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សា ការណ៍កណនារំប  ់IFRC  តអីពំី ការស ើកកមព អ់នាមយ័កនងុក្ាអា ន្ន   
ស ចកតីស ត្ើម  
សោលបាំណខសាំខាន្់របស់សោលការណ៍ណណនាំសន្ោះ ស្វើស ើខស ើម្បីធានថា រាល់ក្ម្មវ ិ្ ីទឹក្ស្អា តន្ិខអនម្័យរបស់
កាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ក្ហម្ ណ លរួម្មាន្ការផ្សព្វផ្ាយអនម្័យ្បក្បសោយ្បសិទធភាព្ គឺពាក្់ព្័ន្ធន្ឹខបរបិ
ទជាក្់ណសតខ។ កាក្បាទ្ក្ហម្ អឌ្ឍចន្ទ្ក្ហម្ ក្៍ ូចជា អខគការជាស្ចើន្សទៀតណ រ គឺមាន្បុគគលិក្ន្ិខអនក្សម័្គចិតត
សៅតាម្សហគម្ន្ ៍ ស ើម្បសី្វើការជាម្ួយសហគម្ន្៍ ក្នុខការផ្សព្វផ្ាយអនម្័យសៅ ល់សហគម្ន្៍។ ស ោះយ៉ា ខ
ណាក្៏សោយ បទព្ិសស្អ្ន្៍បាន្បង្ហា ញថា ក្នុខអាំ ុខសព្លស្លើយតបសព្លស្ោោះម្ហន្តរាយ គឺណតខណតសតត តសៅសលើក្
ការ    ផ្តល់ស្អរសលើក្ក្ម្ពស់អនម្័យ។ សោលការណ៍ណណនាំសន្ោះ ជួយ បុគគលិក្ន្ិខអនក្សម័្គចិតតកាក្បាទ្ក្ហម្
ក្ម្ពុជាស្វើការង្ហរជា្បព្័ន្ធសោយ្លខកាត់្គប់ជាំហាន្សាំខាន្់ៗស្មាប់សរៀបចាំណផ្ន្ការអនុ្វតតន្ិខតាម្ោន្ការសលើក្
ក្ម្ពស់អនម្័យសោយចាប់សផ្តើម្ព្ីការយល់ ឹខអាំព្ី បញ្ហា  ឧបសគគ និ្ខក្តាត ជ្ម្ញុទឹក្ចិតត ស្មាប់ការតល ស់បតូរ 
អាក្បបក្ិរយិ - សោយសហគម្ន្៍ចូលរួម្្គប់ ាំណាក្់កាល។ - ស្អត ប់ន្ិខស្វើការជាម្ួយសហគម្ន្៍ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ 
ធានថា ការស្លើយតប្បក្បសោយ្បសិទធភាព្ន្ិខសម្្សបសៅន្ឹខត្ម្ូវការ។  

 

ឯក្ស្អរសន្ោះ្តូវបាន្សសខេបជាឯក្ស្អរខ្លីមាន្ចាំន្ួន្ ៦ ទាំព្រ័ ន្ិខសសខេបជាឯក្ស្អរ ១ទាំព្័រផ្ខណ រ (ស ើម្បីអាន្បាន្
រហ័ស)។ ឯក្ស្អរ សមាា រ ្បព្ភព្្ន្ធាន្ន្ិខឯក្ស្អរសយខណ លបាន្សលើក្ស ើខសៅក្នុខឯក្ស្អរសន្ោះ គឺបាន្ ក្

្សខ់សចញព្ីសគហ័ក្ទាំព្័រ http://watsanmissionassistant.org  
 

ឯកសារន េះសម្រាបអ់្នកណា? 
ឯក្ស្អរសន្ោះគឺស្មាប់បុគគលិក្ន្ិខអនក្សម័្គចិតតកាក្បាទ្ក្ហម្ អឌ្ឍចន្ទ្ក្ហម្ ាំខអស់ ស្បើស្លើយតបសៅន្ឹខ
សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ  ាំខអនក្សម័្គចិតតសៅតាម្សហគម្ន្៍ បុគគលិក្រោា ភិបាល ្ក្ុម្ស្លើយតបស្ោោះម្ហន្តរាយជាតិ 
្ក្ុម្ស្លើយតបស្ោោះម្ហន្តរាយតាម្តាំបន្់ (RDRTs) ន្ិខអខគភាព្ស្លើយតបស្ោោះម្ហន្តរាយ ជាព្ិសសសអនក្ណ លស្វើ
ការក្នុខវស័ិយអនម្័យ ន្ិខទឹក្ស្អា ត។  

 
សោលការណ៍ណណនាំសន្ោះស្មាប់្ក្ុម្ម្នុ្សសសោលសៅណ លជាអនក្ផ្សព្វផ្ាយអាំព្ីអនម្័យមាន្បទព្ិសស្អ្ន្៍សម្លមម្
ន្ិខអនក្មាន្សម្តថភាព្ខ្ពស់ក្នុខការស្លើយតបសៅន្ឹខអនម្័យន្ិខទឹក្ស្អា តសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ សោល
បាំណខ   របស់សោលការណ៍ណណនាំន្ិខសមាា រៈបណតុ ោះបណាត ល គឺស្មាប់ឱ្យអនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្័យ ាំខអស់ស្បើ
បាន្សៅក្នុខស្អថ ន្ភាព្សផ្សខៗោន ។ ផ្តល់ការណណនាំ ល់អនក្ណ លមាន្បទព្ិសស្អ្ន្៍ម្្យម្ន្ិខស្មាប់អនក្ណ ល
មាន្បទព្ិសស្អ្ន្៍ស្ចើន្ណ លស្វើការក្នុខស្អថ ន្ភាព្សផ្សខោន  ណ ល្តូវ្ សបសៅតាម្បរសិ្អថ ន្ណ លមាន្បញ្ហា ្បឈម្។ 
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ចំណា ំ

ការផ្សព្វផ្ាយអាំព្ីអនម្័យក្នុខសព្លមាន្្ោអាសន្ន មាន្ ូចខាខស្កាម្: 

១. សោលការណ៍ណណនាំ IFRC សតីពី្ការផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ក្នុខសព្លមាន្្ោអាសន្ន (សៅក្នុ ខឯក្ស្អរសន្ោះ) 

• ឯក្ស្អរសន្ោះបាន្ភាា ប់ម្ក្ជាម្ួយន្ឹខបណាត ញព្័ត៌មាន្សតីព្ីការណណនាំវ ិ្ ីសរៀបចាំណផ្ន្ការន្ិខការអនុ្វតត

ផ្សព្វផ្ាយអាំព្ីការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្័យសៅសព្លមាន្្ោអាសន្ន។  

២.មាន្សសចក្តសីសខេបចាំនួ្ន្ ៦ ទាំព្រ័ពី្សោលការណ៍ណណនាំរបស់ IFRC ក្នុខការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ក្នុខសព្លមាន្

្ោអាសន្ន  

• សសចក្តីសសខេបព្ិព្ណ៌នអាំព្ីជាំហាន្សាំខាន្់ៗ ាំខអស់ (សៅក្នុ ខឧបសម្ពន័្ធ ១.១) 

៣.សសចក្តសីសខេបខ្លីចាំនួ្ន្ ១ ទាំព្រ័អាំពី្សោលការណ៍ណណនាំរបស់ IFRC ក្នុខការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ក្នុខសព្លមាន្

្ោអាសន្ន។  

• ទិ ាភាព្ទូសៅ (សៅក្នុ ខឧបសម្ពន័្ធ ១.២) 
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សតើការ្សពវ្ាយអនាម័យ គ្ជឺាអវីសហើយសហតុអវីវា ខំាន្់កនងុសព ាន្សក្ាោះមហន្តរាយ?  

កាកបាទក្កហមអឌ្ឍច័ន្េក្កហម បាន្ឱ្យនិ្យមន័្យ ការ្សពវ្ាយអនាម័យកនុងសព សក្ាោះ
មហន្តរាយថា  

ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្័យក្នុខសព្លស្ោោះម្ហន្តរាយ: ជាវ ិ្ ីស្អស្រសតណ លបាន្ស្ោខទុក្ ន្ិខមាន្លក្េណៈ
ជា្បព្័ន្ធស្វើស ើខសោយបុគគលិក្ន្ិខអនក្សម័្គចិតតកាក្បាទ្ក្ហម្។ ស ើម្បឱី្យ្បជាជន្មាន្សក្ម្មភាព្
្បយុទធ្បឆាំខន្ឹខការពារជាំខឺ ក្់ទខន្ឹខទឹក្ស្អា ត ន្ិខអនម្័យសោយការសក្ៀខគរការចូលរួម្ព្ី្បជាជន្
ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ឱ្យមាន្ចាំសណោះ ឹខ ន្ិខទទួលបាន្្ន្ធាន្ សហោា ររចនសម្ព័ន្ធ សមាា រៈបរកិាេ រនន 
ស្មាប់ទឹក្ស្អា តន្ិខអនម្័យ។  

 

សោលបាំណខចម្បខនន្អន្តរាគម្ន្ស៍លើវស័ិយទឹក្ស្អា ត ន្ិខអនម្័យ គឺស ើម្បកីារពារន្ិខកាត់បន្ថយការ្លខជាំខឺ
 ក្់ទខន្ឹខទឹក្ស្អា តន្ិខអនម្័យ។ ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្័យ គឺជាណផ្នក្សាំខាន្់ម្ួយក្នុខការអន្តរាគម្ន្៍សោយ
សជាគជ័យសៅក្នុខវស័ិយទឹក្ស្អា ត ន្ិខអនម្័យ។   

 

សុខ្ភាព្របស់សហគម្ន្៍ ន្ិខ្គួស្អរសហគម្ន្៍អាចជោះឥទធិព្លសោយក្តាត ជាស្ចើន្ ូចជា បរសិ្អថ ន្ ស្អថ ន្ភាព្ សស ាកិ្ចច
សខគម្ ្បព្ន័្ធសុខាភិបាល និ្ខឥរយិបថ ។ វាចាាំបាច់ណាស់ក្នុខការធានថា ម្នុ្សស្គប់រូបមាន្ម្ស្ោបាយ ស ើម្បី
ទទួលបាន្សុខ្ភាព្លាជាជាខការសតត តសលើអាក្បបក្ិរយិរបស់ម្នុ្សសមាន ក្់ៗ។ ស ើម្បធីានបាន្នូ្វសហោា រចន     
សម្ព័ន្ទឹក្ស្អា តន្ិខអនម្័យ គឺជាណផ្នក្ម្ួយក្នុខការផ្សព្វផ្ាយន្ិខសលើក្ក្ម្ពស់អនម្័យ គឺមាន្ឥទធិព្លក្នុខតល ស់    
បតូរអាក្បបក្ិរយិ ន្ិខទមាល ប់អនម្័យសៅតាម្សហគម្ន្៍។  
 

ស្អថ ន្ភាព្ស្ោោះម្ហន្តរាយ អាចជោះឥទធិព្ល ល់សុខ្ភាព្តាម្រសបៀបសផ្សខៗោន ។ សហោា រចានសម្ពន័្ធទឹក្ស្អា តន្ិខអនម្យ័ អាច្តូវ
បាន្ស្បើ្បាស់មាន្ក្ាំណត ់ឧ ហរណ៍ ្បសិន្សបើម្នុ្សសមាន ក្ ់បាន្តល ស់ទីលាំសៅសៅរស់សៅក្នុខជ្ម្ក្បសណាត ោះអាសន្នសោយ
ោតប់ាន្ចាក្សចញព្ីផ្ទោះសណម្បខរបស់ព្ួក្ោត ់ (ឧ ហរណ៍ សោយស្អរជសមាល ោះ ឬស្ោោះម្ហន្តរាយ្ម្មជាតិ) សហោា រចនស
ម្ពន័្ធ្តវូបាន្ខូ្ចខាត (ឧ ហរណ៍ បនទ បព់្ីមាន្ការរញ្ាួយ ី ទឹក្ជាំន្ន្)់ ក្ខវោះខាត្ន្ធាន្ (ឧ ហរណ៍ ស្អប ូ) ។ ក្ណន្លខណថ ាំ
សុខ្ភាព្ ក្ខវោះសសបៀខអាហារ ក្ខវោះទជី្ម្ក្  ូចសន្ោះចាំន្នួ្អនក្រស់សៅសលើសក្្ម្តិ។ល។  ាំខសន្ោះអាចនាំឱ្យមាន្ការសក្ើន្
ស ើខនូ្វហាន្ិភយ័ព្ីការ្លខជាំខឺណ ល ក្ទ់ខន្ខឹ្បព្ន័្ធទឹក្ ន្ខិអនម្យ័ម្និ្ស្អា ត។ 
 

ការផ្សព្វផ្ាយ ន្ិខសលើក្ក្ម្ពស់អនម្័យ ក្់ទខន្ឹខការធានថា សហោា រចនសម្ព័ន្ធ្តូវបាន្ស្បើ្បាស់បាន្លាបាំផុ្ត
សៅតាម្ក្ណន្លខស្បើ្បាស់ទឹក្ស្អា តន្ិខអនម្័យណ ល្តូវបាន្ផ្តល់ជូន្។ តាម្រយៈបទព្ិសស្អ្ន្៍បាន្បង្ហា ញថា សហោា
រចនសម្ព័ន្ធពាក្់ព្័ន្ធសៅន្ឹខទឹក្ស្អា តន្ិខអនម្័យម្ិន្បាន្ស្បើ្បាស់្បក្បសោយ្បសិទធភាព្ន្ិខម្ិន្មាន្ន្ិរន្តរភាព្
សទសបើោម ន្ការផ្សព្វផ្ាយន្ិខសលើក្ក្ម្ពស់អនម្័យ។ ការទទួលបាន្ណផ្នក្សហរោា រចនសម្ព័ន្ធ (ឧ ហរណ៍ បខគន្់     
អនម្័យ ឧបក្រណ៍ផ្លិតទឹក្ស្អា តស្មាប់ផ្ឹក្ន្ិខក្ណន្លខលាខន ) សោយមាន្ការលាយបញ្ចូ លនូ្វបរសិ្អថ ន្សម្្សប      
ការផ្សព្វផ្ាយន្ិខការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្័យបាន្ស្វើឱ្យ្បសសើរស ើខនូ្វអនម្័យ ូចបាន្បង្ហា ញក្នុខចាំណុចស្វើឱ្យ
្បសសើរស្អថ ន្ភាព្អនម្័យក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ (ចាំណុចទី១) សោលបាំណខទូសៅនន្ការណក្                              
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លម្ាអនម្័យ គឺស ើម្បបីង្ហក រ ឬកាត់បន្ថយផ្លប៉ាោះពាល់ព្ីជាំខឺ ក្់ទខន្ឹខ្បព្័ន្ធទឹក្ស្អា ត ន្ិខអនម្័យម្ិន្ស្អា ត។ 
្បភព្៖ Hygiene Promotion in Emergencies, WASH Cluster Briefing Paper. 
 

ការសតត តសលើការផ្សព្វផ្ាយ ន្ិខការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្័យ្តូវបាន្ក្ាំណត់សោយណផ្ាក្សលើហាន្ិភ័យសុខ្ភាព្ស្អធារណៈ។      
ចាំណុចចសាំខាន្់ៗរួម្មាន្៖ 

• ការសបាោះសចាលកាក្សាំណល់លាម្ក្សោយសុវតថិភាព្  
• ការលាខន ឱ្យស្អា ត្បក្បសោយ្បសិទធភាព្ 
• ការកាត់បន្ថយសម្សរាគ សៅក្នុខទឹក្ផ្ឹក្សៅតាម្្គួស្អរសហគម្ន្៍ 

សបើសតត តណតសៅសលើចាំនុ្ច ាំខបីខាខសលើ សៅម្ិន្ ន្់លាបាំផុ្តសនោះសទណត្តូវរាប់បញ្ចូ លនូ្វការ្គប់្គខសតវចន្ខ 
ការ្គប់្គខកាក្សាំណល់សព្លបខគន្់អនម្័យសព្ញ ន្ិខការ្គប់្គខអនម្័យសព្លមាន្រ ូវសៅសព្លមាន្ស្ោោះ
ម្ហន្តរាយ ។ 
 

ចាំណុចសាំខាន្់ស្វើយ៉ា ខណាឱ្យ្បជាជន្សៅក្នុខសហគម្ន្៍សជៀសផុ្តព្ីការរខផ្លប៉ាោះពាល់ ន្ិខហាន្ិភ័យសុខ្ភាព្    
ស្អធារណៈតាម្រយៈការអនុ្វតតអនម្័យ្បក្បសោយសុវតថិភាព្ ស្បើ្បាស់សហោា រចន ន្ិខសសវាទឹក្ស្អា ត ន្ិខអនម្័យ            
ឱ្យបាន្លាបាំផុ្ត រួម្ ាំខបន្តការណថ ាំ ន្ិខជួសជុលផ្ខណ រ ។ 
 

ការបង្កា រជំងឺតាមរយៈទឹកស្អា ត និ្ងអនាម័យ 

ចាំណុចទី១ :្ក្បខ្ណឌ ណក្លម្ារអនម្យ័ (្បភព្ : Sphere Handbook 2011) 
 

វ ិ្ ីស្អស្រសត 'យុទធនការ' ្តូវបាន្កាក្បាទ្ក្ហម្ ន្ិខអឌ្ឍច័ន្ធ្ក្ហម្ស្បើយ៉ា ខទូលាំទូលាយបាំផុ្តស្មាប់ការសលើក្
ក្ម្ពស់អនម្័យក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ យុទធនការ្ តូវបាន្សរៀបចាំស ើខសៅតាម្សោលការណ៍ការអប់រ ាំអនម្័យ     

ការស ើកកមព អ់នាម័យ 

កនងុសព ាន្ក្ាអា ន្ន 

 
ទធ្
 
ន្ង
ឱ្កា
 

កែ
 
អា
ចស
វ្ើ

កា
រង្ក
រសនា
ោះបា
ន្ 

កា
រស 
ើកក
មព 
អ់នា
ម័យ

យ
យ

 

 
ទធភា
ពស
ក្ប
ើក្បា
 
 ់  

ក
ន្ករ
ងឹ 

http://unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/WASH/WASH%20Hygiene%20Promotion%20in%20Emergencies.pdf
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តាម្រយៈសក្ម្មភាព្បស្ខៀន្សផ្សខៗ និ្ខការព្ន្យល់ពី្ផ្លូវចម្លខសម្សរាគ និ្ខវ ិ្ ីទបស់្អក តស់ម្សរាគ ឧ ហរណ៍ សោយ
ការឈរសៅពី្មុ្ខ្្កុ្ម្អនក្ទទួលផ្ល និ្ខព្ន្យល់ពី្គាំនូ្សបា្ំ ព្ួញការផ្លូវចម្លខជាំខឺ ( ោ្កាម្សអហវ) សោយមាន្តទ ាំខ
រូបភាព្ម្ក្បង្ហា ញសោយស្អរពិ្បាក្ព្ន្យល់ឱ្យ្ក្ុម្បាន្យល់ពី្រសបៀបចូលរមួ្ក្នុខសក្ម្មភាព្ណបបចូលរមួ្សផ្សខៗសទៀត។ 
ឧ ហរណ៍ ្កុ្ម្ស្រសតីអាចពិ្ភាក្ាអាំពី្ ោ្កាម្សអហវ និ្ខយល់ពី្ផ្លូវទបស់្អក តផ់្លូវចម្លខសម្សរាគ និ្ខោក្រ់ូបភាព្សៅ
តាម្គាំនិ្តណ លពួ្ក្ោតយ់ល់ស ើញ។  
 

សាសធាតុសំខា ់ៗល ការែសពវែាយអ្នាម័យគឺ:  

ការចូលរមួ្ពី្សហគម្ន្ ៍

ពិ្ស្ោោះសយបល់ជាម្យួបុរស ស្រសតី និ្ខកុ្មារណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់រមួ្ ាំខ
ជន្ពិ្ការ សលើការរចនទីក្ណន្លខ សមាា រៈអនម្យ័និ្ខ្បព្ន័្ធផ្សព្វផ្ាយ
ណ លក្ាំណតអ់តតសញ្ហា ណជន្ង្ហយរខស្ោោះនិ្ខពិ្និ្តយសៅសលើរចនសម្ពន័្ធ
សហគម្ន្ណ៍ លមាន្្ស្អប។់  

ការស្បើ្បាស់និ្ខណថ ាំសហោា
រចនសម្ពន័្ធ 

ម្តិសយបល់ពី្ /វសិវក្រ ឬសហគម្ន្ស៍លើគាំរូរបលខ ់ភាព្អាចទទួលយក្បាន្ 
និ្ខភាព្ង្ហយ្សលួណ លនាំឱ្យមាន្ការសលើក្ទឹក្ចិតត ល់ភាព្ជាមាច ស់
របស់សហគម្ន្ ៍ និ្ខមាន្ទាំន្លួខុ្ស្តូវចាំសពាោះការសាំអាត និ្ខណថ ាំជួស
ជុលសហោា រចនសម្ពន័្ធ។  

ការស្ជើសសរ ើស និ្ខការណចក្ចាយ
សមាា រៈអនម្យ័  

ស វ្ើការជាម្យួសហគម្ន្ស៍លើ្បសភទសមាា រៈអនម្យ័ណ ល្តវូការ។  

សក្ម្មភាព្សហគម្ន្ន៍្ិខ ្គសួ្អរ
សហគម្ន្ ៍

ការស្បើ្បាស់សោលការណ៍ការទាំនក្ទ់ាំន្ខន្ឹខតល ស់បតូរអាក្បបក្ិរយិការ បណតុ ោះ
បណាត លអនក្សម័្គចតិតតាម្សហគម្ន្ឱ៍្យកាល យជាអនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័សោយ
មាន្សក្ម្មភាព្ការសណម្តខរបស់សហគម្ន្ន៍្ិខតាម្រយៈការចុោះសួរសុខ្ទុក្េតាម្
ផ្ទោះ។  

ការទាំនក្ទ់ាំន្ខជាម្យួអនក្ពាក្ព់្ន័្ធ
ន្ឹខទកឹ្ស្អា តន្ិខអនម្យ័ (WASH) 

សហការជាម្យួរោា ភបិាលអខគការសផ្សខៗ ( ាំខអន្តរជាតិន្ខិជាតិ) ណ លស្វើការ
សៅតាំបន្ស់ោលសៅឱ្យចូលរមួ្ក្នុខយន្តការស្ម្បស្ម្ួលក្នុខ្ក្ុម្ទកឹ្ស្អា តន្ខិ
អនម្យ័។ 

ការ្តតួព្ិន្តិយ 
ការស្បើ្បាស់សហោា រចនសម្ពន័្ធ ន្ិខការសព្ញចិតតរបស់សហគម្ន្ជ៍ាម្យួន្ខឹ   
ក្ម្មវ ិ្ ទីឹក្ស្អា តន្ិខអនម្យ័ណ លមាន្។ 

 

ស្មាបព់្ត័ម៌ាន្បណន្ថម្សៅសលើចាំណុចខាខសលើសូម្ពិ្និ្តយសម្ើលសលើឯក្ស្អរ  WASH Cluster Hygiene 
Promotion Briefing Paper រាល់ក្ម្មវ ិ្ ីរបស់កាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ធ្ក្ហម្ ្តវូណតមាន្រាល់ចាំនុ្ច ាំខអស់
សនោះ។  
នោលការណ៍  ិងបទដ្ឋា   

បុគគលិក្ និ្ខអនក្សម័្គចិតតកាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ក្ហម្ ាំខអស់ណ លចូលរមួ្ក្នុខសក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័
ចាាំបាច់្ តូវស្អគ ល់ និ្ខ្បកាន្ខ់ាា បនូ់្វសោលការណ៍ និ្ខបទោា ន្ម្នុ្សស្ម្រ៌មួ្មាន្ : 

http://unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/WASH/WASH%20Hygiene%20Promotion%20in%20Emergencies.pdf
http://unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/WASH/WASH%20Hygiene%20Promotion%20in%20Emergencies.pdf
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➢ សោលការណ៍្គឹោះកាក្បាទ្ក្ហម្ អឌ្ឍចន្ទ្ក្ហម្  
➢ បទោា ន្សៅក្នុខសសៀវសៅណណនាំណសវរ Sphere 
➢ ការចូលរមួ្របស់សហគម្ន្ ៍និ្ខគណសន្យយភាព្។ 

  

សសៀវសៅណសវរ Sphere   
សោលបាំណខសាំខាន្ន់ន្សសៀវសៅណណនាំណសវរ Sphere គឺស ើម្បសីលើក្ក្ម្ពស់គុណភាព្នន្ការស ល្ើយតបណផ្នក្ម្នុ្សស
្ម្ស៌ៅក្នុខស្អថ ន្ភាព្ស្ោោះម្ហន្តរាយ និ្ខជសមាល ោះ ស ើម្បបីសខកើន្គណសន្យយភាព្នន្្បព្ន័្ធម្នុ្សស្ ម្ ៌ល់្បជាជន្ក្នុខសហ
គម្ន្ណ៍ លង្ហយរខស្ោោះសោយស្ោោះម្ហន្តរាយ។  
មាន្សតខោ់រចាំនួ្ន្បីស្មាបក់ារផ្សព្វផ្ាយ និ្ខសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័សៅក្នុខសសៀវសៅណណនាំណសវរ (ឆន ាំ ២០១៨) 
ណ លបាន្សលើក្សៅក្នុខសក្ម្មភាព្ និ្ខសូចនក្រសាំខាន្់ៗ  ូចខាខស្កាម្ : 
 

បទោា ន្ផ្សព្វផ្ាយ និ្ខសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ 1.1 : ការផ្សព្វផ្ាយ និ្ខសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័  
្បជាជន្យល់ ឹខអាំពី្   ហានិ្ភយ័សុខ្ភាព្ស្អធារណៈសាំខាន្់ៗ  ណ ល ក្ទ់ខនឹ្ខទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ សហើយ
អាចការពារសមាជិក្្គួស្អរ និ្ខចាតវ់ធិាន្ការស ើម្បឱី្យសហគម្ន្ ៍ាំខម្លូបន្ថយនូ្វហនិ្ភយ័ ាំខសនោះ។ 
 

បទោា ន្ផ្សព្វផ្ាយ និ្ខសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ 1.2 : ការក្ាំណតអ់តតសញ្ហា ណ លទធភាព្ស្បើ្បាស់ និ្ខស្បើ្បាស់
សមាា រអនម្យ័ 
សមាា រៈ ាំខឡាយណា ណ លអាចោា្ំ ទអនម្យ័សុខ្ភាព្ សសចក្តនីថលថនូរ និ្ខសុខុ្មាលភាព្ សហើយអាចរក្បាន្
សោយ្បជាជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់។  
 

បទោា ន្ផ្សព្វផ្ាយ និ្ខសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ 1.3: ការ្គប់្ គខអនម្យ័ និ្ខការមិ្ន្មាន្រ ូវ 
ស្រសតី និ្ខសក្មខ្សីណ លមាន្អាយុម្ក្រ ូវ ្ព្ម្ ាំខបុរស និ្ខស្រសតី ម្និ្សូវនិ្យយពី្បញ្ហា អនម្យ័សព្លមាន្រ ូវសនោះ
សទ ូចសន្ោះ លទធភាព្ទទួលបាន្ផ្លិតផ្លអនម្យ័ និ្ខសមាា រៈអនម្យ័ណ លោា្ំ ទ ល់សសចក្តនីថលថនូរ និ្ខ
សុខុ្មាលភាព្របស់ព្ួក្សគក្ទ៍ទួលបាន្ម្និ្្គប់្ ោន្ណ់ រ។ 
 

សៅក្នុខសសៀវសៅណសវរ ណចខថាការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ផ្តល់ឱ្យសហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់នូ្វឱ្កាស ស ើម្បី
ចូលរមួ្ សហើយធានថា បរកិាេ ននសម្្សបសៅនឹ្ខហានិ្ភយ័ ត្ម្វូការ និ្ខស្បើ្បាស់យ៉ា ខសម្រម្យស្មាបពួ់្ក្
ោត ់។     
បទពិ្សស្អ្ន្ប៍ាន្បង្ហា ញថា ក្នុខអាំ ុខសព្លស ល្ើយតបបនទ ន្ ់កាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ជាទូសៅបាន្ស្បើ 
“វ ិ្ ីស្អស្រសតយុទធនការ” សោយសតត តសលើការផ្តល់ស្អរជាម្យួសមាា រៈអបរ់ ាំ និ្ខការទាំនក្ទ់ាំន្ខព្ត័ម៌ាន្ (IEC) ក្នុខ
សោលបាំណខតល ស់បតូរឥរយិបទ។ វ ិ្ ីស្អស្រសតសន្ោះម្និ្មាន្្បសិទធិភាព្សទ្បសិន្សបើសយើខម្និ្ស វ្ើការរមួ្ោន ជាម្យួ
្បជាជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ក្នុខការណសវខយល់អាំពី្បញ្ហា  ការសលើក្ទឹក្ចិតត និ្ខឧបសគគននស ើម្បឱី្យសហគម្ន្ ៍
(សមាជិក្្គួស្អរ និ្ខសហគម្ន្ ៍ាំខមូ្ល) អាចសោោះ្ស្អយបញ្ហា សុខ្ភាព្ស្អធារណៈរមួ្ោន ។ មាន្ណតការបសខកើន្
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ចាំសណោះ ឹខ ល់សហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ណតម្យួម្ុខ្ម្និ្អាចនាំឱ្យមាន្ការតល ស់បតូរអាក្បបកិ្រយិ និ្ខទមាល ប់
 ាំខ្សុខសនោះសទ។   
 

បញ្ហា ននណ លណតខណតជួប្បទោះសៅសព្លផ្សព្វផ្ាយ និ្ខការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ 
របាយការណ៍សតីពី្អនម្យ័ ការ្តួតពិ្និ្តយ និ្ខសោលការណ៍ណណនាំបាន្រក្ស ើញភាព្ខុ្សោន ជាស្ចើន្
សៅក្នុខការអនុ្វតតសព្លផ្សព្វផ្ាយ និ្ខការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ 

សតត តខាល ាំខសព្ក្ : 
▪ ផ្សព្វផ្ាយស្អរណតម្យួសោយម្និ្បាន្ស្អត ប់

្គួស្អរសហគម្ន្ស៍ផ្សខៗសទៀត។ 
▪ ស វ្ើសមាា រៈផ្សព្វផ្ាយ ូចជាតទ ាំខរូបភាព្ 

និ្ខខិ្តតបណ័ណ មុ្ន្សព្លណសវខយល់ពី្បញ្ហា ឱ្យ
បាន្្តឹម្្តូវ។ 

▪ ម្និ្ស វ្ើអនម្យ័តទ ល់ខ្លួន្និ្ខម្និ្មាន្ការ
ណថ ាំជួសជុលសហោា រចនសម្ពន័្ធអនម្យ័
ឱ្យបាន្លា។  

ម្និ្បាន្សតត ត្គប់្ ោន្ ់: 
▪ សក្ម្មភាព្ជាក្ណ់សតខណ ល្គួស្អរសហគម្ន្អ៍ាច 

អនុ្វតតបាន្និ្ខមាន្វ ិ្ ីទាំនក្ទ់ាំន្ខបាន្លា 
▪ វ ិ្ ីក្ាំណតរ់ក្ទមាល បនិ់្ខអនក្្តូវម្ក្ទទលួការ

ផ្សព្វផ្ាយអាំពី្ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ក្នុខសព្ល
ជាម្យួោន ។ 

▪ សលើក្ទឹក្ចិតតស ើម្បឱី្យសហគម្ន្យ៍ល់ឱ្យោតម់ាន្
ភាព្សខ្ពើម្រសអើម្និ្ខចខប់ាន្សុខ្ភាព្ជាចាំណុចសាំខាន្់
ណ លចខប់ាន្។ 

▪ ស្អត ប ់និ្ខផ្តល់ការពិ្ភាក្ា ល់សហគម្ន្ ៍ស ើម្បណីសវខ
រក្បញ្ហា នន និ្ខរក្វ ិ្  ី ស ើម្បសី្ម្បខ្លួន្ក្នុខការតល ស់បតូរ  
ណ ល្សបសៅនឹ្ខស្អថ ន្ភាព្របស់ព្ួក្សគ។  

▪ ក្ាំណតរ់ក្សសចក្តី្ តូវការរបស់្កុ្ម្ណ ល្តវូបាន្សគ
សម្ើលរ ាំលខសៅក្នុខសហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់។  

 

ការសគៀខគរសហគម្ន្ស៍ៅសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយស្ពាោះសតត តសលើការសលើក្ទឹក្ចិតត្ បជាជន្ឱ្យចាតវ់ធិាន្ការ
ស ើម្បកីារពារសុខ្ភាព្របស់ពួ្ក្សគ។ សក្ម្មភាព្ផ្សព្វផ្ាយគួរណតបញ្ចូលរសបៀបផ្សព្វផ្ាយស្អរ (សសៀវសៅណសវរឆន ាំ 
២០១១) ផ្ខ។ វ ិ្ ីស្អស្រសតមាន្ការស ល្ើយតបសៅនឹ្ខសមាជិក្សហគម្ន្ ៍ាំខអស់ (បរុស ស្រសតី កុ្មារជន្ពិ្ការ ្ក្ុម្
ណ លបាតឱ់្កាស)សោយមាន្ឱ្កាសស ើម្បណីចក្រ ាំណលក្ព្ត័ម៌ាន្ពិ្ភាក្ា និ្ខមាន្ឱ្កាសសួរសាំណួរ វាជាចាំសណោះ ឹខ
សីុជស្ៅមាន្ឥទធិព្លសៅសលើអវីណ លសហគម្ន្គិ៍តពិ្ចារណ សហើយនឹ្ខស វ្ើ។  
គណសន្យយភាព្   
គណសន្យយភាព្ ជាជាំនួ្យការណ លមាន្ស្អរៈសាំខាន្ណ់ាស់។ រាល់សក្ម្មភាព្របស់កាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ
្ក្ហម្ ក្ទ់ខនឹ្ខទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័្តវូណតបញ្ហា ក្៖់ ពី្ការផ្តល់ព្ត័ម៌ាន្ ការស្អត បយ់៉ា ខសក្ម្ម ល់អនក្ណ លរខផ្ល
ប៉ាោះពាល់ បង្ហា ញអាក្បបកិ្រយិសោរព្ និ្ខការយល់ចិតតចាំសពាោះអនក្ណ លសយើខជួយ ។  
គស្មាខគណសន្យយភាព្ទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ បាន្បសខកើតឧបក្រណ៍ង្ហយៗម្យួចាំនួ្ន្ស ើម្បជួីយ បុគគលិក្សៅ
តាម្ម្ូលោា ន្ឱ្យយល់ពី្ទិ ាភាព្ជាក្ណ់សតខនន្គណសន្យយភាព្។ គណសន្យយភាព្្តូវមាន្ ៥ចាំណុចសាំខាន្់ៗ ៖ 
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ការចូលរមួ្តមាល ភាព្ យន្តការផ្តល់ម្តិ្តលប ់និ្ខការវាយតនម្ល សម្តថភាព្ អាក្បបកិ្រយិបុគគលិក្ និ្ខ ្ព្ម្ ាំខការ្ តួត
ពិ្និ្តយនិ្ខវាយតនម្ល។  
មាន្ការសលើក្ទឹក្ចិតតយ៉ា ខខាល ាំខ ល់អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ឱ្យអាន្សសៀវសៅគណសន្យយភាព្ សសៀវសៅសន្ោះបាន្
បង្ហា ញពី្សក្ម្មភាព្សាំខាន្់ៗ  តាាំខពី្ ាំណាក្ក់ាល ាំបូខ  ាំណាក្ក់ាលទី១ និ្ខ ាំណាក្ក់ាលទី២ ជាបន្តរបនទ ប់
របស់ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ សសៀវសៅសន្ោះសរៀបរាបល់ម្ាតិអាំពី្គណសន្យយភាព្។ ទិ ាភាព្សាំខាន្់ៗ នន្គណសន្យយ
ភាព្ចាំសពាោះអនក្ទទួលផ្លរមួ្មាន្ការព្ន្យល់និ្ខការទទួលខុ្ស្តូវចាំសពាោះអវីណ លអនក្ស វ្ើ និ្ខម្និ្បាន្ស វ្ើក្នុខការ  
ផ្តល់ព្ត័ម៌ាន្ ន្ស់ព្លសវលា ធានបាន្នូ្វយន្តការផ្តល់សយបល់្តទបប ់ និ្ខការចខ ឹ់ខ ស ើម្បជីួយ ឱ្យសមាជិក្
សហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ស វ្ើការសស្ម្ចចិតតសលើអន្តរាគម្ន្ស៍ៅសលើវស័ិយទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័។  
 

បទោា ន្ម្នុ្សស្ម្ ៌(CHS) សតីពី្គុណភាព្ និ្ខគណសន្យយភាព្កាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ក្ហម្ បាន្ក្ាំណត់
ពី្ការសស្ម្ចឱ្យបាន្៩ចាំណុច ស ើម្បសីលើក្ក្ម្ពស់គុណភាព្និ្ខគណសន្យយភាព្ចាំសពាោះសហគម្ន្និ៍្ខ្បជាជន្
ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់សោយវបិតតិសស ាកិ្ចច  ូចជា បទោា ន្ម្នុ្សស្ម្ប៌ាន្ោក្ស់ហគម្ន្ ៍ និ្ខ្បជាជន្ណ លរខ
ផ្លប៉ាោះពាល់សោយវបិតតិសៅក្ណាត លសក្ម្មភាព្ម្នុ្សស្ម្ ៌ និ្ខសលើក្ក្ម្ពស់ការសោរព្សិទធិម្នុ្សសជាម្លូោា ន្
របស់ព្ួក្សគណ លចាំណុចសន្ោះបាន្ផ្ាភាា បស់ៅនឹ្ខសោលការណ៍្គឹោះរបស់កាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ក្ហម្ណ ល        
សតត តសៅសលើម្នុ្សជាតិ ភាព្ម្និ្លាំសអៀខ ឯក្រាជយភាព្ និ្ខអព្ោ្កឹ្តភាព្។  

 

Q : សតើមាន្ភសតុតាខណាម្យួណ លបង្ហា ញថា ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយជាកិ្ចច
ការមាន្្បសិទធភាព្? 
ខ្ណៈសព្លណ លសយើខអាចខ្វោះការសិក្ា្ស្អវ្ជាវ ស ើម្បបីង្ហា ញថា ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ក្នុខសព្លមាន្
ស្ោោះម្ហន្តរាយ(ជាពិ្សសសក្នុខក្រណីបនទ ន្)់ ម្និ្្តឹម្ណតជួយ ឱ្យមាន្ការតល ស់បតូរអាក្បបកិ្រយិសនោះសទ 
(ឧ ហរណ៍ ការឱ្យសហគម្ន្ប៍តូរសៅលាខន ) គឺ្តូវការចូលរមួ្ពី្សមាជិក្សហគម្ន្ ៍ សហើយពួ្ក្ោត់្ តូវណតអនុ្វតតឱ្យ
បាន្សក្ម្ម។ សគរក្ស ើញថា សៅសព្លណ លម្នុ្សសកាន្ណ់តស្ចើន្ចូលរមួ្ក្ម្មវ ិ្ ី គស្មាខកាន្ណ់តមាន្្បសិទធភាព្។ 
  

