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សេចក្តីផ្តើម

សេចក្តីណេនាំបទដ្ឋេនស្នូល មនុសេសធម៌ 

និងសូចនាករ ជាការបំពាញបន្ថាមលើ 

បទដ្ឋានស្នូលមនុសាសធម៌ស្តីពីគុណភាព 

និងគណនាយាយភាព។ ឯកសារនាះមាន 

គោលបំណងសមាាប់ឱាយគាប់ភា្នាក់ងារ

មនុសាសធម៌ និងអង្គការដាលពាក់ព័ន្ធរៀបចំ 

ផានការគាប់គាង ឬអនុវត្តការឆ្លើយតប

ជំនួយមនុសាសធម៌រួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលិក និង 

អ្នកស្ម័គាចិត្ត ថ្នាក់តំបន់ ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ 

អន្តរជាតិផងដារ។ វាក៏អាចតាូវបានយកទៅ 

បាើបាាស់ដោយភា្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និង

អាជា្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយបានកាសមាួល 

សមាាប់បាើបាាស់ជាមួយសហគមន៍រងគាាះ។

សាចក្តីណានាំផ្តល់ការបំភ្លឺចំពោះសកម្ម

ភាពគន្លឹះ និងការទទួលខុសតាូវរបស់

អង្គការដាលបានដក់ចាញក្នុងបទដ្ឋាន

ស្នូលមនុសាសធម៌ហើយ និងពនាយល់បន្ថាមខ្លះ

ពីបញ្ហាបាឈមជាក់ស្តាងដាល អាចកើត

ឡើងនៅពាលអនុវត្តបទដ្ឋានស្នូលមនុសាស

ធម៌។ សៀវភៅនាះនឹងពនាយល់ថតើហាតុអ្វី

បានជាការប្តាជា្ញាទាំង៩សំខាន់ និងផ្តល់

ឧទាហរណ៍សមាាប់អ្នកបាើបាាស់ផាសាងៗ

គ្នា និងបរិបទខុសៗគ្នា។សាចក្តីណានាំនាះ

ផ្តល់ជូនកាន់តាលម្អិតពីរបៀបដើមាបីឳាយសមាាចបាន

នូវការប្តាជា្ញាចិត្តនីមួយៗ ។

មានភាពចាំបាច់នាការប្តាជា្ញាចិត្តរួមគ្នាខណៈដាល

ការប្តាជា្ញាចិត្តនីមួយៗផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់

ដច់ដោយឡាកពីគ្នាលើសកម្មភាពជំនួយមនុសាស

ធម៌ ។ ឧទាហរណ៍ សារៈសំខាន់នាការទំនាក់ទំនង

ជាមួយសហគមន៍និងជនរងគាាះដោយគាាះ 

មហន្តរាយ និងការគាប់គាងការគំទារបស់ 

បុគ្គលិកលើការប្តាជា្ញាចិត្តទាំាងបាាំបួន។ ការការពារ 

ការកាងបាវ័ញ្ចផ្លូវភាទ និងការរំលោភបំពាន ហើយ

និងសារៈសំខាន់នាតមា្លាភាពក៏ជាប់ទាក់នឹងចំនុច

ជាចាើនរបស់ការប្តាជា្ញាចិត្តនាះដារ។

យេនឌ័រ និងភាពចមេុះ បទដ្ឋានស្នូល

មនុសាសធម៌លើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុសាសជាមូល

ដ្ឋាន។ សិទ្ធិទាំងនោះរួមមានសិទ្ធិរស់រានមាន

ជីវិតបាកបដោយភាពថ្លាថ្នូរនិងសិទ្ធិទទួលបាន 

កិច្ចការពារ និងសន្តិសុខដាលមានចាងក្នុង

ចាបាប់អន្តរជាតិ។ បទដ្ឋានស្នូលមនុសាសធម៌ទទួល

សា្គាល់ថការចូលរួមរបស់ជនរងគាាះដោយគាាះ

មហន្តរាយ ជាគាឹះក្នុងការឆ្លើយតបជំនួយ

មនុសាសធម៌ដ៏មានបាសិទ្ធភាព។
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ជារួមបទដ្ឋានស្នូលមនុសាសធម៌ពិតជាសំខាន់

ណស់ក្នុងការទទួលសា្គាល់ចមាុះសមាស

ភាពក្នុងចំណោមសហគមន៍តាមរយៈការ

បាមូល និងបាើទិន្នន័យដាលមានការបាង 

ចាកនូវភាទ អាយុ និងសមត្ថភាពដើមាបីអះអាង

អំពីកម្មវិធី។ ការណ៍នាះនឹងជួយដើមាបីធានា 

ឲាយបាននូវតមាូវការផាសាងៗគ្នាពីកាុមមនុសាស 

ខុសៗគ្នាតាមរយៈផ្តល់ឱកាសឱាយសហគមន៍ 

នូវការចូលរួមក្នុងសាចក្តីសមាាចចិត្ត

ដាលអាចកំណត់ការឆ្លើយតបកាន់តា

ចាបាស់លាស់។ នៅក្នុងឯកសារនេះ 

សហគមន៍តេូវបានដឹងទៅតាមកេុម

សេ្តី បុរស កុមារា និងកុមារីដេលកេុមនីមួយៗ 

មានសមត្ថភាពផេសេងៗគ្នេ សេចក្តីតេូវការ

ខុសៗគ្នេ និងភាពរងគេេះដោយឡេកពីគ្នេ។ 

សូចនាករសា្នាដាការងារ និងសំនួរណានាំមាន

បំណងជមាុញការវាស់វាងការរីកចមាើនឆ្ពាះ

ទៅរកបទដ្ឋានមួយចាបាស់លាស់និងដឹកនាំបន្ត

ការរៀនសូតា និងធ្វើឱាយកាន់តាបាសើរឡើងលើ

គុណភាព និងគណនាយាយភាពក្នុងការឆ្លើយ 

តបជំនួយមនុសាសធម៌។ អង្គការមួយចំនួនចង់

បង្កើតឧបករណ៍ដើមាបីអាចបាៀបធៀបលទ្ធផល 

ការងាររបស់អង្គការដទាទៀតដាលមានបរិបទ 

និងពាលវាលាខុសៗគ្នា។

សូចនាករសា្នាដាការងារ និងសំនួរណានាំអាច

អនុវត្តដើមាបីណានាំ

• រចនាគមាាង និងកម្មវិធី

• ការតាួតពិនិតាយ គមាាង កម្មវិធី ផ្នាក   

 និងការឆ្លើយតបដាល ទូលំទូលាយ

• ភា្នាក់ងារដាលដឹកនាំការបា៉ាន់បាមាណរបស់ 

 អង្គការ

• យុទ្ធសាសា្តកសាងសមត្ថភាព

• ការវាយតម្លាផ្ទាក្នុង

• ការវាយតម្លា និងការពិនិតាយឡើងវិញរួមគ្នា

 និងតាមរយៈដាគូរ

• ការតាួតពិនិតាយពាលវាលាពិតបាាកដ 

 ដោយបាជាជននិងសហគមន៍ដាលរងផល 

 ប៉ះពាល់។

នៅពាលអនុវត្តសូចនាករសា្នាដាការងារ

អ្នកបាើបាាស់តាូវបានណានាំឱាយពិចារណ 

នូវចំនុចមួយចំនួនដូចខាងកាាម៖



4 សេចក្តីណេនាំបទដ្ឋេនស្នូលមនុសេសធម៌និងសូចនាករ

សេចក្តីថ្លេថ្នូរ  សូចនាករសា្នាដាការងារ គួរតា 

តាូវបានបាើបាាស់ជាសំណុំ។ វាមានមួយ 

ចំនួនតូចដាលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅគាប់ផ្នាក 

និងបរិបទ ហើយឆ្លុះបញ្ចាំងសាចក្តីតាូវការ 

ទៅនឹងព័ត៌មានទាំងបីជាុងគឺបាភពផាសាងៗ 

គ្នារួមជាមួយ កាុមមនុសាសផាសាងៗគ្នា ក្នុង 

ចំណោមបាជាជនដាលរងផលប៉ះពាល់។ 

បាសិនបើអង្គការមួយណសមាាចចិត្ត 

មិនបាើបាាស់សូចនាករនាះទានោះ នឹង 

តាូវបានលើកទឹកចិត្តឱាយពនាយល់ ពីហាតុផល

ចំពោះការសមាាចបាបនាះយ៉ាងជាក់លាក់នៅ

ពាលរាយការណ៍អំពីលទ្ធផល។

ការបនេសុំា សូចនាករសា្នាដាការងារគួរតា

បនាសុំាទៅនឹងបរិបទនីមួយៗ និងដំណើរការ 

ជាក់លាក់របស់អង្គការ។ វាអាចតាូវបាន

បំពាញដោយសូចនាករសមរមាយដទាទៀត 

និងសំណួរណានាំ។

ពេលវេលា សូចនាករសា្នាដាការងារ 

និងសំណួរ ណានាំអាចតាូវបានបាើបាាស់នៅ

គាប់ដំណក់កាលនាការឆ្លើយតបចាប់ពីការ 

បា៉ាន់បាមាណរហូតដល់ការវាយតម្លា។

ការវាស់វាងសូចនាករសា្នាដាការងារមាន

បំណងជមាុញលទ្ធភាពវាស់វាងការរីកចមាើន

ការងារ ឬ និងបាៀបធៀបនឹងពាលវាលា កម្មវិធី 

និងបរិបទផាសាងៗ។ ដើមាបីឱាយកាន់តាមានន័យ

ពាញលាញនិងមានការទទួលសា្គាល់សាចក្តី

តាូវការដាលមានលក្ខណៈចមាុះ ប៉ុន្តាការពាញ 

ចិត្តជាមួយកម្មវិធីដាលកំពុងបន្តសូចនាករ

សា្នាដាការងារចាំបាច់តាូវបានវាស់វាងនៅ

ក្នុងវិធីឱាយសាបទៅតាមពាលវាលា ទីកន្លាង 

និងតមាូវយ៉ាងហោចណស់តាឹមកមាិត

អបាបបរមាដាលមានការបាងចាកទិន្នន័យ

តាមអាយុ និងភាទជាដើម។

មធាយោបាយងាយសាួលមួយក្នុងការដក់ពិន្ទុ

លើសូចនាករគឺបាើខា្នាតបាាំកមាិត

(១=មិនយល់សាបទាំងសាុង 

២=មិនយល់សាប 

៣=អាចយល់សាប ឬមិនយល់សាប 

៤=យល់សាប 

៥=យល់សាបទាំងសាុង)។

ការណេនាំបន្ថេម អ្នកបាើបាាស់តាូវបាន

ណានាំឱាយយោងទៅនឹងតំណភា្ជាប់ (Links) 

ខាងកាាមទៅកាន់សាចក្តីណានាំនៅចុង

បញ្ចប់នាផ្នាកនីមួយៗ និងសទា្ទានុកាម និង 

លាខយោងសមាាប់ព័ត៌មានដាលមាន

បាយោជន៍ផាសាងទៀត។



5សេចក្តីណេនាំបទដ្ឋេនស្នូលមនុសេសធម៌និងសូចនាករ

តំណភា្ជេប់សមេេប់សេចក្តីណេនាំបន្ថេមទៀត

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-capacity-
building-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-make-
policies-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/Methodology-
Participative-evaluation-of-AAP.pdf



6 សេចក្តីណេនាំបទដ្ឋេនស្នូលមនុសេសធម៌និងសូចនាករ

អង្គការណដាលចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងបទដ្ឋានស្នូលមនុសាសធម៌អាចបញ្ចាក់នឹង

ឧបករណ៍ដាលរកបានតាមរយៈគាហទំព័ររបស់សម្ព័ន្ធភាពបទដ្ឋានស្នូលមនុសាសធម៌ 

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

សេចក្តីណេនាំេបទដ្ឋេនស្នូលមនុសេសធម៌ និងសូចនាករ តាូវបានបង្កើតឡើងដោយកាុម

ការងារចមាុះរួមមានតំណងអង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិបណ្តាញផាសាងៗ UNOCHA, 

កាុមURD, គមាាងការសា្វ៊រ (The Sphere Project) និង សម្ព័ន្ធភាពបទដ្ឋានស្នូលមនុសាស 

ធម៌ (CHS Alliance)។ សៀវភៅនាះតាូវបានធ្វើ ឱាយកាន់តាបាសើរឡើងតាមរយៈការបាឹកាសា 

យោបល់និងបានសាកលាបងនៅមូលដ្ឋាន ដាលចូលរួមពីអ្នកបាើបាាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ និងមាន 

បរិបទខុសៗគ្នា។ កាុមអ្នកគាប់គាងបទដ្ឋានស្នូលមនុសាសធម៌សូមថ្លាងអំណរគុណចំពោះគណៈ

កមា្មាធិការសងា្គោះបនា្ទាន់គាាះមហន្តរាយសមាាប់ការផ្តល់ថវិកាគំទាក្នុងការផលិតសៀវភៅ ណានាំ 

និងសូចនាករនាះ។ ការបង្កើតសាចក្តីណានាំនាះបានទាញយកសមា្ភារដាលមានសាាប់ពីគមាាង

ការសា្វ៊រ សម្ព័ន្ធភាពបទដ្ឋានស្នូលមនុសាសធម៌(ពីមុនគឺ HAP និងភីផលអ៊ីនអាដ) និងកាុមURD។

សាចក្តីណានាំនិងសូចនាករនឹងតាូវតាួតពិនិតាយឡើងវិញអាសា័យលើមតិតាឡប់របស់អ្នកបាើបាាស់

តាឹម ខាមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅចុងកាាយបំផុត។ 

សូមផ្ញើរាល់មតិតាឡប់ និងយោបល់ផាសាងៗទៅកាន់ 

feedback@corehumanitarianstandard.org.
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ការប្តេជ្ញេទាំង៩ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព

១. សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយ

យ៉េងសមរមេយ និងសមសេបទៅនឹងសេចក្តីតេូវការបស់ពួកគេ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុសាសធម៌សមរមាយ 

និងសមសាប។

៤. សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ

របស់ពួកគេ និងដឹងអ្វីដេលគេតេូវទទួលបាននិងអាចទទួលបានព័ត៌មាន 

ពេមទាំងអាចចូលរួមក្នុងការសមេេចចិត្តលើការងារដេលពាក់ព័ន្ឋនឹងពួកគេ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖  ការឆ្លើយតបជំនួយមនុសាសធម៌ គឺផ្អាក 

លើការទំនាក់ទំនង ការចូលរួមនិងការទទួលមតិយោបល់ឆ្លុះបញ្ចាំង។

២. សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយ

មនុសេសធម៌ដេលពួកគេតេូវការទាន់ពេលវេលា។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុសាសធម៌មាន

បាសិទ្ធភាព និងទាន់ពាលវាលា

៣. សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយមិនរងគេេះកាន់តេ

ធ្ងន់ធ្ងរថេមទៀត ប៉ុន្តេគេកាន់តេតេៀមបានល្អ ធន់ និងមានហានិភ័យទាប

ដេលជលទ្ធផលនេជំនួយមនុសេសធម៌។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុសាសធម៌ពងាឹងលើ

សមត្ថភាពបាជាជនមូលដ្ឋាន និងបញ្ចៀសលទ្ធផលជាអវិជ្ឋមានផាសាងៗ។
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៥. សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយទទួលបានយន្តការ

ដោះសេេយបណ្តឹងតវ៉េទាន់ពេលវេលា និងបេកបដោយសុវត្ថិភាព។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ បណ្តឹងតវា៉ាតាូវបានទទួលការសា្វាគមន៍ 

និងដោះសាាយ។8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3
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៦. សហគមន៍និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយ

ដេលមានកិច្ចសហបេតិបត្តិការ និងបំពេញបន្ថេម។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ជំនួយមនុសាសធម៌ដាលមាន

កិច្ចសហបាតិបត្តិការ និងបំពាញបន្ថាម។

៧. សហគមន៍និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយអាចរំពឹងថាបានទទួល 

ជំនួយដេលមានការកេលម្អពីពេេះអង្គការបានរៀនសូតេពីបទពិសោធន៍ 

និងការឆ្លុះបញ្ចេំង។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ភា្នាក់ងារជំនួយមនុសាសធម៌បន្តរៀនសូតា 

និងកាលម្អ។

៨. សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយ

ដេលពួកគេតេូវការពីភា្នេក់ងារ និងអ្នកស្ម័គេចិត្តដេលមានសមត្ថភាព

តេឹមតេូវ និងគេប់គេងបានល្អ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ បុគ្គលិកបានទទួលការគំទាដើមាបីធ្វើ

ការងាររបស់ខ្លួនបាកប ដោយបាសិទ្ធភាព និងទទួលបានការឧបត្ថម្ភ

សមសាប និងមានសមភាព។

៩. សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយអាចរំពឹងថាអង្គ

ការដេលជួយពួកគេមានការគេប់គេងធនធានដ៏មានបេសិទ្ធភាពតេឹមតេូវ 

និងបេកបដោយកេមសីលធម៌។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ធនធានតាូវបានបាើបាាស់ និងគាប់គាង

បានតាឹមតាូវបាកបដោយការទទួលខុសតាូវទៅតាមគោលបំណងដាលគា

ចង់បាន។

8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3
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ការប្តេជ្ញេទី១

8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3

សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយ

យ៉េងសមរមេយ និងសមសេបទៅនឹងសេចក្តីតេូវការរបស់ពួកគេ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុសេសធម៌សមរមេយ 

និងសមសេប។

ហេតុអ្វីបានជការប្តេជ្ញេនេះមានសារៈសំខាន់?

ការប្តាជា្ញាទី១ យកគោលបំណងចមាបងនាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តមនុសាសធម៌ដើមាបីកាត់បន្ថយក្តី

បារម្ភ និងសាចក្តីលំបាក លើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ជនរងគាាះក្នុងការទទួលបានជំនួយ និងធានា

បាននូវសាចក្តីថ្លាថ្នូររបស់ពួកគាជាមនុសាសជាតិ។ ការឆ្លើយតបដាលមានលក្ខណៈជាស្វ័យបាវត្តិ

សមាាប់មនុសាសគាប់រូប (មនុសាសទូទៅ) និងធ្វើគាប់សា្ថានភាពនៅក្នុងវិធីសាសា្តដូចគ្នាអាចនឹងមិន

សមាាចបានទៅតាមគោលបំណងហើយនឹងមិនទទួលបានអត្ថបាយោជន៍ជាអតិបរមានាសាចក្តី

តាូវការរបស់ជនរងគាាះ។ 

ការប្តាជា្ញាទី១ សង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នាការយល់ដឹងពីបរិបទនិងតមាូវការរបស់ជនរងគាាះផាសាងៗ

ពីគ្នា និងអំពីរបៀបដាលតមាូវការទាំងនាះអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរទៅតាមពាលវាលាចាំបាច់ដើមាបីទទួល

សា្គាល់សមត្ថភាពនាកាុមផាសាងៗគ្នារបស់បាជាជនផងដារ។ វាក៏បានបញ្ជាក់ផងដារអំពីតួនាទីនា

គោលនយោបាយ និង ដំណើរការដើមាបីបន្តជមាុញការបា៉ាន់បាមាណទៅលើតមាូវការការផ្តល់ជំនួយ

មនុសាសធម៌ និងការទទួលសា្គាល់យានឌ័រ និងភាពចមាុះនៅក្នុងការឆ្លើយតប។

សូចនាករសា្នេដេការងារ

១. សហគមន៍ និងជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយកំណត់ថ ការឆ្លើយតបតាូវគិតពី

 តមាូវការពិតបាាកដ និងបាពាណីរបស់ពួកគា។

២. ការផ្តល់ជំនួយ និងការការពារដាលបានផ្តល់តាូវគ្នាទៅនឹងការបា៉ាន់បាមាណលើ 

 ហានិភ័យ ភាពងាយរងគាាះ និងតមាូវការ។ 

៣. ការឆ្លើយតបតាូវគិតពីកមាិតនាសមត្ថភាព (ឧទាហរណ៍ ជំនាញ និងចំណាះដឹង)   

 របស់ជនរងគាាះដាលតាូវការជំនួយ និងការការពារ។
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សំណួរណេនាំសមេេប់តេួតពិនិតេយសកម្មភាពគន្លឹះ

• តើការបា៉ាន់បាមាណតមាូវការយ៉ាងទូលំទួលាយមួយតាូវបានធ្វើឡើងនិងបាើបាាស់ដើមាបី

 ការធ្វើផានការឆ្លើយតបដារឬទា?

• តើបាភពព័ត៌មានជាចាើន រួមមានជនរងគាាះ និងសហគមន៍ សា្ថាប័នក្នុងសាុក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

 ផាសាងទៀតតាូវបានពិគាាះយោបល់នៅពាលដាលធ្វើការបា៉ាន់បាមាណតមាូវការ ហានិភ័យ   

 សមត្ថភាព ភាពងាយរងគាាះ និងបរិបទដារឬទា?

• តើការបា៉ាន់បាមាណ និងការតាួតពិនិតាយទិន្នន័យដាលមានការបាងចាកទៅតាមភាទ អាយុ   

 និងសមត្ថភាពដារឬទា?

• តើកាុមដាលងាយរងគាាះតាូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយរបៀបណ?

• តើការឆ្លើយតបរួមបញ្ចូលនូវបាភាទខុសគ្នានាការផ្តល់ជំនួយ និង ការការពារសមាាប់កាុមដាល

 មានបាជាសាសា្តផាសាងៗពីគ្នាដារឬទា?

• តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដាលតាូវបានគាយកមកដើមាបីបនាសុីនឹងយុទ្ធសាសា្តឆ្លើយតបដោយផ្តាតលើ

 ការផ្លាស់ប្តូរតមាូវការ សមត្ថភាព ហានិភ័យ និងបរិបទដារឬទា?

• ការបា៉ាន់បាមាណ និងការវិភាគគឺជាដំណើរការមួយ តា

 មិនមានជាពាឹត្តិការណ៍មួយ និងជាពាលវាលាដាល  

 កំណត់ឱាយនោះទាបុ៉ន្តាវាជាការដាលគួរតាធ្វើការវិភាគឱាយ 

 បានសុីជមាា។ តមាូវការរបស់សហគមន៍រងគាាះមិន

 តាូវធ្វើការសន្មត់ឡើយ ប៉ុន្តាតាូវបានកំណត់តាមរយៈ

 ការបា៉ាន់បាមាណដាលចូលរួមដោយពួកគាក្នុងការបន្ត 

 ធ្វើកិច្ចពិភាកាសាស្វាងរកការឆ្លើយតបយ៉ាងសមរមាយ។

• វាជាការសំខាន់ណស់ក្នុងការឆ្លងកាត់ការតាួតពិនិតាយ 

 និងផ្ទៀងផ្ទាត់(ឧទាហរណ៍វិធីសាសា្តតាីកោណ)  

 ព័ត៌មាន យើងទទួលសា្គាល់ថការបា៉ាន់បាមាណទិន្នន័យ 

 ដំបូងនឹងមិនល្អឥតខ្ចាះ។

១.១ អនុវត្តជបេព័ន្ធតាម

រយៈគោលដៅ និងបន្ត 

វិភាគបរិបទ និងភាគី 

ពាក់ព័ន្ធ។

ការបា៉េន់បេមាណ និងការវិភាគ

សកម្មភាពគន្លឹះ សេចក្តីណេនាំ
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• ការបា៉ាន់បាមាណអំពីសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខទាំង

 ឥទ្ធិពលនាគាាះមហន្តរាយ និងចំនួនជនរង

 គាាះវាជាការសំខាន់ដើមាបីបងា្ហាញពីការគំរាម

 កំហាងនាអំពើហិងាសា និងទមាង់នាការបង្ខិតបង្ខំផាសាង  

 ទៀត ការបដិសាធក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិត ឬបដិសាធលើ

 សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុសាស។ ការវិភាគតមាូវការដាល  

 ទាក់ទងនឹងបញ្ហាយានឌ័រអាចជួយកំណត់នូវការឆ្លើយ

 តបឱាយកាន់តាមានបាសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព។

• ការធ្វើផានការគឺទាមទារឱាយមានការសមាបសមាួល  

 ជាមួយអ្នកផាសាងទៀត និងជៀសវាងការដក់បន្ទុក

 ដល់សហគមន៍ជាមួយនឹងការបា៉ាន់បាមាណជា ចាើន។   

 គាប់ទីកន្លាងដាលអាចធ្វើទៅបានការធ្វើការបា៉ាន់

 បាមាណរួមគ្នា (ដូចជាការបា៉ាន់បាមាណរហ័សលើកដំបូង  

 ជាពហុផ្នាក ឬពហុវិស័យ(MIRA))គួរតាតាូវបានធ្វើឡើង   

 និងការផ្តល់ព័ត៌មាន(រួមទាំងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាើសរីស)  

 ដល់ភា្នាក់ងារដទាទៀតដាលមានចំណប់អារម្មណ៍ 

 រដ្ឋាភិបាល និងបាជាជនរងគាាះ។ 

•  ការឆ្លើយតបមនុសាសធម៌តាូវតាទទួលយកកាុមរងគាាះ

 ផាសាងៗគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ និងគួរតាស្វាងរកការលើក

 កម្ពស់សិទ្ធិរបស់សមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់តាមរយៈ   

 ការបំពាញតមាូវការជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគា (ដូចជាទឹក

 សា្អាត និងការថាទាំ សុខភាព); ការឆ្លើយតបទៅនឹងការ

 ការពារក្តីបារម្ភរបស់ពួកគា (ឧទាហរណ៍៖ ការការពារការ

 កាងបាវ័ញ្ចផ្លូវភាទនិងអំពើហិងាសា) និងការធ្វើឱាយមនុសាសរកាសា

 បាននូវសាចក្តីថ្លាថ្នូររបស់ពួកគា និងការគោរពខ្លួនឯង។ 

 កម្មវិធីនានាគួររចនាឡើងដើមាបីឆ្លើយតបទៅនឹង

១.២ បង្កើត និងអនុវត្ត

កម្មវិធីដេលសមសេប

ដោយផ្អេកលើការបា៉េន់

បេមាណដោយមិន

លំអៀងពីតមេូវការ 1  

និងហានិភ័យ

ពេមទាំងស្វេងយល់ពី

ភាពងាយរងគេេះនិង

សមត្ថភាពនេកេុម

ផេសេងៗគ្នេ ។ 2

កម្មវិធីដ៏សមសេប

1 knox Clarke, P. &Darcy, J.(2014) តមាូវការគឺរួមបញ្ចូលទាំងជំនួយ និងការការពារ
2 វាអាចសំដៅលើ៖សា្តី បុរស កុមារី កុមារា យុវជន មនុសាសចាស់ក៏ដូចជាជនពិការ និងជនជាតិភាគ តិចជាក់លាក់ ឬ
 កាុមជនជាតិដើមភាគតិចដោយគ្មានការរីសអើង
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ការបា៉េន់បេមាណដោយមិនលំអៀង

ភាពងាយរងគេេះ

 បរិបទជាក់លាក់ណមួយ និងលក្ខខណ្ឌរបស់វា    

 ជាឧទាហរណ៍ ថតើនៅជនបទ ឬមួយនៅទីកាុង។

• ការអនុវត្តទៅតាមវបាបធម៌ខ្លះបានបំពានទៅលើសិទ្ធិ

 មនុសាស ឬធ្វើឱាយមានការយល់ខុស (ទាហរណ៍៖

 ការកំណត់លំអៀងលើកុមារានិងកុមារីឬក៏វណ្ណៈជាក់លាក់   

 ណមួយ មិនឱាយកុមារីទទួលបានការអប់រំ បដិសាធលើការ  

 ចាក់ថ្នាំបងា្ការរោគជាដើម) មិនគួរទទួលបានការគំទា

 ឡើយ។ 

• កិច្ចខិតខំបាឹងបាាងគឺតាូវការជាចាំាបាច់នៅពាលធ្វើការបា៉ាន់

 បាមាណអំពីតមាូវការរបស់បាជាជនដាលមាន ទីតាំងពិបាក 

 ចូលទៅដល់ ដូចជាបាជាជនដាលមិនរស់នៅក្នុងជំរុំ ជា

 តំបន់ភូមិសាសា្តដាលពិបាកចូលទៅដល់ ឬមួយសា្នាក់នៅ   

 ជាមួយគា។ អនុវត្តដូចគ្នាទៅនឹងបាជាជនដាលស្ថិតក្នុង  

 "ហានិភ័យ"ដូចជា ជនពិការ មនុសាសចាស់ បុគ្គលមិនអាច   

 ចាញពីផ្ទះ កុមារ និងក្មាងជំទង់ កាុមមនុសាសទាំងអស់   

 នាះអាចស្ថិតកាាមការបង្ខិតបង្ខំ ការកាងបាវ័ញ្ច និង   

 ការរំលោភបំពាន។ ការធ្វើសកម្មភាពដោយមិនលំអៀង

 មិនមានមានន័យថបាជាជនទាំងអស់គួរតាឆ្លើយតប

 ដូចៗគ្នានោះទាពាាះថកាុមផាសាងគ្នានឹងមាននូវតមាូវការ    

 ភាពងាយរងគាាះ និងសមត្ថភាពខុសៗគ្នា។

• មនុសាសអាចងាយរងគាាះដោយសារតាកតា្តាបុគ្គលដូចជា 

 អាយុ (ជាពិសាសកូនក្មាង និងមនុសាសចាស់ជរា) ពិការភាព  

 ឬមានជំងឺ(ឧទាហរណ៍៖ មនុសាសដាលមានបញ្ហាក្នុងការ

 បំលាស់ទី ឬមនុសាសដាលកំពុងរស់នៅជាមួយមារោគអាដស៍

 និងជំងឺអាដស៍) ឬអ្នកដាលមើលថាទាំអ្នកដទាទៀតដាល

 ងាយរងគាាះ។



13សេចក្តីណេនាំបទដ្ឋេនស្នូលមនុសេសធម៌និងសូចនាករ

• កតា្តាសង្គមនិងបរិបទក៏បានរួមចំណាកផងដារដល់  

 ភាពងាយរង គាាះរបស់មនុសាស។ កតា្តាទាំងនាះរួមមាន   

 ការរីសអើងនិង ការជួបបាទះការលំបាក(ឧទាហរណ៍៖   

 ក្នុងបរិបទមួយចំនួនសា្តី និងកុមារីមានឋានៈនិងអំណច   

 ទាប) ភាពឯកកោរពីសង្គម (រួមមានការពិបាកទទួល   

 បានព័ត៌មាន) ការរិចរិលបរិសា្ថន (ឧទាហរណ៍៖   

 សំណឹកដី និងការកាប់បំផ្លាញពាាឈើ ការបាាបាួល   

 អាកាសធាតុ ភាពកាីកា កង្វះការកាន់កាប់ដីធ្លី    

 អភិបាលកិច្ចមិនល្អ ជាតិសាសន៍ វណ្ណៈ ឋានៈ    

 និងសាសនាឬនយោបាយជាដើម។

• រដ្ឋមានតួនាទីសំខាន់និងការទទួលខុសតាូវក្នុងការផ្តល់

 ជំនួយឱាយទាន់ពាលវាលា និងការការពារដល់ជនរងគាាះនៅ  

 ក្នុងពាំដានរបស់ខ្លួន។ ការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីភា្នាក់ងារមនុសាស

 ធម៌ដទាទៀតគួរតាបានធ្វើឡើងលុះតាាតាបាជាជនរង

 គាាះ និងរដ្ឋមិនមានសមត្ថភាពគាប់គាាន់ឬឆន្ទៈក្នុងការ

 ឆ្លើយតប (ជាពិសាសក្នុងអំឡុងពាលដំណក់កាលដំបូង  

 នាការឆ្លើយតប)។ ការធ្វើអន្តរាគមន៍អាចមានភាពយុត្តិធម៌

 បាសិនបើរដ្ឋ ឬអាជា្ញាធរវាកញាកយ៉ាងសកម្មដើមាបីរកកាុម

 ពិតបាាកដ ឬមនុសាសដាលរស់នៅក្នុងតំបន់រងគាាះ

 ជាក់លាក់។ 

•  សា្តីនិងបុរសរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយ (រួមមានមនុសាស  

 ចាស់ និងជនពិការ)មានបទពិសោធន៍រួចរាល់និងអាចទទួល  

 បាននូវជំនាញ ចំណាះដឹង និងសមត្ថភាពដើមាបីទប់ទល់   

 ឆ្លើយតប និងសា្តារឡើងវិញបនា្ទាប់ពីគាាះមហន្តរាយ។ ពួកគា

 ជាមនុសាសអាទិភាពដំបូងដើមាបីឆ្លើយតប។ ការឱាយជនរងគាាះ

 ចូលរួមយ៉ាងសកម្មទៅក្នុងការឆ្លើយតបជំនួយមនុសាសធម៌គឺ

 ជាផ្នាកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរស់រាន

 មានជីវិតបាកបដោយភាពថ្លាថ្នូររបស់ពួកគា។

សមត្ថភាពដេលមានសេេប់
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• តើអង្គការមានគោលនយោបាយប្តាជា្ញាចិត្តចាបាស់លាស់ទៅនឹង មូលដ្ឋាននាតមាូវការ   

 ភាពមិនលំអៀង និងឯករាជាយភាពនៅក្នុងសកម្មភាពមនុសាសធម៌ដារឬទា ហើយបុគ្គលិកជា

 សមាជិកយល់ដឹងអំពីវាដារឬទា?

• តើភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យល់ថអង្គការមានភាពមិនលំអៀង ឯករាជាយភាព    

 និងមិនរីសអើងដារឬទា?

• តើមានដំណើរការបាពាឹត្តទៅ រួមមានយន្តការបាមូលទិន្នន័យដាលមានការបាងចាក   

 ទៅតាមភាទ អាយុ និងសមត្ថភាពជាប់លាប់ដារឬទា?

• តើទិន្នន័យទាំងនាះតាូវបានគាបាើជាទៀងទាត់ដើមាបីណានាំក្នុងការរចនា និងការអនុវត្តកម្មវិធី  

 ដារឬទា?

