមំ្នោះបងាា ញអពំីរកបខណឍ ការងារគនលឹោះចំនួនបនួចនុំចជុំវញិការម្បថជ្ញញ ចិត្ថតាមបទ ឌ នអបផបរោ
ដដលរត្ូវបានម្រៀបចំ នងិកណំត្នូ់វការម្បថជ្ញញ ចតិ្ថម្ៅតាមវស័ិយសំខាន់ៗ ចំននួរបាពំីរ។ រកបខណឍ បទ ឌ នអបផបរ
ោ អនុញ្ហដ ត្ិឲ្យម្យើងម្រៀបចកំារអនុវត្ថតាមបទ ឌ នដដលោនចណំងម្ជើងចនំួនបនួគឺ ភាពថ្លលលបូរ ការទទលួបាន 
ការចូលរមួ នងិសុវត្ទភិាព។ 
 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថតាមបទ ឌ នអបផបរោសងកត្ធ់ងនម់្ៅម្លើសារៈសំខានថ់្នម្យនឌរ័និងភាពខុសរប ម្ៅកបុងការ 
វាយត្ថ្មលម្សចកថីរត្ូវការម្ហើយកសំ៏ម្ៅម្ៅម្លើការបស្រញ្ហជ បម្យនឌរ័និងពពិិធភាពកបុងការម្រជើសម្រ ើសអបកទទួលផល 
និងលកខណៈវនិិចឆយ័នន។ ការដណនអំំពីលកខណៈវនិិចឆយ័ការម្រជើសម្រ ើស និងការចាត្អ់ាទភិាពអបកទទួលផល   
ោនម្ៅកបុងឧបសមពន័ន១ និងឧបសមពន័ន២។ 
 

ដផនការយុទនសាស្រសថកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមសថីពីបញ្ហា
ម្យនឌរ័និងពិពិធភាព២០១៣-២០២០ចងអុលបងាា ញអពំីម្យនឌរ័ 
និងពពិិធភាពដូចត្ម្ៅ ៖ 

ម្យនឌរ័ “សំម្ៅម្ៅម្លើភាពខុសរប ម្ៅកបុងសងគមរវាងស្រសថីនិងបុរស 
ម្ៅកបុងវដថថ្នជវីតិ្របស់ពួកម្គ។ លវីម្បើោនឫសគល់ោ៉ែ ងរងឹោំ
ម្ៅកបុងវបផធមទ៌ងំអស់កម៏្ យភាពខុសរប ម្ៅកបុងសងគមរវាង
ស្រសថីនងិបុរសអាចដរបរបួលតាមម្ពលម្វោនងិោនលកខណៈខុស
រប រវាងវបផធម។៌ ម្យនឌរ័កណំត្ត់្នួទ ីអំណាច និងធនធាន 

សរោបស់្រសថីនងិបុរសម្ៅកបុងវបផធមន៌ីមយួៗ”។ 
 

ពិពិធភាពោននយ័ថា ការទទលួយកនងិការម្ររពចំម្ពាោះរគប ់
ទរមងថ់្នភាពខុសរប  ឧទហរណ៍ ៖ ម្យនឌរ័ 
ការដណនផំលូវម្ភទ អាយុ ពកិារភាព សាទ នភាពម្មម្រាគម្អដស៍ សាទ នភាពម្សដឌកិចច សងគម សាសន 
សញ្ហជ ត្ិនងិជនជ្ញត្ិម្ដើមភាគត្ចិ (រាបប់ញ្ចូ លទងំជនជ្ញត្ភិាគត្ិចនិងរកុមអម្នថ របម្វសន)៍ ។ 
 

រកបខណឍ យុទនសាស្រសថបានកត្សំ់រល់ម្លើចណុំចរមួវាងម្យនឌរ័នងិទរមងម់្ផសងៗថ្នពិពិធភាពគោឺន
ការទកទ់ងរប ម្ៅវញិម្ៅមករវាងការម្រ ើសម្អើងម្លើដផបកម្យនឌរ័ និងការម្រ ើសម្អើងដដលបណាថ លមកពី
ទរមងម់្ផសងៗថ្នពិពធិភាព។ 
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ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថតាមបទ ឌ នអបផបរោដដលដណនកំបុងម្សៀវម្ៅម្នោះគអឺនុវត្ថតាមនិនប ការលាមី្ ព្ ោះម្ៅរក
ការម្របើរបាស់បទ ឌ នអបផបរោសរោបអ់បកម្ឆលើយត្បម្ររោះអាសនប។ របសិនម្បើបទ ឌ នអបផបរោជនំួសម្ផសង
ម្ទៀត្ឬសោា រៈដណនមំយួចំននួ (ឧទហរណ៍ ៖ Sphere IASC) កំពុងរត្ូវបានម្របើោ៉ែ ងោនរបសិទនភិាព 
ម្នោះអបកអនុវត្ថគួរដត្បនថម្របើការដណនដំដលពកួម្គយល់ម្ឃើញថាោនរបម្ោជនប៍ំផុត្។ 

ម្សចកថីរពាងដបូំងថ្នឯកសារម្នោះរត្ូវបានពិនតិ្យម្ឡើងវញិម្ យអបកជំនញបម្ចចកម្ទសម្យនឌរ័និង
ពិពិធភាព។ កដំណលាបីចចុបផនបម្នោះម្ៅដត្ចាត្ទុ់កជ្ញម្សចកថីរពាងដដលនងឹរត្ូវពិនតិ្យម្ឡើងវញិបនធ បព់ីការម្របើ
របាស់កបុងរយៈម្ពលមយួ។ សាវ គមនរ៍ាល់ការផថល់មត្មិ្ោបល់ម្ៅម្លើកំដណម្នោះម្ដើមផដីកលមអ តាមម្សវា
សាធារណៈម្ យម្ផញើមត្ិម្ៅអាស័យ ឌ នអុីដមល genderdiversity.mscs@ifrc.org   

 
ម្ត្ើការម្បថជ្ញញ ចតិ្ថតាមបទ ឌ នអបផបរោទងំម្នោះសរោបអ់បកណា? 
ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថទងំម្នោះគសឺរោបបុ់គគលិក សោជិក និងអបកសា័រគចិត្ថទងំអស់។ ម្ យមនិគិត្ព ីត្បំន់

ម្រលម្ៅ ជនំញរបស់ពកួម្គដដលកពុំងអនុវត្ថតាមមូល ឌ នទងំអស់ម្ដើមផយីល់ចាស់ពតី្រមូវការនិងសុវត្ទិ
ភាព ហានិភយ័ដដលស្រសថីនិងបុរសរគបវ់យ័រមួទងំអបកដដលងាយទទួលរងម្ររោះរបឈមមុខនឹងម្ររោះអាសនប។ 
ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថបទ ឌ នអបផបរោទងំម្នោះគឺជ្ញឧបករណ៍មយួម្ដើមផបីញ្ចូ លយុទនសាស្រសថម្យនឌរ័នងិពិពធិភាព
ដដលងាយម្កើត្ោនម្ៅម្លើការម្រៀបចំតាកដ់ត្ងគម្រោង ការរបត្បិត្ថិ ការរត្ួត្ពិនិត្យការវាយត្ថ្មលនិងការម្ធវើ
របាយការណ៍អំពបីទអនថរាគមនរ៍បស់ពកួម្គ។ 

 

ម្ត្ើការម្បថជ្ញញ ចតិ្ថតាមបទ ឌ នអបផបរោទងំម្នោះរត្វូបានបម្ងកើត្ោ៉ែ ងដូចម្មថច? 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថតាមបទ ឌ នអបផបរោចំម្ពាោះម្យនឌរ័និងពិពធិភាពម្ៅកបុងកមាវធិីម្ររោះអាសនបបាន 
បងាា ញោ៉ែ ងទូលំទូោយអពំីសោគមជ្ញត្កិាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមនិងធនធានទងំឡាយដដលមនិ
ដមនកាកបាទរកហម អឌណចនធរកហមរមួោន ៖  
• កំណត្ស់ោគ ល់ដណនរំបស់កាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមសថីពីការបស្រញ្ហជ បម្យនឌរ័នងិពពិិធភាពម្ៅ
កបុងសុខភាពសហគមន ៍អនមយ័ទឹកសាអ ត្ ទជីរមកកបុងម្ររោះអាសនប នងិសនថិសុខម្សផៀង។ 

• ការបា៉ែ នរ់បោណភាពងាយទទលួរងម្ររោះនងិសមត្ទភាពរបស់កាកបាទរកហមអឌណចនធរកហម 
• ការផថួចម្ផថើមថ្នការម្ធវើឲ្យរបម្សើរម្ឡើងថ្នកមាវធិកីាកបាទបាទរកហមអឌណចនធរកហម(ឧបករណ៍ការបា៉ែ ន់
របោណផលប៉ែោះពាល់) 

• ការសម្ងខបខលីរអំពីម្យនឌរ័បស់កាកបាទរកហមអូស្រសាថ លី 
• គណៈកោា ធកិារអចិថ្ស្រនឋយអ៍នថរការ ីម្សៀវម្ៅម្យនឌរ័ម្ៅកបុងសកមាភាពមនុសសធម ៌(២០០៦)1 

 
 

1 See  http://www.humanitarianinfo.org/iasc/

mailto:genderdiversity.mscs@ifrc.org
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/
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• ម្រលការណ៍ដណនសំថីពីអមំ្ពើហឹងារប្ងំនងឹម្ភទ (២០០៥ និងរពាង ប្  ំ២០១៥) 2 

• រកុមការងារការពារកុោរ ប្  ំ២០១២ បទ ឌ នអបផបរោសរោបក់ារការពារកុោរម្ៅកបុងសកមាភាព
មនុសសធម ៌3 

• ម្សៀវម្ៅដសវរ Sphere (២០១១) 4 
• រកុម URD, HAP អនថរជ្ញត្ ិអបកអនុវត្ថគម្រោង Aid និងគម្រោងដសវរ Sphere, បទ ឌ នរគឹោះកបុង
ការងារមនុសសធមស៌ថីពីគុណភាពនិងគណម្នយយភាព (២០១៤)5។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 See   http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_gender-gbv 

3 See  http://cpwg.net/minimum-standards/ 

4 See  http://www.sphereproject.org/handbook/ 

5 See  http://www.corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20 

Standard%20-%20English.pdf 

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_gender-gbv
http://cpwg.net/minimum-standards/
http://www.sphereproject.org/handbook/
http://www.corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian
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្ក្បខណ្ឌ ភាពថ្លៃលនូរ ការទទួលបាន ការចូលរួម និង
សុវត្ថិភាព 

 

ការម្បថជ្ញញ ចតិ្ថតាមបទ ឌ នអបផបរោដដលោនម្ៅកបុងជពូំកបម្ចចកម្ទសទកទ់ងម្ៅនឹងចណុំចជ្ញកោ់កច់ំននួ
បនួដដលម្យើងរត្ូវយកមកអនុវត្ថគ ឺភាពថ្លលលបូ រ ការទទលួបាន ការចូលរមួ និងសុវត្ទិភាព ។ 

 

រកបខណឍ  ភាពថ្លលលបូរ ការទទួលបាន ការចូលរមួ និងសុវត្ទភិាពផថល់នូវការដណនដំស៏ាមញ្ដប៉ែុដនថោនភាព
ទូលំទូោយសរោបម់្ ោះរសាយសកមាភាពសបូលម្ៅកបុងកមាវធិីម្ររោះអាសនបកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហម។ 
 

ម្រលការណ៍ថ្នភាពថ្លលលបូរ ការទទួលបាន ការចូលរមួនងិសុវត្ទភិាពរបស់បុគគលនិងរកមុទងំអស់គសឺទិត្ម្ៅ
កបុងម្រលការណ៍ការពារសិទឌិមនុសសធម ៌និងបទ ឌ នរគឹោះកបុងការងារមនុសសធម។៌ 
 

ការជរមញុម្លើកទកឹចតិ្ថអាទិភាពកបុងការម្ឆលើយត្បនឹងវបិត្ថទិងំឡាយគឺម្ដើមផជីួយ សម្ស្រងាគ ោះជីវតិ្នងិកាត្់
បនទយការឈចឺាបរ់បស់មនុសសនងិររំទសិទនិរស់រានោនជីវតិ្ម្ យភាពថ្លលលបូរ។សកមាភាពរបស់ម្យើងគឺ
ដឹកនមំ្ យម្រលការណ៍រគឹោះរបស់ម្យើង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 ម្មើលកបុ ងគម្រោងដសវវ និងចាបម់នុសសធម៌។  ម្រលការណ៍ការពារោន ៖ ១. ម្ជៀសវាងកុំម្ធវើសកមាភាពរបឈម
មុខទងំឡាយដដលបងកឲ្យោនម្ររោះថាប កដ់ល់របជ្ញជន ២. ម្ធវើោ៉ែ ងណាជួយ ររំទដល់របជ្ញជនម្ យភាពមិន
លំម្អៀងម្ៅតាមទំហំថ្នម្សចកថីរត្ូវការ និងមិនម្រ ើសម្អើង។   

សូមម្មើលគម្រោងដសវវនិងធមានុញ្ដមនុសសធម។៌ ម្រលការណ៍ការពារគឺ ១. ម្ជៀសវាងការបងាា ញមនុសសឲ្យរងម្ររោះ
បដនទមម្ទៀត្ម្ យសារលទនផលថ្នសកមាភាពរបស់អបក   ២. ធានថារបជ្ញជនទទួលបានជនួំយមិនលំម្អៀង - សោ
ោរត្ម្ៅនឹងត្រមូវការនិងរា នការម្រ ើសម្អើង    ៣. ការពារមនុសសពីផលវបិាកទងំរាងកាយនិងផលូ វចិត្ថដដលម្កើត្ម្ឡើងពី
អំម្ពើហិងានិងការរមំ្ោភបំពាន    ៤. ជួយ មនុសសឲ្យទមទរសិទនិរបស់ពួកម្គដដលបានបាត្់បងម់្ យសារការរមំ្ោភ
បំពាននិងបានមកវញិនូវភាពលអរបម្សើកបុ ងជីវតិ្រស់ម្ៅ។ 
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ការទទួលសាគ ល់ថាមនុសសទងំអស់ដដលទទលួរងផលប៉ែោះពាល់ម្ យម្ររោះអាសនបោនសិទនិរស់
រានោនជវីតិ្ម្ យភាពថ្លលលបូររត្វូបានបស្រញ្ហជ បោ៉ែ ងរងឹោមំ្ៅកបុងម្រលការណ៍រគោឹះមនុសសធម៌និងរត្ូវដត្
ម្ធវើកបុងការងារម្នោះ។ ម្លើសពមី្នោះម្ៅម្ទៀត្សិទនិរស់រានោនជីវតិ្ម្ យភាពថ្លលលបូររត្ូវបានឆលុោះបញ្ហច ំងម្ៅ
កបុងបទបផញ្ដត្ថថិ្នចាបអ់នថរជ្ញត្ិដដលបានម្លើកកមពស់សិទនិទទួលបានជំនួយមនុសសធម។៌ ការម្ររពចំម្ពាោះ 
ភាពថ្លលលបូរសរោបអ់បកងាយទទលួរងម្ររោះរត្វូររំទកបុងរាល់សកមាភាពជំនយួម្ររោះអាសនបម្ហើយជនំួយ
ដបបម្នោះរត្ូវដត្ផថល់ជូនតាមម្រលការណ៍មនិលំម្អៀង។ ការការពារភាពថ្លលលបូរដល់អបកដដលទទួលរងផល 
ប៉ែោះពាល់គឺជ្ញដផបកសំខានថ់្នការងារមនុសសធមម៌្ហើយរត្ូវបានចាត្ជ់្ញអាទិភាពម្ៅកបុងកមាវធិីម្ឆលើយត្បម្ររោះ 
អាសនបទងំអស់។ 

 

សរោបច់លនកាកបាទរកហម អឌណចនធរកហម ភាពថ្លលលបូររបស់មនុសសោននយ័ថា ការម្ររព
ជីវតិ្នងិភាពថ្លលលបូរបស់បុគគល។ អបកម្ឆលើយត្បម្ររោះអាសនបកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហម នងិកមាវធិី
ម្ឆលើយត្បម្ពលោនម្ររោះអាសនបទំងអស់គួរដត្ចូលរួមកបុងការដលរកានិងម្លើកកមពស់ភាពថ្លលលបូ ររបស់
មនុសស។  វាស់ដវងការម្ររពការពារនិងម្លើកកមពស់ភាពថ្លលលបូ ររបស់បុគគលម្ៅកបុងសាទ នភាពដដលងាយ
រងម្ររោះខាល ងំបផុំត្គមឺនិរត្វូោនដដនកណំត្ក់បុងការចូលរមួរបស់អបកងាយទទលួរងម្ររោះម្នោះម្ទ។ ការ
ម្ររពការពារនងិម្លើកកមពស់ភាពថ្លលលបូររមួបញ្ចូលទងំការការពារសុខុោលភាពផលូវចតិ្ថ ផលូវកាយរបស់
បុគគលផ្ទធ ល់ នងិទទលួបាននូវត្រមវូការជ្ញកោ់កដ់ផបកវបផធមរ៌បស់ពកួម្គ។ 
 

រត្ូវទទួលសាគ ល់ថាគំនតិ្ថ្នភាពថ្លលលបូរោននយ័ថាភាពខុសរប រវាងមនុសសម្ផសងរប គឺរត្ូវបានទទួល
ឥទនិពលោ៉ែ ងខាល ំងពីបរបិទវបផធម៌និងសងគម។ ដូម្ចបោះវាពិបាកកបុងការវាស់ដវងថាម្ត្ើភាពថ្លលលបូ ររត្ូវបាន
បស្រញ្ហជ បម្ៅកបុងការម្ឆលើយត្បនិងធាននូវគណម្នយយភាពម្ៅកបុងករមិត្ណា។ ម្ទោះបីជ្ញោ៉ែ ងម្នោះកថី
កិចចការថ្នការម្ធវើសោហរណកមារបកបម្ យរបសិទនភាពថ្នម្យនឌរ័និងពិពធិភាពគឺពងឹដផអកោ៉ែ ងរងឹោំ
ម្លើភាពថ្លលលបូរតាមរយៈការអនុវត្ថបទ ឌ នអបផបរោ ម្ហើយម្យើងនឹងខតិ្ខំម្លើកកមពស់ការវាស់ដវងនិងឲ្យ
ភាគពីាកព់ន័នោនការទទួលខុសរត្ូវរមួកបុងបញ្ហា ដសំ៏ខានម់្នោះ។

ភាពថ្លៃលនូរ 
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 កមាវធិីម្ឆលើយត្បម្ៅនឹងម្ររោះអាសនបរត្ូវោនការចូលរមួពីរគបបុ់គគល និងអនុរកុមដដលទទលួរងផល
ប៉ែោះពាល់។ អារស័យម្ហតុ្ម្នោះការម្រជើសម្រ ើសអបកដដលទទលួរងផលប៉ែោះពាល់និងការម្រជើសម្រ ើសអាទភិាព
លកខណៈវនិិចឆយ័សរោបក់ារទទលួបាន សោា រៈមនុសសធម៌ ម្សវាកមាម្ផសងៗ និងការការពាររត្ូវជូន
ដំណឹងម្ យការវភិាគអំពីម្យនឌរ័នងិពពិិធភាពម្ដើមផធីានថាជំនយួនិងការការពារទងំអស់នងឹម្ៅ
ដល់ជនងាយទទលួរងម្ររោះបំផុត្។ 
 

៤ចណុំចសំខានប់ផុំត្ថ្នមម្ធោបាយទទលួបាននូវជំនយួមនុសសធមន៌ងិការការពារោន ៖ ការមនិម្រ ើស 
ម្អើង ការទទលួបានដផបកកាយសមផទ ការទទួលបានដផបកម្សដឌកចិច នងិការទទលួបានពត័្ោ៌ន7។ 

 

ការមិនម្រ ើសម្អើង ៖ ផថល់នូវភាពមនុសសធម ៌ ម្រគឿងសោា រៈបរកិាខ រ និងការទទួលបានម្សវាកមាដល់
មនុសសរគប់ៗ រប ម្ យមនិម្រ ើសម្អើង ោនសិទនម្សាើរប  ជ្ញពិម្សសអបកដដលរបឈមនឹងភាពងាយទទលួ
រងម្ររោះ និងអបកដដលរងម្ររោះអាសនប។ 
ការទទួលបានដផបកកាយសមផទ ៖ មនុសសរគបរូ់បទទួលបានម្រគឿងបរកិាខ រនងិម្សវាកមារបកបម្ យ 
សុវត្ទភិាព នងិោនវធិានការពមិ្សសម្ដើមផសីរមបសរមលួជយួ ដល់រកុមងាយទទលួរងម្ររោះ។ ការធាន
ថាមនុសសចាស់ ជនពិការ និងអបកផធុកម្មម្រាគម្អដស៍ឬជំងរុឺាថំ្រ ៉ែរគបរូ់បរត្ូវដត្ោនលទនភាពទទលួបានម្សវា
កមានងិផលរបម្ោជនព៍ីកមាវធិីម្ររោះអាសនបម្សាើភាពរប ម្ៅនឹងរបជ្ញជនទូម្ៅ។ វធិានការដបបម្នោះរមួ
ោនបញ្ចូលការសាងសងក់ដនលងោនសុវត្ទិភាពសរោបអ់បកដដលរងម្ររោះពីការរមំ្ោភបំពានឬ កឲ់្យ
ោនមម្ធោបាយជយួ សរមបសរមួលដល់ជនពកិារដូចជ្ញផលូវម្ឡើង រចកទវ រធជំ្ញម្ដើម។  

 

ការទទួលបានដផបកម្សដឌកិចច ៖ ម្ៅកដនលងដដលោនថ្លលឈបួលណាមយួដដលពាកព់ន័នម្សវាកមារត្ូវដត្
ោនត្ថ្មលសមរមយសរោបរ់កុមដដលជួបការលំបាកកបុងសងគម។ ម្ធវើឲ្យោនសមធម៌សរោបរ់គសួាររករីក
មនិគួរោនបនធុកថ្នការចណំាយម្រចើនម្ធៀបនងឹរគសួារដដលោនជវីភាពធូរធារម្ឡើយ។ 
 
ការទទួលបានពត៌្ោ័ន ៖  មនុសសរគបរូ់បម្ៅកបុងសហគមនដ៍ដលរងផលប៉ែោះពាល់គួរដត្ដងឹពសិីទនិរបស់
ពួកម្គកបុងការទទលួបានជនំយួនិងការការពារម្ហើយពត័្ោ៌នដបបម្នោះរត្វូបានផសពវផាយ តាមវទិយុតាម 
ផ្ទធ ងំរូបភាពម្ យម្របើភាសា នងិរូបភាពដដលទកទ់ងនងឹសហគមនផ៍្ទធ ល់ជ្ញម្ដើម។ 
 
 

 

 

 

 
 

7 យកលំនតំាម គណៈកោា ធិការម្សដឌកិចច សងគម និងសិទនវបផធម៌ ការផថល់មិតិ្ម្យនឌរ័ម្មម្រៀនទី១៤ ទី២២ U.N. 

