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ទៅរកបទដ្ឋានមួយច្បាស់លាស់និងដឹកនាំបន្ត
ការរៀនសូត្រ និងធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលើ
គុណភាព និងគណនេយ្យភាពក្នុងការឆ្លើយ
តបជំនួយមនុស្សធម៌។ អង្គការមួយចំនួនចង់
បង្កើតឧបករណ៍ដើម្បីអាចប្រៀបធៀបលទ្ធផល
ការងាររបស់អង្គការដទៃទៀតដែលមានបរិបទ
និងពេលវេលាខុសៗគ្នា។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

3

សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ សូចនាករស្នាដៃការងារ គួរតែ
ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាសំណុំ។ វាមានមួយ
ចំនួនតូចដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅគ្រប់ផ្នែក
និងបរិបទ ហើយឆ្លុះបញ្ចាំងសេចក្តីត្រូវការ
ទៅនឹងព័ត៌មានទាំងបីជ្រុងគឺប្រភពផ្សេងៗ
គ្នារួមជាមួយ ក្រុមមនុស្សផ្សេងៗគ្នា ក្នុង
ចំណោមប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់។
ប្រសិនបើអង្គការមួយណាសម្រេចចិត្ត
មិនប្រើប្រាស់សូចនាករនេះទេនោះ នឹង
ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យពន្យល់ ពីហេតុផល
ចំពោះការសម្រេចបែបនេះយ៉ាងជាក់លាក់នៅ

ត្រូវការដែលមានលក្ខណៈចម្រុះ ប៉ុន្តែការពេញ
ចិត្តជាមួយកម្មវិធីដែលកំពុងបន្តសូចនាករ
ស្នាដៃការងារចាំបាច់ត្រូវបានវាស់វែងនៅ
ក្នុងវិធីឱ្យស្របទៅតាមពេលវេលា ទីកន្លែង
និងតម្រូវយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមកម្រិត
អប្បបរមាដែលមានការបែងចែកទិន្នន័យ
តាមអាយុ និងភេទជាដើម។
មធ្យោបាយងាយស្រួលមួយក្នុងការដាក់ពិន្ទុ
លើសូចនាករគឺប្រើខ្នាតប្រាំកម្រិត
(១=មិនយល់ស្របទាំងស្រុង
២=មិនយល់ស្រប

ពេលរាយការណ៍អំពីលទ្ធផល។

៣=អាចយល់ស្រប ឬមិនយល់ស្រប

ការបន្សុំា សូចនាករស្នាដៃការងារគួរតែ

៥=យល់ស្របទាំងស្រុង)។

បន្សុំាទៅនឹងបរិបទនីមួយៗ និងដំណើរការ
ជាក់លាក់របស់អង្គការ។ វាអាចត្រូវបាន
បំពេញដោយសូចនាករសមរម្យដទៃទៀត

៤=យល់ស្រប

ការណែនាំបន្ថែម អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបាន
ណែនាំឱ្យយោងទៅនឹងតំណភ្ជាប់ (Links)

និងសំណួរណែនាំ។

ខាងក្រោមទៅកាន់សេចក្តីណែនាំនៅចុង

ពេលវេលា សូចនាករស្នាដៃការងារ

លេខយោងសម្រាប់ព័ត៌មានដែលមាន

និងសំណួរ ណែនាំអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅ

បញ្ចប់នៃផ្នែកនីមួយៗ និងសទ្ទានុក្រម និង
ប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត។

គ្រប់ដំណាក់កាលនៃការឆ្លើយតបចាប់ពីការ
ប៉ាន់ប្រមាណរហូតដល់ការវាយតម្លៃ។
ការវាស់វែងសូចនាករស្នាដៃការងារមាន
បំណងជម្រុញលទ្ធភាពវាស់វែងការរីកចម្រើន
ការងារ ឬ និងប្រៀបធៀបនឹងពេលវេលា កម្មវិធី
និងបរិបទផ្សេងៗ។ ដើម្បីឱ្យកាន់តែមានន័យ
ពេញលេញនិងមានការទទួលស្គាល់សេចក្តី

4

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

តំណភ្ជាប់សម្រាប់សេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀត
ADCAP (2015) ‘Minimum Standards For Age And Disability Inclusion In
Humanitarian Action’ (Pilot Version):
http://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacitybuilding-programme/
IASC Gender Marker 2013-14:
http://www.humanitarianresponse.info/en/topics/gender/page/iasc-gender-marker
HelpAge International (2014) ‘Disaster resilience in an ageing world: How to make
policies and programmes inclusive of older people’:
http://www.helpage.org/silo/files/disaster-resilience-in-an-ageing-world-how-to-makepolicies-and-programmes-inclusive-of-older-people.pdf
OCHA (2014) Methodology - Participative evaluation of accountability to affected
populations (Central African Republic):
http://chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/MethodologyParticipative-evaluation-of-AAP.pdf

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

5

សេចក្តីណែនំាបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ និងសូចនាករ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុម

ការងារចម្រុះរួមមានតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិបណ្តាញផ្សេងៗ UNOCHA,
ក្រុមURD, គម្រោងការសែ្វ៊រ (The Sphere Project) និង សម្ព័ន្ធភាពបទដ្ឋានស្នូលមនុស្ស
ធម៌ (CHS Alliance)។ សៀវភៅនេះត្រូវបានធ្វើ ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈការប្រឹក្សា

យោបល់និងបានសាកល្បងនៅមូលដ្ឋាន ដែលចូលរួមពីអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ និងមាន
បរិបទខុសៗគ្នា។ ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះគណៈ

កម្មាធិការសង្រ្គោះបន្ទាន់គ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ការផ្តល់ថវិកាគាំទ្រក្នុងការផលិតសៀវភៅ ណែនាំ
និងសូចនាករនេះ។ ការបង្កើតសេចក្តីណែនាំនេះបានទាញយកសម្ភារដែលមានស្រាប់ពីគម្រោង

ការសែ្វ៊រ សម្ព័ន្ធភាពបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌(ពីមុនគឺ HAP និងភីផលអ៊ីនអេដ) និងក្រុមURD។
សេចក្តីណែនាំនិងសូចនាករនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអាស្រ័យលើមតិត្រឡប់របស់អ្នកប្រើប្រាស់
ត្រឹម ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅចុងក្រោយបំផុត។

សូមផ្ញើរាល់មតិត្រឡប់ និងយោបល់ផ្សេងៗទៅកាន់

feedback@corehumanitarianstandard.org.
អង្គការណាដែលចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌អាចបញ្ចាក់នឹង
ឧបករណ៍ដែលរកបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់សម្ព័ន្ធភាពបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌

http://chsalliance.org/what-we-do/verification
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

ការប្តេជ្ញាទាំង៩ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព
1

2

3

១. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយ
យ៉ាងសមរម្យ និងសមស្របទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការបស់ពួកគេ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌សមរម្យ
4

និងសមស្រប។6

5

2

3

២. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយ
មនុស្សធម៌ដែលពួកគេត្រូវការទាន់ពេលវេលា។
7

9 គុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌មាន
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

8a

5

ប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលវេលា

6

3

៣. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយមិនរងគ្រោះកាន់តែ
1
8a

8b

ធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត3 ប៉ុន្តែគេកាន់តែត្រៀមបានល្អ ធន់ និងមានហានិភ័យទាប

2

9

ដែលជាលទ្ធផលនៃជំនួយមនុស្សធម៌។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌ពង្រឹងលើ

6

សមត្ថភាពប្រជាជនមូលដ្ឋាន និងបញ្ចៀសលទ្ធផលជាអវិជ្ឋមានផ្សេងៗ។
4

5

6

៤. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ

8b
9

របស់ពួកគេ និងដឹងអ្វីដែលគេត្រូវទទួលបាននិងអាចទទួលបានព័ត៌មាន

2
7

ព្រមទាំងអាចចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តលើការងារដែលពាក់ព័ន្ឋនឹងពួកគេ។

3

9 គុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌ គឺផ្អែក
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

8a

លើការទំនាក់ទំនង ការចូលរួមនិងការទទួលមតិយោបល់ឆ្លុះបញ្ចាំង។
5

6
8b

៥. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយទទួលបានយន្តការ
ដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាទាន់ពេលវេលា និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ បណ្តឹងតវ៉ាត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍
8a

9

និងដោះស្រាយ។

8b
សេ
ចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

7

3
1

2

3

6
4

5

៦. សហគមន៍ន6 ិងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយ
ដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងបំពេញបន្ថែម។

2
9
7

3

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមាន

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងបំពេញបន្ថែម។

8a

9

៧. សហគមន៍និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយអាចរំពឹងថាបានទទួល
5

6

8b

ជំនួយដែលមានការកែលម្អពីព្រោះអង្គការបានរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍
និងការឆ្លុះបញ្ចាំង។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌បន្តរៀនសូត្រ

និងកែលម្អ។
3
8a

9

៨. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយ
ដែលពួកគេត្រូវការពីភ្នាក់ងារ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានសមត្ថភាព
6
8b

ត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់គ្រងបានល្អ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ បុគ្គលិកបានទទួលការគាំទ្រដើម្បីធ្វើ

ការងាររបស់ខ្លួនប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព និងទទួលបានការឧបត្ថម្ភ
សមស្រប និងមានសមភាព។
9

៩. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយអាចរំពឹងថាអង្គ

ការដែលជួយពួកគេមានការគ្រប់គ្រងធនធានដ៏មានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមត្រូវ
និងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ធនធានត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រង

បានត្រឹមត្រូវប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវទៅតាមគោលបំណងដែលគេ
ចង់បាន។

8

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

1

ការប្តេជ្ញាទី
2

3

១

សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយ
យ៉ាងសមរម្យ និងសមស្របទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌សមរម្យ
4

5

និងសមស្រប។

6

ហេតុអ្វីបានជាការប្តេជ្ញានេះមានសារៈសំខាន់?
7

8a

9

ការប្តេជ្ញាទី១ យកគោលបំណងចម្បងនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តមនុស្សធម៌ដើម្បីកាត់បន្ថយក្តី
បារម្ភ និងសេចក្តីលំបាក លើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងការទទួលបានជំនួយ និងធានា

បាននូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេជាមនុស្សជាតិ។ ការឆ្លើយតបដែលមានលក្ខណៈជាស្វ័យប្រវត្តិ

សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប (មនុស្សទូទៅ) និងធ្វើគ្រប់ស្ថានភាពនៅក្នុងវិធីសាស្រ្តដូចគ្នាអាចនឹងមិន
8b
សម្រេចបានទៅតាមគោលបំ
ណងហើយនឹងមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមានៃសេចក្តី

ត្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះ។

ការប្តេជ្ញាទី១ សង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងពីបរិបទនិងតម្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះផ្សេងៗ
ពីគ្នា និងអំពីរបៀបដែលតម្រូវការទាំងនេះអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរទៅតាមពេលវេលាចាំបាច់ដើម្បីទទួល
ស្គាល់សមត្ថភាពនៃក្រុមផ្សេងៗគ្នារបស់ប្រជាជនផងដែរ។ វាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីតួនាទីនៃ

គោលនយោបាយ និង ដំណើរការដើម្បីបន្តជម្រុញការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើតម្រូវការការផ្តល់ជំនួយ
មនុស្សធម៌ និងការទទួលស្គាល់យេនឌ័រ និងភាពចម្រុះនៅក្នុងការឆ្លើយតប។

សូចនាករស្នាដៃការងារ
១. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយកំណត់ថា ការឆ្លើយតបត្រូវគិតពី
តម្រូវការពិតប្រាកដ និងប្រពៃណីរបស់ពួកគេ។

២. ការផ្តល់ជំនួយ និងការការពារដែលបានផ្តល់ត្រូវគ្នាទៅនឹងការប៉ាន់ប្រមាណលើ
ហានិភ័យ ភាពងាយរងគ្រោះ និងតម្រូវការ។

៣. ការឆ្លើយតបត្រូវគិតពីកម្រិតនៃសមត្ថភាព (ឧទាហរណ៍ ជំនាញ និងចំណេះដឹង) 		
របស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវការជំនួយ និងការការពារ។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

9

សំណួរណែនាំសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពគន្លឹះ
• តើការប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការយ៉ាងទូលំទួលាយមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនិងប្រើប្រាស់ដើម្បី
ការធ្វើផែនការឆ្លើយតបដែរឬទេ?

• តើប្រភពព័ត៌មានជាច្រើន រួមមានជនរងគ្រោះ និងសហគមន៍ ស្ថាប័នក្នុងស្រុក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ផ្សេងទៀតត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់នៅពេលដែលធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការ ហានិភ័យ 		

សមត្ថភាព ភាពងាយរងគ្រោះ និងបរិបទដែរឬទេ?

• តើការប៉ាន់ប្រមាណ និងការត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យដែលមានការបែងចែកទៅតាមភេទ អាយុ 		
និងសមត្ថភាពដែរឬទេ?

• តើក្រុមដែលងាយរងគ្រោះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយរបៀបណា?
• តើការឆ្លើយតបរួមបញ្ចូលនូវប្រភេទខុសគ្នានៃការផ្តល់ជំនួយ និង ការការពារសម្រាប់ក្រុមដែល
មានប្រជាសាស្រ្តផ្សេងៗពីគ្នាដែរឬទេ?

• តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានគេយកមកដើម្បីបន្ស៊ីនឹងយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លើយតបដោយផ្តោតលើ
ការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការ សមត្ថភាព ហានិភ័យ និងបរិបទដែរឬទេ?

សកម្មភាពគន្លឹះ
១.១ អនុវត្តជាប្រព័ន្ធតាម
រយៈគោលដៅ និងបន្ត
វិភាគបរិបទ និងភាគី
ពាក់ព័ន្ធ។

សេចក្តីណែនាំ
ការប៉ាន់ប្រមាណ និងការវិភាគ

• ការប៉ាន់ប្រមាណ និងការវិភាគគឺជាដំណើរការមួយ តែ
មិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍មួយ និងជាពេលវេលាដែល

កំណត់ឱ្យនោះទេប៉ុន្តែវាជាការដែលគួរតែធ្វើការវិភាគឱ្យ
បានស៊ីជម្រៅ។ តម្រូវការរបស់សហគមន៍រងគ្រោះមិន
ត្រូវធ្វើការសន្មត់ឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវបានកំណត់តាមរយៈ

ការប៉ាន់ប្រមាណដែលចូលរួមដោយពួកគេក្នុងការបន្ត
ធ្វើកិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកការឆ្លើយតបយ៉ាងសមរម្យ។

• វាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ
និងផ្ទៀងផ្ទាត់(ឧទាហរណ៍វិធីសាស្រ្តត្រីកោណ)		

ព័ត៌មាន យើងទទួលស្គាល់ថាការប៉ាន់ប្រមាណទិន្នន័យ
ដំបូងនឹងមិនល្អឥតខ្ចោះ។

10

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

• ការប៉ាន់ប្រមាណអំពីសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខទាំង
ឥទ្ធិពលនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងចំនួនជនរង

គ្រោះវាជាការសំខាន់ដើម្បីបង្ហាញពីការគំរាម

កំហែងនៃអំពើហិង្សា និងទម្រង់នៃការបង្ខិតបង្ខំផ្សេង		
ទៀត ការបដិសេធក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិត ឬបដិសេធលើ

សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្ស។ ការវិភាគតម្រូវការដែល		
ទាក់ទងនឹងបញ្ហាយេនឌ័រអាចជួយកំណត់នូវការឆ្លើយ
តបឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព។

• ការធ្វើផែនការគឺទាមទារឱ្យមានការសម្របសម្រួល		
ជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត និងជៀសវាងការដាក់បន្ទុក

ដល់សហគមន៍ជាមួយនឹងការប៉ាន់ប្រមាណជា ច្រើន។ 		

គ្រប់ទីកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបានការធ្វើការប៉ាន់

ប្រមាណរួមគ្នា (ដូចជាការប៉ាន់ប្រមាណរហ័សលើកដំបូង		
ជាពហុផ្នែក ឬពហុវិស័យ(MIRA))គួរតែត្រូវបានធ្វើឡើង 		
និងការផ្តល់ព័ត៌មាន(រួមទាំងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើស)		
ដល់ភ្នាក់ងារដទៃទៀតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍

រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនរងគ្រោះ។
១.២ បង្កើត និងអនុវត្ត
កម្មវិធីដែលសមស្រប

ដោយផ្អែកលើការប៉ាន់
ប្រមាណដោយមិន

លំអៀងពីតម្រូវការ 1
និងហានិភ័យ

ព្រមទាំងស្វែងយល់ពី

ភាពងាយរងគ្រោះនិង
សមត្ថភាពនៃក្រុម
ផ្សេងៗគ្នា ។ 2
1
2

កម្មវិធីដ៏សមស្រប

• ការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌ត្រូវតែទទួលយកក្រុមរងគ្រោះ

ផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ និងគួរតែស្វែងរកការលើក

កម្ពស់សិទ្ធិរបស់សមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់តាមរយៈ 		
ការបំពេញតម្រូវការជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ (ដូចជាទឹក

	ស្អាត និងការថែទាំ សុខភាព); ការឆ្លើយតបទៅនឹងការ

ការពារក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេ (ឧទាហរណ៍៖ ការការពារការ

កេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សា) និងការធ្វើឱ្យមនុស្សរក្សា
បាននូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេ និងការគោរពខ្លួនឯង។
កម្មវិធីនានាគួររចនាឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង

knox Clarke, P. &Darcy, J.(2014) តម្រូវការគឺរួមបញ្ចូលទាំងជំនួយ និងការការពារ
វាអាចសំដៅលើ៖ស្រ្តី បុរស កុមារី កុមារា យុវជន មនុស្សចាស់ក៏ដូចជាជនពិការ និងជនជាតិភាគ តិចជាក់លាក់ ឬ
ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចដោយគ្មានការរើសអើង

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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បរិបទជាក់លាក់ណាមួយ និងលក្ខខណ្ឌរបស់វា 			
ជាឧទាហរណ៍ ថាតើនៅជនបទ ឬមួយនៅទីក្រុង។

• ការអនុវត្តទៅតាមវប្បធម៌ខ្លះបានបំពានទៅលើសិទ្ធិ
មនុស្ស ឬធ្វើឱ្យមានការយល់ខុស (ទាហរណ៍៖

ការកំណត់លំអៀងលើកុមារានិងកុមារីឬក៏វណ្ណៈជាក់លាក់ 		

	ណាមួយ មិនឱ្យកុមារីទទួលបានការអប់រំ បដិសេធលើការ		
ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគជាដើម) មិនគួរទទួលបានការគាំទ្រ
ឡើយ។

ការប៉ាន់ប្រមាណដោយមិនលំអៀង

• កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគឺត្រូវការជាចំាបាច់នៅពេលធ្វើការប៉ាន់

ប្រមាណអំពីតម្រូវការរបស់ប្រជាជនដែលមាន ទីតាំងពិបាក
ចូលទៅដល់ ដូចជាប្រជាជនដែលមិនរស់នៅក្នុងជំរុំ ជា

តំបន់ភូមិសាស្រ្តដែលពិបាកចូលទៅដល់ ឬមួយស្នាក់នៅ 		
ជាមួយគេ។ អនុវត្តដូចគ្នាទៅនឹងប្រជាជនដែលស្ថិតក្នុង

"ហានិភ័យ"ដូចជា ជនពិការ មនុស្សចាស់ បុគ្គលមិនអាច 		

ចេញពីផ្ទះ កុមារ និងក្មេងជំទង់ ក្រុមមនុស្សទាំងអស់ 		
នេះអាចស្ថិតក្រោមការបង្ខិតបង្ខំ ការកេងប្រវ័ញ្ច និង 		
ការរំលោភបំពាន។ ការធ្វើសកម្មភាពដោយមិនលំអៀង
មិនមែនមានន័យថាប្រជាជនទាំងអស់គួរតែឆ្លើយតប

ដូចៗគ្នានោះទេព្រោះថាក្រុមផ្សេងគ្នានឹងមាននូវតម្រូវការ 		
ភាពងាយរងគ្រោះ និងសមត្ថភាពខុសៗគ្នា។
ភាពងាយរងគ្រោះ

• មនុស្សអាចងាយរងគ្រោះដោយសារតែកត្តាបុគ្គលដូចជា

អាយុ (ជាពិសេសកូនក្មេង និងមនុស្សចាស់ជរា) ពិការភាព
ឬមានជំងឺ(ឧទាហរណ៍៖ មនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការ

បំលាស់ទី ឬមនុស្សដែលកំពុងរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍
និងជំងឺអេដស៍) ឬអ្នកដែលមើលថែទាំអ្នកដទៃទៀតដែល
ងាយរងគ្រោះ។
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• កត្តាសង្គមនិងបរិបទក៏បានរួមចំណែកផងដែរដល់		
ភាពងាយរង គ្រោះរបស់មនុស្ស។ កត្តាទាំងនេះរួមមាន 		
ការរើសអើងនិង ការជួបប្រទះការលំបាក(ឧទាហរណ៍៖ 		

ក្នុងបរិបទមួយចំនួនស្រ្តី និងកុមារីមានឋានៈនិងអំណាច 		
ទាប) ភាពឯកកោរពីសង្គម (រួមមានការពិបាកទទួល 		
បានព័ត៌មាន) ការរិចរិលបរិសា្ថន (ឧទាហរណ៍៖ 		
សំណឹកដី និងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ការប្រែប្រួល 		

អាកាសធាតុ ភាពក្រីក្រ កង្វះការកាន់កាប់ដីធ្លី 			
អភិបាលកិច្ចមិនល្អ ជាតិសាសន៍ វណ្ណៈ ឋានៈ 			
និងសាសនាឬនយោបាយជាដើម។
សមត្ថភាពដែលមានស្រាប់

• រដ្ឋមានតួនាទីសំខាន់និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់

ជំនួយឱ្យទាន់ពេលវេលា និងការការពារដល់ជនរងគ្រោះនៅ		
ក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួន។ ការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីភ្នាក់ងារមនុស្ស
ធម៌ដទៃទៀតគួរតែបានធ្វើឡើងលុះត្រាតែប្រជាជនរង

គ្រោះ និងរដ្ឋមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ឬឆន្ទៈក្នុងការ

ឆ្លើយតប (ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលដំណាក់កាលដំបូង		

នៃការឆ្លើយតប)។ ការធ្វើអន្តរាគមន៍អាចមានភាពយុត្តិធម៌
ប្រសិនបើរដ្ឋ ឬអាជ្ញាធរវែកញែកយ៉ាងសកម្មដើម្បីរកក្រុម
ពិតប្រាកដ ឬមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះ
ជាក់លាក់។

• ស្រ្តីនិងបុរសរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយ (រួមមានមនុស្ស

ចាស់ និងជនពិការ)មានបទពិសោធន៍រួចរាល់និងអាចទទួល
បាននូវជំនាញ ចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពដើម្បីទប់ទល់ 		

ឆ្លើយតប និងស្តារឡើងវិញបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយ។ ពួកគេ
ជាមនុស្សអាទិភាពដំបូងដើម្បីឆ្លើយតប។ ការឱ្យជនរងគ្រោះ

ចូលរួមយ៉ាងសកម្មទៅក្នុងការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌គឺ
ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរស់រាន
មានជីវិតប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេ។
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១.៣ សម្របតាមកម្មវិធី
ដោយផ្លាស់ប្តូរអាស្រ័យ
ទៅនឹងតម្រូវការ

សមត្ថភាព និងបរិបទ។

ការសម្របសម្រួលកម្មវិធី

• រាល់ការឆ្លើយតបទាំងអស់ បុគ្គលិកមូលដ្ឋានគួរតែបន្ត 		
ធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍ដើម្បីរកឱ្យ		

ឃើញថា តើការឆ្លើយតបបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេ		

បានដល់កម្រិតណា ហើយថាតើមានការឆើ្លយតបបន្ថែមឬ 		
ផ្សេងទៀតដែលតម្រូវដែរឬទេ។

• ការសិក្សារោគរាតត្បាត និងទិន្នន័យផ្សេងទៀតត្រូវតែត្រួត
ពិនិត្យឱ្យបានទៀងទាត់ និងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើសេចក្តី

សម្រេចចិត្ត និងកំណត់ជាអាទិភាពក្នុងការជួយសង្រ្គោះជីវិត។

• អ្នកឆ្លើយតបត្រូវតែអាចបត់បែនបាន ក្នុងការបង្កើតសកម្មភាព
អន្តរាគមន៍ឡើងវិញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដែល

បានផ្លាស់ប្តូរ ហើយការពិភាក្សាអាចនឹងត្រូវការជាចាំបាច់
ដើម្បីធានាថាម្ចាស់ជំនួយយល់ស្របជាមួយ។

សំណួរណែនាំសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ?
• តើអង្គការមានគោលនយោបាយប្តេជ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់ទៅនឹង មូលដ្ឋាននៃតម្រូវការ 		
ភាពមិនលំអៀង និងឯករាជ្យភាពនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដែរឬទេ ហើយបុគ្គលិកជា
សមាជិកយល់ដឹងអំពីវាដែរឬទេ?

• តើភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យល់ថាអង្គការមានភាពមិនលំអៀង ឯករាជ្យភាព 			
និងមិនរើសអើងដែរឬទេ?

• តើមានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅ រួមមានយន្តការប្រមូលទិន្នន័យដែលមានការបែងចែក 		
ទៅតាមភេទ អាយុ និងសមត្ថភាពជាប់លាប់ដែរឬទេ?

