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សT*នុ!កម
សុី' (អូ (CBOs): +ក -មសហគមន៍គឺ4+ក -មសង6 មសុី វ 8លែដលតំ>ង
យសហគមន៍4ក់#ក់>
មួ យែដល ធ& '(រ ល*មនុស+ (រអប់រ- បរ 8./ន រ 0តំរ ូវ(ររបស់សហគមន៍ 1ះ។
KP (+ក -ម+បឈមមុខខ7 ស់):
ម 9គ អដស៍ អង6 (រសុខ:ពពិភព #ក(WHO) >នពន?ល់+ក -ម
@យរង +AះB
“គឺ4+ក -មD ំងទFយ>ែដលGនឥរ 8IបទJនិភ័យខ7 ស់4ក់
#ក់>មួ យ @យនឹងឆN ង ម 9គ អដស៍
Oយមិនគិតពី+ប ភទជំងឺ9តតFត
ឬបរ 8បទកRSង+ស -ក។” ហតុដូច នះ ហ*យ+ក -ម@យរង +Aះ4 រVយៗGនបXYសង6 ម
និងចFប់ែដលGនទំ1ក់ទំនងឥរ 8Iបទរបស់ពួក គ ក*ន ទZ*ង@យឆN ង ម 9គ
អដស៍។ [មបរ 8បទ ម 9គ អដស៍អង6 (រសុខ:ពពិភព #ក >នកំនត់ជន
ែដល@យរង +Aះ+>ំ+ប ភទ ផ+ងA]: ១)បុរសរ ួម ភទ4មួ យបុរស ២)អ] ក +ប*+>ស់
+គ`ង ញbន ៣) អ] ក4ប់ពនd ធ1Aរ និងអ] កeក់ពនd 4ប់#ប់ ៤) អ] ក+បកប
របររកសុីផg វh ភទ ៥) អ] កបjរែយនឌ័
h
រ។ +ក -ម@យរង +Aះ គឺGនឥទd ិពលlNំងកRSង(រ
ឆN ង ម 9គ អដស៍។
ហ*យពួ ក គក៍4តួ អង6 សំlន់កRSង(រ ឆN *យតប(ររ 'ក9ល
Oល(រឆN ង ម 9គ អដស៍ផងែដរ។
ចំ eះeក? “+ក -ម+បឈមមុខខ7 ស់” Gនកំ ន*តពី ម 9គ អដស៍។ [មបរ 8បទជំងឺ
រ បង ដ*មZីបmnប់ៃដគូ ជំងឺរ បង>នពន?ល់B “+ក -ម+បឈមមុខខ7 ស់” 4អ] ករុករក
ែរp
អ] ក4ប់ពនd ធ1Aរ
+ប4ជនរស់ qចល័ត
អ] ក +ប*+>ស់ +គ`ង ញbន
និង“+ប4ជន@យរង +Aះ” ជន+កី+ក qជនបទ ជន+កី+ក qទី+ក -ង និងកុGរ
+(ម យុ៥r]ំ។
អ] ក+សទFញ់ ភទដូ ចA]:
នះគឺ4អក+រ(ត់ែដលន័យ ពញ 1ះគឺ +សី+សទFញ់+សី បុរស+ស
ទFញ់បុរស អ] ក+សទFញ់D ំងពីរ ភទ និងអ] កបjរែយនឌ័
h
រ។ eក?D ំង នះដូ ច4ឆ័+ត
អms ឹង ែដលពន?ល់សំ9ប់បគtSល រ 0+ក -មែដលកំនត់B4អ] ក+សទFញ់ ភទដូ ចA]។
Gនeក? ផ+ង ទuតែដរ ដូ ច4eក? LGBTIQQAA Gនន័យB4អ] កGន ភទ
ឹ B+សទFញ់នរ> ហ*យអ] ក និងសហគមន៍ែដលAvន
មិនចFស់#ស់ អ] កមិនដង
ចំនង់រ ួម ភទ ក៍រ ួមបmwល
h D ំងសំព័នdមិតxរបស់ គែដរ។ Dះ4I៉ង>ក៏ OយGន
បុគ6ល រ 0+ក -មមួ យចំនួន>ន+{ន {លeក? “អ] ក+សទFញ់ ភទដូ ចA] នះ” Oយ
.រែតeក?D ំង នះGន+បភព ដ*មយកមកពី #កlងលិច
ហ*យ(រសនv តB
“អ] ក+សទFញ់ ភទដូ ចA]” គឺ4បុគ6ល រ 0+ក -មD ំង|យ >ែដលGនបទពិ .ធន៍
រ 'ស អ*ងកRSងសហគមន៍ (របmwល
h រ 0}ត់ ចញពីសង6 មែដលGន វ 8ធី.~សx ផ+ងA]។
MSM:

បុរសរ ួម ភទ4មួ យបុរស ក៍9ប់បmwល
h +ûពីបុរសែដលមិនែមន4អ] ក+សទFញ់ ភទ
ដូ ចA]ផងែដរ “បុរស+សទFញ់បុរស” “អ] ក+សទFញ់ ភទដូ ចA]” រ 0 “អ] ក+សទFញ់D ំង
ពីរ ភទ”។

PLHIV:

អ] ករស់ q4មួ យ ម 9គ អដស៍
អង6 (រសុខ:ពពិភព #ក
~សx ីរស់ q4មួ យ ម 9គ អដស៍
អង6 (រសហ+ប44តិ

WHO:
WLHIV:
UN:
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េសចក( ីេផ(;ម
(រខិតខំ%បឹងែ%បងេល*េAលេÄអភិវឌÅន៍ចីរ:ពេល*សុខ:ពកRSងr]២
ំ ០១៥
សGជិករដÉ អងK (រ
សហ%បNNតិ>នេOះ%.យេទZ*ង វ Vញ “មិនទុកនរZG]ក់េ{ល” េqកRSងសកលេ#ក េដ*មZីទទួ ល
>នេសÑសុខ:ពកRSងr]ំ២០៣០។ េDះបីNI៉ងZក៏េOយ [មNក់ែសx ងេqែតGនមនុស+មួ យ
ចំនួនមិនDន់ទទួ ល>នេសÑសុខ:ព។ េរuង9ល់ៃថÜទូD ំង សុី អ] ករស់េqNមួ យេមេ9គេអដស៍
(PLHIV) %ក sម@យរងេ%Aះ(KPs) ដូ ចNអ] ក%បកបរបររកសុីផg វh េភទ អ] កេ%ប*%>ស់េ%គ`ងេញbន អ] កបjរh
ែយនឌ័រ និងបុរសរ ួមេភទNមួ យបុរស(MSM) %ពមD ំង~សx ី និងកុG រ 'ជនNតិ:គតិច ជនចំZក
%ស sក ជនេភuសខg áន កុGរ អ] កNប់ពនd ធ1A មនុស+ពិ(រ និងមនុស+ែដលGនសេមN ងតិច និង
@យរងេ%AះែដលGនបទពិេ.ធន៏រ-េ#ភសិទdិមនុស+ពី(របដិេសធៃន(រទទួ ល>នេសÑ
សុខ:ពនិងព័ត៍Gន េដ*មZី(រIយីរបស់ប៉ូលីស និង(ររ-េ#ភបំeន។
អំេព*ហិងàD ំងេនះកំរេគយកមកពិ:កàេOះ%.យÑZស់។
[មពិតេâ%បNជន@យរងេ%Aះ
និងឧ%កិដÉជន ចមិន>នយល់ដឹងសិទdពួកេគ D ំងសិទd%តãវ>នេគរ-េ#ភបំeនក៏េOយ។ េដ*មZី
ទទួ ល>នយុតxិធម៍ អ] ក{ំ>ច់%តãវែតGនភសjS[ង។

(រអនុវតx ន៍េនះសំ9ប់សហគមន៍េOយែផå កេល*(រចង%កងឯក.រសិទdមនុស+((រែណ1ំ) គឺN
ឧបករណ៍មួយេOយេIង[ម សុ(
ី [លីស(Asia Catalyst) កមv វ Vធីសិកà េសuវេèបីកFល៖

ដឹងÑ ប@YញÑ }Nស់បjរÑ៖
h
កមv វ Vធីសិកàអំពីសិទdមនុស+សំ9ប់%បNជនB]ក់េ%(ម។ (រែណ1ំខNី
េនះផx ល់េ យអ] កេមេរuនសំlន់ៗែដលអ] ក%តãវែតចុះអនុវតx ន៍}ëល់ប1ëប់ពីសិកàរ ួច។
Ñបmwល
h
D ំងេមេរuនសំlន់ៗ ែដល>នពីេអសុ(
ី [លីស(Asia Catalyst) (របេ%ងbនអំពីសិទdមនុស+B]ក់
តំបន់កRSងr]ំ២០១៥-២០១៦ ផងែដរ ែដលពួ កេយ*ងេធ& '(រNមួ យអងK (រសហគមន៍ចំនួន%>ំបេី ផ+ង
A]កRSង%បេទសចំនួនបួ នេដ*មZីសិកàអំពីកមv វ Vធីសិកàេ យ>នេពញេលញ។
ប1ëប់មកេរuប
ចំ%បពនd ័ចង%កងឯក.ររ-េ#ភសិទdមនុស+េល*សុខ:ព។

ដឹងV បWAញV )Yស់បZរV:
[
Vគឺ2កម^ វ _ធីសិក`ស;ីពស
ី ិទ>មនុស សំCប់Dប2ជនaEក់េDIម៖ កមv វ Vធី

សិកàេនះគឺបេងî *តេទZ*ងេដ*មZីជួយដល់%ក sម%បNជនB]ក់េ%(ម េqកRSងសហគមន៍ប៉ះeល់េOយេម
េ9គេអដស៍ និងជំងេឺ អដស៍ េដ*មZីេ យAត់យល់អំពីសិទdរបស់ពួកAត់ (រចង%កង(ររ-េ#ភសិទd
និងៃឆR%បឌិត និង(រអនុវតx ន៍យុទd1(រតស៊ូ មតិេ យGន%បសិទdិ:ព។

កមv វ VធីសិកàGនបីែផ] កេផ+ងA]:

•
•
•

ដឹងV: Dកបខ័ណcសិទ>ិ ពិ:កàអំពីសិទd ចFប់អនx រNតិ និង វ Vធី.~សx កRSង(រអនុវតx ន៍ដល់%ប
Nជនរស់េqNមួ យេមេ9គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ និងសហគមន៍@យរងេ%Aះេផ+ងេទuត។
បWAញV: ចងDកងIររdេeភសិទ> ពន?ល់ពី វ Vធី.~សx េធ& 'ែផន(រ និង(រ%.វ%Nអំពីសិទdិ។
)Yស់បZរV:
[ បghប់Iររdេeភសិទ> ប@Yញអំពី វ Vធី.~សx កRSង(រេធ& 'ែផន(រ និង(រអនុវតx ន៍
(រតស៊ូ មតិB]ក់មូលOÉន B]ក់Nតិ និងអនx រNតិេOយេIងេល*(រ%.វ%Nវ។

ចំនុចនិមួយៗរ ួមបmwល
h D ំងេសuវេèៃដែដលប@YញអំពីជំJ៊នទទួ លយក
និងជំនួយ.vរតីដល់%គã
បណjSះបZ
x លGនន័យBGនD ំង(រែណ1ំស9
ំ ប់អ]កបណjSះបZ
x ល ែផន(រេមេរuន គំរ ូ
លំJត់ និងគំរ ូបេចs កេទសកRSង(រេរuបចំសិ(ñ.#បណjSះបZ
x ល។
ដឹងÑ ប@YញÑ }Nស់បjរÑ
h %តãវ>នបេងî *តេឡ*ងេOយអងK (រចំនួនបីែដលពួ កេគGនបទពិេ.ធន៍
ទូ លំទូ#យកRSង(រ@រ(រតស៊ូ មតិ និង(រចង%កងឯក.រសិទdមនុស+: %ក sមេធ& 'សកមv :ពពò
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>លអ] ករស់េq&មួ យេមេ9គេអដស៍ជន&តិៃថ (TTAG) េqកRSងទី<ក =ង>ងកក<បេទសៃថ ដុងចិន
(Dongjen)មជôមណöលសកមv :ពសិទdិមនុស+សំ9ប់(រអប់រ-េqទី<ក =ងែប៉ជីង (Beijing) <បេទសចិន
និង សុី([លីស (Asia Catalyst) េqកRSងទី<ក =ងõវយ៉កសហរដÉ េមរ Wច។
េយ*ងេជV&ក់B វ Wធី.~សx លå បំផុតេដ*មZីឈ]ះ(ររ-េ#ភសិទdិេ1ះគឺ:
១. យល់ដឹងអំពីមូលOÉនសិទdរបស់អ]ក
២. េធ& '(រ<.វ<&វេដ*មZីចង<កងឯក.រែស& ងរកេហតុអ&'សិទdិD ំងេនះ<តãវ>នរ-េ#ភបំeន និង
៣. េធ& 'ែផន(រ និងអនុវតx ន៍យុទd1(រតស៊ូ មតិមួយេដ*មZីបms ប់(ររ-េ#ភសិទdិ
ដឹងÑ ប@YញÑ និង}Nស់បjរÑ
h ប@Yញេចញេqៃផë .ច់េរVងចំនួនបី ប៉ុែនx Ñគឺ&មូ លOÉនេ}xតេល*(រ
សំ:សន៍េដ*មZី<បមូ លឯក.រពីសហគមន៍ និងចង<កង(ររ-េ#ភសិទd។

គំេ9ងវគÑ បណjSះបÖ
x លB]ក់តំបន់សxីពីសិទdរបស់

សុ(
ី [លីស កRSងr]២
ំ ០១៥ េអសុី([លីស>ន

េ<ប*<>ស់ iYប់ដឹងV បWAញV និង)Yស់បZរV
[
ែដលេ<ប*កមv វ Wធីសិកàេនះេដ*មZីេធ& '(រ&មួ យ<ក =ម
សហគមន៍ចំនួន<>ំបីមកពី<បេទស កមúS& ចិន ភូ G និងេវuតÖមែដលពួ កេគចង់បmwល
h
ដំេÖះ<.យសិទdិមនុស+
េដ*មZីចង<កឯក.រេមេ9គេអដស៍ែដលDក់ទង(រេរ 'សេអ*ងកRSង
វ Wស័យសុខ:ព។ <ក =មD ំងេនះGន:

•
•
•
•
•
•
•
•

សGគមន៍អ]កេ<ប*<>ស់B]ព
ំ នòរជី វ Wត(េអយូេអ) (<បេទសកមúS&)
សហគមន៍~សx ផ
ី ùក
S េមេ9គេអដស៍កមúS& (CCW)
មជnមណöលផx ល់េសÑ<បឹកàសុខ:ព ចឹងដូ តូ នង៉ល (Chengdu Tongle)
មជnមណöល<បឹកàសំ9ប់អ]កជំងឺេអដស៍ និងេសÑសុខ:ព(<បេទសចិន)
សGគមន៍ យ(AMA) ភូ G បÖ
x ញអ] ក<បកបរបររកសុីផg វh េភទ
បÖ
x ញអ] ករស់េq&មួ យេមេ9គេអដស៍B]ក់&តិ <ក =ម វ Wជû Gនភូ G (MPG)
<ក =មេកv ងស៊ុន (KSG) (<បេទសេវuតÖម)
បÖ
x ញយុវជនេវuតÖមទប់.îត់េមេ9គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ (VYPN)

(រេ<ប*<>ស់កមv វ Wធីសិកà ដឹងÑ ប@YញÑ និង}Nស់បjរÑ
h <ក =មសហគមន៍D ំង<>ំបី>នេរuនអំពី<កប
ខ័ណöសិទdមនុស+អនx រ&តិ ជំ1ញចង<កងឯក.រសិទdិមនុស+ និង វ Wធី.~សx បេងî *តយុទd.~សx តស៊ូ
មតិGន<បសិទd:ព។ ពួ កេគកំនត់បXY<បឈមសំlន់បំផុតៃន(រេរ 'សេអ*ង ជួ ប<បទះេOយ<ប&
ជនេqកRSងសហគមន៍ែដលរស់េq&មួ យេមេ9គេអដស៍ និង<ក =ម@យរងេ<Aះេល*
វ Wស័យសុខ:ព។ <ក =មD ំង<>ំបេី <ប*<>ស់ វ Wធី.~សx (រចូ លរ ួមកRSង(រេធ& '(រ<.វ<&វGនន័យB
ភសjS[ងែដល<បមូ ល>នមិន<តឹមែត<បមូ លពី<ក =ម@យរងេ<Aះេ1ះេទ ប៉ុែនx <បមូ លេOយ
សហគមន៍ដូចA] និងសGជិកសហគមន៍េ1ះេដ*រតួ 1ទីសំlន់<គប់ចំនុចកRSងគំេ9ងេ1ះ។
(រ<បមូ លលទd ផលគំេ<Gង(រ<.វ<&វែដលរកេឃ*ញែដលដឹក1ំេOយសហគមន៍រយៈេពល១៨ែខ
និងអនុ.សន៍ែដល<តãវ>នេ>ះពុម¢េqកRSងរ>យ(ណ៍I៉ងចFស់#ស់<តឹម<តãវមួ យ Gនេ£vះេធj D
ដំបូង មិនWយ<សk ល៖ (រេរ 'សេអ*ងដល់អ]ករស់េq&មួ យេមេ9គេអដស៍េqកRSង<បេទសកមúS& ចិន
ភូ G
និងេវuតÖមេល* វ Wស័យសុខ:ព
( ចDញយកឯក.រេOយឥតគិតៃថN[មរយះ:
(http://asiacatalyst.org/resources/research/)
ចុងបms ប់ៃន(រែណ1ំេនះ
េយ*ងែចករ- ែលក
(រ@រ(រតស៊ូ មតិែដលកំពុងដំេណ*រ(រកRSង(រេ<ប*<>ស់(រ<.វ<&វេនះ។
<ក =មសហគមន៍D ំង<>ំបផ
ី x លអ
់ នុ.សន៍ សុី([លីស(Asia Catalyst) ផលិតមគÑ េទសក៍ខNីេនះេដ*មZី
េ<ប*<>ស់មួយÖក៏>នសំ9ប់អ]កែដលGនបទពិេ.ធន៍ចង<កងឯក.រសិទdិមនុស+ រ 0&េសuវេè
ៃដសំ9ប់អ]កេធ& '(រចង<កងឯក.រសិទdិមនុស+ដំបូង។ <ក =មD ំងអស់>នែចករ- ែលកបទពិេ.ធន៍
ខN ះៗកRSងមគÑ េទសក៍េនះ។
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េមេរuនទី១ កRSងចំេ0ម(រែណ1ំមួយេនះផx ល់េAល(រណ៍េមេរuនសំlន់ៗ េល*(រចងBកងឯក.រ
សិទdិមនុស+។ េមេរuនទី២ និIយអំពី.រះសំlន់ៃន(រេBជ*សេរ 'សបXYរបស់អ]ក រ 0អងV (ររបស់អ]ក
មុនេពល{ប់េផx *មគំេ9ងរបស់អ]ក។ េមេរuនទី៣ដល់េមេរuនទី៧
ចេ យអ] កយល់ពជ
ី ំJ៊នសំlន់
ៗេដ*មZីបំេពញគំេ9ងរបស់អ]ក េOយេBប*B>ស់រច1សម7 ័នតូ ចលv មមួ យ េដ*មZីសំ:សន៏ចងBកងឯក
.រ។ ចុងេB(យេមេរuនទី៨ និង៩េរuនអំពី(រសងñ បគំេBGង និងជំJន
ប1ëប់។ [មរយះ(រែណ1ំអ]ក នឹងទទួ ល>នឧDហរណ៍ខNះៗពី(រចុះកមv សិកàបms ី ក៏ដូចz វ |ធីខNះ
េទuតកRSងBប¶នបទនិមួយៗ។
អងV (រនីមួយៗzកមv សិទd(រសំេរចចិតxៃផëកRSងេOយឯក9ជ?េរuងៗខg áន េOយអងV (រនីមួយៗGន
ដំេណ*រ(រzក់#ក់Gនែតមួ យ។ ដូ ចេច] ះេហ*យេយ*ងទទួ លយកគនN ឹះ(រែណ1ំេនះ េដ*មZីជួយបំេពញ
តំរ ូវ(រzក់#ក់របស់អងV (រអ] ក។
េយ*ង>នផx ល់ឧDហរណ៍zក់#ក់ដល់Bក Éមសហគមន៍(CBO) zបទពិេ.ធន៍}ëល់កRSង(រ ចងBកង
ឯក.ររ-េ#ភសិទdមនុស+េqBបេទសកមúSz ចិន ភូ G និងេវuត0ម។ ពួ កេគបmwល
h D ំងឧបសគV
ជួ បBបទះ}ëល់ និងេមេរuនសំlន់ៗ។ Bបសិនេប*អ]កGនសំនួរzក់#ក់ េយ*ងសូ មេ យអ] កDញ
យក(រBបឹកàកមv វ |ធីសិកàេល*អុីនធឺេណត។

