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WashingtonStateOfficeoftheAttorneyGeneral
គោ�លការណ៍៍សី្ដី�ពី�ការគោ���កមំ្លាំ�ងគំ�រូ
គោ�ល��ណ៍ង៖..ម្រេ�លការណ៍ម្រេន់�បម្រេងកីត្តម្រេ�ងីម្រេ�ី�ីបីញ្ញាា ក់ឱយបាន់ចាស់�ល់��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.និ់ងបម្រេងកីន់សុវត្តថិភាពស�ម្លាំប់អំកទាំ�ងអស់�ំ.ម្រេដាយ
ធានាថាបម្រេចេកម្រេទីសបន់ថយភាពតាន់តឹ្តងស��សបខែ�លអាចម្រេធីើីបាន់ទាំ�ងអស់�ត្តវូបាន់ម្រេ�បីម្រេ�ម្រេពលខែ�លអាចម្រេធីើីម្រេ�បាន់.កមំ្លាំ�ងកាយ�ត្តវូបាន់ម្រេ�បី
ម្រេដាយស��សបខែត្តម្រេ�ម្រេពលចាំ�បាច់.និ់ងក��ិត្តថ្ងៃន់ការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយគឺឺសម្លាំម្លាំ�ត្តនឹ់ងការគឺ�រា�ក�ខែ�ងឬការរងឹទីទឹីងខែ�ល��ន់តីអាជ្ញាា ធីរជួួប�បទី�.
ក៏�ូចជ្ញាភាព�បាក��បជ្ញាថ្ងៃន់ក�មវត្តថុអនុ់វត្តតន៍់ចាប់ខែ�លក�ពុងអនុ់វត្តតផងខែ�រ។..

និិយមន័ិយ

(1)	 គោកំក៖.ការ�បសងកត់្តម្រេដាយផ្ទាា ល់ម្រេលីប�ពង់�យល់ឬប�ពង់កពីបុគឺះលមំ្លាំក់ម្រេដាយម្រេចត្តនា.កំងុម្រេ�លប�ណងរារំាងផូំវ�ម្រេងើី�របស់បុគឺះល
មំ្លាំក់ម្រេទីៀត្ត។.[Revised.Code.of.Washington.(R.CW,.�ក�ខែ�លបាន់ខែកខែ�បថ្ងៃន់រ�ឋវាា សីុន់ម្រេតាន់).10.116.020]។

(2)	 ការថ�់�គោងើ�មគោ�យភាពីតឹិងដែណ៍និ៖.ក��ិត្តអុកសីុខែសន់�ិន់�គឺប់��ន់់កំងុឈា�.និ់ង/ឬការម្រេកីន់ម្រេ�ងីម្រេលីសក��ិត្តថ្ងៃន់កាបូន់
ឌីីអុកសីុត្តកំងុឈា�ខែ�លបណ្ដាះ លឱយសនំ់ប់ឬ�ំប់ម្រេដាយ�រយន់តការរារំាង�ិន់ឱយសួត្តរកីធី�.តា�រយៈការម្រេធីើីឱយ�ទីងូនិ់ង/ឬម្រេពា�
តឹ្តងខែណន់.ខែ�លរារំាង�ល់ការ�ក�ម្រេងើី�។.

(3)	 កមំ្លាំ�ងគោ���ថ្នាា ក់�ល់ជី�វិតិិ៖.ការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងម្រេដាយម្រេចត្តនាតា�រយៈការម្រេ�បីកា�ម្រេ�ីំង.ឬ�ម្រេធីាបាយម្រេផែងម្រេទីៀត្តខែ�លទី�ន់ងជ្ញាបណ្ដាះ លឱយ
�ំប់.ឬរបួសរាងកាយធីៃន់់ធីៃរ។.(RCW.9A.16.010)។

