
 
 
បញ្ហា ប្បឈមផ្នែកអេឡចិប្រនូចិ 

បញ្ហា ប្បឈមនឹងឧស្សាហកមមអេឡិចប្រូនិកស្សកលអ ើមបីេនមុ័រ វធិីប្បរិបរតិ នងិនលិរនលកាន់ផ្រមានសុ្សវរថិភាពនិងនិរនតរភាព នងិការលុបបំបារ់ការអប្បើប្បាស់្សគីមីមានអប្រោះថ្នែ ក់ ការប្បឈមអប្រោះថ្នែ ក់ និងការបអចេញអោល  

បញ្ហា ប្បឈម  

យុទ្ធនាការេនតរជារិអ ើមបីបអចេកវិទ្ាមានការទ្ទ្ួលខុស្សប្រូវ (ICRT) បណ្តត ញអេឡិចប្រូនកិលអ និងស្សមព័នធរបស់្សបណ្តា ញ កំពុងរស្ស ៊ូមរិជាមួយ បណ្តា ប្កុមហ ុនមាេ ស់្សយីអោអេឡិចប្រូនិក ប្កុមហ ុននលិរកមម និងប្កុមហ ុននគរ់នគងអ់ ើមបឱី្យការ់បនថយ និងលុបបំបារ់
បង្កា រទ្ុកជាមុនន៊ូវការអប្បើប្បាស់្សគីមី និងអប្រោះថ្នែ ក់រាងកាយ អោយការអរៀបចបំអងាើរ និងេនុមរ័ិជអប្មើស្សផ្ លមានសុ្សវរថិភាពជាង។ អយើងកំពុងអលើកេពំីបញ្ហា ឧស្សាហកមមអនោះ អៅរោា ភិបាល និងស្ថថ ប័នអនេងៗ 
ផ្ លពាក់ព័នធនឹងវ ាជីវិរនននលិរនលអេឡចិប្រូនកិោប់ពីការទាញយកវរថុធារុអ ើម នងិការផ្កនចែ អៅការនលិរ ការផ្ចកោយ ការលក់រាយ ការអប្បើប្បាស់្ស និងការផ្កនចែអប្បើប្បាស់្សអឡើងវិញអប្កាយអប្បើរួច នងិការអបាោះអោល។ 
បណ្តា ញយុទ្ធនាការេនតរជារិអ ើមបីបអចេកវទិ្ាមានការទ្ទ្ួលខុស្សប្រូវ (ICRT) និងអេឡិចប្រនូិកលអ បានទ្ទ្ួលយកនិងគ៊ូស្សបញ្ហា ក់អរលការណ៍ជាក់ផ្ស្សាងននការោក់បចេូលចំណ្តយខាងអប្ៅ នងិការទ្ទ្ួលខុស្សប្រូវរយៈអពលផ្វងរបស់្សនលិរករ។ 

ស្សទិ្ិធមនសុ្សេ ស្សទិ្ធកិមមករ នងិការការពារបរសិ្ថថ ន  

អរលអៅយ៉ា ងសំ្សខាន់គឺ នលិរកមមប្បកបអោយនិរនតភាពផ្ លមានសុ្សវរថិភាព មានសុ្សខភាពលអ លកខខណឌ បរិស្ថថ នមានសុ្សវរថិភាព នងិប្រឹមប្រូវ។ អ ើមបីស្សអប្មចបានន៊ូវអរលអៅអនោះ ឧស្សាហកមមអេឡិចប្រូនិក ប្រូវផ្រទ្ទ្ួលស្ថគ ល់សិ្សទ្ិធមនុស្សេ និងសិ្សទ្ធិកមមករ ៊ូចខាងអប្កាម៖  

 សិ្សទ្ធិមានកផ្នែងអធវើការអោយសុ្សវរថិភាពនិងសុ្សខភាព។ អនោះគឺជាការទ្ទ្ួលខុស្សប្រូវរបស់្សឧស្សាហកមមអនោះ កែុងការធានាន៊ូវការការពារកផ្នែងការង្ករមានប្បសិ្សទ្ធភាព អ ើមបីកុឲំ្យកមមករឈឺ ឬមានរបួស្ស។  