សតើក្តូវស្វើការ្ សពវ្ាយ ន្ងិស ើកកមព អ់នាម័យសៅសព ាន្សក្ាោះមហន្តរាយយ៉ា ងែូចសមតច ? 
ស ើម្បអីនុ្វតតក្ម្មវ ិ្ ីសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័្បក្បសោយ្បសិទធភាព្ ្តវូសតត តសាំខាន្ស់លើការសបាោះសចាលកាក្
សាំណល់លាម្ក្ឱ្យមាន្សុវតថិភាព្ ការលាខន ស្អប ូឱ្យស្អា ត និ្ខកាតប់ន្ថយការចម្លខសម្សរាគក្នុខទឹក្ផឹ្ក្សៅតាម្្គួស្អរ
សហគម្ន្ ៍សាំខាន្ច់ាំណុច ាំខសន្ោះ ្តូវសក្ើតស ើខជា្បព្ន័្ធ និ្ខបាន្សរៀបចាំណផ្ន្ការយ៉ា ខលា ស ើម្បឱី្យសហគន្ស៍ វ្ើ
សក្ម្មភាព្ទបស់្អក តក់ារ ល្ខជាំខឺពី្ការក្ខវោះអនម្យ័ សោយក្ាំណតពី់្ត្ម្ូវការ (ផ្ាភាា បជ់ាម្យួនឹ្ខផ្លប៉ាោះពាល់
នន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ) និ្ខពិ្ចារណាសលើឧបស័គគ និ្ខការសលើក្ទឹក្ចិតត ល់ការតល ស់បតូរអាក្បបកិ្រយិ។ ចាំណុច
សាំខាន្ ់ាំខសន្ោះ អាចជាការពិ្បាក្ក្នុខការអនុ្វតតផ្ខណ រសៅសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ ឬសថិតសៅក្នុខស្អថ ន្ភាព្
្ចបូក្្ចបល់។  
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ការអនុ្វតតក្ម្មវ ិ្ ីសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ណ លស វ្ើសៅតាម្វ តនន្គស្មាខ គឺចាបស់ផ្តើម្ពី្ការវាយតនម្ល សហើយបញ្ចប់
សោយការពិ្និ្តយស ើខវញិជា ាំសណើ រការ ណ លៗ ម្តិសយបល់្តទបប ់ សហើយការសរៀន្ពី្អវីណ លសក្ើតស ើខ្តូវ
បញ្ចូ លផ្ខណ រ ស ើម្បធីានថា ក្ម្មវ ិ្ ីសន្ោះណតខណតសម្្សបសៅនឹ្ខត្មូ្វការរបស់សហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់។ 
 ាំសណើ រការចាបស់ផ្តើម្ ាំបូខ្តូវស វ្ើ ូចខាខស្កាម្ៈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ចាំនុ្ចទី២  : វ តនន្ ាំសណើ រការគស្មាខសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័  (្បភព្: WASH Cluster, Hygiene Promotion – 
A Briefing Paper) 
៨ ជំហា៊ា ន្កនងុការ្សពវ្ាយស ើកកមព អ់នាម័យ កនងុសព ាន្សក្ាោះមហន្តរាយ 
 ាំសណើ រការម្យួជាំហាន្  ៗ្ តូវបាន្ស្ជើសសរ ើសម្ក្ស វ្ើការស្ម្បស្ម្លួសព្លអនុ្វតតសក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័សព្ល
ស វ្ើ្បតិបតតិការស ល្ើយតបនឹ្ខស្ោោះម្ហន្តរាយ។ ្ក្ុម្អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័  ាំខអនក្សម័្គចិតតមូ្លោា ន្ឬ
បុគគលិក្កាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ក្ហម្ ស វ្ើតាម្ ាំសណើ រការ ៨ជាំហាន្សន្ោះ។ អនក្សម័្គចិតត និ្ខបុគគលិក្         
អនុ្វតតតាម្ជាំហាន្និ្ម្យួ សៗោយង្ហយ្សលួ និ្ខសៅតាម្រសបៀបណ លមាន្សៅក្នុខសក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័       
ម្ូលោា ន្ សហើយអនក្្គប់្ គខនិ្ខ / ឬ្បធាន្្ក្ុម្អនក្សម័្គចិតត និ្ខអនក្សម័្គចិតតអាចោា្ំ ទ សហើយណណនា្ំ ក្ុម្របស់ព្ួក្សគ
ឱ្យស្អគ ល់ពី្ជាំហាន្ណ ល្តវូអនុ្វតត។  
សរុបសសចក្ដីម្ក្ មាន្ជាំហាន្៨ ស្មាបក់ារសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយស្មាប ់        
កាក្បាន្្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ក្ហម្។ ជាំហាន្ ាំខសន្ោះ មាន្ជាំហាន្បណន្ថម្ម្យួចាំនួ្ន្សទៀត ក្ទ់ខនឹ្ខវ ត
គស្មាខក្នុខរូបភាព្ទី២ គឺស វ្ើឱ្យ ាំសណើ រការកាន្ណ់តពាក្ព់្ន័្ធនឹ្ខ្បព្ន័្ធស ល្ើយតបស្ោោះម្ហន្តរាយរបស់កាក្បាទ
្ក្ហម្និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ ស ើម្បធីានថា អនក្ទទួលផ្លបាន្ចូលរមួ្សោយសព្ញសលញ។ 

ការស វ្ើក្ន្ការបនាេ ន់្ 

ការអនុ្វតត 
ការគូសបញ្ហា ក្ ់និ្ខការបណតុ ោះ 
បណាត លអនក្សម័្គចិតត ស្បើ
្បាស់្បព្ន័្ធផ្សព្វផ្ាយ្ទុខ
្ យ ា្ំ ការណចក្ចាយសមាា រៈ 
អនម្យ័ ការសរៀបចាំណផ្ន្ការ
ទាំនក្ទ់ាំន្ខ ាំបូខ 

ការសទខម់្តិ
មូ្លោា ន្ 

ការអនុ្វតត 
ណផ្ន្ការទាំនក្ទ់ាំន្ខ 
វ ិ្ ីស្អស្រសតច្មាញ់ ស្អរន្ិខវ ិ្ ីស្អស្រសតនន្ការសគៀខគរ 

ការវាយតម្មៃ 
ការស វ្ើបទអន្តរាគម្ន្ទឹ៍ក្ស្អា ត                  
និ្ខអនម្យ័ ាំខមូ្ល  

ការក្តួតពិនិ្តយ 
វស័ិយសាំខាន្់ៗ ៖ 
អាចទទួលយក្បាន្ ន្ិខស្បើ្បាស់របស់របរអនម្យ័ 
ការស្បើសមាា រៈ 
ការលាខសមាា តន  
ការផ្តល់ម្តិ្តទបបស់ៅសហគម្ន្ ៍
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1. ក្ាំណតប់ញ្ហា  
2. ក្ាំណត់្ ក្មុ្សោលសៅ  
3. ការវភិាគឧបស័គគ និ្ខការសលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យមាន្ការតល ស់បតូរអាក្បបកិ្រយិ 
4. ការបសខកើតសោលបាំណខតល ស់បតូរឥរយិបថអនម្យ័ 
5. ការស វ្ើណផ្ន្ការ   
6. ការអនុ្វតត 
7. ការ្តតួពិ្និ្តយ និ្ខវាយតនម្ល  
8. ពិ្និ្តយ និ្ខស វ្ើការណក្ស្ម្សួស ើខវញិ  

ជាំហាន្ ាំខសន្ោះ ្តូវបាន្ពិ្ព្ណ៌នលម្ាតិបណន្ថម្សទៀតសៅខាខស្កាម្ សោយភាា បម់្ក្ជាម្យួនឹ្ខវ ិ្ ីស្អស្រសត និ្ខឧបក្រ
ណ៍។ ស ើម្បសី វ្ើឱ្យជាំហាន្ ាំខ៨សន្ោះ ្តវូបាន្អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័របស់កាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ក្ហម្យក្សៅ
អនុ្វតតនឹ្ខស វ្ើសក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័តាម្លាំោប ់ និ្ខជាលក្េណៈ្បព្ន័្ធ។ សៅចុខបញ្ចបន់ន្ជាំហាន្ទី៥ 
(សរៀបចាំណផ្ន្ការ) ្កុ្ម្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័នឹ្ខមាន្ណផ្ន្ការតល ស់បតូរឥរយិបទជា្បព្ន័្ធក្នុខការអនុ្វតតសក្ម្មភាព្របស់     
ខ្លួន្។  យុទធនការនឹ្ខមាន្សោលបាំណខចាស់លាស់ ស ើម្បតីល ស់បតូរអាក្បបកិ្រយិ សហើយឧបក្រណ៍ផ្សព្វផ្ាយនឹ្ខ
្តូវបាន្ស្ជើសសរ ើសសយខសៅតាម្្កុ្ម្សោលសៅ។  
ណផ្ាក្សលើបរបិទ ្បព្ន្ធស័លើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ សព្លអនុ្វតតជាំហាន្ទី១  ល់ទី៥ អាច
ចាំណាយសព្លអស់ពី្៧ សៅ ១០នថៃសោយស្បើ្បាស់ព្ត័ម៌ាន្ ទិន្នយ័ ណ លមាន្ម្ុន្សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយតាម្
រយៈការវាយតនម្លយ៉ា ខឆបរ់ហ័ស និ្ខព្ត័ម៌ាន្ជាក្ល់ាក្ពី់្ការពិ្ស្ោោះសយបល់ជាម្យួស្អថ បន័្សខគម្ថាន ក្ជ់ាតិ 
សហគម្ន្ ៍ និ្ខអនក្ណ លពាក្ព់្ន័្ធសាំខាន្។់ ចាបពី់្សបាត ហ៍ទី២ នន្ការស ល្ើយតបស្ោោះម្ហន្តរាយ ការអនុ្វតតជុាំទី១ 
(ជាំហាន្ទី៦) និ្ខការ្តួតពិ្និ្តយនិ្ខវាយតនម្ល (ជាំហាន្ទី៧) ចាាំបាច់្ តូវ្បតិបតតិ ស ើម្បទីបទ់ល់នឹ្ខហានិ្ភយ័ និ្ខ
ត្ម្ូវការសាំខាន្់ៗ ។ ជាំហាន្ទី៨ ពិ្តជាមាន្ស្អរៈសាំខាន្ណ់ាស់សៅក្នុខណខ្១ សៅសព្លណ លស្អថ ន្ភាព្អាចនឹ្ខ
មាន្សសថរភាព្ ូសចនោះការណក្ស្មួ្លស ើខវញិកាន្ណ់តមាន្ស្អរៈសាំខាន្។់ សៅ ាំណាក្ក់ាលសន្ោះវាមាន្ស្អរៈសាំខាន្់
ស្មាបអ់នក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ឱ្យយល់ពី្ត្មូ្វការស ើម្បី្ តទបបស់ៅជាំហាន្ទី១ ជាម្យួនឹ្ខការវាយតនម្ល ទូ៏លាំ
ទូលាយបណន្ថម្សទៀត (ជាំហាន្ទី១  ល់ទី ៣) ឬការសទខម់្តិសោរព្សៅតាម្ ាំសណើ រការ      នន្ការស វ្ើណផ្ន្ការ្ តឹម្្តូវ 
(ជាំហាន្៤  ល់ ៥) ។    រយៈសវលាពី្ជាំហាន្និ្ម្យួ ្ៗោន្ណ់តោក្ប់សណាត ោះអាសន្ននិ្ខ
ជាសោលការណ៍ណណនាំណតប៉ាសុណាណ ោះ។  
ជហំា ទ១ី៖ ការកណំតប់ញ្ហា   

សោលបាំណខនន្ការវាយតនម្លក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា  គឺស ើម្បណីសវខយល់ពី្       
ស្អថ ន្ភាព្ជាក្ណ់សតខ ស ើម្បកី្ាំណតប់ញ្ហា  ្បភព្នន្បញ្ហា  ផ្លលាំបាក្ណ ល
សក្ើតសចញពី្បញ្ហា  ត្ម្វូការ និ្ខសម្តថភាព្របស់្បជាជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ពី្
ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ សៅសព្លណ លទទលួបាន្ព្ត័ម៌ាន្លា ម្និ្អាច 
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ធានថាយក្សៅអនុ្វតតក្ម្មវ ិ្ ីបាន្លាសនោះសទ សបើព្ត័ម៌ាន្ណ លទទួលបាន្ម្និ្លាម្និ្រតឹស វ្ើឱ្យការអនុ្វតតក្ម្មវ ិ្ ី
កាន្ណ់តម្និ្ទទួលបាន្លទធផ្លលាណថម្សទៀត។ 
សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ ការវាយតនម្លក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា  ្តូវបាន្សរៀបចាំទុក្ម្ុន្ : ពិ្ចារណាសលើព្ត័ម៌ាន្សាំខាន្់ៗ
ណ លចាាំបាច ់្បភព្តម៌ាន្សន្ោះ និ្ខវ ិ្ ីស្អស្រសត្ បមូ្លទិន្នន្យ័ពី្ព្ត័ម៌ាន្។ ការស ល្ើយតបសៅនឹ្ខស្ោោះម្ហន្តរាយជា
ញឹក្ញាបម់ាន្ភាព្្ចបូក្្ចបល់ ការស្ម្បស្មួ្លអាចពិ្បាក្្បសិន្មាន្អខគការស្ចើន្ រសបៀបទាំនក្ទ់ាំន្ខអាច
មាន្បញ្ហា ្បឈម្្បសិន្សបើបណាត ញទូរស័ព្ទ / ការផ្គតផ់្គខអ់គគសនី្ម្និ្ ាំសណើ រការ។ សព្លស ល្ើយតបនឹ្ខស្ោោះម្ហន្ត
រាយអាចខ្វោះបុគគលិក្សខគម្ និ្ខអនក្សម័្គចិតត ស្ពាោះព្ួក្សគអាចនឹ្ខរខផ្លប៉ាោះពាល់សោយស្អរស្ោោះម្ហន្តរាយខ្លួន្
ឯខណ រ។ 
ការវាយតនម្លក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា ភាល ម្ៗ និ្ខ ាំបូខគឺមាន្ភាព្ចាាំបាចណ់ាស់ក្នុខរយៈសព្លពី្របីនថៃ ាំបូខ ស ើម្បបីញ្ហា ក្ពី់្   
វ ី្ ីស្អស្រសតចុោះស វ្ើអន្តរាគម្ន្អ៍ទិភាព្ណ ល្តូវការសហើយបនទ បម់្ក្អាចណសវខរក្ព្ត័ម៌ាន្បណន្ថម្សទៀត នឹ្ខស វ្ើការវាយ
តនម្លសីុជស្ៅណតម្តខ។ 
សៅសព្លណ លការវាយតនម្ល្តូវបាន្ស វ្ើរចួរាល់ ការសទខម់្តិជាមូ្លោា ន្្តូវបាន្ស វ្ើស ើខ ស ើម្បកី្ត់្ តាអាំពី្ស្អថ ន្ភាព្
បចចុបបន្ន (សូម្សម្ើលជាំហាន្ទី៥) ។ 
គ ើគួរស្របមូ្លព័ ៌មានអវ ីខ្ាោះ? 

ការវាយតនម្លក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា ភាល ម្ៗ គួរណតមាន្ព្ត័ម៌ាន្អាំពី្អវីខ្លោះ៖     
• ស្អថ ន្ភាព្សុខ្ភាព្ស្អធារណៈ 
• រចនសម្ពន័្ធសហគម្ន្ ៍
• ការទឹក្ផឹ្ក្ស្អា ត និ្ខមាន្សុវតថិភាព្ 
• ការសបាោះសចាលកាក្សាំណល់លាម្ក្សោយសុវតថិភាព្ 
• ការលាខន  
• ការអនុ្វតតអនម្យ័តទ ល់ខ្លួន្លា 
• ការ្គប់្ គខសតវចន្ខ 
• ការ្គប់្ គខសាំណល់សាំរាម្ ទឹក្សាុយ 
• អនម្យ័ក្នុខសព្លមាន្រ ូវ។ 
• ្កុ្ម្អាទិភាព្ និ្ខ្កុ្ម្ង្ហយរខស្ោោះ 

ព្ត័ម៌ាន្លម្ាតិអាំពី្សាំណួរសលើណផ្នក្សាំខាន្់ៗ  ាំខសន្ោះអាចរក្បាន្សៅក្នុខទ្ម្ខវ់ាយតនម្លគាំរូ Assessment Form  
 

គរើគ្ររូវកាំណរ់បញ្ហា តាម្រគបៀបណា? 
ការវាយតនម្លក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា  គួរ្តូវបាន្ស វ្ើស ើខរមួ្ោន ជាម្យួអនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ វសិវក្រទឹក្ស្អា ត អនម្យ័ 
និ្ខម្ស្រន្តីរោា ភបិាលសោយសហកា រនិ្ខស្ម្បស្មួ្លថាន ក្ជ់ាតិ RDRT, ERUs និ្ខអនក្ពាក្ព់្ន័្ធ នទសទៀត 
ឧ ហរណ៍ ន គូរនិ្ខអនក្ស វ្ើការង្ហរណផ្នក្ទឹក្ស្អា ត អនម្យ័និ្ខអនក្ស វ្ើការក្នុខណផ្នក្សផ្សខៗសទៀត (សុខ្ភាព្ ទីជ្ម្ក្       
។ល។)។ ្ក្ុម្អនក្វាយតនម្លក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា  គួរណតឱ្យតាំណាខម្ក្ពី្សហគម្ន្ណ៍ លរខស្ោោះចូលរមួ្សោយមាន្
តុលយភាព្ចាំន្ួន្ បរុស និ្ខស្រសតី និ្ខបុគគលិក្ណផ្នក្សផ្សខៗ អនក្សម័្គចិតតម្ក្ពី្តាំបន្ស់ផ្សខៗណ លយល់ ឹខ និ្ខសោរព្
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វបប្ម្រ៌បស់សហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ និ្ខមាន្ជាំនញសសខកត និ្ខស្អត បប់ាន្លាចូលរមួ្ ាំខអស់ោន ។ ការ
សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័រមួ្បញ្ចូល ាំខចាំសណោះ ឹខណផ្នក្ខាខក្នុខ /ចាំសណោះ ឹខណផ្នក្ខាខស្ៅ (អវីណ លម្នុ្សស ឹខ ស វ្ើ និ្ខ
ចខប់ាន្) របស់្បជាជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ (ឧ. មូ្លសហតុនន្ជាំខឺរាគ) វាចាាំបាចណ់ាស់ណ លឱ្យ្បជាជន្ណ ល
រខផ្លប៉ាោះពាល់បាន្ចូលរមួ្ជាម្យួក្នុខគស្មាខសក្ម្មភាព្ក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា សន្ោះ។  
 

ការវាយតនម្លពី្បញ្ហា  គួរណតស្បើវ ិ្ ីស្អស្រសតតាម្ណបបចូលរមួ្ ស ើម្បឱី្យ្គបណ់ផ្នក្ ាំខអស់របស់សហគម្ន្ប៍ាន្ចូលរមួ្
 ាំខអស់ោន  មាន្ ូចជា បុរស ស្រសតី និ្ខកុ្មារនិ្ខ្កុ្ម្ម្នុ្សសសផ្សខៗសទៀតណ លមាន្ក្នុខភូម្(ិសហើយវាជាការសាំខាន្់
ណាស់ណ លម្និ្្តូវទុក្សចាល ្ក្ុម្ណ លសគសម្ើលរ ាំលខ និ្ខ្កុ្ម្ង្ហយរខស្ោោះ  រមួ្ ាំខជន្ពិ្ការផ្ខណ រ) ស ើម្បី
្បមូ្លផ្តុ ាំព្ត័ម៌ាន្ និ្ខសលើក្ទឹក្ចិតតសហគម្ន្ឱ៍្យមាន្ការចូលរមួ្ជាម្យួោន ក្នុខការក្ាំណតប់ញ្ហា  និ្ខជួយ ឱ្យព្ួក្សគ
រក្ ាំសណាោះ្ស្អយស្មាបប់ញ្ហា  ាំខសនោះផ្ខណ រ។ ការស្ជើសសរ ើសវ ិ្ ីស្អស្រសត អា្ស័យសលើបរបិទ លទធភាព្ទទួល
បាន្្ន្ធាន្ និ្ខសព្លសវលា។ ការលាយបញ្ចូលោន នូ្វវ ិ្ ីស្អស្រសតសផ្សខៗ  ូចជា ទិន្នន្យ័បរមិាណ (ឧ ហរណ៍ 
ចាំនួ្ន្បខគន្ណ់ លអាចស្បើបាន្ក្នុខសហគម្ន្)៍ និ្ខទិន្នយ័ណបបគុណភាព្ (ឧ ហរណ៍ ថាសតើ្បជាជន្ ាំខអស់ក្ាំពុ្ខស្បើ
្បាស់បខគន្អ់នម្យ័សោយសព្ញចិតតនឹ្ខគាំរូបលខ ់ទីតាាំខមាន្លទធភាព្ស្បើ្ បាស់។ល។ ណ រឬសទ? )។ កុ្ាំស វ្ើការសន្មត់
តាម្រយៈ ការសសខកត និ្ខការនិ្យយជាម្យួ្បជាជន្។ 
 

ទិន្នន្យ័ ាំខអស់គួរណត្តូវបាន្ណបខណចក្តាម្អាយុ សភទ និ្ខពិ្ការភាព្។ សយន្ឌ្រ័ និ្ខក្តាត សខគម្ និ្ខវបប្ ម្ស៌ផ្សខ សៗទៀត 
(រាបប់ញ្ចូ ល ាំខអាយុ ពិ្ការភាព្ ស្អថ ន្ភាព្សខគម្ ជន្ជាតិភាគតិចជាស ើម្) បង្ហា ញពី្ទាំហាំ និ្ខក្្ម្តិរខស្ោោះ និ្ខ
រខផ្លប៉ាោះពាល់ពី្ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ សយខតាម្ការសបតជាា ចិតតសតខោ់រអបបបរមិារបស់ IFRC ចាំសពាោះ   សយន្ឌ្រ័ និ្ខ
ភាព្ច្មុ្ោះសៅក្នុខក្ម្មវ ិ្ សី្ោោះម្ហន្តរាយ IFRC Minimum Standard Commitments to Gender and Diversity in 
Emergency Programmes ស ើម្បធីានថា ការសបតជាា ចិតតចាំសពាោះសសចក្តីនថលថនូរ ការទទលួបាន្ការចូលរមួ្ និ្ខសុវតថិភាព្របស់
សហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់្តូវបាន្សោោះ្ស្អយសៅក្នុខការវាយតនម្ល ក្នុខការស វ្ើណផ្ន្ការ ការអនុ្វតត និ្ខការ
្តួតពិ្និ្តយក្ម្មវ ិ្ ីទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័។ 
 

ការវាយតនម្លក្នុខការក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា  ្តវូណតពិ្ចារណាសលើណផ្នក្ ាំខអស់នន្សហគម្ន្ស៍ោយម្និ្បាំសភលច្ក្មុ្ណ លសគ
សម្ើលរ ាំលខ និ្ខ្ក្មុ្ជន្ង្ហយរខស្ោោះ។ 
 

ទិន្នន័្យបឋម្ និ្ងម្្យម្  

ទិន្នន្យ័បឋម្ (្តវូបាន្្បម្ូលជាណផ្នក្នន្ការវាយតនម្លផ្ខណ រ) ណ ល្តូវណតពាក្ព់្ន័្ធនឹ្ខ ការយល់ ឹខអាំពី្ឥរយិបទ      
អនម្យ័ និ្ខការតល ស់បតូរឥរយិបទអនម្យ័។ កុ្ាំ្បមូ្លព្ត័ម៌ាន្ណ លមាន្រចួសៅសហើយ - ណ លស វ្ើឱ្យខ្ាោះខាា យ
សព្លសវលា ្ន្ធាន្ និ្ខអាចរ ាំខាន្ ល់សហគម្ន្ណ៍ លស វ្ើឱ្យព្ួក្ោតម់ាន្អារម្មណ៍ថា ព្ួក្សគ្តូវបាន្សគសួរសាំណួរ ណ 
លៗ។ ្បមូ្លទិន្នន្យ័បនទ បប់ន្សាំពី្្បភព្សផ្សខៗោន  ថាន ក្ជ់ាតិ (បុគគលិក្ និ្ខអនក្សម័្គចិតត) ស្អថ បន័្ណ លស វ្ើការក្នុខ
វស័ិយទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ ទីភាន ក្ង់្ហររោា ភបិាល និ្ខអខគការស្ៅរោា ភបិាលក្នុខ្សុក្។ បាំសព្ញព្ត័ម៌ាន្ ាំខ
អស់ រចួស្បៀបស្ៀបោន  និ្ខបាំសព្ញចសនល ោះខ្វោះខាត។ ព្ត័ម៌ាន្បណន្ថម្សតីពី្បសចចក្សទស និ្ខឧបក្រណ៍វាយតនម្លទឹក្
ស្អា តអាចរក្បាន្ here. 

https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/gender-diversity-minimum-standard-commitments-in-emergency-programming.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/gender-diversity-minimum-standard-commitments-in-emergency-programming.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/1-ifrc-guidelines-assessments.pdf
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បសចចក្សទសវាយតនម្លអនម្យ័ណ ល្តូវបាន្ស្បើភាគស្ចើន្សៅក្នុខកាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ គឺការសសខកត 
និ្ខការសមាា សន្ត៍ទ ល់ជាម្យួអាជាា ្រមូ្លោា ន្ និ្ខសមាជិក្សហគម្ន្ ៍ជាពិ្សសសក្នុខ ាំណាក្ក់ាល ាំបូខនន្ការ
ស ល្ើយតបសៅនឹ្ខស្ោោះម្ហន្តរាយ។ ឧបក្រណ៍សផ្សខសទៀត្តូវបាន្ស្បើជាញឹក្ញាបប់នទ បពី់្ការចាបស់ផ្តើម្នន្ការ
ស ល្ើយតបស្ោោះម្ហន្តរាយ  ូចជា កាតតាំសរៀបកាតជាបីជួរ  គាំនូ្សណផ្ន្ទី តារាខការសបាោះសឆន តការសទខម់្តិជាស ើម្ 
គួរ្តូវបាន្ស្បើភាល ម្ៗសព្លណ រសហគម្ន្ក៍្ាំពុ្ខ្តូវបាន្ជ្ម្ុញសលើក្ទឹក្ចិតត និ្ខយល់្ព្ម្ស វ្ើសក្ម្មភាព្ក្នុខសព្ល
ជាម្យួោន សនោះណត ម្តខ។ ឧបក្រណ៍ម្យួចាំន្នួ្អាចស្បើ្ បាស់សៅក្នុខ្ក្ុម្ម្នុ្សសណតម្យួ មាន្ ូចជា ការតស្ម្ៀប
កាតជាបីជួសោយមាន្ការពិ្ភាក្ាោន ជា្កុ្ម្សតត តសលើបរបិទ សព្លសវលាណ លមាន្។ល។ វ ិ្ ីស្អស្រសតឱ្យមាន្ការ
ចូលរមួ្ជា្កុ្ម្ណបបសន្ោះ ម្និ្ង្ហយ្សលួស្បើ្ បាស់ក្នុខជាំហាន្ ាំបូខនន្ការស ល្ើយតបស្ោោះម្ហន្តរាយ ប៉ាណុន្តអាចស្បើ
វ ិ្ ីស្អស្រសត ាំខសន្ោះតាម្ណ លអាចស វ្ើសៅបាន្ក្នុខសព្លចាបស់ផ្តើម្ ាំបូខនន្ការវាយតនម្លក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា សោយស វ្ើការជាម្យួ
បុគគលិក្តាម្មូ្លោា ន្ និ្ខសហគម្ន្។៍ 
ទិន្នន្យ័បនទ បប់ន្សាំអាច្តូវបាន្្បមូ្លពី្្បភព្សផ្សខៗោន  ូចជាតាម្មូ្លោា ន្ និ្ខតាម្្ក្សួខរពាក្ព់្ន័្ធ អាជាា ្
រម្ូលោា ន្ គលីនិ្ក្ សុខ្ភាព្ សៅតាម្្សុក្ ឬសហគម្ន្ ៍និ្ខភាន ក្ង់្ហរសផ្សខសទៀតណ លស វ្ើការសៅក្នុខសហគម្ន្។៍ ការ
្បមូ្លទិន្នន្យ័បនទ បប់ន្សាំពី្្បភព្ណ លអាចទុក្ចិតតបាន្ គឺមាន្ស្អរៈសាំខាន្ណ់ាស់។ 
សៅសព្លទិន្នន្យ័្បមូ្លរចួរាល់សហើយ នឹ្ខ្តូវយក្សៅវភិាគ ស្បៀបស្ៀបព្ត័ម៌ាន្ទិន្នយ័ពី្្បភព្សផ្សខៗោន  ពិ្និ្តយ
សម្ើលព្ត័ម៌ាន្ណ លបាន្្បមូ្លថាសតើមាន្ភាព្ពាក្ព់្ន័្ធ និ្ខមាន្្បសយជន្ក៍្នុខការស ល្ើយតបនឹ្ខសាំនួ្រសាំខាន្់ៗ ពី្
បញ្ហា របស់្បជាជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ ពី្សម្តថភាព្ និ្ខត្មូ្វការរបស់ព្ួក្សគណ រឬ។ ការវភិាគគឺ ជាជាំហាន្
ចាាំបាចប់ាំផុ្តណ លនឹ្ខជួយ ឱ្យណសវខយល់ពី្ស្អថ ន្ភាព្ និ្ខស ល្ើយតបឱ្យកាន្ណ់តមាន្្បសិទធភាព្។ កុ្ាំទុក្ការវភិាគ
រហូត ល់ចុខបញ្ចបន់ន្ការវាយតនម្ល។ សរៀបចាំព្ត័ម៌ាន្ វភិាគទិន្នន្យ័ព្ត័ម៌ាន្ពី្្បភព្សផ្សខៗោន ជាម្យួវ ិ្ ីស្អស្រសត
សផ្សខៗោន  ស ើម្បពិី្និ្តយសម្ើលគមាល ត និ្ខភាព្ម្និ្សីុចង្ហវ ក្ោ់ន នន្ទិន្នយ័។  
របាយការណ៍វាយតនម្លចាស់លាស់មាន្ស្អរៈសាំខាន្ណ់ាស់ ក្នុខការផ្តល់ព្ត័ម៌ាន្ម្លូោា ន្ស្មាបក់ារសរៀបចាំ
ណផ្ន្ការក្ម្មវ ិ្ ី និ្ខការតាម្ោន្។  
ក្ាំណ ់ចាំណាំ: ក្ ់ស្រា ណចក្រំណលក្ គ ើយយក្ព ៌មានគនោះម្ក្គស្របើ! 

Q: សតើមាន្បញ្ហា អវីខ្លោះសៅសព្លស វ្ើការវាយតនម្លក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា ក្នុខសព្លភាល ម្ៗ ? 
១. សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយជា្ទខ់្  យ្ាំ មាន្ការលាំបាក្ក្នុខការក្ាំណត់្ កុ្ម្ណ លមាន្ហានិ្ភយ័ និ្ខង្ហយ
រខស្ោោះបាំផុ្ត។ ការស្ម្បស្ម្លួ និ្ខការសហការជាម្យួអខគការ នទសទៀតគឺចាាំបាចស់ ើម្បធីានថាម្និ្មាន្
ចសនល ោះ្បសហាខ និ្ខសជៀសវាខការជាន្ព់្ត័ម៌ាន្ោន ។ បាំណខសាំខាន្ក់្នុខការ្បម្ូលព្ត័ស៌ន្ោះ គឺសចញពី្តាំបន្ណ់ ល
រខផ្លប៉ាោះពាល់ខាល ាំខបាំផុ្ត។ 
២. សោយស្អរការវាយតនម្លភាល ម្ៗ សទើបនឹ្ខចាបស់ផ្តើម្ ាំបូខ អញ្ច ឹខគឺសតត តណតសៅសលើ្កុ្ម្ណ លង្ហយរខស្ោោះបាំផុ្ត 
 ូសចនោះម្និ្អាចអាច្បម្ូលព្ត័ម៌ាន្ទូសៅស្មាបត់ាំបន្ណ់ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ ាំខ្សុខសនោះសទ។ 
៣. ទិន្នន្យ័អាចកាល យសៅជាហសួកាលបរសិចេទ ឬណលខពាក្ព់្ន័្ធ ជាពិ្សសសក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយណ ល
ពាក្ព់្ន័្ធនឹ្ខចលន្បជាជន្ណ លការតល ស់បតូរ។ 
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៤. ការវាយតនម្លភាល ម្ៗពី្ការក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា រសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ ្តវូការចាំណាយសព្លសវលាស្ចើន្ស ើម្បី
បញ្ចបជ់ាពិ្សសសក្នុខសព្លមាន្បរយិកាសវកឹ្វរ  ូសចនោះ្តូវយក្ចិតតទុក្ោក្កុ់្ាំចាំណាយសព្លសវលាយូរសព្ក្សលើ
ការវាយតនម្លសន្ោះ និ្ខព្ន្ោសព្លការអនុ្វតតស ើម្បសី ល្ើយតបសៅនឹ្ខត្មូ្វការអាទិភាព្។  

 

Q: ្ក្មុ្គរួរខច់ាាំរហូត ល់ការវាយតនម្ល្តវូបាន្បញ្ចបមុ់្ន្នឹ្ខស ល្ើយតបនឹ្ខស្ោោះម្ហន្តរាយ? 

្បសិន្សបើមាន្ត្មូ្វការស្ោោះម្ហន្តរាយសក្ើតស ើខភាល ម្  ៗ ្តូវណតស ល្ើយតប ឧ ហរណ៍ ស ើម្បសី ល្ើយតបសៅនឹ្ខការផ្ទុោះ
ស ើខនន្ជាំខឺអាសន្នសរាគ ្បជាជន្្តូវការការជួយ  និ្ខផ្តល់ព្ត័ម៌ាន្សតីពី្ការបន្សុទធទឹក្ស្មាបផឹ់្ក្ ប៉ាុណន្ត្តវូស វ្ើ
ការវាយតនម្លក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា ភាល ម្ៗ ស ើម្បី្ បាក្ ថាការស ល្ើយតប្បក្បសោយ្បសិទធភាព្។ ឧ ហរណ៍ក្នុខ
សព្លមាន្ការផ្ទុោះជាំខឺអាសន្នសរាគ ការផ្សព្វផ្ាយតាម្រយៈតទ ាំខអក្សរ្ាំៗ ម្និ្មាន្្បសិទធិភាព្សបើ្បជាជន្ម្និ្
អាចអាន្អក្សរបាន្ សហើយសបើោម ន្ការវាយតនម្លក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា រឱ្យបាន្្តឹម្្តូវសទ ព្ត័ម៌ាន្សន្ោះ្បណហលជាម្និ្
្តូវបាន្សគ ឹខសទ។ សលើសពី្សន្ោះសទៀតការស វ្ើសក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ពី្រសៅបី ខសៅក្នុខសហគម្ន្នឹ៍្ខ
ស វ្ើឱ្យអនក្ផ្សព្វផ្ាយទទលួបាន្ការណណនាំពី្អវណី ល្តូវស វ្ើ និ្ខ ឹខពី្អវីណ ល្បជាជន្អាចទទួលយក្និ្ខចូលចិតត
ចខស់ វ្ើសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ 
 

ជហំា ទ២ី :ការកណំតម់្រកមុនោលនៅ 

ជាំហាន្ទី២ នន្ ាំសណើ រការអភវិឌ្ឍណផ្ន្ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័គឺ
ការក្ាំណត់្ ក្ុម្សោលសៅ។ ចាំសពាោះហានិ្ភយ័ឬបញ្ហា អនម្យ័និ្
ម្យួ  ៗណ លបាន្ក្ាំណតស់ៅក្នុខការវាយតនម្ល (ជាំហាន្ទី១) វាចាាំបាច់
្តូវក្ាំណតរ់ក្ថាសតើអនក្ណាណ ល្តូវផ្តល់    អាទិភាព្ម្ុន្សគ។  
 

ចាាំបាច់្ តូវពិ្ចារណាចាំនុ្ច ូចខាខស្កាម្ : 
• ក្ាំណតអ់តតសញ្ហា ណអនក្ណ លមាន្ស្ោោះថាន ក្ប់ាំផុ្ត។ 

ស ើម្បធីានថាសក្ម្មភាព្ទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ ាំខអស់បាន្
 ល់អនក្ណ លង្ហយរខស្ោោះបាំផុ្ត ការវភិាគសយន្ឌ្រ័និ្ខភាព្ច្មុ្ោះគួរ ណត្តូវ
បាន្ស វ្ើស ើខស្មាបក់ារស្ជើសសរ ើស្កុ្ម្សោលសៅនិ្ខការក្ាំណតរ់សបៀបចូលរមួ្របស់្ក្ុម្សោលសៅ។ 

• ្បសិន្សបើស វ្ើការសៅក្នុខជាំរុ ាំជន្សភៀសខ្លួន្ឬជាំរុ ាំស្មាប់្ បជាជន្ណ លតល ស់បតូរទីលាំសៅ ្តូវគិតពី្្បជាជន្
ណ លរស់សៅជុាំវញិសនោះសៅតាម្បរបិទជាក្ណ់សតខ។  

• ក្ាំណតអ់តតសញ្ហា ណអនក្ណ លមាន្ឥទធិព្ល (ឧ. សហគម្ន្ ៍និ្ខអនក្ ឹក្នាំស្អសន) សៅក្នុខសហគម្ន្ស៍ វ្ើ
ការវភិាគអនក្ពាក្ព់្ន័្ធ។ 
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• ក្ាំណតរ់ក្ណផ្នក្សផ្សខៗណ លនាំឱ្យរខផ្លប៉ាោះពាល់សៅក្នុខសហគម្ន្ ៍្តូវគិតពិ្ចារណាសលើត្មូ្វការសផ្សខៗ
របស់ព្ួក្សគ សោយរាបប់ញ្ចូល ាំខកុ្មារ ម្នុ្សសចាស់ ជន្ពិ្ការ ្ក្ុម្ជន្ណ លសគសម្ើលរ ាំលខ ្កុ្ម្លាក្ខ់្លួន្
និ្ខអនក្ពាក្ព់្ន័្ធសផ្សខសទៀត។  

• ្តូវយក្ចិតតទុក្ោក្ឱ់្យបាន្ខាល ាំខខាល ពី្ត្មូ្វការរបស់ រក្ កុ្មារតូចៗ សោយស្អរណតព្ួក្សគ្តូវការសហោា
រចនសម្ពន័្ធអនម្យ័ណ លមាន្លក្េណៈពិ្សសសសផ្សខៗោន ។  

• ធានថា្ក្ុម្ណ លទទួលរខផ្លប៉ាោះពាល់ពី្ការក្ខ្វោះអនម្យ័ខាល ាំខមាន្ ូច ការ្គប់្ គខអនម្យ័សព្លមាន្
រ ូវស្មាបស់្រសតី និ្ខសក្មខជាំទខ់្ តូវបាន្សគគិតគូរពិ្ចារណា។  

ការសស្ម្ចចិតតរបស់ម្នុ្សសគឺអា្ស័យសលើព្ត័ម៌ាន្ណ លពួ្ក្សគមាន្ និ្ខសម្តថភាព្របស់ពួ្ក្សគក្នុខការចូលរមួ្និ្ខ
ការសលើក្ទឹក្ចិតតពី្ក្ម្មវ ិ្ សីន្ោះ។ ការចូលរមួ្សព្ញសលញរបស់ពួ្ក្សគអាចនឹ្ខម្និ្បាន្ស្ចើន្សៅសព្លចាបស់ផ្តើម្មាន្
ស្ោោះម្ហន្តរាយ និ្ខជាពិ្សសសសព្លមាន្ សព្លស្ោោះម្ហន្តរាយ្ៃន្់្ ៃរ សោយមាន្ការបាំផ្លិចបាំតល ញមាន្ការ
បាតប់ខម់្នុ្សស និ្ខមាន្ការរខរបសួ ប៉ាុណន្តក្៍្ តូវមាន្ការពិ្ស្ោោះសយបល់និ្ខព្ត័ម៌ាន្ចាាំបាចក់្្ម្តិមូ្លោា ន្្តូវ
បាន្ស វ្ើស ើខតាាំខពី្ការចាបស់ផ្តើម្ ាំបូខនន្្បតិបតតិការ។ សព្លណ លស្អថ ន្ភាព្ស្ោោះម្ហន្តរាយចាបស់ផ្តើម្មាន្         
សសថរភាព្ សហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ចាាំបាច់្ តូវចូលរមួ្យ៉ា ខសព្ញសលញសៅក្នុខ ាំសណើ រការសរៀបចាំណផ្ន្ការនិ្ខការ
ស្ជើសសរ ើសសោលសៅស ើម្បកីារតល ស់បតូរឥរយិបទ។ 
ស វ្ើការជាម្យួវសិវក្រសៅសព្លក្ាំណតរ់ក្្កុ្ម្សោលសៅ ចុោះសៅសម្ើលសហគម្ន្ជ៍ាម្យួោន   ាំខណផ្នក្សហោា រចន    
សម្ពន័្ធ និ្ខចាំសណោះ ឹខ្តូវណតផ្ាភាា បជ់ាម្យួោន ។  
សោលគាំនិ្តសាំខាន្់្ តូវគិតអាំពី្ការវាយតនម្លថាសតើ្កុ្ម្សផ្សខោន សៅក្នុខ្កុ្ម្សោលសៅទាំនក្ទ់ាំន្ខោន យ៉ា ខ ូចសម្តច
រមួ្ ាំខវ ិ្ ី ណ លសមាជិក្សៅក្នុខសហគម្ន្ពិ៍្ការ គ ថលខ ់ ទាំនក្ទ់ាំន្ខោន ។ ការ ឹខពី្ទមាល បន់ន្ការ្បា្ស័យ
 ក្ទ់ខរបស់ព្ួក្សគម្ុន្សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ និ្ខរសបៀបណ លពួ្ក្សគ្បា្ស័យ ក្ទ់ខោន ស វ្ើឱ្យសយើខង្ហយ
្សួលក្នុខការស្ជើសសរ ើសរសបៀប្បា្ស័យ ក្ទ់ខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយសៅសព្លបន្តបនទ បស់ទៀត។ ការយល់
 ឹខណបបសន្ោះក្ជ៏ាណផ្នក្ម្យួនន្ការវាយតនម្លក្ាំណតប់ញ្ហា ផ្ខណ រ។ ណសវខយល់អាំពី្ជីវតិរស់សៅ្បចាាំនថៃរបស់្កុ្ម្សផ្ស
ខៗោន  ថាសតើពួ្ក្ោតម់ាន្អវីខ្លោះ ស្មាបស់ ល្ើយតប និ្ខទាំនក្ទ់ាំន្ខោន សៅវញិសៅម្ក្ សហើយសតើបណាត ញណាខ្លោះ
ណ លមាន្្បសិទធភាព្ខាល ាំខក្នុខការផ្តល់ព្ត័ម៌ាន្ពី្ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័។ 

 

Q: សៅសព្លមាន្ការផ្ទុោះជាំខឺអាសន្នសរាគម្នុ្សស្គបោ់ន សៅក្នុខសហគម្ន្គឺ៍បាន្រខផ្លប៉ាោះពាល់រចួសៅសហើយ? 

