
 
គោលការណ៍ណណនាំទាកទ់ងនងឹគេគោគកូវដី-១៩1  

ស្តីព ី 
ការការពារអ្នកជលួផ្ទះ នងិ អ្នកបងប់្រាកក់េច ី

គោកប្រសី្ ឡឡីានី ហ្វា ហ្វ 

អ្នកោយការណ៍ពិគស្ស្ស្តីពីសិ្ទធមិានលាំគៅឋានស្េរេយ 

ថ្ងៃទី ៨ ណែគេសា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 
លាំគៅឋាន ានកាា យជាទីកណនាងការការពារជរួេុែប្របឆ្ាំងនឹងគេគោគកូរ  ូណា គ ើយលាំគៅឋានកា៏នកាា យជា
សាា នភាពសាា បរ់ស់្កានណ់ែខ្ា ាំងគឡើង។  

 
ែណៈកិច្ចអ្នតោគេនគ៍្ាើយែបនឹងកូវដី-១៩ចាបគ់ផ្តើេអ្នុវែត មានេនុស្សជាគប្រច្ើនោននកប់្រែូវានបងខាំ
ឲ្យរស់្គៅកនុងសាា នភាពែាះខ្ែ។ ស្ប្រមាបប់្រគួសារប្របជាជនកនុងច្ាំននួយ ងគប្រច្ើនគៅទូទាាំងពិភពគោក    
គេគោគោែែាែគនះមាននយ័គស្មើនឹងការាែប់ងក់ារងារ ការកាែប់នាយគមា ងការងារ ការឈបស់្ប្រមាក
ពាាលគេគោគគោយោម នប្រាកឈ់មួល ឬេនិមានលទធភាពគ្ាើការងារកនុងវស័ិ្យគប្រៅប្របពន័ធ គោយសារ
ការបិទប្របគទស្។ ទាាំងអ្នកជលួផ្ទះនិងមាច ស់្ផ្ទះជួលណដលពួកគគភាគគប្រច្ើនរស់្គៅពឹងណផ្ែកគលើប្រាកច់្ាំណូល
ប្របចាាំណែ បច្ចុបបននកាំពុងជបួប្របទះនូវភាពតានែឹងផ្ាូវចិ្ែត និងងបអ់ារេមណ៍កនុងកប្រេែិេយួណដលេនិធ្លា បម់ាន
ពីេុនេក គ ើយពកួគគភាគគប្រច្ើនេនិអាច្ោ បរ់ងបងប់្រាកឈ់នួលផ្ទះ ឬបងប់្រាកក់េច ី និងច្ាំណាយគលើថ្ងា
គប្របើប្រាស់្គស្វាគផ្សងៗគឡើយ។  

                                                           
1 គោលការណ៍ណណនាំគនះ ានប្រែូវគ ា្ើគឡើងតាេរយៈកិច្ចពិគប្រោះគយបល់ជាេយួអ្នកែស្ ូេែិេកពី អាសីុ្ អាហ្វ ាិក អឺ្រ  ុប អាគេរកិខ្ងគជើង 
និងអាគេរកិឡាទីន។ គោលការណ៍ណណនាំគនះ អាច្ប្រែូវគ ា្ើបច្ចុបបននភាពជាបនតគទៀែគោយបញ្ចូ លនូវដាំបូនម នរបស់្អ្នកជាំនញការ          
ការអ្នុវែតលែៗ ឬគេគរៀនបទពិគសា្ន ៍។ 



 

ជាលទធផ្លមានេនុស្សជាគប្រច្ើនកាំពុងប្របឈេេុែនឹងសាា នភាពអ្ស្នតិសុ្ែណផ្នកគស្ដឋកិច្ច និងភាពេនិ
គទៀងទាែ ់ គ្ាើឲ្យពួកគគប្របឈេហ្វនិភយ័គៅនឹងអ្ាីណដលប្រែូវានប្រាបឲ់្យគ្ាើតាេគដើេបជីយួ ដល់ការគ្ាើឲ្យ
និនន ការថ្នការរកីោលោលគេគោគងយចុ្ះទាប៖ គឺគៅផ្ទះ។  

