
កញ្ចប់ឯកសារស្ដពីីការបញ្ជ្រា បអំពទីំនាស្់
របស្អ់ង្គការដ ៀកដូ ៀ 
 

គោលបំណងរបស់គ ើងគឺថា រាល់សកម្មភាពដែលគ ើងអនុវត្ត (គោ អងគការគែៀកូគណៀ 
ឬតាម្រ ៈដែគូ) គឺត្ត្ូវគតត ត្គៅគលើភាពរគំោចដនទំនាស់។ គៅកនុងការអនុវត្តជាក់ដសែង 
ចំណុចគនេះគឺមានន័ ថា គៅកនុងបរបិទដែលបានកំណត់្ថាមានហានិភ័ ទំនាស់ ឬ
ទំនាស់ដែលកំពុងគកើត្មាន គ ើងត្ត្វូគ្វើការងារត្បកបគោ ភាពសកម្ម និងជាត្បព័នធគែើម្បី
គ ៀសវាងែល់ការរមួ្ចំដណកបងកឱ្យមានទំនាស់ហិងា គហើ ត្បសិនគបើអាច គឺរមួ្ចំដណក
គៅកនុងការបគងកើត្ឱ្យមានសនតិភាព។ 

 

ការចាត់្ថាន ក់ទំនាស់ ដែលមានផ្ែល់ ូនគោ សនទសសន៍ហានិភ័ សកល INFORM 
(www.inform-index.org) ផ្ែល់ការដណនំាែល់គ ើងអំពីការបញ្ជ្រា បអំពីទំនាស់។ គៅកនុង
បណ្ដែ ត្បគទសដែលមានពិនទុហានិភ័ ដនទំនាស់កនុងកត្មិ្ត្ម្្យម្ ខ្ពស់ ឬខ្ពស់បំផុ្ត្ (ដែល
បចចុបបននមានពិនទុចាប់ពី ៣,៥ គលើ ១០ គ ើងគៅ) - គ ើងអនុវត្តតាម្ការដណនំារបស់អងគការ
គែៀកូគណៀ សត្មាប់ការបញ្ជ្រា បអំពីទំនាស់ គៅកនុងកូនគសៀវគៅដណនំា PME របស់អងគការ 
Diakonia។ គោលការណ៍ដណនំា និងកញ្ច ប់ឯកសារគនេះ គឺជាសែង់ោរអបបបរមារបស់ 
អងគការគែៀកូគណៀពាក់ព័នធនឹងការ កចិត្តទុកោក់គៅគលើទំនាស់។ 

 

ការបញ្ជ្រា បទំនាស់របស់អងគការគែៀកូគណៀ មានបីែំណ្ដក់កាល៖ 

1 ការវភិាគទំនាស់៖ គឺជាដផ្នកមួ្ សំខាន់ដនត្គប់ការវភិាគបរបិទទំងអស់ដនគំនិត្ 
ផ្ែួចគផ្ែើម្គៅកនុងបរបិទដែលរងផ្លប េះពាល់គោ សារទំនាស់។ ការវភិាគទំនាស់
របស់អងគការគែៀកូគណៀមានគោលគៅចំនួនពីរ។ ការវភិាគគនេះ ចងអុលបងាា ញអំពី 
តួ្អងគ បរា  និងកតាត  ំរញុដែលបងកគៅជាទំនាស់ គហើ ក៏បងាា ញអំពីតួ្អងគ បរា  
និងកតាត  ំរញុដែលបគងកើត្ឱ្យមានសនតិភាពផ្ងដែរ។ 

http://www.inform-index.org/


គោលគៅ៖ ដសវង ល់ និងកត់្ត្តាទុកនូវកតាត  ំរញុឱ្យគកើត្មានទំនាស់ និងសនតិភាព
គៅកនុងបរបិទ។ 

2 ការវភិាគគោលការណ៍បឋម្មិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់៖ ការភាា ប់ការវភិាគទំនាស់
គៅនឹងការងាររបស់គ ើង។ គ ើងគ្វើការវភិាគអនតរទំនាក់ទំនងពីរផ្លូវរវាងទំនាស់ និង
 ុទធសាស្តសត/កម្មវ ិ្ ី/គគត្មាង។ 

 គោលគៅ៖ ដសវង ល់ និងកត់្ត្តាទុកនូវអនតរទំនាក់ទំនងរវាងកិចចអនតរាគម្ន៍ និង 
 ទំនាស់។ 

3 ការដកត្ត្ម្វូ និងដកសត្ម្លួ៖ គោងតាម្ការវភិាគគោលការណ៍បឋម្មិ្នបងកឱ្យមាន
ការឈឺចាប់ គ ើងសគត្ម្ច និងអនុវត្ត ុទធសាស្តសត “ គត្ម្ើសវភិាគមិ្នបងកឱ្យមានការ
ឈឺចាប់”។ 
គោលគៅ៖ បគងកើត្ និងកត់្ត្តាទុកនូវវធិានការដែលធានានូវភាពរគសើបដនទំនាស់
គៅកនុង ុទធសាស្តសត/កម្មវ ិ្ ី ឬគគត្មាង។ 

 

កញ្ច ប់ឯកសារគនេះ នឹងពនយល់អនកអំពី ំហានទំងបី ត្ពម្ទំងផ្ែល់នូវឧទហរណ៍ និង
សំណួរមួ្ ចំនួនគែើម្បី ួ ឱ្យអនកកនុងការកំណត់្និ ម្ន័ ដនភាពរគសើបទំនាស់គៅកនុងបរបិទ 
ជាក់លាក់ណ្ដមួ្ ។ 

  



ស្នាា នុក្កមស្ក្ាប់ការបញ្ជ្រា បអំពទីំនាស្ ់
ទំនាស់ = ការដខ្វងគំនិត្ោន រវាងតួ្អងគ និង
តួ្អងគ។ ទំនាស់ គឺជាបាតុ្ភូត្សងគម្្ម្មតា
គៅកនុងសងគម្ម្នុសស គហើ ពាក់ព័នធគៅ
នឹងការដត្បត្បលួ។ ទំនាស់ នឹងដត្បកាល  
គៅជាបរា  ត្បសិនគបើទំនាស់គនេះ ដត្ប
កាល  គៅជាអំគពើហិងា។ អំគពើហិងា គឺជា
បរា  មិ្នដម្នជាទំនាស់គនាេះគទ។ 

អំគពើហិងា = គត្ៅពីអំគពើហិងាគលើរបូរាង
កា តទ ល់ ដែលគ្វើសកម្មភាពជាក់លាក់ 
គែើម្បីសមាល ប់ ីវតិ្ម្នុសស និងបំផ្លិចបំតល ញ
ត្ទពយសម្បត្តិ អងគការ គែៀកូគណៀ ក៏ទទួល
សាគ ល់អំពីអំគពើហិងាមានរចនាសម្ព័នធផ្ង
ដែរ។ អំគពើហិងាមានរចនាសម្ព័នធ គឺជា
 ំគនឿវបប្ម៌្ ឬសាសនា ម្គនាគម្វជិាា  
បទោា ន បទបបញ្ញត្តិ ភាសា សរញ /របូភាព 
និងចាប់ដែលកំណត់្អំពីសម្ភាព សិទធិ
ម្នុសស និងការរស់គៅត្បកបគោ 
គសចកែីដលលលនូររបស់សមា ិកទំងអស់គៅ
កនុងសងគម្។ 

ហានិភ័ ទំនាស់ = សាា នភាពដែលមាន
ហានិភ័  ដែលទំនាស់គនាេះនឹងវវិត្តន៍គៅ
ជាទំនាស់ហិងា។ ភាគីមួ្  ឬគត្ចើន ដត្ប
គៅជាគត្បើកមាល ំងបា /ហិងាគែើម្បី ក
ឈន៖។ 

ទំនាស់កំពុងគកើត្គ ើង = សងគម្ ដែល
ទំនាស់បានវវិត្តន៍គៅជាទំនាស់ហិងា។ 

ទំនាស់ហិងា = ទំនាស់ដែលពាក់ព័នធនឹង
ការគត្បើត្បាស់កមាល ំងបា /អំគពើហិងា។ 
ភាគីនានាអាចជាតួ្អងគរែា/មិ្នដម្នរែា និង
អាចមានការគរៀបចំសត្មាប់អំគពើហិងា 
គែើម្បីគ ព្ េះគៅមុ្ខ្។ 

ទំនាស់ត្បោប់អាវុ្  = ទំនាស់ដែលពាក់
ព័នធនឹងការគត្បើត្បាស់អំគពើហិងាត្បោប់
អាវុ្ ដែលមានការគរៀបចំ/ភាគីត្ប ុទធោន
គោ គត្បើកមាល ំងគោធា។ ភាគីនីមួ្ ៗ 
អាចជារតួ្អងគរែា/មិ្នដម្នរែា ដែល
ពាោម្សគត្ម្ចគោលបំណងរបស់ខ្លួន។ 

អំគពើហិងាដែលមានការគរៀបចំ = ជាអំគពើ
ហិងា ដែលមានការគរៀបចំ ប ុដនតតួ្អងគ
ត្បត្ពឹត្តអំគពើហិងា គឺមិ្នចាំបាច់មានការ
គរៀបចំសត្មាប់មូ្លគហតុ្នគោបា ជាក់
លាក់គនាេះគទ ប ុដនតត្បមូ្លផ្ែុំ និងគត្បើត្បាស់
កមាល ំងបា /អំគពើហិងា គែើម្បីសគត្ម្ច
គោលគៅជាគត្ចើន។ 

សនតិភាព = សនតិភាព គឺមិ្នដម្នមានន័ 
ថាជាការពំុមានទំនាស់គនាេះគទ ប ុដនតជា
សាា នភាពមួ្ ដែលទំនាស់ ត្ត្ូវបានគោេះ
ស្រសា គោ សនតិវ ិ្ ី។ សនតិភាព គឺជា
ភាពោម នអំគពើហិងា ទំងអំគពើហិងា
គោ តទ ល់ និងអំគពើហិងាមានរចនាស
ម្ព័នធ។ សិទធិម្នុសសសកល ត្បជា្ិបគត្ យ 
 ុត្តិ្ម៌្ បរោិបនន និងសម្ភាព គឺជា 



សមាសធាតុ្សំខាន់ៗដែល ួ កសាង
សនតិភាពគៅកនុងសងគម្។ “សនតិភាព
អវ ិាមាន” គឺជាសាា នភាពោម នអំគពើហិងា
គោ តទ ល់។ “សនតិភាពវ ិាមាន” គឺជា
ភាពោម នអំគពើហិងាគោ តទ ល់ និងអំគពើ
ហិងាមានរចនាសម្ព័នធ។” 

ភាពរគសើបដនអំគពើហិងា = តួ្អងគផ្ែល់
 ំនួ  ដែលត្បតិ្បត្តិការគៅកនុងបរបិទ
ដែលបានកំណត់្ត្បគភទគោ អំគពើហិងា 
នឹង េះឥទធិពលគលើភាព្ងន់្ងរដនទំនាស់។ 
ភាពរគសើបដនទំនាស់ គឺជាការងារជា
ត្បព័នធរបស់តួ្អងគ គែើម្បីដសវង ល់ និង
ត្គប់ត្គងអំពីផ្លប េះពាល់គលើទំនាស់។ តួ្
អងគផ្ែល់ ំនួ  អាចគ្វើឱ្យទំនាស់កាន់ដត្
មានភាព្ងន់្ងរគោ អគចត្នា គហើ 
បាត់្បង់ឱ្កាសកនុងការរួម្ចំដណកែល់
ការកសាងសនតិភាព។ ភាពរគសើបដផ្នក
ទំនាស់ គឺជាទិែាភាពចម្បងដនការធានាឱ្យ
មានគណគន យភាព និងគុណភាព។ 

ការមិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់ = ម្ ូដែល
ជាក់លាក់សត្មាប់ការធានាចំគពាេះភាព
រគសើបដផ្នកហិងា។ ទសសនាទនគនលឹេះគៅ

កនុងម្ ូដែលការមិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់
គនេះ គឺជាកតាត ផ្ាភាា ប់ និងកតាត ដបកបាក់ 
និងផ្លប េះពាល់អគចត្នា។ 