េសuវេè
ដំបូងកុំេធ& 'េ យនរ0ឈឺ{ប់៖ (រេរ 'សេអ*ងេល* វ |ស័យសុខ:ព ដល់អ]ករស់េqzមួ យេមេ9គ
េអដស៍ េqកRSងBបេទសកមúSz ចិន ភូ G និង េវuត0ម។
ឹ 1ំេOយសហគមន៍ តំ0ងBក Éមសហគមន៍ អ] កBបកបរបររសុីផg វh េភទ
(រB.វBzវែដលដក
បុរសរ ួមេភទzមួ យបុរស អ] កបjរែយនឌ័
h
រ និងអ] ករស់េqzមួ យេមេ9គេអដស៍ ពួ កេគBតãវ>ន
េរ 'សេអ*ងlNំង(Nបំផុត ែដលGនផលប៉ះeល់េល*(រេឆN *យតបេមេ9គេអដស៍។

(ររកេឃ*ញេនះបXûក់ពី(របដិេសធេល*េសÑកមv (រែបងែចកកែនN ងរង់{ំ (របដិេសធមិន
ផx ល(
់ រវះ(ត់ និងេរ 'សេអ*ងៃថNេសÑបែន/ មេទuត េOយ.រែត./ន:ពអ] កជំងឺេមេ9គេអដស៍
។
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?រចង#កងឯក&រសិទ+ម
ិ នុស : មូ ល#>ន
•

ព័តGនបែន/ មេល*(រ{ប់េផx *ម (រប@YញÑ៖ ចង1កង(ររ-េ#ភសិទdិ

មូ លេហតុអ&'1តãវចង1កង(ររ-េ#ភសិទdិ? គឺេដ*មZីបms ប់(ររ-េ#ភ។ Gន(រ វ P:គមួ យេល*មូលេហតុ
(ររ-េ#ភសិទdិ
គឺ1បមូ លអំUចេធ& 'េ យអ] ករ-េ#ភសិទdGនទំនួលខុស1តãវ
េដ*មZីេធ& 'េ យ
អនុ.សន៍Gន1បសិទd:ព
1តãវGនភសjS[ង`ក់#ក់េល*(ររ-េ#ភែដលេក*តេទZ*ងេqកែនN ង
េក*តេហតុ។ េពលអ] ក{ប់េផx *មចង1កងឯក.រកRSងគេ1Gង អ] ក1តãវែតGនេAលេÄពិត1>កដ
ចុងេ1(យ: ចុងបms ប់គំេ9ង
មិនែមន`(រផ+ព& ផàយរ>យណ៍េ1ះេទ ប៉ុែនx `(រ@រេល*(រ
បms ប់(ររ-េ#ភសិទd។

មុនេពលlប់េផ<;មគំេ@ងរបស់អEក #តKវពិlរ9:

-

-

-

មូ លេហតុអ&'1តãវចង1កងឯក.រ(ររ-េ#ភសិទdមនុស+?
េដ*មZីផxលយ
់ ុតxិធម៍ដល់ជនរងេ1Aះែដល1តãវ>នេគរ-េ#ភ?
នរUេគ`អ] កេ1ប*រ>យ(រណ៍ េធ& 'I៉ងេម៉ច េហ*យេធ& 'េពលU?
េត*អ]កដឹងBេធ& ដ
' ូ ចេមx ៉ច េដ*មZីយក(រ1.វ1`វមកេ1ប*1>ស់ ÑGន:ព@យ
1ស® លកRSង(រេ}xតេល*ព័ត៌Gន`ក់#ក់ែដលអ] ក1តãវ(រ។
េត*អ]ក1តãវ(រេពលេវ#ប៉ុU
™ កRSង(រេធ& '(រ1.វ1`វ? េត*អ]កេធ& 'ដូចេមx ច េ យ
Gន:ព`ក់#ក់េដ*មZីបms ប់[មេពលេវ#កំណត់?
(រេធ& 'ែផន(រេដ*មZីសន+ ំេពលេវ#សរេសរ ែកស1ម® ល រ 0ផ+ព& ផàយលទd ផល។
េត*នរUេគែដលអ] កនឹងOក់ឥទd ិពលេល*?
័ ែដលេក*តេទZ*ង)?
េត*អ]កេធ& 'ដូចេមx ចេដ*មZីប@Yញពីអ&'ែដលេក*តេទZ*ង (ឬ(រប9ជយ
េត*អ]ក1តãវែតទទួ លព័ត៌Gនអំពី1ប`ជន:គេ1ច*ន រ 01បមូ លព័ត៌Gនលំអិតអំពី
មនុស+ចំនួនតិច?
េត*អ]ក ចទទួ ល>នព័ត៌GនD ំងេ1ះ[មរយះ(រសំ:សន៍>នេទ កំរង
សំនួ(រចុះទស+នកិចs (រចង1កងឯក.រេវឌីអូ រ 0អ& 'េផ+ងេទuត?
េត*នឹងGនJនិភ័យអ& 'ខNះេក*តេទZ*ង?
េត*(រ1.វ1`វ ចនឹងេធ& េ'
យអ] កសំ:សន៍ និង1តãវ>នេគសំ:សន៍Gន
បXY`មួ យA]?
េត*(រ1.វ1`វេធ& 'េ យអ] ក1តãវ>នេគសំ:សន៍ពិ>កចិតx រ 0ក៏`មូ លេហតុេធ& '
េ យេគ(ន់ែតជួ ប(រលំ>ក?
េត*Gនអងá Uអ] ក ចទំ1ក់ទំនងេដ*មZីេធ& (
' រសំ:សន៍ េដ*មZីជួយពួ កេគទទួ ល
>នតំរ ូវ(រសំlន់?

Gន វ Pធីេ1ច*នUស់េដ*មZី1បមូ លព័ត៌Gនេដ*មZីតស៊ូ មតិ។ អ] ក ចពិ{រU េOយេ1ប*1>ស់ឯក.រ
គុណ:ព រ 0ឯក.រ`តួ េលខ។ (រ1.វ1`វចំនួន រុករកេដ*មZីេធ& '.កលZងសមv តិកមv និង1បមូ លទិន]
ន័យពីចំនួនមនុស+:គេ1ច*ន `េរVយៗគឺេធ& '(រ.ëបសë ង់មតិ រ 0េ1ប*1>ស់ឧបករណ៍ដ៏ៃទេទuតេដ*មZី
1បមូ លទិន]ន័យ`េលខ។ (រចង1កងឯក.រែបបគុណ:ព េ1ប*1>ស់(រសំ:សន៍ និង(រ.ëប់
សë ង់
(រវ P:គបXYមូ យ។
Ñេ}xតេល*បទពិេ.ធន៍បុគáលែដលេ}xតេល*ចំនួនមនុស+:គតិច
ែដល1តãវ>នសំ:សន៍ ែតGន(រយល់ដឹង និងព័ត៌GនI៉ងសុីជេំ ´។ អ] កក៏ ចេធ& '(រ(រ1.វ1`
វD ំង(រ1.វ1`វែបបចំនួន និងែបបគុណ:ព`មួ យA]ផងែដរ៖ េធ& (
' រពិ:កà1ក ëម`មួ យសហ
គមន៍
េOយេ1ប*1>ស់(រអេងî ត(រចូ លរ ួម េ1ប*1>ស់(រ.ëបសë ង់
1បមូ លឯក.រeក់ព័នd
និងសំ:សន៍អ]កែដល>ននិIយអំពីអំេព*ហិងàរបស់េគ។
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(រែណ1ំ នះ }xត ល*:ព*ក់#ក់កRSង(រ 3ប*3>ស់(រសំ:សន៍ 3បមូ លព័ត៌Gន*ក់#ក់ ពី
បុគBលែដលទទួ លអំ ព*ហិងà។ (រសំ:សន៍ ចផx លភ
់ សjS[ងែដលGនអំRចកRSង(រតស៊ូ
មតិ។ ពលែដល យ*ង3បមូ លព័ត៌Gនសរុប (រវ V:គ ចជួ យ យ*ង
យ ម*ល ឃ*ញទំរង់អំ ព*ហិងà
និង ច*ពនN ឺកRSង(ររក ឃ*ញ3បភពបXYផងែដរ។
Dះបី*អ] ក 3ប*3>ស់ វ Vធី.~សx Rក៍ Oយ អ] ក3តãវែត Aរព:ពៃថN ថRរh និង(រសំGÜត់របស់បុគBល
G]ក់ៗ ែដលសិទdពួក គ3តãវ>នរ- #ភ។ Aល(រណ៍មូលOÉន ដ*មZីចង3កងឯក.រសិទdមនុស+គឺ:

•

•

•

•

•

កុំបងH េ:mះaEក់
o (រចង3កងឯក.រគួ រែតមិនបងî 3AះB]ក់ អ] ក3តãវ>ន គសំ:សន៍
o 9ង(យ បXY និង រមv ណ៍របស់អ]ក3តãវ>ន គសំ:សន៍គឺ3តãវគិតពិ{រRសំlន់
បំផុត
o អ] ក3តãវ>ន គសំ:សន៍Gនសិទdបmnប់(រសំ:សន៍>ន3គប់ ពល និង ចGន
ហតុផល* 3ច*ន
ត7YFព
o អ] ក3តãវ>ន គសំ:សន៍គួរែត3តãវ>ន3>ប់ព័ត៌Gន ពញ លញ និងប@Yញ យ
ពួ ក គយល់ពី Aលបំណងៃន(រចង3កងឯក.រ
o អ] ក3តãវ>ន គសំ:សន៍គួរែត3តãវ>នដឹង ពញ លញBព័ត៌Gនសំ:សន៍នឹង 3ប*
3>ស់I៉ងដូ ច មx ច និងអ& '*Jនិភ័យែដល ក*ត ទZ*ងចំ eះពួ ក គ
គិតពីសុវតo ិFព2ចំបង
o អ] កែដល3តãវ គសំ:សន៍គួរែតទទួ ល>ន(ÑយតំៃលJនិភ័យ ល*ពួក គ ហ*យគួ រ
ែតយកមក រuបចំ{ត់ែចងJនិភ័យD ំងអស់ 1ះ
េpយ3Lកដaស7qត់
o អ] កែដល3តãវ គសំ:សន៍3តãវែត(រeរI៉ងសGÜត់ពីអតx Ẍណអ] ក3តãវ>ន
គសំ:សន៍ និងព័ត៌Gន3គប់ដំRក់(លគំ 9ង រ ួមD ំងប1ëប់ពីបms ប់គំ 9ង
3តឹម3តKវ
o អ] កសំ:សន៍ គ គួ រែតរកà Aលបំណង និង:ពមិនលំ អuងរបស់ គ D ំង:ព
ពិត3>កដ និងeក?បណxឹងDមDរជំងឺចិតx។
o ព័ត៌Gនផx ល់ យ Oយអ] ក3តãវ>ន គសំ:សន៍ គួ រែតកត់3[ទុក និង ធ& 'រ
>យណ៍(រ
យ>ន3តឹម3តãវ។
o 3គប់:ព*ក់#ក់D ំងអស់គួរែត3ត® តពិនិត?I៉ង3ប ãង3បយ័ត]បំផុត។

គំ 9ងវគB បណjSះបR
x លB]ក់តំបន់អំពីសិទdរបស់ សុី([លី 3ក ãមសហគមន៍3.វ3*វ Oយ 3ប*3>ស់
រច1សម7 ័នdតូចលv ម ដ*មZីសំ:សន៍ ដ*មZីចង3កង(រ រ 'ស អ*ង ល* វ Vស័យសុខ:ព។ ពួ ក គ ធ& '(រ
D ំងអស់A]
ហ*យ3ពម 3ពbង ល*កំរងសំនួរែដល3តãវយកមកសួ រ ែដលអនុវតx ន៍[មបរ Vបទ3ប ទស
នីមួយៗ។ (រ 3ប*3>ស់រច1សម7 ័នdតូ ចលv ម ដ*មZីសំ:សន៍ >ន ធ& '
យ3ក ãមសហគមន៍ ចង3កង
អំ ព*ហិងàលំអិត ែដលទទួ ល>ន(រយល់ដឹងៃនបទពិ .ធន៍បុគBលែដល3តãវ>នសំ:សន៍ ដ*មZី
:ûប់អំ ព*ហឹងà*មួ យចFប់ ន I>យ សងB ម និងបរ VOÉនវបZធម៏។ ពួ ក គ ធ& '(រ3បឹកà*មួ យ
សហគមន៍ ដ*មZីប ង*xតអនុ.សន៍ដ៏Gន3បសិទd:ពែដលអនុវតx ន៍ â>ន។
ែផ] កប1ëប់ នះនិIយអំពីជំJនកRSង(រកំនត់បXY
3បឹកà*មួ យសហគមន៍
សំ:សន៍ គ ែដលGន:ព3តឹម3តãវ និងបំ ពញគំ 9ង(រចង3កងឯក.រ។
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(រ 3ជ*ស រ 'សអ] ក

Gរកំណត់ប@A
+ក -មសហគមន៍ផxល់េសÑកមv ដល់សហគមន៏
េហ*យ4បែហលចូ លរ ួមI៉ងសកមv កRSង(រតស៊ូ មតិ
ឱ?Gនជំនួយស4Gប់បុគJល និងស4Gប់(រ}Nស់បjរេAលនេI>យនិ
h
ង(រអនុវតx ន៍។Tមួ យនឹង
ត4មãវ(រសហគមន៏Tេ4ច*ន4ក Wមសហគមន៍ បុគJលិក និងធន¶នGនក4មិតកRSង(រចង4កង
ឯក.រT{ំ>ច់ែដល4តãវ(រស4Gប់(រេ4ប*4>ស់(រតស៊ូ មតិ។
េនះTេរVងសំlន់េ}xតេâេល*បXY
•
•
•
•
•

ទិ:ពមួ យស4Gប់(រតស៊ូ មតិ េOយែផåកេល*៖

ត4មãវ(ររបស់សហគមន៍
:ពlNំង និងជំ1ញពិេសសៃន4ក Wមសហគមន៍
(រេបx TÆចិតxរបស់រOÉភិ>លរ ួមបmwល
h D ំង(រេបx TÆចិតxសិទd ិមនុស+
Tឱ(សអនុវតx េដ*មZីេធ& 'ឱ?Gន:ពខុសA]
បែន/ មេទuតេល*រេបuបេដ*មZីកំណត់បXY
ទិ:ព មួ យសូ មេម*លជំពូកទី១ ៖(រេធ& ែ' ផន(រ
គេ4Gងរបស់អ]ក េqកRSង(រប@YញបXûក់ភសjS[ង៖ ឯក.រ(ររ-េ#ភសិទdិមនុស+

បXY
ទិ:ពមួ យគួ រែត4តãវ>នកំណត់េOយសGជិកសហគមន៍ ែដលពួ កេគ>នកត់សGJល់េឃ*ញ
និង>នែចករ- ែលកបទពិេ.ធន៍អំេព*ហិងàែដល>នេក*តេឡ*ងេâមនុស+កRSងសហគមន៏េដ*មZី
េ យពួ កេគ>នដឹង។ 4បសិនេប*4ក Wមសហគមន៏កំពុងេធ& '(រេល*បXYដូ ចA]េនះអ] ក ចនឹង
ពិ{រà(រសហ(រA] អំពីយុទd.~សx (រចង4កងឯក.រ និង(រតស៊ូ មតិេដ*មZីបេងî *នឥទd ិពល
របស់អ]ក។
(រ4បឹកàេIបល់េOយ}ëល់Tមួ យសGជិកសហគមន៍រងផលប៉ះeល់ េដ*មZីបXûក់ចំនុចេ}xតៃន
គេ4Gង និងពួ គAត់Tែផ] កមួ យៃនគេ4Gង និង(ររ ួមបmwល
h គំនិតរបស់Aត់កRSងគេ4Gងេនះ។
4បសិនេប* 4ក Wមសហគមន៏កំពុងេធ& '(រេល*បXYដូ ចA]េនះ អ] ក ចនឹងពិ{រà(រសហ(រA] អំពី
យុទd.~សx (រចង4កងឯក.រ និង(រតស៊ូ មតិេដ*មZីបេងî *នឥទd ិពលរបស់អ]ក។

េហតុអjព
D ិេ<mះេ%បល់2មួ យសហគមន៍?
•
•

•

បេងî *ត:ពTក់#ក់ េAលេÄតស៊ូ មតិ
ក.ង(រAំ4ទេ យ(ន់ែតlNំង និង(រេបØ TÆចិតxពីសហគមន៍ េនះនឹងជួ យស4ម® លដល់
(រទំ1ក់ទំនងអ] កនឹង4តãវ>នេគសG¢សន៏ និង{ប់េផx *មមូ លOÉន4គឹះស4Gប់ចល1
េ យ(ន់ែតlNំង និង4បកបេOយចីរ:ពស4Gប់(រ}Nស់បjរេAលនេI>យ
h
េកuងគរធន¶ន និងគំនិតពីសហគមន៍ និងបà
x ញេផ+ងA]េដ*មZីបែន/ មតៃមN និង(ន់ែត
សុីជេ4íេâនឹងគេ4Gងរបស់អ]ក
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#បiនបទស<7ប់?រពិFក`កMNងអំឡ
- ងេពលកិចh5បជុ៖ំ
•
•
•
•
•
•
•

េត*អ&'4សិទdិមនុស+?
េហតុអ&'េ(ប*(កបខ័ណöសិទdិមនុស+?
េត*អ&'េâ:សិទdិទទួ លេសÑកមv សុខ:ព?
េត*អ&':(រេបx :ÆចិតxែដលរOÉភិ>ល>នេរuបចំ ប៉ុែនx មិន(តãវ>នអនុវតx ?
េត*អ&':ចFប់និងេAលនេI>យ:តិកំពុង(តãវ>នរ-េ#ភ?
អ& '::ពខុសA]រÑង(រGក់@យ និង(រេរ 'សេអ*ង?
េត*អ&':ឱ(សតស៊ូ មតិនឹងGន1េពលអ1គត ែដលេយ*ង ចែចករ- ែលកលទd ផលៃន(រ
(.វ(:វរបស់េយ*ង?

-

ចំេeះព៌តGនបែន/ មេទuតេល*សិទdិមនុស+សូ មេម*លជំពូកទី១៖ េមេ9គេអដស៍ / ជំងឺេអដស៍
(កបខ័ណöសិទdិ ៖ (កបខ័ណöសិទdិ

-

ចំេeះព៌តGនបែន/ មេទuតេល*(រេរuបចំែផន(រ(រ(.វ(:វរបស់អ]ក:ែផ] កមួ យៃន
ែផន(រតស៊ូ មតិ េម*លេឃ*ញ }Nស់បjរÑ៖
h បms ប់(ររ-េ#ភសិទdិ

#បiនបទេ1កMNង?រេរ8បចំែផន?រេដ;មtីេ#ះ#&យGរ#&វ#2វរបស់អEក៖
•
•
•
•
•
•
•

េត*(ររ-េ#ភសិទdិមនុស+កំពុងែតេក*តេឡ*ងេqកRSងសហគមន៍Gនអ& 'ខNះ?
េត*Gនមូ លេហតុអ&'ខNះែដល ចេក*តេឡ*ង?
េត*េហតុ(រណ៍ឧបZតx ិេហតុ(ររ-េ#ភេqកែនN ងOច់(សIល េត*Ñេក*តេឡ*ង:ញឹកÄប់ឫ
េទ?
េត*អ]កÇែដលែដលeក់ពនd ័កRSងេហតុ(រណ៏ខNះ? (ជនរងេ(Aះ ជនេលv *ស :Æធរ
រOÉភិ>លទទួ លបនùSក :េដ*ម)
េត*(ក àមសហគមន៍ដៃទេទuតេធ& '(រេដ*មZីេOះ(.យបXYដូ ចA]ឫេទ? េប*ដូេច] ះេត*េយ*ង ច
េធ& '(ររ ួមA]អ& 'ខNះ?
េត*(ក àមសហគមន៍របស់េយ*ង ចរ ួមចំែណកបេងî *ត:ពខុសែបN ក ឫគុណតៃមN អ&'ខNះ?
េត*Jនិភ័យអ& 'ខNះកRSង(រសំ:សន៍ និងអ] ក(តãវ>នេគសG¢សន៍Gនអ& 'ខNះ?

