
កំណត់សម�ាល់េនះផ�ល់�កបខណ�មួយស�មាប់
អនុវត�ការវាយ តៃម�អំពីហានិភ័យៃនអំេពើហិង�ា និងការ

េបៀតេបៀនែផ�កេលើេយនឌ័រ  (GBVH) និង អាច�តូវ�ានអនុវត�
េដោយ�កុមហុ៊ននានា ែដលជាែផ�កមួយៃនការ�គប់�គងធនធានមនុស�

ការេធ�ើលទ�កម� ការទិញ និង ការទទួលយកការផ�ត់ផ�ង់ ការ�គប់�គងែខ�សង�ាក់
ផ�ត់ផ�ង់ ការ�គប់�គងេភ��វ និង អតិថិជន និង ការ�គប់�គង�កុមហុ៊នសាខា។ ការវាយ 

តៃម�អំពីហានិភ័យែដល�តូវ�ានេធ�ើេឡើងេនៅក��ងែផ�កេនះគួរែត�តូវ�ានរមួប���លេទៅក��ង�កប
ខណ��គប់�គងហានិភ័យែដលមាន�សាប់ ឧទាហរណ៖៍ េនៅក��ងការវាយតៃម�អំពីហានិភ័យែផ�ក 

សុខភាពការងារ និង សុវត�ភិាព ឬ ការវាយតៃម�អំពីហានិភ័យែផ�កបរ�ស�ាន សង�ម និង អភិ�ាលកិច�។ 
ការវាយតៃម�អំពីហានិភ័យេនះក៏អាចេ�បើ��ាស់ជាការេឆ�ើយតបេទៅនឹងេហតុការណ ៍GBVH �ានផងែដរ 

េដើម�លីាត�តដាងេដើមេហតុរបស់វា។ េសចក�ែីណនាេំនះសន�តអំពីដំេណើរការ�គប់�គងហានិភ័យែដលមាន
បួនជំហាន៖ 

១. កំណត់ហានិភ័យ៖ ជំហានដំបូងេនៅក��ងការ�គប់�គងហានិភ័យគឺការរកេឃើញហានិភ័យដ៏េលចេធ�ោរបស់ GBVH 
ហានិភ័យទាងំេនះអាច�តូវ�ានកំណត់េដោយែផ�កេលើប��ានានាែដលមាន�សាប់ ពាក់ព័ន�នឹង GBVH ឬ ហានិភ័យ

ែដលកំពុងែតេលចេឡើងេនៅក��ង�បតិបត�កិារនានា។ 
២.បេង�ើតែផនការ�គប់�គងហានិភ័យ៖ ជំហានទីពីរគឺបេង�ើតែផនការសកម�ភាពេដើម�បីន��របន�យ ហានិភ័យជាសក�ានុពល។ 

៣. �តួតពិនិត�ហានិភ័យ៖ ជំហានបន�ាប់គឺ�តួតពិនិត�ប��ាែដលទាក់ទងនឹង GBVH និង ការអនុវត�ែផនការ�គប់�គង
ហានិភ័យ�ានយា៉ងមាន�បសិទ�ភាព។ 

៤. �តួតពិនិត�ហានិភ័យេឡើងវ�ញ៖ ជំហានចុងេ�កោយគឺេ�បៀបេធៀបហានិភ័យជាក់ែស�ង (ពាក់ព័ន�នឹងទិន�ន័យែដល�បមូល�ាន
េនៅក��ងជំហានទីបី) និង ហានិភ័យែដល�តូវ�ានរ�ពឹងទុក (ជំហានទី១) េដើម�ែីកស�មួលែផនការ�គប់�គងហានិភ័យឲ�េឆ�ើយតបេទៅ

