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សចក្ត បីន្ថ ម ខ ៈ
កា រ  ើ   ស់ច  ប់ដើម្ីបទា មទា រ 

សិទ្ធ ិផ្ន កបរិសា  ន

សិទ្ធ ិមនុស្ស និងជួនកា លសិទ្ធ ិផ្ន កបរិសា  ន(សិទ្ធ ិទទួលបា នបរិសា  នមួយដលមា នសុវត្ថ ិភា ពនិងសុខភា ព) 
 ូវបា នកា រពា រ  យច  ប់ន  ទសជា  ើន។ សៀវ  នះរួមបញ្ច ូលសា ច់រឿងជា  ើនដលរៀបរា ប់ព ី 

របៀប ដល  ជា ពលរដ្ឋ ធ្វ ើកា រងា ររួមគា  ដើម្បីបង្ក ើតច  ប់ថ្ម ីៗ ស   ប់កា រពា រសហគមន៍របស់ខ្ល ួន, ឬទា មទា រ
ឲ្យមា នកា រកា រពា រពីច  ប់ដលមា ន   ប់។

ផ្ន កមួយនះរួមបញ្ច ូលព័ត៌មា នដលស្ត ីពីរបៀប  ើ   ស់កា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន់កា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន ឬ 
បណ្ណ ឹង  ផ្ល ូវច  ប់ ដើម្បី  យុទ្ធ ទា មទា រសិទ្ធ ិផ្ន កបរិសា  នរបស់អ្ន ក។ វា ក៏មា នព័ត៌មា នអំពីទីកន្ល ងដល  ូវ 
ស្វ ងរក ជំនួយអន្ត រជា តិ  សិនបើតុលា កា រជា តិឬក្ន ុងតំបន់ និងរដា  ភិបា លមិនកា រពា រអ្ន កទ។

សហគមន៍ដលតស៊ូដើម្បីកា រពា របរិសា  ននិងសុខភា ពរបស់ខ្ល ួន  ើនត  ឈមមុខនឹងកា រ  ឆា ំង និង
អំពើហឹង  ពីសំណា ក់ក ុមហ៊ុនសា ជីវកម្ម  ឬរដា  ភិបា លដលចង់ដណ្ណ ើមយកធនធា នធម្ម ជា តិរបស់ពួកគ ឬ 
ចង់អនុវត្ត  គ   ងអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្ល ួន  ះបីវា បង្ក   ះថា  ក់យា៉ ងណា ក៏  យ។ គ   ងទា ំងនះអា ច 
បណ្ណ ញ  ជា ជនចញពីដីធ្ល ី, បង្ក កា របំពុលយា៉ ងខា  ំងកា  , បង្ក   ះថា  ក់ដល់សុវត្ថ ិភា ពសា ធា រណៈ, ឬបង្ក ើត
សា រធា តុពុលដលបង្ក ប   សុខភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ។ ទា ំងអស់នះគឺជា កា ររំ  ភសិទ្ធ ិមនុស្ស និងសិទ្ធ ិផ្ន ក 
បរិសា  ន។

ជួនកា លសា ជីវកម្ម ធំៗមា ន   ក់និងអំណា ចយា៉ ង  ើន ដលពួកគអា ចបងា្ក  ររដា  ភិបា លមិនឲ្យទទួល
សា្គ  ល់ ឬអនុវត្ត ច  ប់នា នា ដលកា រពា ររូបអ្ន ក។  ពលច  ប់ជា តិគា  ន  សិទ្ធ ភា ព អា ចមា នច  ប់អន្ត រជា តិ
ខ្ល ះដលកា រពា រអ្ន ក និងសហគមន៍របស់អ្ន ក។ គំនិតដលថា  ជា ជនមា នសិទ្ធ ិផ្ន កបរិសា  ន គឺជា ផ្ន កថ្ម ីមួយ 
នច  ប់ ដូច្ន ះ  មា នកា រជជកវកញកអំពីនិយមន័យនច  ប់ទា ំងនះ និងរបៀបនកា រអនុវត្ត វា  
ជា ក់ស្ត ង។ ចំណុចនះធ្វ ើឲ្យកា រតស៊ូផ្ល ូវច  ប់ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងសិទ្ធ ិបរិសា  ន គឺមា នសា រសំខា ន់ណា ស់។
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កា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន
 យសា រតឧស  ហកម្ម  និងគ   ងអភិវឌ្ឍន៍ជា  ើនបា នបង្ក កា របំផា  ញយា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រដល់បរិសា  ន ទើបសព្វ ថ ្ង  

រដា  ភិបា លជា  ើន ឧស  ហកម្ម  និងទីភា  ក់ងា រអភិវឌ្ឍន៍នា នា  ូវបា នត  ូវឲ្យ  ើ   ស់ ឧបករណ៍មួយក្ន ុងកា រ 
ស   ចចិត្ត  និងរៀបចំផនកា រ ដល  ថា  កា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន (កា រវា យ តម្ល ផលប៉ះពា ល់ 
លើបរិសា  ន)។

កា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន រៀបរា ប់អំពីរបៀបដលគ   ងមួយ (ដូចជា កា រសា ងសង់ផ្ល ូវ 
កា រដា  នរ៉ អា កា សយា នដា  ន ឬកា រអភិវឌ្ឍន៍ផ្សងៗទៀតរបស់ឧស  ហកម្ម ) នឹងប៉ះពា ល់ដល់  ជា ជន សត្វ  ដី 
ទឹក និងគុណភា ពខ្យល់ក្ន ុងតំបន់មួយ យា៉ ងដូចម្ត ច។ កា រវា យតម្ល នះក៏អា ចក ឡកមើល  លើប    សង្គ ម 
នា នា  ដូចជា កា រជម្ល ៀស  ជា ជន និងកា របា ត់បង់ធនធា នវប្បធម៌ ដូចជា កា រចិញ្ច ឹមជីវិតបបបុរា ណ ទីតា ំង 

 វត្ត ិសា ្ត   ឬទីសកា្ក  រៈ ។ល។ កា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន ក៏  ូវតផ្ត ល់  បល់អំពី មធ  បា យ ដល 
ម ិនសូវបង្ក   ះថា  ក់ផងដរ  សិនបើគ   ងមួយនះ  ូវដំណើរកា រ  មុខ។ កា រវា យ តម្ល    ផលប៉ះពា ល់ លើ 
បរិសា  ន អា ច  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  យសា ជីវកម្ម តឯង ឬអា ចបង្ក ើត  យ សហកា រ ជា មួយសហគមន៍ និងម ្ត  ី 
រដា  ភិបា ល។ (ស   ប់ព័ត៌មា នអំពីសហគមន៍ចំនួន២ដលបា ន  ើ   ស់ កា រ វា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន 
សូមមើលទំព័រ466 និង561)។

តើកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន មា នដំណើរកា រ 
យ៉ា ងដូចម្ត ច
កា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន មា នសកម្ម ភា ពសំខា ន់ៗ២យា៉ ង ៈ

១. រៀបរា ប់អំពីផលប៉ះពា ល់ទា ំងនះ។ ជា ធម្ម តា វា គឺជា កា រទទួលខុស  ូវរបស់ក ុមហ៊ុនដល  ប់  ង 
គ   ង ហើយវា អា ចមិនទា មទា រកា រចូលរួមពីសហគមន៍។

