
ឧបសម្ព័ន្ធ D - ផែន្ការពេលមាន្អាសន្ន 
ពោលបំណងនន្ផែន្ការពេលមាន្អាសន្នគឺពដើម្បីែតល់េ័ត៌មាន្េីដំពណើ រការផដលត្តូវអនុ្វតតក្នុង
អំឡុងពេលព ោះពនន ត ក្នុងក្រណីផដលមាន្ភាេអាសន្ន ឬ ឧបទ្ទវពេតុពែេងៗផដលអាចរារាងំ 
ត្ក្សួងមិ្ន្ឱ្យបពត្ម្ើដល់សាធារណជន្ និ្ង/ឬ ពរៀបចំការព ោះពនន ត ន្ ។ ក្នុងអំឡុងសាា ន្ 
ភាេអាសន្ន មាន្ផតអភិ លប ុព ណ្ ោះផដលអាចផ្អា ក្ភារកិ្ចចរបស់ត្ក្សួងក្នុងការពរៀបចំ 
ការព ោះពនន ត។1 
 
ផែន្ការទំងពន្ោះនឹ្ងត្តូវ ន្ពត្បើរមួ្ោន ជាមួ្យនឹ្ងផែន្ការត្ោអាសន្នរបស់ រដឋពលខាធិការ 
(SOS) ។ 
 
ត្ក្សួងវាស់ផវងការព ល្ើយតបរបស់ខ្លួន្ចំព ោះភាេអាសន្ន ន្តាម្រយៈក្ត្មិ្តនន្សាររឭំក្ផដល
ត្តូវ ន្បពងកើតពឡើងពោយភាេអាសន្ន ។ ដូចរាល់ដង ត្បសិន្ពបើបុគគលិក្ដឹងអំេីសាា ន្ 
ភាេត្ោអាសន្នផដលចំ ច់ត្តូវការអនុ្វតតន៍្ចាប់ ឬ ជំនួ្យផែនក្ពវជជសាស្តសត ព ោះេួក្ពគត្តូវទូ្រ 
សេទពៅពលខ្ 911 ពេើយជូន្ដំណឹងដល់អនក្ត្តួតត្តាតាម្ជាន់្ថ្នន ក់្ ។ 
 
សូម្ចងចំថ្ន សុវតាិភាេផ្អទ ល់ខ្លួន្មាន្សារៈសំខាន់្ជាងឯក្សារទំងឡាយផដលមាន្ពៅក្នុង

ការយិាល័យពៅពទ្ៀត ។ 
 
អវីត្តូវចប់យក្ពៅជាមួ្យមុ្ន្ពគ (ក្នុងក្រណីមាន្ការជំពលៀសពចញ) 

• ត្បសិន្ពបើមាន្ពេលពធវើផបបពន្ោះ ពេើយពបើពធវើផបបេនឹងពៅមិ្ន្បងកពត្ោោះថ្នន ក់្ដល់
សុវតាិភាេផ្អទ ល់ខ្លួន្ពទ្ព ោះ បុគគលិក្អាចត្បមូ្លយក្ ឬ រក្ាឲ្យ ន្នូ្វរបស់ដូចខាង
ពត្កាម្ ផដលរាយតាម្លំោប់លំពោយនន្ភាេសំខាន់្៖ 

1. សន្លឹក្ពនន ត (សន្លឹក្ពនន តផដល ន្ព ោះរចួត្តូវយក្មុ្ន្ អវីៗពែេងពទ្ៀតត្តូវយក្
ប ទ ប់) 

2. ទឹ្ក្ត្ ក់្ និ្ង មូ្លបបទន្ប័ត្ត (Check) និ្ង ត្បអប់ត្ ក់្បន្តិចបន្តួច 
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កំ្ណត់ត្តាការការ រនិ្ងការសាត រពឡើងវញិនូ្វអវីៗផដលសំខាន់្ និ្ង កំ្ណត់ត្តាពែេងៗ (ក្នុង
អំឡុងពេលមាន្អាសន្ន) 

• របស់ខាងពត្កាម្ត្តូវ ន្ចត់ទុ្ក្ជាកំ្ណត់ត្តាសំខាន់្និ្ងចំ ច់ ពេើយគបបីត្តូវ ន្
យក្ពចញេីអោរ ត្បសិន្ពបើអាចពធវើពៅ ន្ អាស្ស័យពៅតាម្លក្ខណៈនិ្ងទំ្េំនន្ភាេ
អាសន្ន។ 

1. សន្លឹក្ពនន ត ន្រាប់ និ្ង សន្លឹក្ពនន តផដលមិ្ន្ទន់្ ន្រាប់ 
2. ពម្មា សីុន្ែទុក្ទិ្ន្នន័្យ 
3. ឧបក្រណ៍រក្ាទុ្ក្ទិ្ន្នន័្យពអឡិចត្តូនិ្ក្ដនទ្ពទ្ៀត 
4. បញ្ជ ីព ម្ ោះអនក្ព ោះពនន ត 
5. ទឹ្ក្ត្ ក់្ និ្ង មូ្លបបទន្ប័ត្តពៅក្នុងេិបទឹ្ក្ត្ ក់្បន្តិចបន្តួច 

 
សន្តិសុខ្កំុ្េយូទ័្រ 

• ត្បសិន្ពបើមិ្ន្មាន្ពេលបិទ្មា សីុន្កំុ្េយូទ័្រពៅពលើតុពទ្ព ោះ បុគគលិក្គួរផតចក់្ពសា
មា សីុន្របស់ពគពោយពត្បើ Ctrl+Alt+Delete ។ 

