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ບົດນຳ

ມາດຕະຖານຫັຼກກ່ຽວກັບວຽກງານດ້ານມະນຸດສະທຳສະບັບນ້ີແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບໂດຍກົງຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຄງ 
ການສະເຟຍ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານມະນຸດສະທຳ, ທັງ 
ສາມອົງກອນດ່ັງກ່າວໄດ້ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ່ືອຊອກຫາຈຸດເຊ່ືອມໂຍງການນຳໃຊ້ມາດຖານວຽກງານດ້ານມະ
ນຸດ ສະທຳ..ທິມງານດັ່ງກ່າວ (JSI) ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທຳຫຼາຍກວ່າ 2000 
ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສຳນັກງານໃຫ່ຍ, ຫ້ອງການພາກພື້ນ ແລະ ຫ້ອງການປະຈຳປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ໄພພິບັດ. ຜົນ   
ຂອງການປຶກສາຫາລືໄດ້ລະບຸວ່າຕ້ອງມີການເຊື່ອມໂຍງມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວນີ້ເຂົ້າກັນດ້ວຍການນຳເອົາຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການເປັນຈຸດໃຈກາງ ແລະ  ຫຼັກການມະນຸດສະທຳເປັນພື້ນຖານໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍ 
ດັ່ງກ່າວ.
ເອກະສານສະບັບນີ້ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປຶກສາຫາລືໃນສາມໄລຍະ ເຊີ່ງໃຊ້ເວລາໃນການປຶກສາຫາລື 12 ເດືອນ, 
ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວພະນັກງານອົງການທີ່ເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທຳ, ຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຈາກວິກິດການ, ລວມທັງອົງການສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານຫຼາຍຮ້ອຍອົງການ ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍຕ່າງໆ, ພາກລັດຖະບານ, 
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຕົວແທນຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ນັກວິຊາການໄດ້ມີການວິເຄາະເນື້ອໃນເອກະສານດ່ັງ
ກ່າວຢ່າງຈິຈັງແລະ ໄດ້ທົດລອງການນຳໃຊ້ໃນບັນດາຫ້ອງການໃຫ່ຍ ແລະ ຫ້ອງການພາກສະໝາມ.
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປຶກສາຫາລືແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນໄດ້ຖຶກພິຈາລະນາ, ແກ້ໄຂຈາກກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານ65 ທ່ານ ທີ່ເປັນຕົວແທນ 
ຈາກອົການຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກມະນຸດສະທຳ ແລະ ວຽກງານການພັດທະນາ.
ການຈັດຕັ້ງມາດຕະຖານນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອນຳໃຊ້ແທນ ມາດຕະຖານການຮ່ວມມື the 2010 HAP Standard in 
Accountability and Quality ManagementD the People In Aid Code of Good Practice in the Manage-
ment and Support of Aid Personnel and the Core Standards section of the Sphere Handbooks.

ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ

ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ແລະ ບຸນຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຄູ່ມື CHS  
ສະບັບນີ້ຂຶ້ນມາ ໂດຍການໃຫ້ຄຳແນະຕໍ່ກັບຮ່າງຂອງ CHS ໂດຍທົດລອງນໍຳໃຊ້ພາຍໃນອົງກອນພວກເຂົາ1, ຫຼື ຜູ້ທີ່ເຂ້ົາ 
ຮ່ວມໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລື ຂອງ CHS. ຂໍຂອບໃຈນຳຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖຶກຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ ແລະ 
ການທົດລອງນຳໃຊ້.ໃນຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະເຊ່ືອມໂຍງມາດຕະຖານສາມຢ່າງທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທີງນ້ັນໃຫ້ມີການກົມ 
ກຽວກັນແມ່ນກຸ່ມ URD (Group URD) ຜູ້ທີ່ເຊື່ອມສານຂອບວຽກ COMPAS ໃນ CHS. . ກຸ່ມໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານວິຊາການ 
CHS ແລະ ກຸ່ມ ຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ ກຸ່ມໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານວິຊາການ CHS, ຄະນະກຳມະການຊິນຳ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດູ
ແລຂະບວນການ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການອະນຸມັດ ຂອງ CHS ສະບັບສົມບູນ. ໜ່ວຍງາກນຮັບຜິດຊອບໃນການຂຽນ 
CHS ຖຶກມອບໝາຍໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂ ໂດຍການນຳເອົາຂໍ້ແນະນຳທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການປືກສາຫາລືແຕ່ລະໄລຍະເຂົາ
ມາພິຈາລະນາ.ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜົນໄດ້ຮັບບັນລຸເປົ້າໝາຍລວມ, ເປັນຕົວແທນ ແລະ ບັນລຸວັດຖຸປະສົງ, ຂະບວນການ 
ການປຶກສາຫາລື CHS ໄດ້ຖຶກດໍຳເນີນໂດຍທີ່ປືກສາອິດສະຫຼະ WolfGroup. 
ລາຍຊື່ທັງໝົດຂອງສາມາຊິກກຸ່ມໃຫ້ຄຳປືກສາດ້ານວິຊາການ, ກຸ່ມວິຊາການຊິ້ນຳ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຂຽນ CHS 
ສາມາດເບີ່ງໄດ້ທີ່ເວັບຊາຍນີ້: www.corehumanitarianstandard.org. ການປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບ CHS ຈະບໍ່ສາມາດ
ສໍຳເລັດຜົນໄດ້ຖ້າຂາດການມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດຂອງພວກເຂົາ.

1  ລາຍຊື່ທັງໝົດຂອງອົງກອນທີ່ໄດ້ທົດລອງນຳໃຊ້ CHS ສາມາດເບີ່ງໄດ້ທີ່ເວັບຊາຍນີ້: www.corehumanitarianstandard.org



ຂະບວນມາດຕະຖານຫຼັກວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືຶອດ້ານມະນຸດສະທຳ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເປັນຢ່າງດີ ເຊີ່ງ 
ງົບປະມານໂຄງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ: ລັດຖະບານອົສະຕາລີ ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ, 
Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD), ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເດັນມາກ໌ (Danida), 
ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ປະເທດເຢຍລະມັນ, Irish Aid, International Development Cooperation Agency 
ປະເທດສະວິເດນ, Agency for Development and Cooperation ປະເທດສະວິສເຊີແລນ, UK Aid 
ຈາກລັດຖະບານ ສະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. 
ໂຄງການ HAP International, People in Aid ເເລະ ສະເຟຍ (Sphere Project)   ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງ               
ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຜູ້ທີ່ປະກອບສ່ວນ ທາງດ້ານການເງິນເຂົ້າໃນຂະບວນ CHS ໃນຄັ້ງນີ້: ACT Alliance; 
ActionAid International; Aktion Deutschland Hilft; British Red Cross; Catholic Agency for Overseas 
Development (CAFOD); CARE International; Christian Aid; Community World Service Asia; Dan-
ChurchAid; The Lutheran World Federation;Save the Children International; Save the Children US; 
and World Vision International.

ຄຳຄິດເຫັນ

ຍິນດີຮັບເອົາຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ CHS ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ສາມາດສົ່ງ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ 
info@corehumanitarianstandard@org.
 
ການທົບທວນ

ທຸກໆຄຳຄິດຄຳເຫັນທີ່ໄດ້ຮັບຈະໄດ້ຖຶກແກ້ໄຂໃນການປັບປຸງຂອງ CHS ຊຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການດຳເນີນພາຍໃນ ເດືອນ 
ທັນວາ ປີ 2019. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານຫຼັກວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ເອກະສານອຶ່ນໆພາຍໃຕ້ການພັດທະນານີ້ກະລຸນາເຂົ້າເບີ່ງໄດ້ທີ່ເວັບຊາຍ: www.corehumanitarianstandard.
org.

ການບັນທຶກກ່ຽວກັບການແປ

ມາດຕະຖານຫຼັກດ້ານມະນຸດສະທຳຈະໄດ້ຖຶກຕິພິມໃນຮູບແບບພາສາ ອາລັບ, ພາສາຝະລັ່ງ ແລະ ພາສາສະເປນ. 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການແປ CHS ໃນຮູບແບບພາສາອຶ່ນຕື່ມອິກ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ info@corehumanitarianstandard@org. 
ເພື່ອຂໍຄໍຳແນະນໍຳກ່ຽວກັບການແປ. ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານການແປໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ທີ່ເວັບຊາຍ 
www.corehumanitarianstandard.org.

ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານແນະນຳ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການນຳໃຊ້ CHS 
ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ທີ່ www.corehumanitarianstandard.org.
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i. ພາກນຳສະເໜີ

ທຸກໆມື້ໃນທົ່ວໂລກ, ຜູ້ຄົນນັບບໍຖ້ວນຈາກທີ່ຕ່າງໆໄດ້ຫັນມາເຮັດວຽກໃນການຊ່ວຍເຫຼຶອດ້ານມະນຸດສະທຳ - ຄວາມປາດ 
ຖະໜາກໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງມວນມະນຸດ ບໍ່ວ່າມັນຈະເກີດຂື້ນຢູ່ໃສກໍ່ຕາມ.
ມາດຕະຖານຫຼັກດ້ານມະນຸດສະທຳກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ (CHS)ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນພັນທະກິດ 
ເກົ້າຂໍ້ ທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕອບສະໜອງດ້ານມະນຸດສະທຳສາມາດນຳໃຊ້
ເພື່ອ ປັບປຸງຄຸນນພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການຊວ່ຍເຫຼືອທີ່ພວກເຂົາສະໜອງໃຫ້. CHS ຍັງໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກທີ່ດີຫຼາຍກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການເຊີ່ງຮັບຮູ້ວ່າ                                              
ແມ່ນຫຍັງທ່ີອົງການມະນຸດສະທຳໃຫ້ຄຳໝ້ັນສັນຍາວາ່ຈະເຮດັເພ່ືອເຮດັໃຫ້ພວກເຂົາຍຶດຖືມາດຕະຖານຂອງອົງກອນນ້ັນໄດ້.   
CHS ໄດ້ຖືເອົາຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖຶກຜົນກະທົບເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການປະຕິບັດວຽກງານດ້ານມະນຸດສະທຳ
 ແລະ ສົ່ງເສີມການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາ. ທັງຍັງໄດ້ອິງໃສ່ສິດທິຂອງການມີຊິວິດທີ່ມີກຽດສັກສີ
 ແລະ ສິດທິ ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສາກົນ, ລວມທັງເອກະສານ
ສິດທິມະນຸດສາກົນ.
ໃນຖະນະທີ່ເປັນມາດຕະຖານຫຼັກ, CHS ໄດ້ອະທິບາຍເຖີງອົງປະກອບຂອງຫຼັກທີ່ສໍຳຄັນ, ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ການປະຕິບັດງານທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ອົງການຈັດຕັ້ງມະນຸດສະທຳອາດຈະນຳໃຊ້ເອກະ
ສານສະບັບນີ້ເປັນຫຼັກເກນສະໝັກໃຈເພື່ອວາງລະບຽບການດຳເນີນງານພາຍໃນອົງການຂອງຕົນເອງ. ຍັງສາມາດນຳໃຊ້
ເປັນເອກະສານບົນພື້ນຖານໃນການຢັ້ງຢຶນຜົນການດຳເນີນງານສຳລັບຂອບວຽກງານສະເພາະ ແລະ ປະສານຕົວຊິວັດ
ທີ່ ໄດ້ຖຶກພັດທະນາຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ມັນສອດຄ່ອງໃນສະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ  ແລະ ປະເພດຕ່າງໆຂອງ
ແຕ່ລະອົງ ການຈັດຕັ້ງ. 

       
  ມາດຕະຖານຫຼັກວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອ
       ດ້ານມະນຸດສະທຳກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບ ແລະ                                     
  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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2 ຕາສານສິດທິມະນຸດສາກົນລວມເອົາການຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດໂລກ, ສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ 
ວັດທະນະທຳ, ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິທາງດ້ານພົນລະເຮືອນ, ການເມືອງ ແລະ ລະບຽບການໃນການ ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ.



CHS ສາມາດນຳໄປສົ່ງເສີມ  ເເລະ  ນຳໃຊ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ບຸກຄົນ,  ອົງການ, ກຸ່ມການປະສານງານອົງການຈັດຕັ້ງ
ອຶ່ນໆເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານດ້ານມະນຸດສະທຳ. ເຖີງແມ່ນວ່າໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະມີຈຸດປະ
ສົງ ນຳໃຊ້ໃນຂະແໜງການດ້ານມະນຸດສະທຳກໍ່ຕາມແຕ່ CHS  ກໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ ໂດຍອົງການໃດໜຶ່ງເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດ     
ຄຸນນະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ທຸກລັກສະນະຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ.

CHS ແມ່ນຜົນໃດ້ຮັບມາຈາກຂະບວນການປຶກສາຫາລື ແລະ ລະດົມແນວຄວາມຄິດຈາກທົ່ວໂລກ. ເຊີ່ງມັນໄດ້ລວມ     
ເອົາອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງມາດຕະຖານມະນຸດສະທຳ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ເຊີ່ງກວມເອົາ ເເຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງ 
ມາດຕະຖານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
•  ຫຼັກການດຳເນີນງານສຳລັບອົງການການແດງ ສາກົົນ ແລະ ອົງການຊິກວົງເດືອນແດງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ ໃນການບັນເທົາທຸກໄພພິບັດ
•  ມາດຕະຖານ HAP 2010 ໃນເລື້ອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄຸນນະພາບ
•  ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ  
ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທຳ
•  ປື້ມຄູ່ມືສະເຟຍ ມາດຕະຖານຫຼັກ ແລະ ກົດບັດດ້ານມະນຸດສະທຳ
•  ດ້ານຄຸນນະພາບ COMPAS
•  ພັນທະກິດຄະນະກຳມະການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຊົນ/ປະຊາກອນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
(CAAP) ແລະ
•  ອົງການເພື່ອຄວາມຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (OECD) ຄະນະກຳມະການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ການພັດທະນາ (DAC) ມາດຕະຖານສຳລັບການພັດທະນາການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ.

3ຫັຼກການດ້ານມະນຸດສະທຳຕ່ໍຄຸນນະພາບ ເເລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ                                                                   



4 www.corehumanitarianstandard.org

ຫຼັກການດ້ານມະນຸດສະທຳຕໍ່ຄຸນນະພາບ ເເລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ       



5ຫັຼກການດ້ານມະນຸດສະທຳຕ່ໍຄຸນນະພາບ ເເລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ                                                                   

ii. ໂຄງສ້າງມາດຕະຖານຫຼັກມະນຸດສະທຳ

CHS ແມ່ນອົງປະກອບຂອງພັນທະກິດ 9 ຂໍ້ທີ່ມີຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ຖຶກຜົນກະທົບຈາກວິກິດການທີ່ລະບຸວ່າພວກ 
ເຂົາຄາດຫວັງສິ່ງໃດຈາກອົງກອນ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ. ແຕ່ລະພັນທະກິດທີ່ກ່າວ 
ມາຂ້າງເທີງຖຶກສະໜັບສະໜູນດ້ວຍມາດຕະຖານທາງດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ບົ່ງບອກວ່າອົງການມະນຸດສະທຳ ແລະ ພະນັກ
ງານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບອົງການຄວນເຮັດວຽກແນວໃດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນັ້ນ. CHS ມີໂຄງສ້າງດັ່ງຕໍໍ
ໄປນີ້:
•  ພັນທະກິດ 9 ຂໍ້;
•  ມາດຕະຖານສະໜັບສະໜູນດ້ານຄຸນນະພາບ;
•  ຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ສຳຄັນທີ່ຄວນປະຕິບັດເພື່ອຕອບສະໜອງພັນທະກິດ; ແລະ
•  ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ ການດໍຳເນີນງານທີ່ເປັນລະບົບເພື່ອໃຫ້ສອດ
   ຄ່ອງກັບຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ສຳຄັນໃນທົ່ວອົງການ.
   ຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການ, ໄດ້ລະບຸໄວ້ຕາມລຳດັບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
•  ພະນັກງານຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານດ້ານມະນຸດສະທຳຄວນເຮັດວຽກເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນງານໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບສູງສຸດ   
    ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ; ແລະ
•  ນະໂຍບາຍ, ຂະບວນການ ແລະ ລະບົບການດຳເນີນງານຕ່າງໆຂອງອົງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດວຽກໃນດ້ານມະນຸດ  
    ສະທຳຕ້ອງໄດ້ຖຶກສ້າງຂື້ນມາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານອົງການຂອງພວກເຂົາເຮັດວຽກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເເຜນງານມີ  
    ຄຸນນະພາບສູງສຸດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ.
    ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນເອກະສານ CHS ນີ້ ແລະ ຄໍານິຍາມຄໍາສັບສະເພາະແມ່ນຖຶກຮວບຮວມໄວ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງ           
    ເອກກະສານນີ້.
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iii.  ການນໍາ ໃຊ້CHS