(4)	 យ�ទធសា�ស្ដីរ�និថយភាពីតានិតឹិង៖.សក�មភាពខែ�លម្រេ�បីម្រេដាយ��ន់តីរកាសន់តិភាពកំងុម្រេ�លប�ណងបន់ថយភាពចាំ�បាច់ថ្ងៃន់ការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ង
កំងុអ��ុងម្រេ�តុ្តការណ៍។.(RCW 10.120.010 [2022 c 4 §2])។.ការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយ�ិន់ខែ�ន់ជ្ញាយុទីធ��សតបន់ថយភាពតាន់តឹ្តងម្រេនា�
ម្រេទី។..យុទីធ��សតបន់ថយភាពតាន់តឹ្តង�ត្តវូបាន់ម្រេរៀបរាប់ល�ិិត្តកំងុខែផកំ.“ការបន់ថយភាពតាន់តឹ្តង”។.

(5)	 អាច័គោ�រចួ័៖.អាចម្រេធីើីឬអនុ់វត្តតបាន់ម្រេដាយម្រេ�តុ្តផលស��សប.ម្រេ�ី�ីសីម្រេ��ចការឃាត់្ត�ួំន់.ឬម្រេ�លម្រេ��សបចាប់ម្រេដាយ�ិន់បម្រេងកីន់
ហានិ់�័យម្រេធីើីឱយបះ�ពាល់�ល់��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.ឬបុគឺះលម្រេផែងម្រេទីៀត្ត។.

(6)	 ការគោគំច័ខួំ្លួនិ៖.សក�មភាពឬករណីរត់្តម្រេគឺចកំងុកិចេ�ិត្ត���បឹងខែ�បងម្រេ�ី�ីចីាំកម្រេចញ់.និ់ងម្រេគឺចម្រេវ�ពីការអនុ់វត្តតចាប់ម្រេដាយម្រេចត្តនា។
(7)	 ការគំ�រាមក�ដែ�ង�ងករ�ួស្ដីធ្ងងន់ិគោល�រាងកាយឬសំា�់ភំាមៗ៖.ខែផកិម្រេលី�ថ ន់ការណ៍ទាំ�ង�សងុ.ម្រេគឺអាចម្រេជួឿជ្ញាក់ម្រេដាយម្រេ�តុ្តផល

ស��សបថា.បុគឺះលមំ្លាំក់ម្លាំន់លទីធភាពជ្ញាក់ខែសះង.ឱកាស.និ់ងម្រេចត្តនាបងករបួសធីៃន់់ម្រេលីរាងកាយឬ�ំប់ភំា�ៗ�ល់��ន់តីរកាសន់តិសុ�.
ឬបុគឺះលម្រេផែងម្រេទីៀត្ត។.(RCW.10.120.020.[2022.c.80.§3])។

(8)	 អងគភាពីអនិ�វិតិរន៍ិច័ា�់៖.រាប់បញ្ចូេូលរាល់.“អងះភាពអនុ់វត្តតន៍់ចាប់ថ្ងៃន់រ�ឋវាា សីុន់ម្រេតាន់ខែ�លម្លាំន់សិទីធិអ�ណ្ដាចទូីម្រេ�”.និ់ងរាល់.“អងះភាព
អនុ់វត្តតន៍់ចាប់ថ្ងៃន់រ�ឋវាា សីុន់ម្រេតាន់ខែ�លសិទីធិអ�ណ្ដាចម្លាំន់ខែ�ន់ក�ណត់្ត”.�ូចម្លាំន់ខែចងកំងុ�ក�.RCW.10.93.020។

(9)	 ជីគោ�ម�ស្ដីមិនិសូ្ដីវិគោ���ថ្នាា ក់�ល់ជី�វិតិិ៖.រ�ួម្លាំន់ជ្ញាអាទី.៍ការ�ពម្លាំន់ផ្ទាា ល់ម្លាំត់្ត.យុទីធ��សតបន់ថយភាពតាន់តឹ្តង.អាវធុីម្រេ�បីថា�ពល.
ឧបករណ៍ខែ�លម្រេ�បីម្រេ�បងម្រេ�ី�ម្រេ��ច.��បងបះូលិស.និ់ង��ប់កា�ម្រេ�ីំងសប់ំជ័ួរ។.(RCW.10.120.010)។

