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សស្ចកដីណែនំ 

ស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិស្ម្រាប់សស្វាកម្មបសម្រម្ើជនពិការ (ស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិ) នឹងជួយសេើក
កម្ពស់្ ស ើយនិងជំរ ញឲ្យានវធីិ្សាស្រស្ដសដាេះស្រសាយថ្នា ក់ជាតិណែេែំសែើ រការស្រស្បគ្នា
ទូ្ទំងម្របសទ្ស្ សែើម្បីសេើកស្ទួយគ ែភ្ជពននសស្វាកម្មទំងសនេះ។ ស្ដង់ដារទំងសនេះសដដ ត
ការយកចិតដទ្ កដាក់សំ្ខាន់សៅសេើសិ្ទ្ធិ និងេទ្ធផ្េននស្ម្រាប់ប ដ ជនណែេាន
ពិការភ្ជព។ 

ស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិទំងសនេះម្រតូវបានបសងកើតស ើងសៅកា ងឆ្ា ំ១៩៩៣។ ស្ដង់ដារទំងសនេះបាន
ទ្ទួ្េការពិនិតយសស្ើសរ ើស ើងវញិសែើម្បីស្ម្រម្ួេសៅតាម្ការវវិឌ្ឍននភ្ជសា, សគ្នេគំនិត ឬ
ទ្ស្សនវជិាា  ស ើយនិងម្៉ាូណែេសស្វាកម្មបចច បបនា ជាពិសស្ស្ការសែើរសឆ្ព េះសៅរករសបៀបផ្ដេ់
ជំនួយគំ្នម្រទ្ឲ្យស្រស្បសៅនឹងប គាេាា ក់ៗ និងការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្មណែេសដដ តការយកចិតដ
ទ្ កដាក់សំ្ខាន់សៅសេើជនណែេជាអាកទ្ទួ្េសស្វាកម្មសនេះ។ 

សៅកា ងឆ្ា ំ២០១០ ប ដ ជនណែេានពិការភ្ជព, ម្រកុម្ម្រគួសារ និងអាកសម្ើេណថទំរបស់្
ពួកសគ, សាា ប័ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្ម និងអាកតស្ ូម្តិគំ្នម្រទ្ែេ់ជនានពិការភ្ជព បានផ្ដេ់
ម្តិសោបេ់ម្កវញិសេើកិចចការស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិឆ្ា ំ១៩៩៣ រួម្ជាមួ្យនឹងការពិសម្រគ្នេះ
សោបេ់ទូ្េំទូ្លាយ ណែេបានែឹកនំសធ្វើសដាយម្ជឈម្ែឌ េសិ្កា និងស្រសាវម្រជាវកិចចការ
របស់្ជនានពិការភ្ជពននស្កេវទិ្ាេ័យ New South Wales។ ការពិសម្រគ្នេះសោបេ់
បានសដដ តសំ្ខាន់សៅសេើការយេ់ែឹងអំពីបញ្ញា  និងការសម្របើម្របាស់្ស្ដង់ដារទំងសនេះ, 
ភ្ជសា, អតាន័យ, ភ្ជពពាក់ព័នធ និងភ្ជពានម្របសោជន៍។ 

សដាយណផ្អកសៅសេើម្តិសោបេ់ផ្ដេ់ឲ្យម្កវញិទំងសនេះ ឯកសារស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិម្រតូវ
បានសគពិនិតយណកស្ម្រម្ួេស ើងវញិ សដាយសគបានដាក់ឲ្យសាកេបងនូវសស្ចកដីម្រពាង
ស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិសៅកា ងឆ្ា ំ២០១២។ ប ដ ជនណែេានពិការភ្ជព, ម្រកុម្ម្រគួសារ និងអាក
សម្ើេណថទំរបស់្ពួកសគ, សាា ប័ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្ម និងសាា ប័នអងាការតស្ ូម្តិ និងសាា ប័ន
ម្រតួតពិនិតយគ ែភ្ជព បានរួម្ចំណែកែេ់ការអភិវឌ្ឍស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិណែេបានការ
ពិនិតយណកស្ម្រម្ួេស ើងវញិសនេះ។ 

សម្រៅណតពីកំណែឯកសារសនេះ សគក៏ានឯកសារមួ្យសទ្ៀតណែរណែេសគបានស្រសស្រជា
ភ្ជសាអង់សគេស្សាម្ញ្ាស្ម្រាប់ការងាយយេ់ស្ដីអំពីស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិសនេះ។ ានធ្ន
ធានជំនួយជាសម្រចើនសទ្ៀតែូចជា សស្ចកដីណែនំណផ្អកសេើភស្ដ តាងជាក់ណស្ដង (Evidence 

Guide), ឧបករែ៍ស្នទន (Conversation Tool) និងសរឿងជាសម្រចើនសែើម្បីផ្ដេ់ការជួយគំ្នម្រទ្



 

6 

ែេ់ការយេ់ែឹងអំពីបញ្ញា  និងការអន វតដស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិទំងសនេះ។ កា ងសពេសម្រចើនសៅ
ម្ ខសទ្ៀត ឯកសារធ្នធានបណនាម្សទ្ៀតនឹងម្រតូវសគបសងកើតស ើង។ 
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ទិ្ែឋភ្ជពទូ្សៅននស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិ 

ស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិចំនួន៦ 

ានស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិចំនួន៦ណែេម្រតូវអន វតដសៅសេើសាា ប័ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្មែេ់ប ដ
ជនណែេានពិការភ្ជព។ 

1. សិ្ទ្ធិ៖ ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសនេះសេើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិប គាេកា ងការស្ណម្ដងម្តិសដាយ
សស្រ,ី សិ្ទ្ធិសៅកា ងការកំែត់សជាគវាស្នសដាយខេួនឯង ម្រពម្ទំងែំសែើ រការ
ស្សម្រម្ចចិតដ និងសែើម្បីទ្ប់សាក ត់ោ៉ាងស្កម្មនូវការបំពាន, ការសបៀតសបៀន, ការ
សធ្វស្ម្របណ ស្មិ្នយកចិតដទ្ កដាក់ និងអំសពើ ិងា។ 

 

2. ការចូេរួម្ និងការម្រតូវសគរួម្បញ្ចូ េ៖ ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសនេះក៏ស្ ការជាមួ្យនឹង
ពិការជនាា ក់ៗ និងម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ និងអាកសម្ើេណថទំរបស់្ពួកសគ សែើម្បី
ផ្ដេ់ឱកាស្ឲ្យបានសម្រចើនស្ម្រាប់ការចូេរួម្ចំណែកសដាយានន័យ និងការម្រតូវសគ
រួម្បញ្ចូ េោ៉ាងស្កម្មសៅកា ងស្ងាម្។  
 

3. េទ្ធផ្េប គាេ៖ ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្ម និងការជួយគំ្នម្រទ្ននម្រតូវបានសគសធ្វើការវាយ
តនម្េ, សរៀបចំណផ្នការ, ផ្ដេ់សស្វាកម្មជូន និងបានការពិនិតយសស្ើសរ ើស ើងវញិសែើម្បី
ពម្រងឹងបណនាម្នូវភ្ជពខាេ ំងរបស់្ពិការជន និងផ្ដេ់េទ្ធភ្ជពឲ្យពួកសគសោងែេ់
សគ្នេសៅននរបស់្ខេួន។ 

 

4. ការតវា៉ា និងការផ្ដេ់ម្តិសោបេ់ម្កវញិ៖ ានការណស្វងរកការផ្ដេ់ម្តិសោបេ់
ម្កវញិជាសទ្ៀងទត់ ស ើយព័ត៌ានទំងសនេះម្រតូវសគសម្របើសែើម្បីម្របាប់ែេ់ពិការជន
ាា ក់ៗ និងសែើម្បីសធ្វើការពិនិតយសស្ើសរ ើស ើងវញិ ក៏ែូចជាការសធ្វើឲ្យម្របសស្ើរស ើងនូវ
សស្វាកម្មននរបស់្អងាការសាា ប័នណែេផ្ដេ់សស្វាកម្មទំងសនេះ។ 

 

5. ការទ្ទួ្េបានសស្វាកម្ម៖ ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសនេះចាត់ណចងការទ្ទួ្េបានសស្វាកម្ម, 
ការចាប់សផ្ដើម្ និងការឈប់សម្របើម្របាស់្សស្វាកម្មកា ងេកខែៈមួ្យណែេាន
តាេ ភ្ជព, យ តដិធ្ម៌្, ភ្ជពសស្មើគ្នា  និងម្របកបសដាយការស្េើយតបឆ្ប់រ ័ស្ទន់ចិតដ
។ 

6. ការម្រគប់ម្រគងសស្វាកម្ម៖ ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសនេះានភ្ជពជាអាកែឹកនំេអ និងការ
ម្រគប់ម្រគងសស្វាកម្មណែេានការទ្ទួ្េខ ស្ម្រតូវ ស ើយានម្របសិ្ទ្ធភ្ជពសែើម្បីផ្ដេ់
េទ្ធផ្េឲ្យបានខពស់្បំផ្ តជាអតិបរាស្ម្រាប់ពិការជនាា ក់ៗ។  
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និយម្ន័យ 

វគាសនេះានរាយជូននូវពាកយសពចន៍មួ្យចំនួនណែេសគសម្របើទូ្សៅ ស ើយនិងពិពែ៌ននូវ
រសបៀបសម្របើពាកយសពចន៍ទំងសនេះសៅកា ងឯកសារស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិសនេះ។ 

ការសធ្វើឲ្យម្របសស្ើរស ើងជាេំដាប់ (Continuous improvement) - ពាកយ “ការសធ្វើឲ្យម្របសស្ើរ
ស ើងជាេំដាប់” ពិពែ៌នអំពីកិចចខិតខំម្របឹងណម្របងរបស់្អងាការ មួ្យជាបនដបនទ ប់
សែើម្បីសធ្វើឲ្យម្របសស្ើរស ើងនូវសស្វាកម្ម, ម្របព័នធ, ែំសែើ រការ ឬផ្េិតផ្េនន កា ងសគ្នេ
បំែងសែើម្បីផ្ដេ់ផ្េម្របសោជន៍អតិបរាែេ់ប ដ អតិថិជនរបស់្ខេួន។ ែំសែើ រការនន
ការសធ្វើឲ្យម្របសស្ើរស ើងជាេំដាប់ពឹងណផ្អកសៅសេើព័ត៌ានជាភស្ដ តាងជាក់ណស្ដង សែើម្បីផ្ដេ់
ការគំ្នម្រទ្ែេ់សជាគជ័យរបស់្អងាការសនេះកា ងការស្សម្រម្ចបាននូវសគ្នេសៅ និងេទ្ធផ្េ
ននរបស់្ខេួន។ សនេះក៏ានន័យផ្ងណែរកា ងការស្ម្រម្បខេួនសៅនឹងការណម្របម្របួេននតម្រម្ូវ
ការននពីស្ គម្ន៍ ឬក៏ពីប ដ ជនណែេសម្របើម្របាស់្សស្វាកម្មទំងសនេះ។ 

ស្ម្តាភ្ជពយេ់ែឹងវបបធ្ម៌្ (Cultural competency) - ពាកយ “ស្ម្តាភ្ជពយេ់ែឹង
វបបធ្ម៌្” ពិពែ៌ននូវប ដ ពិការជន និងអងាការននណែេានសំ្ែ ំ អាកបបកិរោិ, 
អតាចរតិ, ចំសែេះែឹង, បំែិន, ការអន វតដ និងែំសែើ រការនន ណែេអន ញ្ញា តឲ្យានការ
សធ្វើការងារសដាយម្របសិ្ទ្ធភ្ជពសៅកា ងបរបិទ្អនដរវបបធ្ម៌្។ ពាកយសនេះ គឺានន័យខពស់្ជាង
អំពីការម្រគ្នន់ណតយេ់ែឹងពីវបបធ្ម៌្សៅសទ្ៀត។ វាានន័យថ្ន ប គាេ និងអងាការននគឺ
ានការគិតជាេកខែៈបរសិ្កម្ម ឬគិតោ៉ាងស្កម្មទ្ កជាម្ ន ជាជាងម្រគ្នន់ណតានការ
សដាេះស្រសាយបញ្ញា ភ្ជេ ម្ៗសៅសពេវាសកើតស ើង ណែេទក់ទ្ងសៅនឹងកិចចការព  វបបធ្ម៌្
ចម្រម្ុេះ សែើម្បីធានឲ្យបាននូវការផ្ដេ់សស្វាកម្ម និងការជួយគំ្នម្រទ្ម្របកបសដាយម្របសិ្ទ្ធភ្ជព 
និងភ្ជពទក់ទ្ងគ្នា ។ 

ការយេ់ែឹងអំពីសម្រគ្នេះថ្នា ក់ (Dignity of risk) - ពាកយ “ការយេ់ែឹងអំពីសម្រគ្នេះថ្នា ក់” សេើក
កម្ពស់្ឲ្យម្ន ស្សាា ក់ៗានស្វ័យភ្ជព និងការស្សម្រម្ចសជាគវាស្នសដាយខេួនឯង សែើម្បី
ស្សម្រម្ចចិតដសេើជសម្រម្ើស្របស់្ខេួន សដាយរួម្ទំងជសម្រម្ើស្ណែេានសម្រគ្នេះថ្នា ក់ខេេះសៅកា ង
ជីវតិ។ 

ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ និងអាកសម្ើេណថទំ (Family, friends and carers) - ពាកយ “ម្រគួសារ, មិ្តដ
ភកដិ និងអាកសម្ើេណថទំ” ទ្ទួ្េសាា េ់នូវសារៈសំ្ខាន់ននការភ្ជា ប់ទំ្នក់ទំ្នងជាមួ្យនឹង
ម្រកុម្ម្រគួសារ និងមិ្តដភកដិ ក៏ែូចជាតួនទី្ននការសម្ើេណថទំរបស់្ម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ និង
អាកសម្ើេណថទំ។ ពាកយ “ម្រគួសារ” គឺរាប់បញ្ចូ េទំងនែគូ/បដី/ម្របពនធ ឬក៏ជនសំ្ខាន់ែនទ្កា ង
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ជីវតិ ណែេានរួម្ទំងាតាបិតា, បងបអូនបសងកើត, កូន និងស្ាជិកែនទ្សទ្ៀតកា ងម្រកុម្
ម្រគួសារ។  

ប គាេ (Individual) - ពាកយ “ប គាេ” ម្រតូវសគសម្របើសែើម្បីពិពែ៌នសៅសេើម្ន ស្សណែេសម្របើ
ម្របាស់្សស្វាកម្ម ឬទ្ទួ្េការជួយគំ្នម្រទ្។ ប គាេសនេះ ជាចម្បងគឺម្ន ស្សណែេាន
ពិការភ្ជព ណែេសម្របើសស្វាកម្ម ឬទ្ទួ្េការជួយគំ្នម្រទ្។ ពាកយ “ប គាេ” សនេះក៏អាចានន័យ
ផ្ងណែរសំ្សៅសៅសេើស្ាជិកម្រគួសារ ឬអាកសម្ើេណថទំ។ ឧទ រែ៍ កា ងករែីជនណែេ
សម្របើម្របាស់្សស្វាកម្មស្ម្រាកកាេ ំងពីការសម្ើេណថទំពិការជន។ ពាកយ “ប គាេ” គឺម្រតូវសគសម្របើ
ជំនួស្ឲ្យពាកយែូចជា “អតិថិជន”, “អាករកសស្វាកម្ម” ឬក៏ “អាកសម្របើម្របាស់្សស្វាកម្ម”។   

េទ្ធផ្េ (Outcomes) - ពាកយ “េទ្ធផ្េ” ពិពែ៌ននូវឥទ្ធិពេ ឬក៏េទ្ធផ្េននសស្វា
កម្ម ឬការជួយគំ្នម្រទ្ ែូចជាការសធ្វើឲ្យម្របសស្ើរស ើងនូវស្ ខ ាេភ្ជពរបស់្ប គាេ ាា ក់។ 
“េទ្ធផ្េ” គឺអាចានន័យខ ស្គ្នា ពីពាកយ “ទិ្នាផ្េ/ផ្េិតផ្េ”។ ពាកយ ទិ្នាផ្េ/ផ្េិត
ផ្េ គឺពិពែ៌នែេ់ការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម ឬការជួយគំ្នម្រទ្ ែូចជាការផ្ដេ់ការ វឹក វឺន
ជាសែើម្។ េទ្ធផ្េ អាចសំ្សៅសៅសេើរយៈសពេខេី (ែូចជាប គាេានការពាក់ព័នធសៅកា ង
ការសរៀបចំណផ្នការសស្វាកម្ម) រ ូតសៅែេ់រយៈសពេណវង (ែូចជាប គាេណស្វងរកការងារសធ្វើ
បានបនទ ប់ពីការបញ្ច ប់វគាសិ្កា)។ 

ការរតឹតបិតអបបបរា (Minimal restriction) - ពាកយ “ការរតឹតបិតអបបបរា” ឬក៏ 
“អនដរាគម្ន៍អបបបរា” ទ្ទួ្េសាា េ់នូវម្រពំណែនកំែត់ មួ្យននជសម្រម្ើស្ ស ើយការម្រគប់
ម្រគងគួរណតានកម្រមិ្តតិចតួចសដាយណផ្អកសៅសេើភស្ដ តាងជាក់ណស្ដង។ គួរានការផ្ដេ់
ព័ត៌ានចាស់្លាស់្េអែេ់ប ដ ជនណែេានពិការភ្ជព, ម្រគួសារ និងអាកសម្ើេណថទំ
ពួកសគ សែើម្បីឲ្យពួកសគែឹង និងងាយយេ់ចាស់្អំពីម្រពំណែនកំែត់សផ្សងៗ។ 

ប ដ ជនណែេានពិការភ្ជព (People with disability) - ានការទ្ទួ្េសាា េ់ថ្ន មិ្ន
ណម្នម្រគប់ម្ន ស្សទំងអស់្ណែេានពិការភ្ជពសម្របើម្របាស់្សស្វាកម្ម និងការគំ្នម្រទ្ននសនេះ
សទ្។ ែូសចាេះពាកយ “ប ដ ជនណែេានពិការភ្ជព” ម្រតូវសគសម្របើសំ្សៅជាទូ្សៅចំសពាេះប ដ
ជនណែេានពិការភ្ជពសៅកា ងស្ គម្ន៍។  

ការយកចិតដទ្ កដាក់សេើប គាេ (Person-centred) - ពាកយ “ការយកចិតដទ្ កដាក់សេើ
ប គាេ” ពិពែ៌នចំសពាេះសស្វាកម្ម និងការជួយគំ្នម្រទ្ណែេសដដ តសៅសេើប គាេ ស ើយនិង
ភ្ជពខាេ ំង, តម្រម្ូវការ, ចំ ប់អារម្មែ៍ និងសគ្នេសៅននរបស់្ពួកសគ។ ការផ្ដេ់សស្វា
កម្មសដដ តការយកចិតដទ្ កដាក់សេើប គាេធានឲ្យបានថ្ន ប ដ ជនណែេានពិការភ្ជព
ែឹកនំ និងតម្រម្ង់ទិ្ស្សៅកា ងការបសងកើតសស្វាកម្ម និងការជួយគំ្នម្រទ្ននណែេពួកសគសម្របើ
ម្របាស់្។  
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ការម្រគប់ម្រគងគ ែភ្ជព (Quality management) - ពាកយ “ការម្រគប់ម្រគងគ ែភ្ជព” 
ពិពែ៌នអំពីម្របព័នធ និងែំសែើ រការននរបស់្អងាការណែេាន សែើម្បីឃ្េ ំសម្ើេ, ពិនិតយ
សស្ើសរ ើស ើងវញិ, សរៀបចំណផ្នការ, ម្រគប់ម្រគង និងធានឲ្យបាននូវគ ែភ្ជពសស្វាកម្ម, 
ការជួយគំ្នម្រទ្ និងផ្េិតផ្េនន។ 

ការ េ្ េះបញ្ញច ងំ (Reflection) - ពាកយ “ការ េ្ េះបញ្ញច ំង” គឺសំ្សៅសៅសេើស្កម្មភ្ជពទំង
ឡាយណែេប ដ ប គាេ, ម្រកុម្ការងារ និងអងាការននសធ្វើសែើម្បីសិ្កាសរៀនសូ្ម្រតពីការ
អន វតដ និងចំ ត់ការស្កម្មភ្ជព។ សគអាចសធ្វើស្កម្មភ្ជពសនេះបានជាផ្េូវការ ឬសម្រៅផ្េូវការ
ណែេជាណផ្ាកមួ្យននការអភិវឌ្ឍអាជីពការងារ ឬក៏ការម្រគប់ម្រគងគ ែភ្ជព។ 

សស្វាកម្ម និងការជួយគំ្នម្រទ្ (Service and supports) - ពាកយ “សស្វាកម្ម និងការជួយ
គំ្នម្រទ្” ពិពែ៌ននូវភ្ជពខ ស្គ្នា ននពាកយ “សស្វាកម្ម” (ែូចជាការផ្ដេ់សស្វាកម្មជូនជា
េកខែៈទូ្សៅ និងកា ងេកខែៈជំនញពិសស្ស្) និងពាកយ “ការជួយគំ្នម្រទ្” (ណែេជា
វធិានការសផ្សងៗសទ្ៀតណែេជន ាា ក់អាចសម្របើសែើម្បីការរស់្សៅជីវតិសពញសេញ ែូចជា
ការឃ្េ ំសម្ើេ និងការជួយរកសស្វាកម្ម)។ ស្ម្រាប់ការងាយយេ់, ស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិ 
សំ្សៅសៅសេើប ដ អងាការផ្ដេ់សស្វាកម្មែេ់ពិការជន, អងាការ និងទី្ភ្ជា ក់ងារសផ្សងៗ
សទ្ៀតថ្នជា “សាា ប័ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្ម”។ ប គាេាា ក់អាចសម្របើម្របាស់្កិចចបសម្រម្ើពីសាា ប័ន/
អាកផ្ដេ់សស្វាកម្មសេើស្ពីមួ្យ។ 

ម្រកបខែឌ ស្ម្រាប់ស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិ 

វគាសនេះពិពែ៌ននូវម្រកបខែឌ ស្ម្រាប់ស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិ ណែេសេើកកម្ពស់្វធីិ្សាស្រស្ដសដាេះ
ស្រសាយបញ្ញា ននណែេណផ្អកសេើការយកចិតដទ្ កដាក់សេើប គាេ ស ើយណផ្អកសេើសគ្នេ
ការែ៍ជាសម្រចើនទក់ទ្ងនឹងសិ្ទ្ធិម្ន ស្ស និងការម្រគប់ម្រគងគ ែភ្ជព។ 

ការសេើកកម្ពស់្ែំស េះស្រសាយណែេណផ្អកសេើការយកចិតដទ្ កដាក់
សេើប គាេ 

ស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិ េ្ េះបញ្ញច ំងនូវការស្សម្រម្ចចិតដសែើរសឆ្ព េះសៅរកវធីិ្សាស្រស្ដសដាេះស្រសាយបញ្ញា
ននណែេណផ្អកសេើការយកចិតដទ្ កដាក់សេើប គាេ ពីសម្រពាេះប ដ ជនណែេានពិការភ្ជព 
គឺជាស្ាូេននការសរៀបចំណផ្នការ និងការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម។ ែូចណែេបានគូស្បញ្ញា ក់ពី
សំ្ ក់គែៈកម្មការផ្េិតភ្ជពការងារ (Productivity Commission) សៅកា ងរបាយ
ការែ៍របស់្ខេួនអំពី ការណថទំ និងការគំ្នម្រទ្ជនានពិការភ្ជព (Disability Care and 

Support) “សគ្នេបំែងននវធីិ្សាស្រស្ដសដាេះស្រសាយបញ្ញា ននណែេណផ្អកសេើការយកចិតដ

http://www.pc.gov.au/projects/inquiry/disability-support/report
http://www.pc.gov.au/projects/inquiry/disability-support/report
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ទ្ កដាក់សេើប គាេ គឺការពម្រងឹងស្ម្តាភ្ជពរបស់្ពិការជនឲ្យបានសម្រចើនជាអតិបរាណែេ
អាចសធ្វើសៅបាន សែើម្បីឲ្យពួកសគម្រគប់ម្រគងជីវតិរបស់្ខេួន។”  

វធីិ្សាស្រស្ដសដាេះស្រសាយបញ្ញា ននណែេណផ្អកសេើការយកចិតដទ្ កដាក់សេើប គាេធានឲ្យ
បានថ្ន ប គាេទំងឡាយ គឺជាចំែ ចស្ាូេសំ្ខាន់ននការបសងកើត, សរៀបចំណផ្នការ, ការ
ផ្ដេ់ជូន និងការពិនិតយសស្ើសរ ើសស្វាកម្ម។ ប គាេទំងឡាយណែនំ និងតម្រម្ង់ទិ្ស្សៅនន
ការសរៀបចំផ្ដេ់សស្វាកម្ម និងការចាត់ណចងការជួយគំ្នម្រទ្សែើម្បីឲ្យស្ម្ស្រស្បសៅតាម្ភ្ជព
ខាេ ំង, តម្រម្ូវការ និងសគ្នេសៅននរបស់្ពួកសគ ជាមួ្យនឹងការជួយគំ្នម្រទ្ពីម្រកុម្ម្រគួសារ, 
មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ និងអាកតស្ ូម្តិស្ម្រាប់ពិការជន។ 

សគ្នេការែ៍សិ្ទ្ធិម្ន ស្ស 
ម្របសទ្ស្អូស្រសាដ េីបានយេ់ម្រពម្សគ្នរពសិ្ទ្ធិម្ន ស្សណែេានណចងសៅកា ងសស្ចកដីម្របកាស្ 
និងស្នធិស្ញ្ញា អនដរជាតិនន ណែេកា ងសនេះរមួ្ាន អន ស្ញ្ញា អំពីសិ្ទ្ធិរបស់្ជនណែេាន
ពិការភ្ជព (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)។ ស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិ
យកេំនំតាម្ចាប់អនដរជាតិទំងសនេះ ស ើយជាពិសស្ស្សគ្នេការែ៍ទំងឡាយណែេាន
ណចងសៅកា ងអន ស្ញ្ញា អំពីសិ្ទ្ធិរបស់្ជនណែេានពិការភ្ជព  ណែេបានបសងកើតស ើងសដាយ
អងាការស្ ម្របជាជាតិ។ 