នឹងហានិភ័យែដលកំពុងែតេលចេឡើងឲ��ានកាន់ែតល��បេសើរេឡើង។

កំណត់សមា� ល់ទី ៥ ស្រមាប់ការអនុវត� ៖
ការវាយតៃម�អំពហីានិភ័យ 



១. េគាលការណ៍

១.១. ហានិភ័យៃន GBVH

ការកំណត់ហានិភ័យមានពីរជំហាន។ ជំហានទមីយួ ្រក �មហ៊នុ
គួរែតែស�ងយល់អំពីហានិភ័យរបស់ GBVH ែដលទាក់ទងនឹង 
GBVH។ ជំហានទីពីរ ្រក �មហ៊នុគួរែតវាយតៃម�អំពីហានិភ័យៃន
្របតិបត�កិារ េដាយេធ�ីការពិចារណាអំពីសមត�ភាពរបស់្រក �មហ៊នុ
េ�ក�ងុការបន�រូបន�យហានិភ័យទាងំេនាះ ែផ�កតាមេគាលនេយា-
�យ ដំេណីរការ និង ្របព័ន�ែដល្រត�វ�នដាក់ឲ្យដំេណីរការេ�

្រក �មហ៊នុគួរែតពិចារណាអំពីហានិភ័យជាសកា� នុពលៃន GBVH 
េ�ក�ងុ្របតិបត�កិាររបស់ខ�នួ និង តាមរយៈទំនាក់ទនំងធុរកិច�របស់
ខ�នួ (េពាលគឺ ការេធ�ីលទ�កម� ការទញិ ការទទលួយកការផ�ត់ផ�ង់ 
ការ្រគប់្រគងែខ្សសងា� ក់ផ�ត់ផ�ង់ ការ្រគប់្រគង្រក �មហ៊នុសាខា និង 
ការ្រគប់្រគងេភ��វ/អតិថិជន)។

េដីម្បចីាប់េផ�មីដំេណីរការេនះ ្រក �មហ៊នុគួរែតសរួសំណួរនានាដូច 
ខាងេ្រកាម៖ 
• េតី GBVH េ�ក�ងុ្របតិបត�កិាររបស់េយីងមានទ្រមង់អ�ខី�ះ? 
• េតីេយីងជួប្របទះនឹងទ្រមង់ GBVH ទាងំេនះញឹកញាប់បុ៉ណា� ? 
េតីេហតុការណ៍ទាងំេនះទនំងជានឹងេកីតេឡងីដល់ក្រមិតណា? 

ក�ងុ្រក �មហ៊នុេនាះនាេពលបច�បុ្បន�។
ជាែផ�កមួយៃនជំហានដំបូងេនះ ្រក �មហ៊នុគួរែតរមួប��លូបុគ�លិក 
ជាពិេសស្រក �មបុគ�លិកែដល្របឈមមុខនឹងហានិភ័យៃនការឆ�ង
កាត់ GBVH មិនេស�គីា�  តំណាងរបស់បុគ�លិក និង សហជីព
ពាណិជ�កម� អង�ការមិនែស�ងរក្រ�ក់ចំេណញ និង/ឬ
អ�កជំនាញេ�ខាងេ្រ� េដីម្បកំីណត់ហានិភ័យទាងំេនះ។ 

• េតីមាន្រក �មបុគ�លជាក់លាក់ែដល្របឈមមខុនឹងហានិភ័យៃន
ការឆ�ងកាត់ GBVH េ្រចីនជាងេគែដរឬេទ?
• េតីមានែផ�កជាក់លាក់េ�ក�ងុ្របតិបត�កិាររបស់េយីង ែដលេយីង
ទនំងជានឹងរកេឃីញ GBVH េ្រចីនជាងែផ�កដៃទេទ�តែដរឬេទ?
• េតីផលវ��កៃន GBVH េលីជនែដលរងផលប៉ះពាល់ មានភាព
ធ�ន់ធ�រដល់ក្រមិតណា? 