• តើទិន្នន័យទាំងនេះត្រូវបានគេប្រើជាទៀងទាត់ដើម្បីណែនាំក្នុងការរចនា និងការអនុវត្តកម្មវិធី
ដែរឬទេ?
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ការទទូលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
១.៤ គោលនយោបាយ
មានការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បី
ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌
ផ្អែកលើតម្រូវការ និង

សមត្ថភាពរបស់សហគមន៍
និងជនរងគ្រោះដោយ
គ្រោះមហន្តរាយ។

សេចក្តីណែនាំ

គោលនយោបាយរបស់អង្គការដែលទាក់ទងនឹងការផ្តល់
ជំនួយដោយមិនលំអៀង និងចម្រុះ

• អង្គការដែលបានបំពេញនូវគោលនយោបាយ		

តម្រូវការនៃបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ ដំណើរការ និង
ប្រព័ន្ធដែលបញ្ជាក់ឱ្យដឹង និងគាំទ្រការប្តេជ្ញាចំពោះ

គោលការណ៍មនុស្សធម៌ (និងករណីលើកលែងណា
មួយនេះ) ដូចជាបានគោរពតាមយេនឌ័រ អាយុ 		
សមត្ថភាព និងភាពចម្រុះ។

• បុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គួរតែយល់ដឹងអំពីការ
ទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនទាក់ទិននឹងគោលនយោបាយ
ទាំងនេះ និងធ្វើយ៉ាងណាឱ្យពួកគេអាចប្រកាន់ភ្ជាប់

ការទទួលខុសត្រូវ។ អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ផ្សេងទៀតក៏គួរ

តែយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយទាំងអស់នេះផងដែរ។

១.៥ គោលនយោបាយ

កំណត់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តដែល
គិតគូរចំពោះភាពចម្រុះនៃ

សហគមន៍រួមទាំងប្រជាជន
ដែលជួបការលំបាក ឬបាត់

បង់ឱកាសនិងដើម្បីប្រមូល
ទិន្នន័យលម្អិត។

ការលម្អិតទិន្នន័យ

• គោលនយោបាយរបស់អង្គការគួរតែធ្វើឡើងច្បាស់លាស់
អាស្រ័យលើទំហំនៃការលម្អិត ទិន្នន័យសម្រាប់ការប៉ាន់

ប្រមាណ និងធ្វើរបាយការណ៍។ នេះអាចរួមចំណែកដល់

ការផ្តល់នូវភស្តុតាងនៃការផ្តល់ជំនួយមិនលំអៀង និងអាច
បង្ហាញប្រាប់ប្រសិនបើជំនួយបានទៅដល់ក្រុមគោលដៅ
ពិតប្រាកដ។
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១.៦ មានដំណើរការ

ដើម្បីធានាបាននូវការបន្ត
ការវិភាគមួយដែល

សមរម្យទៅនឹងបរិបទ។

ដំណើរការសម្រាប់បន្តការវិភាគ

•	ភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ទាំងអស់គួរតែផ្តល់ការគ្រប់គ្រង
សមរម្យ និងការគាំពារថែរក្សាដើម្បីធ្វើឱ្យបុគ្គលិក

ផ្តល់ជំនួយទទួលបាននូវចំណេះដឹង ជំនាញ 		
អាកប្បកិរិយា និងឥរិយាបថដែលចាំបាច់សម្រាប់
ចាត់ចែង និងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណ។

• ប្រព័ន្ធធនធានមនុស្សគួរតែអាចបត់បែនបានគ្រប់

គ្រាន់ដើម្បីជ្រើសរើស និងបញ្ជូនក្រុមប៉ាន់ប្រមាណបាន

	ឆាប់រហ័ស។ ចំនួនបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់
គ្រាន់គួរតែប្រាកដថាការបន្តការប៉ាន់ប្រមាណនិង

ការវិភាគគឺអាចធ្វើទៅបាន។

• ថវិការបស់កម្មវិធី និងប្រភពធនធានគួរតែបានបែង

ចែកយោងទៅតាមតម្រូវការ និងធានាថាមូលនិធិអាច
ប្រើសម្រាប់បន្តការវិភាគនៃជំនួយ និងតម្រូវការ 		

ការការពារ ហើយនិងសម្រាប់កម្មវិធីនានាដែលបានត្រូវ
សម្របសម្រូល និងកែតម្រូវ។
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តំណភ្ជាប់សម្រាប់សេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀត
ACAPS & ECB (2014) ‘Humanitarian Needs Assessment: The Good Enough Guide’:
http://www.acaps.org/img/documents/h-humanitarian-needs-assessment-the-goodenough-guide.pdf
ALNAP & Groupe URD (2009) ‘Developing a participatory approach to involve
crisis-affected people in a humanitarian response’.
The Participation Handbook (chapter 7):
http://urd.org/IMG/pdf/MP_GB_CHAPITRE7.pdf
IASC (2015) ‘Multi-sector initial rapid assessment guidance’ (revised July 2015):
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/mira_
revised_2015_en.pdf
IASC (2006) ‘Women, Girls, Boys and Men: Different Needs, Equal Opportunities’.
The Gender Handbook in Humanitarian Action:
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/
documents-public/women-girls-boys-men-different-needs-equal
Mazurana, D., Benelli, P., Gupta, H., & Walker, P. (2011) ’Sex and Age Matter:
Improving Humanitarian Response in Emergencies’. Feinstein International Center,
Tufts University:
http://www.alnap.org/resource/8144
See the CHS Alliance website for more resources: http://chsalliance.org/resources
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2

ការប្តេជ្ញាទី
3

២

សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយមនុស្ស
ធម៌ដែលពួកគេត្រូវការទាន់ពេលវេលា។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌មានប្រសិទ្ធភាព
5

6

និងទាន់ពេលវេលា។

ហេតុអ្វីបានជាការប្តេជ្ញានេះមានសារៈសំខាន់?
8a

9

ការប្តេជ្ញាចិត្តទី២ កត់សម្គាល់ពីតម្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការគាំទ្រ
ទាន់ពេលវេលា ការសម្រេចចិត្តផ្អែកលើភស្តុតាងជាមូលដ្ឋាន រួមជាមួយការ គ្របដណ្តប់
លើភូមិសាស្រ្តគ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលាទាំងការផ្តល់ជំនួយ និងតម្រូវការការពារ។

វាបានដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃ ការចូលទៅដល់ សន្តិសុខ មូលនិធិ ការដឹកជញ្ជូន សមត្ថភាព
8b

និងអាទិភាពនៃការប៉ះទង្គិច ប៉ុន្តែទាមទារឱ្យសហគមន៍មនុស្សធម៌ធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាស្វែងរក

មធ្យោបាយជំនះលើបញ្ហាទាំងនេះ ដើម្បីផ្តល់នូវការឆ្លើយតបយ៉ាងពេញទំហឹងទៅនឹងតម្រូវការ
របស់ប្រជាជន។ ការស្មានទុកជាមុន និងការរៀបចំសម្រាប់វិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយបង្កើនល្បឿន

ភាពសមស្រប និងប្រសិទ្ធភាពនៃការឆ្លើយតប និងធានាថាការសម្រេចចិត្តគឺផ្អែកលើព័ត៌មាន
ដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន។ ការឆ្លើយតបមិនត្រឹមតែទាន់ពេលវេលាទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងប្រកាន់

ខ្ជាប់នូវបទដ្ឋានបច្ចេកទេសអប្បបរមាទៀតផង ប្រសិនបើពួកគេគឺធ្វើដើម្បីជួយការពារអាយុជីវិត
និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ។

សូចនាករស្នាដៃការងារ
១. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយរូមទាំងក្រុមងាយរងគ្រោះបំផុត

យល់ឃើញថាពេលវេលានៃការផ្តល់ជំនួយនិងការការពារដែលពួកគេទទួលគឺគ្រប់គ្រាន់

២. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយយល់ឃើញថាការឆ្លើយតបបាន
បំពេញតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេ។

៣. របាយការណ៍នៃការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃបានបង្ហាញថាការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌ស្រប
ទៅតាមគោលដៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាន់ពេលវេលា មានគុណភាព និងបរិមាណត្រឹមត្រូវ។
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

សំណួរណែនាំសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពគន្លឹះ
• តើឧបសគ្គ និងហានិភ័យបានកំណត់ និងវិភាគជាទៀងទាត់ហើយស្រប 			
ទៅតាមផែនការដែរឬទេ?

• តើផែនការពិចារណាពីពេលវេលាដែលល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាព 		
គិតពីកត្តាមួយចំនូនដូចជា ធាតុអាកាស រដូវកាល និងជម្លោះដែរឬទេ?

• តើការពន្យារពេលអនុវត្តផែនការ និងសកម្មភាពត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងដោះស្រាយដែរឬទេ?
• តើប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន និងផែនការត្រៀមបម្រុងត្រូវបានប្រើដែរឬទេ?
• តើមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសដែលបានប្រើ និងលទ្ធផលសម្រេចមានការទទួលស្គាល់នៅទូទាំង
ពិភពលោកដែរឬទេ?

• តើតម្រូវការដែលមិនទាន់បានបំពេញត្រូវបានកំណត់ និងដោះស្រាយដែរឬទេ?
• តើការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលបានប្រើប្រាស់សម្របទៅតាមកម្មវិធីដែរឬទេ?

សកម្មភាពគន្លឹះ
២.១ បង្កើតកម្មវិធីដោះ
ស្រាយឧបសគ្គនានា

ដូច្នេះសកម្មភាពដែល

បានស្នើឡើងមានភាព
ជាក់លាក់ និងមាន
សុវត្ថិភាពសម្រាប់
សហគមន៍។

សេចក្តីណែនាំ
ការដោះស្រាយឧបសគ្គ និងកម្មវិធីជាក់លាក់

• បញ្ហាអសន្តិសុខ ឬបញ្ហាភស្តុភារអាចជាដែនកំណត់
ចូលដល់ជនរងគ្រោះ ថវិកាអាចនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់

ហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាចនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យឆ្លើយ

តបជំនួយមនុស្សធម៌។ ការបំពេញតាមបទដ្ឋានបច្ចេក

ទេសមិនអាចធ្វើបាន ដោយសារតែឧបសគ្គនៃការចូល
ទៅដល់សហគមន៍ និងកង្វះខាតថវិកា។ អង្គការនិង

បុគ្គលិករបស់ពួកគេទៀតសោត អាចខ្វះនូវបទពិសោធន៍
ប្រព័ន្ធសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញតាមបទដ្ឋានអប្បបរមា។

• កិច្ចការទូត ការបញ្ចុះបញ្ចូល និងការតស៊ូមតិជាមួយ

រដ្ឋាភិបាល អង្គការផ្សេងៗ និងម្ចាស់ជំនួយអាចនឹងពឹងផ្អែក
លើថ្នាក់មូលដ្ឋាន ថ្នាក់ជាតិ ឬអន្តរជាតិដើម្បីជម្នះលើ
ឧបសគ្គនានា។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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• ការងារសហការជាញឹកញាប់ទាមទារឱ្យមានការបង្កើត
យុទ្ធសាស្រ្តនានា(ឧទាហរណ៍៖ ការតស៊ូមតិ ប្រព័ន្ធ

បញ្ជូន ការធ្វើផែនការត្រៀមបម្រុង) ដើម្បីជម្នះនឹងបញ្ហា
ប្រឈមដែលរារាំងដល់ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌
ក្នុងការបំពេញការប្តេជ្ញានេះ។

• ជាការសំខាន់ដើម្បីកំណត់ពេលវេលាសូចនាករស្នាដៃ

ការងារដែលមានបរិបទជាក់លាក់ និងអាចសម្រេចបាន
ហើយពិនិត្យឡើងវិញជាទៀងទាត់ដើម្បីវាស់វែងការរីក

ចម្រើនឆ្ពោះទៅរកការបំពេញតម្រូវការក្នុងការផ្តល់ជំនួយ
និងការការពារ។

២.២ ផ្តល់ការឆ្លើយតប
ជំនួយមនុស្សធម៌ទាន់

ពេលវេលាដោយធ្វើការ
សម្រចចិត្ត និងអនុវត្ត

ដោយមិនពន្យារពេល
ដែលមិនចាំបាច់។

ទាន់ពេលវេលា

• ទាន់ពេលវេលាមិនសំដៅត្រឹមតែការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់

រហ័សគ្មានការពន្យារពេលនោះទេ ប៉ុន្តែផងដែរផ្តល់នូវសេវា
កម្មត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលា។ ឧទាហរណ៍៖ ជនរងគ្រោះ
អាចមានតម្រូវការផ្សេងៗគ្នាចំពោះរដូវក្តៅ និងរដូវរងារ

ហើយសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាការចែកចាយចំណីសត្វ

គ្រាប់ពូជ ឬឧបករណ៍គឺចាំបាច់ត្រូវគិតទៅតាមប្រតិទិននៃ	
ការដំាដុះ។

• ផែនការកម្មវិធីចំាបាច់រួមបញ្ចូលពេលវេលាសម្រាប់

ការចែកចាយ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យយ៉ាងសកម្មមុន

នឹងកំណត់និងពន្យារពេល។ វដ្តនៃកម្មវិធីមនុស្សធម៌

IASC (សូមមើលតំណភ្ជាប់សម្រាប់ការណែនាំបន្ថែម

ទៀតដូចខាងក្រោម) ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមលើពេលវេលា

ដែលបានរំពឹងទុកសម្រាប់ការងារសង្រ្គោះបន្ទាន់ដែលចាប់
ផ្តើមយឺតៗ និងចាប់ផ្តើមភ្លាមៗ។
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

• ប្រើប្រាស់ការព្យាករណ៍និងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនទៅ

អនុវត្តក្នុងផែនការត្រៀមបម្រុងមុនពេលគ្រោះមហន្តរាយ
អនុញ្ញាតឱ្យសហគមន៍ អាជ្ញាធរ និងភ្នាក់ងារបានត្រៀម
ខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាដូច្នេះ

ជនរងគ្រោះអាចការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេមុនពេល
ជិវិត និងជីវភាពរបស់ពួកគេជួបនឹងហានិភ័យ។
ការសម្រេចចិត្ត

• កត្តាជាច្រើនដែលមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្ត
ដើម្បីឆ្លើយតប ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌

រួមមាន៖ មូលនិធិដែលមាន ព័ត៌មានដែលអាចរកបាន

កម្រិតនៃការត្រៀមរៀបចំ ភ្នាក់ងារជំនាញ ឬតម្រូវការដើម្បី

បង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នេះ។ រដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយនឹងរង

ឥទ្ធិពលផងដែរ ដោយសារការពិចារណានៃនយោបាយ។
ការសម្រេចចិត្តគួរតែផ្អែកលើការវិភាគគោលបំណងនៃ

តម្រូវការ ប៉ុន្តែជាក់ស្តែងជារឿយៗព័ត៌មានស៊ីជម្រៅតែងតែ	
មិនមាននៅដំណាក់កាលដំបូងនៃគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរ

ហើយការសម្រេចចិត្តបានធ្វើឡើងអាស្រ័យលើចំណេះដឹង
ដែលមិនល្អឥតខ្ចោះ។

• ការសម្រេចចិត្តចំបាច់ត្រូវបត់បែនបាន និងឆ្លើយតបទៅនឹង
ព័ត៌មានថ្មីបានមកពីការបន្តការប៉ាន់ប្រមាណ។ ការរៀបចំ
ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនឹងខុសគ្នានៅក្នុងអង្គភាពផ្សេងៗ

សម្រាប់ការឆ្លើយតបទាំងមូល ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
បំផុតក្នុងការសម្រេចចិត្តគួរតែជាភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរ

ជាតិ។ ការសម្រេចចិត្តនិងដំណើរការសម្រេចចិត្តគួរតែបាន

ចងក្រងជាឯកសារយ៉ាងល្អដើម្បីឱ្យមានតម្លាភាពនិងគួរតែ	
ផ្អែកលើការពិគ្រោះយោបល់និងការសម្របសម្រួលជាមួយ
អ្នកដទៃទៀត (សូមមើលការប្តេជ្ញាចិត្តទី៦) ។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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២.៣ ណែនាំទៅដល់
អង្គការទាំងឡាយពី

សេចក្តីត្រូវការដែលមិន
បានបំពេញជាមួយ

នឹងជំនាញបច្ចេកទេស

ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាណត្តិ
ឬការតស៊ូមតិសម្រាប់ការ
ដោះស្រាយតម្រូវការ។

២.៤ ប្រើបទដ្ឋានបច្ចេក
ទេសដែលពាក់ព័ន្ធ និង
ការអនុវត្តល្អនៅទូទាំង
វិស័យមនុស្សធម៌ក្នុង

ការធ្វើផែនការ និងប៉ាន់
ប្រមាណកម្មវិធី។

តម្រូវការមិនបានបំពេញ

• តម្រូវការមួយចំនួនមិនអាចបំពេញដោយគ្មាន

អន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាល (ឧទាហរណ៍៖ ការកាន់កាប់ដីធ្លី 		
ឬមានសិទ្ធិជាម្ចាស់ដី) និងតម្រូវការផ្សេងទៀតអាចនៅ

ក្រៅជំនាញ និងបទពិសោធន៍របស់អង្គការ។ ទោះបីជាយ៉ាង

	ណាក៏ដោយអង្គការមានការខុសត្រូវដោយបញ្ជូននូវតម្រូវការ
ទាំងនេះទៅអង្គការដទៃទៀតដែលសមរម្យ និងធ្វើការបញ្ចុះ
បញ្ចូលដើម្បីបំពេញតម្រូវការទាំងនេះ។

បទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងការអនុវត្តបានល្អ

• ជាទូទៅភ្នាក់ងារគួរត្រូវបានណែនាំដោយបទដ្ឋានជាតិលើ		

គ្រប់វិស័យ ថ្វីបើពេលខ្លះការណែនាំទាំងនេះអាចអនុវត្តបាន		
តែចំពោះស្ថានភាពរយៈពេលវែងដែលមិនទាន់សម័យកាល

ឬមិនស្របជាមួយនឹងការអនុវត្តល្អដែលអាចទទួលយកក៏		
ដោយ។ ខណៈដែលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ ការអនុវត្ត

អាចធ្វើទៅបានដើម្បីឆ្ពោះទៅរកបទដ្ឋានជាតិឱ្យស្របទៅនឹង		
ការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌នាពេលអនាគត។ សៀវភៅែស្វ៊រ

និងបទដ្ឋានដៃគូផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌមួយដែលអាចណែនាំ

ការឆ្លើយតបបន្ទាន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងនាពេលអនាគត។
២.៥ ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព
ទិន្នផលនិងលទ្ធផលនៃ

ការឆ្លើយតបជំនួយ

មនុស្សធម៌ ដើម្បីសម្រប

តាមកម្មវិធីឱ្យបានប្រសើរ
ឡើង និងដោះស្រាយ

ការអនុវត្តដែលមិនល្អ។
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ការត្រួតពិនិត្យ ទិន្នផល និងលទ្ធផល

• ការត្រួតពិនិត្យបង្ហាញពីការត្រួតពិនិត្យគម្រោងឡើងវិញ

ផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យស្នើរសុំនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើស និង
បញ្ជាក់ប្រសិនបើជំនួយទៅដល់ជនរងគ្រោះតាមចេតនា

ដែរឬទេ វាជួយឱ្យអ្នកសម្រេចចិត្តក្នុងការឆ្លើតបទៅនឹងមតិ
ត្រឡប់ពីក្រុមផ្សេងគ្នា(ឧទាហរណ៍៖ដំណោះស្រាយ
អតុល្យភាពយេនឌ័រ) និងកំណត់បញ្ហា ឬនិន្នាការ។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

• ការត្រួតពិនិត្យគួរតែវាស់វែងពីការរីកចម្រើនទៅនឹងគោល
ដៅគម្រោង និងរួមទាំងសូចនាករស្នាដៃការងារជាជាង

ផ្តោតតែទៅលើសកម្មភាពដូចជាចំនួននៃការចែកចាយ

ឬទិន្នផលដូចជាចំនូនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានសាង
សង់។ លទ្ធផលគម្រោងពាក់ព័ន្ធនឹងការចង់បាននូវ

លទ្ធផលចុងក្រោយនៃសកម្មភាពដូចជាការប្រើប្រាស់
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឬការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការអនុវត្ត។
ពេលវេលានៃលទ្ធផលគួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ។

• ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគួរតែពិនិត្យឡើងវិញជាទៀងទាត់
ដើម្បីធានាថាមានតែព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍
ត្រូវបានប្រមូល។ ការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពគួរតែ

ពាក់ព័ន្ធ និងអាស្រ័យលើជនរងគ្រោះ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ
សំខាន់ៗ (សូមមើលការប្តេជ្ញាចិត្តទី៧)។
ការដោះស្រាយស្នាដៃការងារដែលមិនល្អ

• ការរកឃើញមកពីការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពត្រូវតែបាន

ប្រើប្រាស់ដើម្បីកែតម្រូវកំហុស ដោះស្រាយចំណុចខ្សោយ
និងកែលម្អសកម្មភាពអន្តរាគមន៍។ ការផ្លាស់ប្តូរដែលជា
លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យមួយគួរតែត្រូវបានចងក្រងជា
ឯកសារ (សូមមើលការប្តេជ្ញាចិត្តទី៧)។

សំណួរណែនាំសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
• តើមានដំណើរការច្បាស់លាស់ដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណ ថាតើអង្គការបានដឹងពីរបៀបធ្វើការ

មានថវិកា និងបុគ្គលិកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មុនពេលធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តលើកម្មវិធីដែរឬទេ?

• តើមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ ដំណើរការ និងធនធានដើម្បីគាំទ្រដល់ការត្រួត

ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ និងប្រើលទ្ធផលសម្រាប់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរឬទេ?
តើពួកគេបានស្គាល់បុគ្គលិកដែរឬទេ?

• តើមានដំណើរការច្បាស់លាស់ដើម្បីកំណត់ការទទួលខុសត្រូវនិងពេលវេលាសម្រាប់សម្រេចចិត្ត
លើការបែងចែកធនធានដែរឬទេ?

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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ការទទូលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
២.៦ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់

កម្មវិធីគឺវាស្របគ្នាជាមួយ
នឹងសមត្ថភាពរបស់
អង្គភាព។

សេចក្តីណែនាំ

សមត្ថភាពរបស់អង្គភាព

• គោលនយោបាយរបស់អង្គការគួរឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់

ក្នុងការអនុវត្ដមូលដ្ឋានគុណភាពបច្ចេកទេស និងការអភិវឌ្ឍ

និងរក្សាបាននូវអ្នកជំនាញនៅតាមតំបន់ដែលបានជ្រើសក្នុង
ការធ្វើអន្តរាគមន៍។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការមួយ

ចំនួនអាចចូលទៅដល់តំបន់តែមួយ ហើយអាចនឹងត្រូវបាន
បង្ខំឱ្យផ្ដល់ ឬគាំទ្រដល់ការផ្តល់សេវាសំខាន់ៗដែល

មិនមែនជាជំនាញរបស់ពួកគេរហូតដល់ទីភ្នាក់ងារផ្សេង
ទៀតចូលទៅដល់។

• ការធ្វើផែនការអាចជួយធានាបានថាមុខងារផ្សេងៗគ្នា

និងអ្នកជំនាញនៅក្នុងអង្គការមួយធ្វើការដោយសហការ
ជាមួយគ្នា (មើលការប្តេជ្ញាចិត្តទី៨) ។ វាជាការសំខាន់

ផងដែរក្នុងការចងចាំថាការផ្តោតលើការត្រៀមរៀបចំគ្រោះ

មហន្តរាយ និងផែនការត្រៀមបម្រុងអាចរួមចំណែកដល់ការ
ឆ្លើយតបកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលវេលាក្នុង

វិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់។

២.៧ ការប្តេជ្ញារបស់គោល
នយោបាយធានាបាននូវ៖

ក. រៀបចំជាប្រព័ន្ធពីគោល
បំណង និងបន្តការត្រួត
ពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ
លើសកម្មភាពនិងផល
ប៉ះពាល់របស់វា

គោលនយោបាយរបស់អង្គការ ដំណើរការ និងប្រព័ន្ធ

• ភស្តុតាងត្រូវបានកំណត់ជាទិន្នន័យនៅលើការវិនិច្ឆ័យ

គោលបំណងឬធ្វើការសន្និដ្ឋាន។ វាអាចយកទម្រង់ខុសប្លែក
គ្នា និងអាចផ្តល់កម្រិតផ្សេងគ្នានៃសុពលភាព (មិនចាំបាច់
បែប វិទ្យាសាស្រ្ត)។ វាចាំបាច់ត្រូវអភិវឌ្ឍផ្តោតលើភស្តុតាង
ដែលបានចងក្រងសម្រាប់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ដើម្បីឱ្យ
លទ្ធផលប្រសើរឡើង ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការត្រួតពិនិត្យ

យ៉ាងម៉ត់ចត់ និងការវាយតម្លៃដែលចូលរួមចំណែកដល់
ដំណើរការនេះ។
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

ខ. ប្រើប្រាស់ភស្តុតាង

• អង្គការមួយដែលបំពេញបានបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌គួរ

ពិនិត្យនិងការវាយតម្លៃ

និងការវាយតម្លៃត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណាដើម្បី

ដែលបានមកពីការត្រួត
ដើម្បីកែសម្រួល និង

កែលម្អកម្មវិធីឱ្យប្រសើរ
ឡើង

គ. សម្រេចចិត្តទាន់ពេល
វេលាជាមួយនឹងធនធាន
ដែលបានបម្រុងទុករួច
ជាស្រេច។

តែអាចបង្ហាញថាទិន្នន័យដែលបានមកពីការត្រួតពិនិត្យ
សម្របតាមកម្មវិធី គោលនយោបាយយុទ្ធសាស្រ្ត
និងកែលម្អការត្រៀមរៀបចំ និងអនុវត្តការងារក្នុង

លក្ខណៈ មួយបានទាន់ពេលវេលា (សូមមើល 		

ការប្តេជ្ញាចិត្តទី៧)។ នេះប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងការ
ធានាថាបុគ្គលិកអាចត្រូវបានជ្រើសរើស ឬបញ្ជូន

ទៅជាបន្ទាន់នៅពេលត្រូវការ ឬ អត្ថិភាពនៃមូលនិធិ
សង្គ្រោះបន្ទាន់។

ការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការ

• ទាំងការទទួលខុសនិងដំណើរការសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត		
នៅក្នុងអង្គការត្រូវតែបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់និងបានយល់

ដឹង រួមមានអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលនឹងត្រូវពិគ្រោះ
យោបល់ និងព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើការ
សម្រេចចិត្ត។

តំណភ្ជាប់សម្រាប់សេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀត
IASC (2015) Reference module for the implementation of the Humanitarian
Programme Cycle:
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/programme-cycletoolbox
The Sphere Project (2011) The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and
Minimum Standards in Humanitarian Response:
http://www.sphereproject.org/handbook/
ALNAP & Groupe URD (2009) ‘Developing a participatory approach to involve
crisis-affected people in a humanitarian response’. The Participation Handbook
(chapter 8):
http://urd.org/IMG/pdf/MP_GB_CHAPITRE8.pdf
See the CHS Alliance website for more resources: http://chsalliance.org/resources
សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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ការប្តេជ្ញាទី

3

៣

សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយមិនរងគ្រោះកាន់តែ

ធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត ប៉ុន្តែពួកគេកាន់តែត្រៀមបានល្អ ធន់ និងមានហានិភ័យ
ទាបដែលជាលទ្ធផលនៃជំនួយមនុស្សធម៌។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌ពង្រឹង

6

សមត្ថភាពប្រជាជនមូលដ្ឋាននិងបញ្ចៀសលទ្ធផលអវិជ្ជមានផ្សេងៗ។

ហេតុអ្វីបានជាការប្តេជ្ញានេះមានសារៈសំខាន់?

9

ការប្តេជ្ញាចិត្តនេះបញ្ជាក់ឱ្យឃើញនូវតម្រូវការក្នុងការទទួលស្គាល់ និងកសាងសមត្ថភាពនៅ

ថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិនៅពេលឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់

កាន់តែខ្លាំងជាមួយអង្គការក្នុងស្រុក។ ធានាអោយបានថា បុគ្គល សហគមន៍និងបណ្តាប្រទេស

ដែលមានការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងលើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងមានភាពធន់បន្ថែមទៀតអាចនំា
ទៅរកការស្តារឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងក្នុងការទប់ទល់នឹង

វិបត្តិនាពេលអនាគត។ សកម្មភាពមនុស្សធម៌អាចមិនមានចេតនាបង្កនូវការឈឺចាប់ ដូច្នេះអង្គការ
ត្រូវតែទទួលស្គាល់និងសហការជាមួយអ្នកដទៃដើម្បីការពារ ឬកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលបែបនេះ។

សូចនាករស្នាដៃការងារ
១. សហគមន៍ និងប្រជាជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយយល់ថាពួកគេមានភាពល្អប្រសើរ
ជាងមុនទប់ទល់នឹងបញ្ហានាពេលអនាគតនិងភាពតានតឹងដែលជាលទ្ធផលនៃ
សកម្មភាពមនុស្សធម៌។

២. អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ថ្នាក់ដឹកនាំ និងអង្គការដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះ
មហន្តរាយ យល់ថាសមត្ថភាពរបស់ពួកគេមានការកើនឡើង។

៣. សហគមន៍ និងប្រជាជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយ (រួមមានអ្នកដែលងាយរងគ្រោះ
បំផុត) មិនបានកំណត់ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានណាមួយដែលជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាព
មនុស្សធម៌។
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

សំណួរណែនាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពគន្លឹះ
• តើសមត្ថភាពមូលដ្ឋានសម្រាប់ភាពធន់ (ឧទាហរណ៍៖ រចនាសម្ព័ន្ធ អង្គភាព ភាពជាអ្នកដឹកនាំ 		
និងបណ្តាញគាំទ្រផ្សេងៗ) ត្រូវបានកំណត់និងធ្វើផែនការឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពទាំងនេះ
ដែរ ឬទេ?

• តើព័ត៌មានដែលមានស្រាប់ពី ហានិភ័យ មុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ភាពងាយរងគ្រោះ និងផែនការ
ដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសកម្មភាពនៃកម្មវិធីដែរឬទេ?

• តើយុទ្ធសាស្រ្តនិងសកម្មភាពកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងការកសាងភាពធន់បានធ្វើឡើងដោយមាន		
ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយជនរងគ្រោះនិងសហគមន៍ដែរឬទេ?

• តើវិធីសាស្ត្របែបណា (ទាំងផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការ) ដែលអ្នកដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរបាន		
ពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីធានាថាយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លើយតបគឺស្របជាមួយនឹងវិស័យអាទិភាពក្នុងមូលដ្ឋាន 		
និងថ្នាក់ជាតិ?

• តើមានបានលើកកម្ពស់ឱកាសស្មើៗគ្នាក្នុងការចូលរួមសម្រាប់ក្រុមទាំងអស់ដែលជាប្រជាជនរង		
គ្រោះជាពិសេសអ្នកបាត់បង់ឱកាសនិងជនងាយរងគ្រោះ?

• តើការឆ្លើយតបបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្តារឡើងវិញជាបន្ទាន់ដែរឬទេ?
• តើបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដែលទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលិកដែរឬទេ?
• តើមានយុទ្ធសាស្រ្តអន្តរកាលនិងច្រកចេញច្បាស់លាស់មួយបានបង្កើតឡើងដោយមានការពិគ្រោះ
យោបល់ជាមួយជនរងគ្រោះនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែរឬទេ?

