
កំណត់សមា� ល់ទី ៧ ស្រមាប់ការអនុវត� ៖
មគ��េទ�សក៍ែណនាអំំពកីារបណ�� ះបណា� ល
េ�កែន�ងការងារ 

កំណត់សម�ាល់េនះមានបំណងផ�ល់ការគា�ំទដល់�កុមហុ៊ននានាេនៅក��ងការអនុវត�ការ 
បណ��ះបណ�ាលកម�ាងំពលកម�របស់ពួកេគ។ កំណត់សម�ាល់េនះអាចគា�ំទដល់�កុម      
ហុ៊ននានាេនៅក��ងការកំណត់ការបណ��ះបណ�ាលគុណភាពខ�ស់ែដលសម�សបស�មាប់
ការផ�ល់ជូនេនៅកែន�ងការងារ។

កំណត់សម�ាល់េនះផ�ល់ការែណនាអំំពីសំណ�រនានាដូចខាងេ�កោម៖ 

• េហតុអ�ជីាេយីង្រត�វការការបណ�ុ ះបណា� លពិេសសៗស�ពីីអំេពីហិង� និង ការេប�ត
េប�នែផ�កេលីេយនឌ័រ  (GBVH)? 

• េតីេយីងចា�ំច់្រត�វ្រគបដណ� ប់េលីអ�ីខ�ះេ�ក�ងុការបណ�ុ ះបណា� លរបស់េយីង? 
• េតីអ�កណាគួរែតជាអ�កបណ�ុ ះបណា� លអំពី្របធានបទេនះ?
• េតីការបណ�ុ ះបណា� លទាងំេនះគួរែតេធ�ីការេ�េពលណា និង េ�កែន�ងណា? 
• េតីការបណ�ុ ះបណា� លទាងំេនះគួរែតេធ�ីេឡីងយ៉ាងដូចេម�ចខ�ះ? 



កតា� ជ្រម �ញមយួរបស់ GBVH គឺកង�ះខាតការយល់ដឹងអំពីអ�ែីដលបេង�ីត�នជាអំេពីហងិ� និង ការេប�តេប�នទាក់ទងនឹងេយនឌ័រ 
រមួទាងំ ការេប�តេប�នផ�វូេភទផងែដរ និង ថាទ្រមង់ៃនអំេពីហងិ� និង ការេប�តេប�នេនះ បណា� លមកពីទ្រមង់ៃនវ�សមភាពេយនឌ័រ 
និយាម និង ការេរ �សេអីង ែដលមាន្រទង់្រទាយធំជាងេនះ ែដលេធ�ីឲ្យអាកប្បកិរ �យា និង ទមា� ប់អនុវត�ែដលបង�េ្រគាះថា� ក់កា� យជាេរ�ង
ធម�តា។ តាមរយៈការបេង�ីនការយល់ដឹងេ�្រគប់ក្រមិតទាងំអស់ (ចាប់ពីបុគ�លិករហតូដល់ថា� ក់្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់) និង េ�ក�ងុែខ្ស
សងា� ក់ផ�ត់ផ�ង់ទាងំមូល ភាគីពាក់ព័ន�អាចទប់សា� ត់ និង េដាះ្រសាយសំណំុេរ�ងអំេពីហងិ� និង ការេប�តេប�ន�នកាន់ែតល�្របេសីរេឡងី។

១. េហតុអ�ីជាេយីង្រត�វការការបណ�ុ ះបណា� លពិេសសៗ
ស�ីពី GBVH?

