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រូបភាពទី0.1

ការរកសាចម្ងា យសុវត្ិភាពអនែកបសរុក
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សរងកៃតរមើលការករមទៃចរចាល។
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រសៀវរៅជំនួយស្មា រតីរនះគឺជាការររាះពុម្ពរលើកទី3នន
រសៀវរៅជំនួយស្មា រតីការោរសុវត្ិភាពបរា្រ់មនីនិងយុទ្ភែ័្ឌ មនិ

ទាន់្ ទៃុះដែលរាន្ លិតកនលាងមករោយអង្គការសហប្រជាជាតិរៅឆ្នែ ំ2005
ដែលពីរែើមរ�ើយយកលំន្តំាមរសៀវរៅជំនួយស្មា រតីការោរសុវត្ិភាពពី
បរា្រ់មនីដែលរានររៀ្រចំរោយនិងររាះពុម្ព្ សាយរោយអង្គការCARE
រៅឆ្នែ ំ1997។រោយរសៀវរៅជំនួយស្មា រតីរនះបតរូវរានដកសបមរួលជារបចើន
រលើករបចើនស្ររមួទាងំចំែងរជើង្ ងរែើម្បីឆលាុះ្រញ្្ំងនូវវាក្យស័ពទៃថមាីចុង
របកាយ្រងអាស់។រលើសពីរនះការអភវិឌ្ឍថមាីៗរៅកនែុងវស័ិយររាសម្អា តមនីកាក
សំែល់ជាតិ្ ទៃុះ(EOD)និងកាកសំែល់ជាតិ្ ទៃុះដកនចនែ(IEDD)ក៏ែូចជា
ជំនួយដ្នែករពទ្យសរង្គ្្គ ះ្រន្ទៃ ន់ក៏បតរូវរានរលើកយកមកពិចារណ្្ ងដែរ។
ការគំរាមកំដហងដែលរកើនរ�ើងរោយរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ្រណ្ដា លឲ្យម្នការ
្រញូ្ល្រដន្ម្រណ្ដា ជំពូក្រច្ុ្រ្បននែជារបចើនរទៀត។

រសៀវរៅជំនួយស្មា រតីស្ីពីការការោរសុវត្ិភាពពីបរា្រម់នីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះ
ពីសង្គ្្គ មនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែរនះែកបសង់រចញពីពត័ម៌្នដែលម្នរៅកនែុង
ររាលការែ៍ដែន្ំជាអន្រជាតិសបម្្រ់ការអ្ររ់ំចំរែះែឹងសដាីពីបរា្រម់នី
និងយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះដែលររៀ្រចំរោយរោយមូលនិ្ិសហប្រជាជាតិ
រែើម្បកុីម្រ(UNICEF)រៅឆ្នែ ំ1999និងស្ងោ់រសកមមាភាពកម្្ត់មនី
អន្រជាតិដែលរានររាះពុម្ព្ សាយរោយអង្គការសហប្រជាជាតិ
(www.mineactionstandards.org)។រសៀវរៅជំនួយស្មា រតីស្ីពីការោរសុ
វត្ិភាពពីបរា្រម់នីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែរនះគឺជា
ដ្នែកមយួននគរបម្ងការោរសុវត្ិភាពពីបរា្រម់នីរ្រស់អង្គការសហប្រជាតិរលើ
សកមមាភាពមនី(UNMAS)។

ស�្ែ្ី ក្លែង អំណររុណ



6

បរា្រម់នីនិងរបគឿង្ទៃុះ្រងកៃរបរាះថ្នែ ក់រ្សេងរទៀតែូចជាបរា្រដ់្រកដែលរគ

ររាះ្រង់រចាលនិង្ររកិាខា ររោធាយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះនិងសំែល់ជាតិ

្ទៃុះពីសង្គ្្គ មរ្សេងៗ(ERW)កែូ៏ចជារបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ(IEDs)្រងកៃឲ្យម្នរបរាះថ្នែ ក់រៅ

ទូទាងំពិភពរោក។

រសៀវរៅជំនួយស្មា រតីរនះពំុដមនជារសៀវរៅ្រគ្ហា ត់្ររបងៀនសបម្្រ់ការ

រ្វើការជាមយួបរា្រម់នីនិងរបគឿង្ទៃុះ្រងកៃរបរាះថ្នែ ករ់�ើយ។វាក៏ពំុដមនជា

រសៀវរៅជំនួយស្មា រតីសបម្្រ់ការរ្វើការជាមយួសហគមន៍ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់

រោយស្របរា្រម់នីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែរន្ះដែរ។

្ទៃុយរៅវញិរសៀវរៅជំនួយស្មា រតីម្នររាល្រំែងរលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងនិង្ ដាល់

នូវពត័ម៌្នសុវត្ិភាពជាមូលោឋា នោកព់ន័្នឹងការគំរាមកំដហងរ្រស់បរា្រ់មនីសំែល់

ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែែល់្រណ្ដា អង្គភាពនិង្រុគ្គលទាងំឡាយដែល

រ្វើការរៅកនែុងតំ្រន់ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់និងរែើម្បីជួយ�ែល់ពួករគកនែុងការ៖

• ្ររងកៃើតនីតិវ ិ្ ីសុវត្ិភាពសមបស្រ

• រជៀសវាងការ្រ៉ាះោល់ជាមយួមនីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ

និង

• ចាតវ់ធិានការសមបស្ររៅកនែុងស្្នភាព្រន្ទៃ ន់

ការស្ិតរៅជិតរបគឿង្ ទៃុះជានិច្កាលដតងដតម្នរបរាះថ្នែ ក់រហើយគួរដត

រជៀសវាង។ម្នដតអនែកឯករទសដែលរានទទួលការ្រែដាុ ះ្រណ្ដា ល្រ៉ាុរណ្ណ ះដែល

ដែលគួរដតជាអនែករៅរកឬចា្រក់ាន់បរា្រម់នីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងរបគឿង្ ទៃុះ

ដកនចនែរាន។

ពត័ម៌្នដែលម្នរៅកនែុងរសៀវរៅជំនួយស្មា រតីរនះម្នលកខាែៈទូរៅរហើយពត័ម៌្ន

មយួចំនួនពំុអាចយករៅអនុវត្រានបគ្រ់ស្្នភាពរានរ�ើយ។អាបស័យរហតុ

រនះវាបតរូវម្នការ្រំរពញ្រដន្មរោយពត័ម៌្នជាកោ់ក់តាមប្ររទសនីមយួៗនិង

ការវភិាគរៅរលើលកខាែៈនិងវសិ្លភាពននការគំរាមកំដហងតាមមូលោឋា ននីមយួៗ

្រដន្មពីរលើរនះរទៀតរសៀវរៅជំនួយស្មា រតីរនះពំុបតរូវរានររៀ្រចំរ�ើងជាឯកស្រ

ស�្ែ្ីសផ្ើម

រោយគិតចា្រពី់ដខមករាឆ្នែ ំ2015
មក្រណ្ដា រែឋាភាគីចំនួន162រែឋា
ដែលជាភាគីរានចុះហត្រលខា
និង្ដាល់សច្ា្រន័រលើសន្ិសញ្ញា ហាម
បរាមមនីប្រឆ្ងំមនុសសេ(APMBTឬ
រៅម្យ៉ាងរទៀតថ្អនុសញ្ញា ទីបករុង
អូតាវា៉ា )។ម្នរែឋាមយួមយួរាន
ចុះហត្រលខា្រ៉ាុដន្ពំុទាន់រាន្ ដាល់
សច្ា្រន័រលើសន្ិសញ្ញា រនះរៅ
រ�ើយ។រៅកនែុងការរ្វើការគ្ររនះ
្រណ្ដា រែឋាភាគីទាងំរនះរានយល់បពម
្រញ្ឈ្រ់ការរប្រើបរាស់ការស្ុកការ
្លិតនិងការរ្ទៃរមនីប្រឆ្ងំមនុសសេ
(AP)រហើយក៏រានបពមរបពៀងរ្វើការ
្រំផ្លា ញវារចាល្ ងដែរ។អនុសញ្ញា 
រនះក៏ម្ន្រទ្រញញាត្ិសបម្្រ់
ឲ្យជនរងរបរាះរោយស្របរា្រម់នី
ទទួលរានជំនួយ្ ងដែរ។
ចា្រត់ាងំពីអនុសញ្ញា រនះរាន
ចូលជា្ រម្នរៅឆ្នែ ំ1999ការ
រប្រើបរាស់មនីប្រឆ្ងំមនុសសេម្ន
ការថយចុះ។រទាះជាោ៉ា ងណ្

សតើអនៃែដឹងសេ?
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ឯកឯងរ�ើយ្រ៉ាុដន្គួរយករៅរប្រើបរាស់សបម្្រជ់ួយ�ពន្យល់រោយសរងខា្រអំពីរបគឿង្ ទៃុះ

ដែលរ្វើរ�ើងបគរូ្រគ្ហា ត់ដែលម្នសមត្ភាពបគ្រប់រាន។់

រៅរពលណ្អាចរ្វើរានអនែកអានគួរដសវងរកការដែន្ំនិងែំ្រូន្មា នពីអនែកឯករទស

ដែលរ្វើការរៅតំ្រនប់្រតិ្រត្ិការរ្រស់ខលាួន។

រសៀវរៅជំនួយស្មា រតីរនះដ្រងដចករៅជាបរាំដ្នែក្ំៗនិងឧ្រសម្ពន័្។

ថ្្ន្រទី1

្ដាល់នូវពត័ម៌្នអំពីលកខាែៈននការគំរាមកំដហងរោយស្របរា្រម់នីនិងរបគឿង្ទៃុះ
ដែលអាច្រងកៃរបរាះថ្នែ ករ់្សេងរទៀតែូចជាសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងរបគឿង្ ទៃុះ
ដកនចនែជារែើមនចនែ

ថ្្ន្រទី2

្ដាល់នូវែំ្រូន្មា នអំពីររ្រៀ្រសម្្គ ល់ការគំរាមកំដហង

ថ្្ន្រទី3

្ដាល់នូវែំ្រូន្មា នការោរនិងពត័ម៌្នសុវត្ិភាពទូរៅអំពី
ការរជៀសវាង្រញ្ហា គំរាមកំដហង

ថ្្ន្រទី4

ពន្យល់អំពីអវីដែលបតរូវរ្វើរ្រើអនែកយល់ថ្ខលាួនអនែកស្ិតរៅកនែុង
តំ្រន់ដែលញាំញីរោយបរា្រ់ររំសវនិង

ថ្្ន្រទី5

្ដាល់នូវពត័ម៌្នសំខាន់ៗ អំពីអវីដែលបតរូវរ្វើរៅកនែុងករែីម្នរបរាះថ្នែ ក។់

ឧ្រសម្ពន័្្ ដាល់នូវឧទាហរែ៍អំពីនីតិវ ិ្ ីកនែុងការរ្វើែំរែើ រពត័ម៌្នអំពីការគំរាម
កំដហងរ្សេងៗែូចជាអ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹបរា្ររ់រំសវគីមសី្ង្ស្និងជីវស្ង្ស្និង
ររៀ្ររា្រពី់្ី្ររងកៃើតឲ្យម្នកដនលាងសុវត្ិភាព។

ម្នដតរែឋាមយួចំនួនតូច(មនិដមន
ជាហត្រលខីននសន្ិសញ្ញា រនះ)
ដែលរាន្រន្រប្រើបរាស់និងស្ុក
មនីប្រឆ្ងំមនុសសេរហើយរែឋាចំនួន
59និងតំ្រន់ចំនួន4រ្សេងរទៀត
រានស្ិតរបកាមរ្ូរភាពមយួ
ចំនួនននការញាំញីរោយបរា្រ់មនី
ោសវាលោសកាលដែលសល់ពី
ជរម្លា ះអតីតកាលនិងជរម្លា ះដែល
កំពុង្រន្។1មនីប្រឆ្ងំមនុសសេ
្រងកៃគំរាមកំដហង្ ងាន់្ ងារ្រំ្ុតមយួ
ចំនួនរៅរលើអនែកដែលរ្វើការរៅ
តាមតំ្រន់របកាយម្នជរម្លា ះរទាះ
សូម្បរីា្រទ់សវតសេររ៍បកាយជរម្លា ះ
ករ៏ោយ។

1ការបតរួតពិនិត្យបរា្រម់នីនិងបរា្រដ់្រក
ចរគ្កៃ ម(ដខមករាឆ្នែ ំ2015)
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ប្ររទសលី្រ៊ី
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/GiovanniDiffidenti
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កផនៃែេី                   

ការ រំរាម 
ែំកហង

1



10

អនែករ្វើការរៅតាមតំ្រន់ដែលធាលា ្រ់ម្នជរម្លា ះប្រោ្រ់អាវុ្ អាចប្រឈម
ជាមយួនឹងការគំរាមកំដហងដែល្រងកៃរ�ើងរោយបរា្រ់មនីនិងរបគឿង្ទៃុះ្រងកៃ

របរាះថ្នែ ករ់្សេងរទៀតែូចជាយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះឬយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់
រចាលរថយន្និង្ររកិាខា ររោធាដែលរគររាះ្រង់រចាលនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ
ជារែើម។(សូមកត់ចំណ្ំថ្ោក្យថ្សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម(ERW)រា្រ់
្រញូ្លទាងំយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ (UXO) និងយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាល
្រ៉ាុដន្មនិរា្រ់្រញូ្លបរា្រ់មនីរ�ើយ។សូមរមើលនិយមនយ័រៅកនែុងសន្ទៃ នុបកម
ឧ្រសម្ពន័្ទី6)។របគឿង្ ទៃុះបគ្រ់ប្ររភទអាចរារាងំែល់ការចូលរៅកាន់ទីតាងំ
គរបម្ងឬ្រងកៃជាការគំរាមកំដហងចំរោះសុវត្ិភាពរទាះ្រីជាជរម្លា ះរាន្រញ្្រ់
រៅអស់កាលជារបចើនឆ្នែ ំរហើយករ៏ោយ។រៅរពលរ្វើការរៅកនែុងតំ្រន់ទាងំរនះ
អង្គភាពនិង្រុគ្គលបតរូវដតម្នការយល់ែឹងអំពីការគំរាមកំដហងជារ្ូរវន័្ដែល្រងកៃ
រ�ើងរោយរបគឿង្ររកិាខា ររោធាជារបចើនប្ររភទដែលរាន្រនសេល់ទុករៅអំ�ុង
រពលនិងរបកាយរពលម្នជរម្លា ះប្រោ្រ់អាវុ្ ។

រែើម្បីការោរខលាួនអនែករានអនែកបតរូវដតម្នការយល់ែឹងអំពីការគំរាមកំដហងនិង
ចាតវ់ធិានការការោរឲ្យរានសមបស្រ។ដ្នែករនះម្នររាល្រំែងជួយ�
កំែតប់្ររភទមនីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែបពមទាងំ
ពន្យល់អំពីែំរែើ រការនិងប្រសិទ្ភាពរ្រស់វា។រសៀវរៅជំនួយស្មា រតីមនិអា
ច្ររោិយអស់រសចក្ីអំពីមនីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងរបគឿង្ទៃុះដកនចនែ
បគ្រ់ប្ររភទទាងំអស់ែូរចនែះបតរូវដតអនុវត្រៅតាមសុភវនិិច្យ័។តាមវធិានទូរៅ
ជានិច្កាលបតរូវរចះសងសេយ័រលើវត្ុដែលខុសប្របកតី។ការ្ររោិយអំពីការ
គំរាមកំដហងភាគរបចើនមយួចំនួនម្នែូចខាងរបកាម។

ោក្យមនី“mine”រានមកពី
ោក្យឡាតាងំថ្minaដខសេដរ ៉ា
“veinofore”រហើយបតរូវរាន
អនុវត្ពីរែើមររៀងមកចំរោះការ
ជីករកដរ ៉ារចញពីែី។របកាយមក
រទៀតោក្យរនះបតរូវរានខ្ីរប្រើបរាស់
រោយវសិវកររោធាដែលការគ្រ
រ្រស់ពួករគគឺ្រងកៃ្រប់រា្រម់នីកនែុង
ែីរពលពួករគហុ៊មពទ័្្រន្ទៃ យ
និង្រ៉ាមរោធារោយជាររឿយៗ
ពួករគ្រងកៃ្រប់រា្រម់នីរនះ
តាមជញ្ជា ំងរែើម្បី្ ្ួលរលំំ្រន្ទៃ យ
និង្រ៉ាមរោធាទាងំរន្ះ។បរា្រ់
មនីសមយ័ទំរនើ្រគឺជាអន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃ្ ទៃុះ្រ៉ាុដន្វាក៏យក
លំន្តំាមពពួករបគឿងមនិ្ទៃុះដែល
ម្នជំពូកែូចរានែ កាលពីសមយ័
មុនែូចជាដែកររាល្ំៗនិង
សនែឹងដែលរប្រើបរាស់រោយទាហាន
សមយ័្រូរាែកាលពី2,500
ឆ្នែ មំុន។

Croll,M.ប្រវត្ិបរា្រម់នី1998

សតើអនៃែដឹងសេ?ការរំរាមែំកហង

1 ការរំរាមែំកហង
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1.1ករប់មីន

បរា្រម់នីគឺជារបគឿង្ទៃុះម៉ា្យងដែលបតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បី្រំផ្លា ញឬរ្វើ
ឲ្យខូចខាតរថយន្ឬរែើម្បីរ្វើឲ្យរងរ្រសួសម្លា ្រ់ឬកបមតិសកមមាភាពរ្រស់
មនុសសេ។មនីអាចបតរូវរាន្រំ្ទៃុះរោយជនរងរបរាះ្រំរោលគឺរោយសកមមាភាព
រ្រស់ជនជាមុខសញ្ញា រ្រស់វាតាមរយៈការជាន់ពីរលើឬវាយឬអាចរកះនកឲ្យ្ ទៃុះ
រោយការសងកៃត់ផ្ទៃ ល់ដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃែងមលួការ្រញ្ជា ្រំ្ទៃុះឬរោយ
ឬរោយការរប្រើបរាស់វ ិ្ ីទាងំរនះ្រញូ្លរានែ ។


ឧទាហរែ៍វាអាចររៀ្ររ្វើជាអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃរោយរប្រើឧ្រករែ៍ប្រឆ្ងំការ
្រ៉ាះោល់រោយនែរែើម្បីរ្វើឲ្យការយកវារចញរតឹដតម្នការពិរាក។វាក៏អាច្រំ្ទៃុះ
រោយការកំែត់រម្៉ា ង្ ងដែរ។

មនីបតរូវរានរគរប្រើបរាស់ជាសោវ វុ្ ការោរខលាួន៖វា្ ដាល់ការការោរសបម្្រ់ទីតាងំ
រោធាសំខាន់ៗ ឬទ្រទ់ល់ចលន្រ្រស់កងទាហានតាមរយៈការ្រងកៃឲ្យម្ន
ការរងរ្រសួចំរោះខាមា ងំសបតរូវនិង្រំផ្លា ញរបគឿង្ររកិាខា រ។វាក៏បតរូវរានរគរប្រើជា
លកខាែៈវាយលុក្ ងដែរ៖ជាពិរសសរៅអំ�ុងរពលសង្គ្្គ មវាបតរូវរានរគរប្រើ
បរាស់រែើម្បី្រំផ្លា ញឬរ្វើឲ្យខូចខាតរហោឋា រចន្សម្ពន័្និង្រងកៃឲ្យម្នការភតិភយ័
រោយរារាងំមនិឲ្យប្រជាពលរែឋារប្រើបរាស់្ ទៃះែីកសិកមមាទឹក្លាូវថនែល់ស្ោររៀន
ទីតាងំ្ ្ល់រសវាសុខភាពនិង្ នធានរ្សេងរទៀត។ជាររឿយៗបរា្រម់នីបតរូវ
រានរគរប្រើបរាស់ជាដ្នែកមយួននរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។ររំសវ្ទៃុះរ្រស់បរា្រម់នី
អាចបតរូវរានរគរប្រើសបម្្រ់រ្វើជាររំសវឬរ្វើជាបរា្រម់នីខលាួនវាកនែុងន្មជាគនលាឹះ
្រញ្ជា សបម្្រ់របគឿង្ ទៃុះដកនចនែដែលប្រតិ្រត្ិការរោយជនរងរបរាះ(VOIED)។

ជានិច្កាលបរា្រម់នីភាគរបចើនបតរូវរានរគោក់កំរាងំនិងដកលាង្រនលាំឲ្យសីុរានែ 
នឹងមជ្ឈោឋា នជំុវញិវាដែលរ្វើឲ្យវាកបមម្នរគរមើលរ�ើញនិងពិរាកកំែត់
រកទីតាងំ។តាម្មមាតារគក្រ់ឬោក់កំរាងំវារៅកនែុងរ ម្ា ឬអរារភាជា ្រ់រៅ
រលើ្ររគ្្គ លឬរែើមរឈើ។កនែុងកំ�ុងរពលម្នសង្គ្្គ មសមយ័រនះរគដតងដត
ោកព់បគ្យបរា្រម់នីតាមលំន្ំមយួដែលនឹង្ររងកៃើតរានជារន្ងំបស្ររានែ ឬ

រូបភាពទី1.1

ចម្កៃ រមនីអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ

សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មរគអាច

រ�ើញម្នរៅទូទាងំពិភពរោក

ជួនកាលរបកាយម្នជរម្លា ះអស់

រយៈរពលជាយូរ។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

1.1 គ្រាប់មីន
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រៅតាម្ររណ្ដា យ្ លាូវថនែល់និងរៅជំុវញិចំែុចយុទ្ស្ង្ស្។កនែុងករែី
ចម្កៃ រមនីថមាីៗបតរូវម្នការកតប់តាទីតាងំរៅរលើដ្នទី2្រ៉ាុដន្ការរ្វើដ្រ្ររនះ
ពំុដមនសុទ្ដតអាចរជឿទុកចិត្រានរហូតរ�ើយ។ជាររឿយៗបរា្រម់នីបតរូវរាន
ោកោ់សវាលោសកាលរោយភាគីប្រោ្រអ់ាវុ្ ដែល្រន្ចល័តពី
កដនលាងមយួរៅកដនលាងមយួរទៀត។បរា្រម់នីមយួចំនួនរទៀតដថមទាងំបតរូវរាន
ទម្លា ក់រាយរា៉ា យរោយយន្រហាះឬការំភលាើង្ ំរៅរលើន្ទៃែី្ ំលវឹងរលវើយរោយពំុ
ម្នលំន្ំដែលអាចរ�ើញចបាស់ឬអាចឲ្យរគែឹងរាន។

្រច្ុ្រ្បននែរនះម្នបរា្រម់នីកែូ៏ចជាមនីដកនចនែជាង600ប្ររភទខុសៗរានែ ្ លិត
រោយកងកម្លា ងំរោធា(ជាគូ្រែិ្រកខា)ដែលកំពុងប្រយុទ្រានែ ។រគដចកវាជាបករុម
្ំៗចំនួនពីរ៖មនីប្រឆ្ងំមនុសសេ(AP)និងមនីប្រឆ្ងំរថយន្(AV)រហើយរគ
ដតងដតរៅវាជាទូរៅថ្មនីប្រឆ្ងំរថរបកាះ។

1.1.1ករប់មីនកបឆាងំមនុេ្ស

បរា្រ់មនីប្រឆ្ងំមនុសសេ(AP)បតរូវរាន្ លិតរ�ើងរែើម្បី្រំ្ទៃុះ
រៅរពលម្នវត្ម្នរ្រស់មនុសសេរទាះរសៀវរៅជំនួយស្មា រតីរហើយវាម្ន
ររាល្រំែងរ្វើឲ្យមនុសសេម្នែ ក់ឬរបចើនន្ក់មនិអាចរ្វើអវីរានរងរ្រសួឬស្លា ្រ។់
តាម្មមាតាមនីប្រឆ្ងំមនុសសេ្ ទៃុះរៅរពលណ្ម្នរគរែើរជាន់រលើវាឬរៅរពល
ចុចដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ្រ៉ាុដន្រគក៏អាច្រំ្ទៃុះវារោយការកំែត់រម្៉ា ងឬ
រោយមរ្្យរាយបគ្រប់គងរ្សេងរទៀត។

មនីប្រឆ្ងំមនុសសេអាចរ�ើញម្នរៅរលើែីផ្ទៃ ល់ក្រ់ចូលកនែុងែីឬោក់រៅរលើ
ែីរហើយជាទូរៅវាគឺជាឧ្រករែ៍តូចៗដែលម្នរ្ូររាងខុសៗរានែ ។ជាររឿយៗរគ
ដកលាង្រនលាំវារែើម្បីឲ្យសីុរានែ ជាមយួនឹងមជ្ឈោឋា នជំុវញិវារហើយអាចរ្វើពីរឈើផ្លា សទៃិក
ឬរោហៈ។


បំ្ទាុោះសដ្យការបញ្ជា
ែំរែើ រការមយួដែល
ជនទីពីរ្រំ្ទៃុះមនីរោយរប្រើ
រតរ�្រញ្ជា ។រគរៅជនរនះថ្ថ្
អនែក្រំ្ទៃុះ។


បំ្ទាុោះសដ្យជនរងសករោះ
្រំ្ទៃុះរ�ើងរោយម្នមនុសសេម្នែ កដ់ែ
លរានរែើរជាន់ពីរលើរ្រើក្ររពីរលើ
ទាត់ឬរោយសកមមាភាពមយួចំនួន
បសរែៀងៗរានែ រនះ។


ឧប្ររណ៍កបឆាងំការ
ប៉ោះពាល់សដ្យដដ
ឧ្រករែ៍ដែល្រំោករ់ៅរលើ
មនីប្រឆ្ងំរថយន្ឬប្រឆ្ងំមនុសសេ
ដែល្រណ្ដា លឲ្យមនី្ ទៃុះរៅរពល
ម្នរគ្រ៉ាះោល់ឬម្នរគរខំានវា។
ឧ្រករែ៍ប្រឆ្ងំការ្រ៉ាះោល់រោយ
នែម្នររាល្រំែងទ្រស់្កៃ ត់ការ
ររាសសម្អា តមនី។ឧ្រករែ៍ប្រឆ្ងំ
ការ្រ៉ាះោល់រោយនែក៏អាចបតរូវរាន
្រំោក់រៅរលើសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពី
សង្គ្្គ មឬរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ្ ងដែរ។

1.1 គ្រាប់មីន
1.1.1  គ្រាប់មីនគ្បឆាងំ មនុ�្ស

2វរិស្្នកមមាពិ្ីស្រសដាីពីការហាមឃាត់និងរតឹ្រន្ឹងរលើការរប្រើបរាស់មនីអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ
និងឧ្រករែ៍រ្សេងៗរៅទីបករុងហសេដឺែវនថងាទី03ដខវចិ្ិកាឆ្នែ ំ1996
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គួរដតរជៀសវាងតំ្រន់ទាងំឡាយណ្ដែលសងសេយ័ថ្ម្នមនីប្រឆ្ងំមនុសសេ។

រៅរពលម្នការ្ ទៃុះរ�ើងមនីប្រឆ្ងំមនុសសេ្រងកៃឲ្យម្នមនុសសេស្លា ្រ់ឬរងរ្រសួ
្ងាន់្ ងារតាមរយៈការ្ ទៃុះរ�ើងនិង/ឬជះអំដ្រង។រគរគដ្រងដចកបរា្រម់នីប្ររភទរនះ
ជាបករុមរៅតាមររ្រៀ្រដែលវា្រងកៃរ្រសួស្នែ មែូចជាមនីប្ររភទ្ទៃុះជះអំដ្រងឬ
ររំសវម្នរាងតូច3។

1.1.1.1ករប់មីនកបឆាងំមនុេ្សកបសេទមីនខ្យល់(មីនសកបើេនទាុោះខ្យល់)

ជាររឿយៗមនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទមនីខ្យល់(មនីរប្រើសនទៃុះខ្យល់)ម្នតនមលា
រហើយជាប្ររភទមនីដែលរគដតងរ�ើញម្នរបចើនជាងរគរៅកនែុងពិភពរោក។
រគរចន្វារ�ើងរែើម្បី្រំ្ទៃុះរោយសម្្ព ្ដែល្រងកៃរ�ើងរោយការ្រ៉ាះោល់ផ្ទៃ ល់
ជាមយួមនីដែលភាគរបចើនរោយការរែើរជាន់រលើវា។ភាគរបចើនននមនីប្ររភទរនះ
បតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បី្រងកៃឲ្យម្នរ្រសួស្នែ ម្ ងាន់្ ងារដែលតាម្មមាតាបតរូវកាត់
អវៈយវៈម្ខា ងឬទាងំសងខាងរចញជាជាងរ្វើឲ្យស្លា ្រ។់

បរា្រម់នីនិងរបគឿង្ទៃុះ្រងកៃ
របរាះថ្នែ កែ់នទរទៀត្រន្រ្វើ
ឲ្យពិការនិងសម្លា ្រ់ជនសលាូត
បតង់រៅទូទាងំពិភពរោក។
រែើម្បែីឹង្រដន្មពី្រញ្ហា រនះអនែក
បរានដ់តដសវងរករៅរលើអុីនរ ើ្ែិត
“LandmineAccidents2015”។
Croll,M.ប្រវត្ិបរា្រម់នី។1998

្ររណីេិ្រសា

រូបភាពទី1.2

មនីប្រឆ្ងំមនុសសេ្ ុនតូចរនះអាចរ្វើ
ឲ្យប្រអ្រ់រជើងោច់រយះរចញពីរានែ រាន!
វាម្នទំហំវជិ្ឈម្បតប្រដហល10សម
រហើយរៅរពលក្រ់វាកនែុងែីរសទៃើរដត
រមើលវាមនិរ�ើញ(រឆវង)។មនីែូចរានែ 
រនះបតរូវរានរោះគបម្ររចញរោយ
អនែកររាសម្អា តមនី(ស្ដា ំ)។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

1.1 គ្រាប់មីន
1.1.1  គ្រាប់មីនគ្បឆាងំមនុ�្ស

3ឧ.មនីប្រឆ្ងំមនុសសេរ្រស់កាណ្ោ្ ុនC3A2
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ជាទូរៅមនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទមនីខ្យល់(មនីរប្រើសនទៃុះខ្យល់)ម្នរាងជា
សីុឡាងំរហើយម្នលំោ្រ់ទំហំវជិ្ឈម្បតចា្រពី់7ែល់16សមនិងកម្ពស់
ចា្រពី់5ែល់10សម។រទាះជាោ៉ា ងណ្មនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទមនីខ្យល់
(មនីរប្រើសនទៃុះខ្យល់)ម្នរាងជាចតុរកាែឬ“ប្រអ្រដ់ស្បករជើង”។
្រន្ទៃ ្រម់ករទៀតវាម្នលំោ្រ់ទំហំចា្រពី់10សមx18សមែល់15សមx
30សម។មនីប្រឆ្ងំមនុសសេភាគរបចើនម្នររំសវ្ទៃុះតូចៗជារបចើនដែលជាររឿយៗ
ម្នទមងាន់មនិរលើសពី100បកាម។ការ្ ទៃុះររំសវែ៏ខាលា ងំកាលា គឺជាអវីដែល្រងកៃឲ្យម្ន
អនែកស្លា ្រ់ឬរងរ្រសួ។

ខែៈដែលមនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទមនីខ្យល់(មនីរប្រើសនទៃុះខ្យល់)មយួចំនួន
្លិតពីរោហៈឬរឈើក៏ម្នមនីភាគរបចើនរទៀតដែល្ លិតពីផ្លា សទៃិក្ ងដែរ។
លកខាែៈដ្រ្ររនះរ្វើឲ្យវា្ ន់នឹងទឹកឬមនិបជា្រទឹករហើយដថមទាងំម្ន
របរាះថ្នែ ក់សូម្បីដតរៅរពលដែលរគោក់វារៅកនែុងទឹក។របកាយពីម្នរភលាៀងធាលា ក់
ខាលា ងំៗវាពំុដមនជាររឿងមនិ្ មមាតារ�ើយសបម្្រ់មនីមយួចំនួនដែលបតរូវហូរ្រក
រចញពីចម្កៃ រមនីរៅកាន់តំ្រន់ដែលពំុធាលា ្រ់ម្នមនីពីមុនមកឬរៅកាន់្ លាូវទឹក
ដែលវាអាចស្ិតរៅរាយរា៉ា យជារបចើនគី�ូដម៉ាបតរៅតាមដខសេទឹកខាងរបកាមមុន
រពលហូរ្រករ�ើងរៅរលើររាក។តាម្មមាតាមនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទមនីខ្យល់
(មនីរប្រើសនទៃុះខ្យល់)ម្នពែ៌ោដំែងន្រតងភាលា វន្រតងរ ម្ា រតានែ តប្ររ្ះឬ
ម្នពែ៌ោយ�ំរានែ ។

្រដន្មពីរលើមនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទមនីខ្យល់(មនីរប្រើសនទៃុះខ្យល់)ដែលក្រ់កនែុង
ែីប្ររភទមនីរពញនិយមគឺមនី“រមអំរៅ”(ឬកាលា យពីអវីមួយរ្សេងរទៀតបសរែៀង
រានែ រនះ)ដែលម្នការទម្លា ក់រាយរា៉ា យរៅរលើែីរោយយន្រហាះឬការរាញ់បរា្រ់
ការំភលាើង្ ំ(រលើសពីរនះសូមរមើលជំពូកសដាីពីបរា្រ់ដ្រកចរគ្កៃ ម)។រ្រើម្នការ
ដចកចាយកនែុងរពលថមាីៗរនះតាម្មមាតារគរ�ើញម្នមនីទាងំរនះរៅរាយរា៉ា យ
កនែុងចំនួនែ៏របចើន។រទាះ្រីជារបកាយរយៈរពលរបចើនដខឬរបចើនឆ្នែ ំករ៏ោយក៏
រគរៅដតរ�ើញម្នមនីដែលរៅោច់ដតឯងតាមតំ្រន់ដែលរានររាសសម្អា ត
រចួរហើយ។មនីរមអំរៅម្នរ្ូររាងដ្រលាកៗឡាយ�ំរានែ ជារបចើនរហើយជាររឿយៗ

រូបភាពទី1.3

មនីប្រឆ្ងំមនុសសេម្នរាងជាប្រអ្រ។់
មនីបសរែៀងរានែ រនះអាចរ�ើញម្ន
រៅទូទាងំពិភពរោក។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/Thomas Enke

រូបភាពទី1.4

“មនីរមអំរៅ”្ ុនPFM-1ដែល
ទម្លា ក់ពីរលើអាកាសទាងំរនះអាច
្ទៃុះរ�ើងរៅរពលម្នរគ្រ៉ាះោល់
វារៅអាហវហាកៃ នីស្្ន។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/Thomas Enke

រូបភាពទី1.5

ការ្ររងកៃើតសង្គ្្គ មរោយរប្រើ
មនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទរកលាមរ័
(Claymore)រ�ើញម្នរៅតំ្រន់
រាល់កង។់រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/

Thomas Enke

1.1 គ្រាប់មីន
1.1.1  គ្រាប់មីនគ្បឆាងំមនុ�្ស
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ថខ្សអនាទា ្រ់/ករប់ថប្របដងកៃ

ដខសេរោហៈរសដាើងមនិឆលាុះបត�្រ់ឬ

ដខសេដែលអាចរប្រើជាយន្ការសបម្្រ់

រកះនក្រំ្ទៃុះមនីអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ

ឬរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែដែលប្រតិ្រត្ិការ

រោយជនរងរបរាះ។ដខសេអន្ទៃ ក/់

បរា្រដ់្រក្រនងកៃតាម្មមាតាោត

សន្ឹងរៅកម្ពស់ទា្ររលើែី្រន្ិច

រែើម្បីឲ្យអនែកដែលឆលាងកាត់“រែើរទាក”់

ដខសេរន្ះដែលរ្វើឲ្យ្ ទៃុះមនី។រៅរពល

រប្រើដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃវាអាចរត់

រានចម្ងា យែល់30ដម៉ាបតពីមនី។

ម្នពែ៌ភលាឺៗ ដែលរ្វើឲ្យម្នលកខាែៈខុសដ្រលាកនិងគួរឲ្យទាកទ់ាញចំរោះកុម្រ
និងមនុសសេរពញវយ័ដែលចងរ់�ើញចងែ់ឹង។

1.1.1.2មីនកបឆាងំមនុេ្សកបសេទជោះអំថបង

ជាទូរៅមនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទជះអំដ្រងបតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បី្រងកៃឲ្យម្ន
ចំនួនអនែកស្លា ្រ់ជារបចើនរោយស្រអំដ្រងដែលរញុរចញពីររំសវ្ទៃុះរ្រស់មនី។
ភាគរបចើនននមនីទាងំរនះម្នសំ្រករ្វើពីរោហៈឬម្នកង�លាីឬអំដ្រងរោហៈ
ដែលដប្រកាលា យរៅជាកបាលបរា្រ់្រណ្ដា លឲ្យស្លា ្រ់រោយស្រការ្ ទៃុះមនី។

មនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទជះអំដ្រងម្ន្រីប្ររភទជាមូលោឋា ន៖មនីសនែឹងមនីជះ
អំដ្រងតាមទិសរៅនិងមនីកដងកៃ្រ(មនីរោតរហើយជះអំដ្រង)។

> 1.1.1.2.1មីនកបឆាងំមនុេ្សកបសេទេ្ននឹង

 មនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទជះអំដ្រងដែលរគដតងដតរ�ើញម្នរបចើនជាង
រគគឺមនីសនែឹងដែលបតរូវរានរគរចន្រ�ើងរែើម្បី្រំោក់រៅរលើសនែឹងរឈើឬ
សនែឹងរោហៈដែលែំចូលរៅកនែុងែីរហូតែល់មនីម្នកម្ពស់ស្ិតរៅពីរលើន្ទៃ
ែីប្រដហល20សម។រគក៏្រំោក់វារៅតាមរែើមរឈើ្ ងដែរ។ភាគរបចើន
រមើលរៅែូចជាែំ្រងតូចមយួ៖សនែឹងរឈើដែលរៅខាងរលើវាម្នសីុឡាងំ
រោហៈតូចមយួនិងម្នកិ្ររលៀនរចញមកខាងរលើ។រគដតងដតោ្រពែ៌
ន្រតងឬវាអាចជារឈើឬរោហៈដែលមនិោ្រពែ៌។ន្ទៃរោហៈរបចះរ្វើ
ឲ្យវាយបសរួលនឹងរមើលរលំងមនីជាពិរសសរៅតំ្រន់ដែលម្នគបម្ររកុខាជាតិ
ចាស់ៗ។

 មនីសនែឹងបតរូវរាន្រំោក់ជាមយួនឹងដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃមយួឬរបចើនដែល
រ្វើឲ្យមនី្ ទៃុះរៅរពលទាញឬកាត់ដខសេ។ដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃពិរាកនឹង

1.1 គ្រាប់មីន
1.1.1  គ្រាប់មីនគ្បឆាងំមនុ�្ស

រូបភាពទី1.6

លអា្រំ្ុតសបម្្រ់ការរប្រើបរាស់
មនីសនែឹងជាមយួដខសេអន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃ៖សំ្រកសោវ វុ្ 
ដែលរគររាះ្រងរ់ចាលរៅខាង
ចុង្ លាូវលំជាមយួនឹងសលាឹករឈើ
ែុះបទរុ្របទរុល។រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/

Thomas Enke
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រមើលរ�ើញណ្ស់រហើយដខសេរនះអាចម្នចងកាត់ទទឹង្ លាូវឬ្ លាូវរចញពីទាវ រ
រហើយចងភាជា ្រ់រៅនឹងវត្ុរងឹមយួែូចជារែើមរឈើឬមនីមយួរ្សេងរទៀត។

 រៅរពលរគចុចឲ្យ្ ទៃុះអំដ្រងរោហៈជះកនែុងរងវង់360ែឺរបកដែល្រណ្ដា លឲ្យ
ម្នការរងរ្រសួរហូតែល់ស្លា ្រ់ចំរោះជនណ្ម្នែ ក់ដែលស្ិតរៅកនែុងរងវង់4
ដម៉ាបតដែលរាមា នអវីរាងំរហើយ្រណ្ដា លឲ្យស្លា ្រ់ឬរងរ្រសួ្ ងាន់្ ងារចំរោះមនុសសេ
ដែលស្ិតរៅចម្ងា យឆ្ងា យជាងរនះ។មនីរសុសេុមីយួប្ររភទដែលរគដតងដត
រ�ើញរ ម្ា ះPOMZ-2M្ទៃុះរ�ើងនិងដ្រកដខញក្ររងកៃើតរានជាអំដ្រងជះដែល
អាច្រណ្ដា លឲ្យស្លា ្រ់កនែុងរងវង់10ដម៉ាបត។រលើសពីរនះរៅរទៀតទំហំនិងការ
ដចកចាយមនិរសមាើរានែ ននអំដ្រងរ្វើឲ្យអនុភាពរ្រស់វាមនិអាចទាយស្មា នរាន
រ�ើយ។អំដ្រង្ ំៗអាចរ្វើឲ្យរងរ្រសួឬស្លា ្រ់កនែុងលំោ្រ់ចម្ងា យ100ដម៉ាបតឬ
ឆ្ងា យជាងរនះ។4

 ្រន្ទៃ ្រពី់មយួរយៈមនីសនែឹងអាចនឹងែួលរលំឬសនែឹងដែលវាស្ិតរៅអាចនឹង
រប្រះដ្រកជា្រំដែក។ការែ៍រនះមនិរ្វើឲ្យវាថមថយរបរាះថ្នែ ក់រ�ើយរហើយ
រៅកនែុងករែីមយួចំនួនរ្វើឲ្យវារតឹដតរបរាះថ្នែ ក់ខាលា ងំជាងមុនរៅវញិ។

> 1.1.1.2.2មីនកបឆាងំមនុេ្សកបសេទ

 ជោះអំថបងកគប់ទិេ

 មនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទជះអំដ្រងបគ្រ់ទិស(ឬប្ររភទ"រកលាមរ័(Claymore)")
បតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បីឲ្យវាជះអំដ្រងតាមលំន្ំបកាស់�មាឹកមយួកនែុងទិសរៅ
ជាកោ់ក។់ភាគរបចើនរមើលរៅែូចជាប្រអ្រ់រាងចតុរកាែរាងរកាងឬរាង
មូលដែលម្នកបម្ស់ប្រដហលរសៀវរៅដែលម្នគបម្ររសដាើង។ប្រអ្រ់រនះ
ស្ិតរៅរលើរជើងឬទបមពីររហើយជាទូរៅម្នពែ៌ន្រតងភាលា វរ ម្ា ឬរតានែ ត។

 តាម្មមាតាមនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទជះអំដ្រងតាមទិសរៅបតរូវរគ្រញ្ជា ្រំ្ទៃុះ

1.1 គ្រាប់មីន
1.1.1  គ្រាប់មីនគ្បឆាងំមនុ�្ស

រូបភាពទី1.7

មនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទសនែឹង។

អនែកអាចរមើលរ�ើញដខសេអន្ទៃ ក/់

បរា្រដ់្រក្រនងកៃ។

រ្ូរថតរ្រស់UNMAS

រូបភាពទី1.8

កណ្ដា ល៖មនី“រកលាមរ័(Claymore)”

ប្ររភទMON-50ជះអំដ្រងតាម

ទិសរៅដតមយួជាររឿយៗរៅតាម្ លាូវ

ថនែល់ឬ្ លាូវលំ។មនីជារបចើនអាចភាជា ្រ់រានែ 

រៅវញិរៅមក។រគអាចោក់វារៅតាម

រែើមរឈើ!របកាម៖ដសនស័រសម្្ព ្

Piezoរ្រស់មនីរកលាមរ័(Claymore)។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS

4ប្រភពសបម្្រ់រយៈចម្ងា យ៖ColinKingអនែកនិពន្រសៀវរៅមនីនិងការររាសសម្អា តមនីរ្រស់
Janeនិងកាកសំែល់ជាតិ្ ទៃុះរ្រស់Jane។
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្រ៉ាុដន្វាក៏អាច្រំ្ទៃុះរោយរប្រើដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃឬចានសម្្ព ្្ ងដែរ។
រៅរពល្ ទៃុះភាគរបចើនននមនីប្ររភទរនះជះអំដ្រងរ្រស់វាជារាងផ្កៃ រភលាើងរ្ដាក
ជាចំែិតរងវងក់នែុងកបមតិមុំ60ែឺរបកនិងរ�ើងែល់កម្ពស់ប្រដហល2ដម៉ាបត។
មនីភាគរបចើនបតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បីឲ្យម្ន“ចម្ងា យម្នប្រសិទ្ភាព”មយួ
ដែល្រងកៃឲ្យម្នរ្រសួស្នែ មឬស្លា ្រ់មនុសសេកនែុងរងវង់រលើសពី50ដម៉ាបត។

 មនីដ្រ្ររនះដត្លិតកនែុងទបមង់រ្សេងរទៀតម្នទំហំ្ ំៗនិងម្នរាងជារងវង់
រហើយជះករមទៃចបរា្រ់រចញជារាងរកាែស្ួចែូចជាការំភលាើងខលាីដែរ។វាម្ន
សមត្ភាពអាចសម្លា ្រ់មនុសសេកែូ៏ចជា្រំផ្លា ញឬរ្វើឲ្យរថយន្ែឹកអនែកែំរែើ រ
រាមា នោសដែករប្រើការដលងរកើត។

> 1.1.1.2.3មីនកបឆាងំមនុេ្សកបសេទ

 សោតសែើយជោះអំថបង

 មនីរោតរហើយជះអំដ្រង(មនីកដងកៃ្រ)តាម្មមាតាបតរូវរានរគក្រ់កនែុងែី
រហើយជាររឿយៗបតរូវរានតភាជា ្រ់រៅនឹងដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ។មនីកដងកៃ្រ
(មនីរោតរហើយជះអំដ្រង)ភាគរបចើនម្នរាងជាសីុឡាងំដែលម្នគី្រ/ឆនែួន
្រំពង់ដតមយួឬម្នដខនែងមយួចំនួនរលៀនរចញមកខាងរបរៅពីដ្នែកខាងរលើ។
ជាទូរៅវាម្នវជិ្ឈម្បតប្រដហល10សមនិងកម្ពស់28សម។មនីកដងកៃ្រ
(មនីរោតរហើយជះអំដ្រង)តាម្មមាតាម្នពែ៌ោដំែងន្រតងភាលា វរ ម្ា 
រតានែ តឬរាមា នោ្រពែ៌អវីរ�ើយ។របកាយរយៈរពលជារបចើនឆ្នែ ំន្ទៃខាងរបរៅនន
រោហៈរមើលែូចជារបចះរែើម្បីឲ្យមនីទាងំរន្ះពិរាកនឹងរមើលរ�ើញ។

 មនីកដងកៃ្រ(មនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទរោតរហើយជះអំដ្រង)ជាទូរៅបតរូវរាន
្រំ្ទៃុះរោយដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃឬសងកៃត់រោយផ្ទៃ ល់។រៅរពលចុចឲ្យ្ទៃុះ
្រនទៃុះែំ្រូងរលើកមនីរចញពីកនែុងែីឲ្យរ�ើងែល់កម្ពស់បតឹមចរងកៃះមុនរពលដែល
ររំសវ្ ំ្ ទៃុះរ�ើង។រៅរពល្ ទៃុះ្រនទៃុះរាញ់រចញមករបរៅនូវអំដ្រងរោហៈកនែុង
រងវង់រ្ដាក360ែឺរបក។ភាពខុសៗរានែ ននការរចន្រ្ូររាងម្ននយ័ថ្ចំនួន

1.1 គ្រាប់មីន
1.1.1  គ្រាប់មីនគ្បឆាងំមនុ�្ស

រូបភាពទី1.9

មនីជះអំដ្រងែំ្រូង“រោត”ែល់
កម្ពស់ប្រដហល1ដម៉ាបតរៅរពលរគ
្រំ្ទៃុះរហើយ្រន្ទៃ ្រ់មក្ ទៃុះដែលអាច
្រណ្ដា លឲ្យម្នមនុសសេស្លា ្រ់ោ៉ា ង
ខាលា ងំ។រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/Thomas

Enke

សម្្គ ល់៖ហាម្រ៉ាះោល់
ចូលរៅជិតឬជាន់រលើ
ដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ
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ទំហំនិងការដចកចាយអំដ្រងខុសរានែ ោ៉ា ងរបចើន្រ៉ាុដន្មនីរោតរហើយជះអំដ្រង
ទូរៅអាច្រណ្ដា លឲ្យម្នអនែកស្លា ្រ់កនែុងរងវង់25ដម៉ាបតរហើយម្នសមត្ភាព
អាច្រងកៃឲ្យម្នរ្រសួ្ ងាន់្ ងារកនែុងលំោ្រ់ចម្ងា យរហូតែល់100ដម៉ាបត។

> 1.1.1.2.4មីនកបឆាងំមនុេ្សថដលម្នរសំេវម្នរាងដួន

 មនីប្រឆ្ងំមនុសសេដែលម្នររំសវម្នរាងែួនជាទូរៅរគក្រ់វាកនែុងែី។វា
ម្នរាងជាសីុឡាងំជាមយួនឹងចុងរាងជារកាែរែើម្បីឲ្យគ្យបសរួល្រុកចូល
រៅកនែុងែីនិងចានរាងមូលរែើម្បីឲ្យវាស្ិតរៅកនែុងែីរានដែនលអា។ជាមយួ
នឹងវជិ្ឈម្បតប្រដហល5សមនិងកម្ពស់ប្រដហល12សមរគោ្រពែ៌វា
ខុសៗរានែ ភាគរបចើនគឺពែ៌ទឹកបករូចរលឿងន្រតងឬរ ម្ា ។


 ការរែើរជាន់រលើមនីប្រឆ្ងំមនុសសេនឹងរ្វើឲ្យគី្រ/ឆនែួន្ ទៃុះ(រ្វើឲ្យ្ទៃុះរោយជន
រងរបរាះ)។ជាទូរៅមនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទរនះពំុបតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បី
សម្លា ្រ់ជនរងរបរាះរ�ើយ។្ររមិ្ែតិចតួចននររំសវ្ទៃុះរាញ់ររំសវដែលម្ន
រាងកាតត់ាមរាតរជើងនិងដកងរជើងរ�ើងរៅែល់កបាលជង្គង់ដែល្រងកៃការ
ខូចខាតែល់រជើងដ្នែកខាងរបកាម។ជាលទ្្លអាច្រណ្ដា លឲ្យជនរងរបរាះ
បតរូវកាត់រជើងែល់រលើកបាលជង្គង់និងបតរូវព្យរាលរយៈរពលយូរ។

1.1.2ករប់មីនកបឆាងំរថយន្ត

មនីប្រឆ្ងំរថយន្(AV)ជាញឹកញា្រ់សំរៅរៅរលើមនីប្រឆ្ងំរថរបកាះបតរូវ
រានរចន្រ�ើងរែើម្បី្រំផ្លា ញឬរ្វើឲ្យរថយន្រប្រើការដលងរកើត។ែូចរានែ នឹងមនី
ប្រឆ្ងំមនុសសេដែរមនីប្រឆ្ងំរថយន្អាចបតរូវរាន្រំ្ទៃុះរោយកម្លា ងំសម្្ព ្
្រ៉ាុដន្វាបតរូវការទមងាន់របចើនជាង្ មមាតារោយ្រញ្ជា ពីចម្ងា យរោយឥទ្ិពល
ម្៉ា រញទិចឬតាមរយៈការរខំានពីែងមលួ(ដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ្រញ្ឈរមយួ
ប្ររភទ–សូមរមើលប្រអ្រ់និយមនយ័)។ដខសេកា្ររ្វើពីជាតិសរនសដកវដែលរគ
ោក់រៅតាមែង្ លាូវក៏អាចយកមករប្រើកនែុងការ្រំ្ទៃុះមនីប្រឆ្ងំរថយន្រលើ្ លាូវ

រូបភាព1.10

មនីប្រឆ្ងំមនុសសេរ្រស់
កាណ្ោប្ររភទC3A2ជាមយួ
នឹងអនុភាពររំសវម្នរាង។
រ្ូរថតរ្រស់ UNMAS/Thomas Enke

1.1 គ្រាប់មីន
1.1.2  គ្រាប់មីនគ្បឆាងំរ្យន្

កំែតស់ម្្គ ល់
ហាមចូលរៅជិត
្រ៉ាះោល់ឬករកះរកុររ ើ
រលងជាមយួយុទ្ភែ័្ឌ 
មនិទាន់្ ទៃុះ!
យុទ្ភែ័្ឌ អាចទមលាុះែី
រោយមនិចារំាច់្ ទៃុះ
រហើយរៅដតអាចម្ន
របរាះថ្នែ ក។់
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លំរាកតាមទិសរៅរោយរាញ់បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតប្រឆ្ងំរថរបកាះដែលរកសាលំនឹង
រោយស្លា ្រតូចមយួ។រគអាចោក់វារៅចរន្លា ះពី2រៅ40ដម៉ាបតរៅរលើ្ លាូវ
ខាងណ្ករ៏ានរោយោក់រៅរលើចនទៃល់តូចម្នរជើង្រីឬភាជា ្រ់រៅនឹងរែើម
រឈើ។រោយស្រមនីប្រឆ្ងំរថយន្បតរូវរាន្ររងកៃើតរ�ើងរែើម្បី្រំផ្លា ញរថយន្
ជាទូរៅរគដតងដតរ�ើញវារៅរលើែង្ លាូវដគម្ លាូវ្លាូវលំោន្ លាូវនិងរៅតាមជាយ
ៗ្ លាូវ។រទាះ្រីជា្ លាូវរន្ះធាលា ្រ់ម្នរគរ្រើក្ររមយួរយៈកាលកនលាងមករហើយក៏
រោយក៏វារៅដតអាចម្នមនីប្រឆ្ងំរថយន្ដែរ។

មនីប្រឆ្ងំរថយន្ម្នទំហំ្ ំជាងមនីប្រឆ្ងំមនុសសេឆ្ងា យរហើយម្នររំសវ្ទៃុះ
របចើនជាងឆ្ងា យ។ជាទូរៅវាម្នរាងមូលឬ្រនួបជរុងរហើយម្នលំោ្រ់ទំហំ
វជិ្ឈម្បតចា្រពី់40សមនិងកម្ពស់16សមរហូតែល់វជិ្ឈម្បត23សម
និងកម្ពស់10សម។វាអាច្ លិតពីរឈើផ្លា សទៃិកឬរោហៈរហើយម្ន

រូបភាពទី1.11

មនីប្រឆ្ងំរថយន្រ្រស់អាល់រានី
ប្ររភទMKTMod.72រករ�ើញ
រៅកនែុងសំ្រកកូសូវ ៉ាូឆ្នែ ំ2009។
រ្ូរថតរ្រស់ UNMAS/ThomasEnke


ដងមួល

្ររគ្្គ លរសដាើងដែលភាជា ្រ់រៅនឹង

យន្ការគី្រ/ឆនែួនរៅន្ទៃខាងរលើរ្រស់

មនី។សម្្ព ្ដែលរប្រើរៅរលើែង

មលួរ្វើឲ្យមនី្ ទៃុះ។

1.1 គ្រាប់មីន
1.1.2  គ្រាប់មីនគ្បឆាងំរ្យន្
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ពែ៌របចើនសម្បរូដ្រ្រ។ររំសវមនីប្រឆ្ងំរថយន្ម្នទមងាន់ររំសវ្ ទៃុះខាលា ងំប្រម្ែ
6គបក្រ៉ាុដន្វាក៏អាចម្នររំសវដែលរគោកជ់ាងរាងជាកោ់កម់យួ្ ងដែរ។

្រដន្មពីរលើរនះរទៀតជាររឿយៗមនីប្រឆ្ងំរថយន្ដតងដតបតរូវរានរគរប្រើបតរូវរាន
រគរប្រើបរាស់ជាររំសវសំខាន់រ្រស់របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។គី្រ/ឆនែួនអាចបតរូវរានរគោក់
មនិឲ្យរ�ើញឬ្រំោក់រៅខាងកនែុងមនី។រនះម្ននយ័ថ្ការរលើកមនីដែល
សង្មឹថ្រាមា នគី្រ/ឆនែួនអាច្រងកៃឲ្យម្នរបរាះថ្នែ ក។់