សកម្មភាពគន្លឹះ
៣.១ ធានាថាការរៀបចំ

កម្មវិធីផ្អែកលើសមត្ថភាព
តាមមូលដ្ឋាន និងធ្វើការ

ឆ្ពោះទៅរកការលើកកម្ពស់
ភាពធន់របស់សហគមន៍
និងជនរងគ្រោះដោយ
គ្រោះមហន្តរាយ។

សេចក្តីណែនាំ
ភាពធន់របស់សហគមន៍

• សមត្ថភាពរបស់សហគមន៍និងរដ្ឋរួមមានជំនាញ

ចំណេះដឹង បណ្តាញ អង្គការ និង គំនិតផ្តួចផ្តើម។

ការកសាងសមត្ថភាពអាចរួមបញ្ចូលប្រភពធនធាន

(ដូចជា ការផ្តល់មូលនិធិ សមា្ភរជាដើម)និងការគាំទ្រ
ដល់ប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនិងគ្រប់គ្រង។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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• ភាពធន់អាចត្រូវបានពង្រឹងផងដែរដោយបង្កើតសេវាដែល
អាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់

(ដូចជា ការគ្រប់គ្រងគ្រោះរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ រចនា
សម្ព័ន្ធផ្សេងៗ ដែលធន់នឹងខ្យល់ព្យុះ ឬការរញ្ជួយដី)។
៣.២ ប្រើប្រាស់លទ្ធផល

មុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់និងការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យរបស់

គ្រោះថ្នាក់ និងការប៉ាន់

• បុគ្គល សហគមន៍ ឬប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងទំនង

នៃការវាយតម្លៃមុខសញ្ញា
ប្រមាណហានិភ័យរបស់
សហគមន៍ដែលមាន

ស្រាប់ និងផែនការត្រៀម
បង្ការសម្រាប់ការរៀបចំ
ផែនការសកម្មភាព។

សហគមន៍

ជានឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានក៏ខ្លាំងដែរ។

• ស្ត្រី បុរស កុមារ និងក្រុមផ្សេងគ្នានៅក្នុងសង្គមប្រឈមមុខ
នឹងកម្រិតនៃហានិភ័យផេ្សងៗគ្នា។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការ
ប្រើប្រាស់ការប៉ាន់ប្រមាណដែលមានការចូលរួម និងយក

សហគមន៍ជាមូលដ្ឋានដើម្បីឱ្យយល់ដឹងពីមុខសញ្ញាគ្រោះ
ថ្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានប៉ះពាល់ដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះ

ផ្សេងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច និងអ្វីជាសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដែល
អាចដោះស្រាយជាមួយមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះ។
៣.៣ ជំរុញឱ្យមានការ

អភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ
នៅតាមមូលដ្ឋាន និង
អង្គការពីសមត្ថភាព

នៃការឆ្លើយតបដំបូងទៅ

នឹងគ្រោះមហន្តរាយដែល

កើតឡើងនាពេលខាងមុខ

ការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងសមត្ថភាពនៅតាមមូលដ្ឋាន

•	ភ្នាក់ងារមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ជាធម្មតាជាមនុស្សដំបូង		
ដែលធ្វើសកម្មភាព និងមានចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅទៅនឹង

	ស្ថានភាព។ អង្គការមូលដ្ឋានមួយចំនួនមានចំណេះដឹងល្អ
ប្រសើរលើតម្រូវការរបស់ក្រុមជាក់លាក់ដូចជាអ្នកដែល
ធ្វើការជាមួយស្ត្រី កុមារ ឬជនពិការ។

ដោយធានាថាក្រុមជនជាតិ
ភាគតិច និងក្រុមជនងាយ
រងគ្រោះមានអ្នកតំណាង
យ៉ាងសមរម្យ។
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

• អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកផ្ទាល់អាចត្រូវបានមើល		
ឃើញពីរបៀបដើម្បីផ្តល់នូវកម្មវិធីគោលដៅជាជាងជាដៃគូ
ស្មើគ្នា។ ទោះជាមានករណីបង្ខិតបង្ខំសម្រាប់ការបញ្ជូន

ជំនួយយ៉ាងច្រើនតាមរយៈអង្គការមូលដ្ឋាន (រួមបញ្ចូលទាំង
អ្នកតំណាងស្ត្រី ឬជនពិការ) ដើម្បីអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពរបស់
ពួកគេ និងដើម្បីផ្តល់ឱ្យពួកគេជាមួយនឹងធនធានដែលជា

តម្រូវការទៅដល់ការឆ្លើយតបមានទ្រង់ទ្រាយធំ។ ទាំងនេះ
តម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនូវឥរិយាបថនិងសម្រាប់អង្គការ

អន្តរជាតិក្នុងការយកនូវទិដ្ឋភាពរយៈពេលវែងនៃការឆ្លើយតប

ដែលផ្ដល់ឱ្យដៃគូមូលដ្ឋានមានស្វ័យភាពត្រួតត្រាដំណើរការ

នេះ។ វាតម្រូវផងដែរឱ្យមានការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ

អន្ដរជាតិ និងមូលដ្ឋន
ា ដើមប្ ច
ី ល
ូ រួមក្នង
ុ ការពិភាក្សាដោយចំហ

និងការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនា។

• គ្រប់ទីកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបានគ្រប់កម្មវិធីគួរតែផ្តល់ការងារ

ដល់បុគ្គលិកមូលដ្ឋាន និងបុគ្គលិកជាតិជំនួសឱ្យជនបរទេស។

៣.៤ រៀបចំផែនការ

យុទ្ធសាស្រ្តអន្តរកាល

ឬផែនការច្រកចេញតាំង

ពីដំណាក់កាលចាប់ផ្តើម
ដំបូងនៃកម្មវិធីជំនួយ

មនុស្សធម៌ដែលធានាពី

លទ្ធផលជាវិជ្ជមានរយៈ

ពេលវែង និងកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យនៃភាពពឹង
អាស្រ័យ។

យុទ្ធសាស្ត្រអន្តរកាលនិងច្រកចេញ

• សេវាកម្មនានាគួរត្រូវបានផ្តល់ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រព័ន្ធដែលមាន

ស្រប
ា រ់ បស់រដ្ឋនង
ិ សហគមន៍បស
្រ រើ ជាជាងស្របតាមអង្គភាព

ដែលនឹងមិនស្ថិតស្ថេរលើសពីរយៈពេលនៃការឆ្លើយតប។

• តាំងពីដំបូងនៃផែនការបញ្ចប់គម្រោង កិច្ចសហការជាមួយ

អាជ្ញាធរនិងសហគមន៍ដែលរងគ្រោះបានលើកទឹកចិត្តឱ្យ		
បង្កើតសេវាកម្មដែលនឹងនៅតែបន្តបន្ទាប់ពីកម្មវិធីត្រូវបាន

បិទ(ឧទាហរណ៍៖ ការណែនាំពីវិធានការចំណាយលើការ

	ស្តារឡើងវិញ ការប្រើប្រាស់សម្ភារឧបទេសដែលមាននៅក្នុង
មូលដ្ឋាន ឬការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងមូលដ្ឋាន)
និងការផ្តល់នូវពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីរៀបចំអន្តរកាល។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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៣.៥ រៀបចំនិងអនុវត្ត
កម្មវិធីដែលជំរុញការ

ស្តារឡើងវិញពីគ្រោះ
មហន្តរាយ និងផ្តល់
អត្ថប្រយោជន៍ដល់

សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់។

ការស្តារសេដ្ឋកិច្ច

• សកម្មភាពដែលពង្រឹងសមត្ថភាពមូលដ្ឋាននិងស្ថាបនាឡើង
វិញនូវសេវាកម្មនានា ការអប់រំ ទីផ្សារ និងជីវភាពរស់នៅជា 		
ឱកាសជំរុញការស្តារឡើងវិញជាបន្ទាន់។

• សកម្មភាពដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុង		

តំបន់ រួមមានការទិញទំនិញនិងសេវាកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋាន 		
និងការផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ (សូមមើល ´បទដ្ឋានការ

	ស្តារសេដ្ឋកិច្ចអប្បបរមាឆ្នាំ២០១០’ នៅក្នុងតំណភ្ជាប់ទៅ
កាន់ការណែនាំបន្ថែមទៀតដូចខាងក្រោម) ។

៣.៦ កំណត់ និងអនុវត្ត

អាស្រ័យលើសក្តានុពល
ឬផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ដែលមិនចង់បានឱ្យទាន់
ពេលវេលា និងលក្ខណៈ

ជាប្រព័ន្ធដោយពិចារណា
លើចំណុចមួយចំនួន
ដូចជា៖

ក. សុវត្ថិភាព សន្តិសុខ
សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងសិទ្ធិ
របស់ប្រជាជន

ខ. ការកេងប្រវ័ញ្ច និង

ការំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ពីបុគ្គលិកជំនួយ
មនុស្សធម៌

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងមិនធ្វើឱ្យមានការឈឺចាប់

• តម្លៃខ្ពស់នៃធនធានជំនួយ និងទីតាំងដែលមានអនុភាពរបស់
បុគ្គលិកជំនួយអាចនាំឱ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភ
បំពាន ការប្រកួតប្រជែង ជម្លោះតាមរបៀបមិនត្រឹមត្រូវ ឬ

មិនសមស្របនៃការផ្តល់ជំនួយ។ការផ្តល់ជំនួយអាចធ្វើឱ្យប៉ះ

ពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅ និងពង្រីកទំនាក់ទំនងអំណាចមិន		

ស្មើគ្នារវាងក្រុមផ្សេងគ្នា ឬរវាងបុរស ស្ត្រី និងកុមារ។ ផលប៉ះ
ពាល់អវិជ្ជមានដែលមានសក្តានុពលទាំងនេះគួរតែត្រូវបាន
ត្រួតពិនិត្យ និងចាត់វិធានការដើម្បីការពារ។

• សុវត្ថិភាពនិងការឆ្លើយតបមតិត្រឡប់និងយន្តការបណ្តឹងតវ៉ា

អាចកាត់បន្ថយការរំលោភបំពាន និងភាពមិនត្រឹមត្រូវ 		

(សូមមើលការប្តេជ្ញាចិត្តទី៤ និងទី៥) ហើយបុគ្គលិក 		

គួរតែស្វាគមន៍ និងស្វែងរកការផ្ដល់យោបល់និងបណ្តឹងតវ៉ា។
បុគ្គលិកគួរតែត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលអំពីរបៀបដើម្បីអនុវត្ត

ការរក្សាការសម្ងាត់ និងបញ្ជូនព័ត៌មានរសើបមានដូចជាការ
បង្ហាញឱ្យដឹងអំពីការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពាន។
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

គ. វប្បធម៌ យេនឌ័រ
ទំនាក់ទំនងសង្គម
និងនយោបាយ

ឃ. ជីរភាពរស់នៅ

ង. សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និង
ឃ. បរិស្ថាន។

ក្តីបារម្ភពីបរិស្ថាន និងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

• ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌អាចបង្កឱ្យមានការរិចរិល

បរិស្ថាន (ឧទាហរណ៍៖ សំណឹកដី ការថយចុះស្រទាប់សិលា
ការនេសាទហួសប្រមាណ ឬការបំពុល)ដូច្នេះវានឹងពង្រីក
វិបត្តិ ឬភាពងាយរងគ្រោះមួយកម្រិតទៀត។

• វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានអាស្រ័យ

លើការអន្តរាគមន៍។ វាអាចរួមបញ្ចូលទាំងការដាំដើមឈើ 		

ការត្រងទឹកភ្លៀងទុក ការប្រើប្រាស់ធនធានឱ្យមានប្រសិទ្ធ

ភាព និងការផ្តល់ឱ្យគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តប្រកប

ដោយក្រមសីលធម៌។ សកម្មភាពសាងសង់ចម្បងគួរតែត្រូវ
បានអនុវត្តតែតាមការប៉ាន់ប្រមាណផ្នែកបរិស្ថាន។

ការកេងប្រវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដោយបុគ្គលិក

• បុគ្គលិកទាំងអស់បែងចែកការទទួលខុសត្រូវដើម្បីរក្សាបាន

បរិស្ថានដែលគ្មានការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពាន។ 		
សមាជិកបុគ្គលិកមានការទទួលខុសរាយការណ៍អំពីការ

រំលោភណាមួយដែលពួកគេសង្ស័យឬជាសាក្សីទាំងនៅក្នុង
អង្គការរបស់គេផ្ទាល់ ឬនៅខាងក្រៅ។

សំណួរណែនាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការទទួលខុសត្រូវវបស់អង្គការ
• តើមានគោលនយោបាយតម្រូវឱ្យអនុវត្តការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យនិងការធ្វើសមយុទ្ធកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យសម្រាប់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះក្នុងតំបន់នៃកម្មវិធីរបស់អង្គការដែរឬទេ?
តើគោលនយោបាយនេះបុគ្គលិកបានដឹងឬទេ?

• តើមានគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីក្នុងការស្វែងរក និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការ
ឆ្លើយតបដែរឬទេ? តើបុគ្គលិកបានដឹងដែរឬទេ?

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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• តើមានគោលនយោបាយជាក់លាក់និងនីតិវិធីក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការ
កេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ ការរំលោភបំពាននិងការរើសអើងដែរឬទេ? តើបុគ្គលិកបានដឹងពីគោល 		
នយោបាយ នោះដែរឬទេ?

• តើមានផែនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនៃគ្រោះមហន្តរាយ ឬគ្រោះ 		
មហន្តរាយ ថ្មីដែរឬទេ? តើបុគ្គលិកបានដឹងពីផែនការនោះដែរឬទេ?

• តើបុគ្គលិកយល់ពីអ្វីដែលបានរំពឹងទុកលើបញ្ហានានានៃការការពារ សន្តិសុខ និងហានិភ័យ
ដែរឬទេ?

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
៣.៧ គោលនយោបាយ

យុទ្ធសាស្ត្រ និងការណែនាំ
ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី៖
ក. ទប់ស្កាត់កម្មវិធីដែល
មានផលប៉ះពាល់ជា

អវិជ្ជមានណាមួយដូចជា

ការកេងប្រវ័ញ្ច ការរំលោភ
បំពាន ឬការរើសអើង

ដោយបុគ្គលិកទៅលើ
សហគមន៍ និងជន

រងគ្រោះដោយគ្រោះ
មហន្តរាយ។

ខ. ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុង
មូលដ្ឋាន។

សេចក្តីណែនាំ

គោលនយោបាយរបស់អង្គការ

• អង្គការត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការចងក្រងជាឯកសារ
យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

និងប្រព័ន្ធនានា ។ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានបរាជ័យ
ក្នុងការដោះស្រាយអំពើពុករលួយតាមរយៈគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងការស៊ីសំណូករបស់ខ្លួន និងនីតិវិធី

ហើយនិងតាមរយៈសកម្មភាពរួមគ្នាជាមួយអង្គការដទៃ

ទៀតបង្កើនហានិភ័យអំពើពុករលួយសម្រាប់អ្នកអនុវត្តដទៃ	
ទៀត។

• គោលនយោបាយនិងនីតិវិធីគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងការប្តេជ្ញាចិត្ត
ដើម្បីការការពារជនងាយរងគ្រោះ និងបង្ហាញពីវិធីដើម្បី
ការពារ និងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំណាចរំលោភបំពាន។

• ការជ្រើសរើសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន ការពិនិត្យ និងការអនុវត្ត
ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃ

កំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់បុគ្គលិកនិងក្រមសីលធម៌គួរតែធ្វើឱ្យវា
ច្បាស់លាស់ថាតើអនុវត្តអ្វីខ្លះដែលត្រូវហាមឃាត់។

បុគ្គលិកគួរតែឯកភាពគ្នាជាផ្លូវការក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ

ច្បាប់ទាំងនេះ និងត្រូវយល់ដឹងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដែល
ពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមប្រសិនបើពួកគេមិនគោរពតាម
(សូមមើលការប្តេជ្ញាចិត្តទី៨) ។
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• បណ្តឹងតវ៉ា និងនីតិវិធីសារទុក្ខរួមមានគោលនយោបាយផ្លុំ		
កញ្ចែ គួរតែមាននិងបុគ្គលិកដឹងពីរបៀបទទួលបាននីតិវិធី
ទាំងនោះ។

• គោលនយោបាយលទ្ធកម្មបៃតងអាចជួយក្នុងការធានាបាន		

ផលប៉ះពាល់បរិសន
្ថា អវិជមា
្ជ នដោយឯកឯងតវ្រូ បានជៀសវាង
(សូមមើលការប្តេជ្ញាចិត្តទី៩) ។

៣ .៨ មានប្រព័ន្ធដើម្បី

ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ដែលប្រមូលពីសហគមន៍
និងជនរងគ្រោះដោយ

គ្រោះមហន្តរាយ ដែល

អាចធ្វើឱ្យពួកគេស្ថិតក្នុង
ហានិភ័យ។

ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

• ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែលប្រមូលបានពីសហគមន៍គួរ		
តែត្រូវបានរក្សាទុកជាការសម្ងាត់។ នេះគឺជាករណីពិសេស

ទាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាអំពីការកេងប្រវ័ញ្ច
ផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពាន (សូមមើលការប្តេជ្ញាចិត្តទី៥)

ដែលធានាអះអាងអំពីការរក្សាការសម្ងាត់ដ៏មានសារៈសំខាន់
ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឈឺចាប់បន្ថែមទៀតដែលអាចកើតឡើង។

• ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចែកចាយ និងចុះឈ្មោះ
ជាអេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌ទាមទារឱ្យ

មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ និងទូលំទូលាយស្តីពីការ
ការពារទិន្នន័យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ កិច្ចព្រមព្រៀង

កាតព្វកិច្ចភាគីទីបីដូចជាធនាគារនិងអង្គការពាណិជ្ជកម្ម

ដើម្បីចាត់វិធានការសមស្របរក្សាការពារនូវព័ត៌មានគឺចាំបាច់

	ណាស់។ ការណែនាំច្បាស់លាស់អំពីការប្រមូល ការរក្សាទុក

ការប្រើប្រាស់ និងការបោះចោលនៃទិន្នន័យដែលស្របជាមួយ
នឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងច្បាប់ការពារទិន្នន័យនៅមូលដ្ឋានគឺ
មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរ។

• ប្រព័ន្ធដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃទិន្នន័យដែលបាត់បង់

គួរតែមាន។ ទិន្នន័យមិនទាមទារឱ្យរក្សាទុកយូរពេកទេ និង

វាគួរតែបំផ្លាញចោលឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
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• អ្នកដែលបានទទួលជំនួយទាំងនោះគួរត្រូវបានជូនដំណឹង
អំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការការពារទិន្នន័យមាន

លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអង្គការបានរក្សា		
ទុក និងគួររំពឹងថារាល់ការព្រួយបារម្ភដែលពួកគេមានអំពីការ
ប្រើព័ត៌មានមិនបានត្រឹមត្រូវនឹងត្រូវបានស៊ើបអង្កេត។

តំណភ្ជាប់សម្រាប់សេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀត
IFRC (2006) ‘What is VCA? An introduction to vulnerability and capacity
assessment’:
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/whats-vca-en.pdf
Turnbull, M., Sterret, C. & Hilleboe, A. (2013) ‘Toward resilience, a guide to
disaster risk reduction and climate change adaptation’. Practical Action:
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ECB-toward-resilience-Disasterrisk-reduction-Climate-Change-Adaptation-guide-english.pdf
Groupe URD (2013) ‘Reaching Resilience: Handbook Resilience 2.0 for aid
practitioners and policymakers in Disaster Risk Reduction, Climate Change
Adaptation and Poverty Reduction’:
http://www.reachingresilience.org/IMG/pdf/resilience-handbook.pdf
Slim, H. & Bonwick, A. (2005) ‘Protection: An ALNAP guide for humanitarian
agencies’:
www.alnap.org/resource/5263
SEEP Network (2010) ‘Minimum Economic Recovery Standards’:
http://www.seepnetwork.org/minimum-economic-recovery-standards-resources-174.php
See the CHS Alliance website for more resources: http://chsalliance.org/resources
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1

4

2

3

ការប្តេជ្ញាទី
5

6

៤

សហគមន៍និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់

ពួកគេនិងដឹងអ្វីដែលគេត្រូវទទួលបាននិងអាចទទួលបានព័ត៌មានព្រមទាំង
អាចចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តលើការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគេ។
7

8a

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ9គុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌គឺផ្អែកលើការ
ទំនាក់ទំនង ការចូលរួម និងការទទួលមតិយោបល់ឆ្លុះបញ្ចាំង។

ហេតុអ្វីបានជាការប្តេជ្ញាចិត្តនេះមានសារៈសំខាន់?
8b

ការប្តេជ្ញាចិត្តនេះបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ការចូលរួមដែលរាប់បញ្ចូលទាំងជនរងគ្រោះ

ដោយគ្រោះមហន្តរាយ។ ទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានឆន្ទៈដើម្បីអនុញ្ញាត និងលើកទឹកចិត្តប្រជាជនដែល

ទទួលបានជំនួយហ៊ាននិយាយចេញនិងមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្ត។ ព័ត៌មាននិងការប្រាស្រ័យ
ទាក់ទងគឺជាបែបបទសំខាន់នៃការផ្តល់ជំនួយដោយគ្មានជនរងគ្រោះដែលមិនអាចទទួលបានសេវា
កម្ម ការសម្រេចចិត្តបានល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនគេផ្ទាល់ និងសហគមន៍របស់ពួកគេ ឬធ្វើឱ្យទីភ្នាក់ងារ

ផ្តល់ជំនួយទទួលខុសត្រូវ។ ការចែករំលែកព័ត៌មាន ការស្តាប់ដោយយកចិត្ដទុកដាក់ទៅនឹងមតិរបស់

សហគមន៍រងគ្រោះ និងឱ្យពួកគេចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តរួមចំណែកធ្វើឱ្យកម្មវិធីកាន់តែមានប្រសិទ្ធិ
ភាពនិងប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនៃការផ្តល់សេវាកម្ម។ នៅពេលដែលជនរងគ្រោះមានឱកាសក្នុង

ការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេ នេះជាការបង្កើននូវអារម្មណ៍មានសុខមាលភាព ជួយឱ្យពួកគេបន្សុំាទៅ
នឹងបញ្ហាប្រឈម និងជាការល្អប្រសើរជាងមុនដែលអាចឱ្យពួកគេដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មនៅក្នុង
ការស្តារឡើងវិញរបស់ពួកគេផ្ទាល់។

សូចនាករស្នាដៃការងារ
១. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយ (រួមមានអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុត) 		
មានការយល់ដឹងពីសិទ្ធិ និងការទទួលបានរបស់ពួកគេ។

២. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយយល់ថាពួកគេមានលទ្ធភាពទទួល
បានព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ និងច្បាស់លាស់ទាន់ពេលវេលា។

៣. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយគឺពេញចិត្តនូវឱកាសដែលពួកគេមាន
ឥទ្ធិពលលើការឆ្លើយតប។
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សំណួរណែនាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពគន្លឹះ
• តើព័ត៌មានអំពីអង្គការនិងការឆ្លើយតបដែលបានផ្ដល់ព្រមទាំងប្រើវិធីសមស្របទៅនឹងក្រុម
ផ្សេងគ្នានៃជនរងគ្រោះដែរឬទេ?

• តើស្ត្រី បុរស កុមារី និងកុមារា (ជាពិសេសអ្នកដែលបាត់បង់ឱកាស និងងាយរងគ្រោះ)

មានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឱ្យ ហើយតើពួកគេបានយល់ពីព័ត៌មានទាំងនោះដែរឬទេ?

• តើគំនិតរបស់ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយរួមមានក្រុមងាយរងគ្រោះបំផុតនិងក្រុមបាត់បង់
ឱកាសបានសិក្សាយល់ និងប្រើប្រាស់ដើម្បីណែនាំការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធីដែរឬទេ?

• តើក្រុមទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលរងគ្រោះមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានឱកាសស្មើគ្នា
ចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តលើការឆ្លើយតបដែលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេដែរឬទេ?

• តើក្រុមទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍រងគ្រោះបានដឹងអំពីរបៀបផ្តល់មតិត្រឡប់លើការឆ្លើយតប
ហើយតើពួកគេមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តទាំងនោះដែរឬទេ?

• តើឧបសគ្គក្នុងការផ្តល់មតិត្រឡប់ត្រូវបានកំណត់ និងដោះស្រាយដែរឬទេ?
• តើទិន្នន័យដែលបានផ្ដល់តាមរយៈយន្តការមតិត្រឡប់ដែលមានការបែងចែកទៅតាម
អាយុ ភេទ និងក្រុមពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែរឬទេ?

សកម្មភាពគន្លឹះ
៤.១ ផ្តល់ព័ត៌មានដល់
សហគមន៍ និងជនរង
គ្រោះ ដោយគ្រោះ

មហន្តរាយ អំពីអង្គការ
ក្រមសីលធម៌ដែលគេ

ប្រកាន់យក ការរំពឹងទុកពី

អាកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលិក
កម្មវិធីដែលកំពុងអនុវត្ត

និងអ្វីដែលពួកគេចង់ផ្តល់
ឱ្យសហគមន៍។
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សេចក្តីណែនាំ
ការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយសហគមន៍

• ការចែករំលែកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលា និងអាចទៅ
ដល់បានពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តបង្កើនការយល់ដឹងកម្រិត

នៃការចូលរួមកាន់តែច្រើន និងបង្កើននូវផលប៉ះពាល់ 		
នៃគម្រោង។ វាអាចជួយកាត់បន្ថយចំនួននៃបណ្តឹងតវ៉ាជា

ផ្លូវការដែលបានទទួលនិងជាគន្លឹះដើម្បីធ្វើឱ្យមានតម្លាភាព។

• ការចែករំលែកព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុជាមួយសហគន៍ក៏អាចជួយ
បង្កើននូវប្រសិទ្ធិភាពការចំណាយនិងជួយសហគមន៍
ឱ្យគូសបញ្ជាក់ពីការចំណាយខ្ជះខ្ជាយ ឬលួចបន្លំ។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

• បើសិនជាអង្គការមិនបានចែករំលែកព័ត៌មានឱ្យបាន

សមរម្យជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនមានគោលបំណងផ្តល់

ជំនួយ នេះអាចធ្វើឱ្យមានការយល់ច្រឡំ និងការពន្យារពេល
គម្រោងមិនសមស្របដែលធ្វើឱ្យខាតបង់ធនធាននិងការ
យល់ឃើញអវិជ្ជមានអំពីអង្គការដែលអាចបង្កើតឡើងនូវ
កំហឹង ការខកចិត្ត និងអសន្តិសុខ។

• បើគ្មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់មនុស្សមិនអាចធ្វើការសម្រេច

ចិត្តបាន ត្រឹមត្រូវ។ ពួកគេអាចនឹងងាយរងគ្រោះទៅនឹងការ

កេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពាន (រួមបញ្ចូលទាំងការរំលោភ

បំពានផ្លូវភេទ) ប្រសិនបើពួកគេមិនដឹងថាអ្វីដែលពួកគេមាន

សិទ្ធិទទួល អាកិប្បកិរិយាអ្វីខ្លះដែលពួកគេអាចរំពឹងពីភ្នាក់ងារ
ផ្តល់ជំនួយ និងពីរបៀបដើម្បីប្តឹងតវ៉ាប្រសិនបើពួកគេមិន
ពេញចិត្តជាមួយនឹងកម្រិតនៃការផ្តល់សេវាទាំងនេះ។

៤.២ ការប្រាស្រ័យ
ទាក់ទងជាភាសា

ជាទម្រង់ និងប្រព័ន្ធ

ផ្សព្វផ្សាយដែលងាយ
ស្រួលយល់ប្រកប

ដោយការគោរព និង

សមស្របទៅនឹងវប្បធម៌

សម្រាប់គ្រប់ៗគ្នានៅក្នុង
សហគមន៍ជាពិសេស

ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះ

និងក្រុមជនជាតិភាគតិច

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងការរួមបញ្ចូល

• ក្រុមផ្សេងគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ ម្តាយជាមួយកូនតូច បុរស

ចំណាស់ ឬជនពិការជាស្រ្តី)នឹងមានតម្រូវការប្រាស្រ័យ
ទាក់ទងនិងព័ត៌មានផ្សេងគ្នា និងប្រភពដែលទុកចិត្តនៃ
ការប្រាស្រ័យទាក់ទងខុសៗគ្នា។

• ជំនួសឱ្យការប្រើការទំនាក់ទំនងតែមួយវិធីអង្គការគួរធានា
	ថាមិនត្រឹមតែប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់ត្រូវបាន

ប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែប្រជាជនក៏ត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់លើការ

ចូលចិត្តរបស់ពួកគេ និងកម្រិតនៃការទាមទារនូវភាពឯកជន។

• ការថែរក្សាគឺចាំបាច់ត្រូវធានាថាបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងថ្មី

ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

37

៤.៣ ធានាថាមាន
តំណាងចម្រុះពី

សហគមន៍ ដោយមាន
ការចូលរួម និងទំនាក់

ទំនងពីសហគមន៍ និងជន
រងគ្រោះដោយគ្រោះ
មហន្តរាយនៅគ្រប់

ដំណាក់កាលទាំងអស់
នៃការងារ។

ការចូលរួម និងទំនាក់ទំនង

• ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាទូទៅជាអ្នកប្រតិកម្មដំបូងគេទៅនឹង
គ្រោះមហន្តរាយនិងកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់សហគមន៍គឺ
អាចធ្វើទៅបានសូម្បីតែពេលឆ្លើយតបបន្ទាន់។ ប្រជាជន

ដែលរងគ្រោះមានគំនិតអំពីរបៀបឆ្លើយតបឱ្យបានសមស្រប		
ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយហើយទស្សនៈរបស់ពួកគេលើការ

រៀបចំកម្មវិធីគួរតែត្រូវបានស្វែងរកដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាន
ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ។ ការចំណាយពេលវេលាពិគ្រោះ
យោបល់តាំងពីដំបូងអាចសន្សំពេលច្រើនបន្ថែមទៀត

ជាជាងការព្យាយាមប៉ះពាល់ការសម្រេចចិត្តមិនសមរម្យ
នៅពេលក្រោយ។

• កម្រិតខុសគ្នានៃការចូលរួមអាចមានភាពសមស្របនៅពេល

ផ្សេងគ្នា។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លើយ
តបធ្ងន់ធ្ងរ ការពិគ្រោះយោបល់អាចនឹងធ្វើទៅបានដោយ
កំណត់ចំនួននៃជនរងគ្រោះ ប៉ុន្តែពេលខាងមុខទៀតនឹង

មានឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់ជនរងគ្រោះ និងក្រុមផ្សេង
ទៀតចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។

• ជាលទ្ធផលនៃបរិបទឬភាពខុសគ្នាពីមុនដែលមានស្រាប់ 		

នៃអំណាច(ឧទាហរណ៍៖ ដោយផ្អែកលើ យេនឌ័រ ពូជសាសន៍
ឋានៈ វណ្ណៈ ឬចរិតលក្ខណៈផ្សេងទៀត) 			
ការចូលរួម ជាធម្មតានឹងមិនកើតឡើងដោយឯកឯងឡើយ។

ផ្ទុយទៅវិញអង្គការផ្ដល់ជំនួយប្រហែលជាត្រូវជំរុញដំណើរការ

នៃការរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងការពិភាក្សាមួយដើម្បីជំរុញ
ការចូលរួមកាន់តែខ្លាំង។

• ការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគួរតែត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យ		