ការបណ�ុ ះបណា� លស�ីពី GBVH យ៉ាងេហាចណាស់គួរែត្រគបដណ� ប់េលីខ�ឹមសារនានាដូចខាងេ្រកាម៖

• ពិនិត្យពិច័យទស្សនាទានៃនេយនឌ័រ និង េភទ (េពាលគឺ និយាមសង�ម និង េសចក�រី�ពឹងទកុែផ�កតាមេយនឌ័រ)
• ែណនាអំំពីនិយមន័យៃន GBVH រមួទាងំ អំេពីហងិ� និង ការេប�តេប�នែផ�កេលីេយនឌ័រ  – ទ្រមង់របស់វា ទកីែន�ង និង រេប�បែដល
វាអាចេកីតេឡងី�ន 
• ្រគបដណ� ប់េលីេដីមេហតុនានា រមួមាន វ�សមភាពេយនឌ័រ និយាមេយនឌ័រ និង ផ�ត់គំនិតសង�ម ការេរ �សេអីង ទំនាក់ទនំងៃន
អំណាចមិនេស�គីា�  និង វប្បធម៌េ�កែន�ងការងារ ការេរ�បចំ ្របព័ន� និង កតា� ហានិភ័យដៃទេទ�ត
• ពន្យល់អំពីសិទ�កិ�ងុការរចួផុតពីអំេពីហងិ� និង ការេប�តេប�នេ�ក�ងុពិភពការងារ ្រសបតាមលិខិតូបករណ៍អន�រជាតិ និង ច�ប់ជាតិ 
• ពន្យល់ និង កំណត់យន�ការទប់សា� ត់ និង េដាះ្រសាយ ែដលទាក់ទងនឹងកែន�ងការងារ ជូនជនរងេ្រគាះ ឧត�រជីវ � និង អ�កេ�កែន�ង
េកីតេហតុ (េគាលនេយា�យ និង យន�ការបណ�ឹ ងសារទកុ�)
• ែណនាអំំពីេសវាប��នូ និង ការគា្ំរទដៃទេទ�តស្រមាប់ជនរងេ្រគាះ និង ឧត�រជីវ �
• េលីកទកឹចិត� និង យកចំណាត់ការអ�កេ�កែន�ងេកីតេហតុេធ�ីជាគំរេូ�កែន�ងការងារ េដីម្បគីា្ំរទដល់ជនរងេ្រគាះ និង ឧត�រជីវ �
• ែស�ងយល់អំពីតួនាទ ីនិង ទនួំលខុស្រត�វក�ងុការទប់សា� ត់ និង េដាះ្រសាយ GBVH

• អនុម័តក��ក់ៃនចំណុច្របសព� េដាយពិចារណាអំពីហានិភ័យពិេសសៗរបស់្រក �មែដលមានហានិភ័យេ�ចំណុច្របសព� េដាយែផ�ក
េលីអាយ ុជាតិពន� ុអត�ស�� ណេយនឌ័រ ឋានៈជាជនចំណាក្រស �ក សាសនា ទំេនារផ�វូេភទ ឬ កតា� ដៃទេទ�ត។

ការបណ�ុ ះបណា� លគួរែត្រត�វ�នផ�ល់ជូនអ�កចូលរមួដូចខាងេ្រកាម៖

• កមា� ងំពលកម�ទាងំអស់
• រមួប��លូខ�មឹសារែដលពាក់ព័ន� និង ទាក់ទងនឹងបុគ�ល្រគប់របូេ�ក�ងុ្រក �មហ៊នុ
• មានសមាសធាតុែដល្រត�វ�នបេង�ីតេឡងីជាពិេសសស្រមាប់បុរស និង ្រស� ីដាច់េដាយែឡកពីគា�  និង រមួប��លូគា�
• កំណត់តួនាទជីាក់លាក់ ឬ ជនែដលមានទនួំលខុស្រត�វជាក់លាក់េ�ក�ងុការេឆ�យីតបេ�នឹងអំេពីហងិ� និង ការេប�តេប�ន។

២. េតីេយីងចា�ំច់្រត�វ្រគបដណ� ប់េលីអ�ីខ�ះេ�ក�ុងការ 
បណ�ុ ះបណា� លរបស់េយីង?