តាម្មមាតាវាបតរូវការសម្្ព ្សងកៃត់ោ៉ា ងរបចើនគួរសមរែើម្បី្រំ្ទៃុះមនីប្រឆ្ងំរថយន្
ដែលម្នលកខាែៈស្ងោ់រោលគឺប្រដហលពី120គបករៅ150គបក។្រ៉ាុដន្
វាមនិដមនម្ននយ័ថ្មនុសសេម្នទមងានប់ស្លជាងរនះអាចរែើរជាន់រោយ
សុវត្ិភាពរលើមនីប្រឆ្ងំរថយន្ណ្មយួរានរ�ើយ។ប្រពន័្គី្រ/ឆនែួនអាចម្ន
សភាពបទរុឌរបទាមឬម្នការនលតបមរូវរោយរចតន្ដែល្រណ្ដា លឲ្យម្នការ
ថយចុះនូវសម្្ព ្សងកៃត់ដែលបតរូវការរែើម្បី្រំ្ទៃុះមនីប្រឆ្ងំរថយន្។ជួនកាល
មនីប្រឆ្ងំរថយន្គឺជាអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃដែលនឹង្រំ្ទៃុះរៅរពលម្នអវី
មយួមករខំានវា។រៅកនែុងករែីមយួចំនួនរគោកម់នីប្រឆ្ងំមនុសសេរៅខាង
រលើមនីប្រឆ្ងំរថយន្រហើយរៅរពលវាចា្រ់រ្ដាើម្ ទៃុះជាទូរៅវាក៏្រណ្ដា លឲ្យ
មនីប្រឆ្ងំរថយន្្ ទៃុះ្ ងដែរ។បតរូវប្រយត័នែ្ ងដែរថ្ជាររឿយៗមនីប្រឆ្ងំមនុសសេ
បតរូវរានរគរប្រើសបម្្រ់ការោរកំុឲ្យម្នរគរោះយកមនីប្រឆ្ងំរថយន្រចញ
រហើយរគនិយមរប្រើ្ររច្ករទសោក់មនីប្រឆ្ងំមនុសសេនិងមនីប្រឆ្ងំរថយន្ជា
ចរគ្កៃ មជាមយួរានែ ។

ជាររឿយៗរោយស្រមនីប្រឆ្ងំរថយន្បតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បីរ្វើឲ្យរថយន្
រោធា្ ំៗរប្រើការដលងរកើតែូចជារថរបកាះជារែើម្ល្រ៉ាះោល់រ្រស់វារៅរលើ
រថយន្្ ុនតូចរ្រស់ប្រជាពលរែឋាតាម្មមាតាគឺជាមហន្រាយមយួរហើយ
្រណ្ដា លឲ្យម្នខូចខាតរថយន្និង្រងកៃឲ្យអនែកជិះកនែុងរន្ះស្លា ្រ់ឬរងរ្រសួ។

រូបភាពទី1.12

សំ្រកបរា្រ់Kruppប្ររភទ77មម
x229រៅទីបករុងអិសសិន(Essen)/
អាលលាឺម៉ាង់ឆ្នែ ំ1906កស្ងសបម្្រ់
កងកម្លា ងំទួរគីកូសូវ ៉ា។ូរ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី1.13

យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ
បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតទម្លា ក់ពីរលើអាកាស
មករលើែីប្ររភទS-24
អាហវហាកៃ នីស្្ន។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី1.14

បរានដ់តជាមកួការោរចាស់មយួ
ដមនរទ?កំុរលើកវារ�ើង!រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

1.1 គ្រាប់មីន
1.1.2  គ្រាប់មីនគ្បឆាងំរ្យន្
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1.2យុទ្ធេព័ណ្ឌ មិនទាន់្ ទាុោះ

យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះគឺជាបរា្រដ់្រក្ ទៃុះទាងំឡាយណ្ដែលធាលា ្រ់បតរូវរានរាញ់
ឲ្យ្ ទៃុះគ្រ់ទម្លា ក់ឬរាញ់្ររគ្ហា ះរ�ើងរលើ្រ៉ាុដន្មនិ្ ទៃុះតាម្រំែង។យុទ្ភែ័្ឌ 
មនិទាន់្ ទៃុះម្នជាអាទិ៍បរា្រក់ារំភលាើង្ ំបរា្រ់រាញ់រថរបកាះគី្រ/ឆនែួនបរា្រ់ដ្រក
នែនិងបរា្រដ់្រក្ ុនតូចនិង្ ុន្ំរមួទាងំបរា្រ់ដ្រកចរគ្កៃ មបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតនិង
មសីុីល។

យុទ្ភែ័្ឌ មនិ្ ទៃុះរោយស្រមូលរហតុជារបចើន៖គី្រ/ឆនែួននិងឧ្រករែ៍្ររញ្ះ
ពន្យររពលអាចម្នកំហូចបកិតខានែ តពំុរានបតឹមបតរូវឬែីទន់អាចបសរូ្រយក
កម្លា ងំទង្គិចដែលបតរូវការសបម្្រ់្ ទៃុះ។រទាះជាស្ិតកនែុងរហតុ្ លណ្ករ៏ោយ
យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះរៅដតជារបរាះថ្នែ ក់្ ងាន់្ ងារែល់អាយុជីវតិនិងសុខភាពដែរ។
ប្ររទសមយួចំនួនរានរង្ល្រ៉ាះោល់ពីយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះអស់រយៈរពល
ជាង150ឆ្នែ មំករហើយ។

រៅតាមតំ្រន់ទាងំឡាយណ្ដែលធាលា ្រ់ឆលាងកាត់ការទម្លា ក់បរា្រដ់្រកឬ
សមរភូមរិា៉ាំ នរ ៉ា្ររមិ្ែែរ៏បចើនននយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះអាចញាំញីែី្លាី
រៅតំ្រនរ់ន្ះ។ឧទាហរែ៍រៅកនែុងករែីបរា្រ់ដ្រកចរគ្កៃ មម្នរបចើនរហូតែល់
30ភាគរយដែលមនិអាច្ ទៃុះរៅរពលរងកម្លា ងំទង្គិចរហើយរៅដតជារបរាះថ្នែ ក់
្ងាន់្ ងារអស់រយៈរពលជារបចើនឆ្នែ ំរបកាយពីម្នជរម្លា ះ។រៅ្រណ្ដា ប្ររទសជារបចើន
រគដតងដតរ�ើញម្នយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះរបចើនជាងបរា្រម់នីរហើយអាចម្ន
រាយរា៉ា យបគ្រ់ទីកដនលាងរបចើនជាង។សូមកត់សម្្គ ល់្ ងដែរថ្យុទ្ភែ័្ឌ មនិ
ទាន់្ ទៃុះនិងការគំរាមកំដហងរ្រស់វាអាចម្នរៅតាមតំ្រន់ទាងំឡាយរទាះ្រី
ជាធាលា ្រ់រានររាសសម្អា តរចួរហើយករ៏ោយជាពិរសសរៅ្រណ្ដា ប្ររទសដែល
រងទុកខារោយស្រជរម្លា ះដែលអូស្រន្លា យយូរ។

ជាររឿយៗយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះអាចម្នអរស្រភាពោ៉ា ងខាលា ងំ្រំ្ុតរហើយអាច
្ទៃុះរៅរពល្រ៉ាះវាដត្រន្ិច្រ៉ាុរណ្ណ ះ។ការរងរ្រសួជាររឿយៗអាចរកើតរ�ើងរៅរពល

កម្ពុជាគឺជាប្ររទសមយួដែល

រងរបរាះរោយស្រមនីរបចើនជាងរគ

កនែុងពិភពរោក្រ៉ាុដន្្រច្ុ្រ្បននែរនះ

យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះសម្លា ្រ់និង

្រងកៃរ្រសួស្នែ មប្រជាពលរែឋាកម្ពុជា

ជាររៀងរាល់ឆ្នែ ំរបចើនជាងបរា្រម់នី។

កុម្រដតងដតគ្យរងរបរាះរោយស្រ

ភាពចងរ់�ើញចងែ់ឹងពី្ មមាជាតិនិង

ទំរន្រចង្់រ៉ាះរ្រស់ពួករគ។របរាះថ្នែ ក់

ដែលោកព់ន័្នឹងមនុសសេរពញវយ័ក៏

ជាលទ្្លននការកកាយរកុររ ើរលង

ឬ្រ៉ាះោល់យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ

្ងដែរ។

ែរណី�ថិែសា

1.2 យេុ្ធភ័ណ្ឌ  មថិន ទាន់ផ្ុុះ

សម្្គ ល់
រ្រើម្នមនីប្រឆ្ងំរថយន្
បតរូវសនមាតថ់្ក៏ម្ន
មនីប្រឆ្ងំមនុសសេ
្ងដែរ។
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ម្នមនុសសេរ្វើកសិកមមាឬរ្វើការគ្រសំែង់រៅកនែុងតំ្រន់ដែលញាំញីរោយ
យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះរហើយ្រ៉ាះោល់ផ្លា ស់ទីឬកកាយរកុររ ើវារលង។យុទ្ភែ័្ឌ 
មនិទាន់្ ទៃុះមយួចំនួនអាចម្នគី្រ/ឆនែួនររំញាចចលន្ឬដសនស័រម្៉ា រញទិច។
យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះរ្សេងរទៀតអាចម្នលកខាែៈ្រំផ្លា ញរោយខលាួនឯង
តាមរពលកំែត់ដែលអាចែំរែើ រការមុខគ្ររោយពំុបតឹមបតរូវ។រោយស្រ
រគមនិអាចកំែតស់ភាពឬលកខាែៈរ្រស់យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះរានរោយ
គ្យបសរួលរន្ះរគបតរូវដតចាតទុ់កថ្វាសុទ្ដតម្នរបរាះថ្នែ ក់្រំ្ុតរហើយមនិ
បតរូវ្រ៉ាះោល់វាឬម្នអនែករខំានវារ�ើយរលើកដលងដតអនែកដែលម្នអាជីពខាង
កាកសំែល់ជាតិ្ ទៃុះ។របរាះថ្នែ ក់រោយស្រយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះជាររឿយៗ
្រណ្ដា លឲ្យស្លា ្រ់របចើនជាងបរា្រម់នីរោយស្រដតការ្ ទៃុះនិងការជះអំដ្រងរ្រស់
វាម្នកបមតិខ្ពស់ជាង។

តាម្មមាតារគដតងដតរ�ើញម្នយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះរៅតាមតំ្រន់ទាងំឡាយ
ណ្ដែលធាលា ្រ់ម្នការប្រយុទ្រានែ ឬទីោនហាត់រាញ់បរា្រ់ពិតរ្រស់រោធា។
រគអាចរកុរករ�ើញយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះរៅដ្នែកខាងកនែុងនិងដ្នែកខាងរបរៅនន
អរារ។វាអាចជាបតរូវរានរគក្រ់រៅខាងរបកាមែីឬោក់រៅរបកាមករមទៃចថមាឬ
ជញ្ជា ំងដែលែួលរលំំរាកដ់្រក។យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះក៏អាចរ�ើញម្ន្រងកៃ្រ់
រៅកនែុងរែើមរឈើឬព្យរួទម្លា ក់ចុះពីដមករឈើរ្រងរឈើរស់រ្រងថមាកែូ៏ចជាវត្ុ
អនុសសាវរយី៍រៅកនែុង្ ទៃុះ្ ងដែរ។

យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះម្ន“ពែ៌រោធា”ជារបចើនប្ររភទែូចជាពែ៌
កាគីន្រតងរតានែ តពែ៌ោដំែងប្ររ្ះឬអាចនឹងរាមា នោ្រពែ៌អវីរ�ើយ។
តាម្មមាតារគ្ លិតវាពីរោហៈ្រ៉ាុដន្រគក៏អាច្ លិតវាពីផ្លា សទៃិក្ ងដែរ។រ្រើទុក
វារចាលរៅកណ្ដា លវាលអស់រយៈរពលយូរយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះអាចនឹង
របចះសីុរហើយដប្រពែ៌រាងំរាត់រោយដ្នែកម្នពែ៌បសអា្រ់រោយស្រ្ ូលីែី
និងភកប់ជាំរហើយពិរាកនឹងរមើលស្្គ ល់។រទាះ្រីជារមើលរៅហាកែូ់ចជាករមទៃច
ដែកដែលរាមា នរបរាះថ្នែ ក់ករ៏ោយវារៅដតម្នរបរាះថ្នែ ក់្រំ្ុត។

រូបភាពទី1.15

បរា្រដ់្រកនែររំសវ្ទៃុះខាលា ងំម្ន

ររាល្រំែងពីរោ៉ា ង្ ុន40មម

x46M430A1រ�ើញម្នរៅរលើ

កដនលាងហាតរ់ាញ់រៅអាហវហា្គ នីស្្ន

-កងទព័រចញពីកងរកសារស្រភាពឬ

កងរកសាសន្ិភាពម្នទំនួលខុសបតរូវ

កនែុងការរោះសំែល់ជាតិ្ទៃុះរ្រស់

ពួករគរបកាយរពល្រែដាុ ះ្រណ្ដា ល

ឬហវឹកហាត។់រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/

ThomasEnke

រូបភាព1.16&1.17>

(ទំពរ័្រន្ទៃ ្រ់រាតរបកាមដ្នែកខាងស្ដា ំ)

បរា្រដ់្រកនែថមាីនិងចាស់អាចរាមា ន

លំនឹងរទាះ្រីជាវារានស្ិតរៅរលើែី

អស់រយៈរពលយូរ្រ៉ាុណ្ណ ករ៏ោយ។

រៅទីរនះគឺជាបរា្រដ់្រកនែរសុសេុី

ប្ររភទF1និងបរា្រដ់្រកនែរ្រស់

អតីតៈយូរហា្គ ស្លា វីប្ររភទM-50។

រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

1.2 យេុ្ធភ័ណ្ឌ  មថិន ទាន់ផ្ុុះ
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1.2.1ករប់ថប្រដដ

បរា្រដ់្រកនែគឺជារបគឿង្ ទៃុះដែលជា្ មមាតាបតរូវរានរគគ្រ់រោយនែឬរាញ់រចញ
ពីការំភលាើង្មមាតាឬកាែុងរាញ់បរា្រដ់្រក។បរា្រដ់្រកនែ្ ទៃុះរោយស្រកម្លា ងំ
ទង្គិចឬតាមរយៈយន្ការពន្យររពល(យន្ការទាងំពីររនះកអ៏ាចរាងំ្ងដែរ)។
បរា្រដ់្រកនែជះអំដ្រង“ការោរខលាួន”គឺជាបរា្រដ់្រកដែលរគនិយមរប្រើជាងរគ
្រ៉ាុដន្ក៏ម្នបរា្រដ់្រកនែ្រំ្ទៃុះ“វាយប្រហារ”បរា្រ់ដ្រកនែ្ ទៃុះរឆះបរា្រដ់្រកគីមីឬ
ឧសមា័ននិងបរា្រដ់្រកដ្សេង។បរា្រដ់្រកនែឬបរា្រដ់្រករប្រើការំភលាើងរាញ់្រញូ្ន


ប្ររភទជះអំដ្រងទូរៅអាច្រណ្ដា លឲ្យម្នមនុសសេស្លា ្រ់កនែុងរងវង់10ដម៉ាបតដែល
អាចម្នតំ្រន់របរាះថ្នែ ក់្រន្រហូតែល់50ដម៉ាបតឬរលើសពីរនះ។

បរា្រដ់្រកនែម្នរ្ូររាងែូចដ្លាម្នែ ស់ម្នរាងជាសីុឡាងំឬរាងមូលទំហំ
ប្រដហលរានែ នឹងកណ្ដា ្រ់នែមនុសសេរពញវយ័រហើយម្នប្រដវងរហូតែល់10
សម។បរា្រដ់្រកនែម្នជារបចើនពែ៌។បរា្រដ់្រកនែប្ររភទែំ្រងគឺជា
បរា្រដ់្រកនែដែលរគោក់រៅរលើែំ្រងខលាីមយួដែល្ររងកៃើនចម្ងា យកនែុងការគ្រ។់
រោហៈគឺជាវត្ុធាតុរែើមែ៏សំខាន់ដែលរប្រើសបម្្រ់្ លិតបរា្រ់ដ្រកនែ្រ៉ាុដន្
បរា្រដ់្រកគីមីនិងឧសមា័ន(ដ្សេង)ក៏អាច្ លិតពីផ្លា សទៃិក្ ងដែរ។

រូបភាពទី1.18

បតរូវប្រយត័នែរពលអនែក្ នរជើងរែើរ៖
បរា្រដ់្រករប្រើការំភលាើងរាញ់្រញូ្ន

្ុន្ំដែលមនិ្ ទៃុះ។ការំភលាើងររំសវ្ទៃុះ

ខាលា ងំប្រឆ្ងំរថរបកាះរ្រស់យូរហា្គ ស្លា វី

ប្ររភទM-60P1បរា្រដ់្រករលៀន

រចញមករបរៅែី។រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/

ThomasEnke

1.2 យេុ្ធភ័ណ្ឌ  មថិន ទាន់ផ្ុុះ
1.2.1  គ្រាប់កបែចដ
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បរា្រដ់្រកការំភលាើងម្នតួរាងជាសីុឡាងំភាគរបចើនម្នកបាលរាងមូលរហើយម្ន
លំនឹងស្លា ្រ។វាពំុម្ន្ ទៃុកស្រធាតុរញុរៅដ្នែកកនទៃុយវារ�ើយ្រ៉ាុដន្រ្រើពំុទាន់
រានររាកវាឲ្យ្ ទៃុះរទរន្ះដ្នែកកនទៃុយអាចបតរូវរានខាទៃ ស់រៅខាងកនែុងជាមយួនឹង
សំ្រកពិរសស(ដែល្ ទៃុកចូលរៅកនែុងការំភលាើងសបម្្រ់រាញ់)។វត្ុ្រំរពញចរន្លា ះ
ទាងំអស់សុទ្ដតអាចរ្វើរៅរានឧ.ររាងំដ្សេងការ្រំភលាឺឧសមា័ន្រងហាូរទឹកដភនែកនិង
ររំសវ្ទៃុះខាលា ងំ។រោយស្ររល្បឿនយឺតរ្រស់បរា្រដ់្រករប្រើការំភលាើងរាញ់្រញូ្ន
គី្រ/ឆនែួនគ្យរងររំញាចជាទី្រំ្ុតរហើយគួររជៀសវាងការចូលរៅជិតបរា្រដ់្រក


រប្រើការំភលាើងរាញ់្រញូ្ន។

ជាមយួនឹងអាោ្រទ់រ័ពិរសសរគអាចរាញ់បរា្រដ់្រកនែរចញពីការំភលាើងរាន។
បតរូវដតគិតគូរែល់ចំែុចរនះរៅកនែុងការវាយតនមលារៅរលើការររាសសម្អា ត
សមរភូម។ិ

បរា្រដ់្រកដែលជំនួយរោយបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតែូចជាបរា្រដ់្រកប្រឆ្ងំរថរបកាះPG-7
ម្នម៉ាូទរ័បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃត្រដន្មមយួរទៀតសបម្្រ់្រដន្មរយៈចម្ងា យ។បរា្រ់ររំសវ
ប្ររភទរនះម្នររាល្រំែងចបមរុះរហើយម្នរាយរា៉ា យបគ្រ់ទីកដនលាងរ�ើញ
ម្នកនែុងចំនួនែ៏របចើនសន្ឹកសន្្្រ់រហើយម្នជារបចើនប្ររភទ។បរា្រដ់្រកនែ
អាច្រំោក់ជាមយួនឹងមុខគ្រររំសវ្ទៃុះខាលា ងំ(HE)អំដ្រង(FRAG)ររំសវ្ទៃុះខាលា ងំ
ប្រឆ្ងំរថរបកាះ(HEATឬររំសវ្ទៃុះរោយឥន្នៈឬខ្យល់(FAE)។បរា្រ់ររំសវ
ប្រឆ្ងំរថរបកាះ្ ុនបស្លម្នគី្រ/ឆនែួនដែលគ្យរងររំញាចជាទី្រំ្ុត។ការ
ដប្រប្ររួលសីតុែហា ភាពឆ្្រ់រហ័សអាចរ្វើឲ្យ្ ទៃុះគី្រ/ឆនែួនរាន។បរា្រ់ររំសវដែល
រគររាះ្រង់រចាលឬបរា្រ់ររំសវសអាុយក៏អាច្ ទៃុកនូវស្រធាតុរញុពីម៉ាូទរ័បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃត
្ងដែរ។

1.2.2ករប់កាសំេ្លើងតបាល់មូល

បរា្រ់ការំភលាើងតបាល់មូលគឺជាកបាលបរា្រ់ដែលភាគរបចើនរាញ់្ររគ្ហា ះរចញពី
កាែុងរោហៈដែលម្នប្រដវងប្រដហលពី90សមែល់170សមដែល

រូបភាពទី1.19

បរា្រ់ការំភលាើងតបាល់មូលប្ររភទ82
មម្ ុនHEO-832Dចំនួនពីរបរា្រ់
ស្ិតរៅកនែុងរថោសដែកប្រយុទ្
ដែលរគររាះ្រងរ់ចាល។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី1.20

្ុងបរា្រដ់្រកចរគ្កៃ មប្ររភទCBU-
87។ប្ររភទខលាះអាច្ ទៃុកបរា្រដ់្រក
រហូតែល់800បរា្រ។់រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

1.2 យេុ្ធភ័ណ្ឌ  មថិន ទាន់ផ្ុុះ
1.2.2 គ្រាប់កាសំភលែើងតបាលម់ូល
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រគរៅវាថ្ការំភលាើងតបាល់។កនែុងរយៈរពល្រ៉ាុន្មា នឆ្នែ ំចុងរបកាយរនះប្រពន័្
បរា្រ់ការំភលាើងតបាល់ែ៏សមាុគស្មា ញបតរូវរានអភវិឌ្ឍន៍រ�ើងរែើដែលរ្វើឲ្យរគពិរាក
សម្្គ ល់ែឹងពីភាពខុសរានែ រវាងការំភលាើងរាញ់បរា្រដ់្រកនិងការំភលាើងតបាល់។
ការំភលាើងតបាល់ទំរនើ្រអាចរាញ់រោយផ្ទៃ ល់និងរោយប្ររោលរហើយអាច
្ទៃុកបរា្ររ់ានែូចរានែ នឹងការំភលាើង្ មមាតា្ ងដែរ។លកខាែៈែ៏សំខាន់មយួគឺបរា្រ់
ការំភលាើងតបាល់មូលរប្រើររំសវរញុតិចជាងរៅរពលរ្វើជាកបាលបរា្រ់ការំភលាើង
្មមាតាឬការំភលាើងរាញ់បរា្រ់ដ្រក។បរា្រ់ការំភលាើងតបាល់មូលបតរូវរាន្ ទៃុកចូលរៅ
កនែុងកាែុងពីដ្នែកខាងមុខឬដ្នែកខាងរបកាយ(អាបស័យរៅរលើប្រពន័្)រហើយ
រាញ់្ររគ្ហា ះរោយររំសវរញុរ្រស់វាផ្ទៃ ល់។ជាររឿយៗបរា្រ់ការំភលាើងតបាល់មូល
ម្នបចមុះបសរួចរៅដ្នែកខាងមុខនិងម្នស្លា ្ររៅដ្នែកខាងរបកាយ។តួរោហៈ
អាចម្នលំោ្រវ់ជិ្ឈម្បតទទឹងចា្រពី់45មមរហូតែល់្រច្ុ្រ្បននែ240មមនិង
ម្ន្ររណ្ដា យប្រដហលចា្រពី់30សមរហូតែល់ជាងមយួដម៉ាបត។5រោយស្រ
ដតវាម្នភាពគ្យបសរួលកនែុងការរប្រើបរាស់ម្នតនមលារថ្កនិងគ្យបសរួល
រវចខ្្រ់ជាងរគរន្ះការំភលាើងតបាល់គឺជាសោវ វុ្ ដែលម្នការរប្រើបរាស់ជាទូរៅ
របចើនជាងរគ្រំ្ុតរៅកនែុងសង្គ្្គ ម។

តាម្មមាតាបរា្រដ់្រកតបាល់បតរូវរាន្ លិតរ�ើងពីរោហៈរហើយរៅរពលរគ
រករ�ើញវាអាចម្នសភាពរបចះនិងដប្រពែ៌រៅតាមអាយុកាលរ្រស់វា។
រៅរពល្រ៉ាះទង្គិចឲ្យ្ ទៃុះវា្ររងកៃើតរានជាបកហូងែីរហើយជា្ មមាតារគអាចរមើល
រ�ើញទីតាងំ្ ទៃុះោ៉ា ងចបាស់បកដ�ត។រៅរលើ្ លាូវបកាលររៅសូ៊វា្ររងកៃើតរានជាអវី
មយួដែលរមើលរៅែូចជា“ស្នែ មខាទៃ ត”រៅរលើ្ លាូវរ្រតុងឬ្ លាូវររៅសូ៊។

រយៈចម្ងា យដែល្រណ្ដា លឲ្យស្លា ្រ់ឬ្រងកៃរបរាះថ្នែ ក់រ្រស់បរា្រ់ដ្រកតបាល់
អាបស័យទាងំបសរុងរៅរលើ្រន្ទៃ ត់បទរូងកណ្ដា លរ្រស់សោវ វុ្ រន្ះ។បរា្រ់ដ្រក
តបាល់តូចមយួដែលម្នររំសវខ្ពស់ខាលា ងំអាច្រំផ្លា ញរថយន្តូចមយួចំដែក
បរា្រ់ដ្រកតបាល់ដែល្ ំជាងរនះអាច្រំផ្លា ញអរារដែលម្នទំហំចា្រពី់តូច

រៅឆ្នែ ំ2006ជនជាតិអុីបស្ដអល
រប្រើបរាស់បរា្រដ់្រកចរគ្កៃ មប្រឆ្ងំនឹង
កងកម្លា ងំរហហសេ្រូឡា(Hezbollah)
រៅប្ររទសលី្រង់ដែល្រណ្ដា លឲ្យ
ម្នការរះិគន់ជាលកខាែៈអន្រជាតិ។
អុីបស្ដអលបតរូវរានរគនិោយថ្
រានរាញ់បរា្រ់ដ្រកចរគ្កៃ មកនែុង
្ររមិ្ែែ៏របចើនសន្ឹកសន្្្រ់
ជាពិរសសរៅអំ�ុង3នថងាចុងរបកាយ
ននសង្គ្្គ មដែលអូស្រន្លា យ34
នថងា។ររាយការែ៍រន្ះរាន
បរា្រ់រទៀតថ្បករុមHezbollah113
"បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតចរគ្កៃ ម"រៅអីុបស្ដអល
ភាគខាងរជើងរហើយជាការត្រតវញិ
ពួកអុីបស្ដអលរានរាញ់បរា្រដ់្រក
ចរគ្កៃ មដែល្រ៉ាះោល់ែល់26ភាគរយ
ននន្ទៃែីដែលអាចោែំំណ្ំរានរ្រស់
ប្ររទសលី្រង់ភាគខាងត្បងូរហើយ
ញាំញីែី្លាីប្រដហល13ដម៉ាល៍ការរ ៉ា
រោយស្រដតបរា្រដ់្រកមនិទាន់្ ទៃុះ។
ររាយការែ៍មយួរាន្រញ្ជា ក់ថ្
ម្សោវ វុ្ ចរគ្កៃ មរ្រស់អុីបស្ដអល
ម្នអបតាមនិ្ទៃុះរហូតែល់៧០
ភាគរយ។8

8បរា្រដ់្រកចរគ្កៃ ម៖ស្វតានិង្រញ្ហា 
សបម្្រ់ការរ្វើសននែិសីទAndrewFeickert
អនែកឯករទសដ្នែកកងកម្លា ងំរោធារបកាម
ែីPaulK.Kerrអនែកវភិាគកនែុងសន្ិសញ្ញា 
មនិរកីស្យភាយអាវុ្ នុយរកលាដអរ៊29
រមស្2014



ែរណី�ថិែសា

1.2 យេុ្ធភ័ណ្ឌ  មថិន ទាន់ផ្ុុះ
1.2.2 គ្រាប់កាសំភលែើងតបាលម់ូល

5ប្រពន័្ការំភលាើងតបាល់ែ៏តូច្រំ្ុតគួរដតជាការំភលាើងតបាល់BRIXIAរ្រស់អុីតាលី្ ុនM35ដែលម្ន
្រន្ទៃ ត់បទរូងកណ្ដា ល45មមប្រពន័្ដែល្ ំជាងរគ្រំ្ុតគឺប្រពន័្KARLរ្រស់អាលលាឺម៉ាង់ដែលម្ន
្រន្ទៃ ត់បទរូងកណ្ដា ល600មម។ប្រពន័្ទាងំពីររនះដលងម្នរគរប្រើរទៀតរហើយ្រ៉ាុដន្រគអាចរ�ើញ
ម្នសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម្រច្ុ្រ្បននែរៅអឺរ ៉ា្ុរ។
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ែល់ម្្យម។វត្ុ្រំរពញចរន្លា ះរ្សេងៗែូចជាររាងំដ្សេងនិងការ្រំភលាឺសុទ្ដតអាច
រ្វើរានកែូ៏ចជាខិត្រែ័ណ ឬបរា្រ់ដ្រកតូចៗ្ ងដែរ។បរា្រ់ការំភលាើងតបាល់មូល
សមយ័ទំរនើ្រអាច្រំោក់ជាមយួនឹងគី្រ/ឆនែួនរអ�ិចបតរូនិចដែលរៅជិតឬគី្រ/
ឆនែួនរមកានិចដែលអាចែំរែើ រការរានរហ័ស។បរា្រក់ារំភលាើងតបាល់មូលប្រឆ្ងំ
រថរបកាះម្នអនែកន្ំមុខក៏កំពុងម្នការរប្រើបរាស់្ ងដែរ។6

បរា្រ់ការំភលាើងតបាល់មូលមនិទាន់្ ទៃុះក៏រៅដតអាច្ ទៃុកនូវររំសវរញុកែូ៏ចជាចំែុះ
ដែលម្ន្ររោិយខាងរលើ្ ងដែរ។មនិបតរូវចូលរៅជិតបរា្រ់ការំភលាើងតបាល់មូល
រ�ើយ។ការំភលាើងតបាល់ភាគរបចើនគឺជាសោវ វុ្ រាញ់រោយប្ររោលដែលកនែុង
រន្ះអនែករាញ់សោវ វុ្ ជាររឿយៗពំុអាចរមើលរ�ើញររាលរៅរ្រស់ខលាួនរ�ើយ
រហើយរាញ់វាតាមគនលាងបរា្រ់រាញ់ខ្ពស់មយួ។ជាលទ្្លលំន្ំននការរាញ់
អាចអាចបតរូវររាលរៅមនិររ ើសមុខរហើយរគរ�ើញម្នបរា្រ់ការំភលាើងតបាល់
មូលមនិទាន់្ ទៃុះរៅរាយរា៉ា យតាមតំ្រន់សមរភូមិជារបចើន។បរា្រ់ការំភលាើងតបាល់
មូលដែលមនិទាន់្ ទៃុះឬបតរូវរគររាះ្រង់រចាលក៏អាចរប្រើជាររំសវសំខាន់រ្រស់
របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ្ ងដែរ។

1.2.3ករប់ថប្រចសគ្កៃ មករប់ថប្រនិងករប់ថប្រតូចៗ

(កបសេទករប់បុមប៊ី)

រោងតាមសននែិសីទការទូតសបម្្រ់ការអនុមត័អនុសញ្ញា សដាីពីបរា្រដ់្រកចរគ្កៃ ម7
បរា្រដ់្រកចរគ្កៃ មម្ននយ័ថ្បរា្រដ់្រក្ មមាតាដែលបតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បី
្រំដ្រកឬ្ររញ្ញបរា្រដ់្រកររំសវ្ទៃុះដែលបរា្រដ់្រកនីមយួៗម្នទមងាន់តិចជាង
20គី�ូបកាមរហើយរមួ្រញូ្លទាងំបរា្រដ់្រកររំសវ្ទៃុះទាងំរន្ះ្ ងដែរ។វាពំុ
ម្ននយ័ែូចខាងរបកាមរនះរ�ើយ៖
• បរា្រដ់្រកឬបរា្រដ់្រកចរគ្កៃ មដែលបតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បីដចកចាយ

អណ្ដា តរភលាើងដ្សេងររំសវកាបំជរួចឬស្ស់

រូបភាពទី1.21

បរា្រដ់្រកមនិទាន់្ ទៃុះជារបចើន។
រាមា នលំនឹងជាទី្រំ្ុត៖BLU-97,
DM1385,PTAB-2.5KO។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

1.2 យេុ្ធភ័ណ្ឌ  មថិន ទាន់ផ្ុុះ
1.2.3  គ្រាប់កបែ្សគ្កោ ម គ្រាប់កបែ នថិង គ្រាប់កបែតូ្ៗ (គ្បសភេគ្រាប់បុមប៊ី)

6ឧ.បរា្រ់ការំភលាើងតបាល់មូលម្នររំសវ្ទៃុះខាលា ងំប្រឆ្ងំរថរបកាះទំហំ120មមរ ម្ា ះ“រាស្ែ
(Bussard)”
7សននែិសីទការទូតសបម្្រ់ការអនុមត័អនុសញ្ញា សដាីពីបរា្រដ់្រកចរគ្កៃ មទីបករុងឌុ្រលា៊នី(DUBLIN)
នថងាទី19–30ឧសភា2008
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• បរា្រដ់្រកដែលបតរូវរានរចន្រ�ើងសបម្្រ់តួន្ទីការោរខ្យល់ដតម្យ៉ាងគត់
• បរា្រដ់្រកឬបរា្រ់ដ្រកចរគ្កៃ មដែលបតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បី្ររងកៃើត

អានុភាពអគ្គិសនីឬរអ�ិចបតរូនិច
• រែើម្បីរជៀសវាងអានុភាពតំ្រន់បច្រូកបច្រល់និងហានិភយ័ដែល្រងកៃ

រ�ើងរោយបរា្រ់ដ្រកមនិទាន់្ ទៃុះបរា្រដ់្រកបតរូវម្នលកខាែៈទាងំអស់
ែូចខាងរបកាមរនះ៖
• បរា្រដ់្រកនីមយួៗម្ន្ ទៃុកបរា្រ់ររំសវ្ទៃុះតិចជាងែ្រ់
• បរា្រ់ររំសវ្ទៃុះនីមយួៗម្នទមងាន់រលើសពី្រនួគី�ូបកាម
• បរា្រ់ររំសវ្ទៃុះនីមយួៗបតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បីរកនិងោកព់ន័្នឹងវត្ុ

ររាលរៅដតមយួ
• បរា្រ់ររំសវ្ទៃុះនីមយួៗម្ន្រំោក់រោយឧ្រករែ៍រអ�ិចបតរូនិចដែល

្រំផ្លា ញខលាួនឯងរាន
• បរា្រ់ររំសវ្ទៃុះនីមយួៗម្ន្រំោក់ជាមយួនឹងលកខាែៈពិរសសដែលរ្វើ

ឲ្យអសកមមាខលាួនឯងរោយរអ�ិចបតរូនិច។

បរា្រដ់្រកនិងបរា្រដ់្រកតូចៗ(ប្ររភទបរា្រ្់រុម្រ៊)ីបតរូវរានន្ំរៅកាន់
តំ្រនរ់រាលរៅរៅកនែុងបរា្រដ់្រកចរគ្កៃ មកបាលបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតការំភលាើង្ ំឬបរា្រ់
ការំភលាើង្ ំមូល។�តបរា្រ់ការំភលាើងទាងំរនះ្ទៃុះរៅកណ្ដា លរៅកណ្្លអាកាស
ដែលស្ិតរៅពីរលើតំ្រន់ររាលរៅរហើយរាចស្ចបរា្រដ់្រកពីរលើតំ្រន់
្ំទូោយមយួ។បរា្រដ់្រកអាចជាមនីប្រឆ្ងំមនុសសេបរា្រដ់្រកតូចៗ
(ប្ររភទបរា្រ្់រុម្រ៊)ីររំសវ្ទៃុះខាលា ងំប្រឆ្ងំរថរបកាះឬជាបរា្រដ់្រកតូចមយួដែល
ម្នវត្ុ្រំរពញចរន្លា ះខុសៗរានែ ជារបចើន។បរា្រដ់្រកម្នរ្ូររាងនិងពែ៌ជារបចើន
ែូចជារ្ូររាងនិងទំហំរ្រស់កូនសំ�ីរមអំរៅឬកំ្រ៉ាុងរភសជជាៈ។ជាររឿយៗវាក៏
ម្នពែ៌ភលាឺឆលាុះ្ ងដែរ។

កនែុងចំរណ្មយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះបរា្រដ់្រក្រងកៃការគំរាមកំដហងរបរាះថ្នែ ក់
ពិរសសរោយស្រដតភាពឆ្្រ់ដប្រប្ររួលខាលា ងំនិងការដ្រកស្ចរៅរលើតំ្រន់
្ំទូោយរ្រស់វា។ជាររឿយៗបរា្រដ់្រកអាចមនិ្ទៃុះរហើយរៅដត្រងកៃរបរាះថ្នែ ក់
រយៈរពលជារបចើនឆ្នែ ។ំម្នការរាយការែ៍មកថ្អបតារា៉ា នស់្មា នអំពីការមនិ

រូបភាពទី1.22

បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតររំសវ្ទៃុះខាលា ងំទំហំ122
មមប្ររភទ9M22Uចំនួនពីរបរា្រ់
ស្ិតរៅកនែុងភូមិមយួននប្ររទស
អាហវហាកៃ នីស្្ន។រ្ូរថតរ្រស់
UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី1.23

សំែល់បរា្រ់មសីុីលប្រឆ្ងំរថរបកាះ
្ទៃុះរចួ្ ុនBGM-71A/TOW-1B។
កំណ្ត់បរា្ររ់នះក៏ម្នដ្នែកដែល
របរាះថ្នែ ក់ែូចរានែ នឹងែ្រឧសមា័ន
ដែលរាន្រញូ្លរពញ្ ងដែរ។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី1.24

រនះគឺជាមសីុីល្ ុនS-75Dwina/
SA-2ែូចម្នរោងរៅកនែុងករែី
សិកសារៅប្ររទសអឺរា៉ា ក។់រ្ូរថត
រ្រស់UN

1.2 យេុ្ធភ័ណ្ឌ  មថិន ទាន់ផ្ុុះ
1.2.3  គ្រាប់កបែ្សគ្កោ ម គ្រាប់កបែ នថិង គ្រាប់កបែតូ្ៗ (គ្បសភេគ្រាប់បុមប៊ី)
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្ទៃុះរ្រស់វារៅរលើសមរភូមិជារបចើនគឺរៅចរន្លា ះបរាំនិង30ភាគរយ។អបតា
រនះគឺអាបស័យរៅរលើកត្ាជារបចើន្រ៉ាុដន្ជាទូរៅកាលណ្ែីកានដ់តទន់អបតា
មនិ្ ទៃុះកាន់ដតខ្ពស់។បរា្រដ់្រកមនិទាន់្ ទៃុះគ្យរងររំញាច្រំ្ុតរហើយអាច្ ទៃុះ
រោយការ្រ៉ាះោល់ដត្រន្ិច្រ៉ាុរណ្ណ ះ។បរា្រដ់្រករនះម្នរបរាះថ្នែ ក់ខាលា ងំជាទី្រំ្ុត
រហើយមនិបតរូវចូលរៅជិតវារ�ើយ។រគអាចរ�ើញម្នវារៅរលើែីឬរបកាមែីនិង
ស្ិតរៅកនែុងឬជំុវញិអរារ។ជួនកាលរគអាចរ�ើញម្នបរា្រដ់្រកព្យរួឬចងរៅ
រលើរែើមរឈើរ្រងឬរៅរលើែំ្រូលអរារ។

រៅរពលតំ្រន់ណ្មយួបតរូវរានកំែត់ជាតំ្រនរ់រាលរៅសបម្្រោ់ក់បរា្រដ់្រក
ជួនកាលម្នស្លា កសញ្ញា និងតបមរុយបរា្រ់ែូចជាកញ្្រ់ឆប័តរោងតូចៗ
ឬ“ស្នែ មខាទៃ ត”ោ៉ា ងចបាស់បកដ�តរៅរលើែីឬអរារ។្រដន្មពីរលើរនះរទៀត
រែើមរឈើដែលរៅជិតៗ រន្ះនឹង្រគ្ហា ញឲ្យរ�ើញនូវសញ្ញា បរា្រ់លកខាែៈ
ែូចជាចុងរឈើម្នោច់ដមកនិងសលាឹកជារែើម។រៅកណ្ដា លវាលតាម្មមាតា
ដតងដតម្នរន្តូចៗនិងករមទៃចកមទៃីជារបចើន្រនសេល់ទុករៅខាងរបកាយែូចជា
សំ្រករោហៈនិងផ្លា សទៃិកឬឆប័តរោងតូចៗកែូ៏ចជាករមទៃចកមទៃីពីររាលរៅ
្ងដែរ។

1.2.4ករប់រ ៉ុថ្រកៃតនិងមីេុីល

បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតឬមសីុីលគឺជារបគឿង្ ទៃុះដែល្ ទៃុកមរ្្យរាយរញុបចាន(ម៉ាូទរ័
បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃត)រ្រស់វាផ្ទៃ ល់កែូ៏ចជាររំសវ្ទៃុះឬវត្ុ្រំរពញចរន្លា ះរ្សេងៗ(កបាល
បរា្រ)់។មសីុីលម្នលកខាែៈបសរែៀងរានែ រៅនឹងបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតដែរ្រ៉ាុដន្វាម្
នប្រពន័្សបម្្រន់្ំ្ លាូវកនែុងគនលាងរាញ់រ្រស់វា។បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតនិងមសីុីលអាច
រាញ់រចញពីរថយន្ការំភលាើងរាញ់បរា្រ់រចញពីែីឬរចញពីរលើស្មា ។រគក៏អាច
រាញ់វារចញពីយន្រហាះន្វា្ មមាតានិងន្វាមុជទឹក្ ងដែរ។បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតនិង
មសីុីលបតរូវរានរគរប្រើសបម្្រ់្រញជាូ នររំសវ្ទៃុះខាលា ងំឬទមងាន់រ្សេងៗរទៀតែូចជា
បរា្រ់ដ្រកចរគ្កៃ មខិត្រែ័ណ វត្ុធាតុគីមីឬជីវស្ង្ស្រៅចម្ងា យឆ្ងា យនិង
ម្នភាពបតឹមបតរូវខាលា ងំជាងសោវ វុ្ ប្ររភទរ្សេងៗ។រយៈចម្ងា យ្រណ្ដា លឲ្យស្លា ្រ់
រ្រស់កបាលបរា្រ់ម្នររំសវ្ទៃុះខាលា ងំរ្រស់បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតឬមសីុីលម្នភាពខុសរានែ 

មសីុីលចាស់ៗរ្រស់សូរវៀត
ប្ររភទរាញ់ពីែីរៅរលើអាកាស
ជាង100បរា្រ់បតរូវរានរគរ�ើញ
រៅររាះ្រង់រចាលរៅតំ្រន់
រាោតរៅឆ្នែ ំ2003។ោក់
រៅរលើកនទៃុយសរណ្្ងរថយន្
និងម្នប្រដវងជិត11
ដម៉ាបតរុមឺ៉ាកែឹកមសីុីលធាលា ្រ់
ធាលា ្រប់តរូវរានអនែកបសរុកលួចរហើយ
រគរ�ើញម្នកុម្រកំពុងរលងរៅ
តាមទីតាងំខុសៗរានែ ។ស្រធាតុ
រញុដែលម្នសភាពរបចះសីុ
ខាលា ងំ្ទៃុះរោករៅរលើកុម្រម្នែ ក។់
ម្នមសីុីលចំនួនពីរបតរូវរានរគ
រាយការែ៍ថ្រានរឆះរបកាយ
ពីម្នរគកកាយរកុររ ើរលងជា
្រន្្រន្ទៃ ្រ់រហើយមយួបរា្រ់រន្ះ
រសទៃើរដតរាន្រំផ្លា ញ្ ទៃះ្រីខនែងនិង
សម្លា ្រ់មនុសសេមយួចំនួន។្រដន្ម
ពីរលើការ្រំផ្លា ញមសីុីលរន្ះម្ន
ឥន្នៈរពញដែល្រណ្ដា លឲ្យ្ ទៃុះ
ជិតបរាែំងរបចើនជាងកបាលបរា្រ់
ដតឯង។

ររាយការែ៍សដាីពីមសីុីល្ ុនSA-2
រៅអឺរា៉ា ក់(Hess)។R.ប្រធានកមមាវ ិ្ ី
WFP/FSDបករុមរឆលាើយត្រសកមមាភាព
កម្្ត់មនីទីបករុងBaghdadអឺរា៉ា ក់
ឆ្នែ ំ2003
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ោ៉ា ងខាលា ងំអាបស័យរៅរលើទំហំនិងលកខាែៈននកបាលបរា្រ់្រ៉ាុដន្ជា្ មមាតា
បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតនិងមសីុីលម្នរមសៅររំសវ្រំផ្លា ញោ៉ា ងរបចើនសន្ឹកសន្្្រ់ដែល
អាច្រងកៃការខូចខាតនិង្រំផ្លា ញរថយន្អរារដថមទាងំតំ្រន់ជិតខាងទាងំមូល
្ងដែរ។

បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតនិងមសីុីលម្នរ្ូររាងនិងទំហំជារបចើនចា្រ់ពីបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃត្ ុនតូច
រាញ់ពីរលើអាកាសរៅកាន់ែី្ុនS-5ម្នប្រដវងប្រដហល80សមរហូតែល់
មសីុីលការំភលាើង្ ំដែលម្ន្ររណ្ដា យចា្រពី់15ដម៉ាបតរ�ើងរៅែូចជាមសីុីល្ុន
RSD-10/SS-20ដែលម្នប្រដវង16,5ដម៉ាបតជារែើម។បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតនិងមសីុីល
បតរូវរាន្ លិតរ�ើងពីរោហៈរហើយតាម្មមាតារគអាចសម្្គ ល់រាននូវភាព
ខុសរានែ តាមរយៈរ្ូររាងជាសីុឡាងំរសដាើងបទដវងរ្រស់វា។រគរៅបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃត/
មសីុីលអាបស័យរៅរលើវជិ្ឈម្បតរ្រស់វា។ឧទាហរែ៍បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃត្ុនBM-21
ប្រដវង122មមម្នវជិ្ឈម្បត122មម្រ៉ាុដន្អាបស័យរៅរលើប្រដវង្ររណ្ដា យ
2.87ដម៉ាបតឬដវងជាងរនះ។

បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតនិងមសីុីលមនិទាន់្ ទៃុះអាចម្នរបរាះថ្នែ ក់ជាទី្រំ្ុតរោយស្រដត
ការរខំានអាច្រងកៃរ�ើងរោយឥន្នៈបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតដែលមនិទាន់រានរប្រើអស់រហើយ

រូបភាពទី1.25

បរា្រដ់្រកអងរ់គលាស្ ុន12,000
រផ្នែ៍HEសល់ពីសង្គ្្គ មរោក
រលើកទីពីររ�ើញរៅទំន្រ់ទឹកមយួ
រ្រស់អាលលាឺម៉ាង។់រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/

ThomasEnke

រូបភាពទី1.26

(របកាម)ឧទាហរែ៍អំពីបរា្រ់
ការំភលាើង្ ំមូលនិង
បរា្រ់មូលរាញ់រថរបកាះ។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke
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រញុបចានបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតតាមលំន្ំមយួដែលរាមា នប្រពន័្សបម្្រន់្ំ្ លាូវ។រ្រើកបាល
បរា្រ់រៅមនិទាន់ខូចខាតរទរន្ះសកាដា នុពល្ ទៃុះគឺរសមាើនឹងរពលដែលបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃត
ឬមសីុីលបតរូវរានរាញ់្ររគ្ហា ះជារលើកែំ្រូងដែររហើយដថមទាងំខាលា ងំជាងរនះ
រៅរទៀតរ្រើបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតឬមសីុីលមនិរហាះរ�ើង្រ៉ាុដន្្ ទៃុះជាមយួនឹង្រនទៃុកឥន្នៈ
រពញ។

ឥន្នៈបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតគ្យនឹងរបចះកាត់និងរហើរជាទី្រំ្ុតរហើយនឹងរ្វើឲ្យរោក
ដស្បកដែល្រ៉ាះោល់វារហើយអាចរ្វើឲ្យមនុសសេម្នែ ក់ស្លា ្រ់រានរ្រើរានបសរូ្រ
ចំហាយដ្សេងវាចូលកនែុងខលាួន។ឥន្នៈបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតចបាស់ជា្ ទៃុះរ្រើែុតវាឲ្យរឆះ។
ឥន្នៈប្ររភទខលាះនឹងរឆះរោយខលាួនឯងរៅរពល្រ៉ាះជាមយួខ្យល់។រោយស្រ
មូលរហតុទាងំរនះរហើយរគមនិបតរូវចូលរៅជិតបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតនិងមសីុីលរ�ើយ។

សំែល់បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតនិងមសីុីលដែលរាន្ ទៃុះរចួអាច្ ទៃុកនូវែ្រឧសមា័នដែលម្ន
ឧសមា័ន្រគ្ហា ្រ់ដែលបតរូវការសបម្្រ់ប្រពន័្ន្ំ្ លាូវឬ្រន្យករ ដ្ា ឧ្រករែ៍ដសវងរក
អុីនង្ហាវ ររ ៉ាែ។រគក៏អាចរ�ើញម្នរបគឿងកាបំជរួចរបរាះថ្នែ ក់សបម្្រ់ន្ំ្ លាូវនិង
រាញ់រចញ្ ងដែរ។

រោយស្រដតរ្ូររាងតូចបច�ឹងរ្រស់វាបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតនិងមសីុីលមនិទាន់
្ទៃុះ(ជាររឿយៗដ្រកខ្ាយរៅជា្រំដែកៗ)ក៏អាចរមើលរៅបច�ំរានែ ជាមយួ
នឹង្រំពង់ដែលខូច្ ងដែរ។រៅកនែុងជរម្លា ះមយួចំនួនដែលោកព់ន័្នឹង
ប្ររទសមហាអំណ្ចដែលជាប្ររទស្លិតអាវុ្ ្ ុន្ ងាន់និង្ររច្កវទិ្យទំរនើ្រ
បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតនិងមសីុីលមនិទាន់្ ទៃុះអាចម្នទំហំ្ ំសរម្ប ើម្រ៉ាុដន្ករែីទាងំរនះ
មនិសូវម្នចំនួនរបចើនរទ។

1.2.5ករប់រសំេវេកម្ប់កាសំេ្លើង

្រច្ុ្រ្បននែបរា្រ់ររំសវរនះបតរូវរានរប្រើបរាស់ជា្រន្ទៃ ត់បទរូងកណ្ដា លោ៉ា ងសម្បរូដ្រ្រ
ចា្រពី់20មមរហូតែល់203មម(8អុីញ)។កនែុងសមយ័អតីតកាលរគរប្រើ

បរា្រដ់្រកមនិទាន់្ ទៃុះប្រដហល
100,000បរា្រ់ទុករចាល
កណ្ដា លវាលរៅអាលលាឺម៉ាង់តាងំ
ពីច្រ់សង្គ្្គ មរោករលើកទីពីរ។
ជាររឿយៗបរា្រដ់្រកទាងំរន្ះ
ម្នទមងាន់រហូតែល់250គបក។
បរា្រដ់្រកខលាះរទៀតម្នទំហំ្ ំជាង
រនះឆ្ងា យ។បរា្រដ់្រកដែលម្ន
ម្៉ា ស់ម្ឌ10រតានបតរូវរានរប្រើ
សបម្្រ់្រំផ្លា ញស្្ព ននិងររាងំ
ការោរ។បរា្រដ់្រករា្រ់ោន់បរា្រ់
រានទមលាុះែីោ៉ា ងរបរៅែូរចនែះរហើយ
រទើ្ររគរកវាមនិទាន់រ�ើញអស់
រយៈរពលជារបចើនឆ្នែ ។ំ្ររច្កវទិ្យ
ថមាីនិងការរចញរ្ូរភាពនិងដ្នទី
ដែលម្នអាជាញ ្រែ័ណ ន្ំមកនូវ
ការរករ�ើញថមាីជាររៀងរាល់ឆ្នែ ។ំ
្រច្ុ្រ្បននែរនះបរា្រដ់្រកចំនួន
5,500បរា្រ់បតរូវរានរគរករ�ើញ
និងករមទៃចរចាលជាររៀងរាល់ឆ្នែ ។ំ
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្រន្ទៃ តប់ទរូងកណ្ដា ល្ ំជាងរនះរហូតែល់80សម។9រគរប្រើវារចញពីសោវ វុ្ 
ដែលម្នររាល្រំែងខុសៗរានែ ែូចជាការំភលាើង្ ំរាញ់បរា្រ់ដ្រកការំភលាើង
ប្រឆ្ងំយន្រហាះការំភលាើងរាញ់រថរបកាះឬការំភលាើង្ ំ្ ុនបស្លជារែើម។

បរា្រ់ការំភលាើង្ ំមូលគឺជារបគឿង្ទៃុះដែលបតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បីរាញ់រៅ
ចម្ងា យឆ្ងា យមយួ(ជាង100គី�ូដម៉ាបត)និងរែើម្បីឲ្យ្ ទៃុះរៅរលើអាកាសពីរលើ
ចំែុចររាលរៅឬ្ ទៃុះរៅរពល្រ៉ាះវា។បរា្រ់ការំភលាើង្ ំមូលក៏អាចរាញ់រចញ
ពីែីសមុបទកែូ៏ចជាការំភលាើង/ការំភលាើងរាញ់បរា្រដ់្រក10ពីរលើអាកាស្ ងដែរ។
ការំភលាើង្ ំអាចរាញ់រោយផ្ទៃ ល់ឬរោយប្ររោល្រ៉ាុដន្រោយស្រដតម្នចម្ងា យ
ឆ្ងា យរៅកាន់ចំែុចររាលរៅអនែករប្រើបរាស់សោវ វុ្ មនិអាចរមើលរ�ើញ
ចំែុចររាលរៅរ្រស់ខលាួនរានរ�ើយ។សមត្ភាព្រំផ្លា ញរ្រស់បរា្រ់ការំភលាើង្ ំ
មូល្ មមាតាភាគរបចើនគឺអាបស័យរៅរលើទំហំរ្រស់វា។

កបាលបរា្រ់ននបរា្ររ់រំសវប្រឆ្ងំរថរបកាះភាគរបចើនគឺជារបគឿង្ ទៃុះដែលបតរូវរាន
រចន្រ�ើងរែើម្បី្រំផ្លា ញរថរបកាះរលែោឋា នឬកងទព័ដែលររាះទីតាងំរៅ
កណ្្លវាល។បរា្រ់មូលរាញ់រថរបកាះតាម្មមាតាបតរូវរានរគរប្រើបរាស់ជា
សោវ វុ្ រាញ់រោយផ្ទៃ ល់្រ៉ាុដន្អាចបតរូវរានរគរប្រើបរាស់ជាសោវ វុ្ រាញ់រោយ
ប្ររោលដែលរាញ់រចញពីចម្ងា យឆ្ងា យពីចំែុចររាលរៅដែលរានរបរាងទុក
្ងដែរ។

បរា្រក់ារំភលាើង្ ំនិងបរា្រម់ូលរាញ់រថរបកាះែូចរានែ នឹងបរា្រ់្ ំៗែនទរទៀតដែរ
ម្នរាងជាឌីណ្មចិអាកាសជាមយួនឹងតួរាងសីុឡាងំម្នបចមុះបសរួចនិងគល់
រា្ររសមាើ។បរា្រភ់ាគរបចើន្ លិតពីរោហៈ។បរា្រ់មូលរាញ់រថរបកាះក៏ម្នស្លា ្រ
រៅដ្នែកខាងរបកាយននកបាលបរា្រ់និង/ឬគី្រ/ឆនែួនបតង់រលៀនរចញមករបរៅមយួ
្ងដែរ។

រៅតាមររ្រៀ្រដែលរគ្ លិតការំភលាើងនិងររាល្រំែងរ្រស់ការំភលាើងបរា្រ់មូល
និងស្រធាតុរញុអាចបតរូវរាន្ ទៃុកោច់រោយដ�កពីរានែ ឬោកក់នែុងសំ្រកបរា្រ។់

រូបភាពទី1.27

ទីោនទុកបរា្រដ់្រកមនិទានរ់ប្រើ
(ហវឹកហាត)់្ ុនP-50Shរៅ
អាហវហាកៃ នីស្្ន។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

រូបភាព1.28

ឧទាហរែ៍អំពីបរា្រ់ការំភលាើង្ ំមូល
និងបរា្រ់មូលរាញ់រថរបកាះ។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី1.29

យុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រងរ់ចាល
រករ�ើញរៅអាហវហាកៃ នីស្្ន។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

1.2 យេុ្ធភ័ណ្ឌ  មថិន ទាន់ផ្ុុះ
1.2.5  គ្រាប់ រសំ�វ �គ្មាប់ កាសំភលែើង

9ការំភលាើងរាញ់្ លាូវរថរភលាើងអាលលាឺម៉ាងរ់ ម្ា ះDORAរប្រើរៅកនែុងសង្គ្្គ មរោករលើកទីII។
10AC-130SPECTREម្នការំភលាើងរាញ់បរា្រដ់្រក្ ុន105មម(ស.រ.អ)
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បរា្រ់មូលមនិទាន់្ ទៃុះក៏អាចរ�ើញម្នរៅរលើឬរបកាមែីឬរៅកនែុងករមទៃចថមា
្ងដែររហើយែូចរានែ នឹងយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះែនទរទៀតដែរអាចនឹងរបចះសីុរៅ
តាមអាយុកាលនិងពិរាកសម្្គ ល់ែឹង។បរា្រ់មូលភាគរបចើន្ទៃុកររំសវ្ទៃុះខាលា ងំ
្រ៉ាុដន្បរា្រ់មយួចំនួនអាច្ ទៃុក្ ូសវ័រពែ៌សឬដថមទាងំអាវុ្ គីមីនិងជីវស្ង្ស្
រទៀត្ង។បរា្រ់ការំភលាើង្ ំមូលក៏អាចម្ន្ ទៃុកបរា្រ់ដ្រកចរគ្កៃ មែូចជាបរា្រ់ដ្រក
តូចៗ្ ងដែរ។បរា្រ់មូលរាញ់រថរបកាះអាច្ លិតពីអ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹ។

បតរូវប្រយត័នែ្ ងដែរថ្រោយស្រដតការរមលួយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះក៏នឹងរាត់
្រង់ពែ៌មយួភាគ្ ំរ្រស់វា្ ងដែររៅរពល្រ៉ាះទង្គិចរៅរលើែី។របចះនិង្ ូលី
រ្វើឲ្យយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះរមើលកាន់ដតែូចរានែ នឹងថមាជាជាងបរា្រ់ររំសវ។ហាម
្រ៉ាះោល់វត្ុដែលគួរឲ្យសងសេយ័។

បរា្រ់ការំភលាើង្ ំមូលមនិទាន់្ ទៃុះឬដែលរគររាះ្រង់រចាលអាចរ្វើជាររំសវសំខាន់
រ្រស់របគឿង្ទៃុះដកនចនែ។

1.2.6ករប់ថប្រ

បរា្រដ់្រកគឺជារបគឿង្ ទៃុះមយួប្ររភទដែលជា្ មមាតារគទម្លា ក់វាពីរលើយន្រហាះ
្រ៉ាុដន្រគែឹងថ្វាបតរូវរាន្រដមលាងរៅជាកបាលបរា្រ់រ្រស់បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតការំភលាើង្ 1ំ1។
បរា្រដ់្រកម្នរ្ូររាងនិងទំហំខុសៗរានែ ជារបចើន។

តាម្មមាតាបរា្រដ់្រកបតរូវរាន្ លិតពីរោហៈរហើយម្នរាងរកាងររោងដែល
តាម្មមាតាគឺរាងជាឌីណ្មកិអាកាស។បរា្រដ់្រកដែលទម្លា ក់ពីរលើអាកាស
អាចម្នលំោ្រ់ទំហំចា្រពី់25គបកែល់5,000គបករហើយអាចម្នប្រដវង
រហូតែល់្រីដម៉ាបតកនលាះ(ប្រដហល12ហវ៊ីត)។ជាទូរៅវាម្នពែ៌ប្ររ្ះន្រតង
ឬរតានែ ត។ភាគរបចើនបរា្រដ់្រកម្ន្ទៃុករៅរោយររំសវ្ទៃុះខាលា ងំ្រ៉ាុដន្អាចម្ន
ទមងាន់រ្សេងៗែូចជាសំែំុដែលម្នពិលភានែ កគ់្រគីមីឬ្ ូសវ័រពែ៌សជារែើម។

រូបភាពទី1.30

កាែុងរាញ់បរា្ររ់ ៉ាដុកកៃត្ ុន
122មមដែលរគររាះ្រង់រចាល
ម្ន្ ទៃុកបរា្រ់រោយដ្នែករៅ
អាហវហាកៃ នីស្្ន។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី1.31

ការអ្ររ់ំអំពីហានិភយ័ននបរា្រ់ដ្រក
្មមាតារៅតំ្រនរ់ា៉ាចាហវ(Rejaf)
ប្ររទសសូ៊ែង់ខាងត្បងូ។
រ្ូរថតរ្រស់UN/JCMcIlwaine

1.2 យេុ្ធភ័ណ្ឌ  មថិន ទាន់ផ្ុុះ
1.2.6 គ្រាប់កបែ

11KREMAI,KREMAIIនិងKREMAIVជាមយួបរា្រដ់្រក្ ុនចា្រពី់50រផ្នែ៍រហូតែល់
500រផ្នែ៍
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ែូចរានែ នឹងយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះរ្សេងរទៀតដែរបរា្រដ់្រកសឹកររចរលិរៅតាម
អាយុកាលនិងការ្រ៉ាះនឹងសម្សធាតុមយួចំនួន។វាអាចរបចះសីុរហើយ
ដប្រពែ៌រាងំរាត់រោយដ្នែករោយស្ររោយស្រ្ ូលីែីនិងករមទៃចកមទៃ។ី

សញ្ញា ជាទូរៅរ្រស់សកមមាភាព្រំ្ទៃុះបរា្រ់ដ្រករមួ្នែូចជាបកហូងែី្ ំៗជារែើម។
បរា្រ់ដ្រកមនិទាន់្ ទៃុះអាចរ�ើញម្នរៅរលើឬរបកាមែី។វាអាចទមលាុះរហូតែល់
ជរប្35ដម៉ាបតចូលរៅកនែុងែីរោយមនិ្ ទៃុះ។

1.2.7គីប/ឆ្នួន

គី្រ/ឆនែួនគឺជាធាតុ្ សេំននបរា្រ់ររំសវែំរែើ រការមុខគ្រដែលអនុញ្ញា តឲ្យបរា្រ់
ររំសវ្ទៃុះឬែំរែើ រការមុខគ្រតាមការរចន្រៅរពលម្នការរប្រើបរាស់។
ប្ររភទសំខាន់ៗ ននគី្រ/ឆនែួនម្នែូចជា៖
• គី្រ/ឆនែួន្រ៉ាះទង្គិច(ចំែុច្ ទៃុះ)
• គី្រ/ឆនែួនកំែត់រម្៉ា ងនិង
• គី្រ/ឆនែួនរៅជិត។

គី្រ/ឆនែួនអាចឬមនិអាចម្នលកខាែៈ្រំផ្លា ញរោយខលាួនឯង។អាចម្នការ
រមួ្រញូ្លរានែ ជារបចើនឧ.គី្រ/ឆនែួនដែលម្នមុខគ្រកំែត់រម្៉ា ងនិង្រ៉ាះទង្គិច។

គី្រ/ឆនែួនបតរូវរាន្រំោក់សបម្្រ់វត្ុ្រំរពញចរន្លា ះបរា្រ់ប្ររភទដែលម្នរៅកនែុង
បរា្រ់ររំសវ។វា្ររងកៃើតរានជាចុងឬ“បចមុះ”រ្រស់បរា្រ់ការំភលាើងតបាល់ឬបរា្រ់
ការំភលាើងតបាល់មូលដែលម្នសណ្ឋា នែូចរានែ នឹងរកាែ។គី្រ/ឆនែួនរ្វើឲ្យ្ ទៃុះរាស
នឹងបតរូវរានរគរប្រើរៅកនែុងបរា្រ់ររំសវទមលាុះែូចជាបរា្រដ់្រកទមលាុះរបរៅឬររំសវម្ន
រាងដែល្ ទៃុករៅកនែុងបរា្ររ់រំសវប្រឆ្ងំរថរបកាះជារែើម។រៅកនែុងករែីបរា្រម់នី
វាអាចជា“គបម្រ”រាងមូលតូចមយួដែលស្ិតរៅដ្នែកខាងរលើឬខាងកនែុង
បរា្រម់នី។គី្រ/ឆនែួនអាចម្នររ ៉ាសសេរ័និងកន្លា ស់ដែលអាចរមើលរ�ើញ។

ការរប្រើអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ
បតរូវរានរ្វើនិយត័កមមារោយចបា្រ់
មនុសសេ្ម៌អន្រជាតិ។ពិ្ីស្រទី
IIននអនុសញ្ញា សដាីពីរបគឿងសោវ វុ្ 
្មមាតាមយួចំនួន(CCW)ររៀ្ររា្រ់
អំពីស្្នភាពដែលរបគឿង្ ទៃុះទាងំរនះ
មនិអាចរប្រើបរាស់រាននិងដចងអំពី
្រទ្រញញាត្ិទាងំឡាយសដាីពីការកតប់តា
និងការរោះអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ
របកាយពីប្រទូសរា៉ាយរាន្រញ្្រ។់

សតើអនៃែដឹងសេ?