ອົງການທີ່ປະຕິບັດຕາມຫລັກຂອງ CHS ແມ່ນຈະປະຕິບັດຕາມພັນທະກິດ 9 ຂໍ້ ໂດຍຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້
ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການພັດທະນາລະບົບໂຄງສ້າງ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງອົງການໃຫ້ເໝາະສົມ ເພື່ອການ
ພັດທະນາຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການເຮັດວຽກທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ, ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ອົງການ 
ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກມະນຸດສະທໍານ້ັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫລາກຫລາຍ ພວກເຂົາຈໍາເປັນ         
ຕ້ອງໄດ້ລົງມືປະຕິບັດຢ່າງມີຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານເວລາ ແລະ ປັບປ່ຽນການເຮັດວຽກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດ 
ແລະ ບົດບາດ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການພວກເຂົາ, ລວມໄປເຖີງຊ່ວງໄລຍະ ແລະ ສະຖານະການຂອງເຫດການທີ່ກໍາລັງປະ ເຊີນຢູ່. 
ເມື່ອອົງການປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດພັນທະກິດ  9 ຂໍ້ ແມ່ນຈຳຕ້ອງຄໍານືງເຖີງບັນຫາ   ແລະ  ຄິດຫາວິທີ
ການຈັດການຕໍ່ອຸປະສັກທີ່ຂັດຂວາງການເຮັດວຽກປະຕິບັດຕາມ ພາລະກິດ,  ອົງການຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກສະຖານະ   
ການທີ່ ເກີດຂື້ນ ແລະ ພັດທະນາວິທີການໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຕ້ອງປະເຊີນ. 
ການວິເຄາະໃນການນໍາເອົາຫລັກ CHS ໄປປະຕິບັດທັງໝົດຈະຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງລະດັບການເຮັດວຽກພັນທະ
ກິດ 9 ຂໍ້ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ໃນແງ່ຂອງການປະເມີນວ່າໄດ້ເຮັດຕາມຂໍ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ສໍາຄັນ ຫລື ບໍ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ/ຫລື       
ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການເທົ່ານັ້ນ, ປະເດັນທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫລັກ CHS ແມ່ນຈະ       
ຕ້ອງໄດ້ປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຕົວຈີງ.  
ຫລັກ CHS ສາມາດນໍາມາປັບໃຊ້ກັບອົງການ ແລະ ບຸກຄົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
•  ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໂດຍກົງແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ
•  ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງີນ, ອຸປະກອນ ຫລື ວິທີການຕ່າງໆ ແກ່ອົງກອນ ອື່ນໆແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີບົດບາດໃນການ   
    ໃຫ້ຊ່ວຍເຫລືອໂດຍກົງ. 
•   ເຮັດວຽກໂດຍປະສົມປະສານທັງສອງຮູບແບບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນັ້ນ. 
•   ຫຼັກການ CHS ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທໍານໍາໄປໃຊ້ໄດ້      
    ຫລາກຫລາຍແນວທາງເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
•   ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງສຸດຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະ    
     ພາບຂອງການບໍລິການຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຫລົ່ານັ້ນ.
•    ພັດທະນາແຜນການການເຮັດວຽກເພື່ອປະຕິບັດຕາມຫລັກ CHS ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
•   ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍໃຊ້ຫລັກ CHS ເປັນກອບໃນການສະໜັບສະໜູນມາດຕະຖານ
     ຂອງອົງການ ແລະ ມາດຕະຖານທາງດ້ານເທັກນິກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. 
•    ປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຂອງແຜນງານ
•    ກວດສອບ ຫລື ຮັບຮອງການປະຕິບັດຕາມຫລັກການ ແລະ ສະແດງອອກເຖີງການປະຕິບັດຕາມແນວທາງໃຫ້ຜູ້ອື່ນ
     ຮັບຮູ້
•   ເຮັດການປະເມີນຂະບວນການພາຍໃນອົງການຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພະນັກງານປະຕິບັດ 
ຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຕາມຫລັກ CHS 
ອົງການທີ່ຕັດສີນໃຈຈະນຳໃຊ້ CHS ຈະຕ້ອງສະໜັບສະໜູນສົ່ງເສີມຫລັກການທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກອົງການ. 
ອົງການທີ່ມີການເຮັດວຽກແບບຄູ່ຮ່ວມງານຈະຕ້ອງອະທິບາຍເຖີງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຫລັກ CHS ທໍາຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈຕໍ່ວິທີການ ທີ່ອົງການພາຄີ ຫລື ຄູ່ຮ່ວມງານຈະດໍາເນີນຕາມພັນທະກິດ 9 ຂໍ້ ແລະ ເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອ ການເຮັດ 
ວຽກຮ່ວມກັນໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫລັກ CHS. 



7ຫັຼກການດ້ານມະນຸດສະທຳຕ່ໍຄຸນນະພາບ ເເລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ                                                                   

iv. ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ

ບຸກຄົນ ຫລື ອົງການຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກຕິດພັນກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຄວນທີຈະຕ້ອງນໍາເອົາຫລັກ 
CHS ໄປນໍາໃຊ້ ແລະ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ “ເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອມຸ້ງໄປສູ່ການປະຕິບັດຕາມຫັລກ CHS” ອົງການອາດຈະບ ໍ່
ພຽງແຕ່ບອກວ່າຕົນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫລັກ CHS ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ມີການກວດສອບຢ່າງກົງໄປກົງມາ. 

3 ເບີ່ງຄໍຳອະທິບາຍໄດ້ທີ່ລາຍການຄໍຳສັບ
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v. ການປະຕິບັດດ້ານມະນຸດສະທໍາຕາມຫລັກການ 