• មូ្លពេតុផដលត្តូវផតពធវើផបបពន្ោះគឺពត្ ោះថ្ន ត្តឹម្ផតចុចប ូតុងថ្នម្េលម្តងនឹ្ង
មិ្ន្អាចត្គប់ត្ោន់្ពដើម្បីផ្អត ច់ការបញ្ច ប់ ពេើយបិទ្វាទំងស្សុង ន្ពទ្។ 

• ត្បសិន្ពបើោម ន្ចរន្តអគគីសនី្ពទ្ បុគគលិក្គួរផតរង់ចំសាត ប់ការផណ ំេី យក្ោឋ ន្
ពសវាក្ម្ម & ដំព្ោះស្សាយេីត្ក្សួង បពចចក្វទិ្ា (TSS) អំេីវធីិដ៏ត្បពសើរបំែុត ពដើម្បី
ពោោះស្សាយជាមួ្យបញ្ហា កំុ្េយូទ័្រ ។ 

 

សន្លឹក្ពនន តផដល ន្រាប់ និ្ង សន្លឹក្ពនន តផដលមិ្ន្ទន់្ ន្រាប់ 
• ជាទូ្ពៅពបើពទោះជា ន្រាប់ឬ មិ្ន្ទន់្ ន្រាប់ក៏្ពោយ ក៏្សន្លឹក្ពនន តត្តូវ ន្

តពត្ម្ៀបពៅតាម្ម្ណឌ លរបស់វាផដរ ពេើយត្តូវ ន្រក្ាទុ្ក្ពៅក្នុងបន្ទប់សន្លឹក្
ពនន តផដលមាន្សុវតាិភាេរេូតដល់ពរៀបចំរចួរាល់សត្មាប់ការរក្ាទុ្ក្ចុងពត្កាយ។ 
ពត្កាយេីសន្លឹក្ពនន តត្តូវ ន្រាប់ វាត្តូវ ន្រក្ាទុ្ក្ពៅទី្តំាង្ផដលមាន្សន្តិសុខ្
ោច់ពោយផឡក្មួ្យ ។ សន្លឹក្ពនន តផដលមិ្ន្ទន់្ ន្រាប់ ត្តូវ ន្ចត់ជាត្បពភទ្ 
ឯក្សារសមាា ត់ និ្ងត្តូវរក្ាទុ្ក្ពៅតាម្សាា ន្ភាេរបស់វា៖ 



1. សន្លឹក្ពនន តសាិតពៅក្នុងពស្សាម្សំបុត្តពៅពឡើយ មិ្ន្ត្តូវ ន្តពត្ម្ៀប និ្ងមិ្ន្
ទន់្ត្តូវ ន្េិនិ្តយេតាពលខាពៅពឡើយ 

2. សន្លឹក្ពនន តសាិតពៅក្នុងពស្សាម្សំបុត្តពៅពឡើយ ត្តូវ ន្ពរៀបពៅតាម្ម្ណឌ ល 
ពេើយេតាពលខានឹ្ងត្តូវ ន្េិនិ្តយ 

3. សន្លឹក្ពនន តសាិតពៅពត្ៅពស្សាម្សំបុត្តពេើយសាិតពៅក្នុងត្បអប់ផដលមាន្ពលខ្
ម្ណឌ ល 

• សមាគ ល់៖ សន្លឹក្ពនន តអាចសាិតពៅសាា នី្យ៍ការងារបព ត្ ោះអាសន្ន ពដើម្បីពធវើការេិនិ្តយ
េតាពលខា ឬពៅក្នុងបន្ទប់េិនិ្តយសន្លឹក្ពនន ត។ 

• ត្បសិន្ពបើភាេអាសន្នពក្ើតពឡើងផដលតត្ម្ូវឲ្យបុគគលិក្ត្តូវយក្សន្លឹក្ពនន តពចញេី
អោរព ោះ បុគគលិក្ត្តូវបិទ្ត្បអប់ពនន តនឹ្ងសកុត ឬ ធុង ពេើយយក្វាពចញពៅកាន់្ទី្
តំាងថ្មី។ 

• ត្បសិន្ពបើវាមិ្ន្អាចត្តូវ ន្យក្ពចញេីអោរ ន្ពទ្ព ោះ សន្លឹក្ពនន តគួរត្តូវរក្ាទុ្ក្
ពៅក្នុងបន្ទប់ផដលមាន្សុវតាិភាេមួ្យ។ 

• សន្លឹក្ពនន តមិ្ន្ទន់្ ន្បពញ្ចញឱ្យពត្បើ និ្ងមិ្ន្ទន់្បំពេញគួរទុ្ក្ពៅដផដល ត្ប 
សិន្ពបើមិ្ន្មាន្ពេលត្គប់ត្ោន់្ពដើម្បីយក្វាពចញ។ ត្បសិន្ពបើមាន្ពេលត្គប់ត្ោន់្ ម្ន្តន្តី 
ត្គប់ត្គងចុោះព ម្ ោះអនក្ព ោះពនន ត (ROV) ឬ អនក្ផដលត្តូវ ន្ចត់តំាងនឹ្ងផណ ំ 
បុគគលិក្អំេីអវីផដលត្តូវពធវើជាមួ្យនឹ្ងសន្លឹក្ពនន តផដលមិ្ន្ទន់្ ន្ពចញឱ្យពត្បើត្ ស់ 
និ្ងមិ្ន្ទន់្ ន្បំពេញ។ 

 
ការពធវើបចចុបបន្នភាេេ័ត៌មាន្ត្បវតតិអនក្ព ោះពនន តសតអំីេីការរខំាន្ ឬ ការ ត់បង់ការទក់្ទ្ង 