េយ*ងពន?ល់ពី(រេ}xតេល*សិទdិសុខ:ព និងេមេ9គេអដស៍eក់ព័នdអំេព*ហិងà េqកRSង(បេទស
មីI៉ន់G៉
ដល់អ]កចូ លរ ួមចំនួនដប់(>ំពីរ:តំÇងៃនបÇ
x ញសហគមន៍។ េយ*ង>នពន?ល់B
េAលបំណងរបស់េយ*ងគឺេដ*មZីផxល់នូវ(រលិខិតែណ1ំ:ផg វh (រេâ(កសួ ងសុlភិ>លេដ*មZី(ត់
បន/ យ(រGក់@យនិង(រេរ 'សេអ*ងេqឯមនë ីរេពទ?.¶រណៈ និងេដ*មZីបms ប់(រចំ1យេទ& រដង
ៃនអ] ករស់េq:មួ យេមេ9គេអដស៍។ (ក àមសហគមន៍ពី(បេទសមីI៉ន់G៉
{ប់[ំងពីេពលែដលេយ*ង>ននឹងកំពុងេធ& '(រេល*បXYអ] ក(ស|ញ់េភទដូ ចA] និងបXYេមេ9គ
េអដស៍អស់រយៈេពល:ងដប់r]ំមកេហ*យ ែដលេយ*ង>នជួ ប(បទះបXY(រេរ 'សេអ*ង:េ(ច*ន។
េយ*ង>នពិ:កà:មួ យអ] កជំ1ញពីអំពីែផ] កនេI>យ និងផg វh ចFប់របស់អ]ករស់េq:មួ យ
េមេ9គេអដស៍ និងអ] កបjរេយនឌ័
h
រ៖ េវជû បណöិតមួ យរ ូបែផ] កនរវ ûទò និង.(.x{រ?ចFប់មួយរ ូបេផ+ង
េទuត។
ពួ កAត់D ំងពីរ
Gនបទពិេ.ធន៏
ពីបXYៃនអ] ក(ស|ញ់េភទដូ ចA]
អ] ករកសុី
(បកបរបរផg វh េភទ និងអ] ករស់េq:មួ យេមេ9គេអដស៍។ ពួ កេគ>នែចករ- ែលកចំេណះដឹង និង
បទពិេ.ធន៍របស់ពួកេគេOយ}ëល់ខg áន និង វ û:ûជីវៈ។ (ក àមសហគមន៍មកពី(បេទសចិន
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GរVយតៃមY និង!គប់!គងPនិភ័យ
មុនេពល(រ{ប់េផx *មេល*គេ0Gងេនះ អ] ក0.វ0:វ>ន0តãវគិតI៉ងlNំង និង(រពិ:កàអំពី
និភ័យៃនគេ0Gងេនះ។ AvនចេមN *យO0តãវឬខុសេâនឹងសំណួរD ំងេនះ។ អ] ក0គប់A]Gនឆនë ៈ
កRSង(រ0បឈមមុខនឹងក0មិតខុសA]ៃនJនិភ័យ និង រមv ណ៍របស់អ]ក9ល់A]អំពីJនិភ័យសម
នឹងទទួ ល(រេAរព។
មុនេពល(រ{ប់េផx *មេល*គេ0Gងេនះ
គិតអំពី(រែដល ចនឹង0តãវ>នរង(រគំ9មកំែហង។
េត*Gនអងf (រ ឬបុគfលែដលទទួ ល>នអត¥0បេIជន៍ែផ] កហិរm¨ វត¥S ឬែផ] ក វ k:ûជីវៈGន វ kធីអ&'ខNះ
ែដល ច0គប់0គងÑឬេទ? 0បសិនេប*អ]កប@Yញ(រ រ kះគន់េ1ះពួ កេគនឹង>ត់បង់លុយ(ក់ ឬ
អំOច? េត*ពួកេគGនអំOចអ& 'េដ*មZីបmnប់គេ0Gងេនះ? ពួ កេគ ចប៉ះeល់ដល់អងf (រ អ] ក
សG¢សន៍ ឬអ] កនឹង0តãវ>នេគសG¢សន៍របស់អ]កឬេទ?
េត*Gនអ& '>នេក*តេឡ*ងចំេeះមនុស+ដៃទែដលេធ& '(រ0បេភទេនះ?
Gន វ kធីមួយចំនួនេដ*មZី(ត់បន/ យឬេជuសÑងJនិភយ
័ មិន{ំ>ច់Gន។ Gន វ kធី.~សx មួ យចំនួន
ប៉ុែនx េqកRSង(រពិ:កà:មួ យនឹងមិតxរ ួម(រ@រ និងសហគមន៍របស់អ]កនឹង>នគំនិតេផ+ងៗ
េទuត៖
•
•

•

•

•

អ1មិក - អ] ក ច}Nស់បjរេ£
h
v ះ និងភិន:គរបស់ជនរងេ0Aះ ែដលអ] កសំ:សន៍
ដូ ច: យុ 0ស àកកំេណ*ត (រ@រ និង ឬេយនឌ័រ។
េរuបយុទd.~សx អ] ក1ំeក?0តãវGន 0បព័នdផ+ព& ផàយ ឬអ] ក(ន់អំOចែដល ចរកេឃ*ញ
មនុស+មួ យចំនួនបែន/ មេទuតGនសGនចិតx:ងអ] កដៃទ។ 0បសិនេប*អ]កGនអ] ក1ំ
eក?ច0ម àះស0Gប់គេ0Gងរបស់អ]ក អ] ក ចេ0ជ*សÑគv ិន0តឹម0តãវស0Gប់ទស+និកជនេផ+ង
A]។
ជួ ប:មួ យអងf (រ អ] ក ចនឹង រ kះគន់ដំបូងេqកRSងគេ0Gងេនះ -0បសិនេប*គេ0Gងរបស់
អ] កនឹងGន.រៈសំlន់របស់ទី:]ក់@រ ឬ0ក àមមួ យែដលអ] ក ច1ំមកនូ វសម7 ័នdមិតxេq
កRSងអងf (រចូ លកRSងគេ0Gង ទទួ ល>នគំនិត និងប@Yញពួ កេគអំពីរេបuប0.វ0:វរបស់
អ] កនឹងជួ យឱ?បំេពញេAលេÄរបស់ខg áន។
ក.ងមូ លOÉន រ µងGំៃន(រAំ0ទេqកRSងសហគមន៍របស់អ]ក 0បសិនGនតGN:ពនិង
(ររ ួមបmwល
h ពី(រ{ប់េផxម
* ៃនគេ0Gង និង(រ0>0ស័យDក់ទង:ញឹកñប់:មួ យ
សហគមន៍អំពី(រ រ 'កចំេ រ 'ន អ] ក ចក.ងមូ លOÉនៃន(រAំ0ទកRSងចំេOម
សម7 ័នdមិតx ែដល.fល់ និងឱ?តៃមN ដល់(រ@ររបស់អ]ក។ 0បសិនេប*អ]ក0តãវ>នេគÑយ0បJរ
ឬ រ kះគន់សម7 ័នdមិតxD ំងេនះែដលAំ0ទដល់អ]ក:.¶រណៈ និង:
ឯកជន។ (រÑយ0បJររបស់អ]ក ចរកេឃ*ញពួ កេគបងñ ំឱ?}Nស់បjរវh kធី.~សx របស់ខg áន។
ទំ1ក់ទំនងសហគមន៏េដ*មZីបេងî *តសម7 ័នdមិតxថvី អងf (រែដលGនទំហំធំ ចផxល់ជ0មក
ដល់0ក àមសហគមន៍តូចមួ យពី(រÑយ0បJរ។ 0ប:ជននិង./ប័នអ] កGនអំOច កRSង(រ
0បកួ ត0បែជង:មួ យនឹងមួ យេផ+ងេទuត។ 0បសិនេប*នរOG]ក់ជD
ំ ស់នឹងអ] ក េហ*យែដល
ច1ំអងf (រេដ*មZីGន(រេប*កចំហេâនឹងអ& 'ែដលអ] ក0តãវនិIយ។
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គនY ឹះស#7ប់?រពិេ<mះេ%បល់សហគមន៍
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

េសចកx ីBeងរេបuបÑរៈ និងែចករ- ែលក&មួ យ<ក =មស+Gប់បmwល
h គំនិត។
ពិេ*AះេIបល់1មួ យ*ក 6មច*ម 6ះេqកRSងសហគមន៍េដ*មZីយល់ពីបXYសិទdិមនុស+ពី
ទស+នៈ(រយល់េឃ*ញេផ+ងA] និងពិេ*Aះ1មួ យអ] កែដលមិន¶Nប់េធ& '(រកនN ងមក។
ឯក:ពេល*បXYសិទdិមនុស+1 ទិ:ព *បឈមរបស់សហគមន៍
*តãវេរuបចំ េដ*មZី.xប់ និងេរuនពីសGជិកសហគមន៍កRSងអំឡ
6 ងដំេណ*រ(រៃន(រពិេ*Aះ
េIបល់។
អនុẌតឱ?អ] ក9ល់A]និIយេOយេសរ ' ផx លេ់ ពលស*Gប់ពត៌Gន*តលប់កំណត់ចំk ំ
D ំងអស់ េដ*មZីពិនិត?េឡ*ង វ mញេពលេ*(យ។
[មOននិង(ររកàទំ1ក់ទំនង1មួ យៃដគូ ថv ី។
ជូ នដំណឹងសហគមន៍ អំពីគេ*Gង និង(រ រ 'កចេ*ម*នរបស់អ]ក។
ពិ:កàអំពី:ពlNំងរបស់សហគមន៍ និង*ក 6មសហគមន៍ ែដលeក់ព័នdបXY*បឈមែដល
អ] ក ចនឹងជួ បកRSងគេ*Gងេនះ។
ពិ:កàអំពីJនិភ័យែដល ចេក*តេឡ*ង និងបេងî *តែផន(របន/ យJនិភ័យ។
*ក 6ម*តãវែតេ}xតេល*(រេធ& 'ឱ?Gន(រ រ 'កចេ*ម*នេr7ះេâរក:ពចFស់#ស់ Gនផលិត:ព
។
*បសិនេប*អ]កមិនដឹងចេមN *យចំេeះសំណួរ និIយេOយេ.vះ*តង់ និង ច
ផx លច
់ េមN *យប1ëប់ពីកិចs*បជុំេនះ។
*បសិនេប*អ]ក*តãវេâពិេ*AះេIបល់1មួ យអ] កចូ លរ ួម ែដលកំណត់គំនិតបុគÑល ឬឆនë ៈ
របស់*ក 6មកRSង(រនិIយេOយេសរ ' ជួ ប1មួ យនឹងមនុស+D ំងេ1ះេOយែឡកពីA]។
កុំប@Yញចំណូលចិតx ស*Gប់មតិរបស់បុគÑលkG]ក់ *ក 6មkមួ យេឡ*យ។
កុំឱ?កិចs*បជុេំ នះទទួ លឥទd ិពល ពីរេបuបÑរៈ ឬគំនិតរបស់មនុស+kG]ក់។
ចូ រកុំេធ& (
' រសនòkមួ យែដលមិន ចេធ& '។
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Gរេ<ជ;សេរ DសអE កសំFសន៍
េដ*មZីេធ& '(រ*.វ*1វលå មួ យ ចំនុចសំlន់(តãវGនអ] កសំ:សន៍លå។ អ] កែដលរ ួចជី វ *តពី(ររ-េ#ភ
សិទdិមនុស+ ចនឹងមិនGន រមv ណ៍@យCស® ល
កRSង(រែចករ- ែលកបទពិេ.ធន៍របស់ពួកេគ
Nមួ យនឹងមនុស+ែដលពួ កេគមិន.Oល់ ឬទុកចិតx។ ពួ កេគ ចនឹងភ័យlNច(ររកàសGÜត់(រ
G៉ក់@យ និងបេណxញេចញេOយសហគមន៍ និងសងសឹកេOយ(ររ-េ#ភបំeនេនះ។ ÑN(រ
សំlន់`ស់កRSង(រេCជ*សអ] កសំ:សន៍ែដល ចGន(រេជVNក់
និងទំនុកចិតxពីសGជិក
សហគមន៍។
Nគំនិត អ] កសំ:សន៍គួរែតNមនុស+េqកRSងសហគមន៍ែដល>នដឹងពីបXYeក់ព័នdសិទdិមនុស+
េហ*យCតãវ>នេបx NÆចិតx ៃនឯកជន:ព និងរកà(រសំ@ត់។ អ] កសំ:សន៍CតãវែតGន(រយល់ដឹង
េពញេលញ េAលបំណងរបស់គេCGង និងេAលបំណង។ ពួ កេគគួ រែតដឹងBេហតុអ&' េqទី` និង
រេបuបនឹងCតãវ>នេCប*ព៌តGនD ំងេ1ះ
និងCតãវយល់ដឹងពីផលប៉ះeល់ែដល ចេក*តេqេល*
អ] កCតãវ>នេគសG¢សន៍ (ដូ ចNអ] កសំ:សន៍) ។
អ] កសំ:សន៍ ចមកពីបុគOលិក អ] កសv ័Cគចិតxរបស់អ]ក ឬប`
x ញសហគមន៍របស់អ]ក។ ពួ កេគគួ រ
ែតGនចំេណះដឹង និងជំ1ញែដលCតãវ(រេដ*មZីេធ& '(រសំ:សន៍េOយCកមសីលធម៌ និង(រCបមូ ល
ទិន]ន័យមិនលេមå bង។
ពួ កេគគួ រែតGន(រយល់ដឹងNមូ លOÉនៃនសx ង់Oរសិទdិមនុស+សCGប់
គេCGងេនះ។
អ] កសំ:សន៍NេCច*ន>នេCជ*សេរ 'សេOយCក មសហគមន៍
េqកRSង(របណjSះប`
x លគេCGងសិទdិ
B]ក់តំបន់ Gនបទពិេ.ធន៌កRSង(រចងCកងឯក. និងGន(រយល់ដឹងI៉ងCNលេCÇៃនបXY
សហគមន៍របស់ពួកេគ។
ពួ កេគ>នចូ លរ ួមកRSងវគO បណjSះប`
x លNក់#ក់បែន/ មេទuតមុនេពល
សំ:សន៍េធ& '(រ។ Cប¶នបទបណjSះប`
x លរ ួមGន៖
•
•
•
•
•

េAលេÄ និងេAលបំណងរបស់គេCGងចងCកង
សx ង់OCបកបេOយCកមសីលធម៌សCGប់(រចងCកង
បXYសុវត/ ិ:ពសCGប់អ]កសG¢សន៍ និងCតãវ>នេគសG¢សន៍
(រពិ{រ`េល* វ *Nûដឹង1ំ និងវបZធម៌
បេចs កេទសមគtSេទសក៍សំ:សន៍ និង វ *ធី(រសំ:សន៍

េល*កេC(យេយ*ងនឹងេCជ*សេរ 'សសំ:សន៍បែន/ មេទuត និងេធ& 'ឱ?C>កដBពួ កេគD ំងអស់ទទួ ល>ន
(របណjSះប`
x លNរ ួមកRSង(របេងî *នគុណ:ពៃន(រសំ:សន៍េនះ។
Cក មសហគមន៍មកពី
Cបេទសចិន
េយ*ង>នេCជ*សេរ 'សសំ:សន៍េល*លកñ ណៈវ *និចê័យែដលពួ កេគគួ រែតGន[}ëល់ខg áន]>នជួ បCបទះ
នឹង(រេរ 'សេអ*ងេqកRSង(រកំណត់(រែថD ំសុខ:ព។
េយ*ង>នពòIមផងែដរេដ*មZីឱ?Gន
(រចូ លរ ួមេសv *A]Cគប់េយនឌ័រ ។ Cក មសហគមន៍ពីCបេទសមីI៉ន់G៉
េនះN(រេរuនសូ CតNេល*កដំបូងសCGប់េយ*ងគឺBមនុស+ែដល>នeក់ព័នdGន(រេបx NÆចិតxI៉
ងេពញេលញ។ កRSងករណីរបស់េយ*ង េយ*ងGនមនុស+ពីរ1ក់ជំនួសេqកRSងដំ`ក់(លេផ+ងA]
[េOយ.រែតមនុស+ពីមុនឈប់] ។ Cក មសហគមន៍ពCី បេទសមីI៉ន់G៉
េយ*ង>នពិ:កàពីរេបuបកRSង(រក.ងទំនុកចិតxNមួ យអ] កសG¢ន៍របស់េយ*ង និងេធ& 'ឱ?ពួ កេគ
Gន រមv ណ៍BGនសុវត/ ិ:ពនិង}សុខ:ពកRSងកំឡងេពលសំ:សន៍។
េយ*ង>នពិ:កàពី
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រេបuបសំ:សន៍ ចេ,ប*eក?សមØ ីនិIយ}ëល់របស់ខg áន
ជេ,I។ ,ក Kមសហគមន៍ពី,បេទសកមúSR

េដ*មZីេធ& '(រសំ:សន៍េ

យ(ន់ែតសុី

េយ*ង>នជួ បសG¢សA]េផ+ងេទuតស,Gប់(រអនុវតx (រផØ ល់េIបល់ និងយុទd.~សx ស,Gប់
សំ:សន៍បែន/ មេទuត។ ,ក Kមសហគមន៍ពី,បេទសមីI៉ន់G៉
គនN ឹះស,Gប់អ]កសG¢ស
•
•

•
•

•
•
•
•

សូ ម,>កដBអ] កសG¢ស ចនិIយ:.តំបន់ និង,>,ស័យDក់ទងI៉ង@យ,ស® ល
Rមួ យនឹងអ] កនឹង,តãវ>នេគសG¢សន៍។
¶1Bអ] កសG¢សGន:ព@យ,ស® ល ចDក់ទង ដល់,បRជនពី,បវតx ិេសដÉ កិចsសងr ម
និងវបZធម៍សមZ
ã រែបប និង¶1Bពួ កេគមិនGនផ] ត់គំនិតអវ sជû Gនអំពីមនុស+ែដល
ពួ កេគនឹងសG¢ស។
េ,ជ*សេរ 'សអ] កសG¢សែដលGន(រេបx RÆចិតxេធ& '(រ រហូ តដល់(រ,បមូ លទិន]ន័យD ំងមូ ល
េដ*មZីរកàស/ ិរ:ពៃន(រសG¢សD ំងអស់។
¶1ឱ?>ននូ វអ] កសG¢សD ំងអស់ >នដឹងI៉ងេពញេលញ អំពីគេ,GងេនះេAលបំណង
របស់ខg áន វ sធី.~សx សG¢ស និងេAលេÄតស៊ូ មតិនិង ចេធ& 'ទំ1ក់ទំនងព៌តGន
I៉ងចFស់#ស់ ,បសិនេប*>នសួ រ។
បណjSះបÅ
x លអ] កសG¢ស មគtSេទសក៍សំ:សន៍និងេqេល*រេបuបេធ& '(រសG¢សេOយរេបuប
ី
R ជពនិងចំនុចរេស*ប។
ចំនុចរេស*បអំពីេយនឌ័រេqកRSង(រេ,ជ*សេរ 'ស(រសG¢ស៖ មនុស+មួ យចំនួន ចនឹងGន
:ព@យ,ស® ល និIយេâអ] កGនេយនឌ័រដូ ចA]។
,បសិនេប*អ]ក ចេ,ជ*សបុគrល េដ*មZីេធ& '(រកត់,[ចំÅ ំ ដូ េច] ះសG¢សេនះ ចេ}xតេល*(រ
.xប់និងត:ûប់Rមួ យអ] ក,តãវ>នេគសG¢ស។
សូ មពòIមេដ*មZីេ,ជ*សចំនួនៃនអ] កសG¢សែដល,គប់ត,មãវ(រ៖ អ] កសG¢សេ,ច*នេពក
ច1ំឱ?Gន:ពមិនlûប់ខw áនកRSង វ sធី.~សx និងទិន]ន័យនិង(រសG¢សមួ យចំនួន មិន
ចបms ប់នូវចំនួនែដលអ] ក,តãវ(រេ1ះេទ។
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GរបេងH ;តទ5មង់សំFសន៍
•