កតាត ផ្សេះផ្ារ = កតាត សត្ម្បសត្ម្ួម្របួរមួ្
កនុងបរបិទមួ្ ។ អនកភាា ប់គឺត្បមូ្លផ្ែុំត្កុម្
ខុ្សៗោន ឱ្យម្ក ួប ំុោន គៅកនុងលកខខ្ណឌ  
គសមើភាពោន  គលើកកម្ពស់បរោិបនន ភាពជាប់
ពាក់ព័នធកនុងសងគម្ និង ុត្តិ្ម៌្សត្មាប់
ម្នុសសត្គប់របូ។ អនកភាា ប់ គឺជាបណែុំ បលុក
សត្មាប់សងគម្សនតិភាព។ 

កតាត បំដបក = កតាត ដបកបាក់កនុងបរបិទ 
មួ្ ។ អនកបំដបកបំបាក់ អាចត្បត្ពឹត្តិ
សកម្មភាពអំគពើហិងារបូរាងកា គោ 
តទ ល់ ឬហិងាមានរចនាសម្ព័នធ។ អនក
បំដបកបំបាក់ បគងកើននូវសាា នភាពវសិម្
ភាព ភាពភ័ ខាល ច ការមិ្នទុកចិត្ត គំុគួន 
និងហិងារវាងត្កុម្គៅកនុងសងគម្។ អនក
បំដបក ំរញុ និងបដនាម្ឥទធិពលគៅគលើ
ទំនាស់ហិងា និងបំតល ញទំនាក់ទំនងកនុង
សងគម្។ 

  



 
កញ្ចប់ឯកសារស្ដពីីការបញ្ជ្រា បអំពីទំនាស្ ់
 
 

 

 
ការវិភាគទំនាស្ ់
ទំនាស្ម់ិនមមនជាបរា ដនាោះដទ ប ុមនែអំដពើ
ហងិ្ាដទើបជាបរា  

 

  



ការវិភាគទំនាស្ ់

ទំនាស្ម់ិនមមនជាបរា ដនាោះដទ ប ុមនែអដំពើ
ហងិ្ាដទើបជាបរា  
 

ការបញ្ជ្រា បទំនាស់របស់អងគការគែៀកូគណៀ មានបីែំណ្ដក់កាល៖ 

1 ការវភិាគទំនាស់៖ គួរដត្ជាដផ្នកមួ្ ែ៏សំខាន់ដនត្គប់ការវភិាគបរបិទទំងអស់ដន
គំនិត្ផ្ែួចគផ្ែើម្គៅកនុងបរបិទដែលរងផ្លប េះពាល់គោ សារទំនាស់។ ការវភិាគ
ទំនាស់របស់អងគការគែៀកូគណៀ មានគោលគៅចំនួនពីរ។ ការវភិាគគនេះ ចងអុល
បងាា ញអំពីតួ្អងគ បរា  និងកតាត  ំរញុដែលបងកគៅជាទំនាស់ គហើ ក៏បងាា ញអំពី 
តួ្អងគ បរា  និងកតាត  ំរញុដែលបគងកើត្ឱ្យមានសនតិភាពផ្ងដែរ។ 
គោលគៅ៖ ដសវង ល់ និងកត់្ត្តាទុកនូវកតាត  ំរញុអំពីទំនាស់ និងសនតិភាពគៅកនុង
បរបិទ។ 

2 ការវភិាគគោលការណ៍បឋម្មិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់៖ ការភាា ប់ការវភិាគទំនាស់
គៅនឹងការងាររបស់គ ើង។ គ ើងគ្វើការវភិាគអនតរទំនាក់ទំនងពីរផ្លូវរវាងទំនាស់ និង
 ុទធសាស្តសត/កម្មវ ិ្ ី/គគត្មាង។ គោលគៅ៖ ដសវង ល់ និងកត់្ត្តាទុកនូវអនតរ
ទំនាក់ទំនងរវាងកិចចអនតរាគម្ន៍ និងទំនាស់។ 

3 ការដកសត្ម្លួ និងការដកលម្អ៖ គោងតាម្ការវភិាគគោលការណ៍បឋម្មិ្នបងកឱ្យ
មានការឈឺចាប់ គ ើងសគត្ម្ច និងអនុវត្ត ុទធសាស្តសត “ គត្ម្ើសនានាដនការមិ្នបងក
ឱ្យមានការឈឺចាប់”។ គោលគៅ៖ បគងកើត្ និងកត់្ត្តាទុកនូវវធិានការដែលធានាអំពី
ភាពរគសើបដនទំនាស់អំពី ុទធសាស្តសត/កម្មវ ិ្ ី ឬគគត្មាង។ 

 

កញ្ច ប់ឯកសារគនេះ នឹងពនយល់អនកអំពី ំហានទីមួ្ ៖ ការវភិាគអំពីទំនាស់។ 

  



ដ ើទំនាស្គ់ឺជាអវី? 
 

អងគការ គែៀកូគណៀ បានកំណត់្និ ម្ន័ ទំនាស់ថា ជាបាតុ្ភូត្្ម្មជាតិ្គៅកនុងសងគម្ 
ដែលផ្ារភាា ប់គៅនឹងការដត្បត្បលួគៅកនុងសងគម្។ គហតុ្ការណ៍គនេះគកើត្គ ើង គៅគពល
ដែលភាគីចាប់ពីពីរគ ើងគៅ ដខ្វងគំនិត្ោន  គហើ គ ឿថាការមានផ្លត្បគោ ន៍មិ្នត្ត្ូវោន ។ 

បរា  នឹងគកើត្មានគ ើង គៅគពលដែលទំនាស់ បានដត្បកាល  គៅជាអំគពើហិងា។ គៅគពល
ដែលអាកបបករោិ និងឥរោិបទវា ត្បហារ អាចបងកឱ្យមានការខូ្ចខាត្ែល់ភាគីមាខ ង
គទៀត្ គហើ គោលគៅ គឺត្ត្ូវសគត្ម្ចឱ្យបានគោ ការគត្បើត្បាស់កមាល ំងបា /ហិងា។ 

ទំនាស់ ដត្ងដត្មានភាពគ ើងចុេះគៅតាម្កាលគវលាគៅតាម្ែំណ្ដក់កាល និងគៅតាម្
សាា នការណ៍គផ្សងៗោន ជាគត្ចើន។ ទំគនារបចចុបបនន គឺគ្វើឱ្យទំនាស់មានភាពសមុគសាម ញ និង
កាន់ដត្មានភាព ូរអដងវង គោ មិ្នមានចំណុចចាប់គផ្ែើម្ ឬបញ្ច ប់ចាស់លាស់។ ទំនាស់
ទំងគនេះ ភាគគត្ចើនគកើត្មានគ ើងគៅកនុងត្បគទស ប ុដនតតួ្អងគចូលរមួ្គឺម្កពីត្បគទស 
គផ្សងៗ។ អីុន្ឺណិត្ និងត្បព័នធបណ្ដែ ញសងគម្ កំពុង េះឥទធិពលគៅគលើសម្ត្ាភាពគែើម្បី
កំណត់្អំពី “ត្ពំដែន” ដនទំនាស់សពវដលង។ 

 

ទំនាស់ និងភាពត្កីត្ក 

ទំនាស់ហិងា នំាឱ្យភាពត្កីត្កមានកាន់ដត្គត្ចើនគ ើង។ ភាពត្កីត្កគកើនគ ើងគៅតាម្ 
បរបិទដែលរងផ្លប េះពាល់ពីទំនាស់ គហើ ែូគចនេះគមាល ត្អភិវឌ្ឍន៍រវាងអនកដែលរងផ្លប េះ
ពាល់គោ ទំនាស់ហិងា និងអនកគផ្សងៗ គឺមានភាពទូលំទូលា ។ តួ្អងគផ្ែល់ ំនួ  ត្ត្ូវ
បានគសនើសំុឱ្យគ្លើ ត្បគៅនឹងអងគគហតុ្គនេះ គោ គ្វើការបញ្ចូ លទសសនៈទំនាស់គៅកនុង
 ំនួ ម្នុសស្ម៌្ និងកិចចសហការអភិវឌ្ឍន៍។ 

 

ការផ្ែល់ព័ត៌្មាន 

ការវា ត្ដម្លអំពីហានិភ័  ដែលបានផ្ែល់ ូនគោ សនទសសន៍ហានិភ័ សកល INFORM 
(www.inform-index.org) ដណនំាគ ើងអំពីការបញ្ជ្រា បអំពីទំនាស់។ អងគការគែៀកូគណៀ ចាត់្



ទុកត្បគទសដែលមានពិនទុហានិភ័ ដនទំនាស់កនុងកត្មិ្ត្ម្្យម្ ខ្ពស់ ឬខ្ពស់បំផុ្ត្ (ដែល
បចចុបបននមានពិនទុចាប់ពី ៣,៥ គលើ ១០ គ ើងគៅ) ថាជាត្បគទសដែលរងផ្លប េះពាល់គោ  
សារទំនាស់។ ចំណុចគនេះ មានន័ ថា ការបញ្ជ្រា បអំពីទំនាស់គឺអនុវត្តែូចមានដចងគៅកនុង
កញ្ច ប់ឯកសារគនេះដែរ។ 

  



ដ ើអវីដៅគឺជាការវិភាគទំនាស្?់ 
ការវភិាគទំនាស់ គឺជាដផ្នកែ៏សំខាន់ដនការវភិាគបរបិទរបស់អងគការគែៀកូគណៀ គៅគពល
គ ើងគ្វើការងារគៅកនុងបរបិទដែលរងផ្លប េះពាល់គោ ទំនាស់។ ការវភិាគគនេះ មាន
គោលគៅ គែើម្បីដសវង ល់អំពីបរបិទ ដែលគ ើងកំពុងត្បតិ្បត្តិការ គោ គតែ ត្ការ កចិត្ត
ទុកោក់ពិគសសគៅគលើកតាត  ំរញុដនទំនាស់ និងសនតិភាព។ 

 

ការវភិាគ គួរដត្មានបញ្ចូ លនូវទិែាភាពដនទំនាស់ចំនួនបីគៅកនុងបរបិទគនេះ៖ 

1 តួ្អងគ៖ តួ្អងគសំខាន់ៗគៅកនុងទំនាស់ និងតួ្អងគសំខាន់ៗដែលបានគកៀរគរសត្មាប់
សនតិភាព។ 

2 បរា ៖ បរា សំខាន់ៗដែលបងកឱ្យគកើត្មានទំនាស់ និងបរា អំពីម្តិ្រមួ្ និងការសហ
ការរវាងភាគីទំនាស់/សហគម្ន៍ 

3 កតាត  ំរញុ៖ (កតាត )  ំរញុ ដែលរមួ្ចំដណកែល់/បគងកើនឥទធិពលដនទំនាស់ហិងា - 
គហើ  (កតាត )  ំរញុ ដែលគលើកកម្ពស់ និងអំគណ្ដ ផ្លសត្មាប់សាម្គគីភាព 
សម្ភាព និងអហិងាគៅកនុងគពលមានទំនាស់។ 

  



1   ួអង្គស្ខំាន់ៗ៖ 

 ស្ក្ាប់ទំនាស្ ់និង្ស្នែិភាព 

 

 គរៀបរាប់អំពីតួ្អងគដែលត្ត្ូវបានដបកបាក់ោន គៅកនុងបរបិទគនេះ នរណ្ដជាតួ្អងគ 
នរណ្ដជាអនកដខ្វងគំនិត្ោន ខាល ំងបំផុ្ត្គៅគលើ្នធាន និងអំណ្ដច និងនរណ្ដដែល
អាច ឬគត្បើកមាល ំងបា /អំគពើហិងា។ 

 បរោិ គោ សគងខបអំពីកតាត សំខាន់ៗដែលបានរកគ ើញ។ គិត្អំពីចំណុចមួ្ 
ចំនួនែូចជារគបៀបវារៈ អំណ្ដច ឥទធិពល អត្តសរញ ណ ត្បសិនគបើជាតួ្អងគថាន ក់គត្កាម្
ជាតិ្ ថាន ក់ជាតិ្ ថាន ក់តំ្បន់ ឬអនតរជាតិ្ និងថាគត្ើវាមានពាក់ព័នធនឹងអនក ឬ ុទធសាស្តសត/
កម្មវ ិ្ ី/គគត្មាងរបស់អនកោ ងែូចគម្ែច។ 

 គរៀបរាប់អំពីតួ្អងគដែលគលើកកម្ពស់ និង ំរញុឱ្យមានកិចចសហត្បតិ្បត្តិការ និងការ
ទំនាក់ទំនងកនុងចំគណ្ដម្ភាគីដបកបាក់។ គត្ើនរណ្ដអាច ំរញុឱ្យមានការសាម្គគីភាព 
សម្ភាព និងកិចចសហការគៅកនុងគពលមានទំនាស់? 

