
ទស្សនៈរមួរបស់្ អ.ស្.ប 
គាំទ្ទដល់រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា 

កនុងការផ្តល់ការព្យាបាល ការបនាបគទ្រឿងគ ៀនផ្ផ្ែកគលើភស័្តុតាង នងិ 

កចិ្ចគាំពារបន្ទា បព់្យកីារព្យាបាលស្ទ្ាបអ់នកគទ្បើទ្បាស់្គទ្រឿងគ ៀន 
 

ផ្ែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១១  

 

ជាំហររបស់្ទ្កុមអងគការ អ.ស្.ប (UNCT) ទ្បចាំទ្បគទស្កមពុជា ស្តីព្យីការព្យាបាលអនកគ ៀនគទ្រឿងគ ៀន ទ្រូវបានកាំណរ់
គៅកនុងសិ្ទធិមនុស្ស និងបានបង្ហា  ឲ្យគ ើ តាមរយៈគគលការណ៍ទាំងទ្បាាំបនួស្តីព្យី “ការព្យាបាលអនកគ ៀនគទ្រឿងគ ៀន” 
ផ្ដលបានគបាោះពុ្យមពផ្ាយរមួគន គដ្ឋយអងគការស្ហទ្បជាជារិស្តីព្យីឧទ្កិដាកមម និងគទ្រឿងគ ៀន (UNODC) និងអងគការសុ្ែ
ភាព្យព្យិភព្យគោក (WHO) កនុងផ្ែមនី្ទ ឆ្ន ាំ២០០៨ (ដូច្បានរូស្បញ្ជា កគ់ៅកនុងឧបស្មពន័ធភាា ប)់។  

 

ការគ ៀនគទ្រឿងគ ៀន រឺជាស្ថា នភាព្យមយួផ្ដលអាច្បង្ហក រនិងព្យាបាលបាន គហើយការបង្ហក រានទ្បសិ្ទធភាព្យ ការការ់
បនាយគទ្គោះថ្នន ក ់គហើយនិងកិច្ចអនតរារមនព៍្យាបាលគនោះ រឺអាច្រកបាន។ លទធផ្លផ្ដលានទ្បសិ្ទធភាព្យ និងច្ាំណាយរិច្
បាំផុ្រ អាច្នឹងស្គទ្មច្គៅបានគៅគព្យលផ្ដលានវធិីស្ថស្រស្តមយួទូលាំទូោយ និងព្យហុវជិាស្ថស្រស្តផ្ដលអាច្រកបានផ្ផ្ែកគលើ
គគលការណ៍ស្ម័ទ្រច្ិរត កនុងការគ្លើយរបគៅនឹងរទ្មូវការជាក់ោករ់បស់្បុរគលាន ក់ៗ ផ្ដលគទ្បើទ្បាស់្គទ្រឿងគ ៀន រមួទាំង
កិច្ចអនតរារមនដ៍ទទគផ្សងគទៀរផ្ផ្នកឱស្ថស្ថស្រស្ត និងច្ិរតស្ថស្រស្ត។ ការគ្លើយរបគនោះទ្រូវបានផ្តល់ទ្បកបគដ្ឋយទ្បសិ្ទធភាព្យបាំផុ្រ 
គៅកនុងទ្កបែ័ណឌ ស្ហរមន៍ ផ្ដលានមនុស្សទាំងគនោះរស់្គៅ៖ ទ្កុមទ្រួស្ថរ មរិតភកតិ និងទ្កុមគាំទ្ទដទទគទៀរ គដើររួន្ទទី
ដស៏្ាំខានគ់ៅកនុងដាំគណើ រការស្ថត រនីរិស្មបទ។ 
 