ចំេeះជំ1ញសំ:សន៍ន៌ងបែន/ ម រ ួមD ំងជំងឺ>ក់សFត សូ មេម*លជំពូកទី២ អំពីសិទd ិ
សំ:សន៍កRSង(របXûក់BÑឯក.រ :(ររ-េ#ភសិទdិ។

សួ រេqសំនួរែដលQតãវេហ*យែដលសំlន់Qបសិនេប*អ]កចង់>នទិន]ន័យែដលGនគុណ:ពខ7 ស់េដ*មZី
យកេâេQប*កRSង(រែស& ងរក(រAំQទ។
ទQមង់ស:
ំ សន៍គឺGនលកñ ណៈ.មm¨ ែដលGនបmû ីរសំណួរ
ែដល ចជួ យ៖
• ែណ1ំដល់អ]កែដលេធ& 'ស:
ំ សន៍ និងេ[ងេធ& 'I៉ងpេ យេ}xតជុំ វ sញែតព័ត៌Gនែដល
Qសបេqអំឡ
w ងេពលសំ:សន៍
• ចំpអ
ំ ] កចូ លរ ួមសំ:សន៍មួយpែដលគួ រែតចូ លរ ួមកRSង(រសំ:សន៍សុីជេQx េOយេIង
េâេល*ចំេល*យរបស់ពួកេគែដលេឆN *យសំណួរ
Qក wមសហគមន៍ែដល>នចូ លរ ួមេqកRSងគេQGងបណjSះបp
x លB]ក់តំបន់ៃន សុី([លីសែដល
េQជ*សេរ 'ស
និងទQមង់សំ:សន៍ែដលែផ] កៃន(រចងQកងឯក.រៃន(រQបឈមមុខនិង(រេរ 'ស
េអ*ងេល*អ]ករស់េqមួ យេមេ9គេអដស៍/ជមÜ ឺេអដស៍ និងQក wមQបឈមេផ+ងេទuតេqកRSងែផ] កសុខ
:ព។
ជំJនដំបូងេqកRSង(របេងî *តទQមង់សំ:សន៍េដ*មZីកំណត់Qបេភទមនុស+ែដលអ] កសងôឹមBនឹង
េឆN *យសំណួរ ក៏ដូច.åល់អ]កេឆN *យតប។ េដ*មZីេ យQ>កដBសំណួរែដលេ}xតេហ*យចFស់ អ] កគួ រ
ែតគិតអំពីQបវតx ិរបស់អ]កេឆN *យ កQមិតសិកà និងចំេណះដឹងDក់ទងេâនឹងបXYD ំងេ1ះ។
ទQមង់សំណួរQតãវែតសរេសរេ យចFស់ និង@យQស® លយល់។
ឧDហរណ៍ េOយពិ{រpេâេល*សំណួរពីរេនះ ៖
•
•

ឧDហរណ៍ទី១: េត*អ]ក¶Nប់ជួបQបទះនូ វ(ររ-េ#ភសិទdិមនុស+េqមនë រី េពទ? គN ីនិក ឬកែនN ង
េផ+ងេទuតែដលកែនN ងែដលអ] កេâទទួ លេសÑែថD ំសុខ:ពែដរឬេទ?
ឧDហរណ៍ទី២: េត*អ]ក¶Nប់Gន(រលំ>កកRSង(រទទួ ល>នេសÑេផ+ងៗេqមនë ីរេពទ?
គN ីនិក ឬកែនN ងក៏េផ+ងេទuតែដលកែនN ងែដលអ] កេâទទួ លេសÑែថD ំសុខ:ពែដរឬេទ?

ឧDហរណ៍ទី១ គឺGន:ពមិនចFស់#ស់។ មនុស+មួ យចំនួនមិនដឹងBអ& 'ែដល “(ររ-េ#ភសិទdិ
មនុស+” េហ*យÑ ចGនន័យBÑ(រយល់ខុសA]សំ9ប់មនុស+េផ+ងៗA]។
ឧDហរណ៍ទី២ គឺសំណួរែដលGន:ពQបេស*រងមុនេQeះÑេ}xតេâេល*បXYក់#ក់ អ] កQ.វ
Qវ>នកំពុងេធ& '(រសិកà ។
Ñគឺសំណួរេប*កចំហែដលមិនពòIមដឹកមុខអ] កេឆN *យតបេដ*មZីផØល:
់ ពលេមå bង។
សូ មពិ{រpឧDហរណ៍lងេQ(ម:
•
•

ឧDហរណ៍ទី១: េត*អ]ក ចQ>ប់េយ*ង>នេទ អំពីបទពិេ.ធន៍អ វ sជû Gនែដលអ] ក>នជួ ប
QបទះេqេពលែដលេâរកេសÑសុខ:ព?
ឧDហរណ៍ទ២
ី : េត*អ]ក ចQ>ប់េយ*ង>នេទ អំពីបទពិេ.ធន៍របស់អ]កកRSង(រទទួ ល
>នេសÑសុខ:ព?

ឧDហរណ៍ទ១
ី
Gន:ពលេមå bង
និងដឹក1ំេឆN *យតបេâេឃ*ញគំរ ូអវ sជû Gន។
ឧDហរណ៍ទី២
េដ*មZីេ យអ] កេឆN *យតបគិតេOយេសរ 'អំពីបទពិេ.ធន៍របស់ពួកេគ។ ÑអនុẌតឱ?អ] កេឆN *យតប
េដ*មZី វ s:គ និងេរuប9ប់េរVង9pវរបស់ពួកេគេOយឥតគិតៃថN ពី:ពលំេអuងៃន(រសំ:សន៍េនះ។
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េប*បmû ីសំ:សន៍មគtSេទសក៍របស់អ]កេ*ប*,សំនួរ “>ទ {ស ឬេទ” Ñ,(រលå បំផុតេដ*មZីរ ួមប mwល
h
សំណួរេដ*មZី[មOនែដលផx ល់នូវលមå ិតេqេល* "អ] កO េត*,អ& ' ទីO េពលែដល េហតុអ&' និងរេបuប
O” កRSងេAលបំណងេដ*មZីទទួ ល>នព័ត៌Gន,ក់#ក់បែន/ មេទuតេqេល*បXYេនះ។អ] ក*បែហល
,ចង់េ*ប*បmû ីសំណួរមួ យេផ+ងេទuតេដ*មZី*បមូ លទិន]ន័យ*គឹះ េហ*យប1ëប់មកេទuត[មOនេដ*មZី
ទទួ ល>ន,ក់#ក់,មួ យអ] កែដលGនផx លស
់ ំ:សន៍ែដលGនលកñ ណៈ,បុគmល។
សូ មចង{ំបmû ីសំណួរេនះ*តãវ>នេ*ប*,មគtSេទសក៍ស*Gប់(រសំ:សន៍មួយ ដូ េច] ះពួ កេគគួ រែត*តãវ
>នេ*ប*,មួ យ:ពបត់ែបនមួ យចំនួន។ េqកRSងឯក.រសិទdិមនុស+ Ñ,(រសំlន់ កRSង(រ.xប់
េOយ*ប tង*បយ័ត]េដ*មZី.xប់9pវេរVងែដលផx លេ់ Oយអ] កផx ល់សំ:សន៍ ែដល េពលខN ះ ច1ំសំ:សន៍
កRSងេAលេÄមួ យែដលមិន>នរ-ពឹងទុក។ អ] កផx ល់សំ:សន៍ គឺខុសA]និង(រេឆN *យតបេâនឹង
សំណួរដូ ចA]េនះផងែដរ *ពមD ំងGន:ពខុសA]។ (រសំ:សន៍គួរែត ស*មបខg áនេâនឹង:ពខុស
A]
D ំងេនះេហ*យេធ& ែ' ដលេធ& 'េ យ(រសេ*មចចិតx េâេល*រេបuបមួ យេដ*មZីបនx ,មួ យនឹង(រសំ
:សន៍េOយែផå កេល*ទិន]ន័យែដលពួ កេគទទួ ល>នពីអ]កផx ល់(រសំ:សន៍េនះ។
(រសំ:សន៍មួយចំនួន ចបងî រ,:ព[នតឹងដល់អ]កសំ:សន៍ ,ពិេសស*បសិនេប*ពួកេគ>ន
ជួ ប*បទះនូ វបទពិេ.ធន៏(ររ-េ#ភបំeនេល*9ង(យ(ររ-េ#ភបំeនេល*ផg វh ចិតx និងអំេព*ហិងà
េល*ផgវេភទ
h
ឬកRSងករណីD ំងេនះអ] កសំ:សន៍ ចបងî ឱ?Gនេ*AះB]ក់ ",(រឈឺ{ប់ " ៃនអ] ក
ែដលផx លស
់ ំ:សន៍។ *បសិនេប*(រសំ:សន៍េនះ ចនឹងGនបXYD ំងអស់េនះ (រសំ:សន៍េនះ
Gន(រទទួ លខុស*តãវ
*តឹម*តãវេដ*មZី,(រេ*តbម
និងគួ រែតេ*តbម(រផxលជ
់ ូ ននូ វ
េសÑកមv េផ+ងៗដល់អ]កផx ល់(រសំ:សន៍េនះ។
D ំងេនះ ចរ ួមបmwល
h D ំង(របmªន
h េâែថD ំេវជû
.~សx (រែថD ំផg វh ចិតxឬ(រAំ*ទែផ] កចFប់ែដល,ឧDហរណ៍។

សំណួរមួ យចំនួន [េqេល*មគtSេទស]សំ:សន៍របស់េយ*ង *តãវ>នែបងែចកេâ,ចំនុចតូ ចកRSង
ក*មងសំណួរ។ ពួ កេគគួ រែត*តãវ>នេធ& 'េឡ*ង,េ*ច*នេទuតេOយ*តង់ និង,ក់#ក់ ស*Gប់មនុស+
មួ យចំនួនេដ*មZីេធ& 'ឱ?*>កដBពួ កេគ ចេឆN *យសំណួរ។ *ក tមសហគមន៍មកពី*បេទសចិន
សំណួរមួ យចំនួនគឺែវង េហ*យេ*ច*ន,ង៣០1ទី ]កRSង(រេឆN *យែដល [មិនែមន,(រ@យ*ស® ល
ស*Gប់អត់ធvត់ ដូ ច,អ] ករស់េq,មួ យេមេ9គេអដស៍:គេ*ច*ន េយ*ង]>នជួ បសG¢សគឺ, [អ] ក
ែដលGនសុខ:ពទន់េខàយ និងមិន ចនិIយ>នេ*ច*ន។ *ក tមសហគមន៍ពី*បេទសកមúS,
េqកRSង(រសំ:សន៍មួយចំនួនែដល{ំ>ច់ែដល*តãវរ-លងេល*សំណួរមួ យចំនួន។ េប*សិន,*តãវសរេសរ
េឡ*ង វ °ញ េយ*ងចង់>នេសចកx ីែណ1ំបែន/ មដូ ច, «*បសិនេប*ចេមN *យB>ទ {ស សូ មរ-លងេâ
សំណួរ X ។ *បសិនេប*ចេមN *យគឺេទ សូ មចូ លេâសំណួរេដ*មZីសួរ េហតុដូេច] ះេហ*យ *បេភទៃន(រែណ1ំ
D ំងអស់េ1ះ គឺ*តãវ>ន*តãវOក់កRSងមគtSេទសក៍សំ:សន៍,{ំ>ច់។
*ក tមសហគមន៍ពី*បេទសមីI៉ន់G៉
េយ*ងនឹងេ}xតមគtSេទសក៍សំ:សន៍េល* [សុំសំ:សន៍]*>ប់ពីបទពិេ.ធន៍ របស់ពួកេគ,,ង(រ
េស] *សអ
ុំ នុ.សន៍ ែដលអ] កេឆN *យមួ យចំនួនមិនយល់ពីអ&'ែដលេយ*ងសួ រ េដ*មZី>ន,អនុ.សន៍។ *ក tម
សហគមន៍ពី*បេទសមីI៉ន់G៉
េពលខN ះអ] កសំ:សន៍រកនឹកមិនេឃ*ញeក?េដ*មZីពន?ល់ពី រមv ណ៍
និងបទពិេ.ធន៍របស់ពួកេគ
េOយ.រែតក*មិតៃន(រសិកàរបស់ពួកេគDប។ ,ឧDហរណ៍េqេពលែដលេយ*ងសួ រB េត*អ&,
'
ផលប៉ះeល់ៃន(រេរ 'សេអ*ង និងអ& ',ផល វ °>ក ÑGន(រលំ>កស*Gប់ពួកេគេដ*មZីយល់។ *ក tម
សហគមន៍ព*ី បេទសមីI៉ន់G៉
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សូ មពិ{រ(ដូ ចlងេ.(មេqេពលែដលេយ*ងបេងî *តមគtSេទសក៍កRSងសំ:សន៍:
• េត*អ]ក>នពិេ.AះេIបល់Kមួ យបុគNលិក និងអ] កសv ័.គចិតxរបស់អ]កDក់ទងនឹង(រ
បេងî *តសំណួរ និង(រOក់បmwល
h នូ វគំនិត និងបទពិេ.ធន៏របស់ពួកេគ?
• េត*សំណួរែដលសួ រGនលកñ ណៈ សម.សបស.Gប់អ]កេឆN *យែដរឬេទ?
• េត*អ]ក>នOក់បmwល
h េសចកx ីែណ1ំេដ*មZីេរuប9ប់អំពី(រ..វ.Kវែដរឬេទ?
• េត*សំណួរនីមួយៗGនេAលបំណងចFស់#ស់េទ?
• េត*លំOប់សំណួរGនលកñ ណៈសម.សបែដរឬេទ?
• េត*សំណួរGន:ព@យ.ស® លយល់ និងមិនGនeក?បេចs កេទសែដលGន:ពសæSគ.vញ
eក?(ត់ និង:.[មតំបន់?
• េត*បmû ីៃនសំណួរ>ន.កលZង េដ*មZីែកស.ម® លøNែដរេទ?
• េត*Ñចំ(យេពលយូរប៉ុ(
™ េដ*មZីេឆN *យសំណួរកRSងបmû ី? ចសG¢សន៍ (រសំ:សន៍
េ យខN ី>នេទ?
• Kមួ យនឹងសំណួរD ំងេនះ េត*អ]ក ចទទួ ល>នព័តG
៌ នែដលអ] ក.តãវ(រេដ*មZីបXûក់
BេនះK(ររ-េ#ភសិទd ិមនុស+ែដលអ] កកំពុងេធ& '(រេសុ*បអេងî តេទ?
• េត*មគtSេទសក៍សំ:សន៍ ចទទួ ល>នេqព័ត៌GនDក់ទងេâនឹងសំណួរKមូ លOÉនGន
ដូ ចK អ] ក( អ& 'េâ កែនN ង( េពលេពល( េហតុអ&' រេបuប(?
• េត*(រសំ:សន៍េនះ>នេរuបចំេដ*មZី:ûប់េIងេâ និង(រែថD ំសុខ:ព (រែថD ំសុខ
:ពផg វh ចិតx ជំនួយែផ]កចFប់ ឬេសÑAំ.ទេផ+ងេទuត.បសិនេប*{ំ>ច់?
ពន?ល់ពីអ&'ែដលKន័យដូ ចK ផលប៉ះeល់ និងផល វ é>កៃន(រេរ 'សេអ*ងែដល>នជួ ប.បទះចំេeះ
អ] ករស់េqKមួ យេមេ9គេអដស៍ គឺGន(រលំ>ក។ េពលខN ះពួ កAត់មិន>នគិតBÑGនផល
ប៉ះeល់ ឬផល វ é>ក(មួ យេOយ.រែតពួ កេគមិន>នគិតអំពីចំនុចD ំងេ1ះ។ ដូ េច] ះេយ*ង>ន
រកេឃ*ញ វ éធីេផ+ងៗA]Kេ.ច*នេដ*មZីពន?ល់ពីអ&'ែដលK “ផលប៉ះeល់” េâKអ& 'ែដលេ¿B «លទd ផល
»េ1ះ។ .ក óមសហគមន៍ពី.បេទសមីI៉ន់G៉
គនY ឹះសំ@ប់េធj DេpយមគvZេទសក៍IរសំFសន៍LនDបេស;រ:
• {ប់េផx *មKមួ យ:ព.មm¨ សំណួរែដល@យ.ស® ល និង(រក.ងទំនុកចិតx (រក.ង
េq:ពអសកមv និងសំណួរបិទ និងសំណួរេប*ក។
• បmwល
h េសចកx ីែណ1ំអំព(
ី រសំ:សន៍ េដ*មZីជជីកេqជុំ វ éញបmû ីសំណួរ។ ឧDហរណ៍ប@Yញ
ពី(រែដលអ] ក ចរ-លងសំណួរ .ស័យេល*(រេឆN *យតបKក់#ក់។
• ¶1Bសំណួររេស*បែដលGនស(îនុពលែដលបងî ឱ?Gន:ព[នតឹងផg វh រមv ណ៍ និង
ផg វh ចិតx.តãវ>នបេងî *តេឡ*ងេដ*មZីេ យGនំនុកចិតxរÑងអ] កសួ រ និងអ] កផx ល់(រសំ:សន៍។
• អ] កសំ:សន៍Gនតួ 1ទីែដល ចបទែបនេចញពីសំណួរ .បសិនេប*{ំ>ច់េដ*មZីទទួ ល>ន
(របំភNឺឬេសចកØ ីលមå ិត និងព័ត៌Gនបែន/ ម។
• អនុẌតឱ?ផx លស
់ ំ:សន៍ ចសួ រសំណួរេផ+ងៗែដលេគGនចំងល់។
• ចូ រ.>កដBសំណួរ[មOនេដ*មZី.បមូ លពត៌GនD ំងអស់{ំ>ច់ៃនព័ត៌Gនលមå ិតែដល
Dក់ទង។
• េត*eក?េពចន៍ែដល.ុេំ â និងអ] កផx លស
់ ំ:សន៍
• កុំឱ?មគtSេទសក៍សំ:សន៍ឬសំណួរយូរេពក ែដល ចប(
x លឱ?អស់កGNំងនិង(រ>ត់បង់
(រេ}xត រមv ណ៍របស់អ]កផx លស
់ ំ:សន៍។
• ចូ រកុំេ.ប*eក?ែដល ចK(រលំ>កអ] កផx ល់សំ:សន៍ េដ*មZីK(រយល់I៉ងេពញេលញ
េ1ះឬ ច.តãវ>នពន?ល់េOយ វ éធីKេ.ច*ន។
• ចូ រកុំសួរសំណួរេ.ច*នKងមួ យកRSងេពលែតមួ យ។
• េជuសÑងសំណួរសæSគ.vញ។ េ.ប*សំណួរបXûក់េដ*មZីសុំព័ត៌Gនបែន/ ម។
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Gរ#បGន់wxប់េ1?រជូនដំណឹងេដ;មtីទទួ លLនGរយល់5ពម
វ °ធី.~សx របស់ឯក.រ សុី([លីសសិទdិមនុស+Gន គឺ វ 9ធី.~សx ែដល }xតដល់(ររស់9នGនជី វ 9ត
។ នះGនន័យBតHមãវ(រ និងចំណង់ចំណូលចិតxរបស់មនុស+G]ក់ៗ ែដលរស់ q ែដលGន(រ
រ- #ភសិទdិមនុស+គួ រែត{ត់ទុកWបXYចមZង។ (រទទួ ល>ន(រHពម Hពbងែដល>នជូ នដំណង
ឹ
គឺWគនN ឹះរបស វ 9ធី.~សx នះ។
"ទHមង់សុំអនុẌត”ន័យBចំ ណះដឹងអ] កផx ល់(រសំ:សន៍Gន
លកñ ណៈ ពញ លញែដលHសប âនិង Aលបំណងៃន(រសំ:សន៍ និង(រយល់HពមកRSង(រចូ លរ ួម។
គឺW¶តុសំlន់មួយៃន(រHពម Hពbងែដល>នជូ នដំណឹងគឺBអ] កផx ល់សំ:សន៍ នះ>នដឹង
Bពួ ក គGនសិទdិកRSង(របms ប់(រសំ:សន៍
និង(របដិ សធន៍កRSង(រ Hប*H>ស់ព័ត៌Gនរបស់
គ qHគប់ដំuក់(លៃនគ HGង។
Hក vមសហគមន៍ qកRSងកមv វ 9ធីបណjSះបu
x អំពីសិទdិមនុស+Hតãវ Hប* ដ*មZីសរ សរWទHមង់ កRSង(រយល់
Hពម។ នះគឺWអ& 'ែដល យ*ង ច ធ& '>ន។ Hបសិន ប*អ]ក Hប*សំណុំែបបបទមួ យែដល>នសរ សរ អ] ក
គួ រែត នទHមង់ និងពិ:កàÑWមួ យ អ] កផx លស
់ ំ:សន៍មុន ពលពួ ក គចុះហត/ លl។ អ] ក ច
នឹងHតãវសកមv Wមួ យនឹងមនុស+ែដលមិន ច ន និងសរ សរ >ន ឬក៏អ]ក ែដលGន(រlvស់
អuនកRSង(រនិIយ។
មនុស+មួ យចំនួន ចនឹងGន រមv ណ៍
ខ& ះ:ពកក់ ÑxកRSង(រ
(រចុះហត/ លl ល* £vះរបស់ពួក គ
qកRSងឯក.រផg វh (រuមួ យ
Wពិ សសHបសិន ប*ពួក
គចង់ ឆN *យWអ1មិកកRSង ហតុផលសុវត/ ិ:ពរបស់ពួក គ។
DះWI៉ងu
(រHពម Hពbងែដល>នជូ នដំណឹង Oយ}ëល់Gត់ ចHតãវ>នផØ ល់ជំនួសសំ
ណុំែបបបទមួ យែដល ចជំនួស(រសរ សរ>ន។
Hបសិន ប*អ]កកំពុង Hប*ែត(រHពម Hពbងែដល
>នជូ នដំណឹង Oយ}ëល់Gត់
ÑHតãវ>នផØ ល់អនុ.សន៍Bអ] កប ងî *តទHមង់ៃន(រយល់HពមW
សx ង់O Oយ(រជូ នដំណឹង ដ*មZីែណ1ំកRSងសំ:សន៍ qកRSងដំ ណ*រ(រ នះ។
មិនBអ] ក Hប*ែបបបទឬ Hប*ទHមង់សុំអនុẌតែដល>នជូ នដំណឹង Oយ}ëល់Gត់ែដល{ប់ ផx *ម
Wមួ យព័ត៌GនចFស់#ស់ និងHតឹមHតãវ អំពីអងë (ររបស់អ]ក Aលបំណងៃនគ HGងឯក.រ ហ*យ
B ត*ព័ត៌GននឹងHតãវ>ន Hប*I៉ងដូ ច មx ច។ យ*ងសូ មផØ ល់អនុ.សន៍ >នបXûក់I៉ងចFស់B
Hបសិន ប*(រH.វHWវ នះនឹងHតãវ>ន ចញផàយ qកRSង(រ >ះពុម7 ឬ[អន|ញ។ អ] កគួ រែត
ពន?ល់ពីអ&'ែដលព័ត៌Gននឹងែដលស/ ិតW(រសGÜត់( £vះអ] កែដលHតãវសG¢សន៏)
និងអ& 'ែដលនឹងHតãវ Hប*W.¶រណៈ។ Hបសិន ប*GនJនិភ័យuមួ យD ំង នះគួ រែតHតãវ>នពន?ល់
HពមD ំង ជំJនប1ëប់របស់អងë (រអ] ក ដ*មZីHគប់HគងJនិភ័យ។
អ] កសំ:សន៍គួរែតយល់Bពួ ក គ ចបដិ សធន៍កRSង(រសំ:សន៍មួយ>ន
ពួ ក គ ចបmnប់
q(រសំ:សន៍ qចំណុចuមួ យ
ហ*យBពួ ក គ ចតHមãវ
យសំ:សន៍លុបព័ត៌Gនែដល
>នផx ល់ Oយអ] កផx ល់សំ:សន៍ សូ មZីែតប1ëប់ពី(រផx ល់(រយល់Hពមរបស់ពួក គក៏ Oយ។
¶តុសំlន់បួនែដលHតãវសុំ(រអនុẌត៖
១. (រប@Yញៃន(រH.វHWវ និងJនិភ័យ៖ អ] កសំ:សន៍ HតãវែតបXûក់ពី Aលបំណងៃន(រH.វ
HWវ នះHពមD ំងJនិភ័យ ផ+ងៗ
២. Hគប់Hជ vង HWយ៖ អ] កែដលផx លស
់ ំ:សន៍គួរែតប@YញBពួ ក គ>នយល់ពី Aលបំណងៃន
(រH.វHWវ និងJនិភ័យរបស់Ñ
៣. Oយ(រសv ័Hគចិតx ៖អ] កែដលផx ល់ស:
ំ សន៍ ចនឹងយល់HពមWែផ]កមួ យៃន(រH.វHWវ
នះ OយAvន(រOក់សG7ធuមួ យ ឡ*យ
៤. សមត/ កិចs ៖អ] កែដលផx ល់សំ:សន៍Hតãវែតប@YញBពួ ក គGនសមត/ :ព 9ង(យ ផg វh ចិតx
និងផg វh ចFប់ ដ*មZីយល់ពJ
ី និភ័យ និងផx ល់(រយល់Hពម
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ជំនួយ(រេរuបចំសំ:សន៍ និងផù ក
S ទិន]ន័យ
•
•