• ត្បធាន្ម្ណឌ លព ោះពនន តនឹ្ងជូន្ដំណឹងពៅការយិាល័យធំរបស់ ROV ។ 
• ត្បសិន្ពបើការរខំាន្ពក្ើតមាន្ផតពៅម្ណឌ លព ោះពនន ត្មួ្យជាក់្លាក់្ ពេើយមាន្

រយៈពេលយូរជាង 30  ទី្ ឬពត្ចើន្ពលើសលប់អាស្ស័យពលើវតតមាន្អនក្ព ោះពនន តព ោះ 
អនក្ព ោះពនន តនឹ្ងត្តូវ ន្ផណ ំឲ្យពៅកាន់្ម្ណឌ លព ោះពនន តមួ្យពែេងពទ្ៀត ឬែតល់
ជពត្ម្ើសឲ្យព ោះពនន តបព ណ្ ោះអាសន្ន ន្។ 



• ត្បសិន្ពបើការរខំាន្ពក្ើតពឡើងពៅទូ្ទំង ពខាន្ធី ព ោះបុគគលិក្ម្ណឌ លព ោះពនន តអាច 
ពចញសន្លឹក្ពនន តបព ត្ ោះអាសន្ន ន្តាម្រយៈឧបក្រណ៍ព ោះពនន តពអឡិចត្តូនិ្ក្ត្បសិ
ន្ពបើអាចពធវើពៅ ន្ ពៅក្នុងពស្សាម្សំបុត្តបព ត្ ោះអាសន្ន ត្បសិន្ពបើបុគគលិក្អាចកំ្
ណត់ត្បពភទ្សន្លឹក្ពនន តត្តឹម្ត្តូវ ន្ ឬ ក៏្ម្ណឌ លសត្មាប់អនក្ព ោះពនន ត ន្ ។ 

• សូម្ទុ្ក្ោក់្ត្ក្ោសកំ្ណត់ត្តារបស់អនក្ព ោះពនន តនិ្ងេ័ត៌មាន្ទំងអស់ ពដើម្បីបញ្ចូ ល
ពៅក្នុង EIMS ពៅពេលត្បេ័ន្ធចប់ដំពណើ រពធវើការពឡើងវញិ។ 

• ផែនក្ត្បេ័ន្ធព ោះពនន តនឹ្ងទក់្ទ្ងភាល ម្ៗ ពេើយពោោះស្សាយបញ្ហា ឱ្យ ន្នប់តាម្ផដល 
អាចពធវើពៅ ន្។ 

 
ការោច់ចរន្តអគគិសនី្ 

• ត្បធាន្ម្ណឌ លព ោះពនន តនឹ្ងជូន្ដំណឹងពៅការយិាល័យធំរបស់ ROV ។  
• ត្បសិន្ពបើការោច់ចរន្តអគគិសនី្បន្តពលើសេី 15  ទី្ព ោះ អនក្ព ោះពនន តនឹ្ងត្តូវ ន្

ផណ ំឲ្យពៅកាន់្ម្ណឌ លព ោះពនន តមួ្យពែេងពទ្ៀត។ 
• សាធារណជន្នឹ្ងត្តូវ ន្ជូន្ដំណឹងតាម្ពគេទំ្េ័រ សារតាម្ទូ្រសេទ សារេ័ត៌មាន្ 

វទិ្យុ ត្បេ័ន្ទែេេវែាយសងគម្ ។ល។ 
 
អាកាសធាតុមិ្ន្លា 

• ត្បធាន្ម្ណឌ លព ោះពនន តនឹ្ងជូន្ដំណឹងពៅការយិាល័យធំរបស់ ROV ។ 
• ត្បសិន្ពបើម្ណឌ លព ោះពនន តមិ្ន្អាចទក់្ទ្ង ន្ ឬ មិ្ន្មាន្សុវតាិភាេពោយសារផត

អាកាសធាតុព ោះ ម្ណឌ លព ោះពនន តនឹ្ងត្តូវទក់្ទ្ង ពេើយនឹ្ងត្តូវពរៀបចំតពម្លើង
ពដើម្បីឱ្យ ន្ពធវើដំពណើ រការភាល ម្ៗ ។ 

• សាធារណជន្នឹ្ងត្តូវ ន្ជូន្ដំណឹងតាម្ពគេទំ្េ័រ សារតាម្ទូ្រសេទ សារេ័ត៌មាន្ 
វទិ្យុ ត្បេ័ន្ទែេេវែាយសងគម្ ។ល។ 

 



អគគិភ័យ ឬ ម្េន្តរាយពែេងពទ្ៀត 
• បុគគលិក្ទំងអស់និ្ងអនក្ព ោះពនន តជាពលើក្ដំបូងត្តូវផត ន្ជពម្លៀសពចញពោយ

មាន្សុវតាិភាេ ។ 
• ត្បធាន្ម្ណឌ លព ោះពនន តនឹ្ងជូន្ដំណឹងពៅការយិាល័យធំរបស់ ROV ។ 
• ត្បសិន្ពបើមាន្ពេល បុគគលិក្ម្ណឌ លព ោះពនន តនឹ្ងអនុ្វតតតាម្លំោប់លំពោយដូចខាង

ពត្កាម្៖ 
1. សូម្យក្សន្លឹក្ពនន តផដល ន្ព ោះរចួពេើយពោយសុវតាិភាេពចញេីក្ផន្លង

ព ោះ (សន្លឹក្ពនន តព ោះតាម្សំបុត្ត អងគចងចំពចញេីឧបក្រណ៍ សន្លឹក្ពនន ត
ត្ក្ោសពចញេីេិបពនន តេណ៌ពមម  និ្ងសន្លឹក្ពនន តសត្មាប់អនក្ចុោះព ម្ ោះមាន្
លក្ខខ្ណឌ )  