អ�កបណ�ុ ះបណា� លអំពីអំេពីហងិ� និង ការេប�តេប�នផ�វូេភទ យ៉ាងេហាចណាស់ គួរែតប��ប់ការបណ�ុ ះបណា� ល្រគ�បេងា� លេលី
្របធានបទេនះ បែន�មពីេលីជំនាញស្រមបស្រម�លស�ពីីរេប�បផ�ល់ការបណ�ុ ះបណា� លអំពីប�� រេសីប។ េដាយសារែតលក�ណៈរេសីប
ៃន្របធានបទេនះ បុគ�លិកគួរែតទទលួ�នការបណ�ុ ះបណា� លអំពីរេប�បេរ�បចំសិកា� សាលាស�ពីីប�� ទាងំេនះ េដាយសារែតផល
ប៉ះពាល់អេចតនាជាសកា� នុពលែដលប�� េនះមានេលីជនរងេ្រគាះ និង ឧត�រជីវ � (េពាលគឺ ការបង�ការប៉ះពាល់ទង�ិចផ�វូចិត�ដល់ពួកេគ
ម�ងេទ�ត ឬ េធ�ីឲ្យពួកេគ្របឈមមុខនឹងការប៉ះទង�ិចេនាះម�ងេទ�ត) ្រពមទាងំឧ្រកិដ�ជនផងែដរ (េពាលគឺ ការប�� ក់េឡងីវ�ញអំពី
ឥរ �យាបថរបស់ពួកេគ និង ការេធ�ីឲ្យការបង�អំេពីហងិ� និង ការេប�តេប�នកា� យជាេរ�ងធម�តា)។

អ�កបណ�ុ ះបណា� លគួរែតបំេពញតាមលក�ណវ�និច�័យដូចខាងេ្រកាម៖ 

• បងា� ញអំពីការយល់ដឹងយ៉ាងខា� ងំកា� អំពីេគាលការណ៍នានាែដលទាក់ទងនឹងសមភាពេយនឌ័រ បរ �យាប័ន� និង ការមិនេរ �សេអីង 
• មានការយល់ដឹងអំពីនិយមន័យ និង ទស្សនាទាននានាែដលទាក់ទងនឹងអំេពីហងិ�ទាក់ទងនឹងេយនឌ័រ និង ការេប�តេប�នផ�វូេភ
ទ រមួទាងំ បទដា� នអន�រជាតិ និង ច�ប់ជាតិផងែដរ 
• អនុម័តអភិ្រកមែដលេផា� តេលីជនរងេ្រគាះ និង ឧត�រជីវ �ជាចំណុចសំខាន់ េ�ក�ងុការេដាះ្រសាយជាមួយព័ត៌មានរេសីប ែដល្រត�វ�
នលាត្រតដាងជំុវ�ញសំណំុេរ�ងអំេពីហងិ� និង ការេប�តេប�ន និង េ�ក�ងុការស្រមបស្រម�លការទទលួ�នេសវាប��នូ 
• មិនវ�និច�យ័ និង េគារពការយល់េឃីញខុសៗគា�
• មានបទពិេសាធន៍េរ�បចំការបណ�ុ ះបណា� លេដាយេ្របីវ �ធីសា្រស� និង បេច�កេទសែដលមានការចូលរមួ
• �នទទលួការបណ�ុ ះបណា� លអំពីរេប�បេដាះ្រសាយជាមយួបុគ�លែដលកំពុងែតមានភាពតប់្របមល់ និង ផ�ល់ជំនាញសេ�ងា� ះបឋម
ែផ�កចិត�សង�ម។

៣. េតីអ�កណាខ�ះគួរែតជាអ�កបណ�ុ ះបណា� លអំពីអំេពី  
ហិង� និង ការេប�តេប�នផ�ូវេភទ?

ការបណ�ុ ះបណា� លមិនគួរ្រត�វ�នេធ�េីឡងីជាការបងា� ត់បេ្រង�នេនាះេទ បុ៉ែន�ផ�យុមកវ�ញ វាគួរែត្រត�វ�នេធ�េីឡងីតាមវ�ធីៃនការចូលរមួ។ 
បេង�ីតអន�រកម� និង រមួប��លូ េ�េពលែដលអ�កចូលរមួមានឱកាសឆ�ះុប�� ងំ វ �ភាគ អនុវត� និង េធ�ីជាគំរៃូនអាកប្បកិរ �យាល�ៗ ។
ការបណ�ុ ះបណា� លគួរែតេរ�បចំេឡងីតាមនិយាមវប្បធម៌ េយនឌ័រ និង សង�ម ្រពមទាងំច�ប់ៃនបរ �បទក�ងុតំបន់ផងែដរ។

៥. េតីការបណ�ុ ះបណា� លទាងំេនះគួរែតេធ�ី េឡីងេដាយ
រេប�បណា?