 បរោិ សគងខបកនុងលកខណៈមួ្ ែូចោន គៅនឹងអវីដែលអនកបានគ្វើសត្មាប់តួ្អងគ 
ទំនាស់។ 

 

 



 

2  បរា ស្ខំាន់ៗ៖ 

 ស្ក្ាប់ទំនាស្ ់និង្ស្នែិភាព 
 

ត្បសិនគបើមានទំនាស់អំគពើហិងា ឬត្បោប់អាវុ្
កំពុងគកើត្គ ើងគៅកនុងបរបិទរបស់អនក 

 គត្ើវាគឺជាអវី? 

ត្បសិនគបើមានហានិភ័ ដនទំនាស់អំគពើហិងា ឬ
ត្បោប់អាវុ្ គៅកនុងបរបិទរបស់អនក 

 គត្ើវាគឺជាអវី? 

 

គត្ើមានតួ្អងគត្បោប់អាវុ្ រមួ្ចំដណកែល់ភាពត្កីត្កឬគទ? 

 គហតុ្អវីបានជាពួកគគមានអាវុ្  គហើ ទទួលបានពីនរណ្ដ? បរោិ អំពីទំនាក់
ទំនងរវាងទំនាស់អំគពើហិងា និងភាពត្កីត្ក។ 

 

ចូរសាកលបងគរៀបចំបរា គផ្សងៗដែលអនករកបានែូចខាងគត្កាម្៖ 

ក)  គត្ើវាគឺជាបរា ចាក់ឬស លទធផ្លដនបរា ចាក់ឬស ឬឧបបត្តិគហតុ្/គហតុ្ការណ៍? 

ខ្)  គត្ើអំគពើហិងាតទ ល់អវី (គហតុ្ការណ៍ហិងាជាក់លាក់) ដែលជាប់ពាក់ព័នធនឹងបរា
គនេះ? 

គ)  គត្ើអំគពើហិងាមានរចនាសម្ព័នធត្បគភទណ្ដដែលត្ត្ូវបានភាា ប់គៅនឹងបរា គនេះ? គត្ើ
ដផ្នកវបប្ម៌្ ម្គនាគម្ន៍វជិាា  សាសនា នគោបា  គសែាកិចច គ នឌ័្រ និងបរសិាា ន 
និងការដត្បត្បលួអាកាសធាតុ្ជាដផ្នកមួ្ ដនបរា គនេះ? 



 )  គត្ើបរា គនេះជាប់ពាក់ព័នធនឹងភាពត្កីត្ក និងសិទធិោ ងែូចគម្ែច? 

គត្ើមានកតាត ភាា ប់/បណែុំ សាា បនាសត្មាប់សនតិភាពគៅកនុងបរបិទរបស់អនកឬគទ? 

 គត្ើមានបរា ណ្ដមួ្ ដែលភាគីទំនាស់/សហគម្ន៍ដែលបានដបកបាក់ោន គនាេះ
ត្ពម្គត្ពៀងោន ឬគទ? 

 គត្ើមានបរា ណ្ដមួ្ ដែលត្កុម្ ឬភាគីទំនាស់ទំងអស់មានគំនិត្រមួ្ឬគទ? ឬ
មានការសហការោន ឬគទ? 

 ចូរគរៀបរាប់សគងខបអំពីបរា គោ  កចិត្តទុកោក់គៅគលើរគបៀបដែលបរា គនេះ 
អាចត្ទត្ទង់ែល់សនតិភាព ត្បសិនគបើមានការផ្ែល់ ូននូវការោំត្ទ និង្នធាន
បដនាម្។ 

 

ឧទហរណ៍៖ សម្ព័នធសត្មាប់សិទធិម្នុសស សិទធិស្តសតី សិទធិកុមារ សិទធិ នជាតិ្គែើម្ភាគតិ្ច ការ
ការពារបរសិាា ន ការត្ប្ំងអំគពើពុករលួ  ត្មាល ភាព ជាគែើម្។ 

 

 
 

  



3  កាល ងំ្ជំរញុស្ខំាន់ៗ៖ 

 ស្ក្ាប់ទំនាស្ ់និង្ស្នែិភាព 
 

ពិនិត្យគម្ើលអវីដែលអនកបានរកគ ើញគៅកនុងការវភិាគតួ្អងគសំខាន់ៗ និងបរា សំខាន់ៗ
របស់អនក គហើ សួរថា៖ 

 គត្ើអវីដែលអាច ំរញុឱ្យ/គ្វើឱ្យតួ្អងគទំងគនេះសគត្ម្ចបរា /គោលគៅរបស់ខ្លួន
គោ ការគត្បើកមាល ំងបា /អំគពើហិងា? 

ឧទហរណ៍អំពីកតាត  ំរញុឱ្យមានទំនាស់គឺ៖ និទណឌ ភាព អំគពើពុករលួ  បទគលមើសដែល
មានអងគការចាត់្តំាង ភាពងា ស្រសួលកនុងការទទួលបានមូ្លនិ្ិ និងអាវុ្ ខុ្សចាប់ កងវេះ
ឬមិ្នមានការអនុវត្តចាប់ និងតុ្លាការ។ ភាពត្កីត្ក និងភាពោម នការងារគ្វើកនុងចំគណ្ដម្
 ុវ នគឺមានកត្មិ្ត្ខ្ពស់ មានការគរ ើសគអើងជាលកខណៈត្បព័នធគលើត្កុម្ជាក់លាក់មួ្ ចំនួន។ 

  



 
 

បនាទ ប់ម្កត្ត្វូសួរថា៖ 

 គត្ើមានកតាត /កមាល ំង ំរញុអវីគៅកនុងបរបិទរបស់អនក ដែលទប់សាក ត់្ទំនាស់មិ្នឱ្យវវិត្តន៍
គៅរកអំគពើហិងា? គត្ើមានកតាត /កមាល ំង ំរញុអវីដែលបគងកើនសម្ត្ាភាពដនការគោេះ
ស្រសា ទំនាស់គោ សនតិវ ិ្ ី និង ុត្តិ្ម៌្សត្មាប់ទំងអស់ោន ? 

ឧទហរណ៍អំពីកតាត  ំរញុសនតិភាពគឺ៖ គំនិត្ផ្ែួចគផ្ែើម្អំពីការសត្ម្ុេះសត្ម្ួល ការសនទនា ការ
ចរចា គំនិត្ផ្ែួចគផ្ែើម្ត្ប្ំងការគរ ើសគអើង និងសិទធិម្នុសស  ុត្តិ្ម៌្អនតរកាល ការដកទត្ម្ង់
ត្បជា្ិបគត្ យ និងការដកទត្ម្ង់គសែាកិចចបរោិបនន ែំគណើ រការសត្ម្បសត្ម្ួល និងគោេះ
ស្រសា  កម្មវ ិ្ ីវបប្ម៌្បត្ងួបបត្ងួម្ ការោម នអាវុ្  ការរសំា ទ័ព និងែំគណើ រការបត្ងបួ
បត្ងួម្ ជាគែើម្។ 

 

  



លកខ ៈស្ខំាន់ៗរបស្អ់ង្គការដ ៀកដូ ៀ 

ការវិភាគទំនាស្៖់ 

 
គហើ ជាចុងគត្កា  និងត្បសិនគបើមិ្នបានគត្ត្ៀម្លកខណៈរចួរាល់គទចូរ៖ 

 បរោិ អំពីភាពជាប់ពាក់ព័នធរវាងទំនាស់ និងភាពត្កីត្កគៅកនុងបរបិទ។  
គត្ើនរណ្ដជាអនកត្កីត្ក/ងា រងគត្ោេះ?គហតុ្អវី? គត្ើនរណ្ដជាអនករងផ្លប េះពាល់
ខាល ំងបំផុ្ត្ពីទំនាស់អំគពើហិងា និងទំនាស់ត្បោប់អាវុ្ ? គហតុ្អវី? 

 

ពិចារណ្ដអំពីគ នឌ័្រ និងបរសិាា ន/ការដត្បត្បលួអាកាសធាតុ្ 

ការវភិាគទំនាស់ គួរដត្អនុវត្តគៅតាម្វ ិ្ ីសាស្តសតដផ្អកគលើសិទធិ និងត្ត្ូវដផ្អកគលើការវភិាគ
អំណ្ដចដែលបានបគងកើត្គ ើង ដែលគរៀបរាប់អំពីរគបៀបដែលកតាត ជាគត្ចើនែូចជាគ នឌ័្រ 
ជាតិ្ពនធុ សាសនា ពិការភាព កត្មិ្ត្ថាន ក់សងគម្ ្នធានគសែាកិចច អា ុ ជាគែើម្ មានផ្ល
ប េះពាល់គលើរគបៀបដែលតួ្អងគ  េះឥទធិពល និងរងឥទធិពលគោ ទំនាស់ហិងា និងត្បោប់
អាវុ្ គៅកនុងបរបិទជាក់លាក់របស់អនក។ គែើម្ប ួី អនកកនុងការវភិាគដខ្វង (cross-cutting 
analysis) ត្ត្វូគត្បើត្បាស់សំណួរគៅកនុងកញ្ច ប់ឯកសារសែីពីការបញ្ជ្រា បគ នឌ័្ររបស់អងគការ
គែៀកូគណៀ។ 

 

ចំណុចគនេះ ក៏សំខាន់ផ្ងដែរថា ការវភិាគរបស់គ ើង គលើកគ ើងអំពីភាពជាប់ពាក់ព័នធរវាង
ទំនាស់អំគពើហិងា ឬត្បោប់អាវុ្  និងបរា បរសិាា ន ែូចជា ការគត្បើត្បាស់មិ្នមាននិរនតរភាព 
និងការត្គប់ត្គង្នធាន្ម្មជាតិ្ និងការដត្បត្បលួអាកាសធាតុ្។ 

  



អាស្រស័ គហតុ្គនេះ គែើម្បីពិនិត្យសគត្ម្ចសាា ពរនូវការវភិាគទំនាស់របស់អនក សូម្ផ្ែល់ 
ម្តិ្គោបល់សគងខបអំពីភាពជាប់ពាក់ព័នធោន រវាងទំនាស់ គ នឌ័្រ និងបរសិាា នគៅកនុងបរបិទ
របស់អនក។ 

 

ឧទហរណ៍៖ ត្កមុ្ត្បោប់អាវុ្  បានចូលរមួ្កនុងការកាប់គឈើ រកុរកដរ   និងផ្លិត្គត្គឿង
គញៀនខុ្សចាប់ ដែលបងកឱ្យមានគត្ោេះថាន ក់ែល់បរសិាា ន។ ត្កុម្ត្បោប់អាវុ្  ជាទូគៅគ្វើ
ការគបៀត្គបៀនផ្លូវគភទ និងការរគំលាភបំពានគកមងស្រសី និងស្តសតីគោ មិ្នមានគទសទណឌ ។ 
គោ សារដត្ជាតិ្ពុល ស្តសតីត្ត្ូវគៅដសវងរកអាហារ និងទឹកគៅ ង្  ៗពីផ្ទេះ ដែលជាគហតុ្នំា
ឱ្យមានការគកើនគ ើងនូវការគបៀត្គបៀនផ្លូវគភទ និងការរគំលាភផ្ងដែរ។ គត្ៅពីគត្ោេះថាន ក់
ដែលបងកគ ើងគលើស្តសតី និងកុមារ ី បុរសត្ត្វូបានចាត់្ទុកថាជាអនកការពារត្គួសារ និង 
សហគម្ន៍ រងផ្លប េះពាល់ពីអារម្មណ៍បរា ័ ។ ចាប់តំាងពីគពលដែលត្កុម្ត្បោប់អាវុ្
អាច “ទិញម្នុសស” បាន គទើបការទទួលបាន ុត្តិ្ម៌្គឺមានតិ្ចតួ្ចណ្ដស់។ ត្កុម្ត្បោប់
អាវុ្  ក៏មិ្នត្ត្ូវទទួលខុ្សត្ត្ូវចំគពាេះការខូ្ចខាត្បរសិាា នដែលបងកគ ើងគោ ពួកគគគនាេះ
គទ។ 