 
គេគោគោែែាែគនះ ានបងាា ញឲ្យគ ើញនូវវសិ្េភាពជារច្នស្េពន័ធដស៏្គេបើេ និងណដលមានតាាំងពីេុន
េកកនុងប្របពន័ធលាំគៅឋានគៅទូទាាំងពិភពគោកណដលណស្តងគច្ញជាស្កលតាេរយៈការគកើនគឡើងនូវ
លាំគៅឋានណដលមានែថ្េាេនិអាច្ថ្លលកទិញស្ប្រមាបរ់ស់្គៅាន និងការែាះខ្ែលាំគៅឋានសា
ធ្លរណៈណដលមានប្រសាប។់ ការចាបគ់ផ្តើេស្កេមភាពពីឥឡូវគនះ អាច្ជយួ គោះប្រសាយសាា នភាពែាះខ្ែ         
លាំគៅឋាន គ ើយទនទឹេោន គនះណដរ វាកអ៏ាច្ជយួ ដល់ការការពារសិ្ទធិមានលាំគៅឋានរបស់្ប្របជាជន
កនុងអ្ាំឡុងថ្នការរកីោលោលគេគោគ្ាង។ 

 
ការផ្អែ កជាបគណាត ះអាស្នននូវការបគណត ញគច្ញណដលកាំពុងណែអ្នុវែតគៅប្របគទស្ជាគប្រច្ើនកនុងពិភពគោក 
ផ្តល់ឲ្យមានការផ្អែ ករយៈគពលេ្យេេយួ ប ុណនតបនទ បពី់ការបញ្ចបស់ាា នភាពោែែាែថ្នគេគោគគនះ វសិ្េ
ភាពទាាំងអ្ស់្គនះ អាច្នឹងគកើែគឡើងមានកានណ់ែគប្រច្ើន គោយសារណែ  ប្រគួសារណដលមានច្ាំណូលទាប និង
េ្យេ ប្របឈេនឹងអ្សុ្វែាិភាពខ្ងការងារណដលកាំពុងណែគកើែមានឬគកើនកានគ់ប្រច្ើន គ ើយប្របឈេនឹង
ហ្វនីភយ័ថ្នការគកើនបាំណុលប្រគួសារ និងការប្របឈេការបគណត ញគច្ញ និងការរបឹអូ្ស្ពីការជាំពាកប់ាំណុ
ល។ លទធផ្លទាាំងគនះនឹងនាំគៅដល់ភាពោម នផ្ទះស្ណេបងគៅទីបាំផុ្ែ។  
 

រដឋ ប្រែូវធ្លនថា វធិ្លនការបនទ នទ់ាាំងអ្ស់្ប្រែូវណែានគិែគូរគដើេបបី្រគបប់្រគងការរកីោលោលថ្នគេគោគ និង
ការពារបុគគល និងប្រគួសាររបស់្ពកួគគពីការាែប់ងល់ាំគៅឋានគោយគរៀបច្ាំគ្ាើកិច្ចការតាាំងពីគដើេដាំបូង គដើេបី
គ្ាើគអាយពួកគគទទួលានគពញគលញនូវសិ្ទធិមានលាំគៅឋាន ែណៈណដលការរកីោលោលថ្នគេគោគគនះ
ានបញ្ចប។់ គនះគឺជាឱកាស្េយួគដើេបធី្លនថា ការគាះជាំហ្វនគឆ្ព ះគៅរកប្របពន័ធលាំគៅឋានគឺប្របកបគោយ
លកខណៈនិរនតភាព និងអាច្ទបទ់ល់នឹងការប្របឈេវបិែតិជាស្កលគលើកគប្រកាយៗគទៀែ។  

 



ជាទីបញ្ចប ់គោលនគយាយរបស់្រដឋ គដើេបគីោះប្រសាយបញ្ហា អ្នកជលួផ្ទះ និងអ្នកជាំពាកប់ាំណុលណដល
េនិទានស់្ង ប្រែូវណែណផ្ែកគលើគោលការណ៍ជាេូលោឋ នបីគឺ៖ 

i) បនទុកច្ាំគពាះការគ្ាើយែបនឹងការរកីោលោលគេគោគ្ាងគនះ ប្រែូណែានណច្ករ ាំណលកកនុងស្ងគេ
ទាាំងេូលប្របកបគោយលកខណៈស្េ្េ ៌និងយុែតិ្េ ៌