Doc. E/C.12/2000/4, 2000
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 ការចូលរមួគសំឺម្ៅម្ៅម្លើការចូលរមួម្ពញម្លញនិងម្សាើភាពរប របស់សោជកិសហគមនទ៍ងំអស់កបុង 

ដំម្ណើ រការម្ធវើការសម្រមចចតិ្ថនងិសកមាភាពដដលប៉ែោះពាល់ដល់ជីវតិ្របស់ពួកម្គ។ ករមតិ្ការចូលរមួថ្ន
មនុសសម្ផសងរប គអឺារស័យម្លើបទពមិ្សាធនដ៍ដលពួកម្គោន ម្ហើយពកួម្គនងឹទទលួបាននូវអវីមយួពី
ដំម្ណើ រការម្នោះ។ 

 

ការចូលរមួគជឺ្ញត្ណំាងនូវការជូនដណឹំងនងិការសម្រមចចតិ្ថសរោបម់នុសសរគបរ់ប  នងិសាថ បរ់ប ម្ៅ
វញិម្ៅមក។ ត្ួនទីកបុងការម្ឆលើយត្បម្ររោះអាសនបគជឺួយ សរមបសរមលួការពភិាកានងិការវភិាគ
ជ្ញមយួរបជ្ញជនដដលរងផលប៉ែោះពាល់។ ដូម្ចបោះពួកម្គអាចកណំត្ព់អីាទភិាពនងិលទនផលដដលម្គម្ពញ
ចិត្ថនងិចងប់ាន8។ ការដចករដំលកពត័្ោ៌នគជឺ្ញបទ ឌ នរគឹោះថ្នការងារមនុសសធមស៌រោបគ់ណម្នយយ
ភាពចមំ្ពាោះអបកទទលួផលនងិជ្ញដផបកសំខានម់យួថ្នការចូលរមួ។ 
 
ការចូលរមួគជឺ្ញសិទនិនងិោនសារៈសំខានស់រោបក់ារម្ធវើការសម្រមចចិត្ថ កាម្លើកកមពស់ការការពារនិង
កាត្ប់នទយអារមាណ៍ថ្នភាពរា នអណំាច ជួយ ឲ្យម្យើងគូសបញ្ហជ កស់មត្ទភាពអំពកីារយល់ដងឹ សមត្ទភាព
ជំនញ នងិធនធានរបស់របជ្ញជនដដលរងផលប៉ែោះពាល់ ផថល់អណំាចដល់ស្រសថីនងិបុរសរគបវ់យ័និងរគប់
មជឈ ឌ នម្ដើមផកីសាងទំនុកចិត្ថនិងម្ជឿជ្ញកម់្លើខលួនឯង។ ជួយ របជ្ញពលរដឌដដលោនការរពួយបារមា 
ម្ដើមផមី្ ោះរសាយភាពតានត្ងឹកបុងការជម្មលៀសម្ចញពីកដនលងរស់ម្ៅម្ យបងខ9ំ។ 
ការចូលរមួរបស់របជ្ញជនដដលរងផលប៉ែោះពាល់ពីម្ររោះមហនថរាយទងំស្រសថីនិងបុរសរគបវ់យ័និងរគប់
មជឈ ឌ ន សមត្ទភាពនិងយុទនសាស្រសថរបស់ពួកម្គ គជឺ្ញកតាថ សំខានដ់មផជីយួ ដល់ការរស់ម្ៅកបុងការម្ឆលើយ
ត្បម្ររោះអាសនប។ សកមាភាពមនុសសធមគ៌ួរដត្បម្ងកើនការចូលរមួរបស់របជ្ញជនកបុងត្ំបនក់បុងការងារ
ម្ឆលើយត្ប និងោនការចូលរមួរបស់ស្រសថីនងិបុរសរគបវ់យ័និងរគបម់ជឈ ឌ នដដលរងផលប៉ែោះពាល់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 យកលំនតំាម UNHCR, 2008, របតិ្បត្ថិការការរម្ឆលើយត្បសហគមនម៍ូល ឌ ន UNHCR,ទំពរ័ទី  17, 18 

9 Ibid. 



10  
 

 

 

ម្ យម្ររោះអានបកបុងការតាកដ់ត្ងនិងអនុវត្ថការម្ឆលើយត្បបនធ នម់្ធវើឲ្យរបម្សើរម្ឡើងនូវគុណភាព របសិទន
ភាព នងិនិរនថរភាពគម្រោង។ ការម្ឆលើយត្បម្ៅនងឹត្រមូវការជ្ញកោ់ករ់បស់បុគគលនិងសហគមនត៍្រមូវ
ឲ្យោនការពភិាកាម្លើរចនសមពន័នជ្ញមយួរបជ្ញជនម្រលម្ៅសរោបស់កមាភាពមនុសសធម។៌ ការចូល
រមួពភិាកាអំពកីារបា៉ែ នរ់បោណត្រមវូការរត្ូវោនការដបងដចករវាងស្រសថីនងិបុរសរមួទងំអបកដដលមកពី
រកុមងាយទទលួរងម្ររោះ តាមម្សចកថីរត្វូការរបស់ពួកម្គ ការយកចិត្ថទុក ក ់ការចាត្អ់ាទភិាព នងិ
ការវភិាគរមួរប នូវហានភិយ័ដដលពួកម្គរបឈមមុខ សមត្ទភាព នងិត្នួទ ីទងំអស់ម្នោះគពឺួកម្គម្ដើរត្ួ
ជ្ញភាប កង់ារថ្នការផ្ទល ស់បថូរ។ ការបា៉ែ នរ់បោណត្រមូវការម្ យោនការចូលរមួគជឺ្ញដណំាកក់ាលមយួថ្ន
ការវភិាគសាទ នភាពទងំមូល។ ការចូលរមួរបស់ស្រសថីនងិបុរសម្ៅកបុងដណំាកក់ាលទងំអស់ថ្នវដថ
គម្រោងម្នោះជយួ ឲ្យោនការយល់ដងឹទូលំទូោយជ្ញងមុននិងកណំត្មូ់ល ឌ នរគឹោះឲ្យកានដ់ត្ោនភាព
របម្សើម្ឡើងសរោបខ់លួនឯងផ្ទធ ល់និងសហគមន។៍ 

ការចូលរមួកបុងការម្ឆលើយត្បគឺជ្ញមូល ឌ នរគឹោះដសំ៏ខានថ់្នសិទនិរបស់របជ្ញជនម្ យភាពថ្លលលបូរកបុងជីវតិ្រស់
ម្ៅដដលបានបញ្ហជ កម់្ៅកបុងលកខខណឍ ការងាសរោបច់លនកាកបាទរកហមនងិអឌណចនធរកហមអនថរ
ជ្ញត្ិនងិអងគការមនិដមនរ ឌ ភបិាលកបុងការជយួ សម្ស្រងាគ ោះម្ពលោនម្ររោះមហនថរាយ។ ការចូលរមួកជ៏្ញការ
ម្បថជ្ញញ ចិត្ថមយួកបុងចមំ្ណាមការម្បថជ្ញញ ចិត្ថចំនួនរបាបំនួម្ៅកបុងបទ ឌ នរគឹោះថ្នការងារមនុសសធម។៌ ការចូល
រមួកបុងការម្ឆលើយត្បរត្ូវបានផារភាជ បប់ដនទមម្ទៀត្ម្ៅនងឹសិទនិរបស់មនុសសកបុងការម្របើរបាស់និងទទលួ
បានពត័្ោ៌ន។ 
ជ្ញចុងម្រកាយបទពមិ្សាធនប៍ងាា ញថាត្ណំាងស្រសថីោនភាពម្សាើរប នងឹបុរសថ្នរកមុងាយទទួលរងម្ររោះ
ចូលរូមកបុងការបា៉ែ នរ់បោណនិងរកុមម្ឆលើយត្បគឺជ្ញការរមួចំដណកដល់ការម្រៀបចំកមាវធិីដដលោនលកខណៈ   
ម្យនឌរ័ និងពិពិធភាព។ 
 

 

 

 

 
 

ស្រសថីនងិបុរសរគបវ់យ័នងិរគបម់ជឈ ឌ នម្ៅកបុងសហគមនដ៍ដលរងផលប៉ែោះពាល់ោនត្រមូវការខុសៗរប
ទកទ់ងនងឹសុវត្ទភិាពរាងកាយរបស់ពួកម្គ។ ការរត្តួ្ពិនតិ្យសុវត្ទភិាពគឺជ្ញដផបកមយួថ្នគម្រោងម្ចញពី
ទសសនៈវស័ិយភាពខុសរប តាមរកុមនមីយួៗគឺោនសារៈសំខានម់្ដើមផធីានថាជនំួយដដលបានផថល់ឲ្យ
ម្ឆលើយត្បនឹងត្រមូវការនិងកងវល់របស់មនុសសរគបរ់ប កបុងភាពម្សាើៗរប ។ 

ការបា៉ែ នរ់បោណសុវត្ទភិាពម្ចញពីទសសនវស័ិយថ្នម្យនឌរ័និងរកុមម្ផសងៗដដលត្រមូវឲ្យោនការរត្ួត្
ពិនិត្យជ្ញរបចាមំ្ៅកបុងរគបវ់ស័ិយទងំអស់។   ជ្ញនិចចកាលកបុងកមាវធិីម្យើងរត្ូវដត្ទទលួបាននូវលទនផល
វជិជោនជ្ញអត្បិរោម្លើសិវត្ទិភាពរបស់របជ្ញជន។ 
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ម្ៅទីម្នោះម្យើងនោិយពីទិដឌភាពបីថ្នសុវត្ទិភាពម្ៅកបុងដផបកនីមយួៗគឺ បញ្ហា សុវត្ទិភាពជ្ញកោ់កក់បុង
ដផបកនមីយួៗ ការបងាក រអំម្ពើហងឹាទកទ់ងនឹងម្យនឌរ័ ការម្ឆលើយត្បនិងការការពារកុោរម្ៅកបុងកមាវធិី 
និងរបពន័នការពារថ្ផធកបុង។  

     ១. បញ្ហា សុវត្ទភិាពជ្ញកោ់កក់បុងដផបកនមីយួៗ 

ម្ៅកបុងដផបកនមីយួៗោនបញ្ហា ជ្ញកោ់កទ់កទ់ងនងឹសុវត្ទភិាព ឧទហរណ៍៖ កដនលងដចកចាយោន
សុវត្ទភិាពចណីំអាហារ ម្របង និងសោា រៈបរកិាខ រសុវត្ទភិាព ោនបងគនអ់នមយ័ោនកដនលងចាកម់្សាខាង
កបុង ោនម្ភលើងបំភលជុឺំវញិបងគនអ់នមយ័នងិកដនលងងូត្ទឹកជ្ញម្ដើម។ 

     ២. ការបងាក រអមំ្ពើហិងាទកទ់ងនឹងម្យនឌរ័ ការម្ឆលើយត្ប និងការការពារកុោរ 

ម្ៅម្ពលផថល់ជំនយួម្យើងរត្ូវម្ធវើសកមាភាពចមំ្រលម្ៅជ្ញកោ់កដ់មផកីាត្ប់នទយហានិភយ័នងិម្ឆលើយត្ប
ម្ៅនងិអំម្ពើហងិាទកទ់ងនឹងម្យនឌយ័។ 

អំម្ពើហិងាម្យនឌរ័គជឺ្ញ "ឆរ័ត្ថ្នពាកយសរោបស់កមាភាពម្ររោះថាប កដ់ដលជ្ញម្ទសឧរកដិឌរប្ងំនឹង   
ឆនធៈរបស់មនុសស នងិដផអកម្ៅម្លើម្ហតុ្ផលសងគមថ្នភាពខុសរប រវាងស្រសថី និងបុរស។ រមួបញ្ចូ លទងំ  
ទម្ងវើដដលបងកឲ្យោនម្ររោះថាប ក់ឬការរងទុកខម្វទនផលូ វចិត្ថឬផលូ វម្ភទ ការគំរាមកំដហងដូចជ្ញការម្ធវើ
សកមាភាពបងខតិ្បងខំនងិ មនិផថល់ម្សរភីាពដល់បុគគល ម្ទោះបីម្កើត្ោនជ្ញសាធារណៈឬកបុងជីវតិ្ឯកជន
កម៏្ យ” ។10 

របជ្ញពលរដឌដដលរងផលប៉ែោះពាល់ពីវបិត្ថអិាចរបឈមនងឹទរមងថ់្នអមំ្ពើហិងាម្យនឌរ័ជ្ញម្រចើនកបុង
ម្ពលោនម្ររោះអាសនបរមួោន ៖ អំម្ពើហងិាផលូវម្ភទ អមំ្ពើហិងាកបុងរគសួារ បងខំឲ្យម្រៀបអាពាហ៍ពពិាហ៍
មនិទនរ់គបអ់ាយុនិងការជួញដូរមនុសស។ ម្យើងរត្ូវដត្ធានថាមនុសសដដលរងផលប៉ែោះពាល់ម្ យអំម្ពើ 
ហិងាដបបម្នោះទទលួបានការររំទនូវធវីដដលពកួម្គរត្ូវការ។ ការខវោះសកមាភាពគរឺមួចំដណកខវោះខាត្
មូល ឌ នរគឹោះ សរោបរ់រំទដល់ភាពធនោ់ដំផបកសុខភាពនងិសុខុោលភាពរបស់អបករស់រានោនជីវ ិ
ត្។ ទងំម្នោះម្ដើរត្ជួ្ញឧបសគគកបុងការកសាងម្ឡើងវញិនូវផលប៉ែោះពាល់របស់បុគគល ការរស់ម្ៅ និង
ជីវភាពរបស់សហគមន។៍ 
កបុងម្ររោះអាសនបជ្ញពិម្សសកុោរដដលរា នទពីឹងគជឺ្ញអបកងាយទទលួរងម្ររោះបផុំត្។ ពកួម្គសទិត្ម្ៅ
កបុងចំម្ណាមអបកម្ខាយបំផុត្ម្ហើយភាគម្រចើនពឹងដផអកម្លើអបកដថ្ទម្ដើមផរីរំទ។ ការការពារកុោរគជឺ្ញ
ការទទួលខុសរត្ូវរបស់ម្យើងដដលមនិម្ធវើឲ្យប៉ែោះពាល់ដល់កុោរតាមរយៈបុគគលិកគម្រោងនងិអបក
របត្ិបត្ថកិារអងគការ។ 
 

 
 

10 ការដណន ំIASC ការបស្រញ្ហជ បការបងាក រអំម្ពើហិងាទកទ់ងនឹងម្យនឌរ័កបុ ងសកមាភាពមនុសសធម៌ ៖ ការម្លើក
កមពស់ភាពធន់ោ ំកបុ ងការកាត្ប់នទយហានិភយ័ និងការជួយ សាថ ម្ឡើងវញិ ប្  ំ2015 (pending) 
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៣. របពន័នការពារថ្ផធកបុង 
លកខណឍ ការងារនិងម្រលនម្ោបាយការពារកុោរ ប្ ២ំ០១៣ - បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធ
រកហមទងំអស់គួរដត្ចុោះហត្ទម្លខាម្ៅម្លើម្សចកថសីម្ងខបពបីទបផញ្ដត្ថិម្ដើមផឆីលុោះបញ្ហច ំងម្លើការរបរពតឹ្ថ
របស់ខលួនតាមលកខខណឍ ការងារនិងម្រលនម្ោបាយការពារកុោ ប្  ំ២០១៣កាកបាទរកហមអឌណចនធ
រកហម។ 
បុគគលិកអឌណចនធរកហមកាកបាទរកហមទងំអស់រត្ូវដត្ដឹងអំពបីទបផញ្ដត្ថិថ្នម្រលនម្ោបាយ
ការពារកុោរ និងទទលួបានការសម្ងខបអពំីបញ្ហា ម្នោះ។ ម្ៅកបុងដខធបូ ប្ ២ំ០១៣ កាកបាទរកហម
អឌណចនធរកហមបានចាបម់្ផថើមម្រលនម្ោបាយការពារកុោរម្ដើមផផីថល់នូវរកបខណឍ មយួធានថាកុោរ
អាយុម្រកាម១៨ ប្ រំត្ូវបានការពារពរីគបទ់រមងថ់្នការរមំ្ោភបពំាននិងការម្កងរបវញ័្ចកបុងរគបម់្ពល
របត្ិបត្ថកិារសកមាភាពគម្រោងរបស់កាកបាទរកហមអឌណចនធរកហម។ ម្ៅ ប្  ំ២០១៥ កាកបាទ
រកហមអឌណចនធរកហមបានចាបម់្ផថើមកមាវធិីបណឋុ ោះបណាឋ លម្រលនម្ោបាយតាមរបពន័នម្អឡចិរត្នូិច
ម្ហើយបុគគលិកទងំអស់រត្ូវបានម្លើកទកឹចិត្ថឲ្យទទលួយកនូវការបណថុ ោះបណាថ លម្នោះ។ 
ការបងាក រពីការម្កងរបវញ័្ច និងការរមំ្ោភបំពានផលូ វម្ភទ  “ការម្កងរបវញ័្ចផលូវម្ភទ” ោននយ័ថារគប់
សកមាភាពពិត្របាកដឬ ការប៉ែុនប៉ែងរមំ្ោភជនងាយរងម្ររោះរាបប់ញ្ចូលទងំការម្របើអណំាច ឬការម្ធវើ
ឲ្យម្ជឿទុកចតិ្ថដមផមី្រលបំណងផលូវម្ភទ ប៉ែុដនថមនិោនកណំត្ច់ំម្ពាោះការរករបាកច់ណូំល សងគម ឬ
នម្ោបាយពកីារម្កងរបវញ័្ច ផលូវម្ភទរបស់អបកដថ្ទម្ឡើយ11។  
ពាកយថា “ការរមំ្ោភបពំានផលូវម្ភទ”  គសឺកមាភាពិត្របាកដឬការប៉ែុនប៉ែងម្លើរាងកាយដដលទកទ់ង
នឹងផលូវម្ភទ ដូចជ្ញការបងខតិ្បងខមំ្ យមនិោនការឯកភាពឬបញ្ហជ  កល់កខខណឍ អវមីយួឲ្យម្គម្ធវើតាម
ម្ដើមផបីំម្ពញបណំងផលូវម្ភទ12។ 

ម្យើងរត្ូវចាត្វ់ធិានការម្ដើមផធីានថាម្យើងនិងបុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហម ទងំអស់នងឹ
ម្ឆលើយត្បម្ៅនងឹការរពំងឹទុកនិងអនុវត្ថកមាវធិីដដលម្ររពសិទនិនងិភាពថ្លលលបូររបស់បុគគល។ ការម្កង
របវញ័្ចផលូវម្ភទនិងការរមំ្ោភបពំានផលូវម្ភទម្ យម្មដឹកនមំនុសសធមគ៌ឺជ្ញការបរាជយ័ថ្នការការពារ
និងរមំ្ោភបពំានបទ ឌ ននងិសថង ់រអនថរជ្ញត្ិដដលរត្ូវទទួលសាគ ល់ទូទងំសកលម្ោក។ ម្ៅម្ពល
ដដលរមួចដំណកដល់ការការពាររបជ្ញពលរដឌដដលរងផលប៉ែោះពាល់ម្យើងរត្ូវអនុវត្ថតាមបទ ឌ ននិង
ឧបករណ៍ទបស់ាក ត្ន់ិងលុបបំបាត្នូ់វការម្កងរបវញ័្ច និងការរមំ្ោភបពំានផលូវម្ភទ។ 

 

 

 
 

11 ម្សចកថីដលលងការណ៍អគគម្លខាធិការ ឌ នអងគការសហរបជ្ញជ្ញតិ្សថី ពីការការពារការម្កងរបវញ័្ច  និងរមំ្ោភបំពាន
ផលូ វម្ភទ (PSEA) (ST/ SGB/2003/13) 

12 Ibid. 



13 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទនំកទ់នំងរវាងភាពថ្លលលបូរ ការទទលួបាន ការចូលរមួ សុវត្ទភិាព នងិ ដផបកម្ផសងៗ - ម្ៅកបុងការអនុវត្ថការដបង
ដចករវាងការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ផសងៗរប ជុំវញិរកបខណ័ឍ  ភាពថ្លលលបូរ ការទទួលបាន ការចូលរមួ និងសុវត្ទភិាពដត្មយួ
ដផបកមនិដមនចាស់ោស់រគបរ់ជុងម្រជ្ញយម្នោះម្ទ។ បញ្ហា មយួចំនួននឹងោនឥទនពិលម្លើសពចីំននួមយួកបុង
ចំម្ណាមធាតុ្ទងំបនួខាងម្លើ ដូម្ចបោះម្ហើយអាចចាត្ថ់ាប កធ់ាតុ្ពរីកបុងចំម្ណាមបនួ ឧទហរណ៍ៈ ការដឹងអំពសិីទនិ
និងការទទួលពត័្ោ៌នរត្ូវ កជ់្ញរកមុម្ៅជុំវញិសុវត្ទភិាពនិងការទទួលបាន។ ម្លើសពមី្នោះម្ទៀត្បទ ឌ នជ្ញម្រចើន
ដដលរគបដណថ បម់្លើដផបកមយួដដលពាកព់ន័នម្ៅនឹងដផបកម្ផសងៗម្ទៀត្ជ្ញនចិចកាលជួយ ផថល់នូវភាពរកីចម្រមើនដដល
សម្រមចបាននូវដផបកដថ្ទម្ទៀត្ ប៉ែុដនថក៏ឆលុោះបញ្ហច ំងផងដដរថាកមាវធិីមនុសសធម៌ជ្ញម្រចើនោនដផបកម្ផសងៗចរមុោះ
រប ។ អារស័យម្ហតុ្ម្នោះគចឺាបំាចរ់ត្វូោនចណុំចមយួចំនួនម្ធវើម្ឡើងវញិដូចរប កបុងដផបកនីមយួៗ 
ម្ដើមផធីានម្អាយោនរបសិទនភាពនងិទូលំទូោយ។ 
 

ម្ដើមផពីចិារណាកបុងការអាននងិអនុវត្ថតាមការម្បថជ្ញញ ចតិ្ថតាមបទ ឌ នអបផបរោ - តាមរយៈ 
ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថតាមបទ ឌ នអបផបរោម្យើងបានម្របើរបាស់ឃ្លល សងកត្ធ់ងនម់្ៅម្លើ “រកុមងាយទទលួរងម្ររោះ” ម្ៅ
ម្ពលដដលម្របើឃ្លល  “រកុមដដលោនត្រមូវការពិម្សស” “រកុមដដលម្គមនិយកចិត្ថទុក ក”់ “រកុមងាយទទលួរង
ម្ររោះបំផុត្” អាចរត្ូវបានយកម្របើកបុងឃ្លល ផងដដរ។ រត្ូវយល់ថារកមុដដលងាយទទលួរងម្ររោះរមួោនមនុសស
ចាស់ ជនពកិារ និងអបកផធុកម្មម្រាគម្អដស៍ឬជងំឺរុាថំ្រ ៉ែម្ផសងៗម្ទៀត្។ ម្ៅកបុងបរបិទម្ផសងៗរប ទរមងម់្ផសងៗថ្នការ
ផ្ទល ស់បថូររមួទងំជ្ញត្ិពននុ ការម្ធវើចណំាករសុក សាសន វណត ៈ រកមុ ស្រសថីរសឡាញ់ស្រសថី បុរសរសោញ់បុរស អបក
រសោញ់ម្ភទចរមោុះស្រសថីនិងបុរស និងអបកបថូរម្ភទ គជឺ្ញបញ្ហា សំខានដ់ដលរត្ូវយកចិត្ថទុក កម់្ៅម្ពលនោិយ
អំពីរកមុងាយទទលួរងម្ររោះ។ ដូចម្នោះអបកអនុវត្ថនូវការម្បថជ្ញញ ចិត្ថតាមបទ ឌ នអបផបរោរត្ូវម្ធវើការវភិាគសាទ ន
ភាពឲ្យបានហាត្ចត្់ និងយល់ឲ្យបានចាស់ោស់កបុងការ ក់បញ្ចូ លរកុមងាយទទួលរងម្ររោះម្ៅកបុងរគប់
បរបិទរបស់ពកួម្គ។ 

