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អារម្ភកថា

 បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ស្តីអំពីគុណភាព និងគណន្យ្យភាព (CHS) ជាលទ្ធផលមួយបាន
មកពីគំនិតផ្តួចផ្តើមរួមគ្នាលើបទដ្ឋាន ដ្លក្នុងនោះដ្គូសហប្តិបត្តិការអន្តរជាតិស្តីពីគណន្យ្យភាពផ្ន្ក 
មនុស្សធម៌ (HAP) ភីផលអ៊ីនអ្ដ (People In Aid) និងគម្ងស្វ្៊រ (Sphere Project) ធ្វើការរួមគ្នា 
ដើម្បីធ្វើឱ្យមានភាពប្សើរឡើងសម្ប់អ្នកប្ើប្ស់បទដ្ឋានមនុស្សធម៌។ គំនិតផ្ដចួផ្ដើមន្ះតូ្វបានពិគ្ះ 
យោបល់ជាមួយភា្នាក់ងារមនុស្សធម៌ជាង ២០០០នាក់ មកពីការិយល័យកណ្តាល ពីក្នុងតំបន់ និងប្ទ្ស 
ដ្លប្ឈមទៅនឹងគ្ះមហន្តរាយ។ តាមរយៈមតិត្ឡប់បានបញ្ជាក់ពីតម្ូវការសម្ប់ភាពបន្សុីគ្នាន្ 
បទដ្ឋានជាមួយនឹងសហគមន៍ និងប្ជាជនដ្លរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយ ដ្លជាស្នូលនិងជា      
គោលការណ៍មនុស្សធម៌សម្ប់ជាមូលដ្ឋានគ្ឹះ។

 បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ ជាលទ្ធផលន្ការពិគ្ះយោបល់រយៈព្ល១២ខ្ក្នុង៣ដំណក ់
កាល ដ្លក្នុងអំឡុងព្លនោះ ភា្នាក់ងារមនុស្សធម៌ សហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយ 
អង្គការមិនម្នរដ្ឋាភិបាលបណ្តាញផ្ស្ងៗ រដ្ឋាភិបាល អង្គការសហប្ជាជាតិ មា្ចាស់មូលនិធិ និងសា្ថាប័ន 
សិក្សាបានវិភាគយ៉ាងហ្មត់ចត់ទៅលើខ្លឹមសារន្បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ ហើយបានសាកល្បងនៅទីសា្នាក់
ការកណ្តាល និងនៅមូលដ្ឋាន។

 មតិត្ឡប់ពីការប្ឹក្សាយោបល់នីមួយៗត្ូវបានពិចារណ និងត្ួតពិនិត្យឡើងវិញ ហើយត្ូវ 
បានអនុម័តពីក្ុមទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្សចំនួន៦៥នាក់ ដ្លតំណងឱ្យសា្ថាប័នជាច្ើន និងមានជំនាញបច្ច្ក
ទ្សលើកិច្ចការមនុស្សធម៌ និងការរៀបចំបទដ្ឋានផ្ស្ងៗ។

 ជាច្តនារបស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលន្ HAP ភីផលអ៊ីនអ្ដ និងគម្ងស្វ្៊រ គឺថាបទដ្ឋានស្នូល 
មនុស្សធម៌នឹងត្ូវជំនួសបទដ្ឋាន HAP ស្ដីពីគណន្យ្យភាព និងការគ្ប់គ្ងគុណភាព និងប្បបទរបស ់
ភីផលអ៊ិនអ្ដលើការអនុវត្តល្អស្ដីពីការគ្ប់គ្ង និងការគំទ្ដល់បុគ្គលិកមនុស្សធម៌ និងផ្ន្កបទដ្ឋាន 
ស្នូលរបស់គម្ងស្វ្៊រ។

ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ
 សូមថ្ល្ងអំណរគុណចំពោះអង្គការ និងបុគ្គលជាច្ើនដ្លបានចូលរួមបង្កើតបទដ្ឋានស្នូល
មនុស្សធម៌ន្ះឡើងតាមរយៈការផ្តល់មតិត្ឡប់លើពង្ងន្បទដ្ឋានស្នលូមនុស្សធម៌ និងការសាកល្បង 
ប្ើប្ស់បទដ្ឋានន្ះក្នុងអង្គការរបស់ខ្លួន1 ឬចូលរួមក្នុងក្ុមតាមដនលើដំណើរការពិគ្ះយោបល់។
ការចូលរួមចម្ុះគ្នាពីសហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយតាមរយៈការពិគ្ះយោបល់ និង 
ដំណើរការអនុវត្តសាកល្បងត្ូវបានទទួលការសា្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ។

 ក្នុងកិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងដើម្បីបន្សុីបទដ្ឋានទាំងនោះ HAP ភីផលអ៊ិនអ្ដ និងគម្ងស្វ្៊រ 
សហការជាមួយក្ុម URD ដ្លធ្វើសមាហរណកម្មគ្ងការគុណភាព  COMPAS ក្នុងបទដ្ឋានស្នូល 
មនុស្សធម៌។ ក្ុមពិគ្ះយោបល់ផ្ន្កបច្ច្កទ្សរបស់បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ និងអនុក្មរបស ់

1  បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះអង្គការដ្លធ្វើការសាកល្បងប្ើប្ស់បទដ្ឋានស្នូលអាចរកបានតាមរយៈ www.corehumanitarianstandard.org



ខ្លនួ និងគណៈកមា្មោធិការដឹកនំាផ្នក្បច្ចក្ទ្សទទួលខុសតូ្វតួ្តពិនិត្យមើលដំណើរការពិគ្ះយោបល់ និង 
ការអនុម័តចុងក្យលើបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌។ ក្ុមសរស្របទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌មានតួនាទ ី
ក្សម្ួលបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ ដោយដក់បញ្ចូលរាល់មតិត្ឡប់ដ្លបានទទួលពីគ្ប់ដំណក់កាល
ន្ការពិគ្ះយោបល់។ 

 ដើម្បីឱ្យប្កដថាលទ្ធផលដ្លទទួលបានវាជាតំណងដ្លស្បតាមវត្ថបំុណង ដំណើរការពិគ្ះ 
យោបល់របស់បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ ត្ូវបានសម្បសម្ួលដោយក្ុមប្ឹក្សាឯករាជ្យមួយមានឈ្មោះ 
ថាក្ុមចចក (Wolf Group)។ បញ្ចីឈ្មោះសមាជិកក្ុមប្ឹក្សាបច្ច្កទ្ស គណៈកមា្មោធិការដឹកនាំផ្ន្ក 
បច្ច្កទ្ស និងក្ុមសរស្របទដ្ឋានស្នូលអាចរកបានក្នុងគ្ហទំព័រwww.corehumanitarianstandard.
org។ ប្សិនបើគ្មោនការគំទ្ដ្លមិនច្ះនឿយហត់ពីពួកគត់ទាំងអស់គ្នាទ្ ការប្ឹក្សាយោបល់លើបទ
ដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ក៏មិនអាចប្ព្ឹត្តទៅបានដ្រ។

 ដំណើរការរបស់បទដ្ឋានស្នលូមនុស្សធម៌តូ្វបានគំទ្យ៉ាងសប្បុរសតាមរយៈគម្ងជាច្ើន ដ្ល 
ទទួលថវិកាគំទ្ពីមា្ចាស់មូលនិធិដូចជា នាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលអូស្តៅ្លីស្តីពីកិច្ចការបរទ្ស និងពាណិជ្ជកម្ម 
ទីភា្នាក់ងារកាតូលិកសម្ប់ការអភិវឌ្ឍក្ប្ទ្ស (CAFOD) ក្សួងកិច្ចការបរទ្សរបស់ប្ទ្សដណឺមា៉ាក 
(Danida) ការិយល័យបរទ្សសម្ប់សហព័ន្ធសាធារណរដ្ឋប្ទ្សអាឡឺម៉ង់ ជំនួយអៀរឡង់ ទីភា្នាក់ងារ 
សហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិស៊ុយអ្ដ ទីភា្នាក់ងារស្វ៊ីសសម្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍ 
ជំនួយចក្ភពអង់គ្ល្សមកពីរដ្ឋាភិបាលចក្ភពអង់គ្ល្ស និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាម្រិក។

 HAP ភីផលអ៊ីនអ្ដ និងគម្ងស្វ្៊រសូមថ្ល្ងអំណរគុណដល់សមាជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាលសម្ប ់
ការបរិចា្ចាគថវិកាគំទ្រាល់ដំណើរការបង្កើតបទដ្ឋានស្នូលមនស្សធម៌ដូចជា ACT Alliance អង្គការ 
អាក់សិនអ្តអន្តរជាតិ Aktion Deutschland Hilft, កាកបាទក្ហមចក្ភពអង់គ្ល្ស អង្គការ 
CAFOD អង្គការឃ្រអន្តរជាតិ អង្គការChristian Aid អង្គការសុីដប់បិលយូអ្សបា៉ាគីសា្ថាន អាហ្គានីសា្ថាន  
អង្គការជំនួយព្ះវិហរដណឺមា៉ាក អង្គការ Lutheran World Federation អង្គការ Save the Children In-
ternational អង្គការSave the Children US  និងអង្គការ ទស្សនៈពិភពលោកអន្តរជាតិ។