ែផ�កតាមការ្រសាវ្រជាវ និង បទពិេសាធន៍របស់អង�ការ Better 

Work និង អង�ការ CARE អន�រជាតិ េគ�នដឹងថា មានកតា� ជា
េ្រចីនែដលនាឲំ្យមាន GBVH េ�ក�ងុវ �ស័យេនះ៖  

• ហានិភ័យៃនការេរ�សេអីង និង វ�សមភាពេយនឌ័រ៖  ហានិភ័យៃន
ការេរ �សេអីង និង វ �សមភាពេយនឌ័រែដលមានជាយរូមកេហយី េធ�ីឲ្យ
ហានិភ័យៃន GBVH មានសភាពកាន់ែតធ�ន់ធ�រេឡងី ែដលមានផល
ជះេលីនិេយាជិតទាងំឡាយមិនេស�គីា�  ែផ�កតាមអត�ស�� ណ និង កតា�
សង�មរបស់ពួកេគ ែផ�កតាមេយនឌ័រ ទេំនារផ�វូេភទ អាយ ុសមត�ភាព 
ជាតិពន� ុឋានៈជាជនចំណាក្រស �ក ្រក �មភាសា និង កតា� ដៃទេទ�ត។   
ចំណុចេនះបេង�ីនហានិភ័យៃន GBVH េ�ក�ងុវ �ស័យណាមយួែដល 
មានកមា� ងំពលកម�ភាគេ្រចីនជា្រស�ីវយ័េក�ងែដលមានអាយុេ្រកាម 
២៥ឆា�  ំជាពិេសស្រស�ចំីណាក្រស �កវយ័េក�ង។ 

•ហានិភ័យៃនលក�ខណ� ការងារ៖ លក�ខណ� ការងារអាចបេង�ីន
ហានិភ័យៃន GBVH ឧទាហរណ៍៖ សា� នភាពៃនកិច�សន�ែដលមាន
េ្រប�បជាង (េពាលគឺ កិច�សន�រយៈេពលខ�ទីល់នឹងកិច�សន�រយៈេពល
ែវង) រចនាសម�័ន�ៃន្រ�ក់ឈ�លួ (េពាលគឺ អ្រតា្រ�ក់ឈ�លួតាមចំនួន
ការងារែដល�នេធ�ី ឬ ្រ�ក់ឈ�លួ្របចាេំម៉ាង) េម៉ាងេធ�ីការ េសរ �ភាព
បេង�ីត សមាគម និង សិទ�កិ�ងុការចរចាជាសមហូភាព និង កិច�សន�នា
អំពីសង�ម។



ការកំណត់ហានិភ័យគួរែត្រត�វ�នពិចារណាែផ�កតាមការយល់
េឃីញអំពី SOP។ ការកំណត់ហានិភ័យេ�ក្រមិត្របតិបត�កិារ
គឺនិយាយអំពីវត�មាន ឬ អវត�មានៃនភាពជាអ�កដឹកនាំ
េគាលនេយា�យ ្របព័ន�និយាម និង វប្បធម៌ និង ការបណ�ុ ះ
បណា� ល ែដលគា្ំរទដល់ការទប់សា� ត់ ឬ ការេឆ�យីតបេ�នឹង 
GBVH។

ដំេណីរការវាយតៃម�អំពីហានិភ័យដ៏ល�មួយនឹងពិចារណាអំពី
ហានិភ័យក�ងុ SOPs ែដលពាក់ព័ន�ទាងំអស់។ ការវាយតៃម�អំពី
ហានិភ័យ្រត�វែត�នេធ�េីឡងីជាែផ�កមយួៃនការ្រគប់្រគងសខុភាព
ការងារ និង សវុត�ភិាព។ េ្រគាះថា� ក់ និង ហានិភ័យៃន GBVH ្រត�វ
�នកំណត់ េដាយមានការចូលរមួពីសំណាក់បុគ�លិក និង តំណាង
របស់ពួកេគ។ កង�ះខាតព័ត៌មានអំពីហានិភ័យជាសកា� នុពល