២. កា រជួប  ជុំជា សា ធា រណៈដើម្បីអនុ ្ញ  តឲ្យសហគមន៍ដលរងផលប៉ះពា ល់ ធ្វ ើកា រវា យតម្ល លើ គ   ង 
មុននឹងវា ចា ប់ផ្ត ើម។ 

កា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន មា ន  សិទ្ធ ភា ពបំផុត  ពលអនុវត្ត តា ម  លកា រណ៍  ុង  យ័ត្ន  ជា មុន 
(ទំព័រ32)។  សិនបើកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន បងា  ញពី   ះថា  ក់ដលអា ចកើតឡើង  យសា រ 
គ   ង  ះគ   ង  ះគួរ  ូវបា នបញ្ឈប់ឬក   ។ ប៉ុន្ត ជា ញឹកញា ប់ កា រវា យតម្ល ផល ប៉ះពា ល់     លើបរិសា  ន 

 ូវបា ន គ  ើ   ស់ដើម្បីធ្វ ើឲ្យគ   ងមួយមើល  មិនឃើញថា មា ន   ះថា  ក់  ះបី  គ   ង  ះនឹងបង្ក  
  ះថា  ក់ ធ្ង ន់ធ្ង រដល់  ជា ជននិងបរិសា  ន ក្ន ុងពលបច្ច ុប្បន ្ន ឬពល អនា គត ក៏  យ។  

ក ុមហ៊ុនជា  ើនបា នសរសររបា យកា រណ៍នកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  នរួចជា   ច មុននឹង 
អ ្ជ ើញសហគមន៍ឲ្យចូលរួម, ជា ជា ងកា រសរសរ របា យកា រណ៍  យមា នកា រចូលរួមពីសហគមន៍។  ជួនកា ល  
ក ុមហ៊ុន ទា ំង  ះមិនបើកកា រ  ជុំជា  សា ធា រណៈ អំពីកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  នទ ឬមួយពួកគរៀបចំ
កា រ  ជុំមួយដលធ្វ ើឲ្យ សហគមន៍ពិបា កនឹងចូលរួម។  ពលដំណើរកា រនកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើ 
បរិសា  ន  ូវបា នធ្វ ើ  យ  មិន យុត្ត ិធម៌ ហើយ  ូវបា នឆ្ល ងកា រស   ច យា៉ ង  ញា ប់  ញា ល់,  ះភា គ  ើន 
វា តងតនា ំឲ្យមា ន សា  នភា ព មួយដលគ   ង  ះអា ច ចា ប់ផ្ត ើម 
ដំណើរកា របា ន ប៉ុន្ត សហគមន៍បា នធ្វ ើយុទ្ធ នា កា រ ទា មទា រ ឲ្យ 
បញ្ឈប់ គ   ង  ះ។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ កា រវា យ 
តម្ល  ផលប៉ះពា ល់លើ បរិសា  ន អា ចជា ឧបករណ៍ 
ដ៏សំខា ន់មួយ   ស   ប់ សហគមន៍ និងរដា  ភិបា ល ក្ន ុងកា រ 
វា យតម្ល និង កលម្អ ល ើគ   ង អភិវឌ្ឍន៍ដល បា ន 
ស្ន ើសុំ  ះ។
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តើសហគមន៍អា ចមា នឥទ្ធ ិពលលើកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់
លើបរិសា  ន  យរបៀបណា 
កា រស្វ ងរកព័ត៌មា នពី  ភពផ្សងៗទៀត(មិនមនយក 
តមកពីក ុមហ៊ុន) និងកា រចំណា យពលចា ំបា ច់ដើម្បី
ស្វ ងយល់អំពីផលប៉ះពា ល់ដលអា ចកើតមា នឡើង 
គឺជា ផ្ន ក ដ៏សំខា ន់ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់សិទ្ធ ិរបស់ខ្ល ួនដើម្បី 
ចូលរួម  ក្ន ុងកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន។ 
ជា ធម្ម តា  កា រស   ចចិត្ត ជា  ើន  ូវបា នធ្វ ើឡើងរួច  
ហើយ  ពល  ជា ជនដលរងផលប៉ះពា ល់  ើនបំផុត 
មា នមតិចង់ប ្ច ញ។

កា រចូលរួម  ក្ន ុងដំណើរកា រនកា រវា យតម្ល  
ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន អា ចជួយអប់រំនិងរៀបចំ 
ចា ត់ចងសហគមន៍របស់អ្ន ក ឲ្យកា ន់តមា នសមត្ថ ភា ព ក្ន ុងកា រកា រពា រ សុខភា ពនិងធនធា នរបស់ខ្ល ួនក្ន ុងពល
យូរអង្វ ង។ បើ  ះជា អ្ន កមិនអា ចបញ្ឈប់គ   ងដ៏   ះថា  ក់បា នជា និច្ច ក៏  យ កា រអប់រំ និងកា ររៀបចំ 
សកម្ម ភា ព ទា ក់ទងនឹងកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើ បរិសា  ន អា ចជួយកា រពា រសហគមន៍របស់អ្ន កបា ន។ 

ទា មទា រឲ្្យមា នកា រចូលរួម
សហគមន៍នា នា អា ចទា មទា រឲ្យមា នសំឡងរបស់ខ្ល ួន  ក្ន ុងកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន។ 
ជួនកា ល  តុលា កា រ រដា  ភិបា ល ឬទីភា  ក់ងា រអភិវឌ្ឍន៍ នឹងអនុ ្ញ  តិឲ្យតំណា ងសហគមន៍ចូលរួមក្ន ុងដំណើរកា រ
នកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  នដរ។  ជា ជនក្ន ុងសហគមន៍អា ចចូលរួម ឬអា ចស្ន ើសុំសម្ព ័ន្ធ មិត្ត  
ដូចជា អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល ឬមធា វី ឲ្យធ្វ ើជា អ្ន កតំណា ងពួកគ។  សិនបើតំណា ងសហគមន៍បា ន 
ចូលរួម ក្ន ុងដំណើរកា រនកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន  ះពួកគអា ចរា យកា រណ៍   ប់សហគមន៍  
វិញអំពីអ្វ ី ដលក ុមហ៊ុនមា នគ   ងធ្វ ើនិងកំពុងធ្វ ើ។ កា រចូលរួមនះក៏អា ចជួយបង្ក ើនកា រយល់ដឹងអំពីសិទ្ធ ិ 
និងកា រទទួលខុស  ូវរបស់សហគមន៍  មទា ំងអំពីមធ  បា យដលពួកគអា ចបងា្ក  រ   ះថា  ក់ពីគ   ង 
មួយ ឬបងា្ក  រមិនឲ្យគ   ងមួយកើតឡើង។ 

ទទួលរបា យកា រណ៍អំពីកា រវា យតម្ល ្ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន
សហគមន៍ទា ំងឡា យមា នសិទ្ធ ិមើលឯកសា រទា ំងមូលអំពីកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន គឺមិនមន 

  ន់តជា របា យកា រណ៍សង្ខ ប ឬមា នតផ្ន កណា មួយទ។ ជា ទូ   របា យកា រណ៍នកា រវា យតម្ល  
ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន រួមបញ្ច ូលនូវផ្ន កមួយចំនួនដលមា នដូចជា  "កា រ  ឈម   ះថា  ក់ផ្ន កសន្ត ិសុខ" 
"កា រ  ឈម   ះថា  ក់ផ្ន កសង្គ ម" "កា រ  ឈម   ះថា  ក់ផ្ន កសុខភា ព" និង "តម្ល នកា រសមា  ត"។ 
ផ្ន កទា ំងនះ អា ចរៀបរា ប់អំពីប   នា នា ដលក ុមហ៊ុនអា ចនឹងលា ក់កំបា ំង ជា ពិសស  ក្ន ុងកា រ  ជុំ 
ជា សា ធា រណៈ។