 

 

ពត័្ោ៌នបដនទមសថីពបីញ្ហា សំខានម់្នោះអាចរកបានពីរកុមការងារពមិ្សសរបស់គណៈកោា ធកិារអចថិ្ស្រនថយ៍
អនថរទភីាប កង់ារសឋីពកីារការពារពកីារម្កងរបវញ័្ចនងិការរមំ្ោភបពំានផលូវម្ភទ IASCការម្កងរបវញ័្ចនងិ
ការរមំ្ោភបពំានផលូវម្ភទ )http://www.pseataskforce.org/)។ រកមុការងារពិម្សស ដដលរបារស័យ
ទកទ់ងម្ៅ PSEA រត្ូវបានបម្ងកើត្ម្ឡើងម្ យបុគគលិកមនុសសធមក៌បុងដខមករា ប្ ២ំ០១១ ដដលម្ចញ
ពីលទនផលថ្នការពនិិត្យម្ឡើងវញិរបស់ IASC និង PSEA កបុងម្នោះោនអងគការសហរបជ្ញជ្ញត្ិអងគការ
មនិដមនរ ឌ ភបិាល អងគការ IOM និងបុគគលិករបស់កាកបាទរកហមអឌណចនថរកហម។ រកមុការងារ
ពិម្សសសថីពកីារការពារពកីារម្កងរបវញ័្ចនិងការរមំ្ោភបំពានផលូវម្ភទម្ធវើម្ឡើងម្ យបុគគលិករបស់
ម្យើងផ្ទធ ល់គឺរមួសហការរប កបុងចំម្ណាមសោជិក IASC អងគការសហរបជ្ញជ្ញត្ ិ អងគការមនិដមនរ ឌ
ភបិាល IOM  កាកបាទរកហមអឌណចនធរកហម។ 
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ការប្បេជ្ញាចិត្េតាមបទដ្ឋានអបបបរមា ប្េនឌ័រនិងពិពិធ
ភាពក្នុងប្្រោះអាសនន 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ម្យនឌរ័ និងពិពិធភាពកបុងកមាវធីិសុខភាពម្ររោះអាសនប 
បទ ឌ ន 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីភាពថ្លលលបូរ 
• ដបងដចកបនធបព់ិម្ររោះម្ោបល់នងិបងគនម់្ហើយរបសិនម្បើោនត្រមូវការចាបំាចគ់ឺរត្ូវោនរចកចូលនងិ
កដនលងរងច់ាមំ្ យដឡកសរោបស់្រសថីនិងបុរសម្ដើមផផីថល់នូវភាពឯកជននងិភាពថ្លលលបូរដខ៏ពស់បំផុត្។ 

• ម្សវាសុខាភបិាលនិងទីកដនលងសមរសបសរោបស់្រសថី និងបុរស មនុសសរគបវ់យ័ទងំអស់រាបប់ញ្ចូល
ទងំមនុសសចាស់និងជនពិការ។ 

• ម្សវាសុខាភបិាលរត្ូវបានរកាការសោង ត្ឲ់្យរបជ្ញពលរដឌដដលទទួលរងផលប៉ែោះពាល់ម្ជឿជ្ញកថ់ាពកួ
ម្គទទលួបាននូវការម្ររពភាពថ្លលលបូរ។ 

• ការពនិិត្យនិងការពោបាលរត្ូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ យោនការយល់រពមពអីបកជងំឺ។ 
• រត្ូវោនបុគគលិកសុខាភបិាលជ្ញស្រសថីម្ដើមផពីិនិត្យ និងពោបាលរកុមស្រសថី ឬោ៉ែ ងម្ហាចណាស់ោនស្រសថី
ដដលជ្ញអបកម្ធវើការសុខភាពសហគមនរ៍មួដំម្ណើ រជ្ញមយួម្ពលពិនិត្យសុខភាពស្រសថីរបសិនម្បើោនត្រមូវការ
ចាបំាច។់ 

 
 

• លកខណៈវនិិចឆយ័ការម្រជើសម្រ ើស នងិការកំណត្អ់ាទិភាពអបកទទួលផលសរោបក់ារទទួលបានម្សវា
សុខាភបិាលនងិការផថល់ភាពងាយរសលួម្ យោនការវភិាគអំពីម្យនឌរ័នងិពពិិធភាពម្ដើមផធីានថា
អបកងាយទទលួរងម្ររោះខាល ងំបំផុត្អាចទទួលបានម្សវា។ 

• ោនអបកបកដរបស្រសថីនិងបុរសម្ដើមផផីថល់ពត័្ោ៌នអំពសុីខភាពដល់អបកដដលមកទទលួម្សវា ម្ហើយបាន
យល់ចាស់នូវអវីដដលពួកម្គរត្ូវការកបុងការដលទសុំខភាព។ 

• ោនម្សវាសុខភាព នងិអាចម្ៅទទួលយកបាននឹងកដនលង និងទនម់្ពលម្វោ ម្ៅតាមទតីាងំ 
បុគគលិកោនករមតិ្រគបរ់រន ់និងសោសភាពម្យនឌរ័និងពិពធិភាពម្ដើមផធីានថាស្រសថីនិងបុរសរគប ់  
វយ័ោនសិទនិទទួលម្សវាម្សាើរប ។ 
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• ឧបសគគចមំ្ពាោះមុខកបុងការពិម្ររោះម្ោបល់ជ្ញមយួសហគមន ៍ស្រសថីនិងបុរសរគបវ់យ័ រមួទងំរកមុងាយ
ទទួលរងម្ររោះ កបុងការទទលួម្សវាសុខភាពនងឹរត្ូវបានកណំត្ន់ិងចាត្វ់ធិានការម្ដើមផមី្ឆលើយត្បដល់
ពួកម្គម្ៅនឹងកដនលង។ 

• មនុសសរគបរូ់បរាបប់ញ្ចូលទងំរកមុងាយទទួលរងម្ររោះផងម្នោះោនលទនភាពទទលួបានម្សវាដលទំ
សុខភាពបនថពូជម្ យរកាការសោង ត្ន់ងិម្ររពតាមវបផធមរ៌បស់ពកួម្គ។ 

• ររំទដល់អបកដដលរចួផុត្ពមី្ររោះថាប កម់្ យអំម្ពើហឹងាផលូវម្ភទ ម្ដើមផដីសវងរកម្សវានងិបញ្ជូ នម្ៅកាន់
ការដលទពំោបាលនិងទទលួបានការររំទផលូវចតិ្ថ។ 

• បញ្ជូ នអបករស់ម្ៅជ្ញមយួម្មម្រាគម្អដស៍ និងអបកជងំឺម្អដស៍ម្ៅទទលួការដលទនំងិថាប ពំោបាល។ 
• ផសពវផាយពត័្ោ៌ននងិជូនដណឹំងដល់សហគមនដ៍ដលទទួលរងផលប៉ែោះពាល់អពំីសិទនរិបស់ពកួម្គកបុង
ការដលទសុំខភាពម្ហើយពត័្ោ៌នដបបម្នោះរត្ូវម្របើជ្ញភាសាដដលសាមញ្ដងាយយល់ និងផ្ទធ ងំរូបភាព
សុខភាព និងជុំវញិទតីាងំជុំរ ំឬជរមកដដលពួកម្គកំពុងសាប កម់្ៅ។ 

• មណឍ លសុខភាពបមំ្ពញតាមកញ្ចបម់្សវា អបផបរោ MISP សរោបសុ់ខភាពបនថពូជម្ៅកបុងសាទ ន
ភាពោនវបិត្ឋ។ិ ឧទហរណ៍ៈ ការបញ្ជូ នម្ៅកានម់្សវាសុខភាពផលូវចិត្ថនិងរបពន័នររំទកចិចការសងគម 
កញ្ចបប់ឋមសរោបក់ារពារ ការឆលងនងឹជំងឺម្ផសងៗ PEP ថាប អំងទ់បីវមី្ោទិចម្ដើមផកីារពារនងិ
ពោបាលជំងឺឆលងតាមការរមួម្ភទ ការចាកថ់ាប បំងាក រការពារម្ត្តាណូស ការចាកថ់ាប បំងាក រជងំឺរោក
ម្លលើមរបម្ភទ ម្ប B ការសម្ស្រងាគ ោះបនធ នកុ់ឲំ្យោនកូន(ដដលរសបចាប ់នងិសមរសប) 

•  បុគគលិកមណឍ លសុខភាពរត្ូវរាយការណ៍អពំីអំម្ពើហងិាផលូវម្ភទ ដល់ប៉ែូលីស អាជ្ញញ ធរដដនដ ីម្ហើយ
បុគគលិកមណឍ លសុខភាពគដួត្ដសវងរកម្ោបល់ពអីបកជំនញការ នងិអបករបកឹាម្ោបល់អំពហីិងា
ម្យនឌរ័។ បុគគលិកមណឍ លសុខភាពផថល់វញិ្ហដ បនបរត្ម្វជជសាស្រសថបញ្ហជ កជូ់នជនរងម្ររោះម្ យអំម្ពើ
ហិងាផលូវម្ភទមនិគតិ្ថ្លលកបុងម្ពលដដលអាជ្ញញ ធរដដនដរីត្ូវការចាបំាចម់្ដើមផបីញ្ហជ កភ់សថុតាងជនរង
ម្ររោះ។ 

• មណឍ លសុខភាពរត្ូវដបងដចកចនំួនតាមម្ភទ អាយុថ្នឧបផត្ថិម្ហតុ្ថ្នអំម្ពើហងិាផលូវម្ភទនិងម្លើរាង
កាយ។ កបុងករណីទងំអស់ោនដត្ការដបងដចកទនិបនយ័តាមម្ភទអាយុដត្ប៉ែុម្ណាត ោះដដលរត្ូវរកាទុក
ម្ យរា នកណំត្ព់ត័្ោ៌នអំពអីត្ថសញ្ហដ ណជនរងម្ររោះម្ឡើយ។ 

• ពត័្ោ៌នសថីពីការរមំ្ោភបំពានផលូវម្ភទម្សភសនទវៈ ការរមំ្ោភបពំានម្លើរូបរាងកាយ និងការម្ធវើអត្ថឃ្លត្
)ផសពវផាយអពំីការការដសវងរកម្សវានិងការដលទដំល់សហគមន)៍ 
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ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីចូលរមួ 
• ស្រសថីនងិបុរសរគបវ់យ័មកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះរត្ូវចូលរមួពមិ្ររោះម្ោបល់កបុងការម្រៀបចំទកីដនលង 
និងផថល់ម្សវាសុខភាព។ ម្ៅម្ពលដដលចាបំាចម់្ធវើការពិភាកាជ្ញមយួរកមុ និងអបកសរមបសរមដួដល
ោនម្ភទដូចរប ។ 

• រកុមវាយត្ថ្មលនិងការម្ឆលើយត្បោនសោសភាព និងតុ្លយភាព  យុត្ថធិមស៌រោបស់្រសថីនិងបុរសរមួទងំ
អបកមកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះ។ 

• គណៈកោា ធកិារសុខភាពសហគមនោ៍នពសមភាពនងិតុ្លយភាពរវាងស្រសថីនងិបុរសរមួទងំអបកដដល
មកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះ។ ម្ៅកដនលងដដលមនិអាចបម្ងកើត្ឲ្យោនគណៈកមាការចរមុោះរមួរប បាន
ម្ពលម្នោះរត្ូវបម្ងកើត្គណៈកមាការពីរម្ដើមផមី្ ោះរសាយបញ្ហា សុខភាពស្រសថីនិងបុរសម្ យដឡកពីរប ។ 

• បុគគលិកសុខាភបិាលបុរសនិងបុរសរត្ូវបានជលួនិងបណថុ ោះបណាថ ល។ កបុងសាទ នភាពពបិាកសហគម
នអ៍ាចពិម្ររោះម្ោបល់អំពសីកមាភាពសមរសបដដលរត្ូវចាត្វ់ធិានការ ឬជលួនងិបណឋុ ោះបណាឋ ល
ត្ំណាងឲ្យម្ភទនមីយួៗម្ដើមផអីនុវត្ថសកមាភាព។ 
 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីសុវត្ទភិាព 
   ដផបកជ្ញកោ់ក ់តាមបញ្ហា សុវត្ទភិាព  

• ោនម្ភលើងបំភលរឺគបរ់រនម់្ៅជុំវញិមណឍ លសុខភាពរមួទងំបរមិ្វណមនធីរម្ពទយ បនធបរ់បឹកាម្ោបល់ ច់
ម្ យដឡក បងគនអ់នមយ័ស្រសថីនិងបុរសម្ហើយម្បើចាបំាចដ់បងដចកកដនលងរងច់ានំិងរចកម្ចញចូល ច់
ម្ យដឡកពរីប ។ 

• ម្ យោនការចូលរមួពីសហគមនក៍ារទទួលបានមម្ធោបាយសុខភាពរត្ូវបានម្ធវើការបា៉ែ នរ់បោណ
រមួទងំសុវត្ទភិាពការម្ធវើដំម្ណើ រម្ៅ មកពកីដនលងទទលួម្សវា ថ្លលចណំាយ ភាសា វបផធម ៌ឬឧបសគគ
ខាងរាងកាយកបុងការទទួលម្សវាជ្ញពិម្សសសរោបរ់កុមងាយទទលួរងម្ររោះរមួោនមនុសសចាស់នងិ
ជនពកិារ។ 

• ម្ៅម្ពលដដលទិនបនយ័អំពអីំម្ពើហឹងាផលូវម្ភទនងិរាងកាយរត្ូវបានកត្រ់តាដបងដចកតាមចំននួថ្ន 
ឧបទធវម្ហតុ្ម្ភទ និងអាយុជនរងម្ររោះម្ដើមផរីកាទុក។ មនិរត្ូវកត្រ់តា នងិរកាពត័្ោ៌នអំពីអត្ថញ្ហដ ណ
ជនរងម្ររោះម្ឡើយ។ 

• អំម្ពើហឹងារត្ូវបានបញ្ចូ លម្ៅកបុងទរមងថ់្នការតាម នសុខភាពនងិបញ្ចូ លការរត្ួត្ពនិិត្យសរោប់
ការជ្ញ ំបាកឆ់អងឹ បញ្ហា វម្ងវង ការភយ័ខាល ច កំម្ណើ នថ្នការម្របើរបាស់ម្រគឿងរសវងឹ នងិការឆលងជំងកឺាម
ម្រាគជ្ញម្ដើម។ 
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      ការបងាក រ នងិការម្ឆលើយត្បអមំ្ពើហងិាទកទ់ងនងឹម្យនឌរ័ នងិការការពារកុោរ 
• ោនការចូលរមួរបស់អបកដដលោនហានភិយ័ខាល ងំធំបំផុត្ថ្នអំម្ពើហងិាទកទ់ងនងឹម្យនឌរ័ កបុងការ
ម្រៀបចកំសាងទីកដនលង និងផថល់ម្សវាសុខភាព។ 

• សកមាភាពជ្ញកោ់ករ់ត្ូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ដើមផកីាត្ប់នទយហានភិយ័ថ្នអំម្ពើហិងាទកទ់ងនឹងម្យនឌរ័។ 
ឧហរណ៍ៈ ការចូលរមួរបស់ស្រសថីឬអងគការស្រសថី រកុមហានិភយ័ដថ្ទម្ទៀត្ម្ដើមផសីរមបសរមួលជ្ញមយួ
សាទ បន័ពាកព់ន័នម្ផសងម្ទៀត្ដូចជ្ញដផបកអនមយ័ ទឹកសាអ ត្ ទីជរមក និងការម្រៀបចទំតីាងំកដនលងសរមប
សរមលួ និងផថល់ម្សវាកមា។ 

• របសិនម្បើោនអបកឯកម្ទសអំម្ពើហិងាទកទ់ងនងឹម្យនឌរ័រត្វូពិម្ររោះម្ដើមផកីណំត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណ
របពន័នដលទសុំខភាពដដលោនសុវត្ទភិាពនិងរកាការសោង ត្ស់រោបអ់បករចួផុត្ពីម្ររោះថាប ក ់ម្ហើយ
ធានថាបុគគលិកទងំម្នោះោនចំម្ណោះដងឹ នងិជនំញម្ដើមផផីថល់ការដលទជំ្ញមូល ឌ ន។ 

• បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមទងំអស់ដដលចូលរមួកបុងការម្ឆលើយត្បដផបកសុខភាពរត្ូវរកា 
និងម្ធវើបចចុបផនបកមាបញ្ជ ីពត័្ោ៌នទំនកទ់នំងលំអិត្របស់ភាប កង់ារនិងអបកជំនញអមំ្ពើហងិាទកទ់ងនងឹ
ម្យនឌរ័ ការការពារកុោរនងិម្សវារពំារសងគមដដលពួកម្គអាចបញ្ជូ នអបកដដលរងម្ររោះម្ យសារ
អំម្ពើហឹងាទកទ់ងនឹងម្យនឌរ៍ឬអំម្ពើហងិារប្ងំនឹងកុោរដដលបានរាយការណ៍អពំីឧបផត្ថិម្ហតុ្
ដដលម្កើត្ោនរបស់ពកួម្គ។ 

• សារសថីពកីារការពារនងិម្ឆលើយត្បម្ៅនឹងអំម្ពើហិងាទកទ់ងនឹងយនឌរ័នងិការការពារកុោររត្ូវបាន
បញ្ចូលម្ៅកបុងបនធបព់ិម្ររោះម្ោបល់និងសកមាភាពអបរ់សុំខភាពម្ៅកបុងសហគមន ៍ឧទហរណ៍ៈ 
ការសនធនជ្ញមយួអបជងំឺ ឬសារផ្ទធ ងំរូបភាពកបុងបនធបព់ិម្ររោះម្ោបល់។ 
របពន័នការពារថ្ផធកបុង 
ការបងាក រការម្កងរបវញ័្ច  និងការរមំ្ោភបពំានផលូ វម្ភទ 

• របត្ិកមារបស់អបកទទលួផលនិងរបពន័នពាកយបណថឹ ងរត្ូវបានបម្ងកើត្ម្ឡើងម្ហើយអាចទទលួយកបាន
សរោបស់្រសថីនងិបុរសរមួទងំអបកដដលមកពីរកមុងាយទទលួរងម្ររោះ។ ឧទហរណ៍ៈ បុគគលិកស្រសថីនងិ
បុរសអាចរក ឬទទលួនូវម្សវារបពន័នពាកយបណថឹ ងម្នោះម្ យមនិពឹងដផអកដត្ម្លើពាកយបណថឹ ងជ្ញោយ 
លកខណ៍អកសរសរោបអ់នកខរជន ឬអបកម្ចោះអាននងិសរម្សរត្ិចត្ួច ការោិល័យពាកយបណថឹ ងរត្ូវ
ពិចារណាការម្បើកចំហផថល់ម្ពលម្វោរបចាថំ្លងសរោបម់នុសសរគបរ់ប ទទលួបានការម្របើរបាស់កាន ់
ដត្ម្រចើន ទីតាងំថ្នពាកយបណថឹ ង តុ្ឬការោិល័យរត្ូវ កម់្ៅទកីដនលងសុវត្ទភិាពនិងរកាការសោង ត្។់ 

• ការដណនចំាស់ោស់នងិោនត្ោល ភាព របជ្ញជនអាចោនសិទនកបុងការទទួលបានការដលទសុំខភាព
ម្ដើមផកីាត្ប់នទយសកាថ នុពលថ្នការម្កងរបវញ័្ច និងការរមំ្ោភបំពានផលូវម្ភទពីសំណាកអ់បកម្ធវើសកមាភាព 
មនុសសធម៌។ ការកត្ស់ោគ ល់ោយលកខណ៍អកសរជ្ញសាធារណៈនិងជ្ញមយួផ្ទធ ងំរូបភាពបញ្ហជ កដ់ល់
របជ្ញពលរដឌដដលទទលួរងផលប៉ែោះពាល់ពីសិទនពិិត្របាកដរបស់ពួកម្គម្ហើយអវទីងំអស់ម្នោះម្ធវើម្ឡើង
ម្ យមនិោនការត្បសបងអវីម្ឡើយ។  
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• រកុមនងិ ឬបុគគលដដលពឹងដផអកម្លើអបកដថ្ទម្ដើមផទីទួលបានជំនយួកបុងការទទលួបានភាពងាយរសលួ 
និងម្សវាសុខភាព។ ឧទហរណ៍៖ កុោរ ចាស់ជរា និងជនពកិារ រត្វូបានរត្តួ្ពិនិត្យោ៉ែ ងដតិ្ដល់
ម្ដើមផធីានថាពួកម្គទទួលបានសិទននិិងមនិរត្វូបានម្គម្កងរបវញ័្ច ឬរមំ្ោភបពំាន។ 
លកខខណឍ និងម្រលនម្ោបាយការពារកុោរ 

• បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមទងំអស់បានចុោះហត្ទម្លខាម្លើលកខខណឍ យល់ដឹងពមី្រល
នម្ោបាយការពារកុោរម្ហើយបានទទលួពត័្ោ៌នសម្ងខបអំពមី្រឿងម្នោះ។ 
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ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីការទទលួបាន  
• លកខណៈវនិិចឆយ័ការម្រជើសម្រ ើសនិងការចាត្អ់ាទភិាពអបកទទលួផលកបុងការដចកចាយម្សផៀងនងិ
សកមាភាពសនឋិសុខម្សផៀងទងំអស់។ ឧទហរណ៍ ៖ ម្សផៀងពលកមា-បណ័ត ដចកម្សផៀង រត្ូវបាន
ផថល់ជូនម្ យការវភិាគអំពមី្យនឌរ័និងពិពិធភាពម្ដើមផធីានថាអបកដដលងាយទទួលរងម្ររោះបផុំត្
អាចទទលួបាន។ 

• ការពិម្ររោះម្ោបល់ជ្ញមយួសហគមនអ៍ពំឧីបសគគឬការលំបាកចំម្ពាោះមុខស្រសថីនិងបុរសរគបវ់យ័រមួ
ទងំអបកដដលមកពរីកមុងាយទទួលរងម្ររោះ រត្វូទទួលបានសកមាភាពសនថិសុខម្សផៀងរមួោន ៖ 
សកមាភាពការដចកចាយម្សផៀង ការបណថុ ោះបណាថ ល ទកឹរបាកឬ់ម្សផៀងពលកមា សកមាភាពរក
របាកច់ណូំលជ្ញម្ដើម។ ទងំអស់ម្នោះរត្វូបានម្គកណំត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណនងិចាត្វ់ធិានការម្ដើមផមី្ឆលើយ
ត្បម្ៅនងឹត្រមូវការរបស់រកុមងាយទទលួរងម្ររោះ។ 

• ការម្រៀបចំទតីាងំដចកចាយនិងសរមបសរមួលម្ដើមផឲី្យមនុសសរគបរូ់បអាចទទលួយកបានជ្ញពិម្សស 
ស្រសថីោនថ្ផធម្ពាោះនិងស្រសថីដដលបំម្ៅម្ ោះកូន មនុសសចាស់និងជនពិការ។ 

• រគួសារទងំអស់ទទួលបាននូវ ម្រគឿងសោា រៈផធោះបាយ ម្របងឥនននៈ ទឹក ការចំអនិអាហារ និងសោា រៈ
អនមយ័។ 