ii) អ្នកជួលផ្ទះ និងមាច ស់្ផ្ទះជលួ គបើគទាះបីជាស្ាិែកនុងសាា នភាពទីផ្ាគប្រៅប្របពន័ធ ឬកនុងប្របពន័ធ 
គៅគពល្ាងផុ្ែពីការោែែាែគេគោគ្ាងគនះ េនិប្រែូវមានបនទុក្ៃន់្ ៃរពីបាំណុលថ្ងាឈនួល
ផ្ទះ ឬបាំណុលគផ្សងៗពាកព់ន័ធនឹងផ្ទះណដលជាលទធផ្លគច្ញេកពីកាលៈគទស្ៈ និងសាា នភាព
 ិរញ្ញ វែាុណដលបងកគឡើងគោយការោែែាែគេគោគ្ាងគនះ និង 

iii) បនទុក ិរញ្ញ វែាុ ជាេយួ្នោរ សាា បន័ ិរញ្ញ វែាុ សាជីវកេមផ្ទះជួល និងែួអ្ងគ ិរញ្ញ វែាុដថ្ទ
គទៀែ ប្រែូវណែស្មាមាប្រែគៅនឹង្នធ្លនរបស់្ពគួគគ។ 

រដឋ ប្រែូវណែចាែវ់ធិ្លនការជាកោ់កដូ់ច្ខ្ងគប្រកាេជាបនទ ន ់ គដើេបធី្លនថា អ្នកជួលផ្ទះ និងមាច ស់្ផ្ទះជលួ
ទាាំងឡាយអាច្សាន ក ់ “គៅផ្ទះ” ប្របកបគោយគជាគជយ័ ណដលជួយ ដល់ការគ្ាើឲ្យនិនន ការថ្នការរកីោល
ោលគេគោគងយចុ្ះទាប និងគងើបគច្ញផុ្ែពីវបិែតិកនុងស្ភាពលែបរបូិរណ៍៖  

 
១. ហ្វេឃាែោ់ល់ការបគណត ញគច្ញ និងការគាំោេបគណត ញគច្ញ (ឧទា រណ៍ដូច្ជា ការជូនដាំណឹង
តាេច្ាបគ់ដើេបបីគណត ញគច្ញ) គោយសារណែេនិទានប់ងថ់្ងាឈនួលផ្ទះ បាំណុលប្រាកក់េច ី ឬការ
ច្ាំណាយគលើគស្វាគប្របើប្រាស់្កនុងផ្ទះគៅអ្ាំឡុងគេគោគោែែាែ និងរយៈគពលស្េប្រស្បបនទ បពី់គេ
គោគោែែាែគនះ។ ការបគណត ញគច្ញ ឬការរបឹអូ្ស្ទាាំងឡាយណដលានកាំណែគ់ៅេុនគពលថ្នការ
ចាបគ់ផ្តើេោលោលគេគោគ្ាងគនះ ប្រែូវណែពនារគពលសិ្ន។ យនតការថ្នការឃាា ាំគេើលស្េប្រស្បនន
ប្រែូវណែបគងកើែគឡើង គដើេបធី្លនដល់ការប្របកានខ់្ា បនូ់វការហ្វេឃាែក់ារបគណត ញ គច្ញ រេួទាាំងទប់
សាក ែវ់ស័ិ្យឯកជនពីការអ្នុវែតការបគណត ញគច្ញកនុងទប្រេងគ់ប្រៅច្ាប។់ 

២. អ្នុវែតភាា េៗនូវគោលការណ៍េនិែគេាើងថ្ងាឈនួលផ្ទះ ហ្វេឃាែក់ារែគេាើងថ្ងាជួលផ្ទះ រេួទាាំងការ
ណកស្ប្រេួលច្ាំគពាះបញ្ហា អ្ែិផ្រណា កនុងកាំឡុងគពល និងគប្រកាយគពលថ្នការរកីោលោលគេគោគ្ាង។  

 



៣. ហ្វេឃាែក់ារលុបគចាលនូវកិច្ចស្នាជលួ កាំឡុងគពល និងគប្រកាយគពលរកីោលោលគេគោគ្ាង  
គលើកណលងណែកនុងករណីមានស្កេមភាពប្របប្រពឹែតិបទប្រព មទណឌ  ណដលគ្ាើឲ្យអ្នតោយដល់អ្នកជួលដថ្ទគទៀែ។ 