ក្រុម ឬបុគ្គលតាមទំនៀមទំលាប់មិនរាប់បញ្ចូលនូវអំណាច 		
និងដំណើរការក្នុងការសម្រេចចិត្ត។
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានជូនដំណឹង

• ទិដ្ឋភាពមួយផ្សេងទៀតនៃការចូលរួមគឺការយល់ព្រមដែល

បានជូនដំណឹង។ មនុស្សអាចបង្ហាញពីការយល់ព្រមដោយ		
គ្មានការយល់ដឹងយ៉ាងពេញលេញក្នុងការជាប់ទាក់ទង។

ខណៈពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមែនជាឧត្តមគតិកម្រិតនៃ	
ការយល់ព្រមនិងការចូលរួមប្រហែលជាលើកដំបូងគួរតែបាន
សន្មត់ ផ្អែកលើការបង្ហាញឆន្ទៈចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់
គម្រោង សង្កេត ចំណេះដឹង ឬច្បាប់ ឬឯកសារផ្សេងៗ

(ឧទាហរណ៍៖កិច្ចព្រមព្រៀងនៃកិច្ចសន្យាជាមួយសហគមន៍)

៤.៤ លើកទឹកចិត្តនិង
សម្របសម្រួលដល់
សហគមន៍ និងជន

រងគ្រោះដោយគ្រោះ

មហន្តរាយដើម្បីផ្តល់

នូវមតិត្រឡប់ពីកម្រិត
ការពេញចិត្តរបស់

ពួកគេជាមួយនឹងគុណ
ភាពនិងប្រសិទ្ធភាព
នៃជំនួយដែលពួក

គេបានទទួលផ្តោត

ការយកចិត្តទុកដាក់

ជាពិសេសទៅតាមអាយុ

ភេទ និងភាពចម្រុះនៃអ្នក
ផ្តល់មតិត្រឡប់។

មតិត្រឡប់

• មតិត្រឡប់ផ្លូវការប្រហែលជាត្រូវស្វែងរកតាមរយៈការ		

	ប៉ាន់ប្រមាណជាក់លាក់មួយ (ដោយប្រើការពិភាក្សាក្រុម 		
ឬការសម្ភាសន៍) ការត្រួតពិនិត្យក្រោយពេលចែកចាយឬ

កម្រងសំណួរ។ មតិត្រឡប់ក្រៅផ្លូវការទទួលបានពេលធ្វើ
អន្តរាគមន៍ជាប្រចាំថ្ងៃគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃ និងត្រូវបាន

ប្រើដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តនិងពង្រឹងកម្មវិធីនៅមូលដ្ឋានដែល
កំពុងបន្ត (សូមមើលតំណភ្ជាប់ទៅនឹងការណែនាំបន្ថែម
ទៀតដូចខាងក្រោម) ។

• ប្រជាជនអាចភ័យខ្លាចថាមតិត្រឡប់សំខាន់ៗនឹងនាំទៅដល់
ការបាត់បង់នៃការផ្តល់ជំនួយ ឬមានផលជាអវិជ្ជមាន។
វាប្រហែលជាមកពីហេតុផលវប្បធម៌បានជាការរិះគន់

ការធ្វើអន្តរាគមន៍គឺមិនអាចទទួលយកបាន។ ការស្វែង

យល់ពីវិធីសាស្រ្តខុសគ្នានៃការផ្តល់នូវមតិត្រឡប់ជាផ្លូវការ 		
និងមិនផ្លូវការគឺវាមានសារៈសំខាន់។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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• បុគ្គលិកមូលដ្ឋានទាំងអស់គួរតែយល់ពីរបៀបដើម្បីទទួល

បាន និងរក្សាបាននូវការជឿទុកចិត្តពីប្រជាជន ការស្វាគមន៍
យោបល់ និងមតិរបស់ប្រជាជន ដឹងពីរបៀបដើម្បីឆ្លើយតប

ទៅនឹងមតិត្រឡប់ទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយត្រូវសង្កេត

ពីប្រតិកម្មរបស់សមាជិកសហគមន៍ផ្សេងគ្នាទៅនឹងវិធីសាស្រ្ត
ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម។

• យន្តការផ្តល់មតិត្រឡប់គួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ		
មានការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារដទៃទៀត។
ពួកគេគួរតែបានមើលឃើញភាពដាច់ដោយឡែកពីយន្ត
ការបណ្តឹងតវ៉ាសម្រាប់ការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរនៃការអនុវត្ត ឬ

អាកិប្បកិរិយា(សូមមើលការប្តេជ្ញាចិត្តទី៥)ទោះបីជាយ៉ាង		

	ណានៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងជាធម្មតាតែងមានភាព
ត្រួតគ្នានៃមតិត្រឡប់ និងបណ្តឹងតវ៉ាដែលបានទទួល។
ការទទួលស្គាល់និងការតាមដានលើមតិត្រឡប់ដែល

ទទួលបាននិងការសម្របកម្មវិធីប្រសិនបើសមរម្យគឺជា

កត្តាសំខាន់ ប្រសិនបើដំណើរការគឺត្រូវបានជឿទុកចិត្ត។

សំណួរណែនាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
• តើគោលនយោបាយ និងផែនការកម្មវិធីរួមមានបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការចែកចាយព័ត៌មាន
រួមបញ្ចូលទាំងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលើពត៌មានអ្វីខ្លះដែលគួរ និងមិនគួរចែកចាយ?
តើបុគ្គលិកបានដឹងអំពីគោលនយោបាយនោះដែរឬទេ?

• តើមានគោលនយោបាយរួមមានការផ្តល់អំពីរបៀបក្នុងការដោះស្រាយជាមួយព័ត៌មាន

សម្ងាត់ និងព័ត៌មានរសើប ឬព័ត៌មានដែលអាចមានសក្តានុពលដល់បុគ្គលិកឬជនរងគ្រោះ
ទៅក្នុងហានិភ័យដែរឬទេ? តើបុគ្គលិកបានដឹងអំពីគោលនយោបាយនោះដែរឬទេ?

• តើមានគោលនយោបាយប្តេជ្ញាចិត្ត និងណែនាំអំពីវិធីដែលជនរងគ្រោះជាអ្នកតំណាងនៅក្នុង
ការទំនាក់ទំនងខាងក្រៅ ឬសម្ភាររៃអង្គាសថវិកាដែរឬទេ? តើបុគ្គលិកបានដឹងដែរឬទេ?
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
៤.៥ មានគោលនយោ
បាយសម្រាប់ការចែក

រំលែកព័ត៌មាន និងជំរុញ
វប្បធម៌បើកចំហនៃ
ទំនាក់ទំនង។

សេចក្តីណែនាំ

ការជំរុញវប្បធម៌បើកចំហនៃទំនាក់ទំនង

• អង្គការមួយគួរតែកំណត់ និងចងក្រងឯកសារអំពីដំណើរការ		
ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាន ឧទាហរណ៍៖ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់
ខ្លួនក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវ និងទាន់

ពេលវេលា, តើព័ត៌មានអ្វីដែលខ្លួននឹងចែករំលែកជា		
មួយ ប្រជាជនដែលស្វែងរកដើម្បីផ្តល់ជំនួយនិងអ្នក

ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត, របៀបសម្រេចចិត្តនឹងត្រូវធ្វើឡើង

នៅពេលណា និងរបៀបក្នុងការចែករំលែកពត៌មាន ហើយ
និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានយកមកប្រើក្នុងការសម្រេច
ចិត្តមិនចែករំលែកព័ត៌មាន។

• ការបំពេញការប្តេជ្ញាចិត្តនេះផងដែរទាមទារឱ្យអង្គការបាន
បង្ហាញជាសាធារណៈ(ឧទាហរណ៍៖នៅលើគេហទំព័រឬ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ) ចំណាប់អារម្មណ៍ និងការប្តេជ្ញាចិត្ត

បន្ថែមទៀតលើរឿងនយោបាយ ឬសាសនា។ គោលបំណង		
នៃការប្រកាសចំណាប់អារម្មណ៍នេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្ត

វិធីសាស្រ្ត "មិនមានការភ្ញាក់ផ្អើល" ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង		
អស់មានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការយល់ដឹងពីធាតុពិត
របស់អង្គការក៏ដូចជាភាពទំនងដែលទាក់ទិននឹងគោល

នយោបាយ ភាពជាដៃគូ និងទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការ។

• អង្គការគួរតែព្យាយាមចែករំលែកអំពីភាពជោគជ័យ និង
បរាជ័យរបស់ពួកគេដោយបើកចំហដើម្បីលើកកម្ពស់

គណនេយ្យភាព និងវប្បធម៍បើកចំហឱ្យបានទូលំទូលាយ។
អង្គការដែលមានតម្លាភាពនិងបើកចំហនៅក្នុងការចែក

រំលែកព័ត៌មានជាមួយបុគ្គលិករបស់ពួកគេទំនងជានឹងមាន		
ការបើកចំហជាមួយសហគមន៍ និងជាសាធារណៈ។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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៤.៦ មានគោល

នយោបាយសម្រាប់

ធ្វើការជាមួយសហគមន៍
និងជនរងគ្រោះដោយ
គ្រោះមហន្តរាយ

ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពី

អាទិភាព និងហានិភ័យ

ដែលពួកគេបានកំណត់

នៅក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាល

នៃការងារជំនួយសង្គ្រោះ។

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អង្គការសម្រាប់ការចូលរួម
និងស្តាប់មតិសហគមន៍

• គោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្តគួរពន្យល់ពីរបៀបដែល

បុគ្គលិកត្រូវបានអភិវឌ្ឍដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការចូលរួម

របស់សហគមន៍និងការសម្រេចចិត្ត ស្តាប់ជនរងគ្រោះ និង

ចាត់ចែងលើមតិត្រឡប់ដែលអវិជ្ជមាន។ យេនឌ័រនិងគោល

នយោបាយចម្រុះអាចជួយក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លៃនិងការ		
ប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អង្គការ និងបានផ្តល់នូវឧទាហរណ៍រូបី

នៃអាកប្បកិរិយាដែលបានរំពឹងទុក។ មតិត្រឡប់មកពី

សហគមន៍រងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផងដែរប្រាប់ដល់
ការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធី។

ការរឹតបន្តឹងព័ត៌មាន ការសម្ងាត់ និងការមិនបញ្ចេញឱ្យដឹង

• មិនមែនគ្រប់ព័ត៌មានអាចឬគួរតែបានចែករំលែកជាមួយភាគី
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះទេ។ ការសម្រេចចិត្តអំពីព័ត៌មានអ្វី
ដែលត្រូវចែករំលែកគួរតែផ្អែកលើការប៉ាន់ប្រមាណនៃ

ហានិភ័យ។ ឧទាហរណ៍៖នៅក្នុងតំបន់អសុវត្ថិភាពមួយ

ចំនួន ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការចែកចាយសាច់ប្រាក់
អាចដាក់ប្រជាជនក្នុងហានិភ័យនៃការវាយប្រហារ។

៤.៧ ទំនាក់ទំនងខាងក្រៅ ការទំនាក់ទំនងខាងក្រៅ
រួមទាំងទំនាក់ទំនងក្នុង
គោលបំណងកៀរគរ

មូលនិធិត្រូវមានលក្ខណៈ
ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវមាន
ក្រមសីលធម៌ និង

ប្រកបដោយការគោរព

• ការយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវតែបានអនុវត្តនៅពេលប្រើសាច់រឿង
និងរូបភាពរបស់សហគមន៍រងគ្រោះព្រោះវាអាចត្រូវបានគេ
មើលឃើញថាជាការឈ្លានពានភាពឯកជនរបស់ពួកគេ

និងជាការរំលោភបំពានការសម្ងាត់ប្រសិនបើការអនុញ្ញាត
របស់ពួកគេមិនត្រូវបានស្វែងរក។

ដែលតំណាងឲ្យ
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

សហគមន៍និងជនរងគ្រោះ

សម្ភារសម្រាប់កៀរគរមូលនិធិ និងរូបភាពដែលបានយក

ភាពថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សជាតិ។

ធ្វើឱ្យអ្នកមើលសន្មត់ថាអ្នកដែលទទួលជំនួយទាំងអស់ដែល

ដោយគ្រោះមហន្តរាយក្នុង

ចេញពីបរិបទជាញឹកញាប់អាចជាការក្លែងបន្លំ។ ពួកគេអាច
ត្រូវការជំនួយ និងអស់សង្ឃឹមហើយវាអាចបរាជ័យក្នុងការ
បញ្ជាក់ពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស និងសមត្ថភាពរបស់

ពួកគេក្នុងការជួយខ្លួនឯង។ គោលនយោបាយនិងការ 		
ណែនាំទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងខាងក្រៅគួរតែត្រូវរកបាន		
សម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ និងអាចជួយធានាថាកំហុស
ទាំងនោះមិនកើតឡើង។

តំណភ្ជាប់សម្រាប់សេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀត
ALNAP & Groupe URD (2009) ‘Developing a participatory approach to involve
crisis-affected people in a humanitarian response’. The Participation Handbook:
http://www.alnap.org/resource/8531
CRS (2013) ‘Communication Toolbox: Practical guidance for program managers to improve
communication with participants and community members’:
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/general/communication-toolbox.pdf
ALNAP (2014) ‘Closing the Loop – Practitioner guidance on effective feedback
mechanisms in humanitarian contexts’. ALNAP Practitioner Guidance. London:
ALNAP/ODI:
http://www.alnap.org/what-we-do/engagement/feedback-loop
Infoasaid (2013) Diagnostic Tools:
http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20140626100739-b0u7q
Infoasaid (2015) E-learning course:
http://www.cdacnetwork.org/learning-centre/e-learning/
See the CHS Alliance website for more resources: http://chsalliance.org/resources

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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2

5

3

ការប្តេជ្ញាទី
6

៥

សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយទទួលបានយន្តការដោះ
ស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាទាន់ពេលវេលា និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ បណ្តឹងតវ៉ាត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍

9 និងដោះស្រាយ។

8a

8b

ហេតុអ្វីបានជាការប្តេជ្ញាចិត្តនេះមានសារៈសំខាន់?
ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាទៅទីភ្នាក់ងារ និងទទួលបានការឆ្លើយតប

សមរម្យ និងទាន់ពេលវេលា។យន្តការជាផ្លូវការសម្រាប់បណ្តឹងតវ៉ា និងដោះស្រាយគឺជាសមាស

ភាគសំខាន់នៃគណនេយ្យភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារ និងផ្តល់ឱ្យសហគមន៍រងគ្រោះនូវធាតុមួយចំនួននៃ
ការត្រួតត្រាលើជីវិតរបស់គេ។ បណ្តឹងតវ៉ាដែលមានការឈឺចាប់ជាក់លាក់ និងអាចប្រាប់អង្គការ

អំពីកំហុសធ្ងន់ធ្ងរ ឬការបរាជ័យក្នុងការឆ្លើយតបអាចឱ្យពួកគេចាត់វិធានការបានទាន់ពេលវេលា
ដើម្បីកែលម្អគុណភាពកម្មវិធី។ គ្រប់អង្គការទាំងអស់គឺងាយនឹងមានការលួចបន្លំឬ ការរំលោភ

បំពានហើយ ប្រព័ន្ធបណ្តឹងតវ៉ាអាចជួយអង្គការមួយទទួលស្គាល់ និងឆ្លើយតបជាមួយការអនុវត្ត
ដែលមិនត្រឹមត្រូវ មានឧបាយកល និងការកេងប្រវ័ញ្ច។

សូចនាករស្នាដៃការងារ
១. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយរួមមានក្រុមងាយរងគ្រោះ និងបាត់បង់
ឱកាសយល់ដឹងអំពីយន្ដការបណ្តឹងតវ៉ាដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់
របស់ពួកគេ។

២. សហគមន៍និង ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយយល់ថាយន្តការបណ្តឹងតវ៉ាអាចទទួល
បាន មានប្រសិទ្ធភាព រក្សាការសម្ងាត់ និងមានសុវត្ថិភាព។

៣. បណ្តឹងតវ៉ាត្រូវបានស៊ើបអង្កេត ដោះស្រាយ ហើយផ្តល់លទ្ធផលត្រឡប់ទៅអ្នកប្ដឹងតវ៉ា
តាមពេលវេលាដែលបានកំណត់។
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

សំណួរណែនាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពគន្លឹះ
• តើសហគមន៍និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់អំពីការបង្កើត
យន្តការបណ្តឹងតវ៉ាដែរឬទេ?

• តើវិធីសាស្រ្តដែលជាការចង់បានរបស់ក្រុមប្រជាជនទាំងអស់បានយកមកពិចារណាដែរឬទេ?

ជាពិសេសទាក់ទិនទៅនឹងសុវត្ថិភាពនិងការរក្សាការសម្ងាត់នៅក្នុងការបង្កើតដំណើរការបណ្តឹងតវ៉ា?

• តើព័ត៌មានអំពីដំណើរការរបស់យន្តការបណ្តឹង និងប្រភេទបណ្តឹងតវ៉ាដែលអាចប្តឹងត្រូវបាន
ផ្តល់ និងយល់ច្បាស់ដោយក្រុមប្រជាជនទាំងអស់ដែរឬទេ?

• តើមានការយល់ព្រម និងគោរពតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ដើម្បីស៊ើបអង្កេត 			
និងដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាដែរឬទេ? ពេលវេលារវាងបណ្តឹងតវ៉ាបានដាក់រៀបតាមលំដាប់
ហើយដំណោះស្រាយទាំងអស់បានកត់ត្រាទុកដែរឬទេ?

• តើបណ្តឹងតវ៉ាអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ និងរំលោភបំពានត្រូវបានស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗ
ដោយបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពនិងកម្រិតសិទ្ធិអំណាចសមរម្យដែរឬទេ?

សកម្មភាពគន្លឹះ
៥.១ ពិគ្រោះយោបល់ជា

មួយសហគមន៍និងជនរង
គ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយក្នុងការរៀបចំអនុវត្ត

និងត្រួតពិនិត្យដំណើរការ
ដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា។

សេចក្តីណែនាំ
រៀបចំយន្តការបណ្តឹងតវ៉ា

• សហគមន៍រងគ្រោះនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត(រួម

ទាំងបុគ្គលិក និងជាពិសេសក្រុមដែលអាចងាយរងគ្រោះ) 		
គួរតែបានពិគ្រោះយោបល់អំពី៖ របៀបដែលពួកគេគិតលើ
យន្តការបណ្តឹងតវ៉ា របៀបដែលបណ្តឹងតវ៉ាត្រូវបានដោះ

ស្រាយស្របតាមពេលវេលា វិធីសាស្រ្តដែលពួកគេចង់ដាក់		
បណ្ដឹងតវ៉ាទៅកាន់អង្គការ អ្វីដែលអាចមានសក្តានុពល

ការពារពួកគេពីការប្តឹងតវ៉ា និងរបៀបដែលពួកគេទទួលបាន		
មតិត្រឡប់អំពីបណ្តឹងតវ៉ា។ នីតិវិធីគួរតែបានបង្កើតឡើងឱ្យ
សាកសមទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការនៃបរិបទនីមួយៗនិង

លទ្ធភាពនៃយន្តការបណ្តឹងតវ៉ារួមគ្នាជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ
ដទៃទៀតគួរតែបានពិនិត្យផងដែរ។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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• បុគ្គលិកនឹងត្រូវបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីយល់ដឹងពីហេតុផល
ដែលនៅពីក្រោយយន្តការបណ្តឹងតវ៉ា និងនីតិវិធីសម្រាប់

ប្រតិបត្តិការបណ្តឹងតវ៉ានេះ។ វាជាការសំខាន់ដើម្បីពិចារណា	

ពីរបៀបដែលបណ្តឹងតវ៉ាទទួលបានត្រូវបានកត់ត្រា និង 		
តាមដាន ហើយរបៀបរៀនសូត្រពីបណ្តឹងទាំងនោះដើម្បី

	ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការធ្វើផែនការនាពេលអនាគត។

៥.២ ស្វាគមន៍ និងទទួល
បណ្តឹងតវ៉ា និងប្រាប់អំពី

របៀបដែលអាចទទួលបាន

យន្តការនេះនិងវិសាលភាព
នៃបញ្ហាដែលអាចដោះ
ស្រាយបាន។

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីរបៀបដាក់ពាក្យបណ្តឹង

• ពេលវេលានិងធនធាននឹងត្រូវការដើម្បីធានាបានថាក្រុម

ផ្សេងគ្នានៃប្រជាជនរងគ្រោះដឹងពីអ្វីដែលពួកគេអាចរំពឹង

ពីទីភ្នាក់ងារនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់សេវាកម្មឥរិយាបថ
និងអាកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលិកក៏ដូចជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើ និង

កន្លែងដែលត្រូវទៅប្រសិនបើពួកគេចង់ប្តឹងដោយសារតែ		

ទីភ្នាក់ងារបានបរាជ័យក្នុងការបំពេញតាមបទដ្ឋានទាំងនេះ។
ពួកគេគួរតែត្រូវបានធានាថាពួកគេអាចធ្វើបណ្តឹងតវ៉ាដោយ		
សម្ងាត់ និងគ្មានការភ័យខ្លាចពីការសងសឹក។

• យុទ្ធនាការព័ត៌មានអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការជួយលើក		

កម្ពស់ការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធ និងនីតិវិធី ហើយប្រជាជនគួរ		
បានផ្តល់ឱកាសឱ្យសួរសំណួរបន្ថែមទៀតអំពីរបៀបដែល
ប្រព័ន្ធ និងនីតិវិធីអនុវត្តទៅបាន។

• ការចាត់ចែងការរំពឹងទុកគឺមានសារៈសំខាន់សហគមន៍អាច		
ជឿថាដំណើរការបណ្តឹងតវ៉ាអាចដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហារបស់
ពួកគេ។ នេះអាចបង្កើតការមិនសប្បាយចិត្តនិងការខកចិត្ត
ប្រសិនបើការផ្លាស់ប្តូរដែលពួកគេបានរំពឹងទុកគឺស្ថិតនៅ
ក្រៅអភិបាលកិច្ចរបស់ទីភ្នាក់ងារ។
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៥.៣ គ្រប់គ្រង និងចាត់

ចែងបណ្តឹងតវ៉ាទាំងនោះ
ឱ្យទាន់ពេលវេលាប្រកប
ដោយយុត្តិធម៌ និង

សមរម្យ។ ផ្តល់អាទិភាព

ចំពោះសុវត្ថិភាពនៃបណ្តឹង
តវ៉ា និងជនរងគ្រោះដោយ
គ្រោះមហន្តរាយនៅគ្រប់
ដំណាក់កាលទាំងអស់។

ការគ្រប់គ្រងបណ្តឹងតវ៉ា

• បណ្តឹងតវ៉ាទាំងអស់គួរតែបានដោះស្រាយជាលក្ខណៈ

បុគ្គលទោះបីជាពួកវាអាចគ្របដណ្តប់លើបញ្ហាស្រដៀងគ្នា

ក៏ដោយ។ ការឆ្លើយតបគួរតែបានផ្តល់ឱ្យនៅពេលវេលាមួយ		
ជាក់លាក់ ហើយអ្នកប្តឹងដឹងអំពីពេលវេលាដែលគាត់គួររំពឹង

ទុកថានឹងទទួលបានចំលើយ(ឧទាហរណ៍ៈប្រាំពីរថ្ងៃសម្រាប់

បណ្តឹងតវ៉ាដែលមិនរសើប)។

• នៅពេលដែលបណ្តឹងតវ៉ាស្ថិតនៅក្រៅអភិបាលកិច្ច 		
និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន គួរតែត្រូវបានពន្យល់យ៉ាង

ច្បាស់ទៅអ្នកប្ដឹង និងទីកន្លែងណាដែលអាចធ្វើទៅបាន និង

ព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកប្ដឹងក្នុងការបញ្ជូនទៅអង្គការផ្សេងដែល
សមរម្យ។ ការសម្របសម្រួលជាមួយទីភ្នាក់ងារដទៃទៀត
និងវិស័យនានានឹងត្រូវបានទាមទារប្រសិនបើនេះគឺដើម្បី
ធ្វើឱ្យដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

• បណ្តឹងតវ៉ាអនាមិកនិងមានគំនិតអាក្រក់បានបង្ហាញនូវ

ការប្រឈមជាក់លាក់ដោយសារតែមិនបានដឹងពីប្រភព។
វាអាចជាសញ្ញាព្រមានមួយដល់អង្គការនៅក្រោមការមិន

សប្បាយចិត្តណាមួយហើយការតាមដាននឹងត្រូវទាមទារ

ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រសិនបើមានករណីណាមួយដែល
មិនបានទទួលស្គាល់កាលពីមុនលើបណ្តឹងតវ៉ា។

• មានតែបុគ្គលិកដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី

យន្តការនេះប៉ុណ្ណោះដែលគួរស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ពី
ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពាន (SEA) ។

ឯកសារ

• កំណត់ត្រាគួរតែបានរក្សាទុកអំពីរបៀបដែលយន្តការ

បណ្តឹងតវ៉ាបានបង្កើតឡើង (រួមទាំងអ្វីជាការសម្រេចចិត្ត
មូលដ្ឋានដែលបានធ្វើឡើង) បណ្តឹងតវ៉ាទាំងអស់

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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ដែលបានធ្វើ របៀបដែលត្រូវបានឆ្លើយតប និងពេលវេលា
កំណត់។ ការយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវតែមានដើម្បីធានាថា

ព័ត៌មានលើបណ្តឹងតវ៉ារក្សាការសម្ងាត់អនុលោមតាមគោល

នយោបាយ ការពារទិន្នន័យនហើយព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវបាន
រក្សាទុកត្រឹមតែដរាបណាត្រូវការប៉ុណ្ណោះ។
ការការពារអ្នកប្តឹងតវ៉ា

• សក្ដានុពលសង្គមនិងអំណាចត្រូវតែបានប៉ាន់ប្រមាណ

មុនពេលសម្រេចចិត្តលើវិធីសាស្រ្តណាដែលល្អបំផុតដើម្បី
ធ្វើអន្តរកម្មជាមួយសហគមន៍។ ការយកចិត្តទុកដាក់ជា

ពិសេសគួរតែត្រូវបានចំណាយលើតម្រូវការជាក់លាក់ចំពោះ		
មនុស្សចាស់ ស្ត្រី កុមារ ជនពិការ និងជនបាត់បង់ឱកាស
ផ្សេងៗដើម្បីធានាថាពួកគេមានសម្លេងក្នុងការរៀបចំ និង
អនុវត្តប្រព័ន្ធដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា។

• ការយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវតែមាននៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត
	ថាតើអ្នកណាចាំបាច់ត្រូវដឹងអំពីព័ត៌មានអ្វីខ្លះនៅក្នុង

អង្គការ។ ការផ្ដល់ឱ្យមានស្លាកស្នាមសង្គមដែលទាក់ទង

ជាមួយនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែល
ស្ត្រីនិងកុមារបានរាយការណ៍ពីការ រំលោភបំពានបែបនេះ 		

នឹងអាចឱ្យគេប្រឈមមុខនឹងជនល្មើស និងក្រុមគ្រួសារ 		
របស់ពួកគេផ្ទាល់ វាគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីធានាថាបណ្តឹង
តវ៉ារបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាការសម្ងាត់ និង

ពង្រឹងទំនុកចិត្ដថាពួកគេមិនប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ពីការ		

គុំកួន ឬសងសឹកនោះទេ។ គោលនយោបាយផ្លុំកញ្ចែគួរតែ
ផ្តល់ជូនការធានានៃការការពារដល់បុគ្គលិកដែលបាន

បង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីកម្មវិធី ឬឥរិយាបថរបស់មិត្តរួមការងារ។
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សំណួរណែនាំសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
• តើមានគោលនយោបាយជាក់លាក់ ថវិកា និងនីតិវិធីសម្រាប់ដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាដែរឬទេ?
• តើបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់សេចក្តីណែនាំ និងបំពាក់បំប៉នបន្ថែមស្តីពីគោលនយោបាយ
និងនីតិវិធីរបស់អង្គការសម្រាប់ដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាដែរឬទេ?

• តើគោលនយោបាយដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ារបស់អង្គការរួមមានបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការ
កេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ និងការរំលោភបំពានដែរឬទេ?

• តើគោលនយោបាយប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អង្គការ និងនីតិវិធីសម្រាប់ការការពារការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ
និងការរំលោភបំពានបានចែករំលែកជាមួយសហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដែរឬទេ?

• តើមានបណ្តឹងតវ៉ាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានដោយអង្គការត្រូវបានបញ្ជូនទាន់ពេលវេលា
ទៅកាន់អង្គការពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែរឬទេ?