ទ្កុមអងគការ អ.ស្.ប (UNCT) ទ្បចាំកមពុជាយល់គ ើ ថ្ន៖  
 

១. គស្វាព្យាបាលអនកគ ៀនគទ្រឿងគ ៀន ទ្រូវផ្រគគរព្យតាមការព្យវកិច្ចសិ្ទធិមនុស្សរបស់្ទ្បគទស្កមពុជា និងទទួលស្ថគ ល់
គស្ច្កតីទថលថនូរផ្ដលានព្យីកាំគណើ ររបស់្បុរគលទាំងអស់្។ គនោះរាបទ់ាំងការគគរព្យ ការការពារ និងការបាំគព្យ សិ្ទធិ
ទទួលបានបទដ្ឋា នែពស់្បាំផុ្រខាងសុ្ែភាព្យផ្លូវច្ិរត និងសុ្ែភាព្យរូបកាយ ផ្ដលបានកាំណរក់នុងករិកាស្ញ្ជា អនតរជារិ
ស្តីព្យីសិ្ទធិគស្ដាកិច្ច ស្ងគមកិច្ច និងវបបធម ៌ផ្ដលទ្បគទស្កមពុជាជាភារី គហើយនិងការស្នាជាប់ការព្យវកិច្ចអនុវរតគផ្សង
គទៀរ ដូច្ានផ្ច្ងកនុងាទ្តា ៣១ ទនរដាធមមនុញ្ា ទនទ្ព្យោះរាជាណាច្ទ្កកមពុជា។ ជាព្យិគស្ស្៖ 
 

១.១ អនកគ ៀនគទ្រឿងគ ៀន ដូច្ទ្បជាជនទាំងអស់្គៅកនុងទ្បគទស្កមពុជាផ្ដរ ានសិ្ទធិទទួលបានការព្យាបាលនិង
កិច្ចគាំពារផ្ផ្ែកគលើភស័្តុតាង តាមគគលការណ៍ស្ម័ទ្រច្ិរត និងគដ្ឋយមនិានការគរ ើស្គអើង។ 

 

១.២ ដូច្គន គៅនឹងនីរិវធិីគវជាស្ថស្រស្តដទទគទៀរផ្ដរ ការព្យាបាលអនកគ ៀនគទ្រឿងគ ៀន - គទោះជាតាមផ្បបច្ិរតស្ងគម 
ឬ ឱស្ថស្ថស្រស្តកតី - មនិទ្រូវគធវើគដ្ឋយបងខាំគៅគលើអនកជាំងឺគ ើយ។ លុោះទ្តាផ្រកនុងស្ថា នភាព្យវបិរតិព្យិគស្ស្ផ្ដល
ានហានិភ័យែពស់្ច្ាំគពាោះែលួនឯង ឬច្ាំគពាោះអនកដទទប ុគណាណ ោះ ផ្ដលការព្យាបាលជាកាំហិរ ទ្រូវគធវើគដ្ឋយខានមនិ
បានស្ទ្ាបល់កខែណឌ ជាក់ោក ់និងគៅកនុងអាំ ុងគព្យលមយួផ្ដលច្ាបព់ាកព់្យន័ធបានកាំណរ ់និង/ឬ គដ្ឋយ
ានការស្គទ្មច្ខាងផ្ផ្នកគវជាស្ថស្រស្ត គលើស្ព្យីគនោះគទៀរ អនកគ ៀនគទ្រឿងគ ៀនានសិ្ទធិទទួលបានគស្វា
ព្យាបាលគដ្ឋយស្ម័ទ្រច្ិរត និងផ្ផ្ែកគលើភស័្តុតាង គៅតាមមនាីរព្យាបាលរបស់្រដ្ឋា ភបិាលគដ្ឋយមនិរិរទថល 
ដូច្ផ្ដលបានកាំណរ់គដ្ឋយច្ាបស់្តីព្យីការទ្រួរព្យិនិរយគទ្រឿងគ ៀន ផ្ដលបានគធវើវគិស្ថធនកមម។ 

 