ប   ដល  ូវបា នរៀបរា ប់  ក្ន ុងកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន ក៏ដូចជា ប   ដលមិន  ូវបា ន 
បញ្ច ូល  ក្ន ុងកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន, អា ច  ូវបា នចករំលកជា មួយ  ព័ន្ធ ព័ត៌មា ន ម ្ត  ី 
រដា  ភិបា ល និងសា ធា រណជន ដើម្បីជួយបង្ក ើនកា រ  ឆា ំងនឹងគ   ង   ះថា  ក់។ អ្ន កក៏អា ចចករំលក 
ជា មួយអង្គ កា រជា តិនិងអន្ត រជា តិ ដូចជា អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ដលអា ចដា ក់សមា  ធលើក ុមហ៊ុនសា ជីវកម្ម  
ឬរដា  ភិបា លឲ្យឆ្ល ើយតបចំ  ះកា របា រម្ភ របស់សហគមន៍។
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សហគមន៍  ឆា ងំនិងកា រជីករ៉
កសិដា  នតូចមួយក្ន ុងតំបន់ជូនីន(Junin) មា នទសភា ព  ស់  កា ល ដលស្ថ ិត  ក្ន ុង   ពពកមួយន 
ចំ  តភ្ន ំAndes ក្ន ុង  ទសអកា  ឌ័រ។  ជា ជន  ទីនះមា នជីវភា ពក ីក  ប៉ុន្ត ពួកគបា ន  កបរបរ 
ចិញ្ច ឹមជីវិត  យសា រដីរា ប់រយឆា  ំមកហើយ។ ថ្ម ីៗ នះ  ជា ជនក្ន ុងតំបន់ជូនីន បា ន  ឈមមុខនឹងប    
ដ៏ធំ បំផុតក្ន ុង  វត្ត ិសា ្ត  របស់ពួកគ គឺក ុមហ៊ុនមួយមា នគ   ងជីករ ្ខ  រ៉សា  ន់ដ៏ធំបំផុតមួយ  ក្ន ុង 
ទ្វ ីបអា មរិគខា ងត្បូង។

 ពលក ុមហ៊ុនជីករ៉របស់ជប៉ុនមួយបា នមកដល់តំបន់នះដើម្បីរុករករ៉  ជា ជនដឹងថា កា រជីករ៉
អា ចនា ំឲ្យមា នកា របំពុល។ ប៉ុន្ត ក ុមហ៊ុនរ៉បា នសន  ថា នឹងសា ងសង់ផ្ល ូវថ្ន ល់ គ្ល ីនិកសុខភា ព និង 
សា លា រៀន ដូច្ន ះ  ជា ជនក៏បា នអនុ ្ញ  តឲ្យពួកគរុករករ៉។ មិនយូរប៉ុនា  ន ក ុមហ៊ុន  ះបា នរកឃើញ 
រ៉សា  ន់ក្ន ុងបរិមា ណដ៏  ើន ហើយ  ព័ន្ធ ទឹករបស់  ជា ជនក៏  ូវបា នបំពុល  យកា កសំណល់រ៉។ 
ក្ន ុងពល ដ៏ខ្ល ី  ជា ជនបា នរង   ះពីកា រឡើងកន្ទ ួលស្បក និងប   សុខភា ពដទទៀត។

សហគមន៍បា នទា មទា រឲ្យក ុមហ៊ុនរ៉នះបញ្ឈប់កា របំពុល។ ក ុមហ៊ុនមិនបា នឈប់ទ ដូច្ន ះ 
 ជា ជន ក្ន ុងតំបន់ជូនីនក៏បា នធ្វ ើសកម្ម ភា ពរបស់ខ្ល ួន។  ពលដលក ុមហ៊ុនរ៉បា នចញ  ស   ក 

លំហកា យ អ្ន កភូមិរា ប់រយនា ក់បា នចូល  ក្ន ុងជំរុំជីករ៉ ហើយនា ំយកឧបករណ៍  ឿងសងា  រឹម និងវត្ថ ុ 
មា ន តម្ល ដទទៀត  ទុកឲ្យអា ជា  ធរ។ បនា  ប់មកពួកគក៏ដុតបំផា  ញជំរុំជីករ៉  ះ។  យបា ន ទទួល 
មរៀន នះ ក ុមហ៊ុនក៏បា នដកចញ ប៉ុន្ត ក  យមកក៏លក់រ៉ឲ្យ  ក ុមហ៊ុនមួយទៀតដលមកពី  ទស
កា ណា ដា ។

ក ុមហ៊ុនកា ណា ដា នះបា នធ្វ ើកា រងា រ
ដើម្បីបំបកបំបា ក់សហគមន៍។ ពួកគទិញ
ដី  ជា ជនក្ន ុងតម្ល ថ្ល ។  ជា ជនខ្ល ះយល់

 មលក់ដីរបស់ខ្ល ួន រីឯខ្ល ះទៀតមិន  ម។ 
ក ុមហ៊ុនដឹងថា ធ្វ ើបបនះពួកគនឹង   ះ

 កកគា  ។ ក ុមហ៊ុនក៏បា នបញ្ជ ូន  ូពទ្យ
ឲ្យមកផ្ត ល់កា រថទា ំសុខភា ពដល់  ជា ជនណា ដលចុះហត្ថ លខា លើលិខិតមួយ 
ដល ប   ក់ថា ពួកគគា ំ  សកម្ម ភា ពរបស់ក ុមហ៊ុនរ៉។ បនា  ប់ពីភា ពអយុត្ត ិធម៌នះ

 ូវបា នឮ  ដល់ក   ទសអកា  ឌ័រ សហគមន៍អន្ត រជា តិបា នបញ្ជ ូនបុគ្គ លិកសុខា ភិបា លមកផ្ត ល់កា រ 
ថទា ំជូន  ជា ជន  ប់គា  ដលមា នជំងឺ។

 យសា រច  ប់ក្ន ុង  ទសអកា  ឌ័រទា មទា រឲ្យមា នកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន មុននឹង 
គ   ង មួយអា ចដំណើរកា របា ន ដូច្ន ះ  ជា ជនក្ន ុងតំបន់ជូនីនបា នយកកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើ 
បរិសា  ន ធ្វ ើជា ផ្ន កមួយនផនកា រកា រពា រដីធ្ល ីរបស់ពួកគ។ អ្ន កភូមិបា នដឹងថា   សិនបើកា រវា យតម្ល  
ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន  ូវបា នធ្វ ើឡើងមិនបា ន  ឹម  ូវទ រដា  ភិបា លនឹងមិនអនុ ្ញ  តឲ្យសា ងសង់ 
កា រដា  នរ៉ឡើយ។ ពួកគក៏ដឹងដរថា  កា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន  យ   ះ  ង់ នឹងបងា  ញ 
ពីកា របណ្ណ ញ  ជា ជនចញពីដីធ្ល ី, កា របំពុលខ្យល់, សំណឹកដី និងនា ំដីល  ប់មកចា ក់, និងកា របំពុលទឹក