ពិ្តណាស់សៅសព្លមាន្ការផ្ទុោះស ើខជាំខឺអាសន្នសរាគ ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័គឺមាន្ស្អរៈសាំខាន្ស់្មាបស់មាជិក្
សហគម្ន្ ៍ាំខអស់ ប៉ាុណន្តវ ិ្ ីស្អស្រសតណ លយក្ម្ក្ស វ្ើការផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័មាន្ភាព្ខុ្សោន ៗស្មាប់្ ក្ុម្សផ្សខៗ
ោន  - ្កុ្ម្សោលសៅចម្បខគឺសមាជិក្្គួស្អរសៅក្នុខសហគម្ន្ ៍ឧ ហរណ៍ កុ្មារ ឪពុ្ក្មាត យ ជី ូន្ជីតា  និ្ខអនក្
ណថ ាំកុ្មារ។ ្ក្ុម្សោលសៅនី្ម្យួៗ្តូវណតណចក្្កុ្ម្សផ្សខពី្ោន ស្ពាោះវ ិ្ ីស្អស្រសតស ើម្បផី្សព្វផ្ាយ (ស ើម្បផី្តល់ព្ត័ម៌ាន្ 
និ្ខឱ្យមាន្ការចូលរមួ្) នឹ្ខខុ្សោន ។ ្ក្ុម្ទី២ ជា្ក្ុម្ម្នុ្សសណ លមាន្ឥទធិព្លក្នុខការស វ្ើសក្ម្មភាព្ និ្ខជួយ ្ក្ុម្
សផ្សខសទៀតបាន្ (ឧ ហរណ៍សម្ ឹក្នាំសហគម្ន្មូ៍្លោា ន្ណ លអាចជួយ ផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ាន្សតីពី្វ ិ្ ីស្អស្រសតអនម្យ័
្តឹម្្តូវ)  
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ជហំា ទ ី៣: ការវិភាគរកឧបសគគ  ងិ ការនលើកទឹកចតិត ឱ្យា ការផ្លា សប់តូរឥរយិាបទ  

ក្នុខជាំហាន្ទី១ ហានិ្ភយ័សុខ្ភាព្ស្អធារណៈសាំខាន្់ៗ  និ្ខ
ត្ម្ូវការ ្តវូបាន្ក្ាំណតរ់ក្។ ក្នុខជាំហាន្ទី២ អនក្ ាំខឡាយ
ណាណ លមាន្ហានិ្ភយ័ខ្ពស់បាំផុ្តចាាំបាច់្ តូវផ្តល់អាទិភាព្ក្នុខ
ការបញ្ចូលសៅក្នុខការក្ាំណតអ់តតសញ្ហា ណក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះ
ម្ហន្តរាយ។ ជាំហាន្ទី២ ក្ប៏ាន្ជួយ ឱ្យយល់ពី្រសបៀបណ លអាច
សលើក្ទឹក្ចិតតពួ្ក្ោតឱ់្យចូលរមួ្ក្នុខសក្ម្មភាព្ និ្ខរសបៀបក្នុខ
ការផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ាន្ ល់ព្ួក្ោត។់ 
ជាំហាន្ទី៣ នឹ្ខជួយ អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ឱ្យយល់ពី្អាក្បប
កិ្រយិរបស់្បជាជន្តាម្រយៈការស្អត ប ់និ្ខពិ្ភាក្ាជាម្យួ្គប់
ណផ្នក្ ាំខអស់នន្សហគម្ន្។៍ ណសវខយល់ពី្អាក្បបកិ្រយិរបស់ពួ្ក្សគនិ្ខអវីណ លជ្មុ្ញអាក្បបកិ្រយិ ាំខសន្ោះ។ 
 ាំខសន្ោះ្តូវបាន្ជោះឥទធិព្លសោយបរបិទ ជាំសន្ឿតនម្ល និ្ខសមាព ្សខគម្ ។ ក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ មាន្
ឧបសគគ និ្ខផ្លពិ្បាក្ជាស្ចើន្។  
មាន្ព្ត័ម៌ាន្ជាស្ចើន្ណ លបាន្បង្ហា ញអាំពី្បញ្ហា សមុគស្អម ញនន្ការតល ស់បតូរអាក្បបកិ្រយិ។ ការសិក្ាពី្ត្មូ្វការ
ម្ុន្សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ ស ើម្បសី វ្ើការផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ ្តូវសជៀសវាខការសន្មតថ់ាចាំសណោះ ឹខ ក្ទ់ខនឹ្ខ
សម្សរាគនិ្ខជាំខឺជាំខឺ ល្ខអាចតល ស់បតូរអាក្បបកិ្រយិរបស់សហគម្ន្។៍ ស ើម្បតីល ស់បតូរអាក្បបកិ្រយិ គឺមាន្ភាព្សមុគ
ស្អម ញជាខការផ្តល់ព្ត័ម៌ាន្សៅសទៀត  ឧ ហរណ៍ ្បាបន់្រណាមាន ក្ឱ់្យលាខន សហើយរ ាំពឹ្ខថាសគនឹ្ខស វ្ើវា។  
វ ិ្ ីស្អស្រសតតល ស់បតូរអាក្បបកិ្រយិ ជា ាំបូខ្តូវទទួលស្អគ ល់ថា្បជាជន្ណ លរស់សៅក្នុខស្អថ ន្ភាព្ស្ោោះម្ហន្តរាយ
្ៃន្់្ ៃរអាចស វ្ើឥរយិបថអនម្យ័ ូចណ លោតធ់ាល បម់ាន្មុ្ន្សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ អញ្ច ឹខចាាំបាចណ់ាស់ក្នុខ
ការណសវខរក្អាក្បបកិ្រយិ ាំខសន្ោះសៅសព្លស វ្ើការវាយតនម្លក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា  សព្លក្ាំណតរ់ក្ម្ស្ោបាយជួយ សហ
គម្ន្គឺ៍្តូវរក្អវណី លសម្្សប សហើយមាន្និ្រន្តភាព្ឱ្យសហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពី្ស្ោោះម្ហន្តរាយសៅបន្តស វ្ើ
សក្ម្មភាព្សនោះសទៀត។    
ម្យួវញិសទៀត ចាាំបាច់្ តវូពិ្និ្តយសម្ើលឧបសគគ និ្ខក្តាត សលើក្ទឹក្ចិតត - ពួ្ក្សគម្និ្អាចមាន្គាំនិ្ត ូចអវីណ លអនក្គិតសនោះសទ! 

 

ក្នុខអាំ ុខសព្លនន្ការវាយតនម្លក្ាំណតប់ញ្ហា  ្ក្ុម្អនក្្បមូ្លព្ត័ម៌ាន្អាំពី្ការសលើក្ទឹក្ចិតតសផ្សខៗោន  ណ លអាច
ជួយ ឱ្យ្បជាជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់តល ស់បតូរក្នុខជាំហាន្សន្ោះគឺជាណផ្នក្ម្យួនន្ការវាយតនម្លក្ាំណតប់ញ្ហា ។ 
ក្តាត សលើក្ទឹក្ចិតត : អវីណ លនឹ្ខជ្មុ្ញឱ្យម្នុ្សសអនុ្វតតទមាល បអ់នម្យ័្តឹម្្តូវ។ មាន្ការបង្ហា ញថា ម្នុ្សសភាគ
ស្ចើន្ ម្និ្ចខណ់ចក្រ ាំណលក្ពី្អវីណ លោតស់ វ្ើ ពី្បរបិទ រូបវន្តវបប្ម្ ៌និ្ខសខគម្ ណ លជាក្តាត ជ្ម្ុញចិតត និ្ខអារម្មណ៍
សាំខាន្់ៗ  ល់ជីវតិរស់សៅ្បចាាំនថៃរបស់ពួ្ក្សគស ើយ។ ក្តាត ជ្ម្ញុ ាំខអស់សនោះ ្តវូបាន្សគស្អគ ល់ថាជាក្តាត       
ជ្ម្ុញសក្ល សហើយអាច្តូវបាន្ចាតថ់ាន ក្ ូ់ចខាខស្កាម្ : 
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កតាត ជក្មុញ
ទឹកចិតត 

ទំសនារ  ឧទាហរណ៍ 

ការសាបស់ខ្ពើម្ 

ទាំសនរស ើម្បសីជៀសវាខពី្អវីម្យួ និ្ខ
ស្អថ ន្ភាព្ណាម្យួណ លនាំឱ្យមាន្
ហានិ្ភយ័នាំឱ្យសក្ើតជាំខឺសផ្សខៗ  

លាម្ក្ ទឹក្សនម្ វតថុរាវសចញរាខកាយ និ្ខ វតថុរលួយ
ឬង្ហប់្ តូវបាន្សគរក្ស ើញថាមាន្លក្េណៈទូរសៅគរួ
ឱ្យសាបស់ខ្ពើម្។ ស្មាបអ់នក្ខ្លោះក្លិន្ឬការសម្ើលស ើញ
លាម្ក្ គឺ្គប់្ ោន្ជ់្មុ្ញឱ្យោតស់ វ្ើការលាខន ។ 

ភាព្ខ្ពខខ់្ពស់ 

ទាំសនរក្នុខការណសវខរក្ស វ្ើឱ្យ្បសសើរ
ស ើខនូ្វឋាន្ៈសខគម្  

ការសម្ើលស ើញថាស្អា តអាចនាំឱ្យមាន្ការសកាត
សរសសើរនិ្ខការសោរព្ សបើ្ តូវបាន្សគោក្ថ់ា "ក្ខ្វក្"់ 
្តូវបាន្សគគិតថាគួរឱ្យខាម ស់សអៀន្និ្ខ្តូវបាន្សគ
សជៀសវាខសៅ្គប់្ បការ ាំខអស់។  

ភាព្ជាប់
 ក្ទ់ខោន  

ទាំសនរក្នុខការណសវខរក្ការ្សបតាម្
ស ើម្បទីទួលបាន្អតថ្បសយជន្ន៍ន្ការ
រស់សៅក្នុខសខគម្  

ជា្បជាជន្លាសៅក្នុខសខគម្ តាម្រយៈការចូលរមួ្និ្ខ
ស វ្ើអវីណ លអនក្ ាំខអស់ោន យល់ពី្អវីក្ាំពុ្ខស វ្ើ ថាមាន្      
ស្អរៈសាំខាន្ក់្នុខការសលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យអនុ្វតតទមាល បអ់នម្យ័
លា។ ្បការសន្ោះជយួ ធានឱ្យមាន្សមាជិក្ភាព្សៅ
ក្នុខ្កុ្ម្សខគម្។ អនុ្សលាម្សៅតាម្បទោា ន្តាម្
តាំបន្និ់្ម្ូយៗ ្តូវបាន្សគ ឹខថាជាក្តាត ជ្មុ្ញឥរយិបទ
 ម៏ាន្ឥទធិព្ល។ 

ភាព្ ក្ ់ញ 

ទាំសនរ្តូវបាន្ស វ្ើឱ្យ ក្ ់ញ និ្ខ
ចខឱ់្យចាបអ់ារម្មណ៍ និ្ខអនក្ណ លឱ្យ
តនម្លខ្ពស់  

សៅក្នុខវបប្ម្ខ៌្លោះ ភាព្ស្អា តគឺជាសិលបៈណ ល ក្់
 ញចិតត។ ចាំណាាំថា វបប្ម្ណ៌ លឱ្យតនម្លសៅសលើភាព្
នថលថនូរ និ្ខភាព្បរសុិទធក្តាត ជ្ម្ុញសលើក្ទឹក្ចិតតសន្ោះម្និ្
អាចយក្  ម្ក្ពិ្ភាក្ាយ៉ា ខង្ហយ្សលួសនោះសទ។ 

ការចិញ្ច ឹម្
បីបាច ់

ទាំសនរចខណ់ថរក្ាកូ្ន្សៅ។ ឪពុ្ក្មាត យ ជាពិ្សសសមាត យ ណតខណតគិតពី្កូ្ន្ៗមុ្ន្
សគ។ មាដ យមាន្អារម្មណ៍ថាមាន្ការទទួលខុ្ស្តូវ 
និ្ខមាន្កាតព្វកិ្ចចខ្ពស់ក្នុខការធានឱ្យមាន្ ាំសណើ រ
ការលាស ើម្បឱី្យកូ្ន្លូតលាស់បាន្លា។ អារម្មណ៍ ាំខ
សន្ោះអាចរតឹណត្ៃន្់្ ៃរណថម្សទៀតសៅសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្ត
រាយ។ 

មាន្តសុខ្
ភាព្ 

ទាំសនរក្នុខការោក្ន់្ណាម្នុ្សសមាន ក្់
សៅក្នុខភាព្្សស់ស្អា តខាខស្ៅ និ្ខ
ភាព្លាបាំផុ្តសៅខាខក្នុខ 
 . 

ម្នុ្សសឱ្យតនម្លសលើណសបក្ណ លម្និ្មាន្ស្អរធាតុគួរឱ្យ
សាបស់ខ្ពើម្និ្ខមាន្អារម្មណ៍្សស់ថាល  : ភាព្ស្អា តសាាំ
បខកបនូ់្វតសុខ្ភាព្ពី្ខាខក្នុខ ភាព្្សស់្ស្អយ ការ
ស្តៀម្ខ្លួន្ជាស្សច ភាព្សជឿជាក្ ់និ្ខភាព្បរសុិទធ។ 
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ការភយ័ខាល ច 

ទាំសនរក្នុខការសជៀសវាខពី្អវីម្យួ និ្ខ
ស្អថ ន្ភាព្ណ លមាន្ហានិ្ភយ័ពី្ការ
រខរបសួឬការស្អល ប ់ (ការភយ័ខាល ចពី្
សុខ្ភាព្្តូវបាន្ស្បើក្នុខសព្លក្ន្លខ
ម្ក្ក្នុខក្ាំ ុខសព្លស ល្ើយតបសៅនឹ្ខ
ស្ោោះម្ហន្តរាយជុាំវញិជាំខឺណ លគាំរាម្
ក្ាំណហខ ល់អាយុជីវតិ  ូចជាអាសន្ន
សរាគ និ្ខសម្សរាគអីុបុឡា និ្ខជាំខឺសផ្សខៗ
សទៀត)  

ឧ ហរណ៍របាយការណ៍បាន្សលើក្ស ើខថាការលាខ
ន បាន្សក្ើន្ស ើខក្នុខក្ាំ ុខសព្លមាន្ជាំខឺរាតតាត 
(អ ូហគខោ់សសសណហាគ ល់សក្ន្យ៉ា និ្ខសប៉ារូ) ប៉ាណុន្ត្បជា
ជន្បាន្រាយការណ៍ថាព្ួក្សគបាន្្ត បស់ៅទមាល ប់
លាខន ្ម្មតារបស់ពួ្ក្សគវញិសៅសព្លណ លស្ោោះ
ម្ហន្តរាយសន្ោះបាន្ក្ន្លខផុ្តសៅ។ 

 
បសចចក្សទសវាយតនម្ល ូចជាការពិ្ភាក្ាជា្ក្ុម្ និ្ខការសមាា សន្ព៍្ត័ម៌ាន្សាំខាន្់ៗ អាចសីុជស្ៅអាំពី្អវីណ លជាក្តាត ជ្ម្ញុ
ទឹក្ចិតត និ្ខជ្ម្ុញអារម្មណ៍អាច្តូវបាន្ោក្ប់ញ្ចូលក្នុខណផ្ន្ការតល ស់បតូរឥរយិបទ ស ើម្បជីោះឥទធិព្ល ល់ការ
ស្ជើសសរ ើសសក្ម្មភាព្ផ្សព្វផ្ាយ និ្ខការបសខកើតស្អរអនម្យ័។  
បសចចក្សទសវាយតនម្ល ូចោន ណ លបាន្សលើក្ស ើខខាខសលើក្គួ៏រណតផ្តល់នូ្វភសតុតាខនូ្វអវណី លរារាាំខម្នុ្សសម្និ្ឱ្យស វ្ើ
សក្ម្មភាព្បាន្សោយ : 

➢ ឧបសគគ : អវីណ លនឹ្ខរារាាំខម្នុ្សសពី្ការអនុ្វតតអាក្បបកិ្រយិអនម្យ័្តឹម្្តូវ ឧ ហរណ៍ឧបសគគរូបវន័្ត - 
មាន្របស់ស្បើ្ បាស់ស្មាបក់ារស វ្ើអនម្យ័  ូចជាស្អប ូ ទឹក្ បខគន្ស់ម្រម្យ ឧបសគគសខគម្ - បទោា ន្ និ្ខ
ទាំសន្ៀម្ទមាល ប ់ ការខ្វោះការសជឿទុក្ចិតតសលើការង្ហរសុខ្ភាព្និ្ខព្ត័ម៌ាន្សុខ្ភាព្ ឧបសគគខាខជីវស្អស្រសត  - 
ស្អថ ន្ភាព្ផ្លូវចិតត ឧបសគគព្ត័ម៌ាន្ - ក្ខវោះព្ត័ម៌ាន្ជាភាស្អម្លូតាម្តាំបន្ ់ ឬភាស្អសញ្ហា ។ តារាខខាខ
ស្កាម្ព្ន្យល់ពី្ឧបសគគសផ្សខៗោន លម្ាតិ : 

 

ឧបសគគវបប
្ម្ស៌ខគម្ 

• សៅក្នុខវបប្ម្ខ៌្លោះការអនុ្វតតអនម្យ័ ូចជាការលាខន ជាម្យួស្អប អូាច្តូវបាន្សជៀសវាខ
សោយស្អរទាំសន្ៀម្ទមាល បនិ់្ខជាំសន្ឿក្នុខតាំបន្ស់ផ្សខៗោន ។  ូចជាស្អប ូម្និ្្តូវបាន្សគស្បើសនោះសទ
ស្ពាោះវា្តវូបាន្សគចាតទុ់ក្ថានាំម្ក្នូ្វសាំណាខអា្ក្ក្ ់កាតប់ន្ថយអាយុ ចុោះសខ្ាយភាព្្ន្ន់ន្
រាខកាយសៅទបទ់ល់នឹ្ខជាំខឺខាខស្ៅ និ្ខមាន្អាប្មបម់្ក្ស វ្ើបាប ឬស្ោោះថាន ក្ ់ល់ស្រសតីមាន្នផ្ទ
សពាោះឬប៉ាោះពាល់សៅសព្លមាន្រ ូវ។ 

• ជាំសន្ឿ ាំខសន្ោះមាន្ភាព្ច្មុ្ោះ និ្ខខុ្សោន ៗសៅតាម្វបប្ម្ត៌ាម្តាំបន្ខុ់្សោន ។ ស ោះយ៉ា ខណា
ម្នុ្សសទូសៅម្និ្ណចក្រ ាំណលក្ជាំសន្ឿណបបសន្ោះ ល់អនក្សមាា សន្ស៍ទសលើក្ណលខណតមាន្ការបាំផុ្ស
គាំនិ្តស្មាបស់ហតុផ្លណ លពួ្ក្សគគិតថាជាអបិយជាំសន្ឿ។  

• ការអនុ្វតតអនម្យ័ម្យួចាំន្ួន្ ូចជាការលាខន សព្លខ្លោះអាច្តូវបាន្សគចាតទុ់ក្ថាជាអវីម្យួ
ណ លស វ្ើសោយខ្លួន្ឯខបាន្ ូសចនោះម្និ្្តូវបាន្សគយល់ថាជាបទោា ន្សខគម្សទ។ 
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• ទាំនក្ទ់ាំន្ខសយន្ឌ្រ័ជោះឥទធិព្លសៅសលើម្ស្ោបាយណបខណចក្ទឹក្សៅឱ្យសមាជិក្្គួស្អរនី្ម្យួៗ
ណ ម្និ្អាចទទួលបាន្ចាំណណក្សសមើៗោន សទ ូចជាស្រសតី កុ្មារ ជន្ពិ្ការ ចាស់ជរាជាស ើម្ ។  

ឧបសគគរូបវន័្ត 

• ក្តាត ររូបវន័្តណ លជោះឥទធិព្ល ល់ការអនុ្វតតន្ឥ៍រយិបថអនម្យ័សាំខាន្់ៗ ក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះ
ម្ហន្តរាយរមួ្មាន្ទឹក្ស្អប ូ និ្ខបខគន្។់  

• ការទទួលបាន្ទឹក្្គប់្ ោន្គឺ់ជាឧបសគគសាំខាន្ក់្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ សៅសព្ល
ណ លសសវាក្ម្មទឹក្ស្អា ត ្តូវបាន្ផ្តល់ឱ្យម្និ្្គប់្ ោន្គឺ់សៅណតជាបញ្ហា ស្មាបម់្នុ្សសម្យួ
ចាំន្ួន្សៅសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ ្បភព្ទឹក្ពិ្សសសស្មាបល់ាខន ្តូវការទីតាាំខសៅជិត
បខគន្។់ 

• ស្អប ូ ម្និ្អាចស្បើបាន្សៅសព្លចាបស់ផ្តើម្នន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ សៅសព្លណចក្ចាយស្អប  ុូាំ សៅ
ណតមាន្ការពិ្បាក្ក្នុខការស្បើ្ បាស់សោយស្អរណតសមាជិក្្គួស្អរទុក្ និ្ខខ្ចបវ់ាស ើម្បកីារពារ
ភាព្ខ្ាោះខាា យ ឬការក្ខ្វក្ ់ឬពី្ការបរសិតវចិញ្ច ឹម្សីុ។ គួរក្តស់មាគ ល់ថាភាព្ង្ហយ្សួលនន្ការស្បើ
្បាស់គឺសាំខាន្់្ តូវមាន្ស្អប ូសៅជិតបខគន្អ់នម្យ័និ្ខសៅជិតផ្ទោះបាយជ្ម្ញុឱ្យម្នុ្សសលាខ
ន ឱ្យបាន្ស្ចើន្ជាជាខម្និ្មាន្សៅជុាំវញិឬ្តូវសៅក្ណន្លខសផ្សខស ើម្បរីក្ស្អប ូលាខន ។  

• មាន្ចាំន្ួន្បខគន្អ់នម្យ័្គប់្ ោន្ ់ និ្ខអាចស្បើ្បាស់បាន្ក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ គឺជា
 ាំសណាោះ្ស្អយ អ៍ស្អច រយម្យួ។ បខគន្ស់្អធារណៈឬក្ណន្លខបសនទ របខណ់ លបាន្ផ្តល់ឱ្យសៅសព្ល
ចាបស់ផ្តើម្ស្ោោះម្ហន្តរាយអាចសៅឆៃ យ ពិ្បាក្ណថ ាំ និ្ខម្និ្ណម្ន្ជាជស្ម្ើសណ លសម្្សប
ស្មាប់្ ក្ុម្ង្ហយរខស្ោោះ ូចជា ស្រសតី កុ្មារ និ្ខអនក្ណ លពិ្បាក្បាំលាស់ទី។  

ឧបសគគ       
ជីវស្អស្រសត 

• មាដ យនិ្ខអនក្សម្ើលណថរសក្មខ ណតខណតរវល់ក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយស ើម្បធីានឱ្យមាន្ទី
ជ្ម្ក្ និ្ខការផ្គតផ់្គខរ់បស់របរសសស្រង្ហគ ោះ។ បញ្ហា  ាំខសនោះ្តវូការសោោះ្ស្អយបនទ ន្ ់ ស្បើសព្ល
ស្ចើន្ជាខម្ុន្ស្មាបអ់នម្យ័តទ ល់ខ្លួន្ និ្ខសៅក្នុខផ្ទោះ។  

• សៅសព្លចាបស់ផ្តើម្មាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ មាត យនិ្ខអនក្សម្ើលណថអាចអស់ក្ាំលាាំខ ហតស់ន្ឿយ និ្ខ
អស់ក្ាំលាាំខចិតតសោយស្អរសតត តសលើបញ្ហា ណ លម្និ្ណម្ន្ជាអាទិភាព្ សហើយទុក្សចាលសៅការង្ហរ
ណ ល្តូវស វ្ើស ើម្បសីសស្រង្ហគ ោះជីវតិ ( ូចជា ទឹក្ អាហារ និ្ខទីជ្ម្ក្)  

 

ឧបក្រណ៍ ការស វ្ើណផ្ន្ ូចតារាខខាខស្កាម្ (តារាខគាំរូស ើម្បវីភិាគឧបសគគនិ្ខក្តាត ជ្មុ្ញ) ណ លរក្ស ើញឧបសគគ 
និ្ខក្តាត ជ្មុ្ញស្មាប់្ ក្ុម្សោលសៅជាក្ល់ាក្ ់សហតុផ្ល និ្ខការយល់ ឹខពី្ទមាល បជ់ាក្ណ់សតខ្តូវបាន្ស្បើ ស ើម្បី
យល់ពី្ឥរយិបទសផ្សខោន ៗ និ្ខវភិាគពី្រឥរយិបទរបស់ព្ួក្សគ ាំខសនោះ។  
ឧបក្រណ៍ គាំរូរ ស ើម្បវីភិាគឧបសគគនិ្ខក្តាត ជ្ម្ញុ 

្ក្មុ្សោលសៅ 
អាក្បប
កិ្រយិ  

ឧបសគគ 
ក្តាត ជ្ម្ញុ  
សលើក្ទឹក្ចិតត  

វ ិ្ ីស្អស្រសតកាត់
បន្ថយឧបសគគ 

វ ិ្ ីស្អស្រសតបសខកើន្ក្តាត  
ជ្ម្ញុសលើក្ទឹក្ចិតត 

ស្រសតីមាន្       
នផ្ទសពាោះ 

អតស់្បើ
ស្អប ូ
ស្មាប់

ឧបសគគ       
វបប្ម្-៌សខគម្:  

ចិញ្ច ឹម្បីបាច:់ 
បាំណខ្បាថាន

ព្ន្យល់ឱ្យបាន្
ចាស់ពី្ការយល់
្ច ាំនន្ការស្បើ

មាច ស់សជើខឯក្សហគម្ន្ ៍
- រូបភាព្ / 
ណខ្សភាព្យន្តរបស់ស្រសតី
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លាខន និ្ខ
ខ្លួន្្បាណ 

ជាំសន្ឿថាស្អប ូ
នាំម្ក្នូ្វ
សាំណាខ
អា្ក្ក្និ់្ខ     
បណាត លឱ្យ
រលូតកូ្ន្ 

ស ើម្បកីារពារ
កុ្មារ  

ស្អប ូសោយមាន្
ជាំនួ្យពី្អនក្
 ឹក្នាំសហគម្ន្ ៍
/ បុគគលិក្         
សុខាភបិាល 

ណ ល្តវូបាន្សគយល់
ថាជាមាត យលាលាខន 
ជាម្យួស្អប  ូ

ឧបសគគរូបវន័្តៈ 
ោម ន្ស្អប ូ 
 

សម្ពន័្ធភាព្៖ មាន្
បាំណខចខឱ់្យអនក្
 នទសម្ើលស ើញ 
និ្ខយល់ថា      
សគជាមាត យលា 

ណចក្ចាយស្អប  ូ សលើក្ក្ម្ពស់គាំនិ្តណ ល
ម្នុ្សស្គបោ់ន ក្ាំពុ្ខស វ្ើ 

 

ការវភិាគសលើក្តាត ណ លរារាាំខម្និ្ឱ្យអនុ្វតតលាគួរស វ្ើជាម្យួសមាជិក្សហគម្ន្ ៍និ្ខអនក្ពាក្ព់្ន័្ធ នទសទៀត  
 

ឧបសគគរារាាំខការតល ស់បតូ រឥរយិបទ 

សូម្ចខចាាំថាក្តាត ណ លបញ្ឈបម់្នុ្សសឱ្យមាន្ឥរយិបទលាម្និ្ ក្ទ់ខនឹ្ខការក្ខវោះចាំសណោះ ឹខអាំពី្្ទឹសតីសម្
សរាគ ល្ខឬផ្លូវចម្លខជាំខឺសទ។ ភាគស្ចើន្ឧបសគគ ាំខសនោះ ក្ទ់ខសៅនឹ្ខក្តាត វបប្ម្ស៌ខគម្ (ក្នុខវបប្ម្ខ៌្លោះ
ស្រសតី និ្ខឪពុ្ក្សក្មក្ម្និ្អាចស្បើបខគន្ណ់តម្យួបាន្សទ) ស្អសន (សមាា រៈ និ្ខបខគន្់្ តូវោក្ស់ៅក្ណន្លខម្យួជាក្់
លាក្)់ ឬរូបវន័្ត (អវតដមាន្ក្ណន្លខលាខន  រោឺម ន្លទធភាព្ស្បើ្បាស់ក្ណន្លខលាខន សនោះបាន្) ។  
កុ្ាំស វ្ើការសន្មតសៅសលើចាំសណោះ ឹខ ស្ពាោះសហគម្ន្អ៍ាចមាន្ការយល់ ឹខខុ្សោន ។ វាជាភារកិ្ចចរបស់អនក្
ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ក្នុខការពិ្ភាក្ាជាម្យួសហគម្ន្ ៍ និ្ខវភិាគពី្រសបៀបណ លព្ួក្ោតគិ់តរមួ្ជាម្យួនឹ្ខអវី
ណ លពួ្ក្សគ ឹខ។  
 

អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័គរួណតព្ោយម្កាតប់ន្ថយឧបសគគ និ្ខបសខកើន្ក្តាត ជ្មុ្ញសលើក្ទឹក្ចិតត។  
 

Q: វភិាគឧបគគ និ្ខក្តាត ជ្ម្ញុសលើក្ទឹក្ចិតតក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរា្តវូការសព្លសវលា សហើយសន្ោះ្បណហលជាម្និ្
ណម្ន្ជាចាំនុ្ចអាទិភាព្ស្មាបអ់នក្្គប់្ គខ វសិវក្រ និ្ខអនក្ ឹក្នា្ំ ក្មុ្សទ។ សតើអនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័អាចបញ្ចុ ោះ
បញ្ចូ លអនក្ នទថា ការវភិាគ ឧបសគគ និ្ខក្តាត ជ្ម្ញុចិតតមាន្ស្អរៈសាំខាន្យ់៉ា ខ ូចសម្តច?  
ការវភិាគឧបសគគ និ្ខការសលើក្ទឹក្ចិតតស្មាបក់ារសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័គួរ្តូវបាន្អនុ្វតតតាម្ណផ្នក្ម្យួនន្ការវាយ
តនម្លទូសៅសហើយម្និ្ណម្ន្ជាណផ្នក្សក្ម្មភាព្ោចស់ោយណ ក្សនោះសទ។ តាម្រយៈការចាំណាយ្ន្ធាន្ ូចោន អនក្
ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័គួរណត ញការសន្និោា ន្ជាមូ្លោា ន្ម្យួចាំនួ្ន្ពី្ការវាយតនម្ល និ្ខវនិិ្ចេយ័ថាសតើក្តាត ណាម្យួ
ណ លទាំន្ខជាមាន្តនម្លស្ចើន្ជាខក្តាត  នទសទៀតក្នុខការសលើក្ក្ម្ពស់ឥរយិបថអនម្យ័្បក្បសោយសុវតថភិាព្។ អនក្ផ្សព្វ 
ផ្ាយអនម្យ័គួរណត្តូវបាន្សលើក្ទឹក្ចិតតពី្ម្តិតរមួ្ការង្ហរនិ្ខអនក្ ឹក្នា្ំ កុ្ម្ឱ្យចាំណាយសព្លសវលា 



23 

 

ស្មាបក់ារវាយតនម្លនិ្ខសរៀបចាំណផ្ន្ការសោយសតត តសលើសោលគាំនិ្ត  ូចជាក្តាត ជ្ម្ញុសលើក្ទឹក្ចិតត និ្ខការវភិាគរក្
ឧបសគគ។ 

 

ជហំា ទ៤ី : ការបនងកើតនោលបណំងឥរយិាបទអ្នាមយ័    

ជាំហាន្បនទ បស់ៅក្នុខ ាំសណើ រការ ក្ាំណតស់ោលបាំណខ។ បនទ បពី់្
ក្ាំណតអ់តតសញ្ហា ណហានិ្ភយ័ និ្ខបញ្ហា សាំខាន្់ៗ  (ជាំហាន្ទី ១) 
ក្ាំណត់្ ក្ុម្អាទិភាព្ននពី្ចាំន្ួន្្បជាជន្សោលសៅរចួសហើយ 
្តូវណសវខយល់ថាសតើអនក្ណាមាន្ឥទធិព្លសលើពួ្ក្សគ និ្ខរសបៀប
ណ លព្ួក្សគ្បា្ស័យ ក្ទ់ខោន  (ជាំហាន្ទី ២) អនក្ផ្សព្វផ្ាយអ
នម្យ័ចាាំបាច់្ តូវស វ្ើការជាម្យួសហគម្ន្ ៍ វសិវក្រ និ្ខអនក្ពាក្់
ព្ន័្ធសាំខាន្់ៗ  នទសទៀត (ឧ ហរណ៍ រោា ភបិាល ) និ្ខ្តូវសួរ
សាំណួរ ូចខាខស្កាម្ : 

• សតើមាន្យន្តការសោោះ្ស្អយណ លមាន្្ស្អបស់ទ? 
• សតើសហគម្ន្ម៍ាន្សម្តថភាព្អវីខ្លោះ? 
• សតើមាន្អនក្ណាខ្លោះក្ាំពុ្ខផ្តល់ជាំនួ្យ ល់សហគម្ន្ស៍ន្ោះ? 
• សតើមាន្ភាព្ខ្លោះចសនល ោះក្ណន្លខណាខ្លោះ? 

សោលបាំណខស្មាបណ់ផ្ន្ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័អាច ក្ទ់ខសៅនឹ្ខអាក្បបកិ្រយិអនម្យ័ ( ូចជាការបសខកើន្
ការអនុ្វតតការលាខន សៅសព្លសវលាសាំខាន្់ៗ ) ឬក្តាត ណ លអាចស វ្ើសៅបាន្ (ឧ ហរណ៍មាន្ក្ណន្លខលាខន  និ្ខ
មាន្ស្អប ូ)  ូសចនោះវសិវក្រចាាំបាច់្ តូវចូលរមួ្ក្នុខ ាំសណើ រការសន្ោះ។ ឧ ហរណ៍ សោលបាំណខ្បតិបតតិការ និ្ខការ
ណថ ា្ំ តវូណតបាន្រមួ្បញ្ចូលសៅក្នុខណផ្ន្ការ (ឧ ហរណ៍ ការសលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យមាន្ការចូលរមួ្ពី្្បជាជន្ណ លរខ
ផ្លប៉ាោះពាល់ក្នុខការណថរក្ាបខគន្អ់នម្យ័ និ្ខ្បព្ន័្ធទឹក្) ។  
ការបសខកើតសោលបាំណខឥរយិបថអនម្យ័មាន្ន្យ័ថា បសខកើតទិសសៅជាក្ល់ាក្ស់្មាបស់ក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័
ស ើម្បសីតត តសលើអវីណ លសាំខាន្ប់ាំផុ្តស ើម្បឱី្យម្នុ្សសតល ស់បតូរអាក្បបកិ្រយិ។ កាតប់ន្ថយឧបសគគ និ្ខបសខកើន្ការជ្ម្ុ
ញទឹក្ចិតត ល់្កុ្ម្សោលសៅសផ្សខៗោន  (ពី្ការវភិាគណ លបាន្ស វ្ើក្នុខជាំហាន្ទី៤) សោយក្ាំណតស់ោលបាំណខ និ្ខ
សក្ម្មភាព្ននស ើម្បកីាតប់ន្ថយផ្លូវណ លនាំឱ្យស្ោោះថាន ក្ ់ល់សុខ្ភាព្ និ្ខកាតប់ន្ថយការចម្លខជាំខឺសផ្សខៗ។  
វាជាការលាក្នុខការភាា បក់ារក្ាំណតស់ោលបាំណខសន្ោះ និ្ខ សោលបាំណខសៅក្នុខ IFRC Emergency Appeal Plan 
of Action (PoA) template សៅនឹ្ខបញ្ា ីរសក្ម្មភាព្ទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ សោល
បាំណខ និ្ខសក្ម្មភាព្ណ លស្ជើសសរ ើសសោយអនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័្បណហលជាម្និ្ ូចោន សនោះសទ ប៉ាុណន្តការ
ស្ជើសសរ ើសសន្ោះ អាចផ្តល់សោលការណ៍ និ្ខទ្ម្ខអ់នុ្វតតសផ្សខៗ  ល់្ក្ុម្អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័សផ្សខសទៀត ស ើម្បី
អនុ្វតតសក្ម្មភាព្សៅតាម្ម្ូលោា ន្ និ្ខឱ្យ ល់អនក្្គប់្ គខនិ្ខ/ឬអនក្្តួតពិ្និ្តយរបស់ពួ្ក្សគ។ សព្លខ្លោះសោល
បាំណខស្មាបក់ារសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័សៅក្នុខណផ្ន្ការជាតិ IFRC PoAs ឬ្ក្បខ្ណឌ  ូជីខ្ល ERU អាចមាន្

https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/watsan20poa20template.docx
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/watsan20poa20template.docx
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ទ្ម្ខខ់្លីៗ ប៉ាុណន្តជាំហាន្ទី៤ អាចឱ្យអនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ស្បើ្ បាស់សព្លសវលាសម្្សបស ើម្បសីរៀបចាំណផ្ន្ការ
តាម្សោលបាំណខរបស់ខ្លួន្ និ្ខស ើម្បកី្ាំណតស់ោលបាំណខសរៀបចាំណផ្ន្ការ និ្ខស វ្ើណផ្ន្ការលម្ាតិណថម្សទៀត។ 
 

Q: សតើអនក្្តវូនឹ្ខស វ្ើយ៉ា ខសម្៉ាច ្បសិន្សបើអនក្ស ើញថា ក្្ម្តិចាំសណោះ ឹខខ្ពស់ ប៉ាណុន្តសៅណតអនុ្វតតអនម្យ័ម្និ្
មាន្សុវតថភិាព្? ឧ ហរណ៍ ម្នុ្សសណ ល ឹខថា ផ្លូវចម្លខជាំខឺរាគម្ក្ពី្អវី ប៉ាុណន្តម្និ្បាន្លាខន សៅសព្លសវលាសាំ
ខាន្់ៗ  
្តូវណសវខរក្ឱ្យស ើញនូ្វឬសគុលបុព្វសហតុនាំឱ្យម្និ្លាខន ។ ចាំសណោះ ឹខម្និ្ ូចការស វ្ើសក្ម្មភាព្សទ។ វាអាច      
បណាត លម្ក្ពី្ក្ខវោះ្ន្ធាន្ ឧ. ោម ន្ស្អប ។ូ សតើមាន្អវីតល ស់បតូរតាាំខពី្សក្ើតមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយណ រឬសទ? ឬ
អាចម្ក្ពី្បុរស និ្ខស្រសតី្តូវស្បើបខគន្រ់មួ្ោន សព្លណ លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ ណ លវបប្ម្រ៌បស់ពួ្ក្សគម្និ្អនុ្
ញ្ហា តិឱ្យស វ្ើណបបសន្ោះ។ ្បសិន្សបើព្ត័ម៌ាន្ណ លទទួលបាន្ពី្ការវាយតនម្លភាល ម្ៗម្និ្្គប់្ ោន្ ់ឬម្និ្ចាស់លាស់
សទសនោះ ព្ត័ម៌ាន្បណន្ថម្្តូវណត្បមូ្លសោយស្បើវ ិ្ ីស្អស្រសតសផ្សខៗោន ជាម្យួ្កុ្ម្ម្នុ្សសសផ្សខោន  និ្ខណក្ត្មូ្វ
សោលសៅឥរយិបថ     អនម្យ័សៅតាម្សនោះ។  

 