 បទដ្ឋានស្នលូមនុស្សធម៌តូ្វបានរៀបចំបកប្ជាខ្មរភាសាដោយបណ្តាញគណន្យ្យភាពមនុស្ស 
ធម៌នៅកម្ពុជា (Humanitarian Accountability Network in Cambodia-HANet)។ សូមថ្ល្ង 
អំណរគុណចំពោះលោកស្ី ទ្ស សោភ័ណ្ឌសម្ប់ការសម្បសម្ួលរួមក្នុងការបកប្ និងបោះពុម្ព 
បទដ្ឋានន្ះ លោក សូរ សុជាតិ លោក ឡឹក សុធារ និងលោក មុី ឡុង សម្ប់ការត្ួតពិនិត្យក្សម្ួល 
ខ្លឹមសារបច្ច្កទ្ស និងអក្ខរាវារុទ្ធ។

មតិត្ឡប់
 សូមសា្វាគមន៍រាល់យោបល់ក្លម្អទាំងអស់គ្ប់ព្លវ្លាលើបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ន្ះ។ សូម 
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គុណភាព និងគណន្យ្យភាព

១. ស្ចក្តីផ្តើម

 ជារៀងរាល់ថ្ង ្ នៅទូទំាងពិភពលោកមានមនុស្សរាប់មិនអស់មកពីគ្ប់ស្ទាប់វណ្ណៈបានផ្លាស់ប្តរូទៅ
ធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបជំនួយនិងអនុវត្តផ្ន្កមនុស្សធម៌ បំណងប្ថា្នាដើម្បីការពារ និងកាត់បន្ថយភាពរងទុក្ខ
វ្នារបស់មនុស្សនៅគ្ប់ទីកន្ល្ងដ្លគ្ះមហន្តរាយបានកើតឡើង។

 បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ស្ដីពីគុណភាព និងគណន្យ្យភាព កំណត់ការប្ត្ជា្ញាចំនួន ៩ ដ្ល 
អង្គការ និងបុគ្គលដ្លធ្វើការឆ្លើយតបផ្ន្កជំនួយមនុស្សធម៌អាចប្ើប្ស់បាន ដើម្បីក្លម្អគុណភាព 
និងប្សិទ្ធភាពន្ជំនួយដ្លពួកគ្បានផ្តល់ឱ្យ។ វាសម្បសម្ួលឱ្យកាន់ត្មានគណន្យ្យ្ភាពច្ើន 
ជាងមុនដល់សហគមន៍ និងអ្នកដ្លរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិ ដោយដឹងពីអ្វីដ្លអង្គការមនុស្សធម៌បាន 
ប្ត្ជា្ញាជំរុញឲ្យពួកគ្មានគណន្យ្យភាពទៅលើការប្ត្ជា្ញាចិត្តទាំងនោះ។

 បទដ្ឋានស្នលូមនុស្សធម៌ យកសហគមន៍    និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយជាស្នលូសម្ប់សកម្ម 
ភាពមនុស្សធម៌ និងជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន។ សិទ្ធិទាំងនោះរួមមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតប្
កបដោយភាពថ្ល្ថ្នូរ និងសិទ្ធិទទួលបានកិច្ចការពារនិងសន្តិសុខ ដ្លមានច្ងក្នុងច្បប់អន្តរជាតិ រួមទាំង
នៅក្នុងច្បប់អន្តរជាតិន្សិទ្ធិមនុស្ស។2 

 ជាបទដ្ឋានស្នូលមួយ បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ពិពណ៌នាពីធាតុសំខាន់ៗន្សកម្មភាពមនុស្សធម ៌
ប្កបដោយគុណភាពខ្ពស់គណន្យ្យភាព និងគុណធម៌។ អង្គការមនុស្សធម៌អាចប្ើវាជាក្មសីលធម ៌
ដោយស្ម័គ្ចិត្តដ្លស្បនឹងនីតិវិធីផ្ទ្ក្នុងរបស់ខ្លួន។ វាក៏អាចត្ូវបានគ្ប្ើជាមូលដ្ឋានសម្ប់ផ្ទៀងផ្ទាត ់
ការអនុវត្តការងារដ្លមានក្បខ័ណ្ឌជាក់លាក់មួយ និងសូចនាករដ្លភា្ជាប់ជាមួយត្ូវបានបង្កើតឡើង 
ដើម្បីធានាបាននូវភាពជាក់លាក់ឱ្យស្បទៅនឹងបរិបទ និងប្ភ្ទអង្គការផ្ស្ងៗពីគ្នា។

 បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ អាចត្ូវបានជំរុញ និងអនុវត្តដោយបុគ្គល អង្គការ ក្ុមសម្បសម្ួល 

2 សិទ្វិមនុស្សអន្តរជាតិរួមមានស្ចក្តីប្កាសជាសកលស្តីពីសិទ្វិមនុស្សអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីស្ដ្ឋកិច្ច សិទ្វិសង្គម និងវប្បធម៌ និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពី
ពលរដ្ឋ និងនយោបាយ និងពិធីសារបន្ថ្ម។
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បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ស្តីពី

គុណភាព និងគណន្យ្យភាព

បណ្តាក្ុមសហការណ៍គ្នា និងក្ុមផ្ស្ងទៀតដ្លមានសកម្មភាព ឬការរួមចំណ្កទាក់ទងនឹងសកម្មភាព 
មនុស្សធម៌។ ទោះបីជាគោលបំណងជាចម្បងសម្ប់វិស័យមនុស្សធម៌ក៏ដោយ ក៏បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម ៌
ន្ះអាចត្ូវបានប្ើប្ស់ដោយ អង្គការណមួយ ដើម្បីនាំយកមកនូវគុណភាព និងគណន្យ្យភាពកាន់ត ្
ល្អប្សើរគ្ប់ទិដ្ឋភាពទំាងអស់ន្ការងាររបស់ខ្លនួជាមួយសហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយ។

 បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ គឺជាលទ្ធផលន្ដំណើរការពិគ្ះយោបល់ជាសាកល។ ជាមួយគ្នា 
ន្ះដ្រ វាបានបងា្ហាញពីធាតុសំខាន់ៗន្បទដ្ឋានមនុស្សធម៌ និងការប្ត្ជា្ញាដ្លមានស្ប់។ ធាតុ និងការ 
ប្្ដជា្ញាចិត្តទាំងន្ះរួមមាន ប៉ុន្ត្មិនត្ូវបានកំណត់ព្ំដ្នលើ៖

  ក្មសីលធម៌សម្ប់កាកបាទក្ហម និងចលនាអឌ្ឍចន្ទក្ហមអន្តរជាតិ និងអង្គការ
  មិនម្នរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់ជំនួយសង្គា្ះបនា្ទាន់

  បទដ្ឋាន HAP ឆ្នាំ2010 ពីគណន្យ្យភាព និងការគ្ប់គ្ងគុណភាព

  ក្មសីលធម៌របស់ភីផលអ៊ីនអ្ដ ស្ដីពីការគ្ប់គ្ង និងការគំទ្បុគ្គលិកផ្តល់ជំនួយ

  បទដ្ឋានស្នូលរបស់ស៊្្វរ និងធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌

  គុណភាព COMPAS

  ការប្ត្ជា្ញារបស់គណៈកមា្មោធិការអចិន្ត្យ៍អន្តរទីភា្នាក់ងារស្តីពី គណន្យ្យភាពចំពោះប្ជាពលរដ្ឋ
  រងផលប៉ះពាល់ និង

  អង្គការសម្ប់សហប្តិបត្តិការស្ដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការ OECD គណៈកមា្មោធិការ
  ជំនួយអភិវឌ្ឍលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្ប់ការវាយតម្ល្ការអភិវឌ្ឍ និងជំនួយមនុស្សធម៌
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បទដ្ឋ្នស្នូលមនុស្សធម៌ស្តីពីគុណភាព និងគណន្យ្យភាព
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សហគមន៍ និងជន

រង��ះ�យ

��ះមហន��យ

សហគមន៍ និងជនរង 
��ះ�យ��ះមហន��យ

ទទួល�នជំនួយ��ង
សមរម�� និងសម��ប�

នឹង��ចក�ី���វ�របស់
ពួក��

១

សហគមន៍ និងជនរង��ះ 
�យ��ះមហន��យ 

ទទួល�នជំនួយមនុស��ធម៌ 
��លពួក�����វ�រ�ន់ 

��ល���

២

សហគមន៍ និងជនរង��ះ
�យ��ះមហន��យមិនរង��ះ

�ន់��ធ�ន់��ម�ៀត ប៉ុ���
���ន់����ៀម�នល�ធន់និង
�ន�និភ័យ�ប��ល�លទ�

ផល��ជំនួយមនុស��ធម៌

៣

សហគមន៍ និងជនរង��ះ�យ 
��ះមហន��យយល់ដឹងអំពីសិទ�ិ

របស់ពួក�� និងដឹងអ�ី��ល�� 
���វទទួល�ន និង�ចទទួល 

�នព័ត៌�ន��ម�ំង�ច 
ចូលរួមក��ង�រស��ចចិត� 
�ើ�រ�រ��ល�ក់ព័ន�

នឹង ពួក��

៤

សហគមន៍ និងជនរង��ះ 
�យ��ះមហន��យទទួល

�នយន��រ�ះ��យ
បណ�ឹងត���ន់��ល��� 
និង��កប�យសុវត�ិ�ព

៥
សហគមន៍ និងជនរង��ះ 

�យ��ះមហន��យទទួល
�នជំនួយ��ល�នកិច� 

សហ��តិ�រ និងបំ��ញប���ម

៦

សហគមន៍ និងជនរង��ះ�យ 
��ះមហន��យ�ចរ�ពឹង��ន 

ទទួលជំនួយ��ល�ន�រ�� 
លម� ពី��ះអង��រ�ន�ៀន 

សូ��ពីបទពិ�ធន៍ និង 
�រឆ��ះប��ំង

៧

សហគមន៍ និងជនរង�យ 
��ះមហន��យទទួល�នជំនួយ 

��លពួក�����វ�រពី ��ក់�រ 
និងអ�កស�័��ចិត���ល�នសមត�
�ព��ឹម���វ និង��ប់��ង�នល�

៨

សហគមន៍  និងជន��ល  
រង��ះ�យ��ះមហន��យ
�ចរ�ពឹង�អង��រ��លជួយពួក
���ន�រ��ប់��ងធន�នដ៏ 
�ន��សិទ�ិ�ព��ឹម���វ និង 
��កប�យ��មសីលធម៌