 យសា រកា របង្ហ ូរ  ហៈធ្ង ន់ និងកា កសំណល់ពុលដទទៀត។ 
(សា ច់រឿងត  ទំព័របនា  ប់)។  

យើងបា នបន្ត កា ររៀបចំ 
សកម្ម ភា ពរបស់យើង។ អ្ន កភូមិខ្ល ះ 
បា ន ចា ប់ផ្ត ើម សរសរ កា សត 
ដើម្ីប ផ្សព្វ ផ  យព័ត៌មា ននះ 
និងដើម្ីប បង្ក ើន កា រគា ំ   ដល់ 

កា រតសូ៊ របស់យើង។
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កា រវា យតម្ល ក្ន ុងសហគមន៍ពីផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន
កា រវា យតម្ល ក្ន ុងសហគមន៍ពីផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន អា ចជួយ  ជា ជន  ក្ន ុងភូមិ ទីក ុង ឬតំបន់មួយ ឲ្យមា ន 
កា រ យល់ដឹងរួមគា  អំពីមធ  បា យដលពួកគ  ើ   ស់, កា រពា រ, និងអា  ័យលើធនធា ននា នា  ដូចជា ខ្យល់ 
អា ហា រ ទឹក សត្វ  ផលិតផល   ឈើ ឱសថរុក្ខ ជា តិ ទីសកា្ក  រៈ ។ល។ បបនះអា ចបង្ក ើតជា ដំណើរកា រមួយដើម្បី

 ះ   យជ   ះនិងកា រយល់  ឡំចំ  ះគា  ទា ក់ទិននឹងកា រ  ើ   ស់ធនធា ន។ ដំណើរកា រនះអា ចជួយបង្ក ើត
សា មគ្គ ីភា ពចា ំបា ច់ក្ន ុងកា រតតា ំងជា មួយក ុមហ៊ុនឬរដា  ភិបា ល។ វា ក៏អា ចជួយរៀបចំសកម្ម ភា ព  ជា ជនឲ្យ  ឆា ំង
នឹងឧស  ហកម្ម ដលយកចំណញលើកា របកបា ក់គា  រវា ង  ជា ជន ដើម្បីឆ្ល ៀតឱកា សកង  វ័ញ្ច លើទឹក ឈើ ដីធ្ល ី 
ឬធនធា នផ្សងៗរបស់ពួកគ។ 

កា រវា យតម្ល ក្ន ុងសហគមន៍ពីផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន អា ចជា កា រពិភា ក  យា៉ ងសា មញ្ញ អំពីធនធា នដល 
សហគមន៍  ើ   ស់ រួចឈា នដល់កា រ  ម  ៀងមួយលើរបៀបកា រពា រធនធា នរបស់ខ្ល ួនឲ្យបា នល្អ បំផុត។ 
កា រវា យតម្ល ដ៏ស្ម ុគសា  ញថមទៀត អា ចរួមបញ្ច ូលទា ំងផនទីលម្អ ិត កា រស្ទ ង់មតិ  ជា ជន  មទា ំងកា រចង 
សម្ព ័ន្ធ ភា ព ជា មួយសហគមន៍ជិតខា ងនិងអង្គ កា រនា នា ដលគា ំ  ពួកគ។

កា រវា យតម្ល ក្ន ុងសហគមន៍ពីផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន មា នលក្ខ ណៈខុសគា  ពីកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើ 
បរិសា  ន ដល  ូវបា នសិក   យក ុមហ៊ុនឬរដា  ភិបា ល។ វា អា ចមិនបំពញ  ប់ត  ូវកា រផ្ល ូវកា រន កា រវា យតម្ល 
ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  នទ ប៉ុន្ត វា មា នបន្ថ មនូវចំណុចសំខា ន់ៗផ្សងទៀត ដូចជា  គំនិតរបស់សហគមន៍ 

 មទា ំង សុខភា ពនិងវប្បធម៌របស់  ជា ជន ជា ជា ងកា រទា ញយកធនធា ន។ កា រវា យតម្ល ក្ន ុងសហគមន៍ពីផល 
ប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន សមា្គ  ល់ឃើញថា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ដ៏ពិបា កយល់ និងភា សា វិទ  ្ត  ដ៏ស្ម ុគសា  ញ ដល  ូវបា ន 
ទា មទា រ  ក្ន ុងកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន គឺមិន  ឹមតធ្វ ើឲ្យ  ជា ជនភា គ  ើនភ័ន្ត  ឡំប៉ុ   ះទ 
ប៉ុន្ត គឺវា   ូវបា នទា មទា រយា៉ ងដូច្ន ះ  យមា នចតនា    ះដើម្បីផា ត់  លពួកគចញពីក្ន ុងដំណើរកា រនះ។ 
កា រវា យតម្ល  ក្ន ុងសហគមន៍ពីផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន គឺជា វិធីមួយនក្ន ុងកា រនិយា យថា  "មធ  បា យមួយទៀតក្ន ុង
កា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន គឺជា ដំណើរកា រដលអា ចធ្វ ើ  រួច"។ 

សកម្ម ភា ពជា  ើន  ក្ន ុងសៀវ  នះ ដូចជា កា រគូរផនទី(ទំព័រ15) ្ខ  នសង្គ ម(ទំព័រ18) កា រស្ទ ង់មតិ 
ផ្ន កសុខភា ព(ទំព័រ500) សកម្ម ភា ពកា រពា រទីជ   ល(ទំព័រ164) កា រដើរសង្ក តមើលសំរា ម(ទំព័រ391) ឬ 
សកម្ម ភា ពផ្សងៗ ទៀតដលបា នបង្ក ើតឡើង  ក្ន ុងសហគមន៍របស់អ្ន ក អា ចរួមចំណកក្ន ុងកា រវា យតម្ល ក្ន ុង 
សហគមន៍ពីផលប៉ះពា ល់លើបរិសា  ន។

(តមកពីទំព័រមុន)

 ជា ជនក្ន ុងតំបន់ជូនីនបា នរៀនពីរបៀប  ើ   ស់ច  ប់ដើម្បីកា រពា រខ្ល ួន។ បនា  ប់ 
ពីក ុមហ៊ុន អះអា ងថា ខ្ល ួនបា នបញ្ច ប់របា យកា រណ៍នកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់លើ 
បរិសា  នរួចហើយ រដា  ភិបា លបា នបដិសធ  យនិយា យថា របា យកា រណ៍  ះ 
មិនទា ន់ពញលញ។

 ជា ជនក៏បា នធ្វ ើសកម្ម ភា ព  យផា  ល់ផងដរ ដូចជា រា រា ំងមិនឲ្យក ុមហ៊ុន 
ចូលមកក្ន ុងតំបន់ តា មរយៈកា របិទផ្ល ូវ។ អ្ន កដឹកនា ំសហគមន៍ទា ំងឡា យបា ន 