ຄົນຄືຫົວໃຈສໍາຄັນໃນການເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແຮງຈູງໃຈເບື້ອງຕົ້ນໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ວິກິດການໃດໆກໍ່ 
ຕາມຄືຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮັກສາຊີວິດ, ບັນເທົາຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງມະນຸດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນສິດທິໃນການມີ 
ຊີວິດຕໍ່ຢ່າງມີສັກສີ.
ອົງການທີ່ເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທໍາຕ້ອງຄໍານືງວ່າ ຄວາມຈໍາເປັນທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ດັ່ງນັ້ນ 
ຈື່ງພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນທຸກບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ. 
ການເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທໍາເປັນໄປຕາມຫລັກການ 4 ປະການທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກ້ວາງຂວາງດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
•  ຫລັກມະນຸດສະທໍາ:  ຄວາມທຸກຂອງມະນຸດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງທົ່ວເຖີງ, ເປົ້າໝາຍຂອງການເຮັດວຽກດ້ານ
ມະນຸດສະທໍາຄື ການປົກປ້ອງຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການເຄົາລົບຄວາມເປັນມະນຸດ. 
•  ຫລັກຄວາມສະເໝີພາບ: ການເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທໍາຕ້ອງເປັນໄປຕາມຄວາມຈໍາເປັນເທົ່ານັ້ນ ໃຫ້ຄວາມຈໍາເປັນ
ຕໍ່ກໍລະນີຄວາມທຸກທີ່ສຸກເສີນກ່ອນ ແລະ ບໍ່ແບ່ງແຍກສັນຊາດ, ເຊື້ອຊາດ, ເພດ, ຄວາມເຊື່ອຖືທາງສາດສະໜາ, ຊົນຊັ້ນ 
ຫລື ຄວາມເຫັນທາງການເມືອງ. 
•  ຄວາມເປັນອິດສະຫລະ: ການເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທໍາຈະຕ້ອງເປັນອິດສະຫລະຈາກຄວາມຄິດທີ່ມີຕໍ່ການເມືອງ, 
ເສດຖະກິດ ແລະ ການທະຫານ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆ ທີ່ຜູ້ປະຕິບັດອາດມີຕໍ່ພື້ນທີ່ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງ 
ດ້ານມະນຸດສະທໍາ.
• ຫລັກຄວາມເປັນກາງ:  ການເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທໍາຈະຕ້ອງບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜື່ງໃນຄູ່ພິພາກ ຫລື ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຄວາມຂັດແຍ່ງທາງດ້ານການເມືອງ, ເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ ແລະ ລະບົບການປົກຄອງ.
ຫລັກການດ້ານມະນຸດສະທໍາເຫລົ່ານີ້ຄື ແກນຫລັກຂອງວຽກງານທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາທັງໝົດ,  ຫລັກການເຫລົ່ານີ້ 
ເປັນແນວທາງການປະຕິບັດ ແລະ ການນໍາເອົາໄປປະຕິບັດນັ້ນ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຈໍາແນກການເຮັດວຽກດ້ານ 
ມະນຸດສະທໍາອອກຈາກຮູບແບບກິດຈະກໍາ ແລະ ການເຮັດວຽກອື່ນໆ, ໃນຫລັກການ CHS ນັ້ນ ຫັລກການທັງ 4 
ຢ່າງຖືກລະບຸໄວໃ້ນພັນທະກິດເຫລັກເກນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ຂ້ໍປະຕິບັດທ່ີສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງ ອົງການ.
ກົດໝາຍມະນຸດສະທໍາາລະຫວ່າງປະເທດ, ກົດໝາຍສິທິມະນຸດລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍຜູ້ລົບໄພຕ່າງປະເທດ 
ເປັນຮາກຖານຂອງມາດຖານທາງດ້ານກົດໝາຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມບຸກຄົນລວມ
ໄປເຖີງຮູບແບບການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ,  ກົດບັດມາດຖານມະນຸດສະທໍາ The Sphere  ໄດ້ສະຫລຸບລວມ
ຫລັການທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ສະຫວັດດີພາບຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ຫລື 
ຄວາມຂັດແຍ່ງ.
ຜູ້ທີ່ນໍາເອົາມາດຕະຖານຫລັກມະນຸດສະທໍາໄປໃຊ້ຈະຕ້ອງຄໍານືງເຖີງຄວາມຮັບຜິດຊອບເບື້ອງຕົ້ນຂອງລັດ ແລະ ພາກ    
ສ່ວນອື່ນໆທີ່ມີອໍານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ຫລື ການຂັດກັນ
ທາງດ້ານອາວຸດພາຍໃນພ້ືນທີ່ຂອງຕົນ ການເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທໍາຈະຕ້ອງບໍ່ທໍາລາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສ່ວນນີ້ 
ແລະ ຫາກເປັນໄປໄດ້ຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເສີມກັນ.

4 ຫຼັກການຂອງມະນຸດສະທຳ, ບໍ່ມີການຈຳແນກ, ມີຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ມີຄວາມເປັນທຳແມ່ນມາຈາກຫຼັກການພື້ນຖານ
ການປະກາດຂອງອົງການກາແດງສະກົນ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງຈັດຂຶ້ນທີ່ກຸງວຽນນາໃນປີ 1965 ພາຍໃຕ້ກອງປະຊຸມຂອງກາແດງ 
ແລະ ຊິກວົງເດືອນແດງ;   ການປະຕິວັດສະພາທົ່ວໄປອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 46/182, 19 ທັນວາ 1991; ແລະ ການປະຕິວັດ 
ສະພາທົ່ວໄປສະຫະປະຊາຊາດ 58/114, 5 ກຸມພາ 2004.
5 ບາງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຄະນະທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມຸ້ງເນັ້ນຄວາມສະເໜີພາບ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດແມ່ນບໍ່ໄດ້
ພິຈາລະນາຫຼັກການຄວາມເປັນກາງວ່າມັນຈະໄປຂັດຂວາງການສະໜັບສະໜູນບາງຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຢຸດຕິທຳ
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1. ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທີ່ເໝາະສົມກົງກັບຄວາມ 
ຕ້ອງການ
ຫລັກການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ: ການຕອບສະໜອງທາງດ້າມມະນຸດສະທໍາເໝາະສົມ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ

2. ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການເຂົ້າເຖີງການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານມະນຸດສະ 
ທໍາໄດ້ຕາມເວລາທີ່ເໝາະສົມ 
ຫລັກການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ: ການຕອບສະໜອງທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາມີປະສິດທິພາບ ແລະ 
ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ

3. ຜົນຈາກການເຮັດວຽກມະນຸດສະທໍາຊ່ວຍເຫລືອຊຸມຊົນ ແລະ  ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະທົບຈາກເຫດ 
ການ  ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມຫລາຍຂ້ືນ ເຊີ່ງລວມໄປເຖີງຄວາມ
ສາມາດໃນການຟື້ນຟູ ແລະ ຫລີກລ້ຽງຈາກຄວາມສ່ຽງອາດເກີດຂື້ນ
ຫລັກການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ: ການຕອບສະໜອງດ້ານມະນຸດສະທໍາສ້າງປະສິດທິພາບເຮັດໃຫ້
ຊຸມຊົນມີຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບ.

4. ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການແມ່ນຄໍານຶງເຖີງສິດ ແລະ ສິດທີ່ພວກເຂົາ
ຄວນຈະໄດ້ຮັບແມ່ນ ສາມາດເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນ ແລະ ສີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສີນໃຈໃນປະເດັນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບຕົວເອງ
ຫລັກການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ: ການຕອບສະໜອງທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງ 
ການສື່ສານມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ.

5. ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂບັນຫາການຮ້ອງຟ້ອງທີ່ 
ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ 
ຫລັກການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ:  ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການແຈ້ງບັນຫາ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂ 
ບັນຫານັ້ນ

6. ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທີ່ເກີດຈາກຄວາມ 
ຮ່ວມມື ແລະ ສົ່ງເສີມເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. 
ຫລັກການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ: ການປະຕິບັດທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຈະຕ້ອງເກີດຈາກຄວາມ 
ຮ່ວມມື ແລະ ການສົ່ງເສີມກັນ ແລະ ກັນ.

7. ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການສາມາດຄາດຫັວງໄດ້ວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍ 
ເຫລືອທີ່ດີຂື້ນຈາກການທີ່ອົງການໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ ແລະ ການສະທ້ອນກັບ. 
ຫລັກການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ: ຜູ້ເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທໍາຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງ 
ຕໍ່ເນື່ອງ

8.ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການ ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທີ່ຈໍາເປັນຈາກເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ ແລະ ອາສາສະໝັກທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຮູ້ຈັກວິທີການຈັດການທີດີ.
ຫລັກການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ: ພະນັກງານໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເປັນທໍາ ແລະ ເທົ່າທຽມ.

9. ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ວ່າອົງການທີ່ໃຫ້ການຊ່ວ
ຍເຫລືອພວກເຂົາໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແລະ 
ມີສິລະທໍາ. 
ຫລັກການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ: ຊັບພະຍາກອນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້. 

vi. ພັນທະກິດເກົ້າ ຂໍ້ ແລະ ແນວທາງດ້ານຄຸນນະພາບ
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vii. ພັນທະກິດ, ການປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

1. ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການ. 

ຫລັກການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ: ການຕອບສະໜອງທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ 
ຄວາມຕ້ອງການ.

ຂໍ້ປະຕິບັດສຳຄັນ 

1.1. ເຮັດການວິເຄາະສະພາບການ ແລະ ບັນດາຜູ້ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ກົງໄປກົງມາ ແລ້ວນໍາສະເໜີ
1.2. ອອກແບບ ແລະ ໃຊ້ວິທີການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມບົນພື້ນຖານການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຢ່າງ 
ເປັນກາງ ລວມໄປເຖີງການເຂົ້າໃຈເຖີງຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຫລາກ
ຫລາຍ. 
1.3. ປັບປ່ຽນການເຮັດວຽກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການ

1.4. ມີນະໂຍບາຍທີ່ເນັ້ນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງເປັນທໍາໂດຍຄໍານືງເຖີງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ    
ຊຸມຊົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການ.
1.5. ມີນະໂຍບາຍທີ່ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໂດຍຄໍານືງເຖີງຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຂອງຊຸມຊົນ, ລວມໄປເຖີງກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍ
ໂອກາດ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກແບ່ງແຍກ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ມີການແບ່ງແຍກ.
1.6. ມີຂະບວນການເຮັດການວິເຄາະທີ່ເໜາະສົມກັບສະພາບຂອງເຫດການ. 