សគ្នេការែ៍បណនាម្មួ្យសទ្ៀតម្រតូវបានសគរមួ្បញ្ចូ េសែើម្បីពម្រងឹងការយកចិតដទ្ កដាក់សេើ
ភ្ជពជានែគូឲ្យកាន់ណតខាេ ំង ណែេស្ម្ស្រស្បសៅតាម្ យ ទ្ធសាស្រស្ដថ្នា ក់ជាតិអំពីកិចចការជន
ពិការ (National Disability Strategy)។ យ ទ្ធសាស្រស្ដសនេះគឺសដដ តសំ្ខាន់សៅសេើសារៈសំ្ខាន់
ននប ដ ជនណែេានពិការភ្ជពកា ងការចូេរមួ្ចំណែកសេើការស្សម្រម្ចចិតដននណែេប៉ាេះ
ពាេ់ែេ់ជីវតិរបស់្ពួកសគ រមួ្ជាមួ្យនឹងម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ និងអាកតស្ ូ
ម្តិគំ្នម្រទ្ែេ់ជនពិការ។ យ ទ្ធសាស្រស្ដថ្នា ក់ជាតិអំពីកិចចការជនពិការសេើកកម្ពស់្ឲ្យានការ
ចូេរមួ្ោ៉ាងស្កម្មសៅកា ងការស្សម្រម្ចចិតដសែើម្បីការពារ និងជំរ ញកាន់ណតខាេ ំងឲ្យានការ
សគ្នរពសិ្ទ្ធិម្ន ស្ស, ស្ ខ ាេភ្ជព និងផ្េម្របសោជន៍ននរបស់្ប ដ ជនណែេានពិការ
ភ្ជព។  

  

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.fahcsia.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/publications-articles/policy-research/national-disability-strategy-2010-2020
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សគ្នេការែ៍សិ្ទ្ធិម្ន ស្សរួម្ាន៖ 

 ការសគ្នរពចំសពាេះសស្ចកដីនថេថាូរណែេានសៅកា ងជាតិជាម្ន ស្ស, ឯករាជយភ្ជពរបស់្
ប ដ ជន និងស្វ័យភ្ជពរបស់្ប គាេ សដាយរួម្ទំងសិ្ទ្ធិសស្រភី្ជពសៅកា ងការ
ស្សម្រម្ចចិតដសេើជសម្រម្ើស្នន; 

 ការមិ្នម្របកាន់សរ ើស្សអើង; 
 ការចូេរួម្ោ៉ាងានម្របសិ្ទ្ធភ្ជព និងសពញសេញ ស ើយនិងការណែេម្រតូវសគរួម្

បញ្ចូ េសៅកា ងស្ងាម្; 
 ការសគ្នរពចំសពាេះភ្ជពខ ស្គ្នា  និងការទ្ទួ្េយកនូវប ដ ជនណែេានពិការភ្ជព 

ណែេជាណផ្ាកមួ្យននភ្ជពចម្រម្ុេះរបស់្ម្ន ស្ស និងម្ន ស្សជាតិ; 
 ការានឱកាស្សស្មើៗគ្នា ; 
 ការទ្ទួ្េបាននូវសស្វាកម្មនន; 
 ស្ម្ភ្ជពរវាងប រស្ និងស្រស្ដី; 
 ការសគ្នរពចំសពាេះការវវិតដន៍ននស្ម្តាភ្ជពរបស់្ក ារណែេានពិការភ្ជព និងការ

សគ្នរពចំសពាេះសិ្ទ្ធិក ារណែេានពិការភ្ជពសែើម្បីណថរកាអតាស្ញ្ញា ែរបស់្ពួក
សគ; ស ើយនិង 

 ភ្ជពជានែគូោ៉ាងស្កម្មរវាងណផ្ាកសស្វាកម្ម និងប ដ ជនណែេានពិការភ្ជព, 
ស ើយសៅសពេស្ម្រម្យ គឺជាមួ្យនឹងម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ និង/ឬ 
អាកតស្ ូម្តិគំ្នម្រទ្ែេ់ពិការជន។ 

សគ្នេការែ៍ម្រគប់ម្រគងគ ែភ្ជព 

សគ្នេការែ៍ទំងសនេះពិពែ៌ននូវស្ម្បតដិេកខែៈស្ាូេសំ្ខាន់ៗននសស្វាកម្មណែេសដដ ត
សៅសេើគ ែភ្ជពស្ម្រាប់ប ដ ជនណែេានពិការភ្ជព។ សគ្នេការែ៍ទំងសនេះសដដ ត
សំ្ខាន់សេើការចូេរួម្ពាក់ព័នធរបស់្ប ដ ជនណែេានពិការភ្ជព រួម្ទំងម្រកុម្ម្រគួសារ, 
មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ និងអាកតស្ ូម្តិគំ្នម្រទ្ែេ់ពិការជន សៅកា ងការឃ្េ ំសម្ើេ និងការ
ពិនិតយសស្ើសរ ើស ើងវញិនូវសស្វាកម្ម និងការជួយគំ្នម្រទ្នន។ សគ្នេការែ៍ទំងសនេះក៏សដដ ត
សំ្ខាន់សេើការានទ្ស្សនៈណវងឆ្ា យអំពីរសបៀបណែេសស្វាកម្ម ឬការជួយគំ្នម្រទ្រួម្ចំណែក
ែេ់ជីវតិរបស់្ជនទំងសនេះ។ 

សគ្នេការែ៍ម្រគប់ម្រគងគ ែភ្ជពរួម្ាន៖ 

 សដដ តការយកចិតដទ្ កដាក់សេើេទ្ធផ្េស្ម្រាប់ប ដ ជនណែេសម្របើម្របាស់្សស្វាកម្ម 
និងការជួយគំ្នម្រទ្; 

 ផ្ដេ់ភ្ជពជាអាកែឹកនំ; 
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 ឲ្យប គាេ និងប គាេិកានការចូេរួម្ពាក់ព័នធ; 
 សម្របើម្របាស់្វធីិ្សាស្រស្ដសដាេះស្រសាយជាេកខែៈែំសែើ រការ; 
 ចាប់យកវធីិ្សាស្រស្ដសដាេះស្រសាយជាេកខែៈម្របព័នធ; 
 ជំរ ញសេើកទឹ្កចិតដឲ្យសធ្វើការងារកាន់ណតម្របសស្ើរស ើងជាេំដាប់; 
 សធ្វើការស្សម្រម្ចចិតដសដាយណផ្អកសេើភស្ដ តាងជាព័ត៌ានជាក់ណស្ដងម្រគប់ម្រគ្នន់; ស ើយ

និង 

 ចូេរួម្ស្កម្មសៅកា ងការស្ ការគ្នា កា ងភ្ជពជានែគូ។ 

រាេ់ស្ដង់ដារនីមួ្យៗ គឺបានបសងកើតស ើងសដាយឈរសេើសគ្នេការែ៍មូ្េដាឋ នសំ្ខាន់ៗ
ទំងសនេះែូចគ្នា ។ 

សិ្ទ្ធិស្ម្រាប់ប ដ ជន 

សនេះគឺជាចំែ ចសំ្ខាន់ថមីននស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិ។ វាគូស្បញ្ញា ក់អំពីសិ្ទ្ធិននរបស់្ប គាេ
ណែេស្ដង់ដារនីមួ្យៗសធ្វើការសេើកកម្ពស់្ ឬជួយគំ្នម្រទ្។ ចំែ ចសនេះជួយពម្រងឹងកាន់ណត
ខាេ ំងសេើសគ្នេការែ៍ទំងឡាយននសិ្ទ្ធិម្ន ស្សណែេម្រគបែែដ ប់សៅសេើរាេ់ស្ដង់ដារ
ទំងអស់្។ 

េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ប ដ ជន 

សនេះគឺជាចំែ ចសំ្ខាន់ថមីននស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិ។ វាពិពែ៌ននូវអវីណែេប គាេកំព ងសម្របើ
ម្របាស់្សស្វាកម្ម ឬការជួយគំ្នម្រទ្ែេ់ពិការជន គួរណតទ្ទួ្េបាន តាម្រយៈស្មិ្ទ្ធផ្េោ៉ាង
ានម្របសិ្ទ្ធភ្ជពននស្ដង់ដារជាក់លាក់ មួ្យ។ 

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ណផ្ាកសស្វាកម្ម 

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ណផ្ាកសស្វាកម្មផ្ដេ់នូវសស្ចកដីម្របកាស្ណែនំអំពីតម្រម្ូវការននណែេពាក់
ព័នធស្ម្រាប់ឲ្យសស្វាកម្មទំងសនេះស្សម្រម្ចបាននូវស្ដង់ដារនីមួ្យៗ។ 

សូ្ចនករែ៍ននការអន វតដ 

សូ្ចនករែ៍ននការអន វតដផ្ដេ់នូវសស្ចកដីណែនំសេើស្កម្មភ្ជពនន និងរសបៀបសធ្វើការងារ
សផ្សងៗ ណែេគួរអន វតដសែើម្បីគំ្នម្រទ្ែេ់ស្ដង់ដារ។ សូ្ចនករែ៍ទំងសនេះពិពែ៌ននូវអវី
ណែេសស្វាកម្មទំងសនេះម្រតូវសធ្វើសែើម្បីបំសពញសៅតាម្ស្ដង់ដារនីមួ្យៗ និងអវីណែេប គាេ, 
ម្រកុម្ម្រគួសារ និងអាកសម្ើេណថទំអាចស្ងឃឹម្នឹងទ្ទួ្េបាន។ សស្ចកដីណែនំណផ្អកសេើ
ភស្ដ តាងអំពីស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិស្ម្រាប់សស្វាកម្មបសម្រម្ើជនពិការ (The National 

Standards for Disability Services Evidence Guide) រួម្ានឧទ រែ៍ជាសម្រចើននន
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ភស្ដ តាងណែេសស្វាកម្មទំងសនេះអាចសម្របើសែើម្បីសធ្វើការវាយតនម្េថ្នសតើខេួនអន សលាម្តាម្
ស្ដង់ដារនីមួ្យៗសដាយរសបៀប ។  
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ស្ដង់ដារទី្១៖ 

សិ្ទ្ធិ 
សគ្នេបំែងននស្ដង់ដារសនេះគឺសែើម្បីសេើកកម្ពស់្សី្េធ្ម៌្, ការផ្ដេ់សស្វាកម្មណែេាន
ស្ វតាិភ្ជព និងសដាយការសគ្នរព ណែេស្រស្បតាម្តម្រម្ូវការចាប់, ម្របសិ្នសបើមិ្នសេើស្ពី
តម្រម្ូវការចាប់សទ្សនេះ ស ើយនិងស្សម្រម្ចបាននូវេទ្ធផ្េវជិាានស្ម្រាប់ប ដ ជនណែេ
ានពិការភ្ជព។ សគ្នេការែ៍សិ្ទ្ធិម្ន ស្ស គឺានភ្ជពទក់ទ្ងគ្នា ចំសពាេះម្រគប់ស្ដង់ដារ
ទំងអស់្ ស ើយស្ដង់ដារនីមួ្យៗជួយគំ្នម្រទ្ែេ់ការស្សម្រម្ចបាននូវសិ្ទ្ធិជាមូ្េដាឋ ន។ 
ស្ដង់ដារសនេះានការយកចិតដទ្ កដាក់សេើសិ្ទ្ធិជាក់លាក់មួ្យចំនួនែូចជាការស្សម្រម្ចសជាគ
វាស្នខេួនឯង, ជសម្រម្ើស្, ការសគ្នរពែេ់ព័ត៌ានស្ាា ត់ដទ េ់ខេួន និងសិ្ទ្ធិសស្រភី្ជពសៅ
កា ងការមិ្នរងសម្រគ្នេះពីការសរ ើស្សអើង។ 

ស្ដង់ដារសនេះទ្ទួ្េសាា េ់នូវសិ្ទ្ធិសស្រភី្ជពកា ងការបសញ្ចញម្តិរបស់្ប ដ ជនណែេាន
ម្កជាមួ្យស្រសាប់ និងសិ្ទ្ធិសៅកា ងការស្សម្រម្ចចិតដ និងភ្ជពាច ស់្ការសេើការម្រគប់ម្រគងជីវតិ
របស់្ពួកសគដទ េ់។ ស្ដង់ដារសនេះពម្រងឹងបណនាម្នូវសិ្ទ្ធិមូ្េដាឋ នម្រគឹេះរបស់្ប ដ ជនណែេ
ានពិការភ្ជពកា ងការទ្ទួ្េបាននូវការសគ្នរព និងភ្ជពនថេថាូរ។ សនេះរួម្ានការយេ់ែឹង
អំពីហានិភ័យ គឺសិ្ទ្ធិកា ងការសម្រជើស្សរ ើស្យកភ្ជពម្របថ យម្របថ្ននខេេះសៅកា ងជីវតិ។  

ស្ដង់ដារសនេះទ្ទួ្េសាា េ់នូវសម្រគ្នេះថ្នា ក់មួ្យចំនួនពីការសបៀតសបៀន, ការសធ្វស្ម្របណ ស្មិ្ន
យកចិតដទ្ កដាក់, ការបំពាន និងអំសពើ ិងា ណែេជនានពិការភ្ជពខេេះអាចម្របឈម្ម្ ខ
សៅសពេសម្របើម្របាស់្សស្វាកម្ម ឬការជួយគំ្នម្រទ្។ ស្ដង់ដារសនេះគូស្បញ្ញា ក់នូវតួនទី្មួ្យ
ចំនួនស្ម្រាប់សស្វាកម្ម និងការជួយគំ្នម្រទ្, ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ និងអាកតស្ ូ
ម្តិគំ្នម្រទ្ែេ់ជនពិការសៅកា ងការកាត់បនាយសម្រគ្នេះថ្នា ក់ទំងសនេះ។ ស្ដង់ដារសនេះសេើក
កម្ពស់្សិ្ទ្ធិប គាេ និងការទ្ទួ្េខ ស្ម្រតូវរបស់្ប គាេ និងពីខាងណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្ម។  