 កា សថា  ទីក ុងទា ំងមូលមិនមនជា តំបន់ជីករ៉ឡើយ។ តា មរយៈកា រ  ើ   ស់យុទ្ធ សា ្ត  ផ្សងៗ
ជា  ើន  ជា ជនក្ន ុងតំបន់ជូនីនបា នបងា្ក  រមិនឲ្យរ ្ខ  រ៉សា  ន់នះបំផា  ញផ្ទ ះសម្បង   ឈើ 
ក  ស់ឃ្ម ឹក និង  ភពទឹករបស់ពួកគឡើយ។ 
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បណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់
មធ  បា យមួយដលសិទ្ធ ិនិងយុត្ត ិធម៌ផ្ន កបរិសា  ន អា ច 
ទទួល  បា នជ័យជំនះ គឺតា មរយៈកា រឡើងតុលា កា រប្ត ឹង 
ក ុមហ៊ុន ដលបា នរំ  ភលើច  ប់ជា តិឬអន្ត រជា តិ។ 
បណ្ណ ឹងផ្ល ូវ ច  ប់  គជ័យ  ឆា ំងនឹងឧស  ហកម្ម ឬក ុមហ៊ុន
ដលបំពុល មិន  ឹមតកា រពា រ  ជា ជនដលរងផលប៉ះពា ល់ 

 យផា  ល់ប៉ុ   ះទ ប៉ុន្ត វា ក៏បា នកា រពា រ  ជា ជន   
ទីកន្ល ងផ្សង ទៀតនិង  ជា ជនក្ន ុងជំនា ន់ក  យផងដរ។

តើបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់នឹងជួយ 
សហគមន៍ឬទ?
បណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់  ូវបា ន  ើ   ស់យា៉ ង  គជ័យក្ន ុងកា រ 
តស៊ូជា  ើន ដើម្បីយុត្ត ិធម៌ផ្ន កបរិសា  ន។ ប៉ុន្ត  បណ្ណ ឹងផ្ល ូវ ច  ប់  ូវកា រចំណា យ   ក់យា៉ ង  ើន 
ហើយជា ញឹកញា ប់វា  ូវកា រ ពលវលា ជា  ើនឆា  ំ។ 

សូម្បីត  ទសមួយដលមា នច  ប់ស   ប់កា រពា រសុខភា ពនិងបរិសា  នក៏  យ កា រយកឈ្ន ះ  ក្ន ុង 
តុលា កា រ  អា ចជា កា រពិបា ក។  សិនបើច  ប់  ះមិន  ូវបា ន  ើ   ស់ញឹកញា ប់ទ  ក មនិងមធា វី 

 ហលជា  មិន យល់ដឹងពីវា ច  ស់។ ហើយ  ក្ន ុង  ទសជា  ើន ជា ពិសស  ទសដលក ុមហ៊ុនមា ន 
អំណា ចខា  ំង អំពើពុករលួយក្ន ុងចំ  ម  ក មនិងអ្ន កន  បា យ ធ្វ ើឲ្យសហគមន៍ក ីក ពិបា កនឹងទា មទា រ
សិទ្ធ ិរបស់ខ្ល ួន ណា ស់។ ជា អកុសល បណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់ដលបរា ជ័យ មា ន  ើនជា ងបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់ដល 

 គជ័យ។ 

មុននឹងចា ប់ផ្ត ើមបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់  ឆា ំងនឹងក ុមហ៊ុនសា ជីវកម្ម ឬរដា  ភិបា ល គួរពិចា រណា លើចំណុច 
ទា ំងនះ។

គិតអំពី  ល  របស់អ្ន ក
ជា កា រសំខា ន់គឺអ្ន ក  ូវដឹងឲ្យច  ស់ថា  តើអ្ន កចង់ឲ្យបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់  ះស   ចបា នអ្វ ី។ បនា  ប់មក ស   ច
ចិត្ត ថា តើបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់ពិតជា មធ  បា យល្អ បំផុតក្ន ុងកា រឈា នដល់  ល   ះមនឬ។ តើអ្ន កចង់ឲ្យ 
ក ុមហ៊ុន ៈ 

សមា  ត   ងកំពប់ ឬកា របំពុល  យសា រធា តុពុលផ្សងទៀតឬ?• 
បង់   ក់សំណងលើកា រខូចខា តលើសុខភា ព ដីធ្ល ី ឬធនធា ន?• 
បិទ និងចញពីតំបន់ឬ  ទសរបស់អ្ន ក?• 

កា រតស៊ូផ្ល ូវច  ប់អា ចបង្ក ើតចលនា និងអប់រំសហគមន៍។ ប៉ុន្ត សកម្ម ភា ពដូចជា  កា រធ្វ ើពហិកា រ អង្គ ុយមួយ 
កន្ល ង បា តុកម្ម  ឬយុទ្ធ នា កា រព័ត៌មា នសា ធា រណៈ អា ចនា ំឲ្យមា នកា រចរចា រ ឬកា រ  ះ   យផ្ន កន  បា យ 
ឆា ប់រហ័សជា ងនិងងា យជា ងកា រតស៊ូផ្ល ូវច  ប់ដ៏យូរអង្វ ង។ គួរពិចា រណា មើលថា  ស   ប់សហគមន ៍របស់ 
អ្ន ក តើសកម្ម ភា ពទា ំងនះងា យជា ងនិងមា ន  សិទ្ធ ភា ពជា ងបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់ឬទ។ ម ៉ ងទៀត គួរពិចា រណា  
ផងដរ ថា តើកា រ  ើ   ស់ទា ំងសកម្ម ភា ពផ្ល ូវច  ប់ និងសកម្ម ភា ព  យផា  ល់  មគា   នឹងជួយសហគមន៍ 
របស់អ្ន កឲ្យ ទទួលបា ន  គជ័យដរឬយា៉ ងណា ។

បុ៉ន្ត ដើម្ីបឲ្យច  ប់
មា ន  សិទ្ធ ភា ព 
យើង  ូវតតសូ៊ 
ទា មទា រសិទ្ធ ិ 
របស់យើង!

ដើម្ប ីកា រពា រ សិទ្ធ ិ  
របស់យើង យើង  ូវត   

 ីច  ប់។
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តើបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច្  ប់មា ន ្  ជន៍ឬទ្ ្ សិនបើវា មិនទទួលបា ន  គជ័យក្ន ុងតុលា កា រ?
ជា កា រពិត អ្ន កចង់ឈ្ន ះលើបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់របស់អ្ន ក។ ប៉ុន្ត  សិនបើអ្ន កមិន   កដថា អ្ន កនឹងទទួលបា ន 

 គជ័យទ គួរពិចា រណា ថា  តើវា នឹងជួយឬផ្ត ល់   ះថា  ក់ថមទៀត  សិនបើវា មិនឈ្ន ះ។ ជួនកា ល 
បណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់ដលបរា ជ័យ អា ចទា ញចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ពីសា ធា រណៈជនឲ្យពិចា រណា  លើប   របស់ 
សហគមន៍។  សិនបើបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់ដលទា ក់ទងនឹងកា របំផា  ញបរិសា  ន និងកា ររំ  ភសិទ្ធ ិមនុស្ស 
មិនបា ន ទទួល  គជ័យ  ក្ន ុងតុលា កា រ  ទសអ្ន កទ អ្ន កអា ចប្ត ឹងបន្ត  អង្គ កា រអន្ត រជា តិ ដូចជា  គណៈ 
កម្ម កា រសិទ្ធ ិ មនុស្សអន្ត រអា មរិកា ំង ឬអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ(មើលទំព័រ567)។ បបនះអា ច  ត 

 ះ   យប   មិនបា នដដល ប៉ុន្ត វា អា ចទា ញចំណា ប់អា រម្ម ណ៍នពិភព  កមកលើប   របស់អ្ន ក។ 
ប៉ុន្ត  វា ក៏  ូវកា រពលវលា និងធនធា នកា ន់ត  ើនថមទៀត។ 