(10)	 ចាំ��ច់័៖.កំងុ�ថ ន់ការណ៍ទាំ�ង�សងុ.ហាក់�ូចជ្ញា�ិន់ម្លាំន់ជួម្រេ��ីសម្លាំន់�បសិទីធភាពម្រេដាយម្រេ�តុ្តផលស��សបស�ម្លាំប់ជួ�នួ់សការម្រេ�បី
កមំ្លាំ�ងកាយឬកមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្ត.ម្រេ�ីយ�បម្រេ�ទីនិ់ងក��ិត្តថ្ងៃន់ការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយឬកមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្តគឺឺជ្ញាការម្រេ�ីំយត្តប
ស��សបនិ់ងស�ម្រេ�តុ្តផល.ម្រេ�ី�ីឱីយម្រេ�លប�ណង�សបចាប់ម្លាំន់�បសិទីធភាព.ឬម្រេ�ី�ីកីារពារពីការគឺ�រា�ក�ខែ�ងច�ម្រេពា���ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.
ឬអំកម្រេផែងម្រេទីៀត្ត។.(RCW 10.120.010 [2022 c 80 §2])។

(11)	 ការរតឹិក៖.រាល់ការសងកត់្តសរថ្ងៃសឈា�ឬការរារំាង�សម្រេ�ៀង�ំ.ការទីប់.ឬយុទីធ��សតម្រេផែងម្រេទីៀត្តខែ�លម្រេ�បីការសងកត់្តម្រេលី-ក.កំងុ
ម្រេ�លប�ណងរារំាងល��ូរឈា�។.(RCW.10.116.020)។.

(12)	 មន្ត្រីនិរ�រកាស្ដីនិរិភាពី៖.រាប់បញ្ចូេូលរាល់.“��ន់តីរកាសន់តិភាពថ្ងៃន់រ�ឋវាា សីុន់ម្រេតាន់ខែ�លម្លាំន់សិទីធិអ�ណ្ដាចទូីម្រេ�”.“��ន់តីរកាសន់តិភាពថ្ងៃន់រ�ឋ
វាា សីុន់ម្រេតាន់ខែ�លសិទីធិអ�ណ្ដាចម្លាំន់ខែ�ន់ក�ណត់្ត”.និ់ង.“��ន់តីរកាសន់តិភាពថ្ងៃន់រ�ឋវាា សីុន់ម្រេតាន់ខែ�លខែត្តងតា�ងជ្ញាពិម្រេសស”.ខែ�លពាកយ
ទាំ�ងម្រេន់�ម្លាំន់ខែចងកំងុ�ក�.RCW.10.93.020។..“��ន់តីរកាសន់តិភាព”.�ិន់រាប់បញ្ចូេូល��ន់តីអប់រខំែកខែ�ប.ឬបុគឺះលិកម្រេផែងម្រេទីៀត្តកំងុ
ពន់ធនា�រ.�ន់ាីរឃុុំ�ឃា�ង.ឬអប់រខំែកខែ�បម្រេ�យី.បះុខែន់តរាប់បញ្ចូេូល��ន់តីអប់រខំែកខែ�បស�គឺ�ន៍់។.(RCW.10.120.010)។.��ន់តីរកាសន់តិភាព
�ត្តវូបាន់ម្រេ�ថា��ន់តីម្រេ�កំងុម្រេ�លការណ៍ម្រេន់�។
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(13)	 កមំ្លាំ�ងកាយ៖..រាល់សក�មភាពខែ�លតា�ម្រេ�តុ្តផលស��សបទី�ន់ងជ្ញាបងកការឈឺឺចាំប់ឬរងរបួសរាងកាយ.ឬសក�មភាពម្រេផែងម្រេទីៀត្ត
ខែ�លម្រេធីើីម្រេលីរាងកាយបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ម្រេ�ី�ីបីងិិត្តបងិ�.�គឺប់�គឺង.ដាក់ក��ិត្ត.ឬរារំាងចលនារបស់បុគឺះលម្រេនា�។..កមំ្លាំ�ងកាយ�ិន់រាប់
បញ្ចូេូលការខែ�កម្រេ�រ�ួំន់.ការបះ�ម្រេដាយថ្ងៃច�ន់យ.ការបញ្ញាា ផ្ទាា ល់ម្លាំត់្ត.ឬការវាយម្រេខំា�ម្រេដាយអនុ់ម្រេ��តា�ចាប់.ខែ�ល�ិន់ម្លាំន់ការ
ឈឺឺចាំប់ឬរបួសរាងកាយម្រេ�យី។.(RCW.10.120.010)។