១.៣ ទ្បសិ្នជាការគទ្បើទ្បាស់្ និងការកាន់កាបគ់ទ្រឿងគ ៀនរឹងផ្រងស្ទ្ាប់ការគទ្បើទ្បាស់្លកខណៈជាបុរគល ទ្រូវ
បានដ្ឋកគ់ទស្ទណឌ គទ្កាមច្ាបជ់ារិ ទ្រូវបានផ្ណន្ទាំឲ្យគទ្ជើស្យកជគទ្មើស្ទនការព្យាបាល ដូច្បានគរៀបរាប់
កនុងឯកស្ថរគនោះ ទ្រូវបានគស្នើដល់ជនគលមើស្គទ្រឿងគ ៀន ជាជគទ្មើស្ជាំនួស្ការដ្ឋក់គទស្ទណឌ ។ វារឺជាសិ្ទធិ



របស់្បុរគលាន ក ់គដើមបគីធវើការគទ្ជើស្គរ ើស្ ទ្បសិ្នជាបុរគលគន្ទោះជាកុារ ទ្រូវផ្របានដឹងនិងានការយល់ទ្ព្យម
គដ្ឋយស្ម័ទ្រច្ិរតព្យីាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាលទ្ស្បច្ាប់របស់្កុារគន្ទោះ។ 

 
១.៤ មនិទ្រូវានការ ុាំែលួនគដ្ឋយែុស្ច្ាប ់ឬគដ្ឋយបាំពានគ ើយ។ 

 

១.៣ ការបង្ហខ ាំងមនុស្ស ទ្រូវផ្រគធវើគ ើងគដ្ឋយស្ម័ទ្រច្ិរត ឬទ្បសិ្នជាគធវើគដ្ឋយបងខាំ ទ្រូវផ្រអនុវរតតាមនីរិវធិីទ្រឹមទ្រូវ និង
ទ្រូវបានទ្រួរព្យិនិរយគដ្ឋយរុោការ រមួទាំងការផ្តល់ឲ្យជនជាប់ ុាំនូវសិ្ទធិបតឹងឧទធរណ៍គលើគស្ច្កតីស្គទ្មច្ ុាំែលួន។ 

 

 ១.៤ កផ្នលង ុាំឃាំង ទ្រូវស្ាិរគទ្កាមការតាមឃល ាំគមើល និងការរាយការណ៍គដ្ឋយឯករាជយ។ 

១.៥ មនិទ្រូវានការគធវើទរុណកមម ឬការទ្បទ្ព្យឹរតមកគលើែលួន ឬទណឌ កមមឯគទៀរ ផ្ដលគឃគៅ អមនុស្សធម ៌ឬ
បគន្ទា កបន្ទា បគ ើយ។ 

១.៦ ការអោះអាងព្យីការគធវើទរុណកមម និងការគធវើទុកខគទស្ ទ្រូវផ្របានគធវើការគសុ្ើបអគងករឲ្យបានឆ្បរ់ហ័ស្ គហើយ
ទ្បសិ្នជាានព្យិរផ្មនគន្ទោះ អនកទ្បទ្ព្យឹរតទ្រូវផ្របានចបឲ់្យទទួលែុស្ទ្រូវ។ 

១.៧ បទដ្ឋា នែពស់្ខាងរុណភាព្យផ្ដលរទ្មូវស្ទ្ាប់ការអនុមរ័យល់ទ្ព្យមគលើការគធវើអនតរារមន៍ខាងឱស្ថស្ថស្រស្ត ឬ
ច្ិរតស្ងគមគៅកនុងទ្របវ់ស័ិ្យគវជាស្ថស្រស្តគផ្សងគទៀរ រួរផ្រទ្រូវបានអនុវរតច្ាំគពាោះវស័ិ្យគទ្រឿងគ ៀនផ្ងផ្ដរ។ 