 

 
 

បរសិាា ន 

គ នឌ័្រ ទំនាស់ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ព័ត៌្មានទំនាក់ទំនងការោិល័ ត្បចំាត្បគទស៖ 



 
កញ្ចប់ឯកសារស្ដពីីការបញ្ជ្រា បអំពីទំនាស្ ់

 
 
 
 

 
 

 

ការវភិាគដោលការ ៍បឋមមិន
បង្កឱ្យានការឈចឺាប់ 

 

  



ការបញ្ជ្រា បអំពីទំនាស់របស់អងគការោ  កូគនៀរ មានបី ំហាន៖ 

1 ការវភិាគទំនាស់៖ គឺជាដផ្នកមួ្ សំខាន់ដនត្គប់ការវភិាគបរបិទទំងអស់ដនគំនិត្ផ្ែួច
គផ្ែើម្គៅកនុងបរបិទដែលរងផ្លប េះពាល់គោ សារទំនាស់។ ការវភិាគទំនាស់របស់
អងគការគែៀកូគណៀមានគោលគៅចំនួនពីរ។ ការវភិាគគនេះ ចងអុលបងាា ញអំពីតួ្អងគ 
បរា  និងកតាត  ំរញុដែលបងកគៅជាទំនាស់ គហើ ក៏បងាា ញអំពីតួ្អងគ បរា  និងកតាត
 ំរញុដែលបគងកើត្ឱ្យមានសនតិភាពផ្ងដែរ។ 
គោលគៅ៖ ដសវង ល់ និងកត់្ត្តាទុកនូវកតាត  ំរញុអំពីទំនាស់ និងសនតិភាពគៅកនុង
បរបិទ។ 

2 ការវភិាគគោលការណ៍បឋម្មិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់៖ ការភាា ប់ការវភិាគទំនាស់
គៅនឹងការងាររបស់គ ើង។ គ ើងគ្វើការវភិាគអនតរទំនាក់ទំនងពីរផ្លូវរវាងទំនាស់ និង
 ុទធសាស្តសត/កម្មវ ិ្ ី/គគត្មាង។ គោលគៅ៖ ដសវង ល់ និងកត់្ត្តាទុកនូវអនតរទំនាក់
ទំនងរវាងកិចចអនតរាគម្ន៍ និងទំនាស់។ 

3 ការដកសត្ម្លួ និងការដកលម្អ៖ គោងតាម្ការវភិាគគោលការណ៍បឋម្មិ្នបងកឱ្យ
មានការឈឺចាប់ គ ើងសគត្ម្ច និងអនុវត្ត ុទធសាស្តសត “ គត្ម្ើសមិ្នបងកឱ្យមានការ
ឈឺចាប់”។ គោលគៅ៖ បគងកើត្ និងកត់្ត្តាទុកនូវវធិានការដែលធានាអំពីភាពរគសើប
ដនទំនាស់អំពី ុទធសាស្តសត/កម្មវ ិ្ ី ឬគគត្មាង។ 

កញ្ច ប់ឯកសារគនេះ នឹងពនយល់អនកអំពី ំហានទីពីរ៖ ការវភិាគគោលការណ៍បឋម្មិ្នបងកឱ្យ
មានការឈឺចាប់។- 

  



ឥ ូវគនេះ គ ើងបានបញ្ច ប់ការវភិាគទំនាស់ដែលមានគរៀបរាប់អំពីតួ្អងគ បរា  និងកតាត  ំរញុ
ចំគពាេះទំនាស់ និងសនតិភាព គពាលគឺគ ើងត្ត្ូវដត្កំណត់្ និងបរោិ អំពីរគបៀបដែលគ ើង 
និងដែគូគ ើង (ជាមួ្ នឹងវត្តមានរបស់គ ើង និង ុទធសាស្តសត/កម្មវ ិ្ ី/គគត្មាង) មានទំនាក់
ទំនងជាមួ្ នឹងទំនាស់។ 

 

គោលគៅ គឺគែើម្បីដសវង ល់ និងត្គប់ត្គងផ្លប េះពាល់របស់គ ើងគលើទំនាស់ និងគផ្សងៗ
ផ្ទុ ម្កវញិ។ 

 

ដ ើដ ើង្រមួចមំ កដៅនងឹ្ទំនាស្ ់ឬស្នែិភាព? 
 

ជាការសំខាន់ ដែលគ ើងត្ត្ូវដសវង ល់ថាគនេះគឺជាអនតរទំនាក់ទំនងគៅវញិគៅម្កពីរផ្លូវ។ 
ផ្លប េះពាល់ម្កគលើគ ើងអំពីទំនាស់អំគពើហិងា/ត្បោប់អាវុ្  ជាទូគៅគឺត្ត្វូបានោក់
បញ្ចូ លកនុងតារាងមា ត្ទីសហានិភ័ របស់គ ើង។ គទេះបីជាោ ងណ្ដ គ ើង និងដែគូរបស់
គ ើងដែល េះឥទធិពលគលើទំនាស់ ត្ត្ូវដត្គោេះស្រសា ជាបនតបនាទ ប់ តាម្រ ៈ គត្ម្ើស ុទធសា
ស្តសត ពាក់ព័នធនឹងអវីដែលគ ើងគ្វើ (កម្មវ ិ្ ី/គគត្មាងរបស់គ ើង) និងរគបៀបដែលគ ើងគ្វើការ 
(វ ិ្ ីសាស្តសត និងអភិត្កម្)។ គ ើងអាចគៅចំណុចគនេះថាជា “ គត្ម្ើសគោលការណ៍វភិាគមិ្ន
បងកឱ្យមានការឈចឺាប់” គហើ កិចចការទំងគនេះ ត្ត្ូវគ្វើគ ើងតាម្រ ៈ ុទធសាស្តសត កម្មវ ិ្ ី ឬ
វែែគគត្មាងគហើ ចងត្កងជាឯកសារគៅកនុងដផ្នកបញ្ជ្រា បគៅកនុងដផ្នការ និងរបា ការណ៍
របស់គ ើង។ 

 

 

 ំនួ  ទំនាស់ 

បរបិទ 



ទក្មង្់ដោលការ ៍បឋមននការមិនបង្កឱ្យានការ
ឈចឺាប់ 

ទត្ម្ង់គនេះ គឺមានអត្ាត្បគោ ន៍សត្មាប់ការកត់្ត្តា ំហានទី ២ និងទី ៣ គៅកនុងដផ្នក
បញ្ជ្រា បទំនាស់។ ចំណុចគនេះ នឹង ួ អនកឱ្យ ល់ែឹងអំពីរគបៀបដែលអនក និងការងាររបស់
អនកមានទំនាក់ទំនងជាមួ្ នឹងទំនាស់ដែលអនកបានគរៀបរាប់កនុង ំហានទី ១។ 

អនកចាប់គផ្តើម្ពីកាគោនកណ្ដត លគគ 

បរបិទ 
ការដកសត្ម្ួល និង

អនុវត្ត 
កតាត ផ្សេះផ្ារ ការងារដែលបាន

វភិាគ  
( ុទធសាស្តសត/កម្ម
វ ិ្ ី/គគត្មាង) 

កតាត ដបកបាក់ ការដកសត្ម្ួល និង
អនុវត្ត 

១ ១ គិត្ពិចារណ្ដអំពី
ត្គប់ទិែាភាពទំង
អស់ដែលអនកគ្វើ 
និងរគបៀបកនុងការ

អនុវត្ត 

១ ១ 
២ ២ ២ ២ 
៣ ៣ ៣ ៣ 
៤ ៤ ៤ ៤ 
៥ ៥ ៥ ៥ 
  គហតុ្អវី? 

ជាអវី? 
កដនលងណ្ដ? 
គពលណ្ដ? 

សត្មាប់នរណ្ដ? 
គោ នរណ្ដ? 
រគបៀបណ្ដ? 

  
    
    
    
    

 

  



កត្តែ ផ្សោះផ្ារ និង្កត្តែ មបកបាក់ 
 

ទត្ម្ង់គោលការណ៍បឋម្មិ្នបងកឱ្យមានការឈចឺាប់របស់អងគការគែៀកូគណៀសត្មាប់គ្វើការ
វភិាគទំនាក់ទំនងរវាងទំនាស់និងការងាររបស់គ ើង គឺជាកំដណសាម្ញ្ញមួ្ របស់ទត្ម្ង់
គោលការណ៍បឋម្មិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់។ 
ចំណុចសនូលអំពីការវភិាគគនេះ គឺជាដផ្នកជាក់លាក់ចំនួនពីរដនបរបិទដែលបានវភិាគ៖ កតាត
ផ្សេះផ្ារ និងកតាត ដបកបាក់ 

អនកគួរដត្អាចដសវងរកកតាត ផ្សេះផ្ារ និងកតាត ដបកបាក់គៅកនុងបរបិទរបស់អនកគៅគពលអនក
ពិនិត្យគម្ើលគៅគលើការវភិាគទំនាស់ដែលអនកបានគ្វើគៅកនុង ំហានទី ១។ កតាត ផ្សេះផ្ារ និង
កតាត ដបកបាក់ គឺជាវ ិ្ ីសាស្តសតមួ្ កនុងការគរៀបរាប់អំពីការវភិាគទំនាស់ និងបងាា ញអំពីកតាត
ដែល ំរញុឱ្យមានទំនាស់ និងសនតិភាពគៅកនុងបរបិទដែលអនកបានវភិាគ។ 

  



ទក្មង្់ដោលការ ៍បឋមមនិបង្កឱ្យានការឈចឺាប់ 
(ឧទាហរ ៍) 

 ំហានទី ២៖ ការវភិាគទត្ម្ង់គោលការណ៍បឋម្មិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់ 

គូរបងាា ញអំពីអនតរទំនាក់ទំនងរវាងអនក និងទំនាស់។ គរៀបរាប់អំពីកតាត ផ្សេះផ្ាចំនួន ៣-៥ 
និងកតាត ដបកបាក់ចំនួន ៣-៥ ពីការវភិាគទំនាស់គនេះ។ គត្ើអនកមានឥទធិពលគលើចំណុចណ្ដ

មួ្ ? គត្ើចំណុចទំងអស់គនាេះ េះឥទធិពលគលើអនកគទ? ចូរគូសសរញ ត្ពញួ 

 

បរបិទ 
ការដក

សត្ម្ួល និង
អនុវត្ត 

កតាត ផ្សេះផ្ារ ការងារដែលបាន
វភិាគ  

( ុទធសាស្តសត/កម្មវ ិ្ ី/
គគត្មាង) 

កតាត ដបកបាក់ ការដក
សត្ម្ួល និង

អនុវត្ត 

១ ១ 
កម្មវ ិ្ ីកិចចសនទនាអនតរ
សាសនា ”គម្តាត ” 

គិត្ពិចារណ្ដអំពីត្គប់
ទិែាភាពទំងអស់
ដែលអនកគ្វើ និង

រគបៀបកនុងការអនុវត្ត 
គហតុ្អវី? 
ជាអវី? 

កដនលងណ្ដ? 
គពលណ្ដ? 

សត្មាប់នរណ្ដ? 
គោ នរណ្ដ? 
រគបៀបណ្ដ? 