(14)	 អាវិ�ធ្ង�ញ់់គោ�ំង៖.អាវធុីអាចបងកម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្តខែ�លបាញ់់��ប់ម្រេ�ំង�ូចជ្ញា.��ប់ម្រេ�សូូពពុ�.ឬ��ប់ម្រេ�សូូទី���.40mm.
��ប់.PepperBall.ឬ��ប់�សម្រេ�ៀង�ំម្រេន់�.��ប់ខែបកបម្រេងើ�រទឹីកខែ�កំ.ឬ��ប់កា�ម្រេ�ីំងសប់ំជ័ួរខែ�លបម្រេងកីត្តម្រេ�ងីម្រេ�ី�ីមី្រេធីើីឱយបុគឺះលមំ្លាំក់
ម្រេធីើីអើីខែលងម្រេកីត្តជ្ញាបម្រេណ្ដាះ �អាសន់។ំ

(15)	 ការថ�់�គោងើ�មគោ�យខ្លួ�ស្ដីជី��រ៖.ក��ិត្តអុកសីុខែសន់�ិន់�គឺប់��ន់់កំងុឈា�.និ់ង/ឬការម្រេកីន់ម្រេ�ងីម្រេលីសក��ិត្តថ្ងៃន់កាបូន់ឌីីអុកសីុត្ត
កំងុឈា�ខែ�លបណ្ដាះ លឱយសនំ់ប់ឬ�ំប់ម្រេដាយ�រការដាក់បុគឺះលមំ្លាំក់កំងុជួ��ររាងកាយខែ�លម្រេធីើីឱយផូំវ�ម្រេងើី�តឹ្តងខែណន់.និ់ង�ិន់
អាច�ក�ម្រេងើី�តា�ស��លួ។.

(16)	 ឧស្ដី័័និ�គោងើ�រទឹកដែ�ាក៖.កំរ ាអូាម្រេសតូ្តម្រេផណូន់.(CN),.អូ-កូំរ ាបូង់�ែុីលីខែ�ន់.ម្លាំះ �ូណូនី់�ទីីល.(CS).និ់ង�រធាតុ្តគីឺ�ីម្រេធីើីឱយម្រេរាល
�សម្រេ�ៀង�ំម្រេន់�ខែ�លបាច�ចកំងុ�យល់.កំងុម្រេ�លប�ណងបងកបញ្ញាើ ម្រេ��ិន់សុ��ួំន់ជ្ញាបម្រេណ្ដាះ �អាសន់.ំឬរបួសអចិថ្ងៃ�ន់តយ៍។
“ឧសម័ន់បម្រេងើ�រទឹីកខែ�កំ”.�ិន់រាប់បញ្ចូេូលម្រេ�បងម្រេ�ី�ម្រេ��ច.(OC).ម្រេទី។.(RCW.10.116.030)។.