ការសមេបសមេួលកម្មវិធី

•  រាល់ការឆ្លើយតបទាំងអស់ បុគ្គលិកមូលដ្ឋានគួរតាបន្ត   

 ធ្វើការពិគាាះយោបល់ជាមួយសហគមន៍ដើមាបីរកឱាយ  

 ឃើញថ តើការឆ្លើយតបបំពាញតមាូវការរបស់ពួកគា  

 បានដល់កមាិតណ ហើយថតើមានការឆើ្លយតបបន្ថាមឬ   

 ផាសាងទៀតដាលតមាូវដារឬទា។

• ការសិកាសារោគរាតតាបាត និងទិន្នន័យផាសាងទៀតតាូវតាតាួត

 ពិនិតាយឱាយបានទៀងទាត់ និងបាើបាាស់ដើមាបីធ្វើសាចក្តី

 សមាាចចិត្ត និងកំណត់ជាអាទិភាពក្នុងការជួយសងា្គោះជីវិត។

• អ្នកឆ្លើយតបតាូវតាអាចបត់បានបាន ក្នុងការបង្កើតសកម្មភាព

 អន្តរាគមន៍ឡើងវិញដើមាបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមាូវការដាល

 បានផ្លាស់ប្តូរ ហើយការពិភាកាសាអាចនឹងតាូវការជាចាំបាច់

 ដើមាបីធានាថមា្ចាស់ជំនួយយល់សាបជាមួយ។

១.៣ សមេបតាមកម្មវិធី

ដោយផ្លេស់ប្តូរអាសេ័យ

ទៅនឹងតមេូវការ

សមត្ថភាព និងបរិបទ។

សំណួរណេនាំសមេេប់តេួតពិនិតេយការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ?
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• អង្គការដាលបានបំពាញនូវគោលនយោបាយ  

 តមាូវការនាបទដ្ឋានស្នូលមនុសាសធម៌  ដំណើរការ និង  

 បាព័ន្ធដាលបញ្ជាក់ឱាយដឹង និងគំទាការប្តាជា្ញាចំពោះ

 គោលការណ៍មនុសាសធម៌ (និងករណីលើកលាងណ

 មួយនាះ) ដូចជាបានគោរពតាមយានឌ័រ អាយុ   

 សមត្ថភាព និងភាពចមាុះ។

• បុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គាចិត្តទាំងអស់គួរតាយល់ដឹងអំពីការ 

 ទទួលខុសតាូវរបស់ខ្លួនទាក់ទិននឹងគោលនយោបាយ 

 ទាំងនាះ និងធ្វើយ៉ាងណឱាយពួកគាអាចបាកាន់ភា្ជាប់

 ការទទួលខុសតាូវ។ អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ផាសាងទៀតក៏គួរ 

 តាយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយទាំងអស់នាះផងដារ។

• គោលនយោបាយរបស់អង្គការគួរតាធ្វើឡើងចាបាស់លាស់  

 អាសា័យលើទំហំនាការលម្អិត ទិន្នន័យសមាាប់ការបា៉ាន់  

 បាមាណ និងធ្វើរបាយការណ៍។ នាះអាចរួមចំណាកដល់

 ការផ្តល់នូវភស្តុតាងនាការផ្តល់ជំនួយមិនលំអៀង និងអាច

 បងា្ហាញបាាប់បាសិនបើជំនួយបានទៅដល់កាុមគោលដៅ

 ពិតបាាកដ។

១.៤ គោលនយោបាយ 

មានការប្តេជ្ញេចិត្តដើមេបី

ផ្តល់ជំនួយមនុសេសធម៌

ផ្អេកលើតមេូវការ និង 

សមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ 

និងជនរងគេេះដោយ

គេេះមហន្តរាយ។

១.៥ គោលនយោបាយ

កំណត់ពីការប្តេជ្ញេចិត្តដេល

គិតគូរចំពោះភាពចមេុះនេ

សហគមន៍រួមទាំងបេជជន

ដេលជួបការលំបាក ឬបាត់

បង់ឱកាសនិងដើមេបីបេមូល

ទិន្នន័យលម្អិត។

គោលនយោបាយរបស់អង្គការដេលទាក់ទងនឹងការផ្តល់

ជំនួយដោយមិនលំអៀង និងចមេុះ

ការលម្អិតទិន្នន័យ

ការទទូលខុសតេូវរបស់អង្គការ សេចក្តីណេនាំ
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• ភា្នាក់ងារមនុសាសធម៌ទាំងអស់គួរតាផ្តល់ការគាប់គាង

 សមរមាយ និងការគំពារថារកាសាដើមាបីធ្វើឱាយបុគ្គលិក 

 ផ្តល់ជំនួយទទួលបាននូវចំណាះដឹង ជំនាញ   

 អាកបាបកិរិយ និងឥរិយបថដាលចាំបាច់សមាាប់

 ចាត់ចាង និងធ្វើការបា៉ាន់បាមាណ។

• បាព័ន្ធធនធានមនុសាសគួរតាអាចបត់បានបានគាប់

 គាាន់ដើមាបីជាើសរីស និងបញ្ជូនកាុមបា៉ាន់បាមាណបាន 

 ឆប់រហ័ស។ ចំនួនបុគ្គលិកដាលមានសមត្ថភាពគាប់ 

 គាាន់គួរតាបាាកដថការបន្តការបា៉ាន់បាមាណនិង

 ការវិភាគគឺអាចធ្វើទៅបាន។

• ថវិការបស់កម្មវិធី និងបាភពធនធានគួរតាបានបាង

 ចាកយោងទៅតាមតមាូវការ និងធានាថមូលនិធិអាច 

 បាើសមាាប់បន្តការវិភាគនាជំនួយ និងតមាូវការ   

 ការការពារ ហើយនិងសមាាប់កម្មវិធីនានាដាលបានតាូវ 

 សមាបសមាូល និងកាតមាូវ។

១.៦ មានដំណើរការ 

ដើមេបីធានាបាននូវការបន្ត

ការវិភាគមួយដេល

សមរមេយទៅនឹងបរិបទ។

ដំណើរការសមេេប់បន្តការវិភាគ
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ACAPS & ECB (2014) ‘Humanitarian Needs Assessment: The Good Enough Guide’:

http://www.acaps.org/img/documents/h-humanitarian-needs-assessment-the-good-
enough-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

តំណភា្ជេប់សមេេប់សេចក្តីណេនាំបន្ថេមទៀត
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ការប្តេជ្ញេទី ២

8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3

សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយមនុសេស

ធម៌ដេលពួកគេតេូវការទាន់ពេលវេលា។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុសេសធម៌មានបេសិទ្ធភាព 

និងទាន់ពេលវេលា។

ហេតុអ្វីបានជការប្តេជ្ញេនេះមានសារៈសំខាន់?

ការប្តាជា្ញាចិត្តទី២ កត់សមា្គាល់ពីតមាូវការសមាាប់បាព័ន្ធដាលមានបាសិទ្ធភាពដើមាបីការគំទា

ទាន់ពាលវាលា ការសមាាចចិត្តផ្អាកលើភស្តុតាងជាមូលដ្ឋាន រួមជាមួយការ គាបដណ្តប់ 

លើភូមិសាសា្តគាប់គាាន់ និងទាន់ពាលវាលាទាំងការផ្តល់ជំនួយ និងតមាូវការការពារ។ 

វាបានដឹងអំពីបញ្ហាបាឈមនា ការចូលទៅដល់ សន្តិសុខ មូលនិធិ ការដឹកជញ្ជូន សមត្ថភាព 

និងអាទិភាពនាការប៉ះទង្គិច ប៉ុន្តាទាមទារឱាយសហគមន៍មនុសាសធម៌ធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាស្វាងរក

មធាយោបាយជំនះលើបញ្ហាទាំងនាះ ដើមាបីផ្តល់នូវការឆ្លើយតបយ៉ាងពាញទំហឹងទៅនឹងតមាូវការ

របស់បាជាជន។ ការសា្មានទុកជាមុន និងការរៀបចំសមាាប់វិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយបង្កើនលាបឿន 

ភាពសមសាប និងបាសិទ្ធភាពនាការឆ្លើយតប និងធានាថការសមាាចចិត្តគឺផ្អាកលើព័ត៌មាន

ដាលអាចជឿទុកចិត្តបាន។ ការឆ្លើយតបមិនតាឹមតាទាន់ពាលវាលាទា ប៉ុន្តាថាមទាំងបាកាន់

ខា្ជាប់នូវបទដ្ឋានបច្ចាកទាសអបាបបរមាទៀតផង បាសិនបើពួកគាគឺធ្វើដើមាបីជួយការពារអាយុជីវិត 

និងជីវភាពរស់នៅរបស់បាជាជន ។

សូចនាករសា្នេដេការងារ

១. សហគមន៍ និងជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយរូមទាំងកាុមងាយរងគាាះបំផុត 

 យល់ឃើញថពាលវាលានាការផ្តល់ជំនួយនិងការការពារដាលពួកគាទទួលគឺគាប់គាាន់

២.  សហគមន៍ និងជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយយល់ឃើញថការឆ្លើយតបបាន

 បំពាញតាមតមាូវការរបស់ពួកគា។

៣.  របាយការណ៍នាការតាួតពិនិតាយនិងវាយតម្លាបានបងា្ហាញថការឆ្លើយតបមនុសាសធម៌សាប 

 ទៅតាមគោលដៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាន់ពាលវាលា មានគុណភាព និងបរិមាណតាឹមតាូវ។
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សំណួរណេនាំសមេេប់តេួតពិនិតេយសកម្មភាពគន្លឹះ

• តើឧបសគ្គ និងហានិភ័យបានកំណត់ និងវិភាគជាទៀងទាត់ហើយសាប    

 ទៅតាមផានការដារឬទា?

• តើផានការពិចារណពីពាលវាលាដាលល្អបាសើរបំផុតសមាាប់ធ្វើសកម្មភាព   

 គិតពីកតា្តាមួយចំនូនដូចជា ធាតុអាកាស រដូវកាល និងជម្លាះដារឬទា?

• តើការពនាយោរពាលអនុវត្តផានការ និងសកម្មភាពតាូវបានតាួតពិនិតាយ និងដោះសាាយដារឬទា?

• តើបាព័ន្ធបាកាសឱាយដឹងមុន និងផានការតាៀមបមាុងតាូវបានបាើដារឬទា?

• តើមូលដ្ឋានបច្ចាកទាសដាលបានបាើ និងលទ្ធផលសមាាចមានការទទួលសា្គាល់នៅទូទាំង

 ពិភពលោកដារឬទា?

• តើតមាូវការដាលមិនទាន់បានបំពាញតាូវបានកំណត់ និងដោះសាាយដារឬទា?

• តើការតាួតពិនិតាយលទ្ធផលបានបាើបាាស់សមាបទៅតាមកម្មវិធីដារឬទា?

• បញ្ហាអសន្តិសុខ ឬបញ្ហាភស្តុភារអាចជាដានកំណត់

 ចូលដល់ជនរងគាាះ ថវិកាអាចនឹងមិនគាប់គាាន់ 

 ហើយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានអាចនឹងមិនអនុញ្ញាតឱាយឆ្លើយ

 តបជំនួយមនុសាសធម៌។ ការបំពាញតាមបទដ្ឋានបច្ចាក 

 ទាសមិនអាចធ្វើបាន ដោយសារតាឧបសគ្គនាការចូល 

 ទៅដល់សហគមន៍ និងកង្វះខាតថវិកា។ អង្គការនិង

 បុគ្គលិករបស់ពួកគាទៀតសោត អាចខ្វះនូវបទពិសោធន៍  

 បាព័ន្ធសមត្ថភាពដើមាបីបំពាញតាមបទដ្ឋានអបាបបរមា។

• កិច្ចការទូត ការបញ្ចុះបញ្ចូល និងការតស៊ូមតិជាមួយ

 រដ្ឋាភិបាល អង្គការផាសាងៗ និងមា្ចាស់ជំនួយអាចនឹងពឹងផ្អាក 

 លើថ្នាក់មូលដ្ឋាន ថ្នាក់ជាតិ ឬអន្តរជាតិដើមាបីជម្នះលើ

 ឧបសគ្គនានា។

២.១ បង្កើតកម្មវិធីដោះ

សេេយឧបសគ្គនានា 

ដូច្នេះសកម្មភាពដេល

បានស្នើឡើងមានភាព

ជក់លាក់ និងមាន

សុវត្ថិភាពសមេេប់

សហគមន៍។

ការដោះសេេយឧបសគ្គ និងកម្មវិធីជក់លាក់

សកម្មភាពគន្លឹះ សេចក្តីណេនាំ
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• ទាន់ពាលវាលាមិនសំដៅតាឹមតាការឆ្លើយតបយ៉ាងឆប់

 រហ័សគ្មានការពនាយោរពាលនោះទា ប៉ុន្តាផងដារផ្តល់នូវសាវា 

 កម្មតាឹមតាូវទាន់ពាលវាលា។ ឧទាហរណ៍៖ ជនរងគាាះ

 អាចមានតមាូវការផាសាងៗគ្នាចំពោះរដូវក្តា និងរដូវរងារ 

 ហើយសកម្មភាពផាសាងៗដូចជាការចាកចាយចំណីសត្វ  

 គាាប់ពូជ ឬឧបករណ៍គឺចាំបាច់តាូវគិតទៅតាមបាតិទិននា 

 ការដំាដុះ។

• ផានការកម្មវិធីចាំាបាច់រួមបញ្ចូលពាលវាលាសមាាប់

 ការចាកចាយ និងបាព័ន្ធតាួតពិនិតាយយ៉ាងសកម្មមុន

 នឹងកំណត់និងពនាយោរពាល។ វដ្តនាកម្មវិធីមនុសាសធម៌  

 IASC (សូមមើលតំណភា្ជាប់សមាាប់ការណានាំបន្ថាម

 ទៀតដូចខាងកាាម) ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថាមលើពាលវាលា

 ដាលបានរំពឹងទុកសមាាប់ការងារសងា្គោះបនា្ទាន់ដាលចាប់ 

 ផ្តើមយឺតៗ និងចាប់ផ្តើមភា្លាមៗ។

២.២ ផ្តល់ការឆ្លើយតប

ជំនួយមនុសេសធម៌ទាន់

ពេលវេលាដោយធ្វើការ

សមេចចិត្ត និងអនុវត្ត

ដោយមិនពនេយារពេល

ដេលមិនចាំបាច់។

ទាន់ពេលវេលា

• ការងារសហការជាញឹកញាប់ទាមទារឱាយមានការបង្កើត 

 យុទ្ធសាសា្តនានា(ឧទាហរណ៍៖ ការតស៊ូមតិ បាព័ន្ធ

 បញ្ជូន ការធ្វើផានការតាៀមបមាុង) ដើមាបីជម្នះនឹងបញ្ហា 

 បាឈមដាលរារាំងដល់ការឆ្លើយតបជំនួយមនុសាសធម៌

 ក្នុងការបំពាញការប្តាជា្ញានាះ។

• ជាការសំខាន់ដើមាបីកំណត់ពាលវាលាសូចនាករសា្នាដា

 ការងារដាលមានបរិបទជាក់លាក់ និងអាចសមាាចបាន  

 ហើយពិនិតាយឡើងវិញជាទៀងទាត់ដើមាបីវាស់វាងការរីក 

 ចមាើនឆ្ពាះទៅរកការបំពាញតមាូវការក្នុងការផ្តល់ជំនួយ  

 និងការការពារ។
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• កតា្តាជាចាើនដាលមានឥទ្ធិពលលើការសមាាចចិត្ត 

 ដើមាបីឆ្លើយតប ទៅនឹងគាាះមហន្តរាយមនុសាសធម៌  

 រួមមាន៖ មូលនិធិដាលមាន ព័ត៌មានដាលអាចរកបាន  

 កមាិតនាការតាៀមរៀបចំ ភា្នាក់ងារជំនាញ ឬតមាូវការដើមាបី

 បងា្ហាញពីផលប៉ះពាល់នាះ។ រដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ជំនួយនឹងរង 

 ឥទ្ធិពលផងដារ ដោយសារការពិចារណនានយោបាយ។  

 ការសមាាចចិត្តគួរតាផ្អាកលើការវិភាគគោលបំណងនា

 តមាូវការ ប៉ុន្តាជាក់ស្តាងជារឿយៗព័ត៌មានសុីជមាាតាងតា 

 មិនមាននៅដំណក់កាលដំបូងនាគាាះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរ  

 ហើយការសមាាចចិត្តបានធ្វើឡើងអាសា័យលើចំណាះដឹង 

 ដាលមិនល្អឥតខ្ចាះ។

• ការសមាាចចិត្តចំបាច់តាូវបត់បានបាន និងឆ្លើយតបទៅនឹង  

 ព័ត៌មានថ្មីបានមកពីការបន្តការបា៉ាន់បាមាណ។ ការរៀបចំ

 ធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្តនឹងខុសគ្នានៅក្នុងអង្គភាពផាសាងៗ 

 សមាាប់ការឆ្លើយតបទាំងមូល ប៉ុន្តាការទទួលខុសតាូវខ្ពស់ 

 បំផុតក្នុងការសមាាចចិត្តគួរតាជាភារកិច្ចរបស់អាជា្ញាធរ

 ជាតិ។ ការសមាាចចិត្តនិងដំណើរការសមាាចចិត្តគួរតាបាន 

 ចងកាងជាឯកសារយ៉ាងល្អដើមាបីឱាយមានតមា្លាភាពនិងគួរតា 

 ផ្អាកលើការពិគាាះយោបល់និងការសមាបសមាួលជាមួយ 

 អ្នកដទាទៀត (សូមមើលការប្តាជា្ញាចិត្តទី៦) ។

ការសមេេចចិត្ត

• បាើបាាស់ការពាយោករណ៍និងបាព័ន្ធបាកាសឱាយដឹងមុនទៅ 

 អនុវត្តក្នុងផានការតាៀមបមាុងមុនពាលគាាះមហន្តរាយ  

 អនុញ្ញាតឱាយសហគមន៍ អាជា្ញាធរ និងភា្នាក់ងារបានតាៀម

 ខ្លួនរួចជាសាាចដើមាបីធ្វើអន្តរាគមន៍ទាន់ពាលវាលាដូច្នាះ

 ជនរងគាាះអាចការពារទាពាយសមាបត្តិរបស់ពួកគាមុនពាល 

 ជិវិត និងជីវភាពរបស់ពួកគាជួបនឹងហានិភ័យ។
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• តមាូវការមួយចំនួនមិនអាចបំពាញដោយគ្មាន 

 អន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាល (ឧទាហរណ៍៖ ការកាន់កាប់ដីធ្លី   

 ឬមានសិទ្ធិជាមា្ចាស់ដី) និងតមាូវការផាសាងទៀតអាចនៅ

 កាាជំនាញ និងបទពិសោធន៍របស់អង្គការ។ ទោះបីជាយ៉ាង 

 ណក៏ដោយអង្គការមានការខុសតាូវដោយបញ្ជូននូវតមាូវការ 

 ទាំងនាះទៅអង្គការដទាទៀតដាលសមរមាយ និងធ្វើការបញ្ចុះ

 បញ្ចូលដើមាបីបំពាញតមាូវការទាំងនាះ។ 

• ជាទូទៅភា្នាក់ងារគួរតាូវបានណានាំដោយបទដ្ឋានជាតិលើ  

 គាប់វិស័យ ថ្វីបើពាលខ្លះការណានាំទាំងនាះអាចអនុវត្តបាន  

 តាចំពោះសា្ថានភាពរយៈពាលវាងដាលមិនទាន់សម័យកាល 

 ឬមិនសាបជាមួយនឹងការអនុវត្តល្អដាលអាចទទួលយកក៏  

 ដោយ។ ខណៈដាលមានពាលវាលាគាប់គាាន់ ការអនុវត្ត

 អាចធ្វើទៅបានដើមាបីឆ្ពាះទៅរកបទដ្ឋានជាតិឱាយសាបទៅនឹង  

 ការឆ្លើយតបមនុសាសធម៌នាពាលអនាគត។ សៀវភៅែស្វ៊រ

 និងបទដ្ឋានដាគូផ្តល់នូវកាបខ័ណ្ឌមួយដាលអាចណានាំ

 ការឆ្លើយតបបនា្ទាន់ក្នុងពាលបច្ចុបាបន្ន និងនាពាលអនាគត។

• ការតាួតពិនិតាយបងា្ហាញពីការតាួតពិនិតាយគមាាងឡើងវិញ

 ផ្ទៀងផ្ទាត់ពាកាយស្នើរសុំនាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាើសរីស និង

 បញ្ជាក់បាសិនបើជំនួយទៅដល់ជនរងគាាះតាមចាតនា 

 ដារឬទា វាជួយឱាយអ្នកសមាាចចិត្តក្នុងការឆ្លើតបទៅនឹងមតិ

 តាឡប់ពីកាុមផាសាងគ្នា(ឧទាហរណ៍៖ដំណោះសាាយ

 អតុលាយភាពយានឌ័រ) និងកំណត់បញ្ហា ឬនិនា្នាការ។

២.៣ ណេនាំទៅដល់

អង្គការទាំងឡាយពី

សេចក្តីតេូវការដេលមិន

បានបំពេញជមួយ

នឹងជំនាញបច្ចេកទេស

ដេលពាក់ព័ន្ធនឹងអាណត្តិ 

ឬការតស៊ូមតិសមេេប់ការ

ដោះសេេយតមេូវការ។

២.៤ បេើបទដ្ឋេនបច្ចេក

ទេសដេលពាក់ព័ន្ធ និង

ការអនុវត្តល្អនៅទូទាំង

វិស័យមនុសេសធម៌ក្នុង 

ការធ្វើផេនការ និងបា៉េន់ 

បេមាណកម្មវិធី។

២.៥ តេួតពិនិតេយសកម្មភាព

 ទិន្នផលនិងលទ្ធផលនេ

ការឆ្លើយតបជំនួយ

មនុសេសធម៌ ដើមេបីសមេប

តាមកម្មវិធីឱេយបានបេសើរ

ឡើង និងដោះសេេយ

ការអនុវត្តដេលមិនល្អ។

តមេូវការមិនបានបំពេញ

បទដ្ឋេនបច្ចេកទេស និងការអនុវត្តបានល្អ

ការតេួតពិនិតេយ ទិន្នផល និងលទ្ធផល
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• ការតាួតពិនិតាយគួរតាវាស់វាងពីការរីកចមាើនទៅនឹងគោល 

 ដៅគមាាង និងរួមទាំងសូចនាករសា្នាដាការងារជាជាង

 ផ្តាតតាទៅលើសកម្មភាពដូចជាចំនួននាការចាកចាយ  

 ឬទិន្នផលដូចជាចំនូនហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដាលបានសាង 

 សង់។ លទ្ធផលគមាាងពាក់ព័ន្ធនឹងការចង់បាននូវ

 លទ្ធផលចុងកាាយនាសកម្មភាពដូចជាការបាើបាាស់

 ហាដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឬការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការអនុវត្ត។ 

 ពាលវាលានាលទ្ធផលគួរតាតាូវបានតាួតពិនិតាយ។

• បាព័ន្ធតាួតពិនិតាយគួរតាពិនិតាយឡើងវិញជាទៀងទាត់

 ដើមាបីធានាថមានតាព័ត៌មានដាលមានបាយោជន៍ 

 តាូវបានបាមូល។ ការតាួតពិនិតាយសកម្មភាពគួរតា

 ពាក់ព័ន្ធ និងអាសា័យលើជនរងគាាះ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ

 សំខាន់ៗ (សូមមើលការប្តាជា្ញាចិត្តទី៧)។

• ការរកឃើញមកពីការតាួតពិនិតាយសកម្មភាពតាូវតាបាន 

 បាើបាាស់ដើមាបីកាតមាូវកំហុស  ដោះសាាយចំណុចខាសាយ  

 និងកាលម្អសកម្មភាពអន្តរាគមន៍។ ការផ្លាស់ប្តូរដាលជា

 លទ្ធផលនាការតាួតពិនិតាយមួយគួរតាតាូវបានចងកាងជា

 ឯកសារ (សូមមើលការប្តាជា្ញាចិត្តទី៧)។

ការដោះសេេយសា្នេដេការងារដេលមិនល្អ

សំណួរណេនាំសមេេប់តេួតពិនិតេយការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ

•  តើមានដំណើរការចាបាស់លាស់ដើមាបីបា៉ាន់បាមាណ ថតើអង្គការបានដឹងពីរបៀបធ្វើការ 

 មានថវិកា និងបុគ្គលិកមានសមត្ថភាពគាប់គាាន់មុនពាលធ្វើការប្តាជា្ញាចិត្តលើកម្មវិធីដារឬទា?

• តើមានគោលការណ៍ចាបាស់លាស់ ដំណើរការ និងធនធានដើមាបីគំទាដល់ការតាួត

 ពិនិតាយ និងវាយតម្លា និងបាើលទ្ធផលសមាាប់ថ្នាក់គាប់គាងដើមាបីធ្វើការសមាាចចិត្តដារឬទា?  

 តើពួកគាបានសា្គាល់បុគ្គលិកដារឬទា?

• តើមានដំណើរការចាបាស់លាស់ដើមាបីកំណត់ការទទួលខុសតាូវនិងពាលវាលាសមាាប់សមាាចចិត្ត 

 លើការបាងចាកធនធានដារឬទា?
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• គោលនយោបាយរបស់អង្គការគួរឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់ 

 ក្នុងការអនុវត្ដមូលដ្ឋានគុណភាពបច្ចាកទាស និងការអភិវឌាឍ 

 និងរកាសាបាននូវអ្នកជំនាញនៅតាមតំបន់ដាលបានជាើសក្នុង

 ការធ្វើអន្តរាគមន៍។ ទោះបីយ៉ាងណក៏ដោយអង្គការមួយ

 ចំនួនអាចចូលទៅដល់តំបន់តាមួយ ហើយអាចនឹងតាូវបាន  

 បង្ខំឱាយផ្ដល់ ឬគំទាដល់ការផ្តល់សាវាសំខាន់ៗដាល

 មិនមានជាជំនាញរបស់ពួកគារហូតដល់ទីភា្នាក់ងារផាសាង

 ទៀតចូលទៅដល់។

• ការធ្វើផានការអាចជួយធានាបានថមុខងារផាសាងៗគ្នា

 និងអ្នកជំនាញនៅក្នុងអង្គការមួយធ្វើការដោយសហការ

 ជាមួយគ្នា (មើលការប្តាជា្ញាចិត្តទី៨) ។ វាជាការសំខាន់

 ផងដារក្នុងការចងចាំថការផ្តាតលើការតាៀមរៀបចំគាាះ

 មហន្តរាយ និងផានការតាៀមបមាុងអាចរួមចំណាកដល់ការ

 ឆ្លើយតបកាន់តាមានបាសិទ្ធភាព និងទាន់ពាលវាលាក្នុង

 វិបត្តិជាបន្តបនា្ទាប់។

•  ភស្តុតាងតាូវបានកំណត់ជាទិន្នន័យនៅលើការវិនិច្ឆ័យ

 គោលបំណងឬធ្វើការសន្និដ្ឋាន។ វាអាចយកទមាង់ខុសប្លាក 

 គ្នា និងអាចផ្តល់កមាិតផាសាងគ្នានាសុពលភាព (មិនចាំបាច់

 បាប វិទាយោសាសា្ត)។ វាចាំបាច់តាូវអភិវឌាឍផ្តាតលើភស្តុតាង

 ដាលបានចងកាងសមាាប់សកម្មភាពមនុសាសធម៌ដើមាបីឱាយ

 លទ្ធផលបាសើរឡើង ជាមួយនឹងបាព័ន្ធការតាួតពិនិតាយ

 យ៉ាងម៉ត់ចត់ និងការវាយតម្លាដាលចូលរួមចំណាកដល់

 ដំណើរការនាះ។

២.៦ ការប្តេជ្ញេចិត្តរបស់ 

កម្មវិធីគឺវសេបគ្នេជមួយ 

នឹងសមត្ថភាពរបស់

អង្គភាព។

២.៧ ការប្តេជ្ញេរបស់គោល

នយោបាយធានាបាននូវ៖ 

ក. រៀបចំជបេព័ន្ធពីគោល

បំណង និងបន្តការតេួត

ពិនិតេយ និងការវយតម្លេ

លើសកម្មភាពនិងផល 

ប៉ះពាល់របស់វ

សមត្ថភាពរបស់អង្គភាព

គោលនយោបាយរបស់អង្គការ ដំណើរការ និងបេព័ន្ធ

ការទទូលខុសតេូវរបស់អង្គការ សេចក្តីណេនាំ
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• អង្គការមួយដាលបំពាញបានបទដ្ឋានស្នូលមនុសាសធម៌គួរ 

 តាអាចបងា្ហាញថទិន្នន័យដាលបានមកពីការតាួតពិនិតាយ  

 និងការវាយតម្លាតាូវបានបាើបាាស់ដោយរបៀបណដើមាបី 

 សមាបតាមកម្មវិធី គោលនយោបាយយុទ្ធសាសា្ត   

 និងកាលម្អការតាៀមរៀបចំ និងអនុវត្តការងារក្នុង

 លក្ខណៈ មួយបានទាន់ពាលវាលា (សូមមើល   

 ការប្តាជា្ញាចិត្តទី៧)។ នាះបាហាលជាពាក់ព័ន្ធនឹងការ 

 ធានាថបុគ្គលិកអាចតាូវបានជាើសរីស ឬបញ្ជូន  

 ទៅជាបនា្ទាន់នៅពាលតាូវការ ឬ អត្ថិភាពនាមូលនិធិ

 សង្គាាះបនា្ទាន់។

• ទាំងការទទួលខុសនិងដំណើរការសមាាប់ការសមាាចចិត្ត  

 នៅក្នុងអង្គការតាូវតាបានកំណត់យ៉ាងចាបាស់និងបានយល់

 ដឹង រួមមានអ្នកដាលទទួលខុសតាូវអ្នកដាលនឹងតាូវពិគាាះ

 យោបល់ និងព័ត៌មានអ្វីខ្លះដាលតាូវការដើមាបីធ្វើការ

 សមាាចចិត្ត។

ការសមេេចចិត្តរបស់អង្គការ

ខ. បេើបេេស់ភស្តុតាង

ដេលបានមកពីការតេួត

ពិនិតេយនិងការវយតម្លេ

ដើមេបីកេសមេួល និង

កេលម្អកម្មវិធីឱេយបេសើរ

ឡើង

គ. សមេេចចិត្តទាន់ពេល

វេលាជមួយនឹងធនធាន

ដេលបានបមេុងទុករួច

ជសេេច។

IASC (2015) Reference module for the implementation of the Humanitarian 
Programme Cycle: 

https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/programme-cycle-
toolbox

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

តំណភា្ជេប់សមេេប់សេចក្តីណេនាំបន្ថេមទៀត
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ការប្តេជ្ញេទី ៣

8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3

សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយមិនរងគេេះកាន់តេ

ធ្ងន់ធ្ងរថេមទៀត ប៉ុន្តេពួកគេកាន់តេតេៀមបានល្អ ធន់ និងមានហានិភ័យ

ទាបដេលជលទ្ធផលនេជំនួយមនុសេសធម៌។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុសេសធម៌ពងេឹង

សមត្ថភាពបេជជនមូលដ្ឋេននិងបញ្ចៀសលទ្ធផលអវិជ្ជមានផេសេងៗ។

ហេតុអ្វីបានជការប្តេជ្ញេនេះមានសារៈសំខាន់?

ការប្តាជា្ញាចិត្តនាះបញ្ជាក់ឱាយឃើញនូវតមាូវការក្នុងការទទួលសា្គាល់ និងកសាងសមត្ថភាពនៅ

ថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិនៅពាលឆ្លើយតបទៅនឹងគាាះមហន្តរាយដើមាបីបង្កើនការផាសារភា្ជាប់

កាន់តាខា្លាំងជាមួយអង្គការក្នុងសាុក។ ធានាអោយបានថ បុគ្គល សហគមន៍និងបណ្តាបាទាស

ដាលមានការតាួតពិនិតាយកាន់តាខា្លាំងលើសាចក្តីសមាាចចិត្ត និងមានភាពធន់បន្ថាមទៀតអាចនាំា

ទៅរកការសា្តារឡើងវិញយ៉ាងឆប់រហ័ស និងមានសមត្ថភាពកាន់តាខា្លាំងក្នុងការទប់ទល់នឹង

វិបត្តិនាពាលអនាគត។ សកម្មភាពមនុសាសធម៌អាចមិនមានចាតនាបង្កនូវការឈឺចាប់ ដូច្នាះអង្គការ 

តាូវតាទទួលសា្គាល់និងសហការជាមួយអ្នកដទាដើមាបីការពារ ឬកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលបាបនាះ។

សូចនាករសា្នេដេការងារ

១. សហគមន៍ និងបាជាជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយយល់ថពួកគាមានភាពល្អបាសើរ

 ជាងមុនទប់ទល់នឹងបញ្ហានាពាលអនាគតនិងភាពតានតឹងដាលជាលទ្ធផលនា

 សកម្មភាពមនុសាសធម៌។

២. អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន ថ្នាក់ដឹកនាំ និងអង្គការដាលទទួលខុសតាូវក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគាាះ

 មហន្តរាយ យល់ថសមត្ថភាពរបស់ពួកគាមានការកើនឡើង។

៣. សហគមន៍ និងបាជាជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយ (រួមមានអ្នកដាលងាយរងគាាះ

 បំផុត) មិនបានកំណត់ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានណមួយដាលជាលទ្ធផលនាសកម្មភាព

 មនុសាសធម៌។
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សំណួរណេនាំសមេេប់ការតេួតពិនិតេយសកម្មភាពគន្លឹះ

• តើសមត្ថភាពមូលដ្ឋានសមាាប់ភាពធន់ (ឧទាហរណ៍៖ រចនាសម្ព័ន្ធ អង្គភាព ភាពជាអ្នកដឹកនាំ   

 និងបណ្តាញគំទាផាសាងៗ) តាូវបានកំណត់និងធ្វើផានការឡើងដើមាបីពងាឹងសមត្ថភាពទាំងនាះ

 ដារ ឬទា?

• តើព័ត៌មានដាលមានសាាប់ពី ហានិភ័យ មុខសញ្ញាគាាះថ្នាក់ ភាពងាយរងគាាះ និងផានការ

 ដាលពាក់ព័ន្ធតាូវបានបាើនៅក្នុងសកម្មភាពនាកម្មវិធីដារឬទា?

• តើយុទ្ធសាសា្តនិងសកម្មភាពកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងការកសាងភាពធន់បានធ្វើឡើងដោយមាន  

 ការពិគាាះយោបល់ជាមួយជនរងគាាះនិងសហគមន៍ដារឬទា?