៩



5បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ស្តីពីគុណភាព និងគណន្យ្យភាព

២. រចនាសម្ព័ន្ធរបស់បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ ស្តីពីគុណភាព និង   

      គណន្យ្យភាព
 បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ ន្ះគឺជាសំណុំន្ការប្ត្ជា្ញាទាំង៩ចំពោះសហគមន៍ និងជនរងគ្ះ
ដោយគ្ះមហន្តរាយបញ្ជាក់ពីអ្វីដ្លពួកគ្រំពឹងពីអង្គការ និងបុគ្គលដ្លផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌។ ការ 
ប្ត្ជា្ញានីមួយៗ ត្ូវបានគំទ្ដោយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាពដ្លចង្អុលបងា្ហាញពីរបៀបដ្លអង្គការ 
មនុស្សធម៌ និងបុគ្គលិក គួរអនុវត្តការងារ ដើម្បីស្បទៅនឹងបទដ្ឋានទាំងនោះ។ បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ 
មានរចនាសម្ព័ន្ធដូចតទៅ៖ 

  ការប្ត្ជា្ញាទាំង ៩

  ការគំទ្លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព

  សកម្មភាពដ្លត្ូវអនុវត្ត ដើម្បីសម្ចការប្ត្ជា្ញាទាំងនោះ

  ការទទួលខុសតូ្វក្នងុការគំទ្ សម្ប់ការអនុវត្តជាប្ព័ន្ឋ និងសីុគ្នាទៅនឹងសកម្មភាពអនុវត្ត
  ទូទំាងសា្ថាប័ន។ សកម្មភាពគន្លឹះ និងការទទួលខុសត្ូវពិពណ៌នាអំពី៖

  អ្វីដ្លបុគ្គលិកបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ គួរធ្វើ ដើម្បីផ្តល់នូវគុណភាពខ្ពស់។
  កម្មវិធីដ្ល ជាប់លាប់ និងដើម្បីមានគណន្យ្យភាពចំពោះគ្ប់ប្ជាជនដ្លគ្ផ្តល់ជំនួយ

  គោលនយោបាយ ដំណើរការ និងប្ព័ន្ធការងាររបស់អង្គការដ្លទាក់ទងនឹងសកម្មភាព
  មនុស្សធម៌ត្ូវត្បង្កើតឡើង ដើម្បីធានាថាបុគ្គលិករបស់ខ្លនួផ្តល់នូវគុណភាពខ្ពស់ និង 
  មានគណន្យ្យភាពក្នងុការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌។

សទា្ទានុក្មពាក្យដ្លបានប្ើក្នុងបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ ជាមួយនឹងនិយមន័យជាក់លាក់បានដក ់
បញ្ចូលនៅចុងបញ្ចប់ន្សៀវភៅន្ះ។
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៣. ការអនុវត្តបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌
 អង្គការដ្លកំពុងនឹងប្ត្ជា្ញាទៅ CHS គោលបំណងគឺបំព្ញឱ្យការប្ត្ជា្ញាទាំងប្ំបួនដូចជា
បទដ្ឋានអប្បបរមាមួយពួកគ្ត្ូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើការ ដើម្បីបន្តក្លម្អប្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគ្ និង 
ការអនុវត្តជាក់ស្តង្ ដើម្បីបង្កើនគុណភាព និងគណន្យ្យភាពរបស់ពួកគ្ក្នងុការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌។ 
បើទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយ អង្គការ និងបុគ្គលដ្លធ្វើការទាក់ទងនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌គឺមានចម្ុះ។ 
ពួកគ្ត្ូវធ្វើសកម្មភាពឱ្យទាន់ព្លវ្លា និងសម្បសម្ួលសកម្មភាពរបស់ពួកគ្ឱ្យស្បនឹងសមត្ថភាព 
និងអាណត្តិន្អង្គការរបស់ពួកគ្ ក៏ដូចជាដំណក់កាល  និងកាលៈទ្សៈន្គ្ះមហន្តរាយ ដ្ល 
ពួកគ្កំពុងធ្វើការ។

 នៅព្លដ្លអង្គការជួបប្ទះការលំបាកក្នុងការបំព្ញនូវការប្ត្ជា្ញាទាំង ៩ ពួកគ្គួរត្ទទួល 
សា្គាល់វា និងស្វ្ងរកដំណោះស្យលើបញ្ហាទាំងនោះតាមរបៀបណមួយ ដើម្បីការពារពួកគ្បាន។ 
អង្គការគួររៀនពីសា្ថានភាពប្បហ្នឹងដើម្បីរិះរកវិធីសាស្្តដោះស្យ និងជម្នះលើឧបសគ្គដ្លជួបប្ទះ។

 ការវិភាគណមួយទៅលើកម្មវិធីរបស់បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ គួរត្ត្ូវបានផ្អ្កលើកម្ិតដ្ល 
អង្គការបានកំណត់ ដើម្បីឱ្យសម្ចបាននូវការប្ត្ជា្ញាទាំង៩ និងមិនត្ឹមត្សកម្មភាពគន្លឹះត្ូវបាន 
អនុវត្ត និងឬការទទួលខុសត្ូវរបស់អង្គការក៏ត្ូវបានបន្ធូបន្ថយ។ បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌តម្ូវឱ្យអនុវត្ត 
សកម្មភាពគន្លឹះ ដូច្នាះចាំបាច់ត្ូវត្ធ្វើឱ្យវាស្បទៅនឹងបរិបទ។

 បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ អាចអនុវត្តបាន សម្ប់អង្គការ និងបុគ្គលដូចខាងក្ម៖

  ផ្តល់ជំនួយដោយផ្ទាល់ដល់សហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយ

  គំទ្ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ សមា្ភារ ឬផ្ន្កបច្ច្កទ្សដល់អង្គការផ្ស្ងទៀត ប៉ុន្ត្មិនត្ូវធ្វើដោយ
  ផ្ទាល់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយ ឬ

  បញ្ចូលគ្នាទាំងពីរវិធីសាស្្តខាងលើ

 បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ន្ះ ត្ូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីប្ើប្ស់តាមវិធីសាស្្តជាច្ើនពីគ្ប់អ្នក
ដ្លធ្វើការងារទាក់ទងនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌។ វិធីសាស្្តទាំងនោះមានដូចជា៖

  ជួយសម្ួលឱ្យកាន់ត្មានគណន្យ្យភាពច្ើនជាងមុនចំពោះសហគមន៍ និងជនរងគ្ះ
  ដោយគ្ះមហន្តរាយ និងការក្លម្អគុណភាពន្ការផ្តល់ស្វារបស់ពួកគ្

  បង្កើតផ្នការការងារសម្ប់ការអនុវត្តដ្លមានភាពរីកចំរីនរបស់បទដ្ឋានស្នូល និងបន្ត
  ការក្លម្អឱ្យប្សើរឡើង

  តាមដនគុណភាព និងគណន្យ្យភាពតាមរយៈការប្ើបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ជាក្បខ័ណ្ឌ
  មួយ ដើម្បីគំទ្បទដ្ឋានរបស់អង្គការ និងបទដ្ឋានបច្ច្កទ្សដ្លមានស្ប់



7បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ស្តីពីគុណភាព និងគណន្យ្យភាព

  វាយតម្ល្ខ្លួនឯង និងការក្លម្អគុណភាពរបស់កម្មវិធី

  ផ្ទៀងផ្ទាត់ ឬបញ្ជាក់អនុលោម និងដើម្បីបងា្ហាញពីការគោរពតាមបទដ្ឋានដល់អ្នកដទ្

  ការវាយតម្ល្កន្ល្ងដ្លពាក់ព័ន្ធ ថាតើវាឆ្ងាយពីគ្នាប្បណរវាងដំណើរការខាងក្នុង និង
  ការគំទ្បុគ្គលិកដើម្បីបំព្ញសកម្មភាពគន្លឹះ ហើយនិងការទទួលខុសត្ូវរបស់អង្គការដ្ល 
  បានកំណត់នៅក្នុងបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌។

 អង្គការដ្លបានសម្ចចិត្តក្នុងការប្ើប្ស់បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌គួរលើកកម្ពស់វាទាំងក្នុង 
អង្គការរបស់ខ្លនួនិងខាងក្។

 អង្គការដ្លអនុវត្តការងារក្នុងភាពជាដ្គូ គួរពន្យល់ពីការប្ត្ជា្ញាចំពោះបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌  
ស្វ្ងយល់ពីរបៀបដ្លដ្គូ3 ប្ើប្ស់សម្ប់ការប្ត្ជា្ញាទាំង ៩ និងធ្វើអ្វីដ្លពួកគ្អាចធ្វើទៅបាន
ជាមួយការអនុវត្តការប្ត្ជា្ញារបស់បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌។

