
កំណត់សម�ាល់ស�មាប់ការអនុវត�េនះ មានបំណងគា�ំទដល់កែន�ងការងារេនៅក��ងេរៀបចំ
េគោលនេយោ�ាយមួយេដើម�េីដោះ�សាយអំេពើហិង�ា និង ការេបៀតេបៀនែផ�កេលើេយនឌ័រ   
(GBVH) េនៅកែន�ងការងារ។ វា�គបដណ�ប់េលើ៖

• េគាលការណ៍
• ខ�ឹមសារ
• សុខដុមនីយកម�ជាមួយេគាលនេយា�យដៃទេទ�តេ�កែន�ងការងារ

កំណត់សមា� ល់ទី ១ ស្រមាប់ការអនុវត� ៖
េគាលនេយាបាយស�ពី ីGBVH

េ�កែន�ងការងារ



េគាលនេយា�យែដលមាន្របសិទ�ភាពេ�ក�ងុការទប់សា� ត់ និងេឆ�យីតបេ�នឹង GBVH គួរែតមានេគាលការណ៍ដូចខាងេ្រកាម៖

េផា� តេលីជនរងេ្រគាះ និងឧត�រជីវ�៖ ត្រម�វការ និង បំណង   ្រ�ថា� របស់
ជនរងេ្រគាះ/ឧត�រជីវ �្រត�វ�នចាត់ទកុជាចំណុច   សំខាន់េ�រាល់េសចក�ី
សេ្រមច និងដំេណីរការទាងំអស់ែដល ពាក់ព័ន�នឹងបណ�ឹ ង និងដំេណាះ
្រសាយរបស់ពួកេគ។

ការរក�ការសមា� ត់៖ ព័ត៌មានលម�ិតៃនពាក្យបណ�ឹ ង ដំេណាះ្រសាយ 
និងវ�ន័យនានា្រត�វ�នរក�ទកុជាការសមា� ត់។

សមភាព៖ បុគ�ល្រគប់របូ្រត�វ�នេគ្រប្រពឹត�ចំិេពាះខ�នួេស�ីៗ គា� េ�       
ក�ងុដំេណីរការពាក្យបណ�ឹ ង េដាយមិនគិតអំពីអត�ស�� ណរបស់ពួកេគ
េនាះេទ ែដលរមួមានជាអាទ� អាយ ុពិការភាព  ជាតិពន� ុអត�ស�� ណ
េយនឌ័រ សា� នភាព្រគ�សារ សា� នភាព េទសន�រ្របេវសន៍ សាសនា         
សា� នភាព្រគ�សារ ទេំនារផ�វូេភទ ឬ ជាតិសាសន៍។

ការគិតគូអំពីប�� េយនឌ័រ និង បរ�យាប័ន�៖ េគាលនេយា�យ
ទទួលសា� ល់ហានិភ័យពិេសសៗរបស់្រក �មមនុស្សខុសៗគា� េដាយ      
ែផ�កេលីអត�ស�� ណ និងកតា� សង�មដៃទេទ�តរបស់ពួកេគ។

សុវត�ភិាព៖ សវុត�ភិាពរបស់មនុស្ស្រគប់របូេ�ក�ងុការដាក់ពាក្យបណ�ឹ ង 
ឬ េធ�ីជាសាក្សចំីេពាះពាក្យបណ�ឹ ងណាមយួ ្រត�វ�នការពារេដាយគា� ន 
ការគំរាមកំែហងចំេពាះបុគ�លែដលដាក់ពាក្យបណ�ឹ ងេនាះេទ សវុត�ភិាព 
របស់ជនរងេ្រគាះ្រត�វ�នផ�ល់អាទិភាពជូនេ�ក�ងុការេឆ�ីយតបេ�      
នឹងេហតុការណ៍ និង ពាក្យបណ�ឹ ងនានាភា� មៗ។

គា� នការសងសឹក៖  ការសងសឹកេលីនិេយាជិកែដលពាក់ព័ន�នឹងការ 
េសុបីអេង�ត ឬ ពាក្យបណ�ឹ ងែដលទាក់ទងនឹង GBVH (រមួមាន 
ជនរងេ្រគាះ ឧត�រជីវ � និង សាក្ស)ី ្រត�វ�នហាមឃាត់។

លទ�ភាពក�ងុការទទួល�ន និង ភាពបត់ែបន៖ ដំេណីរការពាក្យ
បណ�ឹ ងអាចទទលួ�ន និង អាចបត់ែបន�នេ�តាមត្រម�វការរបស់អ�ក
ដាក់ពាក្យបណ�ឹ ង ជនរងេ្រគាះ និងឧត�រជីវ � និងសាក្ស ីរមួទាងំេ�ក�ងុ
បរ �បទវប្បធម៌ ភាសា និងអក�រភាព  ទកីែន�ង និង េពលេវលាផងែដរ។