•
•

េរuបចំ េសចកx ីែណ1ំ និងទំរង់?(រយល់Aពមជូ ន?ដំណឹង ។
ចFប់េ>ះពុម7 ចមN ងេចញឱ?>នAគប់AAន់ៃនសំណុែំ បបបទៃន(រយល់Aពម Aតãវ>នជូ ន
ដំណឹង សAGប់(រសំ:សន៍D ំងអស់ និងទទួ ល>នហត/ េលl Aបសិនេប*ពួកេគ Aតãវ>ន
ផx លន
់ ូ វ(រយល់Aពម?#យលកñ ណ៍អក+រ ។
¶1.vតហ¬ hន ឬថត សំេលងរបស់អ]កAតãវ>ន .កថv និង េប*កេដ*មZីកត់A[សំេលង (រ
AពមេAពbងែដល>នជូ នដំណឹង និង(រសំ:សន៍ ។
រកàទុកទAមង់ចុះហត/ េលl េOយ¶1សុវត/ ិ:ព កRSងទី[ំងេOយGន{ក់េ.រ។

េយ*ង>នបេងî *តទAមង់យល់Aពម ?ពីរជំJន? :េល*កដំបូងែដលេយ*ង>នបេងî *តÑេqកRSងសx ង់O
:.ចិន េហ*យប1ëប់មកេយ*ង>នបកែAបÑមx ងេទuតេOយេAប*eក?.មm¨ ដូ េច] ះÑ?(រ@យ
Aស® លយល់ពីសហគមន៍។ Aក zមសហគមន៍ពីAបេទសចិន
េពលខN ះអ] កចូ លរ ួមមិនចង់ចុះហត/ េលlេល*ែបបបទAពមេAពbងេA|ផg វh (រេOយ.រពួ កេគ Gន
រមv ណ៍BេOយ(រចុះហត/ េលlេល*ឯក.រ
េ£vះរបស់ពួកេគនឹងAតãវ>នេចញផàយ?.
¶រណៈ។ Aក zមសហគមន៍ពីAបេទសមីI៉ន់G៉
មុនេពល{ប់េផx *ម(រសំ:សន៍D ំងអស់ េយ*ង>នពន?ល់អំពី(រA.វA?វែដលAតãវ>ន បXûក់រ ួច
េâេហ*យផងែដរេqកRSងសំណុំែបបបទៃន(រយល់Aពមេ1ះ។ េយ*ង>នពន?ល់ពីរេបuបកRSងសំ:សន៍
ែដល ចទទួ លយក។ េយ*ង>នពន?ល់េâ(ន់អ]កផx លស
់ ំ:សន៍អំពីរេបuបែដលេយ*ងនឹងេដ*មZីរកà
នូ វកំណត់A[ និងអំពីដំេណ*រ(រៃន(រលុបទិន]ន័យ។
Aក zមសហគមន៍ពីAបេទសមីI៉ន់G៉
េយ*ងមិន>នេស] *សឱ
ុំ ?Aប?ជនចុះហត/ េលlេល*ទAមង់យល់Aពមពីមុន េយ*ងAAន់ែត>នយក(រ
យល់AពមេOយeក?សំដី។ ខàSំគិតBÑ?(រលå កRSង(រទទួ ល>នចុះហត/ េលlកRSងឯក.រមួ យ ដូ េច] ះ
េយ*ងGនភសjS[ងបXûក់Bពួ កេគ>នAពមេAពbងA]េដ*មZីែចករ- ែលកព័ត៌Gនរបស់ពួកេគ។
Aក zមសហគមន៍មកពីAបេទសកមúS?
មិនែមនអ] កផx ល់សំ:សន៍D ំងអស់អនុẌតឱ?ថតសំេលងរបស់ពួកេគេឡ*យ។
Aក zមសហគមន៍ពីAបេទសកមúS?។
សAGប់លមå ិតបែន/ មេទuតេល*Aបេភទេផ+ងA]ៃន(រAពមេAពbងែដល>នជូ នដំណឹងេទuតសូ ម
េIងេâ ជំពូកទី២ : សិទdិកRSង(រសំ:សន៍បXûក់Bៈ (ររ-េ#ភសិទdិ។
ឧDហរណ៍ សូ មេម*លឧបសម7 ័នdទAមង់ A ទAមង់យល់Aពមគំរ ូ ។
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IរេDជ;សេរ DសអE កផ;ល់បទស7yសន៍
េqេពលែដលអ] កេរuបចំសំណួរសG¢សន៍ អ] កនឹង8តãវ(រ{ប់េផx *មពី(ររកអ] កផx លប
់ ទសG¢សន៍E
មុន។ D ំងេនះគឺែតងែតEឧបសគM ដធ
៏ ំ៖ េត*ែស& ងរកអ] កផx ល់បទសG¢សន៍េOយរេបuបT? D ំងអស់
េនះគឺចំណុចខN ះែដល ចេធ& '៖

•

•

•

•

សG¢សន៍G]ក់ពីរ1ក់ ែដលពួ កAត់ ចែណ1ំអ]កេâអ] កដៃទេទuតែដលGនបទពិ
េ.ធន៍8បJក់8បែហលA]។ េនះគឺ>នដឹងផងែដរBE “(រេ8ជ*សេរ 'សសំTក 8ពិល
ទឹកកក” េ8eះÑដូ ចដុ8ំ ពិលទឹកកករេមuល¶Nក់ពីេល*ទួល អ] ក8បមូ ល8ពិលទឹកបែន/ មដូ ច
ែដលអ] កដំេណ*រ(រ។
ចំTយេពលេល*(រ@រសងM មេqកែនN ងែដល8បេភទមនុស+ែដលអ] ក8តãវ(រេâជួ ប>ន
េទuងDត់ (មេធò>យ(ត់បន/ យនូ វអំេព* 8កក់ ទីផàរ កN ឹប98តី មជnមណöលសហគមន៍
8ពះ វ tJរ8គិសx.ស1 ឬវ tJរអុី.Nម) េâទីេនះEេទuងDត់ និងេâេដ*មZី.Mល់មនុស+េqទី
េ1ះ។
បិទ8ប(សសំេណ*រសុំអ]កផx ល់បទសG¢សន៍E.¶រណៈនូ វកែនN ងែដលមនុស+ែដលអ] ក8តãវ
(រ ចេឃ*ញÑ និងអេmû ញ
* ពួ កេគឲ?ទំ1ក់ទំនងអ] ក 8បសិនេប*ពួកេគចង់និIយ (ដូ ចE
េqកRSង8បព័នdទំ1ក់ទំនងសងM ម, សំបុ8ត.រព័ត៌Gន ឬ(xរេខuនព័ត៌Gន)។
សុំឲ?បុគMលែដលមនុស+ែដលអ] កចង់សG¢សន៍Gន:ពទុកចិតx ជួ យេធ& '(រែណ1ំ និងTត់
សG¢សន៍ (ដូ ចEអ] កដឹក1ំសហគមន៍ ឬអ] កេធ& '(រមិតxអប់រ-មិតx)។

កRSងករណីមួយចំនួន អ] កសG¢សន៍ ច8តãវ(រេ8ប* វ tធី.~សx ខុសៗA]កRSងលំOប់លំេOយេដ*មZីទទួ ល
>នបរ tGណ និងគុណ:ពៃនត8មãវ(រសG¢សន៍។
ស8Gប់(រ8.វ8Eវ
អ] កនឹង8តãវ(រផងែដរនូ វ(រកំណត់Eក់#ក់នូវលកñ ណៈវ tនិចå័យស8Gប់(រ
េ8ជ*សេរ 'សអ] កផx ល់បទសG¢សន៍។ លកñ ណៈវ tនិចå័យគួ រ8>កដនូ វបទពិេ.ធន៍បុគMលែដល>ន8បមូ ល
គឺតំTងឲ?បទពិេ.ធន៍សហគមន៍
េOយ9ប់បmwល
h នូ វបទពិេ.ធន៍ចំរុះេqកRSងសហគមន៍។
គេ8GងបណjSះបT
x លសិទdិមនុស+B]ក់តំបន់របស់8ក êមសហគមន៍
>នសG¢សន៍8បEជនែដលរស់
េqEមួ យេមេ9គេអដស៍ ែដល9ប់បmwល
h D ំង~សx ី បុរសរ ួមេភទEមួ យបុរស អ] កបjរេយនឌ័
h
រ(8សី8សស់)
និងអ] ក8បកបរបររកសុីផg វh េភទ។
អ] កផx លប
់ ទសG¢សន៍គឺេចញមកពីសGជិកកRSង8ក êមសហគមន៍
ដូ ចA] អ] កែដល>នជួ យរកអ] កផx ល់បទសG¢សន៍បែន/ មពី[មបT
x ញ។ គេ8Gងរបស់អ]ក ចនឹង
ចង់យកជំJនពិេសសេដ*មZីឲ?8>កដBអ] ក>ន{ប់យក>ននូ វបទពិេ.ធន៍ៃនមនុស+
ែដលEធមv [មិន8តãវ>នេគសG¢សន៍ដូចE ជនពិ(រ មនុស+{ស់ជ9 ឬ8ក êមមនុស+:គតិច។
េត*អ]កផx ល់បទសG¢សន៍ចំនួនប៉ុ1vន1ក់ែដល8គប់8Aន់កRSង(រDញេសចកx ស
ី ន] ិOÉន? េនះគឹ
8ស័យេល*អ&'ែដលអ] ក8តãវ(រប@Yញឲ?េឃ*ញ។ 8បសិនេប*អ]ក8តãវ(រប@Yញឲ?េឃ*ញនូ វឧបZតx ិេហតុេq
កែនN ងEក់#ក់មួយ ÑE(រ8បេស*រ េប*សិនEអ] កGន.ក+ីចំេeះមុខពីរ ឬបី1ក់ ែដលេរuប9ប់
(រេម*លេឃ*ញបទរ-េ#ភដូ ចA]។ 8បសិនេប*អ]កពòIមប@Yញឲ?េឃ*ញនូ វបXYទូ េâ និងE8បព័នd
ដូ ចE(របដិេសធ(រផxលេ់ សÑសុខ:ពៃនមនë ីរេពទ?
េqេពលេ1ះអ] ក8តãវ(រចំនួនេ8ច*នៃន
ករណីេដ*មZីប@Yញនូ វបXYទូ េâ និងយកទី[ំងD ំង8ស êងៃន8បព័នd េហ*យមិនែមនបXYែតមួ យE
មួ យអ] កេធ& '(រែថD ំសុខ:ពែតG]ក់េ1ះេទ។ (រGនឯក.រ ដូ ចEសំបុ8ត ឬប@îន់ៃដែដល ច
EភសjS[ងGនតៃមN កRSងករណីកៃនN ងែដលពិ>កេធ& '(រសG¢សន៍>នេ8ច*ន។
បរ tGណៃនភសjS[ងែដលអ] ក8តãវ(រGន(រែ8ប8ប® លផងែដរ
8ស័យេâេល*អ]កេ8AងកRSង(រេ8ប*
8>ស់ភសjS[ងD ំងេ1ះេដ*មZីេធ& 'អ&'។ េប*សិនអ] កចង់ប@YញភសjS[ងកRSងអងt8បជុំ ឬេវទិ(Tមួ យ Ñ
ចE(រ8បេស*រ ែដលGន.ច់េរVងៃន(របងñ ិតបងñ ំ អំពីអ]កែដលរង(ររ-េ#ភ សូ មZីែតេរVង
Ñមកពី8បភពែដលមិនបេms ញេ£vះក៏េOយ។
េប*សិនEអ] កចង់េ8ប*ភសjS[ងេដ*មZីេធ& 'សំណុំេរVង
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បណxឹង អ] កនឹង+តãវ(រភសjS[ងែដលលមå ិត េល*(រថតសេមN ង ពីមនុស+G]ក់ែដលសv ័:គចិតxកRSង(រ
ប@Yញេâ.¶រណៈ។ (រGនែផន(រតស៊ូ មតិកRSងចិតx[ំងពីេពល{ប់េផx *មនឹងេធ& 'ឲ?Gនរ ូប9ង
បរ XGណ និង:បេភទៃនភសjS[ងែដល>ន:បមូ ល។
ស:Gប់សxង់Oបែនx មៃនភសjS[ងែដល:តãវ(រ សូ មេម*ល ជំពូកទី៣ (រសរេសររ>យ(រណ៍មកពី
(រប@YញÑ៖ (រចង:កងសិទdិេល*(ររ-េ#ភ។
:ក jមសហគមន៍lេ:ច*ន>នជួ យពួ កេយ*ងេល*(រ:.វ:lវមួ យេនះ។ ខN ះ>នចូ លរ ួមlអ] កកត់:[។
េយ*ង>នេធ& '(រពន?ល់អព
ំ ី(រ@រេនះ
និង.រសំlន់របស់Ñ។
:ក jមសហគមន៍មួយចំនួនគឺl
បs
x ញរបស់េយ*ង[ំងពីយូររ ួចlេ:សច េហ*យេយ*ង>នសុំឲ?ពួ កAត់រកអ] កេឆN *យតបស:Gប់េយ*ង។
:ក jមសហគមន៍មកពី:បេទសមីI៉ន់G៉
េយ*ងទទួ ល>ន(រAំ:ទពី:ក jមសហគមន៍េដ*មZីេâជួ បអ] កផx លប
់ ទសG¢សន៍។ :ក jមសហគមន៍>ន
អេmû *ញ:ក jមបុរសរ ួមេភទlមួ យបុរសមកជួ បlមួ យេយ*ង។ :ក jមសហគមន៍មកពី:បេទសេវuតsម