១.២. ហានិភ័យែផ�ក្របតិបត�ិការ

•ហានិភ័យៃនគំរធុូរកិច�៖    រចនាសម�័ន�ៃនគំរធុូរកិច�របស់្រក �មហ៊នុ
មយួ។ េ�ក្រមិតេរាងច្រក អ្រតា្រ�ក់ឈ�លួតាមចំនួនការងារែដល
�នេធ�ីមានទនំាក់ទនំងនឹងមជ្ឈដា� នែដលមានសមា� ធខា� ងំ ជាពិេសស
េ�ក�ងុករណីែដលេ្រគ�ងេលីកទកឹចិត�របស់អ�ក្រត�តពិនិត្យការងារគឺ
អា្រស័យេលីអ្រតាៃនការផលិតរបស់បុគ�លិកជំនាញ។ េ�ក�ងុែខ្សសងា� ក់
ផ�ត់ផ�ង់េភ��វ/អតិថិជន និង គណៈ្រគប់្រគង្រក �មហ៊នុសាខា ការេលីក
កម�ស់ និង ការជះឥទ�ពិលែដល្រក �មហ៊នុមយួមានចំេពាះៃដគូធុរកិច�
របស់ខ�នួ អាចប៉ះពាល់ដល់សមត�ភាពរបស់ពួកេគេ�ក�ងុការបន�រូបន�យ
ហានិភ័យេ�ថា� ក់េលី និង/ឬ ថា� ក់េ្រកាម។ 

•ហានិភ័យែផ�កភូមិសា្រស� និង ទីតាងំ៖ ហានិភ័យៃន GBVH មាន
ក្រមិតខ�ស់ជាង េ�តាមេរាងច្រកដាច់្រសយាលែដលមានកែន�ង
សា� ក់េ�េ�ក�ងុេរាងច្រក ែដលបុគ�លិកមានជេ្រមីសតិចតួចេ�ក�ងុ
ការចាកេចញ។ ហានិភ័យេ�តាមតំបន់ែដលមានអ�ក្របកួត្របែជង
តិចតួច (េពាលគឺ បុគ�លិកមិនទនំងជានឹងចាកេចញពីេរាងច្រកេនាះេទ 
េទាះបីជាពួកេគ�នឆ�ងកាត់លក�ខណ� ការងារមិនល�ក៏េដាយ រមួទាងំ 
GBVH) ក៏មានក្រមិតខ�ស់ផងែដរ។ េ�តាមបណា� ្របេទសែដលវ�សមភាព
េយនឌ័រ�នរ �កសាយភាយយ៉ាងទលំូទលូាយ អវត�មានៃនច�ប់ចំេពាះ
GBVH និង/ឬ ការអនុវត�ច�ប់មិន�នល�េនាះ នឹងមានហានិភ័យៃន 
GBVH េ�កែន�ងការងារកាន់ែតខ�ស់។ 

គួរែត្រត�វ�នចាត់ទកុថាជាហានិភ័យដ៏ខ�ស់មយួេដាយផា� ល់។
• ឧទាហរណ៍៖ SOP ទី១ សំេ�េលីការ្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស 
និង គួរែតផ�ល់មគ�េុទ�សក៍ែណនាដំល់្រគប់្រក �មហ៊នុទាងំអស់ េ�
ក�ងុែខ្សសងា� ក់ផ�ត់ផ�ង់សេម��កបំពាក់។ ការសមា� ល់េឃីញចេនា� ះ 
្របេហាងេ�ក�ងុការទប់សា� ត់ និង ហានិភ័យៃន GBVH េ�ក�ងុ 
្រក �មហ៊នុ េដាយេ្របី្រ�ស់ SOP េនះ នឹងអនុ�� តឲ្យមានការ
កំណត់ហានិភ័យជាសកា� នុពលេ�ក�ងុភាពជាអ�កដឹកនា ំេគាល-
នេយា�យ ្របព័ន� និយាម និង វប្បធម៌ និង ការបណ�ុ ះបណា� ល។ 
សចូនាករមយួចំនួនែដលអាចេ្របី្រ�ស់េដីម្បកំីណត់ហានិភ័យ្រត�វ
�នគូសប�� ក់េ�ខាងេ្រកាម៖