ជួនកា ល បណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់ដលបរា ជ័យ អា ចធ្វ ើឲ្យមា នប   កា ន់តធំ។ លទ្ធ ផលមិនល្អ  អា ចនា ំឲ្យ 
 ក ម និងមធា វីគិតថា  បណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់  ថ្ង មុខទៀត មិនគួរទទួលជ័យជំនះដូចគា  ។ កា រផ្សព្វ ផ  យជា  

សា រធា រណៈអំពីចំណុចអវិជ្ជ មា ន អា ចធ្វ ើឲ្យ  ជា ជនគិតថា  សហគមន៍  ះទា មទា រ   ក់ឬរងា  ន់ដទទៀត
 យមិនយុត្ត ិធម៌។ បណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់ដលបរា ជ័យ អា ចធ្វ ើឲ្យសហគមន៍មួយបា ត់បង់ភា ពថ្ល ថ្ន ូរ និង 

បកបា ក់គា  ។ 

តើនរណា នឹងនា ំយកបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច្  ប់  តុលា កា រ? 
ជនរង   ះ មិនថា ជា មនុស្សមា  ក់  ួសា រមួយ ឬសហគមន៍ទា ំងមូលទ  ូវតមា នឆន្ទ ៈទទួលយកកិច្ច កា រ
នះ  មទា ំងកា រ  ឈម   ះថា  ក់ពីបណ្ណ ឹងនះ។ ជា ធម្ម តា  អង្គ កា រមួយមិនអា ចនា ំយកបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់ 

 ឆា ំងនឹងក ុមហ៊ុនមួយ ជំនួសជនរង   ះទ ប៉ុន្ត អា ចជំនួសជនដលគា  នឆន្ទ ៈចូលរួមក្ន ុងបណ្ណ ឹង  ះ។ 

តើមា នភស្ត ុតា ងន្កា របង្ក ្  ះថា  ក់ឬទ្? 
ដើម្បីឲ្យបណ្ណ ឹងមួយទទួល  គជ័យ អ្ន ក  ូវតអា ចប   ក់ថា  ៈ

ជនរង   ះបា នរង   ះថា  ក់ផ្ល ូវកា យឬផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច ។• 
ក ុមហ៊ុនសា ជីវកម្ម បា នបង្ក   ះថា  ក់ ឬជា អ្ន កទទួលខុស  ូវលើ   ះថា  ក់  ះ។• 

 សិនបើគា  នភស្ត ុតា ង  ប់   ន់ស   ប់ប   ក់លើចំណុចនះទ បណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់អា ចផ្ត ល់ផលអា ក ក់  ើន 
ជា ងល្អ ។ សូម្បីតថា ក ុមហ៊ុនមួយបា នរំ  ភច  ប់យា៉ ងច  ស់មន ប៉ុន្ត  សិនបើគា  នភស្ត ុតា ងប   ក់ថា  
ពួកគបង្ក   ះថា  ក់ទ អ្ន ក  ហលជា មិន  ូវបា នអនុ ្ញ  តឲ្យនា ំយកករណីនះ  តុលា កា រទ ហើយ 

 សិនបើ អ្ន កធ្វ ើដូច្ន ះ  ះអ្ន ក  ហលជា មិនទទួលបា នជ័យជំនះឡើយ។

តើមា នភស្ត ុតា ងឬទ្?
មា នតភស្ត ុតា ងណា ដលអា ចនា ំយក  តុលា កា រទ ដលជា ភស្ត ុតា ងមា ន   ជន៍  ក្ន ុងតុលា កា រ។ 

 ជា ជន ដលនា ំយកបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់  យសា រតពួកគបា នរង   ះថា  ក់  ូវតមា នឆន្ទ ៈនិងអា ចនិយា យ
 ក្ន ុងតុលា កា រ ហើយពួកគ  ូវតមា នសា ក្សីដលមា នឆន្ទ ៈនិយា យផងដរ។ ពួកគ  ូវតអា ចបងា  ញ 

ភស្ត ុតា ងតា មរយៈរូបភា ព កា រសិក   កំណត់   ពទ្យ ឬភស្ត ុតា ងដទទៀតដលប   ក់ថា ក ុមហ៊ុន  ះពិត
ជា បា នបង្ក   ះថា  ក់មន។ កា រប   ក់អំពី   ះថា  ក់ អា ចជា កា រពិបា កណា ស់។ឧទា ហរណ៍ ក ុមហ៊ុនអា ច 
ជួល  ូពទ្យមា  ក់ឲ្យនិយា យថា  ជំងឺមហា រីកដលកើតឡើងក្ន ុងចំ  មកម្ម ករ គឺមិនមនមកពីសា រធា តុគីមី
ដលក ុមហ៊ុនបា ន  ើ   ស់ទ ប៉ុន្ត  យសា រកម្ម ករខ្ល ួនឯងមា នទមា  ប់មិនល្អ  ដូចជា កា រជក់បា រី កា រ 
បរិ  គ  របបអា ហា រមិនល្អ  ឬសំណា ងអា ក ក់។ កា រប   ក់ឲ្យ  ឹម  ូវតា មផ្ល ូវច  ប់អំពី "ហតុ និងផល" 
អា ចជា កា រពិបា កណា ស់ បើ  ះជា យើងមើល  ឃើញថា ច  ស់ណា ស់  ហើយ។
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តើនរណា  ឬអ្វ ី ដ្លបង្ក ្  ះថា  ក់?
បណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់អា ច  ូវបា នធ្វ ើឡើង  ឆា ំងនឹង  ជា ជន ក ុមហ៊ុនសា ជីវកម្ម  និងរដា  ភិបា ល ថា បា នបំផា  ញ 
បរិសា  ន។

តើបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច្  ប់ន្ះ ្ ឆា ំងនឹងសា ជីវកម្ម ពហុសា សន៍ឬ?
សា ជីវកម្ម ពហុសា សន៍ ភា គ  ើនមា នកា រិយា ល័យ  ក្ន ុង  ទសជា  ើន។ ដើម្បីប្ត ឹងសា ជីវកម្ម ពហុសា សន៍
ឲ្យបា ន  គជ័យ អ្ន កចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រទា ំង  ក្ន ុង  ទសដលរង   ះ និង  ទសកំណើត នសា ជីវកម្ម  

 ះ។ បបនះអា ច  ូវចំណា យយា៉ ង  ើន និងពិបា កខា  ំងណា ស់ ប៉ុន្ត វា អា ចធ្វ ើ  រួច(មើលសា ច់រឿង 
 ទំព័រ494 និង522)។