• អបកដដលមនិអាចចអំិនមាូបអាហារឬបរមិ្ភាគម្ យខលួនឯងបានោនសិទនទិទលួអបកដលទមំ្ដើមផមី្រៀប 
ចំអាហារសមរមយនងិអបកបញ្ចុ កចំណីអាហារកបុងករណីចាបំាច។់ 

• សហគមនដ៍ដលទទួលរងផលប៉ែោះពាល់រត្ូវបានជូនដណឹំងអំពសិីទនិរបស់ពួកម្គកបុងការផថល់ជំនយួ
ម្សផៀងអាហារម្ហើយពត័្ោ៌នដបបម្នោះរត្វូបានផសពវផាយោ៉ែ ងទូលំទូោយតាមភាសាដដលងាយ
យល់និងតាមការដចកចាយផ្ទធ ងំរូបភាព ម្ៅជុំវញិជរុំ ំឬកដនលងសាប កម់្ៅបម្ណាថ ោះអាសនប។ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីភាពថ្លលលបូរ 
ម្សវាកមានិងកដនលងដចកចាយម្សផៀងរត្ូវោនការយកចតិ្ថទុក កម់្លើស្រសថីនិងបុរសរគបវ់យ័ទងំអស់
រមួទងំអបកដដលោនត្រមូវការអាហាររូបត្ទមាជ្ញពិម្សសស្រសថីោនថ្ផធម្ពាោះនងិស្រសថីជ្ញោថ យដដលបំម្ៅ
ម្ ោះកូន មនុសសចាស់ជរា និងជនពកិារឬជំងរុឺាថំ្រ ៉ែ។ 
ការដចកចាយម្សផៀងរត្ូវពិចារណាម្លើអាហារដដលរតូ្វការ និងអាហារដដលហាមឃ្លត្់ម្ៅកបុង
សហគមនដ៍ដលរងផលប៉ែោះពាល់និងរកុមជ្ញកោ់កក់បុងត្ំបនម់្នោះ។ 
ដំម្ណើ រការដចកចាយរត្ូវបានម្រៀបចតំាមរម្បៀបមយួដដលអនុញ្ហដ ត្ឲ្យមនុសសត្ម្រមៀបជរួរងច់ាទំទួល
និងដកឹជញ្ជូ នម្សផៀងម្ចញឲ្យ ង្ យពីចណុំចដចកចាយកបុងភាពថ្លលលបូរ។ 
 



20  
 

 

 
 

 

 

 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីចូលរមួ  
ស្រសថី នងិបុរសរមួទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះរត្ូវពិម្ររោះម្ោបល់អំពីត្រមួវការអាហារ
រូបត្ទមាជ្ញកោ់ករ់បស់ពួកម្គ និងចាត្អ់ាទភិាពម្ដើមផមី្រៀបចចំាត្ដ់ចងរគបស់កមាភាពសនឋិសុខម្សផៀង 
និងគម្រោង។ កបុងករណីចាបំាចរ់ត្វូពភិាកាជ្ញមយួរកមុស្រសថីនិងបុរស ចម់្ យដឡកពរីប ម្ យោន
អបកសរមបសរមួលជ្ញស្រសថីនងិបុរសរសបម្ៅតាមរកុមនមីយួៗ។ 
រកុមម្ធវើការបា៉ែ នរ់បោណនងិការម្ឆលើយត្បោនសោសភាពោនតុ្លយភាព  ភាពម្សាើរប រវាងស្រសថី នងិ
បុរសរមួទងំអបកដដលមកពរីកុមងាយទទួលរងម្ររោះ។ 
គណៈកោា ធកិារសនឋសុិខម្សផៀងោនត្ណំាងនិងភាពម្សាើរប រវាងស្រសថី និងបុរសរមួទងំអបកដដលមកពី
រកុមងាយទទលួរងម្ររោះ។ ម្ៅកដនលងណាដដលោនវបផធម៌មនិអាចទទលួយកបានគណៈកមាការ
ទងំពរីម្ភទរមួរប បានម្នោះរត្ូវបម្ងកើត្គណៈកោា ធិការពីរម្ដើមផមី្ ោះរសាយត្រមូវការសនថសុិខម្សផៀង
 ចម់្ យដឡកពរីប រវាងស្រសថីនងិបុរស។ 
ស្រសថីនងិបុរសរមួទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះសុទនដត្ោនឱកាសម្សាើរប កបុងការចូលរមួ
កបុងការបណថុ ោះបណាថ ល ការចូលបមំ្រ ើការងារសា័រគចិត្ថ។ របសិនម្បើោនត្រមូវការចំបាច ់ )កំណត្ម់្ពល
ម្វោ ទតីាងំ ឬទីកដនលងនិងអបកសរមបសរមួលម្ៅតាមម្ភទថ្នរកុមនមីយួៗ) បនធ បម់ករត្វូ ក់
បញ្ចូលសកមាភាពទងំម្នោះម្ៅកបុងគម្រោងម្ដើមផអីនុវត្ថ។ 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីសុវត្ទភិាព 
បញ្ហា សុវត្ទភិាពជ្ញកោ់កត់ាមវស័ិយ
កដនលងដចកចាយោនសុវត្ិទភាព នងិសហគមនោ៍នអារមាណ៍ថាោនសុវត្ទិភាពកបុងម្ពលមកកានទ់ ី 
កដនលងម្នោះ។ ចាត្វ់ធិានការម្ដើមផធីានសុវត្ទភិាពសរោបម់នុសសទងំអស់អាចរមួបញ្ចូលនូវ ម្ពល
ម្វោកបុងការដបងដចក ម្ធវើម្ឡើងម្ៅម្ពលថ្លង ោនពនលមឺ្ៅជុំវញិកដនលងដចកចាយ ទតីាងំកដនលងដចកចាយ
ម្ៅជតិ្កដនលង សាប កម់្ៅ ពិនិត្យម្មើលផលូវពីកដនលងដចកចាយម្ៅកដនលងសាប កម់្ៅដដលអាចម្ធវើដំម្ណើ រម្ៅ
មកងាយរសលួទងំស្រសថីនិងបុរស។ ល។ 
ចស្រងាក ន ម្របងឥនននៈ និងឧបករណ៍ម្របើរបាស់កបុងការម្រៀបច ំចអំិនអាហារោនសុវត្ទិភាព។ 
កាត្ប់នទយទំនញិនងិអនឋរាគមនជ៍្ញសាចរ់បាកម់្រពាោះអាចោនផលប៉ែោះពាល់អវជិជោនម្កើត្ម្ឡើងរត្វូបាន
ម្រៀបចំឬម្រជើសម្រ ើស ឧទហរណ៌ ៖ ការម្ផធរឬផ្ទល ស់បថូរបំម្ពញតាមត្រមូវការជ្ញមាូបអាហារ បណ័ត ផថល់មាូប
អាហារដដលផថល់ម្ យរា នការម្រ ើសម្អើងឬម្ យោនការរពមម្រពៀងពអីបកដកឹនសំហគមន ៍ ោនការ
ពនយល់ម្ពញម្លញនិងត្ោល ភាពផថល់ម្ៅឲ្យស្រសថី ម្កាងរសី និងម្កាងរបសុរមួបញ្ចូ លកបុងកមាវធិីផថល់
អាហារតាមសាោម្រៀនជ្ញម្ដើម។ 
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ការបងាក រ នងិការម្ឆលើយត្បអមំ្ពើហងិាទកទ់ងនងឹម្យនឌរ័ នងិការការពារកុោរ 
• អបកដដលោនហានភិយ័ធំបផុំត្ថ្នអំម្ពើហិងាទកទ់ងម្យនឌរ័ពាកព់ន័ននឹងការម្រៀបចកំាររគបរ់គង
ត្ំបនន់ិងម្សវាកមាដចកចាយសនថិសុខម្សផៀង។ 

• សកមាភាពជ្ញកោ់ករ់ត្ូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ដើមផកីាត្ប់នទយហានភិយ័ថ្នអំម្ពើហិងាផលូវម្ភទ។ ឧទហរណ៍ 
៖ ការដចកចាយម្សផៀងរត្ូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ យរកុមដចកចាយដដលោនសោជកិស្រសថី និងបុរសការ
ដចកចាយរត្ូវបានអនុវត្ថកបុងម្ពលថ្លង និងម្ៅកដនលងដដលស្រសថី កុោរ បាននោិយថាពួកម្គោនអារមាណ៍
ថាោនសុវត្ទភិាពកបុងការម្ធវើដំម្ណើ រម្ៅមក។ 

• របសិនម្បើអាចម្ធវើម្ៅបាន រត្ូវពីម្ររោះម្ោបល់ជ្ញមយួអបកឯកម្ទសដផបកអំម្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័
ម្ដើមផកីណំត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណរបពន័នដលរកាសុវត្ទភិាពនិងទំនុកចិត្ថសរោបអ់បករងម្ររោះ។ ដចករដំលកបទ
ពិម្សាធនដ៍ល់បុគគលិកសនឋសុិខម្សផៀងអំពីអំម្ពើហងិាដដលម្កើត្ោនម្ឡើងម្លើអបករងម្ររោះម្ហើយរកុម
ការងារទំងម្នោះរត្ូវោនចំម្ណោះដឹងនិងជំនញមូល ឌ នម្ដើមផីផថល់ព័ត្៌ោនដល់អបករងម្ររោះអំពី
កដនលងដដលពកួម្គអាចទទលួបានម្សវាការររំទ។ 

• បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមទងំអស់ដដលជ្ញបព់ាកព់ន័នកបុងការម្ឆលើយត្បដផបកសនថិសុខម្សផៀង 
រត្ូវរកានូវបញ្ជ ីទិនបនយ័ដដលបានម្ធវើបចចុបផនបភាពនិងពត័្ោ៌នលំអិត្អំពីភាប កង់ារនិងអបកជំនញដផបក
អំម្ពើហិងាទកទ់ងម្យនឌរ័ ការការពារកុោរ និងម្សវាររំទសងគមដដលអាចផថល់ឲ្យពួកម្គបញ្ជូ នអបក
រងម្ររោះម្ យពីអំម្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័ឬអំម្ពើហងិារប្ងំនងឹកុោរម្ៅម្ពលដដលទទួលបាន
ម្សចកថរីាយការណ៍អំពឧីបទធវម្ហតុ្ម្កើត្ោនម្ឡើងចំម្ពាោះពកួម្គ។ 

• សារសថីពកីារបងាក រនិងម្ឆលើយត្បម្ៅនងឹអមំ្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័នងិការការពារកុមររត្ូវបានបញ្ចូល
ម្ៅកបុងសកមាភាពផសពវផាយកបុងសហគមន ៍និងម្ពលដចកចាយម្សផៀង។ ម្ធវើការសនធន ឬបងាា ញរូប
ភាពកបុងម្ពលអនុវត្ថសកមាភាពដចកចាយម្សផៀងជ្ញមយួកុោរនិងយុវជនខណៈម្ពលដដលពួកម្គកពុំង 
រងច់ាឪំពុកោថ យរបស់ពួកម្គ។ 
របពន័នការពារថ្ផធកបុង 
ការបងាក រការម្កងរបវញ័្ច  និងការរមំ្ោភបពំានផលូ វម្ភទ 

• របត្ិកមារបស់អបកទទលួផលនិងរបពន័នពាកយបណថឹ ងរត្ូវបានបម្ងកើត្ម្ឡើងម្ហើយអាចទទលួយកបាន
សរោបស់្រសថីនងិបុរសរមួទងំអបកដដលមកពីរកមុងាយទទលួរងម្ររោះ។ ឧទហរណ៍ៈ បុគគលិកស្រសថីនិង
បុរសអាចរកឬទទលួបាននូវម្សវារបពន័នពាកយបណថឹ ង ម្ យមនិពឹងដផអកដត្ម្លើពាកយបណថឹ ងជ្ញោយ 
លកខណ៍អកសរសរោបអ់នកខរជន ឬអបកម្ចោះអាននងិសរម្សរត្ិចត្ួច។ ការោិល័យពាកយបណថឹ ងរត្ូវ
ពិចារណាការម្បើកចំហផថល់ម្ពលម្វោរបចាថំ្លងសរោបម់នុសសរគបរ់ប ទទលួបានការម្របើរបាស់កាន ់
ដត្ម្រចើន ទតីាងំថ្នពាកយបណថឹ ង តុ្ ឬការោិល័យរត្ូវ កម់្ៅទីកដនលងោនសុវត្ទិភាពនិងរកាការសោង ត្។់ 
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ការដណនចំាស់ោស់នងិោនត្ោល ភាពម្ហើយរបជ្ញជនអាចោនសិទនកបុងការទទួលបានម្សវាដចក
ចាយម្សផៀង និងរបបអាហារម្ដើមផកីាត្ប់នទយសកាថ នុពលថ្នការម្កងរបវញ័្ច និងការរមំ្ោភបំពានផលូវម្ភទ
ពីសំណាកអ់បកម្ធវើសកមាភាពមនុសសធម៌។ ការដចកចាយម្សផៀងម្ធវើម្ឡើងឲ្យោនតុ្លយភាពរវាងរកុមស្រសថី 
និងបុរស ម្ហើយការដចកចាយរត្ូវម្ធវើម្ឡើងម្ពលថ្លង ឬម្ពលម្វោដដលរា នការម្រ ើសម្អើងរវាងម្ភទទងំ
ពីរ នងិម្ធវើការផសពវផាយកបុងរូបភាព អពំីម្ពលម្វោ ទីកដនលង និងោនការកត្ស់ោគ ល់ោយលកខណ៍
អកសរជ្ញសាធារណៈជ្ញមយួផ្ទធ ងំរូបភាពបញ្ហជ កដ់ល់របជ្ញពលរដឌដដលទទួលរងផលប៉ែោះពាល់អពំីសិទនិ
ពិត្របាកដរបស់ពួកម្គម្ហើយអវីដដលបានម្ធវើម្ឡើងទងំអស់ម្នោះមនិរត្ូវការត្បសបងឬសងគុណអវីម្ឡើយ។  
រកុមឬបុគគលដដលពឹងដផអកនិងរត្វូការជនំួយពអីបកដថ្ទម្ដើមផជីយួ ដល់ពកួម្គកបុងការទទួលបានម្សវា
ដចកចាយម្សផៀងឲ្យោនភាពងាយរសលួ ឧទហរណ៍៖ កុោរ ចាស់ និងជនពិការ រត្វូរត្តួ្ពិនតិ្យ
ោ៉ែ ងដិត្ដល់ម្ដើមផធីានថាពួកម្គទទួលបានសិទននិិងមនិរត្វូបានម្គម្កងរបវញ័្ច ឬរមំ្ោភបពំាន។ 
លកខខណឍ និងម្រលនម្ោបាយការពារកុោរ 
បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមទងំអស់បានចុោះហត្ទម្លខាម្លើលកខខណឍ យល់ដឹងពមី្រល
នម្ោបាយការពារកុោរម្ហើយបានទទលួពត័្ោ៌នសម្ងខបអំពមី្រឿងម្នោះ។ 
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ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីការទទលួបាន 

• លកខណៈវនិិចឆយ័ការម្រជើសម្រ ើសនិងការកណំត្អ់ាទភិាពអបកទទលួផលសរោបក់ារចូលរមួម្ៅកបុង
សកមាភាពអនមយ័ទកឹសាអ ត្ទងំអស់រត្ូវបានម្ធវើការវភិាគអំពមី្យនឌរ័និងពពិិធភាពម្ដើមផធីានថា
សកមាភាពម្នោះបានម្ៅដល់អបកងាយទទលួរងម្ររោះបំផុត្។ 

• អនមយ័និងទឹកសាអ ត្រត្ូវបានម្រៀបចំម្ឡើងឬសរមបសរមួលម្ដើមផឲី្យមនុសសទងំអស់អាចម្របើរបាស់ 
និងទទួលបានជ្ញពមិ្សសមនុសសចាស់នងិជនពិការ។ 

• ទំហំនងិបរោិណធុងទកឹោនលកខណៈសមរមយសរោបស់្រសថី កុោរ មនុសសចាស់នងិអបកដថ្ទម្ទៀត្ម្ យ
កំណត្ត់ាមកោល ងំឬចល័ត្បាន។ 

• របភពទឹកមនិរត្ូវម្ៅ ង្ យពីទីកដនលងដដលរបជ្ញជនមនិអាចម្ដើរម្ៅបានឬោនជរោលនិងមនិសទិត្
ម្ៅកបុងត្បំនដ់ដលសហគមនគ៍តិ្ថារា នសុវត្ទភិាពសរោបព់ួកម្គ។ 

• សោា រៈអនមយ័រត្ូវបានដបងដចកម្ៅបុគគលោប ក់ៗ មនិដមនរគសួារម្ទ។ 
• សហគមនដ៍ដលទទួលរងផលប៉ែោះពាល់រត្ូវបានជូនដណឹំងអំពសិីទនិរបស់ពួកម្គកបុងការផថល់ជំនយួ 
អនមយ័ទឹកសាអ ត្ម្ហើយពត័្ោ៌នដបបម្នោះរត្ូវបានផសពវផាយោ៉ែ ងទូលំទូោយម្ៅកបុងភាសាងាយ
រសួលយល់នងិផ្ទធ ងំរូបភាពម្ៅកដនលងដចកចាយនងិម្ៅជុំវញិជំរុជំម្មលៀស ឬកដនលងសាប កម់្ៅ។ 

 

 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីភាពថ្លលលបូរ 
កដនលងអនមយ័ោនលកខណៈសមរសបតាមវបផធម៌ សរោបស់្រសថីនងិបុរសរគបវ់យ័ទងំអស់រមួទងំ
មនុសសចាស់និងជនពិការម្របើរបាស់។ 
បងគនន់ិងកដនលងងូត្ទឹកធាននូវលកខណៈឯកជននងិភាពថ្លលលបូរបផុំត្។ 
រត្ូវពិម្ររោះម្ោបល់ជ្ញមយួស្រសថីនងិម្កាងរសីជំទងអ់ពំីការអនុវត្ថការរគបរ់គងអនមយ័ផ្ទធ ល់ខលួនរបស់
ពួកម្គ។ 
ផថល់ជូននូវសោា រៈអនមយ័និងសម្មលៀកបំពាកខ់ាងកបុងដល់ស្រសថីនិងម្កាងរសីកបុងវយ័បនថពូជដដលសម
រសបតាមវបផធម៌ និងតាមវធិងីាយៗ។ ឧទហរណ៍ ៖ ការផថល់សោា រៈអនមយ័ម្ៅឲ្យរកមុស្រសថីម្ យ
ផ្ទធ ល់ នងិការផថល់សោា រៈអនមយ័ម្ៅឲ្យម្កាងរសីម្ៅម្ពលដដលពួកម្គម្ៅជុរំប បនធ បម់្ពលម្ចញពី 
សាោម្រៀន និងោនកដនលងម្ចាលឬដលរកា (ោងនងិហាលឲ្យសងួត្) សមរមយ ។ សោា រៈដដលបាន
ម្រៀបចរំចួរាល់សរោបដ់ចកចាយគឺោនភាពសាអ ត្និងបិទជតិ្។ 
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ស្រសថីនងិបុរសរមួទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះរត្ូវបានម្គពមិ្ររោះម្ោបល់អពំីត្រមូវ
ការនិងអាទភិាពជ្ញកោ់ករ់បស់ពួកម្គម្ហើយពត័្ោ៌នម្នោះបាននោិយអំពកីារម្រៀបចំសោា រៈនិងម្សវា
អនមយ័ទឹកសាអ ត្។ ការពិភាកាតាមរកុមម្រលម្ៅស្រសថី នងិបុរសរត្ូវម្ធវើម្ឡើងម្ យអបកសរមប
សរមលួោនម្ភទដូចរប តាមរកមុនីមយួៗ។ 
រកុមវាយត្ថ្មលនិងការម្ឆលើយត្បោនសោសភាពោនតុ្លយភាព និងសមភាពរវាងស្រសថីនងិបុរសរមួ
ទងំអបកដដលមកពរីកមុងាយទទួលរងម្ររោះ។ 
គណៈកោា ធកិារអនមយ័ទកឹសាអ ត្កបុងសហគមនោ៍នត្ណំាងស្រសថីនិងបុរសដដលោនតុ្លយភាពនងិ
សមភាពរាបប់ញ្ចូលទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយរងម្ររោះ។ ខណៈម្ពលដដលគណៈកោា ធិការមនិ
អាចទទលួយកម្ភទចរមុោះបានម្ យដផអកតាមដបបវបផធមរ៌បស់ខលួនម្នោះ រត្ូវបម្ងកើត្គណៈកោា ធកិារ
ពីរោនរកមុគណៈកោា ធកិារស្រសថី នងិរកមុគណៈកោា ធកិារបុរសម្ដើមផមី្ ោះរសាយត្រមូវការនងិអាទភិាព
របស់ស្រសថីនិងបុរសទងំពីរម្ភទ។ 
ស្រសថីនងិបុរសរមួទងំអបកដដលមកពីរកុមដដលងាយទទលួរងម្ររោះោនឱកាសដូចរប និងវបផធមស៌ម
រសបម្ដើមផមី្រៀនអំពរីម្បៀបម្ធវើរបត្ិបត្ថកិារនិងដលរកាម្ហ ឌ រចនសមពន័នអនមយ័ទកឹសាអ ត្។ 
 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីសុវត្ទភិាព 

ដផបកជ្ញកោ់កអ់ពំបីញ្ហា សុវត្ទភិាព 
បងគនអ់នមយ័នងិកដនលងងូត្ទឹករត្ូវដបងដចកសរោបស់្រសថីនិងបុរសដដលោនសុវត្ទភិាពម្ យោនម្សារ
ខាងកបុង ម្ភលើងអគគសីនមី្ៅកបុងនងិជុវំញិបរមិ្វណដដលម្ៅជិត្ជរមកជ្ញម្ដើម។ 
បងគនអ់នមយ័និងកដនលងងូត្ទឹកោនសុវត្ទិភាពនិងងាយរសលួសរោបស់្រសថីនងិបុរសរមួទងំអបកដដល
ោនត្រមូវការពិម្សសដូចជ្ញជនពិការមនុសសចាស់ជ្ញម្ដើម។ 
ការបងាក រ នងិម្ឆលើយត្ប អមំ្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័ នងិការការពារកុោរ 
រត្ូវោនការចូលរមួពអីបកដដលោនហានភិយ័ខពស់បំផុត្កបុងអំម្ពើហិងាទកទ់ងយនឌរ័កបុងការម្រៀបច ំ
សាងសងន់ិងរគបរ់គងអានមយ័ទឹកសាអ ត្។ 
រត្ូវម្ធវើសកមាភាពជ្ញកោ់កម់្ដើមផកីាត្ប់នទយហានភិយ័ថ្នអមំ្ពើហិងាទកទ់ងម្យនឌរ័។ ឧទហរណ៍៖ 
ការដបងដចកសោា រៈអនមយ័រត្ូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ យរកមុដដលោនតុ្លយភាពរវាងស្រសថី នងិបុរស ការ
ដបងដចករត្ូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ពលថ្លង ម្ៅកដនលងដដលស្រសថីនិងម្កាងរសីោនអារមាណ៍ថាោនសុវត្ទិភាពកបុង
ការម្ធវើដំម្ណើ រម្ៅមក។ 
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• របសិនម្បើអាចអបកឯកម្ទសខាងហិងាទកទ់ងយនឌរ័ពិម្ររោះម្ោបល់អំពកីារកំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណ
និងរកាការសោង ត្អ់ំពរីបពន័នដលរកាសុវត្ទិភាពសមរសបសរោបអ់បករងម្ររោះ នងិអាចដចករដំលកបទ
ពិម្សាធនជ៍្ញមយួភាប កង់ារអនមយ័ទកឹសាអ ត្អំពអីំម្ពើហិងាម្ហើយ ម្ដើមផធីានថាពួកម្គទងំម្នោះោន
ចំម្ណោះដឹងនិងជំនញជ្ញមូល ឌ នកបុងការផថល់ពត័្ោ៌នដល់អបករងម្ររោះដថ្ទម្ទៀត្ម្ៅតាមទកីដនលង
ដដលពួកម្គអាចជយួ ររំទ និងអាចម្ធវើម្ៅបាន។ 

• បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមទងំអស់ដដលចូលរមួកបុងការម្ឆលើយត្បម្ៅនឹងអនមយ័ទឹក
សាអ ត្រត្ូវម្ធវើបចចុបផនបភាពម្លើពត័្ោ៌នលំអិត្ទកទ់ងនងឹភាប កង់ារនិងអបកជំនញអមំ្ពើហងិាទកទ់ង
ម្យនឌរ័ ការការពារកុោរ នងិម្សវារពំារសងគមដដលពួកម្គអាចបញ្ជូ នអបករងម្ររោះម្ យអមំ្ពើ
ហិងាទកទ់ងម្យនឌរ័ឬកុោរដដលរាយការណ៍ពឧីបផត្ថិម្ហតុ្ម្កើត្ោនអមំ្ពើហិងាម្ៅម្លើពួកម្គ។ 

• សារសថីពកីារបងាក រនិងការម្ឆលើយត្បម្ៅនងឹអំម្ពើហងិាទកទ់ងយនឌរ័និងការការពារកុោររត្ូវបាន 
បញ្ចូ លម្ៅកបុងសកមាភាពផសពវផាយកបុងសហគមន ៍ឧទហរណ៍ ៖ កបុងកឡុំងម្ពលដចកចាយសោា រៈ 
ដដលមនិដមនជ្ញម្សផៀង ដដលទកទ់ងនឹងរបពន័នអនមយ័ទឹកសាអ ត្ នងិការនោិយសនធនឬផ្ទធ ងំ
រូបភាពម្ៅតាមបណាថ ញដចកចាយ។ 
របពន័នការពារថ្ផធកបុង 
ការបងាក រការម្កងរបវញ័្ច  និងការរមំ្ោភបពំានផលូ វម្ភទ 

• របត្ិកមាអបកទទលួផលនិងរបពន័នពាកយបណថឹ ងរត្ូវបានបម្ងកើត្ម្ឡើងម្ហើយអាចទទលួយកបានសរោប ់
ស្រសថីនងិបុរសរមួទងំអបកដដលងាយទទលួរងម្ររោះ។ ឧទហរណ៍ ៖ ទងំបុគគលិកស្រសថីនិងបុរសរបារស័យ
ទកទ់ងនងឹពាកយបណថឹ ងម្ហើយរបពន័នម្នោះមនិពងឹដផអកដត្ម្លើពាកយបណថឹ ងជ្ញោយលកខណ៍អកសរ
សរោបអ់បកដដលោនចំម្ណោះដឹងខពស់ម្នោះម្ទ។ ការោិល័យពាកយបណថឹ ងរត្ូវការពិចារណាផថល់ម្ពល
ម្វោរគប់ររន់ដល់អបករងម្ររោះកបុងថ្លងដដលោនបណថឹ ង និងម្បើកចំហម្ដើមផទីទួលបានការចូល
ម្របើរបាស់កានដ់ត្ម្រចើនសរោបម់នុសសរគបរ់ប  ម្ហើយទតីាងំថ្នការោិល័យពាកយបណថឹ ងរត្ូវបានម្គ
ចាត្ទុ់កថាជ្ញកដនលងសុវត្ទភិាពនងិរកាការសោង ត្។់ 

• រត្ូវបម្ងកើត្របពន័នដចកចាយចាស់ោស់នងិោនត្ោល ភាពកបុងការដចកចាយសោា រៈអនមយ័ទឹកសាអ ត្
ម្ដើមផកីាត្ប់នទយសកាថ នុពលថ្នការម្កងរបវញ័្ច  នងិការរមំ្ោភបពំានផលូវម្ភទម្ យភាប កង់ារមនុសសធម។៌ 
ការដបងដចកសោា រៈអនមយ័ទកឹសាអ ត្រត្ូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ យរកុមការងារដដលោនតុ្លយភាពម្ភទ 
និងម្ធវើម្ឡើងកបុងម្ពលថ្លង ឬម្ពលដដលមនិោនការម្រ ើសម្អើងម្លើម្ភទណាមយួម្ផសងម្ទៀត្។ ការជូន
ដំណឹងជ្ញសាធារណៈជ្ញោយលកខណ៍អកសរនងិជ្ញមយួរូបភាពបញ្ហជ កអ់ពំីម្ពលម្វោដចកចាយទី
តាងំ នងិរឭំករបជ្ញពលរដឌដដលទទលួរងផលប៉ែោះពាល់អំពសិីទនពិិត្របាកដរបស់ពួកម្គនិងរបាបឲ់្យ
ដឹងអពំកីារដចកចាយសោា រៈទងំម្នោះមនិត្រមូវឲ្យោនការត្បសបងអវីម្ឡើយ។ 
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រកុមឬបុគគលណាដដលពឹងដផអកម្លើអបកដថ្ទជយួ ម្ដើមផទីទួលបាននូវការដចកចាយម្សវាកមាអនមយ័
ទឹកសាអ ត្ (ដូចជ្ញស្រសថី កុោរ មនុសសចាស់ នងិជនពកិារ) រត្វូបានរត្តួ្ពនិិត្យោ៉ែ ងដិត្ដល់ម្ដើមផី
ធានថាពកួម្គទទលួបានសិទនិរបស់ពួកម្គនិងមនិរត្ូវបានម្ធវើអាជីវកមាឬរមំ្ោភបពំាន។ 
លកខខណឍ និងម្រលនម្ោបាយការពារកុោរ 
បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមទងំអស់បានចុោះហត្ទម្លខាម្លើលកខខណឍ យល់ដឹងពមី្រល
នម្ោបាយការពារកុោរនងិបានទទលួពត័្ោ៌នសម្ងខបអំពមី្រឿងម្នោះ។ 
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ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីភាពថ្លលលបូរ 
ការម្រៀបចបំលង ់ជរមករគសួារនងិកដនលងរស់ម្ៅរមួរប រត្វូផថល់នូវភាពឯកជននងិភាពថ្លលលបូរ។ 
ការម្រៀបចដំផនការតាងំទីលំម្ៅនិងការម្រៀបចំទជីរមកគោឺនលកខណៈសមរមយសរោបអ់បកសាប ក់
ម្ៅទងំអស់រមួទងំមនុសសចាស់និងជនពិការ។ 
សោា រៈសមរសបសរោបដ់ផបកថ្ផធកបុងរមួ រត្ូវបានផថល់ជូនដល់រគួសារនីមយួៗ។ 
ម្ៅកបុងជរមកសមូហភាព រកុមរគសួារឬសងគម ដូចជ្ញស្រសថីដដលរស់ម្ៅរកុមរគួសាររត្វូ ក់
បញ្ចូលកបុងរកមុជ្ញមយួរប  ម្ហើយពនិិត្យនងិផថល់ជូនសោា រៈសរោបក់ដនលងផ្ទធ ល់ខលួននិងរគសួារ។ 
ម្ៅរគបរ់បម្ភទថ្នទីជរមករត្ូវពចិារណាម្លើទហំ ំ នងិបលងផ់ធោះសរោបរ់កមុឲ្យឯកភាពរប ។ ម្ យ
ដឡករគសួារដដលោនសោជិកម្រចើនរត្វូផថល់ជូនតាមជ្ញកដ់សថង។ 

 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីការទទលួបាន 

លកខណៈវនិចិឆយ័ការម្រជើសម្រ ើសនិងការចាត្អ់ាទិភាពអបកទទួលផលសរោបក់ារចូលរមួកបុងសកមាភាព 
ទីជរមកទងំអស់រត្ូវបានផថល់ជូនម្ យការវភិាគអពំីម្យនឌរ័និងពពិិធភាពម្ដើមផធីានថាសកមាភាព
ម្នោះបានដល់ អបកងាយទទលួរងម្ររោះបផុំត្។ 
រត្ូវពចិារណាអពំីរម្បៀបកបុងការសាងសង ់ ឬការជសួជុលទីជរមកម្ដើមផជីយួ ដល់របជ្ញជនដូចជ្ញ
ស្រសថីម្មរគសួារដដលជ្ញអបកដលទកុំោរ មនុសសចាស់ជរា ជនពកិារ។ 
ជរមកនិងម្ហ ឌ រចនសមពន័នទងំអស់រត្ូវបានម្រៀបចំម្ឡើងឬសរមបសរមួលម្ដើមផឲី្យមនុសសទងំអស់ 
អាចចូលម្ៅរស់ម្ៅបាន ជ្ញពិម្សសមនុសសចាស់ជរានិងជនពិការ។ ម្ជៀសវាងទតីាងំម្បាោះជហំានឬ
បថូរកដនលងម្ៅជតិ្រចកម្ចញចូល រគបជ់ម្ណថើ រទងំអស់រត្ូវម្ធវើបងាក នថ់្ដ និងជរោលដដលោនបងាក ន ់
ថ្ដអាចកានម់្តាងបាន។ រត្ូវោនកដនលងវាលទំម្នរម្ៅជ្ញនផ់្ទធ ល់ដដីដលម្ៅជ្ញបន់ឹងផលូវម្ចញចូលឬ
តាមបម្ណាឋ យផលូវចូលសរោបអ់បកសាប កម់្ៅដដលោនបញ្ហា កបុងការម្ដើរឬចកខុវស័ិយ។ ការរចន ថ្ផធកបុង
រត្ូវឲ្យោនការម្រៀបចកំដនលងចអំិនអាហារ ោងចាន និងកដនលងម្គងរត្មឹរត្វូ។ 
គុណភាពទជីរមករត្ូវពិចារណាម្លើរកុមខុសៗរប ឲ្យោនលកខណៈរសបតាមរកុម។ ដូចជ្ញរកុមដដល 
ោនរប ម្រចើន នងិជនជ្ញត្ិភាគត្ិច ដដលសុទនដត្ជ្ញរបជ្ញជនរងផលប៉ែោះពាល់។ 

 



28  
 

 

 

 
 
 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីការចូលរមួ 

• ស្រសថីនងិបុរសរគបវ់យ័រមួទងំអបកដដលមកពីរកមុងាយទទលួរងម្ររោះរត្ូវបានពិម្ររោះម្ោបល់អពំី
ត្រមូវការទីជរមកជ្ញកោ់ករ់បស់ពួកម្គនិងចាត្អ់ាទភិាពការម្រៀបចសិំទនកិានក់ាបដ់ីធលនីិងរបាបអ់ំពី
ការរចនជរមក ការផថល់ម្សវា និងសកមាភាពទងំឡាយ។ ម្ៅម្ពលដដលចាបំាចម់្ធវើការពភិាកា
រកុមដដលោនម្ភទដូចរប ជ្ញមយួអបកសរមបសរមលួម្ភទដូចរប ។  

• រកុមវាយត្ថ្មលនិងការម្ឆលើយត្បោនសោសភាពតុ្លយភាព សមភាពរវាងស្រសថី នងិបុរស រមួទងំអបក
ដដលមកពីរកមុងាយទទួលរងម្ររោះ។ 

• គណៈកោា ធកិារទជីរមកោនសមតុ្លយ និងភាពម្សាើរប ោនត្ណំាងស្រសថី និងបុរសរមួទងំរកុមងាយ
ទទួលរងម្ររោះ។ ត្ណំាងគណៈកោា ធកិារចូលរមួកបុងរគបដ់ណំាកក់ាលថ្នកមាវធិីសាងសងជ់រមក
រមួោនការម្រៀបចំដផនការសាងសង ់ ការម្រជើសម្រ ើសអបកទទលួផល ការរចន និងរបត្បិត្ថកិារ
សកមាភាពជរមកទងំអស់។  

• ស្រសថីនងិបុរសោនឱកាសម្សាើរប កបុងការចូលរមួសាងសងជ់រមក។ 
• រគបក់ដនលងពាកព់ន័នស្រសថី នងិបុរសទទួលបានរបាកក់ថ្រមម្សាើរប ម្ៅតាមការងារ។ 
• ស្រសថីនងិបុរសោនឱកាសម្សាើរប កបុងការបណថុ ោះបណាថ លសកមាភាពសាងសងជ់រមក។  

 
 

ការពចិារណាម្ដើមផធីានថាការរស់ម្ៅ ចម់្ យដឡកសរោបរ់កមុស្រសថី ជនពកិារ អបកបថូរម្ភទ
និងកុោរោនសុវត្ិទភាព រមួោន ៖ ទីកដនលងសុវត្ទភិាពម្ៅចំទតីាងំជិត្រកុមរគសួារ ោនម្ភលើងបំភលឺ
រចកម្ចញចូល និងជុវំញិទីជរមក បងអួចដដលខពស់មនិអាចម្មើលម្ៅម្ឃើញ ទវ រោនម្សារចាក ់
និងកដនលងអនមយ័ ទកឹសាអ ត្ម្ៅជិត្។ រាល់ការសម្រមចចតិ្ថម្លើការរចនជរមកគួរដត្ពិម្ររោះ
ជ្ញមយួរកមុពាកព់ន័នទងំម្នោះ។ 
សហគមនដ៍ដលទទួលរងផលប៉ែោះពាល់រត្ូវបានជូនដណឹំងអំពសិីទនិរបស់ពួកម្គកបុងការផថល់ជំនយួ
ជរមកម្ហើយពត័្ោ៌នដបបម្នោះរត្ូវផសពវផាយតាមវទិយុ តាមផ្ទធ ងំរូបភាព តាមភាសាដដលពាកព់ន័ន
ទងំអស់ និងតាមផ្ទធ រូំបភាពម្ៅកដនលងដចកចាយ កដនលងទទួលម្ភញៀវនិងម្ៅជុំវញិជំរុជំម្មលៀស ឬ
ត្ំបនថ់្នទតីាងំជរមក។ 
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ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីសុវត្ទភិាព 

បញ្ហា សុវត្ទភិាពជ្ញកោ់កត់ាមដផបកនមីយួៗ 
• ទីជរមកោនសុវត្ភិាព ោនម្សារខាងកបុង ពនលឺម្ៅកបុងនងិជុំវញិត្បំនក់បុងសហគមន ៍ទងំបងគនអ់នមយ័ 
និងកដនលងងូត្ទឹកម្ៅជតិ្កដនលងសាប កម់្ៅជ្ញម្ដើម។ 

• បម្ងកើត្កដនលង ចម់្ យដឡកនងិោនសុវត្ទិភាពសរោបកុ់ោរម្លង។ 
• បម្ងកើត្កដនលង ចម់្ យដឡកនងិោនសុវត្ទិភាពសរោបស់្រសថីម្ដើមផរីបមូលផថុ ំ។ 
• បម្ងកើត្របពន័នម្ដើមផកីារពារកុោរនិងម្កាងរសីកំរពា ឧទហរណ៍ ៖ ការចុោះម្ ា្ ោះ កដនលងសាប កោ់ន
សុវត្ទភិាពនិង ចម់្ យដឡក ការទទលួបានម្សវាកមានងិសោា រៈមូល ឌ ន ោនបុគគលិកពិនតិ្យឃ្លល ំ
ម្មើលពួកម្គជ្ញម្ដើម។ 

• វាយត្ថ្មលហានភិយ័ដដលទកទ់ងម្ៅនឹងសុវត្ទភិាពទីជរមករមួោនការ កម់នុសសម្រចើនម្ពកកបុងទី
ជរមក ការចូលរមួសរោបម់្រលបណំងឯកជនឬវបផធម ៌ម្សានិងម្ភលើងបំភល ឺនិងថ្លលជួល។ 
ការម្ឆលើយត្បអមំ្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័ នងិការការពារកុោរ 

• អបកដដលោនហានភិយ័ខពស់បផុំត្កបុងអំម្ពើហិងាទកទ់ងម្យនឌរ័រត្វូចូលរមួកបុងការម្រៀបចកំាររគបរ់គង 
និងសរមបសរមួលកបុងការសាងសងជ់រមក ។ 

• រត្ូវអនុវត្ថសកមាភាពជ្ញកោ់កក់បុងការកាត្ប់នទយហានិភយ័ថ្នអំម្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័កបុងការ
ម្រៀបចសំាងសងទ់ជីរមក ឧទហរណ៍ ៖ ស្រសថីនិង ឬអងគការស្រសថី រកមុងាយទទួលរងម្ររោះដថ្ទម្ទៀត្ 
និងសាទ ប័នពាក់ព័ននដូចជ្ញអងគការដដលម្ធវើការងារអនម័យទឹកសាអ ត្និងការម្រៀបចំផថល់ម្សវាកមា
សុខភាព។ 

• របសិនម្បើោនអាចអបកឯកម្ទសខាងហិងាយនឌរ័រត្ូវពិម្ររោះម្ដើមផកីណំត្នូ់វរបពន័នដលរកាសុវត្ទភិាព
និងរកាការសោង ត្ជ់្ញមយួភាប កង់ារដផបកសាងសងទ់ីជរមក នងិដចករដំលកបទពិម្សាធនបុ៍គគលផ្ទធ ល់
ថាពួកម្គធាល បទ់ទលួរងអំម្ពើហងិាទកទ់ងនឹងការរស់ម្ៅកបុងជរមកនិងធានថាបុគគលិកទងំម្នោះ
ោនចមំ្ណោះដឹងនិងជនំញជ្ញមូល ឌ នម្ដើមផផីថល់ពត័្ោ៌ននងិជយួ ររំទដល់អបករងម្ររោះម្ៅកដនលង
ឬសហគមនរ៍បស់ពួកម្គ។ 

• បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមទងំអស់ដដលជ្ញបព់ាកព់ន័នកបុងដផបកទីជរមករត្វូរកានងិម្ធវើ
បចចុបផនបកមាបញ្ជ ីនិងពត័្ោ៌នលំអិត្ទកទ់ងនឹងភាប កង់ារនិងអបកវជិ្ញជ ជីវៈអំម្ពើហិងាទកទ់ងម្យនឌរ័
និងការការពារកុោរនងិម្សវាររំទផលូវការនិងមនិផលូវកាដផបកផលូវចតិ្ថដដលពកួម្គទងំម្នោះអាចបញ្ជូ ន 
អបករងម្ររោះម្ យពីអំម្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័ឬកុោរដដលរាយការណ៍អំពឧីបផត្ថមិ្ហតុ្ថ្នអំម្ពើហងិា
ម្លើពកួម្គ។ 
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 សារសថីពកីារបងាក រនិងការម្ឆលើយត្បម្ៅនងឹអំម្ពើហងិាទកទ់ងយនឌរ័និងការការពារកុោររត្ូវបាន 
បញ្ចូលម្ៅកបុងរគបស់កមាភាពផសពវផាយសហគមន។៍ ឧទហរណ៍ ៖ ការនិោយសនធនឬសារ
របកាសម្ៅកបុងការចុោះម្ ា្ ោះនិងកបុងត្បំនថ់្នសហគមន។៍ 
របពន័នការពារថ្ផធកបុង 
ការបងាក រការម្កងរបវញ័្ច  និងការរមំ្ោភបពំានផលូ វម្ភទ 

• រត្ូវបានបម្ងកើត្របពន័នពាកយបណថឹ ង នងិរបត្ិកមាអបកទទលួផល ម្ហើយអាចទទលួយកបានសរោប់
ស្រសថីនងិបុរសរមួទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះ។ ឧទហរណ៍ ៖ ទងំបុគគលិកស្រសថីនងិ
បុរសអាចរបារស័យទកទ់ងពាកយបណថឹ ងបាន។ របពន័នម្នោះមនិពឹងដផអកដត្ម្លើពាកយបណថឹ ងជ្ញ
ោយលកខណ៍អកសរសរោបអ់បកដដលោនចំម្ណោះដងឹខពស់ម្នោះម្ទ។ រត្ូវពចិារណាការដល់ម្ពល
ម្វោថ្នថ្លងម្ធវើការ រត្វូម្បើកចហំសរោបក់ារទទួលពាកយបណថឹ ងដមផឲី្យមនុសសរគបរូ់បអាចម្របើរបាស់
ម្សវាកានដ់ត្ម្រចើនបានរគបរ់ប  ម្ហើយទីតាងំថ្នការោិល័យពាកយបណថឹ ងរត្ូវបានម្គចាត្ទុ់កថាជ្ញ
ចំណុចសុវត្ទភិាពនងិរកាការសោង ត្។់ 

• បម្ងកើត្របពន័នដចកចាយចាស់ោស់ោនត្ោល ភាពសរោបស់ោា រៈ ជរមកបម្ណាថ ោះអាសនប ការជលួឬ
បណ័ត ទូទត្ម់្ដើមផកីាត្ប់នទយសកាថ នុពលថ្នការម្កងរបវញ័្ច  នងិការរមំ្ោភបំពានផលូវម្ភទពសំីណាក់
អបកដថ្ទ។ ការដបងដចកសោា រៈជរមករត្ូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ យោនតុ្លយភាពម្ភទ នងិម្ធវើម្ឡើងកបុង 
ម្ពលថ្លងឬម្ៅម្ពលដដលមនិម្រ ើសម្អើងទងំពីរម្ភទ ការជូនដណឹំងជ្ញសាធារណៈជ្ញោយលកខណ៍
អកសរនងិផ្ទធ ងំរូបភាពរបាបអ់ពំីម្ពលម្វោនងិទកីដនលងដចកចាយ និងរលឹំកដល់របជ្ញពលរដឌដដល
ទទួលរងផលប៉ែោះពាល់ អពំីសិទនិពតិ្របាកដរបស់ពួកម្គម្ដើមផឲី្យដងឹថាការដចកចាយម្នោះមនិរត្វូការ
ត្បសបងអវវីញិម្ឡើយ។ 

• រកុមឬបុគគលដដលពឹងដផអកម្លើអបកដថ្ទម្ដើមផទីទួលបានជនំួយកបុងការដចកចាយនិងការផថល់ដំម្ណាោះ 
រសាយទលំីម្ៅដូចជ្ញ ស្រសថី កុោរ ចាស់ជរា នងិជនពិការ រត្ូវបានរត្តួ្ពនិិត្យោ៉ែ ងដិត្ដល់ម្ដើមផី
ធានថាពកួម្គទទលួបានសិទនិនងិមនិោនការម្កងរបវញ័្ច  និងរមំ្ោភបពំាន។ 
លកខខណឍ និងម្រលនម្ោបាយការពារកុោរ 

• បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមទងំអស់បានចុោះហត្ទម្លខាម្លើលកខខណឍ យល់ដឹងពី
ម្រលនម្ោបាយការពារកុោរម្ហើយបានទទលួពត័្ោ៌នសម្ងខបអំពមី្រឿងម្នោះ។ 
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កមាវធិរីបកបមុខរបរចញិ្ច ឹមជីវតិ្គោឺនលកខណៈសមរសបតាមវបផធមស៌រោបស់្រសថីនិងបុរសរគបវ់យ័ 
ទងំអស់រមួទងំមនុសសចាស់និងជនពកិារផងដដរ (ការផថល់ជម្រមើសម្ផសងៗកបុងការរបកបមុខ
របរ) ។ 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីការទទលួបាន 