រូបភាពទី1.32

របគឿង្ទៃុះដកនចនែដែលរ្វើពី
ឆ្នែ ងំោរំាយ
រៅអាហវហាកៃ នីស្្ន។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

1.2 1.2.6 គ្រាប់កបែ

យេុ្ធភ័ណ្ឌ  មថិន ទាន់ផ្ុុះ
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គី្រ/ឆនែួនអាចរៅោច់ដតឯងពីរបគឿង្ ទៃុះឬបរា្រ់ររំសវសំខាន់រ្រស់វារហើយជា
្មមាតាដតងដត្រនសេល់ទុករៅោសវាលោសកាល។គី្រ/ឆនែួនអាចម្នទំហំតូច
្រ៉ាុដន្អាច្រងកៃឲ្យម្នរបរាះថ្នែ ក់រហើយដថមទាងំ្រណ្ដា លឲ្យមនុសសេស្លា ្រ់រាន។

គី្រ/ឆនែួនអាចម្នទំហំតូចឬ្ ំរហើយែំរែើ រការតាមររាលការែ៍ខុសៗរានែ 
មយួចំនួន៖សម្្ព ្ការ្ររញ្ញសម្្ព ្រងវិលឬលំគ្ករមកានិចររំញាចរោយ
រភលាើងររំញាចរោយករ ដ្ា ។ល។ជាមយួនឹងរ្ូររាងនិងពែ៌ខុសៗរានែ គី្រ/ឆនែួន
ពំុ្រគ្ហា ញឲ្យរ�ើញនូវរបរាះថ្នែ ក់ភាលា មៗរ�ើយ្រ៉ាុដន្អាចរមើលស្្គ ល់រានថ្ជា
របគឿង្ររកិាខា ររោធាណ្មយួ។តាម្មមាតាវា្ លិតពីរោហៈនិងម្នពែ៌ែូច
រោហៈ្រ៉ាុដន្ក៏អាចម្នពែ៌ន្រតងរតានែ តនិងពែ៌រោធារ្សេងៗរទៀតដែរ។

1.3យុទ្ធេព័ណ្ឌ ថដលសគសោោះបងស់ោល

ទីតាងំរបកាយម្នជរម្លា ះអាចជាទីតាងំោក់អាវុ្ និងឃាលា ងំទុកសោវ វុ្ ឬ
កដនលាងចាក់សំរាមដែលរោររពញរៅរោយយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាល
(AO)។យុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាលគឺជាយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរៅពំុទាន់រាន
រប្រើបរាស់្រ៉ាុដន្ដលងស្ិតរបកាមការបគ្រប់គងរោយកងកម្លា ងំណ្មយួរហើយ។
យុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាលរមួម្នជាអាទិ៍ែូចជាបរា្រ់ររំសវបគ្រប់្ររភទ
ែូចជាបរា្រ់ការំភលាើងតបាល់មូលបរា្រ់ដ្រកនែបរា្រដ់្រកបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតបរា្រ់ការំភលាើង
្ំមូល។ល។

សំ្រកយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាលនិងបរា្រដ់្រកដែលរគរានស្ុកទុក
រោយពំុសូវម្នការរកសាសន្ិសុខឬការដថទាំរានលអាជួនកាលម្នរៅកនែុងឬ
រៅជិតសហគមន៍រៅកនែុងអរាររោធាអរារស្ធារែៈស្ោររៀន្ទៃះ។ល។
អាចន្ឲំ្យម្នការ្ទៃុះដែល្រងកៃជារបរាះមហន្រាយ។បរា្រដ់្រកដែលបតរូវរានរគ
រានរកសាទុកឬដថទាំពំុសូវរានលអាអាចកាន់ដតគ្យរងររំញាចរហើយ្ ទៃុះភាលា មៗ។
អវត្ម្ននន្ររគ្្គ លការោររនទៃះឬការបគ្រប់គងសុវត្ិភាពសីតុែហា ភាពនិង

រូបភាពទី1.33

ឧ្រករែ៍ប្រឆ្ងំការ្រ៉ាះោល់

រោយនែ៖បរា្រ់ដ់្រកនែបតរូវរានរគ

ោក់រៅពីរបកាមសនែឹងមនីជះអំដ្រង

រនះ។បរានដ់តបរា្រ់ឲ្យទាហានឬ

អនែកររាសម្អា តមនីជួយ�រោះគី្រ/ឆនែួន

មនីនិងទាញសនែឹងដែលរាត់នឹងរ្វើឲ្យ

សកមមាបរា្រដ់្រកនែរៅរាល់កង។់

រ្ូរថត/កងកម្លា ងំអាលលាឺម៉ាង់

រូបភាពទី1.34

អនែកដែលចូលរៅកនែុង្រនទៃ្រ់រនះ

កាតត់ាមទាវ រនឹងរ្វើឲ្យសកមមា

បរា្រដ់្រកនែដែលតភាជា ្រ់ជាមយួនឹង

ដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃរៅ

រាល់កង។់

រ្ូរថត/កងកម្លា ងំអាលលាឺម៉ាង់

1.3 យេុ្ធភ័ណ្ឌ កដលសរសោុះបង់សោល
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សំរែើ មខ្ពស់សុទ្ដតអាច្ររងកៃើននូវហានិភយ័ន្ឲំ្យការ្ទៃុះអាចរកើតរ�ើង។
ករ ដ្ា ែ៏ខាលា ងំរចញពីរភលាើងក៏អាច្រណ្ដា លឲ្យយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាល្ ទៃុះ
រានដែរ។សំ្រកយុទ្ភែ័្ឌ តូចៗដែលរគររាះ្រង់រចាលអាច្រន្រករ�ើញកនែុង
រយៈរពល្រ៉ាុន្មា នឆ្នែ ំរបកាយពីរាន្រញ្្រជ់រម្លា ះ។ឧទាហរែ៍រៅប្ររទសកម្ពុជា
សំ្រកយុទ្ភែ័្ឌ តូចៗដែលរគររាះ្រង់រចាល្រំរភលាចរចាលឬរាត្់រង់រៅដត
ម្នការ្រន្រករ�ើញកនែុងរយៈរពលជាង30ឆ្នែ ំកនលាងមករនះរៅរ�ើយ។

ការពបគ្យអាជាញ ្រឲ្យរៅរកសាសន្ិសុខរៅទីតាងំទាងំរនះគឺជាររឿងសំខាន់្រ៉ាុដន្
ពិរាកនឹងរ្វើរានកនែុងរយៈរពលខលាី។ការររាះរចាលឬការរកសាសន្ិសុខយុទ្ភែ័្ឌ 
ដែលរគររាះ្រង់រចាលកនែុង្ររមិ្ែែ៏របចើនក៏ម្នភាពសមាុគស្មា ញ្ ងដែររហើយ
ជា្ មមាតាគឺជាទំនួលខុសបតរូវរ្រស់កងកម្លា ងំរកសាសន្ិសុខ។ការគ្ររនះអាចស្ិត
របរៅទំនួលខុសបតរូវរ្រស់កមមាវ ិ្ ីសកមមាភាពកម្្ត់មនីដែលម្នលកខាែៈស្ងោ់។

រថយន្សោវ វុ្ រ្រស់រោធាដែលរគររាះ្រង់រចាល(ែូចជាការំភលាើង
្ំនិងរថរបកាះ)និងអរារទាងំឡាយក៏អាចម្ន្ ទៃុកនូវយុទ្ភែ័្ឌ 
ដែលរគររាះ្រងរ់ចាលឥន្នៈបរា្ររ់ ៉ាដុកកៃតនិងរបគឿង្ សេំដែលរហើរខាលា ងំ្រំ្ុត្ងដែរ
ែូចជាស្រធាតុគីមីនិងអ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹជារែើម។្រដន្មពីរលើរបរាះថ្នែ ក់នន
បរា្រ់ររំសវរគកប៏តរូវរកសាសន្ិសុខសោវ វុ្ និងសំ្រកបរា្រ់ររំសវដែលម្នអន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃ្ ងដែរ។

1.4សកគឿង្ ទាុោះថ្រដច្ន

និងអនាទា ្រ់/ករប់ថប្របដងកៃ

របគឿង្ ទៃុះដកនចនែគឺជារបគឿង្ ទៃុះោក់រោយនែតាម្មមាតារគ្ លិតវារៅតាម្ ទៃះ
រហើយយកតាមលំន្ំមយួចំនួនរែើម្បីសម្លា ្រ់្រងកៃរ្រសួស្នែ ម្រងកៃការខូចខាតែល់
បទព្យសម្បត្ិឬ្រងកៃរភវរកមមា។ជាររឿយៗយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះឬបរា្រ់ដ្រកដែល

រូបភាពទី1.35

បរា្រដ់្រករប្រើការំភលាើងរាញ់្រ
ញូ្នដកនចនែនិងបរា្រដ់្រកនែ
ដែលរ្វើពីសំ្រករាមា នររំសវរៅ
តំ្រនរ់ាល់កង។់រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/Thomas Enke

1.4 សគ្រឿងផ្ុុះកែច្នៃ នថិងអន្្ែ់/គ្រាប់កបែបចងកោ

រ្រើអនែករៅមនិរានទម្លា ក់
វាចុះរបកាមរទរន្ះ
កំុរលើកវារ�ើងវញិ!
បតរូវប្រយត័នែវត្ុដែល
គួរឲ្យចា្រអ់ារមមាែ៍របរៅពី
្លាូវថនែល់។
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រគររាះ្រង់រចាលបតរូវរានដកតបមរូវរែើម្បី្ររងកៃើតរានជារបគឿង្ ទៃុះដកនចនែដែល្រន្ទៃ ្រ់
មកអាច្រំ្ទៃុះរោយនចែន្យរោយជនរងរបរាះរោយមរ្្យរាយ្រញ្ជា ពីចម្ងា យ
(បគ្រប់គងរោយវទិ្យុដខសេ្រញ្ជា ។ល។)ឬជាការវាយប្រហារអត្ឃាត។

អន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃគឺជារបគឿង្ ទៃុះឬរបគឿងមនិ្ ទៃុះមយួដែលររាល្រំែងគឺ
ោក់រែើម្បី្រងកៃឲ្យម្នមនុសសេរងរបរាះរៅរពលវត្ុដែលរមើលរៅហាក់ែូចជារាមា ន
របរាះថ្នែ ក់ម្នរគមករខំានឬរ្វើសកមមាភាពសុវត្ិភាពតាម្ មមាតាែូចជារ្រើកទាវ រ
ឬរ្រើកទូរទសសេន។៍អន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃដែលជាររឿយៗប្រតិ្រត្ិការរោយជន
រងរបរាះគឺជាវត្ុស្មញញា ដែលរគរ�ើញរៅកដនលាងខុសពីប្របកតីឬនិោយម្យ៉ាង
រទៀតថ្វាស្ិតរៅខុសកដនលាងរែើម។

ជាររឿយៗរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែនិងអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃបតរូវរាន្ររងកៃើតរ�ើងរោយ
កងកម្លា ងំរោធាជាគូ្រែិ្រកខាដែលអាចម្នសោវ វុ្ តិចតួចឬអនែកដែលចង់រារាងំ
មនិឲ្យម្នការវាយប្រហារមករលើខលាួន។ជួនកាលរគោក់វារោយម្នរចតន្្រងកៃ
របរាះថ្នែ ក់ឬរ្រសួស្នែ មចំរោះអនែកប្រយុទ្និងអនែកអនែកមនិម្នតួន្ទីប្រយុទ្រោយ
ោក់ទុករៅកនែុងរថយន្រៅតាមដគម្ លាូវឬរៅកនែុង្ ទៃះរ្រស់អនែកណ្ម្នែ ក់។ល។

ការរប្រើបរាស់ររំសវ្ទៃុះ្ លិតរៅ្ ទៃះ(HME)្រអាច្ររងកៃើនរបរាះថ្នែ ក់រ្រស់របគឿង្ ទៃុះ
ដកនចនែ្រដន្មរទៀត។ជាទូរៅររំសវ្ទៃុះ្ លិតរៅ្ ទៃះគ្យរងររំញាចរោយស្រការ
កកិតនិងជា្រ់រានយូរជាងររំសវ្ទៃុះដែលលក់រលើទី្សារឬររំសវ្ទៃុះរ្រស់រោធា។
រោយស្រពំុម្នវត្ុធាតុរែើមនិងឧ្រករែ៍សមបស្រការ្ លិតរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែពំុ

1.4 សគ្រឿងផ្ុុះកែច្នៃ នថិងអន្្ែ់/គ្រាប់កបែបចងកោ
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ម្នស្ងោ់រសុត្ិភាពែូចបរា្រ់ររំសវដែលរាន្ លិតជាលកខាែៈឧសសាហកមមា
រ�ើយ។មនិបតរូវចូលរៅជិត្រ៉ាះោល់ឬកកាយរកុររ ើរលងជាមយួអន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃឬរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែរ�ើយ។

វត្ុរសទៃើរដតទាងំអស់អាចយកមករ្វើជាអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃឬជារបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។
មនីអាចរ្វើជាអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃរែើម្បីរ្វើឲ្យការយកវារចញកានដ់តពិរាក។
អន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែអាចរ�ើញម្នរៅបគ្រ់ទីកដនលាងរហើយ
អាចរមើលរៅែូចជាវត្ុ ្ មមាតាដែរ។សូម្បីដតស្កសពករ៏ោយក៏រគអាចយកមក
រ្វើជាអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃរាន្ ងដែររោយម្នរចតន្្រងកៃរ្រសួស្នែ មចំរោះ
អនែកដែល្រ៉ាុន្រ៉ាងយកវារចញ។តាម្មមាតាអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃនិងរបគឿង្ ទៃុះ
ដកនចនែម្នររាល្រំែងមនិឲ្យរគរករ�ើញ។វាបតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បីស្ទៃ ក់អនែក
ដែលមកជួយ�អនែកដែលមនិប្រយត័នែខលាួននិងអនែកដែលចង់រ�ើញចង់ែឹង។

បរា្រ់ការំភលាើងតបាល់មូលនិងបរា្រ់ររំសវរ្សេងៗរទៀតអាច្ លិតរោយ្រុគ្គល
ម្នែ ក់ៗ រចញពី្ លិត្លខុសៗរានែ ែូចជាប្រអ្រ់បរា្រ់ររំសវទរទបរា្រ់ររំសវខួង
និងវត្ុដែលលក់រលើទី្សារ។បរា្រ់ការំភលាើងែស៏្មញញា ្រំ្ុតគឺបរា្រ់ដ្រកែ្រដែល
មយួដ្នែកគឺរគរចន្វារ�ើងរែើម្បីរាញ់បរា្រ់ែូចរានែ នឹងបរា្រដ់្រករប្រើការំភលាើងរាញ់

្រញូ្នដែរ។ជួនកាលវាម្នការលំរាកកនែុងការកំែត់ភាពខុសរានែ រវាងវត្ុដែល
្រងកៃរបរាះថ្នែ ក់និងសម្ភា រៈរប្រើបរាស់្ មមាតា។

1.4 សគ្រឿងផ្ុុះកែច្នៃ នថិងអន្្ែ់/គ្រាប់កបែបចងកោ
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សូ៊ែង់ខាងត្បងូ
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS
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 កផនៃែេី                    

ការ �មារា ល ់
តំបន់ សគ្រាុះថ្នៃ ែ់

2
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តំ្រន់ដែលម្នមនីជាររឿយៗដតងដតពំុអាចរមើលរ�ើញខុសរានែ ពីតំ្រន់ដែល
រាមា នមនីរបោះវាអាចពំុម្នសញ្ញា បពម្នបរា្រ់ជាកោ់ក់ណ្មយួរ�ើយ។

ជាររាលការែ៍ជាររឿយៗរគមនិអាចរមើលរ�ើញមនីរ�ើយ។តាម្មមាតារគក្រ់
ឬោក់វារៅរបកាមរកុខាជាតិតូចៗ។12តំ្រន់ដែលញាំញីរោយសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពី
សង្គ្្គ មរ្សេងៗអាចរមើលរ�ើញជាកដ់សដាងពីរបោះវាអាចម្នរ�ើញសំ្រកបរា្រ់
ររំសវរៅរលើែីយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ។ល។អន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃនិងរបគឿង្ ទៃុះ
ដកនចនែភាគរបចើនពំុអាចរមើលរ�ើញរ�ើយ្រ៉ាុដន្ការប្របពឹត្រ្រស់ប្រជាពលរែឋានិង
ការស្្គ ល់គំនូសសញ្ញា និងស្លា កសញ្ញា រៅរលើែីអាចជួយ�ែល់ការរជៀសវាង
ពីតំ្រនដ់ែលអាច្រងកៃឲ្យម្នរបរាះថ្នែ ករ់ាន។ដ្នែករនះម្នររាល្រំែង
ជួយ�អនែកអានរចះសម្្គ ល់់សញ្ញា បពម្ននិងតបមរុយន្ន្។ការប្ររុងប្រយត័នែ
ជានិច្នឹងជួយ�ែល់អនែកកនែុងការកំែត់អត្សញ្ញា ែនិងរជៀសវាងពីតំ្រន់
ដែលអាច្រងកៃរបរាះថ្នែ ក។់

2.1េញ្ញា កពម្ន

តាម្មមាតាអនែកដែលោកម់នីពំុរាន្រនសេល់ទុកសញ្ញា ចបាស់ោស់រែើម្បីសម្្គ ល់
វត្ម្នមនីរ�ើយ្រ៉ាុដន្អនែករ្សេងរទៀតអាច្រនសេល់ទុកនូវសញ្ញា ្ររណ្ដា ះអាសននែ
មយួជាការបពម្នសបម្្រ់អនែកែនទរទៀតឬភានែ កគ់្រររាសសម្អា តមនីអាច
នឹងរលើកស្លា កសញ្ញា ជា្ លាូវការ។

អនែកបតរូវែឹងពីប្ររភទស្មញញា ្រំ្ុតននសញ្ញា បពម្នដែលរប្រើបរាស់រៅតំ្រន់ដែល
អនែករស់រៅនិងរ្វើការរហើយជានិច្កាលបតរូវរនំពរករមើលសញ្ញា ទាងំរនះ។្រ៉ាុដន្

កងកម្លា ងំប្រោ្រ់អាវុ្ បតរូវកតប់តា
នូវចម្កៃ រមនីតំ្រន់ដែលរានោក់
មនីមនីនិងអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ
ទាងំអស់របកាមពិ្ីស្រទីIIនន
អនុសញ្ញា សដាីពីរបគឿងសោវ វុ្ 
្មមាតាមយួចំនួន។អនុសញ្ញា 
ហាមឃាត់មនីនិងពិ្ីស្រទីVនន
អនុសញ្ញា សដាីពីរបគឿងសោវ វុ្ ្ មមាតា
មយួចំនួនក៏ម្នររៀ្ររា្រ់្ ងដែរ
នូវវធិានការទាងំឡាយសបម្្រ់
កតប់តានិងោក់សញ្ញា សម្្គ ល់
តំ្រន់ដែលរានោកម់នីមុនរពល
រ្វើការររាសសម្អា តមនី។

សតើអនៃែដឹងសេ?ការ�មារា ល ់
តំបន់សគ្រាុះថ្នៃ ែ់

12ដ្នែកទី2-3យកលំន្ំតាមម៉ាូឌុល្រែដាុ ះ្រណ្ដា លរ្រស់អង្គការសហប្រជាជាតិសបម្្រ់
អនែកសបម្រសបមរួលនិងប្រធានកមមាវ ិ្ ីសហគមន៍យល់ែឹងពីមនីអង្គការUNICEFឆ្នែ ំ1999
ដែលរានដកសបមរួលពីUNMASឆ្នែ ំ2015។

2 �ញ្ញា គ្ពមាន

រ្ូរថតរ្រស់UN

រ្ូរថត/កងកម្លា ងំអាលលាឺម៉ាង់

រ្ូរថត/កងកម្លា ងំអាលលាឺម៉ាង់



41

កងវះសញ្ញា បពម្នចបាស់ោស់ពំុដមនម្ននយ័ថ្តំ្រន់ទាងំរន្ះម្នសុវត្ិភាព
ពីមនីយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ
ឬរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែរ�ើយ។ជួនកាលម្នអនែកយកសញ្ញា បពម្នរចញសញ្ញា រន្ះ
អាចបតរូវរានោកជ់ា្ររណ្ដា ះអាសននែអាចពំុម្នរគដថរកសាឬអាចពំុម្នសញ្ញា បព
ម្នពីែំ្រូងដតម្ង។

2.1.1េញ្ញា កពម្នករាប់ជា្ ្លូវការ

ជួនកាលអនែកនឹងរ�ើញសញ្ញា បពម្នបរា្រ់ជា្ លាូវការដែលរានរលើករ�ើងរោយ
រោឋា ភរិាលអង្គការមនិដមនរោឋា ភរិាល(NGO)ទីភានែ កគ់្រអង្គការសហប្រជាជាតិ
ឬរោយអង្គការណ្មយួរ្សេងរទៀតរែើម្បីបពម្នបរា្រ់អនែកថ្មនីឬ
របរាះថ្នែ កន់នរបគឿង្ទៃុះរ្សេងរទៀតម្នរៅតំ្រន់រន្ះ។សញ្ញា បពម្នទាងំរនះអាច
ម្នភាពខុសរានែ ពីប្ររទសមយួរៅប្ររទសមយួរទៀត្រ៉ាុដន្តាម្មមាតាម្នពែ៌
បកហមភលាឺម្នរាង្រនួបជរុងឬរាងជាបតីរកាែរហើយរ្វើពីរោហៈរ្រតុងរឈើ
ឬផ្លា សទៃិក។វ ិ្ ីែ៏ស្មញញា ្រំ្ុតកនែុងការោក់សញ្ញា សម្្គ ល់តំ្រន់ដែល្រ៉ាះោល់
រោយរប្រើមនីឬសំែល់ជាតិ្ទៃុះពីសង្គ្្គ មរោយរប្រើសញ្ញា បពម្នបរា្រ់ជា្ លាូវការ
ម្នែូចតរៅ៖

• សញ្ញា កបាលរខាមា ចដែលម្នពែ៌បកហមនិងសកបមម្នពែ៌រលឿង
និងពែ៌រ ម្ា ណ្ស់រហើយជាររឿយៗម្នោក្យថ្៖“ប្រយត័នែបរា្រម់នី”ជា
ភាស្អងរ់គលាសនិង/ឬជាភាស្កនែុងបសរុក

• ោក្យថ្៖“មនី”ឬ“របគឿង្ទៃុះ”ជាភាស្អងរ់គលាសនិង/ឬជាភាស្កនែុងបសរុក
• ដខសេឬសកៃុតតាម្មមាតាម្នពែ៌រលឿងបកហមឬរខៀវ
• ស្លា ករាងបតីរកាែម្នពែ៌បកហមជួនកាលម្នចំែុចពែ៌រ ម្ា ឬ

ោក្យថ្៖“មនី”រៅចំកណ្ដា លនិង
• ្ររគ្្គ លរ្រតុងឬរឈើម្ខា ងោ្រពែ៌បកហមនិងម្ខា ងរទៀតពែ៌ស។

ដ្នែកដែលម្នោ្រពែ៌បកហម្រញ្ជា កថ់្ជាដ្នែកដែលម្នរបរាះថ្នែ ក។់

រូបភាពទី2.1

សញ្ញា មនី្ លាូវការ។

2.1 �ញ្ញា គ្ពមាន
2.1.1  �ញ្ញា  គ្ពមានគ្ោប់ជា ផលែូវការ

រ្ូរថតរ្រស់UN

រ្ូរថតរ្រស់UN

រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

រ្ូរថតរ្រស់UNMAS
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កងទព័្ មមាតាជួនកាលរប្រើដខសេលួស្រន្លា ឬរ្រងខ្ពស់ៗរែើម្បីខែ័្ឌ ដចកតំ្រន់
សំខាន់ៗ ដែលម្ន្លប្ររោជន៍ដ្នែករោធាជាពិរសសរៅជំុវញិចំែុច
យុទ្ស្ង្ស្អចិនង្ន្យ៍ែូចជាបពោនយន្រហាះឬឃាលា ងំបរា្រ់ររំសវជារែើម។
រលើសពីរនះរទៀតរ្រងទាងំរនះអាចការោររានរោយរប្រើមនី។

ករែីពំុម្នសម្ភា រសមបស្រសបម្្រ់រ្វើជាសញ្ញា បពម្នបរា្រ់ជា្ លាូវការរទគួររក
សម្ភា រដែលម្នការដកនចនែជាងរនះ។ថមាដែលម្នោ្រពែ៌បកហមឬរខៀវក៏អាច
ជាសញ្ញា បពម្នចបាស់្ ងដែរ។

សញ្ញា បពម្នទាងំអស់អាចរងការបទរុឌរបទាមរៅតាមរពលរវោម្ននយ័ថ្
អនែកបតរូវដតម្នការប្ររុងប្រយត័នែជានិច្។សញ្ញា ទាងំរន្ះអាចែួលរលំរបចះសីុអស់
ឬម្នរកុខាជាតិឬបពិល(តាមរែូវ)បគ្រជិត។របគឿងសំែង់អន់ៗ បពមទាងំថ្នែ ំ
ដែលម្នគុែភាពទា្រដតងដតរ្វើឲ្យសញ្ញា ទាងំរន្ះរ្រូតធាលា ក់រាកដ់្រកឬ
ស្កពែ៌ោ៉ា ងអាបកក។់សញ្ញា ទាងំរន្ះក៏អាចម្នអនែកលួចយកឬពំុម្នការ
ដថទាំឬោក់ជំនួសថមាីឲ្យរានបតឹមបតរូវ្ ងដែរ។

កមមាវ ិ្ ីសកមមាភាពមនីគួររប្រើដខសេលួស្រន្លា ឬរ្រងរែើម្បីបពម្នបរា្រជ់ាមុននិង
រកសាកំុឲ្យប្រជាពលរែឋាកនែុងមូលោឋា នចូលរៅកាន់តំ្រន់របរាះថ្នែ ក។់

2.1.2េញ្ញា កពម្នករាប់មិន្្លូវការ(ថ្រដច្ន)

្រដន្មពីរលើសញ្ញា ្ លាូវការដែលរានរចន្រ�ើងរែើម្បីបពម្នប្រជាពលរែឋាកងទព័
និងអនែកទទួលខុសបតរូវ្ លាូវការែនទរទៀតអាចរប្រើបរាស់សញ្ញា ្រញ្ជា ក់បរា្រ់អំពី
តំ្រន់ដែលពួករគរានសទៃងរ់មើលរ�ើញថ្ម្នរបរាះថ្នែ ក់និងតំ្រន់ដែលពួករគ
ម្នដ្នការររាសសម្អា តឬកំពុងស្ិតកនែុងែំរែើ រការររាសសម្អា ត។រៅ
អាហវហាកៃ នីស្្នតំ្រន់ទាងំរនះម្នោក់សញ្ញា សម្្គ ល់រោយរប្រើថមាដែលោ្រ
ពែ៌បកហមរែើម្បី្រញ្ជា ក់បរា្រ់ថ្ជាតំ្រន់ដែលមនិទាន់ររាសសម្អា តនិងោ្រ
ពែ៌សរែើម្បី្រញ្ជា ក់បរា្រ់ថ្ជាតំ្រន់ដែលរានររាសសម្អា តរហើយែូចរានែ ដែរ
អរារ្លាូវថនែល់និងរែើមរឈើអាចោ្រពែ៌បកហមឬពែ៌សរោយម្ន

រូបភាពទី2.1(ត)
សញ្ញា មនី្លាូវការ។

រូបភាពទី2.2

ទីតាងំរោធាមយួចំនួនម្ន
ការរកសាសន្ិសុខរោយរប្រើមនី
ដែលរៅទីរនះ“រ្រងមនី”បតរូវ
រានរគរ�ើញម្នរៅប្ររទស
អាហវហាកៃ នីស្្ន។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

2.1 �ញ្ញា គ្ពមាន
2.1.2  �ញ្ញា  គ្ពមានគ្ោប់សគ្រៅផលែូវការ (កែច្នៃ)

រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke
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កូអររោរនដ្នទីនិងរលខចម្កៃ រមនីដែល្រញ្ជា ក់បរា្រ់ថ្ជាតំ្រន់ដែលអាចម្ន
របរាះថ្នែ ក់និងរានសទៃងរ់មើលរចួរហើយ។

ករែីរាមា នសញ្ញា ្ លាូវការប្រជាពលរែឋាកនែុងមូលោឋា នដតងដត្ររងកៃើត្ររច្ករទស
និងសញ្ញា ផ្ទៃ ល់ខលាួនរ្រស់ពួករគសបម្្រ់សម្្គ ល់តំ្រន់ដែលម្នរបរាះថ្នែ ក។់
្ររច្ករទសទាងំរនះម្នភាពខុសរានែ ពីប្ររទសមយួរៅប្ររទសមយួរទៀត
រហើយដថមទាងំម្នភាពខុសរានែ រៅតាមតំ្រន់ខុសៗរានែ រៅកនែុងប្ររទសដតមយួ
រទៀត្ង។ោកព់ន័្នឹងសញ្ញា រប្រើបរាស់កនែុងមូលោឋា នពំុម្នវធិានជាកច់បាស់
រ�ើយរហើយជាររឿយៗអាចយល់រានដតចំរោះប្រជាពលរែឋាកនែុងមូលោឋា ន
្រ៉ាុរណ្ណ ះ។រទាះជាោ៉ា ងណ្សញ្ញា ទាងំរនះម្នសញ្ញា រមួមយួចំនួនដែល
តំណ្ងឲ្យរបរាះថ្នែ ក់ដែលរៅខាងមុខរហើយអាចម្នជាអាទិ៍៖

• បកណ្ត់ឬថង់ផ្លា សទៃិកមយួកំណ្ត់ចងភាជា ្រ់រៅនឹងរ្រងឬរែើមរឈើ
• កំ្រ៉ាុងមយួរៅរលើ្ររគ្្គ ល
• គំនរតូចៗឬរងវង់ននែំុថមាជារបចើន
• ថមាបកាលកាតត់ាម្ លាូវលំ
• រ ម្ា មយួគុម្ពម្នចងរៅកណ្ដា ល
• រឈើចងជាសញ្ញា ដខវងរចួយកមកោក់កាតត់ាម្ លាូវឬោក់រៅកនែុងែីដែល

រៅជា្រ់នឹង្ លាូវលំរន្ះ
• សញ្ញា ដែលរានកាត់រៅជា្រន្លា រែើមរឈើនិង
• ដមករឈើរយះ

រោយស្រលកខាែៈដកនចនែរ្រស់វាជាររឿយៗសញ្ញា រប្រើបរាស់កនែុងមូលោឋា នពំុ
រាន្ ដាល់ជាតបមរុយបរា្រ់អំពីទីតាងំចបាស់ោស់ឬលកខាែៈជាកោ់ក់ននការ
គំរាមកំដហងរន្ះរ�ើយ។បសនមថ្អនែកកំពុងរ្វើែំរែើ រតាម្ររណ្ដា យ្ លាូវថនែល់ឬ
្លាូវលំមយួដែលអនែកជួ្រនឹងឧ្រសគ្គ។រតើអនែករ្វើែូចរមដាចរទើ្រែឹងថ្រតើអនែកកំពុងដត
ស្ិតរៅពីមុខការគំរាមកំដហងឬរានស្ិតកនែុងតំ្រន់ម្នរបរាះថ្នែ ក់រចួរៅរហើយ?
រករមើលតបមរុយបរា្ររ់្សេងៗនិងប្ឹរកសាជាមយួប្រជាពលរែឋាមូលោឋា ន។ជាររឿយៗ
សញ្ញា ទាងំរនះក៏អាចរប្រើសបម្្រ់តំណ្ងឲ្យរបរាះថ្នែ ក់ប្ររភទរ្សេងៗរទៀត

រូបភាពទី2.3

សញ្ញា មនីរបរៅ្លាូវការដែលរាន
ដកនចនែ។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/Thomas Enke

2.1 �ញ្ញា គ្ពមាន
2.1.2  �ញ្ញា  គ្ពមានគ្ោប់សគ្រៅផលែូវការ (កែច្នៃ)

ហាមចូលរៅកាន់
តំ្រន់ដែលម្នោក់
សញ្ញា សម្្គ ល់រោយ
សញ្ញា បពម្នបរា្រ់អំពី
មនីដខសេលួសឬសកៃុត!
ជានិច្កាលបតរូវររារព
សញ្ញា បពម្នបរា្រ់អំពីមនី!

រ្វើ្រច្ុ្រ្បននែភាពពត័ម៌្ន
អំពីមនី/សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពី
សង្គ្្គ មរ្រស់អនែក
ឲ្យរានរទៀងទាត។់
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រានដែរែូចជាស្្ព នខូចខាតជងហាុករៅតាម្ លាូវ។ល។រទាះ្រីវាម្នអត្នយ័
ោ៉ា ងណ្ករ៏ោយសញ្ញា រប្រើបរាស់កនែុងមូលោឋា នទាងំរនះសុទ្ដតតំណ្ងឲ្យ
របរាះថ្នែ ក់រហើយគួរម្នការប្ររុងប្រយត័នែជា្រ់ជានិច្។

2.2តកមរុយកពម្នករាប់ជាមុន

មនីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែអាចរ�ើញម្នរៅតាមតំ្រន់
ជារបចើនប្ររភទដែលធាលា ្រ់ម្នសមរភូមិឬម្នស្រៈសំខាន់ដ្នែកយុទ្ស្ង្ស្
សបម្្រ់បករុមប្រយុទ្។រោយស្រដតតំ្រន់របរាះថ្នែ ក់ភាគរបចើនពំុម្នសម្្គ ល់
រោយសញ្ញា បពម្នបរា្រ់ជា្ លាូវការជាររឿយៗអនែកបតរូវរករមើលតបមរុយរ្សេងៗដែល
បរា្រ់អនែកថ្តំ្រន់រន្ះអាចម្នរបរាះថ្នែ ក។់ខាងរបកាមរនះគឺជាសញ្ញា បរា្រ់
ែំែឹងមយួចំនួនសបម្្រស់ម្្គ ល់តំ្រន់ដែលម្នរបរាះថ្នែ ក៖់

• មនីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងរបគឿង្ទៃុះដកនចនែដែលអាចរមើលរ�ើញ
• សញ្ញា ននការប្រយុទ្រានែ ឬសកមមាភាពរោធា
• សញ្ញា រៅកនែុងត្ំរន់សតវោហនៈគ្្រ់វត្ុខុសប្របកតីនិង
• ការប្របពឹត្កនែុងមូលោឋា ន

2.2.1មីនេំណល់ជាតិ្ ទាុោះពីេ្គ្គា មនិងសកគឿង្ ទាុោះថ្រដច្នថដលសមើល

ស�ើញ

2.2.1.1ថគមដនមីនថដលោន្រប់េ្ននឹងសោែៈនិង

េ្ននឹងស�ើខាងសករៅ

្រដន្មពីរលើភាពលំរាកកនែុងការរមើលរ�ើញ្រំ្ុត(រ្រើមនិដមនមនិអាច
រ្វើរៅរាន)រគដតងដតម្នរចតន្ដកលាង្រនលាំមនីរសទៃើរជា្រជ់ានិច្និងរែើម្បីឲ្យ

រូបភាពទី2.3(ត)
សញ្ញា មនីរបរៅ្លាូវការដែលរាន
ដកនចនែ។

2.2 តគ្មរុយ គ្ពមាន
2.2.1   មីន �ណំល ់ជាតថិ ផ្ុុះ ពី �ង្គ្រា ម នថិង សគ្រឿង ផ្ុុះ កែច្នៃ កដល អា្ សមើល ស�ើញ

រ្ូរថតរ្រស់UN

រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

រ្ូរថតរ្រស់UN

រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

រ្ូរថតរ្រស់UN

រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke
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កានដ់តពិរាកសម្្គ ល់ែឹងជាររឿយៗទីតាងំរ្រស់វាបតរូវរានរគក្រ់្រិទរាងំ
រោយរ ម្ា ដវងៗឬគុរម្្ព តនបពបកាស់ៗ។រទាះជាោ៉ា ងណ្បរា្រម់នីដែលោក់
រៅរលើែីអាចរមើលរ�ើញរានរបកាយពីរានពិនិត្យពិចយ័តំ្រន់រន្ះរោយ
ប្ររុងប្រយត័នែ។សំែឹកឬកម្លា ងំ្ មមាជាតិក៏អាចរ្រើកចំហឲ្យរ�ើញបរា្រម់នី
ទាងំមូលឬរោយដ្នែក្ ងដែរ។បពិលអាចោកក់ំរាងំមនិឲ្យរគរ�ើញបរា្រម់នី
្រ៉ាុដន្រៅរពលដែលបពិលរោយរគនឹងអាចរមើលរ�ើញមនី្រន្ិចម្ងៗ។្រ៉ាុដន្
បតរូវប្ររុងប្រយត័នែសំែឹកនិងកម្លា ងំ្ មមាជាតិក៏អាចម្នអានុភាពក្រ់បរា្រម់នី
រានដែរ។រ្រើអនែកកំពុងស្ិតកនែុងតំ្រន់ដែលអនែកសងសេយ័ថ្ញាំញីរោយបរា្រម់នី
រហើយអនែកមនិអាចរមើលរ�ើញចំដែកណ្មយួននវត្ុដែល្ លិតពីផ្លា សទៃិកឬ
រោហៈរហើយមនិអាចកំែត់រានថ្ម្នសុវត្ិភាពរទរន្ះអនែកបតរូវសនមាតថ់្
តំ្រន់រន្ះគឺជាតំ្រន់ម្នមនីឬយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ។សនែឹងរឈើឬសនែឹង
រោហៈដែលម្នប្រដវងប្រដហល30សមក៏អាច្រញ្ជា កប់រា្រ់ពីលទ្ភាពម្ន
មនីរបចើនប្ររភទរលើែីមយួចំនួន្ ងដែរ។

រគកបមោកប់រា្រ់មនីរៅោច់ដតឯងណ្ស់ែូរចនែះភស្ុតាងននមនីមយួបរា្រ់នឹង
្រញ្ជា កប់រា្រ់ពីលទ្ភាពម្នមនីរ្សេងៗរទៀតរៅកនែុងតំ្រន់រន្ះ្ ងដែរ។

2.2.1.2យុទ្ធេព័ណ្ឌ ថដលសគសោោះបង់សោលនិងមិនទាន់្ ទាុោះ

តំ្រន់ដែលញាំញីរោយយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាលនិងមនិទាន់្ ទៃុះក៏អាច
រមើលរ�ើញជាកដ់សដាងរបចើនជាងតំ្រន់ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់រោយមនី្ ងដែរ្រ៉ាុដន្
វត្ម្នននរបគឿង្ ទៃុះទាងំរនះដតងដត្រញ្ជា កប់រា្រ់ពីវត្ម្នននមនី្ ងដែរ។អនែកអាច
នឹងរមើលរ�ើញសំ្រកបរា្រ់ររំសវរៅរលើែីបរា្រ់ការំភលាើងតបាល់ឬការំភលាើង្ ំមូល
ដែលមនិទាន់្ ទៃុះនិងបរា្រដ់្រកប្រអ្រ់ដែលម្ន្ ទៃុកបរា្រ់ររំសវនិងសោវ វុ្ ដែល
មនិទាន់រានរប្រើបរាស់។ទាងំរនះគឺជាសញ្ញា ដែលបរា្រ់ថ្ធាលា ្រម់្នសមរភូមិ
រកើតរ�ើងរហើយជាការ្រញ្ជា កប់រា្រ់ថ្ប្រដហលជាម្នមនីនិងសំែល់ជាតិ
្ទៃុះពីសង្គ្្គ មរៅតំ្រន់រន្ះ។

រូបភាពទី2.4
មនីប្រឆ្ងំមនុសសេប្ររភទសនែឹង
ជួនកាលអាចរមើលរ�ើញសូម
កត់ចំណ្ំដខសេលួសPMR-U
រៅរាល់កង។់រ្ូរថតរ្រស់អស្រ

2.2 តគ្មរុយ គ្ពមាន
2.2.1   មីន �ណំល ់ជាតថិ ផ្ុុះ ពី �ង្គ្រា ម នថិង សគ្រឿង ផ្ុុះ កែច្នៃ កដល អា្ សមើល ស�ើញ

សូមកំុព្យោមោក់
សញ្ញា សម្្គ ល់រ្រើ
អនែកពំុទាន់រានទទួលការ
្រែដាុ ះ្រណ្ដា លបតឹមបតរូវ
តាមរយៈការហវឹកហាត់
ជាកដ់សដាង!ជានិច្កាល
បតរូវប្ររុងប្រយត័នែចំរោះវត្ុ
ទាងំឡាយដែលរមើលរៅ
“រៅខុសពីកដនលាងរែើម”!
កំុប្រថុយនឹងរបរាះថ្នែ ក!់
រ្រើអនែកម្នការសងសេយ័
ណ្មយួសូមបត�្រ់
របកាយវញិ!
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2.2.2.2បំថណ្រថខ្សលួេឬេកៃុតថដលសៅរាយោ៉យ

មនីប្ររភទមយួចំនួនកែូ៏ចជារបគឿង្ទៃុះដកនចនែនិងអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃប្ររភទ
មយួចំនួនតបមរូវឲ្យរប្រើដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃឬដខសេរភលាើង។រ្រើអនែករ�ើញ
ម្ន្រំដែកដខសេលួសរៅរាយរា៉ា យរៅកនែុងតំ្រន់ដែលរគែឹងថ្ធាលា ្រ់ម្នការ
ប្រយុទ្រានែ វា្រញ្ជា កប់រា្រ់ថ្អាចម្នការរប្រើបរាស់មនីរបគឿង្ទៃុះដកនចនែឬអន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃ។តាម្មមាតារគដតងដតចងដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃកាត់ទទឹង្ លាូវ
លំ្លាូវរថរភលាើង្លាូវថនែល់វាលដបសឬតំ្រន់រ្សេងៗដែលរពឹំងថ្ម្នចរាចរែ៍រោយ
រថមាើររជើង។សូមចងចាថំ្ដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃពិរាកនឹងរមើលរ�ើញខាលា ងំ
ណ្ស់រហើយរោយស្រដតមនិអាចរមើលវារ�ើញមនិដមនម្ននយ័ថ្រាមា នវារៅ
ជុំវញិទីរន្ះរ�ើយ។

2.2.2.3ដងមួលនិងគីប/ឆ្នួន

ជួនកាលអនែកអាចរមើលរ�ើញែងមលួឬគី្រ/ឆនែួនរៅខាងរលើែី។តាម្មមាតា
ការែ៍រនះ្រញ្ជា កប់រា្រ់ពីវត្ម្នននមនីប្រឆ្ងំរថយន្្រ៉ាុដន្ក៏អាច្រញ្ជា កប់រា្រ់
ថ្ម្នមនីប្រឆ្ងំមនុសសេរៅកនែុងតំ្រន់រន្ះ្ ងដែរ។

គី្រ/ឆនែួនអាចនឹងោច់រចញពីរបគឿង្ ទៃុះឬបរា្រដ់្រកឬរគបរានដ់តទុកវារចាល
រៅរលើែីរោយពំុរាន្រំោក់វារៅរលើរបគឿង្ទៃុះ។គី្រ/ឆនែួនអាចម្នទំហំតូច
្រ៉ាុដន្រលើសពីរនះវាពិតជានឹងម្នរបរាះថ្នែ ក់រហើយអាចជា្រណ្ដា លឲ្យស្លា ្រ់
ដថមរទៀត្ ង។វា្រញ្ជា កប់រា្រ់ពីការប្រយុទ្រានែ វត្ម្នននមនីនិងសំែល់ជាតិ
្ទៃុះពីសង្គ្្គ ម។

2.2.2.4េំប្រ្រញ្ច ប់និង្រសមទាច្រមទាីថដលបន្សល់ទុ្រសដ្យសោធា

មដាងម្កៃ លកងកម្លា ងំរាយមនីរោយប្រញា្រប់្រញាល់រហើយដតងដត្រនសេល់ទុក
កញ្្រ់ស្លា ្របោដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃនិងកន្លា ស់សុវត្ិភាពរ្រស់មនី។

រូបភាពទី2.5
គបម្របរា្រ់្ ុនBLU-97ជាសញ្ញា 
លអា្រំ្ុតសបម្្រ់តំ្រន់ដែលរាមា ន
សុវត្ិភាព។រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/
ThomasEnke

រូបភាពទី2.6

ជាររឿយៗយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ
ដតងដតអាចរមើលរ�ើញ។រៅទីរនះ
ដ្នែកដែលម្នរបរាះថ្នែ ក់ននបរា្រ់
ការំភលាើងតបាល់មូលទំហំ82mm្ ុន
HE83LDប្ររទសអាហវហាកៃ នីស្្ន។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

2.2 តគ្មរុយ គ្ពមាន
2.2.1   មីន �ណំល ់ជាតថិ ផ្ុុះ ពី �ង្គ្រា ម នថិង សគ្រឿង ផ្ុុះ កែច្នៃ កដល អា្ សមើល ស�ើញ 

ហាមចូលរៅជិត
្រ៉ាះោល់ឬកកាយរកុររ ើវា
រលងរោយរប្រើសំែល់
ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម!