៤. អំណះអំណាង
 បុគ្គល ឬអង្គការណក៏ដោយដ្លធ្វើការទាក់ទងនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ គឺត្ូវបានលើក
ទឹកចិត្តក្នុងការប្ើប្ស់ និងបន្សា៊ាំទៅនឹងបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ និងអាចបញ្ជាក់បានថា  “យើងកំពុង
ធ្វើការឆ្ពោះទៅរករាល់កម្មវិធីរបស់បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម”៌។ អង្គការអាចត្ឹមត្អះអាងថាពួកគ្គោរព
តាមបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ ប្សិនបើពួកគ្បានទទួលការផ្ទៀងផ្ទាត់គោលបំណងជាមួយនឹងវា។

3 សូមមើលនិយមន័យក្នុងសទា្ទានុក្ម
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4  គោលការណ៍ មនុស្សជាតិ ភាពមិនលំអៀង ឯករាជ្យភាព និងអព្យាក្ិត្យភាពយកច្ញពី៖ គោលការណ៍គ្ឹះន្ចលនា កាកបាទក្ហម និងអឌ្ឍចន្ទក្ហម
អន្ដរជាតិបានប្កាសនៅក្ុងវីយ៉្នក្នុងឆ្នាំ 1965 នៅសន្និសិទ្ធអន្តរជាតិលើកទី 20 មហសន្និបាតអង្គការសហប្ជាជាតិ 46/182 ថ្ង្ទី19 ខ្ធ្នូឆ្នាំ1991 និង 
មហសន្និបាតអង្គការសហប្ជាជាតិ 58/114 ថ្ង្ទី 5 ខ្កុម្ភៈឆ្នាំ 2004 ។
5 ខណៈព្លផ្តល់ជំនួយដោយមិនលំអៀង និង មិនទទួលយកភាគីមួយនៅក្នុងអរិភាព អង្គការមួយចំនួនមិនបានពិចារណ ដ្លខកខានមិនទទួលយក
គោលការណ៍អព្យាក្ឹតភាព ការតស៊ូមតិលើបញ្ហាដ្លទាក់ទងទៅនឹងគណន្យ្យភាពនិងយុត្តិធម៌។

៥. គោលការណ៍សកម្មភាពមនុស្សធម៌
 មនុស្សជាតិជាប្ះដូងន្សកម្មភាពមនុស្សធម៌។ ការលើកទឹកចិត្តជាចម្បងន្ការឆ្លើយតបទៅនឹង
វិបត្តិ គឺជាការសង្គា្ះជីវិតមនុស្ស កាត់បន្ថយទុក្ខវ្ទនារបស់មនុស្ស និងដើម្បីគំទ្សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតប្
កបដោយភាពថ្ល្ថ្នូរ។

 អង្គការមនុស្សធម៌ទទួលសា្គាល់ថា ភាពចាំបាច់ន្ជំនួយមនុស្សធម៌មកមុន ហើយការស្វ្ងរកដូច្ន្ះ 
ដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅគ្ប់ទីកន្ល្ងដ្លត្ូវការ។

 សកម្មភាពមនុស្សធម៌ គឺត្ូវបានណ្នាំដោយគោលការណ៍4 ធំៗចំនួនបួនដ្លទទួលសា្គាល់យ៉ាង
 ទូលំទូលាយ៖

  មនុស្សជាតិ៖ ភាពរងទុក្ខវ្ទនារបស់មនុស្សជាតិតូ្វបានដោះស្យគ្ប់កន្លង្ដ្លរកឃើញ។
   គោលបំណងន្សកម្មភាពមនុស្សធម៌ គឺដើម្បីការពារអាយុជីវិត និងសុខភាព ហើយធានាបាននូវ 
  ការគោរពភាពជាមនុស្ស។

  ភាពមិនលំអៀង៖ សកម្មភាពមនុស្សធម៌តូ្វត្អនុវត្តដោយផ្អក្លើមូលដ្ឋានតមូ្វការត្មួយគត់
  ការផ្តល់អាទិភាពដល់ករណីបនា្ទាន់បំផុតន្ទុក្ខវ្ទនា និងការអនុវត្តមិនឱ្យមានភាពខុសគ្នាលើ 
  មូលដ្ឋានន្សញ្ជាតិ ពូជសាសន៍ ភ្ទ ជំនឿ សាសនា វណ្ណៈ ឬគោលនយោបាយ។

  ឯករាជ្យភាព៖ សកម្មភាពមនុស្សធម៌ត្ូវត្ស្វ័យតពីនយោបាយ ស្ដ្ឋកិច្ច យោធា ឬ វត្ថុ
  បំណងដទ្ទៀតគឺ ដើម្បីឱ្យអ្នកប្ើប្ស់បទដ្ឋានន្ះអាចអនុវត្តបាននៅគ្ប់កន្ល្ងដ្លមាន 
  សកម្មភាពមនុស្សធម៌។

  អព្យាក្ិត្យភាព៖  ភា្នាក់ងារមនុស្សធម៌ដច់ខាតមិនត្ូវស្ថិតក្នុងអរិភាព ឬចូលរួមន្ភាពចម្ូង
  ចម្សក្នុងការងារនយោបាយ ពូជសាសន៍ សាសនា ឬមនោគមវិជា្ជាណមួយឡើយ។5 

 គោលការណ៍មនុស្សធម៌ គឺជាចំនុចស្នូលន្ការងារមនុស្សធម៌ទាំងអស់។ ពួកវាបានណ្នាំ
សកម្មភាពមនុស្សធម៌ ហើយកម្មវិធីទាំងនោះ គឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីសមា្គាល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ច្ញ 
ពទីមង្ផ់ស្ង្ៗគ្នានស្កម្មភាពនងិការអនវុត្ត។      បទដ្ឋានស្នលូមានគោលការណច៍នំនួ ៤ ត្វូបានដកប់ញ្ចលូ 
គឺការប្ត្ជា្ញាចិត្ត លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព សកម្មភាពគន្លឹះ និងការទទួលខុសត្ូវរបស់អង្គការ។



9បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ស្តីពីគុណភាព និងគណន្យ្យភាព

 ច្បប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ច្បប់សិទិ្ធមនុស្សអន្តរជាតិ និងច្បប់ជនភៀសខ្លួនអន្ដរជាតិបានកំណត់
ជាមូលដ្ឋានបទដ្ឋានស្បច្បប់ទាក់ទងទៅនឹងការការពាររបស់បគ្គល និងក្ុមព្មទាំងជំនួយផ្ស្ងៗដ្ល 
អាចត្ូវបានផ្តល់ទៅឱ្យពួកគ្។ ធម្មនុញ្ញមនុស្សធម៌ក្នុងសៀវភៅស្វ្៊របានសង្ខ្បគោលការណ៍ស្នូលដ្ល
មានឥទ្ធិពលច្ើនជាងគ្បំផុតនៅលើសុខុមាលភាពន្ជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយឬជមា្លាះ។

 រាល់អ្នកដ្លអនុវត្តបទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ ទទួលសា្គាល់ការទទួលខុសត្ូវជាចម្បងន្បណ្តារដ្ឋ
និងអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងទៀតដើម្បីការពារ និងជួយដល់អ្នកទាំងឡាយណដ្លរងគ្ះដោយគ្ះ 
មហន្តរាយ ឬជម្លាះប្ដប់អាវុធនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគ្។ សកម្មភាពមនុស្សធម៌ មិនគួរធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល 
ការទទួលខុសតូ្វរបស់ពួកគ្ឡើយ ហើយវាត្ងបំព្ញឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅព្លណដ្លអាចធ្វើ 
បាន។
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៦. ការប្ត្ជ្ញាទាំង ៩ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព
  ១. សហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយយ៉ាងសមរម្យ និង
   សមស្បទៅនឹងស្ចក្តីត្ូវការបស់ពួកគ្។
  លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌សមរម្យ និងសមស្ប។
  ២. សហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ដ្លពួក
   គ្ត្ូវការទាន់ព្លវ្លា។
  លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌មានប្សិទ្ធិភាព និងទាន់ព្លវ្លា
  ៣. សហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយមិនរងគ្ះកាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរថ្មទៀត
   ប៉ុន្ត្គ្កាន់ត្ត្ៀមបានល្អ ធន់ និងមានហនិភ័យទាបដ្លជាលទ្ធផលន្ជំនួយមនុស្ស 
   ធម៌។
  លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័គុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌ពងឹ្ងសមត្ថភាពប្ជាជនមូលដ្ឋាន
  និងបញ្ចៀសលទ្ធផលជាអវិជ្ឋមានផ្ស្ងៗ។
  ៤. សហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគ្ និង 
   ដឹងអ្វីដ្លគ្ត្ូវទទួលបាន និងអាចទទួលបានព័ត៌មាន ព្មទាំងអាចចូលរួមក្នុង 
   ការសម្ចចិត្តលើការងារដ្លពាក់ព័ន្ឋនឹងពួកគ្។
  លក្ខណៈវនិចិ្ឆយ័គណុភាព៖        ការឆ្លើយតបជនំយួមនសុស្ធម ៌គផឺ្អក្លើការទនំាកទ់នំង      ការចលូរមួ
  និងការទទួលមតិយោបល់ឆ្លុះបញ្ចាំង។
  ៥. សហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយទទួលបានយន្តការដោះស្យបណ្តឹង
   តវា៉ាទាន់ព្លវ្លា និងប្កបដោយសុវត្ថិភាព។
  លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ បណ្តឹងតវា៉ាត្ូវបានទទួលការសា្វាគមន៍ និងដោះស្យ។
  ៦. សហគមន៍និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយ ដ្លមានកិច្ចសហ-
   ប្តិបត្តិការ និងបំព្ញបន្ថ្ម។
  លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័គុណភាព៖ ជំនួយមនុស្សធម៌ដ្លមានកិច្ចសហប្តិបត្តកិារ និងបំព្ញបន្ថម្។
  ៧. សហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយអាចរំពឹងថា បានទទួលជំនួយដ្ល
   មានការក្លម្អ ពីព្ះអង្គការបានរៀនសូត្ពីបទពិសោធន៍ និងការឆ្លុះបញ្ចាំង។
  លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ភា្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌បន្តរៀនសូត្ និងក្លម្អ។
  ៨. សហគមន៍ និងជនរងដោយគ្ះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយដ្លពួកគ្តូ្វការពីភា្នាកងារ
     និងអ្នកស្ម័គ្ចិត្តដ្លមានសមត្ថភាពត្ឹមត្ូវ និងគ្ប់គ្ងបានល្អ។
  លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័គុណភាព៖ បុគ្គលិកបានទទួលការគំទ្ដើម្បីធ្វើការងាររបស់ខ្លនួ ប្កបដោយ
  ប្សិទ្ធភិាពនិងទទួលបានការឧបត្ថម្ភសមស្ប និងមានសមភាព។



11បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ស្តីពីគុណភាព និងគណន្យ្យភាព

  ៩. សហគមន៍ និងជនដ្លរងគ្ះដោគ្ះមហន្តរាយអាចរំពឹងថាអង្គការដ្លជួយពួកគ្
    មានការគ្ប់គ្ងធនធានដ៏មានប្សិទ្ធិភាពត្ឹមត្ូវ និងប្កបដោយក្មសីលធម៌។
  លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ធនធានត្ូវបានប្ើប្ស់ និងគ្ប់គ្ងបានត្ឹមត្ូវប្កបដោយ
  ការទទួលខុសត្ូវទៅតាមគោលបំណងដ្លគ្ចង់បាន។
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៧. ការប្ត្ជ្ញា សកម្មភាពគន្លឹះ និងការទទួលខុសត្ូវ

 ១. សហគមន៍ និងជនរងគ្្ះដោយគ្្ះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយយ៉្ងសមរម្យ 

  និងសមស្បទៅនឹងស្ចក្តីត្ូវការបស់ពួកគ្

 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌សមរម្យ និងសមស្ប។

 សកម្មភាពគន្លឹះ

   ១.១  អនុវត្តជាប្ព័ន្ធតាមរយៈគោលដៅ និងការបន្តវិភាគបរិបទ និងភាគីដ្លពាក់ព័ន្ធ។

   ១.២ បង្កើត និងអនុវត្តគម្ងដ្លសមស្បដោយផ្អ្កលើការបា៉ាន់ប្មាណមិនលំអៀង 
    មួយពីតម្ូវការ6 និងហនិភ័យ ព្មទាំងការស្វ្ងយល់ពីភាពងាយរងគ្ះ និង
    សមត្ថភាពន្ក្ុមផ្ស្ងៗគ្នា។7

   ១.៣ សម្បតាមកម្មវិធីដោយផ្លាស់ប្តូរអាស្័យទៅនឹងតម្ូវការសមត្ថភាព និងបរិបទ។

 ការទទួលខុសត្ូវរបស់អង្គការ

   ១.៤ គោលនយោបាយមានការប្ត្ជា្ញាចិត្ត ដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដោយផ្អ្កលើតម្ូវការ
    និងសមត្ថភាពសហគមន៍និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយ។

   ១.៥ គោលនយោបាយកំណត់ពីការប្ត្ជា្ញាចិត្ត ដ្លមានគណ្យ្យភាពចំពោះភាពចម្ុះន្

    សហគមន៍រួមទាំងប្ជាជនដ្លជួបការលំបាក ឬបាត់បង់ឱកាស និងដើម្បីប្មូលទិន្ន 
    ន័យលម្អតិពីសហគមន៍។

   ១.៦ មានដំណើរការ ដើម្បីធានាបាននូវការបន្តការវិភាគមួយដ្លសមរម្យទៅនឹងបរិបទ។

6  តម្ូវការគឺរួមបញ្ចូលទាំងជំនួយ និងការការពារ
7  វាអាចសំដៅលើ៖ស្្តី បុរស កុមារី កុមារា យុវជន និងមនុស្សចាស់ ក៏ដូចជាជនពិការ និងជនជាតិភាគតិចជាក់លាក់ ឬក្ុមជនជាតិដើមភាគតិច 
ដោយគ្មោនការរីសអើង



13បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ស្តីពីគុណភាព និងគណន្យ្យភាព

 ២. សហគមន៍ និងជនរងគ្្ះដោយគ្្ះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌  
              ដ្លពួកគ្ត្ូវការទាន់ព្លវ្លា

 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌មានប្សិទ្ធិភាព និងទាន់ព្លវ្លា

 សកម្មភាពគន្លឹះ

   ២.១ បង្កើតកម្មវិធីដ្លដោះស្យឧបសគ្គនានា ដូច្នះ្សកម្មភាពដ្លបានស្នើឡើងមានភាព 
    ជាក់លាក់ និងមានសុវត្ថិភាពសម្ប់សហគមន៍។

   ២.២ ផ្តល់ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌ទាន់ព្លវ្លា ដោយធ្វើការសម្ចចិត្ត និង 
    អនុវត្តដោយមិនពន្យាព្លដ្លមិនចាំបាច់។

   ២.៣ ណ្នាំទៅដល់អង្គការទាំងឡាយ ពីស្ចក្តីត្ូវការដ្លមិនបានបំព្ញ ជាមួយ 
    នឹងជំនាញបច្ច្កទ្សដ្លពាក់ព័ន្ធនិងអាណត្តិ ឬការតស៊ូមតិសម្ប់ការដោះស្យ 
    តម្ូវការ។

   ២.៤ ប្ើបទដ្ឋានបច្ច្កទ្សដ្លពាក់ព័ន្ធ និងការអនុវត្តល្អនៅទូទាំងវិស័យមនុស្សធម៌ក្នុង
    ការធ្វើផ្នការនិងបា៉ាន់ប្មាណកម្មវិធី។

   ២.៥ ត្ួតពិនិត្យសកម្មភាព ទិន្នផល និងលទ្ធផលន្ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌ ដើម្ប ី
    សម្បតាមកម្មវិធីឱ្យបានប្សើរឡើង និងដោះស្យការអនុវត្តដ្លមិនល្អ។

 ការទទួលខុសត្ូវរបស់អង្គការ

   ២.៦ ការប្ត្ជា្ញាចិត្តរបស់កម្មវិធី គឺវាស្បគ្នាជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់អង្គភាព។

   ២.៧ ការប្ត្ជា្ញារបស់គោលនយោបាយធានាបាននូវ៖

    ក. រៀបចំជាប្ព័ន្ធពីគោលបំណង និងបន្តការតួ្តពិនិត្យ និងការវាយតម្លល្ើសកម្មភាព
     និងផលប៉ះពាល់របស់វា

    ខ. ប្ើប្ស់ភស្តុតាងដ្លបានមកពីការត្ួតពិនិត្យ និងការវាយតំល្ ដើម្បី
     ក្សម្ួល និងក្លម្អកម្មវិធីឱ្យប្សើរឡើង

    គ. សម្ចចិត្តទាន់ព្លវ្លាជាមួយនឹងធនធានដ្លបានបម្ុងទុករួចជាស្ច។
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 ៣. សហគមន៍ និងជនរងគ្្ះដោយគ្្ះមហន្តរាយ មិនរងគ្្ះកាន់ត្ធ្ងន់ថ្មទៀត
    ប៉ុន្ត្គ្កាន់ត្ ត្ៀមបានល្អ ធន់ និងមានហានិភ័យទាបដ្លជាលទ្ធផលន្ជំនួយ 
      មនុស្សធម៌

 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌ពង្ឹងសមត្ថភាពប្ជាជនមូលដ្ឋាន និង
 បញ្ចៀសលទ្ធផលអវិជ្ឋមានផ្ស្ងៗ។

 សកម្មភាពគន្លឹះ

   ៣.១ ធានាថារៀបចំកម្មវិធីដោយផ្អ្កលើសមត្ថភាពតាមមូលដ្ឋាន និងធ្វើការឆ្ពោះទៅ 
    រកការលើកកម្ពស់ភាពធន់របស់សហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយ។

   ៣.២ ប្ើប្ស់លទ្ធផលន្ការវាយតម្ល្មុខសញ្ញាគ្ះថា្នាក់ និងការបា៉ាន់ប្មាណហនិភ័យ 
    របស់សហគមន៍ដ្លមានស្ប់ និងផ្នការត្ៀមបងា្ការសម្ប់ការរៀបចំផ្នការ 
    សកម្មភាព។

   ៣.៣ ជំរុញឱ្យមានការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋាន និងអង្គការពីសមត្ថភាព 
    ន្ការឆ្លើយតបមុនគ្ទៅនឹងគ្ះមហន្តរាយដ្លកើតឡើងនាព្លខាងមុខដោយធានា 
    ថាក្ុមជនជាតិភាគតិច និងក្ុមជនងាយរងគ្ះមានអ្នកតំណងយ៉ាងសមរម្យ។

   ៣.៤ រៀបចំផ្នការយុទ្ធសាស្្តអន្តរកាល ឬផ្នការបញ្ចប់គម្ងតាំងពីដំណក់កាលចាប ់
    ផ្តើមដំបូងន្កម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌ដ្លធានាពីលទ្ធផលជាវិជ្ជមានរយៈព្លវ្ង និង 
    កាត់បន្ថយហនិភ័យន្ភាពពឹងអាស្័យ។

