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េ�ល�រណ៍មិន�ក់ ទណ�កម�   

អនុវត� 

ក�ងសមត��ពម�ន�ីជួរមុខ ក��ង �រ កំណត់ អត�ស���ណ ជនែដល �ច គឺ� ជនរងេ��ះ 

េ�យ អំេពើ ជួញដូរ ក��ងចំេ�ម ជន  ែដល ពួកេគ �ន ជួប���ស័យ � ជនេល�ើស

��រកំណត់អត�ស���ណ និង ��រេសុើបអេង�ត

��រ��ប់ខ��ន និង ��រេ��ទ�ប��ន់

ព�ងឹង�រយល់ដឹងអំពី �រអនុវត� ច��ប់ េលើ វ�ធី��ស� �គប់�គង ែដល ជនេល�ើស ជួញដូរេ�បើ និង 

ផលប៉ះ�ល់ របស់ � េលើ ជនរងេ��ះ

េសុើបអេង�តក��ង លក�ណៈសកម�មុន នូវ ទំ�ក់ទំនង រ�ង បទេល�ើស របស់ ជនែដល�ច � 

ជនរងេ��ះ - ជនេល�ើស និង �រ�ប�ពឹត� របស់ ជនែដល �ច �  ជន  ជួញដូរ
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ក��ង �រអនុវត� េ�ល�រណ៍ មិន�ក់ ទណ�កម� 

េរៀបចំ េសចក�ី��ង ឬេធ�ើវ�េ�ធនកម� បទប����ត�ិ ច��ប់ច��ស់�ស់ េដើម��ី ផ�ល់ �បសិទ��ព 

ដល់ �រអនុវត� េ�ល�រណ៍ មិន�ក់ ទណ�កម� េ�យ �ប់ប���ល �គប់ ជនរងេ��ះ �ំងអស់ 
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ផ�ល់ �របណ��ះប���ល និង �រែណ�ំ ដល់ អ�កអនុវត� ពីរេបៀបកំណត់ ទំ�ក់ទំនង រ�ង បទ

េល�ើស របស់ ជនរងេ��ះ និង �រជួញដូរ របស់ ពួកេគ
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អនុវត� �រ�រ�រ ក�ីទូេ� ស��ប់ ជនរងេ��ះ ែដល �ន �ប�ពឹត� បទេល�ើស ែដល �ផល

វ��ក ���ល់ពី �រ�ត�វ�នេគជួញដូរ 

�� ឱ���ន��កដ�បន��កប���ញ ភ័ស���ងស�ិតេ� េលើ រដ� មិន ែមន េលើ ជនរងេ��ះ េទ

ទប់���ត់ �រេ�បើ��ស់ខុស ៃន េ�ល�រណ៍ មិន�ក់ ទណ�កម�

��រផ����េ��ស និង ��រ ��ក់េ��ស
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�ក់ ទណ�កម� និង តួ�ទី របស់ ពួកេគ ក��ង �រអនុវត� េ�ល�រណ៍ េនះ

េជៀស�ង ឬស��ល�រ�ក់េ�ស ចំេ�ះ ជន រងេ��ះេ�យអំេពើជួញដូរ ែដល �ត�វ�ន ផ����េ�ស

ពិ�រ� អនុវត�  យុត�ិធម៌ែបប���រនីតិសម���  ��ងយុត�ិធម៌ែបប សងសឹក ស��ប់ ជនរងេ��ះ - ជនេល�ើស

�រ�រ ជនរងេ��ះ េ�យ អំេពើ ជួញដូរ ពី�រទទួល េ�ស�ង�ង�យ និងេ�ស �ប�រជីវ�ត
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េ�យ អំេពើ ជួញដូរ

កំណត់ និង េ�ះ��យនូវឧបសគ��� ែដល ជនរងេ��ះ េ�យ អំេពើ ជួញដូរ ជួប

�បទះ ក��ង �រសំុឱ�� �ន�រលុបេ�ល �រ ផ����េ�ស 

�រសិក��មួយ ស�ីពី េ�ល�រណ៍  មិន�ក់ ទណ�កម� េ� �សីុអេគ�យ៍ ែដល ពិនិត�� េមើល 

ច��ប់ េ�លនេ��យ និង �រ�បតិបត�ិ �ក់េចញនូវអនុ�សន៍�ងេ��ម េដើម��ី 

�រ�រ ជនរងេ��ះ ពី �រ�ក់ ទណ�កម� េ�ក��ង នីតិវ�ធី យុត�ិធម៌ �ពហ�ទណ�៖
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