• តើវិធីសាស្តាបាបណ (ទាំងផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការ) ដាលអ្នកដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋាននិងអាជា្ញាធរបាន  

 ពិគាាះយោបល់ដើមាបីធានាថយុទ្ធសាសា្តឆ្លើយតបគឺសាបជាមួយនឹងវិស័យអាទិភាពក្នុងមូលដ្ឋាន   

 និងថ្នាក់ជាតិ?

• តើមានបានលើកកម្ពស់ឱកាសស្មើៗគ្នាក្នុងការចូលរួមសមាាប់កាុមទាំងអស់ដាលជាបាជាជនរង  

 គាាះជាពិសាសអ្នកបាត់បង់ឱកាសនិងជនងាយរងគាាះ?

• តើការឆ្លើយតបបានបង្កើតឡើងដើមាបីជួយសមាួលដល់ការសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់ដារឬទា?

• តើបទដ្ឋានបច្ចាកទាសដាលទទួលសា្គាល់ទូទាំងពិភពលោកតាូវបានបាើបាាស់ដោយបុគ្គលិកដារឬទា?

• តើមានយុទ្ធសាសា្តអន្តរកាលនិងចាកចាញចាបាស់លាស់មួយបានបង្កើតឡើងដោយមានការពិគាាះ

 យោបល់ជាមួយជនរងគាាះនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទាទៀតដារឬទា?

• សមត្ថភាពរបស់សហគមន៍និងរដ្ឋរួមមានជំនាញ  

 ចំណាះដឹង បណ្តាញ អង្គការ និង គំនិតផ្តួចផ្តើម។ 

 ការកសាងសមត្ថភាពអាចរួមបញ្ចូលបាភពធនធាន  

 (ដូចជា ការផ្តល់មូលនិធិ សមា្ភរជាដើម)និងការគំទា

 ដល់បាព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនិងគាប់គាង។

៣.១ ធានាថាការរៀបចំ

កម្មវិធីផ្អេកលើសមត្ថភាព

តាមមូលដ្ឋេន និងធ្វើការ

ឆ្ពេះទៅរកការលើកកម្ពស់

ភាពធន់របស់សហគមន៍ 

និងជនរងគេេះដោយ

គេេះមហន្តរាយ។

ភាពធន់របស់សហគមន៍

សកម្មភាពគន្លឹះ សេចក្តីណេនាំ
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• ភាពធន់អាចតាូវបានពងាឹងផងដារដោយបង្កើតសាវាដាល 

 អាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នាមុខសញ្ញាគាាះថ្នាក់ 

 (ដូចជា ការគាប់គាងគាាះរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ រចនា  

 សម្ព័ន្ធផាសាងៗ ដាលធន់នឹងខាយល់ពាយុះ ឬការរញ្ជួយដី)។

• បុគ្គល សហគមន៍ ឬបាទាសដាលងាយរងគាាះខា្លាំងទំនង 

 ជានឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានក៏ខា្លាំងដារ។

• ស្តាី បុរស កុមារ និងកាុមផាសាងគ្នានៅក្នុងសង្គមបាឈមមុខ  

 នឹងកមាិតនាហានិភ័យផាាសងៗគ្នា។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការ  

 បាើបាាស់ការបា៉ាន់បាមាណដាលមានការចូលរួម និងយក 

 សហគមន៍ជាមូលដ្ឋានដើមាបីឱាយយល់ដឹងពីមុខសញ្ញាគាាះ 

 ថ្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានប៉ះពាល់ដល់កាុមងាយរងគាាះ

 ផាសាងគ្នាយ៉ាងដូចម្តាច និងអ្វីជាសមត្ថភាពរបស់ពួកគាដាល 

 អាចដោះសាាយជាមួយមុខសញ្ញាគាាះថ្នាក់ទាំងនោះ។ 

៣.២ បេើបេេស់លទ្ធផល

នេការវយតម្លេមុខសញ្ញេ

គេេះថា្នេក់ និងការបា៉េន់

បេមាណហានិភ័យរបស់

សហគមន៍ដេលមាន

សេេប់ និងផេនការតេៀម

បងា្កេរសមេេប់ការរៀបចំ

ផេនការសកម្មភាព។

មុខសញ្ញេគេេះថា្នេក់និងការបា៉េន់បេមាណហានិភ័យរបស់

សហគមន៍

• ភា្នាក់ងារមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ជាធម្មតាជាមនុសាសដំបូង  

 ដាលធ្វើសកម្មភាព និងមានចំណាះដឹងសុីជមាាទៅនឹង

 សា្ថានភាព។ អង្គការមូលដ្ឋានមួយចំនួនមានចំណាះដឹងល្អ

 បាសើរលើតមាូវការរបស់កាុមជាក់លាក់ដូចជាអ្នកដាល

 ធ្វើការជាមួយស្តាី កុមារ ឬជនពិការ។

៣.៣ ជំរុញឱេយមានការ

អភិវឌេឍភាពជអ្នកដឹកនាំ

នៅតាមមូលដ្ឋេន និង

អង្គការពីសមត្ថភាព

នេការឆ្លើយតបដំបូងទៅ

នឹងគេេះមហន្តរាយដេល

កើតឡើងនាពេលខាងមុខ

ដោយធានាថាកេុមជនជតិ

ភាគតិច និងកេុមជនងាយ

រងគេេះមានអ្នកតំណាង

យ៉េងសមរមេយ។

ការអភិវឌេឍភាពជអ្នកដឹកនាំ និងសមត្ថភាពនៅតាមមូលដ្ឋេន
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• អង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលក្នុងសាុកផ្ទាល់អាចតាូវបានមើល  

 ឃើញពីរបៀបដើមាបីផ្តល់នូវកម្មវិធីគោលដៅជាជាងជាដាគូ

 ស្មើគ្នា។ ទោះជាមានករណីបង្ខិតបង្ខំសមាាប់ការបញ្ជូន  

 ជំនួយយ៉ាងចាើនតាមរយៈអង្គការមូលដ្ឋាន (រួមបញ្ចូលទាំង

 អ្នកតំណងស្តាី ឬជនពិការ) ដើមាបីអភិវឌាឍ សមត្ថភាពរបស់  

 ពួកគា និងដើមាបីផ្តល់ឱាយពួកគាជាមួយនឹងធនធានដាលជា

 តមាូវការទៅដល់ការឆ្លើយតបមានទាង់ទាាយធំ។ ទាំងនាះ

 តមាូវឱាយមានការផ្លាស់ប្តូរនូវឥរិយបថនិងសមាាប់អង្គការ 

 អន្តរជាតិក្នុងការយកនូវទិដ្ឋភាពរយៈពាលវាងនាការឆ្លើយតប  

 ដាលផ្ដល់ឱាយដាគូមូលដ្ឋានមានស្វ័យភាពតាួតតាាដំណើរការ 

 នាះ។ វាតមាូវផងដារឱាយមានការប្តាជា្ញាចិត្តរបស់ទីភា្នាក់ងារ

 អន្ដរជាតិ និងមូលដ្ឋានដើមាបចូីលរមួក្នងុការពិភាកាសាដោយចំហ  

 និងការរិះគន់ដើមាបីសា្ថាបនា។

• គាប់ទីកន្លាងដាលអាចធ្វើទៅបានគាប់កម្មវិធីគួរតាផ្តល់ការងារ 

 ដល់បុគ្គលិកមូលដ្ឋាន និងបុគ្គលិកជាតិជំនួសឱាយជនបរទាស។

• សាវាកម្មនានាគួរតាូវបានផ្តល់ដើមាបីគំទាដល់បាព័ន្ធដាលមាន  

 សាាប់របសរ់ដ្ឋនិងសហគមន៍បាសើរជាជាងសាបតាមអង្គភាព  

 ដាលនឹងមិនស្ថិតស្ថារលើសពីរយៈពាលនាការឆ្លើយតប។

• តាំងពីដំបូងនាផានការបញ្ចប់គមាាង កិច្ចសហការជាមួយ

 អាជា្ញាធរនិងសហគមន៍ដាលរងគាាះបានលើកទឹកចិត្តឱាយ  

 បង្កើតសាវាកម្មដាលនឹងនៅតាបន្តបនា្ទាប់ពីកម្មវិធីតាូវបាន

 បិទ(ឧទាហរណ៍៖ ការណានាំពីវិធានការចំណយលើការ

 សា្តារឡើងវិញ ការបាើបាាស់សមា្ភារឧបទាសដាលមាននៅក្នុង

 មូលដ្ឋាន ឬការពងាឹងសមត្ថភាពគាប់គាងក្នុងមូលដ្ឋាន) 

 និងការផ្តល់នូវពាលវាលាបន្ថាមដើមាបីរៀបចំអន្តរកាល។

៣.៤ រៀបចំផេនការ

យុទ្ធសាសេ្តអន្តរកាល

ឬផេនការចេកចេញតាំង

ពីដំណាក់កាលចាប់ផ្តើម

ដំបូងនេកម្មវិធីជំនួយ

មនុសេសធម៌ដេលធានាពី

លទ្ធផលជវិជ្ជមានរយៈ

ពេលវេង និងកាត់បន្ថយ

ហានិភ័យនេភាពពឹង

អាសេ័យ។ 

យុទ្ធសាស្តេអន្តរកាលនិងចេកចេញ
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• សកម្មភាពដាលពងាឹងសមត្ថភាពមូលដ្ឋាននិងសា្ថាបនាឡើង

 វិញនូវសាវាកម្មនានា ការអប់រំ ទីផាសារ និងជីវភាពរស់នៅជា   

 ឱកាសជំរុញការសា្តារឡើងវិញជាបនា្ទាន់។

• សកម្មភាពដាលផ្តល់អត្ថបាយោជន៍ដល់សាដ្ឋកិច្ចក្នុង  

 តំបន់ រួមមានការទិញទំនិញនិងសាវាកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋាន   

 និងការផ្តល់ជំនួយជាសាច់បាាក់ (សូមមើល ´បទដ្ឋានការ

 សា្តារសាដ្ឋកិច្ចអបាបបរមាឆ្នាំ២០១០’ នៅក្នុងតំណភា្ជាប់ទៅ

 កាន់ការណានាំបន្ថាមទៀតដូចខាងកាាម) ។

• តម្លាខ្ពស់នាធនធានជំនួយ និងទីតាំងដាលមានអនុភាពរបស់ 

 បុគ្គលិកជំនួយអាចនាំឱាយមានការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភ

 បំពាន ការបាកួតបាជាង ជម្លាះតាមរបៀបមិនតាឹមតាូវ ឬ

 មិនសមសាបនាការផ្តល់ជំនួយ។ការផ្តល់ជំនួយអាចធ្វើឱាយប៉ះ 

 ពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅ និងពងាីកទំនាក់ទំនងអំណចមិន  

 ស្មើគ្នារវាងកាុមផាសាងគ្នា ឬរវាងបុរស ស្តាី និងកុមារ។ ផលប៉ះ 

 ពាល់អវិជ្ជមានដាលមានសកា្តានុពលទាំងនាះគួរតាតាូវបាន

 តាួតពិនិតាយ និងចាត់វិធានការដើមាបីការពារ។

• សុវត្ថិភាពនិងការឆ្លើយតបមតិតាឡប់និងយន្តការបណ្តឹងតវា៉ា  

 អាចកាត់បន្ថយការរំលោភបំពាន និងភាពមិនតាឹមតាូវ   

 (សូមមើលការប្តាជា្ញាចិត្តទី៤ និងទី៥) ហើយបុគ្គលិក   

 គួរតាសា្វាគមន៍ និងស្វាងរកការផ្ដល់យោបល់និងបណ្តឹងតវា៉ា។  

 បុគ្គលិកគួរតាតាូវបានបណ្តុះបណ្តាលអំពីរបៀបដើមាបីអនុវត្ត

 ការរកាសាការសមា្ងាត់ និងបញ្ជូនព័ត៌មានរសើបមានដូចជាការ

 បងា្ហាញឱាយដឹងអំពីការកាងបាវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពាន។

៣.៥ រៀបចំនិងអនុវត្ត

កម្មវិធីដេលជំរុញការ

សា្តេរឡើងវិញពីគេេះ 

មហន្តរាយ និងផ្តល់

អត្ថបេយោជន៍ដល់

សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់។

៣.៦ កំណត់ និងអនុវត្ត 

អាសេ័យលើសកា្តេនុពល 

ឬផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

ដេលមិនចង់បានឱេយទាន់

ពេលវេលា និងលក្ខណៈ

ជបេព័ន្ធដោយពិចារណា

លើចំណុចមួយចំនួន

ដូចជ៖

ក. សុវត្ថិភាព សន្តិសុខ 

សេចក្តីថ្លេថ្នូរ និងសិទ្ធិ 

របស់បេជជន

ខ. ការកេងបេវ័ញ្ច និង

ការំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ពីបុគ្គលិកជំនួយ

មនុសេសធម៌

ការសា្តេរសេដ្ឋកិច្ច

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងមិនធ្វើឱេយមានការឈឺចាប់
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• ការឆ្លើយតបជំនួយមនុសាសធម៌អាចបង្កឱាយមានការរិចរិល

 បរិសា្ថាន (ឧទាហរណ៍៖ សំណឹកដី ការថយចុះសាទាប់សិលា  

 ការនាសាទហួសបាមាណ ឬការបំពុល)ដូច្នាះវានឹងពងាីក

 វិបត្តិ ឬភាពងាយរងគាាះមួយកមាិតទៀត។

• វិធានការដើមាបីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានអាសា័យ

 លើការអន្តរាគមន៍។ វាអាចរួមបញ្ចូលទាំងការដំដើមឈើ   

 ការតាងទឹកភ្លៀងទុក ការបាើបាាស់ធនធានឱាយមានបាសិទ្ធ

 ភាព និងការផ្តល់ឱាយគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តបាកប

 ដោយកាមសីលធម៌។ សកម្មភាពសាងសង់ចមាបងគួរតាតាូវ

 បានអនុវត្តតាតាមការបា៉ាន់បាមាណផ្នាកបរិសា្ថាន។

• បុគ្គលិកទាំងអស់បាងចាកការទទួលខុសតាូវដើមាបីរកាសាបាន

 បរិសា្ថានដាលគ្មានការកាងបាវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពាន។   

 សមាជិកបុគ្គលិកមានការទទួលខុសរាយការណ៍អំពីការ

 រំលោភណមួយដាលពួកគាសងាស័យឬជាសាកាសីទាំងនៅក្នុង

 អង្គការរបស់គាផ្ទាល់ ឬនៅខាងកាា។

គ. វបេបធម៌ យេនឌ័រ 

ទំនាក់ទំនងសង្គម 

និងនយោបាយ

ឃ. ជីរភាពរស់នៅ

ង. សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និង

ឃ. បរិសា្ថេន។

ក្តីបារម្ភពីបរិសា្ថេន និងបមេេបមេួលអាកាសធាតុ

ការកេងបេវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដោយបុគ្គលិក

សំណួរណេនាំសមេេប់ការតេួតពិនិតេយការទទួលខុសតេូវវបស់អង្គការ

• តើមានគោលនយោបាយតមាូវឱាយអនុវត្តការបា៉ាន់បាមាណហានិភ័យនិងការធ្វើសមយុទ្ធកាត់បន្ថយ

 ហានិភ័យសមាាប់បាជាជនងាយរងគាាះក្នុងតំបន់នាកម្មវិធីរបស់អង្គការដារឬទា? 

 តើគោលនយោបាយនាះបុគ្គលិកបានដឹងឬទា?

• តើមានគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីក្នុងការស្វាងរក និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននាការ

 ឆ្លើយតបដារឬទា? តើបុគ្គលិកបានដឹងដារឬទា?
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• តើមានគោលនយោបាយជាក់លាក់និងនីតិវិធីក្នុងការដោះសាាយជាមួយនឹងសា្ថានភាពនាការ

 កាងបាវ័ញ្ចផ្លូវភាទ ការរំលោភបំពាននិងការរីសអើងដារឬទា? តើបុគ្គលិកបានដឹងពីគោល   

 នយោបាយ នោះដារឬទា?

• តើមានផានការតាៀមបមាុងសមាាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនាគាាះមហន្តរាយ ឬគាាះ   

 មហន្តរាយ ថ្មីដារឬទា? តើបុគ្គលិកបានដឹងពីផានការនោះដារឬទា?

• តើបុគ្គលិកយល់ពីអ្វីដាលបានរំពឹងទុកលើបញ្ហានានានាការការពារ សន្តិសុខ និងហានិភ័យ  

 ដារឬទា?

• អង្គការតាូវបានលើកទឹកចិត្តឱាយមានការចងកាងជាឯកសារ  

 យ៉ាងចាបាស់លាស់ពីគោលនយោបាយគាប់គាងហានិភ័យ  

 និងបាព័ន្ធនានា ។ អង្គការកាារដ្ឋាភិបាលដាលបានបរាជ័យ

 ក្នុងការដោះសាាយអំពើពុករលួយតាមរយៈគោលនយោ- 

 បាយបាឆំងនឹងការសុីសំណូករបស់ខ្លួន និងនីតិវិធី  

 ហើយនិងតាមរយៈសកម្មភាពរួមគ្នាជាមួយអង្គការដទា

 ទៀតបង្កើនហានិភ័យអំពើពុករលួយសមាាប់អ្នកអនុវត្តដទា 

 ទៀត។

• គោលនយោបាយនិងនីតិវិធីគួរតាឆ្លុះបញ្ចាំងការប្តាជា្ញាចិត្ត

 ដើមាបីការការពារជនងាយរងគាាះ និងបងា្ហាញពីវិធីដើមាបី  

 ការពារ និងធ្វើការសុើបអង្កាតអំណចរំលោភបំពាន។

• ការជាើសរីសយ៉ាងបាុងបាយ័ត្ន ការពិនិតាយ និងការអនុវត្ត

 ការជាើសរីសបុគ្គលិកអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនា

 កំហុសវិជា្ជាជីវៈរបស់បុគ្គលិកនិងកាមសីលធម៌គួរតាធ្វើឱាយវា 

 ចាបាស់លាស់ថតើអនុវត្តអ្វីខ្លះដាលតាូវហាមឃាត់។ 

 បុគ្គលិកគួរតាឯកភាពគ្នាជាផ្លូវការក្នុងការបាកាន់ខា្ជាប់នូវ

 ចាបាប់ទាំងនាះ និងតាូវយល់ដឹងអំពីការដក់ទណ្ឌកម្មដាល

 ពួកគានឹងតាូវបាឈមបាសិនបើពួកគាមិនគោរពតាម

 (សូមមើលការប្តាជា្ញាចិត្តទី៨) ។

៣.៧ គោលនយោបាយ 

យុទ្ធសាស្តេ និងការណេនាំ

តេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបី៖

ក. ទប់សា្កេត់កម្មវិធីដេល

មានផលប៉ះពាល់ជ

អវិជ្ជមានណាមួយដូចជ

ការកេងបេវ័ញ្ច ការរំលោភ

បំពាន ឬការរីសអើង

ដោយបុគ្គលិកទៅលើ

សហគមន៍ និងជន

រងគេេះដោយគេេះ

មហន្តរាយ។

ខ. ពងេឹងសមត្ថភាពក្នុង 

មូលដ្ឋេន។

គោលនយោបាយរបស់អង្គការ

ការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ សេចក្តីណេនាំ
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• ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដាលបាមូលបានពីសហគមន៍គួរ  

 តាតាូវបានរកាសាទុកជាការសមា្ងាត់។ នាះគឺជាករណីពិសាស

 ទាក់ទងទៅនឹងការដោះសាាយបណ្តឹងតវា៉ាអំពីការកាងបាវ័ញ្ច

 ផ្លូវភាទនិងការរំលោភបំពាន (សូមមើលការប្តាជា្ញាចិត្តទី៥) 

 ដាលធានាអះអាងអំពីការរកាសាការសមា្ងាត់ដ៏មានសារៈសំខាន់ 

 ដើមាបីទប់សា្កាត់ការឈឺចាប់បន្ថាមទៀតដាលអាចកើតឡើង។

• ការកើនឡើងនាការបាើបាាស់បាព័ន្ធចាកចាយ និងចុះឈ្មាះ  

 ជាអាឡិចតាូនិចនៅក្នុងការឆ្លើយតបមនុសាសធម៌ទាមទារឱាយ

 មានគោលនយោបាយចាបាស់លាស់ និងទូលំទូលាយស្តីពីការ 

 ការពារទិន្នន័យកាន់តាបាសើរជាងមុន។ កិច្ចពាមពាៀង

 កាតព្វកិច្ចភាគីទីបីដូចជាធនាគរនិងអង្គការពាណិជ្ជកម្ម 

 ដើមាបីចាត់វិធានការសមសាបរកាសាការពារនូវព័ត៌មានគឺចាំបាច់ 

 ណស់។ ការណានាំចាបាស់លាស់អំពីការបាមូល ការរកាសាទុក 

 ការបាើបាាស់ និងការបោះចោលនាទិន្នន័យដាលសាបជាមួយ 

 នឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងចាបាប់ការពារទិន្នន័យនៅមូលដ្ឋានគឺ 

 មានសារៈសំខាន់ខា្លាំងណស់ដារ។

• បាព័ន្ធដើមាបីកាត់បន្ថយហានិភ័យនាទិន្នន័យដាលបាត់បង់

 គួរតាមាន។ ទិន្នន័យមិនទាមទារឱាយរកាសាទុកយូរពាកទា និង

 វាគួរតាបំផ្លាញចោលឱាយបានឆប់តាមដាលអាចធ្វើទៅបាន។

 

• បណ្តឹងតវា៉ា និងនីតិវិធីសារទុក្ខរួមមានគោលនយោបាយផ្លុំ  

 កញ្ចា គួរតាមាននិងបុគ្គលិកដឹងពីរបៀបទទួលបាននីតិវិធី

 ទាំងនោះ។

• គោលនយោបាយលទ្ធកម្មបាតងអាចជួយក្នុងការធានាបាន  

 ផលប៉ះពាលប់រសិា្ថានអវជិ្ជមានដោយឯកឯងតាវូបានជៀសវាង  

 (សូមមើលការប្តាជា្ញាចិត្តទី៩) ។

៣ .៨ មានបេព័ន្ធដើមេបី

ការពារព័ត៌មានផ្ទេល់ខ្លួន

ដេលបេមូលពីសហគមន៍ 

និងជនរងគេេះដោយ

គេេះមហន្តរាយ ដេល

អាចធ្វើឱេយពួកគេស្ថិតក្នុង

ហានិភ័យ។

ការពារព័ត៌មានផ្ទេល់ខ្លួន
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តំណភា្ជេប់សមេេប់សេចក្តីណេនាំបន្ថេមទៀត

•  អ្នកដាលបានទទួលជំនួយទាំងនោះគួរតាូវបានជូនដំណឹង

 អំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាទាក់ទងនឹងការការពារទិន្នន័យមាន

 លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដាលអង្គការបានរកាសា  

 ទុក និងគួររំពឹងថរាល់ការពាួយបារម្ភដាលពួកគាមានអំពីការ 

 បាើព័ត៌មានមិនបានតាឹមតាូវនឹងតាូវបានសុើបអង្កាត។
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ការប្តេជ្ញេទី៤
8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3

សហគមន៍និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់

ពួកគេនិងដឹងអ្វីដេលគេតេូវទទួលបាននិងអាចទទួលបានព័ត៌មានពេមទាំង

អាចចូលរួមក្នុងការសមេេចចិត្តលើការងារដេលពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគេ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុសេសធម៌គឺផ្អេកលើការ

ទំនាក់ទំនង ការចូលរួម និងការទទួលមតិយោបល់ឆ្លុះបញ្ចេំង។

ហេតុអ្វីបានជការប្តេជ្ញេចិត្តនេះមានសារៈសំខាន់?

ការប្តាជា្ញាចិត្តនាះបានសង្កត់ធ្ងន់លើតមាូវការសមាាប់ការចូលរួមដាលរាប់បញ្ចូលទាំងជនរងគាាះ

ដោយគាាះមហន្តរាយ។ ទាំងនាះតមាូវឱាយមានឆន្ទៈដើមាបីអនុញ្ញាត និងលើកទឹកចិត្តបាជាជនដាល

ទទួលបានជំនួយហា៊ាននិយយចាញនិងមានឥទ្ធិពលលើការសមាាចចិត្ត។ ព័ត៌មាននិងការបាាសា័យ

ទាក់ទងគឺជាបាបបទសំខាន់នាការផ្តល់ជំនួយដោយគ្មានជនរងគាាះដាលមិនអាចទទួលបានសាវា

កម្ម ការសមាាចចិត្តបានល្អបំផុតសមាាប់ខ្លួនគាផ្ទាល់ និងសហគមន៍របស់ពួកគា ឬធ្វើឱាយទីភា្នាក់ងារ

ផ្តល់ជំនួយទទួលខុសតាូវ។ ការចាករំលាកព័ត៌មាន ការសា្តាប់ដោយយកចិត្ដទុកដក់ទៅនឹងមតិរបស់

សហគមន៍រងគាាះ និងឱាយពួកគាចូលរួមក្នុងការសមាាចចិត្តរួមចំណាកធ្វើឱាយកម្មវិធីកាន់តាមានបាសិទ្ធិ

ភាពនិងបាសើរឡើងនូវគុណភាពនាការផ្តល់សាវាកម្ម។ នៅពាលដាលជនរងគាាះមានឱកាសក្នុង

ការបញ្ចាញមតិរបស់ពួកគា នាះជាការបង្កើននូវអារម្មណ៍មានសុខមាលភាព ជួយឱាយពួកគាបនាសុំាទៅ

នឹងបញ្ហាបាឈម និងជាការល្អបាសើរជាងមុនដាលអាចឱាយពួកគាដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មនៅក្នុង

ការសា្តារឡើងវិញរបស់ពួកគាផ្ទាល់។

សូចនាករសា្នេដេការងារ

១. សហគមន៍ និងជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយ (រួមមានអ្នកដាលងាយរងគាាះបំផុត)   

 មានការយល់ដឹងពីសិទ្ធិ និងការទទួលបានរបស់ពួកគា។

២. សហគមន៍ និងជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយយល់ថពួកគាមានលទ្ធភាពទទួល

 បានព័ត៌មានដាលពាក់ព័ន្ធ និងចាបាស់លាស់ទាន់ពាលវាលា។

៣. សហគមន៍ និងជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយគឺពាញចិត្តនូវឱកាសដាលពួកគាមាន

 ឥទ្ធិពលលើការឆ្លើយតប។
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សំណួរណេនាំសមេេប់ការតេួតពិនិតេយសកម្មភាពគន្លឹះ

• តើព័ត៌មានអំពីអង្គការនិងការឆ្លើយតបដាលបានផ្ដល់ពាមទាំងបាើវិធីសមសាបទៅនឹងកាុម

 ផាសាងគ្នានាជនរងគាាះដារឬទា?

• តើស្តាី បុរស កុមារី និងកុមារា (ជាពិសាសអ្នកដាលបាត់បង់ឱកាស និងងាយរងគាាះ) 

 មានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានដាលផ្ដល់ឱាយ ហើយតើពួកគាបានយល់ពីព័ត៌មានទាំងនោះដារឬទា?

• តើគំនិតរបស់ជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយរួមមានកាុមងាយរងគាាះបំផុតនិងកាុមបាត់បង់

 ឱកាសបានសិកាសាយល់ និងបាើបាាស់ដើមាបីណានាំការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធីដារឬទា?

• តើកាុមទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍ដាលរងគាាះមានអារម្មណ៍ថពួកគាមានឱកាសស្មើគ្នា

 ចូលរួមក្នុងការសមាាចចិត្តលើការឆ្លើយតបដាលប៉ះពាល់ដល់ពួកគាដារឬទា?

• តើកាុមទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍រងគាាះបានដឹងអំពីរបៀបផ្តល់មតិតាឡប់លើការឆ្លើយតប

  ហើយតើពួកគាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបាើបាាស់វិធីសាសា្តទាំងនោះដារឬទា?

• តើឧបសគ្គក្នុងការផ្តល់មតិតាឡប់តាូវបានកំណត់ និងដោះសាាយដារឬទា?

• តើទិន្នន័យដាលបានផ្ដល់តាមរយៈយន្តការមតិតាឡប់ដាលមានការបាងចាកទៅតាម

 អាយុ ភាទ និងកាុមពាក់ព័ន្ធផាសាងទៀតដារឬទា?

• ការចាករំលាកព័ត៌មានតាឹមតាូវទាន់ពាលវាលា និងអាចទៅ

 ដល់បានពងាឹងជំនឿទុកចិត្តបង្កើនការយល់ដឹងកមាិត 

 នាការចូលរួមកាន់តាចាើន និងបង្កើននូវផលប៉ះពាល់   

 នាគមាាង។ វាអាចជួយកាត់បន្ថយចំនួននាបណ្តឹងតវា៉ាជា

 ផ្លូវការដាលបានទទួលនិងជាគន្លឹះដើមាបីធ្វើឱាយមានតមា្លាភាព។ 

• ការចាករំលាកព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុជាមួយសហគន៍ក៏អាចជួយ 

 បង្កើននូវបាសិទ្ធិភាពការចំណយនិងជួយសហគមន៍

 ឱាយគូសបញ្ជាក់ពីការចំណយខ្ជះខា្ជាយ ឬលួចបន្លំ។

៤.១ ផ្តល់ព័ត៌មានដល់ 

សហគមន៍ និងជនរង

គេេះ ដោយគេេះ

មហន្តរាយ អំពីអង្គការ 

កេមសីលធម៌ដេលគេ 

បេកាន់យក ការរំពឹងទុកពី

អាកបេបកិរិយរបស់បុគ្គលិក

កម្មវិធីដេលកំពុងអនុវត្ត 

និងអ្វីដេលពួកគេចង់ផ្តល់ 

ឱេយសហគមន៍។

ការចេករំលេកព័ត៌មានជមួយសហគមន៍

សកម្មភាពគន្លឹះ សេចក្តីណេនាំ
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• តើព័ត៌មានអំពីអង្គការនិងការឆ្លើយតបដាលបានផ្ដល់ពាមទាំងបាើវិធីសមសាបទៅនឹងកាុម

 ផាសាងគ្នានាជនរងគាាះដារឬទា?

• តើស្តាី បុរស កុមារី និងកុមារា (ជាពិសាសអ្នកដាលបាត់បង់ឱកាស និងងាយរងគាាះ) 

 មានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានដាលផ្ដល់ឱាយ ហើយតើពួកគាបានយល់ពីព័ត៌មានទាំងនោះដារឬទា?

• តើគំនិតរបស់ជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយរួមមានកាុមងាយរងគាាះបំផុតនិងកាុមបាត់បង់

 ឱកាសបានសិកាសាយល់ និងបាើបាាស់ដើមាបីណានាំការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធីដារឬទា?

• តើកាុមទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍ដាលរងគាាះមានអារម្មណ៍ថពួកគាមានឱកាសស្មើគ្នា

 ចូលរួមក្នុងការសមាាចចិត្តលើការឆ្លើយតបដាលប៉ះពាល់ដល់ពួកគាដារឬទា?

• តើកាុមទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍រងគាាះបានដឹងអំពីរបៀបផ្តល់មតិតាឡប់លើការឆ្លើយតប

  ហើយតើពួកគាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបាើបាាស់វិធីសាសា្តទាំងនោះដារឬទា?

• តើឧបសគ្គក្នុងការផ្តល់មតិតាឡប់តាូវបានកំណត់ និងដោះសាាយដារឬទា?

• តើទិន្នន័យដាលបានផ្ដល់តាមរយៈយន្តការមតិតាឡប់ដាលមានការបាងចាកទៅតាម

 អាយុ ភាទ និងកាុមពាក់ព័ន្ធផាសាងទៀតដារឬទា?