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
៥.៤ ដំណើរការដោះ

ស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាសម្រាប់

សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះ
ដោយគ្រោះមហន្តរាយត្រូវ
បានចងក្រងជាឯកសារ

និងរក្សាទុកយ៉ាងរៀបរយ។

ដំណើរការគួរត្រូវគ្របដណ្តប់
លើកម្មវិធីការកេងប្រវ័ញ្ច

និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
និងបំពានពីការប្រើប្រាស់

សេចក្តីណែនាំ
ដំណើរការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា

• អង្គការដែលបំពេញបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌គួរតែធានា
បានថាទាំងបុគ្គលិក និងសហគមន៍មានឱកាសធ្វើ

បណ្តឹងតវ៉ា។ បណ្តឹងតវ៉ានេះអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថា		
ជាឱកាសមួយដើម្បីកែលម្អអង្គការនិងការងាររបស់ខ្លួន។

បណ្តឹងតវ៉ាអាចបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់និងភាពសមរម្យនៃ

អន្តរាគមន៍ ហានិភ័យដែលមានសក្តានុពលនិង ភាព 		
ងាយរងគ្រោះ និងកម្រិតពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនជាមួយ
សេវាកម្មដែលបានផ្តល់។

អំណាច។
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• ដំណើរការបណ្តឹងតវ៉ាចាំបាច់ត្រូវពន្យល់ឱ្យបានច្បាស់

ដល់សហគមន៍ និងបុគ្គលិកហើយយន្តការគឺតម្រូវសម្រាប់		
ទាំងព័ត៌មានរសើប (ឧទាហរណ៍ទាក់ទងទៅនឹងអំពើពុក

រលួយ ការកេងប្រវញ័្ចផ្លូវភេទ និងរំលោភបំពានឬប្រព្រឹត្តមិន		

ត្រឹមត្រូវ ឬអនុវត្តខុសឆ្គងទាំងអស់) ព័ត៌មានមិនរសើប 		
(ឧទាហរណ៍៖បញ្ហាប្រឈមក្នុងការប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
ជ្រើសរើស) ។

• គោលការណ៍ណែនាំគួរបញ្ជាក់ពីបណ្តឹងតវ៉ាដែលស្ថិតក្នុង		
ការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់របស់ទីភ្នាក់ងារ ហើយពេលវេលា 		
និងរបៀបបញ្ជូនបណ្តឹងតវ៉ាទៅឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទៀត។

តួនាទី ការទទួលខុសត្រូវ និងពេលវេលាដែលបានព្រមព្រៀង

គ្នាត្រូវតែចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់។ សិទ្ធិក្នុងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍
គួរតែបានធ្វើឡើងនៅក្នុងយន្តការបណ្តឹងតវ៉ា។

• លទ្ធភាពនៃការធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតនៅលើយន្ដ		
ការបណ្តឹងតវ៉ានៅក្នុងទីតាំងជាក់លាក់ណាមួយ ដៃគូ

សហការ ឬវិស័យផ្សេងៗទៀតគួរតែបានធ្វើការពិចារណា		
ដូចនេះវាអាចនឹងមានការយល់ចឡ
្រ កា
ំ ន់តត
ែ ច
ិ ពីសហគមន៍
និងបុគ្គលិក។

ការរំលោភបំពាន និងកេងប្រវញ្ច័ផ្លូវភេទ(SEA)

• អង្គការ និងអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនទទួលខុសត្រូវ

សម្រាប់ការធានាឱ្យមានយន្តការបណ្តឹងតវ៉ានិងនីតិវិធីចំពោះ
ការរំលោភបំពាន និងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ ដែលមានសុវត្ថិភាព

តម្លាភាព អាចទទួលបាន និងរក្សាការសម្ងាត់។ អង្គការគួរ 		
តែពិចារណារួមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាក់លាក់អំពីកិច្ច

សហប្រតិបត្តិការជាមួយការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីកេង		
ប្រវ័ញ្ច និងរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ទីកន្លែងសមរម្យនៅក្នុងកិច្ច
ព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូរបស់ពួកគេ។
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៥.៥ បង្កើត និងរៀបចំ

វប្បធម៌របស់អង្គការដែល
ក្នុងនោះបណ្តឹងតវ៉ាត្រូវ

បានគេយកចិត្តទុកដាក់
យ៉ាងខ្លាំង និងអនុវត្ត

ដោយផ្អែកលើគោល

នយោបាយ និងដំណើរការ
ដែលបានកំណត់។

វប្បធម៌របស់អង្គការ

• គោលនយោបាយដែលទាក់ទងទៅភារកិច្ចរបស់អង្គការ

ក្នុងការថែទាំប្រជាជនដែលខ្លួនមានបំណងជួយវាជា ក្រម 		
សីលធម៌របស់អង្គការ និងរបៀបការពារក្រុមងាយរងគ្រោះ
ដូចជា ស្រ្តី កុមារ និងជនពិការគួរតែបានផ្សព្វផ្សាយជា
សាធារណៈដល់បុគ្គលិកទាំងអស់។

• អ្នកគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់គួរធ្វើជាគំរូនិងលើក

កម្ពស់វប្បធម៍ នៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករវាងបុគ្គលិក

ទាំងអស់ ដៃគូ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះ 		
មហន្តរាយ។ ការគាំទ្ររបស់ពួកគេសម្រាប់ការអនុវត្តយន្ត
ការបណ្តឹងតវ៉ាសហគមន៍គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។

• អង្គការគួរតែមាននីតិវិធីស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការដែលប្រកាន់

	ខ្ជាប់នឹងគោលការណ៍នៃការរក្សាការសម្ងាត់ ឯករាជ្យភាព 		
និងការគោរព។ ការស៊ើបអង្កេតត្រូវតែបានធ្វើឡើងក្នុង

លក្ខណៈហ្មត់ចត់ ទាន់ពេលវេលា និងមានវិជ្ជាជីវៈ ប៉ុន្តែ

ក៏ត្រូវបំពេញតាមបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ និងតម្រូវតាម
ច្បាប់ការងារក្នុងស្រុកផងដែរ។ អ្នកគ្រប់គ្រងដែលបាន

ចាត់តាំងគួរតែបានទទួលបានដំបូន្មានពីអ្នកជំនាញ ឬ

ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការស៊ើបអង្កេត និងការដោះស្រាយ
កំហុស វិជ្ជាជីវៈរបស់បុគ្គលិក។

• នីតិវិធីសារទុក្ខ និងគោលនយោបាយផ្លុំកញ្ចែគួរតែមានផង

ដែរដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបណ្តឹងតវ៉ារបស់បុគ្គលិក។

• អង្គការធ្វើការជាមួយដៃគូគួរតែឯកភាពគ្នាលើរបៀបដែល

ពួកគេលើកឡើង និងដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា(រួមទាំងការ
ប្រឆាំងនឹងគ្នា)។
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៥.៦ សហគមន៍ និង

ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះ
មហន្តរាយដឹងយ៉ាង

ច្បាស់ពីអាកប្បកិរយា

រំពឹងទុករបស់បុគ្គលិក
មនុស្សធម៌រួមបញ្ចូល

ទាំងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់
អង្គការក្នុងការការពារ
ពីការកេងប្រវ័ញ្ច

និងការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទ។

៥.៧ បណ្តឹងតវ៉ាដែល

មិនស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ច
របស់ស្ថាប័ន ត្រូវបញ្ជូន

ទៅឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយ
អនុលោមទៅនឹង
ការអនុវត្តល្អ។

អាកប្បកិរិយាបុគ្គលិក និងក្រមសីលធម៌

• អង្គការដែលបានបំពេញតាមការប្តេជ្ញាចិត្តគួរតែមាន
និយាយអំពីក្រមសីលធម៌បុគ្គលិកដែលត្រូវបាន

ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ និងបានគាំទ្រដោយអ្នក
គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់។

• គោលនយោបាយការពារកុមារគួរអនុវត្តទៅបុគ្គលិក 		
និងដៃគូទាំងអស់ និងការណែនាំឱ្យស្គាល់ និង
ការបណ្តុះបណ្តាលគួរត្រូវបានផ្តល់អំពីបទដ្ឋាន
អាកប្បកិរិយាដែលបានរំពឹងទុក។

• បុគ្គលិកគួរដឹង និងយល់ពីផលវិបាកនៃការរំលោភបំពាន
លើក្បួនច្បាប់ (សូមមើលការប្តេជ្ញាទី៣ និង៨)។

• បុគ្គលិកគួរតែដឹងអំពីរបៀបដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ានិង

ការចោទប្រកាន់នៃការរំលោភបំពាន។ នៅក្នុងករណី 		
សកម្មភាពបទឧក្រិដ្ឋ ឬជាកន្លែងដែលច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវ

បានរំលាយការទាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរដែលសមរម្យនឹង
មានភាពចាំបាច់។

តំណភ្ជាប់សម្រាប់សេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀត
Danish Refugee Council (2008) ‘Complaints Mechanism Handbook’:
http://www.alnap.org/resource/8762
IASC Task force on PSEA (2009) ‘Guidelines on Setting Up a Community Based
Complaints Mechanism Regarding Sexual Exploitation and Abuse by UN and nonUN Personnel’:
www.pseataskforce.org/uploads/tools/1351822689.pdf
Save the Children (2013) ‘Putting Accountability into Practice’:
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/programme-accountability-guidancepack-save-children-resource
See the CHS Alliance website for more resources: http://chsalliance.org/resources
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3

6

ការប្តេជ្ញាទី

៦

សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយ ទទួលបានជំនួយដែល
មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងបំពេញបន្ថែម។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
9

និងបំពេញបន្ថែម។

ហេតុអ្វីបានជាការប្តេជ្ញាចិត្តនេះមានសារៈសំខាន់?
កម្មវិធីដែលគ្របដណ្ដប់គ្រប់គ្រាន់និងទាន់ពេលវេលាហើយនិងការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌ដែលមាន
ប្រសិទ្ធភាពតម្រូវឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិ។ យន្តការសម្របសម្រួលដូចជាប្រព័ន្ធផ្នែកគឺទាមទារ
ឱ្យបង្កើតនូវការបែងចែកយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីការងារ និងការទទួលខុសត្រូវ និងកំណត់គម្លាត

នៅក្នុងការគ្របដណ្តប់និងគុណភាព។ វាជាការសំខាន់ដើម្បីបង្ការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលស្ទួន

ឬជាន់គ្នា និងខ្ជះខ្ជាយធនធាន។ ការចែករំលែកព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ ការធ្វើ
ផែនការរួមគ្នា និងសកម្មភាពរួមបញ្ចូលគ្នាក៏អាចធានាថាអង្គការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានប្រសើរ
និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធផលនៃការឆ្លើយតប។

សូចនាករស្នាដៃការងារ
១. សហគមន៍និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយមិនបានកំណត់គម្លាត និងសកម្មភាព
ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងការឆ្លើយតប។

២. ការឆ្លើយតបរបស់អង្គការចែករំលែកព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធតាមរយៈយន្តការសម្រប
សម្រួលផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ។

៣. អង្គការសម្របសម្រួលការប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការ ចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌ និង 		
ត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តរបស់ខ្លួន ។
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សំណួរណែនាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពគន្លឹះ
• តើព័ត៌មានអំពីសមត្ថភាពរបស់អង្គការ ធនធាន តំបន់ភូមិសាស្រ្ត និងវិស័យនៃ ការងារត្រូវ

បានចែករំលែកជាមួយអ្នកឆ្លើយតបដទៃទៀតទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយតាមមធ្យោបាយដែល

ទាន់ពេលវេលាដែរឬទេ?

• តើព័ត៌មានអំពីសមត្ថភាព ធនធាន តំបន់ និងវិស័យនៃការងាររបស់អង្គការរួមទាំងអាជ្ញាធរ
ថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិអាចទទួលបាន និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដែរឬទេ?

• តើរចនាសម្ព័ន្ធសម្របសម្រួលដែលមានស្រាប់ត្រូវបានកំណត់និងគាំទ្រដែរឬទេ?
• តើកម្មវិធីរបស់អង្គការដទៃទៀតនិងអាជ្ញាធរបានយកមកគិតនៅពេលបង្កើត ធ្វើផែនការ 			
និងអនុវត្តកម្មវិធីដែរឬទេ?

• តើគម្លាតនៃតំបន់គ្របដណ្តប់បានកំណត់ និងដោះស្រាយដែរឬទេ?
សកម្មភាពគន្លឹះ
៦.១ កំណត់តួនាទី
ការទទួលខុសត្រូវ

សមត្ថភាព និងចំណង់
ចំណូលចិត្តនៃគ្រប់
ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ 3

សេចក្តីណែនាំ
ការធ្វើការជាមួយវិស័យឯកជន

• វិស័យឯកជនអាចនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
ជំនាញ បំពេញបន្ថែម និងធនធានទៅដល់ភ្នាក់ងារ

មនុស្សធម៌។ ការចែករំលែកព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់		
ត្រូវបានទាមទារដើម្បីជៀសវាង សកម្មភាពស្ទួនគ្នានិង

លើកកម្ពស់ការអនុវត្តល្អផ្នែកមនុស្សធម៌។ ភាពជាដៃគូ
ជាមួយវិស័យឯកជនគួរធានាថាមានផលប្រយោជន៍

ជាក់លាក់សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយ 		
ខណៈដែលការទទួលស្គាល់ថាភ្នាក់ងារវិស័យឯកជន

អាចមានគោលបំណងបន្ថែមទៀតរបស់ពួកគេផ្ទាល់។
ការធ្វើការជាមួយផ្នែកយោធា

• យោធាបានផ្តល់នូវជំនាញនិងធនធានជាក់លាក់រួមមាន

សន្តិសុខ ភស្តុភារ ការដឹកជញ្ជូន និងការទំនាក់ទំនង។ 		
ទោះជាយ៉ាងណា ការចូលរួមជាមួយពួកយោធាណាមួយ

គួរតែមានសេវាកម្ម និងការដឹកនាំដោយទីភ្នាក់ងារមនុស្ស

ធម៌ហើយយោងតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលបានអនុម័ត។
3
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រួមបញ្ចូលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការមនុស្សធម៌ ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

អង្គការមួយចំនួននឹងរក្សាកិច្ចពិភាក្សាអប្បរមាមួយដើម្បី
ធានាប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ (ឧទាហរណ៍ ចែករំលែក

ព័ត៌មានកម្មវិធីមូលដ្ឋាន) ខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀត
អាចបង្កើតតំណភ្ជាប់កាន់តែរឹងមាំ (ឧទាហរណ៍៖ការប្រើ
ប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិយោធា)។

• គ្រប់ករណី ទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ត្រូវស្ថិតនៅដាច់ពីគ្នា

យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីយោធាដើម្បីជៀសវាងការ ផ្សារភ្ជាប់

ទំនាក់ទំនងណាមួយដែលពិត ឬការយល់ឃើញជាមួយ

នឹងរបៀបវារៈនយោបាយ ឬយោធាដែលអាចសម្រុះសម្រួល

អព្យាក្រិត្យភាព ឯករាជ្យភាព ភាពជឿទុកចិត្ត សន្តិសុខ 		
របស់ទីភ្នាក់ងារ និងចូលទៅដល់ប្រជាជនរងគ្រោះ។

៦.២ធានាថាការឆ្លើយ
តបជំនួយមនុស្សធម៌
បំពេញបន្ថែមទៅលើ

ជំនួយមនុស្សធម៌របស់
អាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន
និងជាតិ 4 និងអង្គការ

មនុស្សធម៌ផ្សេងទៀត។

ជំនួយបំពេញបន្ថែម

• ទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រមុខងារ
ជាអ្នកឆ្លើយតប និងសម្របសម្រួលរបស់រដ្ឋ។

• អង្គការក្នុងស្រុកនិងបណ្តាញសង្គមស៊ីវិលមានចំណេះ

ដឹងនិងបទពិសោធនៃបរិបទដ៏ជាក់លាក់គួរឱ្យកត់សំគាល់		
ប៉ុន្តែអាចត្រូវការការគាំទ្រក្នុងការបង្កើតឡើងវិញដោយ

ខ្លួនឯង ទៅតាមផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយ។

• ការសហការនិងកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបានការចែករំលែក

ធនធាននិងគ្រឿងបរិក្ខារបង្កើនសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ 		
រដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ផ្ទះ ម្ចាស់ជំនួយ និងទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌

ដែលមានអាណត្តិ និងជំនាញផ្សេងគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖ 		
ការប៉ាន់ប្រមាណ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការវាយតម្លៃរួមគ្នា
អាចជួយបំបែកឧបសគ្គរវាងអង្គការ និងធានាឱ្យបាននូវវិធី
សាស្រ្តជាប់ទាក់ទងច្រើនថែមទៀត (សូមមើលតំណភ្ជាប់
ទៅកាន់ការណែនាំបន្ថែមទៀតខាងក្រោម) ។
4

កន្លែងណាដែលអាជ្ញាធរជាភាគីជម្លោះ ភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌គួរតែប្រើការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យរក្សាផលប្រយោជន៍
របស់សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយជាចំនុចស្នូលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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៦.៣ ចូលរួមក្នុងគណៈ
កម្មការសម្របសម្រួល

ដែលពាក់ព័ន្ធ និងសហការ
ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេង
ទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយ
តម្រូវការសម្រាប់

សហគមន៍ និងបង្កើន

ការគ្របដណ្តប់ និងផ្តល់

សេវាកម្មជំនួយមនុស្សធម៌
ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។

គណៈកម្មការសម្របសម្រួល

• ជាញឹកញាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីលើក
ទឹកចិត្ត ដល់ការសម្របសម្រួលដូចជាភ្នាក់ងារមូលដ្ឋាន
អាចនឹងមិនបានចូលរួមទេ ប្រសិនបើយន្តការសម្រប

សម្រួលធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធតែជាមួយទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិ។ 		
ទីតាំងនៃការប្រជុំ ឬភាសាដែលបានប្រើអាចជាឧបសគ្គ

ដល់ការចូលរួមរបស់ភ្នាក់ងារមូលដ្ឋាន។ យន្តការថ្នាក់ជាតិ
និងថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបានទាមទារ ហើយខ្សែបណ្តោយ
រាយការណ៍ច្បាស់លាស់ក៏ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឡើងដែរ។

ការចូលរួមក្នុងយន្តការសម្របសម្រួលមុនគ្រោះមហន្តរាយ
បង្កើតទំនាក់ទំនងនិងបង្កើនការសម្របសម្រួលអំឡុង
ពេលឆ្លើយតប។

• ទីកន្លែងដែលស្របនឹងរចនាសម្ព័ន្ធសម្របសម្រួល

គឺមានភាពចាំបាច់ ហើយគួរតែមានយុទ្ធសាស្រ្តច្បាស់
លាស់សម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគណៈកម្មការសម្រប

សម្រួលរយៈពេលវែង។ ប្រព័ន្ធតាមផ្នែកនេះគឺជាការទទួល

	ស្គាល់យន្តការសម្របសម្រួលនៃ ការងារសង្គ្រោះបន្ទាន់

ប៉ុន្តែគួរតែគាំទ្រលើយន្តការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិផងដែរ។

• កិច្ចប្រជុំដែលមានការចូលរួមពីវិស័យផ្សេងគ្នាអាចអនុញ្ញាត
ឱ្យតម្រូវការរបស់ប្រជាជននឹងត្រូវបានដោះស្រាយទាំង

ស្រុងជាជាងស្ថិតនៅភាពដាច់ដោយឡែក (ឧទាហរណ៍ៈ 		
ជម្រករបស់ប្រជាជន ទឹក អនាម័យទូទៅ អនាម័យខ្លួន

ប្រាណ និងតម្រូវការចិត្តសង្គមគឺមានចំណងទាក់ទងគ្នា
ទៅវិញទៅមក) ។

• នៅគ្រប់បរិបទសម្របសម្រួល ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ភ្នាក់ងារ
ក្នុងការចូលរួមនឹងត្រូវបានរងឥទ្ធិពលដោយគុណភាពនៃ
យន្តការសម្របសម្រួលនេះ។ អ្នកដឹកនាំសម្របសម្រួល

ការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានាថាកិច្ចប្រជុំនិងការចែករំលែក 		
ពត៌មានត្រូវបានចាត់ចែងបានយ៉ាងល្អមានប្រសិទ្ធភាព
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

និងលទ្ធផល។ គណៈកម្មការសម្របសម្រួល ចាំបាច់ត្រូវ

កំណត់វិសាលភាពនៃសកម្មភាព និងការប្តេជ្ញារបស់ខ្លួន 		
ដូចជាសកម្មភាពដែលជាន់គ្នាជាមួយគណៈកម្មការដទៃ
ទៀតនិងពីរបៀបចាត់ចែងការទាំងនោះ (ឧទាហរណ៍៖

ទាក់ទង នឹងគណនេយ្យភាព យេនឌ័រ និងការការពារ) ។

• មុខងារការរសម្របសម្រួលចម្បងគឺធានាបានថាការអនុវត្ត

ប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងបទដ្ឋាននិងគោលការណ៍ណែនាំ ហើយ
ផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានដែលសម្រេចបានគឺអាចធ្វើទៅបាន
ត្រឹមតែតាមរយៈការងារសហប្រតិបត្តិការណ៍ និងមាន

គណនេយ្យភាពនឹងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ទាំងនេះអាចធ្វើ
បានដោយការរំលឹកភ្នាក់ងារមិនត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ត្រឹមតែ

មូលដ្ឋានបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវបំពេញផងដែរនូវ
បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ ហើយដោយធានាថាសូចនាករ

	ស្នាដៃការងារសម្រាប់បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌គឺបាន

សម្របទៅនឹង បរិបទ និងប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយតម្លៃ និង 		
ត្រួតពិនិត្យការឆ្លើយតប។

៦.៤ ចែករំលែកពត៌មាន
ចាំចាច់ជាមួយដៃគូក្រុម
សម្របសម្រួល និងអ្នក

ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតតាម
រយៈបណ្តាញទំនាក់

ទំនងដែលសមស្រប។

ការចែករំលែកព័ត៌មាន

• ការចែករំលែកព័ត៌មាន (រួមទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ) រវាង 		
ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងគ្នា និងយន្តការសម្របសម្រួលផ្សេង

ខុសគ្នាទំនងជាគម្លាត ឬភាពស្ទួននឹងត្រូវបានកំណត់។

• ជាការសំខាន់ក្នុងការគោរពការប្រើប្រាស់ភាសាទៅតាម

តំបន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ និងទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ និងពិនិត្យ

មើលឧបសគ្គក្នុងការទំនាក់ទំនង ដូច្នេះភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុង
មូលដ្ឋានអាចចូលរួមបាន។
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• យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការនិយាយឱ្យបានច្បាស់ និង ជៀសវាង
ប្រើភាសាមិនត្រឹមត្រូវ និងគ្រាមភាសាជាពិសេស នៅពេល
ដែលអ្នកចូលរួមនិយាយភាសាមិនដូចគ្នា។ វាអាចមាន

តម្រូវការក្នុងការផ្តល់នូវអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់និងអ្នកបកប្រែ 		
ផងដែរ។

សំណួរណែនាំសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
• តើអង្គការមានការប្តេជ្ញាច្បាស់លាស់ទៅលើគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីធ្វើការ
សហប្រតិបត្តិការណ៍ជាមួយភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតដែរឬទេ?

• តើមានបានបង្កើតនូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ឬលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការជ្រើសរើសដៃគូសហប្រត្តិបត្តិការណ៍ 		
និងសម្របសម្រួលដែរឬទេ?

• តើអង្គការមានកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូជាផ្លូវការដែរឬទេ?
• តើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូរួមមាននិយមន័យច្បាស់លាស់នៃតួនាទី ការទទួលខុសត្រូវ

និងការប្តេជ្ញារបស់ដៃគូនីមួយៗរួមទាំងរបៀបដែលដៃគូនីមួយៗរួមចំណែកដល់ការបំពេញ
គោលការណ៍មនុស្សធម៌រួមគ្នាដែរឬទេ?

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
៦.៥ គោលនយោបាយ

និងយុទ្ធសាស្រ្តរួមបញ្ចូល
ការប្តេជ្ញាច្បាស់លាស់ក្នុង
ការសម្របសម្រួល និង

សហប្រតិបត្តិការជាមួយ
អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

ដូចជាអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិង

ថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយគ្មានការ
លើកលែងចំពោះគោលការ

សេចក្តីណែនាំ

ការប្តេជ្ញាក្នុងការសម្របសម្រួល និងសហប្រតិបត្តិការណ៍

• អង្គការដែលបានបំពេញបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ត្រូវ
ធានាថាការប្តេជ្ញាក្នុងការសម្របសម្រួលត្រូវបានរួម

បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តធនធាន

របស់អង្គការ។ អង្គការគួរតែផ្តល់នូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍

មួយស្តីពីរបៀបដែលខ្លូននឹងចូលរួមជាមួយដៃគូ អាជ្ញាធរ

និង ភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀត (កន្លែងដែលសមស្រប
អាចជាមួយភ្នាក់ងារមិនមែនមនុស្សធម៌)។

ណ៍ជំនួយមនុស្សធម៌។
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• បុគ្គលិកតំណាងឱ្យទីភ្នាក់ងារសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំគួរ

មានព័ត៌មានសមស្រប ជំនាញ និងសិទ្ធិអំណាចដើម្បីរួម
ចំណែកដល់ការធ្វើផែនការ និងការសម្រេចចិត្ត។

ការទទួលខុសត្រូវការសម្របសម្រួលគួរតែបានបង្ហាញ

យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងឯកសារពណ៌នាការងាររបស់ពួកគេ។

៦.៦ ធ្វើការជាមួយដៃគូ

ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ

កិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់
ស៊ីគ្នា និងគោរពអាណត្តិ
កាតព្វកិច្ច និងឯករាជ្យ
ភាពគ្នាទៅវិញទៅមក

និងទទួលស្គាល់ឧបសគ្គ
និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់
ពួកគេ។

ការធ្វើការជាមួយដៃគូ

• ទាំងអង្គការមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិគួរតែចូលរួម ឬសហ

ប្រតិបត្តិការណ៍ជាមួយដៃគូ។ភាពច្បាស់លាស់និងបាន
ចែករំលែកការយល់ដឹងពីអាណត្តិរបស់អង្គការនីមួយៗ
តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវទៅវិញទៅមកត្រូវការជា

ចាំបាច់ប្រសិនបើភាពជាដៃគូប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព
និងគណនេយ្យភាព។

• អាចមានប្រភេទផ្សេងគ្នានៃការរៀបចំជាមួយដៃគូនានា

ចាប់តាំងពីកិច្ចសន្យាលើការសម្រេចចិត្តដែលបានចែក
រំលែក និងធនធានដែលបានចែករំលែក។

•	ស្ថានភាពភាគច្រើនអង្គការដៃគូមានអាណត្តិ និង ទស្សន
វិស័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេហើយចង់រក្សាឯករាជ្យភាពរបស់

ខ្លួន។ ទោះយ៉ាងណាតែងតែនឹងមានឱកាសសម្រាប់

ការសិក្សា និងការអភិវឌ្ឍទៅវិញទៅមកហើយភាគីទាំងពីរ
បានត្រៀមខ្លួនចំណេញពីភាពជាដៃគូ។
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តំណភ្ជាប់សម្រាប់សេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀត
IASC (2012) ‘Reference module for cluster coordination at the country level’:
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters
NRC (2008) ‘Camp management toolkit’:
http://www.nrc.no/camp#.VLz95ihb7ns
Christian Aid (2012) ‘Building the future of humanitarian aid: Local capacity and
partnerships in emergency assistance’:
http://www.christianaid.org.uk/images/building-the-future-of-humanitarian-aid.pdf
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4

7

5

6

ការប្តេជ្ញាទី
8a

9

៧

សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយអាចរំពឹងថា បានទទួល
ជំនួយដែលមានការកែលម្អ ពីព្រោះអង្គការបានរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍
និងការឆ្លុះបញ្ចាំង។
8b

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌បន្តរៀនសូត្រ
និងកែលម្អ។

ហេតុអ្វីបានជាការប្តេជ្ញាចិត្តនេះមានសារៈសំខាន់?
ការរៀនពីភាពជោគជ័យ និងបរាជ័យហើយអនុវត្ដការរៀនសូត្រទាំងនោះដើម្បីកែប្រែ និងសម្រប

ការងារបច្ចុប្បន្ន និងនាពេលអនាគតគឺជាចំនុចស្នូលនៃការងារគ្រប់គ្រងគណនេយ្យភាព និងគុណភាព។
វប្បធម៌នៃការរៀននិងការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរគួរមានជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់អង្គការដែលមានវិជ្ជាជីវៈ
និងដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តហើយគឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីធានាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលការងារ។

អន្តរកម្មថេរជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដូច្នោះការផ្លាស់ប្តូរ និងការសម្របអាច
ត្រូវធ្វើឡើងឱ្យឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ការសហការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារដទៃទៀត
ក៏អាចបង្កើនការរៀនសូត្រផងដែរ។

សូចនាករស្នាដៃការងារ
១. សហគមន៍និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយកំណត់ការកែលម្អចំពោះជំនួយ
និង ការការពារដែលពួកគេទទួលកន្លងមក។

២. ការកែលម្អត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់អន្តរាគមន៍ជាជំនួយ និងការការពារដែលជាលទ្ធផល
នៃការរៀនសូត្របានយកមកប្រើនៅក្នុងការឆ្លើយតបបច្ចុប្បន្ន។

៣. ជំនួយមនុស្សធម៌និងការការពារដែលផ្តល់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរៀនសូត្រពីការឆ្លើយតប 		
ផ្សេងៗទៀត។
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សំណួរណែនាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពគន្លឹះ
• តើការវាយតម្លៃ និងពិនិត្យឡើងវិញនូវការឆ្លើយតបនៃគ្រោះមហន្តរាយស្រដៀងគ្នាត្រូវបាន
ពិគ្រោះយោបល់និងបានដាក់បញ្ចូលជាការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីដែរឬទេ?

• តើការត្រួតពិនិត្យ ការវាយតម្លៃ មតិត្រឡប់ និងដំណើរការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ានាំទៅរក
ការផ្លាស់ប្តូរនិងការបង្កើតថ្មីក្នុងការបង្កើតនិងអនុវត្តកម្មវិធីដែរឬទេ?