   ៣.៥ រៀបចំ និងអនុវត្តកម្មវិធីដ្លជំរុញការសា្តៅរឡើងវិញពីគ្ះមហន្តរាយ និងផ្តល់
    អត្ថប្យោជន៍ដល់ស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់។

   ៣.៦ កំណត់ និងអនុវត្ត អាស្័យលើសកា្តៅនុពល ឬផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដ្លមិនចង ់
     បានឱ្យទាន់ព្លវ្លា និងជាលក្ខណៈប្ព័ន្ធ ដោយពិចារណលើចំណុចមួយចំនួន 
    ដូចជា៖

    ក. សុវត្ថិភាព សន្តិសុខ ស្ចក្តីថ្ល្ថ្នូរ និងសិទ្ធិរបស់ប្ជាជន

    ខ. ការក្ងប្វ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទពីបុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌

    គ. វប្បធម៌ យ្នឌ័រ និងទំនាក់ទំនងសង្គមនិងនយោបាយ

    ឃ. ជីវភាពរស់នៅ

    ង. ស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និង

    ច. បរិសា្ថាន



15បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ស្តីពីគុណភាព និងគណន្យ្យភាព

 ការទទួលខុសត្ូវរបស់អង្គការ

   ៣.៧ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្្ត និងការណ្នាំ ត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី៖

    ក. ទប់សា្កាត់កម្មវិធីដ្លមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានណមួយ ដូចជាការក្ងប្វ័ញ្ច
     ការរំលោភបំពាន ឬការរីសអើងដោយបុគ្គលិកទៅលើសហគមន៍ និងជនរងគ្ះ 
     ដោយគ្ះមហន្តរាយ។

    ខ. ពង្ឹងសមត្ថភាពក្នុងមូលដ្ឋាន។

   ៣.៨ មានប្ព័ន្ធ ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដ្លប្មូលពីសហគមន៍ និងជនរងគ្ះ 
    ដោយគ្ះមហន្តរាយ ដ្លអាចធ្វើឱ្យពួកគ្ស្ថិតក្នុងហនិភ័យ។
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 ៤.  សហគមន ៍នងិជនរងគ្្ះដោយគ្្ះមហន្តរាយយលដ់ងឹអពំសីទិ្ធរិបសព់កួគ្ នងិដងឹ
  អ្វីដ្លគ្ត្ូវទទួលបាននិងអាចទទួលបានព័ត៌មាន ព្មទាំងអាចចូលរួមក្នុងការ 
  សម្្ចចិត្តលើការងារដ្លពាក់ព័ន្ឋនឹងពួកគ្។

 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖  ការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌ គឺផ្អ្កលើទំនាក់ទំនងការចូលរួម និង
 ការទទួលមតិយោបល់ឆ្លុះបញ្ចាំង។

 សកម្មភាពគន្លះឹ

   ៤.១ ផ្តល់ព័ត៌មានដល់សហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយអំពីអង្គការ
    ក្មសីលធម៌ដ្លគ្ប្កាន់យកការរំពឹងទុកពីអាកប្បកិរិយរបស់បុគ្គលិក កម្មវិធីដ្ល 
    កំពុងអនុវត្ត និងអ្វីដ្លពួកគ្ចង់ផ្ដល់ឱ្យសហគមន៍។

   ៤.២ ប្ស្័យទាក់ទង់ជាភាសា ជាទម្ង់ និងប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ្លងាយស្ូលយល់
    ប្កបដោយការគោរព និងសមស្បទៅនឹងវប្បធម៌សម្ប់គ្ប់ៗគ្នានៅក្នងុសហគមន៍ 
    ជាពិស្សក្ុមដ្លងាយរងគ្ះ និងក្ុមជនជាតិភាគតិច។

   ៤.៣ ធានាថាមានតំណងចម្ុះពីសហគមន៍ ដោយមានការចូលរួម និងទំនាក់ទំនង 
    ពីសហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយនៅគ្ប់ដំណក់កាលទាំងអស់ន ្
    ការងារ។

   ៤.៤ លើកទកឹចតិ្ត នងិសមប្សម្លួដលស់ហគមន ៍     នងិជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយ 
     ដើម្បីផ្តល់នូវមតិត្ឡប់ពីកម្ិតលើ ការព្ញចិត្តរបស់ពួកគ្ជាមួយនឹងគុណភាព និង 
    ប្សិទ្ធភាពន្ជំនួយដ្លពួកគ្បានទទួលផ្តៅតការយកចិត្តទុកដក់ ជាពិស្សទៅ 
    តាមអាយុ ភ្ទ និងភាពចម្ុះន្អ្នកផ្តល់មតិត្ឡប់។

 ការទទួលខុសត្ូវរបស់អង្គការ

   ៤.៥ មានគោលនយោបាយសម្ប់ការច្ករំល្កព័ត៌មាន និងជំរុញវប្បធម៌បើកចំហន្
    ទំនាក់ទំនង

   ៤.៦ មានគោលនយោបាយសម្ប់ធ្វើការជាមួយសហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះ 
    មហន្តរាយ ដោយឆ្លះុបញ្ចាងំពីអាទិភាព និងហនិភ័យដ្លពួកគ្បានកំណត់នៅក្នងុ 
    គ្ប់ដំណក់កាលន្ការងារជំនួយសង្្គោះ។

   ៤.៧ ទំនាក់ទំនងខាងក្ រួមទាំងទំនាក់ទំនងក្នុង គោលបំណងកៀរគរមូលនិធិត្ូវមាន 
    លក្ខណៈច្បស់លាសត់្ឹមត្ូវមានក្មសីលធម៌ និងប្កបដោយការគោរព ដ្ល 
    តំណងឱ្យសហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយក្នុងភាពថ្ល្ថ្នូរជាមនុស្ស 
    ជាតិ។



17បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ស្តីពីគុណភាព និងគណន្យ្យភាព

 ៥. សហគមន៍ និងជនរងគ្្ះដោយគ្្ះមហន្តរាយទទួលបានយន្តការដោះស្្យ
     បណ្តឹងតវ៉្ទាន់ព្លវ្លា និងប្កបដោយសុវត្ថិភាព។

 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ បណ្តឹងតវា៉ាត្ូវបានទទួលការសា្វាគមន៍ និងដោះស្យ។

 សកម្មភាពគន្លឹះ

   ៥.១ ពិគ្ះយោបល់ជាមួយសហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយក្នងុការរៀបចំ 
    អនុវត្ត និងត្ួតពិនិត្យដំណើរការដោះស្យបណ្តឹងតវា៉ា។

   ៥.២ សា្វាគមន៍និងទទួលបណ្តឹងតវា៉ា និងប្ប់អំពីរបៀបដ្លអាចទទួលបានយន្តការន្ះ 
    និងវិសាលភាពន្បញ្ហាដ្លអាចដោះស្យបាន។

   ៥.៣ គ្ប់គ្ង និងចាត់ច្ងបណ្តឹងតវា៉ាទាំងនោះឱ្យទាន់ព្លវ្លាប្កបដោយយុត្តិធម៌ និង
    សមស្ប។ ផ្តល់អាទិភាពចំពោះសុវត្ថិភាពន្បណ្តឹងតវា៉ា និងជនរងគ្ះដោយគ្ះ 
    មហន្តរាយនៅក្នុងគ្ប់ដំណក់កាលទាំងអស់។

 ការទទួលខុសត្ូវរបស់អង្គការ

   ៥.៤ ដំណើរការដោះស្យបណ្តឹងតវា៉ាសម្ប់សហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះ
    មហន្តរាយត្ូវបានចងក្ងជាឯកសារ និងរក្សាទុកយ៉ាងរៀបរយ។ ដំណើរការគួរត្ូវ 
    គ្បដណ្តប់លើកម្មវិធីការក្ងប្វ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទ និងបំពានពីការ 
    ប្ើ្របាស់អំណច។

   ៥.៥ បង្កើត និងរៀបចំវប្បធម៌របស់អង្គការដ្លក្នុងនោះបណ្តឹងតវា៉ាត្ូវបានគ្យកចិត្តទុក 
    ដក់យ៉ាងខា្លាំង និងអនុវត្តដោយផ្អ្កលើគោលនយោបាយ និងដំណើរការដ្លបាន 
    កំណត់។

   ៥.៦ សហគមន៍ និងជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយដឹងយ៉ាងច្បស់ពីឥរិយបថរំពឹង 
    ទុករបស់បុគ្គលិកមនុស្សធម៌ រួមបញ្ចូលទាំងការប្ត្ជា្ញាចិត្តរបស់អង្គការក្នុងការការពារ 
    ពីការក្ងប្វ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទ។

   ៥.៧ បណ្តឹងតវា៉ាដ្លមិនស្ថិតក្នុងដ្នសមត្ថកិច្ចរបស់សា្ថាប័ន ត្ូវបញ្ជូនទៅឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធ 
    ដោយអនុលោមទៅនឹងការអនុវត្តល្អ។
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 ៦. សហគមន៍ និងជនរងគ្្ះដោយគ្្ះមហន្តរាយ ទទួលបានជំនួយ ដ្លមានកិច្ច
  សហប្តិបត្តកិារនិងបំព្ញបន្ថ្ម។

 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ជំនួយមនុស្សធម៌ដ្លមានកិច្ចសហប្តិបត្តិការ និងបំព្ញបន្ថ្ម។  
  សកម្មភាពគន្លឹះ