អ�កដឹកនាំបងា� ញអាកប្ប
កិរ �យា្របកាន់េភទ

អ�កដឹកនាមិំន�នផ្សព�ផ�យ
អំពីសមភាពេយនឌ័រ និង
បរ �យាប័នជាសាធារណៈេនាះេទ

េគាលនេយា�យដំេណីរការ 
និង គំនិតផ�ចួេផ�មីអំពីសមភាព
េយនឌ័រ និងបរ �យាប័នមិន
ទទួល�នធនធានពីគណៈ
្រគប់្រគងេនាះេទ

អ�កដឹកនាមិំន�នតាមដាន
អំពីវឌ្ឍនភាពៃនសមភាព
េយនឌ័រ និង បរ �យាប័ន�េនាះេទ

អ�កដឹកនាមិំន�នេស�សីុឲំ្យមាន
ការរាយការណ៍អំពី GBVH 
ជាេទ�ងទាត់េនាះេទ

ពំុមានេគាលនេយា�យស�ីពី
សមភាពេយនឌ័រ និងការមិន
េរ �សេអីង

ពំុមានេគាលនេយា�យស�ីពី 
GBVH

សមភាពេយនឌ័រ បរ �យាប័ន 
និង ការទប់សា� ត់ និង ការេឆ�យី
តបេ�នឹង GBVH មិន្រត�វ�ន
រមួប��លូេ�្រគប់េគាលនេយា
-�យទាំងអស់េ�កែន�ង
ការងារេនាះេទ

សិទ� ិតួនាទី និង ទំនួលខុស្រត�វ
មិន្រត�វ�នកំណត់យ៉ាង
ច�ស់លាស់េនាះេទ

បុគ�លិក និង អ�ក្រគប់្រគង
មិនសវូមានការយល់ដឹងអំពី
េគាលនេយា�យេនាះេទ

ពំុមានគណេនយ្យភាពៃនភាព
ជាអ�កដឹកនាេំលីការទប់សា� ត់ 
និង ការេឆ�យីតបេ�នឹង 
GBVH េនាះេទ

អវត�មានរបស់្រស�េី�ក�ងុមខុ
ដំែណងៃនថា� ក់ដឹកនា ំ

ពំុមានយន�ការបណ�ឹ ង
សារទកុ�

យន�ការបណ�ឹ ងសារទកុ�មានែត
មយួ (េពាលគឺ ពំុមានយន�ការ
បណ�ឹ ងសារទុក�មិនផ�ូ វការ
ស្រមាប់សំណំុេរ�ងGBVH 
េនាះេទ)

ពំុមានការអនុវត�តាមស�ង់ដារ
ែដលេផា� តេលីជនរងេ្រគាះ
និង ឧត�រជីវ �ជាចំណុចសំខាន់
េនាះេទ

យន�ការបណ�ឹ ងសារទកុ�ស�ីពី 
GBVH មិន�នគិតគូរដល់ 
និង មិន�នរមួប��លូេយនឌ័រ
េនាះេទ 

ត្រម�វឲ្យមានមជ្ឈត�ការជា
ចា�ំច់

ពំុ មា ន កា រ ដា ក់ ឲ្យ អ នុ វ ត�
្របព័ន�ប��នូេនាះេទ

GBVH ្រត�វេគេមីលេឃីញថា
ជា “េរ�ងធម�តា”