រៅឲ្យឆ្ងា យពី្ររកិាខា រ
រោធាដែលរគ
ររាះ្រងរ់ចាល!
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រ្រើអនែករ�ើញ្ ុងរឈើផ្លា សទៃិកឬរោហៈដែលម្នសញ្ញា សម្្គ ល់រោធារៅ
រាយរា៉ា យជានិច្កាលបតរូវសងសេយ័ថ្ម្នមនីរៅតំ្រន់រន្ះ។ែូចរានែ ដែររាល់កង
រោហៈតូចៗដែលម្នភាជា ្រ់មកជាមយួនូវកន្លា ស់រោហៈមយួគួរដតចាតទុ់កថ្
ជាសញ្ញា បរា្រ់ពីសកមមាភាពមនីដែលអាចម្នរៅតំ្រន់រន្ះ។សំ្រកបរា្រដ់្រក
ចរគ្កៃ មទរទដែលរករ�ើញរៅតំ្រន់រន្ះក៏្រញ្ជា កប់រា្រ់ពីរបរាះថ្នែ ក់្ ងដែរ។

2.3េញ្ញា ដនការកបយុទ្ធរ្ន ឬេ្រមមាភាពសោធា

2.3.1សលណដ្ឋា នទំនប់កតងស់េឬទីតាងំេមរេូមិ

តំ្រន់ទាងំឡាយដែលកានក់ា្រ់រោយយុទ្ជនជាពិរសសរលែោឋា នបតងរ់ស
ឬទីតាងំសមរភូមិក៏ទំនងជាម្នការោក់មនីរ្វើជាររាងំការោរពីការវាយ
ប្រហារ្ ងដែរ។ទីកដនលាងរោធាដែលរគររាះ្រង់រចាលអាចម្នអន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃោកអ់ន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃឬ្រនងកៃបរា្រដ់្រករែើម្បី្រែិរស្ការ
រប្រើបរាស់រ្រស់វា។ែូចរានែ ដែរពិតជានឹងអាចម្នយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះនិង
យុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាល។

2.3.2រថយន្តេុីវិលនិងរថយន្តសោធាថដលោនខូចខាតសោោះបង់

សោលឬបំផ្្ល ញសោល

រថយន្សីុវលិនិងរថយន្រោធាដែលរានខូចខាតររាះ្រង់រចាលឬ្រំផ្លា ញ
រចាលអាច្រញ្ជា កប់រា្រ់ពីវត្ម្នននយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះមនីប្រឆ្ងំ
រថយន្ឬមនីប្រឆ្ងំមនុសសេដថមរទៀត្ង។រៅកដនលាងដែលម្នមនីមយួបរា្រ់
តាម្មមាតាក៏ម្នមនីរ្សេងរទៀតជារបចើនបរា្រ់្ ងដែរ។អនែកក៏អាចប្រទះរ�ើញ
្ងដែរនូវ្រំដែករោហៈឬករមទៃចកមទៃីដែលរមើលរៅែូចរានែ នឹងលទ្្លនន
ការ្ ទៃុះបរា្រ់្ ងដែរ។រថយន្ដែលរគររាះ្រង់រចាលក៏អាចម្នរគអន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃោកអ់ន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃឬ្រនងកៃបរា្រដ់្រក្ ងដែរ។រថយន្

2.3 �ញ្ញា ចនការគ្បយេុ្ធរានៃ  ឬ �ែមមាភាពសោធា

រូបភាពទី2.7
ប្រអ្រ់បរា្រ់ររំសវដែលរាន
ររាះរចាលរៅកនែុង្ ទៃះដែលរគ
ររាះ្រង់រចាលតំ្រន់រាល់កង។់
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី2.8
រលែោឋា នដែលរគររាះ្រងរ់ចាល។
សូមកតច់ំណ្ំថ្មនីជះអំដ្រង
ប្ររភទសនែឹងម្៉ា កPMR-Uដែលម្ន
ដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃតំ្រន់
រាល់កង។់
រ្ូរថតរ្រស់UN

រូបភាពទី2.9
សញ្ញា ននការប្រយុទ្រានែ ៖
សំ្រកបរា្រ់រាមា នររំសវរ្រស់
ការំភលាើងរាញ់មនិធាកថ់យ្ ុន75
mmx406រៅតំ្រន់រាល់កង។់
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/Thomas 

Enke

2.3.1 សលណដ្ឋា ន េំនប់ គ្តង់ស� ឬ េីតាងំ �មរភូមថិ
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អាចម្នយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាលឥន្នៈពុលឬកាកសំែល់គីម។ី
ការខូចខាតរោយអគ្គីភយ័អាចជាការ្រញ្ជា កប់រា្រ់ពីបរា្រ់ររំសវដែលម្ន្ ទៃុក
អ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹ។សំែល់ររំសវ្ទៃុះមនិបតរូវមនិរា្រ្់រញូ្លរ�ើយ។ទាងំរនះគឺជា
ការ្រញ្ជា កប់រា្រ់ោ៉ា ងចបាស់ពីរបរាះថ្នែ ក់រហើយគួរដតរជៀសវាង។

2.3.3េពាវា វុធថដលោនសោោះសោលនិងសោោះបងស់ោល

សោវ វុ្ ដែលរានររាះរចាល្រញ្ជា កប់រា្រ់ពីការប្រយុទ្រានែ ថមាីៗរៅតំ្រន់រន្ះ
រហើយម្ន្ ទៃុកនូវស្រធាតុ្រងកៃរបរាះថ្នែ ក់ែូចរានែ នឹងរថយន្ដែលរគររាះ្រង់រចាល
ឬ្រំផ្លា ញរចាលដែរ។ជួនកាលម្ន្ ទៃុកសោវ វុ្ ទុករបតៀមសបម្្រ់សបម្្រ់រាញ់
រហើយបរា្រ់ររំសវអាចម្នការខូចខាត។ហាមចូលរៅជិតសោវ វុ្ ទាងំរនះ។

2.3.4ប៉ុេ្តិ៍កតរួតពិនិត្យសោធានិងតំបន់កពំថដន

កាលណ្បករុមប្រយុទ្កានក់ា្រ់តំ្រន់ណ្មយួកានដ់តយូរពួករគកានដ់តទំនង
កនែុងការការោរខលាួនតាមរយៈោក់មនីរៅកនែុងតំ្រន់ពទ័្ជំុវញិជិតៗរន្ះ។រៅ្រណ្ដា 
ប្ររទសជារបចើនចម្កៃ រមនីបតរូវរានរគោក់រៅតាម្ររណ្ដា យបពំដែនអន្រជាតិនិង
ជួនកាលបពំប្រទល់រែឋារាលន្ទៃកនែុង(ែូចជាបពំប្រទល់រខត្បសរុក)រែើម្បីទ្រស់្កៃ ត់
ការល្រចូល។ជាររឿយៗតំ្រន់ទាងំរនះគឺជាតំ្រន់ចុងរបកាយដែលបតរូវររាស
សម្អា តបរា្រ់មនីជាពិរសសរ្រើភាពតានតឹងរវាង្រណ្ដា ប្ររទសជិតខាងឬ
ជរម្លា ះន្ទៃកនែុងរៅពំុទាន់រានរោះបស្យច្រ់ជាស្្ពរ។

2.3.5ជុំ វិញអររនិងទីតាងំសោធា

ជាររឿយៗរគរប្រើបរាស់មនីភាគរបចើនរ្វើជាសោវ វុ្ ការោរខលាួន។ែូរចនែះអរារឬ
ទីតាងំរោធាឬតំ្រន់ណ្មយួដែលកានក់ា្រ់រោយបករុមប្រយុទ្អាចម្នោក់
មនីឬអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃោកអ់ន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃឬ្រនងកៃបរា្រដ់្រករែើម្បី
រ្វើជាវធិានការការោរប្រឆ្ងំនឹងការវាយប្រហារឬោក់មនីរបកាយរពលកានក់ា្រ់

រូបភាពទី2.10

រថរបកាះរៅសមរភូមិ
្ំដែលរគររាះ្រងរ់ចាលម្នសុវត្ិភាព
រទ?រៅអាហវហាកៃ នីស្្ន។រ្ូរថតរ្រស់
UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី2.11

ចំែុចសរងកៃតរនះអាចម្នពទ័្ជំុវញិ
រោយមនី។រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/

Thomas Enke

រូបភាពទី2.12

បតរូវែឹងថ្ទីកដនលាងរោធាអាចបតរូវរាន
ពបងឹងរោយរប្រើរ្រងនិងជារបចើនរទៀត
រៅអតីតយូរហា្គ ស្លា វ។ីរ្ូរថតរ្រស់
UNMAS/ThomasEnke

2.3 �ញ្ញា ចនការគ្បយេុ្ធរានៃ  ឬ �ែមមាភាពសោធា
2.3.3 �ពាវា វុធកដលោនសោុះសោល នថិងសោុះបង់សោល
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រែើម្បីទ្រស់្កៃ ត់កំុឲ្យម្នការរប្រើបរាស់ទីកដនលាងរន្ះរោយភាគី្រែិ្រកខា។រ្រង
បចកចូលនិងរហោឋា រចន្សម្ពន័្សំខាន់ៗ រៅកនែុងជំរុំ(ែូចជាស្្នីយ៍ថ្មពល)
អាចម្នការពបងឹង្រដន្មរោយចម្កៃ រមនី។ទីកដនលាងទាងំរនះក៏អាចម្ន្ ទៃុកនូវ
ឃាលា ងំស្ុកយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាល្ ងដែរ។

2.3.6ស្្នទំនប់និងតំបន់ជុំ វិញ

មនីក៏បតរូវរានរគរប្រើបរាស់រែើម្បី្រញ្ឈ្រ់ឬផ្លា ស់្រដាូរចលន្រ្រស់កងកម្លា ងំ្រែិ្រកខា
្ងដែរ។ការោក់មនីរៅតាមស្្ព នទំន្រ់និងតំ្រន់ជំុវញិអាចរារាងំ្ លាូវរ្វើែំរែើ រ
រ្រស់ទាហាន្រែិ្រកខានិងរារាងំមនិឲ្យពួករគរានរប្រើបរាស់្ នធានដែលម្ន
តនមលា្ងដែរ។ជាការសំខាន់ណ្ស់ដែលមនិបតរូវរែើរជំុវញិឬរបកាមបចកចូលរ្រស់
ស្្ព នដែលស្ិតកនែុងតំ្រន់ដែលម្នោក់មនីរបចើន។

ជាររឿយៗរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែបតរូវរានរគោក់រៅកដនលាងដែលម្នរ ម្ា ះថ្៖
“ចំែុចរបរាះថ្នែ កខ់ាលា ងំ”។ចំែុចទាងំរនះក៏ម្នរ ម្ា ះថ្៖“ចំែុច្រន្យ
រល្បឿន”្ងដែរ។ស្្ព នគឺជាចំែុច្រន្យរល្បឿនដែលម្នកដនលាងទំរនរជារបចើន
សបម្្រ់ររំសវ្ ទៃុះែ៏របចើនសន្ឹកសន្្្រ់កែូ៏ចជាលូទឹកកាត់ថនែល់និងធាតុរ្សេងៗ

រូបភាពទី2.13

(រឆវង)រហតុអវីរានជាម្នរន្ងំ
រាងំ្ លាូវរនះ?រែើម្បី្រងខាំឲ្យអនែករ្រើក
រថយន្ចុះរៅតាមោន្ លាូវលំរាក
និងរៅរលើែីទន់ដែលគ្យបសរួល
ោក់មនី។រតើអនែកអាចរមើលរ�ើញ
មនីរៅចម្ងា យប្រដហលពីរដម៉ាបត
ខាងរឆវងនែរ្រស់អនែករទ?អតីតៈ
យូរហា្គ ស្លា វ។ីរ្ូរថតរ្រស់UN

រូបភាពទី2.14

(ស្ដា ំ)ការរប្រើបរា្ររ់រំសវរ្វើជា
សម្ភា រស្ងសង់អរារគឺជាវ ិ្ ី
ទូរៅរៅតាម្រណ្ដា ប្ររទស
របកាយម្នជរម្លា ះ។រៅទីរនះ
បរា្រ់រ ៉ាដុកកៃតការំភលាើង្ ំ្ ុន122
mmបតរូវរានរប្រើរ្វើជា្ នែឹមរៅ
អាហវហាកៃ នីស្្ន។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/Thomas
Enke

2.3 �ញ្ញា ចនការគ្បយេុ្ធរានៃ  ឬ �ែមមាភាពសោធា
2.3.6 ស្ពា ន េំនប់ នថិងតំបន់ជុំវថិញ
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រទៀតដែលអាចរប្រើសបម្្រ់រ្វើជាសញ្ញា សម្្គ ល់្ ងដែរ។ោកព់ន័្នឹងដខសេដែល
រមើលរ�ើញចបាស់និងចំែុច្រំ្ទៃុះ/រាញ់រចញដែលម្នសុវត្ិភាពស្្ព នគឺជា
ទីតាងំលអាឥតរខ្ាះសបម្្រ់ការវាយឆមាក។់

2.3.7្្លូវថ្នល់និង្ ្លូវលំ

្លាូវថនែល់និងោន្លាូវយុទ្ស្ង្ស្ជាររឿយៗម្នរគោក់មនីរែើម្បី្រញ្ឈ្រ់ចលន្
រ្រស់កងទាហានឬចរាចរែ៍ោែិជជាកមមា។្លាូវដែលខូចខាតឬម្នវត្ុរារាងំ
ែំរែើ រដតងដត្រងខាំឲ្យរថយន្ចុះពី្ លាូវនិងរ្រើករៅរលើជាយ្ លាូវ។ដគមនិងជាយ្ លាូវ
ជួនកាលម្នរគោក់មនីរែើម្បីរ្វើជាចំែុច្រញ្ឈ្រ។់ជួនកាលររៅសូ៊បកាលថនែល់
បតរូវរានរ្សេ ើមឲ្យរជាគរោយរប្រើរប្រងម្៉ា សីុនរែើម្បីជីកជាររ ដ្ា និងោក់្រញូ្ល
មនីឬរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែរៅកនែុង្ លាូវថនែល់រន្ះ។្រំែះរាងមូលរ្រស់វា(រហើយអាចជា
ដខសេ្រន្ទៃ តដ់ែលរប្រើរ្វើជាដខសេ្រញ្ជា )ក៏អាចរមើលរ�ើញរៅរលើររៅសូ៊បកាល្ លាូវរន្ះ
្ងដែរ។បសរែៀងរានែ រនះដែរ្លាូវលំតូចៗដែលកាត់ទទឹងតំ្រន់ជរម្លា ះក៏អាចបតរូវ
រានរគោកម់នី្ ងដែរ។

កំណ្ត់្ លាូវចរងអាៀតគឺជាចំែុច្រន្យរល្បឿន(ែូចជា្លាូវដកងរមើលមនិរ�ើញ
ម្ខា ងរទៀត)្លាូវតូចចរងអាៀតនិង្ លាូវលំដែលម្នរកុខាជាតិែុះបកាស់�មាឹកឬថមាជារបចើន។
ោកព់ន័្នឹងដខសេដែលរមើលរ�ើញចបាស់និងចំែុច្រំ្ទៃុះ/រាញ់រចញដែលម្ន
សុវត្ិភាពកំណ្ត់្ លាូវចរងអាៀតគឺជាទីតាងំលអាឥតរខ្ាះសបម្្រ់ការវាយឆមាក។់

2.3.8កពោនយន្តសោោះនិង្ ្លូវរថសេ្លើង

ែូចរានែ នឹងករែីស្្ព នដែរបពោនយន្រហាះនិង្លាូវរថរភលាើងគឺជា
មរ្្យរាយែឹកជញជាូ នសំខាន់ៗ និងជាតំ្រន់យុទ្ស្ង្ស្គនលាឹះសបម្្រ់រោធា។
ែូរចនែះរហើយរគដតងដតោក់មនីរៅតាមកដនលាងទាងំរនះ។រ្រងនិងសញ្ញា 
រ្សេងៗអាចរាកដ់្រកឬម្នរគយករចញទាវ ររ្រងនិងបចកចូល្ លាូវការបតរូវរាន
រគរានររាះ្រង់រចាល្រ៉ាុដន្ម្នការរកសាសន្ិសុខរោយរប្រើមនីឬអន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃ។

រូបភាពទី2.15

ស្្ព នដែលរគររាះ្រងរ់ចាល

និងកដនលាងលុយឆលាងទឹករតើម្ន

សុវត្ិភាពរទ?រៅរាល់កង។់

រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី2.16

សំ្រកបរា្រ់្ ុន100mmx695

រប្រើរ្វើជាសម្ភា រស្ងសង់ស្្ព នរៅ

អាហវហាកៃ នីស្្ន។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

2.3 �ញ្ញា ចនការគ្បយេុ្ធរានៃ  ឬ �ែមមាភាពសោធា
2.3.7 ផលែូវ្នៃល ់នថិងផលែូវលំ

កំុរ្រើក្រររៅរលើជាយ
្លាូវ។
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�ញ្ញា ចនការគ្បយេុ្ធរានៃ  ឬ �ែមមាភាពសោធា

2.3.9កបពព័ន្ធ្គាត់្គាងថ់្មពលអគគាិេនីនិងទនឹ្រ

ររាងចបកថ្មពលអគ្គិសនីដខសេ្រញជាូ នថ្មពលនិងអនុស្្នីយ៍ម្ន
ស្រៈសំខាន់ដ្នែកយុទ្ស្ង្ស្ោ៉ា ងខាលា ងំរៅអំ�ុងរពលសង្គ្្គ ម។ការផ្ដា ច់
ប្រពន័្្្គត់្ ្គងថ់្មពលរ្រស់ខាមា ងំសបតរូវអាច្រ៉ាះោល់្ ងាន់្ ងារែល់សមត្ភាព
កនែុងការចល័តនិងបរាបស័យទាកទ់ងរានែ ។ែូចរានែ ដែរទំន្រ់ទឹកនិង្រណ្ដា ញ
ដចកចាយទឹកកនែុងបករុងអាចរប្រើសបម្្រ់្ ្គត់្ ្គង់ប្រជាពលរែឋាឬសបម្្រ់ពនលាិច
តំ្រន់ណ្មយួរែើម្បីរារាងំមនិឲ្យខាមា ងំសបតរូវចូលមកកាន់តំ្រន់រនះ។ែូរចនែះតំ្រន់
ទាងំរនះដតងដតបតរូវរានរគការោររោយរប្រើបរាស់មនី។

2.3.10្រថន្លងម្នម្លប់សដើមស�ើែូបថ្្លកបេពទនឹ្រអណូ្ងទនឹ្រនិងកោងំ

ទសន្លនិងកច្រចូលរូងថមា

ទាហានសម្ជិកកងកម្លា ងំរោធា្រែិ្រកខាកែូ៏ចជាជនសីុវលិកនែុងសមរភូមិ
ដតងដតរកកដនលាងម្នមលា្រ់ឬជបមកពីសម្សភាពទាងំឡាយកែូ៏ចជារែើម្បី
កាត្់រន្យភាពអាចរមើលរ�ើញរ្រស់ពួករគ។ពួករគក៏ព្យោមរកសាសន្ិសុខ្ លាូវ
រៅកាន់ប្រភពទឹកនិងរស្បៀងអាហារ្ ងដែររហើយដតងដតការោរតំ្រន់ទាងំរនះ
រោយរប្រើមនី។

កដនលាងដែលម្នការប្រមូល្ដាុ ំមនុសសេរបចើនៗ ចំែុចប្រជំុដែលល្បីនិងតំ្រន់ដែល
ម្នកបមតិចរាចរែ៍ខ្ពស់អាចម្នភាពសមបស្រសបម្្រ់ជាររាលរៅរបគឿង្ ទៃុះ
ដកនចនែ។

2.3.11តំបន់អេិវឌ្ឍន៍

របគឿងសំែង់អរារែូចជា្នែឹមដតងដតបតរូវរានរប្រើបរាស់ជាវត្ុធាតុរែើម។
ជួនកាលប្រជាពលរែឋារប្រើសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មឬយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ្ ំៗ
(ែូចជាបរា្រ់រ ៉ាដុកកៃតការំភលាើង្ ំឬសំ្រកបរា្រ)់រ្វើជាវត្ុធាតុរែើមសបម្្រ់ដថទាំឬ

រូបភាពទី2.17
រថយន្រ្រស់អស្រ្រុក
មនីប្រឆ្ងំរថយន្រៅម្៉ា លី។
រ្ូរថតរ្រស់អស្រ

រូបភាពទី2.18

្ទៃះដែលបតរូវរាន្រំផ្លា ញរចាលឬ
ររាះ្រងរ់ចាលអាចម្នរគោក់
មនីឬអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃរៅ
កូសូវ ៉ា។ូរ្ូរថតរ្រស់UNMAS/Thomas

Enke

2.3 �ញ្ញា  សៅ ែនៃងុ តំបន់
2.3.9 គ្បព័ន្ធផរាត់ផរាង់ថ្មពលអររាថិ�នី នថិងេឹែ
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ដកលមអាអរាររ្រស់ពួករគ។្នែឹមជរែដាើ រនិងជញ្ជា ំងសុទ្ដតអាច្ ទៃុកនូវបរា្រ់ររំសវ
ដែល្រងកៃរបរាះថ្នែ ក។់

2.4េញ្ញា សៅ្រ្នុងតំបន់

េតវាពាែនៈគ្ប់វត្ុខុេកបក្រតី

2.4.1េញ្ញា សៅសលើដី៖

បថកមបកមរួលគកមបរុ្រ្ខជាតិនិងដី

សញ្ញា រៅរលើែីអាច្រញ្ជា កប់រា្រ់ពីវត្ម្នននមនី។ពែ៌ននរកុខាជាតិ្រគ្ហា ញឲ្យ
រ�ើញនូវ្រំដែករកុខាជាតិសងាួត។រៅតំ្រន់ខសាច់ែីអាច្រគ្ហា ញឲ្យរ�ើញនូវ្រំដែក
ននកំែែី្ មមាតា។រ្រើកដនលាងរន្ះធាលា ្រម់្នចម្កៃ រមនីមយួរយៈអាចនឹងម្នស្នែ ម
្តចូលកនែុង្រន្ិចដែលអាចរមើលរ�ើញរៅរលើមនីរៅរពលដែលែី្ ូររានហា្រ់
ដែនរបកាយពីម្នរភលាៀងធាលា ក់មយួរមរចួមក។រៅកនែុងករែីមយួចំនួនអាច
រ�ើញម្នវត្ម្នពំនូកែីតូចៗដែលអាច្រញ្ជា កប់រា្រ់ថ្ម្នសកមមាភាពជីកែី
ថមាីៗ្រ៉ាុដន្ភស្ុតាងដ្រ្ររនះនឹងរាត់រៅវញិភាលា មៗ។

រ្រើមនីរន្ះបតរូវរានរគោក់កាលពីរពលថមាីៗអាចម្ន្រំដែករ ម្ា គ្្រ់រោយ
រ�ើញម្នោច់ឫសរ ម្ា រៅរពលក្រ់មនី។រ្រើមនីរន្ះបតរូវរានរគោក់កាលពី
រពលថមាីៗ្រំ្ុតែីរសើមដែលរគរប្រើវារែើម្បី្រិទរាងំបរា្រម់នីរៅរពលក្រ់វាអាច
ម្នសភាពបសអា្រ់ជាងតំ្រន់ជំុវញិ។

ែូចរានែ ដែររបគឿង្ទៃុះដកនចនែក៏អាចម្នរគក្រ់រៅជិត្ លាូវថនែល់រៅបតង់
ចំែុចរបរាះថ្នែ កខ់ាលា ងំ(ចំែុច្រញ្ឈ្រ)់និង្រគ្ហា ញឲ្យរ�ើញនូវសញ្ញា រៅរលើែី
ដែលបសរែៀងរានែ រនះ្ ងដែរ។

2.4 �ញ្ញា  សៅ ែនៃងុ តំបន់
2.4.1 �ញ្ញា សៅសលើដី៖ បកគ្មបគ្មរួលរគ្មបរែុ្ខជាតថិ នថិងដី

រូបភាពទី2.19

មនិដមនស្នែ មបរា្រដ់្រក្ ទៃុះ
ទាងំអស់សុទ្ដតម្នសញ្ញា បពម្ន
រ�ើយ។រៅកដនលាងដែលម្នមនី
សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មឬ
របគឿង្ ទៃុះដកនចនែរាន្ ទៃុះមយួបរា្រ់
អនែកបតរូវដតសនមាត់ថ្ម្នមនីឬ
របគឿង្ ទៃុះរ្សេងៗរទៀតរៅជិតៗរៅ
អាហវហាកៃ នីស្្ន។រ្ូរថតរ្រស់
UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី2.20

ការវាយប្រហាររោយបរា្រ់
ដ្រកចរគ្កៃ មទូរៅដែលម្ន
យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះជារបចើនរៅ
កូសូវ ៉ា។ូរ្ូរថតរ្រស់UNMAS/
ThomasEnke
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�ញ្ញា  សៅ ែនៃងុ តំបន់

2.4.2េូមិថដលកតរូវសគសោោះបង់សោលនិង

តំបន់ថដលម្នរុ្រ្ខជាតិដុោះកទរុបកទរុល

ភូមិនិងទីបករុងដែលបតរូវរគររាះ្រងរ់ចាលឬវាលដបសដែលដលងម្នការរប្រើបរាស់
្រញ្ជា កប់រា្រនូ់វភាពទំនងជាខាលា ងំថ្ម្នមនីឬសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មរៅ
កនែុងតំ្រន់រន្ះ។របកាយពីម្នការវាយប្រហាររោយបរា្រ់ដ្រកចរគ្កៃ មឬការវាយ
ប្រហាររោយការំភលាើង្ ំដែលម្នបរា្រ់ររំសវបរា្រ់ដ្រកតូចៗតំ្រន់រន្ះនឹងបតរូវ
រានញាំញីែូចរានែ នឹងចម្កៃ រមនីដែរ។

2.4.3អររនិង្ ទាោះថដលសគសោោះបង់សោលនិងរងការបំផ្្ល ញ

ជាររឿយៗទាហានឬបករុមប្រយុទ្រ្រស់កងកម្លា ងំរោធា្រែិ្រកខាោក់មនីរៅ
តាម្ ទៃះរែើម្បីការោរឬ្រនសេល់ទុកនូវមនីឬអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃរៅកនែុង្ ទៃះដែល
រគររាះ្រង់រចាលរែើម្បីររាក្ររញ្្តទាហានឬយុទ្ជនភាគីម្ខា ងរទៀតដែល
កំពុងដសវងរកទីជបមក។រ្រើ្ ទៃះណ្មយួរងការខូចខាតឬរងការ្រំផ្លា ញរខទៃចខទៃី
រោយស្រការប្រយុទ្រានែ រហើយពំុម្នមនុសសេរស់រៅរទរន្ះម្នលទ្ភាពបគ្រ់
ោ៉ា ងដែលថ្យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះក៏រៅដតម្ន្ ងដែរ។អរារនិង្ ទៃះដែលរគ
ររាះ្រងរ់ចាលនិងរៅោចដ់តឯងអាចរប្រើជាកដនលាងោក់សោវ វុ្ និងបរា្រ់ររំសវ
រហើយអាចនឹងម្នការរកសាសន្ិសុខរោយរប្រើមនីឬអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ។

2.4.4ស�ើែ៊ុបឬថម្រស�ើថដលសគដ្្រ់កាត់ទទនឹង

្្លូវថ្នល់និង្ ្លូវលំ(រោងំវាយឆមា្រ់)

ជួនកាលយុទ្ជនោក់ររាងំកាតទ់ទឹង្ លាូវថនែល់រែើម្បី្រញ្ឈ្រ់រថយន្រៅចំែុច
ខុសចបា្រ់មយួឬដថមទាងំ្រងខាំឲ្យពួករគចុះពី្ លាូវរៅកាន់តំ្រន់ជំុវញិរន្ះដែលអាច
ម្នការោក់មនីឬញាំញីរោយយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ។

រូបភាព2.21

អានុភាពននមនីប្រឆ្ងំរថយន្
្ុនMRUDចំរោះរថយន្រៅ
រាល់កង។់រ្ូរថតរ្រស់UN

រូបភាពទី2.22

្លវរិាកននករែីរបរាះថ្នែ ក់មនី
ជាមយួនឹងមនីប្រឆ្ងំរថយន្
្ុនTM-58រៅរលើដគម្ លាូវមយួ
រៅអាហវហាកៃ នីស្្ន។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

2.4 �ញ្ញា  សៅ ែនៃងុ តំបន់
2.4.2 ភូមថិកដលគ្តរូវសរសោុះបង់សោល នថិង តំបន់កដលមានរែុ្ខជាតថិដុុះគ្េរុបគ្េរុល
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ម្យ៉ាងវញិរទៀតររាងំរនះអាចរប្រើសបម្្រ់ទ្រស់្កៃ ត់កំុឲ្យមនុសសេចូល
រៅកាន់្ លាូវថនែល់ឬ្ លាូវលំដែលរាមា នសុវត្ិភាព។ការសរបមចចិត្ដែលម្ន
សុវត្ិភាពគឺបតរូវរប្រើ្ លាូវថនែល់ឬ្ លាូវលំមយួរ្សេងរទៀត។

2.4.5ស្្ន មករប់ថប្រ្ទាុោះ

ស្នែ មបរា្រ់ដ្រក្ទៃុះឬសញ្ញា ជា្ មមាតាននការជួសជុលរៅរលើ្ លាូវររៅសូ៊អាចជា
សញ្ញា ដែលអាចរមើលរ�ើញរានតាម្មមាតាគឺសបម្្រ់មនីប្រឆ្ងំរថយន្ឬ
សញ្ញា ្រគ្ហា ញពីសមរភូម។ិបតរូវម្នការប្ររុងប្រយត័នែរៅកនែុងតំ្រន់ជំុវញិពីរបោះ
មនីរ្សេងរទៀតអាចរៅពំុទាន់រានររាសសម្អា តឬអាចបតរូវរានរមើលរលំង។
រោយដ�កហាមរែើរខុស្លាូវររៅសូ៊រៅកាន់ជាយ្លាូវទន់ៗ ឬែីដែលរៅជិតរានែ 
រន្ះ។

ការរផ្លា ងបរា្រ់រោយរប្រើបរា្រ់ការំភលាើងតបាល់មូលបរា្រដ់្រកឬរប្រើបរា្រដ់្រក
ចរគ្កៃ មក៏្រនសេល់ទុកនូវសញ្ញា ននការខូចខាតជាកោ់ក់រៅរលើអរាររៅ
រលើររៅសូ៊បកាលថនែល់ឬរែើមរឈើ“ដែលោចចុ់ង”្ងដែរ។ជួនកាល
ស្នែ មែិតរៅរមើលរៅែូចជាស្នែ មខាទៃ តមយួចូលរៅកនែុងររៅសូ៊បកាលថនែល់។

ការដថទាំរៅរលើររៅសូ៊បកាលថនែល់ឬ្ លាូវថនែល់ក៏អាចជាស្នែ ម្រងកៃ្រ់របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ
រប្រើដខសេ្រញ្ជា (CW)្ងដែរ។រ្រើម្នចងអាូរតូចៗ្រដន្មរទៀតដែលរចញពី្រំែះ
“ដែលរានជួសជុល”រៅកាន់ជាយ្ លាូវថនែល់វាគឺជាសញ្ញា ោ៉ា ងចបាស់ោស់
សបម្្រ់របគឿង្ ទៃុះដកនចនែរប្រើដខសេ្រញ្ជា ។

2.4.6បំថណ្រថដលម្នរុ្រ្ខជាតិដុោះ

រៅតំ្រន់សងាួតកដនលាងខលាះដែលម្នក្រ់មនីម្នសភាពកានដ់តន្រតងជាងមុនឬ
ម្នរ ម្ា និងរកុខាជាតិែុះរៅពីរលើវា។រនះគឺរោយស្រដតមនីដែលម្នសំ្រករ្វើ

2.4 �ញ្ញា  សៅ ែនៃងុ តំបន់
2.4.5  ស្នៃ មគ្រាប់កបែផ្ុុះ
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�ញ្ញា  សៅ ែនៃងុ តំបន់

ពីរោហៈ្រងកៃរៅជារញើសរៅរលើវារៅរពលយ្រ់រហើយ្រន្ទៃ ្រ់មក្ ដាល់ជាតិទឹក
រៅឲ្យរកុខាជាតិរបចើនជាងែីដែលរៅជំុវញិរន្ះ។

2.4.7្្លូវលំ្្លូវថ្នល់ឬវាលថកេថដលមិនសកបើករាេ់

ឬម្នរុ្រ្ខជាតិដុោះកទរុបកទរុល

រ្រើតំ្រន់ណ្មយួចបាស់ថ្រាមា នការរប្រើបរាស់និងម្នរកុខាជាតិែុះបទរុ្របទរុលឬ
ពំុម្ននរណ្ម្នែ ក់រានរ្វើែំរែើ រឆលាងកាត់តំ្រន់រន្ះមយួរយៈមូលរហតុគឺ
អាចរោយស្រដតម្នមនីឬយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ។រ្រើតំ្រន់រន្ះពំុម្នការ
្រងកៃ្ររងកៃើន្ ល្ទៃុយបស�ះពីកបាលែីដែលរៅជំុវញិវាដែលម្នការោែុំះបតរូវ
សនមាតថ់្តំ្រន់រន្ះម្នការោក់មនីឬញាំញីរោយយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ។
ែូចរានែ ដែរសំ្រកសោវ វុ្ និងបរា្រ់ររំសវដែលរគររាះ្រងរ់ចាលអាចរ�ើញម្ន
រគក្រ់រៅកនែុងវាលដបសដែលម្នរកុខាជាតិែុះបទរុ្របទរុលជួនកាលម្នការធាន្
សន្ិសុខរោយរប្រើអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃនិងមនី។រៅរពលម្នការសងសេយ័
សូមរប្រើដតោន្លាូវឬ្ លាូវថនែល់ដែលរ�ើញម្នរគរ្វើែំរែើ ររបចើន្រ៉ាុរណ្ណ ះ។

2.4
�ញ្ញា  សៅ ែនៃងុ តំបន់
2.4.7 ផលែូវល ំផលែូវ្នៃល ់ឬវាលកគ្�កដលមថិនសគ្បើគ្ោ� ់ឬមានរែុ្ខជាតថិដុុះគ្េរុបគ្េរុល

ស្ធារែៈរែឋាប្រជា្ិ្ររតយ្យកុងរហា្គ 
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/MarcVaillant
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2.4.8ស្្រេពឬសករងឆ្នឹងេតវាពាែនៈ

របរាងឆអាឹងឬស្កសពសតវោហនៈឬមនុសសេដែលរាន្រនសេល់ទុកអាច
្រញ្ជា កប់រា្រ់ពីចម្កៃ រមនី។បតរូវែឹងថ្សតវោហនៈឬមនុសសេដែលរងរ្រសួ
អាចចល័តកនែុងចម្ងា យឆ្ងា យរបកាយពីរបរាះថ្នែ ក់រកើតរ�ើង។រករមើលតបមរុយ
្រដន្មរទៀត។បតរូវែឹងថ្ស្កសពអាចម្នការ្រំោកជ់ា្រនឹ់ងខលាួននូវបរា្រ់ររំសវ
ែូចជាបរា្រដ់្រកនែដែលអាចស្ិតកនែុងស្្នភាពរាមា នសុវត្ិភាពរបកាយពី្ ទៃុះ។
ែូចរានែ ដែរស្កសពក៏អាចបតរូវរានរគយករ្វើជាអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃរែើម្បីធាន្
សន្ិសុខប្រឆ្ងំនឹងការយកស្កសពរចញ្ងដែរ។

2.4.9វត្ុណាមួយថដលស�ើញ“សៅខុេ្រថន្លងសដើម”

រៅតំ្រន់ដែលកំពុងម្នជរម្លា ះរ្រើអនែករ�ើញអវីមយួខុសពី្ មមាតាគួរឲ្យ
ចា្រអ់ារមមាែ៍ឬម្នតនមលារៅចំរហៀង្ លាូវបតរូវចងចាំជានិច្ថ្វាអាចម្នការោក់
អន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ។ររាល្រំែងននអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃគឺរែើម្បីល្បងួនិង
ររាក្ររញ្្តនរណ្ម្នែ ក់ឲ្យចល័តវត្ុអវីមយួនិងរ្វើឲ្យអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ្ ទៃុះ។
រ្រើអនែកមនិែឹងថ្វត្ុរន្ះជាកមមាសិទ្ិរ្រស់នរណ្ម្នែ ក់រហើយអនែកកំពុងរ្វើែំរែើ រ
ឆលាងកាត់តំ្រន់សងសេយ័វ ិ្ ីែ៏ឆ្លា តនវគឺកំុចូលរៅជិតវាឲ្យរស្ះ។

គំនរយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាលអាច្ ទៃុកនូវបរា្រ់ររំសវដែលរាមា នសុវត្ិភាព
ឬដែលរគែឹងថ្ម្នការដកនចនែរៅជារបគឿង្ ទៃុះដតមយួដែលអាច្រំ្ទៃុះរោយការ
្រញ្ជា ពីចម្ងា យ។អនែកដែលចងែ់ឹងចង់រ�ើញជួនកាលខិតចូលរៅកានដ់តជិត
រែើម្បីអរងកៃតរមើលវត្ុទាងំរនះដែលការរ្វើែូរចនែះអាចម្នរបរាះថ្នែ ក់ជាទី្រំ្ុត។

រូបភាពទី2.23

្លាូវថនែល់“ទរទ”ខុស្មមាតារៅ
នថងារ្វើការ?រតើប្រជាពលរែឋាែឹង
អវីមយួអំពីការវាយឆមាក់ដែរឬរទ?
រាល់កង់និងអាហវហាកៃ នីស្្ន។
UNMAS

Photo/ThomasEnke

2.4 �ញ្ញា  សៅ ែនៃងុ តំបន់
2.4.8 ស្ែ�ព ឬសគ្រាងឆ្ឹង�តវាពាហនៈ
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�ញ្ញា  សៅ ែនៃងុ តំបន់

2.5ទម្្ល ប់សៅតាមមូលដ្ឋា ន

ទម្លា ្ររ់ៅតាមមូលោឋា នអាច្ ដាល់នូវតបមរុយជារបចើនអំពីចម្កៃ រមនីតំ្រន់ដែល
ញាំញីរោយយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះឬអាចម្នការវាយប្រហាររោយរបគឿង្ទៃុះ
ដកនចនែ។ការសរងកៃតរមើលោ៉ា ងែិតែល់រៅរលើពលរែឋាកនែុងមូលោឋា ន្រដន្ម
ពីរលើតបមរុយរ្សេងៗរទៀតអាចជួយ�ែល់ការវាយតនមលាតំ្រន់អរារឬស្្នភាព
ណ្មយួ។

2.5.1តំបន់ោមឃាត់និងអ្ន្រសោេេម្្តមីន្រ្នុងេូមិ

ហាមរៅកដនលាងណ្ដែលពលរែឋាកនែុងមូលោឋា ន្រែិរស្មនិរៅរទាះ្រីជារៅ
តាម្ររណ្ដា យ្ លាូវថនែល់ឬ្ លាូវលំកដាីឬរៅកាន់ភូមិឬវាលដបសកដាី។តំ្រន់ទាងំរនះ
តាម្មមាតា្រគ្ហា ញឲ្យរ�ើញថ្ម្នរគររាះ្រង់រាមា នការរប្រើបរាស់ឬរាមា នមនុសសេ
រស់រៅ។ពលរែឋាកនែុងមូលោឋា នជាញឹកញា្រ់(្រ៉ាុដន្មនិជានិច្កាល)ែឹងថ្តំ្រន់
ណ្ខលាះម្នរបរាះថ្នែ ក់ពីរបោះពួករគរានរ�ើញផ្ទៃ ល់ដភនែកថ្ម្នការប្រយុទ្រានែ 
ធាលា ្រ់រងរ្រសួរ�ើញម្នរគោក់មនីនិង/ឬរោយស្រដតពួករគរានោក់មនី
រោយខលាួនពួករគផ្ទៃ ល់។ជនរភៀសខលាួនឬជនជរមលាៀសដែលរ្វើម្តុភូមនិិវត្ន៍អាច
នឹងពំុម្នពត័ម៌្នចារំាច់្ទៃុយពីពលរែឋាកនែុងមូលោឋា នដែលរានរស់រៅកនែុងតំ្រន់
ម្នហានិភយ័រៅអំ�ុងម្នជរម្លា ះ។ជាការលអាគួរដសវងរកែំ្រូន្មា នពីអនែកដែល
ធាលា ្រ់រានរស់រៅតំ្រន់រន្ះយូរជាងរគ។

រៅកនែុងករែីមយួចំនួនអនែកប្រដហលជាបតរូវជួ្រជាមយួអនែកភូមិដែលកំពុង
រ្វើការគ្រររាសសម្អា តមនីរោយពំុម្នជំនួយពីអង្គការររាសសម្អា តមនី
ដថមរទៀត្ង។ការទទួលរានពត័ម៌្នពី្រុគ្គលទាងំរនះអំពីតំ្រន់ដែល
អាចរង្ល្រ៉ាះោល់សំខានណ់្ស់ចំរោះការស្ិតរៅឲ្យឆ្ងា យពីការគ្រររាស
សម្អា តមនីរ្រស់ពួករគម្នស្រៈសំខានណ់្ស់។

រូបភាពទី2.24

អនែកប្រមូលករមទៃចយុទ្ភែ័្ឌ មនិ
ទាន់្ ទៃុះរៅទីតាងំករមទៃចបរា្រ់រៅ
អាហវហាកៃ នីស្្ន។UNMAS

Photo/ThomasEnke

រូបភាពទី2.25

ទីធាលា ប្រមូលករមទៃចដែកអាច្ ទៃុកនូវ
សំែល់ជាតិ្ទៃុះពីសង្គ្្គ មរហើយ
អាចជាកដនលាងដែលម្នរបរាះថ្នែ ក់
រៅអាហវហាកៃ នីស្្ន។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

2.5 េមាលែ ប់សៅតាមមូលដ្ឋា ន
2.5.1 តំបន់ហាមឃាត់ នថិងអនៃែសោ��ម្ាតមីនែនៃងុភូមថិ
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2.5.2ទម្្ល ប់មិនទូសៅ

ពលរែឋាកនែុងមូលោឋា នម្នប្រតិកមមារៅនឹង្រដបម្របមរួលមជ្ឈោឋា នជំុវញិពួករគ។រ្រើ
ម្នរបរាះថ្នែ ក់ពួករគនឹងរជៀសវាងវា។្លាូវទរទដែលម្នអនែករថមាើររជើងតិចជាង
្មមាតាឬរាមា នទាល់ដតរស្ះនិងម្នចរាចរែ៍តិចតួចរៅរលើ្ លាូវថនែល់ដែលម្ន
ការរប្រើបរាស់លអាតាម្មមាតាម្នលកខាែៈមនិទូរៅរៅបគ្រ់តំ្រន់ទាងំអស់កនែុង
ពិភពរោក។តំ្រនល់កែូ់រទំនិញនិងស្្នីយ៍រប្រងឥន្នៈដែលរាមា នអតិថិជន
រៅរម្៉ា ងដែលរគនិយមលក់ែូរទំនិញអាចន្ឲំ្យម្នចមងាល់មយួចំនួនអំពី
ទម្លា ្ររ់ៅតាមមូលោឋា ននិងមូលរហតុ។អាចម្នការវាយប្រហាររោយរបគឿង្ទៃុះ
ដកនចនែឬការវាយឆមាក់រៅបគ្ររ់ពល។

2.5.3ទីធា្ល ទុ្រថដ្រសអតោយនិងការសនស្ទ

យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះនិងសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មគឺជាវត្ុធាតុរែើមដែលម្ន
តនមលានថលា្រំ្ុត។ឧទាហរែ៍បរា្រ់ការំភលាើង្ ំមូលម្ន្ ទៃុកដែកដថ្រទងដ់ែងនិង
ររំសវ្ ទៃុះ។រៅតាម្រណ្ដា ប្ររទសបកីបក្រំ្ុតនិងរៅកដនលាងដែលម្ន្ររមិ្ែ
យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ/សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មជារបចើនប្រជាពលរែឋាដតងដត
រែើរររ ើសនិងរប្រើបរាស់រ�ើងវញិនូវសំ្រករោហៈរ្រស់បរា្រ់ររំសវនិងព្យោម
ទាញយកររំសវ្ ទៃុះរន្ះ។ជាលទ្្លទីធាលា ទុកដែករអតចាយមយួចំនួនអាច្ ទៃុក
នូវយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះឬសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មរបកាយពីម្នការបគ្រប់គង
រោយប្រជាពលរែឋាដែលស្ិតកនែុងស្្នភាពដែលរាមា នសុវត្ិភាព។

2.5 េមាលែ ប់សៅតាមមូលដ្ឋា ន
2.5.2 េមាលែ ប់មថិនេូសៅ
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េមាលែ ប់សៅតាមមូលដ្ឋា ន

អនែកអនែកប្រដហលជាធាលា ្ររ់ានឮររឿងរា៉ា វអំពីការរនស្ទរោយរប្រើបរា្រម់នី
សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ។ររឿងរា៉ា វទាងំរន្ះគឺជា
ការ្រញ្ជា កប់រា្រ់ោ៉ា ងចបាស់អំពីែីដែលម្នមនីនិងសំ្រកបរា្រ់ររំសវដែលរាន
ររាះ្រង់រចាលរៅកនែុងតំ្រន់រន្ះ។

2.5 េមាលែ ប់សៅតាមមូលដ្ឋា ន
2.5.2 េមាលែ ប់មថិនេូសៅ
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ស្ធារែៈរែឋាប្រជា្ិ្ររតយ្យកុងរហា្គ
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/MarcVailant
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 កផនៃែេី                    

ដំបូន្មា នការពារ 
�វុត្ថិភាពជា មូលដ្ឋា ន

3



62

រពលអនែករានប្រទះរ�ើញវត្ុទាងំរនះអំ�ុងរពលរ្វើែំរែើ រកាតត់ាម
ជន្រទឬតំ្រន់ជាកោ់ក់ណ្មយួអនែកប្រដហលជាកំពុងជួ្រនឹង

ហានិភយ័រហើយ។វធិានការ្រគ្កៃ រម្នស្រៈសំខានណ់្ស់ចំរោះការរកសា
សុវត្ិភាពសបម្្រ់អនែកនិង្រុគ្គលិករ្រស់អនែក។

• បរា្រ់ររំសវដែលរគររាះ្រង់រចាលបគ្រ់ប្ររភទែូចជាបរា្រម់នីសំែល់
ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះឬរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ(ឬធាតុ្ សេំរ្រស់
វា)

• តបមរុយបពម្នបរា្រអ់ំពីមនីែូចជាសញ្ញា បពម្នបរា្រ់ជា្ លាូវការ
ឬរបរៅ្លាូវការ(កំ្រ៉ាុងរៅរលើ្ររគ្្គ លឬរងវង់ែំុថមា)

• សញ្ញា សម្្គ ល់សមរភូមិែូចជាទីតាងំសមរភូមិឬអរារដែលរគររាះ្រង់
រចាលនិង្រំផ្លា ញរចាលឬ

• ការប្របពឹត្មនិទូរៅណ្មយួរ្រស់ប្រជាពលរែឋាកនែុងមូលោឋា ន។

ម្នយុទ្ស្ង្ស្មូលោឋា នមយួចំនួនសបម្្រ់រជៀសវាងពីការប្រឈមនឹងការ
គំរាមកំដហងទាងំរនះ។ដ្នែករនះរផ្ដា តរៅរលើវធិានការ្រគ្កៃ រដែលបតរូវប្រកានខ់ាជា ្រ់
រោយអង្គភាពនិង្រុគ្គលទាងំឡាយដែលរ្វើការរៅកនែុងតំ្រន់ដែលម្ន
ហានិភយ័ខ្ពស់។

សរ្ុរមកទាងំរនះគឺជាែំ្រូន្មា នមូលោឋា នមយួចំនួនដែល្រន្ពីដ្នែកមុនៗដែល
សរងខា្រអំពីលកខាែៈននការគំរាមកំដហង៖

• រាល់របរាះថ្នែ ក់ននរបគឿង្ ទៃុះទាងំអស់មនីយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់
រចាលនិងមនិទាន់្ ទៃុះអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែនិងគី្រ/ឆនែួន
ដែលរគររាះ្រង់រចាលគឺជាររំសវ្ ទៃុះដែលម្នថ្មពលខាលា ងំ្រំ្ុតដែល

ដំបូន្មា នការពារ 
�វុត្ថិភាពជាមូលដ្ឋា ន

3 ដំបូន្មា នការពារ �វុត្ថិភាព ជាមូលដ្ឋា ន

រូបភាពទី3.1

រ្ូរថតមយួសនលាឹកសបម្្រ់មយួ
អាល់្រ៊ុម?ទាហានអុីបស្ដអល
(ISAF)ម្នែ ក់កំពុងថតរ្ូរហានិភយ័
មយួដែលមនិអាចទទួលយករាន
(រៅអាហវហាកៃ នីស្្ន)។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី3.2

្ររកិាខា ររោធាដែលរគររាះ្រង់
រចាល។ជាអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ
ដមនរទ?រៅរាល់កង។់រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke
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អាចសម្លា ្រ់ឬ្រងកៃឲ្យម្នរ្រសួស្នែ ម្ ងាន់្ ងារចំរោះមនុសសេនិង្រំផ្លា ញ
រថយន្រាន

• វាអាច្រងកៃជាការគំរាមកំដហងរយៈរពលរបចើនឆ្នែ ំរបកាយពីជរម្លា ះរាន្រញ្្រ់
• វាអាច្ ទៃុះរានសូម្បីដតម្នការ្រ៉ាះោល់វាបស្លៗ្រំ្ុតករ៏ោយ
• ឆលាងកាតម់យួរយៈរពលវាអាចដប្រប្ររួលពែ៌រ�ើងរបចះចា្រ់និងផ្លា ស់្រដាូរ

ទីតាងំរោយស្រការ្រ៉ាះនឹងអាកាសធាតុនិងរោយស្រអានុភាពនន
អាកាសធាតុ

• តំ្រន់ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់ខាលា ងំ្រំ្ុតពំុម្នោក់សញ្ញា សម្្គ ល់រោយ
សញ្ញា បពម្នបរា្រ់ជា្ លាូវការឬសញ្ញា ដកនចនែរ�ើយ

• មនីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម(ERW)និងរបគឿង្ទៃុះដកនចនែ(ដែលរគ
ររាះ្រង់រចាល)ពិរាកកនែុងការប្រទះរ�ើញ

• វាអាចក្រ់រៅរបកាមែីឬោក់្រងកៃ្រ់រៅកនែុងរ ម្ា ឬរែើមរឈើខ្ពស់ៗរៅតាម
្ររណ្ដា យបចាងំទរនលាឬសទៃឹងរៅកនែុងអរារនិងរថយន្និងដថមទាងំរៅ
របកាមទឹក្ ងដែរ

• រគរ�ើញម្នវារៅកដនលាងដែលធាលា ្រ់ម្នការប្រយុទ្រានែ ឬរៅទីតាងំ
យុទ្ស្ង្ស្រ្រស់រោធា

• ររឿងដែលថ្ម្ននរណ្ម្នែ ក់រានមកររាសសម្អា តមនីឬសំែល់ជាតិ
្ទៃុះពីសង្គ្្គ មឬធាលា ្រ់រ្វើែំរែើ ររៅកនែុងតំ្រន់ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់ពំុម្ន
នយ័ថ្វាម្នសុវត្ិភាពរ�ើយ។

3.1ការកបកពនឹត្តថដលកបថុយននឹងសករោះថ្្ន ្រ់

បរា្រម់នីគឺជារបគឿង្ ទៃុះដែលបតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បី្រំផ្លា ញឬ្រងកៃការខូចខាត។
រែើម្បីដសវងយល់ពីការប្របពឹត្ដែលម្នសុវត្ិភាពរៅកនែុងតំ្រន់ដែលម្ន
របរាះថ្នែ ក់និងររ្រៀ្រ្រគ្កៃ រការប្រឈមនឹងហានិភយ័វាជាការសំខាន់ណ្ស់
ដែលបតរូវម្នគំនិតអំពីមូលរហតុសំខាន់ៗ មយួចំនួនថ្រតើរហតុអវីរានជាម្ន
របរាះថ្នែ ក់រកើតរ�ើងចំរោះអនែកដែលរ្វើការរៅកនែុងតំ្រន់ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់

3.1 ការគ្បគ្ពឹត្កដលគ្ប្ុយនឹងសគ្រាុះថ្នៃ ែ់គ្ប្ុយសគ្រាុះថ្នៃ ែ់

រៅដខរមស្ឆ្នែ ំ2003អនែក
ស្រពត័ម៌្នម្នែ ក់អាយុ31ឆ្នែ ំ
ដែលរ្វើែំរែើ រជាមយួអនែកថតរ្ូរ
ម្នែ ក់រៅប្ររទសអុីរា៉ា ក់ភាគខាងរជើង
រានរែើរជាន់មនីខែៈរពលដែល
ទាហានរ�ើែ(Kurdish)ម្នែ ក់រាន
ន្រំាត់រៅកាន់រលែោឋា នដែល
រគររាះ្រង់រចាលរ្រស់អុីរា៉ា ក។់អនែក
ថតរ្ូររានស្លា ្រ់ភាលា មៗចំដែក
អនែកស្រពត័ម៌្នរន្ះរានរងរ្រសួ
្ងាន់្ ងារដែលរជើងដ្នែកខាងរបកាម
រ្រស់រាត់បតរូវកាតរ់ចាល។

ែរណី 
�ថិែសា
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រោយស្រសង្គ្្គ ម។ជានិច្កាលវាមនិដមនជាររឿងនចែន្យ្មមាតារ�ើយរហើយ
សបម្្រអ់នែករ្វើការរៅតំ្រនរ់បរាះថ្នែ ក់ម្នមូលរហតុជារបចើនដែលន្ឲំ្យម្ន
របរាះថ្នែ ក់រកើតរ�ើង។

3.1.1អ្ន្រម្នសចតនាកបថុយននឹងសករោះថ្្ន ្រ់

រនះគឺជាបករុមអនែកដែលម្នរចតន្ចូលរៅកនែុងតំ្រន់ម្នរបរាះថ្នែ ក់ឬរាន្រ៉ាុន្រ៉ាង
្រ៉ាះោល់វត្ុណ្មយួដែលរគែឹងថ្ម្នរបរាះថ្នែ ក។់ម្នរហតុ្លមយួចំនួន
ដែលរ្វើឲ្យ្រុគ្គលណ្ម្នែ កប់្រថុយនឹងរបរាះថ្នែ ក់ដ្រ្ររនះ។

អនែកខលាះដែលរ្វើការរៅកនែុងតំ្រន់ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់រោយជរម្លា ះប្រោ្រ់
អាវុ្ ប្រមូលវត្ុអនុសសាវរយី៍ពីសង្គ្្គ មរែើម្បីយកមក្រគ្ហា ញបករុមបគរួស្រនិង
មតិ្ភកដាិរ្រស់ពួករគ។វត្ុដែលរគប្រមូលម្នជាអាទិ៍សញ្ញា បពម្នបរា្រ់អំពី
មនីនិងធាតុ្សេំននមនីនិងយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះដែលពួករគរជឿជាក់ថ្មនិ្រងកៃ
របរាះថ្នែ ក។់មនុសសេទាងំរនះកចូ៏លចិត្ថតរ្ូររថរបកាះដែលរគររាះ្រង់រចាល
ឬ្រំផ្លា ញរចាលនិងរៅជំុវញិអាវុ្ ្ ុន្ងាន់រ្រស់រោធា្ ងដែរ។ការប្របពឹត្
ដ្រ្ររនះរ្រើរទាះ្ីរជាអាចម្នរបរាះថ្នែ ក់ករ៏ោយគឺជាររឿង្ មមាតា្រំ្ុតកនែុង
ចំរណ្មអនែកដែលរ្វើការរៅកនែុងតំ្រន់ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់ជាពិរសស្រុគ្គលិក
ដែលម្ន្រទពិរស្្ន៍តិចតួចរៅតំ្រន់ជរម្លា ះ។ពួករគម្នការទាកទ់ាញ
អារមមាែ៍ជាមយួនឹងភាពថមាីដ្រលាករ្រស់្ររកិាខា ររោធាដែលរគររាះ្រងរ់ចាលនិង
្រំផ្លា ញរចាល។

រៅ្រណ្ដា ្រស្ឹមប្ររទសម្នទី្សារែ៏្ ំសរម្ប ើមសបម្្រ់្ររកិាខា ររោធា
ជាពិរសសសបម្្រ់បរា្រ់ររំសវបគ្រប់្ររភទ។រៅទី្សារលក់ទំនិញជជុះរគ
ចំណ្យខ្ពស់រៅរលើសំ្រកបរា្រ់បរា្រ់ការំភលាើង្ ំមូលនិងគី្រ/ឆនែួន។ភាគរបចើន
បរា្រ់ររំសវរនះពំុដមនរាមា នសម្សភាគ្រងកៃរបរាះថ្នែ ក់ជា្លាូវការរ�ើយរហើយក៏
ពំុម្នការ្រញ្ជា ក់ទទួលស្្គ ល់ពីអនែក្ ដាល់វញិ្ញា ្រន្រប័ត្រញ្ជា ក់ជា្ លាូវការថ្‘រាមា ន
ររំសវ្ ទៃុះ’្ងដែរ។

រូបភាពទី3.3

រហតុអវីរកុរករថរបកាះរនះ?វាអាច្ ទៃុកនូវ

បរា្រ់ររំសវដែលរាមា នសុវត្ិភាពនិងម្ន

ហានិភយ័ញាំញីរោយអ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹ។

រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី3.4

បតរូវប្ររុងប្រយត័នែចំរោះវត្ុចដមលាករៅ

តាមជាយ្ លាូវ។សូមកតស់ម្្គ ល់ដខសេដែល

រចញមកខាងរបរៅរនះគឺជារបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ

រៅអុីរា៉ា ក។់រ្ូរថតរ្រស់UN

រូបភាពទី3.5

រតើការរ្រើក្ររជានពី់រលើវាម្ន

សុវត្ិភាពដែរឬរទ?រតើបរា្រ់ឬបរា្រដ់្រក

ទាងំរន្ះបតរូវរានររាសសម្អា តរហើយ

ឬរៅ?បតរូវរ្វើឲ្យបរាកែថ្អនែកនិង

រថយន្រ្រស់អនែកស្ិតរៅរលើ្ លាូវបកាល

ររៅសូ៊រៅកនែុងតំ្រន់ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់

រោយសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មដ្រ្រ

រនះ។

រ្ូរថត/កងកម្លា ងំអាលលាឺម៉ាង់

3.1 ការគ្បគ្ពឹត្កដលគ្ប្ុយនឹងសគ្រាុះថ្នៃ ែ់គ្ប្ុយសគ្រាុះថ្នៃ ែ់
3.1.1  អនៃែគ្ប្ុយនឹងសគ្រាុះថ្នៃ ែ់ សដ្យ ស្តន្
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អនែកែនទរទៀតអាចនឹងរាមា នការប្ររុងប្រយត័នែឬជាអនែករែើរ្សេងរបពង។ពួករគពំុ
យល់រពញរលញពីវសិ្លភាពននការគំរាមកំដហងរ�ើយរហើយបពរងើយករន្ើយ
ចំរោះលទ្ភាពដែលរបរាះថ្នែ ក់អាចរកើតរ�ើងចំរោះពួករគ។ជាររឿយៗបករុមរនះ
ម្នជាអាទិ៍៖

• អនែកដែលអាចធាលា ្រ់ប្រឈមនឹងការគំរាមកំដហងរយៈរពលយូរ
• អនែកដែលដលងម្នទសសេនវស័ិយចបាស់ោស់អំពីការគំរាមកំដហងនិង
• អនែកដែលម្នទំនុកចិត្កនែុងការបគ្រប់គងហានិភយ័បជរុលរពក។

្រុគ្គលទាងំរនះដតងដតប្រឈមខលាួននឹងហានិភយ័ជាមយួនឹងការរ្វើឫកោរ
កាលា ហាននិងរាមា នការពិចារណ្ចបាស់ោស់រៅរលើរបរាះថ្នែ ក។់