 

១ 
និទណឌ ភាព និងការ
រគំលាភសិទធិម្នុសស 

១ 

២ ២ 
ចលនាជាតិ្ ”SISU” 

សត្មាប់ការដកទត្ម្ង់ចាប់
ត្បជា្ិបគត្ យ 

២ 
ការគរ ើសគអើង និង ភាពលុប
គលើគោ ត្កុម្មួ្ គៅកនុង
សងគម្ដែលមានភាពចត្ម្ុេះ 

២ 

៣ ៣ 
កម្មវ ិ្ ីសិកា – គំនិត្ផ្ែួច

គផ្ែើម្ចត្ម្ុេះ 

៣ 
ត្បកាន់ពូ សាសន៍ និង 
ផ្នត់្គំនិត្សអប់បរគទស/រូប

ភាព/ភាសា 

៣ 

៤ ៤ 
វស័ិ សនតិសុខ្ 

គំនិត្ផ្ែូចគផ្ែើម្សែីពីការដក
ទត្ម្ង់វស័ិសនតិសុខ្ (SSR) 

”LawFirst” 

៤ 
អនកនគោបា មានទំគនារ
បគនាទ សអំពីបរា ទំងអស់
គៅគលើត្កុម្ជាក់លាក់ណ្ដ

មួ្  

៤ 

៥ ៥ 
ឧទហរណ៍អំពីការអនុវត្ត
ចាប់ត្បកបគោ ត្បសិទធ
ភាព និងមិ្នលគម្អៀត្ 

៥ 
វសិម្ភាព្ងន់្ងរ 

៥ 

 

  



ដ ើកត្តែ ផ្សោះផ្ាគឺជាអវី? 
 

កតាត ផ្សេះផ្ារ កតាត ផ្សេះផ្ាគឺជាបណែុំ សាងសង់សត្មាប់សនតិភាពគៅកនុងបរបិទរបស់អនក 
ដែលរមួ្ចំដណកែល់ការកសាងសនតិភាព គោ បងាា ញអំពីវ ិ្ ីសាស្តសតអហិងាចំគពាេះការ
គោេះស្រសា ទំនាស់ និងការដសវងរក ុត្តិ្ម៌្។ កតាត ផ្សេះផ្ាគនេះ ភាា ប់បនាទ ត់្ទំនាស់គៅកនុង
សងគម្ដែលបានបំដបក គហើ ផ្ែល់លំហរសត្មាប់ការពិភាកា និងកិចចសហការ។ កម្មវ ិ្ ី
សហត្បតិ្បត្តិការ ការចរចា និងការពិភាកា ដែលតួ្អងគដែលបានបំដបក មានទំនាក់ទំនង 
និងបគងកើត្ការគិត្គូររមួ្ោន  សកម្មភាព និងការត្ពម្គត្ពៀងរមួ្ោន គលើត្បគោ ន៍រមួ្ គឺជា
ឧទហរណ៍ទូគៅ។ 
 
កតាត ផ្សេះផ្ារ គឺទប់សាក ត់្ត្ប្ំងនឹងការគរ ើសគអើង ធានាឱ្យមានការគោរពសិទធិម្នុសសគពញ
គលញ និងបគងកើនសម្ភាពគ នឌ័្រ។ គំនិត្ផ្ែួចគផ្ែើម្អំពីការដកទត្ម្ង់ត្បជា្ិបគត្ យ 
ការត្ប្ំងនឹងការគរ ើសគអើង និងសិទធិម្នុសសសត្មាប់សម្ភាពគ នឌ័្រ គឺជាឧទហរណ៍មួ្  
ចំនួន។ 
 
កតាត ផ្សេះផ្ារ កតាត ផ្សេះផ្ាកសាងទំនាក់ទំនងរវាងត្កុម្ គហើ បគងកើនភាពស្រសបោន គៅកនុង
សងគម្ និងទទួលបាន ុត្តិ្ម៌្គៅកនុងសងគម្។ កតាត ផ្សេះផ្ា អាចដកដត្បភាពអ ុត្តិ្ម៌្ 
កំហឹង និងការសអប់ ដែលនំាឱ្យមានអំគពើហិងា។ អនកចគត្ម្ៀង តួ្សដម្ែង អនកនិពនធ និងអត្តព
លិក ជាគរឿ ៗដត្ងដត្ត្ត្ូវបានគគចាត់្ទុកថាជាវរិៈបុរសជាតិ្ គទេះបីជាពួកគគសាិត្គៅកនុង
ត្កុម្ជាក់លាក់ណ្ដមួ្ ក៏គោ ។ គពលខ្លេះ ពួកគគ គត្បើត្បាស់តួ្នាទីរបស់ខ្លួនគែើម្បកីសាង
ទំនាក់ទំនង និងគលើកកម្ពស់សាម្គគីភាព និងសម្ភាព។ 
 
ចំណុចសំខាន់! មិ្នត្ត្វូចាត់្ទុកតួ្សដម្ែងជាកតាត ផ្សេះផ្ាគនាេះគទ ប ុដនតការគលើកគ ើងអំពី
សកម្មភាពជាក់លាក់ និងតួ្អងគគឺអាចគ្វើបាន។ តួ្សដម្ែងជាគត្ចើន អាចគែើរតួ្ជាកតាត ផ្សេះផ្ារ 
កតាត ផ្សេះផ្ាប ុដនតែល់គពលចំណុចគផ្សងគទៀត្ គឺគែើរតួ្នាទីជាឧបករណ៍កតាត បំដបក។ ែូគចនេះ 
តួ្អងគគឺដលងសំខាន់គទៀត្គហើ  ផ្ទុ គៅវញិសកម្មភាពអនុវត្តគទើបសំខាន់។ 
  



ដ ើកត្តែ មបកបាក់គឺជាអវី? 
 
កតាត ដបកបាក់ គឺជាកតាត ដែលមានភាពខុ្សោន  និងមានការគរ ើសគអើងខាល ំង។ វាបងកឱ្យមាន
គត្ោេះថាន ក់ កំហឹង សអប់ និងអ ុត្តិ្ម៌្។ កតាត ដបកបាក់ បំផ្លិចបំតល ញម្គ្ាបា អហិងា 
គែើម្បីគោេះស្រសា ទំនាស់ និង ំរញុឱ្យមានអំគពើហិងា។ ការនិោ អាត្កក់ ការត្បកាន់ពូ 
សាសន៍/ភាសា/របូភាពគរ ើសគអើងបរគទស ការត្បត្ពឹត្តោម នម្នុសស្ម៌្ និងការគបៀត្គបៀន។ 
ការគត្បើត្បាស់អំណ្ដចមិ្នត្តឹ្ម្ត្ត្វូ និងការត្បត្ពឹត្តអំគពើពុករលួ  គឺជាឧទហរណ៍មួ្ ចំនួន។ 
 
កតាត ដបកបាក់បគងកើត្ និងពត្ងឹងដផ្នករវាងត្កុម្នឹងត្កុម្។ ពួកគគពាោម្បំបិត្ការទំនាក់
ទំនង ការសហការ ឬក៏ការបគងកើត្ត្កុម្ខុ្សៗោន ។ កតាត ដបកបាក់ រារាងំ/លាក់បំាង 
មូ្លោា នទូគៅដែលគកើត្មានរវាងភាគីទំនាស់។ ការចរចា ការសនទនា និងកិចចត្ពម្គត្ពៀង គឺ
ត្ប្ំងនឹងកតាត ដបកបាក់ ។ វធិានការបំដបក ដែលត្កុម្ជាក់លាក់នានា ត្ត្ូវបានចាប់បងាខ ំង
ឱ្យរស់គៅ និង/ឬគ្វើការងារគៅកនុងតំ្បន់ជាក់លាក់ណ្ដមួ្ គនាេះ គឺជាឧទហរណ៍។ 
 
កតាត ដបកបាក់ បគងកើនឱ្យមានការគរ ើសគអើង និងវសិម្ភាព។ ការគ្វសត្បដហស និងកងវេះគសវា
មូ្លោា នគៅកនុងដផ្នកជាក់លាក់ណ្ដមួ្ គៅកនុងត្បគទស គឺជាឧទហរណ៍ទូគៅ។ ការមិ្ន
ត្ត្ូវបានគគគិត្គូរ គឺកាន់ដត្មានសាា នភាពអាត្កក់គៅ គោ សារដត្ឥទធិពលគត្ោេះថាន ក់ដន
ការគកងត្បវញ័្ច ្នធាន្ម្មជាតិ្។ គនេះគឺជាកតាត ដបកបាក់ ទូគៅគផ្សងគទៀត្។ 
 
កតាត ដបកបាក់ កតាត ដបកបាក់ បគងកើត្ឱ្យមានការមិ្នគ ឿទុកចិត្ត ការសងស័  ភាពភ័ ខាល ច 
និងអសនតិសុខ្កនុងសងគម្។ ការរគំលាភសិទធិម្នុសស និងអំគពើពុករលួ  ត្ពម្ទំងការអនុវត្ត
ចាប់ និងតុ្លាការមិ្នបានត្តឹ្ម្ត្ត្ូវ គឺជាកតាត ចំនួនពីរ កនុងចំគណ្ដម្កតាត គផ្សងៗ ដែលបងក
គត្ោេះថាន ក់ែល់សាម្គគីភាពសងគម្។ 
  



ផ្លប ោះពាល ់និង្ផ្លប ោះពាលអ់ដច នា 
 

ដផ្នកសំខាន់ដនការវភិាគមិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់គនេះ គឺគែើម្បទីទួលសាគ ល់ថា គត្ៅពី 
ផ្លប េះពាល់គោ គចត្នា (លទធលកម្មវ ិ្ ី/គគត្មាងដែលបានគត្ោងទុក) គ ើង និងដែគូ ក៏
មានផ្លប េះពាល់អគចត្នាផ្ងដែរ។ 

 

ពាកយន័ គ្ៀបមួ្ គឺថាគែើម្បីត្ត្វូគិត្ថា ំហានរបស់គ ើងគៅកនុងបរបិទមួ្  គឺមាន 
អត្ាត្បគោ ន៍គត្ចើនជាងលទធផ្លកម្មវ ិ្ ី/គគត្មាងរបស់គ ើងគៅគទៀត្។ វត្តមាន ឥរោិបល 
និង្នធានរបស់គ ើង មិ្នថាមានការទទួលសាគ ល់ ឬោម នការទទួលសាគ ល់ នឹងមាន 
ឥទធិពលគៅគលើកតាត  ំរញុឱ្យមានទំនាស់គៅកនុងបរបិទ។ គែើម្បីធានាថា គ ើងមិ្នមានរមួ្
ចំដណកគោ អគចត្នាគៅគលើវសិម្ភាពគ នឌ័្រ និងទត្ម្ង់ដនអំគពើហិងាគទ គ ើងត្ត្ូវដត្
គ្វើការតាម្ោនផ្លប េះពាល់អគចត្នារបស់គ ើង។  នតការម្តិ្ត្ត្លប់សហគម្ន៍  នតការ
គ្លើ ត្បបណែឹ ង ត្កបខ័្ណឌ គណគន យភាពរបស់អងគការគែៀកូគណៀ រមួ្ជាមួ្ នឹងសែងោរ
ម្នុសស្ម៌្សនូល គឺជាឧបករណ៍ែ៏សំខាន់កនុងការ ួ ធានាឱ្យមានភាពរគសើបដផ្នកទំនាស់។ 

 
 



សំណួរមួ្ ចំនួនដែលអាច ួ អនកកនុងការវភិាគគោលការណ៍បឋម្មិ្នបងកឱ្យមានការឈឺ
ចាប់៖ 

 

1 គត្ើ ុទធសាស្តសត កម្មវ ិ្ ី និង/ឬគគត្មាងរបស់អនកគលើកគ ើងអំពីកតាត ដនទំនាស់ ឬ 
សនតិភាពដែរឬគទ? ត្បសិនគបើមាន ចូរពនយល់។ 

2 គត្ើនរណ្ដនឹងោំត្ទែល់គោលគៅរបស់អនក គហើ នរណ្ដទំនងជាត្ប្ំងនឹងអនក? 
នរណ្ដជាអនកឈនេះ និងនរណ្ដជាអនកចាញ់? 