លកខណៈវនិិចឆយ័ការម្រជើសម្រ ើសនិងការចាត្អ់ាទភិាពអបកទទលួផលសរោបក់ារចូលរមួកបុង
សកមាភាពការរបកបមុខរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ្ទងំអស់រត្ូវបានផថល់ជូនម្ យោនការវភិាគអំពីម្យនឌរ័
និងពពិិធភាពម្ដើមផធីានថាសកមាភាពម្នោះបានដល់អបកងាយទទួលរងម្ររោះបផុំត្។ 
ោនការពមិ្ររោះម្ោបល់ជ្ញមយួសហគមនម៍្ដើមផកីំណត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណនងិម្ឆលើយត្បម្ៅនងឹបញ្ហា
ជួបរបទោះឬឧបសគគចាស់ោស់ចំម្ពាោះមុខស្រសថី និងបុរសរមួទងំអបកមកពរីកុមងាយទទួលរងម្ររោះ 
ទងំអស់ទទលួបានសកមាភាពការរបកបមុខរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ្។ 
កមាវធិរីបកបមុខរបរចញិ្ច ឹមជីវតិ្រត្ូវបានម្រៀបចំម្ឡើងឬសរមបសរមលួម្ដើមផឲី្យមនុសសរគបរូ់បោន 
មនុសសម្ពញវយ័ ស្រសថី បុរស មនុសសចាស់និងជនពិការអាចទទួលបានសកមាភាពចណូំលសមរមយ។ 
សហគមនដ៍ដលទទួលរងផលប៉ែោះពាល់រត្ូវបានម្គជូនដំណឹងអពំីសិទនិរបស់ពកួម្គទកទ់ងនឹង
ជីវភាពរស់ម្ៅម្ហើយពត័្ោ៌នទងំម្នោះរត្វូបានផសពវផាយោ៉ែ ងទូលំទូោយម្ៅកបុងភាសាងាយ
យល់ និងផ្ទធ ងំរូបភាពម្ៅទតីាងំថ្នគម្រោងដចកចាយនិងម្ៅជុំវញិជំរុ ំ ឬកដនលងសាប កម់្ៅបម្ណាថ ោះ
អាសនប ។ 

 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីការចូលរមួ 

រត្ូវពិម្ររោះម្ោបល់ជ្ញមយួស្រសថីនងិបុរសរមួទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះអំពតី្រមវូ
ការនងិអាទិភាពថ្នជីវភាពរស់ម្ៅរបស់ពួកម្គម្ហើយពត័្ោ៌នម្នោះនោិយអំពកីារម្រៀបចសំកមាភាព
និងគម្រោងជីវភាពទងំអស់។ កបុងករណីចាបំាចម់្ធវើការពភិាការកុមោនម្ភទដូចរប  និងោនអបក
សរមបសរមលួម្ភទដូចរប ។ 
សោសភាពរកុមវាយត្ថ្មលនិងការម្ឆលើយត្បោនតុ្លយភាព និងយុត្ថិធម៌សរោបស់្រសថីនងិបុរសរមួទងំ
អបកដដលមកពរីកុមងាយទទួលរងម្ររោះ។ 
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   ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីសុវត្ទភិាព 

បញ្ហា សុវត្ទភិាពជ្ញកោ់កត់ាមដផបកនមីយួៗ 
• រត្ូវម្ធវើការវាយត្ថ្មលបញ្ហា សុវត្ទភិាពនងិលទនភាពទទលួបាន រមួទងំការម្ធវើដមំ្ណើ រតាមផលូវម្ៅមក
របកបម្ យសុវត្ទភិាពពីកដនលងរបកបមុខរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ្។ កដនលងបណថុ ោះបណាថ ល និងការដលទំ
កុោររត្ូវោនអបកម្មើលការខុសរត្ូវឬរគបូណថុ ោះបណាថ លម្ភទដូចរប ។ កបុងកដនលងនិងម្ោ៉ែ ងថ្លងម្ធវើការ 
ឬវគគបណថុ ោះបណាថ លគឺម្រជើសម្រ ើសសោជកិរកុមរគសួារកបុងសហគមនម៍្ដើមផមី្ធវើការរករបាកច់ណូំល ។ 
ការម្ឆលើយត្បអមំ្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័នងិការការពារកុោរ 

• អបកដដលោនហានភិយ័ខពស់បំផុត្ថ្នអំម្ពើហិងាទកទ់ងម្យនឌរ័រត្វូចូលរមួកបុងការម្រៀបចកំាររគប ់
រគងនងិការសរមបសរមួលកបុងសកមាភាពរបកបមុខរបរចញិ្ច ឹមជីវតិ្ នងិទទលួបានការរគបរ់គងនិង
រករបាកច់ណូំលបានរគបរ់រនត់ាមរយៈកមាវធិកីាររបកបមុខរបរចញិ្ច ឹមជវីតិ្ម្នោះផងដដរ។ 

• រត្ូវម្ធវើសកមាភាពជ្ញកោ់កម់្ដើមផទីបស់ាក ត្ហ់ានិភយ័ថ្នអំម្ពើហងិារបផលូវម្ភទ។ ឧទហរណ៍ ៖ រត្ូវ
បម្ងកើត្សកមាភាពរករបាកច់ណូំលជ្ញកោ់កស់រោបស់្រសថីនងិកុោរមី្ដើមផកុីំឲ្យពកួម្គពឹងដផអកខាង
ម្សដឌកិចចម្លើអបកដថ្ទនងិមនិចាបំាចប់ថូរម្ភទម្ដើមផរីបាកក់ាសផធោះសដមផង អាហារឬការអបរ់។ំ 

• អបកឯកម្ទសខាងអមំ្ពើហងិាអាចពិម្ររោះម្ោបល់ជ្ញមយួភាប កង់ារគម្រោងរបកបមុខរបរចញិ្ច ឹមជិវតិ្
ម្ដើមផកីណំត្នូ់វរបពន័នដលរកាសុវត្ទភិាពនិងទនុំកចិត្ថសរោបអ់បករងម្ររោះតាមការផ្ទល ស់បថូរបទ
ពិម្សាធនព៍ួកម្គផ្ទធ ល់សថីពកីារទទួលរងនូវអំម្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័កបុងការរបកបមុខរបររករបាក់
ចិញ្ច ឹមជិវតិ្ នងិចំម្ណោះដងឹមូល ឌ នម្ដើមផឲី្យភាប កង់ារទងំម្នោះផថល់ជ្ញពត័្ោ៌នដល់អបករងម្ររោះនិង
ជួយ ដល់របជ្ញជនកបុងកដនលងដដលពកួម្គរស់ម្ៅ។ 

 

 រត្ូវបានម្រៀបចំកមាវធិកីាររបកបមុខរបរចញិ្ច ឹមជវីតិ្ជ្ញកោ់ក ់ ម្ដើមផបីំម្ពញតាមម្សចកថរីត្ូវការរបស់
ម្មរគសួារ ស្រសថី ម្កាងរសី និងម្កាងរបសុម្ពញវយ័ រកមុរគសួារដដលរា នទលំីម្ៅ ជនពកិារ និង
មនុសសចាស់ម្រកាយពីរងម្ររោះថាប កម់្ យអំម្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័។  
គណៈកោា ការធកិារការរបកបមុខរបរចញិ្ច ឹមជីវតិ្សរោបស់ហគមនោ៍នត្ំណាងស្រសថី និងបុរសដដល 
ោនសមតុ្លយភាពរមួទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទួលរងម្ររោះ។ 
ស្រសថីនងិបុរសរមួទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះទងំអស់ោនឱកាសម្សាើរប កបុងការចូល
រមួបណថុ ោះបណាថ ល របសិនម្បើោនត្រមូវការចាបំាចរ់ត្ូវោន ម្ពលម្វោកំណត្ទ់ីតាងំ ឬទីកដនលង
បម្រងៀនអបកសរមបសរមួលម្ភទដូចរប ។ល។  ការងារម្នោះរត្ូវបញ្ចូលកបុងរគបស់កមាភាពគម្រោង។ 
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 បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមទងំអស់ដដលចូលរមួម្ៅកបុងដផបកការរបកបមុខរបរចញិ្ច ឹម
ជីវតិ្រត្ូវោនបញ្ជ ីពត័្ោ៌នលំអិត្ទកទ់ងនឹងភាប កង់ារការរបកបមុខរបរចញិ្ច ឹមជីវតិ្ថ្នអំម្ពើហងិា
ទកទ់ងម្យនឌរ័ ការការពារកុោរ នងិម្សវាររំទផលូវចិត្ថជ្ញផលូវការនិងម្រៅផលូវការដដលពួកម្គអាច
បញ្ជូ នជនរងម្ររោះម្ យអំម្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័ឬ កុោរដដលនោិយអពំឧីបផត្ថមិ្ហតុ្ថ្នអំម្ពើ
ហិងាម្លើពួកម្គ។ 

 រត្ូវបញ្ចូលសារសថីពីការបងាក រនងិម្ឆលើយត្បម្ៅនឹងអំម្ពើហិងាទកទ់ងម្យនឌរ័ នងិការការពារកុោរ 
កបុងរគបស់កមាភាពសហគមនទ៍ងំអស់។ នោិយសុនធនឬសារកបុងផ្ទធ ងំរូបភាពរត្ូវផសពវផាយកបុង
កដនលងរបកបមុខរបរចញិ្ច ឹមជីវតិ្ នងិកដនលងបណថុ ោះបណាថ ល។ 
របពន័នការពារថ្ផធកបុង 
ការបងាក រការម្កងរបវញ័្ច  និងការរមំ្ោភបពំានផលូ វម្ភទ 

• រត្ូវបម្ងកើត្របពន័នពាកយបណថឹ ងនងិរបត្ិកមាអបកទទលួផល ដដលអាចទទួលយកបានសរោបស់្រសថីនងិ
បុរសរមួទងំអបកដដលមកពរីកុមងាយទទួលរងម្ររោះ។ ឧទហរណ៍ ៖ ទងំបុគគលិករសីថនិងបុរស
អាចទទលួបានពាកយបណថឹ ងពីរបពន័នម្នោះម្ យមនិពឹងដផអកដត្ម្លើពាកយបណថឹ ងជ្ញោយលកខណ៍
អកសរសរោបអ់បកដដលោនចមំ្ណោះដឹងខពស់ម្នោះម្ទ។ រត្ូវពចិារណាផថល់ម្ពលម្វោថ្នថ្លងម្ធវើការកបុង
ការោិល័យពាកយបណថឹ ងនងិម្បើកចហំម្ដើមផទីទលួបានការម្របើរបាស់កានដ់ត្ម្រចើនសរោបម់នុសស
រគបរ់ប នងិទតីាងំថ្នការោិល័យពាកយបណថឹ ងរត្ូវបានម្គចាត្ទុ់កថាជ្ញចណុំចសុវត្ទិភាពនងិរកា
ការសោង ត្។់ 

• ោនការដណនដំដលចាស់ោស់នងិោនត្ោល ភាពម្លើលកខណៈវនិចិឆយ័ថ្នការម្រជើសម្រ ើសអបកទទួល
ផលម្ដើមផកីាត្ប់នទយសកាថ នុពលថ្នការម្កងរបវញ័្ចនិងការរមំ្ោភបពំានផលូវម្ភទម្ យភាប កង់ារ
មនុសសធម។៌ ម្សចកថីជូនដណឹំងជ្ញសាធារណៈជ្ញោយលកខណ៍អកសរនិងោនរូបភាពផឋល់ម្ោបល់ 
អំពីលកខណៈវនិិចឆយ័ថ្នការម្រជើសម្រ ើសនងិរលឹំកដល់របជ្ញពលរដឌដដលទទួលរងផលប៉ែោះពាល់ពសិីទនិ
ពិត្របាកដរបស់ពួកម្គនិងបញ្ហជ កថ់ាអវីដដលពួកម្គទទួលបានទងំម្នោះមនិរត្ូវការត្បសបងអវីម្ឡើយ។ 

• រកុមឬបុគគលដដលពឹងដផអកម្លើអបកដថ្ទម្ដើមផទីទលួបានជំនយួកបុងការទទួលបានការរបកបមុខរបរ
ចិញ្ច ឹមជីវតិ្ កដនលងបណថុ ោះបណាថ លនិងម្សវាកមារមួោន ស្រសថី ម្កាងរសី មនុសសចាស់និងជនពិការរត្ូវ
បានរត្ួត្ពិនិត្យោ៉ែ ងដតិ្ដល់ម្ដើមផធីានថាពួកម្គទទលួបានសិទនិនងិមនិោនម្កងរបវញ័្ច ឬរមំ្ោភ
បំពាន។ 
លកខខណឍ និងម្រលនម្ោបាយការពារកុោរ 

• បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមទងំអស់បានចុោះហត្ទម្លខាម្លើរកលកខខណឍ យល់ដឹងអពំី
ម្រលនម្ោបាយការពារកុោរនិងបានទទួលពត័្ោ៌នសម្ងខបអំពីម្រឿងម្នោះ។ 
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ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីភាពថ្លលលបូរ 
សោា រៈដដលមនិដមនជ្ញម្សផៀងរមួោនសោា រៈអនមយ័ សម្មលៀកបពំាក ់ នងិសោា រៈផធោះបាយគោឺន
លកខណៈសមរមយសរោបម់នុសសរគបរ់ប ។ 
រត្ូវបានដចកចាយដល់ស្រសថីនិងម្កាងរសីកបុវយ័បនថពូជនូវសោា រៈអនមយ័និងសម្មលៀកបំពាកដ់ដលសម
រសបតាមដបបវបផធម៌តាមវធិីងាយៗ។ ឧទហរណ៍ ៖ ការដចកចាយម្ យផ្ទធ ល់ម្ៅរកមុស្រសថី និង
ម្កាងរសីម្ៅម្ពលោនវត្ថោនជុរំប បនធ បម់្ពលម្ចញពសីាោម្រៀន។ រត្វូផថល់កដនលង ម្ចាលឬដលរកា 
(ោងនិងហាលឲ្យសងួត្)។ 
ដំម្ណើ រការដចកចាយរត្ូវបានម្រៀបចំម្ឡើងតាមរម្បៀបមយួ ម្ យអនុញ្ហដ ត្ឲ្យមនុសសឈរតាមជរួរង់
ចាទំទលួនិងម្ពលទទលួសោា រៈរចួយកម្ចញឲ្យ ង្ យពីចណុំចដចកចាយកបុងភាពថ្លលលបូរ។ 
មនុសសដដលរងផលប៉ែោះពាល់ទងំអស់អាចទទួលបានសម្មលៀកបំពាកស់រោបផ់្ទល ស់បថូររគបរ់រនម់្ដើមផ ី
ធានភាពកកម់្ៅថ ភាពថ្លលលបូរថ្នសុខភាពនិងសុខុោលភាព។ 
អបកងាយរងម្ររោះបផុំត្គកុឺោរ អបករស់ម្ៅជ្ញមយួម្មម្រាគម្អដស៍ ជំងរុឺាថំ្រ ៉ែ ស្រសថីោនថ្ផធម្ពាោះ ស្រសថីបំម្ៅ
ម្ ោះកូន មនុសសចាស់ជរានិងជនពកិារ រត្ូវោនសម្មលៀកបពំាកន់ិងដរគបដនទមម្ដើមផបីំម្ពញត្រមវូការ
របស់ពួកម្គ។ 
 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីការទទលួបាន 

លកខណៈវនិិចឆយ័ការម្រជើសម្រ ើសនិងអបកទទួលផលការកណំត្អ់ាទិភាពសរោបក់ារចូលរមួកបុងការ
ដចកចាយរបស់អងគការមិនដមនរ ឌ ភិបាលរត្ូវបានផថល់ព័ត្៌ោនតាមរយៈការវភិាគម្យនឌ័រនិង
ពិពិធភាព ម្ដើមផធីានថាសកមាភាពម្នោះ្នដល់អបកងាយទទួលរងម្ររោះបផុំត្។ 
កដនលងដចកចាយរត្ូវបានម្រៀបចំម្ឡើងឬសរមបសរមលួម្ដើមផឲី្យមនុសសរគបរ់ប អាចម្របើនិងទទួលបាន 
ជ្ញពិម្សសមនុសសចាស់ជរានងិជនពកិារ។ 
បណ័ត រគសួារនងិបណ័ត របបអាហាររត្វូបានម្ចញឲ្យកបុងនមអបកត្ណំាងរគសួារជ្ញស្រសថីនងិបុរស។ 
សហគមនដ៍ដលទទួលរងផលប៉ែោះពាល់រត្ូវបានជូនដណឹំងអំពសិីទនិរបស់ពួកម្គកបុងការដចកចាយម្ហើយ 
ពត័្ោ៌នទងំម្នោះរត្វូបានផសពវផាយោ៉ែ ងទូលំទូោយម្ៅកបុងភាសាដដលពាកព់ន័ននិងផ្ទធ ងំរូបភាព
កបុងកដនលងដចកចាយនងិម្ៅជុំវញិជំរុ ំឬកដនលងសាប កម់្ៅបម្ណាថ ោះអាសនប។ 
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ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីសុវត្ទភិាព  

បញ្ហា សុវត្ទភិាពជ្ញកោ់កត់ាមដផបកនមីយួៗ 
 សោា រៈមនិដមនជ្ញម្សផៀងរត្ូវោនសុវត្ទភិាពសរោបស់្រសថីនិងបុរសរគបវ់យ័រមួទងំអបកដដលោនត្រមូវ
ការពិម្សសធាល បម់្របើពមុីនមក។ អបកបម្ចចកម្ទសនងិរកមុការងារអភវិឌណនរ៍ត្ូវដត្ផថល់ជូនពត័្ោ៌ន
តាមភាសាដដលពាកព់ន័នឬផ្ទធ ងំរូបភាពដដលម្ធវើឲ្យអបកទទលួផលងាយយល់។ 

 កដនលងដចកចាយោនសុវត្ិទភាព សហគមនោ៍នអារមាណ៍ថាោនសុវត្ទភិាពកបុងការម្ៅកានទ់កីដនលង
ដចកចាយម្នោះ។ ចាត្វ់ធិានការម្ដើមផធីានសុវត្ទភិាពសរោបម់នុសសទងំអស់អាចរមួបានរមួោនម្ធវើ
ការដចកចាយកបុងម្ពលថ្លង ោនពនលឺម្ៅជុំវញិកដនលងដចកចាយ ពិនិត្យម្មើលផលូវពកីដនលងដចកចាយម្ៅ
កដនលងសាប កម់្ៅោនភាពងាយរសួលអាចម្ៅទទលួបានទងំស្រសថី និងបុរស។ 
ការបងាក រ នងិការម្ឆលើយត្បអមំ្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័នងិការការពារកុោរ 

 ការម្រៀបចំនងិការរគបរ់គងដចកចាយសោា រៈដដលមនិដមនម្សផៀងរត្ូវោនការចូលរមួពីអបកដដលោន 
ហានភិយ័ខពស់បំផុត្ថ្នអំម្ពើហិងាទកទ់ងម្យនឌរ័។ 

 រត្ូវ កប់ញ្ចូ លសកមាភាពជ្ញកោ់កអ់ំពកីារកាត្ប់នទយហានិភយ័ថ្នអំម្ពើហងិាផលូវម្ភទកបុងកមាវធិីការ 
ដចកចាយសោា រៈមនិដមនជ្ញម្សផៀង។ ឧទហរណ៍ ៖ អងគការស្រសថីនងិ រកមុងាយទទួលរងម្ររោះដថ្ទ
ម្ទៀត្រត្ូវបានចូលរមួម្ៅកបុងការម្រៀបចំកដនលងនងិម្សវាកមា។ 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីការចូលរមួ 

ការចាត្អ់ាទភិាពជ្ញកោ់កស់រោបស់្រសថីនិងបុរសរគបវ់យ័រមួទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទលួរង 
ម្ររោះម្ដើមផជូីនដណឹំងដល់ការម្រៀបចកំារដចកចាយសោា រៈដដលមនិដមនម្សផៀង និងករមតិ្របប
អាហារ របសិនម្បើោនត្រមវូការចាបំាចរ់ត្ូវម្ធវើការពិភាការកុមដដលោនម្ភទដូចរប នងិអបកសរមប
សរមលួម្ភទដូចរប ម្ៅតាមរកុមនីមយួៗ។ 
រកុមវាយត្ថ្មលនិងការម្ឆលើយត្បោនសោសភាព សមតុ្លយ នងិយុត្ថិធមស៌រោបស់្រសថីនងិបុរសរមួទងំ
អបកដដលមកពរីកុមងាយទទួលរងម្ររោះ។ 
គណៈកោា ធកិារសោា រៈមនិដមនម្សផៀងកបុងសហគមនោ៍នត្ណំាងតុ្លយភាពនងិយុត្ថធិមស៌រោប់
ស្រសថីនងិបុរសរមួទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះ។ 
ស្រសថីនិងបុរសរមួទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទួលរងម្ររោះោនឱកាសម្សាើរប កបុងការចូលរមួកបុងការ
បណថុ ោះបណាថ ល។ របសិនម្បើការងារទងំម្នោះត្រមូវឲ្យោនការចាត្វ់ធិានការពមិ្សស (ម្ពលម្វោ ទី
កដនលង អបកម្ធវើបទបងាា ញោនម្ភទដូចរប  ការម្រៀបចំពិម្សសសរោបជ់នពិការ) រត្ូវយកមកអនុវត្ថ
ម្ហើយបនធ បម់ករត្វូបញ្ចូ លកបុងសកមាភាពគម្រោង។ 
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 របសិនម្បើអាចម្ធវើបានអបកឯកម្ទសខាងអមំ្ពើហងឹាធាល បោ់នបទពិម្សាធនក៍ារងារជ្ញមយួអបករងម្ររោះ 
អំពីការរកាការសោង ត្ ់ របពន័នដលរកាសុវត្ទភិាព អាចដចករដំលកជ្ញមយួបុគគលិកដចកចាយសោា រៈ
មនិដមនម្សផៀងនូវបទពិម្សាធនដ៍ដលពកួម្គធាល បោ់ននិងធានថាបុគគលិកទងំម្នោះោនចំម្ណោះដឹង
និងជំនញជ្ញមូល ឌ នម្ដើមផផីថល់ពត័្ោ៌នដល់អបករងម្ររោះម្ៅកដនលងដដលពួកម្គកពុំងម្ធវើសកមាភាព ។ 

 បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមទងំអស់ដដលជ្ញបព់ាកព់ន័នកបុងដផបកដចកចាយសោា រៈមនិ
ដមនម្សផៀងរត្ូវោនបញ្ជ ីពត័្ោ៌នលំអិត្ទកទ់ងនឹងភាប កង់ារនិងអបកជំនញអមំ្ពើហិងាទកទ់ងម្យនឌរ័ 
ការការពារកុោរ នងិម្សវាររំទដផបកផលូវចិត្ថផលូវការនិងមនិដមនផលូវការដដលពកួម្គអាចបញ្ជូ នជនរង
ម្ររោះម្ យអំម្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័ឬកុោរដដលបងាា ញពីឧបទធវម្ហតុ្ថ្នអំម្ពើហិងាដល់ពួកម្គ។ 