ដំេណាះ្រសាយទាន់េពលេវលា៖ ដំេណីរការពាក្យបណ�ឹ ង្រត�វ�ន 
េដាះ្រសាយតាមេពលេវលាសមរម្យ និងេគារពតាម លក�ខណ� ត្រម�វតាម
ផ�វូច�ប់ចំេពាះដំេណាះ្រសាយេនាះ េដាយផ�ល់ធាតុេចញ និង ដំេណាះ
្រសាយជូន្រគប់ភាគីទាងំអស់។

១. េគាលការណ៍



េគាលនេយា�យេ�កែន�ងការងារគួរែតេលីកកម�ស់មជ្ឈដា� នការងារែដលមានសមភាពេយនឌ័រ បរ �យាប័ន� ការេគារព និងសវុត�ភិាព 
រារា�ងអាកប្បកិរ �យាមិនគប្ប ីផ�ល់ដំេណីរការច�ស់លាស់ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងពាក្យបណ�ឹ ង រមួទាងំការទទលួ�នឧ�្រស័យ និង ការ
ជូនដំណឹងអំពីផលវ��កៃន GBVH ផងែដរ។ េយាងតាមអនុស��  C១៩០ និេយាជកគួរែតផ�ល់ការគា្ំរទដល់បុគ�លែដល្របែហល
ជាកំពុងែតជួប្របទះនឹងអំេពីហងិ�ក�ងុ្រគ�សារ ឬ អំេពីហងិ�ពីៃដគូ។

េគាលនេយា�យគួរែតប�� ក់យ៉ាងច�ស់អំពីេគាលបំណង និយមន័យ វ�សាលភាព (្រគបដណ� ប់/មិន្រគប ដណ� ប់េលីអ�កណាខ�ះ) 
សិទ� ិ និង ទនួំលខុស្រត�វ ការបងា� រ និង ការែកត្រម�វ សិទ�រិបស់ជនរងេ្រគាះែដលទទលួរងការេចាទ្របកាន់ សាក្ស ី និង ឧ្រកិដ�ជន, 
្របសិន េបីសំណំុេរ�ងទាងំេនាះ�នេកីតេឡងី រេប�បកំណត់សិទ�កិ�ងុការប�ឹងឧទ�រណ៍ រេប�បេដាះ្រសាយការេចាទ្របកាន់មិនពិត ការ 
្រត�តពិនិត្យ និង រាយការណ៍អំពីសំណំុេរ�ង និង ការវ�វត� និង ការសិក�ែស�ងយល់ជាបន�បនា� ប់។ អង�ការ Better Work និង CARE 
�នអភិវឌ្ឍ [េគោលនេយោ�ាយគំរូ] មយួ ែដលអាចែកស្រម�លេដីម្បសី្រមបតាមកែន�ងការងាររបស់អ�ក េដាយែផ�កេលី ច�ប់ និង 
លក�ខណ� ត្រម�វក�ងុមលូដា� ន។

េគាលនេយា�យ្រត�វែតរមួប��លូធាតុនានាដូចខាងេ្រកាម៖

២. ខ�ឹមសារ

១. េចតនា និង េគាលបំណង៖  េសចក�ែីថ�ងការណ៍ែដលចង�លុបងា� ញ
ថា ពំុមានការេលីកែលងេទាសចំេពាះ GBVH េនាះេទ និងគូស ប�� ក់  
អំពីការេប�ជា� ចិត�របស់អង�ការចំេពាះមជ្ឈដា� នការងារមួយែដលមាន
សមភាពេយនឌ័រ បរ �យាប័ន� ការេគារព និង សវុត�ភិាព  និង គា� ន GBVH។ 
េគាលនេយា�យក៏គួរែតចាប់េផ�មីតាមរយៈការរមួប��លូេសចក�ែីថ�ង- 
ការណ៍អំពីេគាលបំណងក�ងុការអនុវត�េគាលនេយា�យយ៉ាងមុងឺម៉ាត់  
និង យ៉ាងឆាប់រហស័    រមួជាមយួការប�� ក់យ៉ាងច�ស់អំពីឧ�្រស័យ 
និង េទាសទណ� ផងែដរ។

២. និយមន័យ៖ និយមន័យច�ស់លាស់អំពី GBVH រមួជាមយួ 
ឧទាហរណ៍ែដលពាក់ព័ន�នឹងមជ្ឈដា� នការងារជាក់លាក់ណាមួយ 
ឧទាហរណ៍៖ ការេប�តេប�នផ�វូេភទ។ េនះគួរែតរមួប��លូឧទាហរណ៍
អំពីអ�ែីដលមិនបេង�ីតជា GBVH ផងែដរ។