3 គត្ើអនកនឹងគ្វើដបបណ្ដចំគពាេះតួ្អងគទំងគនេះ គហើ ត្បសិនគបើគ្លើ ត្ប គត្ើត្ត្ូវគ្លើ 
ត្បោ ងែូចគម្ែច? គត្ើអវីជាឥទធិពលគចត្នារបស់អនក គហើ គត្ើអនកនឹងបគញ្ចញ 
ឥទធិពលោ ងែូចគម្ែច?  

4 គត្ើមានហានិភ័ ដែលអងគការគែៀកូគណៀ និង/ឬដែគូរបស់ខ្លួនអាចនឹងរងភាព
លគម្អៀងដែរឬគទ? គត្ើអនកនឹងត្គប់ត្គងហានិភ័ គនេះោ ងែូចគម្ែច? 

5 គត្ើអាចនឹងមានការ ួបត្បទេះគោ តទ ល់ជាមួ្ នឹងតួ្អងគហិងា/ត្បោប់អាវុ្ ដែរ
ឬគទ? គត្ើត្ត្ូវត្គប់ត្គងសាា នភាព និងទំនាក់ទំនងគនេះបានោ ងែូចគម្ែច? 

6 គត្ើ ុទធសាស្តសត កម្មវ ិ្ ី និង/ឬគគត្មាងមានការចូលរមួ្ពីដែគូ និង/ឬអនកមានសិទធិម្កពី
ត្កុម្ទំនាស់ ឬត្កមុ្ដែលបានដបងដចកឬគទ? ត្បសិនគបើមាន គត្ើអងគការគែៀកូគណៀ 
និង/ឬដែគូនានា ោំត្ទែល់ការទំនាក់ទំនង និងសហការត្បកបគោ ការទុកចិត្ត និង
ដបបសាា បនារវាងតួ្អងគឬគទ? ត្បសិនគបើមាន គត្ើគ្វើោ ងែូចគម្ែច?  

7 គត្ើ ុទធសាស្តសត កម្មវ ិ្ ី និង/ឬគគត្មាងគនេះ មានគលើកគ ើងអំពីការគរ ើសគអើង និងវសិម្
ភាពដែរឬគទ? គត្ើអំគពើហិងាត្បគភទណ្ដ ដែលគ ើងអាចរពឹំងថានឹងល ចុេះ 
ត្បសិនគបើ ុទធសាស្តសត កម្មវ ិ្ ី និង/ឬគគត្មាងគនេះទទួលបានគជាគ ័ ? 

8 គត្ើកតាត ផ្សេះផ្ា និងកតាត ដបកបាក់ត្ត្ូវបានបរា ក់ចាស់គៅកនុង ុទធសាស្តសត កម្មវ ិ្ ី ឬ
គគត្មាងដែរឬគទ? សូម្ផ្ែល់ឧទហរណ៍បរា ក់។ 

  



ស្មូចង្ចា!ំ 
 
ត្ត្ូវត្បាកែថាបានពិភាកាអំពីភាពជាប់ពាក់ព័នធរវាងភាពរគសើបដនទំនាស់ គ នឌ័្រ និង 
បរសិាា ន/ការដត្បត្បួលអាកាសធាតុ្គៅកនុងការវភិាគគោលការណ៍បឋម្មិ្នបងកការឈឺចាប់ 
របស់អនក។ ្លុេះបរច ំង និងផ្ែល់ម្តិ្គោបល់អំពីរគបៀបដែលគ នឌ័្រ និងបរសិាា ន/ការដត្ប
ត្បួលអាកាសធាតុ្ មានជាប់ទំនាក់ទំនងគៅនឹងកតាត ផ្សេះផ្ា និងកតាត ដបកបាក់ដែលអនក
បានរកគ ើញ។ 
 

 
  

បរសិាា ន 

គ នឌ័្រ ទំនាស់ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

ព័ត៌្មានទំនាក់ទំនងការោិល័ ត្បចំាត្បគទស៖ 



 
 
កញ្ចប់ឯកសារស្ដពីីការបញ្ជ្រា បអំពីទំនាស្ ់
 
 
 

 
 
 
 

មកស្ក្មួល និង្មកលមអ 
 
 



 

ការមកស្ក្មួល និង្មកលមអ 

 
ការបញ្ជ្រា បទំនាស់របស់អងគការគែៀកូគណៀ មានបីែំណ្ដក់កាល៖ 

1 ការវភិាគទំនាស់៖ គឺជាដផ្នកមួ្ សំខាន់ដនត្គប់ការវភិាគបរបិទទំងអស់ដនគំនិត្ផ្ែួច
គផ្ែើម្គៅកនុងបរបិទដែលរងផ្លប េះពាល់គោ សារទំនាស់។ ការវភិាគទំនាស់របស់
អងគការគែៀកូគណៀមានគោលគៅចំនួនពីរ។ ការវភិាគគនេះ មានបងាា ញអំពីទំនាស់
 ំរញុគោ តួ្អងគ បរា  និងកតាត  ំរញុ ត្ពម្ទំងសនតិភាពដែលោំត្ទគោ តួ្អងគ 
បរា  និងសនតិភាព។ 
គោលគៅ៖ ដសវង ល់ និងកត់្ត្តាទុកនូវកតាត  ំរញុអំពីទំនាស់ និងសនតិភាពគៅកនុង
បរបិទ។ 

2 ការវភិាគគោលការណ៍បឋម្មិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់៖ ការភាា ប់ការវភិាគទំនាស់
គៅនឹងការងាររបស់គ ើង។ គ ើងគ្វើការវភិាគអនតរទំនាក់ទំនងពីរផ្លូវរវាងទំនាស់ និង
 ុទធសាស្តសត/កម្មវ ិ្ ី/គគត្មាង។ គោលគៅ៖ ដសវង ល់ និងកត់្ត្តាទុកនូវអនតរ
ទំនាក់ទំនងរវាងកិចចអនតរាគម្ន៍ និងទំនាស់។ 

3 ការដកសត្ម្ួល និងការដកលម្អ៖ គោងតាម្ការវភិាគគោលការណ៍បឋម្មិ្នបងកឱ្យ
មានការឈឺចាប់ គ ើងសគត្ម្ច និងអនុវត្ត ុទធសាស្តសត “ គត្ម្ើសអំពីការវភិាគគោល
ការណ៍បឋម្មិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់”។ គោលគៅ៖ បគងកើត្ និងកត់្ត្តាទុកនូវ
វធិានការដែលធានាអំពីភាពរគសើបដនទំនាស់អំពី ុទធសាស្តសត/ 
កម្មវ ិ្ ី ឬគគត្មាង។ 

 

កញ្ច ប់ឯកសារគនេះ នឹងពនយល់អនកអំពី ំហានទីបី៖ ការដកសត្ម្ួល និងការដកលម្អ។ 

 



 ំហានទីបី៖ ការដកសត្ម្ួល និងការដកលម្អ គឺជា ំហានចុងគត្កា គៅកនុងការបញ្ជ្រា បទំនាស់ 
គែើម្បីធានាឱ្យអនក និង ុទធសាស្តសត កម្មវ ិ្ ី និងគគត្មាងរបស់អនក គឺមានភាពរគសើបដផ្នកទំនា
ស់។ 

គោងតាម្ ំហានទី ១៖ ការវភិាគទំនាស់ និង  ំហានទី ២៖ ការវភិាគគោលការណ៍បឋម្មិ្ន
បងកឱ្យមានការឈឺចាប់ ឥ ូវគនេះគឺជាគពលគវលាដែលត្ត្ូវសគត្ម្ច និងបកស្រសា អំពី 
“ គត្ម្ើសវភិាគមិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់” ជា ុទធសាស្តសតរបស់អនក។ អនកបានគរៀបរាប់អំពី
 គត្ម្ើសនានាថាជាការដកលម្អ និងការដកសត្ម្ួល ដែលមានគៅកនុងទត្ម្ង់វភិាគគោលការណ៍
បឋម្មិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់។  គត្ម្ើសគនេះ គរៀបរាប់អំពីរគបៀបដែលអនកចង់បគងកើនភាព
រគសើបដផ្នកទំនាស់របស់អនក និង ុទធសាស្តសត កម្មវ ិ្ ី ឬគគត្មាងរបស់អនក។ “ គត្ម្ើសការវភិាគ
មិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់” ជា ុទធសាស្តសតរបស់អនក អាច ពាក់ព័នធអវីដែលអនកគ្វើ និងរគបៀប
ដែលអនកគ្វើ។ 

 

ឧទហរណ៍អំពី គត្ម្ើសសំខាន់សត្មាប់តួ្អងគកនុងការគ្វើការងារគៅកនុងបរបិទដែលរងផ្ល
ប េះពាល់គោ សារទំនាស់ 

• អវីដែលអនកគ្វើ។ គត្ើ ុទធសាស្តសត កម្មវ ិ្ ី ឬគគត្មាងគនេះពាក់ព័នធនឹងកតាត ដនទំនាស់ 
និងសនតិភាពកនុងបរបិទោ ងែូចគម្ែច? 

• គត្ើអនកនឹងចាប់ដែគូជាមួ្ នរណ្ដ។ គត្ើនរណ្ដនឹងតំ្ណ្ដង គហើ គត្ើនរណ្ដមិ្ន
សាិត្គៅកនុងបណែុំ ដែគូរបស់អនក? 

• គត្ើនរណ្ដនឹងត្ត្ូវបានគត្ ើសគរ ើសថាជាត្កុម្គោលគៅ/អនកមានសិទធិ និងស្រសបគៅ
តាម្លកខណៈវនិិចឆ័ អវី។ គត្ើអនកនឹងចាត់្ទុកទត្ម្ង់ដនការគរ ើសគអើង និងការមិ្នរាប់
បញ្ចូ លគនេះោ ងែូចគម្ែច? 

• គត្ើអនកនឹងគ្វើការងារគែើម្បីទទួលបានលទធផ្លោ ងែូចគម្ែច? ឧ. គត្ើអនកនឹងគត្បើ
ត្បាស់វ ិ្ ីសាស្តសត និងអភិត្កម្ដបបណ្ដ? ចំណុចគនេះ នឹង េះឥទធិពលគលើការោក់ 
បញ្ចូ ល។ 

• ការសគត្ម្ចចិត្តអំពីទីតំាងដែលត្ត្ូវគ្វើ។ គត្ើតំ្បន់ដែលមិ្នត្ត្ូវបានគគគិត្គូ ទទួល
បានអត្ាត្បគោ ន៍ពីកិចចអនតរាគម្ន៍គនេះតិ្ចតួ្ច ែូចោន  ឬគត្ចើនជាងតំ្បន់ែដទ? 

• ការសគត្ម្ចចិត្តអំពីគពលគវលាដែលត្ត្ូវគ្វើ។ ចំណុចគនេះមានឥទធិពលគលើការោក់
បញ្ចូ ល។ 

• មូ្លគហតុ្គៅពីគត្កា កិចចអនតរាគម្ន៍គនេះ គហតុ្អវីបានជាអនកគ្វើអវីដែលអនកកំពុង
គ្វើ 



• ការទំនាក់ទំនង និង ុទធសាស្តសត PR សកម្មភាព និងសមាា រ។ គត្ើត្កុម្ការងារ មាន
ភាពសម្ស្រសបគៅនឹងទសសនត្គប់ត្គង និងការគចាទត្បកាន់ថាលគម្អៀងដែរឬគទ? 
ត្មាល ភាព គត្ើត្ត្ូវធានាឱ្យមានត្មាល ភាពបានោ ងែូចគម្ែច? 

• លទធកម្ម គត្ើគ ើងគ្វើដបបណ្ដគែើម្បីគ ៀសវាងការគ្វើការងារគោ អគចត្នាជាមួ្ 
នឹងតួ្អងគដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងត្កមុ្ត្បោប់អាវុ្ ។ 

• គត្ើគ្វើដបបណ្ដ គែើម្បីឱ្យសមាសធាតុ្  ំនាញ និងការអនុវត្តរបស់បុគគលិករបស់អនក 
គ្លើ ត្បគៅនឹងកតាត  ំរញុទំនាស់គៅកនុងបរបិទរបស់អនក? 

• ការត្គប់ត្គងហានិភ័  - គត្ើចំាបាច់ត្ត្ូវមានអវីខ្លេះគែើម្បីត្គប់ត្គងឥទធិពលទំនាស់
ម្កគលើគ ើងបាន? 