 សារសថីពីការការពារនិងម្ឆលើយត្បម្ៅនឹងអមំ្ពើហងិាទកទ់ងយនឌរ័និងការការពារកុោររត្ូវបានបញ្ចូ ល 
ម្ៅកបុងសកមាភាពផសពវផាយកបុងសហគមនទ៍ងំអស់កបុងអំឡុងម្ពលដចកចាយសោា រៈមនិដមនម្សផៀង។ 
ឧទហរណ៍ ៖ ការពភិាកាជ្ញមយួមនុសសម្ពញវយ័កបុងជួរដចកចាយនិងម្ធវើសកមាភាពជ្ញមយួកុោរ
និងយុវវយ័ខណៈពួកម្គកំពុងរងច់ាឪំពុកោថ យរបស់ពួកម្គ។ 
របពន័នការពារថ្ផធកបុង 
ការបងាក រការម្កងរបវញ័្ច  និងការរមំ្ោភបពំានផលូ វម្ភទ 

 រត្ូវបម្ងកើត្របពន័នពាកយបណថឹ ងរបត្ិកមាអបកទទលួផល នងិអាចទទួលយកបានសរោបស់្រសថីនងិបុរស
រមួទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះ។ ឧទហរណ៍ ៖ បុគគលិករសីនិងបុរសអាចទទលួ
បានពាកយបណថឹ ងតាមរបពន័នម្នោះម្ យមនិពឹងដផអកដត្ម្លើពាកយបណថឹ ងជ្ញោយលកខណ៍អកសរសរោប ់
អបកដដលោនចំម្ណោះដងឹខពស់ម្នោះម្ទ។ រត្ូវពចិារណាអពំីការផថល់ម្ពលម្វោថ្នថ្លងម្ធវើការកបុងការោិ 
ល័យពាកយបណថឹ ងម្បើកចំហម្ដើមផទីទលួបានការម្របើរបាស់កានដ់ត្ម្រចើនសរោបម់នុសសរគបរ់ប ។ ទី
តាងំថ្នពាកយបណថឹ ងឬការោិល័យរត្ូវបានម្គចាត្ទុ់កថាជ្ញចណុំចសុវត្ទិភាពនងិរកាការសោង ត្។់ 

 ម្រជើសម្រ ើសអបកទទលួផលដផអកម្លើលកខណៈវនិិចឆយ័ ការដណនចំាស់ោស់និងោនត្ោល ភាព ម្ដើមផី
កាត្ប់នទយសកាថ នុពលថ្នការម្កងរបវញ័្ចនិងការរមំ្ោភផលូវម្ភទម្ យភាប កង់ារមនុសសធម៌។ ការដចក
ចាយសោា រៈដដលមនិដមនជ្ញម្សផៀងរត្ូវបានម្ធវើម្ឡើងម្ យរកមុដដលោនតុ្លយភាពរវាងម្ភទ នងិ
រត្ូវម្ធវើម្ឡើងកបុងកឡុំងម្ពលថ្លងឬម្ពលម្វោដដលមនិម្រ ើសម្អើងម្លើម្ភទណាមយួម្ឡើយ។ ម្សចកថជូីន
ដំណឹងជ្ញសាធារណៈជ្ញោយលកខណ៍អកសរនិងផ្ទធ ងំរូបភាពផឋល់ឲ្យដឹងអពំីម្ពលម្វោនិងទកីដនលង 
ដចកចាយម្ហើយរលឹំកដល់របជ្ញពលរដឌដដលរងផលប៉ែោះពាល់ពសិីទនពិិត្របាកដរបស់ពួកម្គថាអវីដដល 
ពួកម្គទទលួបានម្នោះមនិរត្ូវការត្បសបងម្ឡើយ។ 
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រកុមឬបុគគលដដលពឹងដផអកម្លើអបកដថ្ទម្ដើមផទីទលួបានជំនយួកបុងកឡុំងម្ពលថ្នការដបងដចកសោា រៈ
មនិដមនជ្ញម្សផៀង។ ឧទហរណ៍ ៖ ស្រសថី កុោរ មនុសសចាស់និងជនពកិារ រត្វូបានរត្ួត្ពនិិត្យោ៉ែ ងដតិ្
ដល់ម្ដើមផធីានថាពកួម្គទទលួបានសិទនិរបស់ពកួម្គម្ហើយមនិរត្វូបានម្ធវើអាជវីកមាឬរមំ្ោភបពំាន។ 
លកខខណឍ នងិម្រលនម្ោបាយការពារកុោរ 
បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមទងំអស់បានចុោះហត្ទម្លខាម្លើលកខខណឍ យល់ដឹងពមី្រល
នម្ោបាយការពារកុោរនងិបានទទលួពត័្ោ៌នសម្ងខបអំពមី្រឿងម្នោះ។ 
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ការបថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីការទទលួបាន 

• លកខណៈវនិចិឆយ័ការម្រជើសម្រ ើស និងការចាត្អ់ាទិភាព អបកទទលួផលសរោបក់ារទទលួបានសកមាភាព 
ការកាត្ប់នទយហានិភយ័កបុងម្ររោះមហនថរាយ រត្ូវបានផថល់ជូនម្ យការវភិាគអពំមី្យនឌរ័នងិពពិិធ
ភាពម្ដើមផធីានថាអបកងាយទទលួរងម្ររោះបផុំត្អាចទទលួយកបាន។ 

• ស្រសថីនងិបុរសរគបវ់យ័ទងំអស់រាបប់ញ្ចូលទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះោនសិទនិម្សាើ
រប កបុងការចូលរមួបណថុ ោះបណាថ លរបពន័នរបកាសអាសនប។ 

• កបុងម្ពលទទលួបានសកមាភាពការកាត្ប់នទយហានិភយ័កបុងម្ររោះមហនថរាយរត្ូវបានកណំត្ន់ងិជូន
ដំណឹងម្ឆលើយត្បរត្មឹរត្ូវ និងពមិ្ររោះម្ោបល់ជ្ញមយួសហគមន ៍អំពឧីបសគគឬបញ្ហា ដដលជួបរបទោះ
ចំម្ពាោះមុខស្រសឋីនងិបុរសរគបវ់យ័រាបប់ញ្ចូលទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះ ។ 

• របពន័នផថល់ពត័្ោ៌នអំពសីងាវ កក់ារដចកចាយធានថាស្រសថីនងិបុរសរគបវ់យ័ រមួទងំអបកដដលមកពី
រកុមងាយទទលួរងម្ររោះទទលួបានពត័្ោ៌នម្នោះ។ 

• បម្ចចកវទិោទំនកទ់ំនងពត័្ោ៌នអាចម្របើរបាស់ នងិម្ៅដល់ស្រសថីនិងបុរសម្សាើៗរប ។ ពត័្ោ៌នអំពីម្ររោះ 
ថាប កន់ងិរម្បៀបកាត្ប់នទយផលប៉ែោះពាល់រត្ូវបានផសពវផាយដល់មនុសសរគបរ់ប រមួទងំអបកដដលមកពី
រកុមងាយទទលួរងម្ររោះកបុងភាសាសាមញ្ដ  និងផ្ទធ ងំរូបភាពដដលពកួម្គអាចយល់បាន។ 

• សហគមនដ៍ដលទទួលរងផលប៉ែោះពាល់រត្ូវបានម្គជូនដំណឹងអពំីសិទនិការទទលួបានរបស់ពួកម្គកបុង
ដំម្ណើ រការការកាត្ប់នទយហានភិយ័ម្ររោះមហនថរាយ ម្ហើយពត័្ោ៌នដបបម្នោះរត្ូវបានផសពវផាយ
ោ៉ែ ងទូលំទូោយម្ៅកបុងភាសាសាមញ្ដនិងផ្ទធ ងំរូបភាពកបុងកដនលងសាធារណៈ។ 

• រត្ូវបម្ងកើត្របពន័នរត្តួ្ពនិិត្យការរបកាសអាសនប និងម្ៅដល់ស្រសថីនងិបុរសរគបវ់យ័ រមួទងំអបកដដល
មកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះបានដូចៗរប ។ 

 

 

 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីភាពថ្លលលបូរ 
របពន័នថ្នការជម្មលៀសរមួបញ្ចូ លទងំវធិានការណ៍ជ្ញកោ់កស់រោបស់្រសថីនិងម្កាងរសីរត្ូវោនម្ៅកបុង
រគបប់របិទថ្នម្យនឌរ័នងិវបផធម ៌ដូចជ្ញការចល័ត្ជ្ញម្ដើម។ 
របពន័នរបកាសអាសនបជ្ញមូល ឌ នកបុងសហគមនោ៍នការចូលរមួ នងិផារភាជ បជ់្ញមយួស្រសថីនងិបុរស
រគបវ់យ័រមួទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទួលរងម្ររោះម្ដើមផធីានថានីត្ិវធិីគោឺនការដឹងអំពីត្រមូវ
ការ ស្រសថីនិងបុរសរមួទងំ សនថសុិខថ្នជរមកជម្មលៀស លកខណៈឯកជននិងកបុងសហគមន។៍ 
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ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីការចូលរមួ 

• ស្រសថីនងិបុរសរគវ់យ័រមួទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទួលរងម្ររោះចូលរមួកបុងការពិម្ររោះម្ោបល់ 
និងវាយត្ថ្មលហានភិយ័ម្ៅរគបដ់ណំាកថ់្នការម្រៀបចំការម្ឆលើយត្បម្ររោះមហនថរាយរាបប់ញ្ចូ លទងំ
របពន័នរបកាសអាសនប ការអបរ់ ំការទនំកទ់ំនងពត័្ោ៌ននិងបណាថ ញការងារ។ កបុងករណីចាបំាច់
រត្ូវអនុវត្ថការពិភាកាកបុងរកុមោនម្ភទដូចរប និងោនអបកសរមបសរមួលម្ភទដូចរប  ។ 

• ត្ំណាងស្រសថីនិងបុរសោនសមតុ្លយនិងពពិិធភាពកបុងការម្ធវើការសម្រមចចិត្ថថ្នដំម្ណើ រការកាត្ប់នទយ 
ហានភិយ័ម្ររោះមហនថរាយ នងិសកមាភាពម្រត្ៀមបងាក រម្ដើមផមី្លើកកមពស់ ទដិឌភាពសងគម វបផធមន៌ិង
ម្សដឌកិចចថ្នការកាត្ប់នទយហានភិយ័ នងិម្ឆលើយត្បសរោបរ់គបរ់កុមនិងអនុវត្ថកបុងសហគមន។៍ 

• ចំម្ណោះដឹងកបុងរសកុរបស់ស្រសថីនិងបុរសរគបវ់យ័រមួទងំអបកដដលមកពីរកមុងាយទទួលរងម្ររោះរត្ូវ
បានម្គទទួលយកនិងម្របើរបាស់ម្ៅម្ពលដដលម្រៀបចនំិងអនុវត្ថរបពន័នរបកាសអាសនប។ 

• មស្រនថីរ ឌ ភបិាលថាប កមូ់ល ឌ ននងិថាប កដ់កឹនសំហគមនរ៍ត្ូវម្លើកទកឹចិត្ថដល់ស្រសថីនិងបុរសរមួទងំ
អបកដដលមកពរីកុមងាយទទួលរងម្ររោះឲ្យចូលរមួកបុងសកមាភាពរគបរ់គងហានភិយ័ម្ររោះមហនថ
រាយនងិការសម្រមចចតិ្ថ។ 

• រត្ូវពរងងឹការសហការជ្ញមយួអងគការកបុងរសកុដដលោនរសាបោ់ន ៖ ត្ណំាងស្រសថីនិងរកមុម្ផសងៗ
ដូចជ្ញយុវវយ័និងជនពកិារ ម្ដើមផមី្លើកទកឹចិត្ថដល់ការចូលរមួរបស់សហគមនក៍បុងការម្លើកកមពស់
ការម្រៀបចឬំការអនុវត្ថកមាវធិី។ 

• រកុមវាយត្ថ្មលនិងការម្ឆលើយត្បោនសោសភាព សមតុ្លយ និងយុត្ថិធមស៌រោបស់្រសថីនងិបុរសរមួទងំ 
អបកដដលមកពរីកុមងាយទទួលរងម្ររោះ។ 

• គណៈកោា ធកិារកាត្ប់នទយហានិភយ័ម្ររោះមហនថរាយ ឬអបកោនត្ដំណងម្សាើនងឹគណៈកោា ធិការ
រត្ូវោនសមតុ្លយភាពរវាងស្រសថីនិងបុរសរមួទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទលួរងម្ររោះ។ 

• អបកសរមបសរមួលការកាត្ប់នទយហានិភយ័ម្ររោះមហនថរាយទំងរសីថនិងបុរសរត្ូវបានជួល និង
បណថុ ោះបណាថ ល។ កដនលងដដលោនការលំបាករត្វូពិម្ររោះម្ោបល់សហគមន ៍អំពីសកមាភាពសម
រសបដដលរត្ូវយកម្ៅជួលនិងបណថុ ោះបណាថ លកបុងនមត្ណំាងឲ្យម្ភទនីមយួៗ។ 

 
 

ការម្បថជ្ញញ ចិត្ថម្ដើមផ ីសុវត្ទភិាព 

បញ្ហា សុវត្ទិភាពជ្ញកោ់កត់ាមដផបកនមីយួៗ 

ត្រមូវការនិងកងវល់អំពសុីវត្ទិភាពរបស់ស្រសថីនិងបុរសរគបវ់យ័រាបប់ញ្ចូ លទងំអបកដដលមកពរីកុម
ងាយទទលួរងម្ររោះ រត្ូវបានរាបប់ញ្ចូ លកបុងការវាយត្ថ្មលពភីាពងាយទទលួរងម្ររោះរបស់
សហគមនដ៍ដលបានម្ធវើម្ឡើងសរោបម់្ររោះថាប កធ់មាជ្ញត្ិដដលម្កើត្ោនម្ឡើង។ 
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• រត្ូវផថល់ការគតិ្ពចិារណាអពំលីកខណៈទទួលយកបានម្ៅកបុងមជឈមណឍ លជម្មលៀសជ្ញពិម្សស
សរោបអ់បកដដលោនការផ្ទល ស់បថូរចល័ត្ទីតាងំ ដូចជ្ញមនុសសចាស់ ជនពិការ នងិស្រសឋីោនថ្ផធម្ពាោះ
ជ្ញម្ដើម។ 
ការបងាក រ នងិការម្ឆលើយត្បអមំ្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័ នងិការការពារកុោរ 

• រត្ូវោនការចូលរមួពអីបកដដលោនហានភិយ័ខពស់បំផុត្ម្ៅនឹងអំម្ពើហិងាម្យនឌរ័ កបុងការម្រៀបចំ
ការរគបរ់គងនងិការសរមបសរមួលសកមាភាពការកាត្ប់នទយហានភិយ័ម្ររោះមហនថរាយ។ 

• រត្ូវម្ធវើសកមាភាពជ្ញកោ់កម់្ដើមផទីបស់ាក ត្ហ់ានិភយ័ថ្នអំម្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័ម្ៅកបុង
មជឈមណឍ លជម្មលៀស។ ឧទហរណ៍ ៖ ទតីាងំ ភាពឯកជន ការដបងដចកសោា រៈអនមយ័ ច់
ម្ យដឡកសរោបស់្រសថីនិងបុរស។ 

• បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមទងំអស់ដដលចូលរមួកបុងការងារការកាត្ហ់ានិភយ័ម្ររោះ
មហនថរាយរត្ូវោនបញ្ជ ី និងពត័្ោ៌នលមអតិ្ទកទ់ងភាប កង់ារនិងអបកជំនញអំម្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័ 
ការការពារកុោរនងិម្សវាររំទដផបកផលូវចតិ្ថផលូវការ និងមនិផលូវការដដលពកួម្គអាចបញ្ជូ នអបកដដលរង
ម្ររោះម្ យអំម្ពើហងិាទកទ់ងម្យនឌរ័ឬកុោរដដលបងាា ញពឧីបទធវម្ហតុ្ថ្នអំម្ពើហិងាម្ៅរកការ
ជួយ ររំទដល់អបករងម្ររោះ។ 

• សារសថីពកីារបងាក រនិងការម្ឆលើយត្បម្ៅនងឹអំម្ពើហងិាយនឌរ័នងិការការពារកុោររត្ូវបានបញ្ចូល
ម្ៅកបុងសកមាភាពផសពវផាយសហគមន។៍ ឧទហរណ៍ ៖ ការដលលងសុនធរកថាឬការផថល់សារតាម
ផ្ទធ ងំរូបភាពម្ៅកបុងមជឈមណឍ លបណថុ ោះបណាថ លនងិមជឈមណឍ លជម្មលៀស។ 
របពន័នការពារថ្ផធកបុង 
ការបងាក រការម្កងរបវញ័្ច  និងការរមំ្ោភបពំានផលូ វម្ភទ 

• បម្ងកើត្របពន័នពាកយបណថឹ ងរបត្ិកមាអបកទទួលផលនិនងអាចទទលួយកបានសរោបស់្រសថីនងិបុរសរមួ
ទងំអបកដដលមកពរីកុមងាយទទលួរងម្ររោះ។ ឧទហរណ៍ ៖ បុគគលិករសីថនងិបុរសអាចទទលួពាកយ 
បណថឹ ងតាមរបពន័នម្នោះម្ យមនិពឹងដផអកដត្ម្លើពាកយបណថឹ ងជ្ញោយលកខណ៍អកសរសរោបអ់បក
ដដលោនការម្ចោះដងឹខពស់ម្នោះម្ទ។ រត្ូវពិចារណាផថល់ម្ពលម្វោថ្នថ្លងម្ធវើការដដលការោិល័យ
ពាកយបណថឹ ងម្បើកចហំម្ដើមផទីទលួបានការម្របើរបាស់កានដ់ត្ម្រចើនសរោបម់នុសសរគបរ់ប ម្ហើយទី
តាងំថ្នពាកយបណថឹ ង ឬការោិល័យរត្ូវបានម្គចាត្ទុ់កថាជ្ញចណុំចសុវត្ទិភាពនងិរកាការសោង ត្។់ 

• ោនការដណនចំាស់ោស់និងោនត្ោល ភាពម្លើលកខណៈវនិចិឆយ័ថ្នការម្រជើសម្រ ើសអបកទទួលផល 
ម្ដើមផកីាត្់បនទយសកាថ នុពលថ្នការម្កងរបវញ័្ច  និងការរមំ្ោភបំពានផលូ វម្ភទពីសំណាក់ភាប ក់ងារ
មនុសសធម៌។ ម្សចកថជូីនដណឹំងជ្ញសាធារណៈជ្ញអកសរ និងផ្ទធ ងំរូបភាពដណនអំំពលីកខណៈវនិចិឆយ័
ថ្នការម្រជើសម្រ ើសនងិរឭំករបជ្ញពលរដឌដដលទទលួរងផលប៉ែោះពាល់ពសិីទនពិិត្របាកដរបស់ពួកម្គថា
អវីដដលរត្វូទទលួបានទងំម្នោះមនិត្រមូវឲ្យោនការត្បសបងវញិម្ឡើយ។ 
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រកុមឬបុគគលណាដដលពឹងដផអកម្លើអបកដថ្ទម្ដើមផទីទួលបានជំនយួកបុងការទទលួយកម្សវាកមា
កាត្ប់នទយហានិភយ័ម្ររោះមហនថរាយ រត្ូវបានរត្តួ្ពនិិត្យោ៉ែ ងដិត្ដល់ម្ដើមផធីានថាពួកម្គ
ទទួលបានសិទនិនិងរា នការម្កងរបវញ័្ច ឬរមំ្ោភបពំាន។ ឧទហរណ៍ ៖ ស្រសថី កុោរ ចាស់ជរា 
និងជនពកិារ។ 
លកខខណឍ និងម្រលនម្ោបាយការពារកុោរ 
បុគគលិកកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមទងំអស់បានចុោះហត្ទម្លខាម្លើលកខខណឍ យល់ដឹងអពំី
ម្រលនម្ោបាយការពារកុោរនិងបានទទួលពត័្ោ៌នសម្ងខបអំពីម្រឿងម្នោះ។ 
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ឧបសមព័នធ ១: ការបា ាន់្បមាណ្ត្្មវូការ និង
ការវិភាគ ប្េនឌរ័ និងពិពធិភាព 

 

 
 ការបា៉ែ នរ់បោណត្រមូវការគឺជ្ញជំហានដបូំងកបុងការផថល់នូវកមាវធិីម្ររោះអាសនបម្ៅកបុងរគបដ់ផបកទងំអស់។ 
ម្ៅម្ពលម្យើងដឹងថាម្ត្ើអបកណាដដលរងផលប៉ែោះពាល់ ម្ត្ើជ្ញស្រសថីឬម្កាងរសី បុរសឬម្កាងរបសុ អបកណាដដលជ្ញ
រកុមតូ្ចៗនិងអបកងាយទទលួរងម្ររោះបផុំត្ម្នោះ បនធ បម់ករត្ូវម្រៀបចំទនិបនយ័សថីពីរបជ្ញជនដដលទទួលរងផល
ប៉ែោះពាល់ម្ យោនការដបងដចក ម្ភទ អាយុកតាថ ដដលពាកព់ន័នដថ្ទម្ទៀត្ដូចជ្ញពិការភាព នងិជ្ញត្ិម្ដើមភាគត្ចិ
ជ្ញម្ដើមម្ដើមផងីាយរសលួកបុងការម្ឆលើយត្បជ្ញបនធ នក់បុងម្ពលោនម្ររោះមហនថរាយ។ 
 ការវភិាគអំពីម្យនឌរ័នងិពពិិធភាពជយួ ម្យើងឲ្យយល់និងម្ឆលើយត្បម្ៅនឹងត្រមូវការជ្ញកោ់ករ់បស់របជ្ញ
ជនដូម្ចបោះម្ហើយរត្ូវដត្បញ្ចូលការងារម្នោះម្ៅកបុងដផបកថ្នការបា៉ែ នរ់បោណត្រមវូការ នងិការវភិាគសាទ នភាព។ 
 

សំណួរនិងចណុំចររំទការវភិាគដូចខាងម្រកាម: 
 

 ១. ម្ត្ើពត័្ោ៌នអពំីរកុមដដលទទលួរងផលប៉ែោះពាល់គឺជ្ញអវ?ី ឧទហរណ៍៖ ចំនួនរគួសារនិងសោជិករគសួារ
ដដលរត្ូវដបងដចក ម្ភទនងិអាយុ ចំននួស្រសថី និងបុរសដដលជ្ញម្មផធោះ ម្មរគសួារ ចនំួនស្រសថីោនថ្ផធម្ពាោះ នងិចំននួ
រសីនងិរបសុថ្នកុោរដដលរា នរកុមរគសួារ មនុសសចាស់ជរា ជនពិការ អបកជងំរុឺាថំ្រ ៉ែ។  
 

 ២. ម្រៅពីរកមុដដលបានម្រៀបរាបខ់ាងម្លើម្ត្ើោនរកុមងាយរងម្ររោះម្ផសងម្ទៀត្ម្ៅកបុងសហគមនដ៍ដរឬម្ទ? 
ឧទហរណ៍៖ ទងំម្នោះអាចរមួបញ្ចូលជនជ្ញត្ិម្ដើមភាគត្ិច ជនអម្នថ របម្វសន ៍វណត ៈឬរកុមងាយទទួលរងម្ររោះ។ 
 

 ៣. ស្រសថី និងបុរសរគបវ់យ័រាបប់ញ្ចូ លទងំអបកដដលមកពីរកុមងាយទទួលរងម្ររោះរត្ូវបានម្គពិម្ររោះម្ោបល់ 
និងចូលរមួកបុងការបា៉ែ នរ់បោណម្ដើមផកីណំត្ព់ីត្រមូវការ និងការរពួយបារមាជ្ញកោ់ករ់បស់ពួកម្គម្ៅកបុងកមាវធិី
ពិត្របាកដតាមដផបកដដលពាកព់ន័ននងឹភាពថ្លលលបូរ ការទទួលបាន ការចូលរមួ នងិសុវត្ទភិាព? 
 