• បើសិនជាអង្គការមិនបានចាករំលាកព័ត៌មានឱាយបាន

 សមរមាយជាមួយមនុសាសដាលខ្លួនមានគោលបំណងផ្តល់

 ជំនួយ នាះអាចធ្វើឱាយមានការយល់ចាឡំ និងការពនាយោរពាល  

 គមាាងមិនសមសាបដាលធ្វើឱាយខាតបង់ធនធាននិងការ

 យល់ឃើញអវិជ្ជមានអំពីអង្គការដាលអាចបង្កើតឡើងនូវ

 កំហឹង ការខកចិត្ត និងអសន្តិសុខ។ 

• បើគ្មានព័ត៌មានចាបាស់លាស់មនុសាសមិនអាចធ្វើការសមាាច

 ចិត្តបាន តាឹមតាូវ។ ពួកគាអាចនឹងងាយរងគាាះទៅនឹងការ

 កាងបាវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពាន (រួមបញ្ចូលទាំងការរំលោភ

 បំពានផ្លូវភាទ) បាសិនបើពួកគាមិនដឹងថអ្វីដាលពួកគាមាន 

 សិទ្ធិទទួល អាកិបាបកិរិយអ្វីខ្លះដាលពួកគាអាចរំពឹងពីភា្នាក់ងារ 

 ផ្តល់ជំនួយ និងពីរបៀបដើមាបីប្តឹងតវា៉ាបាសិនបើពួកគាមិន

 ពាញចិត្តជាមួយនឹងកមាិតនាការផ្តល់សាវាទាំងនាះ។

• កាុមផាសាងគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ មា្តាយជាមួយកូនតូច បុរស 

 ចំណស់ ឬជនពិការជាសា្តី)នឹងមានតមាូវការបាាសា័យ

 ទាក់ទងនិងព័ត៌មានផាសាងគ្នា និងបាភពដាលទុកចិត្តនា

 ការបាាសា័យទាក់ទងខុសៗគ្នា។

• ជំនួសឱាយការបាើការទំនាក់ទំនងតាមួយវិធីអង្គការគួរធានា

 ថមិនតាឹមតាបាព័ន្ធទំនាក់ទំនងដាលមានសាាប់តាូវបាន

 បាើបាាស់ ប៉ុន្តាបាជាជនក៏តាូវបានពិគាាះយោបល់លើការ

 ចូលចិត្តរបស់ពួកគា និងកមាិតនាការទាមទារនូវភាពឯកជន។

• ការថារកាសាគឺចាំបាច់តាូវធានាថបច្ចាកវិទាយោទំនាក់ទំនងថ្មី

 តាូវបានបាើបាាស់យ៉ាងមានបាសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព។

៤.២ ការបេេសេ័យ

ទាក់ទងជភាសា 

ជទមេង់ និងបេព័ន្ធ 

ផេសព្វផេសាយដេលងាយ 

សេួលយល់បេកប

ដោយការគោរព និង

សមសេបទៅនឹងវបេបធម៌

សមេេប់គេប់ៗគ្នេនៅក្នុង

សហគមន៍ជពិសេស

កេុមដេលងាយរងគេេះ 

និងកេុមជនជតិភាគតិច

ការបេេសេ័យទាក់ទងដេលមានបេសិទ្ធភាព និងការរួមបញ្ចូល
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• បាជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាទូទៅជាអ្នកបាតិកម្មដំបូងគាទៅនឹង 

 គាាះមហន្តរាយនិងកមាិតនាការចូលរួមរបស់សហគមន៍គឺ

 អាចធ្វើទៅបានសូមាបីតាពាលឆ្លើយតបបនា្ទាន់។ បាជាជន

 ដាលរងគាាះមានគំនិតអំពីរបៀបឆ្លើយតបឱាយបានសមសាប  

 ទៅនឹងគាាះមហន្តរាយហើយទសាសនៈរបស់ពួកគាលើការ

 រៀបចំកម្មវិធីគួរតាតាូវបានស្វាងរកដោយផ្អាកលើមូលដ្ឋាន

 ដាលកំពុងបាពាឹត្តទៅ។ ការចំណយពាលវាលាពិគាាះ

 យោបល់តាំងពីដំបូងអាចសនាសំពាលចាើនបន្ថាមទៀត 

 ជាជាងការពាយោយមប៉ះពាល់ការសមាាចចិត្តមិនសមរមាយ

 នៅពាលកាាយ។

 • កមាិតខុសគ្នានាការចូលរួមអាចមានភាពសមសាបនៅពាល 

 ផាសាងគ្នា។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងដំណក់កាលដំបូងនាការឆ្លើយ 

 តបធ្ងន់ធ្ងរ ការពិគាាះយោបល់អាចនឹងធ្វើទៅបានដោយ

 កំណត់ចំនួននាជនរងគាាះ ប៉ុន្តាពាលខាងមុខទៀតនឹង

 មានឱកាសកាន់តាចាើនសមាាប់ជនរងគាាះ និងកាុមផាសាង

 ទៀតចូលរួមក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត។ 

• ជាលទ្ធផលនាបរិបទឬភាពខុសគ្នាពីមុនដាលមានសាាប់   

 នាអំណច(ឧទាហរណ៍៖ ដោយផ្អាកលើ យានឌ័រ ពូជសាសន៍ 

 ឋានៈ វណ្ណៈ ឬចរិតលក្ខណៈផាសាងទៀត)    

 ការចូលរួម ជាធម្មតានឹងមិនកើតឡើងដោយឯកឯងឡើយ។  

 ផ្ទុយទៅវិញអង្គការផ្ដល់ជំនួយបាហាលជាតាូវជំរុញដំណើរការ 

 នាការរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងការពិភាកាសាមួយដើមាបីជំរុញ 

 ការចូលរួមកាន់តាខា្លាំង។ 

• ការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសាសគួរតាតាូវបានផ្តល់ទៅឱាយ  

 កាុម ឬបុគ្គលតាមទំនៀមទំលាប់មិនរាប់បញ្ចូលនូវអំណច   

 និងដំណើរការក្នុងការសមាាចចិត្ត។

៤.៣ ធានាថាមាន

តំណាងចមេុះពី

សហគមន៍ ដោយមាន 

ការចូលរួម និងទំនាក់ 

ទំនងពីសហគមន៍ និងជន

រងគេេះដោយគេេះ

មហន្តរាយនៅគេប់

ដំណាក់កាលទាំងអស់

នេការងារ។

ការចូលរួម និងទំនាក់ទំនង
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• ទិដ្ឋភាពមួយផាសាងទៀតនាការចូលរួមគឺការយល់ពាមដាល

 បានជូនដំណឹង។ មនុសាសអាចបងា្ហាញពីការយល់ពាមដោយ  

 គ្មានការយល់ដឹងយ៉ាងពាញលាញក្នុងការជាប់ទាក់ទង។

 ខណៈពាលដាលកិច្ចពាមពាៀងមិនមានជាឧត្តមគតិកមាិតនា 

 ការយល់ពាមនិងការចូលរួមបាហាលជាលើកដំបូងគួរតាបាន 

 សន្មត់ ផ្អាកលើការបងា្ហាញឆន្ទៈចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់

 គមាាង សង្កាត ចំណាះដឹង ឬចាបាប់ ឬឯកសារផាសាងៗ

 (ឧទាហរណ៍៖កិច្ចពាមពាៀងនាកិច្ចសនាយោជាមួយសហគមន៍)

កិច្ចពេមពេៀងដេលបានជូនដំណឹង

• មតិតាឡប់ផ្លូវការបាហាលជាតាូវស្វាងរកតាមរយៈការ  

 បា៉ាន់បាមាណជាក់លាក់មួយ (ដោយបាើការពិភាកាសាកាុម   

 ឬការសមា្ភាសន៍) ការតាួតពិនិតាយកាាយពាលចាកចាយឬ

 កមាងសំណួរ។ មតិតាឡប់កាាផ្លូវការទទួលបានពាលធ្វើ

 អន្តរាគមន៍ជាបាចាំថ្ងាគួរតាតាូវបានវាយតម្លា និងតាូវបាន

 បាើដើមាបីបង្កើនទំនុកចិត្តនិងពងាឹងកម្មវិធីនៅមូលដ្ឋានដាល

 កំពុងបន្ត (សូមមើលតំណភា្ជាប់ទៅនឹងការណានាំបន្ថាម

 ទៀតដូចខាងកាាម) ។ 

• បាជាជនអាចភ័យខា្លាចថមតិតាឡប់សំខាន់ៗនឹងនាំទៅដល់ 

 ការបាត់បង់នាការផ្តល់ជំនួយ ឬមានផលជាអវិជ្ជមាន។ 

 វាបាហាលជាមកពីហាតុផលវបាបធម៌បានជាការរិះគន់

 ការធ្វើអន្តរាគមន៍គឺមិនអាចទទួលយកបាន។ ការស្វាង

 យល់ពីវិធីសាសា្តខុសគ្នានាការផ្តល់នូវមតិតាឡប់ជាផ្លូវការ   

 និងមិនផ្លូវការគឺវាមានសារៈសំខាន់។

៤.៤ លើកទឹកចិត្តនិង

សមេបសមេួលដល់

សហគមន៍ និងជន

រងគេេះដោយគេេះ

មហន្តរាយដើមេបីផ្តល់

នូវមតិតេឡប់ពីកមេិត 

ការពេញចិត្តរបស់

ពួកគេជមួយនឹងគុណ

ភាពនិងបេសិទ្ធភាព

នេជំនួយដេលពួក

គេបានទទួលផ្តេត

ការយកចិត្តទុកដក់ 

ជពិសេសទៅតាមអាយុ 

ភេទ និងភាពចមេុះនេអ្នក

ផ្តល់មតិតេឡប់។

មតិតេឡប់



40 សេចក្តីណេនាំបទដ្ឋេនស្នូលមនុសេសធម៌និងសូចនាករ

• បុគ្គលិកមូលដ្ឋានទាំងអស់គួរតាយល់ពីរបៀបដើមាបីទទួល

 បាន និងរកាសាបាននូវការជឿទុកចិត្តពីបាជាជន ការសា្វាគមន៍ 

 យោបល់ និងមតិរបស់បាជាជន ដឹងពីរបៀបដើមាបីឆ្លើយតប

 ទៅនឹងមតិតាឡប់ទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយតាូវសង្កាត

 ពីបាតិកម្មរបស់សមាជិកសហគមន៍ផាសាងគ្នាទៅនឹងវិធីសាសា្ត 

 ក្នុងការផ្តល់សាវាកម្ម។

• យន្តការផ្តល់មតិតាឡប់គួរតាតាូវបានបង្កើតឡើងដោយ  

 មានការសមាបសមាួលជាមួយនឹងទីភា្នាក់ងារដទាទៀត។ 

 ពួកគាគួរតាបានមើលឃើញភាពដច់ដោយឡាកពីយន្ត

 ការបណ្តឹងតវា៉ាសមាាប់ការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរនាការអនុវត្ត ឬ

 អាកិបាបកិរិយ(សូមមើលការប្តាជា្ញាចិត្តទី៥)ទោះបីជាយ៉ាង  

 ណនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តាងជាធម្មតាតាងមានភាព

 តាួតគ្នានាមតិតាឡប់ និងបណ្តឹងតវា៉ាដាលបានទទួល។ 

 ការទទួលសា្គាល់និងការតាមដនលើមតិតាឡប់ដាល

 ទទួលបាននិងការសមាបកម្មវិធីបាសិនបើសមរមាយគឺជា

 កតា្តាសំខាន់ បាសិនបើដំណើរការគឺតាូវបានជឿទុកចិត្ត។

សំណួរណេនាំសមេេប់ការតេួតពិនិតេយការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ

•  តើគោលនយោបាយ និងផានការកម្មវិធីរួមមានបទបាបញ្ញត្តិសមាាប់ការចាកចាយព័ត៌មាន 

 រួមបញ្ចូលទាំងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលើពត៌មានអ្វីខ្លះដាលគួរ និងមិនគួរចាកចាយ? 

 តើបុគ្គលិកបានដឹងអំពីគោលនយោបាយនោះដារឬទា? 

• តើមានគោលនយោបាយរួមមានការផ្តល់អំពីរបៀបក្នុងការដោះសាាយជាមួយព័ត៌មាន

 សមា្ងាត់ និងព័ត៌មានរសើប ឬព័ត៌មានដាលអាចមានសកា្តានុពលដល់បុគ្គលិកឬជនរងគាាះ

 ទៅក្នុងហានិភ័យដារឬទា? តើបុគ្គលិកបានដឹងអំពីគោលនយោបាយនោះដារឬទា? 

• តើមានគោលនយោបាយប្តាជា្ញាចិត្ត និងណានាំអំពីវិធីដាលជនរងគាាះជាអ្នកតំណងនៅក្នុង

 ការទំនាក់ទំនងខាងកាា ឬសមា្ភាររាអងា្គាសថវិកាដារឬទា? តើបុគ្គលិកបានដឹងដារឬទា?
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• អង្គការមួយគួរតាកំណត់ និងចងកាងឯកសារអំពីដំណើរការ  

 ដើមាបីចាករំលាកព័ត៌មាន ឧទាហរណ៍៖ ការប្តាជា្ញាចិត្តរបស់

 ខ្លួនក្នុងការចាករំលាកព័ត៌មានដាលតាឹមតាូវ និងទាន់

 ពាលវាលា,  តើព័ត៌មានអ្វីដាលខ្លួននឹងចាករំលាកជា  

 មួយ បាជាជនដាលស្វាងរកដើមាបីផ្តល់ជំនួយនិងអ្នក

 ពាក់ព័ន្ធផាសាងទៀត, របៀបសមាាចចិត្តនឹងតាូវធ្វើឡើង

 នៅពាលណ និងរបៀបក្នុងការចាករំលាកពត៌មាន ហើយ

 និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដាលបានយកមកបាើក្នុងការសមាាច

 ចិត្តមិនចាករំលាកព័ត៌មាន។ 

• ការបំពាញការប្តាជា្ញាចិត្តនាះផងដារទាមទារឱាយអង្គការបាន

 បងា្ហាញជាសាធារណៈ(ឧទាហរណ៍៖នៅលើគាហទំព័រឬ 

 បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ) ចំណប់អារម្មណ៍ និងការប្តាជា្ញាចិត្ត

 បន្ថាមទៀតលើរឿងនយោបាយ ឬសាសនា។ គោលបំណង  

 នាការបាកាសចំណប់អារម្មណ៍នាះគឺដើមាបីលើកទឹកចិត្ត

 វិធីសាសា្ត "មិនមានការភា្ញាក់ផ្អើល" ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង  

 អស់មានឱកាសកាន់តាចាើនក្នុងការយល់ដឹងពីធាតុពិត

 របស់អង្គការក៏ដូចជាភាពទំនងដាលទាក់ទិននឹងគោល

 នយោបាយ ភាពជាដាគូ និងទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការ។ 

• អង្គការគួរតាពាយោយមចាករំលាកអំពីភាពជោគជ័យ និង

 បរាជ័យរបស់ពួកគាដោយបើកចំហដើមាបីលើកកម្ពស់

 គណនាយាយភាព និងវបាបធម៍បើកចំហឱាយបានទូលំទូលាយ។  

 អង្គការដាលមានតមា្លាភាពនិងបើកចំហនៅក្នុងការចាក

 រំលាកព័ត៌មានជាមួយបុគ្គលិករបស់ពួកគាទំនងជានឹងមាន  

 ការបើកចំហជាមួយសហគមន៍ និងជាសាធារណៈ។

៤.៥ មានគោលនយោ 

បាយសមេេប់ការចេក 

រំលេកព័ត៌មាន និងជំរុញ 

វបេបធម៌បើកចំហនេ

ទំនាក់ទំនង។

ការជំរុញវបេបធម៌បើកចំហនេទំនាក់ទំនង

ការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ សេចក្តីណេនាំ
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• គោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាសា្តគួរពនាយល់ពីរបៀបដាល

 បុគ្គលិកតាូវបានអភិវឌាឍដើមាបីជួយសមាួលដល់ការចូលរួម

 របស់សហគមន៍និងការសមាាចចិត្ត សា្តាប់ជនរងគាាះ និង

 ចាត់ចាងលើមតិតាឡប់ដាលអវិជ្ជមាន។ យានឌ័រនិងគោល

 នយោបាយចមាុះអាចជួយក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លានិងការ  

 ប្តាជា្ញាចិត្តរបស់អង្គការ និងបានផ្តល់នូវឧទាហរណ៍រូបី

 នាអាកបាបកិរិយដាលបានរំពឹងទុក។ មតិតាឡប់មកពី

 សហគមន៍រងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយផងដារបាាប់ដល់

 ការអភិវឌាឍយុទ្ធសាស្តា និងកម្មវិធី។

• មិនមានគាប់ព័ត៌មានអាចឬគួរតាបានចាករំលាកជាមួយភាគី 

 ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះទា។ ការសមាាចចិត្តអំពីព័ត៌មានអ្វី

 ដាលតាូវចាករំលាកគួរតាផ្អាកលើការបា៉ាន់បាមាណនា

 ហានិភ័យ។ ឧទាហរណ៍៖នៅក្នុងតំបន់អសុវត្ថិភាពមួយ

 ចំនួន ការផាសព្វផាសាយព័ត៌មានអំពីការចាកចាយសាច់បាាក់

 អាចដក់បាជាជនក្នុងហានិភ័យនាការវាយបាហារ។

• ការយកចិត្តទុកដក់តាូវតាបានអនុវត្តនៅពាលបាើសាច់រឿង  

 និងរូបភាពរបស់សហគមន៍រងគាាះពាាះវាអាចតាូវបានគា

 មើលឃើញថជាការឈ្លានពានភាពឯកជនរបស់ពួកគា 

 និងជាការរំលោភបំពានការសមា្ងាត់បាសិនបើការអនុញ្ញាត

 របស់ពួកគាមិនតាូវបានស្វាងរក។

៤.៦ មានគោល 

នយោបាយសមេេប់

ធ្វើការជមួយសហគមន៍ 

និងជនរងគេេះដោយ

គេេះមហន្តរាយ 

ដោយឆ្លុះបញ្ចេំងពី

អាទិភាព និងហានិភ័យ

ដេលពួកគេបានកំណត់

នៅក្នុងគេប់ដំណាក់កាល

នេការងារជំនួយសង្គេេះ។

៤.៧ ទំនាក់ទំនងខាងកេេ 

រួមទាំងទំនាក់ទំនងក្នុង 

គោលបំណងកៀរគរ

មូលនិធិតេូវមានលក្ខណៈ

ចេបាស់លាស់តេឹមតេូវមាន 

កេមសីលធម៌ និង

បេកបដោយការគោរព 

ដេលតំណាងឲេយ

ការប្តេជ្ញេចិត្តរបស់អង្គការសមេេប់ការចូលរួម 

និងសា្តេប់មតិសហគមន៍

ការទំនាក់ទំនងខាងកេេ

ការរឹតបន្តឹងព័ត៌មាន ការសមា្ងេត់ និងការមិនបញ្ចេញឱេយដឹង
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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

 សមា្ភារសមាាប់កៀរគរមូលនិធិ និងរូបភាពដាលបានយក

 ចាញពីបរិបទជាញឹកញាប់អាចជាការក្លាងបន្លំ។ ពួកគាអាច

 ធ្វើឱាយអ្នកមើលសន្មត់ថអ្នកដាលទទួលជំនួយទាំងអស់ដាល 

 តាូវការជំនួយ និងអស់សងាឃឹមហើយវាអាចបរាជ័យក្នុងការ

 បញ្ជាក់ពីសាចក្តីថ្លាថ្នូររបស់មនុសាស និងសមត្ថភាពរបស់

 ពួកគាក្នុងការជួយខ្លួនឯង។ គោលនយោបាយនិងការ   

 ណានាំទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងខាងកាាគួរតាតាូវរកបាន  

 សមាាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ និងអាចជួយធានាថកំហុស

 ទាំងនោះមិនកើតឡើង។

តំណភា្ជេប់សមេេប់សេចក្តីណេនាំបន្ថេមទៀត

សហគមន៍និងជនរងគេេះ

ដោយគេេះមហន្តរាយក្នុង

ភាពថ្លេថ្នូរជមនុសេសជតិ។
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ការប្តេជ្ញេទី ៥
8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3

សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយទទួលបានយន្តការដោះ

សេេយបណ្តឹងតវ៉េទាន់ពេលវេលា និងបេកបដោយសុវត្ថិភាព។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ បណ្តឹងតវ៉េតេូវបានទទួលការសា្វេគមន៍ 

និងដោះសេេយ។

ហេតុអ្វីបានជការប្តេជ្ញេចិត្តនេះមានសារៈសំខាន់?

ជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយមានសិទ្ធិប្តឹងតវា៉ាទៅទីភា្នាក់ងារ និងទទួលបានការឆ្លើយតប

សមរមាយ និងទាន់ពាលវាលា។យន្តការជាផ្លូវការសមាាប់បណ្តឹងតវា៉ា និងដោះសាាយគឺជាសមាស

ភាគសំខាន់នាគណនាយាយភាពរបស់ទីភា្នាក់ងារ និងផ្តល់ឱាយសហគមន៍រងគាាះនូវធាតុមួយចំនួននា

ការតាួតតាាលើជីវិតរបស់គា។ បណ្តឹងតវា៉ាដាលមានការឈឺចាប់ជាក់លាក់ និងអាចបាាប់អង្គការ

អំពីកំហុសធ្ងន់ធ្ងរ ឬការបរាជ័យក្នុងការឆ្លើយតបអាចឱាយពួកគាចាត់វិធានការបានទាន់ពាលវាលា

ដើមាបីកាលម្អគុណភាពកម្មវិធី។ គាប់អង្គការទាំងអស់គឺងាយនឹងមានការលួចបន្លំឬ ការរំលោភ

បំពានហើយ បាព័ន្ធបណ្តឹងតវា៉ាអាចជួយអង្គការមួយទទួលសា្គាល់ និងឆ្លើយតបជាមួយការអនុវត្ត

ដាលមិនតាឹមតាូវ មានឧបាយកល និងការកាងបាវ័ញ្ច។

សូចនាករសា្នេដេការងារ

១. សហគមន៍ និងជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយរួមមានកាុមងាយរងគាាះ និងបាត់បង់

 ឱកាសយល់ដឹងអំពីយន្ដការបណ្តឹងតវា៉ាដាលបានបង្កើតឡើងសមាាប់ការបាើបាាស់

 របស់ពួកគា។

២. សហគមន៍និង ជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយយល់ថយន្តការបណ្តឹងតវា៉ាអាចទទួល

 បាន មានបាសិទ្ធភាព  រកាសាការសមា្ងាត់ និងមានសុវត្ថិភាព។

៣. បណ្តឹងតវា៉ាតាូវបានសុើបអង្កាត  ដោះសាាយ ហើយផ្តល់លទ្ធផលតាឡប់ទៅអ្នកប្ដឹងតវា៉ា

 តាមពាលវាលាដាលបានកំណត់។
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សំណួរណេនាំសមេេប់ការតេួតពិនិតេយសកម្មភាពគន្លឹះ

• តើសហគមន៍និងជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយតាូវបានពិគាាះយោបល់អំពីការបង្កើត

 យន្តការបណ្តឹងតវា៉ាដារឬទា?

• តើវិធីសាសា្តដាលជាការចង់បានរបស់កាុមបាជាជនទាំងអស់បានយកមកពិចារណដារឬទា?

 ជាពិសាសទាក់ទិនទៅនឹងសុវត្ថិភាពនិងការរកាសាការសមា្ងាត់នៅក្នុងការបង្កើតដំណើរការបណ្តឹងតវា៉ា?

• តើព័ត៌មានអំពីដំណើរការរបស់យន្តការបណ្តឹង និងបាភាទបណ្តឹងតវា៉ាដាលអាចប្តឹងតាូវបាន

 ផ្តល់ និងយល់ចាបាស់ដោយកាុមបាជាជនទាំងអស់ដារឬទា?

• តើមានការយល់ពាម និងគោរពតាមពាលវាលាដាលបានកំណត់ដើមាបីសុើបអង្កាត    

 និងដោះសាាយបណ្តឹងតវា៉ាដារឬទា? ពាលវាលារវាងបណ្តឹងតវា៉ាបានដក់រៀបតាមលំដប់ 

 ហើយដំណោះសាាយទាំងអស់បានកត់តាាទុកដារឬទា?

 • តើបណ្តឹងតវា៉ាអំពីការកាងបាវ័ញ្ចផ្លូវភាទ និងរំលោភបំពានតាូវបានសុើបអង្កាតភា្លាមៗ

 ដោយបុគ្គលិកដាលមានសមត្ថភាពនិងកមាិតសិទ្ធិអំណចសមរមាយដារឬទា?

• សហគមន៍រងគាាះនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផាសាងទៀត(រួម

 ទាំងបុគ្គលិក និងជាពិសាសកាុមដាលអាចងាយរងគាាះ)   

 គួរតាបានពិគាាះយោបល់អំពី៖ របៀបដាលពួកគាគិតលើ

 យន្តការបណ្តឹងតវា៉ា របៀបដាលបណ្តឹងតវា៉ាតាូវបានដោះ

 សាាយសាបតាមពាលវាលា វិធីសាសា្តដាលពួកគាចង់ដក់  

 បណ្តឹងតវា៉ាទៅកាន់អង្គការ អ្វីដាលអាចមានសកា្តានុពល

 ការពារពួកគាពីការប្តឹងតវា៉ា និងរបៀបដាលពួកគាទទួលបាន  

 មតិតាឡប់អំពីបណ្តឹងតវា៉ា។ នីតិវិធីគួរតាបានបង្កើតឡើងឱាយ

 សាកសមទៅនឹងសាចក្តីតាូវការនាបរិបទនីមួយៗនិង

 លទ្ធភាពនាយន្តការបណ្តឹងតវា៉ារួមគ្នាជាមួយនឹងទីភា្នាក់ងារ

 ដទាទៀតគួរតាបានពិនិតាយផងដារ។

៥.១ ពិគេេះយោបល់ជ

មួយសហគមន៍និងជនរង

គេេះដោយគេេះមហន្ត-

រាយក្នុងការរៀបចំអនុវត្ត 

និងតេួតពិនិតេយដំណើរការ

ដោះសេេយបណ្តឹងតវ៉េ។

រៀបចំយន្តការបណ្តឹងតវ៉េ

សកម្មភាពគន្លឹះ សេចក្តីណេនាំ
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• បុគ្គលិកនឹងតាូវបណ្តុះបណ្តាលដើមាបីយល់ដឹងពីហាតុផល

 ដាលនៅពីកាាយយន្តការបណ្តឹងតវា៉ា និងនីតិវិធីសមាាប់

 បាតិបត្តិការបណ្តឹងតវា៉ានាះ។ វាជាការសំខាន់ដើមាបីពិចារណ 

 ពីរបៀបដាលបណ្តឹងតវា៉ាទទួលបានតាូវបានកត់តាា និង   

 តាមដន ហើយរបៀបរៀនសូតាពីបណ្តឹងទាំងនោះដើមាបី

 ដក់បញ្ចូលទៅក្នុងការធ្វើផានការនាពាលអនាគត។

• ពាលវាលានិងធនធាននឹងតាូវការដើមាបីធានាបានថកាុម

 ផាសាងគ្នានាបាជាជនរងគាាះដឹងពីអ្វីដាលពួកគាអាចរំពឹង

 ពីទីភា្នាក់ងារនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនាការផ្តល់សាវាកម្មឥរិយបថ  

 និងអាកបាបកិរិយរបស់បុគ្គលិកក៏ដូចជាអ្វីដាលតាូវធ្វើ និង

 កន្លាងដាលតាូវទៅបាសិនបើពួកគាចង់ប្តឹងដោយសារតា  

 ទីភា្នាក់ងារបានបរាជ័យក្នុងការបំពាញតាមបទដ្ឋានទាំងនាះ។

 ពួកគាគួរតាតាូវបានធានាថពួកគាអាចធ្វើបណ្តឹងតវា៉ាដោយ  

 សមា្ងាត់ និងគ្មានការភ័យខា្លាចពីការសងសឹក។

• យុទ្ធនាការព័ត៌មានអាចមានបាយោជន៍ក្នុងការជួយលើក  

 កម្ពស់ការយល់ដឹងពីបាព័ន្ធ និងនីតិវិធី ហើយបាជាជនគួរ  

 បានផ្តល់ឱកាសឱាយសួរសំណួរបន្ថាមទៀតអំពីរបៀបដាល

 បាព័ន្ធ និងនីតិវិធីអនុវត្តទៅបាន។

• ការចាត់ចាងការរំពឹងទុកគឺមានសារៈសំខាន់សហគមន៍អាច  

 ជឿថដំណើរការបណ្តឹងតវា៉ាអាចដោះសាាយគាប់បញ្ហារបស់

 ពួកគា។ នាះអាចបង្កើតការមិនសបាបាយចិត្តនិងការខកចិត្ត

 បាសិនបើការផ្លាស់ប្តូរដាលពួកគាបានរំពឹងទុកគឺស្ថិតនៅ

 កាាអភិបាលកិច្ចរបស់ទីភា្នាក់ងារ។

៥.២ សា្វេគមន៍ និងទទួល 

បណ្តឹងតវ៉េ និងបេេប់អំពី

របៀបដេលអាចទទួលបាន

យន្តការនេះនិងវិសាលភាព

នេបញ្ហេដេលអាចដោះ

សេេយបាន។

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីរបៀបដក់ពាកេយបណ្តឹង
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• បណ្តឹងតវា៉ាទាំងអស់គួរតាបានដោះសាាយជាលក្ខណៈ

 បុគ្គលទោះបីជាពួកវាអាចគាបដណ្តប់លើបញ្ហាសាដៀងគ្នា

 ក៏ដោយ។ ការឆ្លើយតបគួរតាបានផ្តល់ឱាយនៅពាលវាលាមួយ  

 ជាក់លាក់ ហើយអ្នកប្តឹងដឹងអំពីពាលវាលាដាលគត់គួររំពឹង 

 ទុកថនឹងទទួលបានចំលើយ(ឧទាហរណ៍ៈបាាំពីរថ្ងាសមាាប់ 

 បណ្តឹងតវា៉ាដាលមិនរសើប)។ 

៥.៣ គេប់គេង និងចាត់

ចេងបណ្តឹងតវ៉េទាំងនោះ

ឱេយទាន់ពេលវេលាបេកប

ដោយយុត្តិធម៌ និង

សមរមេយ។ ផ្តល់អាទិភាព 

ចំពោះសុវត្ថិភាពនេបណ្តឹង 

តវ៉េ និងជនរងគេេះដោយ

គេេះមហន្តរាយនៅគេប់

ដំណាក់កាលទាំងអស់។

ការគេប់គេងបណ្តឹងតវ៉េ

• នៅពាលដាលបណ្តឹងតវា៉ាស្ថិតនៅកាាអភិបាលកិច្ច   

 និងការទទួលខុសតាូវរបស់ខ្លួន គួរតាតាូវបានពនាយល់យ៉ាង

 ចាបាស់ទៅអ្នកប្ដឹង និងទីកន្លាងណដាលអាចធ្វើទៅបាន និង 

 ពាមពាៀងជាមួយអ្នកប្ដឹងក្នុងការបញ្ជូនទៅអង្គការផាសាងដាល

 សមរមាយ។ ការសមាបសមាួលជាមួយទីភា្នាក់ងារដទាទៀត 

 និងវិស័យនានានឹងតាូវបានទាមទារបាសិនបើនាះគឺដើមាបី

 ធ្វើឱាយដំណើរការបាកបដោយបាសិទ្ធភាព។

• បណ្តឹងតវា៉ាអនាមិកនិងមានគំនិតអាកាក់បានបងា្ហាញនូវ

 ការបាឈមជាក់លាក់ដោយសារតាមិនបានដឹងពីបាភព។ 

 វាអាចជាសញ្ញាពាមានមួយដល់អង្គការនៅកាាមការមិន

 សបាបាយចិត្តណមួយហើយការតាមដននឹងតាូវទាមទារ

 ដើមាបីធ្វើការសុើបអង្កាតបាសិនបើមានករណីណមួយដាល

 មិនបានទទួលសា្គាល់កាលពីមុនលើបណ្តឹងតវា៉ា។ 

• មានតាបុគ្គលិកដាលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី

 យន្តការនាះប៉ុណោ្ណាះដាលគួរសុើបអង្កាតការចោទបាកាន់ពី

 ការកាងបាវ័ញ្ចផ្លូវភាទនិងការរំលោភបំពាន (SEA) ។

• កំណត់តាាគួរតាបានរកាសាទុកអំពីរបៀបដាលយន្តការ

 បណ្តឹងតវា៉ាបានបង្កើតឡើង (រួមទាំងអ្វីជាការសមាាចចិត្ត

 មូលដ្ឋានដាលបានធ្វើឡើង) បណ្តឹងតវា៉ាទាំងអស់

ឯកសារ
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• សកា្ដានុពលសង្គមនិងអំណចតាូវតាបានបា៉ាន់បាមាណ 

 មុនពាលសមាាចចិត្តលើវិធីសាសា្តណដាលល្អបំផុតដើមាបី

 ធ្វើអន្តរកម្មជាមួយសហគមន៍។ ការយកចិត្តទុកដក់ជា

 ពិសាសគួរតាតាូវបានចំណយលើតមាូវការជាក់លាក់ចំពោះ  

 មនុសាសចាស់ ស្តាី កុមារ ជនពិការ និងជនបាត់បង់ឱកាស

 ផាសាងៗដើមាបីធានាថពួកគាមានសម្លាងក្នុងការរៀបចំ និង

 អនុវត្តបាព័ន្ធដោះសាាយបណ្តឹងតវា៉ា។ 

• ការយកចិត្តទុកដក់តាូវតាមាននៅក្នុងការសមាាចចិត្ត

 ថតើអ្នកណចាំបាច់តាូវដឹងអំពីព័ត៌មានអ្វីខ្លះនៅក្នុង

 អង្គការ។ ការផ្ដល់ឱាយមានសា្លាកសា្នាមសង្គមដាលទាក់ទង

 ជាមួយនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ និងគាាះថ្នាក់បំផុតដាល 

 ស្តាីនិងកុមារបានរាយការណ៍ពីការ រំលោភបំពានបាបនាះ   

 នឹងអាចឱាយគាបាឈមមុខនឹងជនល្មើស និងកាុមគាួសារ   

 របស់ពួកគាផ្ទាល់ វាគឺជាការចាំបាច់ដើមាបីធានាថបណ្តឹង 

 តវា៉ារបស់ពួកគានឹងតាូវបានចាត់ទុកជាការសមា្ងាត់ និង

 ពងាឹងទំនុកចិត្ដថពួកគាមិនបាឈមមុខនឹងគាាះថ្នាក់ពីការ  

 គុំកួន ឬសងសឹកនោះទា។ គោលនយោបាយផ្លុំកញ្ចាគួរតា

 ផ្តល់ជូនការធានានាការការពារដល់បុគ្គលិកដាលបាន

 បងា្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីកម្មវិធី ឬឥរិយបថរបស់មិត្តរួមការងារ។

ការការពារអ្នកប្តឹងតវ៉េ

ដាលបានធ្វើ របៀបដាលតាូវបានឆ្លើយតប និងពាលវាលា 

កំណត់។  ការយកចិត្តទុកដក់តាូវតាមានដើមាបីធានាថ

ព័ត៌មានលើបណ្តឹងតវា៉ារកាសាការសមា្ងាត់អនុលោមតាមគោល 

នយោបាយ ការពារទិន្នន័យនហើយព័ត៌មានទាំងនាះតាូវបាន 

រកាសាទុកតាឹមតាដរាបណតាូវការប៉ុណោ្ណាះ។
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សំណួរណេនាំសមេេប់តេួតពិនិតេយការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ

• តើមានគោលនយោបាយជាក់លាក់ ថវិកា និងនីតិវិធីសមាាប់ដោះសាាយបណ្តឹងតវា៉ាដារឬទា?

• តើបុគ្គលិកទាំងអស់តាូវបានផ្ដល់សាចក្តីណានាំ និងបំពាក់បំប៉នបន្ថាមស្តីពីគោលនយោបាយ 

 និងនីតិវិធីរបស់អង្គការសមាាប់ដោះសាាយបណ្តឹងតវា៉ាដារឬទា?

• តើគោលនយោបាយដោះសាាយបណ្តឹងតវា៉ារបស់អង្គការរួមមានបទបាបញ្ញត្តិសមាាប់ការ

 កាងបាវ័ញ្ចផ្លូវភាទ និងការរំលោភបំពានដារឬទា?

• តើគោលនយោបាយប្តាជា្ញាចិត្តរបស់អង្គការ និងនីតិវិធីសមាាប់ការការពារការកាងបាវ័ញ្ចផ្លូវភាទ

 និងការរំលោភបំពានបានចាករំលាកជាមួយសហគមន៍ និងជនរងគាាះដារឬទា?