2. រក្ាសន្តិសុខ្/បិទ្ដំពណើ រការកំុ្េយូទ័្រទំងអស់ផដលកំ្េុងពត្បើត្ ស់ត្បេ័ន្ធ 
ត្គប់ត្គងេ័ត៌មាន្ព ោះពនន ត (EIMS) 

3. រក្ាសន្តិសុខ្/បិទ្ពត្គឿងបរកិាខ រព ោះពនន តទំងអស់ 
4. យក្កំុ្េយូទ័្រ/ពត្គឿងបរកិាខ រផដលមាន្ ត្បសិន្ពបើអាចពធវើពៅ ន្ 

• ការយិាល័យធំរបស់ ROV នឹ្ងជូន្ដំណឹងដល់សាធារណជន្តាម្ពគេទំ្េ័រ សារជា
សពម្លងតាម្ទូ្រសេទ សារេ័ត៌មាន្ វទិ្យុ ត្បេ័ន្ធែេេវែាយសងគម្ ។ល។ និ្ងែតល់េ័ត៌មាន្
ដល់សាធារណជន្េីម្ណឌ លព ោះពនន តផដលពគអាចព ោះ ន្ ។ 

• ម្ណឌ លព ោះពនន តជំនួ្ស នឹ្ងត្តូវ ន្ពរៀបចំភាល ម្ៗតាម្ផដលអាចពធវើពៅ ន្ ។ 
 
ការមិ្ន្ដំពណើ រការមិ្ន្ ន្ត្តឹម្ត្តូវនន្ពត្គឿងបរកិាខ រព ោះពនន ត 

• ក្នុងខ្ណៈផដលត្បធាន្ម្ណឌ លព ោះពនន តពោោះស្សាយបញ្ហា  ន្ សន្លឹក្ពនន ត
ត្ក្ោសអាចត្តូវ ន្ពចញឲ្យពៅអនក្ព ោះពនន ត ន្ ។ 

• ត្បធាន្ម្ណឌ លព ោះពនន តនឹ្ងអនុ្វតតពៅតាម្ពសចក្តីផណ ំសតីេីដំព្ោះស្សាយបញ្ហា
ផដលត្តូវ ន្ែតល់ពៅក្នុងពសៀវពៅផណ ំេីម្ណឌ លព ោះពនន ត ។ 

• ត្បសិន្ពបើមិ្ន្អាចពោោះស្សាយ ន្ពទ្ ត្បធាន្ម្ណឌ លព ោះពនន តនឹ្ងត្តូវជូន្ដំណឹង
ពៅកាន់្ការយិាល័យធំរបស់ ROV ។ 



• ROV នឹ្ងចត់វធិាន្ការសម្ស្សបដូចជាការបញ្ជូ ន្ជំនួ្យបពចចក្ពទ្ស ឬ បញ្ជូ ន្ 
ឧបក្រណ៍ជំនួ្ស។ 

 
ឧបក្រណ៍ត្េីន្សន្លឹក្ពនន តតាម្តត្មូ្វការឈប់ពធវើដំពណើ រការ 

• ត្បធាន្ម្ណឌ លព ោះពនន តនឹ្ងអនុ្វតតពៅតាម្ពសចក្តីផណ ំសតីអំេីដំព្ោះស្សាយបញ្ហា
ផដលត្តូវ ន្ែតល់ពៅក្នុងពសៀវពៅផណ ំេីម្ណឌ លព ោះពនន តសត្មាប់បុគគលិក្។ 

• ត្បសិន្ពបើមិ្ន្អាចពោោះស្សាយ ន្ពទ្ ព ោះម្ណឌ លព ោះពនន តនឹ្ងទក់្ទ្ងការយិាល័យ 
ព ោះពនន ត ROV ធំ ពដើម្បីសត្ម្បសត្មួ្លការបញ្ជូ ន្មា សីុន្ត្េីន្សន្លឹក្ពនន តេីសំណំុ 
បត្ម្ុងទុ្ក្នន្ឧបក្រណ៍ព ោះពនន ត។ 

• ត្បសិន្ពបើមា សីុន្ត្េីន្សន្លឹក្ពនន តពៅមិ្ន្ទន់្អាចពត្បើ ន្ពទ្ ព ោះ ឧបក្រណ៍គូស 
សន្លឹក្ពនន តនឹ្ងត្តូវ ន្ពត្បើពៅម្ជឈម្ណឌ លព ោះពនន ត។ 

• ត្បសិន្ពបើមាន្ការោច់ចរន្តអគគិសនី្ពៅម្ជឈម្ណឌ លព ោះពនន ត ព ោះមា សីុន្ពភលើង 
នឹ្ងត្តូវ ន្ពត្បើពដើម្បីការ រការបងាា ក់្រខំាន្ពៅក្នុងដំពណើ រការព ោះពនន ត។ 

• ត្បសិន្ពបើការោច់ចរន្តអគគិសនី្ពៅផតបន្ត ប ទ ប់េីការពត្បើត្ ស់មា សីុន្ពភលើង ព ោះ 
ត្បពភទ្សន្លឹក្ពនន តពេលមាន្អាសន្នផដល ន្ព ោះេុម្ពជាមុ្ន្នឹ្ងត្តូវ ន្ពចញឱ្យពត្បើ
ត្ ស់សត្មាប់អនក្ព ោះពនន ត។ 

• ត្បសិន្ពបើសន្លឹក្ពនន តពេលមាន្អាសន្នផដល ន្ព ោះេុម្ពរចួ អស់ ព ោះ ROV នឹ្ង 
ទ្ទួ្លយក្សន្លឹក្ពនន តផដលសរពសរពោយនដ គឺអាស្ស័យពៅ ពលើសន្លឹក្ពនន ត 
(Contingency) នដលមាន្កាលកំ្ណត់ពេល ចុងពត្កាយបងាស់។ 
 