6 “ຄວາມຕ້ອງການ” ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການປົກປ້ອງ

7 ນີ້ອາດອ້າງອິງເຖີງ, ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ, ເດັກນ້ອຍຍິງ, ເດັກນ້ອຍຊາຍ, ໄວໜຸ່ມ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຄົນເສຍອົງຄະ ແລະ 

ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ ໂດຍບໍ່ມີການແບ່ງແຍກໃດໆ 
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2. ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການສາມາດເຂົ້າເຖີງການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາທີ່ຈໍາເປັນ 
ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

ຫລັກການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ການຕອບສະໜອງທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທັນກັບເວລາ 

ຂໍ້ປະຕິບັດສຳຄັນ

2.1 ອອກແບບແຜນວຽກທີ່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈີງ   ແລະ 
ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ຊຸມຊົນ. 
2.2 ເຮັດການຕ້ອງສະໜອງທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ, ຕັດສີນໃຈ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ໃຫ້ເສຍ
ເວລາຖ້າຫາກບໍ່ຈໍາເປັນ. 
2.3 ລາຍງານ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ອົງການທີ່ເຮັດວຽກນັ້ນໂດຍກົງ ແລະ           
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເທັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ຮັບການຕອບ
ສະ ໜອງ. 
2.4 ນໍາໃຊ້ວິຊາການທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ພະນັກງານເຮັດວຽກມະນຸດສະທໍາໄດ້ດີຢູ່ໃນອົງການເພື່ອສາ້ງແຜນ ແລະ 
ປະເມີນແຜນງານ. 
2.5 ຕິດຕາມກິດຈະກໍາ, ໝາກຜົນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຮັດວຽກຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ປັບ
ປຸງແຜນວຽກ ແລະ ຍົກໃຫ້ເຫັນຈຸດບົກຜ່ອງຂອງການເຮັດປະຕິບັດວຽກ. 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການ

2.6 ຈຸດໝຸ້ງໝາຍຂອງແຜນງານແມ່ນຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດຂອງອົງການ
2.7  ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ
a.    ມີລະບົບ, ຈຸດປະສົງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນກິດຈະກໍາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ
b.    ມີຫລັກຖານອ້າງອີງຈາກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດັດປັບ 
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3. ຜົນຈາກການເຮັດວຽກມະນຸດສະທໍາ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະທົບຈາກເຫດການແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະທົບ 
ທາງດ້ານລົບ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມຫລາຍຂ້ືນ, ສາມາດຟື້ນຟູຄືນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. 

ຫລັກການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາແມ່ນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບທ້ອງຖີ່ນ ແລະ 
ເພື່ອຫລົບຫລີກຈາກຜົນກະທົບທາງລົບ. 

ຂໍ້ປະຕິບັດສຳຄັນ

3.1 ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າແຜນງານແມ່ນສ້າງຄວາມເຂັ້ມໃຫ້ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູຊຸມຊົນ ແລະ 
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການ. 
3.2 ນໍາໃຊ້ຜົນຈາກການທີ່ປະເມີນໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມສ່ຽງ, ແຜນການກຽມພ້ອມຂອງຊຸມຊົນທີ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນແລ້ວ 
ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການເຮັດກິດຈະກໍາ
3.3 ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຄວາມເປັນຜູ້ນໍາພາຍໃນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ສົ່ງເສີມອົງການໃຫ້ເປັນກຸ່ມທໍາອິດທີ່ສາມາດຕອບ  
ໂຕ້ຕໍ່ເຫດການທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນອານາຄົດໄດ້ ແລະ ເປັນບາດກ້າວທີ່ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຖືກແບ່ງແຍກ
ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເໝາະສົມ.
3.4 ສ້າງແຜນການໂອນຖ່າຍ ຫລື ຍຸດທະສາດການຖອຍອອກໃນຕ້ອນຕົ້ນຂອງແຜນງານມະນຸດສະທໍາໂດຍຮັບປະກັນ 
ວ່າຈະມີຜົນທາງບວກໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເມື່ອເຂົາເປັນເອກະລາດ. 
3.5 ອອກແບບ ແລະ ສົ່ງເສີມແຜນງານ ການຟື້ນຟູເບື້ອງຕົ້ນຈາກໄພພິບັດໂດຍໃຫ້ເສດຖະກິດຢູ່ໃນທ້ອງຖີ່ນໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະໂຫຍດ. 
3.6 ກໍານົດເອົາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມທ່າແຮງ ຫລື ປະຕິບັດຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກສີ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ທີ່ທັນກັບເວລາ 
ແລະ ເປັນລະບົບເຊີງກວມເອົາຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
a. ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ, ຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ກຽດຊື່ສຽງ ແລະ ສິດທິ
b. ການຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຈາກພະນັກງານ
c. ວັດທະນະທໍາ, ເພດ,ສັງຄົມ ແລະ ການພົວພັນທາງການເມືອງ 
d. ການດໍາລົງຊີວິດ
e. ເສດຖະກິດໃນທ້ອງຖີ່ນ
f. ສະພາບແວດລ້ອມ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການ 

3.7   ນະໂຍບານ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ຄູ່ມືແມ່ນອອກແບບເພື່ອ
a.   ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ແຜນງານເຊັ່ນ: ການຫາຜົນປະໂຫຍດ, ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫລື ອາດສະ    
ຍາກໍາທີ່ພະນັກງານເປັນຜູ້ເຮັດເອງຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການ. 
b.  ສົ່ງເສີມສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖີ່ນ
3.8  ມີລະບົບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກໍາຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການທີ່ອາດຈະ 
ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.
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4.ຊຸມຊົນເເລະຜູ້ທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການຮູ້ສິດທິ ເເລະ ສິດທິທີ່ເຂົາຄວນຈະໃດ້ຮັບ ສາມາດເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມຸນ ເເລະ 
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສີນໃຈໃນປະເດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົນເອງ

ຫຼັການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ການຕອບສະໜອງທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງການສືສານ ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ເເລະ ສະເເດງຄຳຄິດເຫັນ

ຂໍ້ປະຕິບັດສຳຄັນ
4.1 ໃຫ້ຂໍ້ມູນເເກ່ຊຸມຊົນ ເເລະ ຜູ້ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການ ຫຼັກການດຳເນີນງານ 
ການດຳເນີນງານຂອງພະນັກງານ ຂະບວນການດຳເນີນງານ ເປົ້າໝາຍ ເເລະ ສີ່ງທີ່ຈະໃຫ້ໃນການດໍາເນີນງານເພື່ອ  
ຊ່ວຍເຫຼືອ
4.2 ສື່ສານດ້ວຍພາສາ ຮູບເເບບ ເເລະ ສື່ທີ່ເຂົ້າໃຈໃດ້ງ່າຍ ສະເເດງເຖີງຄວາມເຄົາລົບ ເເລະ ສອດຄ່ອງກັບວັດທະນະທຳ
ຂອງສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມເເຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນຳໄຫວ ເເລະ ກຸ່ມຄົນສ່ວນນ້ອຍ
4.3 ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນ ເເລະ ຜູ້ທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການມີຕົວເເທນ ເເລະ ມີສ່ວນຮ່ວມເເລະກ່ຽວຂ້ອງໃນທຸກຂັ້ນ
ຕອນການດຳເນີນງານ
4.4 ເຊີນຊວນ ເເລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນເເລະຜູ້ທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການສະເເດງຄຳຄິດເຫັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ຄວາມພໍໃຈທີ່ມີຕໍ່ຄຸນນະພາບ ເເລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຮັບ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບເພດ ອາຍຸ ເເລະ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ທີ່ສະເເດງຄຳເຫັນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການ 