• តើមានបណ្តឹងតវា៉ាដាលមិនអាចដោះសាាយបានដោយអង្គការតាូវបានបញ្ជូនទាន់ពាលវាលា

 ទៅកាន់អង្គការពាក់ព័ន្ធដទាទៀតដារឬទា?

• អង្គការដាលបំពាញបទដ្ឋានស្នូលមនុសាសធម៌គួរតាធានា

 បានថទាំងបុគ្គលិក និងសហគមន៍មានឱកាសធ្វើ

 បណ្តឹងតវា៉ា។ បណ្តឹងតវា៉ានាះអាចតាូវបានគាមើលឃើញថ  

 ជាឱកាសមួយដើមាបីកាលម្អអង្គការនិងការងាររបស់ខ្លួន។

 បណ្តឹងតវា៉ាអាចបងា្ហាញពីផលប៉ះពាល់និងភាពសមរមាយនា

 អន្តរាគមន៍ ហានិភ័យដាលមានសកា្តានុពលនិង ភាព   

 ងាយរងគាាះ និងកមាិតពាញចិត្តរបស់បាជាជនជាមួយ

 សាវាកម្មដាលបានផ្តល់។

៥.៤ ដំណើរការដោះ

សេេយបណ្តឹងតវ៉េសមេេប់

សហគមន៍ និងជនរងគេេះ

ដោយគេេះមហន្តរាយតេូវ

បានចងកេងជឯកសារ 

និងរកេសាទុកយ៉េងរៀបរយ។

ដំណើរការគួរតេូវគេបដណ្តប់ 

លើកម្មវិធីការកេងបេវ័ញ្ច

និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ 

និងបំពានពីការបេើបេេស់ 

អំណាច។

ដំណើរការដោះសេេយបណ្តឹងតវ៉េ

ការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ សេចក្តីណេនាំ
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• អង្គការ និងអ្នកគាប់គាងជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនទទួលខុសតាូវ

 សមាាប់ការធានាឱាយមានយន្តការបណ្តឹងតវា៉ានិងនីតិវិធីចំពោះ 

 ការរំលោភបំពាន និងកាងបាវ័ញ្ចផ្លូវភាទ ដាលមានសុវត្ថិភាព  

 តមា្លាភាព អាចទទួលបាន និងរកាសាការសមា្ងាត់។ អង្គការគួរ   

 តាពិចារណរួមទាំងសាចក្តីថ្លាងការណ៍ជាក់លាក់អំពីកិច្ច

 សហបាតិបត្តិការជាមួយការសុើបអង្កាតទៅលើករណីកាង  

 បាវ័ញ្ច និងរំលោភបំពានផ្លូវភាទ ទីកន្លាងសមរមាយនៅក្នុងកិច្ច

 ពាមពាៀងភាពជាដាគូរបស់ពួកគា។

ការរំលោភបំពាន និងកេងបេវញ្ច័ផ្លូវភេទ(SEA)

• ដំណើរការបណ្តឹងតវា៉ាចាំបាច់តាូវពនាយល់ឱាយបានចាបាស់

 ដល់សហគមន៍ និងបុគ្គលិកហើយយន្តការគឺតមាូវសមាាប់  

 ទាំងព័ត៌មានរសើប (ឧទាហរណ៍ទាក់ទងទៅនឹងអំពើពុក

 រលួយ ការកាងបាវញ័្ចផ្លូវភាទ និងរំលោភបំពានឬបាពាឹត្តមិន  

 តាឹមតាូវ ឬអនុវត្តខុសឆ្គងទាំងអស់) ព័ត៌មានមិនរសើប   

 (ឧទាហរណ៍៖បញ្ហាបាឈមក្នុងការបាើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

 ជាើសរីស) ។

• គោលការណ៍ណានាំគួរបញ្ជាក់ពីបណ្តឹងតវា៉ាដាលស្ថិតក្នុង  

 ការទទួលខុសតាូវផ្ទាល់របស់ទីភា្នាក់ងារ ហើយពាលវាលា   

 និងរបៀបបញ្ជូនបណ្តឹងតវា៉ាទៅឱាយអ្នកផ្តល់សាវាផាសាងទៀត។  

 តួនាទី ការទទួលខុសតាូវ និងពាលវាលាដាលបានពាមពាៀង 

 គ្នាតាូវតាចង្អុលបងា្ហាញយ៉ាងចាបាស់។ សិទ្ធិក្នុងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ 

 គួរតាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងយន្តការបណ្តឹងតវា៉ា។

• លទ្ធភាពនាការធ្វើការជាមួយភា្នាក់ងារផាសាងទៀតនៅលើយន្ដ  

 ការបណ្តឹងតវា៉ានៅក្នុងទីតាំងជាក់លាក់ណមួយ ដាគូ

 សហការ ឬវិស័យផាសាងៗទៀតគួរតាបានធ្វើការពិចារណ  

 ដូចនាះវាអាចនឹងមានការយលច់ាឡកំាន់តាតិចពីសហគមន៍  

 និងបុគ្គលិក។
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• គោលនយោបាយដាលទាក់ទងទៅភារកិច្ចរបស់អង្គការ 

 ក្នុងការថាទាំបាជាជនដាលខ្លួនមានបំណងជួយវាជា កាម   

 សីលធម៌របស់អង្គការ និងរបៀបការពារកាុមងាយរងគាាះ

 ដូចជា សា្តី កុមារ និងជនពិការគួរតាបានផាសព្វផាសាយជា

 សាធារណៈដល់បុគ្គលិកទាំងអស់។ 

• អ្នកគាប់គាងនិងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់គួរធ្វើជាគំរូនិងលើក

 កម្ពស់វបាបធម៍ នាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករវាងបុគ្គលិក

 ទាំងអស់ ដាគូ អ្នកស្ម័គាចិត្ត និងជនរងគាាះដោយគាាះ   

 មហន្តរាយ។ ការគំទារបស់ពួកគាសមាាប់ការអនុវត្តយន្ត

 ការបណ្តឹងតវា៉ាសហគមន៍គឺមានសារៈសំខាន់ណស់។

• អង្គការគួរតាមាននីតិវិធីសុើបអង្កាតជាផ្លូវការដាលបាកាន់

 ខា្ជាប់នឹងគោលការណ៍នាការរកាសាការសមា្ងាត់ ឯករាជាយភាព   

 និងការគោរព។ ការសុើបអង្កាតតាូវតាបានធ្វើឡើងក្នុង

 លក្ខណៈហ្មត់ចត់ ទាន់ពាលវាលា និងមានវិជា្ជាជីវៈ ប៉ុន្តា

 ក៏តាូវបំពាញតាមបទដ្ឋានតាឹមតាូវតាមចាបាប់ និងតមាូវតាម

 ចាបាប់ការងារក្នុងសាុកផងដារ។ អ្នកគាប់គាងដាលបាន

 ចាត់តាំងគួរតាបានទទួលបានដំបូនា្មានពីអ្នកជំនាញ ឬ

 ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការសុើបអង្កាត និងការដោះសាាយ

 កំហុស វិជា្ជាជីវៈរបស់បុគ្គលិក។

 • នីតិវិធីសារទុក្ខ និងគោលនយោបាយផ្លុំកញ្ចាគួរតាមានផង

 ដារដើមាបីដោះសាាយជាមួយនឹងបណ្តឹងតវា៉ារបស់បុគ្គលិក។

• អង្គការធ្វើការជាមួយដាគូគួរតាឯកភាពគ្នាលើរបៀបដាល

 ពួកគាលើកឡើង និងដោះសាាយបណ្តឹងតវា៉ា(រួមទាំងការ

 បាឆំងនឹងគ្នា)។

៥.៥ បង្កើត និងរៀបចំ

វបេបធម៌របស់អង្គការដេល

ក្នុងនោះបណ្តឹងតវ៉េតេូវ

បានគេយកចិត្តទុកដក់

យ៉េងខា្លេំង និងអនុវត្ត 

ដោយផ្អេកលើគោល 

នយោបាយ និងដំណើរការ 

ដេលបានកំណត់។

វបេបធម៌របស់អង្គការ
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• អង្គការដាលបានបំពាញតាមការប្តាជា្ញាចិត្តគួរតាមាន

 និយយអំពីកាមសីលធម៌បុគ្គលិកដាលតាូវបាន

 ផាសព្វផាសាយជាសាធារណៈ និងបានគំទាដោយអ្នក

 គាប់គាងជាន់ខ្ពស់។

• គោលនយោបាយការពារកុមារគួរអនុវត្តទៅបុគ្គលិក   

 និងដាគូទាំងអស់  និងការណានាំឱាយសា្គាល់ និង

 ការបណ្តុះបណ្តាលគួរតាូវបានផ្តល់អំពីបទដ្ឋាន

 អាកបាបកិរិយដាលបានរំពឹងទុក។

• បុគ្គលិកគួរដឹង និងយល់ពីផលវិបាកនាការរំលោភបំពាន

 លើកាបួនចាបាប់ (សូមមើលការប្តាជា្ញាទី៣ និង៨)។

• បុគ្គលិកគួរតាដឹងអំពីរបៀបដោះសាាយបណ្តឹងតវា៉ានិង

 ការចោទបាកាន់នាការរំលោភបំពាន។ នៅក្នុងករណី   

 សកម្មភាពបទឧកាិដ្ឋ ឬជាកន្លាងដាលចាបាប់អន្តរជាតិតាូវ

 បានរំលាយការទាក់ទងជាមួយអាជា្ញាធរដាលសមរមាយនឹង

 មានភាពចាំបាច់។

៥.៦ សហគមន៍ និង

ជនរងគេេះដោយគេេះ

មហន្តរាយដឹងយ៉េង

ចេបាស់ពីអាកបេបកិរយ

រំពឹងទុករបស់បុគ្គលិក

មនុសេសធម៌រួមបញ្ចូល

ទាំងការប្តេជ្ញេចិត្តរបស់

អង្គការក្នុងការការពារ

ពីការកេងបេវ័ញ្ច 

និងការរំលោភបំពាន

ផ្លូវភេទ។

៥.៧ បណ្តឹងតវ៉េដេល

មិនស្ថិតក្នុងដេនសមត្ថកិច្ច 

របស់សា្ថេប័ន តេូវបញ្ជូន

ទៅឱេយអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយ

អនុលោមទៅនឹង

ការអនុវត្តល្អ។

អាកបេបកិរិយបុគ្គលិក និងកេមសីលធម៌

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 non-
UN Personnel’:  

www.pseataskforce.org/uploads/tools/1351822689.pdf

Save the Children (2013) ‘Putting Accountability into Practice’: 

http://resourcecentre.savethechildren.se/library/programme-accountability-guidance-
pack-save-children-resource

See the CHS Alliance website for more resources: http://chsalliance.org/resources

តំណភា្ជេប់សមេេប់សេចក្តីណេនាំបន្ថេមទៀត
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ការប្តេជ្ញេទី ៦
8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3

សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយ ទទួលបានជំនួយដេល

មានកិច្ចសហបេតិបត្តិការនិងបំពេញបន្ថេម។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ជំនួយមនុសេសធម៌ដេលមានកិច្ចសហបេតិបត្តិការ 

និងបំពេញបន្ថេម។

ហេតុអ្វីបានជការប្តេជ្ញេចិត្តនេះមានសារៈសំខាន់?

កម្មវិធីដាលគាបដណ្តប់គាប់គាាន់និងទាន់ពាលវាលាហើយនិងការឆ្លើយតបមនុសាសធម៌ដាលមាន

បាសិទ្ធភាពតមាូវឱាយមានកិច្ចសហបាតិបត្តិ។ យន្តការសមាបសមាួលដូចជាបាព័ន្ធផ្នាកគឺទាមទារ

ឱាយបង្កើតនូវការបាងចាកយ៉ាងចាបាស់លាស់ពីការងារ និងការទទួលខុសតាូវ និងកំណត់គមា្លាត

នៅក្នុងការគាបដណ្តប់និងគុណភាព។ វាជាការសំខាន់ដើមាបីបងា្ការកិច្ចខិតខំបាឹងបាាងដាលស្ទួន

ឬជាន់គ្នា និងខ្ជះខា្ជាយធនធាន។ ការចាករំលាកព័ត៌មាននិងចំណាះដឹងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ ការធ្វើ 

ផានការរួមគ្នា និងសកម្មភាពរួមបញ្ចូលគ្នាក៏អាចធានាថអង្គការគាប់គាងហានិភ័យបានបាសើរ 

និងធ្វើឱាយបាសើរឡើងនូវលទ្ធផលនាការឆ្លើយតប។

សូចនាករសា្នេដេការងារ

១.  សហគមន៍និងជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយមិនបានកំណត់គមា្លាត និងសកម្មភាព

 តាួតសុីគ្នាក្នុងការឆ្លើយតប។

២.  ការឆ្លើយតបរបស់អង្គការចាករំលាកព័ត៌មានដាលពាក់ព័ន្ធតាមរយៈយន្តការសមាប

 សមាួលផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ។

៣.  អង្គការសមាបសមាួលការបា៉ាន់បាមាណតមាូវការ ចាកចាយជំនួយមនុសាសធម៌ និង   

 តាួតពិនិតាយលើការអនុវត្តរបស់ខ្លួន ។



54 សេចក្តីណេនាំបទដ្ឋេនស្នូលមនុសេសធម៌និងសូចនាករ

សំណួរណេនាំសមេេប់ការតេួតពិនិតេយសកម្មភាពគន្លឹះ

• តើព័ត៌មានអំពីសមត្ថភាពរបស់អង្គការ ធនធាន  តំបន់ភូមិសាសា្ត និងវិស័យនា ការងារតាូវ

 បានចាករំលាកជាមួយអ្នកឆ្លើយតបដទាទៀតទៅនឹងគាាះមហន្តរាយតាមមធាយោបាយដាល

 ទាន់ពាលវាលាដារឬទា?

• តើព័ត៌មានអំពីសមត្ថភាព ធនធាន តំបន់ និងវិស័យនាការងាររបស់អង្គការរួមទាំងអាជា្ញាធរ

 ថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិអាចទទួលបាន និងតាូវបានបាើបាាស់ដារឬទា?

• តើរចនាសម្ព័ន្ធសមាបសមាួលដាលមានសាាប់តាូវបានកំណត់និងគំទាដារឬទា?

• តើកម្មវិធីរបស់អង្គការដទាទៀតនិងអាជា្ញាធរបានយកមកគិតនៅពាលបង្កើត ធ្វើផានការ    

 និងអនុវត្តកម្មវិធីដារឬទា?

• តើគមា្លាតនាតំបន់គាបដណ្តប់បានកំណត់ និងដោះសាាយដារឬទា?

• វិស័យឯកជនអាចនាំមកនូវបាសិទ្ធភាពផ្នាកពាណិជ្ជកម្ម 

 ជំនាញ បំពាញបន្ថាម និងធនធានទៅដល់ភា្នាក់ងារ

 មនុសាសធម៌។ ការចាករំលាកព័ត៌មានយ៉ាងហោចណស់  

 តាូវបានទាមទារដើមាបីជៀសវាង សកម្មភាពស្ទួនគ្នានិង

 លើកកម្ពស់ការអនុវត្តល្អផ្នាកមនុសាសធម៌។ ភាពជាដាគូ

 ជាមួយវិស័យឯកជនគួរធានាថមានផលបាយោជន៍

 ជាក់លាក់សមាាប់ជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយ   

 ខណៈដាលការទទួលសា្គាល់ថភា្នាក់ងារវិស័យឯកជន

 អាចមានគោលបំណងបន្ថាមទៀតរបស់ពួកគាផ្ទាល់។

៦.១ កំណត់តួនាទី 

ការទទួលខុសតេូវ 

សមត្ថភាព និងចំណង់

ចំណូលចិត្តនេគេប់

ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ 3

ការធ្វើការជមួយវិស័យឯកជន

សកម្មភាពគន្លឹះ សេចក្តីណេនាំ

• យោធាបានផ្តល់នូវជំនាញនិងធនធានជាក់លាក់រួមមាន 

 សន្តិសុខ ភស្តុភារ ការដឹកជញ្ជូន និងការទំនាក់ទំនង។   

 ទោះជាយ៉ាងណ ការចូលរួមជាមួយពួកយោធាណមួយ

 គួរតាមានសាវាកម្ម និងការដឹកនាំដោយទីភា្នាក់ងារមនុសាស

 ធម៌ហើយយោងតាមគោលការណ៍ណានាំដាលបានអនុម័ត។

ការធ្វើការជមួយផ្នេកយោធា

3 រួមបញ្ចូលអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការមនុសាសធម៌ កាុមហ៊ុនឯកជន និងកាុមដាលពាក់ព័ន្ធផាសាងៗទៀត



55សេចក្តីណេនាំបទដ្ឋេនស្នូលមនុសេសធម៌និងសូចនាករ

• ទីភា្នាក់ងារមនុសាសធម៌មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការគំទាមុខងារ

 ជាអ្នកឆ្លើយតប និងសមាបសមាួលរបស់រដ្ឋ។

• អង្គការក្នុងសាុកនិងបណ្តាញសង្គមសុីវិលមានចំណាះ

 ដឹងនិងបទពិសោធនាបរិបទដ៏ជាក់លាក់គួរឱាយកត់សំគល់  

 ប៉ុន្តាអាចតាូវការការគំទាក្នុងការបង្កើតឡើងវិញដោយ

 ខ្លួនឯង ទៅតាមផលប៉ះពាល់នាគាាះមហន្តរាយ។ 

• ការសហការនិងកន្លាងដាលអាចធ្វើទៅបានការចាករំលាក 

 ធនធាននិងគាឿងបរិកា្ខារបង្កើនសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍   

 រដ្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្ទះ មា្ចាស់ជំនួយ និងទីភា្នាក់ងារមនុសាសធម៌

 ដាលមានអាណត្តិ និងជំនាញផាសាងគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖   

 ការបា៉ាន់បាមាណ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការវាយតម្លារួមគ្នា

 អាចជួយបំបាកឧបសគ្គរវាងអង្គការ និងធានាឱាយបាននូវវិធី

 សាសា្តជាប់ទាក់ទងចាើនថាមទៀត (សូមមើលតំណភា្ជាប់

 ទៅកាន់ការណានាំបន្ថាមទៀតខាងកាាម) ។

៦.២ធានាថាការឆ្លើយ

តបជំនួយមនុសេសធម៌

បំពេញបន្ថេមទៅលើ

ជំនួយមនុសេសធម៌របស់

អាជ្ញេធរថា្នេក់មូលដ្ឋេន 

និងជតិ 4 និងអង្គការ 

មនុសេសធម៌ផេសេងទៀត។

ជំនួយបំពេញបន្ថេម

 អង្គការមួយចំនួននឹងរកាសាកិច្ចពិភាកាសាអបាបរមាមួយដើមាបី

 ធានាបាសិទ្ធភាពបាតិបត្តិការ (ឧទាហរណ៍ ចាករំលាក

 ព័ត៌មានកម្មវិធីមូលដ្ឋាន) ខណៈពាលដាលអ្នកផាសាងទៀត

 អាចបង្កើតតំណភា្ជាប់កាន់តារឹងមាំ (ឧទាហរណ៍៖ការបាើ

 បាាស់ទាពាយសមាបត្តិយោធា)។

• គាប់ករណី ទីភា្នាក់ងារមនុសាសធម៌តាូវស្ថិតនៅដច់ពីគ្នា

 យ៉ាងចាបាស់លាស់ពីយោធាដើមាបីជៀសវាងការ ផាសារភា្ជាប់

 ទំនាក់ទំនងណមួយដាលពិត ឬការយល់ឃើញជាមួយ

 នឹងរបៀបវារៈនយោបាយ ឬយោធាដាលអាចសមាុះសមាួល  

 អពាយោកាិតាយភាព ឯករាជាយភាព ភាពជឿទុកចិត្ត សន្តិសុខ   

 របស់ទីភា្នាក់ងារ និងចូលទៅដល់បាជាជនរងគាាះ។

4 កន្លាងណដាលអាជា្ញាធរជាភាគីជម្លាះ ភា្នាក់ងារមនុសាសធម៌គួរតាបាើការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនដោយឯករាជាយរកាសាផលបាយោជន៍ 

 របស់សហគមន៍ និងជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយជាចំនុចស្នូលនាការសមាាចចិត្តរបស់ពួកគា។
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• ជាញឹកញាប់កិច្ចខិតខំបាឹងបាាងតាូវតាធ្វើឡើងដើមាបីលើក

 ទឹកចិត្ត ដល់ការសមាបសមាួលដូចជាភា្នាក់ងារមូលដ្ឋាន

 អាចនឹងមិនបានចូលរួមទា បាសិនបើយន្តការសមាប

 សមាួលធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធតាជាមួយទីភា្នាក់ងារអន្តរជាតិ។   

 ទីតាំងនាការបាជុំ ឬភាសាដាលបានបាើអាចជាឧបសគ្គ

 ដល់ការចូលរួមរបស់ភា្នាក់ងារមូលដ្ឋាន។ យន្តការថ្នាក់ជាតិ

 និងថ្នាក់កាាមជាតិតាូវបានទាមទារ ហើយខាសាបណោ្តាយ

 រាយការណ៍ចាបាស់លាស់ក៏ចាំបាច់តាូវបង្កើតឡើងដារ។ 

 ការចូលរួមក្នុងយន្តការសមាបសមាួលមុនគាាះមហន្តរាយ

 បង្កើតទំនាក់ទំនងនិងបង្កើនការសមាបសមាួលអំឡុង

 ពាលឆ្លើយតប។

• ទីកន្លាងដាលសាបនឹងរចនាសម្ព័ន្ធសមាបសមាួល

 គឺមានភាពចាំបាច់ ហើយគួរតាមានយុទ្ធសាសា្តចាបាស់

 លាស់សមាាប់ផាសារភា្ជាប់ជាមួយគណៈកម្មការសមាប

 សមាួលរយៈពាលវាង។ បាព័ន្ធតាមផ្នាកនាះគឺជាការទទួល

 សា្គាល់យន្តការសមាបសមាួលនា ការងារសង្គាាះបនា្ទាន់ 

 ប៉ុន្តាគួរតាគំទាលើយន្តការសមាបសមាួលថ្នាក់ជាតិផងដារ។ 

• កិច្ចបាជុំដាលមានការចូលរួមពីវិស័យផាសាងគ្នាអាចអនុញ្ញាត

 ឱាយតមាូវការរបស់បាជាជននឹងតាូវបានដោះសាាយទាំង

 សាុងជាជាងស្ថិតនៅភាពដច់ដោយឡាក (ឧទាហរណ៍ៈ   

 ជមាករបស់បាជាជន ទឹក អនាម័យទូទៅ អនាម័យខ្លួន

 បាាណ និងតមាូវការចិត្តសង្គមគឺមានចំណងទាក់ទងគ្នា

 ទៅវិញទៅមក) ។

 • នៅគាប់បរិបទសមាបសមាួល ការប្តាជា្ញាចិត្តរបស់ភា្នាក់ងារ

 ក្នុងការចូលរួមនឹងតាូវបានរងឥទ្ធិពលដោយគុណភាពនា

 យន្តការសមាបសមាួលនាះ។ អ្នកដឹកនាំសមាបសមាួល

 ការទទួលខុសតាូវដើមាបីធានាថកិច្ចបាជុំនិងការចាករំលាក   

 ពត៌មានតាូវបានចាត់ចាងបានយ៉ាងល្អមានបាសិទ្ធភាព

៦.៣ ចូលរួមក្នុងគណៈ

កម្មការសមេបសមេួល

ដេលពាក់ព័ន្ធ និងសហការ

ជមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធផេសេង

ទៀតដើមេបីកាត់បន្ថយ

តមេូវការសមេេប់

សហគមន៍ និងបង្កើន

ការគេបដណ្តប់ និងផ្តល់

សេវកម្មជំនួយមនុសេសធម៌

ឱេយកាន់តេទូលំទូលាយ។

គណៈកម្មការសមេបសមេួល
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៦.៤ ចេករំលេកពត៌មាន

ចាំចាច់ជមួយដេគូកេុម

សមេបសមេួល និងអ្នក

ពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀតតាម

រយៈបណា្តេញទំនាក់

ទំនងដេលសមសេប។

ការចេករំលេកព័ត៌មាន

 និងលទ្ធផល។ គណៈកម្មការសមាបសមាួល ចាំបាច់តាូវ

 កំណត់វិសាលភាពនាសកម្មភាព និងការប្តាជា្ញារបស់ខ្លួន    

 ដូចជាសកម្មភាពដាលជាន់គ្នាជាមួយគណៈកម្មការដទា

 ទៀតនិងពីរបៀបចាត់ចាងការទាំងនោះ (ឧទាហរណ៍៖ 

 ទាក់ទង នឹងគណនាយាយភាព យានឌ័រ និងការការពារ) ។

• មុខងារការរសមាបសមាួលចមាបងគឺធានាបានថការអនុវត្ត

 បាកាន់ខា្ជាប់ទៅនឹងបទដ្ឋាននិងគោលការណ៍ណានាំ ហើយ

 ផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានដាលសមាាចបានគឺអាចធ្វើទៅបាន

 តាឹមតាតាមរយៈការងារសហបាតិបត្តិការណ៍ និងមាន

 គណនាយាយភាពនឹងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ទាំងនាះអាចធ្វើ

 បានដោយការរំលឹកភា្នាក់ងារមិនតាូវបាកាន់ខា្ជាប់តាឹមតា

 មូលដ្ឋានបច្ចាកទាសប៉ុណោ្ណាះទា ប៉ុន្តាតាូវបំពាញផងដារនូវ

 បទដ្ឋានស្នូលមនុសាសធម៌ ហើយដោយធានាថសូចនាករ

 សា្នាដាការងារសមាាប់បទដ្ឋានស្នូលមនុសាសធម៌គឺបាន 

 សមាបទៅនឹង បរិបទ និងបាើបាាស់ដើមាបីវាយតម្លា និង   

 តាួតពិនិតាយការឆ្លើយតប។

• ការចាករំលាកព័ត៌មាន (រួមទាំងផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ) រវាង   

 ភាគីពាក់ព័ន្ធផាសាងគ្នា និងយន្តការសមាបសមាួលផាសាង

 ខុសគ្នាទំនងជាគមា្លាត ឬភាពស្ទួននឹងតាូវបានកំណត់។

• ជាការសំខាន់ក្នុងការគោរពការបាើបាាស់ភាសាទៅតាម

 តំបន់នៅក្នុងកិច្ចបាជុំ និងទំនាក់ទំនងផាសាងៗ និងពិនិតាយ

 មើលឧបសគ្គក្នុងការទំនាក់ទំនង ដូច្នាះភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុង

 មូលដ្ឋានអាចចូលរួមបាន។
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• យកចិត្តទុកដក់ក្នុងការនិយយឱាយបានចាបាស់ និង ជៀសវាង  

 បាើភាសាមិនតាឹមតាូវ និងគាាមភាសាជាពិសាស នៅពាល

 ដាលអ្នកចូលរួមនិយយភាសាមិនដូចគ្នា។ វាអាចមាន

 តមាូវការក្នុងការផ្តល់នូវអ្នកបកបាាផ្ទាល់មាត់និងអ្នកបកបាា   

 ផងដារ។

សំណួរណេនាំសមេេប់តេួតពិនិតេយការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ

• តើអង្គការមានការប្តាជា្ញាចាបាស់លាស់ទៅលើគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាសា្តដើមាបីធ្វើការ

 សហបាតិបត្តិការណ៍ជាមួយភា្នាក់ងារផាសាងទៀតដារឬទា?

• តើមានបានបង្កើតនូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ឬលក្ខខណ្ឌសមាាប់ការជាើសរីសដាគូសហបាត្តិបត្តិការណ៍   

 និងសមាបសមាួលដារឬទា?

• តើអង្គការមានកិច្ចពាមពាៀងភាពជាដាគូជាផ្លូវការដារឬទា?

• តើកិច្ចពាមពាៀងភាពជាដាគូរួមមាននិយមន័យចាបាស់លាស់នាតួនាទី ការទទួលខុសតាូវ 

 និងការប្តាជា្ញារបស់ដាគូនីមួយៗរួមទាំងរបៀបដាលដាគូនីមួយៗរួមចំណាកដល់ការបំពាញ

 គោលការណ៍មនុសាសធម៌រួមគ្នាដារឬទា?

• អង្គការដាលបានបំពាញបទដ្ឋានស្នូលមនុសាសធម៌តាូវ

 ធានាថការប្តាជា្ញាក្នុងការសមាបសមាួលតាូវបានរួម

 បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាសា្តធនធាន

 របស់អង្គការ។ អង្គការគួរតាផ្តល់នូវសាចក្តីថ្លាងការណ៍

 មួយស្តីពីរបៀបដាលខ្លូននឹងចូលរួមជាមួយដាគូ អាជា្ញាធរ

 និង ភា្នាក់ងារមនុសាសធម៌ផាសាងទៀត (កន្លាងដាលសមសាប 

 អាចជាមួយភា្នាក់ងារមិនមានមនុសាសធម៌)។

៦.៥ គោលនយោបាយ 

និងយុទ្ធសាសេ្តរួមបញ្ចូល

ការប្តេជ្ញេចេបាស់លាស់ក្នុង

ការសមេបសមេួល និង

សហបេតិបត្តិការជមួយ

អ្នកពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត 

ដូចជអាជ្ញេធរថា្នេក់ជតិនិង

ថា្នេក់មូលដ្ឋេនដោយគ្មេនការ

លើកលេងចំពោះគោលការ

ណ៍ជំនួយមនុសេសធម៌។

ការប្តេជ្ញេក្នុងការសមេបសមេួល និងសហបេតិបត្តិការណ៍

ការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ សេចក្តីណេនាំ
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• បុគ្គលិកតំណងឱាយទីភា្នាក់ងារសមាបសមាួលកិច្ចបាជំុគួរ

 មានព័ត៌មានសមសាប ជំនាញ និងសិទ្ធិអំណចដើមាបីរួម

 ចំណាកដល់ការធ្វើផានការ និងការសមាាចចិត្ត។ 

 ការទទួលខុសតាូវការសមាបសមាួលគួរតាបានបងា្ហាញ

 យ៉ាងចាបាស់នៅក្នុងឯកសារពណ៌នាការងាររបស់ពួកគា។

• ទាំងអង្គការមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិគួរតាចូលរួម ឬសហ

 បាតិបត្តិការណ៍ជាមួយដាគូ។ភាពចាបាស់លាស់និងបាន

 ចាករំលាកការយល់ដឹងពីអាណត្តិរបស់អង្គការនីមួយៗ 

 តួនាទី និងការទទួលខុសតាូវទៅវិញទៅមកតាូវការជា

 ចាំបាច់បាសិនបើភាពជាដាគូបាកបដោយបាសិទ្ធិភាព

 និងគណនាយាយភាព។

• អាចមានបាភាទផាសាងគ្នានាការរៀបចំជាមួយដាគូនានា

 ចាប់តាំងពីកិច្ចសនាយោលើការសមាាចចិត្តដាលបានចាក

 រំលាក និងធនធានដាលបានចាករំលាក។

• សា្ថានភាពភាគចាើនអង្គការដាគូមានអាណត្តិ និង ទសាសន 

 វិស័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាហើយចង់រកាសាឯករាជាយភាពរបស់

 ខ្លួន។ ទោះយ៉ាងណតាងតានឹងមានឱកាសសមាាប់

 ការសិកាសា និងការអភិវឌាឍទៅវិញទៅមកហើយភាគីទាំងពីរ

 បានតាៀមខ្លួនចំណាញពីភាពជាដាគូ។

៦.៦ ធ្វើការជមួយដេគូ 

តេូវបានគេប់គេងដោយ

កិច្ចពេមពេៀងចេបាស់លាស់ 

សុីគ្នេ និងគោរពអាណត្តិ 

កាតព្វកិច្ច និងឯករាជេយ 

ភាពគ្នេទៅវិញទៅមក 

និងទទួលសា្គេល់ឧបសគ្គ 

និងការប្តេជ្ញេចិត្តរបស់

ពួកគេ។

ការធ្វើការជមួយដេគូ
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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

Knox Clarke, P. and Campbell, L. (2015) ‘Exploring coordination in humanitarian 
clusters’. ALNAP Study. London: ALNAP/ODI:

http://www.alnap.org/resource/20360

See the CHS Alliance website for more resources: http://chsalliance.org/resources

តំណភា្ជេប់សមេេប់សេចក្តីណេនាំបន្ថេមទៀត
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ការប្តេជ្ញេទី ៧
8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3

សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយអាចរំពឹងថា បានទទួល 

ជំនួយដេលមានការកេលម្អ ពីពេេះអង្គការបានរៀនសូតេពីបទពិសោធន៍ 

និងការឆ្លុះបញ្ចេំង។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ភា្នេក់ងារជំនួយមនុសេសធម៌បន្តរៀនសូតេ 

និងកេលម្អ។

ហេតុអ្វីបានជការប្តេជ្ញេចិត្តនេះមានសារៈសំខាន់?

ការរៀនពីភាពជោគជ័យ និងបរាជ័យហើយអនុវត្ដការរៀនសូតាទាំងនោះដើមាបីកាបាា និងសមាប 

ការងារបច្ចុបាបន្ន និងនាពាលអនាគតគឺជាចំនុចស្នូលនាការងារគាប់គាងគណនាយាយភាព និងគុណភាព។ 

វបាបធម៌នាការរៀននិងការអភិវឌាឍឥតឈប់ឈរគួរមានជាប់នៅក្នុងបាះដូងរបស់អង្គការដាលមានវិជា្ជាជីវៈ 

និងដាលបានប្តាជា្ញាចិត្តហើយគឺជាមូលដ្ឋានដើមាបីធានាឱាយមានបាសិទ្ធភាព និងបាសិទ្ធផលការងារ។ 

អន្តរកម្មថារជាមួយនឹងអ្នកបាើបាាស់សាវាគឺតាូវការជាចាំបាច់ដូចោ្នាះការផ្លាស់ប្តូរ និងការសមាបអាច

តាូវធ្វើឡើងឱាយឆប់រហ័សតាមដាលអាចធ្វើទៅបាន។ ការសហការជាមួយនឹងទីភា្នាក់ងារដទាទៀត

ក៏អាចបង្កើនការរៀនសូតាផងដារ។

សូចនាករសា្នេដេការងារ

១. សហគមន៍និងជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយកំណត់ការកាលម្អចំពោះជំនួយ 

 និង ការការពារដាលពួកគាទទួលកន្លងមក។ 

២. ការកាលម្អតាូវបានធ្វើឡើងសមាាប់អន្តរាគមន៍ជាជំនួយ និងការការពារដាលជាលទ្ធផល

 នាការរៀនសូតាបានយកមកបាើនៅក្នុងការឆ្លើយតបបច្ចុបាបន្ន។

៣. ជំនួយមនុសាសធម៌និងការការពារដាលផ្តល់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរៀនសូតាពីការឆ្លើយតប   

 ផាសាងៗទៀត។
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សំណួរណេនាំសមេេប់ការតេួតពិនិតេយសកម្មភាពគន្លឹះ

• តើការវាយតម្លា និងពិនិតាយឡើងវិញនូវការឆ្លើយតបនាគាាះមហន្តរាយសាដៀងគ្នាតាូវបាន

 ពិគាាះយោបល់និងបានដក់បញ្ចូលជាការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីដារឬទា?