បរាជ័យក្នុងការភាជ ប់ អីុន្ធឺណិត 
• ត្បធាន្ម្ណឌ លព ោះពនន តនឹ្ងអនុ្វតតពៅតាម្ពសចក្តីផណ ំសតីេីដំព្ោះស្សាយបញ្ហា

ផដលត្តូវ ន្ែតល់ពៅក្នុងពសៀវពៅផណ ំេម្ណឌ លព ោះពនន តសត្មាប់បុគគលិក្។  
o ត្បសិន្ពបើមិ្ន្អាចពោោះស្សាយ ន្ពទ្ ត្បធាន្ម្ណឌ លព ោះពនន តនឹ្ងទក់្ទ្ង

ពៅកាន់្ការយិាល័យធំរបស់ ROV ។  



o ROV នឹ្ងចត់វធិាន្ការសម្ស្សប ដូចជាទក់្ទ្ងពសវាក្ម្មេ័ត៌មាន្ ពខាន្ធី ឬ 
អនក្ែតល់ពសវាអីុន្ធឺណិតសត្មាប់ជំនួ្យអតិថិ្ជន្។ 

• ត្បសិន្ពបើការោច់អីុន្ធឺណិតមាន្រយៈពេលយូរជាង 15  ទី្ព ោះ បុគគលិក្ម្ណឌ ល
ព ោះពនន តអាចពចញសន្លឹក្ពនន តបព ត្ ោះអាសន្ន ន្តាម្រយៈឧបក្រណ៍ព ោះពនន ត
ពអឡិចត្តូនិ្ក្ត្បសិន្ពបើអាច ក្នុងពស្សាម្សំបុត្តបព ត្ ោះអាសន្ន។  

• បុគគលិក្ម្ណឌ លព ោះពនន តនឹ្ងទុ្ក្ោក់្ត្ក្ោសកំ្ណត់ត្តារបស់អនក្ព ោះពនន តទំងអស់ 
និ្ងេ័ត៌មាន្សត្មាប់បុគគលិក្ព ោះពនន ត ពដើម្បីបញ្ចូ លពៅក្នុង EIMS ពៅការយិាល័យធំ
របស់ ROV ។ 

• ត្បសិន្ពបើការោច់អីុន្ធឺណិតយូរជាងមួ្យពមា ង ឬ ចំនួ្ន្ពមា ងពត្ចើន្ពលើសលប់
អាស្ស័យពលើវតតមាន្អនក្ព ោះពនន ត ព ោះអនក្ព ោះពនន តនឹ្ងត្តូវ ន្ផណ ំឲ្យពៅកាន់្
ម្ណឌ លព ោះពនន តមួ្យពែេពទ្ៀត ។ សាធារណជន្នឹ្ងត្តូវ ន្ជូន្ដំណឹងតាម្ពគេទំ្
េ័រ ROV សារតាម្ទូ្រសេទ សារេ័ត៌មាន្ វទិ្យុ ត្បេ័ន្ធែេេវែាយសងគម្ ។ល។ 

 
ម្ណឌ លព ោះពនន តផដលមិ្ន្អាចពត្បើ ន្ 

• ត្បសិន្ពបើម្ណឌ លព ោះពនន តមិ្ន្អាចពត្បើ ន្ពោយពេតុែល្មួ្យព ោះ ត្បធាន្
ម្ណឌ លព ោះពនន តនឹ្ងត្តូវជូន្ដំណឹងពៅកាន់្ការយិាល័យធំរបស់ ROV ។ 

• បញ្ជ ីព ម្ ោះម្ណឌ លព ោះពនន តបត្ម្ុងទុ្ក្នឹ្ងត្តូវ ន្រក្ាទុ្ក្ពោយការយិាល័យធំរបស់ 
ROV ។ 

• បុគគលិក្ផែនក្ពរៀបចំការព ោះពនន តនឹ្ងជួយបុគគលិក្ម្ណឌ លព ោះពនន តក្នុងការផ្អល ស់បតូរ 
និ្ងពរៀបចំម្ណឌ លព ោះពនន តថ្មី។ 

• សាធារណជន្នឹ្ងត្តូវ ន្ជូន្ដំណឹងេីការផ្អល ស់បតូរទី្តំាងតាម្ពគេទំ្េ័រ ROV សារ 
តាម្ទូ្រសេទ សារេ័ត៌មាន្ វទិ្យុ ត្បេ័ន្ធែេេវែាយសងគម្ ។ល។ 

 



ម្ណឌ លព ោះពនន តបត្មុ្ង 
• ROV អាចនឹ្ងចត់ម្ណឌ លព ោះពនន តជំនួ្សថ្មីយឺតពេលដូចពៅនថ្ាព ោះពនន ត ។ 
• ម្ណឌ លព ោះពនន តថ្មីត្តូវផតសាិតពៅជិតម្ណឌ លព ោះពនន តពដើម្ឲ្យ ន្នប់តាម្ផតអាច

ពធវើពៅ ន្ ពេើយពសចក្តីជូន្ដំណឹងនឹ្ងត្តូវបិទ្ត្បកាសពៅតាម្ម្ណឌ លពធវើការបងាា ញ
អនក្ព ោះពនន តពៅកាន់្ទី្តំាងថ្មី ។ 

 
ការេត្ងឹងសន្តិសុខ្ (ក្ត្មិ្ត #1) 
ក្នុងក្រណីនន្វធិាន្ការណ៍េត្ងឹងសន្តិសុខ្ដូចផដល ន្កំ្ណត់ពោយ ROV ឬ ការអនុ្វតតចាប់ 
ព ោះ ROV ពៅពេលសម្រម្យ អាចពសនើសំុការអនុ្ញ្ហា តេី យក្ការយិាល័យពសវាក្ម្មត្ោ 
អាសន្នរបស់ការយិាល័យពដើម្បី៖ 