៣. វ�សាលភាព៖ េសចក�ែីថ�ងការណ៍ថាេតីអ�កណាខ�ះែដល្រត�វ�ន្រគប
ដណ� ប់េដាយេគាលនេយា�យេនាះ រមួមានជាអាទ� បុគ�លិក អ�កជាប់
កិច�សន� ទភីា� ក់ងារ និង អ�កែដលនឹងកា� យជានិេយាជិត េដាយមិនគិត
អំពីសា� នភាពៃនកិច�សន�របស់ពួកេគជាអប្បបរមាេនាះេទ។ 
វ �សាលភាពគួរែតពន្យល់អំពីកាលៈេទសៈែដល GBVH អាចេកីតេឡងី      
រមួទាងំនិយមន័យអំពីកែន�ងការងារផងែដរ (េពាល គឺអ�ែីដលេកីតេឡងី 
េ�ក�ងុដំេណីរការមានទនំាក់ទនំងជាមយួ ឬ េកីតេចញពីការងារ)។

៤. សិទ�ិ និង ទំនួលខុស្រត�វ៖ ការគូសប�� ក់យ៉ាងច�ស់អំពីសិទ� ិ
និង ទំនួលខុស្រត�វរបស់និេយាជិត្រគប់របូចាប់ពីកម�កររហតូដល់គណៈ
-្រគប់្រគង ទាក់ទងការទប់សា� ត់ និង ការែកត្រម�វ GBVH រមួទាងំ 
លក�ខណ� ត្រម�វៃនការបណ�ុ ះបណា� លជាក់លាក់ជាមយួបុគ�លិកែដលមាន
ទនួំលខុស្រត�វេលីការទទលួ ការេឆ�យីតប និង/ឬ ការេសុបីអេង�តអំពី
ពាក្យបណ�ឹ ងផងែដរ។

៥. វ�ធានការទប់សា� ត់៖ េសចក�ពីណ៌នាអំពីការេប�ជា� ចិត� និង វ �ធី
-សា្រស�របស់កែន�ងការងារេ�ក�ងុការទប់សា� ត់ និង េដាះ្រសាយ 
GBVH។ េនះរមួប��លូវ �ធីសា្រស�ទប់សា� ត់នានា ដូចជា ការវាយតៃម�
អំពីហានិភ័យ និង ការបណ�ុ ះបណា� ល និង បេង�ីនការយល់ដឹង។

៦. ការប��នូជនរងេ្រគាះ ឧត�រជីវ� និង សាក្ីស៖ េគាលនេយា�យេនះ
ផ�ល់តំណភា� ប់េ�កាន់អ�កផ�ល់េសវាកម�នានា រមួមាន ទភីា� ក់ងារ 
រដា� ភិ�ល អ�កែថទាសំខុភាព សហជីពពាណិជ�កម� អង�ការ មិនែស�ង 
រក្រ�ក់ចំេណញ អង�ការេ�មលូដា� ន អង�ការ្រស� ីែដលអាចផ�ល់ការ
គា្ំរទដល់ជនរងេ្រគាះ ឧត�រជីវ � និង សាក្ស�ីន។



េគាលនេយា�យទប់សា� ត់ និង េដាះ្រសាយ GBVH ្រត�វែតមានទនំាក់ទនំងនឹងេគាលនេយា�យែដលពាក់ព័ន�ដៃទេទ�ត ដូេច�ះខ�មឹសារ 
េនាះ្រត�វ�នេធ�ីសខុដុមនីយកម� ឧទាហរណ៍៖