មនុសសេមយួប្ររភទរទៀត(រទាះ្ីរជាមនិសូវម្នបករុមអនែករ្វើការដែលម្ន
្រទពិរស្្ន៍ករ៏ោយ)គឺជាអនែកដែលអះអាងថ្ពួករគរចះែឹងទាងំអស់អំពីមនី
សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។មនុសសេ
ទាងំរនះដតងដតជាអនែកដែលររំភើ្រចិត្នឹងការគ្ររោធាដែលជួនកាលចូលចិត្
្រគ្ហា ញឬសដមដាងឲ្យអនែកែនទរ�ើញពីវសិ្លភាពននចំរែះែឹងរ្រស់ពួករគអំពី
បរា្រ់ររំសវ។ជាររឿយៗអនែកដែលររំភើ្រចិត្ទាងំរនះចូលចិត្រៅរលងនិងរកុរក
រៅតាមអតីតទីតាងំរោធានិងប្រមូលវត្ុអនុសសាវរយី។៍សូមកតច់ំណ្ំថ្
មនុសសេដែលម្នសុភវនិិច្យ័ដតងដត្រគ្កៃ ររបរាះថ្នែ ក់រានលអាប្ររសើរជាងអនែកដែល
ដតងដតអះអាងថ្ខលាួនរចះែឹងទាងំអស់។

3.1.2អ្ន្ររមា នសចតនាកបថុយសករោះថ្្ន ្រ់

អនែកដែលជួ្រប្រទះនឹងមនីសំែល់ជាតិ្ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ
ជាររឿយៗជួ្រនឹងមនីសំែល់ជាតិ្ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងរបគឿង្ទៃុះដកនចនែទាងំរនះ
រោយនចែន្យឬរោយស្រភាពចារំាច។់មនុសសេជារបចើនពំុម្នរចតន្ចូល
រៅកាន់តំ្រន់ម្នរបរាះថ្នែ ក់ឬ្រ៉ាះោល់វត្ុដែលម្នរបរាះថ្នែ ក់រ�ើយ។ការគ្រ

រៅឆ្នែ ំ2003អនែកស្រពត័ម៌្នម្នែ ក់
ដែលបត�្រ់មក្ ទៃះវញិរបកាយពី
រានរៅកាន់ប្ររទសអុីរា៉ា ក់រាន
សរបមចចិត្រកសាទុកបរា្រ់ពីរបរា្រ់
ជាវត្ុអនុសសាវរយី៍រ្រស់រាត់រៅ
ទីរន្ះ។រាត់រានរករ�ើញបរា្រ់
រន្ះរៅជិតរថយន្ដែលរគ្រំ្ទៃុះ
បរា្រដ់្រករៅរាកោែរហើយ
រានរកសាទុកបរា្រ់ទាងំពីររន្ះ
ជាមយួរាត់រយៈរពលោ៉ា ងតិច
20នថងាមុនរពលរាត់ចាករចញពី
ប្ររទសរន្ះ។រៅតាម្ លាូវបត�្រ់
រៅ្ ទៃះវញិ្រុគ្គលិកសន្ិសុខរៅ
បពោនយន្រហាះអន្រជាតិរៅ
ប្ររទសហសេកែង់រានរករ�ើញ
បរា្រ់មយួកនែុងចំរណ្មបរា្រ់
ទាងំពីររន្ះរោយរប្រើម្៉ា សីុនឆលាុះ
ការំសមាីអុិច។អំ�ុងរពលរករមើល
រោយនែរៅរលើឥវា៉ា ន់រ្រស់រាត់
បរា្រ់រន្ះរាន្ ទៃុះ។សម្ជិក
្រុគ្គលិកបពោនយន្រហាះម្នែ ក់
រានស្លា ្រ់ភាលា មៗរោយស្រដត
របរាះថ្នែ ក់រន្ះចំដែក្រុគ្គលិក
្រីន្ក់រ្សេងរទៀតរានរងរ្រសួ។
បរា្រ់ទីពីរកានក់ា្រ់រោយសហការី
រ្រស់រាត់រហើយបតរូវរានរោះយក
គី្រ/ឆនែួនរចញរោយសុវត្ិភាព
រៅកនែុងការ្រញ្ជា ្រំ្ទៃុះ។អនែក
ស្រពត័ម៌្នរន្ះរជឿជាកថ់្បរា្រ់
រន្ះមនិ្ ទៃុះនិងម្នសុវត្ិភាព។

ែរណី 
�ថិែសា

3.1 ការគ្បគ្ពឹត្កដលគ្ប្ុយនឹងសគ្រាុះថ្នៃ ែ់គ្ប្ុយសគ្រាុះថ្នៃ ែ់
3.1.2  អនៃែរាមា នស្តន្គ្ប្ុយសគ្រាុះថ្នៃ ែ់
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រ្រស់ពួករគអាចតបមរូវឲ្យពួករគចូលរៅកាន់តំ្រន់របរាះថ្នែ ក។់ឧទាហរែ៍វា
អាចជាតបមរូវឲ្យពួករគរ្វើការគ្រសំែង់ដែលរ្វើឲ្យពួករគប្រឈមនឹងលទ្ភាពនន
ការ្រ៉ាះទង្គិចនឹងមនីជាមយួនឹងរបគឿង្ររកិាខា រជីកែី។អនែកប្រថុយនឹងរបរាះថ្នែ ករ់ាមា
នរចតន្ប្រថុយរបរាះថ្នែ ក់គឺជាមនុសសេដែលគ្យបសរួលអ្ររ់ ំ្ សេពវ្សាយជាមយួ
នឹងស្រសុវត្ិភាពនិងដ្នការសុវត្ិភាពពីរបោះពួករគម្នទំរន្រទទួលខុសបតរូវ
របចើនជាងចងរ់ចះចងែ់ឹងរហើយម្នការបពរួយរារមភាពីសុខុម្លភាពរ្រស់ពួករគ
និងសហការីរ្រស់ពួករគ។

ខែៈដែលមនុសសេចងរ់ចះចងរ់ចះចងែ់ឹងអំពីតំ្រន់និងវត្ុមយួចំនួនរោយពំុរាន
យល់ចបាស់ពីរបរាះថ្នែ ក់ភាពចងរ់ចះចងែ់ឹងដ្រ្ររនះអាចរ្វើឲ្យមនុសសេជារបចើន
ប្រឈមនឹងហានិភយ័។ជួនកាលមនុសសេទទួលរានពត័ម៌្នមនិបតឹមបតរូវរហើយ
រជឿទុកចិត្រលើពត័ម៌្នមនិបតឹមបតរូវអំពីលកខាែៈននការគំរាមកំដហងរន្ះ។ម្ន
អាថក៌ំរាងំជារបចើនទាកទ់ងនឹងមនីសំែល់ជាតិ្ទៃុះពីសង្គ្្គ មយុទ្ភែ័្ឌ មនិ
ទាន់្ ទៃុះនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែដែលអាចន្ំឲ្យមនុសសេប្របពឹត្រោយរាមា នសុវត្ិភាព។
អាថក៌ំរាងំទូរៅមយួចំនួនម្នែូចតរៅ៖

3.2អាថ៌្រំោងំទូសៅអំពីមីន

និងេំណល់ជាតិ្ ទាុោះពីេ្គ្គា ម

អាថ៌្រំោងំម្នមនីមយួប្ររភទដែលនឹង្ ទៃុះរ�ើងរៅរពលអនែករែើរជាន់រលើវា
រហើយ្ ទៃុះដ្រកដតរៅរពលដែលអនែកែករជើងអនែករចញ្រ៉ាុរណ្ណ ះ។ការែ៍រនះអាច
ទុករពលឲ្យអនែកដសវងរកវត្ុដែលម្នទមងាន់្ ងាន់មកោក់ពីរលើមនីខែៈរពលអនែក
ែករជើងអនែករចញ។
ការពិតររឿងរនះរកើតរ�ើងដតរៅកនែុងដខសេភាពយន្្រ៉ាុរណ្ណ ះ។

អាថ៌្រំោងំរ្រើអនែកែឹងថ្តំ្រន់ដែលញាំញីរោយបរា្រម់នីឬយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់
្ទៃុះម្នរគរែើររចួរហើយអនែកអាចរែើរពីរលើវារោយសុវត្ិភាពពីរបោះរ្រើមនី/

3.2 អា្៌ែំោងំ េូសៅ អំពី មីន នថិង �ណំល ់ជាតថិ ផ្ុុះ ពី �ង្គ្រា ម

រូបភាពទី3.6

ការចងែ់ឹងចងរ់�ើញការយករ្វើជាវត្ុ
អនុសសាវរយី៍ឬោក់តាងំថតរ្ូរ?រ្រើ
អនែកមនិរានរ្វើឲ្យវាធាលា ក់រទរន្ះសូម
កំុររ ើសវារ�ើង!
រ្ូរថតរ្រស់អស្រ/ThomasEnke

រូបភាពទី3.7

បរា្រ់ការំភលាើង្ ំមូលបរា្រ់ការំភលាើង
តបាល់មូលនិងធាតុរ្សេងៗរទៀតរ្រស់
យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះគឺជាវត្ុធាតុ
រែើមសបម្្រ់្ររងកៃើតរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ
រៅអាហវហាកៃ នីស្្ន។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke
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យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះមនិរាន្ ទៃុះកាលពីែំ្រូងរន្ះវានឹងមនិ្ ទៃុះរៅរពលរបកាយ
រទៀតរ�ើយ។
ការពិតឆលាងកាតម់យួរយៈរពលែីអាចហា្រដ់ែន(ជាពិរសសតាមរយៈ
ែំរែើ រការកក/រោយទឹកកកឬទឹកជំនន)់។ែូរចនែះភាពគ្យ្ទៃុះរ្រស់មនី/
យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះអាចម្នការផ្លា ស់្រដាូររហើយរបកាមលកខាខែ្ឌ ទាងំរនះវា
អាចទាមទារឲ្យម្នការរែើរជាន់ជារបចើនរលើករបចើនស្ររែើម្បីរ្វើឲ្យមនីរន្ះ
សកមមា។

អាថ៌្រំោងំវ ិ្ ីដតមយួគត់កនែុងការរជៀសវាងការរងរ្រសួស្នែ មរៅតំ្រន់របរាះថ្នែ ក់
គឺរត់ឬរ្រើក្ររឲ្យរានរលឿនតាមដែលអាចរ្វើរាន។រ្រើអនែករត់ឬរ្រើក្ររឲ្យរាន
រលឿន្រំ្ុតអនែកអាចរជៀសវាង្រនទៃុះននមនីដែល្ ទៃុះ។
ការពិតអនែកមនិអាចរត់រលឿនជាងគី្រ/ឆនែួនរ្រស់មនី/យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះឬ
រលក្ទៃុះរជំួយ�រន្ះរានរ�ើយ។

អាថ៌្រំោងំសំណ្ងលអាបរា្រម់នីរាមា នអាយុកាលយូរអដងវងរទរហើយរបកាយពី
រៅកនែុងែីរយៈរពលពីរឬ្រីឆ្នែ ំវាទំនងជានឹងរលួយខូចរហើយមនិែំរែើ រការរទ។
ការពិតមនីភាគរបចើនបពមទាងំយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ
រៅដតម្នរបរាះថ្នែ ក់ជារបចើនទសវតសេរែ៍ដែល។វត្ុដែលរគរប្រើសបម្្រ់រុំ
របគឿង្ទៃុះទាងំរនះភាគរបចើនគឺ្លិតពីផ្លា សទៃិករហើយរាមា នការបជា្រទឹក។

អាថ៌្រំោងំការកាត់ដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃនឹងរ្វើឲ្យមនីអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ
ឬរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែដលងែំរែើ រការ។
ការពិតបរា្រ់ររំសវភាគរបចើនដែលរ្វើឲ្យសកមមារោយស្រដខសេអន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃបតរូវរាន្រំ្ទៃុះរោយការរកើនរ�ើងឬការ្ររញ្ញតងស់្យងុ
តិចតួច្រំ្ុតរៅកនែុងដខសេែូរចនែះរាមា នវ ិ្ ីចបាស់ោស់ណ្មយួដែលអាចរ្វើឲ្យ
វាដលងែំរែើ រការរានរ�ើយលុះបតាដតរ្វើរ�ើងរោយ្រុគ្គលិកឯករទសដ្នែក
ររាសសម្អា តមនី។

រូបភាពទី3.8

បរា្រដ់្រកនែម្នររំសវ្ ទៃុះខាលា ងំបតរូវ
រានែុតឲ្យរខាលា ច្រ៉ាុដន្រៅដតម្ន
របរាះថ្នែ ក់រៅរាល់កង។់រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី3.9

សំ្រកបរា្រ់្ ុន7,62mmx51
(បរា្ររ់ាមា នររំសវ)របកាយពីោក់រៅ
កនែុងភនែក់រភលាើងប្រដហល20ន្ទី។សូម
កតស់ម្្គ ល់ដគមែ៏មុតបសរួច។រ្ូរថត/
កងកម្លា ងំអាលលាឺម៉ាង់

3.2 អា្៌ែំោងំ េូសៅ អំពី មីន នថិង �ណំល ់ជាតថិ ផ្ុុះ ពី �ង្គ្រា ម
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អាថ៌្រំោងំយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ្រងកៃឲ្យម្នការគំរាមកំដហងតិចតួចពីរបោះអនែក
អាចរមើលរ�ើញវារហើយអាចយកវារចញពី្ លាូវរ្រស់អនែករានរោយគ្យ។
ការពិតអនែកមនិបតរូវចូលរៅជិតឬ្រ៉ាះោល់យុទ្ភែ័្ឌ ណ្មយួែូចជាមនី
យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មឬរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែរ�ើយ។
រទាះ្រីជាធាលា ្រ់ម្នរគចល័តវាមដាងរហើយករ៏ោយវារៅដតអាច្ ទៃុះរានរោយស្រ
ការរខំានជា្រន្្រន្ទៃ ្រ។់យុទ្ភែ័្ឌ មយួចំនួនម្នការដប្រប្ររួលោ៉ា ងឆ្្ររ់ហ័ស
្រំ្ុតដែលវាអាច្ ទៃុះរានរៅរពលម្នការ្រ៉ាះោល់វាថនែមៗ្រំ្ុត។

អាថ៌្រំោងំការែុតតំ្រន់ណ្មយួនឹងររាសសម្អា តមនីយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ
និងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។
ការពិតតំ្រន់មយួពំុម្នសុវត្ិភាពរោយបរានដ់តឮអនែកភូមិនិោយថ្ពួករគ
រានែុតតំ្រន់រន្ះរ�ើយ។តាមពិតរៅវារៅដតអាចម្នរសសសល់យុទ្ភែ័្ឌ 
ណ្មយួដែលម្នការដប្រប្ររួលខាលា ងំជាងមុនរៅរទៀត។

អាថ៌្រំោងំយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាលម្នសុវត្ិភាព្រំ្ុតពីរបោះពំុធាលា ្រ់
ម្នរគបចកររំសវរែើម្បីយកវារៅរប្រើបរាស់រ�ើយ។
ការពិតយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាលដតងដតបតរូវរានរគទុករចាលរៅកនែុង
លកខាខែ្ឌ ្ររោិកាសដែលរ្វើឲ្យវារាមា នរស្រភាពជាទី្រំ្ុត។ការ្រ៉ាះនឹងករ ដ្ា 
អាចរ្វើឲ្យរបគឿង្ ទៃុះគ្យដប្រប្ររួលខាលា ងំ្រំ្ុតរហើយគ្យនឹង្ ទៃុះរ�ើងឬពំុែូរចានែ ះ
រទការចា្រក់ាន់វារោយពំុរានប្ររុងប្រយត័នែអាចរ្វើឲ្យបរា្រ់ររំសវដែលរានរវចខ្្រ់
្ទៃុះរ�ើងរានដែរ។

អាថ៌្រំោងំសតវចិញឹ្មរៅកនែុងវាលដបសរ្វើឲ្យវាលដបសរន្ះម្នសុវត្ិភាពពីមនីឬ
បរា្រ។់
ការពិតរទាះ្ីរជារពលខលាះអនែកភូមិរានរ្វើការររាសសម្អា តមនីឬបរា្រ់ករ៏ោយ
វ ិ្ ីស្ង្ស្រនះពំុម្នសុវត្ិភាពរ�ើយ។វាអាច្រំ្ទៃុះបរា្រ់ររំសវមយួចំនួន្រ៉ាុដន្
មនិចារំាច់ទាងំអស់រ�ើយ។

រូបភាពទី3.10

ររំសវម្នប្រតិកមមាជាមយួនឹងការ
កកិត។ែូរចនែះវានឹងម្នរបរាះថ្នែ ក់
ខាលា ងំ្រំ្ុតរៅរពលកកិត្រ៉ាះជាមយួ
នឹងសំ្រកបរា្រ់ទាងំរនះនិង
រែើរចូលរៅកាន់តំ្រន់រន្ះ(រៅ
អាហវហាកៃ នីស្្ន)។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី3.11

បរា្រដ់្រកចរគ្កៃ មរនះ
BLU-755មនិ្ ទៃុះរទ្រ៉ាុដន្រៅដត
ម្នរបរាះថ្នែ ក់(រៅរាល់កង)់។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

3.2 អា្៌ែំោងំ េូសៅ អំពី មីន នថិង �ណំល ់ជាតថិ ផ្ុុះ ពី �ង្គ្រា ម
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អាថ៌្រំោងំរ្រើអនែកែឹងថ្្ លាូវថនែល់មយួដខសេម្នការរប្រើបរាស់ប្រក្ររោយសុវត្ិភាព
កនែុងរយៈរពលោ៉ា ងរហាចណ្ស់បរាមំយួដខអនែកអាចសនមាត់រានថ្ដលងម្ន
ហានិភយ័មនីឬបរា្រ់រទៀតរហើយ។
ការពិតមនីនិងបរា្រ់អាចររលើងរចញពីែីរោយស្រការរប្រើបរាស់ជា្រ់ជានិច្
នូវន្ទៃែីដ្នែកខាងរលើដែលរគរ្វើែំរែើ រ។ដ្នែកនន្ លាូវថនែល់ដែលរគរ្វើែំរែើ រពីរលើ
វាអាចដលងរប្រើបរាស់រកើតរៅរែូវរភលាៀងដែល្រងខាំឲ្យអនែករ្រើក្រររប្រើបរាស់ជាយ្ លាូវ
ដែលអាចម្នការ្រងកៃ្រ់មនី។

អាថ៌្រំោងំជានិច្កាលរគោក់មនីតាមលំន្ំមយួដែលអាចរា៉ា នស់្មា នរានរែើម្បី
្ររងកៃើតរានជារន្ងំឧ្រសគ្គ្ មមាតាមយួ។
ការពិតខែៈដែលកងទព័្ មមាតាដតងដតោក់មនីរៅកនែុងចម្កៃ រមនីតាម
លំន្ំ្ មមាតាតំ្រន់ជារបចើនដែលរានោក់មនីពំុម្នលំន្ំណ្មយួដែលអាច
រមើលរ�ើញនិងែឹងរានរហើយប្រដហលជារគពំុអាចរា៉ា នស់្មា នែឹងកដនលាងដែល
ដ្នែករបរាះថ្នែ ក់ចា្ររ់្ដាើមឬ្រញ្ឈ្រ់រានរ�ើយជាពិរសសរៅ្រណ្ដា ប្ររទសដែល
ធាលា ្រ់ម្នជរម្លា ះសីុវលិនិងកដនលាងដែលរាមា នដខសេ្រន្ទៃ ត់សមរភូមិចបាស់ោស់។

3.3ដំបូនាមា នការពារេុវត្ិភាពេកម្ប់អងគាការនានា

វាម្នស្រៈសំខាន់សបម្្រ់អង្គការន្ន្ដែលប្រតិ្រត្ិការរៅកនែុងតំ្រន់
ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់ោ៉ា ង្ ងាន់្ ងាររោយស្រមនីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម
និងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែដែលបតរូវប្ររុងប្រយត័នែជាទី្រំ្ុតចំរោះរបរាះថ្នែ ក់ននការគំរាម
កំដហងទាងំរនះរៅរពលរ្វើដ្នការនិងអនុវត្គរបម្ងដែលអាចរ្វើឲ្យ្រុគ្គលិក
ប្រឈមនឹងហានិភយ័រមួទាងំ្រុគ្គលិករ្រស់នែគូអនុវត្គរបម្ងកនែុងបសរុក។
ការែ៍រនះតបមរូវឲ្យម្នការររៀ្រចំនីតិវ ិ្ ីការោរសុវត្ិភាពដែលម្នប្រសិទ្ភាព
ការ្រែដាុ ះ្រណ្ដា លសមបស្ររបគឿង្ររកិាខា រសមបស្រនិងពត័ម៌្ន្រច្ុ្រ្បននែភាព។
ការរជៀសវាងរបរាះថ្នែ ក់ដតមយួតាមរយៈការ្រែដាុ ះ្រណ្ដា លនិងការរ្វើដ្នការ
សុវត្ិភាពនឹងរ្វើឲ្យការវនិិរោគម្នតនមលា។

3.3 ដំបូន្មា នការពារ�វុត្ថិភាព�គ្មាប់អងរាការន្ន្

បតរូវរ្វើឲ្យបរាកែថ្អនែក
ែឹងពីររ្រៀ្រទាកទ់ងសំុ
ជំនួយកនែុងករែី
ម្នរបរាះអាសននែមនី/
សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពី
សង្គ្្គ ម។
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វធិានការសុវត្ិភាពគួរបតរូវរានចាតទុ់កថ្ជាវធិានការ្រដន្មពីរលើនីតិវ ិ្ ី
សន្ិសុខដែលម្នបស្្រ់សបម្្រ់ប្រតិ្រត្ិការរៅកនែុងតំ្រន់ជរម្លា ះរទាះ្រីជា
ជរម្លា ះរន្ះរានកនលាង្ុតមយួរយៈកាលរហើយករ៏ោយ។វធិានការទាងំរនះ
គួរគួរដតជាវធិានការដែលអាចអាចអនុវត្រានរហើយដ្អាករៅរលើរគ្វ យតនមលា
វសិ្លភាពនិងលកខាែៈននការគំរាមកំដហងកនែុងមូលោឋា នវធិានការទាងំរនះអាច
ម្នជាអាទិ៍៖

• ការប្រមូលពត័ម៌្នលមអាតិអំពីការគំរាមកំដហងរោយស្រមនី/សំែល់
ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម/របគឿង្ ទៃុះដកនចនែរៅកនែុងតំ្រន់ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់
អនែករហើយរ្វើ្រច្ុ្រ្បននែភាពពត័ម៌្នរនះឲ្យរានរទៀងទាត។់បតរូវគិតគូរ
ពីការ្្ល់ពត័ម៌្នសរងខា្រខលាីកនែុងទបមងជ់ារ្ូរភាព(ដ្នទីឬតារាង្រគ្ហា ញពី
តំ្រន់របរាះថ្នែ ក)់

• ការការោករ់ចញនីតិវ ិ្ ីការោរសុវត្ិភាពមនី/សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពី
សង្គ្្គ ម/របគឿង្ ទៃុះដកនចនែរោងរៅតាមពត័ម៌្នដែលម្នរៅកនែុងរសៀវរៅ
ជំនួយស្មា រតីរនះរហើយដកសបមរួលរៅតាមតំ្រន់ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់អនែក។
រោយដ�កបតរូវ្ររងកៃើតប្រពន័្រាយការែ៍អំពីរថយន្និងការរ្វើែំរែើ រ
(សូមរមើលឧ្រសម្ពន័្1អំពីការរប្រើបរាស់លមអាតិ្រញ្ជា កក់មមាវ ិ្ ីរ្វើែំរែើ រ)

• ការរកសាឲ្យម្នពត័ម៌្នទំន្កទ់ំនងដែលម្ន្រច្ុ្រ្បននែភាពនិងម្ន
ការរ្ទៃៀងផ្ទៃ ត់បតឹមបតរូវរ្រស់មជ្ឈមែ្ឌ លនិងទីភានែ កគ់្រសកមមាភាពមនី
មង្ន្ីសន្ិសុខននអង្គការសហប្រជាជាតិបករុមសបម្រសបមរួលការករមទៃច
សំែល់ជាតិ្ទៃុះពហុជាតិស្សន៍(MNEODCC)និងការោិល័យ
ទំន្កទ់ំនងថ្នែ កជ់ាតិសបម្្រ់ការករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះ(NPOCEOD)
ននបករុមរ្រសកកមមារកសាសន្ិភាពសរងកៃតការែ៍ឬហវឹកហវឺននគររាលកនែុង
បសរុកនិង្រនទៃ្រដ់ថទាំរវជជាស្ង្ស្។

• រសនែើសំុពត័ម៌្នដែលរាន្រញូ្លកនែុងមូលោឋា នទិននែនយ័“ប្រពន័្បគ្រប់គង
ពត័ម៌្នសបម្្រ់សកមមាភាពមនី(IMSMA)”ពីមជ្ឈមែ្ឌ លជាតិ
សកមមាភាពកម្្ត់មនី។

រូបភាពទី3.12

ការ្រែដាុ ះ្រណ្ដា លអំពីការករមទៃច
បរា្រដ់្រក្ មមាតា(រៅសូ៊ែង់ខាង
ត្បងូ)។រ្ូរថតរ្រស់UN

រូបភាពទី3.13

កំុរៅកាន់ទីតាងំរោធាដែល
រគររាះ្រង់រចាលអន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃមនីរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ
និងសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម
ដែលរាមា នសុវត្ិភាព។មនិបតរូវ
រមើលបស្លវត្ុទាងំរនះរ�ើយ(រៅ
អាហវហាកៃ នីស្្ន)។UNMAS

Photo/ThomasEnke

3.3 ដំបូន្មា នការពារ�វុត្ថិភាព�គ្មាប់អងរាការន្ន្
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• ្ដាល់ពត័ម៌្នដែលទាកទ់ងនឹងមនី/សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម/របគឿង្ ទៃុះ
ដកនចនែែល់្រុគ្គលិករ្រស់អនែកតាមបទងប់ទាយមយួដែលម្នភាពគ្យបសរួល
រមួទាងំពត័ម៌្នអំពី្ លាូវម្នសុវត្ិភាពនិងតំ្រន់ម្នរបរាះថ្នែ ក់រៅកនែុងតំ្រន់
ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់អនែកកែូ៏ចជាពត័ម៌្នទំន្កទ់ំនងបរាម្នអាសននែ។

• ធាន្ថ្្រុគ្គលិកទាងំអស់រ្រស់អនែកដែលអាចម្នហានិភយ័(រមួម្នអនែក
រ្រើក្ររអនែក្រកដប្រនិងអនែកន្ំ្ លាូវ)រានទទួលការ្រែដាុ ះ្រណ្ដា លអំពីមនី/
សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម/របគឿង្ ទៃុះដកនចនែរហើយម្នការយល់ែឹងអំពី
នីតិវ ិ្ ីការោរសុវត្ិភាពមនី/សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម/របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។

• យល់ែឹងថ្កបមតិននភាពប្ររុងប្រយត័នែចំរោះការគំរាមកំដហងរោយស្រ
មនី/សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម/របគឿង្ ទៃុះដកនចនែនឹងម្នការថយចុះ
រៅតាមរពលរវោរហើយអាចនឹងតបមរូវឲ្យម្នការ្រែដាុ ះ្រណ្ដា ល្រំ្រ៉ាន
អំពីសុវត្ិភាព។

• ធាន្ថ្្រុគ្គលិករ្រស់អនែករានទទួលការ្រែដាុ ះ្រណ្ដា លអំពីការសរង្គ្្គ ះ
្រឋមរោយម្នការរផ្ដា តការយកចិត្ទុកោក់ជាពិរសសរៅរលើ
ការដថទាំរ្រសួនិងធាន្ឲ្យរានថ្រថយន្ម្ន្រំោក់មកជាមយួនូវ
ឈុតរបគឿងសរង្គ្្គ ះ្រឋមនិងដថទាំរ្រសួ។

• ្រំោក់ឲ្យរថយន្និង្រុគ្គលិករ្រស់អនែកជាមយួនឹងរបគឿង្ររកិាខា រទំន្កទ់ំនង
ម្នប្រសិទ្ភាពបពមទាងំដ្នទីនិង្ ដាល់ការ្រែដាុ ះ្រណ្ដា លអំពីការ
រប្រើបរាស់របគឿង្ររកិាខា រទាងំរន្ះ។

រៅតាមតំ្រន់ដែលម្នហានិភយ័ខ្ពស់និងម្នការប្រឈមខ្ពស់សូមពិចារណ្
អំពីការដកសបមរួលរថយន្រែើម្បី្ ដាល់នូវការការោរ្រដន្មពីការ្ ទៃុះ។សូមរមើល
ឧ្រសម្ពន័្2សដាីពីវធិានការទូរៅសបម្្រ់្ ដាល់ការការោរ្រដន្មឲ្យរថយន្។

3.3 ដំបូន្មា នការពារ�វុត្ថិភាព�គ្មាប់អងរាការន្ន្

កំុ្រ៉ាះោល់!កតប់តានិង
រាយការែ៍។
កំុប្រមូលវត្ុអនុសសាវរយី៍
ពីសង្គ្្គ ម!
កំុយករចញនូវសញ្ញា 
បពម្នបរា្រអ់ំពីមនី
រទាះរោយរហតុ្លអវី
ករ៏ោយ!

រៅឲ្យឆ្ងា យពី្ររកិាខា រ
រោធាដែលរគររាះ្រង់
រចាល!
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3.4ដំបូនាមា នការពារេុវត្ិភាពេកម្ប់បុគគាល

ការទទួលរានពត័ម៌្នបគ្រប់រាន់ការរប្រើសុភវនិិច្យ័និងការរកសា
នូវវ ិ្ ីរោះបស្យបតឹមបតរូវអំពី្រញ្ហា មនីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មយុទ្ភែ័្ឌ 
មនិទាន់្ ទៃុះនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែអាចជួយ�ែល់ការរោះបស្យ្រញ្ហា សុវត្ិភាពនិង
រ្វើឲ្យមនុសសេម្នសុវត្ិភាពរាន។ដ្នែកននែំ្រូន្មា នមយួចំនួនសបម្្រ់ការការោរ
ផ្ទៃ ល់ខលាួននិងសបម្្រ់ការការោរសហការីរ្រស់អនែកម្នែូចតរៅ៖

3.4.1ស្រការពារេុវត្ិភាពទូសៅ៖

• ហាម្រ៉ាះោល់ឬចូលរៅជិតមនីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មយុទ្ភែ័្ឌ 
មនិទាន់្ ទៃុះឬរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ

• មុនរពលរ្វើែំរែើ របតរូវទទួលរានពត័ម៌្នអំពីតំ្រន់ដែលម្នរបរាះថ្នែ ក់
• ហាម្ សេងរបរាះថ្នែ ក់រៅកនែុងតំ្រន់ដែលរគែឹងថ្ម្នរបរាះថ្នែ ក់រកុរក

ទីតាងំឬរបគឿង្ររកិាខា ររោធា
• ហាមចូលរៅជិតឬ្រ៉ាះោល់មនីយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះឬដែលរគររាះ្រង់

រចាលរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែឬវត្ុដែលគួរឲ្យសងសេយ័រ្សេងរទៀតរទាះរោយ
រហតុ្លអវីករ៏ោយ

• ហាមប្រមូលមនីសំែល់ជាតិ្ទៃុះពីសង្គ្្គ មយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះរបគឿង
្ទៃុះដកនចនែឬអាវុ្ ្ ុន ង្ាន់រ្រស់រោធា

• កំុ្រ៉ាះោល់អវីមយួដែលរមើលរៅហាក់ែូចជាចដមលាកឬរៅខុសពីកដនលាងរែើម
ដែលរៅរាយរា៉ា យរលើែីឬព្យរួរៅរលើរែើមរឈើ

• បតរូវែឹងពីសញ្ញា បពម្នកនែុងមូលោឋា នរហើយបតរូវររារពសញ្ញា រន្ះជានិច្
• ជានិច្កាលបតរូវប្រយត័នែចំរោះតបមរុយដែលអាចម្នរបរាះថ្នែ ក់រកើតរ�ើង
• ្ដាល់ពត័ម៌្នសុវត្ិភាពែល់អនែកែនទ
• ្ដាល់ពត័ម៌្នែល់អនែកែនទអំពីដ្នការរ្វើែំរែើ ររ្រស់អនែកជានិច្។


3.4 ដំបូន្មា នការពារ�វុត្ថិភាព�គ្មាប់បុររាល
3.4.1 ស្រការពារ�វុត្ថិភាពេូសៅ៖

រទាះ្រីប្រជាពលរែឋាកនែុងមូលោឋា ន
ដតងដតជាប្រភពលអា្រំ្ុតមយួកនែុង
ការទទួលរានពត័ម៌្នអំពីការគំរាម
កំដហងរោយស្រមនី/សំែល់ជាតិ
្ទៃុះពីសង្គ្្គ មករ៏ោយរបរាះថ្នែ ក់
ជារបចើនរកើតរ�ើងរោយស្រដត
ប្រជាពលរែឋាកនែុងមូលោឋា នម្ន
ការយល់រ�ើញៗ ខុសរានែ រៅរលើ
ហានិភយ័។ការរែើរនិងការរ្រើក្ររ
ឆលាងកាត់តំ្រន់រ្រស់ពួករគជាររៀង
រាល់នថងារោយរាមា នករែីរបរាះថ្នែ ក់
អាច្ររងកៃើតរានជាចំណ្្រ់អារមមាែ៍
ខុសឆ្គងមយួរៅរលើស្្នភាព
ជាកដ់សដាង។

្រុគ្គលិក្ ដាល់ជំនួយឬអនែក
ស្រពត័ម៌្ន្រររទសដតងដត
រជឿទុកចិត្រៅរលើសមភាគីកនែុង
មូលោឋា នែូចជាអនែករ្រើក្ររអនែក
្រកដប្រឬអនែករាយការែ៍រៅរពល
រ្វើការវាយតនមលាសុវត្ិភាពរ្រស់តំ្រន់
ណ្មយួ។្រុគ្គលិក្ ដាល់ជំនួយ
និងអនែកស្រពត័ម៌្នតាម្មមាតា
ដតងដតមនិរចាទសួររៅរលើការ
វាយតនមលាទាងំរនះរទពីរបោះ“អវីៗ
ែូចជាបតឹមបតរូវអស់រហើយ”ឬពីរបោះ
ពួករគមនិចង់ឲ្យរគរ�ើញថ្ម្ន
ការប្ររុងប្រយត័នែរោយរ្រើកចំហឬ
“សូញស្ញរបចើនរពក”រទ។

សតើអនៃែដឹងសេ?
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3.4.2កតរូវម្នការសកតៀមខ្លួន

3.4.2.1ការបសងកៃើនការយល់ដនឹងអំពីេុវត្ិភាពេំណល់ជាតិ្ ទាុោះ/សកគឿង្ ទាុោះ

ថ្រដច្ននិងការេស្គ្គា ោះបឋម

ធាន្ឲ្យរានថ្អនែករានទទួលចំរែះែឹងអំពីមនី/សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម/
របគឿង្ ទៃុះដកនចនែនិងការ្រែុ្ះ្រណ្្លអំពីការសរង្គ្្គ ះ្រឋមនិងយល់ែឹង
ពីនីតិវ ិ្ ីការោរសុវត្ិភាពរ្រស់អង្គការអនែក។រ្រើអនែកពំុទាន់រានទទួលការ
្រែដាុ ះ្រណ្ដា លដ្រ្ររនះរទចូររសនែើសំុឲ្យម្នការររៀ្រចំការ្រែុ្ះ្រណ្្ល
ទាងំរនះ។

3.4.2.1ពព័ត៌ម្នទំនា្រ់ទំនង

រកសាឲ្យម្នកនែុងនែជានិច្នូវពត័ម៌្នទំន្កទ់ំនងរ្រស់មជ្ឈមែ្ឌ លនិងទីភានែ កគ់្រ
សកមមាភាពមនីមង្ន្ីសន្ិសុខននអង្គការសហប្រជាជាតិបករុមសបម្រសបមរួល
ការករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះពហុជាតិស្សន៍(MNEODCC)និងការោិល័យ
ទំន្កទ់ំនងថ្នែ កជ់ាតិសបម្្រ់ការករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះ(NPOCEOD)ននបករុម
រ្រសកកមមារកសាសន្ិភាពសរងកៃតការែ៍ឬហវឹកហវឺនរសវាសរង្គ្្គ ះ្រន្ទៃ ន់និង
្រនទៃ្រដ់ថទាំរវជជាស្ង្ស្។រ្ទៃៀងផ្ទៃ ត់និងរ្វើ្រច្ុ្រ្បននែភាពពត័ម៌្នទំន្កទ់ំនងរពល
ម្នអាសននែឲ្យរានរទៀងទាត។់

3.4.2.2្រញ្ច ប់េស្គ្គា ោះបឋម

ធាន្ថ្កញ្្រ់រ្វើែំរែើ រដែលម្នកញ្្រស់រង្គ្្គ ះ្រឋមស្ិតរៅរលើ
រថយន្រ្រស់អនែកបគ្ររ់ពលរវោ។ពិនិត្យរមើលនថងា្ ុតកំែត់រប្រើបរាស់និង
លទ្ភាពរប្រើរានននមុខរ្រស់ទាងំអស់រហើយបតរូវរចះរប្រើបរាស់វា។

រូបភាពទី3.14

ស្្ព នគឺជាចំែុច
យុទ្ស្ង្ស្រហើយក៏ជា
ចំែុចរបរាះថ្នែ ក់្ ងដែរ។
បតរូវប្ររុងប្រយត័នែចំរោះមនី
យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះនិងរបគឿង្ ទៃុះ
ដកនចនែ(រៅរាល់កង)់។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

3.4 ដំបូន្មា នការពារ�វុត្ថិភាព�គ្មាប់បុររាល
3.4.2 គ្តរូវមានការសគ្តៀមខលែួន

(ត)

ចូរចងចាថំ្៖រៅតំ្រន់
ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់រោយស្រ
មនីអនែកគួរដតម្នការប្ររុងប្រយត័នែ
រា្ររ់យែងរបចើនជាងការរ្វើ
ខុសបតឹមដតមយួែង។ទទួល
ពត័ម៌្នសរងខា្រអំពីសុវត្ិភាពមនី
រហើយបតរូវរ្វើឲ្យបរាកែថ្សមភាគី
កនែុងមូលោឋា នរ្រស់អនែកក៏ម្នដែរ!
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3.4.2.3ការករាកេព័យទា្រ់ទង

កំុរ្វើែំរែើ ររោយរាមា នវទិ្យទុាកទ់ងទូរស័ពទៃរហើយបតរូវរចះរប្រើបរាស់វា។បតរូវទទួល
រានពត័ម៌្នបគ្រប់រាន់អំពីជរបមើសរង្ហវកងស៍់ឬរលខទូរសពទៃទាងំអស់ដែល
អនែកអាចនឹងបតរូវការរប្រើ(ឧ.ទីភានែ កគ់្រសកមមាភាពមនីមង្ន្ីសន្ិសុខននអង្គការ
សហប្រជាជាតិមជ្ឈមែ្ឌ លប្រតិ្រត្ិការយុទ្ស្ង្ស្ននបករុមរ្រសកកមមារកសា
សន្ិភាពសរងកៃតការែ៍ឬហវឹកហវឺន)។

3.4.2.4ថ្នទីបគ្ហា ញតំបន់សករោះថ្្ន ្រ់

អង្គការររាសសម្អា តមនីរ្សេងៗរានែ ជារបចើនែូចជាមជ្ឈមែ្ឌ លអន្រជាតិ
បករុងហសេដឺែវសបម្្រ់ការររាសសម្អា តមនីមនុសសេ្ម៌ឬបករុមសបម្រសបមរួល
ការករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះពហុជាតិស្សន៍ការោិល័យទំន្កទ់ំនង
ថ្នែ កជ់ាតិសបម្្រ់ការករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះននបករុមរ្រសកកមមារកសាសន្ិភាព
សរងកៃតការែ៍ឬហវឹកហវឺនអាច្ ដាល់លមអាតិ្រញ្ជា កក់មមាវ ិ្ ីរ្វើែំរែើ រដែលម្ន
ពត័ម៌្នអំពីចម្កៃ រមនី/សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងតំ្រន់ម្នរបរាះថ្នែ ក់
រ្សេងៗរទៀត។រ្រើអាចរករានបតរូវកាន់ដ្នទីដែលម្នសម្្គ ល់រោយពត័ម៌្ន
ដែលអាចរករានលអា្រំ្ុតអំពី្ លាូវដែលរាមា នមនីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មឬ
របរាះថ្នែ ក់រ្សេងៗែូចជាការគំរាមកំដហងរោយរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែជារែើម។រ្វើ
្រច្ុ្រ្បននែភាពពត័ម៌្នរនះរោយរ្ទៃៀងផ្ទៃ ត់ជាមយួប្រជាពលរែឋាកនែុងមូលោឋា នរៅ
រពលអនែករ្វើែំរែើ ររហើយយកចិត្ទុកោក់នឹងការបពម្នរ្រស់ពួករគ។

3.4.3វាយតដម្លការគំរាម្រំថែង្រ្នុងមូលដ្ឋា ន

ទទួលពត័ម៌្នលមអាតិអំពីស្្នភាពមនី/សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម/របគឿង្ ទៃុះ
ដកនចនែមុនរពលចល័តរៅកាន់តំ្រន់ណ្មយួដែលម្នមនីឬសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពី
សង្គ្្គ មឬការគំរាមកំដហងពីការវាយប្រហាររោយរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។អនែកកប៏តរូវែឹង

3.4 ដំបូន្មា នការពារ�វុត្ថិភាព�គ្មាប់បុររាល
3.4.3 វាយតចមលែការរំរាមែំកហងែនៃងុមូលដ្ឋា ន

មជ្ឈមែ្ឌ លសកមមាភាព
កម្្ត់មនី

រៅ្រណ្ដា ប្ររទសជារបចើន
ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់្ ងាន់្ ងារ
រោយស្រមនីនិងយុទ្ភែ័្ឌ មនិ
ទាន់្ ទៃុះរោឋា ភរិាលទីភានែ កគ់្រ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការ
មនិដមនរោឋា ភរិាលរានជួយ�្ររងកៃើត
ឲ្យម្នមជ្ឈមែ្ឌ លសកមមាភាព
កម្្ត់មនី។មជ្ឈមែ្ឌ លទាងំរនះ
រែើរតួជាភាគី្រ/ឆនែួនរគ្្គ លសបម្្រ់ការ
សបម្រសបមរួលែល់កិច្ប្ឹរងដប្រងកនែុង
ការររាសសម្អា តយុទ្ភែ័្ឌ ោក់សញ្ញា 
សម្្គ ល់តំ្រន់ដែលម្នរបរាះថ្នែ ក់្ដាល់
ការអ្ររ់ំអំពីហានិភយ័
និងរ្វើការតសូ៊មតិសបម្្រ់អនែកដែលរចួ
្ុតជីវតិពីរបរាះថ្នែ ក។់

មជ្ឈមែ្ឌ លទាងំរនះតាម្មមាតា
ែំរែើ រការរោយអង្គភាពសីុវលិ
ប្រោ្រ់អាវុ្ រ្រស់រោឋា ភរិាលរហើយ
រាបំទប្រតិ្រត្ិការមនុសសេ្ម៌និង
អភវិឌ្ឍន។៍មជ្ឈមែ្ឌ លទាងំរនះដតងដត
រៅោចរ់ោយដ�កពីកិច្ប្ឹរងដប្រងដ្នែក
រោធាកនែុងការ
ររាសសម្អា តយុទ្ភែ័្ឌ ឬកង
កម្លា ងំសន្ិសុខនិងនគររាលដែល
រោះបស្យ្រញ្ហា របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។
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អំពីសញ្ញា បពម្នបរា្រ់ជា្ លាូវការនិងរបរៅ្លាូវការរៅកនែុងតំ្រន់រ្រស់អនែក្ ងដែរ។
រៅរពលអាចរករានសូមទាកទ់ងសំុពត័ម៌្នពីអង្គភាពឬមង្ន្ីែូចខាងរបកាម៖

• មជ្ឈមែ្ឌ លសកមមាភាពកម្្ត់មនី(MAC)និងទីភានែ កគ់្រសកមមាភាពមនី
កនែុងបសរុក

• មង្ន្ីសន្ិសុខននអង្គការសហប្រជាជាតិ
• មង្ន្ីសរងកៃតការែ៍ឬទំន្កទ់ំនងដ្នែករោធាននអង្គការសហប្រជាជាតិ
• អង្គការមនិដមនរោឋា ភរិាលនិងទីភានែ កគ់្រ្ ដាល់ជំនួយដែលរ្វើការរៅតំ្រន់

រន្ះ
• បករុមសបម្រសបមរួលការករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះពហុជាតិស្សន៍

ការោិល័យទំន្កទ់ំនងថ្នែ កជ់ាតិសបម្្រ់ការករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះនន
បករុមរ្រសកកមមារកសាសន្ិភាពសរងកៃតការែ៍ឬហវឹកហវឺននិង/ឬ

• អាជាញ ្រមូលោឋា ន។

ជាមយួរានែ រនះដែរបតរូវរសនែើសំុពត័ម៌្ន្រដន្មពីប្រជាពលរែឋាកនែុងមូលោឋា នរោយ
បតរូវពិរបរាះរោ្រល់ជាមយួ្រុរស្ងង្ស្ី្ងនិងកុម្រ្ងរោយស្រពួករគម្ន
ចំរែះែឹងខុសៗរានែ អំពីការគំរាមកំដហងកនែុងមូលោឋា នរោយស្រដតសកមមាភាព
ប្រចានំថងាខុសៗរានែ រ្រស់ពួករគ។រទាះជាោ៉ា ងណ្បតរូវចងចាកំនែុងចិត្ជានិច្ថ្
ប្រជាពលរែឋាដែលរ្វើម្តុភូមិនិវត្ន៍ប្រដហលជាមនិរានែឹងពីការគំរាមកំដហង
កនែុងមូលោឋា នរន្ះរ�ើយ។រ្រើអនែករ្វើែំរែើ ររៅកនែុងតំ្រន់ដែលម្នហានិភយ័ខ្ពស់
សូមរសនែើឲ្យអង្គភាពសីុវលិនិងអង្គភាពរោធាបពមទាងំពលរែឋាកនែុងមូលោឋា ននូវ
សំែួរមយួចំនួនែូចខាងរបកាមរែើម្បីចងបកងជាពត័ម៌្នអំពីការគំរាមកំដហង
រន្ះ៖

• រតើធាលា ្រ់ម្នរបរាះថ្នែ ក់រោយស្រមនីឬយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះរៅកនែុង
តំ្រន់រនះដែលោកព់ន័្នឹងមនុសសេសតវោហនៈឬរថយន្ដែរឬរទ?
រតើអវីខលាះដែលរាន្រងកៃឲ្យម្នរបរាះថ្នែ ករ់ន្ះ(មនីយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះឬ
អន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ/របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ)?រតើរបរាះថ្នែ ករ់ានរកើតរ�ើងរៅ
កដនលាងណ្និងរពលណ្?

3.4 ដំបូន្មា នការពារ�វុត្ថិភាព�គ្មាប់បុររាល
3.4.3 វាយតចមលែការរំរាមែំកហងែនៃងុមូលដ្ឋា ន
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• រតើរៅកដនលាងណ្ខលាះដែលអនែកសងសេយ័ឬែឹងថ្ម្នមនីឬយុទ្ភែ័្ឌ មនិ
ទាន់្ ទៃុះ?

• រតើធាលា ្រ់ម្នការប្រយុទ្រានែ រៅកនែុងតំ្រន់រនះដែរឬរទ?រៅកដនលាងណ្?
• រតើធាលា ្រ់ម្នទាហានរស់រៅ/រ្វើការ/្ លាងកាត់តាមតំ្រន់រនះដែរឬរទ?
• រតើធាលា ្រ់ម្នការ្ ទៃុះបរា្រ់រៅតំ្រន់រនះដែរឬរទ?រៅកដនលាងណ្ខលាះ?
• រតើម្ន្ លាូវថនែល់ោន្លាូវ្លាូវកាតដ់ខវងរានែ វាលដបសអែដាូ ងទឹកឬ្ ទៃះដែលអនែក

មនិរប្រើបរាស់រោយស្រដតរារមភាពីសុវត្ិភាពរ្រស់វាដែរឬរទ?
• រតើ្ លាូវថនែល់ដែលម្នសុវត្ិភាពរៅឯណ្ខលាះ?
• រតើម្នជំរុំរោធាថមាីឬចាស់រៅកនែុងតំ្រន់រនះដែលអនែកគួរដតរជៀសវាង

ដែរឬរទ?រៅកដនលាងណ្ខលាះ?
• រតើអនែកោក់សញ្ញា សម្្គ ល់តំ្រន់របរាះថ្នែ ក់ឬម្នសញ្ញា សម្្គ ល់្ លាូវការដែរ

ឬរទ?
• រតើវារមើលរៅម្នរ្ូររាងែូចរមដាច?

ជាររឿយៗប្រជាពលរែឋាកនែុងមូលោឋា នពំុរានដវកដញកឲ្យរ�ើញភាពខុសរានែ 
រវាងមនីនិងយុទ្ភែ័្ឌ រ្សេងៗរទៀតរ�ើយ។ពួករគប្រដហលជានិោយសំរៅ
រៅរលើបរា្រដ់្រកទូរៅឬបរា្រម់នីទូរៅដត្រ៉ាុរណ្ណ ះ។ការកំែត់ប្ររភទនន
យុទ្ភែ័្ឌ ដែលពួករគសំរៅរៅរលើអាចរ្វើឲ្យម្នភាពខុសរានែ ោ៉ា ងរបចើន
ចំរោះដ្នការរ្វើែំរែើ ររ្រស់អនែក។តំ្រន់ដែលញាំញីរោយមនីឬបរា្រ់ដតងដត
្រងកៃឲ្យម្នរបរាះថ្នែ ក់ចំរោះការរ្វើែំរែើ ររបចើនជាងយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ។
រទាះជាោ៉ា ងណ្រ្រើម្នការសងសេយ័បតរូវសនមាតថ់្វាអាបកក់្រំ្ុតរហើយបតរូវ
រជៀសវាងតំ្រន់រន្ះ។រទាះ្រីជាម្នប្រភពដតមយួ្រញ្ជា កប់រា្រ់ថ្តំ្រន់រន្ះ
របរាះថ្នែ ក់ករ៏ោយបតរូវដតរជៀសវាងវា!