(17)	 សាថ និការណ៍៍ទាំ�ង�ស្ដីងុ៖.អងះម្រេ�តុ្តទាំ�ងអស់ខែ�ល��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ឹង.ខែ�លនា�ឱយឈាន់�ល់ការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ង.និ់ងម្រេ�ម្រេពលម្រេ�បី
កមំ្លាំ�ង.ម្រេ�ីយរាប់បញ្ចូេូលសក�មភាពរបស់បុគឺះលខែ�លរងការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងពី��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.និ់ងសក�មភាពរបស់��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ។.
(RCW.10.120.010)។

(18)	 ការ���ពឹីតិរគោល័�ស្ដី៖.ទីម្រេងើីខែ�លផាុយនឹ់ងចាប់.ឬផាុយនឹ់ងម្រេ�លការណ៍ថ្ងៃន់អងះភាពរបស់��ន់តីក�ពុងម្លាំន់វត្តតម្លាំន់.លុ��តាខែត្តទីម្រេងើីម្រេនា�
�ិន់ខែ�ន់ជ្ញាទីម្រេងើីតូ្តចតាច.ឬម្លាំន់លកិណៈបម្រេចេកម្រេទីស។.(RCW.10.93.190)។

គោ�លការណ៍៍លមិិតិ

គោនិ�ជាភារកិច័ចគោ�លរ�ស់្ដីអាជាា ធ្ងរអនិ�វិតិរន៍ិច័ា�់កា�ងការរកា.និិងការពារជី�វិតិិមនិ�ស្ដីសទាំ�ងអស់្ដី�ា ។.(RCW.10.120.010)។.មន្ត្រីនិរ�អាជាា ធ្ងរ
�តិវូិគោ�រពី.និិងការពារគោស្ដីច័កី�ថ្លៃថំថាូររ�ស់្ដី��គំគល�គំ�់រ�ូ.និិងគោ���សិ្ដីទធិអ�ណ្ដាច័រ�ស់្ដីខួំ្លួនិគោ�យមិនិលគោមិ�ង។.

ការគោ���កមំ្លាំ�ងស្ដីម�ស្ដី�គឺំម្លាំនិសារៈស្ដី�ខាន់ិ.គោ��ម �ីធានានូិវិការអនិ�វិតិរច័ា�់គោ�យមិនិលគោមិ�ង.និិង�គោងក�និទ�និ�កចិ័តិរកា�ងស្ដី�គំមន៍ិ។.គោទាំ�ជា
ម្លាំនិកាលៈគោទស្ដីៈដែ�ល��គំគលមួយច័�នួិនិមិនិគោ�រពីច័ា�់.��សិ្ដីនិគោ���័និការ�ងិិតិ�ងិ�ឬ�គំ�់�គំងពី�មន្ត្រីនិរ�អាជាា ធ្ងរតាមរយៈការគោ���កមំ្លាំ�ង
ក៏គោ�យ.ក៏មន្ត្រីនិរ�អាជាា ធ្ងរ�តិវូិដែតិ�និរគិំតិគូំរថ្នា.ពួីកគោគំទទួល�និសិ្ដីទធិអ�ណ្ដាច័ពី�ស្ដី�គំមន៍ិ.គោ��យការគោ���កមំ្លាំ�ងគោ�យមិនិស្ដីមគោ�តិ�ផលគោធ្ងើ�
ឱ្យយសា�រលា�ភាពី�ស្ដី�ច័ា�់ថ្លៃនិសិ្ដីទធិអ�ណ្ដាច័គោនា�។
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ការពិីនិិតិយពិីច័័យដែ�ល�គំ�់�គំងគោល�ការគោ���កមំ្លាំ�ងកាយទាំ�ងអស់្ដី

ការសម្រេ��ចចិត្តតខែ�លស�ខាន់់ខំា�ង
(1)	ការម្រេ�បីការសម្រេ��ចចិត្តតខែ�លស�ខាន់់ខំា�ងអាចជួួយឱយ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរសម្រេ��ចតា�ការរពឹំងទុីកខែ�លបាន់គូឺសបញ្ញាា ក់កំងុម្រេ�លការណ៍ម្រេន់�។.