• ឱ្យអនក្ព ោះពនន តចូលនិ្ងពចញេីអោរព ោះពនន តពដើម្បីព ោះពនន ត 
• បុគគលិក្បន្តរាប់សន្លឹក្ពនន ត ឬ 
• សាធារណជន្ចូលពៅបំពេញការងារអាជីវក្ម្មជាត្បត្ក្តី 

 
ជពម្លៀសសាធារណជន្ និ្ងបុគគលិក្ (ក្ត្មិ្ត #2) 
វធិាន្ការដូចខាងពត្កាម្អាចត្តូវ ន្អនុ្វតតពោយបុគគលិក្ចត់តំាងសត្មាប់ការជំពលៀសបផន្ាម្
ពៅពលើវធិាន្សន្តិសុខ្សតង់ោនិ្ងផដលត្តូវពលើក្ក្ម្ពស់ដូច ន្េិភាក្ាខាងពលើ៖ 

• បុគគលិក្ការយិាល័យទំងអស់និ្ងសមាជិក្ទំងឡាយនន្សាធារណជន្ នឹ្ងត្តូវ ន្
ផណ ំេីត្ចក្ពចញផដលត្តូវពត្បើពោយអារម្មណ៍សាប់សាា ត់ ពៅតាម្ការបញ្ហជ  និ្ងក្ផន្លង
ត្តូវជួបជំុពៅតាម្េិធីការជពម្លៀស។ 

• ជួយដល់សមាជិក្សាធារណជន្ទំងអស់ រាប់បញ្ចូ លទំងអនក្ផដលមាន្េិការភាេ ឬ 
ផដលត្តូវការជំនួ្យក្នុងការជពម្លៀស ។ 

• ត្បសិន្ពបើមិ្ន្មាន្ពេលបិទ្មា សីុន្កំុ្េយូទ័្រពលើតុពទ្ព ោះ បុគគលិក្គួរផតចក់្ពសាមា សីុន្
របស់ពគពោយពត្បើ Ctrl+Alt+Delete ។ 

• ពដើរពនព ោះពៅកាន់្ទី្ជួបជំុផដល ន្កំ្ណត់ទុ្ក្ ពេើយពៅជំុោន ទី្ព ោះ ។ 



• ROV នឹ្ងអនុ្ម័្តពលើក្ផន្លងជំនួ្ស។ 
• បពងាា ោះសារេីភាេអាសន្នតាម្សារជាសំពឡង និ្ងពៅពលើអោរ ។ 
• បញ្ជូ ន្បន្តត្បេ័ន្ធទូ្រសេទរបស់ យក្ោឋ ន្ពៅកាន់្ទី្តំាងជពត្ម្ើសថ្មី ត្បសិន្ពបើអាចពធវើ

 ន្ ។ 
• ែតល់េ័ត៌មាន្ពៅកាន់្បុគគលិក្ ផដលមិ្ន្សាិតពៅក្នុងអោរ តាម្ទូ្រសេទនដេីសាា ន្ភាេ

អោរ ។ 
• បុគគលិក្ផដលត្តូវ ន្កំ្ណត់ទុ្ក្មុ្ន្នឹ្ងេិនិ្តយពៅតាម្ជាន់្នី្មួ្យៗពេើយបិទ្ទវ រ

ពត្កាយចក្ពចញ ។ 
 
ការជំពលៀសចក្ពចញពៅនថ្ាព ោះពនន ត 
ពៅក្នុងក្រណីផដលការជំពលៀសចក្ពចញត្តូវ ន្ពធវើពឡើងពោយ យក្ោឋ ន្ពៅនថ្ាព ោះពនន ត
ព ោះ ជំហាន្ដូចខាងពត្កាម្ ត្តូវ ន្អនុ្វតតន៍្បផន្ាម្ពៅពលើជំហាន្ទំងឡាយផដល ន្ពលើក្
ពឡើងពៅខាងពលើ៖ 

• បញ្ច ប់ដំពណើ រការសន្លឹក្ពនន តភាល ម្ ពេើយរក្ាទុ្ក្សន្លឹក្ពនន តនិ្ងពត្គឿងបរកិាខ រពរៀបចំ
បញ្ជ ីពោយចក់្ពសាទវ រចូលពៅកាន់្បន្ទប់សន្លឹក្ពនន តនិ្ងបន្ទប់រាប់សន្លឹក្ពនន ត ។ 
ពរៀបសន្លឹក្ពនន តផដលមិ្ន្ត្តូវ ន្រាប់ផដលត្តូវ ន្រក្ាទុ្ក្រចួពេើយពៅក្នុងបន្ទប់
ផដលមាន្សុវតាិភាេ ។ 

• សន្លឹក្ពនន តពៅតាម្សាា នី្យ៍ការងារសត្មាប់ការេិនិ្តយេតាពលខានឹ្ងត្តូវោក់្ពៅក្នុង
បន្ទប់សន្លឹក្ពនន តផដលមាន្សុវតាិភាេ ។ 

• សន្លឹក្ពនន តផដលពទ្ើបទ្ទួ្ល ន្ ប ុផន្តមិ្ន្ត្តូវ ន្ពរៀបនិ្ងផបងផចក្ពៅពឡើយ ផដលត្តូវ
 ន្រក្ាទុ្ក្ពៅក្នុងបន្ទប់ោក់្សន្លឹក្ពនន តផដលមាន្សុវតាិភាេ ។ 