• តើការតាួតពិនិតាយ ការវាយតម្លា មតិតាឡប់ និងដំណើរការដោះសាាយបណ្តឹងតវា៉ានាំទៅរក

 ការផ្លាស់ប្តូរនិងការបង្កើតថ្មីក្នុងការបង្កើតនិងអនុវត្តកម្មវិធីដារឬទា?

• តើការរៀនសូតាបានចងកាងឯកសារជាបាព័ន្ធដារឬទា?

• តើបាព័ន្ធជាក់លាក់តាូវបានបាើដើមាបីចាករំលាកការរៀនសូតាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ រួមទាំង

 បាជាជនរងគាាះនិងដាគូដារឬទា?

• គោលវិធីនិងវិធីសាសា្តផាសាងគ្នាសុីទៅនឹងគោលបំណង

 ខុសៗគ្នានាការអនុវត្តន៍ ការរៀនសូតា និងគណនាយាយភាព។ 

 ការរៀនសូតាគួរតាពិចារណលើភាពបរាជ័យពាមទាំង

 ជោគជ័យ និងភា្នាក់ងារចាត់ទុកថជាការរៀនសូតាបន្ថាម

 ទៀតពីអ្នកមុន។

• ការតាួតពិនិតាយដាលមានបាសិទ្ធភាពបាើទិន្នន័យបាប

 គុណភាពនិងបាបបរិមាណ ទាញយកពីវិធីសាសា្តខុសគ្នា

 ជាមួយទិន្នន័យតាីកោណ និងការរកាសាកំណត់តាាជាប់លាប់។

 • ភាពចាបាស់លាស់អំពីចាតនាបាើ និងអ្នកបាើបាាស់ទិន្នន័យ

 គួរតាកំណត់នូវអ្វីដាលបានបាមូល និងរបៀបដាលតាូវបាន   

 បងា្ហាញ។ ការយកចិត្តទុកដក់តាូវធ្វើឡើងចំពោះការមិន

 បាមូលទិន្នន័យដាលមិនតាូវបានវិភាគ ឬបាើបាាស់។

• បាព័ន្ធតាួតពិនិតាយគួរតាបង្កើតឡើងមានលក្ខណៈសាមញ្ញ 

 និងអាចបាើបាាស់បានតាមដាលអាចធ្វើទៅបាន ខណៈ

 ពាលដាលការទទួលសា្គាល់ថព័ត៌មានគួរតាតំណងឱាយ

 កាុមផាសាងៗគ្នា។

៧.១ រៀនសូតេពី

មេរៀនទទួលបាន និង

បទពិសោធន៍នៅពេល

រៀបចំកម្មវិធី។

ការរៀនពីបទពិសោធន៍

សកម្មភាពគន្លឹះ សេចក្តីណេនាំ
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•  ក្នុងឆ្នាំថ្មីៗនាះ មានការផ្តាតជាសំខាន់លើការបាើបាាស់

 វិធីសាសា្តបាកបដោយភាពច្នាបាឌិត គោលវិធី និង

 ឧបករណ៍សមាាប់ដោះសាាយឧបសគ្គរារាំងមួយចំនួន

 ក្នុងការឆ្លើយតបជំនួយមនុសាសធម៌។ បណ្តាញផ្តល់មូលនិធិ

 តាូវបានបង្កើតឡើងដាលអាចឱាយទីភា្នាក់ងារដាលមានបំណង

 ចង់អភិវឌាឍនូវគំនិតថ្មីនិងការច្នាបាឌិតដូចជាការបាើបាាស់

 បច្ចាកវិទាយោថ្មីសមាាប់អនាម័យទូទៅនិងកម្មវិធីផ្តាតលើ

 សាច់បាាក់ ឬបាើបាាស់កាន់តាចាើនឡើងនូវឧបករណ៍

 ឌីជីថល និងបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ។ 

• ជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយដាលមានការច្នាបាឌិត

 ក្នុងការសមាបទៅនឹងកាលៈទាសៈដាលផ្លាស់ប្តូរ និងការ

 គំទាអាចនឹងបានផ្តល់ឱាយដើមាបីពួកគាបានចូលរួមក្នុង

 ដំណើរការជាបាព័ន្ធបន្ថាមទៀតនាការច្នាបាឌិត 

 និងការអភិវឌាឍ។

៧.២ រៀនសូតេ ច្នេបេឌិត

 និងអនុវត្តការផ្លេស់ប្តូរ

ដោយផ្អេកលើការតេួត

ពិនិតេយ ការវយតម្លេ និង 

មតិតេឡប់ពេមទាំង

បណ្តឹងតវ៉េ។

ការច្នេបេឌិត

• ជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយជាអ្នកវិនិច្ឆ័យដ៏ល្អនា

 ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងជីវិតរបស់ពួកគា និងការបាើបាាស់ការ

 សា្តាប់ដោយបើកចំហរ ហើយនិងវិធីសាស្តាចូលរួមបាប

 គុណភាពផាសាងៗក៏ដូចជាវិធីសាសា្តបាបបរិមាណគួរតាូវ

 បានលើកទឹកចិត្ត។ ការរៀនសូតាគួរតាូវបានចាករំលាក

 និងពិភាកាសាជាមួយសហគមន៍។

• ព័ត៌មានបានពីយន្តការមតិតាឡប់និងបណ្តឹងតវា៉ា

 គួរតាូវ បានពិនិតាយឡើងវិញនៅពាលវាយតម្លាកម្មវិធី។   

 ផានការសកម្មភាពដាលបានពាមពាៀង និងចាបាស់លាស់

 អាចជួយធានាថការវាយតម្លា និងការពិនិតាយឡើងវិញនូវ

 អនុសាសន៍គឺតាូវបានតាមដន។
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•  វាជាបាយោជន៍នាតមា្លាភាពនិងបាសិទ្ធភាពកម្មវិធី ព័ត៌មាន

 ដាលបានមកពីការតាួតពិនិតាយគួរតាបានចាករំលាកជាទៀង

 ទាត់ជាមួយនឹងសហគមន៍រងគាាះ។ ការតាួតពិនិតាយអនុវត្ត

 ដោយជនរងគាាះខ្លួនឯងផ្ទាល់អាចបង្កើនតមា្លាភាពនិង

 គុណភាពថាមទៀត និងលើកទឹកចិត្តឱាយមានភាពជាមា្ចាស់

 លើព័ត៌មានទាំងនោះ។

• ការរៀនសូតាបាបសហបាតិបត្តិការជាមួយភា្នាក់ងារដទា

 ទៀតនិងសា្ថាប័នជាន់ខ្ពស់គីជាកាតព្វកិច្ចបាកបដោយវិជា្ជា

 ជីវៈនិងអាចបងា្ហាញ ពីការយល់ឃើញ និងគំនិតថ្មីៗដូចជា

 ការបង្កើនការបាើបាាស់ធនធានមានកមាិត។ កិច្ចសហ

 បាតិបត្តិការក៏អាចជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកនាការវាយតម្លា

 ជាន់គ្នានៅក្នុងសហគមន៍តាមួយផងដារ។

• លំហាត់រៀនសូតាជាមួយមិត្តរួមការងារតាូវបានបាើដោយ

 អង្គការផាសាងពីគ្នា និងអាចតាូវបានអនុវត្តដើមាបីតាួតពិនិតាយ

 ការរីកចមាើននៅក្នុងពាលវាលាពិតបាាកដ ឬជាការឆ្លុះ

 បញ្ជាំងលំហាត់បនា្ទាប់ពីសង្គាាះបនា្ទាន់។

• ព័ត៌មានដាលបាមូលបានតាមរយៈការតាួតពិនិតាយនិង

 ការវាយតម្លាគួរតាូវបានវិភាគនិងបងា្ហាញនៅក្នុងទមាង់

 សង្ខាបដាល សមាបសមាួលដល់ការចាករំលាក និង   

 ការសមាចចិត្ត។ សាចក្តីសង្ខាបខ្លី អត្ថបទសង្ខាប ការបាជុំ 

 ឬខាសាភាពយន្តជួយឱាយព័ត៌មាននិងចំណាះដឹងកាន់តា

 ងាយរកបាន។

៧.៣ ចេករំលេកការ

រៀនសូតេនិងការច្នេ

បេឌិតទាំងក្នុងសា្ថេប័ន 

ជមួយ សហគមន៍ 

និងជនរងគេេះដោយ

គេេះមហន្តរាយ និង 

ភាគីពាក់ព័ន្ធដទេទៀត។

កិច្ចសហបេតិបត្តិការ និងការចេករំលេកមេរៀន
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សំណួរណេនាំសមេេប់ការតេួតពិនិតេយការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ

• តើមានគោលនយោបាយនិងធនធានសមាាប់វាយតម្លា និងរៀនសូតាដារឬទា? 

 តើបុគ្គលិកបានដឹងដារឬទា?

• តើមានការណានាំចាបាស់លាស់សមាាប់ការកត់តាានិងផាសព្វផាសាយការរៀនសូតាដោយរួម

 បញ្ចូលទាំងការណានាំជាក់លាក់ដាលតាូវអនុវត្តចំពោះវិបត្តិមនុសាសធម៌ដារឬទា?

• តើការរៀនសូតាបានកំណត់នូវកមាិតកម្មវិធី ចងកាងជាឯកសារ និងចាករំលាកនៅក្នុង

 អង្គការដារឬទា?

• តើអង្គការជាសមាជិកសកម្មក្នុងវាទិការៀនសូតានិង ច្នាបាឌិតដារឬទា? 

 តើអង្គការបានចូលរួមចំណាកក្នុងវាទិកាទាំងនាះយ៉ាងដូចម្ដាច?

• មារៀនគន្លឹះនិងតំបន់ដាលបានកំណត់សមាាប់ការកាលម្អ

 គឺមិនមានតាងតាបានដោះសាាយជាលក្ខណៈបាព័ន្ធហើយ 

 មារៀនមិនអាចតាូវបានចាត់ទុកថបានរៀនសូតាទា

 លុះតាាតានាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរដាលអាចបងា្ហាញបាាប់

 ពីការឆ្លើយតបនាពាលបច្ចុបាបន្នឬបន្តបនា្ទាប់។

• នៅក្នុងវដ្តនាការរៀនសូតារបស់ខ្លួនអង្គការគួររួមបញ្ចូល

 ផានការពិនិតាយនិងកាលម្អ សមាាប់ការអនុវត្តរបស់ខ្លួន

 ដាលផ្អាកលើការវាស់វាងសូចនាករគោលដៅ។

• បុគ្គលិកទាំងអស់គួរដឹងពីការទទួលខុសតាូវរបស់ខ្លួន

 ទាក់ទងទៅនឹងការតាួតពិនិតាយភាពរីកចមាើននាការងារ

 របស់ពួកគា។ ដូច្នាះពួកគាចាំបាច់តាូវយល់អំពីរបៀបដាល

 ការរៀនសូតាអាចរួមចំណាកដល់ការអភិវឌាឍបុគ្គលិក

 លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លូនរបស់ពួកគា ។

៧.៤ មានគោល

នយោបាយ វយតម្លេ 

និងរៀនសូតេនិងមាន 

យន្តការដើមេបីរៀន

សូតេពីបទពិសោធន៍និង

កេលម្អការអនុវត្ត។

គោលនយោបាយវយតម្លេ និងរៀនសូតេ

ការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ សេចក្តីណេនាំ
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•  ការគាប់គាងចំណាះដឹងពាក់ព័ន្ធនិងការបាមូល អភិវឌាឍ   

 ចាករំលាក រកាសាទុកនិងការបាើបាាស់ចំណាះដឹងនិងការ

 រៀនសូតារបស់អង្គការយ៉ាងមានបាសិទ្ធភាព។ ការរៀន

 សូតារបស់អង្គការគួរតាឈនទៅរកការផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្ត

 ដូចជាកាលម្អយុទ្ធសាស្តាសមាាប់ការបា៉ាន់បាមាណ ឬការ

 រៀបចំកាុមការងារឡើងវិញដើមាបីធានាថការឆ្លើយតបបាន

 រហ័សនិងកាន់តាបាកិត ឬការបញ្ចាញសម្លាងកាន់តា

 ចាបាស់ក្នុងការទទួលខុសតាូវលើសាចក្តីសមាាចចិត្ត។ 

• បុគ្គលិកថ្នាក់ជាតិធ្វើការរយៈពាលវាងជារឿយៗជាគន្លឹះ

 ក្នុងការរកាសាចំណាះដឹងនិងទំនាក់ទំនងក្នុងមូលដ្ឋាន។

៧.៥ មានយន្តការ

ក្នុងការកត់តេេ

ចំណេះដឹង និងបទ

ពិសោធន៍ និងអាច 

រកបានយ៉េងទូលំ

ទូលាយក្នុងសា្ថេប័ន។

ការគេប់គេងចំណេះដឹងនិងការរៀនសូតេរបស់អង្គការ

•  ការបង្កើតបណ្តាញនិងសហគមន៍នាការអនុវត្ត 

 (រួមបញ្ចូលទាំងការចូលរួមរបស់បណ្ឌិតសភា) និងឱកាស

 ដើមាបីរៀនសូតាពីកាុមមិត្តរួមការងារទាំងនៅមូលដ្ឋាននិង

 បនា្ទាប់ពីពិនិតាយសកម្មភាព ឬវាទិការៀនសូតាអាចរួមចំណាក

 យ៉ាងសំខាន់ដល់ការអនុវត្តរបស់អង្គការនិងបាព័ន្ធនាការ

 រៀនសូតាយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ការចាករំលាកបញ្ហាបាឈម

 នានាក៏ដូចជាការទទួលជោគជ័យក្នុងចំណោមមិត្តរួមការងារ

 អាចឱាយផ្នាកមនុសាសធម៌កំណត់បាននូវហានិភ័យនិង

 ជៀសវាងកំហុសឆ្គងនាពាលអនាគត។ 

• ចំនួនភស្ដុតាងដាលអាចរកបាននៅទូទាំងវិស័យគឺចាើន

 ជាងអ្វីដាលអាចរកបានពីអង្គការតាមួយ ដូច្នាះហើយមាតា

 ដ្ឋានសាដ្ឋកិច្ចអាចតាូវសមាាចបានតាមរយៈសកម្មភាពនា

 បាព័ន្ធរៀនសូតាយ៉ាងទូលំទូលាយ។ វាបានបងា្ហាញយ៉ាង

 ចាបាស់ថអង្គការដាលរៀនសូតានិងពិនិតាយឡើងវិញនូវ

 ភស្តុតាងរួមគ្នាគឺអាចនឹងផ្តល់ជាកាតាលីករដល់ការផ្លាស់ប្តូរ

 របស់អង្គការជាងមារៀនដាលបានរៀននៅក្នុងអង្គការតាមួយ។

៧.៦ អង្គការចូលរួម

ចំណេកដល់ការរៀន

សូតេ និងគំនិតថ្មីក្នុង

ការឆ្លើយតបជំនួយ 

មនុសេសធម៌ក្នុងចំណោម 

មិត្តរួមការងារនិងក្នុង

វិស័យជំនួយ

មនុសេសធម៌។

ការរៀនសូតេពីមិត្តរួមការងារនៅក្នុងវិស័យ
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តំណភា្ជេប់សមេេប់សេចក្តីណេនាំបន្ថេមទៀត
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ការប្តេជ្ញេទី ៨
8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3

សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយគេេះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយដេល

ពួកគេតេូវការពីភា្នេក់ងារ និងអ្នកស្ម័គេចិត្តដេលមានសមត្ថភាពតេឹមតេូវ 

និងគេប់គេងបានល្អ។ 

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ បុគ្គលិកបានទទួលការគំទេដើមេបីធ្វើការងារ 

របស់ខ្លួន បេកបដោយបេសិទ្ធភាពនិងទទួលបានការឧបត្ថម្ភសមសេប 

និងមានសមភាព។

ហេតុអ្វីបានជការប្តេជ្ញេចិត្តនេះមានសារៈសំខាន់?

សកម្មភាពរបស់បុគ្គលិកគឺជាមូលដ្ឋានគាឹះនាការប្តាជា្ញាចិត្តទាំងបាាំបួននិងជាមូលដ្ឋានសមាាប់ការ

ឆ្លើយតបមួយបាកបដោយបាសិទ្ធភាព។ សមត្ថភាពរបស់អង្គការក្នុងការជាើសរីស បណ្តុះបណ្តាល 

និងគាប់គាងបុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គាចិត្តជាចំណុចស្នូលនាការបាកាន់ខា្ជាប់ទៅនឹងបទដ្ឋានស្នូលមនុសាស

ធម៌។ ការចំណយដាលទាក់ទងនឹងបុគ្គលិកគឺជាសមាមាតាចាើនបំផុតនាការចំណយរបស់អង្គការ 

និងថវិការបស់កម្មវិធីដ៏ចាើន ហើយការវិនិយោគទៅលើបុគ្គលិកគួរបណ្តុះបណ្តាលដោយបាុងបាយ័ត្ន

បាសិនបើពួកគាគឺតាូវនាំមកនូវលទ្ធផលល្អបំផុតសមាាប់សហគមន៍រងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយ។ 

ការទទួលខុសតាូវដាលទាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលិកនិងវិធីសាសា្តរបស់អង្គការក្នុងការងាររបស់ខ្លួនទាំង

មូលតាូវរួមបញ្ចូលផងដារនៅក្នុងការប្តាជា្ញាចិត្តចំនួនបាាំបីផាសាងទៀត។

សូចនាករសា្នេដេការងារ

១.  បុគ្គលិកបុរសនិងស្តាីមានអារម្មណ៍ថបានទទួលការគំទាពីអង្គការរបស់ខ្លួនជាមួយ

 ការងាររបស់ពួកគា។

២.  បុគ្គលិកបំពាញការងារយ៉ាងពាញចិត្តតាមគោលបំណងការអនុវត្តការងារ។

៣.  សហគមន៍និងជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយវាយតម្លាបុគ្គលិកដើមាបីឱាយមាន  

 បាសិទ្ធភាព (ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនាចំណាះដឹង ជំនាញ អាកបាបកិរិយ   

 និងឥរិយបថរបស់ពួកគា)។
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សំណួរណេនាំសមេេប់ការតេួតពិនិតេយសកម្មភាពគន្លឹះ

• តើអាណត្តិនិងគុណតម្លារបស់អង្គការបានបាាប់ទៅបុគ្គលិកថ្មីដារឬទា? 

• តើសា្នាដាអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិកតាូវបានគាប់គាង ដោះសាាយសា្នាដាអនុវត្តការងារដាល

 ទាបជាងការរំពឹងទុក និងទទួលសា្គាល់សា្នាដារអនុវត្តការងារដាលល្អដារឬទា?

• តើបុគ្គលិកបានចុះហត្ថលាខាលើចាបាប់កាមសីលធម៌ឬ ឯកសារជាប់កាតព្វកិច្ចសាដៀងគ្នានាះ

 ដារឬទា? បើសិនជាបានចុះហត្ថលាខាតើពួកគាទទួលបានការណានាំតមាង់ទិសពីចាបាប់នាះ 

 និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធដទាទៀតដាលអាចធ្វើឱាយពួកគាយល់បានយ៉ាងតាឹមតាូវ?

• តើមានបណ្តឹងតវា៉ាដាលបានទទួលពីបុគ្គលិក ឬបុគ្គលិករបស់ដាគូដារឬទា? 

 ហើយ តាូវបានដោះសាាយដោយរបៀបណ?

• តើបុគ្គលិកបានដឹងពីការគំទាដាលអាចរកបានសមាាប់អភិវឌាឍសមត្ថភាពដាលតមាូវតាម

 តួនាទីរបស់ពួកគា ហើយពួកគាបានបាើបាាស់ការគំាទាទាំងនោះដារឬទា?

• អ្នកតំណងណមួយរបស់អង្គការដាលបានចាត់តាំងរួម   

 មានបុគ្គលិកថ្នាក់ជាតិ អន្តរជាតិ បុគ្គលិកអចិនា្តៃយ៍ ឬរយៈ

 ពាលខ្លីក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គាចិត្ត និងអ្នកពិគាាះយោបល់តាូវ

 បានចាត់ទុកថជាបុគ្គលិក។ ទោះបីជាយ៉ាងណក៏ដោយ

 ក្នុងលក្ខខណ្ឌ និងពាលវាលាខុសគ្នាតាូវអនុវត្តជាមួយនឹង

 បាភាទបុគ្គលិក និងឋានៈខុសៗគ្នាដារ។

• ចាបាប់ការងារថ្នាក់ជាតិជាញឹកញាប់កំណត់លក្ខណៈ

 សា្ថានភាពការងាររបស់បុគ្គលនៅក្នុងអង្គការហើយចាបាប់

 បាបនាះតាូវតាគោរពតាម។ បុគ្គលិកទាំងអស់តាូវតាដឹងអំពី

 ចាបាប់និងសា្ថានភាពនៅក្នុងអង្គការរបស់ពួកគា។

៨.១ បុគ្គលិកធ្វើការ

ដោយផ្អេកលើអាណត្តិ 

និងគុណតម្លេរបស់សា្ថេប័ន

និងទៅលើវត្ថុបំណងដេល

បានពេមពេៀងគ្នេ និង 

បទដ្ឋេននេការអនុវត្ត

ការងារ។ 

(មើលសេចក្តីណេនាំ៨.២)

បុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គេចិត្ត

សកម្មភាពគន្លឹះ សេចក្តីណេនាំ



70 សេចក្តីណេនាំបទដ្ឋេនស្នូលមនុសេសធម៌និងសូចនាករ

• បុគ្គលិកតាូវបានរំពឹងទុកថធ្វើការនៅក្នុងវិសាលភាពនា

 ចាបាប់ បាសសកម្ម គុណតម្លា ទសាសនៈវិស័យរបស់អង្គការ

 ដាលគួរតាបានកំណត់និងបាាប់ដល់បុគ្គលិក។ កាាពី   

 យល់ដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយពីតួនាទី និងរបៀបធ្វើការងារ 

 របស់អង្គការបុគ្គលគួរតាធ្វើការដោយកំណត់នូវគោលបំណង

 ផ្ទាល់ខ្លួន និងរំពឹងទុកលើសា្នាដាអនុវត្តការងារដាលពាមពាៀង

 ជាមួយអ្នកគាប់គាងរបស់ពួកគា។

• សាបពាលដាលអង្គការគួរតាបង្កើតគោលនយោបាយ

 ដាលងាយសាួលរក និងបុគ្គលិកតាូវតាអនុវត្តគោល

 នយោបាយដាលពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកគា និងទទួលយក

 ផលវិបាកបាសិនបើពួកគាមិនបានបាតិបត្តិដូច្នាះ។

• តមាូវការសមាាប់ការណានាំនិងបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទង

 នឹងអណត្តិរបស់អង្គការ គោលនយោបាយ និងកាម

 សីលធម៌នឹងអនុវត្តចំពោះគាប់សា្ថានភាពទាំងអស់ 

 (សូមាបីតាក្នុងអំឡុងពាលកមាិតឡើងយ៉ាងឆប់រហ័ស)។

• បុគ្គលិកនិងនិយោជករបស់ពួកគាមានគណនាយាយភាព

 នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការអភិវឌាឍជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់

 ពួកគា រួមមានជំនាញគាប់គាងជាដើម។ ជាមួយការជួយ

 ដាលមានគោលបំណងចាបាស់លាស់ និងបទដ្ឋានសា្នាដា 

 ការងារពួកគាគួរយល់ដឹងអ្វីដាលជាជំនាញសមត្ថភាព    

 និងចំណាះដឹង(រួមមាន ជាឧទាហរណ៍ សមត្ថភាពក្នុង

 ការសា្តាប់យ៉ាងល្អ)តាូវបានតមាូវក្នុងការអនុវត្តតួនាទី

 បច្នុបាបន្នរបស់ពួកគា។ ពួកគាគួរតាបានដឹងពីឱកាសដើមាបី

 ភាពរីកចមាើននិងអភិវឌាឍដាលអាចមាន និងជាតមាូវការ។ 

 សមត្ថភាពតាូវបានបង្កើនតាមរយៈបទពិសោធន៍ 

 ការបណ្តុះបណ្តាល ការផ្តល់យោបល់ និងការបង្វឹក។

៨.២ បុគ្គលិកបេកាន់

ខា្ជេប់នូវគោលនយោបាយ 

ដេលមានការពាក់ព័ន្ធ  

និងយល់ដឹងពីផលវិបាក

នេការមិនបេកាន់ខា្ជេប់ទៅ

នឹងគោលនយោបាយ

ទាំងនោះ។

៨.៣ បុគ្គលិកអភិវឌេឍ

នឹងបេើបេេស់សមត្ថភាព

គេប់គេងបច្ចេកទេស 

និងសមត្ថភាពផ្ទេល់ខ្លូន

ដេលចាំបាច់ដើមេបី

បំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួន 

និងយល់ដឹងពីរបៀប 

ដេលអង្គការអាចគំទេ

ពួកគេ ដើមេបីធ្វើការ 

ទាំងអស់នោះ។

បេកាន់ខា្ជេប់ទៅនឹងអាណត្តិ គុណតម្លេនិងគោល

នយោបាយ របស់អង្គការ

បទដ្ឋេនសា្នេដេការងារ និងការអភិវឌេឍសមត្ថភាព
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• បុគ្គលិកនិងនិយោជករបស់ពួកគាមានគណនាយាយភាព

 នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការអភិវឌាឍជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់

 ពួកគា រួមមានជំនាញគាប់គាងជាដើម។ ជាមួយការជួយ

 ដាលមានគោលបំណងចាបាស់លាស់ និងបទដ្ឋានសា្នាដា 

 ការងារពួកគាគួរយល់ដឹងអ្វីដាលជាជំនាញសមត្ថភាព    

 និងចំណាះដឹង(រួមមាន ជាឧទាហរណ៍ សមត្ថភាពក្នុង

 ការសា្តាប់យ៉ាងល្អ)តាូវបានតមាូវក្នុងការអនុវត្តតួនាទី

 បច្នុបាបន្នរបស់ពួកគា។ ពួកគាគួរតាបានដឹងពីឱកាសដើមាបី

 ភាពរីកចមាើននិងអភិវឌាឍដាលអាចមាន និងជាតមាូវការ។ 

 សមត្ថភាពតាូវបានបង្កើនតាមរយៈបទពិសោធន៍ 

 ការបណ្តុះបណ្តាល ការផ្តល់យោបល់ និងការបង្វឹក។

• នៅដំណក់កាលដំបូងនាគាាះមហន្តរាយឱកាសសមាាប់

 ការអភិវឌាឍបុគ្គលិកជាផ្លូវការអាចមានកមាិតប៉ុន្តាអ្នកគាប់ 

 គាងយ៉ាងហោយណស់គួរផ្តល់ការណានាំ និងបណ្តុះ

 បណ្តាលតាមរយៈការអនុវត្តការងារ។ 

• មានវិធីសាស្តាផាសាងៗដាលអាចបាើបាាស់ដើមាបីបា៉ាន់

 បាមាណជំនាញ និងអាកបាបកិរិយរបស់បុគ្គលិកដូចជា 

 ការសង្កាត តាួតពិនិតាយលទ្ធផលការងារ ការពិភាកាសាដោយ   

 ផ្ទាល់ជាមួយពួកគា និងការសមា្ភាសន៍មិត្តរួមការងាររបស់

 ពួកគា។ ការវាយតម្លាសា្នាដាអនុវត្តការងារដាលបានចងកាង

 ជាទៀងទាត់គួរតាអនុញ្ញតិឱាយអ្នកគាប់គាងកំណត់កន្លាង

 សមាាប់ការគំទា និងបណ្តុះបណ្តាល (សូមមើលតំណ

 ភា្ជាប់ទៅនឹងការណានាំបន្ថាមទៀតដូចខាងកាាម) ។

សំណួរណេនាំសមេេប់ការតេួតពិនិតេយការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ

• តើមាននិតិវិធីសមាាប់ការបា៉ាន់បាមាណតមាូវការធនធានមនុសាសដាលសាបនឹងទំហំ 

 និងវិសាលភាពនាកម្មវិធីភា្ជាប់ជាមួយនឹងបាភពធនធានមនុសាសដារឬទា?

• តើផានការរបស់អង្គការបានផ្តល់នូវតមាូវការភាពជាអ្នកដឹកនាំនាពាលអនាគតនិងអភិវឌាឍ

 នូវទាពកោសលាយថ្មីដារឬទា?

• តើគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីចំពោះបុគ្គលិកអនុលោមតាមចាបាប់ការងារក្នុងសាុកនិងបាន

 ទទួលសា្គាល់លើការអនុវត្តល្អក្នុងការគាប់គាងបុគ្គលិកដារឬទា?

• តើបុគ្គលិកទាំងអស់បានធ្វើបច្ចុបាបន្នភាពការពណ៌នាការងារ និងគោលបំណងរបស់

 ការងាររួមមានការទទួលខុសតាូវ និងគោលបំណងចាបាស់លាស់ដារឬទា?

• តើរចនាសម្ព័ន្ធអត្ថបាយោជន៍ និងរងា្វាន់ មានយុត្តិធម៌ តមា្លាភាព និងបានអនុវត្តយ៉ាងជាប់

 លាប់ដារឬទា? 

• តើបុគ្គលិកទាំងអស់តាូវបានផ្តល់ឱាយនូវការណានាំា និងធ្វើបច្ចុបាបន្នភាពស្តីពីការគាប់គាងសា្នាដា

 អនុវត្តការងារ គោលនយោបាយនិងនីតិវិធីអភិវឌាឍបុគ្គលិកដារឬទា?
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• តើបុគ្គលិកទាំងអស់ (និងអ្នកជាប់កិច្ចសនាយោការងារ) តមាូវឱាយចុះហត្ថលាខាលើកាមសីលធម៌

 ការងារ(ដាលគាបដណ្តប់ការការពារការកាងបាវ័ញ្ចនិងរំលោភបំពានផ្លូវភាទ)និងផ្តល់ការពនាយល់ 

 ណានាំលើកាមសីលធម៌ការងារយ៉ាងសមរមាយដារឬទា?

• តើអង្គការមានគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងការណានាំដាលមានទីតាំងជាក់លាក់ និងតាូវបាន 

 ដឹងដោយបុគ្គលិកដារឬទា?