ម្រេពលម្លាំន់សុវត្តថិភាពនិ់ងអាចម្រេ�រចួ.ម្រេពលទាំក់ទីងឬពិចាំរណ្ដាទាំក់ទីងជ្ញា�ួយសម្លាំជិួក�ធារណជួន់ណ្ដាមំ្លាំក់.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូ៖.
(a)	 ចាំប់ម្រេផះី�វាយត្តថ្ងៃ�ំ.និ់ងម្រេរៀបច�ខែផន់ការខែផកិម្រេលីអងះម្រេ�តុ្តខែ�លម្លាំន់.�ុន់ម្រេពលម្រេ��ល់កខែនំ់ងម្រេកីត្តម្រេ�តុ្ត
(b)	 ម្រេសំីសុ�ធីន់ធាន់ខែ�លម្លាំន់.តា�ការចាំ�បាច់.�ូចជ្ញា�ក�ុអន់តរាគឺ�ន៍់ម្រេពលម្លាំន់វបិត្តតិ.ឬអំកជួ�នាញ់ឬអងះភាពពិម្រេសសស��សប

ម្រេផែងម្រេទីៀត្ត
(c)	 �ប�ូលព័ត៌្តម្លាំន់ម្រេពលម្រេ��ល់កខែនំ់ងម្រេកីត្តម្រេ�តុ្ត.
(d)	 វាយត្តថ្ងៃ�ំ�ថ ន់ភាព.ការគឺ�រា�ក�ខែ�ង.និ់ងហានិ់�័យ.

(e)	 ក�ណត់្តជួម្រេ��ីសស�ម្លាំប់��ម្រេណ្ដា���យវវិាទី.
(f)	 ក�ណត់្តខែផន់ការសក�មភាពស��សប.និ់ង.
(g)	 �ត្តតួ្តពិនិ់ត្តយ.និ់ងវាយត្តថ្ងៃ�ំម្រេ�ងីវញិ់ម្រេលី�ថ ន់ភាព.�ណៈម្រេពលវាម្លាំន់ការវវិឌីឍ។

(2)	�ម ន់�ខែចងណ្ដាកំងុម្រេ�លការណ៍ម្រេន់�រារំាង�ិន់ឱយ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរម្រេធីើីសក�មភាពរ�័សម្រេ�យី.ម្រេ�ម្រេពល�បឈឺ�នឹ់ង�ថ ន់ភាពគឺ�រា�ក�ខែ�ង
�ល់អាយុជីួវតិ្ត.�ូចជ្ញាខាម ន់់កា�ម្រេ�ីំងសក�មជ្ញាម្រេ�ី�។.ម្រេពលម្លាំន់សុវត្តថិភាពនិ់ងអាចម្រេ�រចួ.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់�ត្តវូម្រេធីើីឱយបះ�ពាល់�ល់សុវត្តថិភាព
�ួំន់ឯង.ឬសុវត្តថិភាពរបស់អំក�ថ្ងៃទីទាំ�ង�ិន់ចាំ�បាច់តា�រយៈការសម្រេ��ចចិត្តតម្រេ�បីយុទីធ��សតខែ�លម្រេធីើីឱយ�ួំន់ឯង.ឬអំក�ថ្ងៃទី�បឈឺ�នឹ់ង
ហានិ់�័យទាំ�ង�ម ន់ម្រេ�តុ្តផលស��សប.រ�ួម្លាំន់ជ្ញាអាទី៖៍.

(a)	 ចូលម្រេ�ជិួត្តបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ភំា�ៗម្រេដាយ�ម ន់ការវាយត្តថ្ងៃ�ំម្រេលី�ថ ន់ភាពឱយបាន់�តឹ្ត��ត្តវូ
(b)	 ទុីកទីីចម្រេនំា��ិន់�គឺប់��ន់់រវាង��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.និ់ងបុគឺះលម្រេនា�.
(c)	 �ិន់ទុីកម្រេពលម្រេវ�ឱយបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់អនុ់វត្តតតា�បទីបញ្ញាា .ឬ
(d)	 ម្រេធីើីឱយ�ថ ន់ភាពកាន់់ខែត្តធីៃន់់ធីៃរទាំ�ង�ិន់ចាំ�បាច់។