• ែតល់េ័ត៌មាន្ដល់អនក្ព ោះពនន តពៅតាម្លក្ខណៈផដលសម្ស្សបបំែុតសត្មាប់ក្រណី
អាសន្ន េីទី្តំាងក្ផន្លងជពត្ម្ើសថ្មីផដលការព ោះពនន តនឹ្ងពធវើពឡើងត្បសិន្ពបើមាន្ ។ 

• បិទ្ែាយពៅពលើអោរេីទី្តំាងេិបទ្មាល ក់្សន្លឹក្ពនន តផដលមាន្ពៅ សពេញ ពខា 
ន្ធី ។ 

 



ភាេអាសន្នប ោះ ល់ដល់ម្ណឌ លព ោះពនន តមួ្យ ឬ ក៏្ពត្ចើន្ 
ក្នុងក្រណីផដលភាេអាសន្នប ោះ ល់ដល់ម្ណឌ លព ោះពនន តមួ្យឬពត្ចើន្ ការបតូរទី្តំាង និ្ង/ឬ 
ការរមួ្បញ្ចូ លោន នន្ម្ណឌ លព ោះពនន តអាចតត្មូ្វឲ្យពធវើ ។ សាិតក្នុងកាលៈពទ្សៈដូចពន្ោះ នី្តិវធីិ
ដូចខាងពត្កាម្ត្តូវផតអពងកតពោយម្ន្តន្តីព ោះពនន ត។ 

• បិទ្សាល ក្សញ្ហា ផណ ំដល់អនក្ព ោះពនន តេីការបតូរទី្តំាងពោយ ំេួក្ពគពៅកាន់្
ក្ផន្លងនិ្ងត្បអប់ទ្មាល ក់្សន្លឹក្ពនន តថ្មី ។ 

• ត្បមូ្លយក្សន្លឹក្ពនន តផដល ន្ព ោះទំងអស់ ពេើយរក្ាទុ្ក្វាពៅក្នុងពសាងផដល
អាចបិទ្ភជិត ន្ ត្បសិន្ពបើអាចពធវើពៅ ន្ ។ 

• ត្បមូ្លយក្ត្បអប់ សន្លឹក្ពនន តផដលមិ្ន្ ន្ព ោះ ពេើយនិ្ងតារាងព ម្ ោះអនក្ព ោះ
ពនន ត ពេើយដឹក្ជញ្ជូ ន្វាពៅកាន់្ទី្តំាងថ្មី ។ 

• យា ងពហាច្ស់ក៏្មាន្ម្ន្តន្តីព ោះពនន តេីរ ក់្ ឬ អនក្ត្តួតេិនិ្តយ ត្តូវសិាតពៅជាមួ្យ
នឹ្ងសន្លឹក្ពនន តេីម្ណឌ លព ោះពនន តនី្មួ្យៗពៅត្គប់ពេលនិ្ងតាម្ោន្ឲ្យដឹងថ្ន
សន្លឹក្ពនន តត្តូវ ន្បញ្ជូ ន្ពោយសុវតាិភាេពៅកាន់្ទី្តំាងម្ណឌ លព ោះពនន តថ្មី ។ 

• ត្បសិន្ពបើអាច  យក្ោឋ ន្នឹ្ងបញ្ជូ ន្ផខ្េចងបិទ្ថ្មីពៅតាម្តត្ម្ូវការ ។ 
 
ភាេប ទ ន់្ប ោះ ល់ដល់ផខ្េត្បមូ្ល ឬ បុគគលិក្ឈរពជើងពៅតាម្ទី្តំាង ។ 
ក្នុងក្រណីផដលមាន្ភាេអាសន្នពក្ើតពឡើង ផដលជោះឥទ្ធិេលពលើម្ពធា យត្បមូ្លសន្លឹក្ពនន ត 
ឬ ពលើបុគគលិក្ពៅតាម្ក្ផន្លងការងារព ោះ បុគគលិក្ យក្ោឋ ន្នឹ្ងជូន្ដំណឹងពៅកាន់្ម្ន្តន្តីព ោះ
ពនន តផដលកំ្េុងសាិតពៅជាមួ្យនឹ្ងសាា ន្ភាេទី្តំាង ។ 
 
ការែតល់សិទ្ធិអំ្ច 
ក្នុងក្រណីមាន្ត្ោអាសន្ន ROV នឹ្ងពធវើការសំពរចចិតតទំងអស់ទក់្ទ្ងនឹ្ងត្បតិបតតិការរបស់ 
ត្ក្សួង។ ត្បសិន្ពបើ ROV មិ្ន្មាន្វតតមាន្ពដើម្បីសពត្ម្ចចិតត ន្ ព ោះសិទ្ធិអំ្ចទំងស្សុង
ត្តូវពែទរពៅកាន់្ជំនួ្យការម្ន្តន្តីត្គប់ត្គងចុោះព ម្ ោះអនក្ព ោះពនន ត (ROV) ។ ត្បសិន្ពបើអនក្ទំង
េីរមិ្ន្មាន្វតតមាន្ក្នុងការពធវើការសពត្ម្ចចិតត ន្ព ោះ សិទ្ធិអំ្ចត្តូវពែទរពៅកាន់្
បុគគលិក្តំផណងខ្ពស់បំែុតផដលមាន្វតតមាន្។ 



ពៅពេលពៅក្ផន្លងសុវតាិភាេ ព ោះ ROV និ្ងបុគគលិក្ផដល ន្ចត់តំាងរបស់ោត់នឹ្ងត្តូវ 
ជួបត្បជំុពដើម្បីពធវើការវាយតនម្លការខូ្ចខាត ចប់ពែតើម្សាត រត្បេ័ន្ធត្បសិន្ពបើអាចពធវើពៅ ន្ 
និ្ងកំ្ណត់ថ្នពតើត្បតិបតតិការ្មួ្យគួរ ឬ អាចបន្តផែាក្ពលើលក្ខណៈនន្ភាេអាសន្ន។ លទ្ធ
ែលនន្កិ្ចចត្បជំុពន្ោះនឹ្ងត្តូវបញ្ជូ ន្បន្តពៅកាន់្បុគគលិក្តាម្ទូ្រសេទនដ និ្ងពលខ្ទូ្រសេទែទោះ ។ 
 
