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សកម្ម ពទី  ៤
 ការ្រគប់្រគងលំហូរសំណល់ពិេសស

សំណល់ពិេសស

១. សំណល់សំណង់ និងកេម្ទចកម្ទអី រ

២. សំណល់េវជ្ជ ្រស្ត

៣. សំណល់ឧស ហកម្ម

៤. សំណល់េអឡិច្រតនកិ



សកម្ម ព ៤.៥ ព្រងឹង្របព័ន្រគប់្រគងសំណល់េវជ្ជ ្រស្ត

 េដើម ីលុបបំ តក់ារេ ះេ លសំណល់េវជ្ជ ្រស្ត មនិ្រតមឹ្រតវក៉ងចេំ ម ្ថ ប័ន/អង្គ ពអ្នក
ផ្ដល់េស សុ ភិ ល និងេលើកកម្ពស់្របសិទ្ធ ពយន្តការ្រគប់្រគងបច៉ប ន្ន។

ក. េលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការបណ៉ះប ្ដ លអំពីការ្រគប់្រគងសំណល់
េវជ្ជ ្រស្ត ដល់អ្នកផ្ដល់េស សុខ ព

បុគ្គលិកសុ ភិ លគួរ នការយល់ដឹងច ស់ ស់អំពីសំណល់េវជ្ជ ្រស្ត  ្របេភទសំណល់ បេច្ចកេទស
េ ះេ លឲ ន្រតឹម្រតវ ្រពម ងំ និភ័យ ក់ព័ន្ធ នឹងការេ ះេ លសំណល់េវជ្ជ ្រស្ត  ែដលមិន្រតឹម
្រតវ។ គួរ នបុគ្គល ្ន ក់ែដលទទួលខុស្រតវក៉ងការ្រគប់្រគង និង្រតតពិនិត  ការអនុវត្តេ មមណ្ឌ ល
សុខ ពនីមួយៗ។ ្រតវេរ បចំយុទ្ធ ការផ ព្វផ យេដើម ីេលើកកម្ពស់ ការយល់ដឹង រណៈអំពី និភ័យ
ៃនការប៉ះ ល់ មួយសំណល់េវជ្ជ ្រស្ត ។

ខ. ការ ម នឲ នតឹងរងេ េលើការអនុវត្តរបស់មណ្គ លេវជ្ជ ្រស្ត ងំអស់ និង ក់
ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរចេំ ះអ្នកផ្ដល់េស សុ ភិ លែដលេ ះេ ល និងេវចខ្ចប់សំណល់មិន
ន្រតឹម្រតវ។ 

្រកសួងសុ ភិ លគួរ ម ន និងសេង្កតឲ នញឹក ប់េ េលើ ការអនុវត្តការេ ះេ លសំណល់េវជ្ជ
្រស្ត ងំេ ទី ំង រណៈ និងឯកជន។ ្រកសួងគួរសហការ មួយ ្ញ ធរមូល ្ឋ នេដើម ីែស្វ ងរកគ្ល ី

និកែដល ្ម ន ្ញ ប័ណ្ណ  េដើម ី ត់វ ិ នការ ប ្ទ ន់។ គួរ ន្របព័ន្ធ  ឬែខ ទូរសព្ទប ្ទ ន់ែដល
រណជន ច យការណ៍អំពីករណីអនុវត្តខ្វ ះ្រកមសីលធម៌របស់អ្នកផ្ដល់េស សុ ភិ ល ពិេសស

អំពីការេ ះេ លសំណល់េវជ្ជ ្រស្ត ។

សកម្ម ព ៤.៥ ព្រងឹង្របព័ន្រគប់្រគងសំណល់េវជ្ជ ្រស្ត  (បន្ត)

គ. បេង្កើន្របសិទ្ធ ព មរយៈការ្រគប់្រគងភ័ស៉ កាន់ែតល្របេសើរ និងការេរ បចំែផនការ្របកបេ យ្របសិទ្ធ ព

 ការែចក យ្រទង្់រ យធនូំវធងុសំ មែដលរច េឡើង ពិេសសស្រ ប់សំណល់េវជ្ជ ្រស្ត

 ការព្រងីកឡដតុសំណល់េវជ្ជ ្រស្ត បច៉ប ន្ន  នងិបរកិា្ខ រ កព័់ន្ធ េផ ងៗេទ ត េដើម ីេឆ្ល ើយតបនងឹការេកើនេឡើងនូវសំណល់េវជ្ជ ្រស្ត ។ ្របសិនេបើ
ច ្រតវកាតប់ន្ថយច ្ង យដកឹជញនេ កានឡ់ដតុ។ ្រតវ  ការេ្របើ្រ ស់ឡដុត នងឹមនិប៉ះ ល់ដល់បរ ិ ្ថ ន េហើយ្រតវ ម ន

ដំេណើរការឡឲ ន ្រប ។ំ ្រតវបេង្ក ើនចនួំនរថយន្របមូលសំ មេដើម ីបេង្ក ើន្របសិទ្ធ ពៃនការ្របមូល។

 ្រតវកំណតេ់ពល្របមូលសំ មឲ នច ស់ ស់៖ ការប៉ះ ល់ មួយសំណល់េវជ្ជ ្រស្ត ច នផលវ ិ កធ្ងនធ់្ងរ ្ល មៗេលើសពីសំណល់ធម្ម ។ 
ដូេច្នះសំណល់េវជ្ជ ្រស្ត ែដល ន្របមូលគួរ្របមូលឲ ន ប់ មែដល ចេធ្វ នេដើម ីបេញ្ច ស នភិយ័ៃនការប៉ះ ល់ ពិេសសចំេ ះ
អ្នកេដើរេរសសំ ម។ កាក ទ្រកហមកម៉  គួរេរ បចកំាល វ ិ គ្របមូល ្របកបេ យ្របសិទ្ធ ពែដល កព័់ន្ធ មួយឥរ ិ បថេ ះេ ល
ទូេ េ ក៉ងតបំនន់មួីយៗៃន ជ នភី្នេំពញ។ កាលវ ិ គគួរផ ព្វផ យេ ដល់្រគប់ គី កព័់ន្ធ ងំអស់ ពិេសសមណ្ឌ ល សុខ ព។