១.៨ ការចបែ់លួន និងការ ុាំែលួនកុារ រឺជាវធិានការចុ្ងគទ្កាយបាំផុ្រផ្រប ុគណាណ ោះ និងស្ទ្ាបរ់យៈគព្យលមយួស្មរមយ
ែលីបាំផុ្រ កុារជានិច្ចកាលទ្រូវផ្របាន ុាំែលួនដ្ឋច្់គដ្ឋយផ្ កព្យីនីរិជន វធិីស្ថស្រស្តផ្បបទ្រួស្ថររឺជាជគទ្មើស្ទីមយួ 
គហើយ 

១.៩ គម ននរណាាន ក់ទ្រូវបានទទួលរងការគធវើព្យិគស្ថធនផ៍្ផ្នកគវជាស្ថស្រស្ត ឬវទិាស្ថស្រស្ត គដ្ឋយមនិានព្យរ័ា៌នទ្រប់
ទ្គន ់និងមនិានការយល់ទ្ព្យមគដ្ឋយគស្រគី ើយ។ 

២. ការអនុវរតលែផ្ផ្ែកគលើភ័ស្តុតាង និងច្ាំគណោះដឹងខាងវទិាស្ថស្រស្រអាំព្យីច្ររិលកខណៈ និងផ្លប ោះពាល់ទនគទ្រឿងគ ៀន
ដឹកន្ទាំកិច្ចអនតរារមនក៍នុងការព្យាបាលអនកគ ៀនគទ្រឿងគ ៀន។ មនិានស្ញ្ជា ណាមយួបង្ហា  ថ្នមជឈមណឌ លផ្ដល
ទ្បរិបរតិការគដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា គដើមបគី្លើយរបច្ាំគពាោះបញ្ជា គទ្រឿងគ ៀន ទ្បទ្ព្យឹរតគៅតាមភស័្តុតាង និងការអនុវរត
លែគ ើយ ផ្ផ្ែកគលើមូលដ្ឋា នគនោះ មនិានគហរុផ្លស្ទ្ាបម់ជឈមណឌ លទាំងគនោះ ទ្រូវបនតគបើករគៅគទៀរគ ើយ។ 
 

៣. វធិីស្ថស្រស្តជាគគលគៅ និងផ្ដលានលកខណៈលមែរិ រួរទ្រូវបានគទ្បើទ្បាស់្ គៅគព្យលគដ្ឋោះទ្ស្ថយគស្ច្កតីទ្រូវការជាក់
ោករ់បស់្កុារ យុវជន និងស្រស្តី គគលការណ៍គនោះរទ្មូវឲ្យានការព្យទ្ងឹងគស្វាការពារឯកគទស្ និងគស្វាស្ថត រនីរិស្
មបទគៅតាមស្ហរមន ៍តាមទ្រួស្ថរ និងតាមគព្យលគវោកាំណរ។់ កុារ និងអនកផ្ថទាំព្យួកគរ រួរផ្រស្ាំគៅជគទ្មើស្
ខាងស្ហរមន៍ផ្ផ្ែកគលើគគលការណ៍ស្ម័ទ្រច្ិរតគដ្ឋយានការយល់ទ្ស្បជាមុន គដ្ឋយគទ្បើទ្បាស់្អភទិ្កមរមួមយួ គដើមបផី្តល់
គស្វាសុ្ែភាព្យ និងគស្វាស្ងគមផ្ដលពាកព់្យន័ធ។ 

 

៤- ទ្កុមអងគការស្ហទ្បជាជារិទ្បចាំទ្បគទស្ បនតគលើកកមពស់្ការគទ្បើទ្បាស់្គស្ច្កតីផ្ណន្ទាំបទដ្ឋា នអនតរជារិ និងការអនុវរត
លែកនុងការអភវិឌ្ឍន ៍ និងការឃល ាំគមើលរបស់្រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាគលើច្ាបស់្តីព្យីការទ្របទ់្រងគទ្រឿងគ ៀន និងអនុទ្កឹរយ 
គស្ច្កតីអធិបាយ និងជាំហរគគលនគោបាយពាកព់្យន័ធ គហើយជាព្យិគស្ស្៖ 

 