43 

 

 

 ៤. ការបា៉ែ នរ់បោណគួរម្ធវើម្ឡើងតាមរយៈការសម្ងកត្នងិការសួរសំណួរ ម្ យោនការដបងដចកកមាវធិជី្ញក់
ោករ់វាងរកុមស្រសថី នងិបុរស។ ម្ត្ើោនយនឋការម្ដើមផធីានឲ្យោនត្ណំាងម្យនឌរ័និងពិពធិភាព ការចូលរមួពី
រកុមម្ផសងៗកបុងសងគម សរោបក់ារវភិាគភាពខុសរប ថ្នត្រមវូការនិងផលវបិាកដដលោនរបសិទនភិាពជ្ញងម្នោះ
ឬម្ទ? របសិនម្បើោន ម្ត្ើោនយនថការអវខីលោះ? 
 
 ៥. លកខណៈវនិចិឆយ័ការម្រជើសម្រ ើស និងការចាត្អ់ាទភិាពអបកទទួលផល (ម្មើលទពំរ័44) រត្វូរបាបព់ត័្ោ៌ន
តាមរយៈការវភិាគយនឌរ័នងិពពិិធភាព។ ម្ត្ើអបកណាដដលជ្ញអបកោនត្រមវូការជ្ញកោ់ក ់អបកម្ៅលីវ ម្មរគសួារ 
ជនពកិារ ស្រសឋីោនថ្ផធម្ពាោះ ស្រសថីបំម្ៅកូន ចាស់ជរា កុោរ និងអបកោនជងំឺរុាថំ្រ ៉ែជ្ញម្ដើម - រត្ូវបានរាបប់ញ្ចូលកបុង
លកខណៈវនិិចឆយ័ថ្នការម្រជើសម្រ ើស និងចាត្អ់ាទភិាព? 
 

 ៦. ម្ត្ើការរពំឹងទុកម្លើត្នួទីស្រសថីនងិបុរសម្ៅកបុងដផបកនមីយួៗោនអវខីលោះ? ឧទហរណ៍ ៖ កបុងការសាងសង់
ទីជរមក ការដលទនំិងជួសជុលអណថូ ងទកឹ បងគន ់កដនលងងូត្ទកឹ និងការរបមូលទកឹនិងម្របងឥនធនៈ?  
 

 ៧. ម្ត្ើរកុមចុោះម្ធវើការបា៉ែ នរ់បោណការម្ឆលើយត្បោនសោសភាព សមតុ្លយ និងយុត្ថិធម៌រវាងស្រសថីនិងបុរស 
ដដរឬម្ទ? ម្ត្ើសកមាភាពជ្ញកោ់កដ់ដលរត្ូវការម្ដើមផបីម្ងកើត្ការអនុញ្ហដ ត្ថនិងទហំសំរោបស់្រសថីនងិរកមុដដលងាយ 
ទទួលរងម្ររោះចូលរមួកបុងរកមុម្ឆលើយត្បោនករមតិ្ឬទហំំប៉ែុណាត ? របសិនម្បើោន ម្ត្ើការចូលរមួម្នោះម្ៅកបុង
សកមាភាពអវីខលោះ? 
 

 របសិនម្បើចម្មលើយណាមយួកបុ ងសំណួរណាមយួខាងម្លើ ម្នោះម្ឆលើយថា "ម្ទ" ឬពត័្ោ៌នដដលពាកព់ន័នមិនោន
ចម្មលើយម្នោះ រត្ូវដត្កត្ស់ោគ ល់និងម្ធវើពត័្ោ៌នលំអិត្អពីំបញ្ហា ដដលរត្ូវដកត្រមូវរមួបញ្ចូ លម្ៅកបុ ងការម្ធវើការបា៉ែ ន់
របោណម្នោះ។ 
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ឧបសមព័នធ ២:  លក្ខណ្ៈវិនចិឆេ័ការប្្រើសប្រើស 
និងការចាត្់អាទភិាពអនក្ទទលួផល 

 

  
 ម្ យសារលវកិាោនការកណំត្ ់ មនិដមនជ្ញនិចចកាលអាចជយួ មនុសសរគបរូ់បបានរគបត់្រមូវការរបស់
ពួកម្គម្នោះម្ទ។ ដូម្ចបោះវាោនសារៈសំខានខ់ាល ងំណាស់កបុងការម្របើធនធានដដលោនម្ដើមផកីំណត្ន់ិងផថល់អាទិភាព
ដល់អបកងាយទទលួរងម្ររោះបំផុត្។ ការម្ធវើដបបម្នោះនឹងត្រមូវឲ្យោនការកណំត្ម់្រលម្ៅតាមភូមសិាស្រសឋនិង
ម្ៅកបុងត្បំនដ់ដលបានកណំត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណម្ យម្ផ្ទថ ត្ម្លើត្រមូវការចាបំាចប់ំផុត្ថ្នភាពងាយទទួលរងម្ររោះនងិ
ការវភិាគសមត្ទភាពរមួោនការវភិាគម្យនឌរ័នងិពពិិធភាព។ 
 កបុងការម្រជើសម្រ ើសនិងចាត្អ់ាទភិាពអបកទទួលផលថ្នជំនយួមនុសសធមឬ៌ជំនយួសម្ស្រងាគ ោះបនធ នម់្យើងរត្ូវ
ធានឲ្យោននូវម្សចកថីរត្វូការឯករាជយនងិវធិសីាស្រសថរបកានយ់កម្យនឌរ័និងពិពធិភាពកដូ៏ចជ្ញការកណំត្ម់្រល
ម្ៅសមរសបដល់អបកទទលួផល។ 
 លកខណៈវនិិចឆយ័ថ្នការម្រជើសម្រ ើសនងិការចាត្អ់ាទភិាពអបកទទលួផលរត្វូបានបម្ងកើត្ម្ឡើងម្ យោនការ
ពិម្ររោះម្ោបល់ជ្ញមយួសហគមនដ៍ដលរងផលប៉ែោះពាល់។ បនធ បម់ករត្វូយកលកខណៈវនិចិឆយ័ម្នោះម្ៅ
ផសពវផាយោ៉ែ ងទូលំទូោយដល់របជ្ញជនដដលទទលួរងផលប៉ែោះពាល់។ ការផថល់យុត្ថិធម ៌នងិភាព
ចាស់ោស់រត្ូវបានផថល់ជូនរបជ្ញជនកបុងការកណំត្ម់្រលម្ៅថ្នជនំួយដល់រកមុណាមយួជ្ញកោ់កឬ់សរោប់
ការរាបប់ញ្ចូ លរកុមជ្ញកោ់កណ់ាមយួ។ 
 

 កបុងការបម្ងកើត្លកខណៈវនិិចឆយ័ម្រជើសម្រ ើសអបកទទលួផល គជឺ្ញចំនុចសំខានដ់ដលរត្ូវគតិ្គូរពីទំម្នរឬ
ការអនុវត្ថនម្ោបាយសងគម នវិបផធម៌ដដលោនពមុីនមកនងិអាចម្ធវើឲ្យពួករគយកចិត្ថទុក កឬ់ទញយក
របម្ោជនព៍ីរកុមមយួចំនួន។ សំខានប់ផុំត្រត្វូយកចតិ្ថទុក កក់បុងការងារដសវងរកជនដដលរបឈមនងឹហានិ
ភយ័ខពស់ និងោនសមត្ទភាពត្ចិត្ចួកបុងការត្សវូយកឈបោះការរបឈមមុខនឹងហានិភយ័ទងំម្នោះ។ ការងារម្នោះ
រត្ូវពិម្ររោះម្ោបល់ជ្ញមយួសហគមនដ៍ដលទទលួរងផលប៉ែោះពាល់។ រត្ូវពចិារណាបុគគលឬរកុមមយួចំនួនដដល
រត្ូវចូលរមួម្ យមនិោនកណំត្ច់ំម្ពាោះ ជនជ្ញត្ភិាគត្ចិ ស្រសថី និងស្រសថីជ្ញម្មរគសួារ កុោរដដលជ្ញម្មរគសួារ អបក
ម្ផសងៗម្ទៀត្ោនចាស់ជរា ជនពិការ អបកោនជងំឺរុាថំ្រ ៉ែ ឬសាទ នភាពសុខភាពធងនធ់ងរ អបកមនិម្ចោះអកសរ អបករកីរក 
អបករា នដធីលី អបកដដលរា នឯកសារបញ្ហជ កព់ីសញ្ហជ ត្ិឬជនជ្ញត្ ិអបកោនឯកសារជ្ញជនម្ភៀសខលួន អបកដសវងរក
សិទនិរជកម្កាននិងរស់ម្ៅរា នចាបអ់នុញ្ហដ ត្ថ។ 
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 កបុងករណីជ្ញម្រចើនគឺភាគម្រចើនអបកដដលោនហានភិយ័ឬរកមុរគួសារដដលោនលកខណៈវនិិចឆយ័ដូចដដល
បានកណត្។់  ការកណំត្អ់ត្ថសញ្ហដ ណភាពងាយទទលួរងម្ររោះបំផុត្ដដលរត្ូវម្ធវើម្ឡើងម្ យអបក
ជំនញកបុងរសកុ។ 

 ភាពងាយទទលួរងម្ររោះបណាថ លមកពកីារផ្ទល ស់ទីកដនលង ទតីាងំភូមសិាស្រសថ វបផធមជ៌្ញកោ់ក ់និង
អំណាចសងគម ការទទួលបានពត័្ោ៌ន ការអបរ់ ំលទនភាពទទលួបានធនធានសោា រៈនិងហិរញ្ដ វត្ទុរមួ 
ទងំការរបកបមុខរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ្ ការទទលួបានការររំទម្សវាកមា និងបណាឋ ញសងគម លកខណៈជ្ញក់
ោករ់បស់រកមុរគសួារឬបុគគល។ 

 

លកខណៈវនិិចឆយ័ការម្រជើសម្រ ើសត្ណំាងអបកទទលួផល នងិការកណំត្អ់ាទភិាព 

• លកខណៈវនិិចឆយ័ថ្នការម្រជើសម្រ ើសនងិការកំណត្អ់ាទភិាពដូចខាងម្រកាមរត្ូវបានយកមកម្របើរបាស់
ពីគំរូមយួដដលបានម្របើរបាស់ម្ៅកបុងរបម្ទសហវីលីពីនកបុងម្ពលោនពយុោះថ្ហោ៉ែ នកបុងការដកឹនមំ្រៀប 
ចំកដនលងសាប កម់្ៅម្ យកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហម។ 

• កបុងការម្ឆលើយត្បចំម្ពាោះរកុមដដលោនម្ររោះមហនថរាយដធ៏ំម្ យោនការចូលរមួពីថាប កជ់្ញត្ិរគប់
លំ បថ់ាប ក ់និងភាប កង់ារអងគការអនថរជ្ញត្ជិ្ញម្រចើន ម្ហើយគំរូម្នោះរត្ូវម្ធវើឲ្យោនភាពទូលំទូោយ ។ 

• ចំម្ពាោះម្ររោះអាសនបតូ្ចតាច សោគមជ្ញត្ិអាចម្ឆលើយត្បតាមរយៈបុគគលិកនងិអបកសា័រគចិត្ថកបុងមូល
 ឌ នម្ហើយលកខណៈវនិចិឆយ័គួរម្ធវើឲ្យោនភាពសាមញ្ដនងិងាយរសលួ។ 

• សំណូមពរឲ្យរកមុរគសួារទងំអស់រត្ូវកណំត្អ់ាទភិាពពិនធុខពស់បំផុត្ម្លើធនធានដដលោន។ 

• សូមកត្ស់ោគ ល់ថាគំរូម្នោះដផអកម្លើរគសួារ។ វាមនិដមនអារស័យម្លើបុគគលដដលរស់ម្ៅម្រៅរកុម
រគួសារម្នោះម្ទ។ ម្ទោះជ្ញោ៉ែ ងណាកម៏្ យម្ៅដត្ោនភាពរបឈមនឹងការម្ភលចកបុងជនំួយដផបក
មនុសសធម៌។ ទងំម្នោះមនិនោិយដល់អបកដដលរត្ូវបានម្គម្រ ើសម្អើងកបុងរគសួារដដលមនិបានទទួល 
អត្ទរបម្ោជនព៍ីការដចកចាយម្ឡើងវញិកបុងរកមុរគួសារម្នោះម្ទ។ ម្នោះគឺជ្ញបញ្ហា កបុងបរបិទជ្ញកោ់ក ់
ម្ហើយអបកម្ឆលើយត្បកាកបាទរកហមអឌណចនធរកហមរត្ូវដត្គតិ្អពំីបញ្ហា ម្នោះម្លើសពីគំរូដដលោន។ 

ម្សចកថដីលលងការណ៍ទងំអស់ដដលោនសញ្ហដ ផ្ទក យ(*)រត្វូយកមកពចិារណាម្ យរបងុរបយត័្ប 
 ម្រពាោះវាោនលកខណៈជ្ញកោ់កន់ងិសាចញ់ាត្។ិ ម្សចកថដីលលងដបបម្នោះរត្វូសរម្សរសារម្ឡើងវញិឬលុប
ម្ចាល។ 
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លកខណៈវនិចិឆយ័រគសួារ 
 

ចំនួនសោជិករគសួារោនម្រចើនជ្ញង (៥)* របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

រគួសារោនមនុសសចាស់ជរា (*) ស្រសថីោនថ្ផធម្ពាោះឬស្រសថីបមំ្ៅម្ ោះកូន ជន
ពកិារ អបកជំងរុឺាថំ្រ ៉ែ កុោរករំពាោថ យដដលោនវយ័ជទំង ់(អាយុម្រកាម១៨ ប្ )ំ 

របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

ម្មរគសួារចាស់ជរា (*) ស្រសថី កុោរ (អាយុម្រកាម១៨ ប្ )ំ  ឬបុរសដដលមនិ
ទនម់្រៀបអាពាហ៍ពពិាហ៍ ឬោនថ្ដគូដដលជយួ ចញិ្ច ឹមកុោរ  

របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

រគួសារដដលកណំត្ថ់ាជ្ញរកុមជនជ្ញត្ិម្ដើមភាគត្ចិ។* របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

អបកងាយរងម្ររោះដថ្ទម្ទៀត្ដដលបានសាគ ល់ អពំីត្រមូវការបញ្ហា តាមដផបក
នមីយួៗជ្ញកោ់ករ់មួោន រកមុស្រសថីរសឡាញ់ស្រសថី បុរសរសឡាញ់បុរស អបក
រសឡាញ់ម្ភទទងំពីររមួរប  អបកបថូរម្ភទ ស្រសថីដដលរត្ូវបានម្គយកម្ៅលក ់ស្រសថី 
និងកុោរដដលទទលួរងនូវអំម្ពើហិងា។ គួរកត្សំ់រល់ថាម្នោះមិនដមនជ្ញបញ្ហា
ដដលរត្ូវរត្ួត្ពិនិត្យជ្ញរបចាឬំពត័្ោ៌នដដលរបមូលបានកបុ ងការវាយត្ថ្មលតាម
លកខណៈសថង ់ខបងផធោះម្នោះម្ទ។ ដូចម្នោះគួរយកមកពិចារណារបសិនម្បើបាន
ដឹងពត័្ោ៌នទងំម្នោះ។ មិនរត្ូវដសវងរកពត័្ោ៌នម្នោះជ្ញកោ់កស់រោបម់្រល
បំណងកបុ ងការបំម្ពញនូវចណុំចអាទិភាពថ្នឧបករណ៍ម្នោះម្ឡើយ។ 

របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

សរុបពនិធុដផបកម្នោះ (ខពស់បផុំត្ ២៥)  

សាទ នភាពរគសួារ 
 

បចចុបផនបម្នោះរា នសោជកិណាោប កក់បុងរគួសារោនការងារម្ធវើម្ទ របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

រកុមរគសួារមនិបានទទួលការររំទដផបកហិរញ្ដ វត្ទុពីសាចញ់ាត្ិម្នោះម្ទ របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

រគួសារោនរទពយសមផត្ថិត្ចិត្ួចមនិោនរទពយសមផត្ថសំិខាន ់* របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

រគួសារមនិបានទទលួបណ័ត ជំនយួមនុសសធម៌ * របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

សរុបពនិធុដផបកម្នោះ (ខពស់បផុំត្ ២៥)  

 
  បញ្ហា តាមដផបកជ្ញកោ់ក(់ឧទហរណ៍ ៖ ទជីរមក - លកខខណឍ លំម្ៅ ឌ ន) 
 

រគួសារដដលមនិោនសិទនកានក់ាបដ់ធីលីឬលំម្ៅ ឌ នជ្ញផលូវការ របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

កុោរដល់អាយុចូលម្រៀនប៉ែុដនថមនិអាចចូលម្រៀនបាន របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

កដនលងសាប កម់្ៅតូ្ចម្ពក* (ឧទ៖ ត្ិចជ្ញង ៣.៥ម២សរោបម់នុសសោប ក់
ម្ៅតាមសថង ់ដសវវ) សរោបទ់ហំំថ្នរគសួារ។ 

របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

កដនលងសាប កម់្ៅរបឈមនឹងម្ររោះថាប ក ់* របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

សរុបពនិធុដផបកម្នោះ (ខពស់បផុំត្ ២៥)  
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ការទទលួបានម្សវា 
 

រគួសារោនលទនភាពត្ចិត្ចួឬមនិបានទទួលម្សវាសុខភាព* របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  
រគួសារោនលទនភាពត្ចិត្ចួឬមនិបានទទួលម្សវាទឹកសាអ ត្ឬគុណភាព
ទឹកមនិលអ * 

របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

រគួសារោនលទនភាពត្ចិត្ចួមនិោនបងគនម់្របើឬរា នអនមយ័* របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

រគួសារោនលទនភាពត្ិចត្ចួឬរា នម្ភលើងអគគីសនីឬការផគត្ផ់គងម់្របងឥនននៈ* របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  
   សរុបពនិធុដផបកម្នោះ (ខពស់បផុំត្ ២៥)  

 

  យនថការម្ ោះរសាយឬភាពធនោ់ ំ
របាយការណ៍រគសួារពកីារកាត្ប់នទយបរោិណឬគុណភាពថ្នអាហារ របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  
ម្កាងៗកំពុងម្ធវើការម្ៅកដនលងដដលពកួម្គមនិធាល បប់ានម្ធវើមុនម្ពលោន
ម្ររោះអាសនប 

របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

របាយការណ៍រគសួារធាល បោ់នលករ់ទពយសមផត្ថិចាបត់ាងំពោីនម្ររោះ
អាសនប 

របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

របាយការណ៍រគសួារោនជពំាកប់ណុំលចាបត់ាងំពីោនម្ររោះអាសនប របសិនម្បើច៎ា ពិនធុ៥  

សរុបពនិធុដផបកម្នោះ (ខពស់បផុំត្ ២៥)  
 

 សរបុពិនធុរគបដ់ផបកទងំអស់ 
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ប្រលការណ្៍្គឹោះទាំង៧ របស់ចលនាកាក្បាទ្ក្ហម 
និងអឌឍចនទ្ក្ហមអនេរជ្ត្ិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ភាពមនុសសធម ៌ ចលនកាកបាទរកហម និងអឌណចនធរកហមអនថរជ្ញតិ្
ម្កើត្ម្ឡើងម្ យបំណងរបាថាប សំម្ៅជួយ ជនរងរបសួម្ៅកបុងសមរភូមិ
ម្ យមនិដបងដចកឬម្រ ើសម្អើង។ ខិត្ខំខបោះដខបងម្ៅតាមសមត្ទភាពជ្ញតិ្
និងអនថរជ្ញតិ្របស់ខលួន ម្ដើមផបីងាក រនិងកាត្់បនទយទុកខលំបាកម្វទនរបស់
មនុសសម្ោករគបទី់កដនលងដដលជួបរបទោះ។ ម្រលបំណងថ្នចលនគឺ
ការពារជីវតិ្និងសុខភាព ម្ហើយធានការម្ររពមនុសសម្ោក។ ចលន
នឹងម្លើកកមពស់ ការម្ោគយល់រប ម្ៅវញិម្ៅមក មតិ្ថភាពសហ
របតិ្បត្ថិការ និងសនថិភាពសទិត្ម្សទរ កបុងចំម្ណាមជនរគបរ់បូ។ 

 
ភាពមនិលំម្អៀង ជ្ញភាពមនិដបងដចក ឬម្រ ើសម្អើងសញ្ហជ តិ្ ពូជសាសន ៍
ជំម្នឿសាសន វណត ៈ ឬទសសនៈនម្ោបាយម្ឡើយ។ ភាពមនិលំម្អៀង 
ខិត្ខំរបឹងដរបងសរោលការ ឈចឺាបម់្ខាល ចផារបស់ជនរគបរ់បូម្ យ
ចំម្ពាោះដត្អបកដដលរតូ្វការចាបំាច់ឱយជួយ  និងជូនអាទិភាពដល់ករណី
ដដលជ្ញម្ររោះអាសនបជ្ញងម្គ។ 
 
អពោរកឹត្ភាព ម្ដើមផបីនថរកាកថីម្សាមនសសរកីរាយនិងជំម្នឿទុកចិត្ថពី
រគបម់ជឈ ឌ នចលនមនិគបផចូីលរមួកបុងកបុងការដវកដញករកខុសរតូ្វកបុង
បញ្ហា នម្ោបាយពូជសាសនជំ៍ម្នឿសាសន មម្នគមនវ៍ជិ្ញជ ម្ឡើយ។  

 

ឯករាជយភាព ចលនរតូ្វដត្ឯករាជយ សោគមជ្ញតិ្ម្ទោះជ្ញជំនួយការកបុង
ការផថល់ម្សវាកមាមនុសសធមរ៌បស់រ ឌ ភិបាល និងសទិត្ម្ៅម្រកាមចាប់
របស់របម្ទសជ្ញតិ្កម៏្ យ កជ៏្ញនិចចកាលរតូ្វដត្រកាសវ័យភាពរបស់ខលួន 
ម្ដើមផអីាចម្ធវើសកមាភាពបានរសបតាមម្រលការណ៍រគឹោះថ្នចលន។ 
 
ម្សវាកមាសា័រគចិត្ថ គឺជ្ញអងគការសម្ស្រងាគ ោះម្ យសា័រគចិត្ថដដលមនិដមនម្ធវើ
សកមាភាពម្ យសារដត្ចងប់ានផលចំម្ណញម្នោះម្ឡើយ។ 
 
ឯកភាព ម្ៅកបុងរបម្ទសមយួ អាចោនសោគមជ្ញតិ្ដត្មយួគត្ ់សោគម
ជ្ញតិ្ម្នោះរតូ្វដត្ម្បើកចំហជូនជនរគបរ់បូ ម្ហើយរតូ្វបំម្ពញភារកិចចមនុសស
ធមម៌្ៅទូទងំរបម្ទស។ 
 
សកលភាព ចលនកាកបាទរកហម និងអឌណចនធរកហមអនថរជ្ញតិ្កបុង
ម្នោះរគបស់ោគមជ្ញតិ្ទងំអស់ោនឋានៈម្សាើរប ោនការទទួលខុសរតូ្វ
និងករណីកិចចដូចៗរប កបុងការជួយ រប ម្ៅវញិម្ៅមកជ្ញលកខណៈសកល។ 
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