4.5 ມີນະໂຍບາຍການເເບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ເເລະ ສະໜັບສະໜຸນວັດທະນະທຳການສື່ສານເເບບເປີດ
4.6 ມີນະໂຍບາຍກາຍສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ເເລະ ຄົນທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການໃຫ້ສະທ້ອນເຖີງ
ລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມຕ້ອງການ ເເລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາໃນທຸກຂັ້ນຕອນດຳເນີນງານ
4.7 ການສື່ສານພາຍນອກ ເຊີ່ງລວມໄປເຖີງການສື່ສານເພື່ອການລະດົມທືນ ຈະຕ້ອງຖືກຕ້ອງ ຢຸ່ໃນຂອບເຂດສີນລະທຳ 
ເເລະ ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ລວມທັງນຳສະເໜີຂໍ້ມຸນຊຸມຊົນເເລະຄົນທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຄຳນືງເຖີງສັກສີຄວາມເປັນ
ມະນຸດ
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5. ຊຸມຊົນ ເເລະ ຜູ້ທີໃດ້ຮັບຜົນທະທົບຈາກ ວິກິດການ ໃດ້ຮັບການເເກ້ປັນຫາການຮ້ອງຮຽນດ້ວຍວິທີການທີ່ປອດໄພ 
ເເລະ ມີປະສິດທິພາບ 

ຫຼັການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການເເຈ້ງບັນຫາ ເເລະ ຫາທາງເເກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ

ຂໍ້ປະຕິບັດສຳຄັນ

5.1 ຟັງຄຳຄິດເຫັນຈາກຊຸມຊົນ ເເລະ ຜູ້ທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ ໃນການອອກເເບບ ດຳເນີນກິດຈະກຳ ເເລະ 
ກວດສອບ ຂະບວນການເເກ້ໄຂບັນຫາການຮຽກຮ້ອງ
5.2 ຍີນດີ ເເລະ ຮັບຟັງບັນຫາ ເເລະ ການສື່ສານໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າຈະໃຊ້ວິທີການຫຍັງ ເພື່ອເເກ້ໄຂ ເເລະ 
ລະບຸຂອບເຂດໃນການເເກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ
5.3 ຈັດການກັບບັນຫາການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັນກັບເວລາ ຍຸດຕິທຳ ເເລະ ເໝາະສົມ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມປອດໄພ 
ຂອງຜູ້ເເຈ້ງບັນຫາ ເເລະ ຜູ້ທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນທຸກໆ ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການ 

5.4 ຂະບວນການຈັດການກັບບັນຫາ ທີ່ໃດ້ຮັບເເຈ້ງຈາກຊຸມຊົນ ເເລະ ຜູ້ທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກວິກິດການຈຳເປັນ
ຕ້ອງຖືກບັນທຶກໃວ້ ເເລະ ພ້ອມໃຊ້ງານ ຂະບວນການຄວນຄວບຄຸມເເຜນງານ ການຫາຜົນປະໂຫຍດ ເເລະ ການລ້ວງ 
ລະເມີດທາງເພດ ລວມກັບການໃຊ້ອໍານາດໃນທາງທີຜິດຕ່າງໆ 
5.5 ສ້າງວັດທະນະທຳຂອງອົງການທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບບັນຫາທີ່ໃດ້ຮັບເເຈ້ງຢ່າງຈີງຈັງ ເເລະ ດໍາເນີນການໃຫ້ສອດ 
ຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ເເລະ ຂະບວນການທຳງານ 
5.6 ຊຸມຊົນ ເເລະ ຄົນທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ ມີຄວາມຮູ້ເປັນຢ່າງດີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພືດຕິກໍາທີ່ຄາດຫວັງຂອງ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທຳ ເຊີ່ງລວມກັບພາລະກິດຂອງອົງການທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຫາຜົນປະໂຫຍດ ເເລະ 
ລ້ວງລະເມີດທາງເພດ 
5.7 ບັນຫາຮັບເເຈ້ງທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈະໃດ້ຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປຫາຂະເເໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ 
ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ
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6. ຊຸມຊົນ ເເລະ ຜູ້ທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການໃດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເກີດຈາກການຮ່ວມມື ເເລະ ສົ່ງເສີມເຊີ່ງກັນ 
ເເລະ ກັນ

ຫຼັການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ການປະຕິບັດທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຈະຕ້ອງເກີດຈາກການຮ່ວມມື ເເລະ 
ການສົ່ງເສີມເຊີ່ງກັນ ເເລະ ກັນ

ຂໍ້ປະຕິບັດສຳຄັນ

6.1 ລະບຸບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມສາມາດ ເເລະ ຄວາມສົນໃຈ ຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນໃດ້ສ່ວນ 
ເສຍທີ່ມີຄວາມເເຕກຕ່າງກັນ9
6.2 ສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດການປະກອບສ່ວນການດຳເນີນງານດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງຜູ້ມີສິດອຳນາດລະດັບຊາດ ເເລະ ລະດັບ 
ທ້ອງຖີ່ນ 10 ເຊີ່ງລວມໄປເຖີງອົງການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳອື່ນໆ
6.3 ເຂົ້າຮ່ວມກັບເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເເລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາລະຂອງຊຸມຊົນ ເເລະ 
ຂະຫຍາຍຂອບເຂດໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເເລະ ບໍລິການທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາໃຫ້ກ້ວາງຂວາງຍີ່ງຂື້ນ 
6.4 ເເບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຮ່ວມກັບຜູ້ຮ່ວມງານ ກູ່ມຮ່ວມງານ ເເລະ ຜູ້ດຳເນີນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນຽຜ່ານສ່ອງທາງ 
ການສື່ສານທີ່ເໝາະສົມ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການ 

6.5 ນະໂຍບາຍ ເເລະ ຍຸດທະສາດສະໜັບສະໜູນຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະປະສານງານ ເເລະ ຮ່ວມມືກັບຜູ້ອື່ນ ລວມທັງ 
ຜູ້ມີສິດອຳນາດລະດັບຊາດ ເເລະ ທ້ອງຖີ່ນ ໂດຍບໍ່ຜ່ອນຕາມຫຼັກການດ້ານມະນຸດສະທຳ
6.6 ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຈະຕ້ອງດຳເນີນໄປພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຊັດເຈນ ເເລະ ເເນ່ນອນ ໂດຍເຄົາລົບການດຳເນີນງານ, 
ໜ້າທີ່ ເເລະ ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເເລະ ຍັງຕ້ອງຮັບຮູ້ເຖີງຂໍ້ຈຳກັດ ເເລະ ເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກ 
ຂອງທັງສອງຝ່າຍ

9 ໝາຍເຖີງຜູ້ເຮັດວຽກໃນທ້ອງຖີ່ນ ອົງການດ້ານມະນຸດສະທຳ ຜູ້ທີ່ມີສິດອຳນາດທ້ອງຖີ່ນ ບໍລິສັດ ເເລະ ກຸ່ມອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  10 ໃນກໍລະນີຜູ້ມີ 

ອຳນາດເປັນຝ່າຍໜື່ງທີ່ມີການຂັດເເຍ່ງ ຜູ້ປະຕິບັດການດ້ານມະນຸດສະທຳຈະຕ້ອງໃຊ້ການຕັດສິນໃຈ ເເລະ ຄວາມ ເປັນກາງໃນການລົງມືດຳເນີນ 

ງານທີ່ເນັ້ນຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນ ເເລະ ຜູ້ທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການເປັນຫຼັກໃນການຕັດ ສີນໃຈ
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7. ຊຸມຊົນ ເເລະ ຜູ້ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການສາມາດຄາດຫວັງໃດ້ວ່າຈະໃດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ດີຂື້ນຈາກການທີ່
ອົງການໃດ້ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ ເເລະ ບົດຮຽນທີ່ໃດ້ຮຽນມາ

ຫຼັການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ຜູ້ເຮັດວຽກດ້ານມະນຸດສະທຳຮຽນຮູ້ ເເລະ ພັດທະນາຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຂໍ້ປະຕິບັດສຳຄັນ

7.1 ນຳເອົາບົດຮຽນ ເເລະ ປະສົບການທີ່ໃດ້ຮຽນມາເຂົ້າໃນການອອກເເບບເເຜນງານ
7.2 ຮຽນຮູ້, ລິເລີ້ມ ເເລະ ລົງມືປ່ຽນເເປງໂດຍຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງການກວດສອບ, ປະເມີນ ເເລະ ຮັບຟັງຄໍຳຄິດເຫັນ 
ເເລະ ບັນຫາ
7.3 ເເບ່ງປັນບົດຮຽນ ເເລະ ນະວັດຕະກຳພາຍໃນ ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ເເລະ ຜູ້ທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ ເເລະ 
ຜູ້ໃດ້ຮັບສ່ວນໃດ້ສ່ວນເສຍອື່ນໆ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການ 