   ៦.១ កំណត់ តួនាទី ការទទួលខុសត្ូវ សមត្ថភាព និងចំណង់ចំណូលចិត្តន្គ្ប់ភាគ ី
    ពាក់ព័ន្ធ។8

   ៦.២ ធានាថាការឆ្លើយតបជំនួយមនុស្សធម៌បំព្ញបន្ថ្ម ទៅលើជំនួយមនុស្សធម៌របស ់
    អាជា្ញាធរថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់មូលដ្ឋាន9  និងអង្គការមនុស្សធម៌ដទ្ផ្ស្ងទៀត។

   ៦.៣ ចូលរួមក្នងុគណៈកម្មការសម្បសមួ្លដ្លពាក់ព័ន្ធ និងសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ 
    ផ្ស្ងទៀត ដើម្បីកាត់បន្ថយតម្ូវការសម្ប់សហគមន៍ និងបង្កើនការគ្បដណ្តប ់
    និងផ្តល់ស្វាកម្មជំនួយមនុស្សធម៌ឱ្យកាន់ត្ទូលំទូលាយ។

   ៦.៤ ច្ករំល្កព័ត៌មានចំាបាច់ជាមួយដ្គូ កុ្មសម្បសមួ្ល និងអ្នកពាក់ព័ន្ឋផ្ស្ងទៀត 
    តាមរយបណ្តាញទំនាក់ទំនងដ្លសមស្ប។

 ការទទួលខុសត្ូវរបស់អង្គការ

   ៦.៥ គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្្ត រួមបញ្ចូលការប្ត្ជា្ញាច្បស់លាស់ក្នុងការសម្ប 
    សម្ួល និងសហប្តិបត្តិការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងទៀត ដូចជាអាជា្ញាធរថា្នាក់ជាត ិ
     និងថា្នាក់មូលដ្ឋានដោយគ្មោនការលើកល្ងចំពោះគោលការណ៍ជំនួយមនុស្សធម៌។

   ៦.៦ ធ្វើការជាមួយដ្គូ ត្ូវបានគ្ប់គ្ងដោយកិច្ចព្មព្ៀងច្បស់លាស់និងសុីគ្នា 
    និងគោរពអាណត្តិ កាតព្វកិច្ច និងឯករាជ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមក និងទទួលសា្គាល ់
    ឧបសគ្គ និងការប្ត្ជា្ញាចិត្តរបស់ពួកគ្។

  

8 រួមបញ្ចូលអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការមនុស្សធម៌ ក្ុមហ៊ុនឯកជន និងក្ុមដ្លពាក់ព័ន្វផ្ស្ងៗទៀត
9 កន្ល្ងណដ្លអាជា្ញាធរគឺជាភាគីជម្លាះភា្នាក់ងារមនុស្សធម៌គួរប្ើការវិនិច្ឆ័យដោយឯករាជ្យភាព  រក្សាការយកចិត្តទុកដក់ចំពោះសហគមន៍ និងជនរងគ្ះ 
  ដោយគ្ះមហន្តរាយដោយយកពួកគ្ជាចំណុចកណ្តាលក្នុងការធ្វើស្ចក្តីសម្ច



19បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ស្តីពីគុណភាព និងគណន្យ្យភាព

 ៧. សហគមន៍ និងជនរងគ្្ះដោយគ្្ះមហន្តរាយអាចរំពឹងថាបានទទួលជំនួយដ្លមាន

      ការក្លម្អពីព្្ះអង្គការបានរៀនសូត្ពីបទពិសោធន៍ និងការឆ្លុះបញ្ច្ំង

 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ភា្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌បន្តរៀនសូត្ និងក្លម្អ។

 សកម្មភាពគន្លឹះ

   ៧.១ រៀនសូត្ពីម្រៀនទទួលបាន និងបទពិសោធន៍ នៅព្លរៀបចំកម្មវិធី។

   ៧.២ រៀនសូត្ ច្ន្ប្ឌិត និងអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរដោយផ្អ្កលើការត្ួតពិនិត្យ ការវាយតម្ល ្
    និងមតិត្ឡប់ ព្មទាំងបណ្តឹងតវា៉ា។

   ៧.៣ ច្ករំល្កការរៀនសូត្ និងការច្ន្ប្ឌិតទាំងក្នុងសា្ថាប័ន  ជាមួយសហគមន៍ និង 
    ជនរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀត។

 ការទទួលខុសត្ូវរបស់អង្គការ

   ៧.៤ មានគោលនយោបាយវាយតម្ល្ និងរៀនសូត្ និងមានយន្តការ ដើម្បីរៀនសូត្ព ី
    បទពិសោធន៍ និងក្លម្អការអនុវត្ត។

   ៧.៥ មានយន្តការ ក្នុងការកត់ត្ចំណ្ះដឹង និងបទពិសោធន៏ និងអាចរកបានយ៉ាងទូល ំ
    ទូលាយក្នុងសា្ថាប័ន។

   ៧.៦ អង្គការចូលរួមចំណ្កដល់ការរៀនសូត្ និងគំនិតថ្មីក្នុងការឆ្លើយតបជំនួយ 
    មនុស្សធម៌ក្នុងចំណោមមិត្តរួមការងារ និងក្នុងវិស័យជំនួយមនុស្សធម៌។
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 ៨. សហគមន៍ និងជនរងដោយគ្្ះមហន្តរាយទទួលបានជំនួយដ្លពួកគ្ត្ូវការ
     ពីភា្ន្ក់ងារ និងអ្នកស្ម័គ្ចិត្តដ្លមានសមត្ថភាពត្ឹមត្ូវ និងគ្ប់គ្ងបានល្អ

 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ បុគ្គលិក10 បានទទួលការគំទ្ដើម្បីធ្វើការងាររបស់ខ្លួនប្កបដោយ
 ប្សិទ្ធភាព  និងទទួលបានការឧបត្ថម្ភសមស្ប និងមានសមភាព។

 សកម្មភាពគន្លឹះ

  ៨.១ បុគ្គលិកធ្វើការដោយផ្អក្លើអាណត្ត ិនិងគុណតម្លរ្បស់សា្ថាប័ន និងទៅលើវត្ថបំុណង

   ដ្លបានព្មព្ៀងគ្នា និងបទដ្ឋានន្ការអនុវត្តការងារ។

  ៨.២ បុគ្គលិកប្កាន់ខា្ជាប់នូវគោលនយោបាយដ្លមានការពាក់ព័ន្ធ និងយល់ដឹងព ី
   ផលវិបាកន្ការមិនប្កាន់ខា្ជាប់ទៅនឹងគោលនយោបាយទាំងនោះ។

  ៨.៣ បុគ្គលិកអភិវឌ្ឍនឹងប្ើប្ស់សមត្ថភាពគ្ប់គ្ងបច្ច្កទ្ស និងសមត្ថភាពផ្ទាល់ 
   ខ្លួនដ្លចាំបាច់ដើម្បីបំព្ញតួនាទីរបស់ខ្លួន និងយល់ដឹងពីរបៀបដ្លអង្គការអាច 
   គំទ្ពួកគ្ ដើម្បីធ្វើការទាំងអស់នោះ។

 ការទទួលខុសត្ូវរបស់អង្គការ

  ៨.៤ អង្គការមានសមត្ថភាពផ្ន្កគ្ប់គ្ង និងបុគ្គលិក ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនោះ។

  ៨.៥ គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីបុគ្គលិក មានយុត្តិធម៌ តមា្លាភាព និងមិនរីសអើង និង
   ស្បតាមច្បប់ការងារក្នុងស្ុក។

  ៨.៦ មានការពិពណ៌នាការងារ គោលបំណងការងារ និងដំណើរការផ្តល់មតិត្ឡប់ ដូច្ន្ះ
   បុគ្គលិកយល់ច្បស់ពីអ្វីដ្លជាតម្ូវការសម្ប់បំព្ញការងារន្ះ។

  ៨.៧ មានក្មសីលធម៌ ដ្លយ៉ាងហោចណស់បង្កើតកាតព្វកិច្ចដល់បុគ្គលិកមិនឱ្យមាន

   ការក្ងប្វ័ញ្ចការរំលោភបំពាន ឬរីសអើងប្ឆំងនឹងមនុស្សជាតិ។

  ៨.៨ មានគោលនយោបាយ ដើម្បីគំទ្ដល់បុគ្គលិកក្នុងការបង្កើនជំនាញ និងសមត្ថភាព 
   របស់ពួកគ្។

  ៨.៩ មានគោលនយោបាយសម្ប់សន្តិសុខ និងសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិក។

10 បុគ្គលិកជាអ្នកតំណងរបស់អង្គការគិតរួមបញ្ចូលបុគ្គលិកជាតិ  អន្តរជាតិ និងអចិន្ត្យ៍ ឬរយៈព្លខ្លី ក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្ចិត្ត និងទីប្ឹក្សាផងដ្រ 



21បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ស្តីពីគុណភាព និងគណន្យ្យភាព

        ៩. សហគមន៍ និងជនរងគ្្ះដោយគ្្ះមហន្តរាយអាចរំពឹងថាអង្គការដ្លជួយពួក
  គ្មានការគ្ប់គ្ងធនធានដ៏មានប្សិទ្ធភាពត្ឹមត្ូវ និងប្កបដោយក្ម 
  សីលធម៌

 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាព៖ ធនធានត្ូវបានប្ើប្ស់ និងគ្ប់គ្ងបានត្ឹមត្ូវប្កបដោយ
 ការទទួលខុសត្ូវទៅតាមគោលបំណងដ្លគ្ចង់បាន។