ស្ដង់ដារសនេះសដដ តការយកចិតដទ្ កដាក់សេើសារៈសំ្ខាន់នន៖ 

 ភ្ជពនថេថាូរ និងការសគ្នរព; 
 សិ្ទ្ធិសស្រភី្ជពកា ងការបសញ្ចញម្តិ; 
 ការស្សម្រម្ចសជាគវាស្នសដាយខេួនឯង; 
 ជសម្រម្ើស្ និងការម្រគប់ម្រគង; 
 ព័ត៌ានស្ាា ត់ និងព័ត៌ានជាឯកជន; 
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 សិ្ទ្ធិសស្រភី្ជពសៅកា ងការមិ្នរងសម្រគ្នេះពីការសរ ើស្សអើង, ការសកងម្របវញ័្ច , ការបំពាន, 
ការសបៀតសបៀន, ការសធ្វស្ម្របណ ស្មិ្នយកចិតដទ្ កដាក់ និងអំសពើ ិងា; 

 តួនទី្របស់្ម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ និងអាកតស្ ូម្តិគំ្នម្រទ្ពិការជន
សៅកា ងការការពារសិ្ទ្ធិទំងសនេះ; ស ើយនិង 

 ម្របព័នធទូ្េំទូ្លាយននសែើម្បីទ្ប់សាក ត់ ឬក៏ស្េើយតបភ្ជេ ម្ៗសៅនឹងការរសំលាភ
បំពានសផ្សងៗផ្ទ យនឹងសិ្ទ្ធិទំងសនេះ។ 

សិ្ទ្ធិស្ម្រាប់ប ដ ជន 

ខា ំានសិ្ទ្ធិសែើម្បីអន វតដការម្រគប់ម្រគង និងការសម្រជើស្សរ ើស្សៅសពេណែេខា ំសម្របើម្របាស់្សស្វា
កម្ម ឬការគំ្នម្រទ្សផ្សងៗ។ ខា ំក៏ានសិ្ទ្ធិផ្ងណែរចំសពាេះការយេ់ែឹងអំពីសម្រគ្នេះថ្នា ក់ និងការ
មិ្នរងសម្រគ្នេះសដាយសារការសរ ើស្សអើង និងការសបៀតសបៀន។ 

េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ប ដ ជន 

ខា ំអាចសធ្វើការសម្រជើស្សរ ើស្សផ្សងៗអំពីសស្វាកម្ម និងការជួយគំ្នម្រទ្ននណែេខា ំសម្របើ ស ើយនិង
រសបៀបណែេខា ំសម្របើម្របាស់្សស្វាកម្មទំងសនេះ។ សៅសពេណែេខា ំសម្របើម្របាស់្សស្វាកម្ម 
ឬការគំ្នម្រទ្, ខា ំានស្ វតាិភ្ជព និងម្រតូវសគសគ្នរព។  

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ណផ្ាកសស្វាកម្ម 
ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសេើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិរបស់្ប គាេកា ងការទ្ទួ្េបានសិ្ទ្ធិសស្រភី្ជពកា ងការ
បសញ្ចញម្តិ, សិ្ទ្ធិកា ងការស្សម្រម្ចសជាគវាស្នខេួនឯង និងការស្សម្រម្ចចិតដ រួម្ទំងទ្ប់
សាក ត់ោ៉ាងស្កម្មក ំឲ្យានការបំពាន, ការសបៀតសបៀន, ការសធ្វស្ម្របណ ស្មិ្នយកចិតដទ្ ក
ដាក់ និងអំសពើ ិងា។ 

សូ្ចនករែ៍ននការអន វតដ 
1:1 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្ម, ប គាេិក និងអាកស្ម័ម្រគចិតដរបស់្សាា ប័នអាកផ្ដេ់សស្វាកម្ម

ម្របម្រពឹតដសៅសេើប គាេពិការជនសដាយការសគ្នរព និងសស្ចកដីនថេថាូ។ 

 

1:2 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្ម, ប គាេិក និងអាកស្ម័ម្រគចិតដរបស់្សាា ប័នអាកផ្ដេ់សស្វាកម្ម
ទ្ទួ្េសាា េ់ និងសេើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិសស្រភី្ជពកា ងការបសញ្ចញម្តិរបស់្ប គាេ។ 

 

1:3 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មគំ្នម្រទ្ែេ់ការស្សម្រម្ចចិតដោ៉ាងស្កម្ម និងជសម្រម្ើស្របស់្ប គាេ 
សដាយរួម្ទំងការផ្ដេ់ព័ត៌ានឲ្យបានទន់សពេសវលាសៅកា ងទ្ម្រម្ង់ស្ម្រម្យ សែើម្បី
គំ្នម្រទ្ែេ់ប គាេពិការជន, ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ និងអាកសម្ើេណថទំកា ងការស្សម្រម្ចចិតដ
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ឲ្យបានម្រតឹម្ម្រតូវសដាយានព័ត៌ានម្រគប់ម្រគ្នន់ និងយេ់ែឹងអំពីសិ្ទ្ធិ និងការទ្ទួ្េ
ខ ស្ម្រតូវទំងឡាយរបស់្ពួកសគ។ 

 

1:4 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មផ្ដេ់នូវយ ទ្ធសាស្រស្ដគំ្នម្រទ្ណែេណផ្អកសេើជសម្រម្ើស្ននការរតឹតបិត
តិចតួច ស ើយទន់ស្ម័្យ, ណផ្អកសេើភស្ដ តាងជាក់ណស្ដង, ានតាេ ភ្ជព និងាន
ស្ម្តាភ្ជពកា ងការពិនិតយសស្ើសរ ើស ើងវញិ។ 

 

1:5 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មានវធិានការទ្ប់សាក ត់សៅនឹងកណនេងសែើម្បីធានឲ្យបានថ្ន
ប គាេពិការជនមិ្នរងនូវការសរ ើស្សអើង, ការសកងម្របវញ័្ច , ការបំពាន, ការសបៀតសបៀន, 
ការសធ្វស្ម្របណ ស្មិ្នយកចិតដទ្ កដាក់ និងអំសពើ ិងា។ 

 

1:6 ណផ្ាកសម្រម្ើសស្វាកម្មសដាេះស្រសាយការរសំលាភសិ្ទ្ធិភ្ជេ ម្ៗ និងជាេកខែៈម្របព័នធសែើម្បី
ធានឲ្យបាននូវឱកាស្ស្ម្រាប់ណកេម្អឲ្យកាន់ណតម្របសស្ើរស ើង។ 

 

1:7 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មគំ្នម្រទ្ែេ់ប គាេពិការជនសដាយផ្ដេ់ព័ត៌ានឲ្យពួកសគ ស ើយ
ម្របសិ្នសបើចំាបាច់ គឺានឱកាស្ទ្ទួ្េបាននូវឱវាទ្ណផ្ាកចាប់ និង/ឬ ការតស្ ូម្តិ
។ 

 

1:8 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មទ្ទួ្េសាា េ់នូវតួនទី្របស់្ប ដ ម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាក
សម្ើេណថទំ និងអាកតស្ ូម្តិ សៅកា ងការការពារ និងសេើកតសម្កើងសិ្ទ្ធិរបស់្ប ដ
ជនណែេានពិការភ្ជព។ 

 

1:9 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មរកាទ្ កនូវព័ត៌ានដទ េ់ខេួនជាការស្ាា ត់ និងជាេកខែៈឯក
ជន។ 
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ស្ដង់ដារទី្២៖ 

ការចូេរួម្ និងការម្រតូវសគរួម្បញ្ចូ េ 

សគ្នេបំែងននស្ដង់ដារសនេះគឺសែើម្បីសេើកកម្ពស់្ការភ្ជា ប់ទំ្នក់ទំ្នងរបស់្ប ដ ជនណែេ
ានពិការភ្ជពជាមួ្យនឹងម្រកុម្ម្រគួសារ និងមិ្តដភកដិរបស់្ពួកសគ ក៏ែូចជាស្ គម្ន៍ណែេ
ពួកសគបានសម្រជើស្សរ ើស្ផ្ងណែរ។ ស្ដង់ដារសនេះក៏តម្រម្ូវផ្ងណែរឲ្យប ដ សស្វាកម្មម្រតូវសធ្វើការ
ជាមួ្យនឹងប គាេពិការជនសែើម្បីឲ្យពួកសគានេទ្ធភ្ជពកា ងការចូេរួម្ និងម្រតូវសគរួម្
បញ្ចូ េោ៉ាងពិតម្របាកែ។ 

ស្ដង់ដារសនេះទ្ទួ្េសាា េ់នូវតួនទី្ណែេប ដ សស្វាកម្មអាចសធ្វើបានសៅកា ងការឲ្យប ដ
ជនានពិការភ្ជពានេទ្ធភ្ជពចូេរួម្ចំណែក និងការម្រតូវសគរួម្បញ្ចូ េ រួម្ទំងការចូេ
រួម្សដាយានតនម្េរបស់្ពួកសគសៅកា ងស្ គម្ន៍ ែូចជាការសធ្វើការងារ និងការសរៀនសូ្ម្រត
។ សៅកា ងការអន វតដតាម្ស្ដង់ដារសនេះ សស្វាកម្មទំងឡាយនឹងគំ្នម្រទ្ោ៉ាងស្កម្ម ស ើយ
ជំរ ញសេើកទឹ្កចិតដឲ្យប គាេពិការជនសធ្វើការភ្ជា ប់ទំ្នក់ទំ្នងជាមួ្យនឹងម្រកុម្ម្រគួសារ និង
មិ្តដភកដិ ស ើយានអារម្មែ៍ថ្ន ខេួនម្រតូវសគរួម្បញ្ចូ េសៅកា ងស្ គម្ន៍ណែេខេួនបាន
សម្រជើស្សរ ើស្។ ការចូេរួម្សនេះ គួរណតណផ្អកសៅសេើចំ ប់អារម្មែ៍, អតដស្ញ្ញា ែ, វបបធ្ម៌្
សករែំណែេ និងការចង់បានរបស់្ប គាេពិការជនសនេះ។ ជាការសំ្ខាន់ផ្ងណែរ ការសដដ ត
ការយកចិតដទ្ កដាក់សេើ “តួនទី្ានតនម្េ” ម្រតូវណតជាជសម្រម្ើស្មួ្យរបស់្ប គាេពិការជន។ 
ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មទំងឡាយក៏ម្រតូវណតសធ្វើការជាមួ្យនឹងស្ គម្ន៍ទំងមូ្េសែើម្បីសេើក
កម្ពស់្ការចូេរួម្ និងការម្រតូវសគរួម្បញ្ចូ េ។ 

ស្ដង់ដារសនេះសដដ តការយកចិតដទ្ កដាក់សេើសារៈសំ្ខាន់នន៖ 

 ការសេើកកម្ពស់្តួនទី្ានតនម្េស្ម្រាប់ប ដ ជនណែេានពិការភ្ជពសៅកា ងជីវតិ
សាធារែៈ និងជីវតិឯកជន; 

 ការភ្ជា ប់ទំ្នក់ទំ្នងជាមួ្យនឹងម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ និងស្ គម្ន៍ណែេពួកសគ
សម្រជើស្សរ ើស្; 

 ការចូេរួម្កា ងស្ គម្ន៍ និងកា ងណផ្ាកសស្ែឋកិចច និងផ្េម្របសោជន៍ណែេានម្ក
ជាមួ្យស្ម្រាប់ប គាេពិការជន និងស្ គម្ន៍ទំងមូ្េ; 

 ការចូេរួម្សដាយណផ្អកសេើចំ ប់អារម្មែ៍, អតដស្ញ្ញា ែ, វបបធ្ម៌្សករែំណែេ, 
ការចង់បាន, សគ្នេសៅ និងបំែងម្របាថ្នា ននរបស់្ប គាេពិការជន (ណែេអាច
ានការដេ ស់្បដូរកា ងចសនេ េះសពេ មួ្យ); ស ើយនិង 
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 តួនទី្របស់្ម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ, អាកតស្ ូម្តិ និងអងាការសផ្សងៗ
សទ្ៀតកា ងការសេើកកម្ពស់្ការចូេរួម្ និងការម្រតូវសគរួម្បញ្ចូ េ។ 

សិ្ទ្ធិស្ម្រាប់ប ដ ជន  

ខា ំានសិ្ទ្ធិចូេរួម្សៅកា ងស្ គម្ន៍ណែេខា ំសម្រជើស្សរ ើស្។ ខា ំក៏ានសិ្ទ្ធិផ្ងណែរសៅកា ងការ
ស្សម្រម្ចចិតដអំពីរសបៀបណែេខា ំទក់ទ្ងជាមួ្យនឹងម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ និងស្ គម្ន៍។ 

េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ប ដ ជន 

ខា ំសធ្វើតាម្ចំ ប់អារម្មែ៍របស់្ខា ំ សដាយានការគំ្នម្រទ្ពីណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មរបស់្ខា ំ, 
ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំរបស់្ខា ំ ឬអាកតស្ ូម្តិ។ 

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ណផ្ាកសស្វាកម្ម 

ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសធ្វើការជាមួ្យនឹងប គាេពិការជន និងម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ និងអាក
សម្ើេណថទំ សែើម្បីសេើកកម្ពស់្ឲ្យានឱកាស្សម្រចើនស្ម្រាប់ការចូេរួម្សដាយានន័យ និង
ការម្រតូវសគរួម្បញ្ចូ េោ៉ាងស្កម្មសៅកា ងស្ងាម្។ 

សូ្ចនករែ៍ននការអន វតដ 
 

2:1 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសេើកកម្ពស់្ោ៉ាងស្កម្មនូវតួនទី្ណែេានតនម្េស្ម្រាប់ប ដ
ជនណែេានពិការភ្ជពជ ំវញិការសម្រជើស្សរ ើស្របស់្ពួកសគ។ 

 

2:2 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសធ្វើការរួម្គ្នា ជាមួ្យនឹងប គាេពិការជនសែើម្បីភ្ជា ប់ទំ្នក់ទំ្នង
ជាមួ្យនឹងម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ និងស្ គម្ន៍ណែេពួកសគសម្រជើស្សរ ើស្ចូេរួម្។ 