៤.១ គាំទ្ទរាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា កនុងការបគងកើរ និងការព្យិនិរយគ ើងវ ិជាគទៀងទរ ់នូវទ្កបែ័ណឌ ច្ាប ់និងគគល
នគោបាយ គដើមបជីួយ ស្ទ្មួលដល់ការផ្តល់គស្វាស្ថត រនីរិស្មបទ ការព្យាបាល ការបនាបគទ្រឿងគ ៀន ការការ់
បនាយគទ្គោះថ្នន កផ់្ផ្ែកគលើភ័ស្តុតាង គដ្ឋយានការច្ាំណាយរិច្ានទ្បសិ្ទធភាព្យែពស់្ គដ្ឋយស្ម័ទ្រច្ិរត និងគស្វា
ផ្ថទាំសុ្ែភាព្យបន្ទា ប់ ស្ទ្ាបអ់នកគទ្បើទ្បាស់្គទ្រឿងគ ៀនគៅកនុងស្ហរមន។៍ 



៤.២ គាំទ្ទដល់ទ្កសួ្ងសុ្ខាភបិាល និងទដរូរមនិផ្មនរដ្ឋា ភបិាលរបស់្ែលួន គដើមបពី្យទ្ងីកលទធភាព្យទទួលបានគស្វាសុ្ខាភបិាល
ផ្ដលានគគលគៅ និងង្ហយទ្សួ្លគទ្បើទ្បាស់្តាមរយៈកមមវធិីដូច្ជា រាំនិរផ្តួច្គផ្តើមព្យាបាលតាមស្ហរមន ៍
ផ្ដលគាំទ្ទការផ្ារភាា បគ់ន ោ ងទូលាំទូោយរវាងគស្វាដូច្គនោះ និងកមមវធិីជារិផ្ដលានទ្ស្ថប់ស្ទ្ាបជ់ាំងឺគអដ
ស៍្/គមគរារគអដស៍្ ការ្លងជាំងឺកាមគរារ ជាំងឺរគបង សុ្ែភាព្យផ្លូវច្ិរត សុ្ែភាព្យផ្លូវគភទ និងសុ្ែភាព្យខាងការបនតពូ្យជ 
សុ្ែភាព្យាតា និងទរក និងអាហារូបរាមភ និង 

៤.៣ គាំទ្ទដល់កិច្ចែិរែាំទ្បឹងផ្ទ្បងរបស់្រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា កនុងការកស្ថង និងទ្ទទ្ទងប់រោិកាស្អាំគណាយផ្ល
និងសុ្វរាិភាព្យស្ទ្ាបក់ារផ្តល់គស្វាទាំងគនោះ ទ្ស្បតាមរាំនិរផ្តួច្គផ្តើមភាព្យជាទដរូរបស់្ស្ហមរន-៍នររបាលទន
អាជាា ធរជារិទ្បយុទធនឹងជាំងឺគអដស៍្ និងទ្កសួ្ងមហាទផ្ា។ 

 