• បាព័ន្ធគាប់គាងបុគ្គលិកអាសា័យទៅតាមភា្នាក់ងារ និង   

 បរិបទនីមួយៗ ប៉ុន្តាគួរតាបានដឹងតាមរយៈការអនុវត្តន៍ល្អ។ 

 ពួកគាតមាូវឱាយមានការតាួតពិនិតាយនិងធ្វើផានការនៅក្នុង

 កមាិតយុទ្ធសាស្តាកាាមការគំទាពីអ្នកគាប់គាងជាន់ខ្ពស់។   

 អង្គការ និងផានការគមាាងតាូវតាគិតដល់សមត្ថភាព

 បុគ្គលិក ដើមាបីឱាយបាាកដថចំនួនបុគ្គលិកដាលមាន

 សមត្ថភាពទៅនឹងជំនាញជាក់លាក់គឺស្ថិតចំកន្លាងទាន់ពាល

 វាលាដើមាបីអនុវត្តវត្ថុបំណងរយៈពាលខ្លី និងវាងរបស់អង្គការ។

• ខណៈពាលនាះមិនមានមានន័យថអង្គការតាូវតាទទួល

 អនុវត្តគមាាងបាសិនបើពួកគាបានចាត់ចាងដើមាបីបាមូល

 ផ្តុំធនធានដាលចាំបាច់ និងអ្នកជំនាញទាំងអស់នៅពាល   

 ចាប់ផ្តើមនោះទា ការតាៀមរៀបចំយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់  

 អង្គការ (ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតិបត្តិការ ធនធានមនុសាស ហិរញ្ញវត្ថុ  

 និងមុខងារផាសាងទៀត) គឺមានសារៈសំខាន់ណស់ដើមាបីពាម

 ពាៀងថតើធនធានដាលតាូវការតាូវកៀរគរយ៉ាងដូចម្តាច។

 • អង្គការចាំបាច់តាូវមានផានការទុកជាមុនអំពីរបៀបដាល

 ពួកគានឹងដោះសាាយពីតមាូវការចាើនហួសលើបុគ្គលិកដាល

 មានសមត្ថភាព។ តួនាទីនិងការទទួលខុសតាូវបាចាំបាទាស

 ចាំបាច់តាូវបានបញ្ជាក់ ដូចគ្នានឹងការទទួលខុសតាូវ និង

 បាាសា័យទាក់ទងក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្តផ្ទាក្នុងដារ។

៨.៤ អង្គការមាន

សមត្ថភាពផ្នេកគេប់គេង 

និងបុគ្គលិកក្នុងការអនុវត្ត

កម្មវិធីនោះ។

សមត្ថភាព និងលទ្ធភាពរបស់បុគ្គលិក

ការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ សេចក្តីណេនាំ
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• រចនាបទនិងភាពស្មុគសា្មាញនាគោលនយោបាយនិងនីតិ

 វិធីបុគ្គលិក អាសា័យលើទំហំនិងបរិបទនាភា្នាក់ងារនីមួយៗ។  

 ទោះបីជាធម្មតា ឬស្មុគសា្មាញភា្នាក់ងារគឺអាច បុគ្គលិកគួរចូល

 រួមក្នុងការអភិវឌាឍ និងពិនិតាយឡើងវិញនាគោលនយោបាយ   

 ដាលអាចធ្វើទៅបានដើមាបីធានាថទសាសនៈរបស់ពួកគាមាន 

 វត្តមាន។ កាបួនចាបាប់របស់បុគ្គលិកជួយសមាួលចំណាះដឹង   

 និងការពិគាាះយោបល់លើគោលនយោបាយ។

• ចាបាប់ការងារក្នុងសាុកតាូវតាបានយល់ និងគោរពតាមហើយ

 គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់អង្គការគួរតាជំរុញ

 តួនាទីរបស់បុគ្គលិកថ្នាក់ជាតិនៅកមាិតអ្នកគាប់គាង និងអ្នក

 ដឹកនាំឱាយធានានូវនិរន្តរភាព ការចងចាំតាមសា្ថាប័ន និងការ

 ឆ្លើយតបកាន់តាសមសាបទៅនឹងបរិបទ។ 

• ការឆ្លើយតបដាលមានបាសិទ្ធភាពគឺមិនមានគាាន់តាអំពីការ

 ធានាថបុគ្គលិកដាលមានជំនាញតាូវតាមាននោះទាគឺវា

 អាសា័យលើវិធីដាលបុគ្គលទាំងនោះតាូវបានចាត់ចាងទៀត

 ផងដារ។ ការសាាវជាាវពីបរិបទសង្គាាះបនា្ទាន់បងា្ហាញថ

 ការគាប់គាងមានបាសិទ្ធភាព កាបខ័ណ្ឌ និងនីតិវិធីគឺមាន

 សារៈសំខាន់ដូចគ្នា បាសិនបើមិនមានមួយណសំខាន់

 ជាងទា ជំនាញបុគ្គលិកធានាដល់ការឆ្លើយតបយ៉ាងមាន

 បាសិទ្ធភាព។ បុគ្គលិកតាូវតាទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល

 អំពីរបៀបអនុវត្តនីតិវិធីបាតិបត្ដិការបទដ្ឋានដូចនាះអនុញ្ញាត

 ឱាយមានកមាិតកាន់តាខ្ពស់នាការផ្ទារអំណចឬតួនាទី និង   

 ឆ្លើយតបបានកាន់តាលឿន។

៨.៥ គោលនយោបាយ 

និងនីតិវិធីបុគ្គលិកមាន 

យុត្តិធម៌ តមា្លេភាព និង

មិនរីសអើង និងសេប 

តាមចេបាប់ការងារក្នុង 

សេុក។ 

គោលនយោបាយ និងនីតិវិធី

• ការផ្លាស់ប្តូរការងាររបស់បុគ្គលិកដាលមានកមាិតខ្ពស់អាច   

 ធ្វើឱាយប៉ះពាល់ដល់គុណភាព និងនិរន្តរភាពរបស់កម្មវិធី។   

 វាក៏អាចនាំឱាយបុគ្គលិកគាចវាសពីការទទួលខុសតាូវផ្ទាល់

 ខ្លួន និងបរាជ័យក្នុងការអភិវឌាឍទំនុកចិត្តរវាងអង្គការ និង   

 សហគមន៍ដាលខ្លួនកំពុងធ្វើការជាមួយ។



74 សេចក្តីណេនាំបទដ្ឋេនស្នូលមនុសេសធម៌និងសូចនាករ

• ការពណ៌នាការងារគួរតាធ្វើឱាយបានចាបាស់នូវអ្វីដាលរំពឹងទុក

 អំពីបុគ្គលិកនីមួយៗនិងគួររកាសាទុករហូតដល់កាលបរិច្ឆាទ។  

 លើសពីនាះទៀតបុគ្គលិកមា្នាក់ៗគួរតាកំណត់គោលបំណង

 ផ្ទាល់ខ្លួនដាលគាបដណ្តប់សាចក្តីបាាថ្នាក្នុងការងាររបស់

 ពួកគា និងសមត្ថភាពដាលពួកគាសងាឃឹមថនឹងទទួលបាន

 ការអភិវឌាឍ ឬកើនឡើងហើយតាូវបានកត់តាានៅក្នុង

 ផានការអភិវឌាឍ។

• សំខាន់ណស់ដាលកាមសីលធម៌របស់អង្គការ គឺបាន   

 យល់ពាមចុះហត្ថលាខា និងបានគំទា ហើយធ្វើឱាយកាន់  

 តាចាបាស់លាស់ទៅដល់អ្នកតំណងអង្គការ(រួមមាន 

 បុគ្គលិក អ្នកស័្មគាចិត្ត ដាគូ និងអ្នកជាប់កិច្ចសនាយោ) អ្វីជា

 បទដ្ឋានអាកបាបកិរិយដាលបានរំពឹងទុកពីពួកគា ហើយ

 អ្វីជាផលវិបាកនឹងកើតមានបាសិនបើពួកគាល្មើសលើកាម

 សីលធម៌។

• ផ្តាតលើការអភិវឌាឍសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពអាចជមាុញ

 បុគ្គលិកនិងនាំឱាយមានបាសិទ្ធភាពការងារកាន់តាខា្លាំង។ 

 អង្គការគួរមានយន្តការសមាាប់ការតាួតពិនិតាយសា្នាដា

 អនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិក និងការបា៉ាន់បាមាណចនោ្លាះ

 បាហោងនាសមត្ថភាពរបស់ពួកគាក៏ដូចជាយុទ្ធសាសា្ត

 ក្នុងការអភិវឌាឍសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពដើមាបីរួមចំណាក

 ដល់ការអភិវឌាឍទាពកោសលាយ។ កាលវិភាគការពិនិតាយឡើង  

 វិញនូវសា្នាដាការងារតាូវតាអាចបត់បានបានដើមាបី 

 អាចបាើលើបុគ្គលិកដាលធ្វើការតាឹមតារយៈពាលខ្លី   

 ពាមទាំងអ្នកដាលជាប់កិច្ចសនាយោ។

៨.៦ មានការពណ៌នា

ការងារ គោលបំណង

ការងារ និងដំណើរការ

ផ្តល់មតិតេឡប់ 

ដូច្នេះបុគ្គលិកយល់

ចេបាស់ពីអ្វីដេលជ

តមេូវការសមេេប់

បំពេញការងារនេះ។

៨.៧ មានកេមសីលធម៌ 

ដេលយ៉េងហោចណាស់

បង្កើតកាតព្វកិច្ចដល់

បុគ្គលិកមិនឱេយមាន

ការកេងបេវ័ញ្ច 

ការរំលោភបំពាន 

ឬរីសអើងបេឆាំង

នឹងមនុសេសជតិ។ 

៨.៨ មានគោល

នយោបាយ ដើមេបី 

គំទេដល់បុគ្គលិក

ក្នុងការបង្កើនជំនាញ 

និងសមត្ថភាព

របស់ពួកគេ។

ការណេនាំបុគ្គលិក

ការបេពេឹត្តរបស់បុគ្គលិក

សមត្ថភាពបុគ្គលិក
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• អង្គការគួរតាយល់ពាមជាមួយដាគូរបស់ខ្លួនទៅលើ

 សមត្ថភាពដាលតមាូវសមាាប់បុគ្គលិកដើមាបីបំពាញ

 បានតាមការប្តាជា្ញាដាលបានពាមពាៀង។

• បុគ្គលិកតាងតាធ្វើការចាើនម៉ាងក្នុងលក្ខខណ្ឌដាល

 បាថុយបាថននិងសា្ថានភាពតានតឹង។ករណីយកិច្ចរបស់  

 ភា្នាក់ងារគឺយកចិត្តទុកដក់ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនរួមមាន

 វិធានការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាព និងជៀសវាងការអស់   

 កមា្លាងំខា្លាងំទាងំកមា្លាងំចិត្ត និងកម្លំាងកាយ ការរងរបួស ឬជំងឺ  

 ក្នុងរយៈពាលវាង។

• អ្នកគាប់គាងតាូវតាឱាយបុគ្គលិកផ្តល់ជំនួយយល់អំពីហានិភ័យ  

 និងការពារពួកគាពីការបាឈមនឹងការគំរាមកំហាងដាល

 មិនចាំបាច់លើសុខភាពរាងកាយនិងអារម្មណ៍របស់ពួកគា។   

 វិធានការនានាដាលអាចបនាសុំាបានរួមបញ្ចូលទាំងការគាប់

 គាងសន្តិសុខដាលមានបាសិទ្ធភាពការណានាំឱាយការពារ

 សុខភាព ការគំទាយ៉ាងសកម្មឱាយធ្វើការទៅតាមម៉ាងដាល  

 សមហាតុសមផល និងទទួលបានការគំទាផ្លូវចិត្តនៅពាល  

 ដាលតាូវការ។

• អ្នកគាប់គាងអាចបង្កើនភារកិច្ចយកចិត្តទុកដក់តាមរយៈ

 ការធ្វើជាគំរូក្នុងការអនុវត្តល្អនិងអនុវត្តតាមគោលនយោ-  

 បាយ។ បុគ្គលិកផ្តល់ជំនួយតាូវទទួលខុសតាូវខ្លួនឯងក្នុង

 ការគាប់គាងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគា។ ការគំទាផ្លូវចិត្តគួរ  

 មានភា្លាមៗដល់បុគ្គលិកដាលធា្លាប់មានបទពិសោធន៍ ឬ

 ឃើញផ្ទាល់នូវពាឹត្តិការណ៍ដាលពិបាក និងឈឺចាប់ខា្លាំង។

៨.៩  មានគោលនយោ 

បាយសមេេប់សន្តិសុខ 

និងសុខុមាលភាព

របស់បុគ្គលិក។

សន្តិសុខ និងសុខុមាលភាព
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CHS Alliance (2015) HR Tool:

http://chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/CHS-Alliance-
Handbook-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-Humanitarian-
Competencies-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-the-
toolkit-for-emergency-response-115413

People In Aid (2011) ‘Debriefing: building staff capacity’: 

http://chsalliance.org/files/files/Resources/Case-Studies/Debriefing-building-staff-
capacity.pdf

See the CHS Alliance website for more resources: http://chsalliance.org/resources

តំណភា្ជេប់សមេេប់សេចក្តីណេនាំបន្ថេមទៀត
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ការប្តេជ្ញេទី ៩
8 a

8 b

9

4

7

5 6

1 2 3

អង្គការបេើបេេស់ធនធានយ៉េងមានបេសិទ្ធផល និងបេសិទ្ធភាពទៅតាមគោ

លបំណងដេលពួកគេចង់បាន។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ធនធានតេូវបានបេើបេេស់ និងគេប់គេងបាន

តេឹមតេូវបេកបដោយការទទួលខុស ។

ហេតុអ្វីបានជការប្តេជ្ញេចិត្តនេះមានសារៈសំខាន់?

ធនធានដាលមានកំណត់ហើយតាូវបាើបាាស់ដោយយកចិត្តទុកដក់។ គណនាយាយភាពគឺបាន

ភា្ជាប់ទៅនឹងការទទួលខុសតាូវការបាើបាាស់ធនធានដាលបានបរិចា្ចាគ ឱាយមានបាសិទ្ធភាព និង

បាសិទ្ធផលហើយដាលតាូវចាត់ចាងដោយអង្គភាព។ សហគមន៍រងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយ

ទទួលនៅតម្លាសងពិតមួយលើការចាត់ចាងមិនបានល្អ ការធ្វាសបាហាសឬអំពើពុករលួយ

ដូច្នាះវាជាការសំខាន់ណស់ដាលអង្គការបាើបាាស់ធនធានដោយឈ្លាសវានិងសោ្មាះតាង់

ដើមាបីធានាបាននូវផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានជាអតិបរមា។

សូចនាករសា្នេដេការងារ

១.  សហគមន៍ និងជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយយល់ដឹងអំពីកញ្ចប់ថវិកានៅថ្នាក់

 សហគមន៍ ការចំណយ និងលទ្ធផលដាលសមាាចបាន។

២.  សហគមន៍ និងជនរងគាាះដោយគាាះមហន្តរាយយល់ថធនធានដាលមានតាូវ

 បានបាើបាាស់៖

  ក. សមាាប់អ្វីដាលពួកគាចាប់អារម្មណ៍

  ខ. ដោយគ្មានការបន្លាបន្លំ ឬការខ្ជះខា្ជាយ។

៣.  ធនធានដាលបានទទួលសមាាប់ការឆ្លើយតបតាូវបានបាើបាាស់ និងតាួតពិនិតាយដោយ

 អាសា័យលើផានការដាលបានពាមពាៀង តំបន់គោលដៅ កពា្ចាប់ថវិកា និងពាលវាលា។

៤. ការឆ្លើយតបមនុសាសធម៌គឺបានចាកចាយទៅតាមមធាយោបាយមួយដាលធ្វើឳាយការ

 ចំណយដ៏មានបាសិទ្ធភាព។
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សំណួរណេនាំសមេេប់ការតេួតពិនិតេយសកម្មភាពគន្លឹះ

• តើបុគ្គលិកបានធ្វើតាមពិធីសាសា្តរបស់អង្គការក្នុងការសមាាចចិត្តទាក់ទងទៅនឹងការ

 ចំណយដារឬទា?

• តើការចំណយតាូវបានតាួតពិនិតាយយ៉ាងទៀងទាត់ និងរបាយការណ៍តាូវបានចាករំលាក

 ទូទាំងអ្នកគាប់គាងកម្មវិធីទាំងអស់ដារឬទា?

• តើសាវាកម្មនិងទំនិញបានផ្តល់ និង បាើបាាស់ដំណើរការដាញថ្លាដោយមានការបាកួត

 បាជាងដារឬទា?

• តើផលប៉ះពាល់ដាលមានសកា្តានុពលលើបរិសា្ថាន(ទឹក ដី ខាយល់ ជីវចមាុះ)បានតាួតពិនិតាយ 

 និងចាត់វិធានការដើមាបីកាត់បន្ថយដារឬទា?

• តើមាននីតិវិធីផ្លុំកញ្ចាបាកបដោយសុវត្ថិភាព ហើយតាូវបានដឹងដោយបុគ្គលិក សហគមន៍   

 រងផលប៉ះពាល់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដារឬទា?

• តើបាសិទ្ធភាពក្នុងការចំណយនិងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សង្គមតាូវបានតាួតពិនិតាយ

 ដារឬទា?

• ក្នុងការសង្គាាះបនា្ទាន់ទាង់ទាាយធំជាញឹកញាប់មាន

 សមា្ពាធក្នុងការចំណយថវិកាចំនួនចាើនឱាយបានឆប់

 រហ័សនិងជាការបងា្ហាញថភា្នាក់ងារកំពុងធ្វើអ្វីមួយដើមាបី

 ដោះសាាយសា្ថានភាព។ នាះអាចនាំឱាយមានការធ្វើផានការ

 គមាាងមិនបានល្អ និងការផ្តាតសំខាន់មិនបានគាប់គាាន់

 លើការស្វាងរកកម្មវិធីដាលមានសកា្តានុពលខុសគ្នា 

 និងជមាើសផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ(ឧទាហរណ៍៖ ការបាើបាាស់   

 សាច់បាាក់) ដាលអាចផ្តល់នូវតម្លាល្អបាសើរជាងមុន

 សមាាប់ទឹកបាាក់។

៩.១ បង្កើតកម្មវិធី និង

ដំណើរការអនុវត្តដើមេបី

ធានាឱេយបាននូវបេសិទ្ធភាព 

នេការបេើបេេស់ធនធាន 5 

ដោយរកេសាតុលេយភាព

គុណភាព បេសិទ្ធភាព 

នេការចំណាយ និង 

ពេលវេលានៅរាល់

ដំណាក់កាលនេ

ការឆ្លើយតប។

បញ្ហេនានារបស់កម្មវិធី

សកម្មភាពគន្លឹះ សេចក្តីណេនាំ

5 ធនធានគួរតាតាូវបានយល់នៅក្នុងន័យទូលំទូលាយដាលរួមបញ្ចូលអ្វីដាលអង្គការតាូវការដើមាបីបំពាញបាសកកម្មរបស់ខ្លួន,  

 រួមបញ្ចូលប៉ុន្តាមិនមានកំណត់ មូលនិធិ បុគ្គលិក ទំនិញ បរិកា្ខា ពាលវាលា ដី ទឹក ខាយល់ ផលិតផលធម្មជាតិ និងបរិសា្ថាន។
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• ការសង្គាាះបនា្ទាន់ឆប់រហ័ស វាអាចជាការចាំបាច់ដើមាបី

 សមាបទៅនឹងនីតិវិធីដាលអាចឱាយការសមាាចចិត្តផ្នាក

 ហិរញ្ញវត្ថុលឿនជាងមុន និងដើមាបីតទល់នឹងបញ្ហាបាឈម

 ក្នុងបរិបទមនុសាសធម៌ (ឧទាហរណ៍៖ ខ្វះអ្នកផ្គត់ផ្គង់អនុវត្ត

 ដាញថ្លាបាកួតបាជាង)។ ទោះបីជាយ៉ាងណក៏ដោយ 

 ហានិភ័យដាលកើនឡើងនាអំពើពុករលួយនៅក្នុងបរិបទ

 មនុសាសធម៌ មានន័យថវាជាការសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ការ

 បណ្តុះបណ្តាល និងការគំទាបុគ្គលិកដូចគ្នានឹងមាន

 យន្តការបណ្តឹងតវា៉ាទប់សា្កាត់បាព័ន្ធដាលសមាបឱាយមាន

 អំពើពុករលួយ(សូមមើលការប្តាជា្ញាចិត្ត ទី៣ និងទី៥)។

• ការបញ្ជូនបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ដាលមានបទពិសោធចាើនក្នុង

 អំឡុងពាលសង្គាាះបនា្ទាន់ អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យ 

 និងធានារកតុលាយភាពរវាងការផ្តល់ការឆ្លើយតបដាលទាន់

 ពាលវាលា និងរកាសាបាននូវបទដ្ឋានហើយនិងកមាិតភាព

 ខ្ជះខា្ជាយ។

• កិច្ចសហបាតិបត្តិការនិងការសមាបសមាួលរវាងអង្គការ

 នានា អាចរួមចំណាកដល់ការឆ្លើយតបឱាយកាន់តាមាន  

 បាសិទ្ធភាព(ឧទាហរណ៍៖ តាមរយៈធ្វើការបា៉ាន់បាមាណ   

 ឬវាយតម្លារួមគ្នា និងការគំទាបាព័ន្ធចុះឈ្មាះអន្តរភា្នាក់ងារ

 និងបាព័ន្ធភស្តុភារផាសាងៗ)។ 

• នៅចុងបញ្ចប់នាគមាាង ទាពាយសមាបត្តិនិងធនធានដាលនៅ  

 សល់នឹងតាូវធ្វើវិភាគទាន លក់ ឬយកតាឡប់មកវិញបាកប

 ដោយទំនួលខុសតាូវ។
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• អ្នកអនុវត្តការងារមនុសាសធម៌ទាំងអស់តាូវមានគណនាយាយ  

 ភាពចំពោះមា្ចាស់ជំនួយ និងសហគមន៍រងគាាះហើយគួរតា  

 អាចបងា្ហាញថធនធានតាូវបានបាើបាាស់បាកបដោយភាព

 វាឆ្លាត មានបាសិទ្ធផល និងបាសិទ្ធភាព។

• ការលួចបន្លំ អំពើពុករលួយ និងការខ្ជះខា្ជាយនឹងបង្វារធន

 ធានចាញពីអ្នកដាលតាូវការជំនួយបំផុត។ ទោះបីជា

 យ៉ាងណក៏ដោយការធ្វើអន្តរាគមន៍មិនមានបាសិទ្ធភាព

 ដោយសារតាខ្វះបុគ្គលិកនិងខ្វះធនធានមិនអាចនិយយថ  

 មានគណនាយាយភាពហើយសាដ្ឋកិច្ចក៏តាងតាមិនមានតម្លា  

 ស្មើគ្នាចំពោះទឹកបាាក់ដារ។ តុលាយភាពមួយជាញឹកញាប់

 តាូវការចាំបាច់រវាងសាដ្ឋកិច្ច បាសិទ្ធភាព និងបាសិទ្ធផល។

• ជំនួយមិនតាូវបានបង្វារទៅគំទាដល់សកម្មភាពភារវកម្ម

 ហើយមា្ចាស់ជំនួយជាចាើនដក់បាព័ន្ធវាយតម្លាសមត្ថភាព

 ការងារលើដាគូដាលមានសកា្តានុពលដើមាបីកាត់បន្ថយ

 ហានិភ័យនាះ។

• ការគាប់គាងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាផ្នាកសំខាន់មួយនាកម្មវិធីគាប់

 គាងនិងធ្វើផានការហិរញ្ញវត្ថុដាលមានគុណភាពនិងមាន

 បាព័ន្ធតាួតពិនិតាយគឺតមាូវឱាយមានដើមាបីធានាថគោលបំណង

 របស់កម្មវិធីតាូវបានបំពាញ។បាព័ន្ធនិងនីតិវិធីគួរតាមាន

 ដើមាបីកាត់បន្ថយហានិភ័យនាការគាប់គាងហិរញ្ញវត្ថុ

 សំខាន់ៗនិងតាមដនបាតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់។ 

• ហានិភ័យសំខាន់ដាលទាមទារឱាយមានជំនាញនិងបាព័ន្ធជាក់ 

 លាក់ដើមាបីកាត់បន្ថយគឺខាងផ្នាកលទ្ធកម្ម កម្មវិធីផ្ទារសាច់

 បាាក់ និងការគាប់គាងស្តុក។កំណត់តាាគណនាយាយគួរ

 បំពាញតាមបទដ្ឋានជាតិនិង/ឬ អន្តរជាតិដាលអាចទទួល

 យកបាននិងគួរបានអនុវត្តជាបាព័ន្ធនៅក្នុងអង្គការ។

៩.២ ចាត់ចេង និង

បេើបេេស់ធនធាន

ដើមេបីសមេេចបាន

នូវគោលបំណងកាត់

បន្ថយភាពខ្ជះខា្ជេយ។

៩.៣ តេួតពិនិតេយ និង 

រាយការណ៍រាល់ការ 

ចំណាយធៀបនឹងផេន 

ការថវិកា។

ការបេើបេេស់ធនធានទៅតាមគោលបំណងដេលគេចង់បាន

ការតេួតពិនិតេយ និងរាយការណ៍លើការចំណាយ
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• បុគ្គលិកទាំងអស់មានការទទួលខុសតាូវខ្លះដើមាបីធានាថ

 ហិរញ្ញវត្ថុគាប់គាងបានយ៉ាងល្អ ប៉ុន្តាវាជាការសំខាន់ដាល

 មានមនុសាសដាលបានកំណត់ជាពិសាសក្នុងការចងកាង

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ បុគ្គលិកគួរតាបានលើកទឹកចិត្ត

 ឱាយរាយការណ៍ការលួចបន្លំ អំពើពុករលួយ ឬបាើបាាស់

 ធនធានខុសគោលដៅដាលគាសងាស័យ។  (សូមមើល

 លោក Lewis, T. 2010 តំណភា្ជាប់បន្ថាមទៀតមាន

 នៅក្នុងសាចក្តីណានាំខាងកាាមនាះ) ។

• ការឆ្លើយតបមនុសាសធម៌អាចមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន   

 លើបរិសា្ថាន ការបង្កើតចំនួនដ៏សមាបើមនាការខ្ជះខា្ជាយ 

 ការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិកំពុងរួមចំណាកធ្វើឱាយ

 ហិនហោច និងធ្វើឱាយកខ្វក់ទឹក ការកាប់បំផ្លាញពាាឈើ 

 និងមុខសញ្ញាគាាះថ្នាក់នាបរិសា្ថានផាសាងៗទៀត។ 

• ការបា៉ាន់បាមាណផលប៉ះពាល់នាបរិសា្ថានរហ័ស (REA) 

 អាចជួយកំណត់ហានិភ័យនិងធ្វើឱាយទំនងជាមានវិធានការ

 កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់។

• ការចូលរួមរបស់សហគមន៍រងគាាះនិងការពាួយបារម្ភ

 របស់ពួកគាក្នុងដំណើរការនាះគឺសំខាន់និងគំទាការគាប់

 គាងធនធានធម្មជាតិក្នុងសាុកដាលគួរតាបានរួមបញ្ចូល

 ទៅក្នុងកម្មវិធី (សូមមើលបាអប់ឧបករណ៍ URD / UNEP  

 នៅក្នុងតំណភា្ជាប់ខាងកាាមដើមាបីទទួលការណានាំ

 បន្ថាមទៀត) ។

៩.៤ ពិចារណាពីផល

ប៉ះពាល់លើបរិសា្ថេននៅ

ពេលបេើធនធានក្នុងសេុក 

និងធនធានធម្មជតិ។

ផលប៉ះពាល់លើបរិសា្ថេន និងការបេើបេេស់ធនធានធម្មជតិ
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• និយមន័យនិងការយល់ដឹងពីការអនុវត្តអំពើពុករលួយគឺ

 មិនដូចគ្នានៅគាប់វបាបធម៌ទាំងអស់នោះទា និងនិយមន័យ

 ដាលចាបាស់លាស់នាអាកបាបកិរិយដាលបានរំពឹងទុកពី

 បុគ្គលិក(រួមទាំងអ្នកស្ម័គាចិត្ត) និងដាគូគឺជាមូលដ្ឋាន

 គាឹះក្នុងការដោះសាាយហានិភ័យនាះ(សូមមើលការ

 ប្តាជា្ញាចិត្តទី៨)។

• ការបើកចំហរ និងមានតមា្លាភាពជាមួយព័ត៌មានគមាាង

 ការលើកទឹកចិត្តភាគីពាក់ព័ន្ធឱាយរាយការណ៍ការបំពាន

 នាអំណច ការតាួតពិនិតាយនៅនឹងកន្លាងយ៉ាងបាុងបាយ័ត្ន 

 ប៉ុន្តាក៏តាូវបាពាឹត្តជាមួយសហគមន៍ដោយការគោរពដាល  

 អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនាអំពើពុករលួយបានផង  

 ដារ។ ខណៈពាលដាលវាសំខាន់ដាលតាូវមានបាព័ន្ធ

 រឹងមាំដើមាបីបាឆំងនឹងអំពើពុករលួយ នៅដំណក់កាលដំបូង 

 នាការសង្គាាះបនា្ទាន់ដ៏ធំវាបាហាលជាចាំបាច់តាូវមានបាព័ន្ធ

 តាួតពិនិតាយដាលកាន់តាអាចបត់បានបានសមាាប់កំណត់

 ចំនួននាពាលវាលា (សូមមើល Hees et al. 2014 នៅក្នុង  

 តំណភា្ជាប់សាចក្តីណានាំបន្ថាមទៀតដូចខាងកាាម)។

៩.៥ គេប់គេងហានិភ័យ 

នេអំពើពុករលួយ និង

ចាត់វិធានការសមសេប

បេសិនបើរកឃើញ។

ការគេប់គេងហានិភ័យនេអំពើពុករលួយ

សំណួរណេនាំសមេេប់ការតេួតពិនិតេយការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ

• តើគោលនយោបាយ និងនិតិវិធីសមាាប់លទ្ធកម្ម បាើបាាស់និងគាប់គាងធនធានបាកបដោយ

 កាមសីលធម៌ដារឬទា? 

• តើទាំងនាះរួមមានបញ្ញត្តិសមាាប់៖

 o ការទទួលយក និងការបាងចាកមូលនិធិដារឬទា?

 o ការទទួលយក និងការបាងចាកអំណោយមិនមានហិរញ្ញវត្ថុដារឬទា?

 o ការកាត់បន្ថយ និងការបងា្ការផលប៉ះពាល់លើបរិសា្ថានដារឬទា?
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 o បងា្ហាញឱាយឃើញភស្តុតាង និងការបាើធនធានខុសគោលដៅដារឬទា?

 o ទំនាស់ផលបាយោជន៍ដារឬទា?

 o សវនកម្ម ការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការរាយការណ៍ដារឬទា?

 o បា៉ាន់បាមាណហានិភ័យទាពាយសមាបត្តិ និងការគាប់គាងដារឬទា?

• លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមូលនិធិនិងធនធាននាការផ្តល់មូលនិធិ

 គួរតាបានចងកាងជាឯកសារនិងបើកចំហចំពោះការតាួត

 ពិនិតាយពិច័យជាសាធារណៈ។ ការបាើបាាស់ធនធានមូល

 និធិមួយចំនួនអាចប៉ះពាល់ដល់ឯករាជាយភាពនាកិច្ច

 សហបាតិបតិ្តការនិងភាពមិនលម្អៀងរបស់ អង្គការនិង   

 កិច្ចខិតខំបាឹងបាាងដាលគួរធ្វើឡើងដើមាបីកាត់បន្ថយ

 ហានិភ័យតាមរយៈការបង្កើតសាចក្តីណានាំសមាាប់

 បុគ្គលិក និងលើកទឹកចិត្តឱាយមានតមា្លាភាព។

• អំណោយមិនមានហិរញ្ញវត្ថុអាចបង្កើតឱាយមានបញ្ហាកាម

 សីលធម៌។ ការផ្តល់អំណោយនៅក្នុងវបាបធម៌ជាចាើនតាូវ

 បានគាមើលឃើញថជាបទដ្ឋានសង្គមដាលមានសារៈ

 សំខាន់និងការបដិសាធមិនទទួលយកអំណោយជាការ

 បងា្ហាញនូវភាពមិនគួរសម។ បាសិនបើទទួលអំណោយ

 ជាដើមហាតុនាការជំពាក់បំណុល អ្នកទទួលគួរតាបដិសាធ

 មិនទទួលយកយ៉ាងគួរសម។ ប៉ុន្តាបាសិនបើទទួលយក

 អំណោយតាូវបាកាសឱាយដឹង និងពិភាកាសាជាមួយអ្នកគាប់

 គាងបើសិននៅតាមានក្តីបារម្ភ។ បុគ្គលិកគួរតាូវបានដឹង

 អំពីគោលនយោបាយនិងបញ្ហាដាលអាចកើតមានឡើង

 (មើល Hees et al. 2014) ។

៩.៦ មានគោល

នយោបាយ និងដំណើរការ 

ដេលគេប់គេងការបេើបេេស់ 

និងគេប់គេងធនធានរួម

មានរបៀបដេលអង្គការ៖

 ក. ទទួលយក និងការ

  បេងចេកមូលនិធិ 

  និង អំណោយមិន

  មេនហិរិញ្ញវត្ថុបេកប

  ដោយកេមសីលធម៌ 

  និងសេបចេបាប់

 ខ. បេើធនធានរបស់

  ខ្លួនបេកបដោយការ

  ទទួលខុសតេូវចំពោះ

  បរិសា្ថេន

 គ. បងា្កេរ និងដោះសេេយ

  អំពើពុករលួយ លួច

  បន្លំទំនាស់ផល

  បេយោជន៍ និងការ  

  បេើធនធានខុស

  គោលដៅ។

មូលនិធិ និងអំណោយមិនមេនហិរិញ្ញវត្ថុ

ការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការ សេចក្តីណេនាំ
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  ឃ. ធ្វើសវនកម្ម

   ផ្ទៀងផ្ទេត់ដោយ   

   អនុលោមតាម

   ចេបាប់ និងរាយ   

   ការណ៍ឱេយមាន

   តមា្លេភាព

  ង. បា៉េន់បេមាណ

   គេប់គេង និងកាត់   

   បន្ថយហានិភ័យ

   ជបេចាំ និង

  ច. ធានាថាការទទួល   

   យកធនធាន 

   មិនប៉ះពាល់ដល់

   ឯករាជេយភាព

   របស់ខ្លួនឡើយ។

• បុគ្គលិកតាូវធានាថមិនមានទំនាស់រវាងគោលបំណងរបស់  

 អង្គការជាមួយកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនឬផលបាយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 របស់ពួកគានោះទា។

• អង្គការគួរប្តាជា្ញាចិត្តលើគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តយ៉ាង

 រឹងមាំចំពោះបរិសា្ថាន ហើយនិងបាើបាាស់គោលការណ៍

 ណានាំដាលមានសាាប់ដើមាបីជួយដោះសាាយបញ្ហាបរិសា្ថាន  

 នៅក្នុងការងារសង្គាាះបនា្ទាន់។

• គោលនយោបាយលទ្ធកម្មបាតងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះ

 ពាល់លើបរិសា្ថានប៉ុន្តាចាំបាច់តាូវគាប់គាងតាមវិធីសាសា្តមួយ 

 ដាលមិន ឬកាត់បន្ថយជាអបាបបរមានូវការពនាយោពាលនៅក្នុង  

 ការផ្តល់ជំនួយឡើយ។

• ការលួចបន្លំរួមមាន អំពើចោរកម្ម ការបន្លំទំនិញឬទាពាយសមាបត្តិ 

 និងការក្លាងបន្លំលើប័ណ្ណកត់តាាផាសាងៗដូចជាការទាមទារ  

 លើការចំណយ។ អង្គការទាំងអស់តាូវតាកត់តាាឱាយបាន

 តាឹមតាូវនូវបាតិបត្តិការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាលបានចំណយដើមាបី

 បងា្ហាញអំពីមូលនិធិដាលបានបាើបាាស់។បាព័ន្ធនិងនីតិវិធី

 ចាំបាច់តាូវធ្វើឡើងដើមាបីធានាបាននូវការពិនិតាយផ្ទាក្នុងនា  

 ធនធានហរិញ្ញវត្ថ ុនិងដើមាបទីប់សា្កាត់ការលចួបន្ល ំនិងអំពើពុក  

 រលួយ។ 

• ទទួលសា្គាល់ការអនុវត្តល្អក្នុងការគាប់គាងហិរញ្ញវត្ថុនិងការ  

 ធ្វើរបាយការណគួ៍រតាបានគទំាដោយអង្គការ។ គោលនយោ  

 បាយរបស់អង្គការគួរធានាឱាយបានថបាព័ន្ធលទ្ធកម្មមាន

 តមា្លាភាពនិងភាពរឹងមាំហើយនិងដក់បញ្ចូលវិធានការ

 បាឆំងអំពើភារវកម្ម។ (សូមមើល Hees et al. 2014) ។

ទំនាស់ផលបេយោជន៍

ការទទួលខុសតេូវរបស់អង្គការចំពោះបរិសា្ថេន

អំពើពុករលួយនិងលួចបន្លំ
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 ឧទាហរណ៍ ពួកគាមិនតាូវសមាាចឱាយធ្វើកិច្ចសនាយោ ជាមួយ   

 អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អង្គការឬបុគ្គល បាសិនបើពួកគាឬគាួសាររបស់

 ពួកគាទទួលបានការចំណាញផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ។ 

• មានរូបភាពជាចាើននាទំនាស់ផលបាយោជន៍និងបាជាជន

 ជាទូទៅមិនបានដឹងថពួកគាកំពុងល្មើសនឹងកាមសីលធម៌

 និងគោលនយោបាយរបស់អង្គការ។ ឧទាហរណ៍ ការបាើ

 បាាស់ធនធានរបស់អង្គការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ ឬយក  

 អំណោយពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដាលអាចបកសាាយបានថជា   

 ទំនាស់ផលបាយោជន៍។

• ការបង្កើតវបាបធម៌កន្លាងដាលមនុសាសមានអារម្មណ៍ថពួកគា  

 អាចពិភាកាសាដោយបើកចំហហើយបាកាសនូវទំនាស់ផល

 បាយោជន៍ដាលមានសកា្តានុពលឬពិតបាាកដនឹងកើត

 ឡើងគឺសំខាន់ណស់ក្នុងការគាប់គាងវា។

• សវនកម្មអាចធ្វើបានតាមទមាង់ជាចាើន សវនកម្មផ្ទាក្នុង

 ពិនិតាយមើលថនីតិវិធីតាូវបានកំពុងអនុវត្តតាម សវនកម្មខាង 

 កាាផ្ទៀងផ្ទាត់ថតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការគឺ

 តាឹមតាូវនិងមានយុត្តិធម៌ សវនកម្មសុើបអង្កាតតាូវបានអនុវត្ត 

 នៅពាលដាលអង្គការសងាស័យថមានបញ្ហាជាក់លាក់មួយ

 ជាធម្មតាគឺជាការលួចបន្លំ។

សវនកម្មនិងតមា្លេភាព

• គណនីបាចាំឆ្នាំតាូវបានធ្វើសវនកម្មដោយឯករាជាយនិង  

 ពីខាងកាាផ្តល់ការវាស់វាងមួយចំនួននាការធានាបាឆំង 

 នឹងការលួចបន្លំនិងការបាើបាាស់មូលនិធិមិនចំគោលដៅ។   

 គណនីដាលបានធ្វើសវនកម្ម និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 ដាលទៀងទាត់ផាសាងៗគួរតាបានផាសព្វផាសាយបាកបដោយ

 តមា្លាភាពនិងបានបញ្ជូនក្នុងវិធីដាលអាចទទួលបានដល់

 ទាំងបុគ្គលិកនិងសហគមន៍រងគាាះ។
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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_
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Hees, R., Ahlendorf, M. & Debere, S. (2014) ‘Preventing corruption in humanitarian 
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See the CHS Alliance website for more resources: http://chsalliance.org/resources

តំណភា្ជេប់សមេេប់សេចក្តីណេនាំបន្ថេមទៀត

• វាតមាូវឱាយមានការកំណត់ ការបា៉ាន់បាមាណ និងការផ្តល់   

 អាទិភាពនាហានិភ័យ ហើយបនា្ទាប់មកកំណត់យុទ្ធសាស្តា

 ដើមាបីកាត់បន្ថយ ពិនិតាយតាមដននិងគាប់គាងហានិភ័យ

 ទាំងនោះ។ ហានិភ័យដាលទទួលរងការខាតបង់ធំបំផុត

 និងបាហាលជានឹងកើតឡើងគួរតាូវបានដោះសាាយមុន

 គាបង្អស់។

ការគេប់គេងហានិភ័យ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១
បច្ចេកស័ព្ទ និងនិយមន័យដេលបានបេើបេេស់

សមាាប់គោលបំណងនាសាចក្តីណានាំនិងសូចនករបទដ្ឋានស្នូលមនុសាសធម៌និយមន័យមួយ

ចំនួនដូចខាងកាាមតាូវបានអនុវត្ត៖

គណនេយេយភាព៖ ជាដំណើរការនាការបាើបាាស់អំណចបាកបដោយភាពទទួលខុសតាូវដោយ 

មានគណនាយាយភាពចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ជាពិសាសអ្នកដាលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការ 

រំលោភបំពាននាអំណច។ 

សវនកម្ម៖ ជាដំណើរការជាបាព័ន្ធឯករាជាយនិងបានចងកាងជាឯកសារមួយដើមាបីបានជាភស្តុតាង 

សវនកម្ម (កំណត់តាា សាចក្តីថ្លាងការណ៍ការពិតឬព័ត៌មានផាសាងៗដាលជាប់ទាក់ទងនិងអាច 

ផ្ទៀងផ្ទាត់បាន) និងការវាយតម្លា គោលដៅគឺដើមាបីកំណត់វិសាលភាពទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ 

សវនកម្ម (កំណត់គោលនយោបាយ នីតិវិធី ឬតមាូវការ) តាូវបានបំពាញ។ 

សង្គមសុីវិល៖  បាជាពលរដ្ឋដាលភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈផលបាយោជន៍រួមនិងសកម្មភាព 

សមូហភាព ប៉ុន្តាមិនរួមបញ្ចូលការរកបាាក់ចំណាញ អង្គការវិស័យឯកជនផាសាងៗ។ សង្គមសុីវិល 

អាចកាាផ្លូវការ ឬជាអង្គការកាារដ្ឋាភិបាល ឬសមាគមផាសាងៗ។ 

ការបនេសាំុនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ៖ ការបាាបាួលអាកាសធាតុបានជំរុញឱាយបាជាជន 

បាឈមនឹងគាាះថ្នាក់ហួសពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាក្នុងការដោះសាាយនិងធ្វើឱាយកាន់តាមាន 

ភាពងាយរងគាាះចាើនឡើងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នាគាាះមហន្តរាយ។ ការបនាសាំុ នឹងការបាាបាួល

អាកាសធាតុជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអន្តរាគមន៍ទាំងឡាយដាលស្វាងរកដើមាបីកំណត់ កាត់បន្ថយ 

និងគាប់គាងហានិភ័យទាក់ទងជាមួយពាឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុដាលកើតឡើងជាញឹកញាប់ 

ធ្ងន់ធ្ងរ និងមិនអាចពាយោករទុកមុនបាន។
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កេមសីលធម៌៖ សាចក្តីថ្លាងការណ៍អំពីគោលការណ៍និងគុណតម្លាដាលបង្កើតនូវការរំពឹងទុក 

និងបទដ្ឋាននានាពីរបៀបដាលអង្គការ រដ្ឋាភិបាល ឬដាគូតាូវបាពាឹត្ត រួមមានកមាិតអបាបបរមានា 

អាកបាបកិរិយដាលបានរំពឹងទុក និងសកម្មភាពវិន័យណមួយដាលតាូវអនុវត្តក្នុងករណីមិន 

អនុលោមទៅតាមចាបាប់។ 

សហគមន៍ និងជនរងគេេះដោយវិបត្តិ៖ ជាចំនួនសរុបនាបុរស សា្តី កា្មងបាុស 

និងក្មាងសាីជាមួយនឹងតមាូវការ ភាពងាយរងគាាះ និងសមត្ថភាពផាសាងៗគ្នាដាលរងគាាះ 

ដោយគាាះមហន្តរាយ ជម្លាះ ភាពកាីកា និងវិបត្តផាសាងៗទៀតនៅតំបន់ជាក់លាក់ណមួយ។ 

សមត្ថភាព៖ ចំណាះដឹង ជំនាញ ឥរិយបថ និងអាកបាបកិរិយដាលបុគ្គលិកតាូវការដើមាបី ឱាយមាន

បាសិទ្ធភាពក្នុងតួនាទីការងាររបស់ពួកគា និងដោយចុងកាាយកំណត់ពីភាពជោគជ័យរបស ់

អង្គការមួយ។

បណ្តឹងតវ៉េ៖ សារទុក្ខជាក់លាក់មួយរបស់នរណមា្នាក់ដាលតាូវបានទទួលផលប៉ះពាល់ជា 

អវិជ្ជមានដោយសកម្មភាពរបស់អង្គការ ឬអ្នកដាលជឿជាក់ថអង្គការបានបរាជ័យក្នុងការ 

បំពាញតាមការប្តាជា្ញាចិត្តដាលបានថ្លាងការណ៍។

យន្តការដោះសេេយ៖ ជាយន្តការដោះសាាយមួយចំនួនដាលមាននិរន្តរភាព និងមានបាយោជន ៍

ខណៈដាលយន្តការផាសាងទៀតអាចមានផលអវិជ្ជមានដោយវាអាចធ្វើឱាយមាន ការឈឺចាប់ក្នុង 

រយៈពាលវាងដូចជាការលក់ទាពាយសមាបត្តិផាសាងៗ កាត់បន្ថយការចំណយលើការថាទាំសុខភាព 

ឬការអប់រំ ការទទួលទានម្ហូបអាហារតិច ឬទទួលទានគាឿងសាវឹងចាើន។

អំពើពុករលួយ៖ “ការរំលោភបំពានលើអំណចដាលបានបាគល់ឱាយដើមាបីផលចំណាញផ្ទាល់

ខ្លួន”។ 6 រួមបញ្ចូលទាំងអំពើពុករលួយផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាការលួចបន្លំ (មើលខាងកាាម) 

ការសូកបា៉ាន់ ជំរិតទារបាាក់ និងទទួលបាាក់សំណូក (ការបង់បាាក់ខុសចាបាប់ដើមាបីទទួលតាឡប់ 

មកវិញនូវការជួយសមាួលដល់បាតិបត្តិការ ឬធ្វើកិច្ចសនាយោជាមួយនឹងមនុសាសដាលមានឥទ្ធិពល)។ 

ការប្តូរទំនិញជំនួយសងា្គោះដើមាបីទទួលតាឡប់មកវិញនូវគុណបាយោជន៍ផ្លូវភាទផ្តល់អទិភាពដល់

មិត្តភក្តិឬសាច់ញាតិនៅពាលជាើសរីស ឬផ្តល់ជំនួយ ហើយនិងការបន្លំលើបញ្ជីចាកចាយ និង 

ការបង្វារធនធានក៏ជាទមាង់នាអំពើពុករលួយផងដារ។ 

ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគេេះមហន្តរាយ៖ ជាបាភាទនាការឆ្លើយតបដាលមានគោល 

បំណងដើមាបីកំណត់ និងដោះសាាយហានិភ័យដាលបណ្តាលមកពីគាាះមហន្តរាយដាលទាក់ទង

នឹងអាកាសធាតុ(ឧទាហរណ៍ គាាះរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ និងការអិលបាក់ដី) និងមិនទាក់ទងនឹង

អាកាសធាតុ(ឧទាហរណ៍ រញ្ជួយដី បន្ទុះភ្នំភ្លើង និងស៊ូណមី)។

6 អង្គការតមា្លាភាពអន្តរជាតិ
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ឯកសារ៖ រាល់ទមាង់បាបបទនាកំណត់តាា កិច្ចពិភាកាសា កិច្ចពាមពាៀង ការសមាាចចិត្ត 

និងឬសកម្មភាពណមួយដាលបានពាមពាៀង។ 

ភារកិច្ចថេទាំ៖ កាតព្វកិច្ចផ្នាកសីលធម៌ និងផ្លូវចាបាប់ដើមាបីធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក 

ដទាផាសាងទៀត។ វាចាំបាច់តាូវមានការបាជុំទទួលសា្គាល់បទដ្ឋានអបាបបរមាសមាាប ់

សុខមាលភាពរបស់បាជាជនរងផលប៉ះពាល់ និងយកចិត្តទុកដក់ឱាយបានតាឹមតាូវចំពោះ 

សុវត្ថិភាពរបស់ពួកគា និងសុវត្ថិភាពបុគ្គលិក។

បេសិទ្ធភាព៖ ជាវិសាលភាពទៅលើអ្វីដាលសកម្មភាពជំនួយមនុសាសធម៌សមាាចតាម 

គោលបំណងរបស់ខ្លួន។ បាសិទ្ធភាពនាការឆ្លើយតបមនុសាសធម៌គឺជាការទទួលខុសតាូវ 

ដាលបាងចាករវាងអ្នកឆ្លើយតប និងលទ្ធផលគួរតាូវបានបា៉ាន់បាមាណដោយភា្ជាប់ជាមួយ 

សហគមន៍រងផលប៉ះពាល់។

បេសិទ្ធផល៖ ជាវិសាលភាពទិន្នផលទៅលើអ្វីដាលកម្មវិធីមនុសាសធម៌ទាំងគុណភាព និង 

បរិមាណសមាាចបានដាលជាលទ្ធផលនាធាតុចូល។

ផេសារភា្ជេប់ទំនាក់ទំនង(Engagement) ៖ ដំណើរការមួយដាលអង្គការធ្វើការទាក់ទង 

ពិគាាះយោបល់ និង/ឬផ្តល់ឱាយមានការចូលរួមពីគាប់ភាគី ដាលពាក់ព័ន្ឋដើមាបីធានាថ 

រាល់កង្វល់ បំណង ការរំពឹកទុកសាចក្តីតាូវការសិទ្ធិ និងឱកាសរបស់ពួកគាតាូវបាន 

ពិចារណក្នុងការបង្កើត អនុវត្ត និងពិនិតាយកម្មវិធីទាំងនោះដើមាបីជួយដល់ពួកគា។

សិទ្ធិទទួលបាន៖សំដៅលើសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានអត្ថបាយោជន៍ (ទំនិញឬសាវាកម្ម)  

ចាបាស់លាស់ណមួយជាពិសាសដោយចាបាប់ឬកិច្ចសនាយោ។ បាជាជនរងផលប៉ះពាល់ដោយ 

គាាះមហន្តរាយមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារ និងសន្តិសុខ ហើយសិទ្ធិទាំងនោះ និងសិទ្ធ ិ

ផាសាងៗទៀតគឺមានចាងនៅក្នុងចាបាប់មនុសាសធម៌អន្តរជាតិ និងសាចក្តីបាកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុសាស 

ដាលបាទាសជាចាើនបានចុះហត្ថលាខា។

ការវយតម្លេ៖ ជាធម្មតាការបា៉ាន់បាមាណដាលមិនទៀងទាត់នាសា្នាដាការងារគឺផ្តាតលើ 

លទ្ធផល(លទ្ធផល និងផលប៉ះពាល់) ដាលអាចខាងក្នុង និងខាងកាា។ ការវាយតម្លាអាច 

ផ្តល់ការបា៉ាន់បាមាណនាអ្វីដាលធ្វើបាន និងហាតុអ្វីហើយនិងរំលាចចាញនូវលទ្ធផលដាល 

មានចាតនា និងមិនមានចាតនាសមាាប់ដំណើរការគណនាយាយភាព និងការរៀនសូតា។
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ភស្តុតាង៖  ព័ត៌មានស្តីពីការវិនិច្ឆ័យ ឬសន្និដ្ឋានតាូវមានមូលដ្ឋាន។ ក្នុងការងារមនុសាសធម៌បាភាទ

ផាសាងគ្នាជាចាើននាភស្តុតាងតាូវបានបាើរួមបញ្ចូលទាំាងព័ត៌មានតាមជំនឿឬគំនិតនិងគុណភាព។

ព័ត៌មានគុណភាពមិនចាំបាច់ជាព័ត៌មានដាលមានគុណភាពទាបជាងព័ត៌មានបរិមាណនោះទា។ 

ALNAP 7  បាើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួនបាាំមួយសមាាប់វិនិច្ឆ័យ គុណភាពនាភស្តុតាងតាូវបាន 

អនុវត្តក្នុងសកម្មភាពមនុសាសធម៌។ " ភាពតាឹមតាូវ ភាពជាតំណង ភាពទាក់ទង សមត្ថភាព 

ទូទៅ ភាពជាមា្ចាស់ និងសាចក្តីបញ្ជាក់ជំុវិញបរិបទ និងវិធីសាសា្ត "។

យន្តការព័ត៌មានតេឡប់៖ បាព័ន្ធផ្លូវការមួយតាូវបានបង្កើតឡើងនិងបាើដើមាបីឱាយអ្នកទទួលនា 

សកម្មភាពមនុសាសធម៌(និងនៅក្នុងករណីខ្លះ បាជាជនរងផលប៉ះពាល់ដទាទៀត)ផ្តល់ព័ត៌មាន 

ពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគាជាមួយភា្នាក់ងារមនុសាសធម៌ ឬបាព័ន្ធមនុសាសធម៌កាន់តាទូលំទូលាយ 

ជាងនាះទៀត។ បនា្ទាប់មកព័ត៌មានតាូវបានបាើសមាាប់គោលបំណងផាសាងៗពីគ្នាការ រំពឹកទុក 

ចំពោះភាពខុសគ្នានាអត្ថបាយោជន៍រួមបញ្ចូលការទទួលយកវិធានការកាបាាដើមាបីកាលម្អធាត ុ

មួយចំនួននាការឆ្លើយតប។8 ព័ត៌មានតាឡប់អាចតាូវបានផ្តល់កាាផ្លូវការផងដារ។ 

ការលួចបន្លំ៖ ជាសកម្មភាពដោយចាតនាបញ្ឆាតនរណមា្នាក់ដើមាបីទទួលបាយោជន៍ដោយ 

លម្អៀង ឬខុសចាបាប់(ហិរញ្ញវត្ថុ នយោបាយ ឬតាមបាបផាសាង)។ ទាំងនាះតាូវបានពិចារណថ 

ជាការរំលោភលើចាបាប់រដ្ឋបាបវាណី។

អំណោយមិនមេនហិរញ្ញវត្ថុ៖ ទំនិញ និងសាវាកម្មទាំងឡាយណ(ជាជាងលុយ)ទទួលបាន 

ពីអង្គការផ្តលជំនួយ។ គោលបំណងនាអំណោយមិនមានហិរញ្ញវត្ថុគឺដើមាបីជួយអង្គការអនុវត្ត 

តាមគោលបំណងដាលបានរៀបចំរួច។

7 knox Clarke, P. &Darcy, J.(2014) ទំនិញ ភស្តុតាងមិនគាប់គាាន់? គុណភាព និងការបាើបាាស់ 
 នាភស្តុតាងក្នុងសកម្មភាពមនុសាសធម’៌. ALNAP Study. London: ALNAP/ODI: 

 http://www.alnap.org/resource/10441. aspx.
8 Bonino,F.et al. (2014)’Closing the Loop-effective feedback in humanitarian contexts’.  

 ALNAP-CDA Practitioner Guidance. London: ALNAP/ODI.
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មុខសញ្ញេគេេះថា្នេក់(និងហានិភ័យ)៖   អ្វីមួយដាលមានសកា្តានុពលក្នុងការបង្កឱាយមានផលប៉ះ

ពាល់ដូចជាការរញ្ជួយដីឬជំងឺឆ្លង។ ហានិភ័យគឺជាលទ្ធភាពនាការឈឺចាប់ដាលកើតឡើងពីមុខ 

សញ្ញាគាាះថ្នាក់ និងមានសកា្តានុពលបាត់បង់អាយុជីវិត ជីវភាពរស់នៅ ទាពាយសមាបត្តិ និង 

សាវាកម្ម។ 

កេុមបេទេសមនុសេសធម៌(HCT)៖ ជាការធ្វើការសមាាចចិត្តជាយុទ្ធសាសា្ត និងបាតិត្តិការ និង 

វាទិការតាួតពិនិតាយតាូវបានបង្កើតឡើង និងដឹកនាំាដោយអ្នកសមាបសមាួលមនុសាសធម ៌

(HC)។ សមាសភាពរួមមានអ្នកតំណងពីអង្គការសហបាជាជាតិ អង្គការអន្តរជាតិ ទាសន្ត 

បាវាសន៍(IOM) អង្គការកាារដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិជាចាើនទៀត និង កាកបាទកាហម/ចលនា 

អឌាឍចន្ទកាហម។ ទីភា្នាក់ងារដាលបានកំណត់ជាអ្នកដឹកនាំាតាមផ្នាកគួរជាតំណងតាមផ្នាក 

នីមួយៗពាមទាំងអង្គការរបស់ខ្លួន។ កាុមបាទាសមនុសាសធម៌គឺទទួលខុសតាូវក្នុងការឯកភាព 

លើបញ្ហាយុទ្ធសាសា្តដ៏សាមញ្ញទាក់ទងនឹងសកម្មភាពមនុសាសធម៌។

សកម្មភាពមនុសេសធម៌៖ សកម្មភាពមួយដាលមានគោលបំណងសងា្គោះជីវិត កាត់បន្ថយការរង 

ទុក្ខវាទនា និងរកាសាបាននូវសាចក្តីថ្លាថ្នូររបស់មនុសាសក្នុងអំឡុងពាល និងបនា្ទាប់ពីគាាះមហន្តរាយ

ដោយធម្មជាតិ និងដោយមនុសាសក៏ដូចជាសកម្មភាពផាសាងទៀតដើមាបីការពារ និងរៀបចំ។

ភាពមិនលំអៀង៖ ទាក់ទងនឹងការផ្តល់អាទិភាពដល់ករណីបនា្ទាន់បំផុតនាទុក្ខពាួយជា 

គោលបំណង និងមិនរីសអើងដោយសារតាសញ្ជាតិ ពូជសាសន៍ ភាទ ជំនឿសាសនា វណ្ណៈ 

ភក្តីភាពកុលសម្ព័ន្ធ ឬគោលនយោបាយរបស់នរណមា្នាក់។

កិច្ចពេមពេៀងដេលបានជូនដំណឹង៖ ការពាមពាៀងទៅនឹងសកម្មភាពមួយដោយយោងលើការ 

យល់ដឹងចាបាស់លាស់នាសាចក្តីពិត ផលប៉ះពាល់ និងផលវិបាកនាសកម្មភាព។

សេចក្តីថ្លេថ្នូរ៖ ពាក់ពន័្ធនឹងឥរិយបថ និងសកម្មភាពសាបនឹងសំណុំបទដ្ឋាន និងគោលការណ៍ 

សីលធម៌ និងកាមសីលធម៌។

ការតេួតពិនិតេយ៖ ជាដំណើរការកំពុងបន្ត និងខាងក្នុងនាការបាមូលទិន្នន័យផ្តាតលើធាតុចូល 

និងទិន្នផល។

គណនេយេយភាពទៅវិញទៅមក៖ ជាដំណើរការដាលដាគូពីរឬចាើនឯកភាពគ្នាដើមាបីបាកាន់ភា្ជាប ់

ការទទួលខុសតាូវលើការប្តាជា្ញាចិត្តដាលពួកគាបានស្ម័គាចិត្តជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។
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អង្គការ៖ អង្គភាពដាលមានរចនាសម័្ពន្ធគាប់គាង និងអំណចដើមាបីអនុវត្តបទដ្ឋានស្នួលជំនួយ 

មនុសាសធម៌។

ដេគូ៖ អង្គការដាលធ្វើការរួមគ្នាដោយមានការរៀបចំជាផ្លូវការដើមាបីសមាាចបាននូវគោលដៅ 

ជាក់លាក់ដោយមានតួនាទី និងការទទួលខុសតាូវពាមពាៀងគ្នា និងចាបាស់លាស់។

ការចូលរួម៖ ធ្វើឱាយបាជាជនរងផលប៉ះពាល់ដោយមហន្តរាយអាចទាក់ទងដើមាបីដើរតួនាទីយ៉ាង 

សកម្មក្នុងដំណើរការសមាាចចិត្តដាលប៉ះពាល់នឹងពួកគា។ វាតាូវបានសមាាចតាមរយៈការ 

បង្កើតនូវសាចក្តីណានាំចាបាស់លាស់ និងអនុវត្តដើមាបីផាសារភា្ជាប់ពួក គាសមសាប និងធានាថអ្នក 

ដាលបាត់បង់ឱកាសបំផុត និងរងផលប៉ះពាល់ខា្លាំងបំផុតតាូវមានតំណង និងមានឥទ្ធិពល។

គោលនយោបាយ៖ សាចក្តីថ្លាងការណ៍ដាលបានចងកាងជាឯកសារក្នុងបំណង និងវិធានការ 

សមាាប់ធ្វើការសមាាចចិត្ត។

អនុវត្ត៖ យោងទៅលើសកម្មភាពឬវិធីសាសា្តដាលបង្កើតឡើងនាការបាពាឹត្តទៅ និងជាញឹកញាប់

តាូវបានណានាំដោយគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី។

វិស័យឯកជន៖ រួមមានជាចមាបងសមាាប់សា្ថាប័នបាាក់ចំណាញ(ឧទាហរណ៍ អាជីវកម្ម)ប៉ុន្តារួម 

បញ្ចូលសហគាាសសង្គមដាលគោលបំណងចមាបងមិនជាបាាក់ចំណាញ និងបាាក់ចំណាញតាូវ 

បានវិនិយោគនៅក្នុងបុព្វហាតុសង្គម។ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនសំដៅលើគាប់បាភាទទាំង 

អស់ដាលពាក់ព័ន្ធចាប់តាំងពីតួនាទីជាកាុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ មា្ចាស់ជំនួយ ទីបាឹកាសា ឬអ្នកច្នាបាឌិត  

និងអាជីវកម្មបំពាញការឆ្លើយតបជំនួយមនុសាសធម៌។

ការការពារ៖ សកម្មភាពទាំងអស់ដាលមានគោលបំណងធានាឱាយបានការគោរពយ៉ាងពាញ 

លាញ និងស្មើគ្នាសមាាប់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលគាប់រូបដោយមិនគិតពីអាយុ ភាទ ជនជាតិភាគតិច 

សង្គម សាសនា ឬកាុមដទាផាសាងទៀត។ វាលើសពីសកម្មភាពដើមាបីសងា្គោះជីវិតបនា្ទាន់ដាល 

តាងតាផ្តាតការយកចិត្តទុកដក់ក្នុងអំឡុងពាលគាាះអាសន្ន។ 

ការរាយការណ៍ផ្នេកចិត្តសាសេ្ត៖ ដំណើរការជាផ្លូវការមួយដាលលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមដើមាបី 

បំបាត់ពាឹត្តការណ៍ទុក្ខពាួយឬតក់ស្លុត។ នាះតាូវបានរកឃើញដាលល្អបំផុតមិនដំណើរការដាល 

អាកាក់បំផុតបណ្តាលឱាយមានការឈឺចាប់បន្ថាមទៀត។ នាះមិនគួរតាូវបានចាឡំនឹងការសងា្គោះ 

បឋមផ្នាកចិត្តសាសា្ត ឬការបាឹកាសាយោបល់ដាលមានគោល បំណងដើមាបីសា្តាប់ក្តីពាួយបារម្ភរបស់

បាជាជន និងអនុញ្ញាតិឱាយពួកគានិយយពីបញ្ហាបាសិនបើពួកគាចង់។
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គុណភាព៖ សំដៅលើបណ្តុំនារូបភាព និងចរិកលក្ខណៈរបស់ជំនួយមនុសាសធម៌ទាំងឡាយ

ណដាលគំទាដល់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទាន់ពាលវាលាដើមាបីបំពាញតមាូវការ និងការរំពឹង 

ទុកដាលបានបញ្ជាក់ ឬបងា្ហាញ និងគោរពសាចក្តីថ្លាថ្នូររបស់មនុសាសដាលយើងមានបំណងជួយ។

ភាពធន់៖ សមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ ឬសង្គមដាលបាឈមទៅនឹងមុខសញ្ញាគាាះថ្នាក់ ដើមាបី 

អាចទប់ទល់ ទទួលយក សមាបខ្លួន និងសា្តារឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់ពីមុខសញ្ញាគាាះថ្នាក ់

ឱាយបានទាន់ពាលវាលា និងមានបាសិទ្ធភាព។ ការផ្តាតសំខាន់លើភាពធន់មានបំណងការពារ 

ឬបង្កើតឡើងវិញនូវជីវភាពរស់នៅរបស់បាជាជនធានាថបាព័ន្ធ(រួមបញ្ចូលទាំងអភិបាលកិច្ច 

និងហាដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ) អាចល្អបាសើរជាងមុនដើមាបីទប់ទល់នឹងការតក់ស្លុតនាពាលអនា 

គតនិងធានាផងដារថសហគមន៍តាូវបានចាត់ចាង និងរៀបចំដើមាបីឆ្លើយតបបានបាសើរជាង 

មុនទៅនឹងគាាះមហន្តរាយបន្តបនា្ទាប់ទៀត។ លទ្ធភាពទទួលបានការគំទាផ្នាកសង្គម ហិរញ្ញវត្ថុ 

វបាបធម៌ និងផ្លូវអារម្មណ៍តាមរយៈសមាជិកគាួសារ បណ្តាញ និងពិធីផាសាងៗរបស់សាសនា មិត្តភ័កា 

សាលារៀន និងអង្គការសហគមន៍ ហើយនិងសកម្មភាពផាសាងៗទៀតជួយក្នុងការបង្កើតឡើងវិញ

ការគោរពខ្លួនឯងនិងអត្តសញ្ញាណទាំងផ្ទាល់ខ្លួននិងសហគមន៍ និងបង្កើនសមត្ថភាពមា្នក់ៗ 

ដើមាបីធ្វើឱាយបាសើរឡើងពីគាាះមហន្តរាយ។

ការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទ៖ “ការរំលោភបំពាន ឬប៉ុនប៉ងណមួយលើភាពងាយរងគាាះ អំណច 

ផាសាងៗឬសាចក្តីទុកចិត្តដើមាបីគោលបំណងផ្លូវភាទរួមបញ្ចូលប៉ុន្តាមិនមានកំណត់ ចំពោះផល 

បាយោជន៍ជារូបិយវត្ថុសង្គមនិងនយោបាយពីការកាងបាវ័ញ្ចផ្លូវភាទ។” (ពាឹត្តិបតារបស់អគ្គលាខា

ធិការអង្គការសហបាជាជាតិស្តីពីការការពារការកាងបាវ័ញ្ចផ្លូវភាទ និងការរំលោភបំពាន (PSEA) 

(ST/SGB/2003/13))

ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ៖ ការឈ្លានពានលើរូបរាងកាយ ឬការគំរាមកំហាងនាធម្មជាតិផ្លូវភាទ

ទោះជាដោយកមា្លាំង ឬស្ថិតនៅកាាមលក្ខខណ្ឌមិនស្មើគ្នា ឬដោយបង្ខិតបង្ខំ។(ពាឹត្តិបតារបស ់

អគ្គលាខាធិការអង្គការសហបាជាជាតិស្តីពីការការពារការកាងបាវ័ញ្ចផ្លូវភាទ និងការរំលោភបំពាន 

(PSEA) (ST/SGB/2003/13))

ការបៀតបៀនកេរ្តិ៍ខា្មេស៖ ការមិនចង់បានការបាពាឹត្តលើរូបរាងកាយ ដោយពាកាយសំដីឬមិនមាន 

ពាកាយសំដីទាក់ទិននឹងការ្តិ៍ខា្មាសនៅកន្លាងធ្វើការដាលអាចរួមបញ្ចូលទាំងការកត់សមា្គាល់មិន 

សុភាព ឬការទាមទារផ្លូវភាទ។
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បុគ្កលិក៖ ជាអ្នកតំណងរបស់អង្គការមួយ គិតរួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកជាតិ អន្តរជាតិ 

និងអចិនា្តៃយ៍ ឬរយៈពាលខ្លីក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គាចិត្ត និងទីបាឹកាសាផងដារ។

សមត្ថភាពបុគ្គលិក៖ ចំណាះដឹង ជំនាញ ឥរិយបថ និងអាកបាបកិរិយជាបុគ្គលអភិវឌាឍក្នុងវគ្គ 

សិកាសានាជីវិតការងាររបស់ពួកគា។ សមត្ថភាពបុគ្គលិកពិចារណពីរបៀបដាលសមត្ថភាពបុគ្គល

មា្នាក់ៗទាំងនោះធ្វើការជាមួយគ្នាដើមាបីសមាាចបានគោលបំណងរបស់អង្គការ។

ភាគីពាក់ព័ន្ធ៖ នរណមា្នាក់ដាលអាចប៉ះពាល់ឬតាូវបានប៉ះពាល់ដោយយុទ្ធសាសា្ត ឬគមាាង 

របស់អង្គការមួយ។

សមត្ថភាពបន្ថេម៖ ទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពនាទីភា្នាក់ងារមួយដាលអាចបំពាញបន្ថាមទៅតាមតមាូវ

ការជាក់ស្តាងយ៉ាងឆប់រហ័សដើមាបីឆ្លើយតបនឹងគាាះមហន្តរាយដាលមានទំហំធំ។

តមា្លេភាព៖ សំដៅលើការបាាសា័យទាក់ទងដោយបើកចំហ និងសោ្មាះតាង់។ សកម្មភាព 

គមាាង ឬអង្គការមួយដាលមានតមា្លាភាពលុះតាាតាព័ត៌មានអំពីពួកគាគឺបើកចំហ និងអាច 

រកបានដោយសារីជាសាធារណៈ។

ភាពងាយរងគេេះ៖ វិសាលភាពដាលមនុសាសមួយចំនួនអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ដាលគ្មាន 

សមមាតាដោយការរំខានដល់រូបរាងកាយ យន្តការគំទាបរិសា្ថាន និងសង្គម បនា្ទាប់ 

ពីគាាះមហន្តរាយ ឬជម្លាះដាលជាលទ្ធផលក្នុងការកើនឡើងហានិភ័យនាការកាង 

បាវ័ញ្ច ជំងឺ ឬសាចក្តីសា្លាប់។ ភាពងាយរងគាាះគឺមានភាពជាក់លាក់ទៅនឹងមនុសាស 

មា្នាក់ៗ និងសា្ថានភាពនីមួយៗ។

ផ្លុំកញ្ចេ៖ នៅពាលដាលបុគ្គលិកណមា្នាក់រាយការណ៍ការសងាស័យថធ្វើខុសនៅកន្លាង 

ការងារ។ នាះរួមបញ្ចូលទាំងការសងាស័យនាការលួចបន្លំ ឬការបាើបាាស់ធនធានមិនតាឹមតាូវ 

ការធ្វាសបាហាសចំពោះភារកិច្ច ឬនៅពាលដាលសុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់នរណមា្នាក ់

ស្ថិតក្នុងគាាះថ្នាក់។
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