ការបន់ថយភាពតាន់តឹ្តង 
គោ�លការណ៍៍ស្ដីាូល៖.ភារកិច័ច�និថយភាពីតានិតឹិង

គោ�គោពីលអាច័គោ�រចួ័.មន្ត្រីនិរ�អាជាា ធ្ងរ�តិវូិគោ���យ�ទធសា�ស្ដីរ�និថយភាពីតានិតឹិងស្ដីម�ស្ដី�ដែ�លអាច័គោធ្ងើ�គោ��និទាំ�ងអស់្ដី.ម�និគោពីលគោ���
កមំ្លាំ�ងកាយ។.(RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3])។

(1)	 អា�ស័យម្រេលីកាលៈម្រេទីសៈ.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរម្លាំន់យុទីធ��សតបន់ថយភាពតាន់តឹ្តងជ្ញាម្រេ�ចីន់ស�ម្លាំប់ម្រេ�ជីួសម្រេរសី.ខែ�លរ�ួម្លាំន់ជ្ញាអាទី៖៍
(a)	 ការឈឺរម្រេ�ទីីតា�ង.និ់ងបមំ្លាំស់ទីីតា�ងតា�យុទីធ��សត.ម្រេ�ី�ីរីកាអត្តថ�បម្រេ�ជួន៍់ពីគឺមំ្លាំត្ត.និ់ងការការពារ�ួំន់.�ូចជ្ញាការ

�យម្រេចញ់ពីបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ម្រេ�ី�ីវីាយត្តថ្ងៃ�ំម្រេ�ងីវញិ់.និ់ងក�ណត់្តថា�ត្តវូម្រេ�បីយុទីធ��សត�ួយណ្ដា។
(b)	 ការដាក់រនា�ងឧបសគឺះ.ឬម្រេ�បីស�ណង់អ�រខែ�លម្លាំន់��ប់ជ្ញាខែ�លការពារ.ឬវត្តថុការពារម្រេផែងម្រេទីៀត្តរវាង��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.និ់ង

បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់។
(c)	 ការបះុន់បះងពន់យតឺ្តឬម្រេធីើីឱយ�ថ ន់ភាពម្លាំន់សថិរភាព.ម្រេ�ី�ីទុីីកម្រេពលពិចាំរណ្ដា.និ់ងទុីកម្រេពលឱយធីន់ធាន់បខែន់ថ��ក�ល់.ខែ�លអាច

បម្រេងកីន់ភាគឺរយរក��ម្រេណ្ដា���យខែ�លម្លាំន់សុវត្តថិភាព។...
(d)	 ការម្រេសំីសុ�.និ់ងការម្រេ�បីជួ�នួ់យ.ក៏�ូចជ្ញាធីន់ធាន់ខែ�លម្លាំន់.�ូចជ្ញា�ក�ុអន់តរាគឺ�ន៍់ម្រេពលម្លាំន់វបិត្តតិ.�ក�ុ�បតិ្តក�មត្តបនឹ់ងវបិត្តតិ

ខែ�លបាន់ចាំត់្តតា�ង.អំកផះល់ម្រេសវាខែ�ទាំ�សុ�ភាពផូំវឥរ�ិប�ម្រេផែងម្រេទីៀត្ត.ឬ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរប��ងុ.រ�ួទាំ�ង��ន់តីអាជ្ញាា ធីរឬ
អំកម្រេ�ីលការ�ុស�ត្តវូខែ�លម្លាំន់បទីពិម្រេ�ធីន៍់ម្រេ�ចីន់ម្រេទីៀត្ត។.