[េqកRSងគេ:Gងរបស់ពួកេយ*ង>នរកេឃ*ញB] (រេ:ជ*សេរ 'សអ] កែដល:តãវសំ:សន៍គួរែតេធ& េ' ឡ*ង
េOយេប*កទូ #យ (មិនែមនទទួ លយកែតេIបល់ពីអ]កសv ័:គចិតØេ1ះេទ) Ñគួ រែតេធ& '(រេ:ជ*ស
េរ 'សl.¶រណៈែដលGនេពលេវ#យូ រlងេនះ។ :ក jមសហគមន៏ពី:បេទសចិន
ពួ កេយ*ង>នDក់ទងអ] កដឹក1ំេqកRSងតំបន់េAលេÄែដលពួ កេគGន:ពរ 'ក9យកRSង(រជួ យ
Aំ:ទពួ កេយ*ង។ អ] កដឹក1ំកRSងតំបន់ជួយពួ កេយ*ងកRSង(រេ:ជ*សេរ 'សអ] កកត់:[ និងអ] កែដល:តãវ
សំ:សន៍។ េqេពលអ] កេធ& '(រសំ:សន៍េធ& 'ដំេន*រេâដល់ទីែនN ងសំ:សន៍ ពួ កេគមិន>ច់:តãវចំ
sយយលុយបែន/ មេទuតសំ9ប់ៃថNេធ& 'ដេំ ន*ររបស់អ]កកត់:[េ1ះេទ។ [តំបន់] :ក jមស័v :គចិតØកRSង
តំបន់ក៏>នជួ យេយ*ងេOយេធ& 'អ]កេរuបចំ និងស:មបស:ម® លេqទីកែនN ងសំ:សន៍ផងែដរ។
:ក jមសហគមន៏មកពី:បេទសមីI៉នG៉
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គនY ឹះែដល5តKវ រ8បចំសំ-ប់អEក ធj D5រស7yស និងអE ក:គប់:គង់គ :7ងក;<ង5រស7yស
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•
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េធ& ែ' ផន(រ(រ@រសំ9ប់អ]កេធ& '(រសំ:សន៍រ ូមបmwល
h ចំនួនៃន(រសំ:សន៍ែដល?តãវេធ& '
េ យរ ួច9ល់ (លបរ FេចG ទកំនត់គឺសំlន់ និងព័ត៌GនរដÉ >ល រ ួមD ំងសំ:រះ?តãវOក់ចូល
កRSង[9ងេពលេវ#ៃន(រសG¢ស (ឧDរហណ៍ េត*អ]កនឹងេធ& '(រសំ:សន៍េqកែនN ងd?
េត*Ñ?តãវ(រេធ& 'ដំេន*រយូរេទ)
េរuបចំ(រពិ:កàអំពីសុវត/ ិ:ព និង(រេល*កេឡ*ងពីកង& ល់ៃនសុវត/ ិ:ពេដ*មZី ច?គប់
?គង់េ?AះB]ក់ចមZងៗេqេពល{ប់េផØ *មសG¢ស
េរuបចំេពលេវ#េ យ?គប់?Aន់លvមកRSង(រDក់ទងអ] កែដល?តãវសG¢ស និង(រdត់ជួប
េOយេធ& '(ល វ F:គៃន(រសG¢ស េ?eះ(រសG¢សខN ះ?បែហល?តãវ(រចំdយ9ប់ៃថÜ និង
ស>Øហ៍
បmwល
h ថvG៉សុីនថតសំេលង រ 0ទូ រស័ពë េដ*មZី¶1BGនែផន(រេ?តbមរ ួចÄេ?សចកRSងករណី
ពួ កÑGនXYអស់ថv។
យក[មខg áននូ វកិចsសនòយល់?ពមស?Gប់អ]កែដល?តãវសG¢ស។ េ?(យពីសG¢ស?តãវែតទុក
កិចsសនòយល់?ពមែដលGនហត/ េលlេqកែនN ងGនសុវត/ ិ:ព េហ*យេជuសÑងយក
ទិន]ន័យD ំងេ1ះផ+ព& ផàយកRSង(រសG¢សÄមួ យអ] កដៃទេផ+ងេទuត។
?ត® តពិនិត?ទីកែនN ងសG¢ស?តãវែតÄកែនN ងែដលAvនសំេលងរ-lន េ?eះេDះÄGនសំេលង
រ-lនតិចតួ ចក៏Ñប៉ះeល់ដល់(រថតសំេលងែដរ។
យក:ûប់é èច និងេសuវេèេâÄមួ យអ] ក កRSងករណីអ]កែដល?តãវសG¢សមិនចង់ថតសំេលង
រ 0G៉សុីនថតសំេលងអស់ថv រ 0G៉សុីនមិនដំេណ*រ(រ។
រកà(រសG¢សនិមួយៗ?តឹមមួ យេG៉ង កុំេ យយួ រÄងមួ យេG៉ង Ñេធ& 'េ យអ] កែដល?តãវ
សG¢សGនសំeធ រ 0មិនសបFយចិតØ។
ផØ លឧ
់ (សបីេâបួ នដងដល់អ]ក?តãវ>នសG¢សកRSង(រសួ រសំណួរ
ែថN ងអំណរគុណដល់អ]កចូ លរ ូមD ំងអស់សំ9ប់(រែចករ-ែលកេពលេវ# និងបទពិេ.ធន៍
របស់ពួកេគ។

(រសG¢ស:គេ?ច*នគឺស/ិតកRSង(រ FIល័យ (រ FIល័យរបស់ៃដគួ ៃន?ក ïមសហគមន៏ រ 0េqផë ះ។ ពួ ក
េយ*ងេ?ជ*សេរ 'ស(រ FIល័យេ?eះÑសុវត/ ិ:ព
និងGនឯកជន:ព។
ពួ កេយ*ងេរ 'សេqផë ះ
សំ9ប់សG¢សេ?eះÑGន@យ?ស® លដល់អ]កែដល?តãវសំ:សន៍
េហ*យÑក៏Gនបរ FI(សឯងជន
:ពផងែដរ។ ?ក ïមសហគមន៏ពី?បេទសចិន
េqចុងបms ប់ៃន(រសG¢សពួ កេយ*ង>ន?>ប់ពួកេគ Bេយ*ងGនេGទនៈ:ពចំេeះ(រចូ លរ ូម
របស់អ]កែដល?តãវ>នសG¢ស។
ពួ កេយ*ងក៏?>ប់ពួកេគែដរBេ?(យពី(ររកេឃ*ញលទd ផលពួ ក
េយ*ងនឹងែចករ- ែលក[Äមួ យអ] ក?តãវ>នសំ:សន៍]។
ពួ កេយ*ងGនគេ?Gងអេm¨ *ញអ] កែដល?តãវ
>នសG¢សមួ យចំនួនចូ លរ ូម [កRSងកែនN ងែដលពួ កេយ*ងនឹងែចករ- ែលកពីលទd ផល] ៃន(ររកេឃ*ញ
កRSង(រសG¢ស។ ?ក ïមសហគមន៏ពី?បេទសមីI៉នG៉
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Gរបេងz ;តGរទំaក់ទំនង
(រេ.ប*ម ធò>យៃនមណöលជួ យជនែដល>នរ ួចពីេសចកx ី.Nប់ េqកRSងឯក.រសិទdិមនុស+ (រ
សំ:សន៍ប@Yញពីសនë 1ែដលអ] កេធ& '(រសំ:សន៍េ:ប*:>ស់េដ*មZី:បមូ លព័ត៌Gនដ៏តំៃលGន
ពី រមv ណ៍
និងគំនិតរបស់បុគOលG]ក់ៗែសØ ងពីបទពិេ.ធន៍I៉ងចFស់ៃន(ររ-េ#ភបំeនសិទdិ
មនុស+។ (រសំ:សន៍_េរVយៗផØ ល់ពត៌GនI៉ងលំអិត និង:_លេ:cចFស់#ស់_ង(រសë ង់មតិ។
េពលខN ះអ] កេធ& '(រសំ:សន៍ ចនឹងមិនយល់ពីអ&'ែដលអ] ក:តãវ>នសំ:សន៍និIយ#ត:តOង
េទេqេពលដំបូងែដលពួ កេគនិIយេរuប9ប់_ទូ #យទូ េâពីបទពីេ.ធន៍។ េqកRSងជំJនេនះទំ
1ក់ទំនងរÑងអ] កេធ& '(រសំ:សន៍ និងអ] ក:តãវ>នសំ:សន៍គឺសំlន់wស់។ អ] កេធ& '(រសំ:សន៍
គួ រែតពòIមបេងî *តទំ1ក់ទំនង :ពសិ] ទ.]ល និងទំនុកចិតØ_មួ យអ] កែដល:តãវសំ:សន៍។
(រេ:ប*:>ស់សំនួរេប*ក ច1ំមកនូ វ(ររ- ែលកព័ត៌Gនេដ*មZីពិ:កàA]កRSង(រសG¢ស។ (រេ:ប*
ី ក?ចFស់ៗរបស់អ]កែដល:តãវសG¢សកRSង(រពិពណ៌1បទពិេ.ធន៍របស់1ងគឺពិត_
:>ស់សំដe
សំlន់ េ:eះBពួ កេគ>ន1ំយកបទពិេ.ធន៍ស:Gប់ជី រ តមកប@Yញ។ Ñ:បេស*របំផុតកRSង(រថត
សេមN ងកRSង(រសG¢សេOយG៉សុីនថតសេមN ង រ 0ទូ រសë ័ពៃដ ប1ëប់មកចមN ងÑ[មេ:(យ។ អ] ក
ែដលេធ& (
' រសG¢សគឺGន រមv ណ៍េសរ ':ពេដ*មZីយកចិតØទុកOក់.Øប់
និង ចសួ រសំនួរ>នលå ។
អ] កែដល:តãវសG¢សមួ យចំនួននឹងមិនGន:ពកក់េÑx និងនិIយ>នតិច :បសិនេប*េយ*ងOក់
ថតសេមN ង។ សូ មចង{ំB (រថតសេមN ងេល*ទ:មង់ៃន(រយល់:ពម:តãវែត:តãវតទួ ល(រយល់:ពមពី
អ] កែដល:តãវេ យសG¢ស។
(រេ:ជ*សេរ 'សកំនត់ទីែនN ង:តឹម:តãវមួ យគឺសំlន់។ អ] កេធ& '(រសំ:សន៍គួរកំនត់ទីែនN ងែដលGនកក់
េÑØ
និងសុវត/ ិ:ពេធ& 'េ យអ] កែដល:តãវសG¢សGន រមv ណធ
៍ ូ រ:.លកក់េÑx។
រមv ណ៍ឯកជន
:ព សុវត/ ិ:ព និង:ពកក់េÑØរបស់អ]កែដល:តãវសG¢សគឺពិតសំlន់បំផុត។ :ក âមសហគមន៏មួយ
ចំនួនែដល>នចូ លរ ូមគេ:GងវគO បណ«Sះបw
Ø លសិទdិមនុស+B]ក់តំបន់>នេ:ប*( រ Iល័យរបស់ពួក
េគេដ*មZីសG¢ស។ (រសG¢សេផ+ងេទuត>នេធ& េ' ឡ*ងេqកRSងបនë ប់ញâំែត េ:(មេដ*មេឈ* រ 0េqផë ះ
របស់អ]កែដល:តãវសG¢ស។ Ñែផå កេល*ករណីេផ+ងៗA] ចេ1NះលំហៃនទីកែនN ងែដលផØ ល់ រមv ណស
៍ ុវត/ ិ
:ព និង:ពកក់េÑxចំេeះមនុស+G]ក់មិន:>កដB ចផØ ល់ រមv ណស
៍ ុវត/ ិ:ព រ 0 រមv ណ៏កក់េÑØ
ដូ ចA]ដល់មនុស+េផ+ងេទuតេទ។
Ñក៏Gនសំlន់ផងែដរសំ9ប់សុវត/ ិ:ពរបស់អ]កេធ& '(រសG¢ស និង(រេរuបជំJនែដល{ំ>ច់_
េ:ច*នេដ*មZីសុវត/ ិ:ពរបស់ពួកេគ។ ÑGន.រះសំlន់1ស់កRSង(រពិ:កàពីលកñ ខ័ណöអទិ:ពដំបូង
កRSង(រសG¢ស។
_េល*កដំបូងេqេពល{ប់េផØ *មសG¢ស (រផx ល់ចំនី Jរ និងេភសជû ៈេ យអ] កែដល:តãវសG¢សគឺ
_មេធò>យមួ យកRSង(របេងî *តទំ1ក់ទំនង។ Ñ ចGន:បេIជន៍កRSង(ររកអី&មួយែដលGន
លកñ ណៈ:សេដuងA] _ឧDរហណ៍ដូច_និIយពីេកv ង
(ស¶តុ ច9ចរណ៍ រ 0ែចករ- ែលកបទ
ពិេ.ធន៍េផ+ងេទuត។
{ប់េផØ *មសG¢ស_មួ យនឹងសំនួរ@យៗ េហ*យសë ង់រកេម*លពីអ&'ែដលមិនចFស់#ស់ _ឧDរហណ៍ “
េត*អ]ក ចពន?ល់ពីេហតុ(រណ៍េ យចFស់>នេទ េត*Ñេក*តេឡ*ងេOយរេបuបw? ” សូ ម.Øប់
េOយយកចិតØទុកOក់ និងមិន:តãវរ-lន (ត់សំដេី qេពលអ] កែដល:តãវ>នសG¢សកំពុងនិIយ
េឡ*យ។ េប*អ]កកត់សំAស់េឃ*ញBGនចំនុច:ន់:ចឡំ អ] ក:Aន់ែតកត់ចំw ំ េហ*យ{ំ:តឡប់មក
សួ រពួ កេគមØ ងេទuតេដ*មZីេធ& 'េ យ:>កដBចំនុច:ចឡំD ំងអស់េ1ះ:តãវ>នបXûក់ចFស់#ស់។ េប*
ពួ កេគGន(រ:ន់:ចឡំចំេeះអ] កេធ& (
' រសសG¢ស ពួ កេគក៏នឹង:ន់:ចឡំចំេeះអ] កេផ+ងដូ ចA]។
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កុំរ-ពឹងBអ] កែដល/តãវសG¢ស ច ឆN *យចំៗ/សប[ម Aលបំណងសំនួរ/.វ/Eវរបស់អ]ក។អ] ក
សG¢សគួ រែត រuបចំសំណួរ ចំនួនពីរ បី ែដល ច ធ& '
យអ] កសG¢ស }xត>ន ឬក៏ រuបចំ(ររ-ពឹង
ទុកែដលចង់>នស/Gប់សំនួរៃន(រ/.វ/Eវ។
អ] ក ធ& '(រសG¢សគូ រែត/ប Xង/បយ័ត]ពី:.(យ វ [(ររបស់ពួក គ និង(រប@Yញទឹកមុខរបស់ពួក
គផងែដល /តãវរកà:ពEកc
Ø ល និង:ពគួ រសម ហ*យ(រប@Yញពី រមv ណ៍:Æក់ ផå *ល (រផØ ល់
Iបល់ប@Yញ:ព វ [និចs័យ និង/បតិកមv ប@Yញពី រមv ណ៍ខg áន /បែហល ច ធ& '
យអ] កែដល/តãវ
សG¢សGន រមv ណ៍Bច មN *យរបស់ពួក គ/តãវ វ [និចs័យ
និងប៉ះeល់ដល់ទំ1ក់ទំនងរÑងអ] កែដល
/តãវសG¢ស និងអ] ក ធ& '(រសG¢ស។ សំនួរគួ រែតEសំនួរែដលGន Aលបំណង ល*កទឹកចិតØ
យអ] ក
ែដល/តãវសG¢សពិពណ៌1ពី ហតុ(រណ៍ ក*ត ឡ*ង Oយ /ប*/>ស់eក? ពចន៏}ëល់ខg áនរបស់ពួក គ
មិនែមន(រOក់សំeធបងñ ំ
យពួ ក គចង{ំពី ហតុ(រណ៍ 1ះ ទ។
/តãវចង{ំB Aល(រណ៍ដំបូងបំផុតគឺ “មិន/តãវ ធ& '
យប៉ះeល់ឈឺ{ប់”។ ប*អ]កែដល/តãវសG¢ស
{ប់ ផØ *មរ-ជួល រមv ណ៍ (រសG¢សគួ រ/តãវបmnប់:Nម នះEសẌB(រសG¢ស ច ធ& '
យអ] ក
ែដល/តãវសG¢សតក់សgSតពី.]មរបួ ស{ស់។ (រផx ល់ទឹកស/Gប់ប រ [ :គ /កOសអ1ម័យ រ 0ចំនី
JរបនØ ិចបន« áចE(រលួ ង #មមួ យ រ-លឹក/>ប់អ]កែដល/តãវសG¢សBពួ ក គមិន ចបនØ (រ
សG¢ស>ន ទ ទុក
យពួ ក គសំ រចចិតØB ត*ពួក គចង់បនØ (រសG¢ស រ 0 អត់ រ 0ក៏/Aន់ែតសំ9ក
មួ យែភN ត។ អ] ក ធ& '(រសG¢សគួ រែត /តbម រuបចំែណ1ំ សÑកមv ជំនួយែផ] ក វជû .~សØ ផg វh ចិតØ រ 0ចFប់
កRSងករណីអ]កែដល/តãវសG¢ស/តãវ(រ រ 0ចង់>ន ។កRSងករណីអ]ក ធ& '(រសG¢សមិន>នទទួ លបណ«Sះ
បc
Ø ល/បកប Oយ វ [Eûជីវះពីជំនួយផg វh ចិតØចFស់#ស់ដល់អ]កែដលGនជំងឺសតិ រមv ណ៍ /eះ
បទពិ .ធន៍ឈឺ{ប់
ហ*យអ] កែដល/តãវសG¢សប@YញពីសẌ /កbម/កំឈ{
ឺ ប់lNំង អ] ក ធ& '(រ
សG¢សមិនគួ របនØ សG¢ស 1ះ ទ។
រកàទុកទិន]ន័យែដល/បមូ ល>នD ំងអស់ (កំនត់/[ ទំរង់លិខិតយល់/ពម .រស មN ង) qទីកែនN ង
ែដលGនសុវត/ ិ:ព។ គួ រែត ធ& '
យ/>កដEក់ចFស់B/គប់I៉ង/តãវ>នOក់ចំcE
ំ មួ យសẌ
Eមួ យ(លបរ [ ចñ ទៃថÜ ែខ និង ពល វ#ៃន(រសG¢ស និងលុប {ល9ល់.រស មN ងD ំងអស់
/(យពីរ>យ(រណ៍/.វ/Eវចុង /(យ/តãវ>នបms ប់។