មានការមិនេអីេពី និង/ឬ ពំុមាន
ការអនុវត�យ៉ាងមឺុងម៉ាត់ចំេពាះ
សំណំុេរ�ង GBVH េនាះេទ

ពំុ មា ន កា រ ផ� នា� េទា ស េលី
ឧ្រកិដ�ជន

ផ�នា� េទាសេលីចំណាត់ការអ�ក
េ�កែន�ងេកីតេហតុ

មិន�នផ�ល់ការបណ�ុ ះបណា� ល
ដល់និេយាជិតេនាះេទ

មិន�នផ�ល់ការបណ�ុ ះបណា� ល
ដល់និេយាជិតែដលទទួល
ពាក្យបណ�ឹ ងេនាះេទ

អ�កបណ�ុ ះបណា� លមិន�នគិត
គូរអំពីេយនឌ័រេនាះេទ

អ�កបណ�ុ ះបណា� លពំុមានបទ
ពិេសាធន៍េ�ក�ងុការេឆ�យីតប 
េ�នឹងេហតុការណ៍ GBVH 
េនាះេទ

និេយាជិត្រត�វេគបងា� ក់ទកឹចិត�
ពីការរាយការណ៍

គណៈ្រគប់្រគងមិនេលីកទឹក
ចិត�ឲ្យមានការ្របមលូទនិ�ន័យ 
និង ការរាយការណ៍អំពីចំនួន
សំណំុេរ�ងេនាះេទ

ពំុមានការធានាចំេពាះការរក�
ការសមា� ត់េនាះេទ

មានទនុំកចិត�បន�ចិបន�ចួ ឬ 
គា� នទំនុកចិត�េលីយន�ការ
បណ�ឹ ងសារទកុ�ទាល់ែតេសាះ 

បុគ�លិកមិនទទួល�នការ
បណ�ុ ះបណា� លអំពីសមភាព
េយនឌ័រ បរ �យាប័ន និង ជំនាញ
េសុបីអេង�តេនាះេទ

ភាពជាអ�កដឹកនាំ េគាលនេយា�យ ្របព័ន� និយាម និង វប្បធម៌ ការបណ�ុ ះបណា� ល

២. បេង�ីតែផនការ្រគប់្រគងហានិភ័យ
ការកំណត់ហានិភ័យមានពីរជំហាន។ ជំហានទមីយួ ្រក �មហ៊នុគួរែតែស�ងយល់អំពីហានិភ័យរបស់ GBVH ែដលទាក់ទងនឹង GBVH

។ ជំហានទីពីរ ្រក �មហ៊នុគួរែតវាយតៃម�អំពីហានិភ័យៃន្របតិបត�កិារ េដាយេធ�ីការពិចារណាអំពីសមត�ភាពរបស់្រក �មហ៊នុេ�ក�ងុការប
ន�រូបន�យហានិភ័យទាងំេនាះ ែផ�កតាមេគាលនេយា�យ ដំេណីរការ និង ្របព័ន�ែដល្រត�វ�នដាក់ឲ្យដំេណីរការេ�

េ�េពលែដលហានិភ័យៃន GBVH និង ហានិភ័យែផ�ក្របតិបត�កិារ្រត�វ�នកំណត់រចួរាល់េហយីេនាះ ្រក �មការងាររបស់្រក �មហ៊នុ
គួរែតពិចារណាអំពីភាពទនំងជានឹងេកីតេឡងីៃនហានិភ័យនីមយួៗ ផលប៉ះពាល់ជាសកា� នុពលៃនហានិភ័យទាងំេនាះ រមួទាងំភាពធ�ន់
ធ�រ និង ចំនួន្របជាជនែដលទទលួរងផលប៉ះពាល់ (្រពមទាងំជនែដលទទលួរងផលប៉ះពាល់មិនេស�គីា� ) និង សមត�ភាពរបស់
្រក �មហ៊នុេ�ក�ងុការផ�ល់ដំេណាះ្រសាយដល់សំណំុេរ�ង GBVH ែដលអាចនឹងេកីតេឡងីផងែដរ។



៣. ្រត�តពិនិត្យហានិភ័យ
ការ្រត�តពិនិត្យហានិភ័យចា្ំរត�វ្រត�វែតទទលួ�នព័ត៌មានែដលអាចែស�ងរក�ន ស�ពីីរេប�បតាមដានហានិភ័យ (សា� នភាពបច�បុ្បន�) 
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