ការបណ�ុ ះបណា� លអំេពីហងិ� និង ការេប�តេប�នែផ�កេលីេយនឌ័រ មិនអាចជាអន�រាគមន៍ែដលអនុវត�ែតមយួេលីកេនាះេទ
េដាយសារែតការែកែ្របឥរ �យាបថ និង អាកប្បកិរ �យា្រត�វចំណាយេពលេវលា។

មានវ�ធីជាេ្រចីនែដលការបណ�ុ ះបណា� លអាចេធ�ីេឡងី�ន ដូចជា ក�ងុអំឡងុេពលែណនាបុំគ�លិកថ�ី/ចូលកាន់មខុតំែណង ក�ងុអំឡងុ
េពល្របជំុតាមែផ�ក តាមអនឡាញ េម៉ាងបណ�ុ ះបណា� លដាច់េដាយែឡក ក�ងុអំឡងុេម៉ាងេធ�ីការ។ល។ គំរៃូនការសិក�ែស�ងយល់
តាមវ�ធីច្រម �ះមានឥទ�ពិលខា� ងំបំផុត េ�េពលែដលអ�កេ្របី្រ�ស់វ�ធីសា្រស�ខុសៗគា� េ�ក�ងុរយៈេពលែវង។

ទកីែន�ងស�ប់សា� ត់មានសារសំខាន់ចំេពាះការធានាថា កិច�ពិភាក�អាចមានភាពេបីកចំហរ និង រក�ការសមា� ត់។

៤. េតីការបណ�ុ ះបណា� លទាំងេនះគួរែតេធ�ី េឡីងេ�          
េពលណា និង េ�កែន�ងណា?



ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មអំពីការបណ�ុ ះបណា� លែដលទាក់ទងនឹង GBVH កែន�ងការងារអាចទាក់ទង Empower@Work គេ្រមាង 
Better Work និង េរាងច្រកកាន់ែត្របេសីរេ�កម�ជុា អង�ការែឃរអន�រជាតិ អង�ការ BSR (HERRespect) អង�ការមិនែស�ងរក្រ�ក់
ចំេណញេ�ក�ងុតំបន់ អង�ការ្រស� ីនិង សហជីពពាណិជ�កម�។

៦. េតីអ�កអាចេស�ីសំុជំនួយបែន�មពីអ�កណាខ�ះ?

េដាយសារការបណ�ុ ះបណា� លស�ីពី្របធានបទរេសីប អ�កបណ�ុ ះបណា� លគួរែតបេង�ីតវ�ធានមូលដា� ន៖

•គា� នការវ�និច�យ័ 
•េគារពការយល់េឃីញខុសៗគា�  និង េគារពអ�កចូលរមួ និង អ�កបណ�ុ ះបណា� លដៃទេទ�ត
•េគារពឯកជនភាព និង ការរក�ការសមា� ត់េដាយមិនែចករ�ែលកការពិភាក�េ�ក�ងុការបណ�ុ ះបណា� លជាមយួអ�កែដលមិន�ន
ចូលរមួេនាះេទ
•និយាយអំពីប��  និង ឧទាហរណ៍ទេូ� និង មិននិយាយអំពីប��  និង ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់េនាះេទ (េជ�សវាងការែចករ�ែលកអំពី
សា� នការណ៍ែដលេធ�ីឲ្យងាយកំណត់អត�សញញាណជនរងេ្រគាះ និង ឧ្រកិដ�ជន)
• មិនែចករ�ែលកការពិភាក�នានាេ�ខាងេ្រ�ការបណ�ុ ះបណា� ល។