រ្រើអនែកទទួលពត័ម៌្នថមាីទាកទ់ងនឹងការគំរាមកំដហងកនែុងមូលោឋា នរោយស្រមនី
ឬសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មសូម្ ដាល់ពត័ម៌្នរន្ះែល់ការោិល័យកណ្ដា ល
រ្រស់អនែកមជ្ឈមែ្ឌ លសកមមាភាពកម្្ត់មនីកនែុងបសរុកទីភានែ កគ់្រសកមមាភាព
មនីមង្ន្ីសន្ិសុខននអង្គការសហប្រជាជាតិឬបករុមសបម្រសបមរួលការករមទៃច

3.4 ដំបូន្មា នការពារ�វុត្ថិភាព�គ្មាប់បុររាល
3.4.3 វាយតចមលែការរំរាមែំកហងែនៃងុមូលដ្ឋា ន

រប្រើសុភវនិិច្យ័។រៅ
រពលម្នការសងសេយ័
បតរូវរៅខាងរបរៅ!
មុនរពលរ្រើក្រររៅកនែុង
តំ្រន់ជរម្លា ះបតរូវពិនិត្យ
ជាមយួអាជាញ ្រមូលោឋា ន
អំពីមនីប្រឆ្ងំរថយន្។
កំុរ្រើក្រររៅរលើជាយ្លាូវ!
រៅរលើោន្លាូវដែលម្ន
សំែឹករបចើន។រៅរលើ
្លាូវថនែល់ឬ្ លាូវលំដែល
ម្នការរប្រើបរាស់របចើន
និងរៅរលើ្ លាូវបកាល
ររៅសូ៊រៅរពលណ្
អាចរ្វើរាន។បតរូវប្រយត័នែ
ចំរោះវត្ុរារាងំែំរែើ ររៅ
រលើ្ លាូវថនែល់ឬរលើ្ លាូវលំ។
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សំែល់ជាតិ្ទៃុះពហុជាតិស្សន៍ការោិល័យទំន្កទ់ំនងថ្នែ កជ់ាតិសបម្្រ់
ការករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះននបករុមរ្រសកកមមារកសាសន្ិភាពសរងកៃតការែ៍ឬ
ហវឹកហវឺនរែើម្បីឲ្យពួករគអាចដចករដំលកវាជាមយួអង្គការនិងសម្ជិក្រុគ្គលិក
ែនទរទៀត។

រហើយកំុរភលាចជូនែំែឹងែល់អនែកែនទរទៀតអំពីដ្នការរ្វើែំរែើ រ
រ្រស់អនែករទាះ្ីរជាការរ្វើែំរែើ ររ្រស់អនែកម្នលកខាែៈជាឯកជន
ឬសបម្្ររ់រាល្រំែងការគ្រករ៏ោយ។

3.4.4សកបើេុេវិនិច្ព័យ

• កំុចូលរៅកាន់តំ្រន់ដែលរគែឹងឬសងសេយ័ថ្ញាំញីរោយស្រមនីរហើយ
បតរូវរប្រើបរាស់ដត្ លាូវដែលរានររាសសម្អា តមនីនិងម្នការអនុញ្ញា ត
្រ៉ាុរណ្ណ ះ។

• កំុ្រ៉ាះោល់ឬចូលរៅជិតមនីយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះឬដែលរគររាះ្រង់
រចាលឬរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។កំុចូលរៅជិតទីតាងំឬរបគឿង្ររកិាខា ររោធា។

• កំុចូលរៅជិតយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះឬយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាល
ការំភលាើងឬសម្ភា រដែលរគររាះ្រង់រចាលដែលរមើលរៅរ�ើញរៅខុស
កដនលាងរែើមពីរបោះវាអាចជាអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ។រៅកនែុងស្្នភាព
ជរម្លា ះជាការប្ររសើរគួរដតសនមាត់ថ្រថយន្និងទីតាងំរោធាដែលរគ
ររាះរចាលទាងំអស់យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះនិងយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់
រចាលសុទ្ដតជាអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ។បតរូវម្នអនែកឯករទសបតរួតពិនិត្យ
ឲ្យរានហមាតច់ត់រករមើលវត្ម្នអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។
បតរូវប្រយត័នែចំរោះអវីមយួដែលម្នដខសេខុស្ មមាតាចូលមកកាន់វាឬរចញពី
វា។ែូចរានែ ដែរសោវ វុ្ ដែលរគររាះ្រង់រចាលក៏អាចបតរូវរានរគ្ ទៃុកនិង
ស្ិតកនែុងស្្នភាពដែលរាមា នរស្រភាពឬរាមា នអនែកែឹង្ ងដែរ។

• កំុររ ើសយកវត្ុអវីមយួដែលចា្រអ់ារមមាែ៍លុះបតាដតអនែករានរ្វើឲ្យបជរុះវា
រោយខលាួនអនែក។

រូបភាពទី3.15

(រ្ូរភាពពីរែំ្រូង)រៅរលើ
តំ្រន់ដែលរានរ្វើែំរែើ រ។
បតរូវម្នការរបតៀមខលាួនកនែុង
ការបត�្ររ់បកាយវញិ(រៅ
រាល់កង)់។រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/

ThomasEnke

រូបភាពទី3.16

កំុរ្រើក្រររៅរលើដគម្លាូវឬ
ជាយ្លាូវ។អនែករ្រើក្រររថយន្
កំពុងប្រថុយនឹងរបរាះថ្នែ ក់ដែល
មនិចារំាច់។រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/

ThomasEnke

3.4 ដំបូន្មា នការពារ�វុត្ថិភាព�គ្មាប់បុររាល
3.4.4 សគ្បើ�ភុវថិនថិ្្័យ
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• បតរូវែឹងថ្បតរូវរាយការែ៍ជូននរណ្និងរាយការែ៍អំពីអវីខលាះ។
តាម្មមាតាមជ្ឈមែ្ឌ លសកមមាភាពកម្្ត់មនីនិងអង្គការសកមមាភាព
មនីដតងដតរោះបស្យ្រញ្ហា គំរាមកំដហងរោយស្របរា្រម់នីនិង
សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មដែល្រងកៃជាការគំរាមកំដហងមនុសសេឬវត្ុរារាងំ
ែំរែើ រែល់ការអភវិឌ្ឍចំដែករោធានិងនគររាលដតងដតរោះបស្យ
្រញ្ហា យុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាលនិងរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែដែល្រងកៃជាការ
គំរាមកំដហងដ្នែកសន្ិសុខ។

• បតរូវម្នការប្ររុងប្រយត័នែខ្ពស់ចំរោះចម្កៃ រមនីតំ្រន់ដែលញាំញីរោយ
សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មឬរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែដែលរគែឹងឬម្នការ
សងសេយ័រៅជិតៗរន្ះរទាះ្រីជាតំ្រន់រន្ះម្នោក់សញ្ញា សម្្គ ល់កដាីឬ
រាមា នកដាី។អំ�ុងរពលសទៃងរ់មើលតំ្រន់ដែលរានោក់មនីតំ្រន់ដែលម្ន
របរាះថ្នែ ក់តូចតាចជាងរនះអាចបតរូវរានរគរមើលរលំង។មនីឬយុទ្ភែ័្ឌ 
ក៏អាចចល័តរោយស្ររភលាៀងនិងសំែឹកែី្ ងដែរ។រ្រើអនែកស្ិតរៅជំុវញិ
តំ្រន់ដែលរានររាសសម្អា តមនីឬសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មសូមកំុ
រៅជិតបករុមររាសសម្អា តមនីលុះបតាដតម្នរគអរញជា ើញឲ្យអនែកចូលរៅ
រហើយ្រន្ទៃ ្រ់មកបតរូវររារពតាមការដែន្ំរ្រស់ពួករគបគ្រ់រពលរវោ។

• ការ្រញជាូ នពត័ម៌្នតាមវទិ្យទុាកទ់ងឬទូរសពទៃនែ្ររញ្ញនូវរលកវទិ្យុដែល
អាច្ររងកៃើតរានជាកិ្រអគ្គិសនីរ្រស់របគឿងឧ្រករែ៍ដែល្រញ្ជា រោយ
វទិ្យទុាកទ់ងឬយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះប្ររភទមយួចំនួន។រជៀសវាងរ្វើការ
្រញជាូ នពត័ម៌្នតាមវទិ្យទុាកទ់ងឬទូរសពទៃនែរៅជំុវញិយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ
អន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃឬរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែរៅចម្ងា យជិតជាង50ដម៉ាបត។

• រ្រើអនែកកំពុងរ្វើសកមមាភាពស្ងសង់ជីកអែដាូ ងឬស្ងសង់ស្្ព នឬ
ដបពកជីករៅតំ្រន់ទាងំឡាយដែលជាកមមាវត្ុននការ្រំ្ទៃុះបរា្រដ់្រក
បទងប់ទាយ្ ំបតរូវែឹងថ្អនែកអាចជីករ�ើញបរា្រម់នីនិងយុទ្ភែ័្ឌ មនិ
ទាន់្ ទៃុះ។រ្រើែូរចានែ ះដមនសូម្រញ្ឈ្រ់សកមមាភាពជីកភាលា មរចួររាសសម្អា ត
ការោឋា នរ្រស់កមមាករទាងំអស់រហើយជូនែំែឹងែល់អាជាញ ្រមូលោឋា ន។
កំុព្យោមចល័តយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះឬមនីទាងំរន្ះ។

• រ្រើអនែករបរាង្ររងកៃើតការោិល័យឬ្ ទៃះរៅកនែុងតំ្រន់ជរម្លា ះឬរបកាយជរម្លា ះ

រូបភាពទី3.17

យុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាល
រៅជិត្ លាូវថនែល់រមើលរៅចដមលាក
(រៅអាហវហាកៃ នីស្្ន)។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

រូបភាពទី3.18

យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ៖បរា្ររ់ផ្លា ង
ប្រឆ្ងំយន្រហាះម្នររំសវ្ ទៃុះខាលា ងំ
្ុន20mmដែលរមើលរៅែូច
ថមាមយួែំុ(រៅអាហវហាកៃ នីស្្ន)។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

3.4 ដំបូន្មា នការពារ�វុត្ថិភាព�គ្មាប់បុររាល
3.4.4 សគ្បើ�ភុវថិនថិ្្័យ
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បតរូវពិនិត្យឲ្យែឹងថ្តំ្រន់ដែលរៅជិតៗរន្ះពំុម្នឃាលា ងំទុកសោវ វុ្ ឬ
បរា្រ់ររំសវដែលរគរានររាះ្រងរ់ចាលឬរ្សេងពីរនះរ�ើយ។ការរៅដក្បរ
ឃាលា ងំទុកសោវ វុ្ ឬបរា្រ់ររំសវដតងដត្រងកៃហានិភយ័រហើយរ្រើម្នការ
រប្រើបរាស់ោ៉ា ងសកមមាអាចនឹងរងការវាយប្រហារ។

3.4.4.1ការសធវាើដំសណើ រតាមរថយន្ត

• ជូនែំែឹងែល់ការោិល័យរ្រស់អនែកអំពីកាល្រររិច្ទរពលរម្៉ា ងនិង
្លាូវរ្វើែំរែើ រដែលអនែករានរ្វើដ្នការទុករោយ្រំរពញរៅរលើលមអាតិ្រ
ញ្ជា កក់មមាវ ិ្ ីរ្វើែំរែើ រ។(ឧទាហរែ៍អំពីដ្នទី្រគ្ហា ញ្ លាូវម្នរៅកនែុង
ឧ្រសម្ពន័្1បពមទាងំការ្ររោិយអំពីររ្រៀ្ររប្រើបរាស់វា្ ងដែរ។)រ្រើអនែក
ផ្លា ស់្រដាូរ្ លាូវរ្រស់អនែកសូមជូនែំែឹងែល់ការោិល័យរ្រស់អនែក។រ្រើអនែក
មនិអាចបរាបស័យទាកទ់ងរានរទរន្ះយកលអាបតរូវកំុគ្ករចញពី្ លាូវដែល
រានរបរាងទុក។បតរូវែឹងថ្រ្រើអនែកមនិអាចមកែល់ររាលរៅរ្រស់អនែកឬ
បត�្រ់មកវញិតាមរម្៉ា ងកំែត់អង្គការរ្រស់អនែកនឹងមកតាមរកអនែក។

• រៅរពលណ្អាចរ្វើរានបតរូវរ្វើែំរែើ ររោយម្នអនែកអមែំរែើ រម្នែ ក់
យកលអាបតរូវជាអនែកដែលស្្គ ល់តំ្រន់និង្ លាូវដែលអនែកបតរូវការរប្រើរ្រើអនែកមនិ
ស្្គ ល់តំ្រន់ឬ្ លាូវរន្ះ។ភាគរបចើនការរ្វើែំរែើ រតាមរថយន្ពីររបគឿងគឺ
ជាការប្ររសើរ្រំ្ុត។

• រ្រើក្រររោយប្ររុងប្រយត័នែររារពតាមវនិយ័និងតាមលំោ្រលំ់រោយដែល
រាន្រញ្ជា ។រកសាចម្ងា យចរន្លា ះពីរថយន្មយួរៅមយួរទៀតនិងបតរូវម្ន
ការប្ររុងប្រយត័នែកនែុងការឈ្រ់ភាលា មៗអាបស័យរៅរលើការគំរាមកំដហងរោយ
របគឿង្ទៃុះនិងការរប្រើបរាស់វធិានការទ្រទ់ល់ប្រឆ្ងំរអ�ិចបតរូនិច។

• រៅរពលចា្ររ់្ដាើមការរ្វើែំរែើ ររៅរពលបពឹកបតរូវទុករពលបគ្រប់រាន់
រែើម្បីឲ្យចរាចរែ៍កនែុងមូលោឋា នម្នការថយចុះមុនរពលរចញែំរែើ រ
រ្រស់អនែក។ប្រកានខ់ាជា ្រ់រៅនឹង្ លាូវដែលម្នរគរ្វើែំរែើ ររបចើនរហើយបតរូវ
ស្ិតរៅកនែុងតំ្រន្់ លាូវដែលម្នរគរ្វើែំរែើ រ។ររៀ្រចំដ្នការសបម្្រក់ាររ្វើ
ែំរែើ ររ្រស់អនែកឲ្យរានលអារជៀសវាងការរប្រើបរាស់្ លាូវដែលម្នរបរាះថ្នែ ក់

3.4 ដំបូន្មា នការពារ�វុត្ថិភាព�គ្មាប់បុររាល
3.4.4 សគ្បើ�ភុវថិនថិ្្័យ

រូបភាពទី3.19

្លាូវថនែល់រៅអាហវហាកៃ នីស្្ន
ដែលម្នថមាជាសញ្ញា សម្្គ ល់ពែ៌
បកហមនិងពែ៌ស។រៅ
ខាងពែ៌សជានិច្!រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke
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របកាយពីម្នរភលាៀងធាលា ក់រជាគជាំនិងរពញមយួរែូវវសសា៖ជងហាុក្ លាូវម្ន
លិចទឹករបរៅៗអាចជំរញុឲ្យអនែកចាករចញពីតំ្រន់“សុវត្ិភាព”។មនីអាច
បតរូវរានចល័តឬ្រគ្ហា ញឲ្យរ�ើញរោយស្ររភលាៀង។

• កំុរ្វើែំរែើ ររៅរពលយ្រ។់រ្វើដ្នការែំរែើ ររ្រស់អនែកឲ្យច្រ់កនែុង
រយៈរពលពីររម្៉ា ងមុនរពលនថងាលិច។ការែ៍រនះនឹងរ្វើឲ្យអនែកនិង
ទី្រញ្ជា ការរ្រស់អនែកម្នរយៈរពលពីររម្៉ា ងដែលរៅភលាឺកនែុងការរឆលាើយត្រ
រៅនឹងរបរាះអាសននែណ្មយួ។្រដន្មពីរលើរនះរទៀតសញ្ញា និង
តបមរុយបពម្នបរា្រអ់ំពីមនីមនិអាចរមើលរ�ើញរៅរពលយ្រ់រាន
រ�ើយ។

• រៅរពលណ្អាចរ្វើរានបតរូវស្ិតរៅរលើ្ លាូវបកាលររៅសូ៊ជានិច្រទាះ្រី
ជាវាម្ននយ័ថ្ការរ្វើែំរែើ រនឹងកានដ់តយូរករ៏ោយ។ជាទូរៅ្លាូវ
បកាលររៅសូ៊ទំនងជាមនិសូវម្នរគោក់មនីជាង្ លាូវមនិបកាលររៅសូ៊។
រទាះជាោ៉ា ងណ្ជងហាុក្ លាូវនិងជាយ្លាូវ(ឬដគម្ លាូវ)រ្រស់្ លាូវបកាល
ររៅសូ៊្ដាល់ឱកាសកនែុងការោក់្រងកៃ្រ់មនីែូរចនែះបតរូវរជៀសវាងជងហាុក្ លាូវ
និងរជៀសវាងការរ្រើក្ររចុះពី្ លាូវបកាលររៅសូ៊។កំុចាករចញពី្ លាូវថនែល់ឬ
ោន្លាូវសំខាន់រៅរពល្រត់រថយន្រ្រស់អនែក។រ្រើរថយន្រ្រស់អនែកធាលា យ
កង់ឬរថយន្រន្ះខូចកំុអូសមកដអ្រខាង្ លាូវ្រ៉ាុដន្គួរដតជួសជុលវារៅរលើ
ចំដែក្ លាូវដែលរ�ើញម្នការរប្រើបរាស់ជាកដ់សដាងឬម្នបកាលររៅសូ៊។

• រៅរលើ្ លាូវែីភក់បតរូវស្ិតរៅរលើោន្ លាូវដែលរ្វើែំរែើ ររានបសរួលជានិច្។
ោន្លាូវបតរូវម្នទំហំ្ ំលមាមសបម្្រ់រថយន្រ្រស់អនែក។ឧទាហរែ៍កង់
រថយន្្ ុន្ំម្នទំហំទូោយជាងកង់រថយន្ដែលែំរែើ រការរោយកង់
្រនួ។វាអាចពបងីករចញរបរៅោន្ លាូវដែលម្នបស្្រ។់

• បតរូវប្រយត័នែឧ្រសគ្គរៅរលើ្ លាូវថនែល់ឬ្ លាូវលំ។ឧ្រសគ្គរៅរលើ្ លាូវថនែល់អាច
ជា្ លាូវវាងដែលបតរូវរានររៀ្រចំរ�ើងរែើម្បីរ្វើឲ្យអនែករែើរជាន់ពីរលើឬរ្រើក្ររចុះ
ពី្ លាូវថនែល់រៅកាន់ចម្កៃ រមនី។កំុរចញពី្ លាូវថនែល់រែើម្បីឲ្យរថយន្ឆលាងកាត់រៅ
ឲ្យទាន់រគឆលាងកាត់ឧ្រសគ្គឬដឆវលជំុវញិ។រ្រើចារំាច់បតរូវបត�្រ់របកាយ
វញិរហូតែល់រករ�ើញម្នចំដែក្ លាូវដែលម្នសុវត្ិភាព។បតរូវប្រយត័នែ
ចំរោះការរចញពីបទរូង្ លាូវរៅកាន់កដនលាងចតរៅចំរហៀង្ លាូវពីរបោះវាអាច
ម្នរគោក់មនី។
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• កំែត់មុំនិងចំដែក្ លាូវដែលរមើលរ�ើញរៅចរន្លា ះអនែករ្វើែំរែើ ររៅកនែុង
រថយន្។

• រករមើលសញ្ញា សម្្គ ល់និងសញ្ញា រៅរលើែី។សរមលាៀក្រំោក់ខុសដ្រលាក
ពី្ មមាតារៅរលើរែើមរឈើថមាពីរឬ្ីរែំុអាចជាតបមរុយបរា្រ់ថ្ម្នការ
វាយប្រហាររោយរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។

• បតរូវម្នការប្ររុងប្រយត័នែជាពិរសសរៅចំែុចរបរាះថ្នែ កខ់ាលា ងំែូចជាស្្ព ន
្លាូវ្រំដ្រកចំែុចឈ្រ់និងចំែុច្រន្យរល្បឿន។ចំែុចទាងំរនះម្ន
ការទាកទ់ាញ្រំ្ុតសបម្្រ់ការវាយប្រហាររោយរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។កំុ
រ្រើក្ររជំុវញិរន្ងំ្រិទ្ លាូវរ្រស់អតីតទីតាងំរោធា។កំុរ្រើក្ររពីរលើវត្ុ
ណ្មយួរៅរលើ្ លាូវថនែល់។ថង់បកោសបកណ្ត់មយួកំណ្ត់ឬកាដា ររឈើ
សុទ្ដតអាចោក់កំរាងំមនីអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃឬរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។
រ្រើក្រររោយយកចិត្ទុកោក់កនែុងរល្បឿនយឺតៗ។

• កំុរចញពី្ លាូវថនែល់រោយរហតុ្លណ្មយួរទាះ្រីជាបតរូវសបម្កឲ្យរាត់
ហត់ករ៏ោយ។ឈ្រ់រៅកដនលាងដែលរានរ្វើែំរែើ រនិងរែើររៅពីរបកាយ
រថយន្រ្រស់អនែក។

• រជៀសវាង្ លាូវឬតំ្រន់ដែលធាលា ្រ់រងការវាយប្រហាររោយរប្រើរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ
រហើយបតរូវរជៀសវាងតំ្រន់ទាងំរនះពីរបោះរយើងមនិអាចរា៉ា នស់្មា នថ្នឹង
ម្នការវាយប្រហាររលើករបកាយរៅរពលណ្រានរ�ើយ។

• ្លាូវថនែល់ដែលរប្រើបរាស់រានបសរួលរៅរពលនថងាអាចជាពំុបសរួលរៅរពល
យ្រ់រ�ើយរ្រើម្នបករុមដែលម្នជរម្លា ះកំពុងដតម្នសកមមាភាពរៅកនែុង
តំ្រនរ់ន្ះ។គួរយកចិត្ទុកោក់រៅរពលចូលរៅកាន់ទីប្រជំុជនឬភូមិរៅ
រពលបពឹកបពលឹមឬរពលបពល្រ់ពីរបោះជួនកាលម្នរគោក់មនីរែើម្បី
ការោររៅរពលយ្រ់ងងឹត។បរានដ់តររារពតាមវធិានរនះរោយទុកឲ្យ
ចរាចរែ៍ន្ំមុខអនែករៅរពលបពឹករហើយមនិបតរូវរ្វើែំរែើ ររបកាយរពល
ងងឹតរៅតំ្រន់ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់រោយស្រមនីរ�ើយ។

• ោក់ដខសេបកវា៉ា ត់ការោរសុវត្ិភាពបគ្រ់រពលរវោ។្រនទៃុះរ្រស់មនីឬរបគឿង
្ទៃុះដកនចនែអាចរញុបចានអនែកែំរែើ ររៅ្រុកនឹងែំ្រូលរថយន្ដែល្រងកៃឲ្យ
ម្នរ្រសួ្ ងាន់្ ងាររៅបតង់កបាលឬបតង់កឬវាអាចរ្វើឲ្យរថយន្បកឡា្រ់
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រោយបគដវងអនែកែំរែើ រជំុវញិកា្រ៊នីជួនកាលអាច្រណ្ដា លឲ្យស្លា ្រ់ឬ
រងរ្រសួរ្រើរាមា នការ្រគ្កៃ រ។

• មុនរពលអនែកឈ្រ់រថយន្បតរូវរករមើលែងច្រជីកសបម្្រ់ជីកររ ដ្ា ឬ
ស្នែ មជីករៅរលើែី។ហាមចតរថយន្រ្រស់អនែករៅបតង់ចំែុចរនះ។
រៅរពលឈ្រ់មដាងៗ(រោយរបរាងទុកឬពំុរានរបរាងទុក)រ្វើការ
បតរួតពិនិត្យកនែុងចម្ងា យ5/25មែូចម្ន្រគ្ហា ញរៅកនែុងឧ្រសម្ពន័្A3។

• ធាន្ថ្អនែករ្រើក្រររ្រស់អនែករានទទួលការ្រែដាុ ះ្រណ្ដា លអំពីសុវត្ិភាព
សបម្្រ់អនែករ្រើក្ររ។

3.4.4.2ការសធវាើដំសណើ រសដ្យសថមាើ រសជើ ង

• ទុកឲ្យអនែកន្ំ្ លាូវជាអនែកន្ំ្ លាូវអនែក។ទុកឲ្យម្នចម្ងា យោ៉ា ងរហាចណ្ស់
បរាំដម៉ាបត្រ៉ាុដន្យកលអាគួរដត25ដម៉ាបតចរន្លា ះពីសម្ជិកម្នែ ក់រៅសម្ជិក
ម្នែ ក់រទៀតកនែុងបករុម។

• កំុរែើរកាត់តាមតំ្រន់ដែលម្នរកុខាជាតិែុះបទរុ្របទរុល។ជំនួសមកវញិបតរូវ
ប្រកាន់ខាជា ្រ់រៅនឹងចិរញ្ើម្ លាូវដែលម្នបកាលររៅសូ៊និង្ លាូវលំដែលម្ន
អនែករប្រើបរាស់របចើន។

• បតរូវកាន់របគឿង្ររកិាខា រ/វទិ្យុទាកទ់ងនិងឈុតរបគឿងសរង្គ្្គ ះ្រឋមបគ្រ់
រពលរវោ។កំុទុកវារចាលរៅកនែុងរថយន្រ្រស់អនែក។សម្ភា រទាងំរនះគួរដត
កាន់រោយមនុសសេម្នែ ក់ដែលរែើររៅចំកណ្ដា លបករុមឬរឆ្្ព ះរៅខាងរបកាយ
រហើយមនិដមនកាន់រោយអនែកន្ំ្ លាូវរ�ើយ។

• កំុចល័តវត្ុរារាងំែំរែើ រពីរបោះអាចម្នរគោក់មនីឬអន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃ។
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• កំុចូលរៅកាន់អរារដែលរគររាះ្រងរ់ចាលកំុរែើររបកាមស្្ព នឬរៅ
ទសសេនកិច្ទីតាងំដែលរគររាះ្រង់រចាល។ប្ឹរកសាជាមយួប្រជាពលរែឋាកនែុង
មូលោឋា ននិងសរងកៃតរមើលការប្របពឹត្រ្រស់ពួករគរែើម្បីដសវងយល់្រដន្ម
អំពីតំ្រន់ម្នសុវត្ិភាពរៅកនែុងសហគមន។៍

• ្រែិរស្រៅរពលដែលអនែកណ្ម្នែ ក់ចងយ់កមនីយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះឬ
របគឿង្ ទៃុះដកនចនែមក្រគ្ហា ញអនែក។

• កំុ្រ៉ាះោល់វត្ុដែលមនិស្្គ ល់ឬមនិែឹងរៅកនែុងតំ្រន់ដែលញាំញីរោយ
មនី/សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម/របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។កំុប្រមូលវត្ុអនុសសាវរយី៍
ពីសង្គ្្គ មរហើយកុំចូលរៅជិតរថយន្ឬទីកដនលាងរោធាដែលរគរាន
ររាះ្រង់រចាល។

• កំែត់មុំនិងចំដែក្ លាូវដែលរមើលរ�ើញរៅចរន្លា ះសម្ជិកបករុម។
• រករមើលសញ្ញា សម្្គ ល់និងសញ្ញា រលើែី។សរមលាៀក្រំោក់ខុសដ្រលាកពី្ មមាតា

រៅរលើរែើមរឈើថមាីពីរឬ្ីរែំុអាចជាតបមរុយបរា្រ់ថ្ម្នការវាយប្រហារ
រោយរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។

• បតរូវម្នការប្ររុងប្រយត័នែជាពិរសសរៅចំែុចរបរាះថ្នែ កខ់ាលា ងំែូចជាស្្ព ន
្លាូវ្រំដ្រកចំែុចឈ្រ់និងចំែុច្រន្យរល្បឿន។ចំែុចទាងំរនះម្ន
ការទាកទ់ាញ្រំ្ុតសបម្្រ់ការវាយប្រហាររោយរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ។

• កំុរែើរជាន់ពីរលើែងច្រជីកនិងររ ដ្ា ឬស្នែ មជីករៅរលើែី។
• ររារពតាមវធិានសបម្្រ់ការគ្រនិងការរ្វើែំរែើ រជាលកខាែៈឯកជន

ទាងំរនះរៅកនែុងតំ្រន់ដែលរគែឹងឬសងសេយ័ថ្ម្នរបរាះថ្នែ ក។់
ជានិច្កាលបតរូវធាន្ឲ្យរានថ្អនែករានជូនែំែឹងែល់នរណ្ម្នែ ក់អំពី
ដ្នការរ្វើែំរែើ ររ្រស់អនែក។

• សរ្ុរមកបតរូវម្នការប្ររុងប្រយត័នែជានិច្។

3.4 ដំបូន្មា នការពារ�វុត្ថិភាព�គ្មាប់បុររាល
3.4.4 សគ្បើ�ភុវថិនថិ្្័យ
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ស្ធារែៈរែឋាប្រជា្ិ្ររតយ្យកុងរហា្គ
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/Marc Vailant
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 កផនៃែេី                   

នីតថិវថិធី 
គ្រា មាន អា�ននៃ

4
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4.1នីតិវិធីករម្នអាេន្នសៅ្រ្នុងតំបន់ថដលញាញំីសដ្យ

រសំេវ្ ទាុោះឬចម្កៃ រមីន

រៅរពលស្ិតរៅកនែុងតំ្រន់ដែលម្នយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះនិងដែលរគររាះ្រង់
រចាល“ការមនិចូលរៅជិត”និង“ការមនិ្រ៉ាះោល់”គឺជាររាលការែ៍សុវត្ិភាព
មូលោឋា នដែលបតរូវរកសាឲ្យអនែកម្នសុវត្ិភាព។រ្រើអនែករ�ើញយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ
ណ្មយួឬអនែករានចូលរៅកាន់តំ្រន់ណ្មយួដែលរោររពញរោយយុទ្ភែ័្ឌ 
វាមនិដមនបតរូវដតម្ននយ័ថ្អនែកស្ិតរៅកនែុងចម្កៃ រមនីរ�ើយ។តាម្មមាតាអនែក
ឯករទសដតងដតរៅតំ្រនរ់នះថ្ជាសមរភូម។ិរៅកនែុងតំ្រន់ដ្រ្ររនះយុទ្ភែ័្ឌ 
មនិទាន់្ ទៃុះែូចជាបរា្រ់ដ្រកតូចៗឬបរា្រ់រ្សេងៗរទៀតអាចរ�ើញម្នរៅរលើែី
រៅរលើរែើមរឈើឬរៅកដនលាងរ្សេងរទៀត។កដនលាងទាងំរនះមនិដមនម្នរបរាះថ្នែ ក់
តិចជាងចម្កៃ រមនីរ�ើយរហើយភាគរបចើនននរសចកដាីដែន្ំរៅរពលខាងមុខ
គឺែូចរានែ ។ររាលការែ៍ដែលលអា្រំ្ុតគឺបតរូវរជៀសវាងតំ្រន់ទាងំរនះ្រ៉ាុដន្បតរូវ
រាយការែ៍អំពីអវីដែលអនែកសរងកៃតរ�ើញរែើម្បីធាន្ថ្មជ្ឈមែ្ឌ លសកមមាភាព
កម្្ត់មនី(MAC)ឬអាជាញ ្រោកព់ន័្រ្សេងរទៀតែូចម្នររៀ្ររា្រ់ពីខាងរែើមមក
រានែឹងអំពីការគំរាមកំដហងជាកោ់ក់រន្ះ។

រទាះជាោ៉ា ងណ្រ្រើអនែកប្រទះរ�ើញតបមរុយបពម្នអំពីមនី/យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់
្ទៃុះ/របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ(ឧទាហរែ៍មនី/យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះដែល្រគ្ហា ញឲ្យរ�ើញ
ឬររ ដ្ា ដែលម្ន្ ទៃុះមនី/យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ)អនែកគួរដតសនមាត់ថ្អនែកស្ិតរៅ
កនែុងតំ្រន់របរាះថ្នែ ក់រលើកដលងដតអនែកបរាកែកនែុងចិត្ថ្អនែកស្ិតរៅរលើ្ លាូវថនែល់ឬ
្លាូវលំដែលម្នសុវត្ិភាព។រៅរពលណ្ស្ិតរៅកនែុងតំ្រន់ដ្រ្ររនះម្នកិច្ការ
តិចតួច្រំ្ុតដែលអនែកមនិដមនឯករទសអាចរ្វើរានរហើយជំន្ញដែលបតរូវការ
សបម្្រ់រោះបស្យជាមយួនឹងរបគឿង្ ទៃុះទាងំរនះនិងស្្នភាពរៅកនែុងចម្កៃ រមនី
មនិអាច្ររបងៀនរានឬររៀនរានរោយនចែន្យរានរ�ើយ។

នីតថិវថិធីគ្រាមានអា�ននៃ

4 នីតថិវថិធីគ្រា មាន អា�ននៃ

រូបភាពទី4.1

សំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មដែល
បគ្រែែដា ្រ់រោយឫសរឈើនិង
សលាឹករឈើពំុម្ន
ភាពគ្យបសរួលកនែុងការរករ�ើយ
(រៅរាល់កង)់។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke
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ដ្នែករនះ្រគ្ហា ញពីនីតិវ ិ្ ីបរាម្នអាសននែទូរៅមយួចំនួនរ្រើអនែកគិតថ្អនែកស្ិត
រៅកនែុងតំ្រន់ដែលញាំញីរោយជាតិ្ ទៃុះឬចម្កៃ រមនី។

4.1.1នីតិវិធីករម្នអាេន្នសដ្យសថមាើ រសជើ ង

មរ្្យរាយពីរដែលទំនង្រំ្ុតដែលអនែកនឹងែឹងថ្អនែកកំពុងស្ិតរៅកនែុង
តំ្រនម់្នមនីគឺម្នការ្ ទៃុះឬអនែករ�ើញម្នមនីឬសញ្ញា មនី។រ្រើម្ននរណ្
ម្នែ ករ់ងរ្រសួអនែកមនិបតរូវរត់រៅជួយ�រោយតក់បកហល់រពករទពីរបោះអាចជានឹង
្រងកៃរបរាះថ្នែ ក់ែល់ខលាួនឯងនិងអនែកែនទដែលរៅជំុវញិអនែក។រ្រើអនែកយល់ថ្អនែក
កំពុងស្ិតរៅកនែុងចម្កៃ រមនីតាងំចិត្ឲ្យសងា្រ់រហើយរ្វើតាមវធិានទាងំរនះ។

ឈ ឈ្រ់ចលន្ភាលា មៗ។ឈ្រ!់រៅឲ្យរសងាៀមរហើយកំុករបមើករជើងរ្រស់អនែក។
ជូ ជូនែំែឹងនិងបពម្នអនែកដែលរៅជំុវញិខលាួនអនែក។ទូរស័ពទៃសំុជំនួយ្រ៉ាុដន្

រកសាឲ្យអនែកែនទរទៀតរៅឆ្ងា យ។
ក កត់ចំណ្ំតំ្រន់រន្ះ។រតើអនែកអាចរមើលរ�ើញអវីខលាះរទៀត៖មនីដខសេអន្ទៃ ក/់

បរា្រដ់្រក្រនងកៃសញ្ញា មនី?រប្រើដភនែកកំែតរ់កទីតាងំតំ្រន់សុវត្ិភាពដែល
រៅជិត្រំ្ុត៖កដនលាងចុងរបកាយដែលអនែករានែឹងថ្អនែកស្ិតរៅរលើន្ទៃែី
ដែលម្នសុវត្ិភាពែូចជា្លាូវបកាលររៅសូ៊្លាូវលំដែលម្នការរប្រើបរាស់
របចើនរបគឿង្រង្គុ ំរ្រតុងឬដែក។

វា វាយតនមលាសកមមាភាពរ្រស់អនែក។របតៀមបគ្រប់គងស្្នការែ៍។
កំុ កំុករបមើករ្រើពំុម្នការ្រញ្ជា កប់រា្រ់ណ្មយួអំពីតំ្រន់សុវត្ិភាពឬរ្រើអនែក

មនិអាច្ នរៅែល់វារោយពំុរានរែើរជាន់រលើែីដែលមនិរានស្្គ ល់។
រងច់ាំជំនួយមកែល់។

ខែៈរពលរងច់ាំជំនួយអនែករ�ើញហាកែូ់ចជាម្នការរឆលាើយត្រដែល
មនិបគ្រប់រាន។់រ្រើអនែករានររារពតាមនីតិវ ិ្ ីការោរសុវត្ិភាពបតឹមបតរូវ
ទាកទ់ងនឹងការរ្វើែំរែើ ររន្ះវាបរានដ់តជា្រញ្ហា រពលរវោ្រ៉ាុរណ្ណ ះមុន
រពលដែល្រុគ្គលិកដែលម្នសមត្ភាពបគ្រប់រាន់រានមកជួយ�អនែក។
ប្រសិនរ្រើអនែកមនិរ្វើដ្រ្ររនះរទ្លវរិាកអាចជាការស្លា ្រ់ឬរ្រសួ្ ងាន់្ ងារ។

4.1 នីតថិវថិធី គ្រា មាន អា�ននៃ សៅែនៃងុ តំបន់  មាន រសំ�វ ផ្ុុះ ឬ ្ មាកោ រ មីន
4.1.1  នីតថិវថិធី គ្រា មាន អា�ននៃ សដ្យ ស្មាើរសជើង
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បតរូវប្ររុងប្រយត័នែចំរោះអនែកមនិដមនឯករទសដែលមកជួយ�អនែក។ពួករគអាចជាមនិ
រានែឹងអំពីវសិ្លភាពទាងំបសរុងននរបរាះថ្នែ ក់ឬម្នទំនុករបចើនហួសរៅរលើ
ចំរែះែឹងដែលម្នកបមតិរ្រស់ខលាួន។ជួនកាលមនុសសេប្រថុយនឹងហានិភយ័
ដែលមនិអាចទទួលយករានកនែុងការជួយ�សរង្គ្្គ ះអនែករងរ្រសួណ្ម្នែ ក។់

4.1.1.1ដ្្រ់េញ្ញា េម្គា ល់និងរាយការណ៍

រ្រើអនែកជួ្រប្រទះមនីឬយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះអនែកគួររាយការែ៍អំពីទីតាងំរន្ះ
បរា្រ់មជ្ឈមែ្ឌ លសកមមាភាពកម្្ត់មនីនិងអាជាញ ្រោកព់ន័្រ្សេងរទៀត(រមភូមិ
នគររាល្រុគ្គលិករោធាឬអង្គការររាសសម្អា តមនីដែលរៅជិត្រំ្ុត)ែូច
ម្នររៀ្ររា្រ់ខាងរលើ។

កមមាវ ិ្ ីមយួចំនួន្ដាល់ែំ្រូន្មា នឲ្យប្រជាពលរែឋាោក់សញ្ញា សម្្គ ល់តំ្រន់ដែលម្ន
មនីរែើម្បីបពម្នែល់អនែកែនទរទៀតអំពីរបរាះថ្នែ ក់រន្ះ។រៅកនែុងករែីមយួចំនួន
ការោក់សញ្ញា សម្្គ ល់អាចម្នរបរាះថ្នែ ក់ពីរបោះអនែកបតរូវដតដសវងរកនិងោក់
សញ្ញា សម្្គ ល់ដែលសមបស្រែូរចនែះរហើយរៅដតស្ិតកនែុងតំ្រន់មនីមយួរន្ះ

រូបភាពទី4.2

ការោក់សញ្ញា សម្្គ ល់តំ្រន់
របរាះថ្នែ ក់គួរដតរ្វើរ�ើងរោយការ
យកចិត្ទុកោក់និងប្រក្ររោយ
សុវត្ិភាព(រៅរាល់កង)់។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

4.1 នីតថិវថិធី គ្រា មាន អា�ននៃ សៅែនៃងុ តំបន់  មាន រសំ�វ ផ្ុុះ ឬ ្ មាកោ រ មីន
4.1.1  នីតថិវថិធី គ្រា មាន អា�ននៃ សដ្យ ស្មាើរសជើង
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និងប្រដហលជាមនីរ្សេងៗរទៀត្ ងដែរ។្រដន្មពីរលើរនះរទៀតវាអាចជាពំុម្ន
ភាពចបាស់ោស់ចំរោះអនែកែនទរៅរពលមនីោកព់ន័្នឹងសញ្ញា សម្្គ ល់។

ចំែុចសំខាន់ៗ មយួចំនួនអំពីការោក់សញ្ញា សម្្គ ល់ដែលបតរូវចងចាំ
ម្នជាអាទិ៍៖

• កំុចាករចញពី្ លាូវដែលម្នសុវត្ិភាពឬពំុែូរចានែ ះរទបតរូវោក់សញ្ញា បពម្ន
• សញ្ញា ដែលអនែក្ររងកៃើតបតរូវដតអាចរមើលរ�ើញនិងអាចស្្គ ល់រោយ

មនុសសេរពញវយ័និងកុម្រ។អនែកបតរូវែឹងអំពីការោក់សញ្ញា ដែលរគនិយម
រប្រើបរាស់រៅកនែុងតំ្រន់រន្ះ

• សញ្ញា គួរោក់រៅតំ្រន់ដែលម្នសុវត្ិភាពមនិដមនរៅរលើែីដែលម្ន
មនីរន្ះរ�ើយ

• កំុោក់សញ្ញា សម្្គ ល់រលើមនីនីមយួៗ្រ៉ាុដន្បតរូវ្ ដាល់ការ្រញ្ជា កប់រា្រ់ចបាស់
ោស់ថ្ម្នរបរាះថ្នែ ក់និង

• ពិនិត្យជាមយួអង្គការរ្រស់អនែកទាកទ់ងនឹងការោក់សញ្ញា រ្រស់អង្គការ។

4.1.1.2សដើ រកតឡប់តាម្ ្លូវដថដល

ការរែើរបត�្រ់តាម្ លាូវែដែលគឺជានីតិវ ិ្ ីមយួសបម្្រ់ចាករចញពីតំ្រន់ម្ន
មនីរោយរែើរបត�្រ់មកតាម្ លាូវដែលអនែករានចូលមកឲ្យបតរូវតាមគនលាងរជើង
រ្រស់អនែកដែរ។ការរែើរបត�្រ់តាម្ លាូវែដែលមនិដមនជាជរបមើសដែលម្ន
សុវត្ិភាពកនែុងការចាករចញពីចម្កៃ រមនីរ�ើយពីរបោះវាមនិទំនងថ្ោនរជើង
រ្រស់អនែកអាចរមើលរ�ើញពិតបរាកែវញិរទរលើកដលងដតអនែករែើររៅរលើែីភក់ឬ
បពិល។រទាះ្រីជារៅរពលដែលអនែកអាចរមើលរ�ើញោនរជើងករ៏ោយកនី៏តិវ ិ្ ី
រនះម្នរបរាះថ្នែ ក់្រំ្ុតដែរពីរបោះអនែកអាចជានឹងជំព្រ់រជើងែួលឬោក់រជើង
រ្រស់អនែកមនិបតរូវតាមគនលាងចាស់។បតរូវប្ររុងប្រយត័នែ្ ងដែរថ្អាចម្នដខសេអន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃដែលម្នតងស់្យងុទា្រដែលពំុរានរមើលរ�ើញរៅតាម្ លាូវរៅកាន់
ភូមសិ្ង្ស្រន្ះដែលអាចម្នរគ្រ៉ាះោល់រហើយ្រណ្ដា លឲ្យមនីរន្ះ្ ទៃុះរ�ើង។

រូបភាពទី4.3

កំុចាករចញពី្ លាូវដែលម្ន
សុវត្ិភាព(រៅរាល់កង)់។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

4.1 នីតថិវថិធី គ្រា មាន អា�ននៃ សៅែនៃងុ តំបន់  មាន រសំ�វ ផ្ុុះ ឬ ្ មាកោ រ មីន
4.1.1  នីតថិវថិធី គ្រា មាន អា�ននៃ សដ្យ ស្មាើរសជើង
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រៅ្រណ្ដា ប្ររទសមយួចំនួនការរងច់ាំជំនួយមកែល់អាចជាពំុអាចអនុវត្រាន
ឬម្នសុវត្ិភាពរ�ើយ។រ្រើអនែកចង់ររៀនសូបតអំពីវ ិ្ ីរែើរបត�្រ់តាម្ លាូវែដែល
រ្រស់អនែករែើម្បីចាករចញពីចម្កៃ រមនីបតរូវដតប្ឹរកសារោ្រល់ជាមយួអនែកឯករទស
មកពីមជ្ឈមែ្ឌ លសកមមាភាពកម្្ត់មនីរហើយបតរូវដតររៀនសូបតអំពីនីតិវ ិ្ ីបតឹមបតរូវ
តាមរយៈការហវឹកហាត់ជាកដ់សដាង។

4.1.1.3ការោ្រ់រុ្រដី

ការចាករ់កុែីគឺជាវ ិ្ ីមយួរ្សេងរទៀតកនែុងការចាករចញពីតំ្រន់ម្នមនីរោយ
កំែត់ទីតាងំែីដែលម្នសុវត្ិភាពដែលបតរូវរែើររៅកាន់តំ្រន់សុវត្ិភាព។
កំែត់រកទីតាងំែីដែលរាមា នមនីតាមរយៈការចាក់រកុែីរោយកូនកា្ំរិតឬវត្ុ
រ្សេងរទៀតដែលបសរែៀងរានែ រនះ។ការចាក់រកុែីគឺជា្ររច្ករទសដែលពិរាក
ចំណ្យរពលយូរនិងប្រថុយនឹងរបរាះថ្នែ ក់ខាលា ងំ្រំ្ុតដែលបតរូវរានរគ្ររបងៀន
ែល់អនែកររាសសម្អា តមនីអាជីពរហើយទាមទារឲ្យម្នការហវឹកហាត់ជារបចើន។
ការចាក់រកុែីបតរូវរ្វើរ�ើងរោយហមាតច់ត់និងរោយការយកចិត្ទុកោក។់វា
ទាមទារឲ្យម្នចំរែះែឹងពិស្ដា រអំពីវ ិ្ ីរាវរកមនីនិងប្ររភទមនីនិង្ររកិាខា រដែល
សមបស្រ។គួរពិចារណ្រប្រើបរាស់ការចាក់រកុែីដតរៅរពលដែលអនែករានទទួល
ការហវឹកហវឺនអាជីពនិងម្នការទទួលស្្គ ល់្រ៉ាុរណ្ណ ះរហើយពំុម្នជរបមើសរ្សេង
របរៅពីជរបមើសទាងំឡាយដែលរានររៀ្ររា្រ់ខាងរលើរ�ើយឧទាហរែ៍៖

• រ្រើអនែកស្ិតរៅកនែុងតំ្រន់ម្នមនីរហើយពំុអាចរកជំនួយរាន
• រ្រើអនែកស្ិតរៅកនែុងតំ្រន់ម្នមនីរហើយស្ិតរបកាមការវាយប្រហារផ្ទៃ ល់
• រ្រើម្ន្រុគ្គលណ្ម្នែ ក់រងរ្រសួរហើយមនិអាចចាករចញពីចម្កៃ រមនី

រហើយពំុអាចរករានជំនួយរ្សេងរទៀត។

ស្្នភាពដ្រ្ររនះមនិទំនងជារកើតរ�ើងទាល់ដតរស្ះ។ពិនិត្យជាមយួ
ររាលការែ៍សដាីពីការចាក់រកុែីរ្រស់អង្គការអនែក!

4.1 នីតថិវថិធី គ្រា មាន អា�ននៃ សៅែនៃងុ តំបន់  មាន រសំ�វ ផ្ុុះ ឬ ្ មាកោ រ មីន
4.1.1  នីតថិវថិធី គ្រា មាន អា�ននៃ សដ្យ ស្មាើរសជើង

បតរូវរកសាឲ្យ្រញជា ីរាយន្ម
មនុសសេទំន្កទ់ំនងបរា
ម្នអាសននែថមាីជានិច្!

ែឹងពីររ្រៀ្ររាយការែ៍
អំពីរបរាះអាសននែ៖អវី
កដនលាងណ្រពលណ្?
រតើម្នជនរងរបរាះ
្រ៉ាុន្មា នន្ក?់
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4.1.2នីតិវិធីករម្នអាេន្នសៅ្រ្នុងរថយន្ត

រ្រើអនែកម្នរហតុ្លណ្មយួដែលរជឿជាកថ់្អនែករានរ្រើក្ររចូលរៅកនែុងតំ្រន់
ម្នមនីែូចជារថយន្មយួរទៀតដែលរ្វើឲ្យមនី្ ទៃុះរោយរ�ើញម្នមនីឬ
សញ្ញា មនីឬរ្រើរថយន្រាន្រុក្រ៉ាះបរា្រ់មនីគួរប្រតិ្រត្ិតាមជំហានទាងំឡាយ
ែូចតរៅ៖

ឈ ឈ្រ់ចលន្ភាលា មៗ។ឈ្រ់រថយន្!កំុព្យោមបត�្រ់របកាយរចញពី
តំ្រនរ់ន្ះរហើយកំុករបមើកនែចងកៃូត។តាងំចិត្ឲ្យសងា្រ់រហើយ(រ្រើអាចរ្វើ
រាន)បតរូវរៅកនែុងរថយន្រន្ះ។

ជូ ជូនែំែឹងនិងបពម្នអនែកដែលរៅជំុវញិខលាួនអនែក។ទូរស័ពទៃសំុជំនួយ្រ៉ាុដន្
រកសាឲ្យអនែកែនទរទៀតរៅឆ្ងា យ។រប្រើសីុរ្លារថយន្រែើម្បីរៅជំនួយ។

ក កត់ចំណ្ំតំ្រន់រន្ះ។រតើអនែកអាចរមើលរ�ើញអវីខលាះរទៀត៖មនីដខសេអន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃសញ្ញា មនី?រប្រើដភនែកកំែតរ់កទីតាងំតំ្រន់សុវត្ិភាពដែល
រៅជិត្រំ្ុត៖កដនលាងចុងរបកាយដែលអនែករានែឹងថ្អនែកស្ិតរៅរលើន្ទៃែី
ដែលម្នសុវត្ិភាពែូចជា្លាូវបកាលររៅសូ៊្លាូវលំដែលម្នការរប្រើបរាស់
របចើន។

វា វាយតនមលាសកមមាភាពរ្រស់អនែក។របតៀមបគ្រប់គងស្្នការែ៍។
កំុ កំុករបមើករ្រើពំុម្នការ្រញ្ជា កប់រា្រណ់្មយួអំពីតំ្រនសុ់វត្ិភាពឬរ្រើអនែក

មនិអាច្នរៅែល់វារោយពុំរានរែើរជានរ់លើែីដែលមនិរានស្្គ ល់។
រងច់ាជំំនួយមកែល់។

• រៅរពលរថយន្្រ៉ាះទង្គិចមនីឬសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មសភាវគតិែំ្រូង
រ្រស់អនែកដែលរចួ្ុតជីវតិអាចជាការប្រញា្រប់្រញាល់រចញរបរៅរថយន្។
រទាះជាោ៉ា ងណ្រ្រើរថយន្រន្ះមនិរឆះឬមនិធាលា ក់ចូលរៅកនែុងស្្នភាព
ដែលគំរាមកំដហងែល់អាយុជីវតិរទរន្ះបតរូវរៅកនែុងរថយន្ជានិច្។វាជា
ការទំនងណ្ស់ដែលថ្នឹងម្នមនីរបចើនជាងរនះរមួទាងំមនីប្រឆ្ងំ

រូបភាពទី4.4

ការចាករ់កុែីគឺជានីតិវ ិ្ ីដែល
ម្នរបរាះថ្នែ ក់ដែលតបមរូវឲ្យ
ម្នជំន្ញនិង្រទពិរស្្ន៍
លអាៗ(រៅរាល់កង)់។រ្ូរថត/
កងកម្លា ងំអាលលាឺម៉ាង់

រូបភាពទី4.5

ចាករចញពីរថយន្ដតកនែុងករែី
ដែលម្នរបរាះអាសននែ្រ៉ាុរណ្ណ ះ
រ�ើញរៅរពលហវឹកហវឹនរៅ
អាលលាឺម៉ាង។់រ្ូរថត/កងកម្លា ងំអាលលាឺម៉ាង់

4.1 នីតថិវថិធី គ្រា មាន អា�ននៃ សៅែនៃងុ តំបន់  មាន រសំ�វ ផ្ុុះ ឬ ្ មាកោ រ មីន
4.1.2  នីតថិវថិធី គ្រាមាន អា�ននៃ សៅ ែនៃងុ រ្យន្
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មនុសសេឬសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មរៅកនែុងតំ្រន់រន្ះ។រ្រើអនែកអាចរ្វើ
រានសូម្ ដាល់ការសរង្គ្្គ ះ្រឋមែល់អនែករ្វើែំរែើ រែនទរទៀតដែលបតរូវការ
ការសរង្គ្្គ ះរៅកនែុងរថយន្រន្ះ។តាងំចិត្ឲ្យសងា្រ។់

• ប្រសិនរ្រើអនែករានអនុវត្តាមនីតិវ ិ្ ីដែល្រញ្ជា កក់នែុង្រែ័ណ រ្វើែំរែើ រវា
បរានដ់តជា្រញ្ហា រពលរវោ្រ៉ាុរណ្ណ ះមុនរពលដែល្រុគ្គលិកដែលម្ន
សមត្ភាពបគ្រប់រាន់រានមកជួយ�អនែក។រទាះ្ីរជាអនែកស្ិតរៅរបរៅតំ្រន់
រសវាទំន្កទ់ំនងតាមវទិ្យុរហើយអនែកមនិអាចប្រកាន់ខាជា ្រ់តាមគរបម្ងរពល
ដែលរានបពមរបពៀងសបម្្រ់ការបតរួតពិនិត្យតាមវទិ្យុទាកទ់ង(រោយស្រ
ដតរងរ្រសួឬខូចខាតរបគឿង្ររកិាខា រ)ករ៏ោយកប៏ករុមជរមលាៀសគួរដតស្ិតរៅ
តាម្ លាូវរៅជួយ�ែល់អនែករានដែរ(រ្រើអនែកម្ននីតិវ ិ្ ីបរាម្នអាសននែបតឹមបតរូវ
រៅនឹងកដនលាង)។

• រៅកនែុងស្្នភាពដែលអនែកបតរូវដតចាករចញពីរថយន្(ឧទាហរែ៍រ្រើ
រថយន្រ្រស់អនែកកំពុងរឆះ)សូមកំុ្រ៉ាះោល់ែីរហូតទាល់ដតោនកង់រថយន្
រ្រស់អនែកដ្ររមុខបត�្រ់រៅរក្ លាូវដែលអនែករានមក។រែើររៅរលើោនកង់
រថយន្រហូតទាល់ដតអនែករាន្ នែល់ែីដែលម្នសុវត្ិភាព។រ្រើម្ន
អនែកែនទរទៀតរៅកនែុងរថយន្បតរូវចាករចញពីរថយន្រន្ះដតមដាងរោយរកសា
ឲ្យម្នចរន្លា ះោ៉ា ងរហាចណ្ស់បរាដំម៉ាបតពីមនុសសេម្នែ ក់រៅម្នែ ក់រទៀត។

• បតរូវែឹងពីដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ។សំ្រកកង់បតរូវរញុដខសេលួសរៅនឹង
ែីរែើម្បីកំុឲ្យមនី្ ទៃុះរ�ើង។តាមរយៈការ្ នរជើងបត�្រ់របកាយវញិ
ដខសេលួសរន្ះអាចបតរូវរានបគដវងរចាល។

• រកអនែកឯករទសររាសសម្អា តមនីឲ្យមកយករថយន្រចញពីចម្កៃ រមនីវញិ។
រ្រើពំុែូរចានែ ះរទចាករចញពីវា។

• រៅរពលរានរចញពីតំ្រន់ម្នមនីបតរូវរ្វើឲ្យបរាកែថ្អនែករាន
រាយការែ៍អំពីករែីរបរាះថ្នែ ក់រន្ះជូនអាជាញ ្រឲ្យរានបតឹមបតរូវ។

រូបភាពទី4.6

របគឿង្ ទៃុះដកនចនែដែលម្ន
ររំសវ្ ទៃុះ្ លិតកនែុងបសរុកប្រដហល
25គបកគឺជាររំសវ្ ំលមាម
អាចបគដវងរចាលរថោសដែក
រៅម្ខា ងរទៀតរាន(រៅ
អាហវហាកៃ នីស្្ន)។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

4.1 នីតថិវថិធីគ្រាមានអា�ននៃ សៅែនៃងុតំបន់មានរសំ�វផ្ុុះ ឬ្មាកោ រមីន
4.1.2  នីតថិវថិធី គ្រាមាន អា�ននៃ សៅ ែនៃងុ រ្យន្
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4.1.2.1ការកតឡប់សកកាយតាមដ្ន្្លូវរបេ់អ្ន្រ

ការបត�្រ់របកាយតាមោន្លាូវរ្រស់អនែកគឺជានីតិវ ិ្ ីមយួសបម្្រ់យករថយន្រចញ
ពីតំ្រន់ម្នមនីរោយរ្រើករថយន្បត�្រ់របកាយឲ្យបតរូវរលើោន្ លាូវរ្រស់អនែករៅ
រពលអនែកចូលមកកាន់តំ្រន់រន្ះ។វ ិ្ ីរនះម្នហានិភយ័ខាលា ងំ្រំ្ុតរ្រើអនែកមនិ
អាចកាច់ចងកៃូតរថយន្ឲ្យរានចំោន្ លាូវឬរ្រើោន្ លាូវមនិចបាស់។វាប្រដហលជាពំុ
អាចរ្វើរៅរានរ�ើយរ្រើម្នឧ្រសគ្គរារាងំរៅតាម្ លាូវឬរ្រើកង់រថយន្រ្រស់អនែក
ធាលា យ។

4.2នីតិវិធីករម្នអាេន្ន្ររណីម្នការវាយកបោរសដ្យ

សកគឿង្ ទាុោះថ្រដច្ន

ការវាយប្រហាររោយរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែរកើតរ�ើងបគ្រ់ទីកដនលាង្រ៉ាុដន្ជួនកាលម្ន
តបមរុយមយួចំនួនែូចម្នសររសររៅខាងរលើ។រ្រើអនែកប្រទះរ�ើញរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ
រៅរពលអនែករ្វើែំរែើ រ(រ្រើអនែកកំពុងស្ិតរៅចំែុចរបរាះថ្នែ កខ់ាលា ងំឬអនែកម្នការ
ោកព់ន័្រៅកនែុងការវាយប្រហារ)ជាការសំខាន់ណ្ស់ដែលអនែកបតរូវប្រតិកមមាត្រ
រោយចិត្សងា្រ់និងម្នសុវត្ិភាព។

4.2.1ការរ្រស�ើញសកគឿង្ទាុោះថ្រដច្ន

របគឿង្ ទៃុះដកនចនែអាច្រំ្ទៃុះរោយជនរងរបរាះឬរោយ្រញ្ជា ។របគឿង្ ទៃុះដកនចនែដែល
្រំ្ទៃុះរោយជនរងរបរាះន្ំឲ្យម្ននីតិវ ិ្ ីែូចរានែ នឹងការស្ិតរៅកនែុងចម្កៃ រមនី
ដែររបោះរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែអាចបតរូវរាន្រំ្ទៃុះរោយដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃចាន
សម្្ព ្ឬមនីប្រឆ្ងំមនុសសេ។របគឿង្ ទៃុះដកនចនែដែល្រំ្ទៃុះរោយការ្រញ្ជា បតរូវការ
ដខសេដែលរមើលរ�ើញមយួនិងសញ្ញា សម្្គ ល់្រដន្មមយួរទៀត។រ្រើអាចរ្វើរាន


បំ្ទាុោះសដ្យការបញ្ជា
ែំរែើ រការមយួដែល
ជនទីពីរ្រំ្ទៃុះមនីរោយរប្រើ
រតរ�្រញ្ជា ។រគរៅជនរនះថ្ថ្
អនែក្រំ្ទៃុះ។

បំ្ទាុោះសដ្យជនរងសករោះ
្រំ្ទៃុះរ�ើងរោយម្នមនុសសេម្នែ កដ់ែ
លរានរែើរជាន់ពីរលើ
ឬរ្រើក្ររពីរលើរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែរន្ះ។

4.2 នីតថិវថិធី គ្រា មាន អា�ននៃ ែរណី មាន ការ វាយ គ្បហារ សដ្យ សគ្រឿង ផ្ុុះ កែច្នៃ
4.2.1  ការរែស�ើញសគ្រឿងផ្ុុះកែច្នៃ
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កំុរែើររៅកនែុងតំ្រន់ម្នដខសេដែលរមើលរ�ើញរហើយោករ់ាងំខលាួនអនែក។រៅកនែុង
ករែីទាងំពីររនះបតរូវដតររារពតាមជំហានទាងំឡាយខាងរបកាម(គឺជំហាន
5C)៖

• ្រញ្ជា ក៖់កំុ្រ៉ាះោល់រ្វើការកតច់ំណ្ំកនែុងខួរកបាល(ម្៉ា សីុនថតឌីជីថល)
ោក់សញ្ញា សម្្គ ល់(រ្រើអាចរ្វើរាន)និងែកខលាួនរចញពី្ លាូវដែលអនែករាន
្នរជើងរែើរចូលមក។បតរូវែឹងពីដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃចានសម្្ព ្
និងមនីប្រឆ្ងំមនុសសេ។

• កំុឲ្យម្នអនែកមកដក្បរតំ្រនរ់ន្ះ៖រប្រើការដែន្អំំពីចម្ងា យបតរូវជរមលាៀសខលាួន
(ឧ្រសម្ពន័្A5.1)ឬរៅចម្ងា យអ្រ្ប្ររម្300ដម៉ាបត។

• ទូរស័ពទៃរៅអាជាញ ្រោកព់ន័្(រមភូមិនគររាលរោធាឬអង្គការររាស
សម្អា តមនីដែលរៅជិត្រំ្ុត)។រប្រើទបមង់ររាយការែ៍បរា្ំរនួជានថ់្នែ ក់
សបម្្រ់ការ្រញជាូ នពត័ម៌្ន(ឧ្រសម្ពន័្A5.2)។

• រឡាមពទ័្៖្រគ្កៃ រកំុឲ្យចរាចរែ៍រោយរថយន្និងរោយរថមាើររជើងចូលមក
កាន់របគឿង្ទៃុះដកនចនែរន្ះ។

• បគ្រប់គង៖បគ្រប់គងទីតាងំរន្ះរហូតទាល់ដតម្នអាជាញ ្រោកព់ន័្មកែល់
កដនលាងរកើតរហតុ។

ជាការសំខាន់ណ្ស់ដែលបតរូវរកសាសន្ិសុខខលាួនអនែក។រមើលការប្របពឹត្រ្រស់
ប្រជាពលរែឋាកនែុងមូលោឋា នរហើយបតរូវែឹងពីរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ្រន្ទៃ ្រ្់រនសេំកែូ៏ចជា
របគឿង្ ទៃុះដកនចនែរៅកនែុងដខសេសគ្វ ក់ជារងវង1់3។

រូបភាពទី4.7

ចំដែកដែលរសសសល់ននរបគឿង
្ទៃុះដកនចនែសបម្្រ់្រំ្ទៃុះរលើរថយន្
(VBIED)(រៅអាហវហាកៃ នីស្្ន)។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

4.2 នីតថិវថិធី គ្រា មាន អា�ននៃ ែរណី មាន ការ វាយ គ្បហារ សដ្យ សគ្រឿង ផ្ុុះ កែច្នៃ
4.2.2  បន្ុុះ ចន សគ្រឿងផ្ុុះ កែច្នៃ