ឧបស្មពន័ធ៖ គគលការណ៍ស្តីព្យកីារព្យាបាលអនកគ ៀនគទ្រឿងគ ៀន1 
 

គគលការណ៍ទ១ី៖ ភាព្យអាច្រកបាន នងិលទធភាព្យទនការព្យាបាលអនកគ ៀនគទ្រឿងគ ៀន 
ការកាំណរអ់រតស្ញ្ជា ណនិងការការប់នាយឧបស្រគច្ាំគពាោះការព្យាបាល និងគស្វា រមួាន៖ 
 ភាព្យង្ហយទ្ស្ួលខាងភូមសិ្ថស្រស្ត ឧទ. ការផ្សព្យវផ្ាយ ការដឹកជញ្ាូ ន អងគភាព្យច្ល័រ។ល។ 
 ថិរគវោ និងភាព្យបរ់ផ្បនទនគា ងគបើកស្ទ្ាបគ់ស្វាព្យាបាលគទ្រឿងគ ៀន 
 ទ្កបែណ័ឌ ច្ាប់ ឧទ. ឧបស្រគផ្ដលអាច្ានគដ្ឋយស្ថរការចុ្ោះគ ម្ ោះអរិថិជនកនុងកាំណរទ់្តាផ្លូវការ។ 
 រទមលស្មរមយ ឧទ. រទមលទបឬមនិរិរទថលស្ទ្ាបអ់នកគទ្បើគស្វា ច្ាំណាយគៅតាមទ្បាកច់្ាំណូល ការធាន្ទរា ប់រង 
 ទាំន្ទកទ់ាំនងវបបធម៌ និងភាព្យង្ហយទ្ស្ួលស្ទ្ាបអ់នកគទ្បើ 
 ការគ្លើយរប 
 ទ្បព្យន័ធយុរតិធមទ៌្ព្យហមទណឌ  
 គវទយិរភាព្យគយនឌ្រ័ទនគស្វាកមម។ 

 
 

គគលការណ៍ទ២ី៖ ការស្ាភ ស្ន ៍ការវាយរទមល គរារវនិចិ្ឆយ័ នងិការគធវើផ្ផ្នការព្យាបាល 
ការវាយរទមលទូលាំទូោយ ការគធវើគរារវនិិច្ឆយ័ និងការគធវើផ្ផ្នការព្យាបាល រឺជាមូលដ្ឋា នស្ទ្ាបក់ារព្យាបាលលកខណៈជា
បុរគលផ្ដលគដ្ឋោះទ្ស្ថយគស្ច្កតីទ្រូវការជាក់ោករ់បស់្អរិថិជន និងជួយ បញ្ចូ លព្យួកគរគៅកនុងការព្យាបាល។ 

 

គគលការណ៍ទ៣ី៖ ការព្យាបាលអនកគ ៀងគទ្រឿងគ ៀនគដ្ឋយទ្បាបឲ់្យដងឹព្យភីស័្តុតាង 
ការអនុវរតលែផ្ផ្ែកគលើភ័ស្តុតាង និងច្ាំគណោះដឹងផ្ផ្នកវទិាស្ថស្រស្រអាំព្យីគទ្រឿងគ ៀន រួរផ្រជាមរគុគទស្នស៍្ទ្ាប់ការគធវើ 
អនតរារមន។៍ បទដ្ឋា នែពស់្ខាងរុណភាព្យ ផ្ដលរទ្មូវស្ទ្ាបក់ារអនុមរ័អាំព្យីកិច្ចអនតរារមនផ៍្ផ្ែកឱស្ថស្ថស្រស្ត ឬផ្លូវច្ិរត 
គៅកនុងរាល់វនិយ័គវជាស្ថស្រស្តគផ្សងគទៀរទាំងអស់្ រួរផ្រទ្រូវបានអនុវរតច្ាំគពាោះវស័ិ្យគទ្រឿងគ ៀន។ ភាព្យអាច្រកបានដទូ៏លាំ
ទូោយទន រគបៀបគផ្សងៗគន ទនការព្យាបាលលកខណៈជាបុរគល រួរផ្រាន រាបទ់ាំងឱស្ថស្ថស្រស្តផ្ងផ្ដរ (ឧទ. ការដក
ហូរ ការផ្ថឱស្ថគដ្ឋយានការទ្រួរព្យិនិរយ) និងការព្យាបាលគរារច្ិរតស្ងគម (ដូច្ជា វធិីព្យាបាលឥរោិបទផ្លូវច្ិរត ការប
ង្ហក ការធាល កដុ់នដ្ឋប ការស្ាភ ស្នផ៍្ដលានការគលើកទឹកច្ិរត) ទ្កុមជួយ ែលួនឯង ភាព្យពាកព់្យន័ធស្ងគម-វបបធម ៌គព្យលគវោ
ទ្របទ់្គន់ ការគទ្បើទ្បាស់្ទ្កុមច្ទ្មុោះ អនតរារមនរ៍យៈគព្យលែលី ការផ្សព្យវផ្ាយ និងអនតរារមនក៍ទ្មរិទប និងការផ្តល់គស្វា
មូលដ្ឋា ន។ 