ជហំា ទ៥ី: ការន វ្ើផែ ការ   

ជាំហាន្បនទ ប ់ គឺការបញ្ចបណ់ផ្ន្ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័
សោយោក្ប់ញ្ចូលធាតុ ាំខអស់ណ លបាន្ក្ាំណតក់្នុខ
ជាំហាន្មុ្ន្ៗ៖ បញ្ហា  សាំខាន្ ់ៗ (ជាំហាន្ទី១) ្កុ្ម្សោល
សៅអាទិភាព្ (ជាំហាន្ទី២) ក្តាត ជ្មុ្ញ និ្ខឧបសគគ 
(ជាំហាន្ទី៣) និ្ខការក្ាំណតស់ោលបាំណខ (ជាំហាន្ទី៤) 
សហើយជាំហាន្ទី៥ គឺសតីពី្ការស វ្ើណផ្ន្ការ គឺជាការចខ្ក្ខ
ឯក្ស្អរជាំហាន្មុ្ន្ឱ្យបាន្្តឹម្្តូវ និ្ខបសខកើតណផ្ន្ការ
ការង្ហរណ លរមួ្បញ្ចូលធាតុ ាំខអស់ខាខសលើ សហើយភាា ប់
សៅនឹ្ខសក្ម្មភាព្ជាក្ល់ាក្ជ់ាម្យួវ ិ្ ីស្អស្រសតសផ្សខោន  
ឧបក្រណ៍ និ្ខ្ន្ធាន្ណ ល្តូវការចាាំបាច ់( ាំខហិរញ្ា វតថុ 
និ្ខម្នុ្សស) និ្ខណផ្ន្ការ្តួតពិ្និ្តយតាម្ោន្និ្ខវាយតនម្ល។ 
ណផ្ន្ការផ្សព្វផ្ាយសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ ម្និ្្តូវស វ្ើោចស់ោយណ ក្ពី្្កុ្ម្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័សទ។ ណផ្ន្ការសន្ោះ
កាន្ណ់តមាន្្បសិទធភាព្សៅសព្លអនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ស វ្ើការរមួ្ោន ជាម្យួអនក្ នទ មាន្ ូចជា វសិវក្រ (ណ ល
ក្ាំពុ្ខស វ្ើគាំរូបលខ ់ និ្ខស្អខសខសាំណខអ់នម្យ័សផ្សខៗ ូចជា បខគន្ ់ ទឹក្ និ្ខក្ណន្លខសបាក្គក្)់ សហគម្ន្ណ៍ លរខ
ផ្លប៉ាោះពាល់ រោា ភបិាលមូ្លោា ន្ ទីភាន ក្ង់្ហរសផ្សខសទៀត បុគគលិក្ សខគម្។ ល។ សោលបាំណខអាក្បបកិ្រយិអនម្យ័្តូវ
បាន្ក្ាំណតស់ចញពី្បញ្ហា ្ក្ុម្សោលសៅសផ្សខោន  ជាម្យួការសលើក្ទឹក្ចិតត និ្ខការវភិាគឧបសគគជាក្ល់ាក្។់ សោល
បាំណខ ាំខសន្ោះនឹ្ខកាល យជាមូ្លោា ន្្គឹោះនន្ការស វ្ើណផ្ន្ការ។ វ ិ្ ីស្អស្រសត និ្ខយុទធវ ិ្ ី្តូវណតស្ជើសសរ ើសស ើម្បសីស្ម្ច
សោលបាំណខ ាំខសន្ោះ។ 
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្ក្មុ្អនក្ផ្សព្វផ្ាយសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័សតត តអារម្មណ៍សាំខាន្ក់្នុខការបសខកើតណផ្ន្ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័តទ ល់
ខ្លួន្របស់ពួ្ក្សគ ប៉ាណុន្តពួ្ក្សគក្៏្ តូវចូលរមួ្ក្នុខ ាំសណើ រការសរៀបចាំណផ្ន្ការសផ្សខសទៀត ូចជា:  

a. បញ្ចប់្ ក្បខ្ណ័ឌ ឬណផ្ន្ការសក្ម្មភាព្ ្បតិបតតកិារទឹក្ស្អា ត អនម្យ័ រមួ្មាន្ណផ្ន្ការ្តួតពិ្និ្តយតាម្
ោន្ និ្ខណផ្ន្ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័  

b. សរៀបចាំ និ្ខស វ្ើការសទខម់្តិមូ្លោា ន្  
c. ការស្ជើសសរ ើស្កុ្ម្អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ 
d. ការស វ្ើគាំររូ វ ិ្ សី្អស្រសត ឧបក្រណ៍ និ្ខសមាា រៈសផ្សខៗ 
e. ស្អក្លបខ និ្ខស វ្ើសតសតសមាា រៈ និ្ខវ ិ្ សី្អស្រសត 

 

a. បញ្ចប់្ ក្បខ្ណ័ឌ ឬណផ្ន្ការសក្ម្មភាព្ ្បតិបតតិការទឹក្ស្អា ត អនម្យ័ រមួ្មាន្ណផ្ន្ការ្តតួពិ្និ្តយតាម្
ោន្ និ្ខណផ្ន្ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័  

្ក្មុ្ទឹក្ស្អា ត អនម្យ័គរួណតរមួ្ោន  “ ចខ្ក្ខ” (ឧ. សមាា រៈ សាំណខ ់និ្ខចាំសណោះ ឹខ) ឬណផ្ន្ការសក្ម្មភាព្ស្មាប់
ក្ម្មវ ិ្ ទឹីក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយសោយរាបប់ញ្ចូល ាំខសក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ 
សក្ម្មភាព្ស្អខសខស់ាំណខស់មាា រៈអនម្យ័ (ឧ. សាំណខស់មាា រៈទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័) និ្ខសមាា រៈសផ្សខៗ
សទៀតណ ល្តវូការស្មាបក់្ម្មវ ិ្ អីនម្យ័។  
 

ណផ្ន្ការ្តួតពិ្និ្តយតាម្ោន្ ្ តវូោក្ជ់ាណផ្នក្ម្យួនន្ ាំសណើ រការសរៀបចាំណផ្ន្ការ។ សូចនក្រសន្ោះបសខកើតបាន្ជាមូ្ល
ោា ន្្គឹោះក្នខការឃ្ល ាំសម្ើល និ្ខផ្តល់ជាគាំនិ្តក្នុខការពិ្និ្តយសម្ើល សតើមាន្អវខី្លោះ្តវូការតល ស់បតូរ សហើយ្តូវស វ្ើសោយ
អនក្ណា។ បញ្ា ីសូចនក្រ ាំខអស់សូម្ចុច here.  
សូចនក្រគរួណតមាន្ៈ ភាព្ជាក្ល់ាក្ ់អាចវាស់ណវខ អាចសស្ម្ចបាន្ មាន្ភាព្ជាបព់ាក្ព់្ន័្ធ និ្ខអាចក្ាំណតស់ព្ល
សវលាបាន្ (SMART) ។ សូចនក្រ្តូវបាន្ផ្ារភាា បជ់ាម្យួនឹ្ខលទធផ្ល - ម្និ្ណម្ន្្ោន្ណ់តមាន្សក្ម្មភាព្ណ ល
បាន្ោក្ឱ់្យអនុ្វតតសនោះសទ។ ការស្ជើសសរ ើសសូចនក្រ និ្ខវ ិ្ វីាស់ណវខនឹ្ខតល ស់បតូរសៅតាម្បរបិទប៉ាណុន្តសូចនក្រ
នី្ម្យួៗគួរណតមាន្្កុ្ម្សោលសៅ។ សូចនក្រគួរណតណផ្ាក្សលើសតខោ់រណសវរនិ្ខបទោា ន្ជាតិ។ ការ្តួតពិ្និ្តយ្តូវស វ្ើ
ស ើខស ើម្បវីាស់ណវខការតល ស់បតូរថាសជាគជយ័ ឬបរាជយ័ក្នុខការតល ស់បតូរទមាល ប ់  ូសចនោះការតល ស់បតូរសក្ម្មភាព្អាច
្តូវបាន្ស វ្ើស ើខឱ្យបាន្ឆបប់ាំផុ្ត្បសិន្សបើចាាំបាច។់ ណផ្ន្ការ្តួតពិ្និ្តយអាចមាន្ឧបក្រណ៍ស្អម្ញ្ា  ៗ ជាស្ចើន្
ស ើម្បតីាម្ោន្ព្ត័ម៌ាន្ និ្ខ្បម្លូព្ត័ម៌ាន្បាន្សោយម្ស្ោបាយខុ្សោន ៗ។  
ឧ ហរណ៍ណផ្នក្ម្យួនន្្ក្បខ្ណ័ឌ  (ពី្សសៀវសៅម្៉ាណូឌ្លអនម្យ័កាក្បាទ្ក្ហម្អខស់គលស):  

លទធផ្ល សូចនក្រ ម្ស្ោបាយនន្ការសផ្ទៀខ
តទ ត ់

បុរស ស្រសតី និ្ខកុ្មាររមួ្ ាំខជន្
ពិ្ការសៅក្នុខចាំនួ្ន្្បជាជន្សោល

- តាំបន្ណ់ លមាន្ទាំហាំ X ណម្៉្ា តសៅទី្បជុាំជន្ 
និ្ខ្បភព្ទឹក្ណ លោម ន្ការ ល្ខសម្សរាគពី្

- របាយការណ៍ស ើរ       
ពិ្និ្តយ 

https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/watsan20poa20template.docx


26 

 

សៅ (ចាំន្នួ្ x) មាន្លទធភាព្្គប់
្ោន្ក់្នុខការស្បើ្ បាស់បខគន្ ់       
អនម្យ័និ្ខស វ្ើអនម្យ័ខ្លួន្
្បាណលាបាំផុ្ត និ្ខចាតវ់ធិាន្ការ
្បក្បសោយ្បសិទធភាព្ស ើម្បី
ការពារខ្លួន្ពី្ការគាំរាម្ក្ាំណហខសុខ្
ភាព្ស្អធារណៈ។ 

លាម្ក្ម្នុ្សស សៅចុខបញ្ចបន់ន្ ាំណាក្់
កាលទី ១ 

- X% នន្ចាំនួ្ន្្បជាជន្សោលសៅ ស្បើ្ បាស់
បខគន្អ់នម្យ័សៅចុខបញ្ចបន់ន្ ាំណាក្់
កាលទី ១  

- X% នន្បខគន្អ់នម្យ័ស្អា តសៅ្គបក់្ណន្លខ
ណ ល្តវូ្តួតពិ្និ្តយ  

- X% នន្ចាំន្នួ្្បជាជន្សោលសៅលាខន 
ជាម្យួស្អប  ូ/ អវសីផ្សខៗសទៀត សៅចុខបញ្ចប់
នន្ ាំណាក្ក់ាលទី ១ 

- ការពិ្ភាក្ាជាម្យួ
្ក្មុ្សោលសៅ 

- ព្ត័ម៌ាន្ពី្អខគការ       
សផ្សខៗ ូចជាអខគការ
ជន្ពិ្ការ  

- ការសទខម់្តិ 
- ឧបក្រណ៍្តួតពិ្និ្តយ
តាម្ោន្សហគម្ន្ ៍

 

b. សរៀបចាំ និ្ខស វ្ើការសទខម់្តិមូ្លោា ន្ 
សៅសព្ល្កុ្ម្សោលសៅ និ្ខណផ្ន្ការក្ម្មវ ិ្ ី្ តូវបាន្យល់្ព្ម្ក្នុខការសទខម់្តិមូ្លោា ន្ចាាំបាច់្ តូវស វ្ើការណសវខ
រក្ស្អថ ន្ភាព្បចចុបបន្ន និ្ខអាចយក្ម្ក្ស វ្ើការវាស់ណវខផ្លប៉ាោះពាល់សៅក្នុខក្ម្មវ ិ្ បីាន្។ ចាំណុចចាបស់ផ្តើម្នន្ការ្តតួ
ពិ្និ្តយតាម្ោន្សក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័។ ការសទខម់្តិមូ្លោា ន្នឹ្ខ្តូវបាន្បសខកើតស ើខសោយណផ្ាក្
សលើសូចនក្រណ លបាន្ក្ាំណតក់្នុខ ាំណាក្ក់ាលស វ្ើណផ្ន្ការ។ ក្្ម្ខសាំណួរសទខម់្តិមូ្លោា ន្ និ្ខចុខស្កាយ
បញ្ចបន់ន្ការសទខម់្តិ នឹ្ខបសខកើតជាមូ្លោា ន្្គឹោះក្នុខការវាយតនម្លតាម្ោន្ផ្លប៉ាោះពាល់សៅសព្លចាបស់ផ្តើម្ពី្  
 ាំបូខ។ ព្ត័ម៌ាន្មូ្លោា ន្្គឹោះគរួណតណបខណចក្សៅតាម្ សភទ អាយុ និ្ខ្បសភទពិ្ការភាព្ រមួ្ ាំខជន្ជាតិភាគ
តិច ឬម្នុ្សស្គបោ់ន ពាក្ព់្ន័្ធ។   
➢ ការរចនក្្ម្ខសាំណួរស្មាបក់ារសមាា សន្៍្ គសួ្អរ :ក្្ម្ខសាំណួរមូ្លោា ន្្តូវបាន្បសខកើតស ើខសោយ

ណផ្ាក្សលើសូចនក្ សោយសតត សៅសលើចាំនុ្ចណ លអនក្ចខស់ ើញឱ្យមាន្ការតល ស់បតូរ - សាំណួរនី្ម្យួៗគួរណត
ភាា បជ់ាម្យួនឹ្ខសូចនក្រណ លចខប់ាន្។ ស្បើការសសខកត (ឧ ហរណ៍ក្ណន្លខសតុក្ទឹក្ ក្ណន្លខលាខន  ឬ
បខគន្អ់នម្យ័) សៅក្ណន្លខណាណ លអនក្អាចពិ្និ្តយសម្ើលបាន្ និ្ខសចៀសវាខស្បើសាំណួរបិទ (សោយមាន្
ចសម្លើយចាស / សទ) ។ ក្្ម្ខសាំណួរគួរណតខ្ល ីនិ្ខស្អម្ញ្ានឹ្ខមាន្ចាំន្នួ្្បមាណពី្ ១០ សៅ ១៥សាំណួរ
ប៉ាសុណាណ ោះ។ ្តវូ្ បាក្ ថាក្្ម្ខសាំណួរបាន្បក្ណ្ប និ្ខពិ្និ្តយថាពិ្តជា្តឹម្្តូវ។ សបើសិន្ជាមាន្ជាក្ម្មវ ី្ កី្នុខ   
ទូរសព្ទអ័ាចស វ្ើសាំណួរសៅតាម្បរបិទរតឹណតលាបាំផុ្ត។   

➢ ការ្បម្លូសាំណាក្: សាំណាក្នច ន្យ គឺជាវ ិ្ សី្អស្រសតលាបាំផុ្តយក្ម្ក្ស្បើ  ូសចនោះរាល់្បធាន្បទ ាំខអស់
សៅក្នុខ្ក្បខ្ណឌ មាន្្បូបាប លីីសត្តូវបាន្ស្ជើសសរ ើស។ ទាំហា្ំ បជាជន្ និ្ខសាំណាក្នច ន្យ្បណហល 
១៥០ ្គសួ្អរគរួណត្គប់្ ោន្ ់ ្បសិន្សបើសាំណាក្នច ន្យម្និ្្តូវស្ជើសសរ ើស។ វ ិ្ សី្អស្រសតស្អម្ញ្ាបាំផុ្ត
ក្នុខការ្បម្លូសាំណាក្្តូវស្បើចាបយ់ក្តាម្ក្ណន្លខសោយចាបស់ផ្តើម្ពី្ចាំនុ្ចសាំណាក្នច ន្យសៅម្នុ្។ 
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ស្មាបព់្ត័ម៌ាន្បណន្ថម្ និ្ខការណណនាំអាំពី្ការ្បម្លូសាំណាក្ចូលសៅកាន្ ់ the IFRC ERU-MSM 
sampling document.  

➢ ការអនុ្វតតការសទខម់្តិ: ស វ្ើការជាម្យួសហគម្ន្ស៍ ើម្បឱី្យកាតទ់ទលួបាន្ព្ត័ម៌ាន្ និ្ខទទួលបាន្ការយល់
្ព្ម្សោយមាន្ការអនុ្ញ្ហា តពី្អាជាា ្រ និ្ខ្កុ្ម្អាជាា ្្បសិន្សបើពាក្ព់្ន័្ធ ធានថា្បព្ន័្ធការសរៀបចាំ
ការង្ហរសផ្សខៗ បាន្សរៀបចាំ និ្ខមាន្សុវតថភិាព្។ ធានថាអនក្ម្និ្ស វ្ើឱ្យអនក្សម័្ គចិតត ឬ្បជាជន្សោលសៅ
្បឈម្នឹ្ខហានិ្ភយ័តាម្រយៈភាព្ជាបព់ាក្ព់្ន័្ធនឹ្ខការសទខម់្តិរបស់អនក្។ក្្ម្ខសាំណួរគួរណតជាអនម្កិ្។ 
ធានថា្ក្មុ្អនក្សួរ ្តូវបាន្បណតុ ោះបណាត ល ាំខការ្បមូ្លទិន្នន្យ័បរមិាណ និ្ខគុណភាព្សហើយពួ្ក្
សគក្ចូ៍លរមួ្បាន្លា និ្ខណសវខយល់អាំពី្ ាំសណើ រការសន្ោះ។ ការសមាា សន្ត៍ាម្្គសួ្អរសូម្គិតពី្ម្នុ្សសណ ល
អនក្ចខសួ់រសៅក្នុខ្គួស្អរនិ្ម្យួៗ - សម្្គសួ្អរ អនក្សម្ើលណថ រសឺ្រសតីអាយុពី្១៥ សៅ ៤៩ឆន ាំ? ស្អក្លបខការ
សទខម់្តិស ើម្បធីានថាសាំណួរមាន្ភាព្ចាស់លាស់ សម្្សប និ្ខវ ិ្ សី្អស្រសត្ បមូ្លសាំណាក្ ាំសណើ រការ
បាន្លា។ ក្ត់្ តាវ ិ្ សី្អស្រសតណ លបាន្ស្បើរចួ  ូសចនោះការសទខម់្តិចុខស្កាយអាចយក្ម្ក្ស្បើម្តខសទៀតនូ្វវ ិ្ ី
ស្អស្រសត ណ លសនោះ។ សៅសព្លស វ្ើការសទខម់្តិចុខស្កាយ អាចស វ្ើ ូចោន សៅនឹ្ខអវណី លស វ្ើសព្លចាបស់ផ្តើម្ 
សោយស្បើសាំណួរ វ ិ្ សី្អស្រសត  ូចោន   ូសចនោះក្ាំហុស្គខក្អ៏ាចសក្ើតមាន្ ណ លៗ។ ចខ្ក្ខឯក្ស្អរលទធ
ផ្ល និ្ខម្តិសយបល់្ត បស់ៅកាន្់្ ក្មុ្ការង្ហរ និ្ខអនក្ស្បើ្ បាស់សមាា រៈទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ 
(ឧ ហរណ៍ ្ កុ្ម្អនក្ស្បើ្ បាស់ទឹក្ស្អា ត អាជាា រ្ និ្ខអខគការសផ្សខ )ៗ និ្ខ្បជាជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់។  

c. ការស្ជើសសរ ើស្ក្មុ្អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ 
ការក្ាំណតបុ់គគលិក្ និ្ខអនក្សម័្ គចិតតសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ណ លសម្្សប មាន្ស្អរៈសាំខាន្ស់្មាបក់្ម្មវ ិ្ ី
សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័្បក្បសោយ្បសិទធភាព្។ ្បព្ន័្ធណ លមាន្្ស្អបរ់បស់អនក្សម័្ គចិតតរបស់សខគម្មាន្
ចាំន្នួ្្គប់្ ោន្ ់ ប៉ាណុន្តសបើសិន្ជាមាន្ការស ល្ើយតបសៅនឹ្ខស្ោោះម្ហន្តរាយ្ក្មុ្ការង្ហរ្តវូការបណន្ថម្ម្នុ្សស
សទៀតអា្ស័យសលើបរបិទ។  
រចនសម្ពន័្របស់្កុ្ម្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ អា្ស័យសៅសលើបរបិទ  ូចជា ទាំហាំនន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ ចាំសណោះ ឹខ ត្ម្វូ
ការ ហានិ្ភយ័ និ្ខវតតមាន្របស់្កុ្ម្ ERU ។ ធានឱ្យមាន្តុលយភាព្សយន្ឌ្រ័សៅក្នុខ្កុ្ម្ និ្ខពិ្ការភាព្ និ្ខអវសីផ្សខៗ
សទៀតណ លណតមាន្្បសិទធភាព្ក្នុខការ្ បា្ស័យ ក្ទ់ខជាម្យួ្ក្មុ្សោលសៅច្ម្ោុះ។ ្ ក្មុ្គាំរសូនោះគឺ: 
• អនក្ស្ម្បស្ម្លួសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័(សន្ោះអាចជា្បតិភូ ERU ឬន្រណាមាន ក្ម់្ក្ពី្ក្នុខសខគម្)  
• អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ - អនក្្គប់្ គខ្ក្មុ្ 
• អនក្្បមូ្លផ្តុ ាំសហគម្ន្ឬ៍អនក្ស វ្ើការផ្សព្វផ្ាយ  ល់សហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ ណ លស វ្ើការជាម្យួ

អនក្សម័្គចិតតក្្ម្តិសហគម្ន្ ៍
• អនក្សម័្គចិតតក្្ម្តិសហគម្ន្ ៍ - ស វ្ើការជាម្យួគណៈក្មាម ្ិការសហគម្ន្ ូ៍ចជាគណៈក្មាម ្ិការទឹក្

ស្អា ត និ្ខអនម្យ័  

https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/guidance-notes-on-sampling-_eru-msm-ifrc.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/guidance-notes-on-sampling-_eru-msm-ifrc.pdf
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ចាំនួ្ន្បុគគលិក្ និ្ខអនក្សម័្គចិតតសៅក្្ម្តិនិ្ម្យួ ពឹៗ្ខណផ្ាក្សលើបរបិទ ឧ ហរណ៍ ្ បសិន្សបើមាន្ចាំនួ្ន្្បជាជន្ណ ល
មាន្ហានិ្ភយ័ស្ចើន្ អនក្សម័្គចិតតសៅថាន ក្ស់ហគម្ន្ក៍្៍្ តវូការស្ចើន្។ ប៉ាណុន្តការសរៀបចាំណផ្ន្ការ និ្ខការ្តួតពិ្និ្
តយតាម្ោន្្តវូបាន្សគណណនាំឱ្យមាន្សមាជិក្្កុ្ម្ពី្៧ សៅ ១០នក្។់ អាជាា ្រខ្លោះមាន្សោលន្សយបាយ
្គប់្ គខអនក្សម័្គចិតត សហើយសោលន្សយបាយ ាំខសនោះអាចមាន្ណផ្នក្ពិ្សសសម្យួស្មាបស់ ល្ើយតបនឹ្ខ
ស្ោោះម្ហន្តរាយ ប៉ាណុន្តជាទូសៅអាជាា ្រក្ាំណត់្ បាក្ស់្មាបស់ចញសបសក្ម្មជាចាំនួ្ន្នថៃក្នុខម្យួសបាត ហ៍្កុ្ម្
ោតនឹ់្ខស វ្ើការង្ហរស្ជើសសរ ើសអនក្សម័្គចិតត ស្ជើសសរ ើសសមាជិក្្កុ្ម្ បង្ហា តប់ស្ខៀន្ និ្ខជ្ម្ញុសលើក្ទឹក្ចិតត្ ក្មុ្
សនោះ។ 
បញ្ហា ្បាក្ឈ់នលួ និ្ខការសលើក្ទឹក្ចិតតស្មាបបុ់គគលិក្ និ្ខអនក្សម័្គចិតត្ តូវណត្ព្ម្ស្ព្ៀខោន មុ្ន្សព្លស្ជើស
សរ ើសសមាជិក្្ក្មុ្ សហើយមាន្ការស្ម្បស្មួ្លជាម្យួនឹ្ខ IFRC និ្ខ្កុ្ម្កាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្
សផ្សខសទៀតណ លក្ាំពុ្ខ្បតិបតតកិារសៅក្នុខតាំបន្ណ់តម្យួ។ អាជាា ្រមូ្លោា ន្ ្តូវបាន្ ឹក្នាំសោយសៅតាម្
តាំបន្ ់ និ្ខអនក្ពាក្ព់្ន័្ធសាំខាន្់ៗ  នទសទៀត និ្ខសោយមាន្ការស្ម្បស្មួ្លពី្អខគការ នទសទៀតណ លស វ្ើការ
សៅតាំបន្ស់នោះ។ សោលន្សយបាយ្គប់្ គខអនក្សម័្គចិតត មាន្ស្អរៈសាំខាន្ក់្នុខការក្ាំណត់្ បាក្ឧ់បតថម្
ស្មាបក់ារសរៀបចា្ំ ក្បខ្ណ័ឌ ក្ម្មវ ិ្ សីលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័សព្លចាបស់ផ្តើម្ពី្ ាំបូខ។ 
គួរណតមាន្ការពិ្ព្ណ៌នពី្ការង្ហរឱ្យបាន្ចាស់លាស់ម្នុ្សព្ល្បកាសស្ជើសសរ ើសបុគគលិក្ និ្ខអនក្សម័្គចិតត
សោយមាន្ការ្ព្ម្ស្ព្ៀខជាម្យួអនក្ពាក្ព់្ន័្ធ ាំខអស់។ ការពិ្ព្ណ៌នការង្ហរគួរណតរាបប់ញ្ចូលបញ្ា ីជាំនញ 
និ្ខសម្តថភាព្សាំខាន្់ៗ សហើយអាច្តូវការការបក្ណ្ប្បសិន្សបើស វ្ើការក្នុខបរបិទណ លភាស្អសផ្សខៗោន
ឧ ហរណ៍ ជន្សភៀសខ្លួន្ម្ក្ពី្្បសទសសផ្សខ។  
ក្នុខការស ល្ើយតបសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយអាចមាន្ការពិ្បាក្ក្នុខការទទួលបាន្បុគគលិក្ និ្ខអនក្សម័្គចិតត
ណ លមាន្សម្តថភាព្ពី្ស្អខាស្អថ បន័្ជាតិ សៅសព្លស្ជើសសរ ើសបុគគលិក្ និ្ខអនក្សម័្ គចិតត ឱ្យ្កុ្ម្សលើក្ក្ម្ពស់អ
នម្យ័។ សោលការណ៍ណណនាំទូសៅរបស់ IFRC សតីពី្ការសម័្គចិតត និ្ខការចូលរមួ្របស់យុវជន្អាច្តវូបាន្
រក្បាន្តាម្រយៈចុចសៅ្តខ ់here. 
d. ការស វ្ើគាំរូរ វ ិ្ ីស្អស្រសត ឧបក្រណ៍ និ្ខសមាា រៈសផ្សខៗ  
ការស្ជើសសរ ើស រសបៀបស វ្ើ និ្ខវ ិ្ សី្អស្រសត  
ការស្ជើសសរ ើសរសបៀប និ្ខវ ិ្ សី្អសតណ លសម្្សបមាន្ស្អរៈសាំខាន្ប់ាំផុ្តស្មាបក់ារសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ 
ធានថា្កុ្ម្ណ លបាន្សរ ើសម្ក្ស្អក្សម្បាំផុ្តស្មាប់្ ក្មុ្សោលសៅ បរបិទ និ្ខសាំណខទឹ់ក្ស្អា ត អនម្យ័។    
ការវភិាគឧបសគគ និ្ខក្តាត ជ្មុ្ញទឹក្ចិតតសៅក្នុខជាំហាន្ទី៣ ចាាំបាច់្ តូវ្បាបពី់្ការស្ជើសសរ ើសរសបៀប
ផ្សព្វផ្ាយ ឬវ ិ្ សី្អស្រសតក្នុខការផ្សព្វផ្ាយ ការស វ្ើស្អរស ើម្បផី្សព្វផ្ាយ និ្ខផ្លិតសមាា រៈស្មាបផ់្សព្វផ្ាយ។  
 

វ ិ្ សី្អស្រសតសតត តសាំខាន្ស់លើ 'ការស វ្ើជ្ម្ញុឱ្យសហគម្ន្ ៍និ្ខជួយ ពួ្ក្ោតឱ់្យយល់្សបសលើសក្ម្មភាព្ណ ល
សហគម្ន្៍្ តូវស វ្ើនិ្ខជយួ ស្ម្បស្ម្លួឱ្យមាន្ការអនុ្វតតសក្ម្មភាព្សន្ោះជាជាខ្ោន្ណ់តបក្ណ្បថា" សយើខ
ក្ាំពុ្ខស វ្ើការផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ " សហើយបក្ណ្បឃ្ល សន្ោះសៅ្ក្មុ្អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័សហើយសៅ្បាប់

https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/volunteer-management-ifrc-toolbox.pdf
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សហគម្ន្នូ៍្វអវណី ល្តូវស វ្ើ ឬអបរ់ ាំអនក្ នទតាម្រយៈស្អរផ្សព្វផ្ាយ សហើយក្ស៏ វ្ើ ូចជា ពួ្ក្សគបាន្្បសសើរ
សហើយនូ្វស្អថ ន្ភាព្អនម្យ័  វ ិ្ សី្អស្រសតសន្ោះក្្ម្មាន្្បសិទធភិាព្ណាស់។ 
សព្លពិ្ស្ោោះសយបល់ជាម្យួស្រសតី និ្ខ្កុ្ម្ង្ហយរខស្ោោះ្តូវស វ្ើោចស់ោយណ ក្ពី្ោន (ជន្ពិ្ការ និ្ខអនក្បតូរ
សភទ។ល។) ពី្ស្ពាោះព្កួ្សគអាចម្និ្ចខស់ ល្ើយ ឬចូលរមួ្ក្នុខ្កុ្ម្្ាំសទ។ ធានថា ឱ្យមាន្អនក្បក្ណ្បភាស្អ
សញ្ហា ណ លមាន្គុណភាព្លាស្មាបទ់ាំនក្ទ់ាំន្ខជាម្យួម្នុ្សសថលខនិ់្ខពិ្ការណភនក្។ 

 

ចាំណុចសាំខាន្់ៗ ស្មាបវ់ ិ្ សី្អស្រសតស វ្ើណផ្ន្ការស ើម្បសីលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ 
• ធានថាវ ិ្ សី្អស្រសតស្មាបក់ារផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ស្លើយតបសៅន្ឹខសោលបាំណខនន្អាក្បបក្ិរយិអនម្យ័ (ក្នុខ

ជាំហាន្ទី៤) សោលបាំណខទូសៅ និ្ខបរបិទសោយណផ្ាក្សលើហានិ្ភយ័ណ លបាន្ក្ាំណតស់ៅក្នុខការវាយតនម្ល 
• ធានថាវ ិ្ សី្អស្រសតយក្ម្ក្វភិាគ ឧបសគគ ន្ខិក្តាត ជ្ម្ញុសម្្សបសៅន្ខឹបរបិទ (ជាំហាន្ទី៣) សោយ

ណផ្ាក្សលើលទធផ្លនន្ការវាយតនម្ល (ជាំហាន្ទី១) ក្នុខសោលបាំណខសលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យមាន្ឥរយិបថលា។ 
• ស្បើវ ិ្ ីស្អស្រសតរមួ្បញ្ចូ លោន  ជាម្យួឧបក្រណ៍ទាំនក្ទ់ាំន្ខ្បសភទសផ្សខៗោន  ក្នុខសោលបាំណខសផ្សខៗោន  

(បសខកើន្ការយល់ ឹខ ណចក្រ ាំណលក្ចាំសណោះ ឹខ មាន្ឥទធពិ្ល និ្ខបាំផុ្សគាំនិ្តអនក្ នទ ស វ្ើការសស្ម្ចចិតត        
។ ល។ ) ។ 

• សតត តសលើ្ក្មុ្សោលសៅណ លបាន្ក្ាំណតក់្នុខជាំហាន្ទី២: 
o សៅសព្លរបសខកើត វ ិ្ សី្អស្រសត ឧបក្រណ៍ និ្ខសមាា រៈស្មាបផ់្សព្វផ្ាយ ្តូវគិត ល់្ក្មុ្សោលសៅ និ្ខឱ្យ     

សហគម្ន្ចូ៍លរមួ្ក្នុខការស្ជើសសរ ើសវ ិ្ សី្អស្រសត និ្ខឧបក្រណ៍ណ លសម្្សបបាំផុ្តស្មាបស់្អថ ន្ភាព្
របស់ព្កួ្សគ។ 

o គិតពី្ហានិ្ភយ័សុខ្ភាព្ស្អធារណៈ និ្ខស្ជើសសរ ើសវ ិ្ សី្អស្រសតសម្្សបស្មាប់្ កុ្ម្សោលសៅសផ្សខៗ
ោន ។ ឧ ហរណ៍ កុ្មារអាយុស្កាម្៥ឆន ាំ ណ លង្ហយសក្ើតជាំខឺរាគ ណ លត្ម្វូឱ្យមាត យ និ្ខអនក្ណថ ាំយក្
ចិតតទុក្ោក្ស់លើការលាខន ឱ្យបាន្្តឹម្្តូវសៅសព្លសវលាសាំខាន្់ៗ  (ឧ ហរណ៍បនទ បពី់្ស្បើបខគន្ ់ម្នុ្
សព្លបាំសៅកូ្ន្) ប៉ាណុន្តក្ត៏្ម្វូឱ្យកុ្មារចូលរមួ្សម្មក្ភាព្ផ្ខណ រ ( ូចជាសហគម្ ការសណម្តខអាយ៉ាខសលាេ ន្។ 
ល។ ) ស ើម្បផី្សព្វផ្ាយសក្ម្មភាព្  ូចជាការលាខន ។ សហគម្ ូចជា“ កាត រព្ស់ និ្ខជសណតើ រ” កាត រណលបខ
ស ើខចុោះ សព្ញនិ្យម្ណាស់ជាម្យួកុ្មារ (“ចុោះជសណតើ រ” ចាំសពាោះបញ្ហា  ូចជាការបសនទ របខព់ាសវាល
ពាសកាលឬ“ស ើខជសណតើ រ” ស្មាបឥ់រយិបថលា ឧ ហរណ៍  ឹខពី្សព្លសវលាសាំខាន្់ៗ ស ើម្បលីាខន ) 
។ ម្នុ្សសស វ្ើតាម្អវណី លពួ្ក្សគចូលចិតត ឬអវណី លពួ្ក្សគមាន្ ជាខអវណី លសគ្ោន្ណ់តបាន្លឺ។   

• សតត តសលើវ ិ្ ីស្អស្រសតចូលរមួ្: 
o ម្និ្ណម្ន្្គបវ់ ិ្ កីារផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ ាំខអស់ ្តវូបាន្យក្សៅស្បើរហូតសនោះសទ “ស្អរស្មាប់

ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័” សនោះសទ។ បសចចក្សទសណបបចូលរមួ្ ឧ ហរណ៍ៈ ការតស្ម្ៀបកាតជាបី្កុ្ម្ គឺសតត
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តសលើការជណជក្ណវក្ណញក្ជាជាខការបសខកើតជាស្អរអបរ់ ាំផ្សព្វផ្ាយ។ សោលបាំណខ ស ើម្បកី្ាំណតប់ញ្ហា  
និ្ខយល់្ព្ម្សលើ ាំសណាោះស្អយសាំខាន្់ៗ ណ ល ម្ រឱ្យសក្ម្មភាព្សហគម្ន្អ៍ាច ាំសណើ រការសៅបាន្។  

• ស្ជើសសរ ើសម្ស្ោបាយទាំនក្ទ់ាំន្ខសម្្សប: 
o តាម្រយៈម្ស្ោបាយទាំនក្ទ់ាំន្ខណ លអាចទុក្ចិតតបាន្  សតើមាន្ម្នុ្សសសោលសៅ (អនក្សបើក្ផ្លូវ / អនក្

មាន្ឥទធពិ្ល) ឬម្ស្ោបាយទាំនក្ទ់ាំន្ខណ ល្ក្មុ្ម្នុ្សសសោលសៅអាចស វ្ើបាន្ និ្ខម្ស្ោបាយណ ល
្ក្មុ្ម្នុ្សសសោលសៅម្និ្ទុក្ចិតត (ព្ត័ម៌ាន្សន្ោះ្តូវបាន្្បមូ្លសៅជាំហាន្ទី២ សៅសព្លយល់ពី្ទមាល ប់
នន្ការ្បា្ស័យ ក្ទ់ខរបស់្ក្មុ្ម្នុ្សសសោលសៅ) - អាចជាព្ត័ម៌ាន្ / សក្ម្មភាព្ជាក្ល់ាក្ណ់ាម្យួ
ណ ល្កុ្ម្ម្នុ្សសសោលសៅស វ្ើ។  

o ការគិត ល់អនក្ទទួលការផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័សៅក្នុខការសរៀបចាំណ លបាន្ស្ោខទុក្ ឧ ហរណ៍៖ 
្គសួ្អរសហគម្ន្ភ៍ាគស្ចើន្មាន្វទិយុ ប៉ាណុន្តវទិយុអាច្តូវបាន្ស្បើសោយសមាជិក្ក្នុខ្គួស្អរម្យួចាំនួ្ន្
ប៉ាសុណាណ ោះ  

o  ក្ទ់ខនឹ្ខ្កុ្ម្សោលសៅ ឧ ហរណ៍ កុ្មារសៅស្អលាសរៀន្ - ស្បើអវណី លសម្្សបស្មាបពួ់្ក្សគ ូច
ជាអាយ៉ាខឬសលាេ ន្។ 

o ភាព្សម្្សបសៅតាម្វបប្ម្ ៌ បរបិទខ្លោះ: អាចរាាំ និ្ខស្ចៀខបាន្ ប៉ាណុន្តបរបិទខ្លោះគឺម្និ្អាចស វ្ើណបបសន្ោះ
បាន្សទ សោយស្អរអនក្ នទគិតថាម្និ្សម្រម្យសទ។  

o រកី្រាយ / ចូលរមួ្: ្គសួ្អរសហគម្ន្គួ៍រណតរកី្រាយនឹ្ខសក្ម្មភាព្ និ្ខមាន្អារម្មណ៍ចខចូ់លរមួ្ពិ្ភាក្ា
ព្ត័ម៌ាន្ គឺការ្បា្ស័យ ក្ទ់ខោន សៅវញិសៅម្ក្ - ម្និ្្ោន្ណ់តផ្សព្វផ្ាយតាម្ស្អរប៉ាសុណាណ ោះសទ។  

• ស្ជើសសរ ើសទីតាាំខសម្្សប: 
• ស្អលាសរៀន្ ្ក្មុ្យុវជន្សាំរាបកុ់្មារ 
• ក្ណន្លខ្បជុាំស្មាបស់ហគម្ន្ ៍
• ក្ណន្លខណ លអាចស វ្ើការពិ្ភាក្ាជា្កុ្ម្បាន្ 

• ស វ្ើការជាម្យួវសិវក្រស ើម្បធីានថាវ ិ្ សី្អស្រសតផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ផ្ារភាា បជ់ាម្យួណផ្នក្សាំណខអ់នម្យ័: 
o វសិវក្រសូម្ស វ្ើការជាម្យួ្កុ្ម្សហគម្ន្ ូ៍ចជាគណៈក្មាម ្ិការទឹក្ស្អា តស ើម្បពី្្ខឹខនិ្ខសលើក្ក្ម្ពស់

ការចូលរមួ្របស់សហគម្ន្ ៍ (ឧ ហរណ៍ការណថរ ាំសាំណខអ់នម្យ័) ឱ្យមាន្ភាព្ជាមាច ស់ និ្ខមាន្
និ្រន្តរភាព្។  

វ ិ្ សី្អស្រសតសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ណចក្សចញជា ៦ ្ កុ្ម្។ ស្បើវ ិ្ សី្អស្រសតស្ចើន្្បសភទក្នុខការទាំនក្ទ់ាំន្ខ ូចជាតា
ម្វទិយុ តាម្របូភាព្ តាម្រយៈសរសសរ ស ើម្បធីានថាម្នុ្សស្គបោ់ន អាចទទលួបាន្ព្ត័ម៌ាន្ សបើស ោះជាោតជ់ា
អនក្អក្េរក្ម្ម សម្ើលម្និ្ស ើញ ឬស្អត បម់្និ្លឺក្ស៍ោយ។  
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ការ្បា្ស័យ ក្ទ់ខោន តាម្រយៈ្បព្ន័្ធ
ផ្សព្វផ្ាយ ាៗ្ំ  (ទូរទសសន្ ៍ វទិយុ ្បព្ន័្ធ
ផ្សព្វផ្ាយសខគម្ខិ្តតបណ័ណ ។ ល។ ) 

គិតថាសតើអនក្ណានឹ្ខទទួលព្ត័ម៌ាន្ពី្្បព្ន័្ធផ្សព្វផ្ាយ សហើយ
សតើ្ កុ្ម្ណានឹ្ខទទលួបាន្ព្តម៌ាន្ ាំខសន្ោះ។ សបើ្ បជាជន្ ាំខ
អស់ោន អាចស្បើ្ បាស់ទូរស័ព្ទចល័តបាន្ ាំខអស់ោន  គឺមាន្
ភាព្ង្ហយ្សលួក្នុខការបញ្ាូ ន្ស្អរបាន្យ៉ា ខឆបរ់ហ័ស 
ឧ ហរណ៍ ការសក្ើតស ើខសៅជាំខឺអាសន្នសរាគ ការផ្សព្វផ្ាយ
្ាៗំ  មាន្្បសយជន្ស៍ៅ ាំណាក្ក់ាល ាំបូខនន្ការស ល្ើយតបសៅ
នឹ្ខស្ោោះម្ហន្តរាយ ប៉ាណុន្តចាាំបាច់្ តវូណតសតត តសាំខាន្ស់ៅការ
ការទាំនក្ទ់ាំន្ខ ជាម្យួសហគម្ន្ស៍ៅវញិសៅម្ក្ ឧ ហរណ៍ 
“ ការទូរស័ព្ទចូលក្នុខក្ម្មវ ិ្ ”ី ស ល្ើយសាំណួរតាម្ក្ម្មវ ិ្ វីទិយុ។ 
ឧ ហរណ៍លានន្ការស្បើ្ បាស់្បព្ន័្ធទាំនក្ទ់ាំន្ខផ្សព្វផ្ាយ
្ាៗំ សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយសូម្ចុចសៅ្តខស់ន្ោះ here. 