13របគឿង្ ទៃុះប្ររភទពិរសសម្ន្ ទៃុករៅរោយររំសវ្ ំៗពីរឬ្រីកនែុងមយួជួរ(អាចដ្រកខ្ាយកនែុង
ចម្ងា យរលើសពីមយួរយដម៉ាបត)្រំ្ទៃុះរោយបរាន់ដតចុចកុងតាក់ដតមដាង្រ៉ាុរណ្ណ ះ។
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4.2.2បនទាុោះដនសកគឿង្ទាុោះថ្រដច្ន

ករែីម្ន្រនទៃុះដែលមនិែឹងឬ្រនទៃុះននរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែអនែកចារំាច់បតរូវដតការោរ
សន្ិសុខខលាួនអនែក។របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ្រន្ទៃ ្រ្់រនសេំកែូ៏ចជារបរាះថ្នែ ក់ទាងំឡាយដែល
រកើតរចញពីរបគឿងដែល្ ទៃុះ(ឧ.រថយន្ដែលកំពុងរឆះដខសេ្រញជាូ នថ្មពលដែល
រគរាន្រំផ្លា ញរចាល)គឺជាការគំរាមកំដហងសំខាន់ៗ ។ការោរសន្ិសុខខលាួនអនែក
រោយបតរួតពិនិត្យកនែុងចម្ងា យ5/25ម(ែូចម្នពន្យល់រៅកនែុងឧ្រសម្ពន័្A3)
រែើម្បីឲ្យម្នមជ្ឈោឋា នជំុវញិប្រក្ររោយសុវត្ិភាព។្រន្ទៃ ្រ់ពីរ្វើដ្រ្ររនះរហើយ
បតរូវររារពតាមជំហាន5Cមដាងរទៀត៖

4.2 នីតថិវថិធី គ្រា មាន អា�ននៃ ែរណី មាន ការ វាយ គ្បហារ សដ្យ សគ្រឿង ផ្ុុះ កែច្នៃ
4.2.2  បន្ុុះ ចន សគ្រឿងផ្ុុះ កែច្នៃ

ប្ររទសលី្រង់
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/MarcVaillant
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• ្រញ្ជា ក៖់្រញ្ជា ក់ឲ្យចបាស់អំពីស្្នភាពរចញពីចំែុចម្នសុវត្ិភាព។
• កំុឲ្យម្នអនែកមកដក្បរតំ្រនរ់ន្ះ៖រប្រើការដែន្អំំពីចម្ងា យបតរូវជរមលាៀសខលាួន

(ឧ្រសម្ពន័្A4.1)ឬរៅចម្ងា យអ្រ្ប្ររម្300ដម៉ាបត។
• ទូរស័ពទៃរៅអាជាញ ្រោកព់ន័្(រមភូមិនគររាលរោធាឬអងកៃការ

ររាសសម្អា តមនីដែលរៅជិត្រំ្ុត)។រប្រើទបមងរ់រាយការែ៍បរា្ំរនួ
ជានថ់្នែ ក់សបម្្រក់ារ្រញជាូ នពត័ម៌្ន(ឧ្រសម្ពន័្A5.2)។

• ហុ៊មពទ័្៖្រគ្កៃ រកំុឲ្យចរាចរែ៍រោយរថយន្និងរោយរថមាើររជើងចូលមក
កានរ់បគឿង្ទៃុះដកនចនែរន្ះ។

4.2 នីតថិវថិធី គ្រា មាន អា�ននៃ ែរណី មាន ការ វាយ គ្បហារ សដ្យ សគ្រឿង ផ្ុុះ កែច្នៃ
4.2.2  បន្ុុះ ចន សគ្រឿងផ្ុុះ កែច្នៃ
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• បគ្រប់គង៖បគ្រប់គងទីតាងំរន្ះរហូតទាល់ដតម្នអាជាញ ្រនិងបករុម
សរង្គ្្គ ះោកព់ន័្មកែល់កដនលាងរកើតរហតុ។

កំុរត់រៅកានក់ដនលាង្ទៃះ។កំុ្រ៉ាះោល់ដ្នែកណ្មយួននសម្សភាពរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែ
ដែលរានបគដវងរចាលមកឬររាលរៅ។ជូនែំែឹងែល់អាជាញ ្រោកព់ន័្អំពីការ
រករ�ើញរ្រស់អនែក។

4.2 នីតថិវថិធី គ្រា មាន អា�ននៃ ែរណី មាន ការ វាយ គ្បហារ សដ្យ សគ្រឿង ផ្ុុះ កែច្នៃ
4.2.2  បន្ុុះ ចន សគ្រឿងផ្ុុះ កែច្នៃ



98

លី្រ៊ី
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/GiovanniDiffidenti
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 កផនៃែេី                     

ការជួយ 
ជនរងសគ្រាុះ

5
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កនែុ ងករែីដែលអនែករានរ�ើញរហតុការែ៍របរាះថ្នែ ក់ែូចដែលរាន្ររោិយ
ពីខាងរលើអនែកអាចចារំាចប់តរូវការការ្ ដាល់ជំនួយពីតំ្រន់ម្នសុវត្ិភាព។

ដ្នែករនះ្ ដាល់នូវទិែឋាភាពទូរៅសដាីពីវធិានការមូលោឋា នមយួចំនួនដែលបតរូវរ្វើរ្រើ
អនែករានរ�ើញរហតុការែ៍របរាះថ្នែ ក់រន្ះនិងរ្រើពំុអាចរកជំនួយរាន។ដ្នែករនះ
ពំុដមនជាការជំនួសឲ្យការ្រែដាុ ះ្រណ្ដា លសដាីពីការសរង្គ្្គ ះ្រឋមឬជំនួសឲ្យការ
រប្រើបរាស់អនែកឯករទសដ្នែករវជជាស្ង្ស្និងររាសសម្អា តមនីដែលរានទទួលការ
្រែដាុ ះ្រណ្ដា លរ�ើយ។

ករែីម្នរបរាះថ្នែ ក់រកើតរ�ើងអនែកគួរដតរ្វើែូចខាងរបកាម៖

• តាងំចិត្ឲ្យសងា្រ!់
• កំុប្រញា្រប់្រញាល់ចូលរៅជិតជនរងរបរាះ។
• កំុព្យោមសរង្គ្្គ ះរាត់រៅតំ្រន់ដែលអាចជាចម្កៃ រមនីឬតំ្រន់ដែលរាមា ន

សន្ិសុខ។
• និោយរៅកាន់ជនរងរបរាះបពម្នបរា្រ់កំុឲ្យរាត់ករបមើកដែន្ំអំពី

ររ្រៀ្រ្ ដាល់ការសរង្គ្្គ ះ្រឋមរោយខលាួនឯងដែន្ំបរា្រ់រាតថ់្កំពុងដត
ម្នអនែកមកជួយ�រហើយ។

• កតច់ំណ្ំរពលរវោនិងទីតាងំនិងចំនួនកដនលាងដែលរងរ្រសួ។
• ទូរស័ពទៃសំុជំនួយ។ររៀ្រចំសបម្្រ់ជំនួយកនែុងការររាសសម្អា តមនីនិង

ការជរមលាៀសរៅព្យរាល។រប្រើបរាស់ទបមង់បរា្ំរនួជានថ់្នែ ក់(ឧ្រសម្ពន័្
A5.2)។

• របតៀមររៀ្រចំកញ្្រស់រង្គ្្គ ះ្រឋម។
• រងច់ាំជំនួយមកែល់។

ការជួយ ជនរងសគ្រាុះ

5 ការ ជួយ ជនរងសគ្រាុះ

រូបភាពទី5.1

ទូរស័ពទៃរកជំនួយ(មង្ន្ីMINURSO
រ្វើលំហាត់ហវឹកហវឺនរៅស្មា រា៉ា )កត់
ចំណ្ំជំហររែករ្អាៀង(រៅដែនែី
ស្ហារា៉ា ខាងលិច)។រ្ូរថតរ្រស់

UN
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5.1ការជសម្លៀេសចញពី្រថន្លងស្រើតសែតុបនទាុោះថដលសគមិន

ស្គា ល់

រៅរពលរបរាះថ្នែ ក់ដែលម្ន្រនទៃុះរកើតរ�ើងជនរងរបរាះកំពុងស្ិតរៅកនែុងតំ្រន់
ម្នរបរាះថ្នែ ក។់

រៅកនែុងករែីដ្រ្ររនះម្នជរបមើសតិច្រំ្ុតសបម្្រ់្ ្ល់ការសរង្គ្្គ ះ។
ជនរងរបរាះនឹងបតរូវរានជរមលាៀសរចញពីតំ្រន់រន្ះរោយបករុមររាសសម្អា តមនី
ឬបករុមករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះមុនរពលទទួលជំនួយដ្នែករពទ្យ។រៅកនែុងការ
ទូរស័ពទៃសំុជំនួយអនែកបតរូវរបតៀមររៀ្រចំសបម្្រ់ការររាសសម្អា តមនីឬការករមទៃច
សំែល់ជាតិ្ ទៃុះនិងការសរង្គ្្គ ះ្រឋមែូរចនែះបតរូវបរាកែថ្ម្ន្រញជា ីរាយន្ម
មនុសសេទំន្កទ់ំនងបរាម្នអាសននែ(រង្ហវកងស៍់វទិ្យទុាកទ់ងសញ្ញា ទូរស័ពទៃរលខ
ទូរស័ពទៃ។ល។)និងទបមង់បរា្ំរនួជានថ់្នែ ក់(ឧ្រសម្ពន័្A5.2)។

រ្រើជនរងរបរាះស្ិតរៅកនែុងចម្កៃ រមនីឬតំ្រន់ដែលញាំញីរោយយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់
្ទៃុះរហើយមនិអាចរកជំនួយពីបករុមររាសសម្អា តមនីរែើម្បីយកជនរងរបរាះរចញពី
តំ្រន់ដែលម្នមនីរានរទរន្ះការចាក់រកុែីបតរូវរានរគរប្រើជាវ ិ្ ីមយួកនែុងការ
ជរមលាៀសខលាួនជនរងរបរាះ(សូមរមើលដ្នែកទី4)។

រៅកនែុងករែី្ ទៃុះរបគឿង្ទៃុះដកនចនែការគំរាមកំដហងននរបគឿង្ទៃុះដកនចនែទីពីរឬការ
វាយប្រហារប្ររភទមយួរ្សេងរទៀត(ែូចជាការវាយប្រហាររោយល្ររាញ់)ម្ន
កបមតិខ្ពស់ណ្ស់។ែូរចនែះបតរូវសរងកៃតរមើលតំ្រន់ជំុវញិរោយយកចិត្ទុកោក់
(ដខសេដែលរមើលរ�ើញ)។ពិនិត្យរមើល្ លាូវលំរៅកាន់ទីតាងំ្ ទៃុះរោយរប្រើការ
ពិនិត្យកនែុងចម្ងា យ5/25ម(សូមរមើលឧ្រសម្ពន័្A3)រែើម្បី្ររងកៃើត្ លាូវដែលម្ន
សន្ិសុខសបម្្រ់ែកថយ។រប្រើររាងំកំុឲ្យរមើលរ�ើញពីអនែកវាយប្រហារដែល
អាចរ្វើរ�ើងនិង្រនទៃុះ្រដន្ម។ពិនិត្យរមើលទីតាងំរន្ះរោយយកចិត្ទុកោក់មុន
រពលចា្ររ់្ដាើមរមើលដថជនរងរបរាះ។

5.1 ការជសមលែៀ�ស្ញពីែកនលែងសែើតសហតុបន្ុុះកដលសរមថិនស្រា ល់
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រ្រើរបរាះថ្នែ ក់រកើតរ�ើងរៅកនែុងរថយន្ន្មំុខរហើយអនែកកំពុងស្ិតកនែុងរថយន្មយួ
រ្សេងរទៀតដែលកំពុងរ្វើែំរែើ រតាមរបកាយអនែកអាចនឹងជួ្រករែីរបរាះថ្នែ ក់
រោយការរែើររៅកនែុងោន្ លាូវរ្រស់រថយន្។រទាះជាោ៉ា ងណ្្រនទៃុះពីមនីប្រឆ្ងំ
រថយន្ឬរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែទំនងជាអាចរ្វើឲ្យរថយន្បកឡា្រ់រហើយផ្លា ស់ទីវារចញ
ឆ្ងា យពីោន្ លាូវរ្រស់វា។រៅកនែុងករែីដ្រ្ររនះតំ្រន់ជំុវញិគួរបតរូវរានចាតទុ់កថ្
ម្នមនីរហើយមនិគួរចូលរៅរ�ើយ។

5.2.ការ្្ល់ការេស្គ្គា ោះបឋម

រៅរពលជនរងរបរាះបតរូវរានន្ំរៅកាន់កដនលាងដែលម្នសុវត្ិភាពរហើយរ្រើ
ពំុអាចរក្រុគ្គលិករពទ្យរានភាលា មៗរទរន្ះអនែកគួរ្ ដាល់ការសរង្គ្្គ ះ្រឋមបរា
ម្នអាសននែឲ្យអស់ពីសមត្ភាពរៅតាមអវីដែលអនែករានររៀនរហូតទាល់ដត
ជំនួយដ្នែករពទ្យរានមកែល់។

ររារពតាមវធិានCABនិងវាយតនមលាលទ្ភាពននការរ្រសួឆអាឹងខនែង
និងព្យរាលដ្នែកកបាលរ្រើអាចរ្វើរាន14៖

ែំរែើ រ្មរត់ ឃាត់្ មដែលហូរ

្លាូវែរងហាើម  ្រគ្កៃ រកំុឲ្យសទៃះ្ លាូវែរងហាើម

ែំែកែរងហាើម ជួយ�ែល់ការែកែរងហាើម

រករមើលកដនលាងដែលម្ន្ មហូរ។កំែត់កដនលាងដែលម្ន្ មហូរនិង
ឃាត់្ ម។មូលរហតុននការស្លា ្រ់ដែលទូរៅនិងអាច្រគ្កៃ ររានរបចើន្រំ្ុត
គឺការហូរ្មរហូតែល់ស្លា ្រ។់រប្រើសម្្ព ្រោយផ្ទៃ ល់ជាជាងសម្្ព ្រោយ

14តបមរុយខាងរបកាមរនះគឺជាការែកបសង់រចញពីអត្្រទ្រែដាុ ះ្រណ្ដា លអំពការររៀ្រចំ
និងរប្រើបរាស់ETBរៅកនែុងអស្ររចញ្សាយរោយន្យកោឋា នសុវត្ិភាពនិងសន្ិសុខ។

រូបភាពទី5.2

ជាការសំខាន់ណ្ស់ដែលបតរូវ
្រញ្ឈ្រ់ការហូរ្ ម។រ្ូរថតរ្រស់

UN

រូបភាពទី5.3

ទាញកបាលចុះរបកាម/រលើកចគ្កៃ 
រ�ើងរលើ។រ្ូរថតរ្រស់UN

5.2 ការផ្លក់ារ�សង្គ្រា ុះបឋម  
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ប្ររោលសបម្្រ់បគ្រប់គងការហូរ្ មពិចារណ្អំពីការរប្រើបរាស់ប្រោ្រ់
ឃាត់្ មនិងរប្រើបរាស់ដខសេការ ៉ាូចងឃាត់្ មតាមចារំាច។់ការហូរ្ មរៅ
ចុងនែឬចុងរជើងអាច្រញ្ឈ្រ់រានោ៉ា ងឆ្្រ់រហ័សនិងម្នប្រសិទ្ភាពរោយ
រប្រើដខសេការ ៉ាូចងឃាត់្ មជាវធិានការ្ររណ្ដា ះអាសននែសបម្្រ់អូស្រន្លា យរពល
រវោ។រលើសពីរនះរទៀតរ្រើអាចរ្វើរានគួរ្ ដាល់ថ្នែ ំ្រំរាត់ការឈចឺា្រ់ពីរបោះ
ការឈចឺា្រ់ដែល្រណ្ដា លមកពីដខសេការ ៉ាូចងឃាត់្ មអាចម្នកបមតិរបចើនជាង
ការឈចឺា្រ់ពីរ្រសួ។ជាការចារំាច់ណ្ស់ដែលបតរូវកតស់ម្្គ ល់ការរប្រើបរាស់
ដខសេការ ៉ាូចងឃាត់្ មនិងរពលរវោដែលរានរប្រើបរាស់វាតាមរយៈការសររសរ
កំែត់សម្្គ ល់ខលាីមយួរៅរលើថ្ងា សរ្រស់អនែករ្រសួរោយរប្រើរ ម្ា នែមនិបជា្រទឹក។
ដខសេចងឃាត្់ មអាចរប្រើសបម្្រ់្រន្ទៃ ត់រពលរវោ6រម្៉ា ងរហើយរៅកនែុង
ករែីនីមយួៗរហូតែល់រៅ16រម្៉ា ង។រហូតមកទល់នឹងរពលរនះការបស្យ
បកណ្ត់ចងឃាត្់ មអាចអនុញ្ញា តរានដតជាមយួនឹងការព្យរាលរវជជាស្ង្ស្
្រដន្មរទៀត្រ៉ាុរណ្ណ ះ15។

រ្រើពំុអាចរកដខសេការ ៉ាូចងឃាត់្ មរានរទរន្ះបស្យបកណ្ត់ដែល្រ៉ាះ
នឹងកដនលាងរ្រសួរចញ។សងកៃត់រៅបតង់សរនសអាកដទររៅបតង់បករលៀនរែើម្បីឲ្យ
ែឹងពីរ្រសួប្រអ្រ់រជើងនិងកំភនួរជើងឬរៅបតង់រន្រកលាៀករែើម្បីឲ្យែឹងពីរ្រសួរៅ
បតង់ប្រអ្រ់នែនិងរែើមនែ។រប្រើ្រង់រុំរ្រសួឬសម្ភា រអវីមយួករ៏ានឲ្យដតអាចរករាន
រែើម្បីរ្វើជា្រ៉ាងសឺ់ម៉ាង់រោយសម្្ព ្សបម្្រ់រ្រសួរហើយរតឹបកណ្ត់ឲ្យចូលរបរៅ
កនែុងរ្រសួ។រ្រើរៅដត្រន្ម្នការហូរ្ មកាត់តាម្រ៉ាងសឺ់ម៉ាង់រន្ះបតរូវ្រដន្ម
សម្ភា រនិងរប្រើសម្្ព ្រោយនែឲ្យរានខាលា ងំរៅរលើសរនសអាកដទរ។

ពិនិត្យរមើល្ លាូវែរងហាើមដបកងរោម្នការសទៃះរោយវត្ុពីខាងរបរៅ។រ្រើជនរងរបរាះ
សនលា្រ់រាត់ស្មា រតីបតរូវរ្រើក្ លាូវែរងហាើមរោយទាញកបាលចុះរបកាម/រលើកចគ្កៃ រ
រ�ើងរលើ។សបម្្រ់ស្្នភាពដែលម្នមនុសសេស្លា ្ររ់បចើនរៅរពលអនែកបតរូវ
រមើលដថអនែករងរបរាះជារបចើនកនែុងរពលោ៉ា ងឆ្្រ់បតរូវ្រញូ្ល(ឧ្រករែ៍រ្រើក្ លាូវ

15Neitzel,Ladehof:TaktischeMedizin,Springer2012
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ែរងហាើមGuedel)រៅរពលណ្អាចរ្វើរាន(ឧ.រ្រើអនែកជំងឺពំុម្នររ្លាិចចំរោះឆនែុក
ម្ត)់។

រមើលស្ដា ្រ់និងស្ទៃ ្រែរងហាើមរ្រើសនលា្រ់រាត់ស្មា រតី។រ្វើដ្រ្ររនះមនិឲ្យរលើសពី
10វនិ្ទី។វាយតនមលាបតរួសៗរៅរលើសគ្វ ក់ជរប្និងសំរ�ងែរងហាើម។
ពិនិត្យរមើលឲ្យែឹងថ្រតើបទរូងទាងំសងខាងម្នចលន្រសមាើរានែ ដែរឬរទ។

វាយតនមលារៅរលើការរឆលាើយត្ររ្រស់ជនរងរបរាះ។ម្នកបមតិ្រនួខុសៗរានែ ៖
• រៅែឹងខលាួននិងរៅរវាសរនវ៖ជនរងរបរាះ្ ដាល់ពត័ម៌្នចបាស់ោស់អំពី

មនុសសេទីកដនលាងរពលរវោនិងបពឹត្ិការែ៍
• ោក្យសមដា៖ីជនរងរបរាះរឆលាើយត្ររៅនឹងការ្រញ្ជា រោយោក្យសមដាី

(“រ្រើកដភនែករ្រស់អនែក”“ករបមើកបម្មនែ”)
• ការឈចឺា្រ៖់ជនរងរបរាះរឆលាើយត្ររៅនឹងការកដាិចទងបតរចៀកការរតឹ

រែើមបទរូង។
• ការមនិរឆលាើយត្រ៖ជនរងរបរាះមនិរឆលាើយត្រនឹងការោស់សតិរោយការ

ឈចឺា្រ។់

វាយតនមលារ�ើងវញិរៅរលើលទ្ភាពននការរងរ្រសួឆអាឹងខនែង។សួរជនរងរបរាះថ្៖
“ឈឺបតង់ណ្រតើអនែកអាចករបមើកនែនិងរជើងរ្រស់អនែករានរទ?”។រ្រើអាចរ្វើរាន
រប្រើឧ្រករែ៍ទបមការោរករបកាយពីរានពិនិត្យរមើលករចួ។

អនែកដែលម្នសីតុែហា ភាពរាងកាយទា្រគ្យនឹងហូរ្ មរបចើន។ការោរ
អនែករងរ្រសួកំុឲ្យបតរូវនឹងខ្យល់រភលាៀងនិងភាពបតជាក។់រកសាឲ្យពួករគសងា្រ់
ចិត្និងកក់ររៅដា ្រ៉ាុដន្កំុឲ្យពួករគបតរូវនឹងពនលាឺនថងាដែលភលាឺរពក។បគ្រែែដា ្រ់
ឲ្យជនរងរបរាះរោយរប្រើភយួសរង្គ្្គ ះ្រន្ទៃ ន់រ្រើពួករគរគ្រឬស្ិតកនែុង
ស្្នភាពសហាុក។ោក់ឲ្យអនែកជំងឺសបម្កកនែុងជំហរមយួដែលសមបស្ររ្វើឲ្យម្ន
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ផ្សុកភាពនិងសរមលាៀក្រំោក់រលុងៗ។និោយរៅកាន់ពួករគនិងពន្យល់អំពី
អវីដែលអនែកកំពុងរ្វើរហើយបរា្រ់ថ្ជំនួយកំពុងដតមកែល់។

្រន្ទៃ ្រ់ពីការសទៃងរ់មើលជារលើកទីពីរបតរួតពិនិត្យរមើលសញ្ញា ជីវតិតាមរពលរវោ
កំែត់មយួ។

ឲ្យអនែកជំងឺ្រឺតទឹកររៅដា តិចៗឬរភសជជាៈរ្សេងរទៀតដែលរាមា នជាតិអាល់កុលរែើម្បី
រជៀសវាងនូវការថយចុះករ ដ្ា រាងកាយ្រ៉ាុដន្ទាល់ដតអនែកជំងឺអាចនិោយរាន
ម្ននយ័ថ្ពុំម្នអវីរាងំសទៃះ្ លាូវែរងហាើម។

5.2 ការផ្លក់ារ�សង្គ្រា ុះបឋម  

ប្ររទសលី្រ៊ី
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/GiovanniDiffidenti
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រៅរពលអនែកន្ំអនែកជំងឺរៅកាន់រថយន្ែឹកជញជាូ នរាត់ភាលា មៗរៅកាន់មនទៃីររពទ្យ
ោកព់ន័្ដែលរៅជិត្រំ្ុត។រប្រើបរាស់រសវាែឹកជញជាូ នដែលលអា្រំ្ុតតាម
ដែលអាចរករានរហើយផ្ដា រំ្ញើឲ្យរកការែឹកជញជាូ នរ្សេងរទៀតដែលប្ររសើរជាង
(រលឿនជាង)ឲ្យមកតាមពីរបកាយអនែករៅរពលវាមកែល់។
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អំ�ុងរពលែឹកជញជាូ នពិនិត្យរមើលសញ្ញា ជីវតិរ្រស់ជនរងរបរាះតាមរពលរវោ
កំែត់និងធាន្ឲ្យរានថ្ម្នការរប្រើបរាស់្រងរ់ុំរ្រសួរានបតឹមបតរូវសបម្្រ់
រ្រសួ្ ងាន់្ ងារទាងំអស់។បតរូវរកសាការសងកៃត់រោយនែរៅរលើ្រ៉ាងសឺ់ម៉ាង់អំ�ុងរពល
រ្វើែំរែើ ររែើម្បី្រគ្កៃ រកំុឲ្យ្ មហូរ។
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ស្ធារែៈរែឋាប្រជា្ិ្ររតយ្យកុងរហា្គ
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS
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ឧប�មពា័ន្ធ
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ឧប�មពា័ន្ធ A1 ការសគ្បើគ្ោ�ក់ាតសធវាើដំសណើ រ

A1.1យន្តការកតរួតពិនិត្យតាមដ្នការផ្្ល េ់ទីបុគគាលិ្រ

ការរប្រើបរាស់កាតរ្វើែំរែើ រឲ្យរានខាជា ្រខ់ជាួនគឺជាយន្ការម្នប្រសិទ្ភាព
សបម្្រប់តរួតពិនិត្យតាមោនការចល័ត្រុគ្គលិកនិងជួយ�្រងកៃលកខាែៈ
គ្យបសរួលែល់ការចាតវ់ធិានការឆ្្រ់រហ័សនិងបតឹមបតរូវរ្រើពួករគពំុរាន
្នែល់ររាលរៅឬទាន់រពលកំែត។់ឧទាហរែ៍អំពីកាតរ្វើែំរែើ រ
ម្ន្ ដាល់ជូនរៅខាងរបកាម។

កាតរ្វើែំរែើ រគួរដតបតរូវរាន្រំរពញរោយ្រុគ្គលិកទាងំអស់ដែលរ្វើ
ែំរែើ ររៅកនែុងតំ្រន់ដែលអាចនឹងម្នរបរាះថ្នែ ក់រហើយបតរូវប្រគល់្រន្ឲ្យ
្រុគ្គលិកដែលម្នទំនួលខុសបតរូវតាមការចាតត់ាងំ។

អនែកទទួលរានការចាតត់ាងំដែលរានទទួលកាតរ្វើែំរែើ រគួរ
ចុះហត្រលខារលើវារែើម្បីទទួលស្្គ ល់ថ្រានទទួលវា។្រុគ្គលិកគួរោក់វា
រៅកនែុងកដនលាងណ្មយួដែលរគអាចរមើលរ�ើញែូចជាកាដា ររខៀនពត័ម៌្ន
រៅរលើជញ្ជា ំងដែលរគអាចពិនិត្យរមើលវាប្រចានំថងា។

អនែកទទួលរានការចាតត់ាងំដែលរានទទួលកាតរ្វើែំរែើ រគួរទទួល
ខុសបតរូវចំរោះការពិនិត្យរមើលឲ្យែឹងថ្រតើ្រុគ្គលិកដែលកំពុងរ្វើែំរែើ រ

ឧប�មពា័ន្ធ

A1 ការសគ្បើគ្ោ�ក់ាតសធវាើដំសណើ រ

រូបភាពទីA1.1

ការររាសសម្អា ត្ លាូវថនែល់
(រៅសូ៊ែង់ខាងត្បងូ)។រ្ូរថតរ្រស់

UN

A1.1 យនក្ារគ្តរួតពថិនថិត្យតាមដ្នការផ្លែ �េ់ីបុររាលថិែ
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រន្ះរានបត�្រ់មកវញិដែរឬរទរោយរប្រើរម្៉ា ងមកែល់តាមការរា៉ា នស់្មា ន
ជាកោ់ក់(ETA)រហើយរ្រើមនិែល់រទរន្ះគួរដតរាយការែ៍អំពីការមនិ
ទាន់មកែល់រ្រស់្រុគ្គលិករន្ះជូន្រុគ្គលិកថ្នែ ក់រលើដែលជាអនែកទទួល
ខុសបតរូវ។

អនែកដែលរ្វើែំរែើ របតរូវដតរាយការែ៍បត�្រ់មកវញិរៅរពលពួករគ
រានមកែល់រហើយរ្រើម្នការយឺតោ៉ា វបតរូវពុះោរបគ្រ់ឧ្រសគ្គកនែុងការ
រាយការែ៍បត�្រ់មកវញិអំពីមូលរហតុដែល្រណ្ដា លឲ្យម្នការ
យឺតោ៉ា វរន្ះនិងETAថមាី។

របកាយរពល្រញ្្រ់ការរ្វើែំរែើ រកាតរ វ្ើែំរែើ រគួរបតរូវរានចុះហត្រលខា
រោយអនែកទទួលរានការចាតត់ាងំរហើយកាតរ់្វើែំរែើ ររន្ះបតរូវយករចញ
ពីកាដា ររខៀនពត័ម៌្ននិងទុកជាឯកស្រ។

ពត័ម៌្នរៅកនែុងកាតរ្វើែំរែើ រដែលរាន្រំរពញរចួដែល្រញ្ជា កប់រា្រ់អំពី
តំ្រន់ដែលញាំញីរោយរប្រើមនីនិងសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មគួរដតបតរូវ
រាន្រញជាូ នរៅកាន់មជ្ឈមែ្ឌ លសកមមាភាពកម្្ត់មនីកនែុងបសរុកឬអាជាញ ្រ
ោកព់ន័្រ្សេងៗ។

A1 ការសគ្បើគ្ោ�ក់ាតសធវាើដំសណើ រ
A1.1 យនក្ារគ្តរួតពថិនថិត្យតាមដ្នការផ្លែ �េ់ីបុររាលថិែ
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A1.2

ថ្នទី

បគ្ហា ញ្ ្លូវ

A1 ការសគ្បើគ្ោ�ក់ាតសធវាើដំសណើ រ
A1.2 លម្ថិតបញ្ជា ែ់ែមមាវថិធីសធវាើដំសណើ រ
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A1.3នីតិវិធីេកម្ប់សធវាើដំសណើ រតាម្ ្លូវសរ្រ

ឯកស្រខាងរបកាមរនះបរានដ់តជាអត្្រទែកបសង់្រ៉ាុរណ្ណ ះវាពំុម្នភាព
ជាកោ់ក់ចំរោះការគំរាមកំដហងរោយបរា្រ់មនី/យុទ្ញភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ/
របគឿង្ទៃុះដកនចនែរ�ើយ។ឯកស្ររនះបតរូវរាន្ ្ល់រោយUNICEF។វាសីុរានែ 
ជាមយួនឹងកាតរ្វើែំរែើ រ(សូមរមើលទំពរ័មុន)។

A1.3.1ការសកតៀមបកមរុងមុនសធវាើដំសណើ រតាម្ ្លូវសរ្រ

រទាះ្រីជារៅកនែុងតំ្រន់ដែលជាទូរៅម្នសន្ិសុខករ៏ោយការរ្វើែំរែើ ររោយ
រថយន្អាចម្នរបរាះថ្នែ ក់រោយស្រដតការរាងំខូចដ្នែករមកានិចរបរាះថ្នែ ក់
ឧបកិែឋាកមមាទូរៅនិងការលួចរថយន្។ហានិភយ័រនះអាចកាត្់រន្យរានោ៉ា ង
របចើនរោយការរ្វើែំរែើ រ(រពលណ្អាចរ្វើរាន)ជាក្បនួរមួរានែ ជាមយួរថយន្
រ្សេងរទៀត។

A1.3.1.1ទំនួលខុេកតរូវរបេ់សមកបធានក្ររុម

រាល់រ្រសកមមាតាម្ លាូវររាកបតរូវដតម្ន្រុគ្គលម្នែ ក់ដែលរ្វើជាអនែកទទួលខុសបតរូវ
កនែុងការបគ្រប់គងរ្រសកកមមារន្ះ។្រុគ្គលរនះរៅថ្៖“ប្រធានបករុម”។មុនរពល
រចញែំរែើ រគួរចាតវ់ធិានការទាងំឡាយែូចតរៅ៖

• ររៀ្រចំ្រញជា ីរថយន្ទាងំអស់ដែលបតរូវរប្រើបរាស់រមួទាងំស្លា ករលខរ ម្ា ះ
អនែករ្រើក្ររដែលបតរូវចាតត់ាងំឲ្យរ្រើក្រររថយន្នីមយួៗនិងទីកដនលាងរ្រស់
រថយន្ដែលបតរូវស្ិតរៅកនែុងក្បនួ។

• រៅកនែុងករែីបតរូវរប្រើវធិានការទ្រទ់ល់រោយរអ�ិចបតរូនិច(ECM)ររៀ្រចំ
ដ្នការទីកដនលាងរ្រស់រថយន្នីមយួៗរែើម្បីឲ្យពពុះECMបតរួតសីុរានែ រលើ
ក្បនួ។

A1 ការសគ្បើគ្ោ�ក់ាតសធវាើដំសណើ រ
A1.3 នីតថិវថិធី�គ្មាប់សធវាើដំសណើ រតាមផលែូវសរាែ
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• របតៀម្របមរុង្រញជា ីរ ម្ា ះមនុសសេទាងំអស់រៅកនែុងក្បនួរហើយចាតត់ាងំការ
ទទួលខុសបតរូវ។

• ធាន្ឲ្យរានថ្រានទទួលការឯកភាពដ្នែកសន្ិសុខ។
• ធាន្ឲ្យរានថ្អនែកម្នពត័ម៌្នរពញរលញទាកទ់ងនឹងតំ្រន់ដែលបតរូវ

រៅកែូ៏ចជាស្្នភាព្រច្ុ្រ្បននែ(ភូមសិ្ង្ស្អាកាសធាតុរសវាដែល
អាចរករាន្រញជា ីរាយន្មមនុសសេទំន្កទ់ំនងរៅតាម្ លាូវនិងរៅបតង់
ររាលរៅ។ល។)។

• រៅរពលរ្វើែំរែើ ររៅកាន់តំ្រន់រន្ះបតរូវធាន្ឲ្យរានថ្អនែករានប្រឹកសា
ជាមយួអាជាញ ្រមូលោឋា ន(រមភូមិនគររាល្រុគ្គលិករោធាអង្គការ
ររាសសម្អា តមនីដែលរៅជិត្រំ្ុតឬបករុមសបម្រសបមរួលការករមទៃច
សំែល់ជាតិ្ទៃុះពហុជាតិស្សន៍(MNEODCC)/ការោិល័យ
ទំន្កទ់ំនងថ្នែ កជ់ាតិសបម្្រ់ការករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះ(NPOCEOD)
ននបករុមរ្រសកកមមារកសាសន្ិភាពសរងកៃតការែ៍ឬហវឹកហវឺន)ទាកទ់ងនឹង
ចលន្រ្រស់អនែកកែូ៏ចជាស្្នភាពសន្ិសុខ្ ងដែរ។

• ពិនិត្យថ្ពិតជាម្នរែើម្បីជួយ�ែល់អនែករានកនែុងករែីម្នរបរាះអាសននែ
(ែូចជាតបមរូវការសបម្្រ់ការជរមលាៀសរៅព្យរាលជារែើម)។

• កំែតថ់្រតើចារំាច់បតរូវម្នកងកម្លា ងំសន្ិសុខអមែំរែើ រដែរឬរទ។រ្រើ
ដមនបតរូវរសនែើសំុពីចម្ងា យជាមុន្រ៉ាុដន្ោ៉ា ងរហាចណ្ស់48រម្៉ា ងមុន
គរបម្ងរចញែំរែើ ររន្ះ។

• កំែត់មុំនិងចំដែក្ លាូវដែលរមើលរ�ើញរៅចរន្លា ះអនែករ្វើែំរែើ ររៅកនែុង
រថយន្និង

• ្ដាល់ពត័ម៌្នសរងខា្រែល់អនែកចូលរមួទាងំអស់។

A1.3.1.2ការបសងកៃើតប្លង ់្ ្លូវសធវាើដំសណើ រ

ជាការសំខាន់ណ្ស់ដែលបតរូវប្រមូលពត័ម៌្នឲ្យរានរបចើនតាមដែលអាចរ្វើរាន
អំពី្ លាូវរ្វើែំរែើ រមុនរពលរចញ។

A1 ការសគ្បើគ្ោ�ក់ាតសធវាើដំសណើ រ

រូបភាពទីA1.2

ែីរអិលរៅកនែុងសទៃឹងតូចមយួ
រៅសូ៊ែងខ់ាងត្បងូ។រ្ូរថតរ្រស់

UN

A1.3 នីតថិវថិធី�គ្មាប់សធវាើដំសណើ រតាមផលែូវសរាែ
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• រ្វើការបស្វបជាវរ្រស់អនែក។ដសវងយល់ឲ្យអស់ពីលទ្ភាពអំពីស្្នភាព្ លាូវ
ប្រឹកសាជាមយួអនែកែនទរទៀតដែលធាលា ្រ់រ្វើែំរែើ ររលើ្ លាូវរន្ះកាលពីរពលថមាីៗ

• ទទួលពត័ម៌្នទាន់រហតុការែ៍អំពីហានិភយ័សន្ិសុខដែលអាចរកើតម្ន
រ�ើង

• វាស់ដវង្ លាូវដែលបតរូវរ្វើែំរែើ រនិងដ្រងដចកការរ្វើែំរែើ ររៅជាដ្នែកៗ។
កំែត់រម្៉ា ងមកែល់តាមការរា៉ា នស់្មា នសបម្្រ់ដ្នែកនីមយួៗកំែតទុ់ក
ជាមុននូវកដនលាងដែលក្បនួនឹងបតរូវឈ្រ់សបម្ក

• គួរររៀ្រចំដ្នការ្របមរុង(ស្មញញា )សបម្្រ់ករែីម្នការរងរ្រសួរថយន្
ខូច។ល។

• នីតិវ ិ្ ីសបម្្រ់ការ្រញ្ឈ្រ់ប្រតិ្រត្ិការបតរូវដតម្នោក់្រញូ្លរៅ
កនែុង្រលាង់្ លាូវរ្វើែំរែើ រ

• កំុរ្វើែំរែើ ររបកាយរពលរម�ងងឹតបតរូវធាន្ឲ្យរានថ្រាល់ការកំែត់
រពលរវោទាងំអស់រៅរលើ្រលាង់្ លាូវរ្វើែំរែើ ររ្រស់អនែករ្វើឲ្យអនែកអាច្ ន
ែល់ទីតាងំដែលរានរបជើសររ ើសរានលអាមុនរពលនថងាលិច។

• ធាន្ឲ្យរានថ្ទមងាន់និងកម្ពស់រ្រស់រថយន្មនិរលើសពីលកខាែៈ
្ររច្ករទសរ្រស់ស្្ព ន/្ លាូវកាត់ពីរបកាមស្្ព ននិង

• ប្រកាសបរា្រ់ថ្រានពន្យល់រោយសរងខា្រអំពីក្បនួមុនរពលរចញែំរែើ រ។

A1.3.1.3ការករាកេព័យទា្រ់ទង

រថយន្រ្រស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរប្រើបរាស់រៅកនែុងរ្រសកកមមាតាម្ លាូវ
ររាកបតរូវម្នវទិ្យទុាកទ់ងប្ររភទរង្ហវកងស៍់ខ្ពស់(HF)និងរង្ហវកងស៍់ខ្ពស់្រំ្ុត
(VHF)។រៅកនែុងក្បនួែំរែើ របតរូវដតម្នវទិ្យុទាកទ់ងប្ររភទHFនិងVHF។វទិ្យុ
ទាកទ់ងប្ររភទVHFបតរូវដតម្ន្រំោក់នូវ្រណ្ដា ញប្ររភទSimplex។[រនះ
គឺជាប្រពន័្ននការបរាបស័យទាកទ់ងបតង់ពីវទិ្យុទាកទ់ងប្ររភទVHFរៅកាន់វទិ្យុ
ទាកទ់ងប្ររភទVHFមយួរទៀតដែលកនែុងករែីរនះគឺពីរថយន្មយួរៅកាន់
រថយន្មយួរទៀត។]16

A1 ការសគ្បើគ្ោ�ក់ាតសធវាើដំសណើ រ
A1.3 នីតថិវថិធី�គ្មាប់សធវាើដំសណើ រតាមផលែូវសរាែ
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មុនរពលរចញែំរែើ រការររៀ្រចំដ្នការបរាបស័យទាកទ់ងែូចខាងរបកាមរនះ
ម្នស្រៈសំខានណ់្ស់៖

• ពិនិត្យរមើលរបគឿង្ររកិាខា រវទិ្យុទាកទ់ងនិងធាន្ឲ្យរានថ្រថយន្ែំ្រូងរគ
និងរថយន្របកាយរគម្នវទិ្យុទាកទ់ង

• បតរូវែឹង្ ងដែរថ្ការរប្រើបរាស់ECMអាចរខំានែល់
ការបរាបស័យទាកទ់ងតាមវទិ្យ។ុបតរូវដតររៀ្រចំឲ្យម្នសញ្ញា ្រដន្មែូចជា
រភលាើង្រំភលាឺខាងមុខឬរោយបគវនីែ/ទង់

• ្រញ្ជា ក់ពីរង្ហវកង់
• រកសាគរបម្ងរពលសបម្្រ់ការបតរួតពិនិត្យវទិ្យុទាកទ់ងជាមយួ

ស្្នីយក៍ណ្ដា ល
• ធាន្ឲ្យរានថ្អនែករានែឹងពីសញ្ញា រៅតាមវទិ្យុទាកទ់ងរលខទូរស័ពទៃ

ទំន្កទ់ំនងតាមទូរស័ពទៃទាងំអស់17និងនីតិវ ិ្ ីពិរសសៗដែលបតរូវ
ប្រតិ្រត្ិតាម

• ធាន្ឲ្យរានថ្អនែកដែលប្រតិ្រត្ិការវទិ្យុទាកទ់ងរៅកនែុងក្បនួរាន
ែឹងពីអវីៗទាងំអស់ខាងរលើរហើយែឹងថ្ពួករគបតរូវដតនិោយឲ្យរាន
ចបាស់ោស់និងបស្ររានែ តាមរលកធាតុអាកាស

• ការបរាបស័យទាកទ់ងតាមវទិ្យុបតរូវដត្ររងកៃើតរ�ើងមុនរពលរចញែំរែើ រ
រហើយបតរូវដត្រញជាូ នររាយការែ៍អំពីទីតាងំតាមវទិ្យុទាកទ់ងោ៉ា ងរហាច
ណ្ស់ររៀងរាល់មយួរម្៉ា ងមដាងរែើម្បីឲ្យម្នភាពគ្យបសរួលរៅរពលរាន
ឆលាងកាត់ទីតាងំទាងំឡាយដែលរគស្្គ ល់របចើន។ស្្នីយក៍ណ្ដា លចម្បង
នឹងបតរូវទទួលបគ្រ់ររាយការែ៍តាមរថយន្ឬទីភានែ កគ់្រ។រៅរពលច្រ់
រ្រសកកមមាគួរជូនែំែឹងែល់ស្្នីយក៍ណ្ដា ល។

A1 ការសគ្បើគ្ោ�ក់ាតសធវាើដំសណើ រ
A1.3 នីតថិវថិធី�គ្មាប់សធវាើដំសណើ រតាមផលែូវសរាែ

16“Simplex”:ការ្រញជាូ នមនិកាតត់ាម“Repeater”រទរហើយរប្រើរង្ហវកងស៍់ដតមយួគត។់“Duplex”
រប្រើរង្ហវកងស៍់ពីរគឺរង្ហវកងស៍់មយួសបម្្រ់្រញជាូ ននិងមយួរទៀតសបម្្រ់ទទួល។ប្រពន័្រនះមនិ
កាតត់ាមរភីទីរ័(repeater)រទរហើយ្ ដាល់ដតរយៈចម្ងា យ្រន្លា យ្រដន្មរៅកាន់VHF។
17SELCAL-ការរៅខលាួនឯងគឺជារលខសបម្្រ់រៅវទិ្យុទាកទ់ងនីមយួៗ–តាម្មមាតាគឺពីវទិ្យុ
ទាកទ់ងVHFមយួរ្សេងរទៀត។
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A1.3.1.4ទំនួលខុេកតរូវរបេ់អ្ន្រសបើ្របរនិងល្រ្ខខណ្ឌ តកមរូវេកម្ប់រថយន្ត

រ្រសកកមមាអន្រជាតិទាមទារឲ្យម្នរថយន្ពីររបគឿងដែលអនុរោមតាម
្រទោឋា នសន្ិសុខអ្រ្ប្ររម្(MOSS)។18រៅកនែុងករែីជារបចើនសម្ជិក
្រុគ្គលិកថ្នែ ក់ជាតិអាចរ្វើែំរែើ ររៅកនែុងរថយន្មយួរបគឿងដែលអនុរោម
តាម្រទោឋា នMOSSយកលអាបតរូវម្នរានែ ្រីន្ក់រៅរលើរថយន្។រៅរពលខលាះម្ន
លកខាខែ្ឌ តបមរូវរោយចបា្រ់សបម្្រ់្រុគ្គលិកថ្នែ កជ់ាតិដែលបតរូវរ្វើែំរែើ រតាម
រថយន្ពីររបគឿងដែលអនុរោមតាម្រទោឋា នMOSSតាមការតបមរូវពីលកខាខែ្ឌ 
សន្ិសុខនិងតាមរសចកដាីសរបមចរៅកនែុងអង្គប្រជំុអន្របកសួង។ជាការសំខាន់
ណ្ស់ដែលថ្រថយន្រៅកនែុងក្បនួបតរូវម្នការដថទារំានលអារហើយសមបស្រ
សបម្្រ់ការរ្រើក្រររៅរលើ្ លាូវថនែល់រន្ះ។្រុគ្គលិកគួរដត៖

• ធាន្ឲ្យរានថ្រថយន្ទាងំអស់ម្នលកខាែៈសមបស្រសបម្្រ់
ភូមសិ្ង្ស្ដែលបតរូវឆលាងកាត់

• ពិនិត្យរមើលឲ្យែឹងថ្រថយន្ទាងំអស់សុទ្ដតម្នោក់សញ្ញា សម្្គ ល់
បតឹមបតរូវ(រោលគឺកំែតថ់្រតើបតរូវរប្រើទង់ឬសទៃិកគរ័្រិទរ្រស់អង្គការ
សហប្រជាជាតិ)

• ធាន្ឲ្យរានថ្រថយន្នីមយួៗម្ន្រំោក់មកជាមយួនូវ
កញ្្រស់រង្គ្្គ ះ្រឋម្រំពង់ពនលាត់អគ្គីភយ័្រ៊ែុីងទឹកនិង្រ៊ែុីងរប្រងឥន្នៈ
កង់ស្គួរដែកែូយនិងឧ្រករែ៍សមបស្ររ្សេងៗ

• ពិនិត្យរមើលឲ្យែឹងថ្រថយន្ទាងំអស់ម្នស្្នភាពលអាសបម្្រ់ការ
រ្វើែំរែើ ររហើយសុទ្ដតម្នរបគឿង្ររកិាខា រដែលចារំាច់សបម្្រ់រ្វើការ
ជួសជុលែូចជា្រដាូរសំ្រកកង់ដែលធាលា យជារែើម

• ពិនិត្យរមើលឲ្យែឹងថ្រថយន្ទាងំអស់រចញែំរែើ ររោយម្នរប្រងរពញ
្ុងរប្រង

A1 ការសគ្បើគ្ោ�ក់ាតសធវាើដំសណើ រ
A1.3 នីតថិវថិធី�គ្មាប់សធវាើដំសណើ រតាមផលែូវសរាែ

រូបភាពទីA1.3

កំណ្ត់្ លាូវចរងអាៀតគឺជា
ឱកាសលអាសបម្្រ់
ការវាយឆមាក់(រៅរាល់កង)់។
រ្ូរថតរ្រស់UNMAS/ThomasEnke

18MOSS:ស្ងោ់រសន្ិសុខប្រតិ្រត្ិការអ្រ្ប្ររម្គឺជាឯកស្រររាលនរោរាយរ្រស់អង្គការ
សហប្រជាជាតិ។ររាល្រំែងរ្រស់MOSSគឺរែើម្បី្ររងកៃើតរាននូវលកខាែៈវនិិច្យ័ស្ងោ់រដ្អាក
រលើជំន្ញសបម្្រ់ការររៀ្រចំសន្ិសុខអ្រ្ប្ររម្រែើម្បីពបងឹងសន្ិសុខ្រុគ្គលិកនិងកាត្់រន្យ
ហានិភយ័រែើម្បីឲ្យការចុះប្រតិ្រត្ិការរៅតាមមូលោឋា នរ្រស់អស្រអាចរ្វើរៅរាន។
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• ធាន្ឲ្យរានថ្ក្បនួែំរែើ រម្នទំហំអាចបគ្រប់គងរានដែលសម្ម្បត
ជាមយួនឹងចំនួនអនែកដហរហម(រ្រើម្ន)

• រៅតាម្រណ្ដា ប្ររទសដែលម្នតំ្រន់ដែលគំរាមកំដហងរោយរភវរករ/
សង្គ្្គ មរថយន្ប្រតិ្រត្ិការដែលរ្វើែំរែើ ររៅកនែុងតំ្រន់ជរម្លា ះឬតំ្រន់
រ្សេងរទៀតដែលម្នរបរាះថ្នែ ក់ក៏បតរូវដតម្ន្ ងដែរនូវ៖
o អាវរបកាះមយួកំរ្រលាសបម្្រ់អនែករ្រើក្ររនិងអនែករ្វើែំរែើ រម្នែ ក់ៗ
o ររាងំការោរបរា្រ់រផ្លា ងនិងបសទា្រ់្ ននឹ់ង្រនទៃុះដែល្រំោក់រៅរលើ

្រងអាួច
• ឧ្រករែ៍រារាងំរសវាក៏អាចជាបតរូវម្នជាចារំាច់្ ងដែរអាបស័យរៅរលើ

ការគំរាមកំដហងរោយរបគឿង្ទៃុះរន្ះ។

A1.3.1.5ពព័ត៌ម្នេសង្ខប

ការជូនែំែឹងែល់អនែកចូលរមួទាងំអស់អំពីស្្នភាព/រ្រសកកមមាននការរ្វើ
ែំរែើ រមុនរពលរចញែំរែើ រម្នស្រៈសំខានច់ារំាច់ែូចតរៅ៖

• ្ដាល់ពត័ម៌្នសរងខា្រែល់អនែកដែលចូលរមួទាងំអស់រហើយបតរូវ
ធាន្ឲ្យរានថ្បគ្រ់ៗ រានែ រានយល់ពីទំនួលខុសបតរូវរ្រស់ខលាួននីតិវ ិ្ ីនន
ក្បនួែំរែើ រនិងដ្នការ្របមរុង

• ធាន្ឲ្យរានថ្រល្បឿនជាកដ់សដាងននក្បនួែំរែើ រម្នភាពសមបស្រជាមយួ
នឹងស្្នភាព្ លាូវនិងរថយន្ដែលយឺតជាងរគ្រំ្ុត

• កំែត់មុំនិងចំដែក្ លាូវដែលរមើលរ�ើញរៅចរន្លា ះអនែករ្វើែំរែើ ររៅកនែុង
រថយន្

• ្ដាល់ែំ្រូន្មា នចំរោះវធិានចបា្រទ់ម្លា ្រ់រៅកនែុងចរាចរែ៍្ លាូវររាក
• និោយអំពីហានិភយ័ដែលអាចរកើតរ�ើង
• ្ដាល់រសចកដាីដែន្ំអំពី

o នីតិវ ិ្ ីរៅបតង់្រ៉ាុស្ិ៍បតរួតពិនិត្យ្លាូវការនិងរន្ងំ្ិរទ្ លាូវ
o វធិានការរៅកនែុងករែីរថយន្ខូច

A1
ការសគ្បើគ្ោ�ក់ាតសធវាើដំសណើ រ
A1.3 នីតថិវថិធី�គ្មាប់សធវាើដំសណើ រតាមផលែូវសរាែ

កាលពីពីរ្រីឆ្នែ ំមុនរថយន្ម្៉ា ក
�ងប់គីស័រមយួរបគឿងដែលម្ន្ ទៃុក
អនែកែំរែើ ររពញរាន្រ៉ាះទង្គិចនឹង
មនីប្រឆ្ងំរថយន្រៅអងរ់ហា្គ ឡា
ដ្រ៉ាកអារគនែយ៍រានរ្វើឲ្យស្លា ្រ់អនែក
ែំរែើ រចំនួនបរាពីំរន្ក់និងរ្វើឲ្យ
រ្រសួបរាមំយួន្ក។់

ខែៈរពលដែល្រនទៃុះែំ្រូងរាន
ករមទៃចរថយន្រគរជឿជាក់ថ្អនែក
ដែលរានស្លា ្រ់មយួចំនួនអាច
នឹងបតរូវរានការោររ្រើអនែកែំរែើ រ
ទាងំរន្ះរានោក់ដខសេបកវា៉ា ត់
ពីរបោះ្រនទៃុះរានបគវាត់រថយន្រៅ
រលើអាកាសរហើយរ្វើឲ្យអនែកែំរែើ រ
្រ៉ាះទង្គិចជាមយួដ្នែកខាងកនែុងនន
រថយន្។

ែរណី 
�ថិែសា
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o ការចាតវ់ធិានការរៅកនែុងករែីម្នការវាយប្រហាររោយរបគឿង្ ទៃុះ
ដកនចនែការវាយឆមាក់ឬការប្រយុទ្រានែ ។

• រ្រើក្បនួែំរែើ រម្នការដហរហមរោយកងកម្លា ងំសន្ិសុខរម្រញ្ជា ការ
ក្បនួែំរែើ របតរូវដតធាន្ឲ្យរានថ្កងកម្លា ងំដហរហមទទួលរានពត័ម៌្ន
សរងខា្រអំពីដ្នការក្បនួែំរែើ រ្លាូវរ្វើែំរែើ ររល្បឿននិងរសចកដាីលមអាតិ
រ្សេងៗនិង

• ករែីម្នរបរាះថ្នែ ក់បតរូវធាន្ឲ្យរានថ្ក្បនួែំរែើ រែឹងថ្បតរូវរ្វើអវីខលាះ។

A1.3.2ទម្្ល ប់្រ្នុងការចលព័ត/សធវាើដំសណើ រតាម្ ្លូវសរ្រ

ចរាចរែ៍្ លាូវររាកជាពិរសសរៅតាមទីប្រជំុជនអាចនឹងម្នរបរាះថ្នែ ក់ជាទី
្រំ្ុត។សបម្្រ់រថយន្ដែលរៅខាងរបកាយននក្បនួែំរែើ ររន្ះវាអាចម្នការ
លំរាកកនែុងការរ្រើក្ររតាមរថយន្ដែលន្ំមុខក្បនួពិរាកកនែុងការរមើលរ�ើញ
រ្ូរភាពចបាស់ោស់អំពីស្្នភាពនិងពិរាកកនែុងការប្រតិកមមាត្ររៅនឹង
ស្្នភាពដែលមនិអាចរា៉ា នស់្មា នែឹងមុន។

រែើម្បដីកលមអានិងធាន្សន្ិសុខែល់ការរ្រើក្រររៅកនែុងក្បនួ៖

• រ្រើក្រររោយម្នវនិយ័
• ម្នការរកសាគម្លា មតាមការ្រញ្ជា ពីរថយន្មយួរៅរថយន្មយួរទៀត

(ECM!)និង
• រប្រើដខសេបកវា៉ា ត់ការោរសុវត្ិភាពរ្រស់អនែក

រថយន្ដែលន្ំមុខក្បនួប្រកាសតាមវទិ្យុទាកទ់ង៖

• ទិស្ លាូវដែលបតរូវរ្រើក្រររៅបតង្់ លាូវ្រំដ្រក
• ការសរងកៃតរមើលជាពិរសសែូចជាវត្ុរារាងំែំរែើ រ្រ៉ាុស្ិ៍បតរួតពិនិត្យ

កំណ្ត់្ លាូវចរងអាៀត(ការឈ្រ់រោយពំុរានរពឹំងទុក)និង

A1
ការសគ្បើគ្ោ�ក់ាតសធវាើដំសណើ រ
A1.3 នីតថិវថិធី�គ្មាប់សធវាើដំសណើ រតាមផលែូវសរាែ

រូបភាពទីA2.1

ការ្រគ្ហា ញឲ្យរ�ើញពីររាងំការោរ
បរា្ររ់ផ្លា ងរៅខាងរបរៅនិង
ខាងកនែុងទាវ ររថយន្។ពំុម្នរ�ើញ
អំដ្រងរៅដ្នែកខាងកនែុងននទាវ ររទ
(រៅអាហវហាកៃ នីស្្ន)។រ្ូរថត/
កងកម្លា ងំអាលលាឺម៉ាង់
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• ចំែុចជួ្រប្រជំុរានែ ករែីម្នរបរាះអាសននែ។