 សកម្មភាពគន្លឹះ

   ៩.១ បង្កើតកម្មវិធី និងដំណើរការអនុវត្ត ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវប្សិទ្ធភាពន្ការប្ើប្ស់

    ធនធាន11 ដោយរក្សាតុល្យភាពគុណភាពប្សិទ្ធភាពន្ការចំណយ និងព្លវ្លា
    នៅរាល់ដំណក់កាលន្ការឆ្លើយតប។

   ៩.២ ចាត់ច្ង និងប្ើប្ស់ធនធានដើម្បីសម្ចបាននូវគោលបំណងកាត់បន្ថយភាព 
    ខ្ជះខា្ជាយ។

   ៩.៣ ត្ួតពិនិត្យ និងរាយការណ៍រាល់ការចំណយធៀបនឹងផ្នការថវិកា។

   ៩.៤ ពិចារណពីផលប៉ះពាល់លើបរិសា្ថាននៅព្លប្ើធនធានក្នុងស្ុក  និងធនធានធម្ម  
    ជាតិ។

   ៩.៥ គ្ប់គ្ងហនិភ័យន្អំពើពុករលួយ និងចាត់វិធានការសមស្បប្សិនបើរកឃើញ

 ការទទួលខុសត្ូវរបស់អង្គការ

   ៩.៦ មានគោលនយោបាយ និងដំណើរការដ្លគ្ប់គ្ងការប្ើប្ស់ និងគ្ប់គ្ង 
    ធនធានរួមមានរបៀបដ្លអង្គការ៖

    ក. ទទួលយកនិងការប្ងច្កមូលនិធិ និងអំណោយមិនម្នហិរិញ្ញវត្ថប្ុកបដោយ
     ក្មសីលធម៌និងស្បច្បប់

    ខ. ប្ើធនធានរបស់ខ្លួនប្កបដោយការទទួលខុសត្ូវចំពោះបរិសា្ថាន

    គ. បងា្ការ និងដោះស្យបញ្ហាអំពើពុករលួយ លួចបន្លំ ទំនាស់ផលប្យោជន៍ និង
     ការប្ើប្ភពធនធានខុសគោលដៅ។

    ឃ. ធ្វើសវនកម្ម ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយអនុលោមតាមច្បប់ និងរាយការណ៍ឱ្យមានតមា្លាភាព

    ង. បា៉ាន់ប្មាណ គ្ប់គ្ង និងកាត់បន្ថយហនិភ័យជាប្ចាំ

    ច. ធានាថាការទទួលយកធនធាន មិនប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនឡើយ

11 ធនធានគួរត្ត្ូវបានយល់នៅក្នុងន័យទូលំទូលាយដ្លរួមបញ្ចូលអ្វីដ្លអង្គការត្ូវការដើម្បីបំព្ញប្សកកម្មរបស់ខ្លួន, រួមបញ្ចូលប៉ុន្ត្មិនមានកំណត់: 
មូលនិធិ បុគ្គលិក ទំនិញ បរិកា្ខា ព្លវ្លា ដី ទឹក ខ្យល់ ផលិតផលធម្មជាតិ និងរិសា្ថាន។
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12 ដូចដ្លបានកំណត់ក្នុងមគ្គុទ្សក៏សាកល្បងន្ការវាយតំល្សកម្មភាពមនុស្សធម៍ ALNAP ២០១៣ ទំព័រ ទី១៤

៨. សទា្ទានុក្ម

សម្ប់គោលបំណងន្បទដ្ឋានស្នលូជំនួយមនុស្សធម៌ និយមន័យមួយចំនួនដូចខាងក្មតូ្វបានអនុវត្ត៖

គណន្យ្យភាព៖ ជាដំណើរការន្ការប្ើប្ស់អំណចប្កបដោយភាពទទួលខុសត្ូវ ដោយមាន
គណន្យ្យភាពចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ជាពិស្សអ្នកដ្លទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការរំលោភបំពានន ្
អំណច។

សហគមន៍ និងជនរងគ្្ះដោយគ្្ះមហន្តរាយ៖  ជាចំនួនសរុបន្បុរស ស្្តី ក្ម្ងប្ុស និងក្ម្ងស្ី 
ជាមួយនឹងតម្ូវការ ភាពងាយរងគ្ះ និងសមត្ថភាពផ្ស្ងៗគ្នាដ្លរងគ្ះដោយគ្ះមហន្តរាយ  
ជម្លាះ ភាពក្ីក្ និងវិបត្តផ្ស្ងៗទៀតនៅតំបន់ជាក់លាក់ណមួយ។

ឯកសារ៖ រាល់ទម្ង់ប្បបទន្កំណត់ត្ កិច្ចពិភាក្សា កិច្ចព្មព្ៀង ការសម្ចចិត្ត និង/ឬសកម្មភាព
ណមួយដ្លបានព្ងព្ៀងគ្នា។

ប្សិទ្ធភាព៖ ជាវិសាលភាពទៅលើអ្វដ្ីលសកម្មភាពជំនួយមនុស្សធម៌សម្ចតាមគោលបំណងរបស់ខ្លនួ។

ប្សិទ្ធផល៖ ជាវិសាលភាពលទ្ធផលទៅលើអ្វដ្ីលកម្មវិធីមនុស្សធម៌ទំាងគុណភាពនិងបរិមាណសម្ចបាន
ដ្លជាលទ្ធផលន្ធាតុចូល។

ការចូលរួម៖ ដំណើរការមួយដ្លអង្គការធ្វើការទាក់ទង ពិគ្ះយោបល់ និង/ឬផ្តល់ឱ្យមានការចូលរួម
ពីគ្ប់ភាគីដ្លពាក់ព័ន្ឋដើម្បីធានាថារាល់កង្វល់ បំណង ការរំពឹងទុក ស្ចក្តីត្ូវការ សិទ្ធិ និងឱកាស 
របស់ពួកគ្ត្ូវបានពិចារណ ក្នុងការបង្កើត អនុវត្ត និងពិនិត្យកម្មវិធីទាំងនោះដើម្បីជួយដល់ពួកគ្។ 

សកម្មភាពមនុស្សធម៌៖ សកម្មភាពមួយដ្លមានគោលបំណងសង្គា្ះជីវិត កាត់បន្ថយការរងទុក្ខវ្ទនា 
និងរក្សាបាននូវស្ចក្តីថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្សក្នុងអំឡុងព្ល និងបនា្ទាប់ពីគ្ះមហន្តរាយដោយធម្មជាតិ និង 
ដោយមនុស្ស ក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្ស្ងទៀត ដើម្បីការពារ និងរៀបចំ។12

អង្គការ៖ អង្គភាពដ្លមានរចនាសម្ពន័្ធគ្ប់គ្ង និងអំណច ដើម្បីអនុវត្តបទដ្ឋានស្នលូជំនួយមនុស្សធម៌

ដ្គូ៖ អង្គការដ្លធ្វើការរួមគ្នា ដោយមានការររៀបចំជាផ្លូវការ ដើម្បីសម្ចបាននូវគោលដៅជាក់លាក់
ដោយមានតួនាទី និងការទទួលខុសត្ូវព្មព្ៀងគ្នា និងច្បស់លាស់។

គោលនយោបាយ៖ ស្ចក្តថី្លង្ការណ៍ដ្លបានចងក្ងជាឯកសារក្នងុបំណង និងវិធានការសម្ប់ធ្វើការ
សម្ចចិត្ត។

ការការពារ៖ សកម្មភាពទាំងអស់ដ្លមានគោលបំណងធានាឱ្យបានការគោរពយ៉ាងព្ញល្ញ និងស្មើគ្នា



23បទដ្ឋានស្នូលមនុស្សធម៌ស្តីពីគុណភាព និងគណន្យ្យភាព

សម្ប់សិទិ្ធរបស់បុគ្គលគ្ប់រូប ដោយមិនគិតពីអាយុ ភ្ទ ជនជាតិភាគតិច សង្គម សាសនា ឬក្ុម 
ដទ្ផ្ស្ងទៀត។ វាលើសពីសកម្មភាពដើម្បីសង្គា្ះជីវិតបនា្ទាន់ដ្លត្ងត្ផ្តៅតការយកចិត្តទុកដក ់
ក្នុងអំឡុងព្លគ្ះអាសន្ន។

គុណភាព៖ សំដៅលើបណ្តុំន្រូបភាព និងចរិកលក្ខណៈរបស់ជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងឡាយណដ្លគំទ្
ដល់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួន (ទាន់ព្លវ្លា) ដើម្បីបំព្ញតម្ូវការ និងការរំពឹងទុកដ្លបានបញ្ជាក់ ឬ  
បងា្ហាញ និងគោរពស្ចក្តីថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្សដ្លយើងមានបំណងជួយ។

ភាពធន់៖ សមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ ឬសង្គមដ្លប្ឈមទៅនឹងមុខសញ្ញាគ្ះថា្នាក់ ដើម្បីអាចទប់ទល់
ទទួលយក សម្បខ្លួន និងសា្តៅរឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់ពីមុខសញ្ញាគ្ះថា្នាក់ឱ្យបានទាន់ព្លវ្លា និង 
មានប្សិទ្ធភាព។

បុគ្គលិក៖ ជាអ្នកតំណងរបស់អង្គការមួយ គិតរួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកជាតិ  អន្ដរជាតិ និងអចិន្ត្យ៍ ឬ
រយៈព្លខ្លី ក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្ចិត្ត និងទីប្ឹក្យាផងដ្រ។
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