• តើការរៀនសូត្របានចងក្រងឯកសារជាប្រព័ន្ធដែរឬទេ?
• តើប្រព័ន្ធជាក់លាក់ត្រូវបានប្រើដើម្បីចែករំលែកការរៀនសូត្រជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ រួមទាំង
ប្រជាជនរងគ្រោះនិងដៃគូដែរឬទេ?

សកម្មភាពគន្លឹះ
៧.១ រៀនសូត្រពី

មេរៀនទទួលបាន និង

បទពិសោធន៍នៅពេល
រៀបចំកម្មវិធី។

សេចក្តីណែនាំ
ការរៀនពីបទពិសោធន៍

• គោលវិធីនិងវិធីសាស្រ្តផ្សេងគ្នាស៊ីទៅនឹងគោលបំណង

ខុសៗគ្នានៃការអនុវត្តន៍ ការរៀនសូត្រ និងគណនេយ្យភាព។
ការរៀនសូត្រគួរតែពិចារណាលើភាពបរាជ័យព្រមទាំង

ជោគជ័យ និងភ្នាក់ងារចាត់ទុកថាជាការរៀនសូត្របន្ថែម
ទៀតពីអ្នកមុន។

• ការត្រួតពិនិត្យដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រើទិន្នន័យបែប

គុណភាពនិងបែបបរិមាណ ទាញយកពីវិធីសាស្រ្តខុសគ្នា

ជាមួយទិន្នន័យត្រីកោណ និងការរក្សាកំណត់ត្រាជាប់លាប់។

• ភាពច្បាស់លាស់អំពីចេតនាប្រើ និងអ្នកប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ

គួរតែកំណត់នូវអ្វីដែលបានប្រមូល និងរបៀបដែលត្រូវបាន 		
បង្ហាញ។ ការយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវធ្វើឡើងចំពោះការមិន
ប្រមូលទិន្នន័យដែលមិនត្រូវបានវិភាគ ឬប្រើប្រាស់។

• ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគួរតែបង្កើតឡើងមានលក្ខណៈសាមញ្ញ
និងអាចប្រើប្រាស់បានតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ខណៈ
ពេលដែលការទទួលស្គាល់ថាព័ត៌មានគួរតែតំណាងឱ្យ
ក្រុមផ្សេងៗគ្នា។
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• ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយជាអ្នកវិនិច្ឆ័យដ៏ល្អនៃ
ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ និងការប្រើប្រាស់ការ

	ស្តាប់ដោយបើកចំហរ ហើយនិងវិធីសាស្ត្រចូលរួមបែប

គុណភាពផ្សេងៗក៏ដូចជាវិធីសាស្រ្តបែបបរិមាណគួរត្រូវ
បានលើកទឹកចិត្ត។ ការរៀនសូត្រគួរត្រូវបានចែករំលែក
និងពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍។

• ព័ត៌មានបានពីយន្តការមតិត្រឡប់និងបណ្តឹងតវ៉ា

គួរត្រូវ បានពិនិត្យឡើងវិញនៅពេលវាយតម្លៃកម្មវិធី។ 		
ផែនការសកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀង និងច្បាស់លាស់
អាចជួយធានាថាការវាយតម្លៃ និងការពិនិត្យឡើងវិញនូវ
អនុសាសន៍គឺត្រូវបានតាមដាន។

៧.២ រៀនសូត្រ ច្នៃប្រឌិត
និងអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរ

ដោយផ្អែកលើការត្រួត

ពិនិត្យ ការវាយតម្លៃ និង
មតិត្រឡប់ព្រមទាំង
បណ្តឹងតវ៉ា។

ការច្នៃប្រឌិត

• ក្នុងឆ្នាំថ្មីៗនេះ មានការផ្តោតជាសំខាន់លើការប្រើប្រាស់
វិធីសាស្រ្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត គោលវិធី និង

ឧបករណ៍សម្រាប់ដោះស្រាយឧបសគ្គរារាំងមួយចំនួន

ក្នុងការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌។ បណ្តាញផ្តល់មូលនិធិ

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលអាចឱ្យទីភ្នាក់ងារដែលមានបំណង
ចង់អភិវឌ្ឍនូវគំនិតថ្មីនិងការច្នៃប្រឌិតដូចជាការប្រើប្រាស់
បច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់អនាម័យទូទៅនិងកម្មវិធីផ្តោតលើ
សាច់ប្រាក់ ឬប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងនូវឧបករណ៍
ឌីជីថល និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

• ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយដែលមានការច្នៃប្រឌិត
ក្នុងការសម្របទៅនឹងកាលៈទេសៈដែលផ្លាស់ប្តូរ និងការ

	គាំទ្រអាចនឹងបានផ្តល់ឱ្យដើម្បីពួកគេបានចូលរួមក្នុង
ដំណើរការជាប្រព័ន្ធបន្ថែមទៀតនៃការច្នៃប្រឌិត
និងការអភិវឌ្ឍ។
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៧.៣ ចែករំលែកការ
រៀនសូត្រនិងការច្នៃ

ប្រឌិតទាំងក្នុងស្ថាប័ន
ជាមួយ សហគមន៍

និងជនរងគ្រោះដោយ
គ្រោះមហន្តរាយ និង

ភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការចែករំលែកមេរៀន

• វាជាប្រយោជន៍នៃតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពកម្មវិធី ព័ត៌មាន

ដែលបានមកពីការត្រួតពិនិត្យគួរតែបានចែករំលែកជាទៀង
ទាត់ជាមួយនឹងសហគមន៍រងគ្រោះ។ ការត្រួតពិនិត្យអនុវត្ត
ដោយជនរងគ្រោះខ្លួនឯងផ្ទាល់អាចបង្កើនតម្លាភាពនិង

គុណភាពថែមទៀត និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានភាពជាម្ចាស់
លើព័ត៌មានទាំងនោះ។

• ការរៀនសូត្របែបសហប្រតិបត្តិការជាមួយភ្នាក់ងារដទៃ

ទៀតនិងស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់គីជាកាតព្វកិច្ចប្រកបដោយវិជ្ជា

ជីវៈនិងអាចបង្ហាញ ពីការយល់ឃើញ និងគំនិតថ្មីៗដូចជា
ការបង្កើនការប្រើប្រាស់ធនធានមានកម្រិត។ កិច្ចសហ

ប្រតិបត្តិការក៏អាចជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកនៃការវាយតម្លៃ
ជាន់គ្នានៅក្នុងសហគមន៍តែមួយផងដែរ។

• លំហាត់រៀនសូត្រជាមួយមិត្តរួមការងារត្រូវបានប្រើដោយ

អង្គការផ្សេងពីគ្នា និងអាចត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីត្រួតពិនិត្យ
ការរីកចម្រើននៅក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដ ឬជាការឆ្លុះ

បញ្ជាំងលំហាត់បន្ទាប់ពីសង្គ្រោះបន្ទាន់។

• ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យនិង

ការវាយតម្លៃគួរត្រូវបានវិភាគនិងបង្ហាញនៅក្នុងទម្រង់

សង្ខេបដែល សម្របសម្រួលដល់ការចែករំលែក និង 		
ការសម្រចចិត្ត។ សេចក្តីសង្ខេបខ្លី អត្ថបទសង្ខេប ការប្រជុំ
ឬខ្សែភាពយន្តជួយឱ្យព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងកាន់តែ
ងាយរកបាន។
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សំណួរណែនាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
• តើមានគោលនយោបាយនិងធនធានសម្រាប់វាយតម្លៃ និងរៀនសូត្រដែរឬទេ?
តើបុគ្គលិកបានដឹងដែរឬទេ?

• តើមានការណែនាំច្បាស់លាស់សម្រាប់ការកត់ត្រានិងផ្សព្វផ្សាយការរៀនសូត្រដោយរួម
បញ្ចូលទាំងការណែនាំជាក់លាក់ដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែរឬទេ?

• តើការរៀនសូត្របានកំណត់នូវកម្រិតកម្មវិធី ចងក្រងជាឯកសារ និងចែករំលែកនៅក្នុង
អង្គការដែរឬទេ?

• តើអង្គការជាសមាជិកសកម្មក្នុងវេទិការៀនសូត្រនិង ច្នៃប្រឌិតដែរឬទេ?
តើអង្គការបានចូលរួមចំណែកក្នុងវេទិកាទាំងនេះយ៉ាងដូចម្ដេច?

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
៧.៤ មានគោល

នយោបាយ វាយតម្លៃ

និងរៀនសូត្រនិងមាន
យន្តការដើម្បីរៀន

សូត្រពីបទពិសោធន៍និង
កែលម្អការអនុវត្ត។

សេចក្តីណែនាំ

គោលនយោបាយវាយតម្លៃ និងរៀនសូត្រ

• មេរៀនគន្លឹះនិងតំបន់ដែលបានកំណត់សម្រាប់ការកែលម្អ

គឺមិនមែនតែងតែបានដោះស្រាយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយ
មេរៀនមិនអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាបានរៀនសូត្រទេ

លុះត្រាតែនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចបង្ហាញប្រាប់
ពីការឆ្លើយតបនាពេលបច្ចុប្បន្នឬបន្តបន្ទាប់។

• នៅក្នុងវដ្តនៃការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនអង្គការគួររួមបញ្ចូល
ផែនការពិនិត្យនិងកែលម្អ សម្រាប់ការអនុវត្តរបស់ខ្លួន
ដែលផ្អែកលើការវាស់វែងសូចនាករគោលដៅ។

• បុគ្គលិកទាំងអស់គួរដឹងពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន

ទាក់ទងទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យភាពរីកចម្រើននៃការងារ

របស់ពួកគេ។ ដូច្នេះពួកគេចាំបាច់ត្រូវយល់អំពីរបៀបដែល
ការរៀនសូត្រអាចរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក
លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លូនរបស់ពួកគេ ។
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៧.៥ មានយន្តការ
ក្នុងការកត់ត្រា

ចំណេះដឹង និងបទ
ពិសោធន៍ និងអាច
រកបានយ៉ាងទូលំ

ទូលាយក្នុងស្ថាប័ន។

ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹងនិងការរៀនសូត្ររបស់អង្គការ

• ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនិងការប្រមូល អភិវឌ្ឍ 		
ចែករំលែក រក្សាទុកនិងការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនិងការ
រៀនសូត្ររបស់អង្គការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ការរៀន

សូត្ររបស់អង្គការគួរតែឈានទៅរកការផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្ត
ដូចជាកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណ ឬការ

រៀបចំក្រុមការងារឡើងវិញដើម្បីធានាថាការឆ្លើយតបបាន
រហ័សនិងកាន់តែប្រកិត ឬការបញ្ចេញសម្លេងកាន់តែ

ច្បាស់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។

• បុគ្គលិកថ្នាក់ជាតិធ្វើការរយៈពេលវែងជារឿយៗជាគន្លឹះ
ក្នុងការរក្សាចំណេះដឹងនិងទំនាក់ទំនងក្នុងមូលដ្ឋាន។

៧.៦ អង្គការចូលរួម

ចំណែកដល់ការរៀន
សូត្រ និងគំនិតថ្មីក្នុង
ការឆ្លើយតបជំនួយ

មនុស្សធម៌ក្នុងចំណោម
មិត្តរួមការងារនិងក្នុង
វិស័យជំនួយ

មនុស្សធម៌។

ការរៀនសូត្រពីមិត្តរួមការងារនៅក្នុងវិស័យ

• ការបង្កើតបណ្តាញនិងសហគមន៍នៃការអនុវត្ត

(រួមបញ្ចូលទាំងការចូលរួមរបស់បណ្ឌិតសភា) និងឱកាស
ដើម្បីរៀនសូត្រពីក្រុមមិត្តរួមការងារទាំងនៅមូលដ្ឋាននិង

បន្ទាប់ពីពិនិត្យសកម្មភាព ឬវេទិការៀនសូត្រអាចរួមចំណែក
យ៉ាងសំខាន់ដល់ការអនុវត្តរបស់អង្គការនិងប្រព័ន្ធនៃការ

រៀនសូត្រយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ការចែករំលែកបញ្ហាប្រឈម

នានាក៏ដូចជាការទទួលជោគជ័យក្នុងចំណោមមិត្តរួមការងារ
អាចឱ្យផ្នែកមនុស្សធម៌កំណត់បាននូវហានិភ័យនិង
ជៀសវាងកំហុសឆ្គងនាពេលអនាគត។

• ចំនួនភស្ដុតាងដែលអាចរកបាននៅទូទាំងវិស័យគឺច្រើន

ជាងអ្វីដែលអាចរកបានពីអង្គការតែមួយ ដូច្នេះហើយមាត្រ
ដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចអាចត្រូវសម្រេចបានតាមរយៈសកម្មភាពនៃ
ប្រព័ន្ធរៀនសូត្រយ៉ាងទូលំទូលាយ។ វាបានបង្ហាញយ៉ាង
ច្បាស់ថាអង្គការដែលរៀនសូត្រនិងពិនិត្យឡើងវិញនូវ

ភស្តុតាងរួមគ្នាគឺអាចនឹងផ្តល់ជាកាតាលីករដល់ការផ្លាស់ប្តូរ

របស់អង្គការជាងមេរៀនដែលបានរៀននៅក្នុងអង្គការតែមួយ។
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5

6

8a

9

ការប្តេជ្ញាទី

៨

សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយដែល
ពួកគេត្រូវការពីភ្នាក់ងារ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវ
និងគ្រប់គ្រងបានល្អ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ បុគ្គលិកបានទទួលការគាំទ្រដើម្បីធ្វើការងារ

8b

របស់ខ្លួន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានការឧបត្ថម្ភសមស្រប
និងមានសមភាព។

ហេតុអ្វីបានជាការប្តេជ្ញាចិត្តនេះមានសារៈសំខាន់?
សកម្មភាពរបស់បុគ្គលិកគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្តេជ្ញាចិត្តទាំងប្រាំបួននិងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការ

ឆ្លើយតបមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ សមត្ថភាពរបស់អង្គការក្នុងការជ្រើសរើស បណ្តុះបណ្តាល

និងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាចំណុចស្នូលនៃការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងបទដ្ឋានស្នូលមនុស្ស
ធម៌។ ការចំណាយដែលទាក់ទងនឹងបុគ្គលិកគឺជាសមាមាត្រច្រើនបំផុតនៃការចំណាយរបស់អង្គការ

និងថវិការបស់កម្មវិធីដ៏ច្រើន ហើយការវិនិយោគទៅលើបុគ្គលិកគួរបណ្តុះបណ្តាលដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

ប្រសិនបើពួកគេគឺត្រូវនាំមកនូវលទ្ធផលល្អបំផុតសម្រាប់សហគមន៍រងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយ។
ការទទួលខុសត្រូវដែលទាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលិកនិងវិធីសាស្រ្តរបស់អង្គការក្នុងការងាររបស់ខ្លួនទាំង
មូលត្រូវរួមបញ្ចូលផងដែរនៅក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តចំនួនប្រាំបីផ្សេងទៀត។

សូចនាករស្នាដៃការងារ
១. បុគ្គលិកបុរសនិងស្ត្រីមានអារម្មណ៍ថាបានទទួលការគាំទ្រពីអង្គការរបស់ខ្លួនជាមួយ
ការងាររបស់ពួកគេ។

២. បុគ្គលិកបំពេញការងារយ៉ាងពេញចិត្តតាមគោលបំណងការអនុវត្តការងារ។

៣. សហគមន៍និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយវាយតម្លៃបុគ្គលិកដើម្បីឱ្យមាន		

ប្រសិទ្ធភាព (ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃចំណេះដឹង ជំនាញ អាកប្បកិរិយា 		
និងឥរិយាបថរបស់ពួកគេ)។
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សំណួរណែនាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពគន្លឹះ
• តើអាណត្តិនិងគុណតម្លៃរបស់អង្គការបានប្រាប់ទៅបុគ្គលិកថ្មីដែរឬទេ?
• តើស្នាដៃអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិកត្រូវបានគ្រប់គ្រង ដោះស្រាយស្នាដៃអនុវត្តការងារដែល
ទាបជាងការរំពឹងទុក និងទទួលស្គាល់ស្នាដៃរអនុវត្តការងារដែលល្អដែរឬទេ?

• តើបុគ្គលិកបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ក្រមសីលធម៌ឬ ឯកសារជាប់កាតព្វកិច្ចស្រដៀងគ្នានេះ
ដែរឬទេ? បើសិនជាបានចុះហត្ថលេខាតើពួកគេទទួលបានការណែនាំតម្រង់ទិសពីច្បាប់នេះ
និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលអាចធ្វើឱ្យពួកគេយល់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ?

• តើមានបណ្តឹងតវ៉ាដែលបានទទួលពីបុគ្គលិក ឬបុគ្គលិករបស់ដៃគូដែរឬទេ?
ហើយ ត្រូវបានដោះស្រាយដោយរបៀបណា?

• តើបុគ្គលិកបានដឹងពីការគាំទ្រដែលអាចរកបានសម្រាប់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដែលតម្រូវតាម
តួនាទីរបស់ពួកគេ ហើយពួកគេបានប្រើប្រាស់ការគំាទ្រទាំងនោះដែរឬទេ?

សកម្មភាពគន្លឹះ
៨.១ បុគ្គលិកធ្វើការ

ដោយផ្អែកលើអាណត្តិ

និងគុណតម្លៃរបស់ស្ថាប័ន
និងទៅលើវត្ថុបំណងដែល
បានព្រមព្រៀងគ្នា និង
បទដ្ឋាននៃការអនុវត្ត
ការងារ។

(មើលសេចក្តីណែនាំ៨.២)

សេចក្តីណែនាំ
បុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

• អ្នកតំណាងណាមួយរបស់អង្គការដែលបានចាត់តាំងរួម 		
មានបុគ្គលិកថ្នាក់ជាតិ អន្តរជាតិ បុគ្គលិកអចិន្រ្តៃយ៍ ឬរយៈ
ពេលខ្លីក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ត្រូវ

បានចាត់ទុកថាជាបុគ្គលិក។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

ក្នុងលក្ខខណ្ឌ និងពេលវេលាខុសគ្នាត្រូវអនុវត្តជាមួយនឹង
ប្រភេទបុគ្គលិក និងឋានៈខុសៗគ្នាដែរ។

• ច្បាប់ការងារថ្នាក់ជាតិជាញឹកញាប់កំណត់លក្ខណៈ

	ស្ថានភាពការងាររបស់បុគ្គលនៅក្នុងអង្គការហើយច្បាប់

បែបនេះត្រូវតែគោរពតាម។ បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវតែដឹងអំពី
ច្បាប់និងស្ថានភាពនៅក្នុងអង្គការរបស់ពួកគេ។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

69

៨.២ បុគ្គលិកប្រកាន់

ប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងអាណត្តិ គុណតម្លៃនិងគោល

ដែលមានការពាក់ព័ន្ធ

• បុគ្គលិកត្រូវបានរំពឹងទុកថាធ្វើការនៅក្នុងវិសាលភាពនៃ

ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយ
និងយល់ដឹងពីផលវិបាក

នៃការមិនប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅ
នឹងគោលនយោបាយ
ទាំងនោះ។

នយោបាយ របស់អង្គការ

ច្បាប់ បេសសកម្ម គុណតម្លៃ ទស្សនៈវិស័យរបស់អង្គការ

ដែលគួរតែបានកំណត់និងប្រាប់ដល់បុគ្គលិក។ ក្រៅពី 		
យល់ដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយពីតួនាទី និងរបៀបធ្វើការងារ

របស់អង្គការបុគ្គលគួរតែធ្វើការដោយកំណត់នូវគោលបំណង

ផ្ទាល់ខ្លួន និងរំពឹងទុកលើស្នាដៃអនុវត្តការងារដែលព្រមព្រៀង
ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ។

• ស្របពេលដែលអង្គការគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយ
ដែលងាយស្រួលរក និងបុគ្គលិកត្រូវតែអនុវត្តគោល

នយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកគេ និងទទួលយក
ផលវិបាកប្រសិនបើពួកគេមិនបានប្រតិបត្តិដូច្នេះ។

• តម្រូវការសម្រាប់ការណែនាំនិងបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទង
នឹងអណត្តិរបស់អង្គការ គោលនយោបាយ និងក្រម
សីលធម៌នឹងអនុវត្តចំពោះគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់

(សូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលកម្រិតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស)។
៨.៣ បុគ្គលិកអភិវឌ្ឍ

នឹងប្រើប្រាស់សមត្ថភាព
គ្រប់គ្រងបច្ចេកទេស

និងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លូន
ដែលចាំបាច់ដើម្បី

បំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួន
និងយល់ដឹងពីរបៀប

ដែលអង្គការអាចគាំទ្រ
ពួកគេ ដើម្បីធ្វើការ
ទាំងអស់នោះ។

បទដ្ឋានស្នាដៃការងារ និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព

• បុគ្គលិកនិងនិយោជករបស់ពួកគេមានគណនេយ្យភាព

នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់
ពួកគេ រួមមានជំនាញគ្រប់គ្រងជាដើម។ ជាមួយការជួយ
ដែលមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ និងបទដ្ឋានស្នាដៃ

ការងារពួកគេគួរយល់ដឹងអ្វីដែលជាជំនាញសមត្ថភាព 			
និងចំណេះដឹង(រួមមាន ជាឧទាហរណ៍ សមត្ថភាពក្នុង
ការស្តាប់យ៉ាងល្អ)ត្រូវបានតម្រូវក្នុងការអនុវត្តតួនាទី

បច្នុប្បន្នរបស់ពួកគេ។ ពួកគេគួរតែបានដឹងពីឱកាសដើម្បី

ភាពរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍដែលអាចមាន និងជាតម្រូវការ។
សមត្ថភាពត្រូវបានបង្កើនតាមរយៈបទពិសោធន៍

ការបណ្តុះបណ្តាល ការផ្តល់យោបល់ និងការបង្វឹក។
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• នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃគ្រោះមហន្តរាយឱកាសសម្រាប់
ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកជាផ្លូវការអាចមានកម្រិតប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់
គ្រងយ៉ាងហោយណាស់គួរផ្តល់ការណែនាំ និងបណ្តុះ
បណ្តាលតាមរយៈការអនុវត្តការងារ។

• មានវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីប៉ាន់

ប្រមាណជំនាញ និងអាកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលិកដូចជា

ការសង្កេត ត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងារ ការពិភាក្សាដោយ 		
ផ្ទាល់ជាមួយពួកគេ និងការសម្ភាសន៍មិត្តរួមការងាររបស់

ពួកគេ។ ការវាយតម្លៃស្នាដៃអនុវត្តការងារដែលបានចងក្រង
ជាទៀងទាត់គួរតែអនុញ្ញតិឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកំណត់កន្លែង

សម្រាប់ការគាំទ្រ និងបណ្តុះបណ្តាល (សូមមើលតំណ

	ភ្ជាប់ទៅនឹងការណែនាំបន្ថែមទៀតដូចខាងក្រោម) ។

សំណួរណែនាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
• តើមាននិតិវិធីសម្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការធនធានមនុស្សដែលស្របនឹងទំហំ
និងវិសាលភាពនៃកម្មវិធីភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រភពធនធានមនុស្សដែរឬទេ?

• តើផែនការរបស់អង្គការបានផ្តល់នូវតម្រូវការភាពជាអ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគតនិងអភិវឌ្ឍ
នូវទេពកោសល្យថ្មីដែរឬទេ?

• តើគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីចំពោះបុគ្គលិកអនុលោមតាមច្បាប់ការងារក្នុងស្រុកនិងបាន
ទទួលស្គាល់លើការអនុវត្តល្អក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដែរឬទេ?

• តើបុគ្គលិកទាំងអស់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការពណ៌នាការងារ និងគោលបំណងរបស់
ការងាររួមមានការទទួលខុសត្រូវ និងគោលបំណងច្បាស់លាស់ដែរឬទេ?

• តើរចនាសម្ព័ន្ធអត្ថប្រយោជន៍ និងរង្វាន់ មានយុត្តិធម៌ តម្លាភាព និងបានអនុវត្តយ៉ាងជាប់
លាប់ដែរឬទេ?

• តើបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវការណែនំា និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីការគ្រប់គ្រងស្នាដៃ
អនុវត្តការងារ គោលនយោបាយនិងនីតិវិធីអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកដែរឬទេ?
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• តើបុគ្គលិកទាំងអស់ (និងអ្នកជាប់កិច្ចសន្យាការងារ) តម្រូវឱ្យចុះហត្ថលេខាលើក្រមសីលធម៌

ការងារ(ដែលគ្របដណ្តប់ការការពារការកេងប្រវ័ញ្ចនិងរំលោភបំពានផ្លូវភេទ)និងផ្តល់ការពន្យល់
ណែនាំលើក្រមសីលធម៌ការងារយ៉ាងសមរម្យដែរឬទេ?

• តើអង្គការមានគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងការណែនាំដែលមានទីតាំងជាក់លាក់ និងត្រូវបាន
ដឹងដោយបុគ្គលិកដែរឬទេ?

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
៨.៤ អង្គការមាន

សមត្ថភាពផ្នែកគ្រប់គ្រង

និងបុគ្គលិកក្នុងការអនុវត្ត
កម្មវិធីនោះ។

សេចក្តីណែនាំ

សមត្ថភាព និងលទ្ធភាពរបស់បុគ្គលិក

• ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអាស្រ័យទៅតាមភ្នាក់ងារ និង 		
បរិបទនីមួយៗ ប៉ុន្តែគួរតែបានដឹងតាមរយៈការអនុវត្តន៍ល្អ។
ពួកគេតម្រូវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើផែនការនៅក្នុង

កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រក្រោមការគាំទ្រពីអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់។ 		
អង្គការ និងផែនការគម្រោងត្រូវតែគិតដល់សមត្ថភាព
បុគ្គលិក ដើម្បីឱ្យប្រាកដថាចំនួនបុគ្គលិកដែលមាន

សមត្ថភាពទៅនឹងជំនាញជាក់លាក់គឺស្ថិតចំកន្លែងទាន់ពេល

វេលាដើម្បីអនុវត្តវត្ថុបំណងរយៈពេលខ្លី និងវែងរបស់អង្គការ។

• ខណៈពេលនេះមិនមែនមានន័យថាអង្គការត្រូវតែទទួល

អនុវត្តគម្រោងប្រសិនបើពួកគេបានចាត់ចែងដើម្បីប្រមូល

ផ្តុំធនធានដែលចាំបាច់ និងអ្នកជំនាញទាំងអស់នៅពេល 		

ចាប់ផ្តើមនោះទេ ការត្រៀមរៀបចំយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់		
អង្គការ (ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការ ធនធានមនុស្ស ហិរញ្ញវត្ថុ

និងមុខងារផ្សេងទៀត) គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីព្រម
ព្រៀងថាតើធនធានដែលត្រូវការត្រូវកៀរគរយ៉ាងដូចម្តេច។

• អង្គការចាំបាច់ត្រូវមានផែនការទុកជាមុនអំពីរបៀបដែល

ពួកគេនឹងដោះស្រាយពីតម្រូវការច្រើនហួសលើបុគ្គលិកដែល
មានសមត្ថភាព។ តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវប្រចាំប្រទេស
ចាំបាច់ត្រូវបានបញ្ជាក់ ដូចគ្នានឹងការទទួលខុសត្រូវ និង

ប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្ទៃក្នុងដែរ។
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• ការផ្លាស់ប្តូរការងាររបស់បុគ្គលិកដែលមានកម្រិតខ្ពស់អាច 		

ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាព និងនិរន្តរភាពរបស់កម្មវិធី។ 		
វាក៏អាចនាំឱ្យបុគ្គលិកគេចវេសពីការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់

ខ្លួន និងបរាជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនុកចិត្តរវាងអង្គការ និង 		
សហគមន៍ដែលខ្លួនកំពុងធ្វើការជាមួយ។
៨.៥ គោលនយោបាយ
និងនីតិវិធីបុគ្គលិកមាន
យុត្តិធម៌ តម្លាភាព និង

មិនរើសអើង និងស្រប
តាមច្បាប់ការងារក្នុង
ស្រុក។

គោលនយោបាយ និងនីតិវិធី

• រចនាបទនិងភាពស្មុគស្មាញនៃគោលនយោបាយនិងនីតិ

វិធីបុគ្គលិក អាស្រ័យលើទំហំនិងបរិបទនៃភ្នាក់ងារនីមួយៗ។

ទោះបីជាធម្មតា ឬស្មុគស្មាញភ្នាក់ងារគឺអាច បុគ្គលិកគួរចូល

រួមក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងពិនិត្យឡើងវិញនៃគោលនយោបាយ 		
ដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធានាថាទស្សនៈរបស់ពួកគេមាន

វត្តមាន។ ក្បួនច្បាប់របស់បុគ្គលិកជួយសម្រួលចំណេះដឹង 		
និងការពិគ្រោះយោបល់លើគោលនយោបាយ។

• ច្បាប់ការងារក្នុងស្រុកត្រូវតែបានយល់ និងគោរពតាមហើយ
គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់អង្គការគួរតែជំរុញ

តួនាទីរបស់បុគ្គលិកថ្នាក់ជាតិនៅកម្រិតអ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នក
ដឹកនាំឱ្យធានានូវនិរន្តរភាព ការចងចាំតាមស្ថាប័ន និងការ
ឆ្លើយតបកាន់តែសមស្របទៅនឹងបរិបទ។

• ការឆ្លើយតបដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺមិនមែនគ្រាន់តែអំពីការ
ធានាថាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញត្រូវតែមាននោះទេគឺវា