ពួ ក យ*ងែណ1ំខg áន OយនិIយប@YញBពួ ក យ*ងចង់ រuនែស& ងរកពី វ [ធី(ន់ែត/ប ស*រ ដ*មZីជួយ
Aំ/ទដល់~សØ ីែដលរស់ qEមួ យ ម 9គ អសដ៏
~សx ីែដលGនៃផë eះែដលរងផលប៉ះeល់ពី
(រ រ 'ស អ*ង និងG៉ក@យ qទីែនN ងផØ ល់ សÑកមv ែថD ំសុខ:ព។ ÑGនសំlន់cស់សំ9ប់ពួក
យ*ងកRSង(រ ធ& '(រ/.វ/Eវ នះ
/eះពួ ក យ*ងចង់ /ប*/>ស់ព័តG
៌ នែដល យ*ង/បមូ ល>នពី
មនុស+9ប់រយ1ក់
ដ*មZីប ងî *ត និងែចក{យ សÑកមv (ន់ែត/ប ស*របែន/ ម ទuតដល់~សØ ីGន
ៃផë eះ និង~សØ ី ផ+ង ទuតែដលរស់ qEមួ យ ម 9គ អសដ៏។ -/ក Xមសហគមន៏មកពី វuតcម
បXYផg វh រមv ណ៍មួយចំនួន ច ក*ត ឡ*ង qកំឡ
X ង ពលសG¢ស។
អ] កែដល/តãវសG¢សខN ះចង់
បmnប់(រសG¢សមួ យរយៈសិន /eះGន រមv ណ៍រ-ជួលចិតØ។
q ពលែដលពួ ក គយំ
យ*ង/តãវ
ែតបmnប់(រសំ:សន៍មួយរយៈ
ហ*យ យទឹកបរ [ :គ
និង/កOកជួ តទឹកែភ] ក
រង់{ំរហូ តដល់
ពួ ក គGន រមv ណ៍សÜប់ ទ*បបនØ (រសG¢ស ទuត។ Ñ¶Nប់Gន(រសG¢សមួ យែដលចំ1យ ពលជិតពីរ G៉ង។
/ក Xមសហគមន៏ពី/ប ទសមីI៉នG៉
យ*ង/តãវែតសួ រB ត*កែនN ងcែដលអ] ក
យអ] កែដល/តãវសG¢សGន រមv ណ៍កក់ üØកRSង(រនិIយ រVង9pវ
របស់ពួក គ។ បុរសG]ក់ q ពលែដលពួ ក យ*ងសG¢សAត់កRSងJង( ហ& មួ យ Aត់Gន រមv ណ៍មិនកក់
üØកRSង(រនិIយ/>ប់ពីបទពិ .ធន៍របស់Aត់ qកRSងJងែដលGនលកñ ណៈ ប*កចំហ ដូ ច នះពួ ក>ន
1ំAត់ âសំ:សន៍កRSង(រ [Iល័យ។ /ក Xមសហគមន៏មកពី/ប ទស វuតcម
សំ9ប់(រក.ងទំ1ក់ទំនង
យ(ន់ែត/ប ស*រ និងដំ cះ/.យ ល*:ព[នតឹងកំឡ
X ង ពល
សG¢ស
សូ ម ម*លជំពូកទីពីរ៖ សិទdិកRSង(រសG¢ស OយGនភសjS[ងបXûក់ៈ (រចង/កងករណីរ- #ភសិទdិមនុស+។
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េ<?យេពលស7yស
(រសរេសរកត់'[ចមN ងព័ត៌GនOក់3ឯក.រ និងបកែ'ប
េ'(យពី(រសG¢ស'តãវ>នបms ប់ អ& 'ែដល'តãវេធ& 'េ1ះគឺ(រកត់'[េចញពី.រសេមN ងេâ3ទ'មង់
សរេសរ។ (រ@រD ំងអស់េនះគឺ'តãវ(រេពលេវ#េ'ច*ន និងជួ បបXY'បឈមផងែដរ3ពិេសសេq
េពលែដលGន(រសG¢សGនចំនួនេ'ច*ន
និងសមត/ :ពៃនបុគaលិកេធ& '(រេqGនកំ រ bត។'ក cម
សហគមន៏ចំនួន'>ំបីេqកRSងគេ'Gងវគa បណ«Sះបj
Ø លសិទdិមនុស+B]ក់តំបន់ែដលចូ លរ ូមកRSង
គេ'Gងេនះតំរ ូវេ យGន(របកែ'បេOយេ'បbបេធuបកRSងបរ bបទខុសៗA]េហ*យពួ កេគ>នរក
េឃ*ញB(របកែ'ប>នចំ1យេពលេវ#េល*សពីេនះ។
ដំេjះ'.យមួ យគឺបេងî *ត[9ងេរuបេរuង.រសំេលងែដលេរuប9ប់ព'ី ប¶នបទ
និងេពលេវ#
េqេពលពួ កេគពិ:កàេOយេ'ប*'>ស់[9ងេរuបេរuង'ប¶នបទេ1ះេqេពលនរjG]ក់'តãវ(រ
.xប់.រេឡ*ង វ bញ រ 0ក៏រុញេâមុខេលVនកRSង(រែស& ងរក'ប¶នបទ3ក់#ក់jមួ យ។
េនះគឺ3គំរ ូ[9ងេរuបេរuង'ប¶នបទ៖

០:០០ – ៣:០០
៣:០០ – ០៥:៣០
០៥:៣០ – ១០:២០
០៥:៣០ – ១០:២០

អ] កែដល'តãវ>នសG¢ស>នយល់'ពមផØ ល(
់ រអនុẌតេ យសG¢ស
(រេរ 'សេអ*ងកRSងគN ីនីកសុខ:ព
បុគaលិក>នេ'ប*:.រេម*ល@យដល់អ]ក'បកបរបរកសុីផg វh េភទ
មនë ីរេពទ?>នយកតៃមN ហួសេហតុសំ9ប់(រវះ(ត់3េដ*ម

Ñ3(រ'បេស*របំផុតេqេពលែដលេយ*ងសរេសររ>យ(រណ៏:NមពីបទសG¢សេ1ះ>នបms ប់:Nមៗ
កRSងេAលបំណងរកàខN ឹម.រព័ត៌Gនេ យGន:ពសុ'កិត។ Ñលå បំផុតកRSង(រេ'ប*'>ស់eក?សំដី
េដ*មរបស់អ]កែដល'តãវសG¢ស រកàសេមN ងៃនអ] កសG¢ស និងeក?3ក3ក់ែដល3ជេ'ម*សរបស់
ពួ កេគ។ (រេធ& 'ែបបេនះÑនឹងបេងî *ត3ភសjS[ងដ៏Gនឥទd ិពលេដ*មZីេ'ប*'>ស់សំ9ប់(រតស៊ូ មតិ។

ពួ កេយ*ង'តãវ(រធន¶នមនុស+បែន/ មេទuតេដ*មZីេធ& '(រសរេសរឯក.រ -'ក cមសហគមន៏ពី'បេទស
កមúS3
េ'(យពីបms ប់(រសG¢ស អ] កសG¢សD ំងអស់គួែត'ត® តពិនិត?.រថតសំេលងេឡ*ង វ bញ រ ូមD ំង
េ'(យេពលបកែ'បឯក.រេហ*យផងែដរ
េដ*មZីេធ& 'េ យ'>កដB'គប់I៉ងគឺ'តãវ>នសរេសរ
[កRSងឯក.រ]។ េយ*ងពòIម'ត® តពិនិត?[មOនអ] កេធ& '(រសG¢សD ំងអស់េដ*មZីពិនិត?Bេត*9ល់
ចំេល*យD ំងអស់'តãវ>នថតសេមN ង។ -'ក cមសហគមន៏មកពីមីI៉នG៉
9ល់.រសេមN ងD ំងអស់'តãវែតលុបេ{ល។
ជួ ន(លេqកRSងG៉សុីនថតសេមN ង
និងទូ រសë ័ពៃដ។
េqេពលឯក.រD ំងអស់'តãវ>នបកែ'បថតចមN ងពិនិត?Ñេឡ*ង វ bញ ប1ëប់ពីេ1ះ.រសេមN ងD ំង
អស់'តãវលុបេ{ល។
េយ*ងលុបេ{លេ'eះេយ*ង>នសនò3មួ យអ] កែដល'តãវសG¢សB9ល់(រ
ថតសេមN ងរបស់ពួកេគនឹង'តãវលុបេ{លេ'(យពីេយ*ងងបms ប់(រសរេសរឯក.រD ំងអស់។
[ឯក.រថតចមN ងD ំងអស់នឹង'តãវ{ក់េ.រកàទុកកRSងទីកែនN ងGនសុវត/ ិ:ព]ឯក.របកែ'ប3
:.អង់េគN សនឹង'តãវរកàទុកកRSងកុំពã ?ទ័រ3មួ យេលខសំ@ត់សុវត/ ិ:ព និងចមN ងទុកកRSងសុីឌី3
មួ យេលខសំ@ត់សុវត/ ិ:ព ។ ពួ កេយ*ងក៏នឹងរកàទុកទ'មង់លិខិតយល់'ពមរបស់អ]កែដល'តãវ>ន
សG¢សេqេOយែឡកផងែដរពីឯក.ររ>យ(រណ៏។-'ក cមសហគមន៏ពី'បេទសមីI៉នG៉
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(ររកàទុក និង(រ(រeរទិន]ន័យ
9ល់ព័ត៌Gនែដល7បមូ លពីអ]កែដល¶Nប់រងហិងàរ- #ភសិទdិមនុស+គឺIព័តG
៌ នលកñ ណៈរ ស*ប ែដល
>នផx លជ
់ ូ នI៉ងសGÜត់។ ÑIទំនួលខុស7តãវរបស់អ]ក ធ& '(រសG¢សនិងអ] ក ផ+ង ទuតែដលeក់
ព័នd qកRSងគ 7Gង ដ*មZី¶1(រeរទិន]ន័យ និង¶1Bទិន]ន័យមិន7តãវ¶Nក់កRSងៃដនរh ផ+ង
OយAvន(រអនុẌត 1ះ ទ។ ÑគឺI រVងសំlន់ផងែដរកRSង(រ 7ប*ទិន]ន័យ Oយម៉តចត់ និង
យ7សប[ម Aលបំណងរបស់អ]កែដល7តãវសG¢សយល់7ពមដូ ច>នែចង q
កRSងទ7មង់កិចsសនò។
(រ ធ& ែ' បប នះគឺ ដ*មZី(រeរអ] កែដល7តãវ>នសG¢ស7បrំងនឹង(រសង
សឹក q ពលែដល ព័ត៌GនD ំងអស់>ន លច ឡ*ងI.¶រណៈគួ រែតI hមិក។
គនN ឹះៃន(រ7បមូ លទិន]ន័យ Oយសុវត/ ិ:ព
ត*ទិន]ន័យរកàទុក qកែនN ងh? កំនត់ចំនួនមនុស+ែដល ចដឹងពីទីកែនN ង 1ះ និង
ចរកទិន]ន័យ 1ះ>ន។
• Oក់ លខកូ ដ
យ â(រសំ:សន៍និមួយៗសំAល់ លខសំ@ត់ៃនព័ត៌Gន ដូ ច] ះ Ñមិន
7តãវ>ន គរក ឃ*ញអ] កែដល7តãវ>នសG¢ស ឡ*យ។ រកà £vះរបស់អ]ក7តãវ>នផx ល់
បទសG¢សOច់ Oយែលកពី(រចំលង និង(រកត់7[ៃន(រសG¢ស
• ប ងî *ត7បព័នdសំ9ប់Oក់សm¨ និងរកàទុកទិន]ន័យ ដូ ច នះÑGន:ព@យ7ស® លDញយក
ទិន]ន័យ q ពលែដល7តãវ(រ
• ពិ{រhB ត*7តãវរកàទុកទិន]ន័យ ដ*ម និង.រសំ លងសG¢សយូរប៉ុh
Ø ។ ហ*យប1ëប់មក
រuបចំែផន(រកRSង(របំ}Nញទិន]ន័យ ដ*ម q 7(យពី(រ រuបចំឯក.ររ ូច9ល់។
• ពិ{រhពី រuបខុសៗA]ៃនទិន]ន័យែដល ច ធ& '
យ ភN ច 7តãវ>ន គលួ ច រ 0>ត់។ប ងî *ត
ែផន(រសំ9ប់(រeរទិន]ន័យកុំ
យ>ត់បង់ រ µ7តãវ គលូ ច។
• ¶1B>នទិន]ន័យ>នចមN ងទុក និង(រចមN ងទុក qកែនN ងសុវត/ ិ:ពខុសៗA] ហ*យ
q ពល>ត់បង់គឺ ចDញឯក.រយក7តឡប់មក វ èញ>ន។ សូ ម7>កដB(រចមN ងរកà
ទុក qកែនN ងខុសពីកែនN ងទិន]ន័យ ដ*ម។
•
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?រេ<ប;<Lស់ឯកZរ: ជំPនបC*ប់
េAលបំណងៃន(រចងHកងឯក.រសិទdិមនុស+េនះគឺ3(រមិនឱ?េចញផàយរ>យ(រណ៍មួយេ1ះ
េទ។ Ñេធ& េ' ឡ*ងេដ*មZីបms ប់(ររ-េ#ភសិទdិ។ ឯក.រ ច5តãវ>នេ5ប*េqកRSង វ AធីDេ5ច*នេqកRSង(រ
តស៊ូ មតិ
5ស័យេល*េAលបំណង និងឱ(ស។ ឯក.រដូ ចA]
ច5តãវ>នេ5ប*មxងេហ*យមx ងេទuត
Dងមួ យr]ំ ឬពីរr]ំ េដ*មZីជូនដំណឹង និង(រេគuងគរសហគមន៍េដ*មZី¶1ឱ?>នេqជី វ Aតែដល
ចទទួ ល>ន(រAំ5ទ និងេសÑកមv ស5Gប់ វ AÑទឬ(រជូ នដំណឹងក5មិតDតិ និងក5មិតអនx រDតិ
េAលនេI>យតស៊ូ មតិ ែដល ចបms ប់(ររ-េ#ភបំeន>ន។
េយ*ងសូ មផØ លអ
់ នុ.សន៍អភិវឌÅយុទd.~សx តស៊ូ មតិមួយស5Gប់(រ5.វ5Dវរបស់អ]ក។}Nស់បjរÑ៖
h
បms ប់(ររ-េ#ភសិទd>
ិ នពន?ល់អំពីជJ
ំ នេដ*មZីយកេâអភិវឌÅយុទd.~សx តស៊ូ មតិស5Gប់សិទd ិ
មនុស+ េរuនសូ 5តអំពីយុទd.~សx តស៊ូ មតិ េគuងគរ5បព័នdផ+ព& ផàយ និងសហគមន៏ េ5ប*(រ5.វ5Dវ
េដ*មZីបេងî *ត(រ}Nស់បjរD
h វ Aជû Gន។
ជំJនដំបូងគួ រែត5បមូ លសGជិក និងអងz (រ និងសហគមន៍របស់អ]ក ដូ ចែដលអ] ក>នេធ& 'េq
េពល{ប់េផx *មៃនគេ5Gងេនះ
េដ*មZីផxលរ់ >យ(រណ៍5តឡប់មក វ Aញេ5Åផg វh (រេល*(រ5បមូ លទិន]
ន័យ និង(រ វ A:គបឋម។ អ] ក ចអេms *ញពួ កAត់េដ*មZីេរuនសូ 5តពីគេ5Gងរបស់េយ*ង សូ ម
អរគុណដល់ពួកេគ5បសិនេប*ពួកេគែដល>នចូ លរ ួម និងDប់eក់ព័នdេqកRSង(រ វ A:គេល*(ររក
េឃ*ញេនះេដ*មZីឱ?5បេស*រេឡ*ងនូ វ(រយល់ដឹងរបស់អ]កបែន/ មេទuតនិង(រេរuបចំេធ& 'អនុ.សន៍និង
ឆgSះបXsំងពីត5មãវ(ររបស់សហគមន៍D ំងមូ ល។
(រែចករ- ែលកបទពិេ.ធន៍
និងចំេណះដឹងពី
ឯក.រសិទd ិមនុស+ និងគេ5Gងៃន(រតស៊ូ មតិ ចព5ងឹង.មគz ី:ពកRSងសហគមន៍។ Ñ ចជួ យ
កRSង(រក.ងសមត/ :ពរបស់ពួកេគេដ*មZី(ត់បន/ យឬប@îរ(រអំេព*ហឹងàេដ*មZីេ យGនេ យ
Gន(រទទួ លខុស5តãវៃនបទឧ5កិត ឬក៏េដ*មZីសេ5មចេ យ>ននូ វទ5មង់យុតxិធ៏មេផ+ងេទuត។

គេ$%ងៃនវគ* បណ-.ះប0
1 លសិទ6ិមនុស9:;ក់តំបន់៖ លទ6 ផល និងផលប៉ះ#ល់
$ក $មសហគមន៏ចំនួន៨ *នមកពី$បេទសកម-.. ចិន មី/៉ន់%៉ និងេវ0ត0ម*នេធ2 34រ
$6វ$.វរ ួម7;េធ2 34រពី4ររ8េ9ភសិទ6ម
ិ នុស9$ប;ំងនឹងអ; កែដលរស់េ@.មួ យេមេBគ
េអដស៍េ@កD.ង4រែថF ំសុខHព។ សុី([លីស >នAំ5ទ5ក éមកRSង(រស5មបស5ម® លចង5កង
ឯក.រ និងេ>ះពុម7រ>យ(រណ៏គេ5Gង េធ& 'ដំបូង មិន@យ5ស® ល៖ (រេរ 'សេអ*ងដល់អ]ករស់េq
Dមួ យេមេ9គេអដស៍េqកRSង5បេទសកមúSD ចិន ភូ G និងេវuតìមេល* វ Aស័យសុខ:ព ។ រ>យ
(រណ៍េនះ5តãវ>នេចញផàយេqកRSងែខ មី1 r]ំ២០១៦ ។

េធ& '(រDមួ យA]រយៈេពល១៨ែខ
5ក éមសហគមន៏>នេធ& (
' រសG¢សន៏ចំនួន២០២ៃនអ] កែដល5តãវ
>នសG¢សន៏កRSង5បេទសចំនួនបួ ន។
កRSងគេ5Gងេនះ>នរកេឃ*ញពី(រ រ 'ក9លOលៃន(រGក់
@យ និង(រេរ 'សេអ*ងេqកRSង(រែថD ំសុខ:ព និង(ររ-េ#ភបំeនរ ួមD ំង(របដិេសធកRSង(រ
ែថD ំសុខ:ព (របងñ ំមិនេ យGនកូ ន (របំែបកេOយែឡកកRSងរង់{ំ ឬក៏កែនN ងៃន(រពò>
ល និង(រ}Nស់ៃន(រពò>លស5Gប់(រវះ(ត់េOយេ5ប*(រនិIយ}ëល់ ឬក៏ពò>លជំនួសេq
កែនN ងìមួ យេâវ Aញ។ ពួ កេគ>នរកេឃ*ញ(ររ-េ#ភបំeន5បrំងនឹងអ] កែដលកំពុងរស់េqDមួ
យេមេ9គេអដស៍ និង5ក éមែដល5បឈមខ7 សេ់ Oយកមv ករែថD ំសុខ:ព។
5ក éមសហគមន៏សហ(រេដ*មZីេធ& 'អនុ.សន៍មួយដ៏Dក់#ក់េOយែផå កេល*(រ5.វ5Dវេនះ។
សុី([លីស
និង5ក éមសហគមន៏>នផ+ព& ផàយI៉ងទូ លំទូ#យពីរ>យ(រណ៏េqេល*5បពនd ័
ផ+ព& ផàយB]ក់Dតិ និងអនx រDតិដល់អងz (រសហ5បDDតិ និងទី:]ក់@ររOÉភិ>ល។
ពួ កេគចូ លរ ួមែចករ- ែលក5.វ5DវDមួ យ5ក éមសហគមន៏ដៃទេទuតែដលេធ& '(រេល*បXYែដលDក់ទង
េដ*មZីសំរបសំរ ួល(រតស៊ូ មតិ។
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េនះគឺ&ឧDហរណ៍ពីរេបuបែដល4ក 6មសហគមន៏េ4ប*4>ស់ឯក.រ និង(រតស៊ូ មតិេដ*មZីេល*កកម7 ស់
េសÑែថD ំសុខ:ព(រែដលAvន(រេរ 'សេអ*ងស4Gប់សហគមន៍របស់ពួកេគ។
I.