 

2:3 ប គាេិកយេ់ែឹង, សគ្នរព និងជួយស្ម្រម្បស្ម្រម្ួេែេ់ចំ ប់អារម្មែ៍ និង
ចំែង់ចំែូេចិតដរបស់្ប គាេពិការជនទក់ទ្ងនឹងការងារ, ការសរៀនសូ្ម្រត, 
ស្កម្មភ្ជពស្ងាម្ និងការភ្ជា ប់ទំ្នក់ទំ្នងនឹងស្ គម្ន៍សៅកា ងសពេសវលា 
មួ្យ។ 

 

2:4 សៅសពេស្ម្រម្យ ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសធ្វើការជាមួ្យនឹងម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាក
សម្ើេណថទំ ឬអាកតស្ ូម្តិ សែើម្បីជួយែេ់ប គាេពិការជនសេើកកម្ពស់្ការភ្ជា ប់
ទំ្នក់ទំ្នងជាមួ្យនឹងស្ គម្ន៍, ការម្រតូវសគរួម្បញ្ចូ េ និងការចូេរួម្សៅកា ង
ស្ គម្ន៍។ 
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2:5 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសធ្វើការជានែគូជាមួ្យនឹងអងាការែនទ្សទ្ៀត និងស្ាជិក
ស្ គម្ន៍សែើម្បីគំ្នម្រទ្ែេ់ប គាេពិការជនកា ងការចូេរួម្ោ៉ាងស្កម្មសៅកា ង
ស្ គម្ន៍របស់្ពួកសគ។ 

 

2:6 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសម្របើម្របាស់្យ ទ្ធសាស្រស្ដននណែេសេើកកម្ពស់្ការភ្ជា ប់ទំ្នក់
ទំ្នងនឹងស្ គម្ន៍ និងវបបធ្ម៌្ ស្ម្រាប់ប ដ ជនណែេជាជនជាតិសែើម្អូស្រសាដ េី 
និងជាពេរែឋសកាេះ Torres Strait។ 
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ស្ដង់ដារទី្៣៖ 

េទ្ធផ្េប គាេ 

សគ្នេបំែងននស្ដង់ដារសនេះគឺសែើម្បីសេើកកម្ពស់្វធីិ្សាស្រស្ដសដាេះស្រសាយបញ្ញា ននណែេ
សដដ តការយកចិតដទ្ កដាក់សេើប គាេពិការជនសៅកា ងការផ្ដេ់សស្វាកម្ម សដាយានប គាេ
ពិការជនែឹកម្ ខ និងតម្រម្ង់ទិ្ស្សៅណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្ម និងការគំ្នម្រទ្របស់្ពួកសគ។  

ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មណែេប ដ ជនានពិការភ្ជពសម្របើម្របាស់្ ម្រតូវសគរពឹំងថ្ន ានភ្ជពងាយ
ស្រស្ួេនឹងបត់ណបនបាន ស ើយស្ម្រម្បសៅតាម្តម្រម្ូវការ និងណផ្ាកខាេ ំងរបស់្ប គាេពិការ
ជន ស ើយនំម្កនូវេទ្ធផ្េវជិាាន។ សនេះរួម្ានពិការភ្ជពរបស់្ប គកេពិការជន ក៏ែូច
ជាតម្រម្ូវការស្ម្រាប់សាា ប័ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្ម ណែេម្រតូវណតែឹងចាស់្ និងស្េើយតបសៅនឹង
បញ្ញា ននណែេទក់ទ្ងនឹងអាយ , សភទ្, វបបធ្ម៌្, សករែំណែេ, ភ្ជសា, ជំសនឿ, អតដ
ស្ញ្ញា ែសភទ្, ទំ្នក់ទំ្នងនែគូសស្ាហា និងកតាដ ពាក់ព័នធសផ្សងៗសទ្ៀត។  

ការស្សម្រម្ចបាននូវេទ្ធផ្េនីមួ្យៗតម្រម្ូវឲ្យានការស្ ការគ្នា រវាងប គាេពិការជន 
និងសាា ប័ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្ម សែើម្បីធានឲ្យបាននូវការសម្រជើស្សរ ើស្ និងការស្សម្រម្ចចិតដ
ោ៉ាងស្កម្ម។ សនេះានន័យថ្ន កិចចខិតខំម្របឹងណម្របងរួម្ណែេណផ្អកសេើការសគ្នរពគ្នា សៅវញិ
សៅម្ក ជាជាងណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសធ្វើការស្សម្រម្ចចិតដទំងអស់្។ ការសដដ តការយកចិតដទ្ ក
ដាក់សេើេទ្ធផ្េនីមួ្យៗរួម្ានប គាេពិការជន និងណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសធ្វើការរួម្គ្នា
សែើម្បីពិនិតយសស្ើសរ ើស ើងវញិនូវែំសែើ រការរកីចសម្រម្ើនសម្របៀបសធ្ៀបសៅនឹងេទ្ធផ្េនន
ណែេសគបានសរៀបចំណផ្នការទ្ ក និងណែេសគអាចវាស់្ណវងបាន។  

ស្ដង់ដារសនេះក៏ទ្ទួ្េសាា េ់ផ្ងណែរនូវការអាចសែើរតួនទី្របស់្ម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាក
សម្ើេណថទំ និងអាកតស្ ូម្តិ សដាយានការយេ់ម្រពម្ពីប គាេពិការជនសៅកា ងការសរៀបចំ
ណផ្នការ, ការផ្ដេ់សស្វាកម្ម និងការពិនិតយសស្ើសរ ើស ើងវញិ។ ស្ដង់ដារសនេះជំរ ញសេើកទឹ្កចិតដ
ឲ្យានការស្នទនជាស្កម្មរវាងប គាេពិការជន, ម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ 
និង/ឬ អាកតស្ ូម្តិរបស់្ពួកសគ ស ើយនិងណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្ម ទក់ទ្ងនឹងែំសែើ រការនន
សស្វាកម្ម ឬការគំ្នម្រទ្ណែេបានផ្ដេ់ជូន ខែៈសពេណែេានការសដដ តការយកចិតដទ្ ក
ដាក់សេើជសម្រម្ើស្ននណែេានការរតឹតបឹតតិចតួច។ 
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ស្ដង់ដារសនេះសដដ តការយកចិតដទ្ កដាក់សេើសារៈសំ្ខាន់នន៖ 

 ប ដ ជនណែេានពិការភ្ជពែឹកនំ និងតម្រម្ង់ទិ្ស្សៅននការគំ្នម្រទ្របស់្ពួកសគ
សដាយានការគំ្នម្រទ្ពីម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ និងអាកតស្ ូម្តិ 
(សដាយានការអន ញ្ញា តយេ់ម្រពម្); 

 ការសរៀបចំណផ្នការ, ការអន វតដ និងការពិនិតយសស្ើសរ ើសស្វាកម្ម គឺណផ្អកសេើភ្ជពខាេ ំង, 
តម្រម្ូវការ និងសគ្នេសៅជីវតិននរបស់្ប គាេពិការជន; 

 ការស្ ការគ្នា  និងការស្នទនគ្នា ; 
 ការស្េើយតបសេឿនរ ័ស្សៅនឹងភ្ជពចម្រម្ុេះ; ស ើយនិង 

 ជសម្រម្ើស្ននការរតឹតបិតអបបបរា។ 

សិ្ទ្ធិស្ម្រាប់ប ដ ជន  

ខា ំានសិ្ទ្ធិែឹកនំ និងតម្រម្ង់ទិ្ស្សៅសេើការស្សម្រម្ចចិតដសផ្សងៗអំពីជីវតិរបស់្ខា ំ ស ើយ
និងសស្វាកម្មននណែេខា ំសម្របើសែើម្បីជួយគំ្នម្រទ្ខា ំ។ 

េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ប ដ ជន 

ខា ំសម្របើម្របាស់្សស្វាកម្ម និងការគំ្នម្រទ្ននណែេណផ្អកសេើភ្ជពខាេ ំងរបស់្ខា ំ ស ើយជួយគំ្នម្រទ្ខា ំ
សែើម្បីោនែេ់សគ្នេសៅជីវតិននរបស់្ខា ំ។ 

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ណផ្ាកសស្វាកម្ម 

សស្វាកម្ម និងការគំ្នម្រទ្ននម្រតូវបានសគសធ្វើការវាយតនម្េ, សរៀបចំណផ្នការ, ផ្ដេ់សស្វាកម្ម 
និងការពិនិតយសស្ើសរ ើស ើងវញិ សែើម្បីពម្រងឹងបណនាម្សេើភ្ជពខាេ ំងរបស់្ប គាេ និងផ្ដេ់
េទ្ធភ្ជពឲ្យប គាេពិការជនោនែេ់សគ្នេសៅននរបស់្ពួកសគ។ 

សូ្ចនករែ៍ននការអន វតដ 
 

3:1 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសធ្វើការរួម្គ្នា ជាមួ្យនឹងប គាេពិការជន ស ើយសដាយានការ
អន ញ្ញា តពីប គាេពិការជន ស្ ការជាមួ្យម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ 
ឬអាកតស្ ូម្តិរបស់្ពួកសគ សែើម្បីសធ្វើការកំែត់ឲ្យែឹងនូវភ្ជពខាេ ំង, តម្រម្ូវការ និង
សគ្នេសៅជីវតិនន។ 

 

3:2 ការសរៀបចំណផ្នការ, ការផ្ដេ់សស្វាកម្ម និងការពិនិតយសស្ើសរ ើស ើងវញិនូវសស្វាកម្ម គឺ
ណផ្អកសេើជសម្រម្ើស្របស់្ប គាេ សដាយម្រតូវសធ្វើស ើងជាមួ្យនឹងប គាេពិការជន ស ើយ
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ម្របសិ្នសបើានការអន ញ្ញា តពីប គាេពិការជន គឺម្រតូវសធ្វើស ើងជាមួ្យនឹងម្រកុម្
ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ ឬអាកតស្ ូម្តិរបស់្ពួកសគ។ 

 

3:3 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសរៀបចំណផ្នការ, ផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម ស ើយជាសទ្ៀងទត់សធ្វើការ
ពិនិតយសស្ើសរ ើស ើងវញិនូវសស្វាកម្ម ឬការជួយគំ្នម្រទ្ សដាយសម្របៀបសធ្ៀបសៅនឹង
េទ្ធផ្េជីវតិណែេសគអាចសធ្វើការវាស់្ណវងបាន។ 

 

3:4 ការសរៀបចំណផ្នការ និងការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម គឺជាការស្េើយតបទន់សពេសវលាសៅ
នឹងភ្ជពចម្រម្ុេះណែេកា ងសនេះរួម្ានែូចជាពិការភ្ជព, អាយ , សភទ្, វបបធ្ម៌្, 
សករែំណែេ, ភ្ជសា, ជំសនឿ, អតដស្ញ្ញា ែផ្េូវសភទ្, ទំ្នក់ទំ្នងនែគូសស្ាហា និង
កតាដ ពាក់ព័នធសផ្សងៗសទ្ៀត។ 

 

3:5 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មស្ ការគ្នា ជាមួ្យនឹងសាា ប័ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្មែនទ្សទ្ៀតសៅ
កា ងការសរៀបចំណផ្នការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម និងសែើម្បីគំ្នម្រទ្ែេ់ស្ម្តាភ្ជពនផ្ទកា ងរបស់្
សាា ប័នសៅកា ងការស្េើយតបសៅនឹងតម្រម្ូវការចម្រម្ុេះគ្នា ជាសម្រចើន។ 
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ស្ដង់ដារទី្៤៖ 

ការតវា៉ា និងការផ្ដេ់ម្តិសោបេ់ម្កវញិ 

សគ្នេបំែងននស្ដង់ដារសនេះគឺសែើម្បីធានឲ្យបានថ្នទំងម្តិសោបេ់វជិាាន និង
អវជិាាន, ការតវា៉ា និងជសាេ េះននម្រតូវបានសគសដាេះស្រសាយោ៉ាងានម្របសិ្ទ្ធភ្ជព ស ើយក៏
ម្រតូវសគសម្ើេស ើញថ្នជាឱកាស្ស្ម្រាប់សធ្វើឲ្យសាា នភ្ជពានការម្របសស្ើរស ើងផ្ងណែរ។ 
សែើម្បីបំសពញសៅតាម្ស្ដង់ដារសនេះ សាា ប័ន/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្មម្រតូវសគតម្រម្ូវឲ្យានម្របព័នធ
ស្ម្រាប់ទំ្នក់ទំ្នងោ៉ាងានម្របសិ្ទ្ធភ្ជព និងចាស់្លាស់្សែើម្បីពិនិតយសម្ើេ និងសដាេះ
ស្រសាយបញ្ញា ននណែេប ដ ប គាេពិការជន, ម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ និង
អាកតស្ ូម្តិបានសេើកស ើង។  

ស្ដង់ដារសនេះទ្ទួ្េសាា េ់ថ្ន ការផ្ដេ់ម្តិសោបេ់ម្កវញិណែេទន់សពេសវលា និងេអ  
សដាយរួម្ទំងការស្រសស្ើរ និងការតវា៉ា គឺជាគនេឹេះជំរ ញោ៉ាងសំ្ខាន់ស្ម្រាប់ការសធ្វើឲ្យការ
ងារានការម្របសស្ើរស ើងជាេំដាប់។ ប ដ សស្វាកម្មគួរណតផ្ដេ់ឱកាស្ខ ស្ៗគ្នា ជាសម្រចើន
សែើម្បីណស្វងរកការផ្ដេ់ម្តិសោបេ់ម្កវញិពីសំ្ ក់ប គាេពិការជនណែេរួម្ានការ
ផ្ដេ់ម្តិសោបេ់ពីមួ្យនថាសៅមួ្យនថា, ការចូេរួម្ជាស្កម្ម និងការពិសម្រគ្នេះសោបេ់ជា
ផ្េូវការ, ការសធ្វើស្ម្រម្ង់ម្តិជាសទ្ៀងទត់អំពីការសពញចិតដ ឬការឲ្យសោបេ់ពីប ដ ម្រកុម្
អតិថិជន។ 