សក្ម្មភាព្សហគម្ន្ ៍ (ឧ ហរណ៍ 
សលាេ ន្ / ពាក្តុ់ក្តាត ្ក្ណាតស់ វ្ើនឹ្ខន  
សហើយនិ្យយ, ចស្ម្ៀខ, និ្ ន្សរឿខ, 
ណខ្សភាព្យន្តជាស ើម្) សោយសតត តសលើការ
អនុ្វតតអនម្យ័សាំខាន្់ៗ  ូចជាការលាខ
ន សក្ម្មភាព្ពិ្សសសស្មាបកុ់្មារ 
ឧ ហរណ៍ការបង្ហា ញអាយ៉ាខតលុក្ណលប
ខ។ ល។  

្កុ្ម្ម្ក្ពី្សហគម្ន្៍្ តូវបាន្ បស្ខៀន្តាម្រយៈការស្អត បស់ភលខ 
និ្ខស្ចៀខចស្ម្ៀខជាម្យួោន ។ គាំនិ្តពី្ចស្ម្ៀខ និ្ខសភលខជា
ស្ចើន្អាចរក្បាន្តាម្ការចុចសៅទីសន្ោះ here. 

សក្ម្មភាព្ជា្ក្មុ្ (ឧ ហរណ៍ របូភាព្
 ូចជាតទ ាំខរបូភាព្ ្ក្ោស់តទ ាំខ ា្ំ និ្ខ ោ
្កាម្ សហវស ផ្លូវចម្លខសម្សរាគរាគ ណផ្ន្ទី
សហគម្ន្ ៍ ណលបខសរៀបកាតជា ៣្ក្មុ្  
ថខច់ាបស់ន្លកឹ្សឆន ត កាត រណលបខ  ាំខអស់
មាន្ទាំនក្ទ់ាំន្ខជាម្យួការពិ្ភាក្ា) 

អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័តាម្សហគម្ន្ ៍ និ្ខអនក្សៅក្នុខសហ
គម្ន្ស៍ វ្ើការជាម្យួ្កុ្ម្ៗណ លមាន្ស្ចើន្្កុ្ម្ និ្ខទាំហាំខុ្សៗ
ោន  អា្ស័យសលើសក្ម្មភាព្និ្ខបរបិទ។ ភាគស្ចើន្នន្
សក្ម្មភាព្ជា្ក្មុ្  ក្្សខស់ចញពី្ឧបក្រណ៍ការចូលរមួ្តល ស់
បតូរអនម្យ័ (PHAST) និ្ខឧបក្រណ៍សហគម្ន្ ឹ៍ក្នាំអនម្យ័
(CLTS)(សូម្សម្ើលសៅខាខស្កាម្ស្មាបព់្ត័ម៌ាន្បណន្ថម្) 
ប៉ាណុន្តឧបក្រណ៍ ាំខអស់សន្ោះ្តវូឱ្យសម្្សបសៅនឹ្ខបរបិទ
ស្ោោះម្ហន្តរាយ។  

ក្ាំណតរ់ក្អតតសញ្ហា ណ និ្ខស វ្ើការតាម្     
រយៈសហគម្ន្ ៍“ សជើខឯក្”  

្គសួ្អរ / បគុគល ណ លមាន្ឥទធពិ្លសៅក្នុខសហគម្ន្ ៍ និ្ខ
អាក្បបកិ្រយិអនម្យ័វជិាមាន្សៅក្នុខសហគម្ន្ ៍ ជាសមាជិក្

https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/fs_mass_media.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/fs_mass_media.pdf
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សហគម្ន្គ៍ាំរ ូល់អនក្ នទសទៀត។ សហគម្ន្ស៍ជើខឯក្ ាំខសន្ោះ 
អាចយក្ស វ្ើជាអនក្ចូលរមួ្ក្នុខសក្ម្មភាព្ផ្សព្វផ្ាយសលើក្
ក្ម្ពស់ឥរយិបថវជិាមាន្ 

ការ្បា្ស័យ ក្ទ់ខតទ ល់ខ្លួន្: ការសៅ
សលខផ្ទោះ ការពិ្ភាក្ាជា្កុ្ម្  

ស វ្ើការជាម្យួអនក្សម័្ គចិតត (ឧ ហរណ៍អនក្សម័្គចិតតមូ្ល
ោា ន្) អនក្្បមូ្លផ្តុ ាំសហគម្ន្ ៍អនក្ ឹក្នាំសហគម្ន្ ៍អនក្ ឹក្នាំ
ស្អសន។ ល។ 

ការជ្ម្ញុ  

ការជ្ម្ញុ គឺជាក្តាត ជ្ម្ញុ ល់ ាំសណើ រការសស្ម្ចចិតតសោយ
ម្និ្ ឹខខ្លួន្ស ើម្បតីល ស់បតូរឥរយិបថ។ ឧ ហរណ៏នន្ការជ្ម្ញុ: 
(១) បខគន្អ់នម្យ័មាន្ោក្ោ់ន្ស្អន ម្ស ើរសៅរក្ក្ណន្លខលាខ
ន តាម្រយៈផ្លូវ្កាលថមណ ល្តូវបាន្លាបព្ណ៌ភល។ឺ (២) គូរ
គាំនូ្រសលើគាំនូ្ស្បអបស់ជើខណណនាំអនក្ស្បើ្ បាស់សៅក្ណន្លខលាខ
ន និ្ខោក្ស់្អន ម្្មាម្ន សៅតាម្ក្ណន្លខលាខន ។ និ្ខ (៣) 
ោក្ក់្ញ្ចក្ស់ៅក្ណន្លខលាខន  

វ ិ្ សី្អស្រសតបចចុបបន្ន / វ ិ្ សី្អស្រសតណ លបសខើកតស ើខសោយសខគម្  
ម្ស្ោយបាយង្ហយ្សលួ គឺ្ោន្ណ់តស្បើវ ិ្ សី្អស្រសតសលើក្ក្ម្ពស់ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ និ្ខស វ្ើការជាម្យួអាជាា ្រ
សុខាភបិាលមាន្្ស្អប។់ អតថ្ បសយជន្ន៍ន្ការស្បើវវ ិ្ សី្អស្រសតណ លមាន្្ស្អបស់ន្ោះសោយស្អរថាអនក្សម័្គចិតត 
/ អាជាា ្រ មាន្ចាំសណោះ ឹខក្នុខការស្បើវ ិ្ សី្អស្រសតសន្ោះរចួសហើយ (កាតប់ន្ថយត្ម្វូការការបណតុ ោះបណាត ល ល់
អនក្សម័្គចិតត) សហើយពួ្ក្សគអាចស្បើ្ បាស់សមាា រៈផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ណ លមាន្្ស្អប ់ (ស្ម្បតាម្វបប្ម្៌
សហគម្ន្)៍ និ្ខ អាចចាាំសផ្តើម្សក្ម្មភាព្បាន្ឆបរ់ហ័ស (សោយ្តូវការសព្លសវលាតិចស ើម្បសី វ្ើសតសតមុ្ន្) ។ ប៉ាណុន្ត វ ិ្ ី
ស្អស្រសត ាំខសន្ោះស្បើរយៈសព្លយូរក្នុខ ាំសណើ រការណ លម្និ្សម្្សបស្បើក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយណ ល
សក្ើតស ើខសលឿន្សនោះសទ។  ូសចនោះឧបក្រណ៍្តូវការបន្ាាំក្នុខការស្បើ្ បាស់ជាមុ្ន្។  
➢ CLTS: អនម្យ័ ឹក្នាំសោយសហគម្ន្ ៍(CLTS) គឺជាវ ិ្ សី្អស្រសតស្បើសោយថាន ក្ជ់ាតិ ស ើម្បលុីបបាំបាតក់ារ

បតស់ជើខពាសវាលពាសកាលតាម្រយៈការបសញ្ឈោះឱ្យសហគម្ន្ជ៍ន្បទភាា ក្ស់ផ្ាើលសោយស្អរ ‘ការសខ្ពើម្
រសអើម្’។ សោលន្សយបាយរបស់្បសទសជាស្ចើន្សៅអាសីុ និ្ខអាស្រហវកិ្ ក្ស៍្បើ្ បាស់វ ិ្ សី្អស្រសតសន្ោះណ រ។ 
សោលបាំណខចម្បខរបស់ CLTS គឺស ើម្បឱី្យម្នុ្សសភាា ក្ស់ផ្ាើលណតសក្ម្មភាព្្បណហលជាម្និ្សូវពាក្ព់្ន័្ធ ឬ
អតម់ាន្្បសយជន្ប៍នទ បពី់្មាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយសទ។ ម្ោ៉ាខវញិសទៀត សៅសព្លមាន្ការអនុ្វតតបាន្លាម្នុ្
សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ ការស្បើរបូភាព្ និ្ខគាំនិ្តអវជិាមាន្្តូវស្បើសោយ្បុខ្បយត័ន ស្ពាោះឧបសគគ
ចម្បខពាក្ព់្ន័្ធនឹ្ខនឹ្ខក្ខវោះខាតសសវាក្ម្ម។  

➢ PHAST: វ ិ្ សី្អស្រសតតល ស់បតូរទមាល បអ់នម្យ័ (PHAST) មាន្សោលបាំណខស វ្ើឱ្យ្បសសើរស ើខនូ្វអាក្បប
កិ្រយិអនម្យ័ ស ើម្បកីាតប់ន្ថយជាំខឺរាគ និ្ខសលើក្ទឹក្ចិតត ល់ការ្គប់្ គខសហគម្ន្ឱ៍្យទទបួាន្ទឹក្ស្អា ត 
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និ្ខសសវាក្ម្មអនម្យ័្គប់្ ោន្។់ សោលការណ៍វ ិ្ សី្អស្រសតសន្ោះ គឺការចូលរមួ្របស់សហគម្ន្ស៍ៅក្នុខ
គស្មាខតទ ល់ ផ្តល់សិទធអិាំណាច និ្ខសលើក្ទឹក្ចិតឱ្យោតចូ់លរមួ្ក្នុខការសស្ម្ចចិតតអាំពី្សសវាក្ម្មណ លពួ្ក្
ោត់្ តវូការ ឬចខណ់ក្លម្ារ ឬណថរក្ាទុក្ ណ ល។ ឧបក្រណ៍ PHAST ្តូវបាន្ស្បើ្ បាស់ស ើម្បកីារវាយ
តនម្លមុ្ន្សព្លចាបស់ផ្តើម្ និ្ខជាសក្ម្មភាព្្កុ្ម្ក្នុខសព្លអនុ្វតត។ ណផ្ន្ការសក្ម្មភាព្សហគម្ន្អ៍ាចជា
ឧបក្រណ៍មាន្្បសយជន្ ៍ស ើម្បឱី្យសហគម្ន្ស៍ វ្ើការរមួ្ោន ក្នុខការណក្លម្ាស្អថ ន្ភាព្របស់ព្កួ្សគ។  

 

ណចក្រ ាំណលក្ព្ត័ម៌ាន្ជាម្យួសហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់៖កុ្ាំណចក្រ ាំណលក្ព្ត័ម៌ាន្-ការផ្សព្វផ្ាយ! 
ការណចក្រ ាំណលក្ព្ត័ម៌ាន្តាម្រយៈការផ្សព្វផ្ាយខាន ត្ាំ សោយស្បើ្ បាស់ស្អរម្និ្សូវមាន្្បសិទធភិាព្សទ។ ការ
ណចក្រ ាំណលក្ព្តម៌ាន្តាម្ម្ស្ោបាយពី្រផ្លូវ(Two-way communication) មាន្្បសិទធភាព្ខ្ពស់ ស វ្ើការជាម្យួ
សហគម្ន្ ៍ផ្តល់ឱ្យព្កួ្ោតម់ាន្ឱ្កាសបាន្ចូលរមួ្ និ្ខពិ្ភាក្ា។ បញ្ាូលសក្ម្មភាព្រមួ្បញ្ាូលោន  ( ូចជាការ
គូសណផ្ន្ទី) ោក្ ់ាំខព្ត័ម៌ាន្ជាក្ណ់សតខ ស ើម្បជួីយ សហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ ចាតវ់ធិាន្ការ              
សោោះ្ស្អយហានិ្ភយ័ស្មាបសុ់ខ្ភាព្ព្កួ្ោត។់  
ស្អរអនម្យ័៖ 
ស្អរអនម្យ័ អាចង្ហយ្សលួយល់សព្លណាសមាា រៈសនោះ្តវូបាន្សបាោះពុ្ម្ពមាន្ជារបូភាព្សផ្សខៗ (សសសរជា
អក្សរ ឬគូរជារបូភាព្) ។ ស្អរអនម្យ័ គឺម្និ្្តឹម្ណតជាសមាា រៈសបាោះពុ្ម្ព រាល់សក្ម្មភាព្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័
្តូវបាន្បសខកើតស ើខឱ្យមាន្ភាព្ពាក្ព់្ន័្ធ សហើយសបើស ោះឧបក្រណ៍ណ លមាន្ការចូលរមួ្ ូចជាការគូសណផ្ន្ទី
្តវូបាន្អនុ្វតតជុាំវញិ្បធាន្បទឬស្អរណ រ (ស្បើបខគន្អ់នម្យ័កុ្ាំបសនទ របខព់ាសវាលពាសកាល) ។ ស្អរអនម្យ័           
ជាទូសៅបាន្ម្ក្ពី្ត្មូ្វការក្នុខការ្បា្ស័យ ក្ទ់ខខ្លសីៅ្កុ្ម្សោលសៅ។  
សមាា រៈផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ ជាឯក្ស្អរសបាោះពុ្ម្ព និ្ខជាររបូភាព្ណ លយក្សៅស្បើសៅក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះ
ម្ហន្តរាយចាាំបាច់្ តូវយល់ពី្រសបៀបបសខកើតស្អរចាស់លាស់។ ស្អរខ្លោះ្ក្សួខសុខាភបិាលបាន្ស វ្ើរចួសហើយ 
 ូសចនោះអនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័មាន្ក្ណន្លខតល ស់បតូរតិចតចួបាំផុ្ត។ ប៉ាណុន្តសៅក្នុខស្អថ ន្ភាព្ណបបសន្ោះ ស្អរអាច្តវូ
បាន្តល ស់បតូរសៅតាម្បរបិទ សហើយ្តូវផ្តល់សយបល់ឱ្យអនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័បសខកើតជាស្អរខ្ល:ី ណ លអាច
ជួយ បសខកើតជាគាំនិ្ត បសខកើតជាស្អរ និ្ខបសខកើតជាសមាា រៈស្មាបចុ់ោះស វ្ើការអនុ្វតត។ ការសសខេបស្អរ មាន្ចាំណុច
សាំខាន្ ូ់ចខាខស្កាម្ៈ 
ការសសខេបស្អរ: 
• ស្អម្ញ្ា  :ស្បើពាក្យស្អម្ញ្ា និ្ខស្បើពាក្យណ លស្បើជាទូសៅក្នុខភាស្អ / ្ោម្ភាស្អក្នុខ្សកុ្ស ើម្បឱី្យ

ម្នុ្សសអាចយល់បាន្។ វ ិ្ ណី លអនក្និ្យយឃ្ល អវមី្យួអាចមាន្អតថន្យ័ខុ្សោន ពី្ស្អរណ លបាន្សសសរ។ 
កុ្ាំោក្ព់្ត័ម៌ាន្ស្ចើន្សព្ក្សៅក្នុខស្អរក្នុខសព្លណតម្យួ។ ស្អរ្តូវណតសម្្សបនឹ្ខបរបិទនិ្ខកាលៈ។ 

• ការបសញ្ចញបញ្ចូល: ្តូវបាន្បសខកើតសៅតាម្បរបិទ វបប្ម្ ៌និ្ខបញ្ហា អនម្យ័ជាក្ណ់សតខ។ សូម្្បខុ្បយត័ន
ចាំសពាោះស្អរណ លអនក្ស្អត ប ់ ស្អត បស់ហើយមាន្អារម្មណ៍ថាមាន្ការសជរ្បមាថ។ បញ្ហា អនម្យ័្តវូណតមាន្
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លក្េណៈជាក្ល់ាក្។់ ព្ត័ម៌ាន្ចាាំបាច់្ តវូបាន្ោក្ប់ណន្ថម្អតថន្យ័្គប ់ាំណាក្ក់ាល ស ើម្បសី ល្ើយតប និ្ខស វ្ើ
ឱ្យ្សបោន នឹ្ខសាំណខទឹ់ក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័។  

• ភាព្អាចស វ្ើបាន្៖ ស្អរ និ្ខសក្ម្មភាព្ចខឱ់្យមាន្តល ស់បតូរណ លអនក្ចខប់សញ្េោះ្តូវស វ្ើសៅតាម្អវណី លអាច
ស វ្ើសៅបាន្។ ឧ ហរណ៍ អនក្ម្និ្ចាាំបាចស់លើក្ទឹក្ចិតតឱ្យអនក្ស្អត ប ់លាខន នឹ្ខស្អប  ូឬទឹក្្គបស់ព្លសនោះ 
សបើមាន្អវជីាំនួ្សស្អប បូាន្ក្អ៍ាចលាខបាន្ណ រ។ 

• ភាព្្តឹម្្តវូ និ្ខភាព្ជាបល់ាបៈ់ ផ្តល់ជូន្្បជាជន្នូ្វព្ត័ម៌ាន្ ូចៗោន ។ សហការ និ្ខស្ម្បស្មួ្ល
ជាម្យួអខគការ នទសទៀត អាជាា ្រសុខាភបិាល។ ល។ ស ើម្បធីានថាោម ន្ភាព្ខុ្សោន ណាម្យួសក្ើតមាន្
ស ើយ។  

• ព្ត័ម៌ាន្ច្ម្ោុះ និ្ខក្តាក រជ្ម្ញុអារម្មណ៍៖ ការភាា បទ់ាំនក្ទ់ាំន្ខសៅក្តាត ជ្ម្ញុទឹក្ចិតតមាន្ឥទធពិ្លខ្ពស់
ជាខស្អរណ លណផ្ាក្សលើព្ត័ម៌ាន្ណ លម្នុ្សសបាន្ ឹខរចួសហើយ។ CLTS ជាក្តាត ជ្ម្ញុអារម្មណ៍ខាល ាំខក្នុខ
ការស វ្ើអឱ្យសាបស់ខ្ពើម្អវណី លអាចយក្ម្ក្ស្បើ្ បាស់បាន្។ ស្អរគរួណតង្ហយយល់ ្ សលួស្អត ប ់និ្ខមាន្ឯក្ជន្ភាព្។ 

• ការចូលរមួ្៖ សមាជិក្សហគម្ន្៍្ តូវចូលរមួ្ក្នុខការសរៀបចាំស្អរស ើម្បធីានថាស្អរ ាំខសន្ោះ្តូវបាន្ក្ាំណត់
សោលសៅស្មាបស់ហគម្ន្ស៍ ើម្បអីាចទទួលយក្និ្ខយល់បាន្ សបើសិន្ម្និ្សម្្សប សហគម្ន្ត៍ាម្
ោន្និ្ខតស ូម្តិក្នុខការណក្សាំរលួផ្ខណ រ។  

e. វ ិ្ ីស្អស្រសត និ្ខសមាា រៈអនុ្វតតស្អក្លបខនិ្ខស វ្ើសតសតមុ្ន្សព្លចាបស់ផ្តើម្ 
វ ិ្ សី្អស្រសតណ ល្តូវបាន្ស្ជើសសរ ើសសហើយ សហើយយល់្ព្ម្ និ្ខយក្សៅស្បើ្ បាស់ ្តូវសរៀបចាំបុគគលិក្ / អនក្
សម័្គចិតតនិ្ខសមាា រៈឱ្យរចួរាល់ ឧ ហរណ៍ ការថតសាំសលខសាំរាបក់្ម្មវ ិ្ វីទិយុ ្ពី្ន្របូភាព្សាំរាបស់ហគម្ និ្ខ
សរឿខសលាេ ន្ របូភាព្ស្មាបោ់ក្ណ់លបខផ្ក្ ់។ី ល។ 
ការស វ្ើសតសតស្អក្លបខរាល់សក្ម្មភាព្ម្នុ្សព្លចាបស់ផ្តើម្ជាម្យួ្កុ្ម្សោលសៅនិ្ម្យួៗសៅក្នុខជាំហាន្ទី២ 
មាន្ស្អរៈសាំខាន្ណ់ាស់ស ើម្បពិី្និ្តយឱ្យបាន្ចាស់ពី្អវណី ល្តូវស វ្ើ។ ការស វ្ើសតសតសន្ោះអាចស វ្ើជាម្យួ្កុ្ម្តូច
ម្យួម្នុ្សព្លចាបស់ផ្តើម្ស្បើវា។សុាំឱ្យ្ក្មុ្ម្នុ្សសសោលសៅបាន្ចូលរមួ្ ូចជា្កុ្ម្ណ ល្តូវសគសម្ើលរ ាំលខឱ្យ
ោតប់ាន្ចូលរមួ្ស វ្ើសតសតម្នុ្សព្លគស្មាខចាបស់ផ្តើម្ (ឧ ហរណ៍ ក្ម្មវ ិ្ វីទិយុ បទចាំសរៀខ សក្ម្មភាព្្ក្មុ្) អម្
សោយការពិ្ភាក្ាជា្កុ្ម្ (និ្ខ / ឬសាំភាសន្ព៍ាក្ក់្ណាត លរចនសម្ពន័្ធ) ស ើម្បជួីយ ក្ាំណតច់ាំណុច ូចខាខ
ស្កាម្: 
➢ គិតពី្ចាំណុចសាំខាន្់ៗ  : សតើសក្ម្មភាព្ង្ហយ្សលួចខចាាំឬសទ? អនក្្តូវណតអាចចខចាាំនិ្ខបក្្ស្អយស ើខ

វញិនូ្វព្ត័ម៌ាន្ឬអវណី លពួ្ក្សគបាន្យល់ពី្សក្ម្មភាព្សនោះ។  
➢ សក្ម្មភាព្បសញ្េស:សតើសក្ម្មភាព្ ាំខអស់សន្ោះ អាចជយួ ជ្ម្ញុសក្ម្មភាព្សផ្សខណ រឬសទ? សួរ្កុ្ម្ថាសតើ

ព្កួ្សគចខស់ វ្ើអវសីផ្សខ នឹ្ខតល ស់បតូរបនទ បពី់្ការស វ្ើសតសតមុ្ន្សព្លចាបស់ផ្តើម្ណ រឬសទ។  
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➢ បង្ហា ញភាព្វជិាមាន្: ពិ្ភាក្ាជាម្យួសមាជិក្សហគម្ន្ស៍ ើម្បធីានថារបូភាព្ ពាក្យ ឬ ោ្កាម្ណ ល្តវូ
បាន្ស្បើបញ្ាូ ន្ស្អរ និ្ខក្ាំណតប់ាំណខថាសតើចខឱ់្យស្អររបស់សយើខមាន្ឥទធពិ្លក្នុខក្្ម្តិប៉ាណុាណ និ្ខ
សជៀសវាខស វ្ើឱ្យអនក្ស្អត បម់ាន្អារម្មណ៍ថា ជាការ្បមាថសម្ើលង្ហយ ឬបាំភាន្អ់នក្ស្អត ប។់ 

ព្ត័ម៌ាន្ណ ល្បមូ្លបាន្ក្នុខក្ាំ ុខសព្លស វ្ើសតសតមុ្ន្សព្លចាបស់ផ្តើម្ ្ តូវស្បើស ើម្បណីក្ត្មូ្វសក្ម្មភាព្។ ធាន
ថាមាន្ភាព្បតណ់បន្សៅគស្មាខថវកិាស្មាបស់រៀបចាំសមាា រៈបណន្ថម្ស្ពាោះការស វ្ើសតសតមុ្ន្អាចក្ាំណតក់ារ
តល ស់បតូរត្មូ្វការ និ្ខស្អថ ន្ភាព្ភាល ម្ៗ។  
Q: មាន្វ ិ្ សី្អស្រសតជាស្ចើន្ សតើវ ិ្ សី្អស្រសតណាណ លមាន្្បសិទធភាព្បាំផុ្ត? 
ការស្ជើសសរ ើសវ ិ្ សី្អស្រសត្ តូវស្ជើសឱ្យ្តូវនឹ្ខ្កុ្ម្សោលសៅ និ្ខត្មូ្វការ។ ម្និ្មាន្“ វ ិ្ សី្អស្រសតលាបាំផុ្ត” 
អនក្ខ្លោះនឹ្ខ ាំសណើ រការលាជាម្យួ្កុ្ម្និ្ខបរបិទ វ ិ្ សី្អស្រសតខ្លោះ ាំសណើ រការបាន្លាជាម្យួកុ្មារសហើយវ ិ្ សីផ្សខ
សទៀតគឺលាស្មាបម់្នុ្សសសព្ញវយ័។ វ ិ្ សី្អស្រសតខ្លោះគឺចាាំបាចស់្បើស ើម្បអីាច្បា្ស័យ ក្ទ់ខជាម្យួជន្
ពិ្ការ ូចជាសមាា រៈង្ហយអាន្និ្ខង្ហយ្សលួស្មាបជ់ន្ពិ្ការសតិបញ្ហា និ្ខការលូតលាស់។ សូម្សរ ើសវ ិ្ ី
ស្អស្រសតណ លលាបាំផុ្តសោយវ ិ្ សី្អស្រសតសនោះមាន្អន្តរក្ម្មលាជាម្យួសហគម្ន្។៍ ស្អក្លបខវ ិ្ សី្អស្រសតជាមុ្ន្
ស ើម្បសីម្ើលថាសតើវា ាំសណើ រការយ៉ា ខ ូចសម្តច។  
 
Q: សតើខ្ាុ ា្ំ តវូអនុ្វតតការស វ្ើសតសតជាមុ្ន្យ៉ា ខ ូចសម្តច? 
អនក្គួរណតស្ជើសសរ ើស្កុ្ម្តូចម្យួពី្្ក្មុ្អនក្ណ លបាន្ប្មុ្ខទុក្សៅក្នុខវ ិ្ សី្អស្រសត និ្ខអនុ្វតត ូចសៅនឹ្ខជា
សម្សរៀន្ពិ្តៗ។ សរៀបចាំជាមុ្ន្នូ្វសាំណួរណណនាំម្យួចាំនួ្ន្ណ ល្តូវសួរសៅកាន្អ់នក្ទទួលផ្ល ក្ទ់ខនឹ្ខ
ការយល់ ឹខ និ្ខបញ្ហា អវណី លអាចសក្ើតស ើខនាំឱ្យមាន្ភាព្ច្ម្ខូច្មាស។ សួរសាំណួរ ូចណ ល្ក្មុ្បាន្
ពិ្ភាក្ាជា្កុ្ម្ សហើយក្ត់្ តាចសម្លើយទុក្។ កុ្ាំសភលចតាម្ោន្និ្ខបញ្ចូល្កុ្ម្សផ្សខៗោន ក្នុខការស វ្ើសតសតជ៍ា
មុ្ន្ពី្ស្ពាោះពួ្ក្សគអាចមាន្ការយល់ស ើញខុ្សោន ។  
Q. សតើខ្ាុ ា្ំ តូវរខច់ាាំរហូត ល់បញ្ចបជ់ាំហាន្ទី ១-៥ សទើបបសខកើតស្អរផ្សព្វផ្ាយខ្លរីបស់ខ្ាុ ាំឬ?  
ស ើម្បបីសខកើតស្អរខ្ល ី និ្ខបសខកើតសមាា រៈផ្សព្វផ្ាយបាន្លា ្តូវបសខកើតស្អរឱ្យមាន្ចាំណុចសាំខាន្់ៗ ណ លមាន្
សៅក្នុខជាំហាន្ទី១-៥ សទើបមាន្្បសិទធភិាព្ស្មាបក់ារអន្តរាគម្ន្ក៍្នុខការផ្សព្វផ្ាយសៅសហគម្ន្។៍ 
ស ោះបីជាមាន្សមាា រៈស្តៀម្ពី្្ក្សួខសុខាភបិាលក្ស៏ោយក្៏្ កុ្ម្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័គួរណតធានថាពួ្ក្សគ
បាំសព្ញបាន្តាម្សតខោ់រណ លមាន្ក្នុខតារាខ i  ស្អម្ញ្ា ការបសញ្ចញបញ្ចូលភាព្អាចស វ្ើបាន្ ភាព្្តឹម្្តូវ 
និ្ខភាព្ជាបល់ាប ់ការចូលរមួ្ សម្្សបតាម្លាំោបល់ាំសោយ ការសលើក្ទឹក្ចិតត និ្ខមាន្ការចូលរមួ្។  

 

ជំហា ទ ី៦ : កាអ្ វុតត  ៍ 

ការបញ្ចបជ់ាំហាន្ទី១  ល់ទី ៥ គឺជាវ ិ្ សី ើម្បធីានថាមាន្ណផ្ន្ការសក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័
្បក្បសោយ្បសិទធភាព្ សៅក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ ការអនុ្វតតចាាំបាច់្ តូវចាបស់ផ្តើម្ភាល ម្ៗសៅសព្ល
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ណ លអនក្ពាក្ព់្ន័្ធសាំខាន្់ៗ  ាំខអស់យល់្ព្ម្សលើណផ្ន្ការសហើយ។ 
សៅក្នុខបរបិទភាគស្ចើន្ណ លកាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្
្បតិបតតកិារមាន្សមាព ្យ៉ា ខខាល ាំខក្នុខការផ្តួចសផ្តើម្ ាំណាក្់
កាលអនុ្វតតពី្ស្ពាោះសក្ម្មភាព្បនទ ន្ម់្យួចាំនួ្ន្្តូវបាន្
សគគិតថាជាការចាាំបាចស់ៅសព្លចាបស់ផ្តើម្មាន្ស្ោោះ
ម្ហន្តរាយ។ អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័អាចបញ្ចូលរាល់
ធាតុសាំខាន្់ៗ ម្យួចាំនួ្ន្ក្នុខជាំហាន្ទី១  ល់ទី ៥ សហើយ
ឈាន្សៅរក្ការអនុ្វតត។ ស ោះយ៉ា ខណាក្ស៏ោយ
ណផ្ន្ការចាាំបាច់្ តូវបាន្ពិ្និ្តយស ើខអនុ្វតត និ្ខណក្សាំរលួ
ស ើខវញិ។ ការស វ្ើសតសតសមាា រៈ និ្ខវ ិ្ សី្អស្រសតផ្សព្វផ្ាយជាម្នុ្
អាចនាំឱ្យមាន្ការណក្សាំរលួនិ្ខស្ម្បខ្លួន្ខ្លោះៗស ើម្បធីានថាវា 
មាន្ភាព្្បាក្ និ្យម្ និ្ខសម្្សប។  
 

ការបណតុ ោះបណាត ល្ក្មុ្អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ 
សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ សមាព ្ ខ៍ាល ាំខម្យួគឺការស ល្ើយតបយ៉ា ខរហ័សសៅនឹ្ខស្អថ ន្ការណ៍។ បុគគលិក្ និ្ខ
អនក្សម័្គចិតត ាំខអស់គួរណតមាន្ការបណតុ ោះបណាត លជាមូ្លោា ន្អាំពី្រសបៀបស វ្ើការ  / រសបៀបសម័្គចិតតស្មាប់
កាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ សន្ោះរាបប់ញ្ចូល ាំខចាំសណោះ ឹខ ការយល់ និ្ខរសបៀបអនុ្វតតពី្សោលការណ៍
្គឹោះរបស់កាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ សីល្ម្ ៌និ្ខបទោា ន្ម្នុ្សស្ម្។៌ ្បសិន្សបើបុគគលិក្   / អនក្សម័្ គ
ចិតតណ លសទើបនឹ្ខស្ជើសសរ ើសថម ីស ើម្បសី ល្ើយតបនឹ្ខស្ោោះម្ហន្តរាយ្តវូទទួលបាន្ការបណតុ ោះបណាត លខ្លីៗ ប៉ាណុន្ត
ឱ្យបាន្្គប់្ ោន្។់  
ក្ម្មវ ិ្ បីណតុ ោះបណាត លម្និ្គួរមាន្រយៈសព្លណវខសព្ក្សទ វគគបណតុ ោះបណាត លគួរមាន្រយៈសព្លណតម្យួនថៃសទើប
លា សោយសតត តសលើចាំណុចសាំខាន្់ៗ  សហើយក្ស្អខជាំនញសោយ្ោន្ណ់តបណន្ថម្សម្សរៀន្ណ លចខោ់ក្ប់ញ្ាូលសនោះ 
(ឧ ហរណ៍៖ សរៀបចាំសម្សរៀន្រយៈ២សមា៉ា ខ / ពិ្និ្តយស ើខវញិក្នុខម្យួសបាត ហ៍ម្តខ) ។ ស វ្ើការសសខេបស ើខវញិ
ជាម្យួអនក្សម័្ គចិតតជា្បចាាំនថៃ ឬ្បចាាំសបាត ហ៍ជាណផ្នក្ម្យួនន្ការបណតុ ោះបណាត ល / ្តួតពិ្និ្តយ។ ´សរៀន្ពី្
ការង្ហរ’ វ ិ្ សី្អស្រសត គឺមាន្្បសិទធភាព្ណាស់ និ្ខទទលួសកាតសរសសើរពី្អនក្សម័្គចិតត។ ការបណតុ ោះបណាត ល
្តវូបាន្បស្ខៀន្សៅតាម្បរបិទ និ្ខការអនុ្វតតជាក្ណ់សតខសោយណផ្ាក្សលើចាំសណោះ ឹខជាំនញនិ្ខបទពិ្សស្អ្ន្៍
ណ លមាន្្ស្អបស់ហើយសតត តសលើត្មូ្វការជាក្ណ់សតខ។  
បុគគលិក្ និ្ខអនក្សម័្គចិតត ាំខអស់គួរណត ឹខពី្សោលបាំណខនន្ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័។ សរបុម្ក្: 
➢ អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ គួរណត ឹខពី្វ ិ្ សីរៀបចាំណផ្ន្ការនិ្ខអនុ្វតតក្ម្មវ ិ្ សីលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័សោយមាន្

្បព្ន័្ធ្ តួតពិ្និ្តយ រសបៀបក្នុខការស្ជើសសរ ើសវ ិ្ សី្អស្រសតសម្្សបស្មាបក់ារផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័្បក្ប
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សោយ្បសិទធភាព្ជាម្យួ នឹ្ខការចូលរមួ្របស់សហគម្ន្រ៍មួ្ ាំខយន្តការគណសន្យយភាព្ និ្ខរសបៀប      
ផ្តល់ព្ត័ម៌ាន្្តលប។់  

➢ អនក្ផ្សព្វផ្ាយសលើក្ក្ម្ពស់សហគម្ន្ ៍ អនក្សម័្គចិតតសហគម្ន្ ៍ អនក្្បម្លូផ្តុ ាំសហគម្ន្ ៍ ន្ិខបុគគលិក្
ផ្សព្វផ្ាយគួរណត ឹខពី្វ ិ្ វី ិ្ សី្អស្រសតអនុ្វតត ស ើម្បធីានថាសហគម្ន្ម៍ាន្សម្តថភាព្ស្បើ្ បាស់ការស្ម្ប
ស្មួ្លណផ្នក្ទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័បាន្លាបាំផុ្ត សក្ម្មភាព្ណបបសន្ោះណសតខឱ្យស ើញថា ស ើម្បកីារពារកុ្ាំឱ្យ
មាន្ជាំខឺរាគរសូ និ្ខជាំខឺណ ល ក្ទ់ខនឹ្ខទឹក្ម្និ្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ម្និ្លាសទៀត។  

សោយណផ្ាក្សលើបរបិទ អនក្ស្ម្បស្មួ្លការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ ចាបស់ផ្តើម្សោយការផ្តល់ការបណតុ ោះបណាត ល /     
វគគបណតុ ោះបណាត លរ ាំលឹក្ ល់អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ សហើយការបណតុ ោះបណាត លសន្ោះនឹ្ខស វ្ើឱ្យអនក្្បមូ្លផ្តុ ាំ
សហគម្ន្និ៍្ខ្កុ្ម្សហគម្ន្ម៍ាន្ ូចជាគណៈក្មាម ្ិការទឹក្ស្អា ត។ 
ក្លបីទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ WASH Cluster មាន្បណតុ ាំ ឯក្ស្អរបណតុ ោះបណាត ល (ជាម្យួបណាណ ល័យជាំនួ្យ) 
ណ លអាចស្បើស្មាបក់ារបណតុ ោះបណាត ល្កុ្ម្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ណ លស្ម្បខ្លួន្សៅនឹ្ខបរបិទ និ្ខត្ម្វូ
ការ។ ឯក្ស្អរបណតុ ោះបណាត ល ាំខសន្ោះមាន្សៅសលើអីុន្្ឺសណតសូម្ចុច្តខស់ន្ោះ WASH Cluster website. 
្គប់្ គខ្ក្មុ្អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ 
បុគគលិក្និ្ខអនក្សម័្គចិតត ាំខអស់្តូវបាន្្គប់្ គខបាន្លាតាម្រយៈ - ឱ្យពួ្ក្សគមាន្តួនទីចាស់លាស់សៅ
តាម្ការមុ្ខ្នទីណ លពួ្ក្សគទទួលខុ្ស្តូវ ស វ្ើណបបសន្ោះស ើម្បធីានម្និ្ឱ្យមាន្បន្ទុក្ការង្ហរស្ចើន្សព្ក្សទណ ល
នាំឱ្យពួ្ក្សគអាចរខផ្លប៉ាោះពាល់ពី្ស្ោោះម្ហន្តរាយណ រ។ អាជាា ្រ មាន្សោលន្សយបាយ្គប់្ គខអនក្សម័្ គ
ចិតត ណ លជាសោលន្សយបាយសលើក្ទឹក្ចិតត ល់អនក្សម័្ គចិតត សហើយក្ម៍ាន្សោលន្សយបាយជាក្ល់ាក្់
ស្មាបស់្ោោះម្ហន្តរាយណ រ។  
្កុ្ម្អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័្តូវបាន្សគសមាគ ល់ស ើញយ៉ា ខង្ហយ្សលួសោយ្ោន្ណ់តស ើញ អាវយតឺ ម្កួ្ ឬ
អាវកាក្ស់ហើយនឹ្ខមាន្សឈាម ោះ តល ក្សញ្ហា ឬ្ក្ោស់បិត ស ើម្បជួីយ ឱ្យមាន្គណសន្យយភាព្។ 
មាន្្បព្ន័្ធគណសន្យយភាព្ណ ល្តូវបាន្បសខកើតស ើខបនទ បពី់្ពិ្ភាក្ាជាម្យួសហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះ
ពាល់ និ្ខអាជាា ្រជាតិ ូសចនោះវាសម្្សបនឹ្ខបរបិទ។ ស្បើកាត រជូន្ ាំណឹខណ លមាន្ការពិ្ព្ណ៌នអាំពី្អវណី ល
្ក្មុ្ការង្ហរទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័កាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ក្ាំពុ្ខស វ្ើ បុគគលិក្ ក្ម្មវ ិ្  ីសក្ម្មភាព្សផ្សខ  ៗ និ្ខ
ក្ណន្លខណ លសហគម្ន្អ៍ាចសៅទទលួព្ត័ម៌ាន្បណន្ថម្ និ្ខវ ិ្ ណី លពួ្ក្ោតអ់ាចផ្តល់ម្តិសោយអនម្កិ្ -  ូច
ជា្បអបស់ាំបុ្ ត (សបើោតអ់ាចសរសសរបាន្គរួ មាន្្ក្ោស និ្ខប ចិ។ ល។ ) សលខ្ទូរស័ព្ទ ឬសឈាម ោះជន្បសង្ហគ
ល។ អនក្ស្ម្បស្មួ្លការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័គួរណតបសខកើត្បព្ន័្ធម្យួស្មាបក់ារ្គប់្ គខម្តិ ូសចនោះរាល់
សក្ម្មភាព្ និ្ខព្ត័ម៌ាន្្តលប់្ តវូបាន្ផ្តល់សៅសហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់វញិ។ 
ការផ្សព្វផ្ាយសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ជាម្យួសហគម្ន្ ៍

https://wrc.washcluster.net/
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ជស្ម្ើសនន្វ ិ្ សី្អស្រសត្ តូវបាន្ពិ្ភាក្ាខាខសលើសៅក្នុខជាំហាន្ទី៥ : ការស វ្ើណផ្ន្ការ។ សហើយពួ្ក្សគគួរណត្តូវស
សសរចាំណុចស្ោខបង្ហា ញសៅក្នុខណផ្ន្ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័។ ចខចាាំឱ្យ្បាក្ ថា វ ិ្ សី្អស្រសតសម្្សប 
នឹ្ខត្មូ្វការ (ជាំហាន្ទី១) ក្ាំណត់្ កុ្ម្សោលសៅណ លបាន្ក្ាំណតក់្នុខជាំហាន្ទី២ និ្ខបរបិទវបប្ម្។៌ ព្កួ្សគ
គួរណតស ល្ើយតបសៅនឹ្ខសោលបាំណខណ លបាន្ក្ាំណតក់្នុខជាំហាន្ទី ៤ សហើយ ល្ុោះបញ្ហច ាំខពី្ការវភិាគឧបសគគ
និ្ខក្តាត ជ្មុ្ញសលើក្ទឹក្ចិតតពី្ជាំហាន្ទី៣។ 
ស្បើវ ិ្ សី្អស្រសតរមួ្បញ្ចូលោន សោយសតត តសលើអន្តរក្ម្មតាម្ណ លអាចស វ្ើសៅបាន្ស ើម្បសីលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យមាន្ការ
ចូលរមួ្ពី្សហគម្ន្ស៍ោយឱ្យសហម្ន្រ៍ខផ្លប៉ាោះពាល់មាន្គាំនិ្តស វ្ើសក្ម្មភាព្ការពារជាំខឺ ក្ទ់ខទឹក្ក្ខ្វក្ ់
ខ្វោះបខគន្អ់នម្យ័ និ្ខក្ខ្វោះអនម្យ័តទ ល់ខ្លួន្។ 
សហការជាម្យួបគុគលតាម្ណផ្នក្ ណ លកាន្ក់ារណផ្នក្សាំណខទឹ់ក្ស្អា ត ឧ ហរណ៍ស្គឿខបរកិាេ រអនម្យ័ 
វសិវក្រ ជាខសឈើ ជាខសាំណខជ់ាស ើម្ ព្កួ្សគក្ជ៍ាណផ្នក្ម្យួនន្សក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័សៅក្នុខសហគម្ន្។៍ 
 