7.4 ມີນະໂຍບາຍການປະເມີນຜົນເເລະການຮຽນຮູ້ ເເລະ ການກຳນົດວິທີການໃນການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ ເເລະ 
ພັດທະນາການເຮັດວຽກ
7.5 ມີກົນໄກການບັນທຶກການຮຽນຮູ້ເເລະປະສົບການ ເເລະ ເຮັດໃຫ້ທຸກໆພາກສ່ວນສາມາດເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນໃດ້ໃນ
ອົງການ
7.6 ອົງການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ເເລະ ນະວັດຕະນະກຳໃນການຕອບສະໜອງທາງດ້ານມະນຸດສະທຳພາຍໃນກຸ່ມ     
ຜູ້ຮ່ວມງານ ເເລະ ລະຫວ່າງຝ່າຍອື່ນໆ
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8. ຊຸມຊົນເເລະຜູ້ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການໃດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຕ້ອງການຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ເເລະອາສາສະມັກທີ່ມີ
ຄວາມສາມາດເເລະຮູ້ຈັກວິທີການຈັດການທີ່ດີ

ຫຼັການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ພະນັກງານໃດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບເເລະໃດ້ຮັບການປະຕິບັດ
ໂດຍເປັນທຳເເລະເທົ່າທຽມ 11

ຂໍ້ປະຕິບັດສຳຄັນ

8.1 ພະນັກງານເຮັດວຽກສອດຄ່ອງກັບໜ້າທີ່ເເລະຄຸນຄ່າຂອງອົງການ ເຊີ່ງລວມໄປເຖີງເປົ້າໝາຍທີ່ໃດ້ຕົກລົງເເລະມາດ
ຕະຖານການດຳເນີນງານ
8.2 ພະນັກງານປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົນເອງ ເເລະ ເຂົ້າໃຈເຖີງຜົນກະທົບທີຕາມມາຖ້າຫາກລະເມີດ 
ນະໂຍບາຍ
8.3 ພະນັກງານພັດທະນາ ເເລະ ໃຊ້ຄວາມສາມາດສ່ວນບຸກຄົນ, ຄວາມສາມາດທາງເທັກນິກ ເເລະ ຄວາມສາມາດ 
ໃນການຈັດການທີ່ຈຳເປັນ ໃນການເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ ເເລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງວິທີການທີ່ອົງການໃຊ້ສະໜັບສະໜຸນການເຮັດ
ວຽກຂອງຕົນເອງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການ

8.4 ອົງການມີການບໍລິຫານ ເເລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ເຊີ່ງລວມໄປເຖີງຄວາມສາມາດໃນ 
ການດຳເນີນງານຕາມເເເຜນທີ່ວາງໃວ້
8.5 ນະໂຍບາຍພະນັກງານເເລະວິທີການປະຕິບັດມີຄວາມຍຸດຕີທຳ, ໂປ່ງໃສ ເເລະ ບໍ່ມີການເເບ່ງເເຍກ ນອກຈາກນີ້      
ຍັງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖີ່ນ
8.6 ມີຄຳອະທິບາຍໜ້າວຽກ ເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກ ເເລະ ຂະບວນການໃຫ້ຄໍາເເນະນຳ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານມີ       
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງໃດ້ປະຕິບັດ
8.7 ມີຫຼັກຈັນຍະບັນທີ່ຢ່າງໜ້ອຍເຮັດໃຫ້ພະນັກງານເກີດຄວາມຄິດບໍ່ຫວັງຜົນປະໂຫຍດ, ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ຄວາມຄິດ                            
ເເຕກເເຍກກັບຜູ້ອື່ນ
8.8 ມີນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພະນັກງານພັດທະນາທັກສະ ເເລະ ຄວາມສາມາດ
8.9 ມີນະໂຍບາຍເພື່ອຄວາມປອດໄພ ເເລະ ສະຫວັດດີການຂອງພະນັກງານ

11 ພະນັກງານ ຄື ຕົວເເທນທີ່ໃດ້ຮັບການເເຕ່ງຕັ້ງຈາກອົງການ ທັງໃນປະເທດ ຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ້ການວ່າຈ້າງທັງເເບບຖາວອນ ຫຼື ຊົ່ວຄາວ 
ເຊີ່ງລວມໄປເຖີງອາສາສະໝັກ ເເລະ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ
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9. ຊຸມຊົນເເລະຜູ້ທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການສາມາດຄາດຫວັງໃດ້ວ່າອົງການຈະຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາ ມີການຈັດ 
ການສັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ເເລະ ຈັນຍາບັນ

ຫຼັການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ສັບພະຍາກອນໃດ້ຮັບການຈັດການ ເເລະ ຖືກໃຊ້ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມຈຸດປະສົງ
ທີ່ກຳນົດໃວ້

ຂໍປ້ະຕິບັດສຳຄັນ

9.1 ອອກເເບບເເຜນງານ ເເລະ ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານ ໃຫ້ເກີດການໃຊ້ສັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 12 
ສ້າງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງລາຄາ ເເລະ ເວລາ ໃນເເຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
9.2 ຈັດສັນເເລະໃຊ້ສັບພະຍາກອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງທີ່ກຳນົດໃວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສີ້ນເປຶອງ
9.3 ກວດສອບ ເເລະ ລາຍງານການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບງົບປະມານ
9.4 ເມື່ອນຳໃຊ້ສັບພະຍາກອນທ້ອງຖີ່ນເເລະໃນທຳມະຊາດ ຈຳເປັນຕ້ອງຄຳນືງເຖີງຜົນກະທົບຕໍ່ສີ່ງເເວດລ້ອມ
9.5 ບໍລິຫານຄວມສ່ຽງຕໍ່ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເເລະດຳເນີນການຕາມຄວາມເໝາະສົມເມື່ອຄົ້ນພົບສີ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການ

9.6 ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ ເເລະ ຂະບວນການດຳເນີນງານບໍລິຫານເເລະການຈັດສັນສັບພະຍາກອນ ເຊີ່ງລວມໄປເຖີງວິທີ 
ການທີ່ອົງການຈະດຳເນີນໃນດ້ານຕ່າງໆ ລຸ່ມນີ້
a. ຮັບເເລະຈັດສັນງົບປະມານ ເເລະ ຂອງຂວັນຕອບເເທນຢ່າງມີຈັນຍາບັນເເລະຖືກຕາມກົດໝາຍ
b. ນຳໃຊ້ສັບພະຍາກອນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບສີ່ງເເວດລ້ອມ
c. ຂັດຂວາງເເລະຈັດການກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສໍ້ໂກງ, ການຂັດເເຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ເເລະ ການນຳໃຊ້ 
ສັບພະຍາກອນໃນທາງທີ່ຜິດ
d. ຈັດການໃຫ້ມີການກວດສອບບັນຊີ, ການກວດສອບການເຮັດວຽກ ເເລະ ລາຍງານເເບບໂປ່ງໃສ
e. ປະເມີນ, ຈັດການ ເເລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
f. ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າການຮັບເອົາສັບພະຍາກອນບໍ່ໃດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເຊົາເພີ່ງພາຕົນເອງ

 12 ຄຳວ່າ “ສັບພະຍາກອນ” ມີຄວາມໝາຍກວ້າງ ເຊີ່ງລວມມີສີ່ງທີອົງການຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນການດຳເນີນງານ ເຊີ່ງບໍ່ເເມ່ນພຽງເເຕ່ເງີນທຸນ 
ພະນັກງານ ສີນຄ້າ ອຸປະກອນ ເວລາ ທີ່ດີນ ນ້ຳ ອາກາດ ຜົນພະລິດຈາກທຳມະຊາດ ເເລະ ສີ່ງເເວດລ້ອມ ເປັນຕົ້ນ
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viii. ປະມວນສັບ 

ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຫຼັກການ CHS ມີດັ່ງນີ້
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຖີງການນຳໃຊ້ອຳນາດໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຮັບຜິດຊອບ ເເລະ ໃດ້ຮັບຄວາມໃວ້ວາງໃຈ 
ຈາກຜູ້ມີສ່ວນໃດ້ສ່ວນເສຍຈາກຫຼາກຫຼາຍຝ່າຍ ເເລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຈາກຜົນກະທົບຈາກການໃຊ້ອຳນາດ
ຊຸມຊົນ ເເລະ ຄົນທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ ຄືຜູ້ຍີງ, ຜູ້ຊາຍ, ເດັກຍີງ ເເລະ ເດັກຊາຍທັງໝົດ 
ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມອ່ອນໃຫວ ເເລະ ຄວາມສາມາດທີ່ເເຕກຕ່າງກັນໄປ ທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ 
ຄວາມເຂັມເເຂວງ, ຄວາມທຸກ ຫຼື ວິກິດການອື່ນໆ ພາຍໃນພື້ນທີ່ໃດພື້ນທີ່ໜື່ງ
ເອກະສານ ຄືບົດບັນທຶກການອະທິບາຍ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ການຕັດສີນໃຈ ເເລະ/ຫຼືການດຳເນີນການ ເຊີ່ງຢູ່ໃນທຸກຮູບເເບບທີ່ 
ສາມາດເເປງຊ້ຳໃດ້
ປະສິດທິຜົນ ຄືຂອບເຂດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນໄປໃດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ
ປະສິດທິພາບ ຄືຂອບເຂດຂອງຜົນຈາກຂະບວນການດຳເນີນງານດ້ານມະນຸດສະທຳທັງໃນດ້ານປະສິດທິພາບ ເເລະ 
ປະລິມານ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຄືຂະບວນການທີ່ອົງການສື່ສານ ຂໍຄຳຄິດເຫັນເເລະ/ຫຼືສະໜັບສະໜຸນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນ 
ໃດ້ສ່ວນເສຍທີ່ສົນໃຈເເລະ/ຫຼື ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄຳນືງເຖີງຄວາມກັງວົນ ຄວາມປາດຖະໜາ ຄວາມຄາດຫວັງ 
ຄວາມຕ້ອງການ ສິດທິ ເເລະ ໂອກາດຂອງຄົນເຫຼົ່ານີ້ໃນການຈັດການ ໃຊ້ງານ ເເລະ ກວດສອບເເຜນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຫຼົ່າ 
ນັ້ນ
ການດຳເນີນງານດ້ານມະນຸດສະທຳ ຄືການດຳເນີນງານທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຮັກສາຊີວິດ ບັນເທົາທຸກ ເເລະດໍາລົງໃວ້ເພື່ອ 
ໃຫ້ມີສັກສີຂອງຄວາມເປັນມະນຸດໃນລະຫວ່າງ ເເລະ ຫຼັງຈາກວິກິດການທີ່ເກີດຂື້ນຈາກມະນຸດເເລະໄພທຳມະຊາດ ເຊີ່ງ 
ລວມໄປເຖີງການດຳເນີນການເພື່ອປົກປ້ອງກັນເເລະຕຽມພ້ອມຮັບມື 13
ອົງການ ຄືສະຖາບັນທີ່ມີໂຄງສ້າງການຈັດການເເລະມີອຳນາດໃນການດຳເນີນງານຕາມຫຼັກ CHS
ຫຸ້ນສ່ວນ ຄືອົງການຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະເພາະ ໂດຍມີ 
ການລະບຸບົດບາດເເລະໜ້າທີ່ຢ່າງສັດເຈນເເລະເຂົ້າເຫັນດີເຊີ່ງກັນ ເເລະ ກັນ
ນະໂຍບາຍ ຄືຄຳຖະເເຫຼງການຄວາມຕັ້ງໃຈ ເເລະ ກົດເກນການຕັດສີນໃຈທີ່ມີການບັນທຶກໃວ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ຄືການດຳເນີນການທຸກຢ່າງທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສົ່ງເສີມການເຄົາລົບໃນສິດທິຂອງບຸກຄົນຢ່າງສົມ
ບູນ ເເລະ ເທົ່າທ່ຽມ ໂດຍບໍ່ເເບ່ງເເຍກ ອາຍຸ ເພດ ເຊື້ອຊາດ ສັງຄົມ ສາດສະໜາ ຫຼືພູມຫຼັງອື່ນໆ ການປົກປ້ອງ ມີຄວາມ 
ໝາຍຫຼາຍກວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດໃນປັດຈຸບັນທັນດ່ວນ ເຊີ່ງມັກຈະເປັນກິດຈະກຳລັກໃນພາວະສຸກເສີນ
ຄຸນນະພາບ ຄື ພາບລວມຂອງອົງປະກອບເເລະລັກສະນະການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ສົ່ງເສີມປະສິດທິ 
ພາບໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ເໝາະສົມເເກ່ເວລາ ເຊີ່ງຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການເເລະຄວາມຄາດຫວັງທີ່ບົ່ງ 
ບອກທັງທາງຕົງເເລະທາງອ້ອມ ເເລະ ການເຄົາລົບກຽດຕິຂອງຜູ້ທີ່ໃດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
ການຟື້ນຟ ູຄື ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນຫຼືສັງຄົມທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ ໃນການຕ້ານທານ, ຊືມຊັບ, ປັບຕົວ 
ເເລະຟື້ນຈາກຜົນກະທົບໃນດ້ານລົບທີ່ເໝາະສົມເເກ່ເວລາເເລະມີປະສິດທິພາບ 
ພະນັກງານ ຄື ຕົວເເທນທຸກຄົນທີ່ໃດ້ຮັບການເເຕ່ງຕັ້ງໂດຍອົງການ ທັງຈາກໃນປະເທດ ເເລະ ຕ່າງປະເທດ 
ພາຍໃຕ້ການຈ້າງງານທັງເເບບຖາວອນ ຫຼື ຊົ່ວຄາວ ລວມໄປເຖີງອາສາສະໝັກ ເເລະ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ

 13 ຕາມທີ່ລະບຸໃວ້ໃນ the ALNAP Evaluation Humanitarian Action Pilot Guide, 2013, ໜ້າ 14
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ມາດຕະຖານຫຼັກດ້ານມະນຸດສະທຳຕໍ່ຄຸນນະພາບເເລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ (CHS) ກຳນົດພາລະກິດ 
ເກົ້້າຢ່າງ ເຊີ່ງອົງການ ເເລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳສາມາດ
ນຳໄປໃຊ້ເພື່ອພັດທະນາຄຸນນະພາບ ເເລະ ປະສິດທິຜົນໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃດ້ ມາດຕະຖານນີ້
ຍັງສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ ເເລະ ຄົນທີ່ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ 
ຄື ການທີ່ຊຸມຊົນ   ເເລະ   ຄົນໃດ້ຮູ້ເຖີງເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກຂອງອົງການດ້ານມະນຸດສະທຳເພື່ອ    
ກະ  ຕຸ້ນໃຫ້ອົງການດັ້ງກ່າວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນມາດຕະຖານຫຼັກຂອງ CHS ໃດ້ອະທິບາຍເຖີງອົງປະກອບສຳຄັນຂອງການດຳເນີນງານດ້ານມະນຸດ
ສະທຳທີ່ຖືກຫຼັກການ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເເລະ ຄຸນນະພາບສູງ ອົງການດ້ານມະນຸດສະທຳສາມາດນຳ
ໃຊ້ຫຼັກການນີ້ໄປໃຊ້ໃນເເຕ່ລະຫຼັກການທີ່ເຮັດວຽກອາສາສະມັກໂດຍຈະຕ້ອງປັບປ່ຽນວິທີການພາຍໃນ
ອົງການໃຫ້ສອດຄ່ອງ ເເລະ ຍັງສາມາດນຳໄປໃຊ້ເປັນຫຼັກໃນການຕວດສອບການດຳເນີນງານອີກດ້ວຍ
ຫຼັກ CHS ເກີດຂື້ນຈາກການຮ່ວມມື ປຶກສາຫາລືສາມລຳດັບ ເຊີ່ງເປັນເວລາ 12 ເດືອນລະຫວ່າງ HAP 
International People In Aid ເເລະ ໂຄງການສະເຟຍ (Sphere Projectໂດຍມີບຸກຄົນ ເເລະ   ອົງ
ການຫຼາຍໆອົງການໃດ້ເຮັດການວິເຄາະເນື້ອໃນຂອງ CHS ເເລະ ທໍາການທົດສອບຢ່າງຈີງຈັງທັງໃນ 
ສໍານັກງານເເລະພາກສະໜາມ