បណនាម្សេើស្ពីសនេះ ស្ដង់ដារសនេះទ្ទួ្េសាា េ់ថ្ន ប ដ ជនម្រតូវណតានអារម្មែ៍ថ្នពួកសគ
ានស្ វតាិភ្ជពសៅកា ងការតវា៉ា ឬក៏ផ្ដេ់ម្តិសោបេ់អវជិាាន។ កា ងសនេះគឺរួម្ាន
េទ្ធភ្ជពសៅកា ងការទ្ទួ្េបាននូវយនដការឯករាជយស្ម្រាប់ការតវា៉ា, ការសធ្វើបែដឹ ង
ឧទ្ធរែ៍ ឬជសាេ េះសដាយមិ្នបារម្ភអំពីផ្េវបិាកអវជិាាននន ឬក៏ការបាត់បង់សស្វាកម្ម។ 
ស្ដង់ដារសនេះក៏រួម្បញ្ចូ េផ្ងណែរនូវេទ្ធភ្ជពកា ងការសៅណស្វងរកអាកតស្ ូម្តិ និងព័ត៌ាន
ឯករាជយ, ការគំ្នម្រទ្, ឱវាទ្ និងការរកអាកជំនញសធ្វើជាតំ ងរបស់្ខេួន។ 

ស្ដង់ដារសនេះសដដ តការយកចិតដទ្ កដាក់សេើសារៈសំ្ខាន់នន៖ 

 ការម្របាស្រស័្យទក់ទ្ងចាស់្លាស់្ និងសទ្ៀងទត់អំពីរសបៀបផ្ដេ់ម្តិសោបេ់ម្ក
វញិសដាយរួម្ានរសបៀបសធ្វើការតវា៉ា; 

 ការសម្របើម្របាស់្យនដការតវា៉ា និងការផ្ដេ់ម្តិសោបេ់ម្កវញិសនេះជួយជំរ ញឲ្យ
សស្វាកម្មានការរកីចសម្រម្ើនេអម្របសស្ើរស ើងជាេំដាប់; 
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 ម្របព័នធផ្ដេ់ម្តិសោបេ់ណែេានការរួម្បញ្ចូ េម្ន ស្សម្រគប់គ្នា , ភ្ជពស្កម្មម្ ន
បញ្ញា សកើតស ើង និងសធ្វើស ើងសដាយសទ្ៀងទត់;  

 ែំស េះស្រសាយ និងការចាត់ណចងការតវា៉ាសដាយានម្របសិ្ទ្ធភ្ជព; 
 ការចាត់ណចងជសាេ េះសដាយានតាេ ភ្ជព; ស ើយនិង 

 ការទ្ទួ្េបាននូវព័ត៌ានឯករាជយ, ការគំ្នម្រទ្, ឱវាទ្ និងការរកអាកជំនញសធ្វើជា
តំ ងរបស់្ខេួន សែើម្បីធានឲ្យបានថ្នប ដ ជនានេទ្ធភ្ជពអាចផ្ដេ់ម្តិ
សោបេ់ម្កវញិ ឬក៏អាចសធ្វើការតវា៉ាបាន។ 

សិ្ទ្ធិស្ម្រាប់ប ដ ជន 

ខា ំានសិ្ទ្ធិ និងានសស្រភី្ជពសៅកា ងការផ្ដេ់ម្តិសោបេ់វជិាាន និងអវជិាានអំពីម្រគប់
ណផ្ាកទំងអស់្ននការគំ្នម្រទ្ និងសស្វាកម្មរបស់្ខា ំ ស ើយជាេទ្ធផ្េខា ំស្ងឃឹម្ថ្ន អវីៗនឹង
ានការម្របសស្ើរស ើង។ ខា ំក៏ានសិ្ទ្ធិផ្ងណែរកា ងការទ្ទួ្េបាននូវឱវាទ្ និងការគំ្នម្រទ្
ឯករាជយសែើម្បីផ្ដេ់ម្តិសោបេ់ ឬក៏សធ្វើការតវា៉ាសៅសពេណែេខា ំម្រតូវការសធ្វើោ៉ាងែូសចាេះ។ 

េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ប ដ ជន 

ខា ំានវធីិ្ចម្រម្ុេះជាសម្រចើនសៅកា ងការនិោយឲ្យសគែឹងឮអំពីការគំ្នម្រទ្ និងសស្វាកម្មរបស់្ខេួន 
ស ើយសែើរតួនទី្ោ៉ាងសំ្ខាន់សៅកា ងការតាម្ដានអំពីរសបៀបណែេអវីៗនឹងានការម្របសស្ើរ
ស ើង។ ខា ំែឹងនូវរសបៀបណែេអាចទ្ទួ្េបាននូវការគំ្នម្រទ្ និងឱវាទ្ឯករាជយសៅសពេផ្ដេ់
ម្តិសោបេ់ ឬក៏សធ្វើការតវា៉ា មួ្យ។ 

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ណផ្ាកសស្វាកម្ម 

ានការណស្វងរកការផ្ដេ់ម្តិសោបេ់ម្កវញិសទ្ៀងទត់ ស ើយព័ត៌ានទំងសនេះម្រតូវសគ
សម្របើសែើម្បីម្របាប់ែេ់ពិការជនាា ក់ៗ និងសែើម្បីសធ្វើការពិនិតយសស្ើសរ ើស ើងវញិ រួម្ទំងសធ្វើឲ្យ
ម្របសស្ើរស ើងនូវសស្វាកម្មននរបស់្អងាការសាា ប័នណែេផ្ដេ់សស្វាកម្មទំងសនេះ។ 

សូ្ចនករែ៍ននការអន វតដ 
 

4:1 ប គាេពិការជន, ម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ និងអាកតស្ ូម្តិបានទ្ទួ្េ
ការគំ្នម្រទ្ោ៉ាងស្កម្មសែើម្បីផ្ដេ់ម្តិសោបេ់ម្កវញិ, សធ្វើការតវា៉ា ឬក៏សដាេះស្រសាយ
ជសាេ េះសដាយគ្នម នការបារម្ភអំពីផ្េវបិាកអវជិាាន។ 
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4:2 យនដការទំងឡាយកា ងការផ្ដេ់ម្តិសោបេ់រួម្ានការសដាេះស្រសាយការតវា៉ា និង
រសបៀបននការទ្ទួ្េបាននូវការគំ្នម្រទ្ឯករាជយ រួម្ទំងឱវាទ្ និងការរកអាកជំនញសធ្វើ
ជាតំ ង គឺម្រតូវបានម្របាប់ចាស់្លាស់្ែេ់ប គាេពិការជន, ម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដ
ភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ និងអាកតស្ ូម្តិ។ 

 

4:3 ការតវា៉ាទំងឡាយម្រតូវបានសដាេះស្រសាយរួម្គ្នា ជាមួ្យនឹងប គាេពិការជន, ម្រកុម្
ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ ឬក៏អាកតស្ ូម្តិ កា ងេកខែៈស្កម្មសធ្វើចំ ត់
ការម្ នបញ្ញា សកើតស ើង និងឲ្យបានទន់សពេសវលា។ 

 

4:4 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មណស្វងរក ស ើយរួម្ជាមួ្យនឹងប គាេពិការជន, ម្រកុម្ម្រគួសារ, 
មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ និងអាកតស្ ូម្តិ សធ្វើការពិនិតយសស្ើសរ ើសេើម្តិសោបេ់អំពី
ការផ្ដេ់សស្វាកម្ម និងការគំ្នម្រទ្ សដាយសធ្វើស ើងកា ងេកខែៈសទ្ៀងទត់ណែេជាណផ្ាក
មួ្យននការសធ្វើឲ្យម្របសស្ើរស ើងនូវការផ្ដេ់សស្វាកម្ម។ 

 

4:5 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មបសងកើតនូវវបបធ្ម៌្មួ្យណែេសធ្វើឲ្យសស្វាកម្មរបស់្ខេួនានការ
ម្របសស្ើរស ើងជាេំដាប់សដាយសម្របើម្របាស់្នូវការស្រសស្ើរ, ការផ្ដេ់ម្តិសោបេ់ និង
ការតវា៉ា សែើម្បីយកសៅសរៀបចំណផ្នការ, ផ្ដេ់សស្វាកម្ម និងសធ្វើការពិនិតយសស្ើសរ ើស ើង
វញិនូវសស្វាកម្មននរបស់្ខេួនស្ម្រាប់ប គាេពិការជន និងស្ គម្ន៍។ 

 

4:6 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសធ្វើការសដាេះស្រសាយចាត់ណចងជសាេ េះោ៉ាងានម្របសិ្ទ្ធភ្ជព។ 
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ស្ដង់ដារទី្៥៖ 

ការទ្ទួ្េបានសស្វាកម្ម 
សគ្នេបំែងននស្ដង់ដារសនេះគឺសែើម្បីធានឲ្យបានថ្ន ការទ្ទួ្េបានសស្វាកម្ម និងការ
គំ្នម្រទ្គឺយ តដិធ្ម៌្, សស្មើភ្ជព និងានតាេ ភ្ជព សែើម្បីឲ្យប គាេពិការជនបានទ្ទួ្េការគំ្នម្រទ្
សៅសពេណែេគ្នម នសស្វាកម្ម ស ើយឧបស្គាណែេរារាងំមិ្នឲ្យានការទ្ទួ្េបាន
សស្វាកម្មម្រតូវសគកំែត់ែឹង ស ើយឧបស្គាទំងសនេះម្រតូវបានសគែកសចញ។ ស្ដង់ដារសនេះ
អន វតដទំងសៅសេើសស្វាកម្មសទ្ើបសបើកែំសែើ រការ ឬចាប់សផ្ដើម្, ការសម្របើម្របាស់្សស្វាកម្ម 
ស ើយសៅសពេ ណែេទក់ទិ្នចាកសចញ ឬឈប់សម្របើម្របាស់្ែំសែើ រការសស្វាកម្មសនេះ។ 

ការទ្ទួ្េបានសស្វាកម្ម និងការគំ្នម្រទ្នន គឺពឹងណផ្អកសៅសេើកតាដ សផ្សងៗគ្នា ជាសម្រចើន 
សដាយរួម្ទំងទី្កណនេង, តម្រម្ូវការរបស់្ប គាេណែេសគបានកំែត់ែឹង និងស្ម្តាភ្ជពធ្ន
ធានននណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសនេះ។  

ស្ដង់ដារសនេះទ្ទួ្េសាា េ់ថ្ន ប គាេពិការជនគួរបានការគំ្នម្រទ្សែើម្បីយេ់ែឹងអំពីេកខែៈ
វនិិចឆ័យ និងែំសែើ រការសផ្សងៗទក់ទ្ងនឹងការទ្ទួ្េបាន និងការសម្របើម្របាស់្សស្វាកម្ម។ 
ស្ដង់ដារសនេះក៏រួម្បញ្ចូ េផ្ងណែរនូវការពនយេ់សកាេះកាយចាស់្លាស់្សៅសពេណែេមិ្ន
ានសស្វាកម្មជូនែេ់ប គាេពិការជន ស ើយនិងជសម្រម្ើស្សផ្សងៗសទ្ៀតសៅកា ងការបញ្ាូ ន
ប គាេបនដសទ្ៀតសៅកាន់សស្វាកម្មែនទ្។ 

ស្ដង់ដារសនេះសដដ តការយកចិតដទ្ កដាក់សេើសារៈសំ្ខាន់នន៖ 

 ព័ត៌ានណែេអាចទ្ទួ្េបានសែើម្បីស្េើយតបសៅនឹងភ្ជពចម្រម្ុេះននតម្រម្ូវការ; 
 តាេ ភ្ជព និងការចាប់សផ្ដើម្សស្វាកម្មណែេអន វតដសដាយស្ម្ស្រស្បស្ ីស្ងាវ ក់ និងការ

ចាកសចញពីែំសែើ រការសស្វាកម្ម; 
 ការផ្ដេ់ព័ត៌ាន និងការបញ្ាូ នបនដសទ្ៀតោ៉ាងស្កម្មសៅសពេណែេសស្វាកម្មមួ្យ

មិ្នានជូន; 
 តនម្េននភ្ជពជានែគូជាមួ្យនឹងប ដ ទី្ភ្ជា ក់ងារែនទ្ និងស្ាជិកស្ គម្ន៍ណែេ

ពាក់ព័នធសែើម្បីផ្ដេ់េទ្ធភ្ជពឲ្យានការបញ្ាូ នបនដ; ស ើយនិង 

 ការពិនិតយសស្ើសរ ើស ើងវញិជាសទ្ៀងទត់សែើម្បីកំែត់ឲ្យែឹង និងស្េើយតបសៅនឹង
ឧបស្គាននណែេអាចសកើតស ើងសធ្វើឲ្យានការពិបាកទ្ទួ្េសស្វាកម្ម។ 
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សិ្ទ្ធិស្ម្រាប់ប ដ ជន 

ខា ំានសិ្ទ្ធិកា ងការទ្ទួ្េបានសស្វាកម្មសដាយណផ្អកសៅសេើេកខែៈវនិិចឆ័យណែេាន
តាេ ភ្ជព, សស្មើភ្ជព និងានយ តដិធ្ម៌្ ស ើយគំ្នម្រទ្ែេ់ការបញ្ាូ នបនដសទ្ៀតសៅសពេណែេ
សស្វាកម្មមួ្យមិ្នានជូន។ 

េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ប ដ ជន 

ខា ំយេ់នូវអវីណែេសស្វាកម្មផ្ដេ់ឲ្យ។ ការទ្ទួ្េបាននូវសស្វាកម្មគឺានេកខែៈយ តដិធ្ម៌្ 
និងសស្មើភ្ជព ស ើយខា ំបានការជួយគំ្នម្រទ្ជាមួ្យនឹងជសម្រម្ើស្ែនទ្សទ្ៀតសៅសពេណែេខា ំមិ្ន
អាចទ្ទួ្េបានសស្វាកម្ម មួ្យ។ 

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ណផ្ាកសស្វាកម្ម 

ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មចាត់ណចងការទ្ទួ្េបានសស្វាកម្ម, ការចាប់សផ្ដើម្ និងការចាកសចញ
ឈប់សម្របើសស្វាកម្មសៅកា ងរសបៀបមួ្យណែេានតាេ ភ្ជព, ានយ តដិធ្ម៌្ និងស្ម្ភ្ជព និង
ានភ្ជពសេឿនរ ័ស្ទន់ចិតដ។ 

 

សូ្ចនករែ៍ននការអន វតដ 
5:1 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មណស្វងរក និងសម្របើម្របាស់្ជាេកខែៈម្របព័នធនូវការរួម្ចំណែកពី

ប ដ ជនណែេានពិការភ្ជព, ម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ និងអាកសម្ើេណថទំរបស់្ពួក
សគ សែើម្បីធានឲ្យបានថ្ន ការទ្ទួ្េបានសស្វាកម្មានេកខែៈយ តដិធ្ម៌្ និង
សស្មើភ្ជព ស ើយានតាេ ភ្ជព។ 

 

5:2 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មផ្ដេ់នូវព័ត៌ានអំពីការទ្ទួ្េបានសស្វាកម្មជាទ្ម្រម្ង់សម្រចើន
ចម្រម្ុេះគ្នា អំពីម្របសភទ្ និងគ ែភ្ជពននសស្វាកម្មណែេានជូន។ 

 

5:3 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មបសងកើត, អន វតដ, ពិនិតយសស្ើសរ ើ និងម្របាស្រស័្យទក់ទ្ងការចាប់សផ្ដើម្ 
និងការឈប់សម្របើម្របាស់្ែំសែើ រការសស្វាកម្ម។ 

 

5:4 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មបសងកើត, អន វតដ និងពិនិតយសស្ើសរ ើសេើសគ្នេនសោបាយ និងការ
អន វតដទក់ទ្ងនឹងេកខែៈននការវនិិចឆ័យអំពីសិ្ទ្ធិទ្ទួ្េបានសស្វាកម្ម, អាទិ្ភ្ជព
ននការទ្ទួ្េបានសស្វាកម្ម និងការរង់ចំាកា ងបញ្ា ីសោម េះអាករង់ចំាទ្ទួ្េសស្វាកម្ម។ 
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5:5 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសនេះសធ្វើការឃ្េ ំសម្ើេ និងសដាេះស្រសាយនូវស្កាក ន ពេឧបស្គា
ននចំសពាេះការទ្ទួ្េបាននូវសស្វាកម្ម។ 

 

5:6 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មផ្ដេ់ការពនយេ់ចាស់្លាស់្សៅសពេណែេសស្វាកម្មមិ្នាន
ជូន រួម្ជាមួ្យនឹងព័ត៌ាន និងការគំ្នម្រទ្បញ្ាូ នបនដសទ្ៀតស្ម្រាប់ការណស្វងរក
សស្វាកម្មសផ្សងសទ្ៀត។  

 

5:7 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មស្ ការជាមួ្យនឹងសាា ប័នអងាការ និងស្ាជិកស្ គម្ន៍
ទក់ទិ្នែនទ្សទ្ៀតសែើម្បីបសងកើត និងរកាប ដ ញសស្វាកម្មស្ម្រាប់ការបញ្ាូ នបនដ
សទ្ៀត។ 
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ស្ដង់ដារទី្៦៖ 

ការម្រគប់ម្រគងសស្វាកម្ម 
សគ្នេបំែងននស្ដង់ដារសនេះគឺសែើម្បីធានឲ្យបានថ្ន សស្វាកម្មទំងឡាយម្រតូវសគម្រគប់ម្រគង
ោ៉ាងានម្របសិ្ទ្ធភ្ជព និងានអំស យផ្េេអ។ ស្ដង់ដារសនេះតម្រម្ូវឲ្យប ដ សស្វាកម្ម
ម្រតូវសដដ តការយកចិតដទ្ កដាក់សេើប គាេពិការជន និងសែើម្បីធានឲ្យបាននូវភ្ជពងាយបត់
ណបន សែើម្បីស េ្ើយតបសៅនឹងភ្ជពខាេ ំង និងតម្រម្ូវការរបស់្ប គាេពិការជន។ ស្ដង់ដារសនេះក៏
តម្រម្ូវផ្ងណែរឲ្យប ដ សស្វាកម្មជួយសេើកកម្ពស់្វបបធ្ម៌្ននការខិតខំសធ្វើឲ្យសស្វាកម្មម្របសស្ើរ
ស ើងជាេំដាប់ សម្រពាេះវាជាមូ្េដាឋ នម្រគឹេះននការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្មម្របកបសដាយគ ែភ្ជព។  

ានការតម្រម្ូវឲ្យានែំសែើ រការ និងម្របព័នធខ ស្ៗជាសម្រចើនសែើម្បីគំ្នម្រទ្ែេ់ការផ្ដេ់
សស្វាកម្មម្របកបសដាយគ ែភ្ជព ស ើយទំងអស់្សនេះគឺាន េ្ េះបញ្ញច ំងសៅកា ងស្ដង់ដារ
សនេះ។ ស្ដង់ដារសនេះសំ្សៅសៅសេើការពាក់ព័នធោ៉ាងស្កម្មពីសំ្ ក់ប ដ ជនណែេាន
ពិការភ្ជព, ម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ និងអាកតស្ ូម្តិសៅកា ងណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្ម និងការគំ្នម្រទ្
ែេ់ការសរៀបចំណផ្នការ, ការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម និងការពិនិតយសស្ើសរ ើសស្វាកម្មស ើងវញិ។ 
ការគំ្នម្រទ្ស្ម្រាប់ការសិ្កាសរៀនសូ្ម្រតរបស់្សាា ប័នអងាការ និងការអភិវឌ្ឍបំែិនននគឺ
ម្រតូវសគចាត់ទ្ កថ្នជាកិចចការស្ាូេសំ្ខាន់សៅកា ងវបបធ្ម៌្គិតគូរអំពីការផ្ដេ់សស្វាកម្មម្របកប
សដាយគ ែភ្ជព និងការសធ្វើឲ្យសស្វាកម្មទំងសនេះកាន់ណតម្របសស្ើរស ើង។ កា ងសនេះរួម្ាន
ការគំ្នម្រទ្ និងការ វឹក វឺនស្ម្រាប់ប គាេិក និងអាកសធ្វើការស្ម័ម្រគចិតដ។ បណនាម្សេើស្ពីសនេះ 
ការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្មណែេជាការ េ្ េះបញ្ញច ំងសៅកា ងការអន វតដជាក់ណស្ដង និងណផ្អកសេើ
ភស្ដ តាងទន់ស្ម័្យនឹងគំ្នម្រទ្ឲ្យានេទ្ធផ្េេអៗបំផ្ តណែេអាចសធ្វើបានស្ម្រាប់ប គាេ
ពិការជន។  

សដាយអន សលាម្សៅតាម្ចាប់ស្ដីពីកណនេងការងារ និងម្រកបខែឌ ចាប់ម្រគប់ម្រគងការងារ 
គឺជាការស្ងឃឹម្ទ្ កសៅកា ងស្ដង់ដារសនេះ។ ចំែ ចសនេះនឹងគំ្នម្រទ្ែេ់ការទ្ទួ្េខ ស្ម្រតូវតាម្
រយៈអភិបាេកិចចេអ ស ើយនឹងផ្ដេ់េទ្ធភ្ជពឲ្យានការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្មសៅកា ងបរសិាា ន
ណែេានស្ វតាិភ្ជពពីសំ្ ក់ប គាេិកណែេបានការសម្ើេការខ ស្ម្រតូវ និងានស្ញ្ញា
ប័ម្រតស្ម្រម្យ។  

ស្ដង់ដារសនេះសដដ តការយកចិតដទ្ កដាក់សេើសារៈសំ្ខាន់នន៖ 

 អភិបាេកិចច និងការម្រគប់ម្រគងេអនូវកា ងរាេ់ទិ្ែឋភ្ជពទំងអស់្ននការសរៀបចំ
ណផ្នការ, ការអភិវឌ្ឍ និងការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម; 
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 ានការម្របាស្រស័្យទក់ទ្ងព័ត៌ានចាស់្លាស់្ែេ់ប គាេិក, ប ដ ជនណែេាន
ពិការភ្ជព និងភ្ជគីពាក់ព័នធែនទ្សទ្ៀត; 

 ការពម្រងឹងសស្វាកម្មឲ្យកាន់ណតម្របសស្ើរស ើងជាេំដាប់ និងការអន វតដណែេណផ្អកសេើ
ភស្ដ តាងជាក់ណស្ដង; 

 វធីិ្សាស្រស្ដចម្រម្ុេះសម្រចើនោ៉ាងស្ម្រាប់ការចូេរួម្ោ៉ាងស្កម្មពីសំ្ ក់ប ដ ជន
ានពិការភ្ជព និងម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ និងអាកតស្ ូម្តិរបស់្ពួក
សគសៅកា ងការសរៀបចំណផ្នការ, ការផ្ដេ់ជូនសស្វាកម្ម និងការពិនិតយសស្ើសរ ើស ើងវញិ
កា ងកម្រមិ្តថ្នា ក់ប គាេ, ថ្នា ក់សស្វាកម្ម និងថ្នា ក់អងាការ; ស ើយនិង 

 ការអន សលាម្សៅតាម្ចាប់ និងបទ្បញ្ាតដិទក់ទ្ងនឹងកណនេងសធ្វើការងារ កា ងសនេះ
រួម្ានស្ វតាិភ្ជពស្ ខភ្ជពការងារ, ការម្រគប់ម្រគងធ្នធានម្ន ស្ស និងការម្រគប់ម្រគង
 ិរញ្ាវតា ។ 

សិ្ទ្ធិស្ម្រាប់ប ដ ជន 

ខា ំានសិ្ទ្ធិទ្ទួ្េបានសស្វាកម្ម និងការគំ្នម្រទ្ននណែេានការម្រគប់ម្រគងោ៉ាងាន
ម្របសិ្ទ្ធភ្ជព, បានការពិនិតយសស្ើសរ ើសទ្ៀងទត់, ានការទ្ទួ្េខ ស្ម្រតូវ និងទន់ស្ម័្យ។ 

េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ប ដ ជន 

ភ្ជពខាេ ំង និងតម្រម្ូវការរបស់្ខា ំ គឺបានការគំ្នម្រទ្ោ៉ាងានម្របសិ្ទ្ធភ្ជពតាម្រយៈសស្វាកម្ម
ណែេបានការម្រគប់ម្រគងសម្ើេការខ ស្ម្រតូវេអ។ 

ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ណផ្ាកសស្វាកម្ម 

ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មានការម្រគប់ម្រគងសស្វាកម្ម និងភ្ជពជាអាកែឹកនំម្របកបសដាយការ
ទ្ទួ្េខ ស្ម្រតូវ និងានម្របសិ្ទ្ធភ្ជពសែើម្បីឲ្យបានទ្ទួ្េេទ្ធផ្េេអជាអតិបរាស្ម្រាប់
ប គាេពិការជន។ 

សូ្ចនករែ៍ននការអន វតដ 
6:1 ប គាេិកសធ្វើការដទ េ់ជាមួ្យអតិថិជនម្របចំានថា, ម្រកុម្អាកចាត់ណចង និងប ដ តួអងា

អភិបាេកិចច គឺស្ ទ្ធណតជាអាកណែេានជំនញ, ស្ញ្ញា ប័ម្រត និងបានការគំ្នម្រទ្
ោ៉ាងេអម្រតឹម្ម្រតូវ។ 

 

6:2 ការអន វតដគឺណផ្អកសេើភស្ដ តាង និងជសម្រម្ើស្ណែេានការរតឹតបិតអបបបរា ស ើយ
សធ្វើស្រស្បតាម្ចាប់, បទ្បញ្ាតដិ និងតម្រម្ូវការណផ្ាកកិចចម្រពម្សម្រពៀងក ងម្រតាការងារ។ 
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6:3 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មរកាទ្ កឯកសារ, ឃ្េ ំសម្ើេ និងសម្របើម្របាស់្ម្របព័នធម្រគប់ម្រគងោ៉ាង
ានម្របសិ្ទ្ធភ្ជព កា ងសនេះរួម្ានស្ វតាិភ្ជពស្ ខភ្ជពការងារ, ការម្រគប់ម្រគងធ្នធាន
ម្ន ស្ស និងការម្រគប់ម្រគង ិរញ្ាវតា ។ 

 

6:4 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មានយនដការផ្ដេ់ម្តិសោបេ់សេើការឃ្េ ំសម្ើេ, ែំសែើ រការ
សរៀនសូ្ម្រត និងការ េ្ េះបញ្ញច ំង ណែេគំ្នម្រទ្ែេ់ការសធ្វើឲ្យសស្វាកម្មកាន់ណតាន
េកខែៈម្របសស្ើរស ើងជាេំដាប់។ 