ការត្ ស្ស័យទក់្ទ្ងក្នុងអំឡុងពេលនិ្ងពត្កាយភាេអាសន្ន 
ជាទូ្ពៅ ត្បធាន្ យក្ោឋ ន្នឹ្ងត្បកាសទក់្ទ្ងនឹ្ងការចប់ពែតើម្នន្ការជំពលៀស ។ 
បុគគលិក្ការយិាល័យទំងអស់និ្ងសមាជិក្ទំងឡាយនន្សាធារណជន្ នឹ្ងត្តូវ ន្ផណ ំ
េីត្ចក្ពចញផដលត្តូវពត្បើពោយអារម្មណ៍សាប់សាា ត់ ពៅតាម្ការបញ្ហជ  និ្ងក្ផន្លងត្តូវជួបជំុពៅ
តាម្េិធីការជពម្លៀស ។ 

ត្ក្សួងនឹ្ងពត្បើវធីិសាស្តសតទំ្ ក់្ទំ្ន្ងដូចពៅខាងពត្កាម្ ជាមួ្យនឹ្ងបុគគលិក្ក្នុងអំឡុងពេល 
និ្ងពត្កាយភាេអាសន្ន៖ 

• ទូ្រសេទនដ 
• សារជាសពម្លងតាម្ទូ្រសេទរបស់ យក្ោឋ ន្ 
• ការពែញើសារ 
• ទូ្រសេទែទោះ 

ម្ន្តន្តីសន្តិសុខ្នឹ្ងអនុ្វតតតួ ទី្ពោយពៅពៅតាម្ក្ផន្លងជំពលៀសប ទ ប់េីព សសំអាតអោរ
រចួ ។ ពៅពេលផដលបុគគលិក្ទំងអស់ត្តូវ ន្ចត់ចូល ព ោះអាជាញ ធរទំងឡាយផដលកំ្េុង
សាិតពៅនឹ្ងក្ផន្លងនឹ្ងត្តូវ ន្ពធវើការជូន្ដំណឹង ។ ពទោះជាយា ង្ក៏្ពោយ ត្បសិន្
ពបើសមាជិក្ត្ក្ុម្មិ្ន្ត្តូវ ន្រាប់បញ្ចូ លពៅក្នុងអំឡុងពេលពៅពទ្ ព ោះត្តូវជូន្ដំណឹង
ពៅអាជាញ ធរភាល ម្ៗ ។ អនក្សត្ម្បសត្ម្ួល ឬ ត្គប់ត្គងសុវតាិភាេ នឹ្ងត្ ប់ពៅបុគគលិក្េីសាា ន្
ភាេ និ្ងលទ្ធភាេផដលអាចបញ្ចូ លពឡើងវញិ ន្ ។ 
 



សារផដល ន្ថ្តទុ្ក្រចួជាមុ្ន្ 
ខ្លឹម្សារនន្សារពេលមាន្សាា ន្ភាេអាសន្ន គឺេឹងផែាក្ពៅតាម្លក្ខណៈនន្ភាេអាសន្ន ។ 
អនក្ត្គប់ត្គងផែនក្ពសវាក្ម្មរដឋ លទ្ទួ្លខុ្សត្តូវក្នុងការធា ថ្នសារមាន្បចចុបបន្នភាេ 
ដូពចនោះសាធារណជន្អាចទ្ទួ្ល ន្ការជូន្ដំណឹងតាម្រយៈសារថ្មីៗអំេីក្ផន្លងព ោះពនន តថ្មី
ត្បសិន្ពបើមាន្ភាេអាសន្នពក្ើតពឡើងពៅនថ្ាព ោះពនន ត។ 
 
ការតត្ម្ង់ទិ្សនិ្បុគគលិក្ថ្មី 
បុគគលិក្ថ្មីត្តូវ ន្ជូន្ដំណឹងេីខ្លឹម្សារនន្ពោលន្ពយា យពន្ោះពោយត្បធាន្របស់េួក្ពគ។ 
បុគគលិក្ទំងអស់គួរ ន្ដឹងអំេីែលូវជពម្លៀសខ្លួន្ និ្ង ក្ផន្លងជួបជំុោន ។  

 
យុទ្ធសាស្តសតបណតុ ោះប ត្ លសត្មាប់បុគគលិក្ត្ក្សួង 
ត្ក្សួងរក្ាទុ្ក្សំណំុឯក្សារផដលមាន្ោក់្បញ្ចូ លនូ្វេ័ត៌មាន្សតីេីសុវតាិភាេជាមូ្លោឋ ន្ និ្ង
ភាេអាសន្ន ត្េម្ទំងចាប់ថ្តចម្លងនន្ផែន្ការមួ្យចាប់ពន្ោះ ។ 

ពោលការណ៍ផណ ំពន្ោះនឹ្ងត្តូវេិនិ្តយវាយតនម្លពឡើងវញិនិ្ងពធវើបចចុបបន្នភាេពៅមុ្ន្ការព ោះ
ពនន តនី្មួ្យៗ ។ ពោលការណ៍ផណ ំចុងពត្កាយគួរផតត្តូវបញ្ច ប់ក្នុងរយៈពេល 120 នថ្ា ពៅមុ្ន្ 
នថ្ាព ោះពនន ត ។ 
 