៤. រដឋ ប្រែូវធ្លនថា អ្នកជួលណដលមានច្ាំណូលធ្លា កចុ់្ះ គោយសារគេគោគកូវដី-១៩ មានលទធភាព 
ជលួផ្ទះរស់្គៅាន។ កនុងករណីគនះកនុងកាំឡុងគពល និងគប្រកាយគពលថ្នការរកីោលោលគេគោគ្ាង 
រដឋ គរួបញ្ញែតិច្ាបគ់ោយោកជ់ាកាែពាកិច្ចគលើការគណនគឡើងវញិនូវថ្ងាឈនួលណដលកាំណែគ់ោយ
អ្នកផ្តល់លាំគៅឋានទាាំងឡាយណា ណដលយកថ្ងាដល់គៅ ៣០ ភាគរយ ថ្នច្ាំណូលប្របចាាំណែរបស់្អ្នកជួល 
រេួទាាំងផ្លប្របគយជនស៍្ងគេគផ្សងៗគទៀែណដលប្រែូវទទលួាន។ តាេបណាត រដឋណដលមានប្របពន័ធផ្ល
ប្របគយជនស៍្ប្រមាបល់ាំគៅឋាន ឬវភិាគទានពីរដឋគដើេបជីយួ ទូរទាែក់ារច្ាំណាយថ្ងាផ្ទះ កប្រេែិថ្នផ្ល
ប្របគយជន ៍ និងលកខែណឌ ទទលួានផ្លប្របគយជនទ៍ាាំងគនះ គរួណែប្រែូវានពិនិែយគេើលគឡើងវញិ 
គដើេបធី្លនថា អ្នកជួលណដលរងផ្លប ះពាល់គោយសារវបិែតិគនះ េនិប្រែូវច្ាំណាយគប្រច្ើនជាង ៣០ ភាគរយ 
ពីច្ាំណូលប្របចាាំណែរបស់្គគគលើច្ាំណាយថ្ងាផ្ទះគនះគទ។ 

៥. រោឋ ភាិល គរួណែបគងកើែគឡើងនូវគគប្រមាងផ្តល់ស្ាំណង  គដើេបជីយួ គោះប្រសាយភាពែុស្ោន រវាង អ្ប្រតា
ថ្នការកាំណែេ់និែគេាើងថ្ងាជលួកនុងអ្ាំឡុងគពលោែែាែគេគោគ្ាង និងអ្ប្រតាថ្ងាជួលគៅេុនការោែែាែ
គេគោគ្ាង។ ស្ាំណងទូទាែអ់ាច្នឹងផ្អា ស់្បតូរអាប្រស័្យគលើកាលៈគទស្ៈរបស់្មាច ស់្ផ្ទះជួល។ កនុងករណីគនះ 
ជាណផ្នកេយួថ្នការគរៀបច្ាំឲ្យមានគឡើងនូវកញ្ចបង់វកិាកនុងទប្រេង់្ ាំេយួគដើេបផី្តល់ស្ាំណង ឬជាំនួយជា
ពិគស្ស្ដល់មាច ស់្ផ្ទះជលួែូច្តាច្កនុងលកខែណឌ ណដលពកួគគផ្តល់ការបនាយថ្ងាជលួដល់អ្នកជលួផ្ទះ 
រដឋអាច្បគងកើែេូលនិ្ិសាេគគីស្ងគេេយួ ណដលទទួលានេូលនិ្ិពីគគប្រមាងយកពនធ និងការប្របេូល
ប្រាកពី់ច្ាំណូលគផ្សងៗពីសាជីវកេមជួលនន។ 

៦. អ្នកជួលផ្ទះណដលរងគប្រោះាែប់ងច់្ាំណូលប្រគួសារគោយសារណែកូវដី-១៩ គ ើយណដលកាំពុងណែ
ជលួផ្ទះគៅតាេស្ាំណងេ់និគរៀបរយ ឬគៅតាេស្ាំណងណ់ដលេនិប្រគបប់្រគងគោយច្ាបដ់ថ្ទគទៀែ គទាះបីជា
កនុងគ ែុផ្លអ្ាីកគ៏ោយ ប្រែូវណែទទលួានការការពារពីការបគណត ញគច្ញកនុងអ្ាំឡុងគពល និង រយៈគពល
ស្េប្រស្បគប្រកាយគពលថ្នការោែែាែគេគោគ្ាង។ គគប្រមាងណផ្នការច្ាំណូល អ្បបបរមា និងការោាំពារ
ស្ងគេដថ្ទគទៀែស្ប្រមាបអ់្នករស់្គៅតាេស្ាំណងេ់និគរៀបរយ អាច្កាែប់នាយនូវផ្លប ះពាល់អ្វជិាមាន
ពីវបិែតិគនះ រេួទាាំងការគរៀបច្ាំចាែណ់ច្ងគលើការជលួផ្ទះគៅតាេែាំបនស់្ាំណងទ់ាាំងគនះ។ (ស្ាំោបព់ែម៌ាន
បណនាេសូ្េគេើល គោលការណ៍ណណនាំស្តីពីការការពារអ្នករស់្គៅតាេស្ាំណងេ់និគរៀបរយ)។  