 

  



ដ ើខ្ុំក្ ូវបង្ហា ញអំពីជដក្មើស្ “ឧបករ ៍មិន
បង្កឱ្យានការឈចឺាប់” ដៅកមនលង្ណា? 
 
 
សូម្គត្បើត្បាស់កូគោនការដកសត្ម្ួល និងការដកលម្អគៅកនុងទត្ម្ង់គោលការណ៍បឋម្មិ្ន
បងកឱ្យមានការឈចឺាប់គែើម្បីកត់្ត្តានូវ “ គត្ម្ើសមិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់” សំខាន់បំផុ្ត្
របស់អនក។ គោ សារដត្ត្កបខ័្ណឌ របស់អនកគលើកគ ើងថា  គត្ម្ើសរបស់អនក ត្ត្វូមានភាា ប់
ទំនាក់ទំនងគៅនឹងកតាត ផ្សេះផ្ា និងកតាត ដបកបាក់ដែលអនកបានគរៀបរាប់។ ែូគចនេះ ត្ត្ូវគូស
សរញ ត្ពួញគៅចគនាល េះការដកលម្អ/ការដកសត្ម្លួ និងកតាត ផ្សេះផ្ា ឬកតាត ដបកបាក់ដែល
បានគលើកគ ើង។ 
 
គោ សារដត្កតាត ផ្សេះផ្ា និងកតាត ដបកបាក់បងាា ញអំពីកតាត  ំរញុឱ្យមានទំនាស់ និង 
សនតិភាពគៅកនុងបរបិទរបស់អនក ត្បសិនគបើមានដចងគៅកនុងត្ទឹសែី អនកនឹងគ្វើឱ្យទំនាស់
កាន់ដត្មានភាពល ចុេះ និងពត្ងឹងដផ្នកសនតិភាព។ តាម្រ ៈ គត្ម្ើសែ៏ ល្ ត្ដវពាក់ព័នធនឹងអវី
ដែលអនកគ្វើ និងរគបៀបដែលអនកគ្វើ - អនកត្គប់ត្គងោ ងសកម្មគៅគលើផ្លប េះពាល់គលើ
ទំនាស់ គហើ គ ៀសវាងការបងកគត្ោេះថាន ក់គោ អគចនតា។ ត្បសិនគបើអភិត្កម្ទំនាស់ផ្ល
ត្បគោ ន៍ នំាគៅរកភាពរងឹមាំដនសម្ត្ាភាពសត្មាប់សនតិភាព ចំណុចគនេះ នឹងបដនាម្គៅ
គលើលទធផ្លគៅកនុងត្កបខ័្ណឌ លទធផ្លរបស់អនក! 
  



ទក្មង្់ដោលការ ៍បឋមមនិបង្កឱ្យានការឈចឺាប់
(ឧទាហរ ៍) 

 ំហានទី ៣៖ ការដកសត្ម្ួល និងការដកលម្អ 

គរៀបរាប់អំពី “ គត្ម្ើសការវភិាគគោលការណ៍មិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់” ជា ុទធសាស្តសត
របស់អនក គែើម្បធីានាឱ្យមានភាពរគសើបដផ្នកទំនាស់។ សូម្សរគសរគរៀបរាប់ជា “ការដក
សត្ម្ួល និងការដកលម្អ” គៅកនុងទត្ម្ង់។ ចំណុចទំងគនេះ ត្ត្វូដត្ពត្ងឹងខាងកតាត ផ្សេះផ្ា 
និងកាត់្បនា ឥទធិពលកតាត ដបកបាក់ 

បរបិទ 
ការដកសត្ម្ួល និងដកលម្អ កតាត ផ្សេះផ្ា ការងារដែលបាន

វភិាគ  
( ុទធសាស្តសត/កម្មវ ិ្ ី/

គគត្មាង) 

កតាត ដបកបាក់ ការដកសត្ម្ួល និងដកលម្អ 

១ 
បគងកើត្ទំនាក់ទំនងជាមួ្ 
នឹងកម្មវ ិ្ ីកិចចសនទនាអនតរ

សាសនា ”គម្តាត ” 

១ 
កម្មវ ិ្ ីកិចចសនទនាអនតរ
សាសនា ”គម្តាត ” 

គិត្ពិចារណ្ដអំពី
ត្គប់ទិែាភាពទំង

អស់ដែលអនកគ្វើ និង
រគបៀបកនុងការអនុវត្ត 

គហតុ្អវី? 
ជាអវី? 

កដនលងណ្ដ? 
គពលណ្ដ? 

សត្មាប់នរណ្ដ? 
គោ នរណ្ដ? 
រគបៀបណ្ដ? 

 

១ 
និទណឌ ភាព និងការ
រគំលាភសិទធិម្នុសស 

១ 
បគងកើត្ការបគញ្ចញសារអំពីនិទ

ណឌ ភាព ត្បសិនគបើអាច 

២ 
ពិនិត្យគម្ើលថាគត្ើដែគូរគឺ
ជាដផ្នកមួ្ ដន”SISU” 
ឬគទ? ពិនិត្យគម្ើលថាគត្ើ
អងគការគែៀកូគណៀអាចោំ
ត្ទែល់សម្ព័នធគត្ៅត្បគទស

ោ ងែូចគម្ែច? 

២ 
ចលនាជាតិ្ ”SISU” សត្មាប់
ការដកទត្ម្ង់ចាប់ត្បជា្ិបគត្

 យ 

២ 
ការគរ ើសគអើង និង ភាព
លុបគលើគោ ត្កុម្មួ្ 
គៅកនុងសងគម្ដែលមាន

ភាពចត្ម្ុេះ 

២ 
គ ើងកំណត់្គោលគៅគលើត្កុម្
ភាគតិ្ច ប ុដនតត្ត្ូវពិនិត្យគម្ើល

សមាសធាតុ្បុគគលិករបស់គ ើង 

៣ 
ធានាថាបណែុំ ដែគូ 

បុគគលិក និងវបប្ម៌្កនុង
ការោិល័ ្លុេះបរច ំងអំពី

ភាពចត្ម្ុេះ 

៣ 
កម្មវ ិ្ ីសិកា – គំនិត្ផ្ែួចគផ្ែើម្

ចត្ម្ុេះ 

៣ 
ត្បកាន់ពូ សាសន៍ និង 
ផ្នត់្គំនិត្សអប់បរគទស/

រូបភាព/ភាសា 

៣ & ៤ 
ដែគូលមីដែលអាចគោេះស្រសា 
បរា គរ ើសគអើសពូ សាសន៍គៅ
គលើដវបសា ត៍្។ គរៀបចំសិកាខ

សាលាសត្មាប់បុគគលិក និងដែគូ
អំពីរគបៀបគ្លើ ត្បគៅនឹងការ

គរ ើសគអើងពូ សាស្តសត/គរ ើសគអើង ន
បរគទសគៅគលើដវបសា ត៍្។ 

៤ 
ការទទួលបានសាា នភាព
សនតិសុខ្របស់ដែគូដែល

គ្វើការគៅ SSR 

៤ 
វសិ័ សនតិសុខ្ 

គំនិត្ផ្ែូចគផ្ែើម្សែីពីការដក
ទត្ម្ង់វសិ័សនតិសុខ្ (SSR) 

”LawFirst” 

៤ 
អនកនគោបា មានទំ
គនារបគនាទ សអំពីបរា
ទំងអស់គៅគលើត្កុម្
ជាក់លាក់ណ្ដមួ្  

៤ & ៥ 
 បណែុ េះបណ្ដែ លអំពីអភិត្កម្សិទធិ

ម្នុសស 

៥ 
ទទួលសាគ ល់អំពី

ឧទហរណ៍វ ិាមានគៅកនុង
ការទំនាក់ទំនងជាមួ្ នឹង

អាជាា ្រ។ 
ការគលើកទឹកចិត្ត។ 

៥ 
ឧទហរណ៍អំពីការអនុវត្ត

ចាប់ត្បកបគោ ត្បសិទធភាព 
និងមិ្នលគម្អៀត្ 

៥ 
វសិម្ភាព្ងន់្ងរ 

 

 



ឧទហរណ៍មួ្ ចំនួនគែើម្បី ួ អនកកនុងការកំណត់្រក ុទធសាស្តសត “ គត្ម្ើសមិ្នបងកឱ្យមាន
ការឈឺចាប់” របស់អនក៖ 

 

1 ការបមាល ស់ទីរបស់ស្តសតីត្ត្វូបានរតឹ្ត្បិត្គៅៗគោ សារដត្កតាត អសនតិសុខ្ គពាលគឺ
គ ើងត្ត្វូដត្បគងកើត្ម្គ្ាបា គែើម្បីគោេះស្រសា បរា គនេះ ដែលគ ើងនឹងចូលរមួ្
ជាមួ្ បុរសម្កពីសាា ប័នដែគូ និងមាច ស់សិទធិ។ 

2 ទឹក ំនន់គកើត្គ ើងជាគរៀងរាល់ ន្ ំ គៅកនុងតំ្បន់គគត្មាងដែលរងផ្លប េះពាល់គោ 
ទំនាស់អសនតិសុខ្ចំណីអាហារ។ គ ើងត្ត្ូវដត្ដកសត្ម្ួលកម្មវ ិ្ ីគៅតាម្ភាពសម្
ស្រសប។ 

3 សមាសធាតុ្បុគគលិក វធិានការកនុងការធានាឱ្យមាននូវការបងាា ញលអត្បគសើរអំពីភាព
ចត្ម្ុេះ គោ គលើកគ ើងគៅកនុងការគត្ ើសគរ ើសបុគគលិក 

4 ឯកសារផ្សពវផ្ា  និងដផ្នការ ត្ត្ូវបានពិនិត្យគ ើងវញិ និងដកត្ត្ម្ូវគោ គត្បើ
ត្បាស់ទសសនៈទំនាស់ 

5 វនិិគោគគលើការអនុវត្តដែគូរមួ្ និងគំនិត្ផ្ែួចគផ្ែើម្ គែើម្បីសាម្គគីភាពរងឹមំាគៅកនុង
សងគម្ 

6 ការកសាងសម្ត្ាភាពដែគូ រមួ្មានែូចជាការសិកាខ សាលាអំពីភាពរគសើបដផ្នក
ទំនាស់ និងការដណនំាអំពីឯកសារសត្មាប់ការវភិាគទំនាស់ 

7 ពិចារណ្ដអំពីទីតំាងលមីសត្មាប់ការបណែុ េះបណ្ដែ លដែគូ មិ្នត្តឹ្ម្ដត្គៅកនុងទីត្កុង
ប ុគណ្ដណ េះគទ គោ សារដត្ដែគូ និង មាច ស់សិទធិម្កពី “តំ្បន់មិ្នត្ត្ូវបានគគគិត្គូរោច់
ស្រសោល” ដត្ងដត្ត្ត្វូគ្វើែំគណើ រ ង្  ។ 

8 ចូលរមួ្ោ ងសកម្ម និងគលើកទឹកចិត្តអនកកាន់ភារកិចច ដែលគលើកកម្ពស់សនតិភាព និង
 ុត្តិ្ម៌្ គហើ ែឹកនំាគំនិត្ផ្ែួចគផ្ែើម្ែំគណ្ដេះស្រសា ទំនាស់គោ អហិងា។ 

9 បគងកើនការ ល់ែឹងអំពីសាា នភាពរបស់ស្តសតីជាគម្ត្គួសារដត្មាន ក់ឯងដែលរងផ្លប េះ
ពាល់ពីទំនាស់។ គត្ើគ ើងអាចគ្វើអវីបានគែើម្បបីញ្ឈប់ការមិ្នត្ត្ូវបានគិត្គូរគលើពួក
ោត់្? 