រថយន្រៅរបកាយរគ្រំ្ុតប្រកាសតាមវទិ្យុទាកទ់ងអំពី៖

• ការឆលាងកាត្់ លាូវ្រំដ្រកចំែុចឈ្រ់និងកំណ្ត់្ លាូវចរងអាៀត
• ការប្រដជងចូលរោយនចែន្យរ្រស់រថយន្រ្សេងរទៀតរៅកនែុងក្បនួនិង
• ្រញ្ហា ្ររច្ករទសការខូចរថយន្។

ឧប�មពា័ន្ធ A2 វថិធានការ ផ្ល ់ការ ការពារ 
បកន្ម ដល ់រ្យន្

រថយន្្ មមាតាមនិអាច្ ន់នឹង្រនទៃុះននមនីប្រឆ្ងំរថយន្(AV)ឬរបគឿង
្ទៃុះដកនចនែរានរ�ើយ។ែូរចនែះែំ្រូន្មា នលអា្រំ្ុតគឺបតរូវរៅឲ្យឆ្ងា យពីតំ្រន់
ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់រោយស្រមនី/យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ/របគឿង្ទៃុះដកនចនែ
ទាងំអស់រានែ ។រោយដ�កមនិបតរូវរ្វើែំរែើ ររៅរលើ្ លាូវដែលសងសេយ័ថ្ម្ន
វត្ម្នននរបគឿង្ទៃុះទាងំអស់រនះរ�ើយ។

រទាះ្រីជាម្នររាលការែ៍ដែន្ំសុវត្ិភាពជាមូលោឋា នរនះករ៏ោយកអ៏ាចម្ន
កាលៈរទសៈមយួចំនួនដែលសមបស្រនិងអាចអនុវត្រានកនែុងការទិញរថយន្
“ម្នការការោរពីមនី”ឬែំរ�ើងឧ្រករែ៍ការោរ្រដន្មរៅរលើរថយន្ដែលម្ន
បស្្រ។់គួរដសវងរកែំ្រូន្មា នពីការោិល័យកណ្ដា លរ្រស់អនែកនិង្រុគ្គលិកដែល
ម្នលកខាែៈសម្បត្ិសមបស្រ។

វធិានការមយួចំនួនដែលអនែកឯករទសអាចនឹង្ ដាល់ជាអនុស្សន៍ម្នជាអាទិ៍៖

• ពិចារណ្ទិញរថយន្ដែលម្នការការោរពីមនីដែល្ លិតរ�ើងតបមរូវ
តាមររាល្រំែងឬតាមតបមរូវការឧទាហរែ៍៖រថយន្ម្៉ា កCasspirឬ

រូបភាពទីA3.1

រាល់រពលឈ្រ់មដាងៗរ្វើការពិនិត្យ
កនែុងចម្ងា យ5/25ដម៉ាបត(រៅ
អាហវហាកៃ នីស្្ន)។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke

A2 វថិធានការផ្លក់ារការពារបកន្មដលរ់្យន្
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Wolf។ការ្ លិតដ្នែកខាងរបកាមរ្រស់រថយន្ឲ្យម្នរាងជាអកសេរV្ដាល់
នូវការការោររានលអា្រំ្ុតសបម្្រ់រ្វើឲ្យ្រនទៃុះផ្លា តរចញ។

• រៅកនែុងករែីរលើកដលងមយួចំនួនអាច្រដន្មការការោររៅរលើរថយន្
រាមា នោសដែក។ការការោរ្រដន្មពីរលើរនះនឹងមនិ្ ដាល់ការការោរ
ែូចរានែ នឹងរថយន្ដែលម្នការការោរពីមនីរ�ើយ្រ៉ាុដន្វានឹងកាត្់រន្យ
អានុភាពនន្រនទៃុះរានខលាះ។វធិានការទាងំរនះម្នជាអាទិ៍៖
o ការ្រំោក់“ររាងំការោរបរា្ររ់ផ្លា ង”ឬ្រនទៃះដែកែូចជា

្រ៉ាូលីកា្រូណ្តឬនី�ុង-រសរា៉ាមកិ។មុនរពលចាតវ់ធិានការណ្មយួ
បតរូវវាយតនមលាឲ្យរានបគ្រ់បជរុងរបជាយរៅរលើគុែសម្បត្ិនិងគុែវ្ិរត្ិ
នន្ររច្កវទិ្យរន្ះ។

o ការ្រំោក់ដែកកាងបទរុងរថយន្។ដែកកាងបទរុងរថយន្រៅដ្នែក
ខាងរបកាយអាចម្នការ្រំោក់្រដន្មរានរ្រើអនែកែំរែើ របតរូវ
ដតអង្គុយរៅទីរន្ះ។អនែកែំរែើ រគួរដតអង្គុយរៅរលើររៅអីពូក
ដវងនិងោក់ដខសេបកវា៉ា ត់ការោរយកលអាបតរូវជាដខសេបកវា៉ា ត់ដែលម្ន
ដខសេ្រនួទិស។ធាន្ឲ្យរានថ្ររៅអីពូកដវងរៅដ្នែកខាងរបកាយ
ោ៉ា ងរហាចណ្ស់កម៏្ន្រំោក់ជាមយួនឹងដខសេបកវា៉ា ត់ការោរ។

o ការ្រំោកប់សទា្រ់្ ននឹ់ង្រនទៃុះ្រងអាួចរាងំដែលម្នបសទា្រ់្ ន់នឹង
្រនទៃុះអាច្រគ្កៃ រមនិឲ្យវារាកដ់្រករៅរពលម្ន្រនទៃុះ។

• ការ្រំោក់្រំពង់ពនលាត់អគ្គីភយ័និង្ ដាល់ប្រអ្រ/់កញ្្ររ់បគឿងរពទ្យឲ្យែល់
រថយន្ទាងំអស់។

• វនិយ័តឹងរុងឹកនែុងការ្ ទៃុកឥវា៉ា ន់រលើរថយន្។សម្ភា រដែលមនិរានចងរតឹឲ្យ
តឹងដែនរៅកនែុងរថយន្អាច្រងកៃឲ្យម្នរ្រសួកាន់ដតខាលា ងំករែីម្ន
របរាះថ្នែ ក់្រន្ទៃ ្រពី់រាន្រ៉ាះទង្គិចនឹងមនី។មនិបតរូវកាន់្រ៊ែុីងរប្រងរៅកនែុង
រថយន្រ�ើយ។

• ការ្រំោក់រថយន្ជាមយួនឹងវធិានការែ៍ទ្រទ់ល់រោយរអ�ិចបតរូនិច
(ECM)ជួយ�ការោរប្រឆ្ងំនឹងរបគឿង្ទៃុះដកនចនែ្រញ្ជា រោយវទិ្យុ(RC-
IEDs)។្រ៉ាុដន្ការែ៍រនះសនមាត់ជាមុននូវការវាយតនមលាែ៏បតឹមបតរូវរៅរលើភាព
ញឹកញា្រ់និងការហវឹកហវឺនរានលអារ្រស់្រុគ្គលិក។

A2 វថិធានការផ្លក់ារការពារបកន្មដលរ់្យន្
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ឧប�មពា័ន្ធ A3 ការ គ្តរួតពថិនថិត្យ ែនៃងុ ្ មាងា យ 
5/25 កម៉គ្ត

រ្រើអនែកកំពុងរ្រើក្រររៅកនែុងតំ្រន់ដែលម្នការគំរាមកំដហងរោយរបគឿង្ទៃុះដកនចនែ
រហើយអនែកបតរូវដតឈ្រ់(រទាះឈ្រ់រោយរហតុ្លណ្មយួករ៏ោយ)អនែកបតរូវដត
រ្វើការបតរួតពិនិត្យកនែុងចម្ងា យ5/25ម។សបម្្រ់ការឈ្រ់រយៈរពលខលាីអនែកែំរែើ រ
បតរូវដតររាសសម្អា តចម្ងា យ5ដម៉ាបតជុំវញិរថយន្។សបម្្រ់ការឈ្រ់អូស្រន្លា យ
រពលយូរបតរូវធាន្ថ្រាមា នអវីដែល្រងកៃ្រញ្ហា សន្ិសុខកនែុង្រររិវែជំុវញិរថយន្25
ដម៉ាបត។

មុនរពលអនែកឈ្រ់បតរូវដតម្នការប្ររុងប្រយត័នែខាលា ងំ្រំ្ុត។រករមើលែងច្រជីក
និងររ ដ្ា រៅកនែុងែីស្នែ មជីកែីនិងការដប្រប្ររួលពែ៌រៅន្ទៃខាងរលើននែី។
មនិដមនបតឹមដតកាកសំែល់ឬសំរាមរន្ះរទរាល់វត្ុដែលគ្យចា្រអ់ារមមាែ៍
ទាងំអស់សុទ្ដតអាចម្នរបរាះថ្នែ ក។់រករមើលែំ្រូលជញ្ជា ំងនិងរថយន្
រ្សេងៗ។យកចិត្ទុកោក់រៅរលើភាពអាចរមើលរ�ើញរៅកាន់ទីតាងំឈ្រ់
សំចតនិងដខសេដែលរមើលរ�ើញ។

របកាយរពលឈ្រ់រថយន្កំុចាករចញពីរថយន្បតរូវរ្វើការសរងកៃតជាប្រពន័្(360
ែឺរបកនិងពីរលើចុះរបកាម)។រករមើលមដាងរទៀតដបកងរោម្នែងច្រជីកនិង
ររ ដ្ា និងរាល់វត្ុរ្សេងៗរទៀតដែលរានររៀ្ររា្រ់រៅខាងរលើ។អនែកែំរែើ របគ្ររ់្ូរ
បតរូវទទួលខុសបតរូវចំរោះមុំសរងកៃតរមើល។

ឥ�ូវចាករចញពីរថយន្្រ៉ាុដន្កំុពនលាត់ម្៉ា សីុន។អនែកែំរែើ រពីចំរហៀងខាងរឆវង
បគ្រប់គងអនែកែំរែើ រខាងរឆវងចំដែកអនែកែំរែើ រពីចំរហៀងខាងស្ដា ំបគ្រ់
បគងអនែកែំរែើ រខាងស្ដា ំ្រ៉ាុដន្រ្វើការឲ្យបតរួតសីុរានែ និងជាប្រពន័្។្ិរទទាវ រនិង
បតរួតពិនិត្យរមើលរថយន្ដបកងរោម្នការខូចខាតនិងរបគឿងឧ្រករែ៍ដែលគួរ
ឲ្យចា្រអ់ារមមាែ៍(រមួទាងំរៅរបកាមរថយន្)។រកុរករៅជិតៗរថយន្។រតើម្ន

អ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹបតរូវរានរគរប្រើបរាស់
ោ៉ា ងរបចើនរៅអំ�ុងសង្គ្្គ មឈូង
សមុបទឆ្នែ ំ1991។បរា្រ់មូលរ្វើពី
អ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹរសទៃើរដតមយួោនបរា្រ់
បតរូវរានរគរាញ់ដែលរសមាើនឹង340
រតានរៅរាល់កង់ដែលរគរា៉ា នស់្មា ន
ថ្ម្នបរា្រ់ចំនួន11រតានបតរូវរាន
រគរាញ់រៅចុងទសវតសេរឆ៍្នែ ំ1990។

បរា្រ់្ លិតពីអ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹ
ប្រម្ែជា75រតានបតរូវរាន
រប្រើបរាស់រោយកងទព័សហរែឋា
អារមរកិរៅកនែុងសង្គ្្គ មឈូងសមុបទ
កាលពីរពលថមាីៗរៅរនះ។
ChristianScienceMonitor,
www.csmonitor.com/2003/0515/

រទាះជាោ៉ា ងណ្ទិននែនយ័សុខភាព
អំពី្ ល្រ៉ាះោល់រយៈរពលដវងរ្រស់
អ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹរៅដតម្នកបមតិ
រហើយ្ ល្រ៉ាះោល់ដ្នែកសុខភាព
រ្រស់អ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មម្នកបមតិខ្ពស់។

ែរណី 
�ថិែសា

A3 ការគ្តរួតពថិនថិត្យែនៃងុ្មាងា យ 5/25 កម៉គ្ត
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នរណ្ម្នែ ក់កំពុងសំ�ឹងរមើលសកមមាភាពរ្រស់អនែកដែរឬរទ(អនែកពិនិត្យរកអវីមយួ/
អនែក្រំ្ទៃុះ)?

សួរអនែកែនទរ្រើអនែកម្នការសងសេយ័។

ចា្ររ់្ដាើមរ្វើការពិនិត្យកនែុងចម្ងា យ5ដម៉ាបត។រកុរកកនែុងរងវង់5ដម៉ាបតជំុវញិរថយន្។
ធាន្ឲ្យរានថ្អនែករ្វើការឲ្យជានរ់ានែ (រ្រើម្នមនុសសេរលើសពីម្នែ ក់កំពុងរឆករក)
ពួករគបតរូវរករមើលអវីៗដែលគួរឲ្យចា្រអ់ារមមាែ៍រោយម្នការយល់រ�ើញ
ខុសៗរានែ ។រមើលខាងរបកាមរថយន្(មដាងរទៀត!)។

រ្វើការបតរួតពិនិត្យកនែុងចម្ងា យ25ដម៉ាបត។រកុរកកនែុងរងវង់25ដម៉ាបត។រែើរជុំវញិ
គុម្ពរឈើនិងរចញពី្រររិវែរន្ះោកក់ំរាងំការដឆករករន្ះរ្រើចារំាច។់
រករមើលសញ្ញា សម្្គ ល់និងសញ្ញា ននការវាយឆមាក។់កំុចូលរៅជិតរ្រស់ដែលគួរឲ្យ
សងសេយ័។រប្រើដកវយឺតនិងម្៉ា សីុនថតឌីជីថលរែើម្បីកំែត់អត្សញ្ញា ែវត្ុឲ្យ
រានកានដ់តចបាស់ោស់។

ឧប�មពា័ន្ធ A4 ការ រំរាមែំកហង សផ្សងៗ

A4.1អ៊ុយរ៉ានីញ៉ូ មរ នឹង

អ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹ(DU)ម្នលកខាែៈហា្រ់ដែនគឺ19,050គបក/ម³វារសមាើ
នឹងែងសីុ់រតរ្រស់សំែរ1.67ែង(11.340គបក/ម³)។រៅកនែុងលបាយ
ជាមយួនឹង2%ននម៉ាូលី្រដែនឬ0.75%ននទីតានីញ៉ាូ មនិងប្របពឹត្កមមារៅ
សីតុែហា ភាពពិរសសវានឹងម្នសភាពរងឹខាលា ងំែូចរានែ នឹងតងដ់ស្នកា្រ៊តី
(tungstencarbide)ដែរ។DUម្នតនមលារថ្ក៖វាម្នតនមលារសមាើនឹង20%នន
តនមលារ្រស់តងដ់ស្ន។អ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹម្នជាតិពុលរហើយឆលាងកាត់រយៈរពលដវង
អាចម្ន្ ល្រ៉ាះោល់សុខភាពរយៈរពលដវង។

A4 ការរំរាមែំកហងសផ្សងៗ
A4.1  អ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមរងឹ

រូបភាពទីA4.1

ហានិភយ័មយួកនែុងចំរណ្ម
ហានិភយ័ជារបចើនននរថយន្ប្រយុទ្
ដែលបតរូវរានរគររាះ្រង់និង
រាន្រំផ្លា ញរចាលគឺការញាំញី
ឬការរ្វើឲ្យប្រឡាកជ់ា្រ់រោយ
ជាតិអ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មននបរា្រ់(រៅ
អាហវហាកៃ នីស្្ន)។រ្ូរថតរ្រស់

UNMAS/ThomasEnke
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កនែុងន្មជាអនុ្លននការរ្វើឲ្យអ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មកាន់ដតរងឹDUម្នតនមលារថ្កជាង
្រណ្ដា ធាតុដែលរគកំពុងរតស្សបម្្ររ់្វើយុទ្ភែ័្ឌ ដែលម្នែងសីុ់រតខ្ពស់
ែនទរទៀតរមួទាងំតងដ់ស្នរៅទសវតសេរ៍ឆ្នែ ំ1960។កនែុងន្មជារ្រកខាភាព្រន្ទៃ ្រ់
ដែលលអាជាងរគតងដ់ស្នបតរូវដតទទួលរានពីប្ររទសចិន។រោយម្នឃាលា ងំ
ស្ុកDUដែលរគរា៉ា នស់្មា នថ្ម្នទមងាន់រលើសពី500,000រតានវារតឹដតម្ន
ការសនសេំសំនចដថមរទៀតកនែុងការរប្រើបរាស់អ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹជាជាងការស្ុកវាទុក។
ែូរចនែះចា្រពី់ចុងទសវតសេរឆ៍្នែ ំ1970មកស.រ.អអតីតៈសហភាពសូរវៀតចបកភព
អងរ់គលាសនិងរារាងំរានចា្ររ់្ដាើម្រដមលាងឃាលា ងំស្ុកអ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹរ្រស់ពួករគឲ្យ
រៅជារបគឿងទមលាុះថ្មពលចលន្។

រលើសពីរនះអ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹបតរូវរានរគរប្រើរៅកនែុងការរ្វើ្រនទៃះដែកសបម្្រ់
រថរបកាះនិងរថយន្រោធារ្សេងៗនិងរប្រើសបម្្រ់រ្វើជារបគឿងទ្រ់លំនឹង
យន្រហាះនិងរៅកនែុងរមរាតរ្រស់ទូកប្រណ្ំង្ ងដែរ។

រៅរពល្រ៉ាះទង្គិចជាមយួនឹងររាលរៅរងឹែូចជារថោសដែកជារែើមបចមុះនន
ែងរ្រស់វានឹងរប្រះដ្រកដែលរៅដតរកសារាននូវភាពមុតបសរួចរ្រស់វា។ការ្រ៉ាះ
ទង្គិចនិងការ្ររញ្ញថ្មពលករ ដ្ា ជា្រន្្រន្ទៃ ្រ់រ្វើឲ្យកបាលបរា្រ់ដ្រករខទៃច
រៅជារ្ះ្ង់រហើយរឆះរៅរពលវា្រ៉ាះខ្យល់រោយស្រដតលកខាែៈគ្យរឆះ
រ្រស់វា។រៅរពលរបគឿងទមលាុះDU្នរៅែល់ដ្នែកខាងកនែុងននរថោសដែកវា
្រងកៃជាអណ្ដា តរភលាើងដែលដតងដតរ្វើឲ្យរឆះបរា្រ់ររំសវនិងឥន្នៈរោយសម្លា ្រ់
បករុមោនិករហើយអាច្រណ្ដា លឲ្យរថយន្្ ទៃុះរ�ើងដថមរទៀត្ង។

រោយស្រប្របពឹត្ិកមមាសីតុែហា ភាពពិរសសរែើម្បីែុតរោំយដែករៅរលើន្ទៃរ្រស់
បរា្រ់អ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹវានឹង្ររញ្ញករមទៃចអ៊ុយរា៉ាញ៉ាូ មរងឹដែលរានរាញ់រហូត
ទាល់ដតកបាលបរា្រ់ទាងំមូលកាលា យរៅជាករមទៃច។ការែ៍រនះរ្វើឲ្យរាល់វត្ុ
អនុសសាវរយី្៍ លិតពីDUម្នរបរាះថ្នែ ក់្រំ្ុតចំរោះសុខភាព។
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អ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹម្នករមទៃចដែលជួនកាលរគអាចសម្្គ ល់វាថ្ជាករមទៃចពែ៌រ ម្ា 
ឬន្រតងឬែូចរានែ នឹងលំអងរភលាើងដែរ។រ្រើករមទៃចមនិអាចរមើលរ�ើញរទរន្ះកំុ
ទាន់សនមាត់ថ្រាមា នវត្ម្នករមទៃចអ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹឲ្យរស្ះ។

អ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹអាចបតរូវរានហឺតចូលរល្រចូលឬចូលរៅកនែុងរាងកាយ
រយើងតាមរយៈស្នែ មោច់រោត។់ជាយូរោរណ្ស់មករហើយរោយស្រដត
អ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹរៅដតស្ិតរបរៅរាងកាយមនុសសេអនែកជំន្ញរានចាតទុ់កថ្វាជា
របរាះថ្នែ កតូ់ចតាច។

វធិានគ្យៗមយួចំនួនសបម្្រ់កបមតិបពំដែនននការ្រ៉ាះនឹងអ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ ម
រងឹម្នជាអាទិ៍៖

• កំុចូលឬរ�ើងរៅរលើឬជំុវញិរបគឿង្ររកិាខា ររោធាដែលខូចខាត
• កំុ្រ៉ាះោល់ឬចូលរៅជិតករមទៃចសំែល់ពីរោធាសំ្រកបរា្រ់ររំសវ

យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះនិងរថយន្រោធាដែលរានខូចខាតឬរាន
ររាះ្រងរ់ចាលនិង

• កំុប្រមូលវត្ុអនុសសាវរយី៍ពីសង្គ្្គ ម។

រ្រើអនែករាន្រ៉ាះោល់ជាមយួនឹងអ៊ុយរា៉ា នីញ៉ាូ មរងឹ៖

• រាងំម្ត់រ្រស់អនែក
• ចាករចញពី្រររិវែរន្ះ
• ោងនែនិងលុ្រមុខជាមយួស្្រ៊ូនិងទឹកនិង
• ររាកគក់សរមលាៀក្រំោក់រ្រស់អនែក។

ពត័ម៌្នរបចើន្រដន្មរទៀតអាចរករានរៅ៖
en.wikipedia.org/wiki/Depleted_uranium

រៅរពលរនះម្នឯកស្ររោងរា្ររ់យដែលរានភាជា ្រ់មកជាមយួ។
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A4.2អាវុធជីវស្្េ្តនិងអាវុធគីមី

អាវុ្ ជីវស្ង្ស្បតរូវរាន្ររងកៃើតរ�ើងរែើម្បី្ររញ្ញរមររាគឬស្រធាតុជីវស្ង្ស្
ែនទរទៀតដែលអាចរ្វើឲ្យអនែកឈឺ្ ងាន់្ ងារឬសម្លា ្រ់អនែក។ស្រធាតុជីវស្ង្ស្
(ស្រធាតុ្រងកៃជមងា)ឺជារបចើនបតរូវហឺតចូលតាម្លាូវែរងហាើមចូលរៅកនែុងរាងកាយ
តាមស្នែ មោច់រោត់រៅកនែុងដស្បកឬរល្រវាចូលរែើម្បីរ្វើឲ្យអនែកឈ។ឺភានែ កគ់្រ
ជីវស្ង្ស្មយួចំនួនែូចជាវរីសុជំងឺអុត្ំអាចឆលាងរានរហើយរ្រើអនែក្រ៉ាះោល់វា
អនែកប្រថុយនឹងការចមលាងរៅឲ្យអនែកែនទ្ ងដែរ។

អាវុ្ គីមីបតរូវរាន្ររងកៃើតរ�ើងរែើម្បី្ររញ្ញឧសមា័នវត្ុរាវឬវត្ុរងឹដែលម្ន
ជាតិពុលដែលអាចរ្វើឲ្យមនុសសេពុលតាមរយៈការហឺតចូលឬ្រ៉ាះោល់ជាមយួ
ដស្បកនិង្ររោិកាស។អាវុ្ គីមីភាគរបចើនរ្វើឲ្យរោកដស្បក។

អាវុ្ គីមីនិងសោវ វុ្ ជីវស្ង្ស្បតរូវរានរាញ់រមួរានែ រោយកបាលបរា្រ់
មសីុីលបរា្រ់រ ៉ាដុកកៃតបរា្រដ់្រកទម្លា ក់ពីរលើអាកាសបរា្រ់ការំភលាើង្ ំមូលនិង
រថរបកាះរាញ់ដ្សេងរៅរលើអាកាស។រលើសពីរនះររាងចបកជីវស្ង្ស្និង
ររាងចបកគីមីដែលរគររាះ្រង់រចាលនិង/ឬរាន្រំផ្លា ញរចាលអាច្រណ្ដា លឲ្យ
ម្នហានិភយ័ដែលម្នការ្រងកៃរបរាះថ្នែ ក់ែូចរានែ ។

ខែៈដែលស្រធាតុគីមីនិងស្រធាតុជីវស្ង្ស្តាម្មមាតាដតងដតរស្យ
រាត់ភាលា មៗរន្ះប្រពន័្សោវ វុ្ ដែលរគរានររាះ្រង់រចាលក៏រៅដតអាច្ ទៃុកនូវ
ស្រធាតុ្រងកៃរបរាះថ្នែ ក់្ ងដែរ។ែំ្រូន្មា នលអា្រំ្ុតគឺបតរូវរៅឲ្យឆ្ងា យពីឃាលា ងំទុក
សោវ វុ្ និងយុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាលវត្ុរាវនិងែ្រដែលគួរឲ្យសងសេយ័។

សញ្ញា ដែលបរា្រ់ថ្អាចម្នការគំរាមកំដហងរោយដ្នែកគីមីឬជីវស្ង្ស្៖

• ឧសមា័នដែល្ ទៃុករៅរលើយន្រហាះ
• វត្ុរាវនិងែ្រដែលខុសពី្ មមាតា

A4 ការរំរាមែំកហងសផ្សងៗ
A4.2 អាវុធជីវស្ង្� ្នថិងអាវុធរីមី
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A4 ការរំរាមែំកហងសផ្សងៗ
A4.2 អាវុធជីវស្ង្� ្នថិងអាវុធរីមី

• កលាិនខុសពី្មមាតា
• មនុសសេជារបចើនដែលរងទុកខារោយស្រការហូរទឹកដភនែកកង្ន្្ក់នែរជើង

ឈលាក់ពិរាកែកែរងហាើមឬរាត្់រង់លំនឹងខលាួន
• សតវស្លា ្របតីឬសពវោហនៈតូចៗដែលឈឺឬគ្្រ់ជារបចើនក៏ជា

មូលរហតុន្ំឲ្យម្នការសងសេយ័្ ងដែរនិង
• ការចា្រ់ឈឺភាលា មៗរោយអនែកឬសហការីរ្រស់អនែក។

រ្រើអនែករានែឹងពីស្រធាតុ្ ទៃុករលើយន្រហាះរៅជិតៗដែលខុសពី្ មមាតាឬគួរឲ្យ
សងសេយ័៖

• រប្រើម្៉ា សCBRN

• ដសវងរកខ្យល់ស្អា តភាលា មៗ
• ព្យោមកំែត់តំ្រន់ដែលរង្ល្រ៉ាះោល់ភាលា មៗនិងកដនលាងដែល

ស្រធាតុគីមីរចញមក
• ចាតវ់ធិានការរគចរចញជា្រន្ទៃ ន។់រៅពីរលើខ្យល់ននស្រធាតុ្រងកៃ

របរាះថ្នែ ក់្ ំ។
• រាងំម្ត់និងបចមុះរោយរប្រើបសទា្រ់ជាតិសរនសដែលអាចរបចាះខ្យល់

រាន្រ៉ាុដន្រៅដតអាចែកែរងហាើមរាន
• រ្រើស្រធាតុរន្ះស្ិតរៅកនែុងអរារដែលអនែកស្ិតរៅដែររន្ះបតរូវរចញ

ពីអរាររន្ះរោយមនិបតរូវឆលាងកាត់តាម្រររិវែដែលរងការញាំញីឬ
្រំពុលរន្ះរ�ើយ(រ្រើអាចរ្វើរាន)

• រ្រើអនែកមនិអាចរចញរបរៅអរារឬមនិអាចដសវងរកខ្យល់ស្អា តរោយពំុ
ចារំាច់ឆលាងកាត់តាម្រររិវែដែលអនែករ�ើញសញ្ញា ននការវាយប្រហាររោយ
គីមីយកលអាគួរដតចល័តឲ្យរានឆ្្រ់រហ័សតាមដែលអាចរ្វើរាន

• ោងសម្អា តជាមយួនឹងស្្រ៊ូនិងទឹកនិង
• ទាកទ់ងអាជាញ ្រ(ឧ.ទីភានែ កគ់្រសកមមាភាពមនីមង្ន្ីសន្ិសុខននអង្គការ

សហប្រជាជាតិមជ្ឈមែ្ឌ លប្រតិ្រត្ិការយុទ្ស្ង្ស្ននបករុមរ្រសកកមមា
រកសាសន្ិភាពសរងកៃតការែ៍ឬហវឹកហវឺន)។
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រ្រើទឹកដភនែករ្រស់អនែកកំពុងហូរដស្បករ្រស់អនែករ�ើងកន្ួលរម្ស់រហើយអនែកម្ន
្រញ្ហា កនែុងការែកែរងហាើមអនែកប្រដហលជារាន្រ៉ាះោល់នឹងស្រធាតុគីមីណ្មយួ
រហើយ។រ្រើអនែកយល់ថ្អនែករាន្រ៉ាះោល់នឹងស្រធាតុគីមីណ្មយួ៖

• កំុ្ ឹកទឹកញ៉ាំអាហារឬជក់រារ ី
• ច្បតូរចញភាលា មរចួោងសម្អា ត
• រករមើលទុរោទឹកកបាលទឹកឬប្រភពទឹកណ្មយួរចួោងសម្អា ត

ជាមយួនឹងស្្រ៊ូ(រ្រើអាចរ្វើរាន)រោយបតរូវរ្វើឲ្យបរាកែថ្មនិរាន
បតែុសស្រធាតុគីមីរន្ះចូលរៅកនែុងដស្បកអនែកនិង

• ដសវងរកការព្យរាលសរង្គ្្គ ះ្រន្ទៃ ន។់

រ្រើអនែកយល់ថ្អនែករាន្រ៉ាះោល់នឹងភានែ កគ់្រជីវស្ង្ស្៖

• កំុ្ ឹកទឹកឬញ៉ាំអាហារ
• រ្វើអន្មយ័និងសម្អា តខលាួនឲ្យរានលអារែើម្បីរជៀសវាងការរ្វើឲ្យរមររាគ

រកីរាលោល
• ោងសម្អា តនែរ្រស់អនែកជាមយួនឹងស្្រ៊ូនិងជបមះរោយទឹកឲ្យរាន

ញឹកញា្រ់
• កំុញ៉ាំអាហារឬរប្រើសម្ភា ររមួរានែ ជាមយួអនែកែនទ
• រាងំម្ត់និងបចមុះរ្រស់អនែករៅរពលកអាកឬកណ្ដា ស់
• ដចករដំលកពត័ម៌្នទាកទ់ងនឹងសុខភាពជាមយួអនែកែនទជាពិរសស

អនែកដែលអាចនឹងបតរូវការជំនួយកនែុងការយល់ពីស្្នភាពនិងវធិានការ
ជាកោ់ក់អវីខលាះដែលបតរូវរ្វើនិង

• ដសវងរកែំ្រូន្មា នរវជជាស្ង្ស្។

សបម្្រ់ពត័ម៌្នលមអាតិ្រដន្មរទៀតសូមរមើលទំពរ័
en.wikipedia.org/wiki/CBRN_defense

A4 ការរំរាមែំកហងសផ្សងៗ
A4.2 អាវុធជីវស្ង្� ្នថិងអាវុធរីមី
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ឧប�មពា័ន្ធ A5 ការកណន្អំំពី្មាងា យ 
គ្តរូវ  ជសមលែៀ� ខលែួន

A5 ការកណន្អំំពី្មាងា យគ្តរូវជសមលែៀ�ខលែួន
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ឧប�មពា័ន្ធ A6 េគ្មង់ គ្ោបំួន ជាន់ថ្នៃ ែ់

A6 េគ្មង់គ្ោបំួនជាន់ថ្នៃ ែ់
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ឧប�មពា័ន្ធ A7 �ន្្នុគ្ែម 

សន្ទៃ នុបកមរនះ្ដាល់នូវការពន្យល់គ្យៗសបម្្រ់ោក្យ្ររច្ករទសមយួចំនួន
ដែលរានោក់្រញូ្លរៅកនែុងរសៀវរៅក្បនួរនះ។ររាល្រំែងគឺរែើម្បីជួយ�
សបមរួលែល់អនែកអាននិងរែើម្បីកំុឲ្យជំនួសឬដកដប្រតាមមរ្្យរាយណ្មយួកដាី
រៅរលើនិយមនយ័ចបា្រ់ឬ្ររច្ករទសែូចរានែ នឹងនិយមនយ័ដែលរ�ើញម្ន
រៅកនែុងអនុសញ្ញា ឆ្នែ ំ1980សដាីពីរបគឿងសោវ វុ្ ្ មមាតាមយួចំនួននិងពិ្ីស្រ
ដែលរានភាជា ្រ់មកជាឧ្រសម្ពន័្រ្រស់វាឬអនុសញ្ញា ឆ្នែ ំ1997សដាីពីការហាមឃាត់
ការរប្រើបរាស់ស្ុកទុក្លិតនិងរ្ទៃរមនីប្រឆ្ងំមនុសសេនិងសដាីពីការ្រំផ្លា ញវា
(ជាររឿយៗបតរូវរានរគរៅម្យ៉ាងរទៀតថ្សន្ិសញ្ញា ហាមបរាមមនីប្រឆ្ងំមនុសសេ
ឬសន្ិសញ្ញា /អនុសញ្ញា ទីបករុងអូតាវា៉ា )។

សកគឿង្ ទាុោះថ្រដច្នថដលសគសោោះបង់សោល (ABANDONED IED)(សៅ

ម្យ៉ងសទៀតថ្េំណល់សកគឿង្ទាុោះថ្រដច្ន)

របគឿង្ ទៃុះដកនចនែដែលរគររាះ្រង់រចាលម្ននយ័ថ្របគឿង្ ទៃុះរាមា នស្ងោ់រ
ដែលមនិទាន់រានរប្រើបរាស់្រ៉ាុដន្ដលងស្ិតរបកាមការបគ្រប់គងរ្រស់កងកម្លា ងំ
ជាកោ់ក់ណ្មយួរទៀតរហើយ។រោយស្រដតការរប្រើបរាស់ររំសវ្ ទៃុះ្ លិតកនែុង
បសរុកគី្រ/ឆនែួននិងដ្នែករ្សេងរទៀតននរបគឿង្ ទៃុះដកនចនែដែលរគររាះ្រង់រចាលម្ន
ការ្រងកៃរបរាះថ្នែ ក់ោ៉ា ងខាលា ងំរហើយអាចនឹងរាមា នរស្រភាព។វាអាច្រំ្ទៃុះរោយការ
្រ៉ាះោល់ឬរោយស្រការដប្រប្ររួលលកខាខែ្ឌ ននមជ្ឈោឋា នជំុវញិវា។រលើសពីរនះ
របគឿង្ទៃុះដកនចនែធាលា ្រ់បតរូវរានរគរប្រើរែើម្បីការោរសោវ វុ្ និងសំ្រកបរា្រ់ររំសវ
(ដែលររាះ្រង់រចាល)។

ABANDONED ORDNANCE (យុទ្ធេព័ណ្ឌ ថដលសគសោោះបង់សោល)

យុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាល(AO)គឺជាយុទ្ភែ័្ឌ ដែលពំុធាលា ្រ់រាន
រប្រើបរាស់្រ៉ាុដន្ដលងស្ិតរបកាមការបគ្រប់គងរ្រស់កងកម្លា ងំជាកោ់ក់ណ្មយួ
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រូបភាពទីA6.1

ចម្កៃ រមនីដែលមនិទាន់រាន
ររាសសម្អា តរយៈរពល70ឆ្នែ ំ
របកាយសង្គ្្គ មរោករលើកទី
ពីរ(រៅអាលលាឺម៉ាង)់ថតរ្ូររោយ

MarkusSchweiss
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រទៀតរហើយ។AOអាចម្នជាអាទិ៍បរា្រ់ការំភលាើងតបាល់មូលបរា្រដ់្រក
នែបរា្រដ់្រកបរា្រ់រ ៉ាដុកកៃតបរា្រ់ការំភលាើងបរា្រ់ការំភលាើង្ ំមូល។ល។ជួនកាល
យុទ្ភែ័្ឌ ដែលរគររាះ្រង់រចាលអាចរមួ្រញូ្លទាងំសំ្រកសោវ វុ្ តូចៗ
ដែលរានរាត្់រង់រៅអំ�ុងរពលប្រយុទ្រានែ រហើយរទើ្រដតរ�ើញរៅរពលរបកាយ
ករទៀត។

មីនកបឆាងំមនុេ្ស(ANTI-PERSONNEL MINE) 

បរា្រម់នីដែលបតរូវរានរចន្រ�ើងរែើម្បី្រងកៃរ្រសួស្នែ មឬសម្លា ្រ់មនុសសេម្នែ ក់ឬ
របចើន។មនីប្រឆ្ងំមនុសសេតាម្មមាតា្ ទៃុះរៅរពលម្នរគរែើរជាន់រលើវាឬរៅ
រពលដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃម្នរគរខំាន្រ៉ាុដន្រគក៏អាច្រំ្ទៃុះវារោយការ
កំែត់រម្៉ា ងឬរោយមរ្្យរាយទាងំឡាយដែលអាចបគ្រប់គងរាន្ងដែរ។
មនីប្រឆ្ងំមនុសសេអាចធាន្សន្ិសុខប្រឆ្ងំនឹងការរោះយករចញរហើយក៏
អាចរ�ើញម្នរៅជាមយួរានែ នឹងមនីប្រឆ្ងំរថយន្្ ងដែរ។

មីនកបឆាងំរថយន្ត(ANTI-VEHICLE MINE) 

រោយជាញឹកញា្ររ់គសំរៅរៅរលើមនីប្រឆ្ងំរថរបកាះមនីប្រឆ្ងំរថយន្បតរូវ
រានរចន្រ�ើងរែើម្បី្រំផ្លា ញឬរ្វើឲ្យរថយន្រមួទាងំរថរបកាះរប្រើការដលងរកើត។
ែូចរានែ នឹងមនីប្រឆ្ងំមនុសសេដែរមនីប្រឆ្ងំរថយន្អាចបតរូវរាន្រំ្ទៃុះរោយ
កម្លា ងំសម្្ព ្(្រ៉ាុដន្វាបតរូវការទមងាន់របចើនជាង្ មមាតា)ឬរោយ្រញ្ជា ពីចម្ងា យ
កែូ៏ចជារោយឥទ្ិពលម្៉ា រញទិចឬតាមរយៈការរខំានពីែងមលួ(ដខសេអន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃ្រញ្ឈរមយួប្ររភទ)។មនីប្រឆ្ងំរថយន្អាចធាន្សន្ិសុខ
ប្រឆ្ងំនឹងការរោះយករចញរហើយក៏អាចរ�ើញម្នរៅជាមយួរានែ នឹងមនី
ប្រឆ្ងំមនុសសេ្ ងដែរ។
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អនាទា ្រ់/ករប់ថប្របដងកៃ (BOOBY TRAP)

របគឿង្ទៃុះឬមនិ្ ទៃុះដែលបតរូវរានរគោក់ទុករែើម្បី្រងកៃឲ្យម្នមនុសសេរងរបរាះ
រៅរពលវត្ុដែលរមើលរៅហាក់ែូចជារាមា នរបរាះថ្នែ ក់ម្នរគមករខំានឬរ្វើ
សកមមាភាពសុវត្ិភាពតាម្ មមាតាែូចជារ្រើកទាវ រឬរ្រើកទូរទសសេន។៍អន្ទៃ ក/់
បរា្រដ់្រក្រនងកៃទាងំអស់ដែលរប្រើររំសវ្ទៃុះសុទ្ដតបតរូវរានចាតទុ់កថ្ជារបគឿង្ទៃុះ
ដកនចនែ(IEDs)។

មីនជោះអំថបង (BOUNDING MINE) 

មនីប្រឆ្ងំមនុសសេដែល្រំ្ទៃុះរោយដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃឬសម្្ព ្រហើយ្ ទៃុះ
រៅរលើអាកាសរៅកម្ពស់មយួដែលមនិអាចកំែត់ជាមុនរានរោយជះអំដ្រង
រៅបគ្រ់ទិសរៅ។

េំណល់ជាតិ្ ទាុោះពីេ្គ្គា ម (EXPLOSIVE REMNANTS OF WAR) 

យុទ្ភែ័្ឌ ទាងំអស់ដែលរៅសល់របកាយជរម្លា ះប្រោ្រ់អាវុ្ រហើយម្ន
សកាដា នុពល្ ទៃុះ។ការែ៍រនះរមួម្នទាងំយុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះយុទ្ភែ័្ឌ ដែល
រគររាះ្រង់រចាលអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃរបគឿង្ទៃុះដកនចនែនិងកនែុងកាលៈរទសៈ
មយួចំនួនរថយន្និងរបគឿង្ររកិាខា ររោធាដែលរគរានររាះ្រង់រចាលឬរាន
្រំផ្លា ញរចាល។រៅកនែុងភាស្ចបា្រ់អន្រជាតិសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម(ERW)
តាម្មមាតាពំុរា្រ្់រញូ្លបរា្រម់នីរ�ើយរបោះបរា្រ់មនីនិងសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពី
សង្គ្្គ មបតរូវរានរគរោះបស្យរបកាមអនុសញ្ញា អន្រជាតិពីរខុសរានែ ៖សន្ិសញ្ញា 
ហាមបរាមមនីប្រឆ្ងំមនុសសេនិងអនុសញ្ញា សដាីពីរបគឿងសោវ វុ្ ្ មមាតាមយួចំនួន
(ពិ្ីស្រទីV)។

គីប/ឆ្នួន(FUSE) 

គី្រ/ឆនែួនគឺជាធាតុ្ សេំននបរា្រ់ររំសវែំរែើ រការមុខគ្រដែលអនុញ្ញា តឲ្យបរា្រ់
ររំសវ្ទៃុះឬែំរែើ រការមុខគ្រតាមការរចន្រៅរពលម្នការរប្រើបរាស់។
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សកគឿង្ ទាុោះថ្រដច្ន (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE) 

របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ(IED)ម្ននិយមនយ័ថ្របគឿង្ ទៃុះមនិស្ងោ់រតាម្មមាតា
នចនែប្រឌិតពីសម្ភា រដែលអាចរករានគ្យៗ។វារមួ្រញូ្លនូវររំសវ្ ទៃុះឬភានែ កគ់្រ
(CBRN)រ្សេងរទៀតរហើយម្នអានុភាព្រំផ្លា ញរ្វើឲ្យស្លា ្រ់ឬពុលរាន។
គុែភាពខ្ពស់ការ្ លិតជារស៊រីការរ្ទៃរ្ររច្កវទិ្យនិងការអភវិឌ្ឍ្រដន្មរ្វើឲ្យ
របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ្រងកៃរបរាះថ្នែ ក់្ ងាន់្ ងារ។

េ្រមមាភាព្រម្្ច ត់មីន (MINE ACTION) 

សកមមាភាពដែលរោះបស្យ្រញ្ហា ការគំរាមកំដហងរោយស្របរា្រម់នីសំែល់
ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ មនិងសំែល់របគឿង្ ទៃុះដកនចនែជូនែល់ជនសីុវលិ។សកមមាភាព
កម្្តម់នីតាម្មមាតាោក្់រញូ្លនូវសកមមាភាពរាបំទរានែ រៅវញិរៅមកដែលម្ន
ជាអាទិ៍៖

• ការអ្ររ់ំនិងរលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងអំពីហានិភយ័
• ការរាបំទឲ្យហាមឃាត់បរា្រម់នីនិងសោវ វុ្ រ្សេងៗដែលម្ន

្ល្រ៉ាះោល់មនិររ ើសមុខ
• ជំនួយែល់ជនរងរបរាះរោយស្របរា្រម់នីសំែល់ជាតិ្ ទៃុះពីសង្គ្្គ ម

និងសំែល់របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ
• ការររាសសម្អា តមនីនិងការករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះនិង
• ការ្រំផ្លា ញបរា្រ់មនីដែលរានស្ុកទុក។

សកមមាភាពកម្្ត់មនីជាទូរៅពំុរា្រ្់រញូ្លនូវការរោះរចញឬការ្រំផ្លា ញ
របគឿង្ទៃុះដកនចនែរ�ើយ។ជាររឿយៗការគំរាមកំដហងដ្រ្ររនះបតរូវរានរោះបស្យ
រោយកងកម្លា ងំសន្ិសុខែូចជានគររាលជារែើម។

មជ្ឈមណ្ឌ លេ្រមមាភាព្រម្្ច ត់មីន (MINE ACTION CENTRE)

មជ្ឈមែ្ឌ លដែលសបម្រសបមរួលនិងចាតដ់ចងសកមមាភាពកម្្ត់មនីរៅកនែុង
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ប្ររទសមយួ។តាម្មមាតារោឋា ភរិាលឬអង្គការសហប្រជាជាតិែំរែើ រការ
មជ្ឈមែ្ឌ លដ្រ្ររនះ។

ការដ្្រ់េញ្ញា េម្គា ល់មីន(MINE MARKING) 

ការោកស់ញ្ញា សម្្គ ល់ចម្កៃ រមនីតាមការររៀ្រចំ។សញ្ញា បពម្នបរា្រ់អំពីបរា្រម់នី
ដែលម្ន្រទោឋា នបតឹមបតរូវនិងគ្យបសរួលម្នរគស្្គ ល់រានរគដតងដតោក់
រៅជំុវញិ្រររិវែចម្កៃ រមនីរែើម្បីបពម្នបរា្រ់ប្រជាពលរែឋាឲ្យប្ររុងប្រយត័នែចំរោះ
វត្ម្នននមនី។

េំណល់សកគឿង្ទាុោះថ្រដច្ន(REMNANT IED)

សូមរមើលរបគឿង្ទៃុះដកនចនែដែលរគររាះ្រង់រចាល(ABANDONEDIED)

ដងមួល (TILT ROD)

ែងឬ្ររគ្្គ លដែលភាជា ្រ់រៅនឹងយន្ការគី្រ/ឆនែួនរៅរលើន្ទៃខាងរលើរ្រស់មនី។
សម្្ព ្ដែលរប្រើរៅរលើែងមលួរ្វើឲ្យមនី្ ទៃុះរ�ើង។

ថខ្សអនាទា ្រ់/ករប់ថប្របដងកៃ (TRIPWIRE)

ដខសេរោហៈរសដាើងដែលមនិរស់ររវ ើកឬរាមា នពែ៌ដែលអាចរប្រើជាយន្ការសបម្្រ់
្រំ្ទៃុះមនីប្រឆ្ងំមនុសសេឬអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ។ដខសេអន្ទៃ ក/់បរា្រដ់្រក្រនងកៃ
តាម្មមាតាោតសន្ឹងរៅកម្ពស់ទា្ររលើែី្រន្ិចរែើម្បីឲ្យអនែកដែលឆលាងកាត់
“រែើរទាក”់ដខសេរន្ះដែលរ្វើឲ្យ្ ទៃុះមនី។

យុទ្ធេព័ណ្ឌ មិនទាន់្ ទាុោះ (UNEXPLODED ORDNANCE) 

បរា្រដ់្រក្ទៃុះដែលរៅមនិទាន់រាន្ ទៃុះ។យុទ្ភែ័្ឌ មនិទាន់្ ទៃុះ(UXO)អាច
ធាលា ្ររ់ាន្រំ្ទៃុះទម្លា ក់ឬរាញ់្ររគ្ហា ះរ�ើងរចួមករហើយ្រ៉ាុដន្រាងំមនិ្ ទៃុះតាម
ររាល្រំែង។

A7 �ន្្នុគ្ែម
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ឧប�មពា័ន្ធ A8 ពាែ្យបំគ្ពរួញ កដល 
នថិយមសគ្បើគ្ោ�់

AN(FO) អាម៉ាូនីញ៉ាូ មនីបតាត(រប្រងឥន្នៈ)

ANS សកៃរអាម៉ាូនីញ៉ាូ មនីបតាត

AP បរា្ររ់ាញ់ទមលាុះ

APDSFS បរា្ររ់ាញ់ទមលាុះម្នលំនឹងរពលបជរុះស្លា ្រ

API បរា្ររ់ាញ់ទមលាុះរឆះ

APSE បរា្រ់រាញ់ទមលាុះរថោសដែកម្នប្រសិទ្ភាព្រន្ទៃ ្រ្់រនសេ ំ

មនីAP មនីប្រឆ្ងំមនុសសេ

មនីAT មនីប្រឆ្ងំរថរបកាះ

មនីAV មនីប្រឆ្ងំរថយន្

BI ្ទៃុះរឆះ

BIP ្រំ ទ្ៃុះរចាលរៅនឹងកដនលាង

Blank បរា្ររ់រំសវសបម្្រហ់វឹកហវឺន

CEX របគឿង្ ទៃុះដែលលក់រលើទី្សារ

CJEODC បករុមសបម្រសបមរួលការករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះរមួរានែ

CN/CS បរា្ររ់រំសវប្រឆ្ងំកុ្រ្បកមមា(ឧ.ឧសមា័ន្រងហាូរទឹកដភនែក)

CO-IED របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ្រញ្ជា រោយប្រតិ្រត្ិការ

CP ការោិល័យទំន្កទ់ំនង

CP-IED របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ្រញ្ជា រោយទាញ

CW-IED របគឿង្ ទៃុះដកនចនែ្រញ្ជា រោយដខសេ

DIME បរា្ររ់រំសវដែលម្នជាតិរោហៈបកាស់

DFC ររំសវករមទៃចផ្ទៃ ល់

DFFC ររំសវករមទៃច្រំដែកោកផ់្ទៃ ល់

A8 ពាែ្យបំគ្ពរួញកដលនថិយមសគ្បើគ្ោ�់
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DP ររាល្រំែងពីរោ៉ា ង(=HE/HEAT)

ECM វធិានការទ្រទ់ល់រោយរអ�ិចបតរូនិច

EFP បរា្ររ់ផ្លា ងម្នជាតិររំសវ

EO សំែល់ជាតិ្ទៃុះ

EOD ការករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះ

EODCC បករុមសបម្រសបមរួលការករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះ

EOR ការបស្វបជាវសំែល់ជាតិ្ទៃុះ

ERW សំែល់ជាតិ្ទៃុះពីសង្គ្្គ ម

FAE របគឿង្ ទៃុះរោយឥន្នៈឬខ្យល់

FP ចំែុច្រំ្ទៃុះ/រាញ់រចញ

FRAG បរា្រ់ជះអំដ្រង

HC អិចស្កលាររ ៉ាតង់(សម្សធាតុននដ្សេង)

HC-HQ ទី្រញ្ជា ការជានខ់្ពស់

HE ររំសវ្ទៃុះខាលា ងំ

HEAT បរា្ររ់ាញ់្រំ្រុករថរបកាះរាន

HEI បរា្ររ់ាញ់្ររញ្ះ

HESH កបាលបរា្ររ់ាញ់ទម្លា យ

HME របគឿង្ទៃុះរ្វើរ�ើងរោយសម្ភា រៈរប្រើបរាស់រៅ្ទៃះ

HVAP បរា្ររ់ាញ់ទមលាុះម្នរល្បឿនរលឿន

I បរា្រដ់្រករឆះ

IAAG បរា្រដ់្រកដកនចនែប្រឆ្ងំរថោសដែក

IATG ររាលការែ៍ដែន្ំ្ររច្ករទសបរា្រ់ររំសវអន្រជាតិ

ICM បរា្រដ់្រកដកនចនែ្មមាតា

ICP ការោិល័យទំន្កទ់ំនងរពលម្នករែីរបរាះថ្នែ ក់

A8 ពាែ្យបំគ្ពរួញកដលនថិយមសគ្បើគ្ោ�់
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IED របគឿង្ទៃុះដកនចនែ

IEDD ការករមទៃចរបគឿង្ទៃុះដកនចនែ

IID របគឿងរឆះដកនចនែ

ILLUM ការ្រំភលាឺ
IMAS ស្ងោ់រអន្រជាតិសកមមាភាពកម្្តម់នី

IR អុីនង្ហាវ ររ ៉ាែ(InfraRed)

LC ការ្រញ្ជា រោយរភលាើង

LCC-HQ ទី្រញ្ជា ការរជើងររាក

LMC-PP ចានសម្្ព ្្រ៉ាះរោហៈទា្រ

MA-IED របគឿង្ ទៃុះដកនចនែភាជា ្រ់រោយម្៉ា រញទិច

MNEODCC បករុមបស្រសបមរួលការករមទៃចសំែល់ជាតិ្ទៃុះពហុជាតិស្សន៍

MILEX ររំសវ្ទៃុះរោធា

PB-IED របគឿង្ ទៃុះដកនចនែរោយមនុសសេ

PC-IED របគឿង្ទៃុះដកនចនែ្រញ្ជា រោយកបាលបរា្រ់

PIR អុីនង្ហាវ ររ ៉ាែអកមមា(PassiveInfraRed)

PP-… ចានសម្្ព ្-…

PR-… ការ្ររញ្ញសម្្ព ្-…

PRAC ការហវឹកហាត់

PSSM ការបគ្រប់គងសន្ិសុខរ្ូរវន័្និងឃាលា ងំស្ុកបរា្រ់ររំសវ

 (ោក្យរ្រស់ស.រ.អសបម្្រ់សំែល់ជាតិ្ទៃុះពីសង្គ្្គ ម)

RC-IED របគឿង្ទៃុះដកនចនែ្រញ្ជា រោយវទិ្យុ
RDX អិចសូដសន(ររំសវ្ ទៃុះខាលា ងំ)

RFT គនលាឹះ្រញ្ជា រោយវទិ្យុ
RSP នីតិវ ិ្ ីការោរសុវត្ិភាព

A8 ពាែ្យបំគ្ពរួញកដលនថិយមសគ្បើគ្ោ�់
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SALW អាវុ្ ្ ុនតូចនិងសោវ វុ្ ្ ុនបស្ល

SBIED ឧ្រករែ៍ដកនចនែសបម្្រអ់នែករ្ើវអត្ឃាត

SDC ររំសវ្រំផ្លា ញខលាួនឯង

STANAG កិច្បពមរបពៀងគំរនីូយកមមាអង្គការណ្តូ

SVBIED របគឿង្ ទៃុះដកនចនែសបម្្រ់្រំ្ទៃុះរ្វើអត្ឃាតរោយរថយន្

TO-IED របគឿង្ ទៃុះដកនចនែប្រតិ្រត្ិការរោយកំែត់រម្៉ា ង

TPU ឯកតារម្៉ា ងនិងថ្មពល

TTP តាកត់ិច្ររច្ករទសនីតិវ ិ្ ី

USBV UnkonventionelleSpreng-undBrandvorrichtung

 (របគឿង្ទៃុះនិងរបគឿងរឆះដកនចនែ)

UVIED របគឿង្ ទៃុះដកនចនែសបម្្រ់្រំ្ទៃុះរបកាមរថយន្

UXO សំែល់ជាតិ្ទៃុះមនិទាន់្ ទៃុះ

VBIED របគឿង្ ទៃុះដកនចនែសបម្្រ់្រំ្ទៃុះរោយរថយន្

VCP ្រ៉ាុស្ិ៍បតរួតពិនិត្យរថយន្

VOIED របគឿង្ ទៃុះដកនចនែប្រតិ្រត្ិការរោយជនរងរបរាះ

VP ចំែុចរបរាះថ្នែ ក់

WAM ការបគ្រប់គងសោវ វុ្ និងបរា្ររ់រំសវ

 (ោក្យរ្រស់អស្រសបម្្រ់PSSM)

WP ្ូសវ័រពែ៌ស(សម្សធាតុដ្សេង)

WET បករុមរកុរកសោវ វុ្

WIT បករុមរស៊ើ្រការែ៍សោវ វុ្ 

 (អតីតៈនិយមនយ័រ្រស់WET)



A8 ពាែ្យបំគ្ពរួញកដលនថិយមសគ្បើគ្ោ�់
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A9 គ្បភពបកន្មសេៀត

ឧប�មពា័ន្ធ A9 គ្បភព បកន្មសេៀត 
ដនពព័ត៌ម្ន

ពត័ម៌្នទូរៅ៖

www.mineaction.org/unmas

www.gichd.org

www.peaceopstraining.org

www.jmu.edu/cisr/index.shtml

ែំ្រូន្មា ន្ររច្ករទស៖

www.un.org/disarmament/un-saferguard/guide-lines

www.mineactionstandards.org

ពត័ម៌្នពិរសសអំពីបរា្ររ់រំសវ៖

www.cat-uxo.com

www.rwd-mb3.de

www.lexpev.nl

andothers...
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រប្រើចរន្លា ះទំរនររនះរែើម្បីសររសរពត័ម៌្នទំន្កទ់ំនងលមអាតិែូចជារលខទូរសពទៃ
និង/ឬរង្ហវកងស៍់រ្រស់៖

មង្ន្ីសន្ិសុខមែ្ឌ លសុខភាព្រុគ្គលិក្រនទៃ្រ់វទិ្យុទាកទ់ង
មជ្ឈមែ្ឌ លសកមមាភាពកម្្ត់មនី(ទី្រញ្ជា ការ)“រៅតាមមូលោឋា ន”។ល។

មនុ�្សេំន្ែ់េំនងគ្រា 
មានអា�ននៃ
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្ំណា ំ
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្ំណា ំ
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ដ្នែកសកមមាភាពកំចាតម់នីននអង្គការសហប្រជាតិ(U N M A S )
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