 សិ្សទ្ធិស្សហគមន៍រស្ស់អៅមានសុ្សខភាពលអ និងបរិស្ថថ នមានសុ្សវរថិភាពអោយរម នអប្រោះថ្នែ ក់ ផ្ លបងាអឡើងអោយស្ថរធារុគីមីផ្ លអប្បើប្បាស់្ស ឬបអចេញអោលកែុងមួយ ំអណើរការនលិរកមម។  

 សិ្សទ្ធិ ឹងថ្ន មានស្ថរធារុអប្រោះថ្នែ ក់េវីខែោះអៅកផ្នែងអធវើការ  ឹងស្ថរធារុគីមីទំាងេស់្សផ្ លមានអៅទ្ីអនាោះ និងេវីខែោះផ្ លបអចេញអោលអៅកែុងបរិស្ថថ ន។  

 សិ្សទ្ធិទ្ទ្ួលបានការអោោះប្ស្ថយយ៉ា ងមានប្បសិ្សទ្ធភាព អៅអពលផ្ លមានអប្រោះថ្នែ ក់អកើរអឡើង។  ំអណ្តោះប្ស្ថយអនោះរមួទំាងការនតល់សំ្សណងជ៊ូនកមមករផ្ លឈឺឬរបួស្សនង នងិទ្ទ្ួលខុស្សប្រូវនែូវចាបច់ំអពាោះការបងាអប្រោះថ្នែ ក់ ល់ស្សហគមន៍ ឬបរិស្ថថ ន។  

 សិ្សទ្ធិរបស់្សកមមករកែុងការអរៀបចអំោយរម នការអប្ជៀរផ្ប្ជក និងសិ្សទ្ធកិែុងការចរោរួមរែ ។  

ប្រវូការចណំ្តរក់ារនងិការផ្លែ ស្សប់តរូ  

ជាពិអស្សស្ស អយើងបានកំណរ់ផ្នែកសំ្សខាន់ៗចំនួនប្បាំមួយស្សប្មាប់ការផ្លែ ស់្សបតូរនិងស្សកមមភាពស្សប្មាប់ប្កុមហ ុនមាេ ស់្សយីអោ អេឡិចប្រូនិក ប្កុមហ ុននលិរកមម និងប្កុមហ ុននគរ់នគង ់ ៊ូចខាងអប្កាម៖  

1. មានរមាែ ភាព៖ បង្កា ញទំាងប្សុ្សងន៊ូវវរថុធារុអ ើមឲ្យកមមករ ស្សហគមន៍ និងស្ថធារណជនបាន ឹង  ៊ូចជា គមីីេវីខែោះផ្ លប្រូវបានអប្បើប្បាស់្ស និងបអចេញអោល និងអប្រោះថ្នែ ក់ ល់បរិស្ថថ ន និងមនុស្សេេវីខែោះ (រមួទំាងអប្រោះថ្នែ ក់បនតព៊ូជនង) ប្រវូអគ ងឹថ្ន 

មានជាប់ពាក់ព័នធនឹងស្ថរធារុគីមីអនោះ។ 

2. អប្បើស្ថរធារុគីមីផ្ លមានសុ្សវរថិភាពជាង៖ វិភាគ វាយរនមែវរថុធារអុ ើមមានអប្រោះថ្នែ ក់ ផ្ លប្កុមហ ុនអប្បើប្បាស់្សកែុងការនលិរ តំងពអី ើមរហ៊ូរ ល់ចបវ់ ាជីវិរនលិរនល និងអប្បើវរថុធារុអ ើមផ្ លមានសុ្សវរថិភាពជាងជំនួស្សវិញ។ អៅអពលមិន ឹង
េំពីនលប៉ាោះពាល់សុ្សខភាពមនុស្សេ ឬបរិស្ថថ នអោយស្ថរស្ថរធារុគីមីអទ្ អគគបបបី្រូវអចៀស្សវាងការអប្បើប្បាស់្សស្ថរធារុអនោះ។ ប្បសិ្សនអបើ មិនអាចកំណរ់បានលកខណៈរបស់្សវាប្គប់ប្រន់ ឬអពញអលញអទ្ គបបីប្រូវេនុវរតអរលការណ៍បង្កា រអប្រោះថ្នែ ក់ រហ៊ូរ ល់
មានពិអស្ថធនអ៍ប្រោះថ្នែ ក់ពាក់ព័នធរួចរាល់។  