 
គគលការណ៍ទ៤ី៖ ការព្យាបាលអនកគ ៀនគទ្រឿងគ ៀន សិ្ទធមិនុស្ស នងិគស្ច្កតទីថលថនូររបស់្អនកជាំង ឺ

                                                           
1 គគលការណ៍ស្តីពី្យការព្យាបាលអនកគ ៀនគទ្រឿងគ ៀន ទ្រូវបានគច្ ផ្ាយរមួគន គដ្ឋយ UNODC និងអងគការសុ្ែភាព្យពិ្យភព្យគោក គៅ
ផ្ែមនី្ទឆ្ន ាំ២០០៨ 



ស្ាំខានទ់្រូវធាន្ទនូវគស្វាកមមផ្ដលមនិគរ ើស្គអើងច្ាំគពាោះបុរគលផ្ដលគ ៀនគទ្រឿងគ ៀន។ អនតរារមនព៍្យាបាលរួរផ្រគគរព្យ
តាមការព្យវកិច្ចសិ្ទធិមនុស្ស តាមគគលការណ៍ស្ម័ទ្រច្ិរត និងផ្តល់នូវបទដ្ឋា នែពស់្បាំផុ្រខាងសុ្ែភាព្យ និងសុ្ែុាលភាព្យ។ 

 

គគលការណ៍ទ៥ី៖ ការគតត រគលើលកខែណឌ  នងិអនុទ្កមុព្យគិស្ស្ 
ទ្កុមជាគទ្ច្ើនកនុងច្ាំគណាមអនកទាំងឡាយផ្ដលទទួលផ្លប ោះពាល់គដ្ឋយស្ថរគទ្រឿងគ ៀន ទ្រូវទទួលបានការយកច្ិរត
ទុកដ្ឋកជ់ាព្យិគស្ស្។ ទ្កុមព្យិគស្ស្ទាំងគនោះ រមួបញ្ចូ លទាំងយុវវយ័ ស្រស្តី (រាបទ់ាំងស្រស្រីានទផ្ាគពាោះ) បុរគលផ្ដលានជាំងឺ
រោក ស្ន្ទល ករុ់ា ាំទរ   (ទាំងផ្លូវកាយ ឬផ្លូវច្ិរត) ន្ទរបីាំគរ ើគស្វាផ្លូវគភទ ឬន្ទរបីាំគរ ើគស្វាផ្លូវកាំស្ថនត ជនភាររិច្ជារិព្យនធុ និងជន
អន្ទថ្ន ឬអនកផ្ដលគរមនិសូ្វរិររូរ។ 

 

គគលការណ៍ទ៦ី៖ ការព្យាបាលអនកគ ៀនគទ្រឿងគ ៀន នងិទ្បព្យន័ធយុរតធិមទ៌្ព្យហមទណឌ  
ការគទ្បើទ្បាស់្គទ្រឿងគ ៀន រួរផ្រទ្រូវបានគរគមើលគ ើ ថ្នជាស្ថា នភាព្យគាំពារសុ្ែភាព្យ គហើយអនកគទ្បើទ្បាស់្គទ្រឿង គ ៀន
រួរផ្រទ្រូវបានព្យាបាល គៅកនុងទ្បព្យន័ធគាំពារសុ្ែភាព្យ ជាជាងទ្បព្យន័ធយុរតិធមទ៌្ព្យហមទណឌ ។ ការព្យាបាលរួរផ្រទ្រូវបានផ្តល់
ជាជគទ្មើស្ជាំនួស្ឲ្យការដ្ឋកព់្យនធន្ទគរទ្បសិ្នជាអាច្គធវើគៅបាន។ ទ្បសិ្នជាមនិអាច្គធវើគៅបាន ព្យនធន្ទគរ និងរុករួរផ្រ
ផ្តល់ការព្យាបាលដល់អនកគ ៀនគទ្រឿងគ ៀន ធាន្ទគគលការណ៍សិ្ទធិមនុស្ស និងផ្តល់នីរនតរភាព្យគស្វាកមមបនតព្យីមុនគព្យល
ជាប ុ់ាំ (ទ្បសិ្នគបើាន) គៅកនុងអាំ ុងគព្យលស្ាិរគៅកនុងព្យនធន្ទគរ និងគៅគព្យលទ្រូវបានគដ្ឋោះផ្លងគៅកនុងស្ហរមន។៍ 