៣. សុខដុមនីយកម�ជាមួយេគាលនេយា�យដៃទេទ�ត

៧. វ�ធានការែកត្រម�វ៖   ព័ត៌មានអំពីទកីែន�ង និង រេប�បែដលបុគ�ល
រងផលប៉ះពាល់អាចេស�សីុជំំនួយ ដំបូនា� ន និង ដាក់ពាក្យបណ�ឹ ង�ន
តាមរយៈពហបុណា� ញ ដូចជា យន�ការបណ�ឹ ងសារទកុ�ៃផ�ក�ងុ ឬ េ�  
ខាងេ្រ� និង មិនផ�វូការ ឬ ផ�វូការ ្រពមទាងំបុគ�លិកែដល្រត�វ�នចាត់
តាងំឲ្យផ�ល់ការគា្ំរទ ឬ ទទលួបន�កុពាក្យបណ�ឹ ងផងែដរ (េពាលគឺ អ�ក
្រត�តពិនិត្យការងារ អ�ក្រគប់្រគងជាក់លាក់ គណៈកម�ការ ឬ ម�ន�ី
ទទលួបន�កុពាក្យបណ�ឹ ងែដល្រត�វ�នចាត់តាងំ) គួរែត្រត�វ�នផ�ល់    
ជូន។ េគាលនេយា�យគួរែតសង�ត់ធ�ន់េលីការេប�ជា� ចិត�របស់កែន�ង   
ការងារ េ�ក�ងុការធានាថា យន�ការបណ�ឹ ងសារទកុ�អាចេ្របី្រ�ស់�ន 
្រត�វ�នរក�ការសមា� ត់ គិតគូរអំពីេយនឌ័រ មានភាពស្ុរកឹត និង មាន
សវុត�ភិាព និង ថាការសងសឹក្រត�វ�នហាមឃាត់។ េគាលនេយា�យ
េនះគួរែតពន្យល់អំពីការគា្ំរទែដលអ�កដាក់ពាក្យបណ�ឹ ង និង ជនរង- 
េ្រគាះ និង ឧត�រជីវ �អាចែស�ងរក�ន (ដូចជា ផា� ស់ប�រូការចាត់ែចងការងារ 
ឬ ការឈប់ស្រមាកពីការងារជាេដីម)។ េគាលនេយា�យេនះក៏គួរែត
ប�� ក់អំពីដំេណីរការមយួជំហានម�ងៗចំេពាះអ�ែីដល្រត�វរ�ពឹងទកុេ�ក�ងុ
ការេធ�ីរ�យការណ៍ េសចក�សីេ្រមច និង ឧ�្រស័យ និង ទណ� កម�ជា
សកា� នុពល និង ការអនុវត�េ�េពលេ្រកាយ និង ការរាយការណ៍ផងែដរ។ 
ជាចុងេ្រកាយ េសចក�ពីណ៌នាអំពីវ �ធីសា្រស�ែកត្រម�វ គួរែតគូសប�� ក់
អំពីសិទ�រិបស់ជនរងេ្រគាះែដលរងការេចាទ្របកាន់    សាក្ស ី និង ឧ្រកិដ�ជន
ផងែដរ។

េគាលនេយា�យែផ�កធនធានមនុស្ស៖ េគាលការណ៍ GBVH ្រត�វ 
�នេធ�ីសមាហរណកម�េ�្រគប់ទិដ�ភាពទាងំអស់ៃនមុខងារែផ�ក 
ធនធានមនុស្ស រមួមានជាអាទ� ការេ្រជីសេរ �សបុគ�លិក ការផ�ល់្រ�ក់
កៃ្រម ការបណ�ុ ះបណា� ល និង ការដំេឡងីតំែណង។

េគាលនេយា�យស�ីពីសុខភាពការងារ និង សុវត�ិភាព៖ GBVH 
្រត�វ�នេគចាត់ទុកថាជាែផ�កមួយៃនការ្រគប់្រគងហានិភ័យែផ�ក            
សខុភាពការងារ និង សវុត�ភិាព។

េគាលនេយា�យស�ីពីកិច�សន�នាសង�ម និង/ឬ គណៈកម�ការ
្រគប់្រគងបុគ�លិក៖ េគាលនេយា�យស�ពីីកិច�សន�នាសង�មរមួប��លូ
ការ េលីកេឡងីយ៉ាងច�ស់លាស់អំពីការេកីតេឡងីៃនប��  GBVH េ�      
ក�ងុពិភពការងារ។

េគាលនេយា�យស�ីពីការមិនេរ�សេអីង និង សមភាព៖   េគាល 
នេយា�យស�ពីីការមិនេរ �សេអីស និង សមភាពែដលទលំូទលូាយជាង 
េនះ មានភាព្រសបគា� នឹងេគាលនេយា�យ GBVH និង ទទលួសា� ល់ថា
ការេរ �សេអីងេយនឌ័រ  និង  ការេរ �សេអីងេ�ក�ងុទ្រមង់ដៃទេទ�ត�ន           
រមួចំែណកដល់អំេពីហងិ� និង ការេប�តេប�នេ�ក�ងុពិភពការងារ។

៨. ការេរ�នសូ្រត និង ការែកលម�ជាបន�បនា� ប់៖  ការេប�ជា� ចិត�េ្របី
្រ�ស់ទនិ�ន័យែដល្របមលូ�ន ស�ពីី GBVH េដីម្បែីកលម�ដំេណីរការ
ទប់សា� ត់ និង ែកត្រម�វេ�កែន�ងការងារ។

៩. ការ្រសបតាមច�ប់ជាតិ ្របសិនេបីមាន៖ េគាលនេយា�យេនះ
គួរែត្រត�វ�នែកស្រម�លេដីម្បឆី�ះុប�� ងំអំពីលក�ខណ� ត្រម�វថា� ក់ជាតិ
ជាក់លាក់ណាមយួ។