ការស្បើ្ បាស់្បអបផ់្សព្វផ្ាយអនម្យ័  
្បអបផ់្សព្វផ្ាយអនម្យ័គឺជា្បអបម់្យួ (ឬសាំណុាំ ្បអប)់ ណ លមាន្ជស្ម្ើសម្យួចាំនួ្ន្ណ លមាន្
្បសយជន្ស៍្មាបអ់នក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ស ើម្បចីាបស់ផ្តើម្សក្ម្មភាព្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ភាល ម្ៗបនទ បពី់្មាន្
ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ ្បអប ់ IFRC មាន្របស់របរណ លមាន្្បសយជន្ម៍្និ្ង្ហយរក្បាន្ភាល ម្ៗរមួ្មាន្សមាា រៈ
ការយិល័យ ្ក្ោសព្ណ៌ ក្នស្រន្ត ថាន ាំលាប អាំពូ្ល មា៉ា សីុន្ថត សម្ហាគ ហវូន្ សាំណុាំ របូភាព្ (៣ ឈុតស្មាប់
តាំបន្ស់ផ្សខៗោន ) និ្ខឧបក្រណ៍ស្មាបស់ រតុក្កាត អាយ៉ាខ។  បញ្ា ីរាយនម្សមាា រៈ ាំខសន្ោះសូម្ចុចទីសន្ោះ 
here អាជាា ្រជាតិ និ្ខ MSM ERUs បាន្បសខកើត្បអបផ់្សព្វផ្ាយអនម្យ័តាម្បរបិទតទ ល់ខ្លួន្។ 
ស្ជើសសរ ើសការក្ាំណតនិ់្ខសព្លសវលាសម្្សប 
ការក្ាំណតនឹ់្ខអា្ស័យសលើចាំនួ្ន្្បជាជន្សោលសៅ និ្ខវ ិ្ សី្អស្រសត។ សៅសព្លស្ជើសសរ ើសយក្ការសរៀបចាំសូម្
ពិ្ចារណាអាំពី្ម្ស្ោបាយសព្លសវលា និ្ខទីក្ណន្លខសូម្គិតពិ្ចារណារពី្ ាំសណើ រការសម្្សបបាំផុ្តស ើម្បសីៅ
 ល់្កុ្ម្ / សមាជិក្សហគម្ន្ស៍ផ្សខោន ណ លពួ្ក្សគអាចចូលរមួ្សក្ម្មភាព្និ្ខពិ្ភាក្ាបាន្។ ស វ្ើការជាម្យួ
្គូស ើម្បបីញ្ចូលសក្ម្មភាព្ម្យួចាំនួ្ន្ស្មាបកុ់្មារសៅស្អលាសរៀន្និ្ខក្លបឹយុវជន្។ សោយណផ្ាក្សលើបរបិទគរួ
ឱ្យសហគម្ន្ប៍ាន្ពិ្ភាក្ា /ស វ្ើសក្ម្មភាព្សហគម្ន្ក៍្នុខការ្បមូ្លអនក្ណ លសថិតសៅក្នុខ្កុ្ម្ទឹក្។ រមួ្
បញ្ចូលការផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ម្យួចាំនួ្ន្សោយភាា បជ់ាម្យួការណចក្ចាយសមាា រៈអនម្យ័។ គិតអាំពី្ត្មូ្វ
ការសផ្សខសទៀតសៅសលើសព្លសវលារបស់្បជាជន្សោលសៅសហើយសៅសព្លសវលាណ លអាចទទួលបាន្និ្ខអាច
ចូលរមួ្សក្ម្មភាព្បាន្ស្ចើន្បាំផុ្ត។ 
កិ្ចចសន្ោនិ្ខកាលវភិាគស្មាបស់ វ្ើ្ បព្ន័្ធផ្សព្វផ្ាយ្ាំ 
្បព្ន័្ធផ្សព្វផ្ាយអាច្តូវបាន្ស្បើស ើម្បពី្្ខីក្ក្ម្មវ ិ្ ឱី្យបាន្ ល់ក្្ម្តិអតិបរមាក្នុខរយៈសព្លពី្របីនថៃ ាំបូខ
បនទ បពី់្មាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ ្បព្ន័្ធផ្សព្វផ្ាយ ា្ំ នឹ្ខអា្ស័យសលើភាព្ចាាំបាច ់(ឧ ហរណ៍្បសិន្សបើការ
ចូលសៅកាន្ស់ហគម្ន្ម៍្និ្ង្ហយ្សលួសទ) និ្ខសលើថវកិា កិ្ចចសន្ោជាម្យួស្អថ នី្យទូ៍រទសសន្ ៍និ្ខវទិយុអាចស វ្ើ
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សៅបាន្សោយមាន្ជាំនួ្យពី្អាជាា ្រ។ ចាំណាាំថាម្នុ្សសពិ្បាក្ស្អត ប់្ បណហលជាម្និ្អាចទទួលបាន្ព្ត័ម៌ាន្ពី្
្បព្ន័្ធផ្សព្វផ្ាយ ា្ំ ៗ  ូចជាទូរទសសន្ ៍(សលើក្ណលខណតភាស្អសញ្ហា ្តូវបាន្ស្បើ) និ្ខវទិយុបាន្សទ។ 
ការស្ម្បស្ម្លួជាម្យួអនក្អនុ្វតតទឹក្ស្អា ត នទសទៀតស ើម្បធីានឱ្យបាន្នូ្វស្អរណ លមាន្ភាព្សីុសង្ហវ ក្ ់
ពិ្តជាមាន្ស្អរៈសាំខាន្ណ់ាស់។ ប៉ាណុន្ត សបើក្ម្មវ ិ្ ទូីរទសសន្រ៍ ឺ វទិយុ ផ្ាយោចស់ោយណ ក្ពី្អខគការ នទសទៀត
ស ើម្បសីចៀសវាខស្អរសផ្សខសទៀតណ ល្តូវបាន្សន្មតថាជាស្អររបស់កាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្។ 
 

ស វ្ើការរមួ្ោន ជាម្យួវសិវក្រ និ្ខអនក្ នទសទៀត  
អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័គឺជាណផ្នក្ម្យួនន្្កុ្ម្អនក្ផ្សព្វផ្ាយទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ សហើយ្កុ្ម្សន្ោះគួរណតស វ្ើ
ការជាម្យួោន  សហើយោម ន្ភាព្ផ្ទុយោន សទ។ ្កុ្ម្គួរណតមាន្ការ្បជុា្ំ កុ្ម្សទៀខ តនិ់្ខស វ្ើរបាយការណ៍រមួ្ោន ។  
ោា្ំ ទ ល់ការស្ជើសសរ ើស ការរចន ្បតិបតដកិារ និ្ខការណថរ ាំស្គឿខបរកិាេ រទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ - ណផ្នក្រខឹ 
អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័គួរណតស វ្ើការរមួ្ោន ជាម្យួវសិវក្រកាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ និ្ខបុគគលិក្រោា ភបិា
លមូ្លោា ន្ក្នុខការចូលរមួ្ម្ក្ស្អខសខស់មាា រៈអនម្យ័ស ើម្បធីានថាការស ល្ើយតបសម្្សបសៅនឹ្ខត្មូ្វ
ការរបស់្បជាជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ សហើយអវណី លព្កួ្សគទទលួបាន្ គឺព្កួ្ោតអ់ាចស្បើបាន្លាបាំផុ្ត។ 
អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ទទួលខុ្ស្តូវក្នុខការបក្ណ្បចាំណខច់ាំណូលចិតតសសចក្តបី៉ាខ្បាថាន របស់្បជាជន្
 ក្ទ់ខនឹ្ខការរចន និ្ខការោក្ស់មាា រៈស្បើ្ បាស់ទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ ល់វសិវក្រ។ ្ កុ្ម្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័គរួ
ណតជួយ ស្មួ្ល ល់ការពិ្ភាក្ាជាម្យួ្គបណ់ផ្នក្នន្សហគម្ន្រ៍មួ្មាន្បុរស ស្រសតី កុ្មារ និ្ខជន្ពិ្ការស ើម្បី
ធានថា ទសសន្ៈរបស់ព្កួ្សគ្តវូបាន្សគចាបអ់ារម្មណ៍ ក្ទ់ខនឹ្ខការរចន និ្ខការស្ជើសសរ ើសក្ណន្លខស្បើ
្បាស់ទឹក្ស្អា តអនម្យ័។ ឧ ហរន្ ៍ សតើមាន្ក្ណន្លខសបាក្គក្ស់្មាបស់បាក្ខាវអាវ្តឹម្្តូវតាម្ខាន តណ រ
ឬសទ? សតើកុ្មារឈ ល់ក្ណន្លខក្ាល់រ ៉ាបូ សិន្ណ រឬសទសតើមាន្ការសរៀបចាំអនម្យ័ស្មាបកុ់្មារណ រឬសទ?  
្គបណ់ផ្នក្ ាំខអស់នន្សហគម្ន្គួ៍រណតចូលរមួ្ក្នុខការស វ្ើសតសតស្អក្លបខរាល់សាំណខទឹ់ក្ស្អា តអនម្យ័សម្
លមម្អាចស្បើ្ បាស់បាន្ សបើម្និ្លាសទ្តូវស វ្ើការជាម្យួវសិវក្រស ើម្បតីល ស់បតូរក្ណន្លខណ លខ្លោះខាតសនោះ។ 
គរួមាន្ណផ្ន្ការស្មាប់្ បតិបតតកិារ និ្ខណថ ាំ។ សោយណផ្ាក្សលើបរបិទ្កុ្ម្អនក្ផ្សព្វផ្ាយសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ជយួ 
បសខកើតគណៈក្មាម ្ិការស្បើ្ បាស់ទឹក្ស្អា តណ លអាចទទួលខុ្ស្តូវក្នុខការណថរក្ាសាំណខទឹ់ក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័
 ាំខសនោះមាន្ ូចជា មា៉ា សីុន្បូម្ទឹក្ រ ៉ាបូ សិន្ជាស ើម្។ 
្កុ្ម្អនក្ផ្សព្វផ្ាយសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ស វ្ើការជាម្យួវសិវក្រស ើម្បធីានថាមាន្ : 
➢ ភាព្អាចទទលួយក្បាន្ - រាល់សាំណខទឹ់ក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័្តូវនឹ្ខការចខប់ាន្ និ្ខបទោា ន្ក្នុខតាំបន្។់ 

ឧ ហរណ៍ ្បសភទបខគន្និ់្ខសមាា រៈស្បើ្ បាស់ សមាា រៈសាំរាបស់ាំអាតគូថ។  
➢ ភាព្អាចស្បើ្ បាស់បាន្ - ស្មាប់្ គបណ់ផ្នក្ ាំខអស់សៅសហគម្ន្ ៍  ាំខនក្ណ់ លមាន្ កុ្មារតូច្តវូ

ទទលួបាន្បខគន្អ់នម្យ័សម្្សបត្ម្វូជាចាាំបាច។់ 
➢ សុវតថភិាព្ - ហានិ្ភយ័នន្អាំសព្ើហខិា ក្ទ់ខនឹ្ខសយន្ឌ្រ័អាចសក្ើន្ស ើខគួរឱ្យក្តស់មាគ ល់បនទ បពី់្មាន្

ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ ពិ្ភាក្ាជាម្យួសហគម្ន្សួ៍រថាសតើមាន្ក្ខវល់អវសីទពី្សាំណខទឹ់ក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័
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 ាំខសនោះ ្តវូពិ្និ្តយសម្ើលថាមាន្សភលើខបាំភលឺ្ គប់្ ោន្ស់ៅជិតបខគន្ ់ មាន្ចាក្ស់ស្អរសៅសលើ វ របខគន្ណ់ រឬ
សទ។  

➢ បរយិបន្ន - សតើរាល់សាំណខទឹ់ក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ណ លបាន្ណបខណចក្សៅតាម្្ក្មុ្ម្នុ្សសសផ្សខៗោន  ការ
រចនរបស់សាំណខក់្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ សតើមាន្បខបាូន្ជន្ជាតិណាខ្លោះណ លក្ាំពុ្ខ្តូវបាន្សគ
សម្ើលង្ហយ សហើយអាចម្និ្មាន្លទធភាព្ទទួលបាន្សសវាក្ម្មទឹក្ស្អា ត ឬសាំណខទឹ់ក្ស្អា ត អនម្យ័ណ រ
ឬសទ?  
 

ការទទួលបាន្ទឹក្ផឹ្ក្្បក្បសោយសុវតថភិាព្ 
អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ក្អ៏ាចសហការជាម្យួវសិវក្រស ើម្បធីានថា្បជាជន្អាចទទួលបាន្ទឹក្ស្អា ត។ 
អា្ស័យសលើបរបិទ្បសិន្សបើចាាំបាច់្ កុ្ម្អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័នឹ្ខសលើក្ក្ម្ពស់ ស វ្ើការផ្សព្វផ្ាយពី្វ ិ្ ី
បន្សុទធទឹក្តាម្្គួស្អរសៅម្សហគម្ន្ ៍ និ្ខ្គួស្អរសហគម្ន្ន្ ៍ តាម្រយៈការោា្ំ ទពី្វសិវក្ររបស់កាក្បាទ
្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ ក្នុខការបណតុ ោះបណាត លសហគម្ន្ ៍ ពី្រសបៀបស្បើ្ បាស់សមាា រៈបន្សុទធទឹក្ និ្ខស វ្ើការ
តាម្ោន្ស ើម្បធីានថាសហគម្ន្ស៍្បើ្ បាស់ផ្លិតផ្លបន្សុទធទឹក្បាន្្តឹម្្តូវ និ្ខទឹក្មាន្សុវតថភិាព្
ស្មាបផឹ់្ក្ សហើយរក្ាទុក្ទឹក្ផឹ្ក្ក្នុខ្ុខស្អា តយ៉ា ខមាន្សុវតថភិាព្សៅតាម្្គសួ្អរ ។ 

  

ការទទលួបាន្សមាា រៈអនម្យ័សម្្សបៈការណចក្ចាយជាំនួ្យ 
ការណចក្ជាំនួ្យរបស់កាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ជា្ម្មតា្តូវបាន្ស វ្ើស ើខសោយ្កុ្ម្ជួយ សសស្រង្ហគ ោះបនទ ន្។់ 
អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ម្និ្ស វ្ើការណចក្ចាយផ្លិតផ្លណ ល ក្ទ់ខនឹ្ខអនម្យ័សទ (ឧបក្រណ៍ សមាា រៈស វ្ើ   
អនម្យ័ ស្អប  ូ ្ុខជាស ើម្) ប៉ាណុន្តពួ្ក្សគអាចចូលរមួ្ក្នុខការណចក្សមាា រៈខ្លោះណ លជាណផ្នក្ម្យួនន្ការបណតុ ោះប
ណាត ល ូចជាសក្ម្មភាព្ស វ្ើបង្ហា ញ ឬសក្ម្មភាព្ផ្សព្វផ្ាយនន។ រក្ភាព្ខ្វោះចសនល ោះណ លម្និ្អាចទទួល
បាន្សមាា រៈសាំខាន្់ៗ  (ស្អប  ូ ្ុខទឹក្ សមាា រៈអនម្យ័សព្លមាន្រ ូវ) ចាាំបាច់្ តវូរាយការណ៍សៅ្ក្មុ្ផ្តល់
ជាំនួ្យណ លក្ាំពុ្ខស វ្ើ្ បតិបតតកិារសោយអាជាា ្រ / ឬ IFRC ។ អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័មាន្តួនទីសាំខាន្ក់្នុខ
ការធានថាសមាជិក្សហគម្ន្ ៍ាំខអស់ (បុរសស្រសតី និ្ខកុ្មាររមួ្ ាំខជន្ពិ្ការ) ទទលួបាន្សមាា រៈអនម្យ័
ណ លសម្្សបនឹ្ខត្មូ្វការរបស់ពួ្ក្សគ។ ពួ្ក្សគគួរណតជួយ ភាា បទ់ាំនក្ទ់ាំន្ខរវាខការស្អត បស់ហគម្ន្និ៍្ខការ
ទាំនក្ទ់ាំន្ខជាម្យួ្កុ្ម្ផ្តល់ជាំនួ្យ។ អនក្ផ្សព្វផ្ាយក្គួ៏រណតជួយ ក្នុខការតល ស់បតូរព្ត័ម៌ាន្រវាខ្កុ្ម្ផ្តល់ជាំនួ្យ
និ្ខសហគម្ន្ផ៍្ខណ រ។ ផ្តល់ការស ល្ើយតបពី្សហគម្ន្ប៍នទ បពី់្ការណចក្ចាយឧបក្រណ៍អនម្យ័។ អនក្
ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័គរួណតពាក្ព់្ន័្ធជាម្យួព្ត័ម៌ាន្សមាា រៈអនម្យ័ ស ើម្បធីានថាសហគម្ន្ ៍ាំខអស់យល់
 ឹខអាំពី្សិទធរិបស់ពួ្ក្សគ សហើយព្ត័ម៌ាន្ និ្ខស្អរសតីអាំពី្អនម្យ័ គឺសម្រម្យ។ ្បព្ន័្ធបញ្ា រស្មាបោ់ក្ស់មាា រៈ  
អនម្យ័ (ក្ណន្លខណ លម្នុ្សសអាចស្ជើសសរ ើស និ្ខយក្សមាា រៈអនម្យ័ណ លព្កួ្សគ្តវូការ) ្បណហលជាសម្រម្យជាខ
ការណចក្ចាយឧបក្រណ៍អនម្យ័។ 
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ការទាំនក្ទ់ាំន្ខជាម្យួអនក្ពាក្ព់្ន័្ធសាំខាន្់ៗ  ាំខអស់ 
ការអនុ្វតតណផ្ន្ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័គិតពី្ការស្ម្បស្ម្ួលជាម្ួយអនក្ពាក្ព់្ន័្ធសាំខាន្់ៗឱ្យបាន្លា៖ 
➢ អនុ្្កុ្ម្អនក្ផ្សព្វផ្ាយសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ទឹក្ស្អា តអាចផ្តល់នូ្វការផ្ារភាា បស់ៅនឹ្ខន គូ នទសទៀត

ណ លស វ្ើការសៅក្នុខវស័ិយសន្ោះសហើយក្អ៏ាចបសខកើតនូ្វអនុ្ស្អសន្ប៍សចចក្សទសណ លចាាំបាច់្ តូវពិ្ចារណា
ផ្ខណ រ។ 

➢ សហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់មាន្្ន្ធាន្ស ើម្បោីា្ំ ទសក្ម្មភាព្សផ្សខៗ។អាជាា ្រជាតិក្ម៏ាន្្ន្ធាន្
ស្មាប់្ ោា្ំ ទ ូចោន  ឧ ហរណ៍ សតើពួ្ក្សគមាន្្បអបផ់្សព្វផ្ាយអនម្យ័ សមាា រៈ IEC ឬ្បអប់
ឧបក្រណ៍ណ រឬសទ? អខគការណ លមាន្អាណតតោិា្ំ ទជន្ពិ្ការអាចផ្តល់ជាំនញបសចចក្សទសសលើសក្ម្មភាព្
សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ណបបបរយិបន្ន ណ លអាចឱ្យអនក្្គបោ់ន ចូលរមួ្ក្នុខសហគម្ន្ប៍ាន្។ រោា ភបិាលក្៏
អាចមាន្សតខោ់រតទ ល់ខ្លួន្ផ្ខណ រ (ឧ ហរណ៍សោលន្សយបាយជាតិអាចបញ្ហា ក្ពី់្វ ិ្ សី្អស្រសតជាក្ល់ាក្់
ក្នុខការស្បើ្ បាស់) ។   

Q: សហតុអវចីាាំបាចណ់ចក្ស្អប កូ្នុខសព្លមាន្ម្ហន្តរាយ? 
ស្អប គឺូសាំខាន្ណ់ាស់ស្ពាោះស្អប ជួូយ ជាំរោះធាតុបខកជាំខឺ និ្ខបាក្ស់តរសីៅសលើណសបក្ណ លទឹក្ម្និ្អាចលាខ    
ជាំរោះបាន្សទ។ ព្ត័ម៌ាន្បណន្ថម្អាំពី្ស្អប  ូនិ្ខអនម្យ័ន សូម្ចុចទីសន្ោះ here. 
 
Q :ការ្គប់្ គខអនម្យ័សព្លម្ក្រ ូវ សតើអនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័មាន្តួនទីយ៉ា ខ ូចសម្តច? 
វាមាន្ស្អរៈសាំខាន្ខ់ាល ាំខណាស់ក្នុខការរមួ្បញ្ចូលការ្គប់្ គខអនម្យ័សព្លម្ក្រ ូវក្នុខសក្ម្មភាព្អបរ់ ាំ
ផ្សព្វផ្ាយអាំពី្អនម្យ័។ តួនទីរបស់អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ គឺ្តូវពិ្ភាក្ាជាម្យួស្រសតីក្នុខសហគម្ន្៍
ស ើម្បរីក្ឱ្យស ើញនូ្វអវណី លជាទមាល បណ់ លមាន្ និ្ខសមាា រៈចាាំបាចស់្មាបអ់នម្យ័សព្លម្ក្រ ូវ សហើយ
ស្បើព្ត័ម៌ាន្ ាំខសនោះ ស ើម្បសីរៀបចាំជាសមាា រៈអបរ់ ាំសៅ ល់្គសួ្អរសនោះវញិ (អាចសៅថា ជាសមាា រៈការពារ
សសចក្តនីថលថនូរសព្លម្ក្រ ូវ ឬជាសមាា រៈស្មាបស់្រសតី) សោយផ្តល់ម្តិសយបល់ ល់្កុ្ម្សសស្រង្ហគ ោះ។ ព្ត័ម៌ាន្
បណន្ថម្សតីពី្ការ្គប់្ គខអនម្យ័សព្លម្ក្រ ូវសូម្ចុច្តខច់ាំនុ្ចសន្ោះ here. 
 
Q. សតើមាន្អវសីក្ើតស ើខ សបើសិន្ជាឱ្យជាលុយជាំនួ្សឱ្យការណចក្ចាយសមាា រៈអនម្យ័ - សតើអនក្ផ្សព្វផ្ាយអ
នម្យ័្តវូពាក្ព់្ន័្ធណ រឬសទ? 
ក្ម្មវ ិ្ សីផ្ទរ្ បាក្ទ់ទួលបាន្ការចូលចិតតកាន្ណ់តស្ចើន្សហើយក្នុខមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ ស្អច់្ បាក្ ់ (បណ័ណ ទូ ត ់    
គូប៉ាខុ ឬម្លូបប ន្ប័្ ត) អាច្តូវបាន្ណចក្ចាយជាំនួ្សសមាា រៈអនម្យ័។ ការង្ហររបស់អនក្ផ្សព្វផ្ាយ      
អនម្យ័នឹ្ខសៅណតមាន្ស្អរៈសាំខាន្។់ វាចាាំបាចណ់ាស់ក្នុខការពិ្ស្ោោះសយបល់ជាម្យួសហគម្ន្ស៍ ើម្បី
ណសវខយល់ពី្តាំរវូការ និ្ខចាំណខច់ាំណូលចិតតរបស់ពួ្ក្សគសហើយ្បសិន្សបើ្ បព្ន័្ធទូ ត់្ បាក្ ់ / បណ័ណ ទូ ត់
នឹ្ខមាន្្បសិទធភិាព្ស្មាបពួ់្ក្សគ ស ើម្បធីានថា្បជាជន្យល់ពី្ ាំសណើ រការ និ្ខតាម្ោន្ពី្រសបៀបណ ល

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/9789241597906/en/
https://ifrcwatsanmissionassistant.wordpress.com/menstrual-hygiene-management/
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ពួ្ក្សគស វ្ើការសស្ម្ចចិតត (ឧ ហរណ៍ ទិញសមាា រៈសមាា តស្មាប់្ គសួ្អរ) ស ើម្បកីាតប់ន្ថយការ្បឈម្
នឹ្ខហានិ្ភយ័សុខ្ភាព្ស្អធារណៈក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ និ្ខអនុ្វតតតាម្រសបៀបការស្បើ្ បាស់បាន្
្តឹម្្តូវ។  
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ជំហា ទ៧ី : ការម្រតតួព ិមិ្រត  ងិការវាយតលំល 

ការ្តតួពិ្និ្តយ គឺមាន្ស្អរៈសាំខាន្ស់ ើម្បបីង្ហា ញវឌ្ឍន្ភាព្ - ថាសតើសោល
បាំណខក្ាំពុ្ខ្តូវបាន្សស្ម្ចសហើយម្តិសយបល់្តូវបាន្ស្អត បនិ់្ខ
អនុ្វតត។ ្កុ្ម្ ាំខអស់ (រមួ្ ាំខវសិវក្រ) គួរណតចូលរមួ្សហើយ្តូវណត
យល់ពី្ ាំសណើ រការ្តួតពិ្និ្តយ ណ លគួរណតជាណផ្នក្ម្យួនន្ក្ម្មវ ិ្ បី
ណតុ ោះ បណាត លស្មាបអ់នក្សម័្ គចិតតតាម្សហគម្ន្ផ៍្ខណ រ។  
ចូលរមួ្ជាម្យួសហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ក្នុខការ្តួត       
ពិ្និ្តយ្បមូ្លព្ត័ម៌ាន្ណថម្ ាំខចូលរមួ្ក្នុខការវភិាគស ើម្បជួីយ 
ធានថាក្ម្មវ ិ្ សីន្ោះសម្្សបនឹ្ខត្មូ្វការរបស់ពួ្ក្សគ - ព្កួ្សគ
នឹ្ខ ឹខចាស់នូ្វអវណី លបាន្សក្ើតស ើខ សហើយសហតុអវបីាន្ជា្គប់
ណផ្នក្ ាំខអស់នន្សហគន្៍្ តវូចូលរមួ្ស្ពាោះជយួ ផ្តល់អាំណាច ល់ព្កួ្
សគ។ ស ើម្បឱី្យមាន្ការ្គប់្ គខនិ្ខភាព្ជាមាច ស់ក្ម្មវ ិ្ កីាន្ណ់តស្ចើន្ម្នុ្សស
សផ្សខោន សៅក្នុខសហគម្ន្នឹ៍្ខមាន្ត្មូ្វការសផ្សខៗោន សហើយ្បណហលជាមាន្លទធភាព្ស្បើ្ បាស់ម្ស្ោបាយសផ្ស
ខៗោន  ូសចនោះវាសាំខាន្ណ់ាស់ណ លមាន្ការចូលរមួ្ពី្្កុ្ម្ម្នុ្សស ាំខអស់ក្នុខការឃ្ល ាំសម្ើល ឧ ហរណ៍ បរុស ស្រសត ី
កុ្មារ និ្ខ្ក្មុ្ង្ហយរខស្ោោះ។ ល។  
សូចនក្រសៅក្នុខ្ក្បខ្ណ័ឌ ម្លូោា ន្ ្តូវបាន្ស្បើស ើម្បធីានថាព្កួ្សគបាន្ផ្ាភាា បសូ់ចនក្រទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ផ្ខ
ណ រ WASH Indicators.។ ្ក្មុ្្តវូការតាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាព្ និ្ខផ្លប៉ាោះពាល់នន្ក្ម្មវ ិ្ សីលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ 
ស ើម្បកី្ាំណតនិ់្នន ការ ឧ ហរណ៍ ការស្បើ្ បាស់បខគន្អ់នម្យ័ និ្ខត្មូ្វការបន្ាាំ សក្ម្មភាព្ និ្ខវ ិ្ សី្អស្រសតអនុ្វតតស ើខ
វញិ។ សាំណួរសាំខាន្ម់្យួណ ល្តូវសួរគឺថា សតើណផ្នក្ ាំខអស់នន្សហគម្ន្ស៍ព្ញចិតតនឹ្ខសមាា រៈស្បើ្ បាស់ទឹក្
ស្អា ត សហើយក្ាំពុ្ខស្បើ្ បាស់វាណ រឬសទ។  
វ ិ្ សី្អស្រសតស្មាបក់ារ្តួតពិ្និ្តយរមួ្មាន្ : 

• ការស ើរកាតភូ់ម្ ិការសសខកត ការនិ្យយ ជាម្យួសហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ 
• ពិ្ភាក្ា្កុ្ម្ 
• ការសសខកត 
• សបាោះសឆន តជាសន្លកឹ្តាម្ផ្ក្ ់តី 
• ការស វ្ើណផ្ន្ទី 
• ្បជុាំជាម្យួសហគម្ន្ ៍
• ្បជុាំជាម្យួ្កុ្ម្ 

https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/watsan20poa20template.docx
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របាយការណ៍ និ្ខការស វ្ើបចចុបបន្នភាព្ពី្ព្ត័ម៌ាន្បាន្ម្ក្ពី្ការ្តួតពិ្និ្តយ សហើយ្តវូបាន្ចខ្ក្ខ និ្ខណចក្រ ាំណលក្។ 
ព្ត័ម៌ាន្គួរណត្តូវបាន្ពិ្ភាក្ា និ្ខវភិាគ។ ឧ ហារណ៍ ការពិ្ចារណាម្និ្្តឹម្ណតគិតថាសតើសោលសៅ្តូវបាន្
សស្ម្ច ឬអតស់នោះសទ ប៉ាណុន្ត្ តូវគិតថា សតើសោលបាំណខសម្្សបសៅនឹ្ខត្មូ្វការណ រសទ។ សព្លសវលា និ្ខការ
្តួតពិ្និ្តយឱ្យបាន្ញឹក្ញាប ់គឺអា្ស័យសលើបរបិទ។ ឧ ហរណ៍ ទាំហាំនន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ។  
ការ្តួតពិ្និ្តយម្និ្្តឹម្ណតសតត តសលើសូចនក្របរមិាណ ( ូចជា ចាំន្នួ្បខគន្)់ ប៉ាណុន្តក្គួ៏រណតបញ្ចូលសូចនក្រគុណ
ភាព្ផ្ខណ រ (សោយមាន្ការស ល្ើយតបពី្្បជាជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ម្និ្ថា្គបណ់ផ្នក្ ាំខអស់នន្សហគម្ន្៍
ក្ាំពុ្ខស្បើ្ បាស់បខគន្អ់នម្យ័សហើយសព្ញចិតតនឹ្ខបខគន្ ់ាំខសនោះណ រឬសទ) ។ ស្អត បអ់នក្សម័្ គចិតត និ្ខអាជាា ្រមូ្ល
ោា ន្ ស វ្ើក្ាំណត់្ តា និ្ខតាម្ោន្ការនិ្យយពី្ការស្បើបខគន្ផ់្ខណ រ។ សូម្ចូលសម្ើលទ្ម្ខ់្ តួតពិ្និ្តយណ ល្តវូ
បាន្ណក្ស្ម្លួរចួសហើយសោយចុច្តខច់ាំនុ្ន្សន្ោះ here. 

 
សូចនក្រ  ម្ស្ោបាយនន្ការសផ្ទៀខ

តទ ត ់
ភាព្ញឹក្ញាប ់

បរសិ្អថ ន្ស្អា ត ោម ន្លាម្ក្ ការស ើរសម្ើលកាតភូ់ម្ ិ រាល់នថៃ រាល់២នថៃម្តខ 
អនក្ស្បើ្ បាស់ទទួលខុ្ស្តូវចាំសពាោះការ្គប់្ គខ និ្ខណថ ាំ
សាំណខអ់នម្យ័សោយខ្លួន្ឯខ  

ស ើរសសខកតសម្ើលបខគន្់
សហគម្ន្ ៍

រាល់នថៃ រាល់២នថៃម្តខ 

ភាគរយនន្្បជាជន្លាខន ជាម្យួស្អប ឬូសផ្ោះស្កាយ
សព្លប៉ាោះពាល់ជាម្យួលាម្ក្ ឬ ភាព្ក្ខ្វក្ស់ផ្សខៗ 

ស ើរសសខកតសម្ើលក្ណន្លខ
លាខន  

រាល់នថៃ រាល់២នថៃម្តខ 

មាន្ទឹក្ស្អា តស្មាបផឹ់្ក្ 
ចុោះពិ្និ្តយសៅ្តខក់្ណន្លខ

ផឹ្ក្ 
រាល់នថៃ រាល់២នថៃម្តខ 

ទឹក្្តូវបាន្សតុក្ទុក្សោយសុវតថភិាព្សៅក្នុខផ្ទោះ (្ុខស្អា ត 
និ្ខមាន្្គប)  

ចុោះពិ្និ្តយតាម្្គួស្អរ ម្យួសបាត ហ៍ម្តខ 

ស្រសតី ទទលួបាន្ការសោោះ្ស្អយបញ្ហា អនម្យ័ក្នុខសព្ល
មាន្រ ូវជាឯក្ជន្ភាព្ និ្ខភាព្នថលថនូរ 

ការពិ្ភាក្ាជា្កុ្ម្ ម្យួណខ្ម្តខ 

ក្ណន្លខផឹ្ក្ទឹក្ និ្ខបខគន្អ់នម្យ័ អាចស្បើ្ បាស់បាន្្គប់
ក្ណន្លខ ាំខអស់សៅក្នុខសហគម្ន្ ៍ 

ចុោះពិ្និ្តយសៅ្តខក់្ណន្លខ
ផឹ្ក្ទឹក្ និ្ខសាំណខទឹ់ក្
ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ 

រាល់នថៃ រាល់២នថៃម្តខ 

ការពិ្ភាក្ាជា្កុ្ម្ ម្យួណខ្ម្តខ 

https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/sample20assessment20form-1.docx
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អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័្តូវបាន្បណតុ ោះបណាត លយ៉ា ខមាន្
្បសិទធភាព្ 

សយបល់្តទបបរ់បស់
បុគគលិក្សលើគុណភាព្ 
និ្ខចូលរមួ្វគគបណតុ ោះ     

បណាត ល 

ម្យួសបាត ហ៍ម្តខ 
ម្យួណខ្ម្តខស្កាយពី្
វគគបណតុ ោះបណាត ល 

ម្ស្ោយបាយផ្តល់សយបល់របស់សហគម្ន្ ៍ ្តវូបាន្យក្
សៅអនុ្វតតនិ្ខស ល្ើយតប  

ទ្ម្ខក់្ត់្ តា, ្បជុា្ំ កុ្ម្ ម្យួសបាត ហ៍ម្តខ  

្គបណ់ផ្នក្ ាំខអស់នន្សហគម្ន្ ៍ រមួ្ ាំខ្ក្មុ្ង្ហយរខស្ោោះ 
 ូចជាជន្ពិ្ការ ្តូវបាន្ពិ្ស្ោោះសយបល់ និ្ខចូលរមួ្ជា
តាំណាខសៅ្គប ់ាំណាក្ក់ាលនន្គស្មាខ 

ការពិ្ភាក្ាជា្កុ្ម្ ម្យួណខ្ម្តខ 

ការ្តួតពិ្និ្តយមាន្ស្អរៈ្បសយជន្ណ៍ាស់ ស ើម្បរីក្ាទុក្ក្ាំណតស់ហតុ សសចក្តសីស្ម្ចចិតត ចខ្ក្ខឯក្ស្អរ និ្ខ
ម្លូសហតុក្នុខការសស្ម្ចចិតតចាំសពាោះក្ម្មវ ិ្ កី្នុខបរបិទមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ ស្ពាោះថាបុគគលិក្អាចតល ស់បតូរចាំនួ្ន្ 
និ្ខសហតុផ្លក្នុខការសស្ម្ចចិតតអាចង្ហយនឹ្ខសភលចយ៉ា ខឆបរ់ហ័ស។  
ការវាយតាំនល 
សោលបាំណខសាំខាន្ន់ន្ការវាយតនម្ល គឺស ើម្បសី វ្ើការវនិិ្ចេយ័សលើតនម្លនន្សក្ម្មភាព្ និ្ខលទធផ្លរបស់ពួ្ក្សគ។ សតើ
ក្ម្មវ ិ្ សីន្ោះមាន្ភាព្ខុ្សណបលក្ោន សទ សតើវាបាន្ជួយ សសស្រង្ហគ ោះជីវតិ និ្ខកាតប់ន្ថយការលាំបាក្ណ រឬសទ? 
មាន្សោលបាំណខសាំខាន្ពី់្រណ លជាសហតុផ្លនន្ការស វ្ើការវាយតនម្ល - សតត តសលើការសរៀន្សូ្ត (ចខ្ក្ខឯក្ស្អរ
សម្សរៀន្ណ លបាន្សរៀន្) និ្ខអនក្ណ លសតត តសលើគណសន្យយភាព្ (រាយការណ៍សៅអនក្ នទនូ្វអវណី លបាន្សស្ម្ច)។ មាន្
ការវាយតនម្លជាស្ចើន្្បសភទណ លអាចស្បើបាន្អា្ស័យសលើត្មូ្វការ និ្ខបរបិទ (ឧ ហរណ៍ ការវាយតនម្លសព្ល
សវលាជាក្ណ់សតខក្នុខក្ាំ ុខសព្លបសខកើតក្ម្មវ ិ្ )ី ។  ការវាយតនម្លអាចស វ្ើស ើខជាលក្េណៈខាខក្នុខឬសោយ្កុ្ម្ខាខ
ស្ៅ អា្ស័យសលើបរបិទ និ្ខទាំហាំនន្ក្ម្មវ ិ្  ីការវាយតាំនលណតក្ម្មវ ិ្ ទឹីក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ឬ វាយតនម្លសលើក្ម្មវ ិ្ ី
 ាំខអស់។  
លក្េណៈវនិិ្ចេយ័សាំខាន្់ៗ ណ លជាទូសៅ្តូវបាន្ស្បើស្មាបវ់ាយតនម្លសក្ម្មភាព្ម្នុ្សស្ម្គឺ៌1: 

 

ភាព្ពាក្ព់្ន័្ធ / 
ភាព្សម្្សប 

- សតើក្ម្មវ ិ្ សីលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ ក្ទ់ខនឹ្ខអាទិភាព្សោលន្សយបាយរបស់អនក្
ពាក្ព់្ន័្ធសាំខាន្់ៗ  - ្បជាជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ អាជាា រ្ម្លូោា ន្ ឬរោា ភបិាលណ រ

 

 

1 OECD, DAC criteria 
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ឬសទ? 
 

- សតើសក្ម្មភាព្ និ្ខលទធផ្លនន្ក្ម្មវ ិ្ សីលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័មាន្ភាព្សីុចង្ហវ ក្ោ់ន
នឹ្ខសោលសៅទូសៅនិ្ខការសស្ម្ចឱ្យបាន្សោលបាំណខណ រឬសទ? 

្បសិទធភាព្ - សោលបាំណខនន្ក្ម្មវ ិ្ សីលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័្តូវបាន្សស្ម្ចណ រឬសទ?  
- សតើក្តាត អវខី្លោះណ លជោះឥទធពិ្ល ល់ការសស្ម្ចសោលសៅ? 

្បសិទធព្ល 

- ការវាស់ណវខលទធផ្លថាមាន្ (បរមិាណនិ្ខគុណភាព្)  ក្ទ់ខនឹ្ខសមាសធាតុ
ណ លបាន្ោក្ប់ញ្ចូលណ រឬសទ 

- សក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័្តូវចាំណាយអស់តិច-មាន្្បសិទធភាព្? 
- ្តខក់្ណន្លខណាខ្លោះណ លសោលបាំណខអាចសាំសរចបាន្ ន្ស់ព្ល? 
- សតើក្ម្មវ ិ្ ី្ តូវបាន្អនុ្វតតតាម្រសបៀបណាណ លមាន្្បសិទធព្លបាំផុ្ត? 