ក ុមហ៊ុនពហុសា សន៍ ភា គ  ើនមា នសា ខា  
ជា  ើន    ទសផ្សងៗដលពួកគធ្វ ើកា រ។ 
កា រប្ត ឹង សា ខា ក ុមហ៊ុន  ក្ន ុង  ទសមួយ អា ចមា ន
ភា ពងា យ  ួលជា ងកា រប្ត ឹងមា  ស់ក ុមហ៊ុនដល  
ក   ទស។ ឧទា ហរណ៍  ពលក ុមហ៊ុន 
អា មរិក ឆវរ៉ុន បា នបំពុលដនដីសណ្ណ រនីហ្ស 
ក្ន ុង  ទសនីហ្សរីយា៉  សកម្ម ជនក្ន ុងតំបន់បា នប្ត ឹង
សា ខា ក ុមហ៊ុនឆវរ៉ុនដលមា នទីតា ំងក្ន ុង  ទស 
នីហ្សរីយា  ជា ជា ងប្ត ឹងក ុមហ៊ុនអា មរិកធំ។ 
ក្ន ុងពល  ជា មួយគា   សកម្ម ជន  តា ម  ទស 
ខា ងក   បា នចា ប់ផ្ត ើមយុទ្ធ នា កា រមួយដើម្បីអប់រំ  ជា ជន  ជុំវិញពិភព  ក អំពីកា ររំ  ភសិទ្ធ ិមនុស្ស 
របស់ក ុមហ៊ុនឆវរ៉ុន ដើម្បីដា ក់សមា  ធលើក ុមហ៊ុននះ ឲ្យផា  ស់ប្ត ូរ កា រអនុវត្ត របស់ខ្ល ួន។

ចំណុចផ្្ស្ងៗទៀតដ្លគួរពិចា រណា  
តើ   ះថា  ក់ ឬកា ររំ  ភ ទើបបា ន   ឹត្ត ឡើងថ្ម ីៗ នះឬ? បណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់  ូវតធ្វ ើឡើងក្ន ុង • 
អំឡុងពល ជា ក់លា ក់មួយបនា  ប់ពី   ះថា  ក់បា នកើតឡើង(ជា ធម្ម តា មិនលើសពី១០ឆា  ំ)។ 
បបនះ ធ្វ ើឲ្យអ្ន កពិបា កនឹងយកឈ្ន ះក្ត ីពា ក់ព័ន្ធ នឹងជំងឺដល  ូវកា រពលវលា  ើនឆា  ំក្ន ុងកា រវិវឌ្ឍន៍ 
ដូចជា ជំងឺមហា រីកជា ដើម  ះបីវា ជា ជំងឺដលធ្ង ន់ធ្ង របំផុតក៏  យ។
តើ  ជា ជនដលនា ំយកបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់ សា ក្សីរបស់ពួកគ និងមធា វីរបស់ពួកគ ពិតជា មា នឆន្ទ ៈ• 

 ថុយនឹងសុវត្ថ ិភា ពរបស់ខ្ល ួនឬទ? សា ជីវកម្ម និងរដា  ភិបា លជា  ើន នឹងមិន  មបញ្ឈប់ 
សកម្ម ភា ពរបស់ខ្ល ួនឡើយ ក្ន ុងកា រកា រពា រអំណា ចរបស់ខ្ល ួន  ះបី  ូវ  ើអំពើហឹង   ឬឃា តកម្ម  
ក៏  យ។ អ្ន កដលតស៊ូនឹងអំណា ចរបស់ពួកគ អា ច  ឈម   ះថា  ក់ដល់ជីវិត។ 
តើមា ន   ក់ស   ប់ចំណា យក្ន ុងបណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់នះឬទ? ចំណា យក្ន ុងតុលា កា រ កា រចំណា យ លើ • 
មធា វី កា រធ្វ ើដំណើរឆ្ល ង  ទស ទូរស័ព្ទ  កា រ  មូលភស្ត ុតា ង និងកា រចំណា យដទទៀត បូកសរុប 

  នឹងមា នតម្ល យា៉ ងខ្ព ស់។
តើអ្ន កអា ចធ្វ ើកា រងា រជា  ើនឆា  ំ ទា ក់ទងនឹងបណ្ណ ឹងនះឬទ? បណ្ណ ឹងផ្ល ូវច  ប់មួយអា ច  ូវកា រ • 
ពលវលា ពី៣  ១០ឆា  ំ ឬ  ើនជា ងនះទៀត។ ជួនកា ល ជនរង   ះបា នសា  ប់រួច  ហើយ 

 ពល ករណីច  ប់  ូវបា ន  ះ   យ។



សចក្ត បីន្ថ ម ខ ៈ កា រ  ើ   ស់ច  ប់ដើម្ីបទា មទា រសិទ្ធ ផិ្ន កបរិសា  ន566

កា រ  ើ   ស់ច  ប់អន្ត រជា តិ
ច  ប់និងអនុស ្ញ  ជា  ើនដលបា ន  ម  ៀង  យ  ជា ជនសមា ជិកនអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ(ស្ទ ើរត

 ប់  ទសទា ំងអស់ក្ន ុងពិភព  ក) កា រពា រសិទ្ធ ិផ្ន កបរិសា  នស   ប់មនុស្ស  ប់រូប។ សិទ្ធ ិមនុស្សជា  
កម្ម សិទ្ធ ិរ បស់មនុស្ស  ប់គា  និងសហគមន៍ 
ទា ំងឡា យ ហើយមិនអា ចដកយកវិញបា ន 
ឡើយ។ សិទ្ធ ិទា ំងនះ  ូវបា នទទួលសា្គ  ល់ 
ជា អន្ត រជា តិ ប៉ុន្ត ដើម្បីឲ្យសិទ្ធ ិទា ំងនះមា ន 

 សិទ្ធ ភា ព  ជា ជន  ូវតយល់ដឹងពីវា   
ឲ្យបា នច  ស់  មទា ំងអនុវត្ត សិទ្ធ ិរបស់ខ្ល ួន។ 
បើគា  ន កា រធ្វ ើសកម្ម ភា ពដើម្បី   កដថា សិទ្ធ ិ 
ទា ំងនះ  ូវបា នអនុវត្ត  ថា  ក់ជា តិទ 
ច  ប់និង  អនុស ្ញ  អន្ត រជា តិមិនមា ន  

 សិទ្ធ ភា ព ឡើយ។ 

កិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិ
កិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិជា  ើន កា រពា រសិទ្ធ ិមនុស្ស និងបរិសា  ន។ ជា អកុសល មនុស្សមា  ក់ឬមនុស្ស 
មួយក ុម មិនអា ចប្ត ឹងបា នទ  ពលកិច្ច  ម  ៀងទា ំងនះ  ូវបា នរំ  ភ។ មា នត  ទសហត្ថ លខី 
ប៉ុ   ះ ដលអា ចប្ត ឹងបា ន ហើយពួកគក  នឹងធ្វ ើបបនះណា ស់។ ម ៉ ងទៀត កិច្ច  ម  ៀងទា ំងនះ 
អា ចអនុវត្ត   ឆា ំងនឹងរដា  ភិបា លប៉ុ   ះ គឺមិនមន  ឆា ំងនឹងសា ជីវកម្ម ពហុសា សន៍ទ។   ទស 
ជា  ើន ច  ប់អន្ត រជា តិអា ច  ូវបា ន  ើ   ស់  ក្ន ុងតុលា កា រ  ទស  ះ។ កា រស្វ ងយល់អំពីអ្វ ីដល 
កិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិបា នចង ក៏អា ចជួយអ្ន កផងដរឲ្យយល់អំពីឥរិយា បទនសហគមន៍អន្ត រជា តិចំ  ះ 
ប   ជា ក់លា ក់មួយ  មទា ំងអា ចជួយបង្ក ើតយុទ្ធ នា កា រផ្សងៗដើម្បីកា រពា រសិទ្ធ ិមនុស្ស។