អាស្រ័យលើវិធីដែលបុគ្គលទាំងនោះត្រូវបានចាត់ចែងទៀត
ផងដែរ។ ការស្រាវជ្រាវពីបរិបទសង្គ្រោះបន្ទាន់បង្ហាញថា

ការគ្រប់គ្រងមានប្រសិទ្ធភាព ក្របខ័ណ្ឌ និងនីតិវិធីគឺមាន
សារៈសំខាន់ដូចគ្នា ប្រសិនបើមិនមានមួយណាសំខាន់

ជាងទេ ជំនាញបុគ្គលិកធានាដល់ការឆ្លើយតបយ៉ាងមាន

ប្រសិទ្ធភាព។ បុគ្គលិកត្រូវតែទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល
អំពីរបៀបអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្ដិការបទដ្ឋានដូចនេះអនុញ្ញាត

ឱ្យមានកម្រិតកាន់តែខ្ពស់នៃការផ្ទេរអំណាចឬតួនាទី និង 		
ឆ្លើយតបបានកាន់តែលឿន។
សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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៨.៦ មានការពណ៌នា
ការងារ គោលបំណង

ការងារ និងដំណើរការ
ផ្តល់មតិត្រឡប់

ដូច្នេះបុគ្គលិកយល់
ច្បាស់ពីអ្វីដែលជា
តម្រូវការសម្រាប់

បំពេញការងារនេះ។

៨.៧ មានក្រមសីលធម៌

ដែលយ៉ាងហោចណាស់
បង្កើតកាតព្វកិច្ចដល់
បុគ្គលិកមិនឱ្យមាន
ការកេងប្រវ័ញ្ច

ការរំលោភបំពាន

ឬរើសអើងប្រឆាំង
នឹងមនុស្សជាតិ។
៨.៨ មានគោល

នយោបាយ ដើម្បី

គាំទ្រដល់បុគ្គលិក

ក្នុងការបង្កើនជំនាញ
និងសមត្ថភាព
របស់ពួកគេ។

ការណែនាំបុគ្គលិក

• ការពណ៌នាការងារគួរតែធ្វើឱ្យបានច្បាស់នូវអ្វីដែលរំពឹងទុក

អំពីបុគ្គលិកនីមួយៗនិងគួររក្សាទុករហូតដល់កាលបរិច្ឆេទ។
លើសពីនេះទៀតបុគ្គលិកម្នាក់ៗគួរតែកំណត់គោលបំណង
ផ្ទាល់ខ្លួនដែលគ្របដណ្តប់សេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការងាររបស់

ពួកគេ និងសមត្ថភាពដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាន
ការអភិវឌ្ឍ ឬកើនឡើងហើយត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុង
ផែនការអភិវឌ្ឍ។

ការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលិក

• សំខាន់ណាស់ដែលក្រមសីលធម៌របស់អង្គការ គឺបាន 		

យល់ព្រមចុះហត្ថលេខា និងបានគាំទ្រ ហើយធ្វើឱ្យកាន់		
តែច្បាស់លាស់ទៅដល់អ្នកតំណាងអង្គការ(រួមមាន

បុគ្គលិក អ្នកស័្មគ្រចិត្ត ដៃគូ និងអ្នកជាប់កិច្ចសន្យា) អ្វីជា
បទដ្ឋានអាកប្បកិរិយាដែលបានរំពឹងទុកពីពួកគេ ហើយ

អ្វីជាផលវិបាកនឹងកើតមានប្រសិនបើពួកគេល្មើសលើក្រម
សីលធម៌។

សមត្ថភាពបុគ្គលិក

• ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពអាចជម្រុញ
បុគ្គលិកនិងនាំឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារកាន់តែខ្លាំង។
អង្គការគួរមានយន្តការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យស្នាដៃ

អនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិក និងការប៉ាន់ប្រមាណចន្លោះ
ប្រហោងនៃសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្រ្ត

ក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពដើម្បីរួមចំណែក

ដល់ការអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យ។ កាលវិភាគការពិនិត្យឡើង
វិញនូវស្នាដៃការងារត្រូវតែអាចបត់បែនបានដើម្បី

អាចប្រើលើបុគ្គលិកដែលធ្វើការត្រឹមតែរយៈពេលខ្លី 		
ព្រមទាំងអ្នកដែលជាប់កិច្ចសន្យា។
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• អង្គការគួរតែយល់ព្រមជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនទៅលើ

សមត្ថភាពដែលតម្រូវសម្រាប់បុគ្គលិកដើម្បីបំពេញ
បានតាមការប្តេជ្ញាដែលបានព្រមព្រៀង។

៨.៩ មានគោលនយោ
បាយសម្រាប់សន្តិសុខ
និងសុខុមាលភាព
របស់បុគ្គលិក។

សន្តិសុខ និងសុខុមាលភាព

• បុគ្គលិកតែងតែធ្វើការច្រើនម៉ោងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែល

ប្រថុយប្រថាននិងស្ថានភាពតានតឹង។ករណីយកិច្ចរបស់		

	ភ្នាក់ងារគឺយកចិត្តទុកដាក់ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនរួមមាន

វិធានការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាព និងជៀសវាងការអស់ 		
កម្លង
ាំ ខ្លង
ាំ ទាំងកម្លង
ាំ ចិត្ត និងកម្លំាងកាយ ការរងរបួស ឬជំងឺ
ក្នុងរយៈពេលវែង។

• អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវតែឱ្យបុគ្គលិកផ្តល់ជំនួយយល់អំពីហានិភ័យ
និងការពារពួកគេពីការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដែល

មិនចាំបាច់លើសុខភាពរាងកាយនិងអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
វិធានការនានាដែលអាចបន្សុំាបានរួមបញ្ចូលទាំងការគ្រប់
គ្រងសន្តិសុខដែលមានប្រសិទ្ធភាពការណែនាំឱ្យការពារ

សុខភាព ការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មឱ្យធ្វើការទៅតាមម៉ោងដែល		

សមហេតុសមផល និងទទួលបានការគាំទ្រផ្លូវចិត្តនៅពេល		
ដែលត្រូវការ។

• អ្នកគ្រប់គ្រងអាចបង្កើនភារកិច្ចយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈ

ការធ្វើជាគំរូក្នុងការអនុវត្តល្អនិងអនុវត្តតាមគោលនយោ-		

បាយ។ បុគ្គលិកផ្តល់ជំនួយត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងក្នុង

ការគ្រប់គ្រងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេ។ ការគាំទ្រផ្លូវចិត្តគួរ		
មានភ្លាមៗដល់បុគ្គលិកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ ឬ

ឃើញផ្ទាល់នូវព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិបាក និងឈឺចាប់ខ្លាំង។
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តំណភ្ជាប់សម្រាប់សេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀត
CHS Alliance (2015) HR Tool:
http://chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/CHS-AllianceHandbook-for-Managing-HR-Effectiveness-Final.pdf
CBHA (2010) ‘Core Humanitarian Competencies Guide: Humanitarian Capacity
Building Throughout the Employee Life Cycle’:
http://www.start-network.org/wp-content/uploads/2014/01/Core-HumanitarianCompetencies-Guide.pdf
ECB (2007) ‘Building Trust in Diverse Teams: The Toolkit for Emergency Response’:
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/building-trust-in-diverse-teams-thetoolkit-for-emergency-response-115413
People In Aid (2011) ‘Debriefing: building staff capacity’:
http://chsalliance.org/files/files/Resources/Case-Studies/Debriefing-building-staffcapacity.pdf
See the CHS Alliance website for more resources: http://chsalliance.org/resources
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6

ការប្តេជ្ញាទី

9

៩

អង្គការប្រើប្រាស់ធនធានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធផល និងប្រសិទ្ធភាពទៅតាមគោ
លបំណងដែលពួកគេចង់បាន។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ធនធានត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងបាន
ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយការទទួលខុស ។

ហេតុអ្វីបានជាការប្តេជ្ញាចិត្តនេះមានសារៈសំខាន់?
ធនធានដែលមានកំណត់ហើយត្រូវប្រើប្រាស់ដោយយកចិត្តទុកដាក់។ គណនេយ្យភាពគឺបាន
ភ្ជាប់ទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវការប្រើប្រាស់ធនធានដែលបានបរិច្ចាគ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និង

ប្រសិទ្ធផលហើយដែលត្រូវចាត់ចែងដោយអង្គភាព។ សហគមន៍រងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយ
ទទួលនៅតម្លៃសងពិតមួយលើការចាត់ចែងមិនបានល្អ ការធ្វេសប្រហែសឬអំពើពុករលួយ
ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអង្គការប្រើប្រាស់ធនធានដោយឈ្លាសវៃនិងស្មោះត្រង់
ដើម្បីធានាបាននូវផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានជាអតិបរមា។

សូចនាករស្នាដៃការងារ
១. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយយល់ដឹងអំពីកញ្ចប់ថវិកានៅថ្នាក់
សហគមន៍ ការចំណាយ និងលទ្ធផលដែលសម្រេចបាន។

២. សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយយល់ថាធនធានដែលមានត្រូវ
បានប្រើប្រាស់៖

		
		

ក. សម្រាប់អ្វីដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍

ខ. ដោយគ្មានការបន្លែបន្លំ ឬការខ្ជះខ្ជាយ។

៣. ធនធានដែលបានទទួលសម្រាប់ការឆ្លើយតបត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងត្រួតពិនិត្យដោយ

អាស្រ័យលើផែនការដែលបានព្រមព្រៀង តំបន់គោលដៅ កព្ចាប់ថវិកា និងពេលវេលា។

៤. ការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌គឺបានចែកចាយទៅតាមមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឳ្យការ
ចំណាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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សំណួរណែនាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពគន្លឹះ
• តើបុគ្គលិកបានធ្វើតាមពិធីសាស្រ្តរបស់អង្គការក្នុងការសម្រេចចិត្តទាក់ទងទៅនឹងការ
ចំណាយដែរឬទេ?

• តើការចំណាយត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងទៀងទាត់ និងរបាយការណ៍ត្រូវបានចែករំលែក
ទូទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីទាំងអស់ដែរឬទេ?

• តើសេវាកម្មនិងទំនិញបានផ្តល់ និង ប្រើប្រាស់ដំណើរការដេញថ្លៃដោយមានការប្រកួត
ប្រជែងដែរឬទេ?

• តើផលប៉ះពាល់ដែលមានសក្តានុពលលើបរិស្ថាន(ទឹក ដី ខ្យល់ ជីវចម្រុះ)បានត្រួតពិនិត្យ
និងចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយដែរឬទេ?

• តើមាននីតិវិធីផ្លុំកញ្ចែប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ហើយត្រូវបានដឹងដោយបុគ្គលិក សហគមន៍ 		
រងផលប៉ះពាល់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែរឬទេ?

• តើប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចំណាយនិងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សង្គមត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ
ដែរឬទេ?

សកម្មភាពគន្លឹះ
៩.១ បង្កើតកម្មវិធី និង

ដំណើរការអនុវត្តដើម្បី

ធានាឱ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាព
នៃការប្រើប្រាស់ធនធាន 5

ដោយរក្សាតុល្យភាព

គុណភាព ប្រសិទ្ធភាព
នៃការចំណាយ និង
ពេលវេលានៅរាល់
ដំណាក់កាលនៃ
ការឆ្លើយតប។

5

សេចក្តីណែនាំ
បញ្ហានានារបស់កម្មវិធី

• ក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ទ្រង់ទ្រាយធំជាញឹកញាប់មាន
សម្ពាធក្នុងការចំណាយថវិកាចំនួនច្រើនឱ្យបានឆាប់

រហ័សនិងជាការបង្ហាញថាភ្នាក់ងារកំពុងធ្វើអ្វីមួយដើម្បី

ដោះស្រាយស្ថានភាព។ នេះអាចនាំឱ្យមានការធ្វើផែនការ

គម្រោងមិនបានល្អ និងការផ្តោតសំខាន់មិនបានគ្រប់គ្រាន់
លើការស្វែងរកកម្មវិធីដែលមានសក្តានុពលខុសគ្នា

និងជម្រើសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ(ឧទាហរណ៍៖ ការប្រើប្រាស់ 		
សាច់ប្រាក់) ដែលអាចផ្តល់នូវតម្លៃល្អប្រសើរជាងមុន
សម្រាប់ទឹកប្រាក់។

ធនធានគួរតែត្រូវបានយល់នៅក្នុងន័យទូលំទូលាយដែលរួមបញ្ចូលអ្វីដែលអង្គការត្រូវការដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួន,
រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ មូលនិធិ បុគ្គលិក ទំនិញ បរិក្ខា ពេលវេលា ដី ទឹក ខ្យល់ ផលិតផលធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន។
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

• ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ឆាប់រហ័ស វាអាចជាការចាំបាច់ដើម្បី
សម្របទៅនឹងនីតិវិធីដែលអាចឱ្យការសម្រេចចិត្តផ្នែក

ហិរញ្ញវត្ថុលឿនជាងមុន និងដើម្បីតទល់នឹងបញ្ហាប្រឈម

ក្នុងបរិបទមនុស្សធម៌ (ឧទាហរណ៍៖ ខ្វះអ្នកផ្គត់ផ្គង់អនុវត្ត
ដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែង)។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

ហានិភ័យដែលកើនឡើងនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងបរិបទ
មនុស្សធម៌ មានន័យថាវាជាការសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ការ
បណ្តុះបណ្តាល និងការគាំទ្របុគ្គលិកដូចគ្នានឹងមាន

យន្តការបណ្តឹងតវ៉ាទប់ស្កាត់ប្រព័ន្ធដែលសម្របឱ្យមាន

អំពើពុករលួយ(សូមមើលការប្តេជ្ញាចិត្ត ទី៣ និងទី៥)។

• ការបញ្ជូនបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ដែលមានបទពិសោធច្រើនក្នុង
អំឡុងពេលសង្គ្រោះបន្ទាន់ អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យ
និងធានារកតុល្យភាពរវាងការផ្តល់ការឆ្លើយតបដែលទាន់
ពេលវេលា និងរក្សាបាននូវបទដ្ឋានហើយនិងកម្រិតភាព
ខ្ជះខ្ជាយ។

• កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការសម្របសម្រួលរវាងអង្គការ

នានា អាចរួមចំណែកដល់ការឆ្លើយតបឱ្យកាន់តែមាន		
ប្រសិទ្ធភាព(ឧទាហរណ៍៖ តាមរយៈធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណ 		
ឬវាយតម្លៃរួមគ្នា និងការគាំទ្រប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអន្តរភ្នាក់ងារ
និងប្រព័ន្ធភស្តុភារផ្សេងៗ)។

• នៅចុងបញ្ចប់នៃគម្រោង ទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានដែលនៅ		
សល់នឹងត្រូវធ្វើវិភាគទាន លក់ ឬយកត្រឡប់មកវិញប្រកប
ដោយទំនួលខុសត្រូវ។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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៩.២ ចាត់ចែង និង
ប្រើប្រាស់ធនធាន
ដើម្បីសម្រេចបាន

នូវគោលបំណងកាត់

បន្ថយភាពខ្ជះខ្ជាយ។

ការប្រើប្រាស់ធនធានទៅតាមគោលបំណងដែលគេចង់បាន

• អ្នកអនុវត្តការងារមនុស្សធម៌ទាំងអស់ត្រូវមានគណនេយ្យ		

ភាពចំពោះម្ចាស់ជំនួយ និងសហគមន៍រងគ្រោះហើយគួរតែ		
អាចបង្ហាញថាធនធានត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រកបដោយភាព
វៃឆ្លាត មានប្រសិទ្ធផល និងប្រសិទ្ធភាព។

• ការលួចបន្លំ អំពើពុករលួយ និងការខ្ជះខ្ជាយនឹងបង្វែរធន
ធានចេញពីអ្នកដែលត្រូវការជំនួយបំផុត។ ទោះបីជា

យ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើអន្តរាគមន៍មិនមានប្រសិទ្ធភាព

ដោយសារតែខ្វះបុគ្គលិកនិងខ្វះធនធានមិនអាចនិយាយថា		
មានគណនេយ្យភាពហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏តែងតែមិនមានតម្លៃ		
ស្មើគ្នាចំពោះទឹកប្រាក់ដែរ។ តុល្យភាពមួយជាញឹកញាប់

ត្រូវការចាំបាច់រវាងសេដ្ឋកិច្ច ប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល។

• ជំនួយមិនត្រូវបានបង្វែរទៅគាំទ្រដល់សកម្មភាពភេរវកម្ម

ហើយម្ចាស់ជំនួយជាច្រើនដាក់ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃសមត្ថភាព
ការងារលើដៃគូដែលមានសក្តានុពលដើម្បីកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យនេះ។

៩.៣ ត្រួតពិនិត្យ និង
រាយការណ៍រាល់ការ

ចំណាយធៀបនឹងផែន
ការថវិកា។

ការត្រួតពិនិត្យ និងរាយការណ៍លើការចំណាយ

• ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃកម្មវិធីគ្រប់

គ្រងនិងធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុដែលមានគុណភាពនិងមាន

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគឺតម្រូវឱ្យមានដើម្បីធានាថាគោលបំណង
របស់កម្មវិធីត្រូវបានបំពេញ។ប្រព័ន្ធនិងនីតិវិធីគួរតែមាន
ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
សំខាន់ៗនិងតាមដានប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់។

• ហានិភ័យសំខាន់ដែលទាមទារឱ្យមានជំនាញនិងប្រព័ន្ធជាក់
លាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយគឺខាងផ្នែកលទ្ធកម្ម កម្មវិធីផ្ទេរសាច់
ប្រាក់ និងការគ្រប់គ្រងស្តុក។កំណត់ត្រាគណនេយ្យគួរ

បំពេញតាមបទដ្ឋានជាតិនិង/ឬ អន្តរជាតិដែលអាចទទួល
យកបាននិងគួរបានអនុវត្តជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងអង្គការ។
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

• បុគ្គលិកទាំងអស់មានការទទួលខុសត្រូវខ្លះដើម្បីធានាថា

ហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អ ប៉ុន្តែវាជាការសំខាន់ដែល
មានមនុស្សដែលបានកំណត់ជាពិសេសក្នុងការចងក្រង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ បុគ្គលិកគួរតែបានលើកទឹកចិត្ត
ឱ្យរាយការណ៍ការលួចបន្លំ អំពើពុករលួយ ឬប្រើប្រាស់

ធនធានខុសគោលដៅដែលគេសង្ស័យ។ (សូមមើល
លោក Lewis, T. 2010 តំណភ្ជាប់បន្ថែមទៀតមាន

នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំខាងក្រោមនេះ) ។

៩.៤ ពិចារណាពីផល

ប៉ះពាល់លើបរិស្ថាននៅ

ពេលប្រើធនធានក្នុងស្រុក
និងធនធានធម្មជាតិ។

ផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាន និងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ

• ការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌អាចមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន 		
លើបរិស្ថាន ការបង្កើតចំនួនដ៏សម្បើមនៃការខ្ជះខ្ជាយ

ការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិកំពុងរួមចំណែកធ្វើឱ្យ
ហិនហោច និងធ្វើឱ្យកខ្វក់ទឹក ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
និងមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៃបរិស្ថានផ្សេងៗទៀត។

• ការប៉ាន់ប្រមាណផលប៉ះពាល់នៃបរិស្ថានរហ័ស (REA)

អាចជួយកំណត់ហានិភ័យនិងធ្វើឱ្យទំនងជាមានវិធានការ
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់។

• ការចូលរួមរបស់សហគមន៍រងគ្រោះនិងការព្រួយបារម្ភ

របស់ពួកគេក្នុងដំណើរការនេះគឺសំខាន់និងគាំទ្រការគ្រប់
គ្រងធនធានធម្មជាតិក្នុងស្រុកដែលគួរតែបានរួមបញ្ចូល

ទៅក្នុងកម្មវិធី (សូមមើលប្រអប់ឧបករណ៍ URD / UNEP
នៅក្នុងតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីទទួលការណែនាំ
បន្ថែមទៀត) ។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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៩.៥ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ
នៃអំពើពុករលួយ និង

ចាត់វិធានការសមស្រប
ប្រសិនបើរកឃើញ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃអំពើពុករលួយ

• និយមន័យនិងការយល់ដឹងពីការអនុវត្តអំពើពុករលួយគឺ

មិនដូចគ្នានៅគ្រប់វប្បធម៌ទាំងអស់នោះទេ និងនិយមន័យ
ដែលច្បាស់លាស់នៃអាកប្បកិរិយាដែលបានរំពឹងទុកពី
បុគ្គលិក(រួមទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត) និងដៃគូគឺជាមូលដ្ឋាន
គ្រឹះក្នុងការដោះស្រាយហានិភ័យនេះ(សូមមើលការ
ប្តេជ្ញាចិត្តទី៨)។

• ការបើកចំហរ និងមានតម្លាភាពជាមួយព័ត៌មានគម្រោង
ការលើកទឹកចិត្តភាគីពាក់ព័ន្ធឱ្យរាយការណ៍ការបំពាន

នៃអំណាច ការត្រួតពិនិត្យនៅនឹងកន្លែងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន

ប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រព្រឹត្តជាមួយសហគមន៍ដោយការគោរពដែល		
អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃអំពើពុករលួយបានផង		
ដែរ។ ខណៈពេលដែលវាសំខាន់ដែលត្រូវមានប្រព័ន្ធ

រឹងមាំដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ នៅដំណាក់កាលដំបូង
នៃការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដ៏ធំវាប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវមានប្រព័ន្ធ
ត្រួតពិនិត្យដែលកាន់តែអាចបត់បែនបានសម្រាប់កំណត់

ចំនួននៃពេលវេលា (សូមមើល Hees et al. 2014 នៅក្នុង		

តំណភ្ជាប់សេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀតដូចខាងក្រោម)។

សំណួរណែនាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
• តើគោលនយោបាយ និងនិតិវិធីសម្រាប់លទ្ធកម្ម ប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងធនធានប្រកបដោយ
ក្រមសីលធម៌ដែរឬទេ?

• តើទាំងនេះរួមមានបញ្ញត្តិសម្រាប់៖
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o

ការទទួលយក និងការបែងចែកមូលនិធិដែរឬទេ?

o

ការទទួលយក និងការបែងចែកអំណោយមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេ?

o

ការកាត់បន្ថយ និងការបង្ការផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានដែរឬទេ?

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

o

បង្ហាញឱ្យឃើញភស្តុតាង និងការប្រើធនធានខុសគោលដៅដែរឬទេ?

o

ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែរឬទេ?

o

សវនកម្ម ការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការរាយការណ៍ដែរឬទេ?

o	ប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យទ្រព្យសម្បត្តិ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការ
៩.៦ មានគោល

នយោបាយ និងដំណើរការ

ដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់
និងគ្រប់គ្រងធនធានរួម

មានរបៀបដែលអង្គការ៖

ក. ទទួលយក និងការ

		

បែងចែកមូលនិធិ

		

មែនហិរិញ្ញវត្ថុប្រកប

		
		
		

និង អំណោយមិន

ដោយក្រមសីលធម៌
និងស្របច្បាប់

ខ. ប្រើធនធានរបស់

		

ខ្លួនប្រកបដោយការ

		

បរិស្ថាន

		

ទទួលខុសត្រូវចំពោះ

គ. បង្ការ និងដោះស្រាយ

		

អំពើពុករលួយ លួច

		

ប្រយោជន៍ និងការ

		
		
		

បន្លំទំនាស់ផល

ប្រើធនធានខុស
គោលដៅ។

និងការគ្រប់គ្រងដែរឬទេ?

សេចក្តីណែនាំ

មូលនិធិ និងអំណោយមិនមែនហិរិញ្ញវត្ថុ

• លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមូលនិធិនិងធនធាននៃការផ្តល់មូលនិធិ

គួរតែបានចងក្រងជាឯកសារនិងបើកចំហចំពោះការត្រួត

ពិនិត្យពិច័យជាសាធារណៈ។ ការប្រើប្រាស់ធនធានមូល
និធិមួយចំនួនអាចប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពនៃកិច្ច

សហប្រតិបតិ្តការនិងភាពមិនលម្អៀងរបស់ អង្គការនិង 		
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលគួរធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយ

ហានិភ័យតាមរយៈការបង្កើតសេចក្តីណែនាំសម្រាប់
បុគ្គលិក និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានតម្លាភាព។

• អំណោយមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុអាចបង្កើតឱ្យមានបញ្ហាក្រម

សីលធម៌។ ការផ្តល់អំណោយនៅក្នុងវប្បធម៌ជាច្រើនត្រូវ
បានគេមើលឃើញថាជាបទដ្ឋានសង្គមដែលមានសារៈ

សំខាន់និងការបដិសេធមិនទទួលយកអំណោយជាការ
បង្ហាញនូវភាពមិនគួរសម។ ប្រសិនបើទទួលអំណោយ

ជាដើមហេតុនៃការជំពាក់បំណុល អ្នកទទួលគួរតែបដិសេធ
មិនទទួលយកយ៉ាងគួរសម។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើទទួលយក

អំណោយត្រូវប្រកាសឱ្យដឹង និងពិភាក្សាជាមួយអ្នកគ្រប់
គ្រងបើសិននៅតែមានក្តីបារម្ភ។ បុគ្គលិកគួរត្រូវបានដឹង

អំពីគោលនយោបាយនិងបញ្ហាដែលអាចកើតមានឡើង
(មើល Hees et al. 2014) ។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

83

		

ឃ. ធ្វើសវនកម្ម

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការចំពោះបរិស្ថាន

			

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ 		

			

ច្បាប់ និងរាយ 		

			
			
			
		

អនុលោមតាម
ការណ៍ឱ្យមាន
តម្លាភាព

ង.	ប៉ាន់ប្រមាណ

			
			

បន្ថយហានិភ័យ

រឹងមាំចំពោះបរិស្ថាន ហើយនិងប្រើប្រាស់គោលការណ៍

ណែនាំដែលមានស្រាប់ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន		
នៅក្នុងការងារសង្គ្រោះបន្ទាន់។

• គោលនយោបាយលទ្ធកម្មបៃតងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះ

គ្រប់គ្រង និងកាត់ 		

			ជាប្រចាំ និង
		

• អង្គការគួរប្តេជ្ញាចិត្តលើគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តយ៉ាង

ពាល់លើបរិស្ថានប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវគ្រប់គ្រងតាមវិធីសាស្រ្តមួយ
ដែលមិន ឬកាត់បន្ថយជាអប្បបរមានូវការពន្យាពេលនៅក្នុង		
ការផ្តល់ជំនួយឡើយ។

ច. ធានាថាការទទួល 		អំពើពុករលួយនិងលួចបន្លំ

			

យកធនធាន

			

ឯករាជ្យភាព

			
			

មិនប៉ះពាល់ដល់
របស់ខ្លួនឡើយ។

• ការលួចបន្លំរួមមាន អំពើចោរកម្ម ការបន្លំទំនិញឬទ្រព្យសម្បត្តិ
និងការក្លែងបន្លំលើប័ណ្ណកត់ត្រាផ្សេងៗដូចជាការទាមទារ		
លើការចំណាយ។ អង្គការទាំងអស់ត្រូវតែកត់ត្រាឱ្យបាន

ត្រឹមត្រូវនូវប្រតិបត្តិការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចំណាយដើម្បី
បង្ហាញអំពីមូលនិធិដែលបានប្រើប្រាស់។ប្រព័ន្ធនិងនីតិវិធី

ចាំបាច់ត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីធានាបាននូវការពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនៃ		
ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងដើមប្ ទ
ី ប់សត
្កា កា
់ រលួចបន្លំ និងអំពព
ើ ក
ុ
រលួយ។

• ទទួលស្គាល់ការអនុវត្តល្អក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងការ		
ធ្វរើ បាយការណ៍គរួ តែបានគាំទដោ
្រ យអង្គការ។ គោលនយោ
បាយរបស់អង្គការគួរធានាឱ្យបានថាប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មមាន
តម្លាភាពនិងភាពរឹងមាំហើយនិងដាក់បញ្ចូលវិធានការ

ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម។ (សូមមើល Hees et al. 2014) ។
ទំនាស់ផលប្រយោជន៍

• បុគ្គលិកត្រូវធានាថាមិនមានទំនាស់រវាងគោលបំណងរបស់		
អង្គការជាមួយកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនឬផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ពួកគេនោះទេ។
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ឧទាហរណ៍ ពួកគេមិនត្រូវសម្រេចឱ្យធ្វើកិច្ចសន្យា ជាមួយ 		
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អង្គការឬបុគ្គល ប្រសិនបើពួកគេឬគ្រួសាររបស់
ពួកគេទទួលបានការចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

• មានរូបភាពជាច្រើននៃទំនាស់ផលប្រយោជន៍និងប្រជាជន

ជាទូទៅមិនបានដឹងថាពួកគេកំពុងល្មើសនឹងក្រមសីលធម៌
និងគោលនយោបាយរបស់អង្គការ។ ឧទាហរណ៍ ការប្រើ

ប្រាស់ធនធានរបស់អង្គការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ ឬយក		
អំណោយពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលអាចបកស្រាយបានថាជា 		
ទំនាស់ផលប្រយោជន៍។

• ការបង្កើតវប្បធម៌កន្លែងដែលមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាពួកគេ		
អាចពិភាក្សាដោយបើកចំហហើយប្រកាសនូវទំនាស់ផល
ប្រយោជន៍ដែលមានសក្តានុពលឬពិតប្រាកដនឹងកើត
ឡើងគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងវា។
សវនកម្មនិងតម្លាភាព