លទធណ លទទលួបាន្ 

- សតើមាន្ចាំនុ្ចអវខី្លោះណ លមាន្ការតល ស់បតូរវជិាមាន្ និ្ខអវជិាមាន្សោយស្អរក្ម្មវ ិ្  ី
(សោយតទ ល់ឬសោយ្បសយលបាំណខឬសោយអសចតន)? 

- អវណី លបាន្សក្ើតស ើខសោយស្អរណតក្ម្មវ ិ្ ?ី 
- សតើក្ម្មវ ិ្ សីលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័បាន្ស វ្ើឱ្យមាន្ភាព្ខុ្សោន យ៉ា ខ ូចសម្តចចាំសពាោះអនក្
ទទលួផ្ល? 

្ក្បខ្ណ័ឌ សក្ម្មភាព្នឹ្ខបសខកើតការវាយតនម្លពិ្ចារណាជាមូ្លោា ន្សៅសលើសក្ម្មភាព្ណ លបាន្ោក្ប់ញ្ាូល (ថា
សតើ្ ន្ធាន្្តូវបាន្សគយក្សៅស្បើឬសទ) សក្ម្មភាព្ (អវខី្លោះណ ល្តូវបាន្ស វ្ើសហើយ) លទធផ្ល (អវណី ល្តូវបាន្
ក្ាំពុ្ខស វ្ើ) លទធផ្ល (អវណី លសស្ម្ចបាន្) និ្ខផ្លប៉ាោះពាល់ណ លទទលួបាន្ (ការតល ស់បតូររយៈសព្ល)។   
 ាំខទិន្នន្យ័បរមិាណនិ្ខគុណភាព្គួរណត្តូវបាន្្បមូ្លជាណផ្នក្ម្យួនន្ការវាយតនម្លចុខស្កាយ។  ូចណ លបាន្
ពិ្ព្ណ៌នសៅក្នុខជាំហាន្ទី ៥ ការសទខម់្តិមូ្លោា ន្គួរណត្តូវបាន្ស វ្ើស ើខសៅស ើម្ក្ម្មវ ិ្ ។ី សោយស្បើវ ិ្ សី្អស្រសត
និ្ខសាំណួរ ូចោន ការសទខម់្តិចុខស្កាយ ណ លជាណផ្នក្ម្យួនន្ការវាយតនម្លពី្ការតល ស់បតូរ ្បសិន្សបើការសទខម់្តិ
មូ្លោា ន្ម្និ្្តូវបាន្ស វ្ើស ើខសហើយម្និ្មាន្្ក្បខ្ណ័ឌ ្តួតពិ្និ្តយ្តឹម្្តូវលទធផ្លណ លទទលួបាន្មាន្ការ
ពិ្បាក្ណាស់ស ើម្បសី វ្ើការបង្ហា ញ និ្ខវាស់ណវខភាព្សជាគជយ័។ 
ការវាយតនម្លគួរណត្តូវបាន្ចខ្ក្ខជាឯក្ស្អរសោយមាន្របាយការណ៍ខ្លីៗ  ចាស់លាស់ និ្ខ្តូវបាន្ណចក្រ ាំណលក្
 ល់អនក្ពាក្ព់្ន័្ធ ាំខអស់ សហើយអវណី លសាំខាន្ប់ាំផុ្តសនោះ គឺ្តូវណតស្បើ្ បាស់ការផ្តល់សយបល់្តទបបពី់្សហគម្ន្ ៍
និ្ខសសចក្តសីយខសៅសព្លសរៀបចាំណផ្ន្ការអន្តរាគម្ន្ន៍សព្លអនគត។ 
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ការ្តួតពិ្និ្តយនិ្ខវាយតនម្លស ើរតួនទីយ៉ា ខសាំខាន្ក់្នុខការបង្ហា ញវឌ្ឍន្ភាព្ប៉ាណុន្តក្ស៏្មាបក់ារសរៀន្សូ្តនិ្ខការ
ណក្លម្ារផ្ខណ រ។   
 

Q. សតើខ្ាុ ាំអាចចូលរមួ្ក្នុខការ្តួតពិ្និ្តយជាម្យួសហគម្ន្យ៍៉ា ខ ូចសម្តច? 
សយើខជយួ ្បជាជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់  ូសចនោះក្ម្មវ ិ្ រីបស់សយើខសាំខាន្់្ តវូណតស្អត បទ់សសន្ៈរបស់្បជាជន្
ក្នុខសហគម្ន្។៍ ការ្តួតពិ្និ្តយតាម្ោន្ ាំសណើ រការរបស់ក្ម្មវ ិ្  ី និ្ខសោលបាំណខរបស់លទធផ្លស ើម្បណីសវខ
យល់ថា សតើក្ម្មវ ិ្ សីន្ោះមាន្ឥទធពិ្លអវខី្លោះសៅសលើអនក្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ ូចណ លពួ្ក្សគបាន្ស ើញខ្លួន្ឯខតទ ល់។ 
សហគម្ន្ ឹ៍ខចាស់ និ្ខយល់ពី្អវណី លបាន្សក្ើតស ើខ សហើយក្ម៍ាន្ការលាំបាក្ណ លឱ្យសហគម្ន្ក៍្ាំណត់
សោលបាំណខសោយខ្លួន្ឯខ សហើយោតអ់ាចខ្វោះជាំនញ ចាំសណោះ ឹខក្នុខការ្តួតពិ្និ្តយវាយតាំនលសលើក្ម្មវ ិ្ ផី្ខ
ណ រ។ ស ោះយ៉ា ខណាក្ម៍ាន្ការលាំបាក្ស្មាបស់ហគម្ន្ក៍្នុខការក្ាំណតស់ោលបាំណខសហើយពួ្ក្សគអាចខ្វោះ
ជាំនញនិ្ខចាំសណោះ ឹខស ើម្បអីនុ្វតតការ្តួតពិ្និ្តយ។ ស ោះយ៉ា ខណាក្ស៏ៅមាន្វ ិ្ ជីាស្ចើន្ណផ្នក្សផ្សខៗោន ណ ល
ពាក្ព់្ន័្ធនឹ្ខសហគម្ន្ចូ៍លរមួ្ជាម្យួោន   ូចជាការសសខកត ការផ្តល់ម្តិសយបល់្តទបបស់លើលទធផ្ល និ្ខការ
បក្្ស្អយសៅសព្ល្បជុាំសហគម្ន្ ៍ការក្ត់្ តាចាំនុ្ចសផ្សខក្នុខតារាខ សន្លកឹ្សឆន តផ្ក្ ់តី ការគូសណផ្ន្ទី ការ
ស វ្ើសតសតទឹក្ជាស ើម្ អនក្សម័្គចិតតក្្ម្តិសហគម្ន្ណ៍ លម្ក្ពី្សហគម្ន្រ៍ខផ្លប៉ាោះពាល់អាចស ើរតួនទីយ៉ា ខ
សាំខាន្ក់្នុខ្តួតពិ្និ្តយវាយតាំនល។  

 
ជំហាន្ទី៨ : ពិន្ិតយ ន្ិងកកតក្មវូសទប ើងវិញ 
 ាំសណើ រការសន្ោះគឺមាន្លក្េណៈ ូចសៅនឹ្ខរាល់វ តនន្គស្មាខណ រ អនក្នឹ្ខ្តទបបស់ៅស វ្ើការសន្មត ់និ្ខស វ្ើយុទធស្អស្រសតចាប់
ពី្ ាំបូខស ើម្បបីណខវរអន្តរាគម្ន្រ៍បស់អនក្ស ើខវញិស ើម្បឱី្យ
កាន្ណ់តមាន្្បសិទធភាព្និ្ខ្គប់្ ជខុស្ជាយ។  
្តូវចខចាាំថាក្ម្មវ ិ្ សីលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័គឺពាក្ព់្ន័្ធនឹ្ខត្មូ្វ  
ការ។ ក្នុខស្អថ ន្ភាព្ស្ោោះម្ហន្តរាយស្ចើន្ណតសមុគស្អម ញ
សោយមាន្ការតល ស់បតូរស្អថ ន្ភាព្ជាញឹក្ញាប។់ ការបន្តវាយ
តនម្ល ការស វ្ើណផ្ន្ការស ើខវញិ និ្ខការណក្ស្មួ្លសក្ម្មភាព្
ស ើខវញិគឺចាាំបាច។់ សម្ើលជុាំវញិ! សតើមាន្បញ្ហា ទឹក្ស្អា តសផ្សខ
សទៀតសៅក្នុខសហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ណ លម្និ្បាន្
សោោះ្ស្អយណ រឬសទ? សតើបញ្ហា បាន្តល ស់បតូរសហើយឬសៅ? មាន្
បញ្ហា ថមសីក្ើតស ើខសទ? សបើ ូសចនោះសូម្្តទបបស់ៅជាំហាន្ទី១ 
សហើយចាបស់ផ្តើម្ម្តខសទៀត Annex IFRC Guidelines to Hygiene 
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Promotion in Emergencies Quick Fix  ផ្តល់ការណណនាំជាជាំហាន្ៗ  ល់ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ក្នុខសព្ល
មាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយសោយមាន្សក្ម្មភាព្សាំខាន្់ៗ ចូលរមួ្និ្ខភាា បព់្ត័ម៌ាន្បណន្ថម្។  
ការស វ្ើក្ាំណត់្ តាឯក្ស្អរនិ្ខកា្បគល់ឱ្យឯក្ស្អរ 
ការសរៀបចាំឯក្ស្អរ ្តវូឱ្យស ល្ើយតប ERUs និ្ខសហការជាម្យួអាជាា ្រម្លូោា ន្(ឧ ហរណ៍ក្នុខសព្លមាន្
ស្ោោះម្ហន្តរាយ្ៃន្់្ រស វ្ើការជាម្យួ្កុ្ម្ RDRT និ្ខ្កុ្ម្ ERU និ្ខសហការជាម្យួអាជាា ្រមូ្លោា ន្ស ើម្បី
ជួយ ព្្ខឹខសម្តថភាព្របស់ពួ្ក្សគតាម្ត្មូ្វការ) ។ ការង្ហរ ាំខអស់គរួណត្តវូបាន្ចខ្ក្ខជាឯក្ស្អរ និ្ខណចក្
រ ាំណលក្ជាម្យួអាជាា ្រម្លូោា ន្ IFRC និ្ខ RDRTs និ្ខ ERU សផ្សខសទៀតណ លក្ាំពុ្ខស វ្ើការស ល្ើយតបនឹ្ខស្ោោះ
ម្ហន្តរាយ។ ស វ្ើណបបសន្ោះស ើម្បជីយួ សជៀសវាខការង្ហរជាន្ោ់ន ២ ខ និ្ខង្ហយ្សលួក្នុខការសរៀបចាំណផ្ន្ការការង្ហរ
តាម្ោន្ជាបន្តរបនទ ប។់ 
បទពិ្សស្អ្ន្ណ៍ លបាន្សរៀន្សូ្តពី្គស្មាខសក្ម្មភាព្ គរួ្តវូបាន្ចខ្ក្ខជាឯក្ស្អរ និ្ខណចក្រ ាំណលក្។ ការចខ
្ក្ខឯក្ស្អរម្និ្ចាាំបាច់្ តូវសសសរណតជាអក្សរណតម្ោ៉ាខសទ អាចជារបូភាព្ ឬឈុតវសី អូខ្ល ីការបង្ហា ញវ ិ្ កី្នុខការស វ្ើ
ការផ្សព្វផ្ាយសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ណ ល្តវូបាន្អនុ្វតត និ្ខសក្ម្មភាព្ណ លសរៀន្បាន្ពី្ការអនុ្វតត ាំខសនោះ។ 
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ឧបសម្ពន័្ឌ 
១.១ សសចក្តសីសខេបនន្សោលការណ៍ណណនាំរបស់ 
IFRC ក្នុខការផ្សព្វផ្ាយសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័សៅ
សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ  

 សតើឯក្ស្អរសន្ោះមាន្អវីខ្លោះ? 

ឯក្ស្អរសន្ោះផ្តល់នូ្វសសចក្តសីសខេបអាំពី្វ ិ្ អីនុ្វតតការ
សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ក្នុខក្រណីមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ
សៅក្នុខបរបិទកាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្។ 
្បការសន្ោះសលើក្ទឹក្ចិតត ល់អនក្្គប់្ គខកាក្បាទ
្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ណ លគស្មាខនឹ្ខក្ាំពុ្ខអនុ្
វតតការអន្តរាគម្ន្ស៍លើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ឱ្យស ើរតាម្មាោ៌
ចាស់លាស់សោយស្បើ ាំសណើ រការជាជាំហាន្ ៗ សោយ
ម្និ្ស្បើផ្លូវកាតស់ហើយក្នុខការបញ្ាូ ន្ស្អរអនម្យ័។ការ
ចខ្ក្ខផ្តល់ជូន្អាជាា ្រម្លូោា ន្នូ្វវ ិ្ សី្អស្រសតសតខោ់រ
ស្មាបក់ារធានគុណភាព្ចាបត់ាាំខពី្វាផ្តល់នូ្វឱ្កាស
ស្មាបក់ារបណតុ ោះបណាត លនិ្ខការ្តួតពិ្និ្តយ
្បក្បសោយ្បសិទធភាព្។ ជាំហាន្ ាំខសន្ោះមាន្ស្អរៈ
សាំខាន្ស់្មាបក់ារទទលួខុ្ស្តវូ និ្ខតួនទីពិ្សសស
របស់សយើខក្នុខការស ល្ើយតបនឹ្ខស្ោោះម្ហន្តរាយណ ល
្តវូបាន្សសសរសៅក្នុខ “សោលការណ៍ណណនាំរបស់ 
IFRC ក្នុខការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័សៅសព្លមាន្្ោ
អាសន្ន” ។  
សតើឯក្ស្អរសន្ោះស្មាបអ់នក្ណា? 
ទសសនិ្ក្ជន្សោលសៅស្មាបឯ់ក្ស្អរសន្ោះ គឺបុគគលិក្ 
និ្ខអនក្សម័្គចិតតកាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្
ណ លទទួលខុ្ស្តូវក្នុខការសរៀបចាំណផ្ន្ការអនុ្វតត និ្ខ
តាម្ោន្ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ (រមួ្ ាំខការបណតុ ោះ  

បណាត លអនក្សម័្គចិតតសៅតាម្សហគម្ន្)៍ ណ លជាណផ្នក្
ម្យួនន្ការស ល្ើយតបក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ 
ឧ ហារណ៍ សមាជិក្្ក្មុ្ស្ោោះម្ហន្តរាយ  ូចជា 
ERU modules, RDRT, NDRT បុគគលិក្កាក្បាទ
និ្ខ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ និ្ខបុគគលិក្សម័្គចិតតសៅក្នុខ
ម្លូោា ន្ និ្ខ IFRC ។  
សហតុអវីបាន្ជាឯក្ស្អរសន្ោះសាំខាន្?់ 
វាមាន្ស្អរៈសាំខាន្ណ់ាស់ក្នុខការបញ្ចូលក្ម្មវ ិ្ សីលើក្
ក្ម្ពស់អនម្យ័្បក្បសោយ្បសិទធភាព្សៅជាណផ្នក្ម្យួ
នន្ការអន្តរាគម្ន្ទឹ៍ក្ បខគន្អ់នម្យ័ និ្ខអនម្យ័តទ ល់
ខ្លួន្ (WASH) សព្លស ល្ើយតបស្ោោះម្ហន្តរាយ។  

 

និ្យម្ន្យ័ ណ លកាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ
្ក្ហម្បាន្ឱ្យស្មាប់ការផ្សព្វផ្ាយរបស់     អ
នម្យ័សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ 

ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះ
ម្ហន្តរាយកាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្
្តវូបាន្ក្ាំណតថ់ា ជាការស្ោខទុក្ និ្ខមាន្លក្េណៈ
ជា្បព្ន័្ធណ លផ្តល់សោយបុគគលិក្និ្ខអនក្សម័្ គ
ចិតតកាក្បាទ្ក្ហម្នន្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ស ើម្បឱី្យ
្បជាជន្មាន្សក្ម្មភាព្ការពារទឹក្ឱ្យស្អា ត មាន្
អនម្យ័លា និ្ខទបស់្អក តជ់ាំខឺ ក្ទ់ខក្ខ្វោះ    អន
ម្ត័ាម្រយៈការសក្ៀខគរ និ្ខការចូលរមួ្របស់្បជា
ជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់តាម្រយៈចាំសណោះ ឹខ និ្ខ
្ន្ធាន្របស់ព្កួ្សគស ើម្បទីទលួបាន្ការស្បើ
្បាស់ និ្ខទទលួបាន្ផ្ល្បសយជន្ស៏្ចើន្បាំផុ្តពី្
ទឹក្និ្ខសាំណខអ់នម្យ័។  
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សក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ធានថា ្បជាជន្
ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់  ឹខពី្ហានិ្ភយ័សុខ្ភាព្   
ស្អធារណៈសាំខាន្់ៗ  សហើយ្តវូចាបស់ផ្តើម្អនុ្វតត    
អនម្យ័្បក្បសោយសុវតថភិាព្ និ្ខស្បើ្ បាស់នូ្វ
សាំណខទឹ់ក្ស្អា ត អនម្យ័ និ្ខសសវាក្ម្មអនម្យ័
លាបាំផុ្ត (រមួ្ ាំខ្បតិបតតកិារ និ្ខណថ ាំ) ។ 
សមាសធាតុសាំខាន្់ៗ នន្ការផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័គឺៈ 
- ការចូលរមួ្របស់សហគម្ន្ ៍
- ការស្បើ្ បាស់និ្ខណថ ាំសាំណខអ់នម្យ័ 
- ការស្ជើសសរ ើសនិ្ខការណចក្ចាយរបស់របរអនម្យ័  
- សក្ម្មភាព្សហគម្ន្ ៍និ្ខសមាជិក្មាន ក្់ៗ  
- ការទាំនក្ទ់ាំន្ខជាម្យួអនក្ពាក្ព់្ន័្ធ  
- ការ្តួតពិ្និ្តយ 
ក្នុខក្ាំ ុខសព្លស ល្ើយតបស្ោោះម្ហន្តរាយកាក្បាទ
្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ជាទូសៅបាន្ស្បើវ ិ្  ី "យុទធន
ការ" ស្មាបក់ារសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័សោយសខកត់
ៃ្ន្ស់លើការផ្តល់ស្អរ។ ស ោះយ៉ា ខណាការចូលរមួ្

របស់សហគម្ន្ច៍ាាំបាចណ់ាស់ស ើម្បសី វ្ើឱ្យការស ល្ើយ
តបមាន្្បសិទធភាព្ជាខមុ្ន្។ សោយស្អរសមាព ្
នន្ការស ល្ើយតបសៅនឹ្ខភាព្អាសន្ន្ កុ្ម្ការង្ហរ
្គប់្ គខស្ោោះម្ហន្តរាយ និ្ខកាក្បាទ្ក្ហម្
អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ (RDRTs ឬ ERUs) ជាស ើម្ (បាន្
បសខកើតសមាា រៈ ព្ត័ម៌ាន្ អបរ់ ាំសោយម្និ្បាន្ស វ្ើការ
វភិាគពី្បរបិទ ការយល់ ឹខទមាល បន់ាំឱ្យសក្ើយហនិ្ភយ័ 
ឱ្យបាន្្តឹម្្តូវ និ្ខចាស់លាស់សនោះសទ។ ក្ាំណត់
សម្តថភាព្ និ្ខឧបសគគរបស់សហគម្ន្ ៍ ស ើម្ប ី    
អនុ្វតតអនម្យ័ណ លមាន្សុវតថភិាព្។ ការចូលរមួ្
របស់សហគម្ន្គឺ៍ចាាំបាចស់ ើម្បធីានថាសមាា រៈ

ទាំនក្ទ់ាំន្ខណ លផ្លិតបាន្តាំណាខឱ្យឥរយិបថ
ណ លពាក្ព់្ន័្ធ និ្ខការចខប់ាន្របស់    សហគម្ន្។៍
.   
បុគគលិក្ និ្ខអនក្សម័្គចិតតកាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខ
អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ណ លចូលរមួ្ក្នុខការសលើក្ក្ម្ពស់    
អនម្យ័ជាណផ្នក្ម្យួនន្ការស ល្ើយតបស្ោោះម្ហន្ត
រាយចាាំបាច់្ តូវមាន្ការយល់ ឹខកាន្ណ់តចាស់អាំពី្
ឥរយិបថ និ្ខជាំសន្ឿណ លជោះឥទធពិ្លសលើឥរយិបទ
របស់្បជាជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់។ ្បជាជន្
ទមាល បអ់នុ្វតតសក្ម្មភាព្ទឹក្ស្អា តសរៀខៗខ្លួន្មុ្ន្
សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ(ឧ ហរណ៍ការលាខន 
មុ្ន្សព្លញុាាំ) ប៉ាណុន្តបនទ បពី់្មាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ
ការអនុ្វតត ាំខសន្ោះអាចស វ្ើសៅបាន្លុោះ្តាណតមាន្
សមាា រៈសផ្សខៗ(ឧ ហរណ៍ ទឹក្និ្ខស្អប )ូ ។ 
បុគគលិក្ និ្ខអនក្សម័្ គចិតតកាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ
្ក្ហម្្តូវការចាំសណោះ ឹខ និ្ខព្ត័ម៌ាន្សីុជស្ៅអាំពី្
ក្តាត ននណ លជោះឥទធពិ្ល ល់ទសសន្ៈរបស់្បជា
ព្លរ ា និ្ខអវណី លម្នុ្សសស វ្ើសៅសព្លពួ្ក្សគ
្បឈម្មុ្ខ្នឹ្ខភាព្លាំបាក្នន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ 
(ឧ ហរណ៍ ្បជាជន្អាចសជឿថា ជាំខឺរាគ គឺជាសរឿខ
្ម្មតារបស់កុ្មារ  ូសចនោះព្កួ្ោតម់្និ្បាន្ចាតវ់ធិាន្
ការណាម្យួស ើម្បកីារពារឬព្ោបាលវាសទ)។ វា
ចាាំបាចណ់ាស់ក្នុខការនិ្យយជាម្យួ្បជាជន្
ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ស ើម្បធីានថាព្កួ្សគបាន្ចូល
រមួ្្គប ់ាំណាក្ក់ាលនន្ក្ម្មវ ិ្ ។ី  
ភាព្អាចទទួលយក្បាន្ 

ភាព្អាចទទលួយក្បាន្មាន្ស្អរៈសាំខាន្់
ណាស់ណ លសយើខ្តូវស វ្ើឱ្យវាសក្ើតមាន្ស ើខ។ 
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រាល់សក្ម្មភាព្ទឹក្ស្អា ត អនម្យ័ របស់
កាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្្តវូណតសតត ត
 ល់៖ ការផ្តល់ព្ត័ម៌ាន្ ការស្អត បយ់៉ា ខសក្ម្មពី្
អនក្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ អាក្បបកិ្រយិសោរព្ 
និ្ខការយល់ចិតត ល់អនក្ណ លសយើខជួយ ។  
ចខចាាំៈ 
• សតើសយើខក្ាំពុ្ខមាន្ភាព្សបើក្ចាំហ និ្ខមាន្
តមាល ភាព្សទ? 

• សតើសយើខក្ាំពុ្ខស្អត បស់ហគម្ន្ស៍ទ? 
• សតើព្កួ្ោតចូ់លរមួ្ជាម្យួសយើខឬសទ? 
• សតើម្តិសយបល់របស់សហគម្ន្ក៍្ាំពុ្ខ្តវូ
បាន្យក្ម្ក្ពិ្ចារណាយ៉ា ខ ូចសម្តចខ្លោះ? 

• សតើមាន្យន្តការផ្តល់សយបល់្ត បណ់ ល
មាន្្បសិទធភាព្ឬសទ?  

• សតើសហគម្ន្ម៍ាន្ព្ត័ម៌ាន្្គប់្ ោន្់
ស្មាបក់ារស ល្ើយតបសទ? 

• សតើបុគគលិក្ណ ល្តូវបាន្ស្ជើសសរ ើសមាន្
ជាំនញនិ្ខឥរយិបថ្តឹម្្តូវណ រឬសទ? 

បុគគលិក្ និ្ខអនក្សម័្ គចិតតកាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខ
អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ ាំខអស់ណ លចូលរមួ្ក្នុខ
សក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ចាាំបាច់្ តូវ
ស្អគ ល់ និ្ខ្បកាន្ខ់ាា បនូ់្វសោលការណ៍និ្ខសតខ់
ោរម្នុ្សស្ម្រ៌មួ្មាន្: 
• សោលការណ៍្គឹោះកាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ

្ក្ហម្  
• ចលនកាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ 

និ្ខ្ក្ម្សីល្ម្រ៌បស់អខគការ 
• សតខោ់រសៅក្នុខសសៀវសៅណណនាំ Sphere  

• បទោា ន្ម្នុ្សស្ម្ស៌នូល 
• សតខក់ារសបតជាា ចិតតរបស់ IFRC ចាំសពាោះសយន្ឌ្រ័ 

និ្ខភាព្ច្មុ្ោះភាព្ក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្ត
រាយ  

• គណសន្យយភាព្ចាំសពាោះអនក្ទទលួផ្ល  
អាជាា ្រមូ្លោា ន្គួរបញ្ចូលចាំណុចសន្ោះសៅក្នុខវគគ
បណតុ ោះបណាត លស្មាបអ់នក្សម័្ គចិតតនិ្ខបុគគលិក្
ថមណី លចូលរមួ្ក្នុខការស ល្ើយតបស្ោោះម្ហន្តរា
យ។ សហើយអនក្ណ ល្គប់្ គខក្ម្មវ ិ្ សីលើក្ក្ម្ពស់
អនម្យ័្តូវការធានថាបុគគលិក្ និ្ខអនក្សម័្ គ
ចិតតស្អគ ល់ចាស់ពី្សោលការណ៍ និ្ខការណណនាំ
 ាំខសន្ោះសហើយពួ្ក្សគ្តូវបាន្ពិ្ចារណា និ្ខ
្បកាន្ខ់ាា បនូ់្វ្គប ់ាំណាក្ក់ាល ាំខអស់នន្ក្ម្ម
វ ិ្ ។ី  

៨ ជាំហាន្ស្មាបក់ារផ្សព្វផ្ាយអាំពី្អនម្យ័សៅ
សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ 
ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ក្នុខសព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្ត
រាយរបស់កាក្បាទ្ក្ហម្ និ្ខអឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្មាន្ 
៨ ជាំហាន្ ា្ំ: 
1. ក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា  
2. ក្ាំណត់្ ក្មុ្សោលសៅ 
3. ការវភិាគឧបសគគ និ្ខក្តាត ជ្មុ្ញសលើក្ទឹក្ចិតត

ស្មាបក់ារតល ស់បតូរអាក្បបកិ្រយិ 
 

4. ការបសខកើតសោលបាំណខឱ្យមាន្ការតល ស់បតូរ
ឥរយិបថអនម្យ័ 

5. ការស វ្ើណផ្ន្ការ  
6. ការអនុ្វតត 
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7. ការ្តួតពិ្និ្តយនិ្ខវាយតនម្ល 
8. ការពិ្និ្តយ និ្ខការណក្សាំរលួស ើខវញិ 
 

ជហំានទី ១ :ការកណំត់រកបញ្ហា   
 
្ក្មុ្សន្ោះបសខកើតតាម្រយៈសក្ម្មភាព្វាយតនម្លព្ត័ម៌ាន្
បាន្ម្ក្ពី្ឥរយិបទអនម្យ័បចុបបន្នរបស់សហគម្ន្ ៍
និ្ខផ្លប៉ាោះពាល់ពី្ស្ោោះម្ហន្តរាយម្ក្សលើសហគម្ន្។៍  
ចាំណុចសាំខាន្់ៗ ណ ល្តូវពិ្ចារណាគឺ: 
• ផ្លប៉ាោះពាល់នន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ  
• ហានិ្ភយ័ចាំសពាោះសុខ្ភាព្ 

• ឥរយិបថអនម្យ័បចចុបបន្ន និ្ខការតល ស់បតូរ
របស់សហគម្ហន្ស៍ោយស្អរស្ោោះម្ហន្តរាយ 
សតើម្យួណាអាចបខកស្ោោះថាន ក្ជ់ាខ 

• អវណី លសហគម្ន្ ៍ ឹខ ស វ្ើ យល់ និ្ខចខប់ាន្អាំពី្
ទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័  

• ទឹក្ស្អា ត និ្ខអនម្យ័ ក្ទ់ខនឹ្ខអ្តាឈ ឺនិ្ខ
ម្រណភាព្ 

• ការទទួលបាន្ទឹក្ស្អា តនិ្ខអនម្យ័  
្កុ្ម្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ស វ្ើការជាម្យួសហគម្ន្៍
ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ វសិវក្រ រោា ភបិាល និ្ខ្កុ្ម្
កាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ (ឧ ហរណ៍ 
RDRTs, ERUs ជាស ើម្) ស ើម្បបីញ្ចបក់ារវាយ      
តនម្ល។ ពួ្ក្សគគួរណតស្បើវ ិ្ សី្អស្រសតណ លមាន្ការចូល
រមួ្អន្តរក្ម្មជាម្យួ្គបណ់ផ្នក្ ាំខអស់នន្សហគម្ន្៍
៖ មាន្ ូចជាបុរស ស្រសតី និ្ខកុ្មារ (ម្និ្្តូវសភលច្ក្មុ្
ជន្ង្ហយរខស្ោោះ្ក្មុ្ណ លសគសម្ើលរ ាំលខរមួ្ ាំខ
ជន្ពិ្ការផ្ខណ រ) ស ើម្បី្ បមូ្លព្ត័ម៌ាន្ និ្ខចូលរមួ្
ជាម្យួសហគម្ន្ក៍្នុខការស វ្ើការជាម្យួពួ្ក្សគស ើម្បី
ក្ាំណតរ់ក្បញ្ហា  ជួយ ពួ្ក្សគរក្ ាំសណាោះ្ស្អយ។  
 

ជហំានទី ២: ការកណំត់ក្កុមគោលគៅ  
្កុ្ម្ក្ាំណតអ់តតសញ្ហា ណ្កុ្ម្សោលសៅអាទិភាព្
ណ លព្កួ្សគចខប់ាន្។ ចាំណុចសាំខាន្់ៗ ក្នុខការ
ពិ្ចារណាសៅសព្លស្ជើសសរ ើស្កុ្ម្សោលសៅគឺ: 
• សតើអនក្ណាណ ល្បឈម្នឹ្ខស្ោោះថាន ក្ជ់ាខសគ
បាំផុ្ត? 

• សតើអនក្ណាជាអនក្មាន្ឥទធពិ្លសៅក្នុខសហគម្ន្?៍ 
ឧ ហរណ៍អនក្ ឹក្នាំសហគម្ន្ ៍ ឬអនក្ ឹក្នាំ
ស្អសន 

ការតល ស់បតូរសហគម្ន្ ៍

សូម្ចខចាាំថាក្តាត ណ លបញ្ឈបម់្នុ្សសណលខឱ្យ
មាន្ឥរយិបទម្និ្លានឹ្ខម្ក្អនុ្វតតឥរយិបទ
ណ លមាន្សុវតថភិាព្ម្និ្ ក្ទ់ខនឹ្ខក្ខវោះចាំសណោះ
 ឹខអាំពី្្ទឹសតីនន្សម្សរាគ ឬផ្លូវ ល្ខជាំខឺសនោះសទ។ 
ភាគស្ចើន្ឧបសគគ ាំខសនោះ ក្ទ់ខសៅនឹ្ខក្តាត
វបប្ម្ស៌ខគម្ (ឧ ហរណ៍សៅក្នុខសហគម្ន្ខ៍្លោះ
ស្រសតីម្និ្អាចស្បើបខគន្ជ់ាម្យួឪពុ្ក្សក្មក្បាន្សទ) 
ស្អសន (ឧ ហរណ៍អខគុយសចាខសហាខ) ឬរបូ
វន្ត (ឧ ហរណ៍ោម ន្ក្ណន្លខ រោឺម ន្លទធភាព្របស់
ពួ្ក្សគ) ។ កុ្ាំស វ្ើការសន្នោិា ន្ថា្បជាជន្ោម ន្
ចាំសណោះ ឹខ - ព្កួ្ោត់្ ោន្ណ់តមាន្ការយល់ខុ្ស
ោន ! វាជាភារកិ្ចចរបស់អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័
ស ើម្បពិី្ភាក្ាជាម្យួសហគម្ន្ ៍ និ្ខវភិាគពី្
រសបៀបណ ល្បជាជន្គិតរមួ្ជាម្យួអវណី លពួ្ក្សគ
 ឹខ។  
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• ធានថា ្គបណ់ផ្នក្ ាំខអស់នន្សហគម្ន្ណ៍ ល
រខផ្លប៉ាោះពាល់្តូវបាន្ោក្ប់ញ្ចូល 
(ឧ ហរណ៍ កុ្មារ ម្នុ្សសចាស់ ជន្ពិ្ការ) និ្ខ
អនក្ពាក្ព់្ន័្ធសផ្សខសទៀត។  

• ការសខកត់្ ៃន្ពិ់្សសសសៅសលើត្មូ្វការរបស់
 រក្ និ្ខកុ្មារតូចៗ (សោយស្អរព្កួ្សគ្តវូការ
សមាា រៈទឹក្ស្អា តសផ្សខៗោន )។ 

ការសស្ម្ចចិតតរបស់្បជាជន្ គឺអា្ស័យសលើ
ព្ត័ម៌ាន្ណ លពួ្ក្សគមាន្សម្តថភាព្ចូលរមួ្ និ្ខការ
សលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យចូលរមួ្ក្នុខក្ម្មវ ិ្ សីន្ោះ។ការសន្ោះម្និ្
អាចសាំសរចបាន្សទសបើសៅសព្លចាបស់ផ្តើម្ស្ោោះម្ហន្ត
រាយណ លមាន្ក្ាំរតិនន្ការបាំតល ញខាល ាំខ ការបាតប់ខ់
ម្នុ្សស និ្ខរបសួ ប៉ាណុន្តយ៉ា ខសហាចសយើខអាចស វ្ើក្នុខ
ក្ាំរតិមូ្លោា ន្នន្ការពិ្ស្ោោះសយបល់ និ្ខផ្តល់
ព្ត័ម៌ាន្ចាាំបាចត់ាាំខពី្ការចាបស់ផ្តើម្ ាំបូខនន្្បតិបតតិ
ការ។   
ជហំានទី ៣: ការវភិាគឧបស័គគ និងកត្តា គលើក
ទឹកចិតាកនុងការផ្លា ស់បាូរឥរយិាបទ  
្ក្មុ្្បមូ្លព្ត័ម៌ាន្ពី្ការសលើក្ទឹក្ចិតតសផ្សខៗោន
ណ លអាចឱ្យមាន្ការតល ស់បតូរឥរយិបទ្បជាជន្
ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់។ ឧ ហរណ៍ សក្មខតូចខចាាំ
នូ្វអវណី លមាត យរបស់សគស វ្ើតាាំខពី្បាន្ចិញ្ច ឹម្បីបាច់
ព្កួ្សគសព្លណ លពួ្ក្សគសៅសក្មខ ឬ សៅក្នុខសខគម្
ចាំសពាោះបរុសអាចជានិ្ម្តិតរបូនន្ភាព្ ក្ ់ញបាំផុ្ត។ 
ព្ត័ម៌ាន្ណ ល្បម្លូបាន្តាម្រយៈការវាយតាំនលពី្
សសចក្តី្ តូវការ ណ លជាភសដុតាខសតីពី្អវណី ល
បញ្ឈប់្ បជាជន្ពី្ការស វ្ើសក្ម្មភាព្សោយខ្លួន្ឯខ: 

សតើសោយស្អរណតក្ខវោះចាំសណោះ ឹខ (ឧ ហរណ៍ព្កួ្
សគ្បណហលជាម្និ្សុ្អាំនឹ្ខជាំខឺ្គុន្ចាញ់សទ
្បសិន្សបើពួ្ក្សគ្តូវបាន្តល ស់ទីលាំសៅម្ក្ពី្តាំបន្់
ណ លម្និ្មាន្ជាំខឺ្គុន្ចាញ់)?  
• សតើសោយស្អរណតជាការយល់ ឹខខុ្សពី្ោន ៗ 

(ឧ ហរណ៍ពាក្យរាគអាច្តវូបាន្បក្ណ្បសោយ
អតថន្យ័ខុ្សោន )? 