 

គគលការណ៍ទ៧ី៖ ការចូ្លរមួកនុងស្ហរមនក៍ារចូ្លរមួនងិទសិ្គៅរបស់្អនកជាំង ឺ
ការគ្លើយរបមូលដ្ឋា នស្ហរមន ៍ច្ាំគពាោះការគទ្បើទ្បាស់្/គទ្រឿងគ ៀន អាច្ជួយ គលើកកមពស់្ឲ្យានការតល ស់្បតូរ។ ការតល ស់្
បតូរអាច្រមួបញ្ចូ លទាំងការទទួលបានស្ហការព្យីស្ហរមន៍ស្ទ្ាបក់ារផ្តល់គស្វាការចូ្លរមួោ ងស្កមមរបស់្ភារីពាក់
ព្យន័ធកនុងមូលដ្ឋា ន ការអភវិឌ្ឍបណាត  គស្វាគាំពារសុ្ែភាព្យជាគដើម។ល។ 

 

គគលការណ៍ទ៨ី៖ ការទ្របទ់្រងមនារីផ្តល់គស្វាព្យាបាលអនកគ ៀនគទ្រឿង 
គគលនគោបាយមណឌ ល ព្យិធីការព្យាបាល កមមវធិី នីរិវធិី និយមនយ័ទនរួន្ទទីអាជីព្យ និងការទទួលែុស្ទ្រូវ ការទ្រួរព្យិនិរយ
ធនធានហិរញ្ា វរាុ រច្ន្ទស្មពន័ធទាំន្ទកទ់ាំនង និងទ្បព្យន័ធទ្រួរព្យិនិរយ (ការវាយរទមល) ការគធវើបច្ចុបបននភាព្យគស្វាកមម និងយនតការ
ស្ទ្មបស្ទ្មួល រួរផ្រកាំណរឲ់្យបានច្ាស់្ោស់្ និងវាយរទមលគ ើងវ ិ គដើមបជីាមរគុគទាស្កស៍្ទ្ាបស់្ាជិកទ្កុម
ព្យាបាល រដាបាល និងទ្បជាជនគគលគៅ។ 

 

គគលការណ៍ទ៩ី៖ ទ្បព្យន័ធការព្យាបាល - ការអភវិឌ្ឍនគ៍គលនគោបាយ ការគធវើផ្ផ្នការយុទធស្ថស្រស្ត នងិការស្ទ្មបស្ទ្មលួ
គស្វា 

គៅកទ្មរិទ្បព្យន័ធព្យាបាល វធិីស្ថស្រស្តជាទ្បព្យន័ធមយួ ច្ាំគពាោះបញ្ជា ការគទ្បើទ្បាស់្គទ្រឿងគ ៀន និងបុរគលផ្ដលទ្រូវការការ
ព្យាបាល កដូ៏ច្ជាលាំដ្ឋបោ់ក់ោកជ់ាជាំហានៗ ផ្ដលភាា បគ់គលនគោបាយគៅនឹងការវាយរទមលគស្ច្កតីទ្រូវការ ការគធវើ 
ផ្ផ្នការព្យាបាល ការអនុវរត និងការតាមដ្ឋន និងច្ាំគពាោះការតាមឃល ាំគមើល និងការវាយរទមលរឺានអរាទ្បគោជនប៍ាំផុ្រ។ 

 

 
ច្ប ់

 