• សវនកម្មអាចធ្វើបានតាមទម្រង់ជាច្រើន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ពិនិត្យមើលថានីតិវិធីត្រូវបានកំពុងអនុវត្តតាម សវនកម្មខាង
ក្រៅផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការគឺ

ត្រឹមត្រូវនិងមានយុត្តិធម៌ សវនកម្មស៊ើបអង្កេតត្រូវបានអនុវត្ត
នៅពេលដែលអង្គការសង្ស័យថាមានបញ្ហាជាក់លាក់មួយ
ជាធម្មតាគឺជាការលួចបន្លំ។

• គណនីប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានធ្វើសវនកម្មដោយឯករាជ្យនិង		
ពីខាងក្រៅផ្តល់ការវាស់វែងមួយចំនួននៃការធានាប្រឆាំង

នឹងការលួចបន្លំនិងការប្រើប្រាស់មូលនិធិមិនចំគោលដៅ។ 		
គណនីដែលបានធ្វើសវនកម្ម និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលទៀងទាត់ផ្សេងៗគួរតែបានផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយ

តម្លាភាពនិងបានបញ្ជូនក្នុងវិធីដែលអាចទទួលបានដល់
ទាំងបុគ្គលិកនិងសហគមន៍រងគ្រោះ។
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ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

• វាតម្រូវឱ្យមានការកំណត់ ការប៉ាន់ប្រមាណ និងការផ្តល់ 		
អាទិភាពនៃហានិភ័យ ហើយបន្ទាប់មកកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រ
ដើម្បីកាត់បន្ថយ ពិនិត្យតាមដាននិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ទាំងនោះ។ ហានិភ័យដែលទទួលរងការខាតបង់ធំបំផុត
និងប្រហែលជានឹងកើតឡើងគួរត្រូវបានដោះស្រាយមុន
គេបង្អស់។

តំណភ្ជាប់សម្រាប់សេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀត
Groupe URD/UNEP ‘Training toolkit: Integrating the environment into
humanitarian action and early recovery’:
http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/training.html
OCHA & UNEP (2014) ‘Environment and Humanitarian action’ (factsheet):
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/EHA_factsheet_final.pdf
Mango (2013) Top Tips for financial governance (webpage):
http://www.mango.org.uk/toptips/tt20gov
Lewis, T. (2010) ‘Financial Management Essentials: Handbook for NGOs’. Mango:
http://www.mango.org.uk/guide/coursehandbook
Bond (2012) ‘Value for money – what it means for UK NGOs (Background paper)’:
https://www.bond.org.uk/data/files/Value_for_money_-_what_it_means_for_NGOs_
Jan_2012.pdf
Hees, R., Ahlendorf, M. & Debere, S. (2014) ‘Preventing corruption in humanitarian
operations’. Transparency International:
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/handbook_of_good_practices_
preventing_corruption_in_humanitarian_operations
See the CHS Alliance website for more resources: http://chsalliance.org/resources
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១
បច្ចេកស័ព្ទ និងនិយមន័យដែលបានប្រើប្រាស់
សម្រាប់គោលបំណងនៃសេចក្តីណែនាំនិងសូចនករបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និយមន័យមួយ
ចំនួនដូចខាងក្រោមត្រូវបានអនុវត្ត៖

គណនេយ្យភាព៖ ជាដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់អំណាចប្រកបដោយភាពទទួលខុសត្រូវដោយ
មានគណនេយ្យភាពចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ជាពិសេសអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការ
រំលោភបំពាននៃអំណាច។

សវនកម្ម៖ ជាដំណើរការជាប្រព័ន្ធឯករាជ្យនិងបានចងក្រងជាឯកសារមួយដើម្បីបានជាភស្តុតាង
សវនកម្ម (កំណត់ត្រា សេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពិតឬព័ត៌មានផ្សេងៗដែលជាប់ទាក់ទងនិងអាច

ផ្ទៀងផ្ទាត់បាន) និងការវាយតម្លៃ គោលដៅគឺដើម្បីកំណត់វិសាលភាពទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
សវនកម្ម (កំណត់គោលនយោបាយ នីតិវិធី ឬតម្រូវការ) ត្រូវបានបំពេញ។

សង្គមស៊ីវិល៖ ប្រជាពលរដ្ឋដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈផលប្រយោជន៍រួមនិងសកម្មភាព

សមូហភាព ប៉ុន្តែមិនរួមបញ្ចូលការរកប្រាក់ចំណេញ អង្គការវិស័យឯកជនផ្សេងៗ។ សង្គមស៊ីវិល
អាចក្រៅផ្លូវការ ឬជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ឬសមាគមផ្សេងៗ។

ការបន្សាំុនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៖ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានជំរុញឱ្យប្រជាជន

ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហួសពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការដោះស្រាយនិងធ្វើឱ្យកាន់តែមាន

ភាពងាយរងគ្រោះច្រើនឡើងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយ។ ការបន្សាំុ នឹងការប្រែប្រួល
អាកាសធាតុជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអន្តរាគមន៍ទាំងឡាយដែលស្វែងរកដើម្បីកំណត់ កាត់បន្ថយ
និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាក់ទងជាមួយព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់
ធ្ងន់ធ្ងរ និងមិនអាចព្យាករទុកមុនបាន។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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ក្រមសីលធម៌៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីគោលការណ៍និងគុណតម្លៃដែលបង្កើតនូវការរំពឹងទុក

និងបទដ្ឋាននានាពីរបៀបដែលអង្គការ រដ្ឋាភិបាល ឬដៃគូត្រូវប្រព្រឹត្ត រួមមានកម្រិតអប្បបរមានៃ
អាកប្បកិរិយាដែលបានរំពឹងទុក និងសកម្មភាពវិន័យណាមួយដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងករណីមិន
អនុលោមទៅតាមច្បាប់។

សហគមន៍ និងជនរងគ្រោះដោយវិបត្តិ៖ ជាចំនួនសរុបនៃបុរស ស្រ្តី កេ្មងប្រុស

និងក្មេងស្រីជាមួយនឹងតម្រូវការ ភាពងាយរងគ្រោះ និងសមត្ថភាពផ្សេងៗគ្នាដែលរងគ្រោះ

ដោយគ្រោះមហន្តរាយ ជម្លោះ ភាពក្រីក្រ និងវិបត្តផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់ជាក់លាក់ណាមួយ។
សមត្ថភាព៖ ចំណេះដឹង ជំនាញ ឥរិយាបថ និងអាកប្បកិរិយាដែលបុគ្គលិកត្រូវការដើម្បី ឱ្យមាន
ប្រសិទ្ធភាពក្នុងតួនាទីការងាររបស់ពួកគេ និងដោយចុងក្រោយកំណត់ពីភាពជោគជ័យរបស់
អង្គការមួយ។

បណ្តឹងតវ៉ា៖ សារទុក្ខជាក់លាក់មួយរបស់នរណាម្នាក់ដែលត្រូវបានទទួលផលប៉ះពាល់ជា
អវិជ្ជមានដោយសកម្មភាពរបស់អង្គការ ឬអ្នកដែលជឿជាក់ថាអង្គការបានបរាជ័យក្នុងការ
បំពេញតាមការប្តេជ្ញាចិត្តដែលបានថ្លែងការណ៍។

យន្តការដោះស្រាយ៖ ជាយន្តការដោះស្រាយមួយចំនួនដែលមាននិរន្តរភាព និងមានប្រយោជន៍
ខណៈដែលយន្តការផ្សេងទៀតអាចមានផលអវិជ្ជមានដោយវាអាចធ្វើឱ្យមាន ការឈឺចាប់ក្នុង

រយៈពេលវែងដូចជាការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗ កាត់បន្ថយការចំណាយលើការថែទាំសុខភាព
ឬការអប់រំ ការទទួលទានម្ហូបអាហារតិច ឬទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើន។

អំពើពុករលួយ៖ “ការរំលោភបំពានលើអំណាចដែលបានប្រគល់ឱ្យដើម្បីផលចំណេញផ្ទាល់
ខ្លួន”។ 6 រួមបញ្ចូលទាំងអំពើពុករលួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាការលួចបន្លំ (មើលខាងក្រោម)

ការសូកប៉ាន់ ជំរិតទារប្រាក់ និងទទួលប្រាក់សំណូក (ការបង់ប្រាក់ខុសច្បាប់ដើម្បីទទួលត្រឡប់

មកវិញនូវការជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការ ឬធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពល)។
ការប្តូរទំនិញជំនួយសង្រ្គោះដើម្បីទទួលត្រឡប់មកវិញនូវគុណប្រយោជន៍ផ្លូវភេទផ្តល់អទិភាពដល់
មិត្តភក្តិឬសាច់ញាតិនៅពេលជ្រើសរើស ឬផ្តល់ជំនួយ ហើយនិងការបន្លំលើបញ្ជីចែកចាយ និង
ការបង្វែរធនធានក៏ជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយផងដែរ។

ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ៖ ជាប្រភេទនៃការឆ្លើយតបដែលមានគោល

បំណងដើម្បីកំណត់ និងដោះស្រាយហានិភ័យដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះមហន្តរាយដែលទាក់ទង
នឹងអាកាសធាតុ(ឧទាហរណ៍ គ្រោះរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ និងការអិលបាក់ដី) និងមិនទាក់ទងនឹង
អាកាសធាតុ(ឧទាហរណ៍ រញ្ជួយដី បន្ទុះភ្នំភ្លើង និងស៊ូណាមី)។
6
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

ឯកសារ៖ រាល់ទម្រង់បែបបទនៃកំណត់ត្រា កិច្ចពិភាក្សា កិច្ចព្រមព្រៀង ការសម្រេចចិត្ត
និងឬសកម្មភាពណាមួយដែលបានព្រមព្រៀង។

ភារកិច្ចថែទាំ៖ កាតព្វកិច្ចផ្នែកសីលធម៌ និងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក

ដទៃផ្សេងទៀត។ វាចាំបាច់ត្រូវមានការប្រជុំទទួលស្គាល់បទដ្ឋានអប្បបរមាសម្រាប់

សុខមាលភាពរបស់ប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់ និងយកចិត្តទុកដាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះ
សុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ និងសុវត្ថិភាពបុគ្គលិក។

ប្រសិទ្ធភាព៖ ជាវិសាលភាពទៅលើអ្វីដែលសកម្មភាពជំនួយមនុស្សធម៌សម្រេចតាម

គោលបំណងរបស់ខ្លួន។ ប្រសិទ្ធភាពនៃការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌គឺជាការទទួលខុសត្រូវ

ដែលបែងចែករវាងអ្នកឆ្លើយតប និងលទ្ធផលគួរត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណដោយភ្ជាប់ជាមួយ
សហគមន៍រងផលប៉ះពាល់។

ប្រសិទ្ធផល៖ ជាវិសាលភាពទិន្នផលទៅលើអ្វីដែលកម្មវិធីមនុស្សធម៌ទាំងគុណភាព និង
បរិមាណសម្រេចបានដែលជាលទ្ធផលនៃធាតុចូល។

ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង(Engagement) ៖ ដំណើរការមួយដែលអង្គការធ្វើការទាក់ទង
ពិគ្រោះយោបល់ និង/ឬផ្តល់ឱ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគី ដែលពាក់ព័ន្ឋដើម្បីធានាថា
រាល់កង្វល់ បំណង ការរំពឹកទុកសេចក្តីត្រូវការសិទ្ធិ និងឱកាសរបស់ពួកគេត្រូវបាន
ពិចារណាក្នុងការបង្កើត អនុវត្ត និងពិនិត្យកម្មវិធីទាំងនោះដើម្បីជួយដល់ពួកគេ។

សិទ្ធិទទួលបាន៖សំដៅលើសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ (ទំនិញឬសេវាកម្ម)

ច្បាស់លាស់ណាមួយជាពិសេសដោយច្បាប់ឬកិច្ចសន្យា។ ប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់ដោយ

គ្រោះមហន្តរាយមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារ និងសន្តិសុខ ហើយសិទ្ធិទាំងនោះ និងសិទ្ធិ

ផ្សេងៗទៀតគឺមានចែងនៅក្នុងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ និងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស
ដែលប្រទេសជាច្រើនបានចុះហត្ថលេខា។

ការវាយតម្លៃ៖ ជាធម្មតាការប៉ាន់ប្រមាណដែលមិនទៀងទាត់នៃស្នាដៃការងារគឺផ្តោតលើ

លទ្ធផល(លទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់) ដែលអាចខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។ ការវាយតម្លៃអាច
ផ្តល់ការប៉ាន់ប្រមាណនៃអ្វីដែលធ្វើបាន និងហេតុអ្វីហើយនិងរំលេចចេញនូវលទ្ធផលដែល
មានចេតនា និងមិនមានចេតនាសម្រាប់ដំណើរការគណនេយ្យភាព និងការរៀនសូត្រ។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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ភស្តុតាង៖ ព័ត៌មានស្តីពីការវិនិច្ឆ័យ ឬសន្និដ្ឋានត្រូវមានមូលដ្ឋាន។ ក្នុងការងារមនុស្សធម៌ប្រភេទ
ផ្សេងគ្នាជាច្រើននៃភស្តុតាងត្រូវបានប្រើរួមបញ្ចូលទំាងព័ត៌មានតាមជំនឿឬគំនិតនិងគុណភាព។

ព័ត៌មានគុណភាពមិនចាំបាច់ជាព័ត៌មានដែលមានគុណភាពទាបជាងព័ត៌មានបរិមាណនោះទេ។
ALNAP 7 ប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួនប្រាំមួយសម្រាប់វិនិច្ឆ័យ គុណភាពនៃភស្តុតាងត្រូវបាន
អនុវត្តក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌។ " ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពជាតំណាង ភាពទាក់ទង សមត្ថភាព
ទូទៅ ភាពជាម្ចាស់ និងសេចក្តីបញ្ជាក់ជុំវិញបរិបទ និងវិធីសាស្រ្ត "។

យន្តការព័ត៌មានត្រឡប់៖ ប្រព័ន្ធផ្លូវការមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងប្រើដើម្បីឱ្យអ្នកទទួលនៃ

សកម្មភាពមនុស្សធម៌(និងនៅក្នុងករណីខ្លះ ប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់ដទៃទៀត)ផ្តល់ព័ត៌មាន

ពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេជាមួយភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ ឬប្រព័ន្ធមនុស្សធម៌កាន់តែទូលំទូលាយ
ជាងនេះទៀត។ បន្ទាប់មកព័ត៌មានត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗពីគ្នាការ រំពឹកទុក

ចំពោះភាពខុសគ្នានៃអត្ថប្រយោជន៍រួមបញ្ចូលការទទួលយកវិធានការកែប្រែដើម្បីកែលម្អធាតុ
មួយចំនួននៃការឆ្លើយតប។8 ព័ត៌មានត្រឡប់អាចត្រូវបានផ្តល់ក្រៅផ្លូវការផងដែរ។

ការលួចបន្លំ៖ ជាសកម្មភាពដោយចេតនាបញ្ឆោតនរណាម្នាក់ដើម្បីទទួលប្រយោជន៍ដោយ

លម្អៀង ឬខុសច្បាប់(ហិរញ្ញវត្ថុ នយោបាយ ឬតាមបែបផ្សេង)។ ទាំងនេះត្រូវបានពិចារណាថា
ជាការរំលោភលើច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី។

អំណោយមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ៖ ទំនិញ និងសេវាកម្មទាំងឡាយណា(ជាជាងលុយ)ទទួលបាន
ពីអង្គការផ្តលជំនួយ។ គោលបំណងនៃអំណោយមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុគឺដើម្បីជួយអង្គការអនុវត្ត
តាមគោលបំណងដែលបានរៀបចំរួច។

7

knox Clarke, P. &Darcy, J.(2014) ទំនិញ ភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រាន់? គុណភាព និងការប្រើប្រាស់
នៃភស្តុតាងក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌’. ALNAP Study. London: ALNAP/ODI:

http://www.alnap.org/resource/10441. aspx.
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សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ

មុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់(និងហានិភ័យ)៖ អ្វីមួយដែលមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កឱ្យមានផលប៉ះ
ពាល់ដូចជាការរញ្ជួយដីឬជំងឺឆ្លង។ ហានិភ័យគឺជាលទ្ធភាពនៃការឈឺចាប់ដែលកើតឡើងពីមុខ
សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ និងមានសក្តានុពលបាត់បង់អាយុជីវិត ជីវភាពរស់នៅ ទ្រព្យសម្បត្តិ និង
សេវាកម្ម។

ក្រុមប្រទេសមនុស្សធម៌(HCT)៖ ជាការធ្វើការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្ត និងប្រតិត្តិការ និង
វេទិការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានបង្កើតឡើង និងដឹកនំាដោយអ្នកសម្របសម្រួលមនុស្សធម៌

(HC)។ សមាសភាពរួមមានអ្នកតំណាងពីអង្គការសហប្រជាជាតិ អង្គការអន្តរជាតិ ទេសន្ត

ប្រវេសន៍(IOM) អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិជាច្រើនទៀត និង កាកបាទក្រហម/ចលនា
អឌ្ឍចន្ទក្រហម។ ទីភ្នាក់ងារដែលបានកំណត់ជាអ្នកដឹកនំាតាមផ្នែកគួរជាតំណាងតាមផ្នែក

នីមួយៗព្រមទាំងអង្គការរបស់ខ្លួន។ ក្រុមប្រទេសមនុស្សធម៌គឺទទួលខុសត្រូវក្នុងការឯកភាព
លើបញ្ហាយុទ្ធសាស្រ្តដ៏សាមញ្ញទាក់ទងនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌។

សកម្មភាពមនុស្សធម៌៖ សកម្មភាពមួយដែលមានគោលបំណងសង្រ្គោះជីវិត កាត់បន្ថយការរង

ទុក្ខវេទនា និងរក្សាបាននូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សក្នុងអំឡុងពេល និងបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយ
ដោយធម្មជាតិ និងដោយមនុស្សក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងទៀតដើម្បីការពារ និងរៀបចំ។
ភាពមិនលំអៀង៖ ទាក់ទងនឹងការផ្តល់អាទិភាពដល់ករណីបន្ទាន់បំផុតនៃទុក្ខព្រួយជា

គោលបំណង និងមិនរើសអើងដោយសារតែសញ្ជាតិ ពូជសាសន៍ ភេទ ជំនឿសាសនា វណ្ណៈ
ភក្តីភាពកុលសម្ព័ន្ធ ឬគោលនយោបាយរបស់នរណាម្នាក់។

កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានជូនដំណឹង៖ ការព្រមព្រៀងទៅនឹងសកម្មភាពមួយដោយយោងលើការ
យល់ដឹងច្បាស់លាស់នៃសេចក្តីពិត ផលប៉ះពាល់ និងផលវិបាកនៃសកម្មភាព។

សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ៖ ពាក់ពន័្ធនឹងឥរិយាបថ និងសកម្មភាពស្របនឹងសំណុំបទដ្ឋាន និងគោលការណ៍
សីលធម៌ និងក្រមសីលធម៌។

ការត្រួតពិនិត្យ៖ ជាដំណើរការកំពុងបន្ត និងខាងក្នុងនៃការប្រមូលទិន្នន័យផ្តោតលើធាតុចូល
និងទិន្នផល។

គណនេយ្យភាពទៅវិញទៅមក៖ ជាដំណើរការដែលដៃគូពីរឬច្រើនឯកភាពគ្នាដើម្បីប្រកាន់ភ្ជាប់
ការទទួលខុសត្រូវលើការប្តេជ្ញាចិត្តដែលពួកគេបានស្ម័គ្រចិត្តជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។

សេចក្តីណែនាំបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌និងសូចនាករ
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អង្គការ៖ អង្គភាពដែលមានរចនាសម័្ពន្ធគ្រប់គ្រង និងអំណាចដើម្បីអនុវត្តបទដ្ឋានស្នួលជំនួយ
មនុស្សធម៌។

ដៃគូ៖ អង្គការដែលធ្វើការរួមគ្នាដោយមានការរៀបចំជាផ្លូវការដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅ
ជាក់លាក់ដោយមានតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវព្រមព្រៀងគ្នា និងច្បាស់លាស់។

ការចូលរួម៖ ធ្វើឱ្យប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់ដោយមហន្តរាយអាចទាក់ទងដើម្បីដើរតួនាទីយ៉ាង
សកម្មក្នុងដំណើរការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់នឹងពួកគេ។ វាត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈការ

បង្កើតនូវសេចក្តីណែនាំច្បាស់លាស់ និងអនុវត្តដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ពួក គេសមស្រប និងធានាថាអ្នក
ដែលបាត់បង់ឱកាសបំផុត និងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតត្រូវមានតំណាង និងមានឥទ្ធិពល។

គោលនយោបាយ៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចងក្រងជាឯកសារក្នុងបំណង និងវិធានការ
សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្ត។

អនុវត្ត៖ យោងទៅលើសកម្មភាពឬវិធីសាស្រ្តដែលបង្កើតឡើងនៃការប្រព្រឹត្តទៅ និងជាញឹកញាប់
ត្រូវបានណែនាំដោយគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី។

វិស័យឯកជន៖ រួមមានជាចម្បងសម្រាប់ស្ថាប័នប្រាក់ចំណេញ(ឧទាហរណ៍ អាជីវកម្ម)ប៉ុន្តែរួម

បញ្ចូលសហគ្រាសសង្គមដែលគោលបំណងចម្បងមិនជាប្រាក់ចំណេញ និងប្រាក់ចំណេញត្រូវ
បានវិនិយោគនៅក្នុងបុព្វហេតុសង្គម។ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនសំដៅលើគ្រប់ប្រភេទទាំង
អស់ដែលពាក់ព័ន្ធចាប់តាំងពីតួនាទីជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ម្ចាស់ជំនួយ ទីប្រឹក្សា ឬអ្នកច្នៃប្រឌិត
និងអាជីវកម្មបំពេញការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌។

ការការពារ៖ សកម្មភាពទាំងអស់ដែលមានគោលបំណងធានាឱ្យបានការគោរពយ៉ាងពេញ

លេញ និងស្មើគ្នាសម្រាប់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបដោយមិនគិតពីអាយុ ភេទ ជនជាតិភាគតិច
សង្គម សាសនា ឬក្រុមដទៃផ្សេងទៀត។ វាលើសពីសកម្មភាពដើម្បីសង្រ្គោះជីវិតបន្ទាន់ដែល
តែងតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងអំឡុងពេលគ្រោះអាសន្ន។

ការរាយការណ៍ផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត៖ ដំណើរការជាផ្លូវការមួយដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមដើម្បី

បំបាត់ព្រឹត្តការណ៍ទុក្ខព្រួយឬតក់ស្លុត។ នេះត្រូវបានរកឃើញដែលល្អបំផុតមិនដំណើរការដែល
អាក្រក់បំផុតបណ្តាលឱ្យមានការឈឺចាប់បន្ថែមទៀត។ នេះមិនគួរត្រូវបានច្រឡំនឹងការសង្រ្គោះ

បឋមផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត ឬការប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានគោល បំណងដើម្បីស្តាប់ក្តីព្រួយបារម្ភរបស់
ប្រជាជន និងអនុញ្ញាតិឱ្យពួកគេនិយាយពីបញ្ហាប្រសិនបើពួកគេចង់។
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គុណភាព៖ សំដៅលើបណ្តុំនៃរូបភាព និងចរិកលក្ខណៈរបស់ជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងឡាយ
ណាដែលគាំទ្រដល់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទាន់ពេលវេលាដើម្បីបំពេញតម្រូវការ និងការរំពឹង

ទុកដែលបានបញ្ជាក់ ឬបង្ហាញ និងគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដែលយើងមានបំណងជួយ។
ភាពធន់៖ សមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ ឬសង្គមដែលប្រឈមទៅនឹងមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ដើម្បី
អាចទប់ទល់ ទទួលយក សម្របខ្លួន និងស្តារឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់ពីមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់

ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាព។ ការផ្តោតសំខាន់លើភាពធន់មានបំណងការពារ
ឬបង្កើតឡើងវិញនូវជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនធានាថាប្រព័ន្ធ(រួមបញ្ចូលទាំងអភិបាលកិច្ច
និងហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ) អាចល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីទប់ទល់នឹងការតក់ស្លុតនាពេលអនា

គតនិងធានាផងដែរថាសហគមន៍ត្រូវបានចាត់ចែង និងរៀបចំដើម្បីឆ្លើយតបបានប្រសើរជាង

មុនទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយបន្តបន្ទាប់ទៀត។ លទ្ធភាពទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកសង្គម ហិរញ្ញវត្ថុ

វប្បធម៌ និងផ្លូវអារម្មណ៍តាមរយៈសមាជិកគ្រួសារ បណ្តាញ និងពិធីផ្សេងៗរបស់សាសនា មិត្តភ័ក្រ
សាលារៀន និងអង្គការសហគមន៍ ហើយនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតជួយក្នុងការបង្កើតឡើងវិញ
ការគោរពខ្លួនឯងនិងអត្តសញ្ញាណទាំងផ្ទាល់ខ្លួននិងសហគមន៍ និងបង្កើនសមត្ថភាពមា្នក់ៗ
ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងពីគ្រោះមហន្តរាយ។

ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ៖ “ការរំលោភបំពាន ឬប៉ុនប៉ងណាមួយលើភាពងាយរងគ្រោះ អំណាច
ផ្សេងៗឬសេចក្តីទុកចិត្តដើម្បីគោលបំណងផ្លូវភេទរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ ចំពោះផល

ប្រយោជន៍ជារូបិយវត្ថុសង្គមនិងនយោបាយពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។” (ព្រឹត្តិបត្ររបស់អគ្គលេខា
ធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការការពារការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ និងការរំលោភបំពាន (PSEA)
(ST/SGB/2003/13))
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ៖ ការឈ្លានពានលើរូបរាងកាយ ឬការគំរាមកំហែងនៃធម្មជាតិផ្លូវភេទ
ទោះជាដោយកម្លាំង ឬស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមិនស្មើគ្នា ឬដោយបង្ខិតបង្ខំ។(ព្រឹត្តិបត្ររបស់

អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការការពារការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ និងការរំលោភបំពាន
(PSEA) (ST/SGB/2003/13))
ការបៀតបៀនកេរ្តិ៍ខ្មាស៖ ការមិនចង់បានការប្រព្រឹត្តលើរូបរាងកាយ ដោយពាក្យសំដីឬមិនមែន
ពាក្យសំដីទាក់ទិននឹងកេរ្តិ៍ខ្មាសនៅកន្លែងធ្វើការដែលអាចរួមបញ្ចូលទាំងការកត់សម្គាល់មិន
សុភាព ឬការទាមទារផ្លូវភេទ។
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បុគ្កលិក៖ ជាអ្នកតំណាងរបស់អង្គការមួយ គិតរួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកជាតិ អន្តរជាតិ
និងអចិន្រ្តៃយ៍ ឬរយៈពេលខ្លីក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងទីប្រឹក្សាផងដែរ។

សមត្ថភាពបុគ្គលិក៖ ចំណេះដឹង ជំនាញ ឥរិយាបថ និងអាកប្បកិរិយាជាបុគ្គលអភិវឌ្ឍក្នុងវគ្គ

សិក្សានៃជីវិតការងាររបស់ពួកគេ។ សមត្ថភាពបុគ្គលិកពិចារណាពីរបៀបដែលសមត្ថភាពបុគ្គល
ម្នាក់ៗទាំងនោះធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងរបស់អង្គការ។

ភាគីពាក់ព័ន្ធ៖ នរណាម្នាក់ដែលអាចប៉ះពាល់ឬត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយយុទ្ធសាស្រ្ត ឬគម្រោង
របស់អង្គការមួយ។

សមត្ថភាពបន្ថែម៖ ទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពនៃទីភ្នាក់ងារមួយដែលអាចបំពេញបន្ថែមទៅតាមតម្រូវ
ការជាក់ស្តែងយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយដែលមានទំហំធំ។

តម្លាភាព៖ សំដៅលើការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយបើកចំហ និងស្មោះត្រង់។ សកម្មភាព

គម្រោង ឬអង្គការមួយដែលមានតម្លាភាពលុះត្រាតែព័ត៌មានអំពីពួកគេគឺបើកចំហ និងអាច
រកបានដោយសេរីជាសាធារណៈ។

ភាពងាយរងគ្រោះ៖ វិសាលភាពដែលមនុស្សមួយចំនួនអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ដែលគ្មាន
សមមាត្រដោយការរំខានដល់រូបរាងកាយ យន្តការគាំទ្របរិស្ថាន និងសង្គម បន្ទាប់

ពីគ្រោះមហន្តរាយ ឬជម្លោះដែលជាលទ្ធផលក្នុងការកើនឡើងហានិភ័យនៃការកេង
ប្រវ័ញ្ច ជំងឺ ឬសេចក្តីស្លាប់។ ភាពងាយរងគ្រោះគឺមានភាពជាក់លាក់ទៅនឹងមនុស្ស
ម្នាក់ៗ និងស្ថានភាពនីមួយៗ។

ផ្លុំកញ្ចែ៖ នៅពេលដែលបុគ្គលិកណាម្នាក់រាយការណ៍ការសង្ស័យថាធ្វើខុសនៅកន្លែង

ការងារ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការសង្ស័យនៃការលួចបន្លំ ឬការប្រើប្រាស់ធនធានមិនត្រឹមត្រូវ
ការធ្វេសប្រហែសចំពោះភារកិច្ច ឬនៅពេលដែលសុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់នរណាម្នាក់
ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់។
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