10 ចាប់គផ្ែើម្ចូលរមួ្គៅកនុងបណ្ដែ ញលមីសែីពីការដត្បត្បួលអាកាសធាតុ្ អគនាត ត្បគវ
សន៍ និងសនតិសុខ្ដែលគរៀបចំគ ើងគោ គវទិកាអងគការមិ្នដម្នរោា ភិបាលអនតរជា
តិ្។ 



  



ការបញ្ជ្រា បចូលដៅកនងុ្ ទុធសាញ្ជ្ស្ែ កមមវិធី
និង្ការក្គប់ក្គង្វ ដគដក្ាង្ 

 

ការដកសត្ម្ួល និងការដកលម្អ “ គត្ម្ើសមិ្នបងកឱ្យមានការឈឺចាប់” របស់អនក គួរដត្ត្ត្ូវបាន
ោក់បញ្ចូ លគៅកនុងអត្ាបទដបបនិទនគៅត្គប់ ុទធសាស្តសត កម្មវ ិ្ ី និងឯកសារគគត្មាងទំង
អស់។ ត្ត្ូវគ្វើការពិនិត្យគម្ើលគៅគលើភាពរគសើបដផ្នកទំនាស់គៅត្គប់ដផ្នកទំងអស់ដែល
ពាក់ព័នធនឹងការបញ្ជ្រា ប ឬបរា សំខាន់ៗ។ គំរ ូ និងទត្ម្ង់ឯកសារភាគគត្ចើន រមួ្មានត្បអប់
ជាក់លាក់សត្មាប់ភាពរគសើបដផ្នកទំនាស់ ជាគរឿ ៗ គឺសាិត្គត្កាម្ចំណងគ ើងថាការ
បញ្ជ្រា ប ឬបរា សំខាន់ៗ។ គៅកនុងដផ្នកគនេះ ជាការសំខាន់ ដែលអនកត្ត្វូគរៀបរាប់អំពីការដក
សត្ម្ួល និងការដកលម្អ ដែលអនក និងដែគូមាន គហើ នឹងធានាចំគពាេះភាពរគសើបដផ្នក
ទំនាស់។ ត្ត្ូវត្បាកែថាបានពនយល់ថាគត្ើអវីជាកតាត  ំរញុទំនាស់ និងសនតិភាពដែលការដក
សត្ម្ួលគនេះមានការពាក់ព័នធ។ 
 
វ ិ្ ីសាស្តសតដែលមានត្បសិទធភាព និងសនសំសំដចគពលគវលាបំផុ្ត្ គឺការភាា ប់ទត្ម្ង់វភិាគ
គោលោរណ៏បឋម្មិ្នបងកការឈឺចាប់របស់អនកសត្មាប់ ុទធសាស្តសត កម្មវ ិ្ ី ឬគគត្មាងដែល
អនកនឹងអនុវត្ត។ 

  



គែើម្បីទទួលបានគជាគ ័ គៅកនុងការបញ្ជ្រា បរបស់អនក អនកត្ត្ូវដត្តាម្ោន និងវា ត្ដម្ល 
កត្មិ្ត្ដនភាពរគសើបដផ្នកទំនាស់របស់អនកគៅត្គប់ែំណ្ដក់កាលទំងអស់ដន ុទធសាស្តសត 
កម្មវ ិ្ ី និងវែែគគត្មាង។ ការវភិាគ និងការដកសត្ម្ួល និងការដកលម្អដែលបានគត្ោងទុក 
គៅកត្មិ្ត្ែំបូងដនវែែគនេះ គឺមិ្នត្ត្ូវបានគត្បើត្បាស់គទ ត្បសិនគបើមិ្នបានអនុវត្ត និងវា ត្
ដម្ល។ 
 
ការបញ្ជ្រា ប មានន័ ថា បរា មួ្  ត្ត្ូវបានោក់បញ្ចូ លគៅត្គប់ការងាររបស់អនកគៅត្គប់
គពលគវលាទំងអស់។ ត្បសិនគបើអនកកំពុងគ្វើការងារគៅកនុងបរបិទរងផ្លប េះពាល់ពីទំនាស់ 
អនកមិ្នត្ត្ូវឈប់គិត្គូរអំពីផ្លប េះពាល់របស់អនកគលើទំនាស់ និងទំនាស់ដែលរងផ្លប េះ
ពាល់គលើអនកគនាេះគទ មិ្នថាកម្មវត្ាុដន ុទធសាស្តសត កម្មវ ិ្ ី ឬគគត្មាងគនាេះគទ។ 
 

 
  

ការគរៀបចំដផ្នការ 



ការក្គប់ក្គង្ការមក្បក្បួលឥ ឈប់ឈរ 
 

ទំនាស់ អាចនឹងមានការដត្បត្បួល្ប់រហ័ស គហើ គែើម្បីឱ្យមានភាពរគសើបដផ្នកទំនាស់ 
គ ើងត្ត្វូដត្កត់្សមាគ ល់ និងគ្លើ ត្បគៅនឹងការដត្បត្បលួទំងគនេះ។ ែូគចនេះ ការដកសត្ម្លួ 
និងការដកលម្អ អាច និងគួរដត្គ្វើបចចុបបននភាព ស្រសបគៅតាម្រគបៀបដែលទំនាស់មានការវវិត្ត
ន៍ និងដត្បត្បលួ។ ត្បសិនគបើតួ្អងគ បរា  និងកតាត  ំរញុលមីគកើត្មានគ ើង អនកត្ត្ូវដត្ពិនិ
ត្យគម្ើល ថាគត្ើការវភិាគទំនាស់ពីមុ្នរបស់អនកគៅែដែល ឬថាគត្ើមានកតាត ផ្សេះផ្ា ឬកតាត
ដបកបាក់លមី ដែលអនក និង/ឬដែគូ កម្កគិត្ថាមានភាពរគសើបដផ្នកទំនាស់។ សែង់ោរអបប
បរមាអងគការគែៀកូគណៀ ដចងថា កិចចការគនេះ ត្ត្ូវគ្វើគ ើងោ ងតិ្ចណ្ដស់មួ្ ន្ ំម្ែង។ 

 

បចចុបបននគនេះ លំហាត់្ពិនិត្យគ ើងវញិគនេះ ត្ត្ូវគ្វើគ ើងគោ អងគការគែៀកូគណៀគៅកនុងសិកាខ
សាលាអំពីរគបៀបដែលគ ើងគ្វើការងារត្បចំា ន្ ំ។ 

 

 
  



ដ ើដ ើង្អាចដធវើបានដទ? 
 

គនលឹេះទទួលបានគជាគ ័ មួ្ គទៀត្ គឺសម្ត្ាភាព និង ំនាញរបស់ភាគីពាក់ព័នធដែលចូល
រមួ្ទំងអស់ដែលមានែូចជាគ ើង ដែគូ និងអនកពិគត្ោេះគោបល់។ ែូគចនេះ អនកពិគត្ោេះ
គោបល់ដែលបាន ួល ត្ត្ូវដត្បងាា ញអំពីការ ល់ែឹងត្គប់ត្ោន់អំពីភាពរគសើប និងការ 
បញ្ជ្រា ប។ ដផ្នការកសាងសម្ត្ាភាពសត្មាប់បុគគលិក និងដែគូ គួរដត្គលើកគ ើងអំពីចំណុច
ខ្វេះខាត្ដែលបានរកគ ើញពាក់ព័នធនឹងសម្ត្ាភាពកនុងការបញ្ជ្រា បទំនាស់។ 

 

្នទៈនគោបា ម្កពីថាន ក់ត្គប់ត្គង ក៏ជាគនលឹេះកនុងការគ្វើឱ្យការនិោ  កាល  គៅជាការអនុ
វត្ត។ គពលគវលា និង្នធាន ត្ត្ូវដត្គ្វើឱ្យមាន មិ្នត្តឹ្ម្ដត្ “ការនិោ អំពីការបញ្ជ្រា ប” 
គនាេះគទ ប ុដនត “ការគ្វើសកម្មភាពបញ្ជ្រា ប” ផ្ងដែរ។ 

 

ទំនាស់ េះឥទធិពលគលើបរបិទកាន់ដត្គត្ចើន គនាេះគ ើងកាន់ដត្មានភាពចំាបាច់កនុងការធានា
ឱ្យមានការបញ្ជ្រា បទំនាស់។ 

  



្នធាន 

អងគការគែៀកូគណៀផ្លិត្ដខ្សគរឿងខ្លីចំនួនពីរគៅកនុង ន្ ំ២០១៧ 
 

 

ភាពរគសើបដផ្នក
ទំនាស់ ៣ នាទី 
https://www.youtub
e.com/watch?v=oI
Fn០xbU២cM 

 

ឧបករណ៍មិ្នឱ្យ 
មានការឈឺចាប់ ៣ 
នាទី 
https://www.youtub
e.com/watch?v=ID
EmZYpdAf៨ 

 
សូម្គម្ើល និងគត្បើត្បាស់ដខ្សគរឿងគនេះគៅកនុងកិចចត្ប ំុបុគគលិក និងដែគូ សិកាខ សាលា និង
ការបណែុ េះបណ្ដែ ល 

 

 កូនគសៀវគៅ Diakonia PME ដផ្នក “គោលការណ៍ដណនំាសត្មាប់ការបញ្ជ្រា ប
ទំនាស់”។ 

 កញ្ច ប់ឯកសារ គឺមានផ្ែល់ ូន និងអាចគោន ូត្បានពីដវបសា ត៍្គែៀកូគណៀ 
www.diakonia.se/ conflictmainstreaming-toolbox 

 Sida មានកញ្ច ប់ឯកសារទំនាស់សនតិភាពគៅគលើដវបសា ត៍្ 
www.sida.se/English/partners/re-sources-for-all-partners/methodological-
materials/peace-and-conflict-tool-box/ 

សត្មាប់ការវភិាគទំនាស់ សូម្ចាប់គផ្ែើម្ចូលគៅកាន់សនទសន៍ហានិភ័  INFORM រចួចុច
គលើត្បូហាវ ល់ត្បគទសរបស់អនក។ គពលគនាេះ អនកនឹងមានការោក់ពិនទុចំនួនពីរសត្មាប់
ត្បគទសរបស់អនក៖ ក. ហានិភ័ ទំនាស់ និង ខ្. ភាពតឹ្ងដត្ងដនទំនាស់កំពុងគកើត្គ ើង 
www.inform-index.org/ 

 

សត្មាប់ព័ត៌្មានបដនាម្អំពីទំនាស់ហិងាគៅកនុងបរបិទរបស់ងនក ត្ត្ូវពិចារណ្ដគលើរបា 
ការណ៍ពិគត្ោេះគោបល់ និងគសចកែីសគងខបពី៖ 



 អងគការ International crisis group, ICG 
 អងគការគលើកដលងគទសអនតរជាតិ្ និងអងគការឃ្ល គំម្ើលសិទធិម្នុសស 
 អងកការសហត្បជាជាតិ្ (អងគការ OCHA, UNDP, IOM, UNHCR, OHCHR ។ល។) 
 ្នាោរពិភពគលាក 
 ទីភាន ក់ងារសនតិសុខ្ដែលគតែ ត្គលើបរបិទរបស់អនក 
 តួ្អងគគួរឱ្យទុកចិត្តបានគផ្សងៗដែលតាម្ោន និងចងត្កងជាឯកសារនូវទំនាស់
ហិងាគៅកនុងបរបិទរបស់អនក 

 

គែើម្បីដសវង ល់ឱ្យកាន់ដត្ចាស់ថាគត្ើកតាត អវីដែល ួ ែល់ដផ្នកកតាត ផ្សេះផ្ារកនុងត្បគទស
របស់អនក សូម្គ្វើការពិនិត្យគផ្ទៀងតទ ត់្ជាមួ្ នឹងត្កបខ័្ណឌ  “សរសរសែម្ា ៨ ដនសនតិភាព” 
ដែលបានបគងកើត្គ ើងគោ វទិាសាា នគសែាកិចច និងសនតិភាព economicsandpeace.org/ 

 

សត្មាប់ត្ទឹសែី និងឯកសារកត្មិ្ត្ខ្ពស់សត្មាប់ភាពរគសើបដផ្នកទំនាស់ និងឧបករណ៍មិ្នឱ្យ
មានការឈឺចាប់ សូម្ចូលគៅកាន់ដវបសា ត៍្ CDA www.cdacollaborative.org/ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ព័ត៌្មានទំនាក់ទំនងការោិល័ ត្បចំាត្បគទស៖ 