៧. រដឋ ប្រែូវអ្នុេែ័គោលនគយាយននទាកទ់ងនឹងការបងប់្រាកក់េចគីោះបាំណុលផ្ងណដរ ស្ប្រមាប់
ប្របជាជនណដលរងគប្រោះពីបញ្ហា  ិរញ្ញ វែាុកនុងអ្ាំឡុងថ្នការោែែាែគេគោគ្ាងគនះ។ កនុងកប្រេែិអ្បបបរមា
វាជាការស្ាំខ្នច់ាាំាច្ណ់ដលរដឋប្រែូវធ្លនថា ្នោរ និងអ្នកផ្តល់កេចដីថ្ទគទៀែគ្ាើការច្រចាគឡើងវញិ
ពីការបងប់្រាកក់េច ី ជាេយួអ្នកណដលរងផ្លប ះពាល់ពីកូវដី-១៩ ដូគច្នះការបងប់្រាកក់េចសី្ប្រមាបគ់ោះ
បាំណុលនឹងេនិគលើស្ពី ៣០ភាគរយថ្នច្ាំណូលប្របចាាំប្រគួសារគឡើយ គៅកនុងកាំឡុងគពល និងរយៈ
គពលស្េប្រស្បគប្រកាយគពលថ្នការោែែាែគេគោគ្ាង។ 
 

៨. គោលនគយាយនន ប្រែូវណែានបគងកើែគឡើងគដើេបអី្នុគប្រោះដល់ប្រគួសារអ្នកជលួ និងអ្នកជាប់
បាំណុលណដលរងគប្រោះ្ៃន់្ ៃរគោយកូវដី-១៩ យ ងគហ្វច្ណាស់្កក៏នុងកាំឡុងគពល និងរយៈគពល 
ស្េប្រស្បគប្រកាយការោែែាែគេគោគ្ាង។ កនុងករណីគនះ រដឋេយួច្ាំនួនានផ្តួច្គផ្តើេឲ្យមាននូវការ
ផ្អែ កជាបគណាត ះអាស្ននគោយោម នការកាំណែគ់ពលគវោគលើការបងប់្រាកក់េចគីោះបាំណុល គ ើយបុគគល
មាច ស់្ផ្ទះជលួេយួច្ាំនួនានផ្តល់ការអ្នុគប្រោះច្ាំគពាះការបងឈ់នួលផ្ទះ។ គោលនគយាយណបបគនះ 
គរួណែប្រែូវានបញ្ញែតិ ឬោកប់ញ្ហា គដើេបផី្តល់ការការពារជាស្កល និងប្រែូវណែមានវសិាលភាពអ្នុវែត
រ ូែដល់គពលស្េប្រស្បគប្រកាយការោែែាែគេគោគ្ាង។ 

៩. រដឋប្រែូវធ្លនថា េនិមានគស្វាចាាំាច្ន់នប្រែូវានផ្អែ ក ឬបដិគស្្េនិផ្តល់គោយេូលគ ែុ               
ភាពេនិគរៀបរយ ការេនិានបងថ់្ងា ការបងថ់្ងាយឺែ ឬការបងគ់ប្រកាេែថ្េាជួល ឬការបងប់្រាកក់េចី
គប្រកាេែថ្េា គោយសារណែគេគោគ និងគេគោគោែែាែ មានដូច្ជាគស្វាទឹក គភាើង កាំគៅ ទូរស័្ពទ                  
អិុ្ន្ឺណិែ និងទូរគេនគេន។៍  

១០. គដើេបគីោះប្រសាយការាែប់ងច់្ាំណូលច្ាំគពាះអ្នកណដលផ្តល់គស្វាចាាំាច្ន់ន រដឋអាច្អ្នុវែត
ការកាែប់នាយពនធ ឬទប្រេងថ់្នការស្ប្រេួល ិរញ្ញបបទានដថ្ទគទៀែ ដល់មាច ស់្ផ្ទះជួល អ្នកផ្តល់គស្វា
នន និង្នោរណដលរងផ្លប ះពាល់ពីអ្នកជលួផ្ទះ ឬអ្នកជាបក់េចបីាំណុលណដលេនិអាច្បងថ់្ងាច្ាំណាយ
គលើផ្ទះជលួាន។  