?រេល;កកម0 ស?
់ រផ ពj ផ`យេល;?រេរ Dសេអ;ងែដល3បឈមមុខេ#យ!ក -មបុរស!សeញ់
បុរសែដលរស់េ12មួ យេមេ#គេអដស៏ក*+ងេល;េសVសុខFព&មរយៈ8បពន; ័ផ ពj ផ`យ
េ18បេទសចិន

េចងឌូ តុងលី&មជnមណöលេសÑ4បឹកàសុខ:ពកRSងចុងឌូ 4បេទសចិន>នេរuបចំយុទd1(រ4ទង់
4Dយធំស4Gប់(រអប់រ-&.¶រណៈេqេល*េមេ9គេអដស៍ផxល(
់ របណjSះបk
x លែដលDក់
ទងនឹងេមេ9គេអដស៍ស4Gប់កមv ករែថD ំសុខ:ព (រេធ& 'េតសx េមេ9គេអដស៍និង(រផx ល់នូវ(រ
Aំ4ទផg វh ចិតx និងស4Gប់សGជិកសហគមន៍។
&ែផ] កមួ យៃនែផន(រតស៊ូ មតិេដ*មZីេល*កកំពស់(រយល់ដឹង េចងឌូ តុង>នេប*កសេG¢ទេqេល*
4បពនd ័ផ+ព& ផàយសងu ម
ស4Gប់សGជិកសហគមន៍េ យចូ លរ ួមI៉ងសកមv េqកRSង(រពិ:កà
ែចករ- ែលកព័ត៌Gន និង9យ(រណ៍អំពីបទពិេ.ធន៍(រេរ 'សេអ*ង។ [មរយៈ(រ4.វ4&វ និង4បព័នd
ផ+ព& ផàយសងu មផ+ព& ផàយ
េចងឌូ >នរកេឃ*ញB4ក 6មបុរស4ស|ញ់បុរស
រស់េq&មួ យេមេ9
គេអដស៍4តãវ>នមិន4តãវ>នេគបដិេសធមិនេ យទទួ ល>នេសÑវះ(ត់េOយ.រែត./ន:ព
េមេ9គេអដស៍របស់ពួកេគ
ប៉ុែនx 4ក 6មបុរស4ស|ញ់បុរស&េ4ច*នក៏មិន>នកត់សGuល់Bេនះ
&(ររ-េ#ភសិទd ិរបស់ពួកេគ។ េដ*មZីេOះ4.យ(រខ& ះ(រយល់ដឹងកRSងចំេkមសហគមន៍ អងu (រ
>នេធ& '(របណjSះបk
x លសិទdិមនុស+ដល់អ]កស4គ័ចិតxចំនួន១០1ក់។
[មរយៈ(របណjSះបk
x ល េចងឌូ តុង>នបេងî *ត4បពនd ័ផ+ព& ផàយែដលពួ កេគ ចែចករ- ែលក
ព័ត៌Gនសុខ:ពអំពីបុរសរ ួមេភទ&មួ យបុរស និងសិទdិមនុស+។ អ] កសv ័4គចិតxចំនួន១០1ក់>ន
ែចករ- ែលកករណីៃន(រេរ 'សេអ*ង ខណៈេពលែដលផx ល់នូវ(រAំ4ទពីអ]កែដលGនវយ4បJក់4បែហល
A]។
អ] កសv ័4គចិតxសេងñ បលទd ផលកRSងឯក.រដូ ច&(របដិេសធៃន(រផx ល់េសÑវះ(ត់េâដល់4ក 6
មបុរស4ស|ញ់បុរសរស់េq&មួ យេមេ9គេអដស៍។ កិចsសនë 1េនះ>នេល*កទឹកចិតxដល់សហគមន៍
េល*បXYេនះ។
កែនN ងេ1ះ>នេក*នេឡ*ង(ន់ែតlNំងែដល>នេ4ប*4>ស់េOយសហគមន៍ែដល&កែនN ងGន
សុវត/ ិ:ពមួ យកRSង(រពិ:កà និងែចករ- ែលកបទពិេ.ធន៍ ព័ត៌Gន និង(រAំ4ទ េដ*មZីេធ& 'រ>យ
(រណ៍ និងេធ& 'សកមv :ពេល*ករណីៃន(រេរ 'សេអ*ង។

II.

HរបេងH ;តកិចhសន* MរVងសហគមន៍ និងFគីQក់ព័ន;េ1ក*+ង8បេទសកម5+2

សGគមន៍អ]កេ4ប*4>ស់B]ព
ំ នòរជី វ ìត(េអយូេអ) និងសហគមន៏~សx ីផùក
S េអេ9គដស៏កមúS&(CCW)គឺ
&4ក 6មសហគមន៏ចំនួនពីរែដលេq4បេទសកមúS&ែដល>នសហ(រចង4កងឯក.រៃន(រេរ 'ស
េអ*ងេâេល*~សx ែី ដល រស់េq&មួ យេមេ9គេអដស៍កRSង(រទទួ ល>នេសÑកមv 11ែដលeក់ព័នdនឹង
(រGនៃផë េeះ។ &ែផ] កមួ យៃនែផន(រតស៊ូ មតិរបស់4ក 6មសហគមន៏D ំងពីរេនះ>នេរuបចំ&4ក 6ម
(រពិ:កàេqកRSងេខតx ចំនួនពីរកRSង4បេទសកមúS&។
(រពិ:កàេនះ>នេក*តេឡ*ងេqេខតx តã ZងឃæSំ និងេខតx >ត់ដំបង>ន4>រពd េឡ*ងេqកRSងកិចsសហ
4បតិបតx ិ(រ&មួ យ &Æធរ&តិ4បយុទÀ4បrំងនឹងជំងឺេអដស៍ (NAA) និងមនë ីរសុlភិ>លេខតx ៃន
4កសួ ងសុlភិ>ល។ 4ក 6ម>នេរuបចំកិចsពិ:កàរÑងអ] ករស់េq&មួ យេមេ9គេអដស៍អ]កផx លេ់ សÑ
ែថD ំសុខ:ព និងអ] កេរuបចំេAលនេI>យកRSង(រែចករ- ែលក(ររកេឃ*ញៃន(រ4.វ4&វរបស់
ពួ កេគ។ (រពិ:កà>នេ}xតេល*សិទdិរបស់អ]កផù ក
S េមេ9គេអដស៍ និង.រៈសំlន់ៃន(រទទួ ល
>នេសÑសុខ:ព។
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អ] កែដលរស់េqlមួ យេមេ9គេអដស៏
និងតំuង+ក -ម+បឈមខ7 សG
់ នឱ(សែចករ- ែលកបទ
ពិេ.ធន៍ៃនេរ 'សេអ*ងែដលពួ កេគ>នជួ ប8បទះែផ] កផx លេ់ សÑែថD ំសុខ:ព
ខណៈេ1ះអ] កផx ល់
េសÑែថD ំសុខ:ពក៏>នែចករ- ែលកពីបទពិេ.ធន៏ៃន(រេធ& '(រ@រQមួ យអ] កែដលរស់េqQមួ យ
េមេ9គេអដស៏ផងែដរ។ កំឡ
X ងេពលៃនកិចsពិ:កàD ំងេនះអ] កចូ លរ ួម>នែថN ងBពួ កេគ>នរក
B (រពិ:កàពិតQGន.រះI៉ងសំlន់េធ& 'ឱ?8បេស*រេឡ*ងដល់(រយល់ដឹងអំពីបXYែដល8បឈម
ចំេeះអ] កផù ក
S េមេ9គេអដស៍ បុរសរ ួមេភទQមួ យបុរស និង~សx ីេធ& '(រេqេសÑកំ.នx ។
QÆធរមូ ល
OÉន(អភិ>លេខតx េមឃុំ និងម~នx ីនគរ>ល) កRSង(រេបx QÆចិតxព8ងឹង(រ8គប់8គងនិងយកចិតxទុក
Oក់បែន/ មេទuតេâនឹងត8មãវ(រៃនអ] ករស់េqQមួ យេមេ9គេអដស៍
និង8ក Xមែដល8បឈមlNំង
ផងែដរ។
8ក Xមសហគមន៍>នេ8ប*8>ស់(ររកេឃ*ញេqកRSង(រ8.វ8Qវរបស់ខg áនេដ*មZីេរuបចំសិ(ñ.#សx ីពី
(ររ-េ#ភសិទdិមនុស+ និង(រេរ 'សេអ*ងេqកRSង(រែថD ំសុខ:ពស8Gប់អ]កផx ល់េសÑែថD ំសុខ:ព
អងÑ (រៃដគូ
~សx ីែដលកំពុងរស់េqQមួ យេមេ9គេអដស៍និង8ក Xមសំlន់ៗេqកRSងេខតx េសuម9ប
និងេខតx កំពត។ អ] កចូ លរ ួមសិ(ñ.#Gន8បGណ៧៤1ក់។
សGគមន៍អ]កេ8ប*8>ស់B]ព
ំ នòរជី វ âត)េអយូេអ)ទទួ ល>នេQគជ័យេq(រេ8ប*8>ស់ឯក.រសិទdិម
នុស+កRSង(រOក់QលំOប់(េស៊ រ)' ៃនកិចsសនë 1រÑងសGជិកសហគមន៍ និងអ] កផx ល់េសÑសុខ:ព។
េអយូេអេ8Aងនឹងបនx ែផន(រេដ*មZីេធ& '(រពិ:កàពីបXYសិទdិអ]ករស់េqQមួ យេមេ9គេអដស៍
េqកRSងេខតx ដៃទេទuតៃន8បេទសកមúSQ។
ពួ កេគក៏Gនគេ8Gងនឹងេរuបចំ(រពិ:កàQ8ក Xម
រÑងអ] កផù ក
S េមេ9គេអដស៍
និង QÆធរeក់ព័នdេដ*មZីបms ប់(រGក់@យនិង(រេរ 'សេអ*ងកRSង
(រ@រែដលេនះគឺQ វ âធីែដល ចចូ លរ ួម(ត់បន/ យ:ព8កី8កេqកRSងចំេíមអ] កែដលេមេ9គ
េអដស៍។
III.

!រអប់រស
d ហគមន៏៖ !របណ
Z 1 ះប9
4 លÄស4រី ស់េ12មួ យេមេ=គេអដស៏េ1?បេទសេវ8ត
9ម

Qែផ] កមួ យៃនែផន(រតស៊ូ មតិរបស់ពួកេគ េqទិÑេអដស៍ពិភពេ#ក 8ក XមកុGរស៊ុន (KSG) >ន
េរuបចំសិ(ñ.#មួ យស8Gប់~សx ីរស់េqQមួ យេមេ9គេអដស៍(រែចករ- ែលកពីសិទdិសុខ:ពបនx ពូ ជ
និងសុខ:ពផg វh េភទ និងជំ1ញែផ] កខួ រកFលែដល8តãវ(រស8Gប់(រចរ{Qមួ យកមv ករែថD ំសុខ
:ព។
~សx ីរស់េqQមួ យេមេ9គេអដស៍៣០1ក់ យុ{ប់ពី ២៥r]ំ េâ៤០r]ំ មកពី8ស Xកចំនួនបួ ន >ន
ចូ លរ ួមកRSងកមv វ âធីេនះ ែដល>នបេងî *តនូ វត8មãវ(របណjSះបí
x លបែន/ មេទuត។ 8ក XមកុGរស៊ុន KSG
>នបេងî *តបmû ីអុីែម៉លស8Gប់អ]កចូ លរ ួមបណjSះបí
x ល េដ*មZីទទួ ល>នព៌តGនបែន/ មេâេល*សិទdិ
សុខ:ពផg វh េភទនិងសុខ:ពបនx ពូជ
(រ(រeរ(រឆN ងពីGxយេâកូ ន
និងDក់ទងចFប់
និងេAលនេI>យ។
ដូ ចេនះ8ក XមកុGរស៊ុនKSG េរuបចំស8មបស8ម® លកិចs8បជុំមួយរÑង8ក Xមសហគមន៍ ~សx ីរស់េqQមួ យ
េមេ9គេអដស៍
និងអ] កផx លេ់ សÑែថD ំសុខ:ពែដលពួ កេគ>នែចករ- ែលក(ររកេឃ*ញពី(រ8.វ
8Qវ
និងេរVង9pវមួ យចំនួនែដលGន(រេរ 'សេអ*ងQក់#ក់។ កិចs8បជុេំ នះGនអ] កចូ លរ ួមចំនួន
៣៥1ក់ រ ួមD ំងកមv ករែថD ំសុខ:ព ១២ អ] ក(ែសតេពទ?៥1ក់
និងអ] កសv ័8គចិតxចំនួន
១៣1ក់ ។

28

េសចកx ីសន] ិOÉន
មគtSេទសក៍េនះ+តãវ>នបេងî *តេឡ*ងេqកRSងស>xហ៍េនះប1ëប់ពី(រេ>ះពុម¢ផàយរ>យ(រណ៍េនះ
ដូ េច] ះយុទd.~សx តស៊ូ មតិ+តãវ>នអនុវតx ។ េDះ,I៉ងO សូ មZីែតេqដំ(ក់(លដំបូងេនះ+ក -ម
សហគមន៍>នមកពី គេBGងបណjSះប0
x លសិទdិB]ក់តំបន់>នប@Yញពី ឯក.រសិទdិមនុស+ែដល
ដឹក1ំេOយសហគមន៍ ច(Nយ4ឧបករណ៍GនតៃមN ស+Gប់េប*កប(
x ញ(រតស៊ូ មតិនិង(រ
ពិ:កàរÑង អ] កែដលរស់េq1មួ យេមេ9គេអដស៍ +ក -ម+បឈម និងម~នx ី។
សុី([លីស សងôឹមBអ] កនឹងេ<ប*មគtSេទសក៍េនះរកàបនx (រេរuនសូ 3ត និងជួ យកRSង(រក.ង
ចំេនះដឹង1សមូ ហ:ព កRSងសហគមន៍របស់អ]ក និងប>
x ញរបស់អ]ក េOយ(រែចករ- ែលកបទ
ពិេ.ធ ឯក.ររបស់អ]ក,មួ យមិតxរ ួម(រ@ររបស់អ]ក។ េយ*ងចង់Gនព៌តGន+តលប់ែដលGន
*បេIជន៍ដល់មគtSេទសក៍ និងរេបuបែដលÑ+តãវ>នេ.ប*េOយសហគមន៍េដ*មZីe1
ំ (
ំ ររ-េ#ភេâK
ពនN ឺនិងតស៊ូ មតិ4ចុងបms ប់របស់ខg áន។
សុី([លីស>នក.ងសង6 មសុី វ 8លGន:ព រ µងGំ
និងតស៊ូ មតិចំេeះសិទdិសុខ:ពសBGប់
Bក ÉមGនសេមN ងតិចេqកRSងតំបន់ សុ។ី
េយ*ង>នបណjSះប0
x លBក Éមសហគមន៍បំេពញ[មបទ
OÉនខ7 ស់ៃនអភិ>លកិចs.បKធិបេតយ?ែដលGន+បសិទdិ:ពនិង េqកRSងអងN (រ បេងî *តមូ លOÉន
HគឹះែដលGនេស/ រ:ពសBGប់កំេណ*នអ1គត និងេធ& '(រ+.វ+4វឯក.រសិទdិមនុស+ និង(រតស៊ូ
មតិ។ េយ*ងគឺKអងN (រឯក9ជ?ែដលបំេពញត+មãវ(ររបស់សហគមន៍បេងî *តមជnមណöលB]ក់4តិ
B]ក់តំបន់ និងេAលនេI>យអនx រWតិ។
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ឧបសម0 ័ន(A: ទ*មង់ៃន.រសុំអនុ@Åតគំរ ូ
(មុនេពល>ប់េផx *មសG¢សន៏អ]កសំ:សន៍េនះគួ រែត
ចមN ងេâដល់អ]កែដល+តãវសG¢សន៏) ។

នទ+មង់េនះ និងទុកមួ យចFប់ែដល>ន

ទ+មង់ៃន(រសុំអនុẌតនឹងផx ល់ព័ត៌Gនeក់eនd _័ _______________________(ចំណងេជ*ងៃនគេ+Gង)
គេ+Gងៃន(រ+.វ+Xវនឹង+តãវ>នេរuបចំេOយ________________________(អង[ (រ)។
សូ ម ននូ វទ+មង់ៃន(រសុំអនុẌតេនះេOយ+ប ]ង+បយ័ត] និងសួ រេqសំនួរXេ+ច*នមួ យចំនួនមុន
េពលែដលសេ+មចចិតx Bេត*អ]កសG¢ន៏ចង់ចូលរ ួមៃន(រសG¢សន៏។ អ] ក ចសួ រសំនួរមុនេពល
កំឡ]ងេពល និងេ+(យេពល។ ព័ត៌Gនៃនទំ1ក់ទំនង ចេលចេឡ*ងេqែផ]កlងេ+(មៃនទ+មង់
ៃនកិចs+ពមេ+ពbង។
េmលបំណង(ែផ] កេនះប@YញពីេAលបំណងៃន(រ+.វ+Xវ)
េដ*មZីDមDរសិទdិ[មរយៈផg វh ចFប់គឺX វ qធីដ៏Gន+បសិទd:ពេដ*មZីសេ+មច>ននូ វសិទdិេសv A
* ] របស់
អ] កែដលរស់េqXមួ យេមេ9គេអដស៍/ជំងេឺ អដស៍េដ*មZីេOះ+.យ(រេរ 'សេអ*ង។(រតស៊ូ មតិ[ម
រយៈផg វh ចFប់គឺGនេAលបំណងបmôប់(រេរ 'សេអ*ង(រផ+ព& ផàយៃននីតិរដÉ និង(រផ+ព& ផàយៃន
(រទទួ លខុស+តãវសង[ មែដល ចេល*កកម7 ស់សុខុGល:ពរបស់អ]កែដលរស់េqXមួ យេមេ9គ
េអដស៍/ជំងឺេអដស៍។
គេ+Gង+.វ+Xវេនះរ ួមបmwល
h D ំង(រសë ង់មតិៃន(រចFប់ែដលGន+.ប់
និងេAលនេI>យ
និងរេបuបែដលចFប់+តãវ>នអនុវតx េqកRSង(រអនុវតx ដូចX(រ វ q:គ
ៃនមូ លេហតុដច
៏ ំបងៃន(រេរ 'សេអ*ងចំេeះអ] កែដលកំពុងរស់េqXមួ យេមេ9គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍។
េOយែផå កេល*(រ+.វ+Xវេនះេយ*ងGនបំណងផx ល់ជូននូ វអនុ.សន៍Xក់#ក់េដ*មZីេOះ+.យ
បXYេនះ។

ដំេណJរ4រ

ែផ+ កៃនគេ01ងេនះ េយJងចង់ស1Kសន៏អ+ក េLយM0ស័យេលJ4រពិHកOរបស់េយJងMច*ន*៉ន់
0ប1ណFស01ប់បទស1KសេនះគឺចេQRះ៣០និង ៦០Qទី។ Vនឹង1នសំណួររេសJបមួ យចំនួនេ@
កDVងបទស1Kសេនះ។ េយJងសងWឹមFអ+ កMចចូ លរ ួមេ@កDVងបទស1KសF ំងមូ លរបស់េយJង និងផZ ល់
ព័ត៌1នដល់េយJងេMយ*នេ0ចJនZមMចេធ2 3េ[*ន។ឆន] ៈរបស់អ+កេដJម_ីកDVង4រែចករ8 ែលក
បទពិេ6ធន៍របស់អ+កគឺ.ធន`នសំaន់បំផុតេ@កDVង4រ06វ0.វរបស់េយJង។ 0បសិនេបJ1ន
សំណួរnមួ យែដលេធ2 ឱ
3 cអ+ កយល់0ចឡំឬមិនមិន1នHពកក់េfZ ឬេបJអ+កមិនចង់េឆR Jយ អ+ ក1ន
សិទtិកDVង4របដិេសធមិនេឆR Jយ។ កDVងកំឡ$ងេពលសំHសន៍ អ+ កMចបghប់4រសំHសន៍េនះ*ន
និងសួ រសំណួរេ@េពលnមួ យ ឬសួ រេ@េពលស01ក។ អ+ ក1នសិទtិេដJម_ីបghប់4រសំHសន៍េនះ។
េលJសពីេនះេទ0តអ+ ក1នសិទtិកDVង4រេស+ Jសុំ4រលុបេiលទិន+ន័យពី4រកំនត់0Zរបស់េយJងបQ]ប់
ពីអ+ក*នផZ ល់V។
Vនឹងមិន1នផលប៉ះ#ល់អ វ jជl 1នnមួ យេQះេទ
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េពញចិតxេâនឹងសំណួររបស់ខcSំអំពីទ:មង់ៃន(រសុំអនុẌត។ ខcSំេធ& '(រសv ័:គចិតxេដ*មZីចូលរ ួមកRSង(រ
:.វ:Gវេនះ។ ខcSំផxលស
់ ិទdដល់អ]ក:.វ:Gវ(ែផ] កមួ យ) :
កត់:[និងថតសេមN ងរបស់ខcSំ
កត់:[ែតមួ យមុខគត់ និងមិន

ចថតសេមN ងរបស់ខcSំេ1ះេទ

ខmVំយល់$សបចំេ#ះ4រ$6វ$.វេនះMចដំេណJរ4រនិងេ$បJ$*ស់ស9KរៈេLយេ/ងេ[Zមកិចn$ពម
េ$ពoងៃន4រសុំអនុpqតែដល*នបplក់MខmPំ*នទទួ លចrប់ចមR ងៃនកិចn$ពមេ$ពoងេនះ។
ហត/ េលl:
(លបរ îេចï ទ:
* :>កដB>នរ ួមបmwល
h ព័ត៌Gនទំ1ក់ទំនងេផ+ងេទuតស:Gប់អងë (រែដលដឹក1ំគេ:Gងឯក
.រេqេល*សំណុែំ បបបទ(រសុំអនុẌតរបស់អ]ក
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