 សិនបើ  ជា ជនយល់ដឹងច  ស់ពីសិទ្ធ ិរបស់ខ្ល ួន និងពីកិច្ច  ម  ៀងដល  ទសជា  ើនបា ន 
ឯកភា ពក្ន ុងកា រកា រពា រពួកគ  ះពួកគអា ចអនុវត្ត សិទ្ធ ិរបស់ខ្ល ួនកា ន់ត  សើរ និងទា មទា រឲ្យរដា  ភិបា ល 
មា នភា ពទទួលខុស  ូវ។ 
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នះគឺជា បញ្ជ ីដលរៀបរា ប់ពីកិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិដលកា រពា រសិទ្ធ ិមនុស្ស និងបរិសា  ន រួមជា មួយ  
គហទំព័រដល អ្ន កអា ចស្វ ងរកព័ត៌មា នអំពីកិច្ច  ម  ៀងទា ំង  ះ និងអំពីរបៀប  ើ   ស់វា ។ 
(មើលទំព័រ467 ស   ប់កា របរិយា យអំពីកិច្ច  ម  ៀងមួយចំនួនដលទា ក់ទងនឹងសា រធា តុពុល)។

The United Nations Charter 
www.un.org/aboutun/charter/

The Universal Declaration 
of Human Rights 
www.un.org/Overview/rights.html

The Convention on the Rights of the Child 
www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm
www.unicef.org/crc/

The United Nations Framework Convention 
on Climate Change 
unfccc.int/2860.php

The Convention on Biological Diversity
www.biodiv.org/default.shtml
www.iisd.ca/biodiv/cbdintro.html

The Declaration on the 
Right to Development  
www.unhchr.ch/html/menu3/b/74.htm

The International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights 
www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm

The United Nations Declaration on Social 
Progress and Development
www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_progre.htm

The United Nations Vancouver 
Declaration on Human Settlements 
www.un-documents.net/van-dec.htm

The Stockholm Convention on the 
Elimination of POPS 
www.pops.int
www.ipen.org

The Basel Convention on the Control of 
Transboundary Movements of Hazardous 
Wastes and Their Disposal 
www.basel.int/text/con-e.htm
www.ban.org

The Bamako Convention on the Ban of 
the Import into Africa and the Control of 
Transboundary Movement of Hazardous 
Wastes within Africa 
www.londonconvention.org/Bamako.htm
www.ban.org/Library/bamako_treaty.htm

The Rotterdam Convention on the Prior 
Informed Consent (PIC) Procedure for 
Certain Hazardous Chemicals and Pesticides 
in International Trade 
www.pic.int/

The Convention on the Prevention of Marine 
Pollution by Dumping of Wastes and Other 
Matter 
www.imo.org/Conventions/contents.
asp?topic_id=258&doc_id=681
www.londonconvention.org

The Dublin Statement on Water and 
Sustainable Development 
www.wmo.ch/web/homs/documents/english/
icwedece.html

The Millennium Declaration of Johannesburg 
www.johannesburgsummit.org/html/
documents/summit_docs/political_
declaration_fi nal.pdf
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វទិកា អន្ត រជា តិ និងទ  ង់កា រពិសស
ដើម្បីទា ញចំណា ប់អា រម្ម ណ៍មកលើកា រតស៊ូដើម្បីសិទ្ធ ិមនុស្ស  ជា ជនក្ន ុង  ទសជា  ើនបា នស្វ ងរក 
យុត្ត ិធម៌  តា មវទិកា រផ្ល ូវច  ប់អន្ត រជា តិ ដូចជា អង្គ កា រសហរដ្ឋ អា មរិកនតុលា កា រអន្ត រអា មរិកា ំង តុលា កា រ 
ពិភព  ក និងគណៈកម្ម កា រសិទ្ធ ិមនុស្សនអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ។ ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍អន្ត រជា តិ  ក្ន ុង 
វទិកា រទា ំងនះ អា ចដា ក់សមា  ធលើ  ទសទា ំង  ះឲ្យចរចា ររកដំ  ះ   យ ឬបញ្ឈប់សកម្ម ភា ពរបស់
ក ុមហ៊ុនសា ជីវកម្ម ដលបង្ក កា រខូចខា តដល់បរិសា  ន និងរំ  ភសិទ្ធ ិមនុស្ស។ 

វា អា ចជា កា រចា ំបា ច់ដល  ូវបងា  ញថា  កា រឡើង  តុលា កា រ  ក្ន ុង  ទសដលកា ររំ  ភសិទ្ធ ិ 
មនុស្ស បា នកើតឡើង គឺមិនបា ននា ំឲ្យមា នដំ  ះ   យអ្វ ីទ, ឬពន្យល់ថា ហតុអ្វ ីច  ប់ជា តិ និង  ព័ន្ធ  
យុត្ត ិធម៌ជា តិ មិនមា នភា ពយុត្ត ិធម៌ ឬនឹងមិនអា ចទទួល  គជ័យ  យមូលហតុផ្សងៗ។

អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិក៏បា នបង្ក ើត "ទ  ង់កា រពិសស" ស   ប់ជជកអំពីកា ររំ  ភសិទ្ធ ិមនុស្ស 
ផងដរ។ ទ  ង់កា រពិសសទា ំងនះអា ច  ូវបា ន  ើ   ស់  យក ុមមនុស្ស និងបុគ្គ ល  យមិនចា ំបា ច់ 
មា នកា រយល់  មពីរដា  ភិបា ល និងមិនពឹងផ្អ កលើកតិកា ស ្ញ   ឬអនុស ្ញ  ផ្សងឡើយ។ 

បុគ្គ លមា  ក់ ឬសហគមន៍មួយ អា ច  ើ   ស់ទ  ង់កា រពិសស តា មរយៈកា រទា ក់ទងអ្ន កជំនា ញសិទ្ធ ិ 
មនុស្ស ដល  ថា  "អ្ន កបញ្ជ ូនរបា យកា រណ៍ពិសស"។ ពួកគសុើបអង្ក តលើកា ររំ  ភសិទ្ធ ិមនុស្សដល
កើតឡើងក្ន ុងតំបន់កា រងា ររបស់ពួកគ(  ថា  "អា ណត្ត ិ") ដូចជា សិទ្ធ ិទទួលបា នអា ហា រ សិទ្ធ ិទទួលបា ន 
សុខភា ពល្អ  កា រចា ក់កា កសំណល់ពុល ។ល។ អ្ន កអា ចទា ក់ទងអ្ន កបញ្ជ ូនរបា យកា រណ៍ពិសសទា ំងនះ 

 យសរសរលិខិតសា មញ្ញ មួយ ភា  ប់ជា មួយរបា យកា រណ៍ព័ត៌មា ន ឯកសា រ ឬព័ត៌មា នជា លា យលក្ខ អក្សរ
ផ្សងទៀតដលទា ក់ទងនឹងប    ះ។ អ្ន កទា ំងនះ រា យកា រណ៍ពីប   ទា ំងនះ  កា ន់គណៈកម្ម កា រ 
សិទ្ធ ិមនុស្ស នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ និងជួនកា ល  កា ន់មហា សន្ន ិបា តនអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ។

  ះរបស់អ្ន កបញ្ជ ូនរបា យកា រណ៍, អា ណត្ត ិ, និងព័ត៌មា នទា ក់ទងរបស់ពួកគ អា ចរកបា ន  ក្ន ុង 
គហទំព័រ របស់គណៈកម្ម កា រសិទ្ធ ិមនុស្សនអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ(www.ohchr.org)  ក្ន ុងផ្ន ក ដល 
មា ន ចំណងជើងថា  "Human Rights by Issue"។