េទាះបីជាវ�ធានមលូដា� ន្រត�វ�នកំណត់រចួេហយីក៏េដាយ ក៏វាអាចេ�រចួែដលអ�កចូលរមួនឹងែចករ�ែលកអំពីបទពិេសាធន៍ GBVH 
របស់ពួកេគ ឬ េហតុការណ៍នានាែដលពួកេគ�នសេង�តេឃីញ។ វាមានសារសំខាន់េ�ក�ងុការែណនាយ៉ំាងជាក់លាក់អំពីអ�ែីដល
្រត�វនិយាយេដីម្បេីឆ�យីតបេ�នឹងការលាត្រតដាងអំពីអំេពីហងិ� និង ការេប�តេប�ន ជាពិេសស្របសិនេបីជនរងេ្រគាះ ឬ ឧ្រកិដ�ជន
្រត�វ�នលាត្រតដាងេដាយៃចដន្យ៖

•ការេដាះ្រសាយការបំពានេលីការរក�ការសមា� ត់៖ អ�កបណ�ុ ះបណា� លគួររ�ឭកអ�កចូលរមួថា វ�ធានមួយក�ងុចំេណាមវ�ធាន
មលូដា� នទាងំអស់ គឺការរក�ការសមា� ត់ ជាពិេសស្របសិនេបីវាពាក់ព័ន�នឹងអ�កែដលមិនេ�ក�ងុការបណ�ុ ះបណា� ល និង ថាព័ត៌មាន
លម�ិតជាក់លាក់គឺមិនចា�ំច់េនាះេទ។ ពន្យល់ថា អ�កចូលរមួអាចសំេ�ដល់សា� នការណ៍នានាក�ងុលក�ណៈទេូ�ជាងមុន េដាយមិន
ចា�ំច់មានភាពជាក់លាក់េនាះេទ េដីម្បេីគាលបំណងនានាៃនការបណ�ុ ះបណា� ល និង ការែចករ�ែលក។ 
•ការេដាះ្រសាយការលាត្រតដាង៖ េ�ក�ងុករណីែដលអ�កចូលរមួែចករ�ែលកបទពិេសាធន៍ផា� ល់ខ�នួអំពី GBVH អ�កដឹកនាគួំរែត
អនុវត�អភិ្រកម LIVES (ចូរេមីលកំណត់សមា� ល់ទ៦ី ស្រមាប់ការអនុវត�)។ អ�កបណ�ុ ះបណា� លគួរែតប��នូអ�កចូលរមួេ�ទទលួការ
គា្ំរទេ�ខាងេ្រ� និង ទទលួយកដំេណាះ្រសាយេ�កែន�ងការងារ។
•ការការពារសុវត�ិភាព៖ អ�កចូលរមួ្របែហលជាមានអារម�ណ៍េទសីទាល់ក�ងុអំឡងុេពលបណ�ុ ះបណា� ល ពីេ្រពាះេនះគឺជា្របធាន
បទែដលមានភាពរេសីបេហយីពាក់ព័ន�នឹងផ�វូចិត�។ អ�កបណ�ុ ះបណា� លគួរែតេលីកទកឹចិត�អ�កចូលរមួឲ្យេចញេ�ខាងេ្រ�បន�ប់ 
្របសិនេបីពួកេគមានអារម�ណ៍េទីសទាល់ខា� ងំ។ អេ��ញីពួកេគឲ្យ្រតឡប់មកវ�ញ េ�េពលែដលពួកេគមានអារម�ណ៍ថា �នេ្រត�ម
ខ�នួរចួរាល់ស្រមាប់ការចូលរមួ។ អេ��ញីពួកេគឲ្យនិយាយ បនា� ប់ពីការពិភាក�្រត�វ�នប��ប់ និង ផ�ល់លទ�ភាពក�ងុការទទលួ�ន
េសវានានា ្របសិនេបីចា�ំច់។

ជាចុងេ្រកាយ កែន�ងការងារ្រត�វ�នេលីកទកឹចិត�ឲ្យេ្របី្រ�ស់ការវាយតៃម�មនុ និង េ្រកាយេពលបណ�ុ ះបណា� ល េដីម្បអីនុ�� តឲ្យ
្រក �មហ៊នុេធ�ីការវាយតៃម�អំពី្របសិទ�ភាពៃនការបណ�ុ ះបណា� ល។ 