១១. េនិមានអ្នកជលួ ឬមាច ស់្ផ្ទះជលួរូបណា មានបាំណុលគកើនគឡើងយ ងអ្ស្ាិរភាព គោយសារណែ
វធិ្លនការននណដលគស្នើគឡើងកនុងគោលការណ៍ណណនាំគនះគនះគទ។  

 



១២. រដឋប្រែូវណែបគងកើែសាា បន័ប្រែួែពិនិែយេយួគដើេបធី្លនថា វធិ្លនការទាាំងគនះប្រែូវានអ្នុវែត       
ប្រស្បតាេស្តងោ់រសិ្ទធិេនុស្ស។ ឧទា រណ៍ អ្ងគភាពការពារអ្នកគប្របើប្រាស់្ណដលឯកោជយ គរួប្រែូវាន
បគងកើែគឡើងគដើេបកីារពារផ្លប្របគយជន ៍និងសិ្ទធិអ្នកជាបប់ាំណុល និងអ្នកជលួផ្ទះគោយគ្ាើការច្រចា
ជាេយួវស័ិ្យឯកជន និងប្រគឹះសាា ន ិរញ្ញ វែាុសាធ្លរណៈនន។ អ្ងគភាពទាាំងគនះ គួរប្រែូវានប្របគល់
នូវអាណែតិគដើេបផី្តល់ជាំនួយគោយគស្រ ី និងេនិលគេែៀងដល់ប្រគួសារ និងបុគគលននកនុងការច្រចា
គឡើងវញិគលើការបងថ់្ងាជួលនិងបាំណុល។ អ្ងគភាពគនះអាច្នឹងផ្តល់ជាំនយួគលើការអ្នុវែតគគប្រមាង
ស្ប្រមាលបនទុកបាំណុលថាន កជ់ាែិ ច្ាំគពាះប្រគួសារនីេយួៗប្របកបគោយយុែតិ្េ ៌ មានប្របសិ្ទធភាព និង
កាែប់នាយការយិ្ិបគែយយ។ រដឋអាច្ដកប្រស្ងយ់កឧទា រណ៍គជាគជយ័េកអ្នុវែត ដូច្ជា ការយិល័យ
ប្របជាពលរដឋថ្នអ្នកជាបប់ាំណុលរបស់្ប្របគទស្ណដលគប្របើប្រាស់្ភាសាអីុ្ស្ាង ់ណដលានបគងកើែគឡើងគៅ
ណែសី្ហ្វ ឆ្ន ាំ២០១០ គ ើយការយិល័យគនះ ានជយួ កាែប់នាយនូវកប្រេែិបាំណុលេនិគទៀងទាែ់
ននដល់ប្រកុេប្រគួសារជាគប្រច្ើនណដលានគកើនបាំណុលបនទ បពី់វបិែតិ្នោរគៅប្របគទស្ទាាំងគនះ។ 
១៣. ច្ាំគពាះសាា នភាពថ្នស្ាំណងេ់និគរៀបរយ រដឋអាច្ោាំប្រទដល់អ្នករស់្គៅតាេស្ាំណងេ់និគរៀបរយ 
គោយបគងកើែអ្នកឃាា ាំគេើលសិ្ទធិេនុស្សគៅេូលោឋ នឲ្យទទលួែុស្ប្រែូវកនុងការអ្នុវែតវធិ្លនថ្នការជួល
ឲ្យមានយុែតិ្េ ៌ និងអ្នុគោេតាេសិ្ទធិេនុស្ស។ អ្នកឃាា ាំគេើលទាាំងគនះអាច្ជាអ្នកណដលមានទាំនក់
ទាំនងការងារជាេយួសាា បន័សិ្ទធិេនុស្សថាន កជ់ាែិ ឬអ្ងគភាពឯកោជយការពារអ្នកជលួនិងអ្នកគប្របើប្រាស់្ 
ណដលអាច្បញ្ាូ នករណីថ្នការេនិអ្នុវែតអ្នុគោេតាេវធិ្លនថ្នការជួល គៅកានស់ាា បន័អ្នុវែតច្ាប់
នន ឬប្របពន័ធយុែតិ្េ។៌  
 

 