 

6:5 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មានទ្ស្សនវស័ិ្យ, សបស្កកម្ម, និងសគ្នេតនម្េននអងាការណែេ
បានការម្របាស្រស័្យទក់ទ្ងម្របាប់ឲ្យសគែឹងចាស់្លាស់្ ស ើយណែេានេកខែៈ
ស្ម្ស្រស្បសៅនឹងការអន វតដណបបទន់ស្ម័្យ។ 

 

6:6 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មានម្របព័នធននសែើម្បីពម្រងឹង និងណថរកាស្ម្តាភ្ជពទំងឡាយ
របស់្អងាការសាា ប័នសែើម្បីផ្ដេ់ការគំ្នម្រទ្សដាយដទ េ់សេើការស្សម្រម្ចបានសជាគជ័យ
សេើសគ្នេសៅនីមួ្យៗ និងេទ្ធផ្េនន។ 

 

6:7 ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសម្របើម្របាស់្វធីិ្សាស្រស្ដណែេសដដ តការយកចិតដទ្ កដាក់សេើប គាេ 
សដាយកា ងសនេះរួម្ានការចូេរួម្ពាក់ព័នធោ៉ាងស្កម្មរបស់្ប ដ ជនណែេាន
ពិការភ្ជព, ម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ និងអាកតស្ ូម្តិកា ងការពិនិតយ
សស្ើសរ ើសេើសគ្នេនសោបាយ, ការអន វតដ, ណបបបទ្នីតិវធីិ្ និងការផ្ដេ់សស្វាកម្ម។ 
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តារាងស្សងខប - ស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិស្ម្រាប់សស្វាកម្មបសម្រម្ើជនពិការ 
សគ្នេការែ៍សិ្ទ្ធិម្ន ស្សម្រគបែែដ ប់សេើរាេ់ស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិទំងអស់្ 

តារាង 1៖ សិ្ទ្ធិស្ម្រាប់ប ដ ជន  

1. សិ្ទ្ធិ 2. ការចូេរួម្ និងការ
ម្រតូវសគរួម្បញ្ចូ េ 

3. េទ្ធផ្េប គាេ 4. ការតវា៉ា និងការផ្ដេ់
ម្តិសោបេ់ម្កវញិ 

5. ការទ្ទួ្េបាន
សស្វាកម្ម 

6. ការម្រគប់ម្រគង
សស្វាកម្ម 

ខា ំានសិ្ទ្ធិអន វតដការ
ម្រគប់ម្រគង និងការ
សម្រជើស្សរ ើស្សៅសពេ
ណែេខា ំសម្របើម្របាស់្
សស្វាកម្ម និងការគំ្នម្រទ្
នន។ ខា ំក៏ានសិ្ទ្ធិ
ផ្ងណែរចំសពាេះការយេ់
ែឹងអំពីសម្រគ្នេះថ្នា ក់ និង
សែើម្បីក ំឲ្យានការសរ ើស្
សអើង និងការបំពាន។ 

ខា ំានសិ្ទ្ធិកា ងការចូេ
រួម្សៅកា ងស្ គម្ន៍
ណែេខា ំបានសម្រជើស្សរ ើស្
។ ខា ំក៏ានសិ្ទ្ធិផ្ងណែរ
សៅកា ងការស្សម្រម្ចចិតដ
អំពីរសបៀបណែេខា ំទក់
ទ្ងសៅម្រកុម្ម្រគួសារ, 
មិ្តដភកដិ និង
ស្ គម្ន៍។ 

ខា ំានសិ្ទ្ធិកា ងការែឹក
នំ និងតម្រម្ង់ទិ្ស្សៅ
ននការស្សម្រម្ចចិតដអំពី
ជីវតិរបស់្ខា ំ និងរសបៀប
ណែេសស្វាកម្មខា ំសម្របើ
ម្របាស់្ជួយគំ្នម្រទ្ែេ់
រូបខា ំ។  

ខា ំានសិ្ទ្ធិ និងសស្រភី្ជព
កា ងការផ្ដេ់ម្តិសោបេ់
វជិាាន និងអវជិាានម្ក
វញិអំពីរាេ់ទិ្ែឋភ្ជពទំង
អស់្ននការជួយគំ្នម្រទ្ និង
សស្វាកម្មរបស់្ខា ំ។ ខា ំក៏
ានសិ្ទ្ធិទ្ទួ្េបានផ្ង
ណែរនូវឱវាទ្ឯករាជយ និង
ការគំ្នម្រទ្សែើម្បីផ្ដេ់ម្តិ
សោបេ់ម្រត ប់ម្កវញិ 
ឬក៏សធ្វើការតវា៉ាសៅសពេ
ណែេខា ំម្រតូវការសធ្វើែូសចាេះ។ 

ខា ំានសិ្ទ្ធិទ្ទួ្េបាន
នូវសស្វាកម្មនន
ណែេណផ្អកសេើ
េកខែៈវនិិចឆ័យ
យ តដិធ្ម៌្ និងសស្មើភ្ជព 
ស ើយានតាេ ភ្ជព 
ម្រពម្ទំងគំ្នម្រទ្ចំសពាេះ
ការបញ្ចូ នបនដសៅរក
សស្វាកម្មសផ្សងសទ្ៀត
សៅសពេណែេ
សស្វាកម្ម មួ្យមិ្ន
ានជូន។  

ខា ំានសិ្ទ្ធិទ្ទួ្េ
បាននូវសស្វាកម្ម និង
ការគំ្នម្រទ្ននណែេ
បានការម្រគប់ម្រគង
ោ៉ាងានម្របសិ្ទ្ធ
ភ្ជព, បានការពិនិតយ
សស្ើសរ ើសទ្ៀងទត់, ាន
ការទ្ទួ្េខ ស្ម្រតូវ 
និងទន់ស្ម័្យ។  
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តារាង 2៖ េទ្ធផ្េស្ម្រាប់ប ដ ជន  

1. សិ្ទ្ធិ 2. ការចូេរួម្ និងការ
ម្រតូវសគរួម្បញ្ចូ េ 

3. េទ្ធផ្េប គាេ 4. ការតវា៉ា និងការផ្ដេ់
ម្តិសោបេ់ម្កវញិ 

5. ការទ្ទួ្េបាន
សស្វាកម្ម 

6. ការម្រគប់ម្រគង
សស្វាកម្ម 

ខា ំអាចសធ្វើការសម្រជើស្សរ ើស្
អំពីសស្វាកម្ម និងការ
គំ្នម្រទ្ននណែេខា ំសម្របើ 
និងរសបៀបណែេខា ំសម្របើ
សស្វាកម្ម និងការគំ្នម្រទ្
ទំងសនេះ។ សៅសពេ
ណែេខា ំសម្របើម្របាស់្
សស្វាកម្ម ឬការគំ្នម្រទ្
 មួ្យ ខា ំបានការ
សគ្នរព និងាន
ស្ វតាិភ្ជព។ 

ខា ំសធ្វើសៅតាម្ចំ ប់
អារម្មែ៍របស់្ខា ំសដាយ
បានការគំ្នម្រទ្ពីសាា ប័ន
/អាកផ្ដេ់សស្វាកម្មរបស់្
ខា ំ, ម្រកុម្ម្រគួសារ, មិ្តដ
ភកដិ, អាកសម្ើេណថទំ ឬ
អាកតស្ ូម្តិរបស់្ខា ំ។  

ខា ំសម្របើម្របាស់្សស្វាកម្ម 
និងការគំ្នម្រទ្ណែេណផ្អក
សេើភ្ជពខាេ ំងរបស់្ខា ំ 
ស ើយជួយគំ្នម្រទ្ខា ំកា ង
ការោនសៅរកសគ្នេ
សៅជីវតិននរបស់្ខា ំ។ 

ខា ំានរសបៀបចម្រម្ុេះជា
សម្រចើនកា ងការនិោយឲ្យ
សគែឹងឮអំពីការគំ្នម្រទ្ និង
សស្វាកម្មរបស់្ខា ំ ស ើយ
សែើរតួនទី្ោ៉ាងស្កម្មសៅ
កា ងការគិតគូរពិចារ 
អំពីរសបៀបណែេសធ្វើឲ្យអវីៗ
ានការម្របសស្ើរស ើង។ ខា ំ
ែឹងរសបៀបទ្ទួ្េបាននូវ
ការគំ្នម្រទ្ និងឱវាទ្ឯក
រាជយសៅសពេណែេផ្ដេ់
ម្តិសោបេ់ម្រត ប់សៅ
វញិ ឬក៏សធ្វើការតវា៉ា 
មួ្យ។  

ខា ំយេ់ែឹងនូវអវីណែេ
សស្វាកម្មផ្ដេ់ឲ្យ, ការ
ទ្ទួ្េបានសស្វាកម្មគឺ
ានេកខែៈយ តដិធ្ម៌្ 
និងសស្មើភ្ជព ស ើយខា ំ
បានការគំ្នម្រទ្ជាមួ្យ
នឹងជសម្រម្ើស្ែនទ្សទ្ៀត
សៅសពេណែេខា ំមិ្ន
អាចទ្ទួ្េបានសស្វា
កម្ម មួ្យ។ 

ភ្ជពខាេ ំង និងតម្រម្ូវ
ការរបស់្ខា ំ គឺបានការ
គំ្នម្រទ្ោ៉ាងាន
ម្របសិ្ទ្ធភ្ជពតាម្រយៈ
សស្វាកម្មណែេបាន
ការម្រគប់ម្រគងេអ។  
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តារាង 3៖ ស្ដង់ដារស្ម្រាប់ណផ្ាកសស្វាកម្ម  

1. សិ្ទ្ធិ 2. ការចូេរួម្ និងការ
ម្រតូវសគរួម្បញ្ចូ េ 

3. េទ្ធផ្េប គាេ 4. ការតវា៉ា និងការផ្ដេ់
ម្តិសោបេ់ម្កវញិ 

5. ការទ្ទួ្េបាន
សស្វាកម្ម 

6. ការម្រគប់ម្រគង
សស្វាកម្ម 

ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្ម
សេើកកម្ពស់្សិ្ទ្ធិរបស់្
ប គាេកា ងការទ្ទួ្េ
បានសិ្ទ្ធិសស្រភី្ជពកា ង
ការបសញ្ចញម្តិ, សិ្ទ្ធិ
កា ងការស្សម្រម្ចសជាគ
វាស្នខេួនឯង និងការ
ស្សម្រម្ចចិតដ រួម្ទំងទ្ប់
សាក ត់ោ៉ាងស្កម្មក ំឲ្យ
ានការបំពាន, ការ
សបៀតសបៀន, ការសធ្វស្
ម្របណ ស្មិ្នយកចិតដ
ទ្ កដាក់ និងអំសពើ
 ិងា។ 

ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្មសធ្វើ
ការជាមួ្យនឹងប គាេ
ពិការជន និងម្រកុម្
ម្រគួសារ, មិ្តដភកដិ និង
អាកសម្ើេណថទំសែើម្បី
សេើកកម្ពស់្ឱកាស្
ននស្ម្រាប់ការចូេ
រួម្សដាយានន័យ និង
ការម្រតូវសគរួម្បញ្ចូ េ
ោ៉ាងស្កម្មសៅកា ង
ស្ងាម្។  

សស្វាកម្ម និងការគំ្នម្រទ្
ននម្រតូវបានសគសធ្វើការ
វាយតនម្េ, សរៀបចំណផ្ន
ការ, ផ្ដេ់សស្វាកម្ម និង
បានការពិនិតយសស្ើសរ ើ
ស ើងវញិ សែើម្បីពម្រងឹង
បណនាម្សេើភ្ជពខាេ ំង
របស់្ប គាេ និងផ្ដេ់
េទ្ធភ្ជពឲ្យប គាេ
ពិការជនោនែេ់
សគ្នេសៅរបស់្ពួកសគ។ 

ានការណស្វងរកការផ្ដេ់
ម្តិសោបេ់ម្កវញិសទ្ៀង
ទត់ ស ើយព័ត៌ានទំង
សនេះម្រតូវសគសម្របើសែើម្បីម្របាប់
ែេ់ពិការជនាា ក់ៗ និង
សែើម្បីសធ្វើការពិនិតយសស្ើសរ ើ
ស ើងវញិ និងសធ្វើឲ្យ
ម្របសស្ើរស ើងនូវសស្វាកម្ម
ននរបស់្អងាការសាា ប័ន
ណែេផ្ដេ់សស្វាកម្មទំង
សនេះ។  

ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្ម
ចាត់ណចងការទ្ទួ្េ
បានសស្វាកម្ម, ការ
ចាប់សផ្ដើម្ និងការចាក
សចញឈប់សម្របើសស្វា
កម្មសៅកា ងរសបៀបណែេ
ានតាេ ភ្ជព, ាន
យ តដិធ្ម៌្ និងស្ម្ភ្ជព 
និងានភ្ជពសេឿន
រ ័ស្ទន់ចិតដ។ 

ណផ្ាកបសម្រម្ើសស្វាកម្ម
ានការម្រគប់ម្រគង
សស្វាកម្ម និងភ្ជពជា
អាកែឹកនំម្របកប
សដាយការទ្ទួ្េខ ស្
ម្រតូវ និងានម្របសិ្ទ្ធ
ភ្ជពសែើម្បីឲ្យបាន
ទ្ទួ្េេទ្ធផ្េេអជា
អតិបរាស្ម្រាប់
ប គាេពិការជន។ 

សគ្នេការែ៍ននការម្រគប់ម្រគងគ ែភ្ជពគឺជាមូ្េដាឋ នម្រគឹេះននស្ដង់ដារថ្នា ក់ជាតិទំងអស់្ 
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