3. ការពារកមមករ៖ អរៀបចំបអងាើរ និងេនុវរត រមួរែ ជាមួយកមមករផ្ លប្បឈមនលប៉ាោះពាល់និងកមមករអនេងៗអទ្ៀរផ្ លោប់អារមមណ៍និងេងគការរបស់្សកមមករ ន៊ូវកមមវិធពីិនិរយតមោនអប្រោះថ្នែ ក់យ៉ា ងម៉ារ់ចរ់ស្សប្មាប់កផ្នែងអធវើការនិងកមមករទំាងេស់្ស តំងពីអ ើម
រហ៊ូរ ល់ចបវ់ ាជីវិរនលិរនល។ ការង្ករអនោះ រួមមាន ការបណតុ ោះបណ្តត ល ការកស្ថងស្សមរថភាព ប្ពមទំាងការពិនិរយតមោនឧស្សេហកមម ក៏ ៊ូចជាការពិនរិយតមោន អ ើមបីវាស់្សភាពប្បឈមនិងឃ្ែ ំអមើលសុ្សខភាពអ ើមបីកំណរ់និងបង្កា រជងំឺ។ កមមករគបបី
អាចចរោលកខខណឌ ការង្ករផ្ លមានអប្រោះថ្នែ ក់ និងអាចប ិអស្សធការង្ករផ្ លមានអប្រោះថ្នែ ក់អនោះ អោយមិនភ័យខាែ ចការស្សងសឹ្សក។  

4. ធានាការច៊ូលរួម៖ អររពកិចេប្បឹងផ្ប្បងរបស់្សកមមករ និងស្សហគមនក៍ែុងការច៊ូលរួមកែុងការប្គប់ប្គងយ៉ា ងម៉ារច់រ់ន៊ូវស្ថរធារុគីមីនិងកាកសំ្សណល់ អៅតមកផ្នែងអធវើការរបស់្សកមមករ និងស្សហគមន។៍ ការង្ករអនោះរួមមានការអរៀបចំបអងាើរគណៈកមាម ធិការមាន
ប្បសិ្សទ្ធភាពខាងសុ្សខភាពនិងសុ្សវរថិភាពកមមករ និងកមមវិធបីណតុ ោះបណ្តត លនង។  

5. ការពារស្សហគមន៍និងបរិស្ថថ ន៖ បង្ការ អប្រោះថ្នែ កតំ់ងពីអ ើមរហ៊ូរ ល់ចបវ់ ាជីវរិនលិរនល។ េនុវរតកមមវធិពីិនិរយតមោនប្បឡាយបអចេញអោល អោយឯករាជយ មានរមាែ ភាព និងប្បសិ្សទ្ធភាព។ លុបបំបារ់ការបអចេញស្ថរធារុ
មានអប្រោះថ្នែ ក់អៅកែុងខយល់ ប្បឡាយទ្ឹក ន ិី។  



 
 

6. នាល់សំ្សណងនិងអោោះប្ស្ថយបញ្ហា អប្រោះថ្នែ ក់ ល់មនុស្សេនិងបរិស្ថថ ន៖ អរៀបចំបអងាើរនិងនាល់ម៊ូលនិធ ិល់យនតការនានា ផ្ លធានាថ្នកមមករ (កំពុងបអប្មើការ និងេរីរកមមករ និងប្គួស្ថររបស់្សកមមករ) ឬស្សហគមន៍នានា ផ្ លទ្ទ្ួលរង
អប្រោះថ្នែ ក់អោយប្បឈមនឹងស្ថរធារុគីមីមានអប្រោះថ្នែ ក់ ទ្ទ្ួលបានជំនួយស្សអគង្កគ ោះបនាា ន់ និងទ្ទ្ួលសំ្សណងស្សមរមយ។ អរៀបចំបអងាើរយនតការនាល់ម៊ូលនិធិអ ើមបីធានាឱ្យមាន ំអណ្តោះប្ស្ថយកផ្នែងអធវើការង្ករ និងបរិស្ថថ ន  រាបណ្តអៅផ្រប្រូវការយនតការអនោះ 
អ ើមបអីោោះប្ស្ថយអប្រោះថ្នែ ក់។ 

 