• សតើសោយស្អរមាន្ការគិតខុ្សោន  (ឧ ហរណ៍
ពួ្ក្សគអាចគិតថាលាម្ក្របស់ រក្ម្និ្មាន្
ស្ោោះថាន ក្ស់ទ)  

• សតើសោយស្អរខ្វោះខាត្ន្ធាន្ (ក្ខវោះទឹក្ ស្អប  ូ  
អនម្យ័ បខគន្អ់នម្យ័ជាស ើម្) 

ការវភិាគសលើក្តាត ណ លរារាាំខណ លនាំឱ្យសហគម្ន្ ៍
និ្ខអនក្ពាក្ព់្ន័្ធអនុ្វតតសក្ម្មភាព្ម្និ្មាន្សុវតថភិាព្។  
ការវាយតាំនលគួរណតរមួ្បញ្ចូលសក្ម្មភាព្ណបបការ
ចូលរមួ្ (ការពិ្ភាក្ា្កុ្ម្សតត តការគូសណផ្ន្ទី ការ
សបាោះសឆន តសក្ម្មភាព្ជាចាំណាតថ់ាន ក្ជ់ាស ើម្) ។ 
 ាំខសន្ោះ្បណហលជាម្និ្ង្ហយស វ្ើសទសៅ ាំណាក្់
កាល ាំបូខនន្ការស ល្ើយតបស្ោោះម្ហន្តរាយ។ ប៉ាណុន្ត
ការចូលរមួ្ជាម្យួសហគម្ន្គឺ៍មាន្ស្អរៈសាំខាន្់
សហើយព្ត័ម៌ាន្ណ លមាន្្បសយជន្អ៍ាច្តូវបាន្
្បមូ្លសោយស្បើបសចចក្សទសអន្តរក្ម្មសផ្សខៗោន ។ 
សក្ម្មភាព្ ាំខសន្ោះអាច្តូវបាន្ព្្ខីក្សៅសព្ល
ណ លស្អថ ន្ភាព្មាន្សសថរភាព្។ សាំណួរអាំពី្ឧបសគគ 
និ្ខក្តាត សលើក្ទឹក្ចិតតណ លជាណផ្នក្ម្យួនន្ការវាយ
តនម្ល ាំបូខជាការសរៀន្ស្អថ ន្ភាព្របស់្បជាជន្ និ្ខ
យក្ចាំនុ្ចណ រសរៀន្បាន្ម្ក្ស វ្ើពិ្ភាក្ាសបើក្ចាំហ។ 
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ជហំានទី៤ :ការបគងកើតគោលបណំងទាក់
ទាញឱ្យមានការផ្លា ស់បាូរឥរយិាបទអនាម័យ 
្ក្មុ្ និ្ខអនក្ពាក្ព់្ន័្ធសាំខាន្់ៗ រមួ្ ាំខសហគម្ន្៍
បាន្ក្ាំណតស់ោលបាំណខឱ្យហានិ្ភយ័នី្ម្យួៗ
ណ លបាន្ក្ាំណតក់្នុខ ាំណាក្ក់ាលវាយតនម្ល។  
សោលបាំណខអាច ក្ទ់ខសៅនឹ្ខអាក្បបកិ្រយិអ
នម្យ័ (ឧ ហរណ៍ការបសខកើន្ការលាខន សៅ
សព្លសវលាសាំខាន្់ៗ ) ឬក្តាត ជ្ម្ញុនាំឱ្យស វ្ើសៅ
បាន្ (ឧ ហរណ៍ ក្ណន្លខលាខន មាន្ស្អប អូាច 
យក្ម្ក្ស្បើបាន្) ។  
សោលបាំណខ្បតិបតតកិារ និ្ខការណថ ា្ំ តវូបាន្
ោក្ប់ញ្ចូលសៅក្នុខណផ្ន្ការ (ឧ ហរណ៍ការចូល
រមួ្របស់្បជាជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ក្នុខការណថ
រក្ាបខគន្អ់នម្យ័ និ្ខ្បព្ន័្ធទឹក្) ។  
ចាបស់ផ្តើម្គិតពី្សោលបាំណខជាម្ួយអនក្ឯសទៀត 

ស ើម្បបីញ្ចបក់ារង្ហរសន្ោះ្កុ្ម្្តូវការសរៀបចាំសោល
បាំណខជាម្យួសហគម្ន្ ៍ និ្ខអនក្ពាក្ព់្ន័្ធ        
សាំខាន្់ៗ  នទសទៀត (ឧ ហរណ៍ រោា ភបិាល) ។ 
តាម្រយៈការស វ្ើឱ្យអនក្ពាក្ព់្ន័្ធសាំខាន្់ៗ  ាំខ
អស់ចូលរមួ្ក្នុខការស វ្ើណផ្ន្ការ និ្ខការស វ្ើសសចក្តី
សស្ម្ចចិតតធានថាសោលបាំណខគឺពាក្ព់្ន័្ធនឹ្ខ
ត្មូ្វការនិ្ខបរបិទ។ 
ការចូលរមួ្របស់វសិវក្រកាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ
្ក្ហម្ (និ្ខបុគគលិក្បសចចក្សទសរបស់រោា ភបិាល) 
ទទួលបន្ទុក្ក្នុខសក្ម្មភាព្ស្អខសខស់ាំណខទឹ់ក្
ស្អា ត និ្ខអនម្យ័មាន្ស្អរៈសាំខាន្ណ់ាស់ការ
ក្ាំណតស់ោលបាំណខ គឺជាធាតុសាំខាន្ស់្មាប់
ការតល ស់បតូរឥរយិបថ។ ្ក្មុ្ ាំខអស់ ូចជាអនក្

ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ និ្ខវសិវក្រ ាំខអស់គួរណតស វ្ើ
ជាំហាន្សន្ោះជាម្យួោន ។ 

ជហំានទី៥:ការគ្វើផែនការ 
្កុ្ម្ការង្ហរអនុ្វតតសក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័
ក្នុខសព្លស ល្ើយតបស្ោោះម្ហន្តរាយ្តវូការណផ្ន្ការ
ការង្ហរណ លបញ្ហា ក្ពី់្បញ្ហា  សោលបាំណខ 
សក្ម្មភាព្ សហើយបង្ហា ញពី្ ឧបក្រណ៍ ្ន្ធាន្
ណ ល្តូវការ ( ាំខហរិញ្ាវតថុ និ្ខម្នុ្សស) និ្ខ
ណផ្ន្ការ្តួតពិ្និ្តយ និ្ខវាយតនម្ល។ 
ណផ្ន្ការសន្ោះមាន្្បសិទធភាព្សៅសព្លអនុ្វតតជាម្យួ
អនក្ នទ (វសិវក្ររោា ភបិាលសហគម្ន្ណ៍ លរខផ្ល
ប៉ាោះពាល់ ភាន ក្ង់្ហរសផ្សខសទៀតបុគគលិក្សខគម្ អខគការ
ជន្ពិ្ការ។ល។) និ្ខម្និ្ស វ្ើសោយ្កុ្ម្អនក្ផ្សព្វ
ផ្ាយសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ណតឯខសនោះសទ។  
ចាាំបាចណ់ាស់ណ លវ ិ្ សី្អស្រសត្ តូវសតត តស វ្ើយ៉ា ខ
ណាឱ្យសហគម្ន្ ៍ "ជយួ ខ្លួន្ពួ្ក្ោតឱ់្យយល់្សប
សលើសក្ម្មភាព្សហគម្ន្ ៍ និ្ខស្ម្បស្មួ្លការ
អនុ្វតតសក្ម្មភាព្សន្ោះជាជាខនិ្យយថា"សយើខក្ាំពុ្ខ
ស វ្ើការផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ ណតណបជា្ក្មុ្អនក្
ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័្បាបស់ហគម្ន្អ៍ាំពី្អវណី លគរួ
ស វ្ើ ឬអបរ់ ាំអនក្ នទជាម្យួស្អរសតខោ់រ - វ ិ្ សី្អស្រសត
សន្ោះក្្ម្មាន្្បសិទធភិាព្ណាស់។ 
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ណផ្ន្ការការង្ហរគរួបញ្ចូលវ ិ្ សី្អស្រសតរមួ្បញ្ចូលោន
ណ លស្បើឧបក្រណ៍ទាំនក្ទ់ាំន្ខ្បសភទសផ្សខៗោន
ណ លអាចស្បើស្មាបស់ោលបាំណខសផ្សខៗោន  
(ណចក្រ ាំណលក្ចាំសណោះ ឹខឥទធពិ្លនិ្ខជ្មុ្ញអនក្ នទ
ស វ្ើការសស្ម្ចចិតត។ ល។ ) ។  
ម្និ្ណម្ន្្គបវ់ ិ្  ីាំខអស់ស្មាបក់ារផ្សព្វផ្ាយ    
អនម្យ័ត្មូ្វឱ្យមាន្ការស្បើ្ បាស់“ស្អរអនម្យ័” 
សនោះសទ ។ បសចចក្សទសចូលរមួ្ឧ ហរណ៍ ការ
តស្ម្ៀបកាតជាជាបី្កុ្ម្សតត តសលើការការជណជក្ណវក្
ណញក្ជាជាខការបញ្ាូ ន្ស្អរសនោះ។ សោលបាំណខ គឺ
ស ើម្បកី្ាំណតប់ញ្ហា  និ្ខយល់្ព្ម្សលើ ាំសណាោះ
្ស្អយណ លស្អក្សម្បាំផុ្តស ើម្ប ីម្ រ
សក្ម្មភាព្ណ លសក្ើតពី្សហគម្ន្។៍ រាល់វ ិ្ សី្អស្រសត 
និ្ខព្ត័ម៌ាន្អបរ់ ាំនិ្ខសមាា រៈទាំនក្ទ់ាំន្ខគរួណត្តវូ
ស្អក្លបខជាម្នុ្ និ្ខស ើម្បធីានថាពួ្ក្សគយល់ និ្ខ
ស វ្ើឱ្យសម្្សបសៅនឹ្ខបរបិទ។ 

 

ការស្ជើសសរ ើសនិ្ខការបណតុ ោះបណាត ល្ក្ុម្ការ
ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័  

ការស្ជើសសរ ើស ការបណតុ ោះបណាត ល និ្ខការរក្ា
អនក្សម័្គចិតតកាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ គឺ
ជាទិ ាភាព្សាំខាន្ន់ន្ក្ម្មវ ិ្ សីលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័។ 
ការពិ្ព្ណ៌នការង្ហរស្មាបអ់នក្សម័្ គចិតត
កាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ ាំខអស់ ណ ល
ស ល្ើយតបក្នុខនម្ជាអនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័គរួ
្តវូបាន្្ព្ម្ស្ព្ៀខជាម្យួអនក្ពាក្ព់្ន័្ធសាំខាន្់ៗ
រមួ្ ាំខអនក្្គប់្ គខថាន ក្ម់្លូោា ន្ក្នុខការស ល្ើយ
តបនឹ្ខស្ោោះម្ហន្តរាយ។ បុគគលិក្ និ្ខអនក្សម័្ គ
ចិតត្ តវូមាន្លក្េណៈសម្បតតិ្ គប់្ ោន្ ់ាំខ
ស្អខាតាម្មូ្លោា ន្ ូសចនោះសៅសព្លស្ជើសសរ ើស
បុគគលិក្ និ្ខអនក្សម័្គចិតតស្មាប់្ កុ្ម្សលើក្
ក្ម្ពស់អនម្យ័ការយក្ចិតតទុក្ោក្់្ តូវណតសតត ត
សៅសលើអនក្ណ លអាចចូលរមួ្សហគម្ន្ប៍ាន្
យ៉ា ខង្ហយ្សលួ (ជាំនញទាំនក្ទ់ាំន្ខលា ទទលួ
បាន្ការសោរព្ពី្សហគម្ន្)៍។ អនក្សម័្គចិតត
កាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ គឺជាសក្ម្មភាព្
តាំណាខឱ្យការនុ្វតតណផ្ន្ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័។  
ការទទលួស្អគ ល់ និ្ខការក្ស្អខសលើជាំនញណ ល
មាន្្ស្អប។់ អនក្សម័្ គចិតតណ លស វ្ើការក្នុខក្ម្មវ ិ្  ី
WASH រយៈសព្លណវខនឹ្ខកាន្ណ់តមាន្ជាំនញ
ក្នុខការសក្ៀខគរ និ្ខជួយ ស្ម្បស្មួ្លបាន្លា។ 
ពួ្ក្សគស្ចើន្ស្អគ ល់វ ិ្ សី្អស្រសតសលើក្ក្ម្ពស់អនម្័
យណបបម្លូោា ន្សខគម្។ ឧ ហរណ៍ PHAST  
អនក្សម័្គចិតតណ លទទួលការបណតុ ោះបណាត លក្នុខ
ការស ល្ើយតបនឹ្ខស្ោោះម្ហន្តរាយ (ឧ ហរណ៍៖ 
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សមាជិក្នន្ NDRT ) មាន្វ ិ្ សី្អស្រសតរហ័ស និ្ខ
បតណ់បន្ណ ល្តវូការស្បើសព្លភាព្បនទ ន្ ់។ 

 
ជហំានទី៦ :ការអនុវតា 
ចាំណុចសាំខាន្់ៗ ណ ល្តូវពិ្ចារណាសៅសព្ល
អនុ្វតតណផ្ន្ការសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័រមួ្មាន្ការ
ស្ម្បស្ម្លួ និ្ខការ្បា្ស័យ ក្ទ់ខ
ជាម្យួអនក្ពាក្ព់្ន័្ធសាំខាន្់ៗ  ាំខអស់៖ 
សហគម្ន្ណ៍ លរខផ្លប៉ាោះពាល់អាចមាន្
្ន្ធាន្ស ើម្បោីា្ំ ទសក្ម្មភាព្ ាំខសន្ោះ: 

• អាជាា ្រម្លូោា ន្មាន្្ន្ធាន្ណ លអាចរក្បាន្ 
- ឧ ហរណ៍ សតើពួ្ក្សគមាន្្បអបផ់្សព្វផ្ាយ    
អនម្យ័ សមាា រអបរ់ ាំ ព្ត័ម៌ាន្ ឬ្បអបឧ់បក្រណ៍
សផ្សខណ រឬសទ? 

• រោា ភបិាលមាន្សតខោ់រតទ ល់ខ្លួន្ផ្ខណ រ
ឧ ហរណ៍ សោលន្សយបាយជាតិណ លបញ្ហា ក្់
ពី្វ ិ្ សី្អស្រសតណ ល្តវូយក្ម្ក្ស្បើ្ បាស់) ។  

• អនុ្្ក្មុ្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័បាន្ភាា បទ់ាំនក្់
ទាំន្ខ ជាម្យួន គូ នទសទៀតណ លស វ្ើការក្នុខ        
វស័ិយសន្ោះ និ្ខសរៀបចាំអនុ្ស្អសន្ប៍សចចក្សទស
ស្មាបយ់ក្ម្ក្ស្បើផ្ខណ រ។ 

• ទីភាន ក្ង់្ហរសផ្សខសទៀតណ លស ល្ើយតបនឹ្ខ
សក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ក្អ៏ាចណចក្
រ ាំណលក្្ន្ធាន្ និ្ខគាំនិ្តរបស់ពួ្ក្សគក្នុខការ
ស្ម្បស្ម្លួចាាំបាចក់្នុខការសចៀសវាខជាន្ស់ម្
សរៀន្ោន : ស្ម្បស្ម្លួ ណចក្រ ាំណលក្ និ្ខ
បស្ខៀន្! អខគការជន្ពិ្ការអាចផ្តល់ជាំនញអាំពី្
ត្ម្វូការជន្ពិ្ការ និ្ខ្ន្ធាន្ស្មាបជ់ាំនញ
បសចចក្សទសសលើភាព្ង្ហយ្សលួសលើម្ស្ោបាយ 
និ្ខលទធភាព្ទទួលបាន្ព្ត័ម៌ាន្។ 

ស វ្ើការជាម្យួវសិវក្រ៖ វសិវក្រកាក្បាទ្ក្ហម្
អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ក្ម្ពុជាចូលរមួ្ក្នុខការស្អខសខ ់ និ្ខ
ណថ ាំសាំណខអ់នម្យ័ (ឧ ហរណ៍ បខគន្ ់ ្បព្ន័្ធ
ទឹក្ ក្ណន្លខលាខន ) គួរណតចូលរមួ្្គប ់ាំណាក្ក់ាល
នន្ក្ម្មវ ិ្ សីលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ និ្ខជាពិ្សសស
 ាំណាក្ក់ាលវាយតនម្ល និ្ខការស វ្ើណផ្ន្ការ។ 
សក្ម្មភាព្ស្អខសខ ់ និ្ខការផ្សព្វផ្ាយ្តវូផ្ារ
ភាា បោ់ន ។ ឧ ហរណ៍ សខប់ខគន្ត់ាម្លក្េណៈ
បសចចក្សទស ប៉ាណុន្តតាម្ទសសន្ៈរបស់្បជាជន្ម្និ្
ចូលចិតតរសោយស្អរម្និ្សម្្សបស្មាបក់ារស្បើ
្បាស់របស់ោត ់ - សោយស្អរសៅក្នុខទីតាាំខណ ល
ម្និ្មាន្សុវតថភិាព្ឬម្និ្ណម្ន្ជា្បសភទបខគន្ណ់ ល
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ព្កួ្សគទមាល បស់្បើ្ បាស់។ អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័
ទទួលខុ្ស្តូវក្នុខការពិ្ស្ោោះសយបល់ និ្ខបញ្ាូ ន្
បន្តនូ្វចាំណខច់ាំណូលចិតតបាំណខ្បាថាន  និ្ខសសចក្តី
្បាថាន របស់្បជាជន្ ក្ទ់ខនឹ្ខការរចនបលខប់ខគន្ ់
និ្ខការោក្ស់មាា រៈស្បើ្ បាស់ទឹក្ស្អា ត ល់វសិវក្រ។ 
អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ក្អ៏ាចចូលរមួ្ក្នុខសមាា ត
ទឹក្ផឹ្ក្ក្នុខ្គួស្អរោា្ំ ទ ល់វសិវក្រកាក្បាទ្ក្ហម្
អឌ្ឍចន្ទ្ ក្ហម្ ក្នុខការបណតុ ោះបណាត ល និ្ខតាម្
ោន្ការស្បើ្ បាស់ផ្លិតផ្លសមាា តទឹក្។ 
សក្ម្មភាព្ ាំខសន្ោះអាច្តូវបាន្ផ្សាំជាម្យួនឹ្ខ
សក្ម្មភាព្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័សៅក្្ម្តិ្គួស្អរ 
និ្ខសហគម្ន្។៍  
្ក្មុ្ជយួ សសស្រង្ហគ ោះរបស់កាក្បាទ្ក្ហម្និ្ខអឌ្ឍចន្ទ
្ក្ហម្ស វ្ើការណចក្អាំសណាយក្នុខសព្លស ល្ើយតប
ស្ោោះម្ហន្តរាយ។ អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ម្និ្ណចក្
ចាយផ្លិតផ្លណ ល ក្ទ់ខនឹ្ខអនម្យ័សទ 
(ឧបក្រណ៍ ស្អប  ូ្ុខជាស ើម្) ប៉ាណុន្តពួ្ក្សគអាចចូល
រមួ្ក្នុខការណចក្ចាយសមាា រៈអនម្យ័តិចតួចណ ល
ជាណផ្នក្ម្យួនន្ការបណតុ ោះបណាត ល ការបង្ហា ញឬ
សក្ម្មភាព្ផ្សព្វផ្ាយ។ ្បសិន្សបើខ្វោះចសនល ោះ
 ក្ទ់ខនឹ្ខការទទួលបាន្របស់សាំខាន្់ៗ  (ស្អប  ូ
និ្ខ្ុខទឹក្) សន្ោះចាាំបាច់្ តូវរាយការណ៍សៅ្កុ្ម្ផ្តល់
ជាំនួ្យណ លក្ាំពុ្ខ្បតិបតតកិារសៅក្នុខម្លូោា ន្  និ្ខ 
IFRC ។ 
អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័មាន្តួនទីសាំខាន្ក់្នុខការ
ធានថាសមាជិក្ ាំខអស់នន្សហគម្ន្ ៍(បុរស ស្រសតី 
កុ្មារ និ្ខជន្ពិ្ការ) មាន្សិទធទិទួលបាន្សមាា រៈ    
អនម្យ័ណ លសម្្សបស្មាបត់្ម្វូការរបស់ព្កួ្

សគ។ ព្កួ្សគគរួណតជយួ ភាា បទ់ាំនក្ទ់ាំន្ខរវាខការស្អត បពី់្
សហគម្ន្ ៍ និ្ខការទាំនក្ទ់ាំន្ខជាម្យួ្កុ្ម្ផ្តល់
ជាំនួ្យ រមួ្ ាំខការផ្តល់ម្តិសយបល់ពី្សហគម្ន្៍
សលើការណចក្ចាយសមាា រៈអនម្យ័។ 
ការ្គប់្ គខអនម្យ័សព្លមាន្រ ូវម្និ្គួរសភលចសទ។ 
តួនទីរបស់អនក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ គឺ្តូវពិ្ភាក្ា
ជាម្យួស្រសតីស ើម្បរីក្ឱ្យស ើញនូ្វអវណី លនាំព្កួ្ោត់
បាន្អនុ្វតត អវណី លពួ្ក្ោតច់ខស់ វ្ើ សហើយ្ន្ធាន្អវី
ខ្លោះណ លព្កួ្ោត់្ តវូការ និ្ខឧបសគគចាំសពាោះអនម្័
យសព្លមាន្រ ូវ។ សហើយ្តវូស្បើព្ត័ម៌ាន្សនោះស ើម្បី
យក្ម្ក្ស វ្ើឧបក្រណ៍ផ្សព្វផ្ាយតាម្្គសួ្អរ (សៅ
ថាឧបក្រណ៍សសចក្តនីថលថនូរ ឧបក្រណ៍ ម្ក្រ ូវ 
ឧបក្រណ៍ ស្រសតីជាស ើម្) ។  
ជហំានទី៧ : ការ្តួតពិ្និ្តយ និ្ខការណវក្ណញក្ 
ការសទខម់្តិមូ្លោា ន្ចាាំបាច់្ តូវបញ្ចបស់ៅស ើម្ក្ម្ម 
វ ិ្ ។ី ឧបក្រណ៍ សថិតិទាំសន្ើបម្និ្ចាាំបាចស់្បើសទប៉ាណុន្ត
វ ិ្ សី្អស្រសត្ បម្លូសាំណាក្សតខោ់្តវូណតស្បើជាចាាំ
បាច។់ វ ិ្ សី្អស្រសតរហ័ស និ្ខស្អម្ញ្ាស្បើស្មាប់
ការតល ស់បតូរសាំខាន្់ៗ សៅក្នុខស្អថ ន្ភាពាជាក្ណ់សតខ 
និ្ខឥរយិបទជាក្ល់ាក្ម់្យួ។ ទិន្នន្យ័ណ លមាន្
លក្េណៈសម្បតតិ្ គប់្ ោន្ ់ ( ូចជា ការពិ្ភាក្ាជា
្កុ្ម្ការសតត តសលើការសបាោះសឆន ត) គរួ្តវូបាន្ក្ត់្ តា
រមួ្ជាម្យួព្ត័ម៌ាន្មូ្លោា ន្បរមិាណ។ 
្ក្មុ្្តវូការតាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាព្ និ្ខផ្លប៉ាោះពាល់នន្
ក្ម្មវ ិ្ សីលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័។ រាបក់ារបញ្ចូល
ក្ាំណត់្ តានិ្នន ការ ឧ ហរណ៍ ការស្បើ្ បាស់បខគន្់
អនម្យ័។ ការ្តួតពិ្និ្តយម្និ្ណម្ន្្ោន្ណ់តអាំពី្តួ
សលខ្សទ ប៉ាណុន្តការសួរសាំណួរ ូចជាៈសតើ្ បជាជន្
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ទទួលបាន្អតថ្ បសយជន្ពី៍្ក្ម្មវ ិ្ ណី រឬសទ? សហតុអវី
បាន្ជាពួ្ក្សគម្និ្ស្បើ្ បាស់ (រមួ្ ាំខកុ្មារ)សាំណខ់
សមាា រៈទឹក្ស្អា ត ាំខសនោះ សតើការផ្តល់ព្ត័ម៌ាន្្តទបប ់
និ្ខកាស ល្ើយតបរបស់ពួ្ក្សគ្តូវបាន្សគ ឹខ និ្ខយក្
ម្ក្អនុ្វតតណ រឬសទ?  
្កុ្ម្ការង្ហរបសខកើតសូចនក្រក្ាំណត់្ បព្ន័្ធ្ តួតពិ្និ្តយ 
(ភាា បជ់ាម្យួឥរយិបថអនម្យ័ និ្ខបរបិទ) សោយ
លម្ាតិពី្វ ិ្ សី្អស្រសត និ្ខភាព្ញឹក្ញាប ់(អា្ស័យសលើ
បរបិទ)របស់្បព្ន័្ធ ។  
ព្ត័ម៌ាន្ ាំខអស់គួរណតបញ្ចូលសៅក្នុខ ាំសណើ រការ
សរៀបចាំណផ្ន្ការ (ជាំហាន្ទី៥) សហើយគួរណត្តូវបាន្
ស្បើស្មាបក់ារណក្ណ្បសក្ម្មភាព្និ្ខវ ិ្ សី្អស្រសត
ស ើខវញិ។  
ការវាយតនម្លគួរណត្តូវបាន្ស វ្ើស ើខ ( ាំខការវាយតាំ
នលតាម្សព្លសវលាជាក្ណ់សតខនិ្ខ / ឬសៅចុខបញ្ចប់
នន្ក្ម្មវ ិ្ សី ើម្បកី្ត់្ តាសម្ទិធផិ្លបញ្ហា ្បឈម្ និ្ខ
សម្សរៀន្ណ លបាន្សរៀន្ពី្ការសទខម់្តិចុខស្កាយ 
(សោយស្បើសាំណួរ ូចោន នឹ្ខសព្លចាបស់ផ្តើម្សួរពី្
 ាំបូខម្លូោា ន្) ស វ្ើជាណផ្នក្ម្យួនន្ការវាយតាំនល
ស ើម្បវីាយតនម្លការតល ស់បតូរ។An  
ជហំា៊ា នទី៨ : ការពិនិតយ និងផកសរួំលគ ើងវញិ 
្តូវចខចាាំថាក្ម្មវ ិ្ សីលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័គឺពាក្ព់្ន័្ធ
នឹ្ខត្មូ្វការ។ សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយស្អថ ន្
ភាព្ណតខណតសមុគស្អម ញសោយមាន្ការតល ស់បតូរស្អថ ន្
ភាព្ជាញឹក្ញាប។់ ការវាយតនម្លឥតឈបឈ់រការ
ស វ្ើណផ្ន្ការស ើខវញិ និ្ខការណក្សាំរលួសក្ម្មភាព្
ស ើខវញិគឺចាាំបាចណ់ាស់។ សម្ើលជុាំវញិ! សតើមាន្
បញ្ហា ទឹក្ស្អា តសផ្សខសទៀតសៅក្នុខសហគម្ន្រ៍ខផ្ល

ប៉ាោះពាល់ណ លម្និ្បាន្សោោះ្ស្អយបាន្ណ រឬសទ? 
សតើបញ្ហា បាន្តល ស់បតូរសហើយឬសៅ? មាន្បញ្ហា ថមសីក្ើត
ស ើខសទ? សបើ ូសចនោះសូម្្តទបបស់ៅជាំហាន្ទី១ 
សហើយចាបស់ផ្តើម្ម្តខសទៀត។  
សលើសពី្សន្ោះសទៀតឯក្ស្អរ្តួតពិ្និ្តយ និ្ខវាយតនម្ល 
របូថត និ្ខវសី អូណ លបាន្ផ្លិតរចួគរួណតបាន្ណចក្
រ ាំណលក្ជាម្យួសម្ភាគីមូ្លោា ន្ និ្ខអខគភាព្ IFRC  
ស ើម្បកី្ាំណតអ់តតសញ្ហា ណ និ្ខបន្តការោា្ំ ទ (សបើ្ តូវ
ការ)  ល់សហគម្ន្ ៍ និ្ខចាបប់ាន្នូ្វចាំណុចណ ល
្តវូយក្ម្ក្សរៀន្សូ្ត។ 
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១.២. គោលការណ៍ណណនាំរបស់ IFRC ក្ន ុងការគលើក្ក្ម្ពស់អនម្័យ - ការគ ោះស្រាយបញ្ហា ភ្លា ម្ៗ 

ការផ្សព្វផ្ាយសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ក្នុខសព្លស្ោោះម្ហន្តរាយសៅកាក្បាទ្ក្ហម្ ន្ិខអឌ្ឍចន្ទ្ក្ហម្ ្តវូបាន្ក្ាំណត ូ់ចខាខស្កាម្: 
វ ិ្ ីស្អស្រសតណ លបាន្ស្ោខទុក្ ន្ិខមាន្លក្េណៈជា្បព្ន័្ធសោយបុគគលិក្ ន្ិខអនក្សម័្គចិតតកាក្បាទ្ក្ហម្ក្ម្ពុជា ស ើម្បឱី្យ្បជាជន្មាន្សក្ម្មភាព្ក្នុខការ
ការពារជាំខឺ ក្ទ់ខន្ឹខទឹក្ បខគន្ ់ន្ិខអនម្យ័តទ ល់ខ្លួន្តាម្  រយៈការសក្ៀខគរ ន្ិខការចូលរមួ្របស់្បជាជន្ណ លរខផ្លប៉ាោះពាល់ ចាំសណោះ ឹខ ន្ិខ្ន្ធាន្របស់
ព្ួក្សគ ឱ្យព្កួ្សគបាន្ស្បើ្បាស់ ន្ិខទទួលសមាា រៈបរកិាេ  ន្ិខសាំណខទ់ឹក្ស្អា ត ន្ិខអនម្យ័ឱ្យបាន្ស្ចើន្បាំផុ្ត។’ 

ការផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ សព្លមាន្ស្ោោះម្ហន្តរាយ 

ជាំហាន្ ការព្ិព្ណ៌ន អនក្ទទួលខុ្ស្តវូ 

្បភព្ព្ត័ម៌ាន្ - all 
documents available at 
https://ifrcwatsanmissionas
sistant.wordpress.com/hygi
ene-
promotion/watsanmissiona
ssistant - Software hygiene 
promotion 

ជាំហាន្ទី១:  
ការក្ាំណាតរ់ក្បញ្ហា  

្បម្ូលព្ត័ម៌ាន្បរមិាណ ន្ិខគុណភាព្ ស ើម្បយីល់ព្ីអវីណ ល       
សហគម្ន្ ៍ឹខ ន្ិខស្វើ សតើអវីជាត្ម្វូការហាន្ិភយ័ក្នុខការអនុ្វតត ន្ិខ
រចនសម្ពន័្ធសហគម្ន្ ៍ ន្ិខផ្លប៉ាោះពាល់នន្ស្ោោះម្ហន្តរាយសោយ
ការស្បើ្បាស់:  

វសិវក្រណផ្នក្សមាា រៈអនម្័យ 
សហគម្ន្ណ៍ផ្នក្សផ្សខៗ
ណ លស្វើការក្នុខសហគម្ន្៍
ណតម្យួ ស្អថ បន័្រោា ភិបាល
ន្ិខអខគការស្ៅរោា ភិបាល
សផ្សខសទៀត 

• IFRC Minimum Standard 
Commitments to Gender 
and Diversity in 
Emergency Programmes 

• IFRC Guidelines for 
Emergency Assessment 
in English, French, 
Spanish, Arabic  

-ទិន្នន្យ័បនទ បប់ន្សាំណ លមាន្
្ស្អប ់  
- ការគូរណផ្ន្ទី  

-   ការសសខកត ន្ិខការស ើរកាតភ់ូម្ ិ
- សមាា សន្៍ជាម្យួអាជាា ្រម្ូល 
ោា ន្ភាន ក្ង់្ហរ នទសទៀត ្ក្ុម្ទឹក្
ស្អា ត ន្ិខអនម្យ័ បុគគលិក្

https://ifrcwatsanmissionassistant.wordpress.com/hygiene-promotion/
https://ifrcwatsanmissionassistant.wordpress.com/hygiene-promotion/
https://ifrcwatsanmissionassistant.wordpress.com/hygiene-promotion/
https://ifrcwatsanmissionassistant.wordpress.com/hygiene-promotion/
http://watsanmissionassistant.wikispaces.com/Software+hygiene+promotion#IFRC Guidelines to Hygiene Promotion in Emergencies (EHP)
http://watsanmissionassistant.wikispaces.com/Software+hygiene+promotion#IFRC Guidelines to Hygiene Promotion in Emergencies (EHP)
http://watsanmissionassistant.wikispaces.com/Software+hygiene+promotion#IFRC Guidelines to Hygiene Promotion in Emergencies (EHP)
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/gender-diversity-minimum-standard-commitments-in-emergency-programming.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/gender-diversity-minimum-standard-commitments-in-emergency-programming.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/gender-diversity-minimum-standard-commitments-in-emergency-programming.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/gender-diversity-minimum-standard-commitments-in-emergency-programming.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/1-ifrc-guidelines-assessments.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/2-71607-guidelines-fr.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/3-71600-guidelines-sp.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/4-39622-guidelines-for-emergcy-a_lr1.pdf
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-ការព្ិភាក្ាជា្ក្ុម្សហគម្ន្ ៍
(ការតស្ម្ៀបកាតន្ិខសក្ម្មភាព្
គាំនូ្សតាខសបាោះសឆន តតាម្ផ្ក្ ់
 ីត) 

កាក្បាទ្ក្ហម្អឌ្ឍចន្ទ្ក្ហម្ 
ន្ិខបុគគលិក្សម័្គចិតត  

• Sphere Project Water 
and Sanitation Initial 
Need Assessment 
Checklist 

• Transect walk  
• Working with 
communities: a toolbox  

ជាំហាន្ទី២:  
  
ការក្ាំណតរ់ក្្ក្ុម្
សោលសៅ 

ក្ាំណត់្ ក្ុម្សោលសៅរមួ្ោន ជាម្ួយសហគម្ន្។៍ ្ក្ុម្សោលសៅ្តូវ
រាបប់ញ្ចូ ល៖ អនក្ណ លមាន្ហាន្ិភយ័ខ្ពស់សៅក្នុខសហគម្ន្៍្ គប់
ណផ្នក្ ាំខអស់នន្សហគម្ន្ ៍ (កុ្មារម្នុ្សសចាស់ ន្ិខជន្ព្ិការ) ន្ិខ
្ក្ុម្ណ ល្តូវយក្ចិតតទុក្ោក្ព់្ិសសស (ឧ ហរណ៍ រក្ / កុ្មារ
តូច) ណ លមាន្ត្ម្ូវការសផ្សខៗសគ។ 
 
 

អនក្ ឹក្នាំសហគម្ន្ ៍ន្ិខ
បុគគលិក្សុខាភិបាល 
វសិវក្រសាំណខ ់ជាខ
សាំណខ ភាន ក្ង់្ហរ នទ
សទៀតណ លស្វើការសៅ
តាំបន្ស់នោះន្ិខអខគការជន្
ព្ិការ 

• Target group selection  
• Gender checklist for 

WASH 
• Inclusive WASH learning 
portal (WaterAid)  

ជាំហាន្ទី៣:  
ការវភិាគឧបសគគរារាាំខ 
ន្ិខក្តាត ជ្ម្ុញសលើក្
ទឹក្ចិតត ស ើម្បតីល ស់     
បតូរទមាល ប ់

ការ្បម្ូលព្ត័ម៌ាន្សតីព្ីការសលើក្ទឹក្ចិតត ន្ិខឧបសគគសផ្សខៗស ើម្បសី្វើ
ឱ្យមាន្ការតល ស់បតូរអាក្បបក្ិរយិ ន្ិខលុបបាំបាត ់ / កាតប់ន្ថយ
ឧបសគគ។  
 
សិក្ារព្ី្បតិក្ម្ម ការបសញ្ឈោះ ន្ិខវបប្ម្ ៌ សហើយន្ិខតល ស់បតូរសោយ
សយខសៅតាម្ការសសខកត ន្ិខការផ្តល់សយបល្តទបប។់  

វសិវក្រណផ្នក្សមាា រៈអនម្័យ
អនក្ទទួលផ្ល បុគគលិក្
ម្ន្ទីរសុខាភបិាល រោា ភិ
បាល អខគការជន្ព្ិការ 
ន្ិខអខគការស្ៅរោា ភិបាល
សផ្សខសទៀត 

• Transmission route 
• Good and bad 
behaviours 

https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/transect-walk-and-observation-guide-ifrc.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/95747/B.b.01.%20Working%20with%20communities-Tool%20box_IFRC.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/95747/B.b.01.%20Working%20with%20communities-Tool%20box_IFRC.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/fs_target_group.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/gender-checklist-for-watsan-programming-ifrc.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/gender-checklist-for-watsan-programming-ifrc.pdf
http://watsanmissionassistant.org/
http://watsanmissionassistant.org/
http://watsanmissionassistant.wikispaces.com/file/view/Transmission%20routes%20for%20diarrhoeal%20diseases%20-%20Chart.ppt/353325546/Transmission%20routes%20for%20diarrhoeal%20diseases%20-%20Chart.ppt
http://watsanmissionassistant.org/
http://watsanmissionassistant.org/
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ជាំហាន្ទី៤:  
សោលបាំណខក្នុខការ
បសខកើតទមាល បអ់នម្យ័  

ការក្ាំណតស់ោលបាំណខសៅតាម្ហាន្ិភយ័ន្ិម្ួយៗអាច ក្ទ់ខសៅ
ន្ឹខការតល ស់បតូរអាក្បបក្ិរយិអនម្យ័ ឬក្តាត ណ លអាចស្វើសៅបា
ន្។  

អនក្ ឹក្នាំសហគម្ន្ ៍ន្ិខ
បុគគលិក្សុខាភិបាល
បុគគលិក្បណតុ ោះបណាត ល
ន្ិខអនក្សម័្គចិតតអនម្យ័ 
្ក្ុម្បណតុ ោះបណាត លសហ
គម្ន្៍្ តូវបាន្ស្ជើសសរ ើស
ស្មាប់ការស្វើសតសតម្ុន្
សព្លចាបស់ផ្តើម្ 

• IFRC PoA template – 
indicators 

• Outcomes, outputs and 
activities view 

ជាំហាន្ទី៥:  
 
ការស្វើណផ្ន្ការ 

ស្វើការជាម្យួវសិវក្រសាំណខ ន្ិខអនក្ នទសទៀតស ើម្បបីសខកើតណផ្ន្ការ
ការង្ហរសចញព្ីសោលសៅណ លបាន្ក្ាំណត ់ ន្ិខស្ជើសសរ ើសលទធផ្ល 
ន្ិខសូចនក្រសោយស្បើរូបភាព្ (ការសទខម់្តិ ន្ិខវ ិ្ ីស្អស្រសតសផ្សខ
សទៀត) នន្ស្អថ ន្ភាព្ជាក្ណ់សតខ ណ លមាន្ ូចខាខស្កាម្: 
• ការស្ជើសសរ ើសវ ិ្ ីស្អស្រសត ន្ិខរសបៀបទាំនក្ទ់ាំន្ខសៅ្ក្ុម្សោលសៅ
សផ្សខៗោន  រមួ្មាន្ការទាំនក្ទ់ាំន្ខជាជន្ព្ិការណភនក្ ព្ិបាក្ក្នុខការ
ស្អត ប ់ន្ិខព្ិការសតិបញ្ហា  ន្ិខអនក្មាន្ការលូតលាស់សខ្ាយ។  

• សរៀបចាំសមាា រៈស្មាបស់ក្ម្មភាព្ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ (ស្បើ្បអប់
ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័)  

• ការស្ជើសសរ ើសអនក្សម័្គចិតតសាំរាបអ់ន្តរាគម្ន្ក៍្នុខការសលើក្ក្ម្ពស់   
អនម្យ័ 

• ស្អក្លបខ ន្ិខស្វើម្ុន្សព្លចាបស់ផ្តើម្សក្ម្មភាព្ ជាម្យួសមាជិក្
្ក្ុម្ម្យួចាំន្ួន្តូច  

• ស្វើការតល ស់បតូរ ន្ិខចាបស់ផ្តើម្អនុ្វតត  

បណតុ ោះបណាត លបុគគលិក្
ផ្សព្វផ្ាយអនម្យ័ ន្ិខ
បុគគលិក្សម័្គចិតត 
សមាជិក្សហគម្ន្៍
សោលសៅ ន្ិខវសិវក្រ
សាំណខ់ 

• Volunteer management 
toolkit 

• PHAST 
• CLTS 
• Sampling  

https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/watsan20poa20template.docx
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/watsan20poa20template.docx
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/watsan20poa20template20outcomes20outputs20and20activities20final.docx
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/watsan20poa20template20outcomes20outputs20and20activities20final.docx
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/volunteer-management-ifrc-toolbox.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/volunteer-management-ifrc-toolbox.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/envsan/EOS96-11a.pdf
https://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/media/cltshandbook.pdf
https://ifrcwatsanmissionassistant.files.wordpress.com/2018/10/guidance-notes-on-sampling-_eru-msm-ifrc.pdf
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• សរៀបចាំណផ្ន្ការតាម្ោន្ ន្ិខរបាយការណ៍សក្ម្មភាព្ 
• សរៀបចាំសព្លសវលា ន្ិខអនុ្វតតសក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័  

ជាំហាន្ទី៦:  
ការអនុ្វតតន្ ៍

អនុ្វតតតាម្ណផ្ន្ការន្ិខអនុ្វតតសក្ម្មភាព្តាម្ការស្ោខទុក្។ 
 សក្ម្មភាព្សាំខាន្់ៗ គឺ៖ 
ស្វើការជាម្ួយវសិវក្រសាំណខ ន្ិខអនក្ នទសទៀត ស ើម្បបីសខកើតការទាំនក្់
ទាំន្ខឱ្យមាន្តល ស់បតូរអាក្បបក្ិរយិសោយស្បើសមាា រៈទឹក្ស្អា តន្ិខអនម្័យ 
សរៀបចាំសព្លសវលា ន្ិខអនុ្វតតសក្ម្មភាព្សលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ 
• ស្ជើសសរ ើស ន្ិខបណតុ ោះបណាត លអនក្សម័្គចិតត ន្ិខបុគគលិក្  
• ស្វើការរមួ្ោន ជាម្ួយ្ក្ុម្ផ្តល់ជាំន្ួយស ើម្បផី្តល់សយបល់្តទបបព់្/ី 
 ល់សហគម្ន្ច៍ាំសពាោះការណចក្ចាយរបស់របរអនម្យ័ 

ស្វើការបណតុ ោះបណាត ល
បុគគលិក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្័
យន្ិខបុគគលិក្សម័្គចិតត 
ន្ិខសហគម្ន្ស៍ោលសៅ 

• Watsan & Health NFI 
guidelines 

• WASH Cluster training 
material 

• IEC materials 

ជាំហាន្ទី៧:  
  
ការ្តួតព្ិន្ិតយ ន្ិខវាយ
តាំនល 

• ស្បើទ្ម្ខ់្ តួតព្ិន្តិយសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័ណ លបាន្សរៀបចាំក្នុខ
ជាំហាន្ទី៥ 

• ្បម្ូលទិន្នន្យ័ម្តខសទៀតបនទ បព់្ី៣ណខ្ ស ើម្បសី្បៀបស្ៀបជាម្យួ
ទិន្នន្យ័ម្ូលោា ន្ ាំបូខព្ីជាំហាន្ទី១ ន្ិខវាយតនម្ល 

• ស្វើការតល ស់បតូរណផ្ន្ការការង្ហរផ្សព្វផ្ាយសលើក្ក្ម្ពស់អនម្យ័
ស ើម្បកី្ាំណតព់្ីសោលបាំណខស ើម្បឱី្យមាន្ការតល ស់បតូរអាក្បប
ក្ិរយិអនម្យ័ព្ីសសណារយី៉ាូថមី 

ស្វើការបណតុ ោះបណាត ល
បុគគលិក្ផ្សព្វផ្ាយ            
អនម្យ័ន្ិខបុគគលិក្សម័្គ
ចិតតន្ិខសហគម្ន្ស៍ោល
សៅ 

• Monitoring and evaluation 

ជាំហាន្ទី៨ : 

ការព្ិន្ិតយ ន្ិខណក្ត្ម្ូវ
ស ើខវញិ 

អនុ្វតតតាម្ការតល ស់បតូរស្អថ ន្ភាព្ ន្ិខសរៀបចាំណផ្ន្ការស ើខវញិ        
ន្ិខណក្ស្ម្ួលណផ្ន្ការស ើខវញិ ស ើម្បកី្ាំណតរ់ក្ ាំសណាោះ្ស្អយ
បញ្ហា បចចុបបន្ន។  

ស្វើការបណតុ ោះបណាត ល
បុគគលិក្ផ្សព្វផ្ាយអនម្័
យន្ិខបុគគលិក្សម័្គចិតត 
សហគម្ន្ស៍ោលសៅ ន្ិខ
វសិវក្រ 

 

 

http://watsanmissionassistant.org/
http://watsanmissionassistant.org/
https://wrc.washcluster.net/
https://wrc.washcluster.net/
http://watsanmissionassistant.org/
http://watsanmissionassistant.wikispaces.com/file/view/6%29%20Planning%20for%20Monitoring%20and%20Evaluating.doc/353323110/6%29%20Planning%20for%20Monitoring%20and%20Evaluating.doc