(e)	 ការម្រេ�បីការបញ្ចូេុ�បញ្ចូេូលផ្ទាា ល់ម្លាំត់្ត.និ់ងការខែណនា�ចាស់�ស់
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(f)	 ការម្រេ�បីបម្រេចេកម្រេទីសទី�នាក់ទី�ន់ងផ្ទាា ល់ម្លាំត់្ត.និ់ង�ិន់ផ្ទាា ល់ម្លាំត់្ត.ម្រេ�ី�ីឱីយបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់�ត្តជ្ញាក់ចិត្តត.(�ូចជ្ញានិ់�យ�ួយៗ.ម្រេ�បីស�
ម្រេ�ងលម�ៗនិ់ងភា�កាយវកិារ.កុ�ឱបថ្ងៃ�គឺង�ំ.ម្រេធីើីកាយវកិារម្រេដាយថ្ងៃ�តិ្តចតួ្តចប�ផុត្ត.និ់ងកាត់្តបន់ថយពនឺំ់�ឺំចាំ�ងនិ់ងសីុខែរ ាន់)។

(g)	 ការបះុន់បះងម្រេធីើីទី�នាក់ទី�ន់ងតា�វធីិី�ិន់ផ្ទាា ល់ម្លាំត់្ត.ម្រេ�ម្រេពលខែ�លការខែណនា�ផ្ទាា ល់ម្លាំត់្តម្លាំន់លកិណៈ�ិន់�គឺប់��ន់់.(�ូចជ្ញា
ម្រេ�ម្រេពលខែ�លបុគឺះលម្រេនា�.និ់ង��ន់តីអាជ្ញាា ធីរនិ់�យភា��ុស�ំ.ឬបុគឺះលម្រេនា��ិន់អាច�ះ ប់ឮ.ឬយល់ការខែណនា�)។

(h)	 ការម្រេធីើីទី�នាក់ទី�ន់ងតា�វធីិីខែ�លប�ើ ញ់ការម្រេ�រព�ល់ភាពថ្ងៃ�ំ�ំរូរបស់�នុ់សែ.(�ូចជ្ញាពន់យល់ចាស់ៗអ�ពីសក�មភាព.និ់ងការ
រពឹំងទុីករបស់��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.�ះ ប់ស�ណួរនិ់ងកះីកងើល់របស់បុគឺះលម្រេនា�.រចួម្រេ�ីំយត្តបម្រេដាយម្លាំន់ការម្រេ�រព.ក៏�ូចជ្ញាម្លាំន់ភាព
អពា�កឹត្តនិ់ងយុត្តតិធី�៌.ម្រេ�ម្រេពលម្រេធីើីការសម្រេ��ចចិត្តត)។

(i)	 ការចាំត់្តតា�ង��ន់តីអាជ្ញាា ធីរមំ្លាំក់ឱយម្រេធីើីទី�នាក់ទី�ន់ង.ម្រេ�ម្រេពលម្លាំន់��ន់តីអាជ្ញាា ធីរម្រេ�ចីន់.ម្រេ�ី�ីកុី�ឱយម្លាំន់ការ�បខែជួង�ំ.ឬ
ការភាន់់�ច��បទីបញ្ញាា .ឬ

(j)	 ការប�ើ ញ់ភាពអត់្តធីមត់្តកំងុម្រេពលម្រេ�បីធីន់ធាន់.ក៏�ូចជ្ញាយុទីធ��សតស��សបខែ�លអាចម្រេធីើីបាន់.ម្រេ�ី�ីទុីីកម្រេពលឱយបាន់ម្រេ�ចីន់
តា�ការចាំ�បាច់.ស�ម្លាំប់ម្រេដា���យម្រេ�តុ្តការណ៍ម្រេដាយ�ិន់ម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយ។..

ការយកចិត្តតទុីកដាក់ម្រេដាយម្រេ�តុ្តផលស��សប
គោ�លការណ៍៍ស្ដីាូល៖.ភារកិច័ចគោ���ការយកចិ័តិរទ�ក�ក់គោ�យគោ�តិ�ផលស្ដីម�ស្ដី�

ពិីចាំរណ្ដាគោល�អតិរច័រតិិនិិងសាថ និភាពីរ�ស់្ដីមនិ�ស្ដីស.រមួម្លាំនិក�ម្លាំរ.មនិ�ស្ដីសចាំស់្ដីជីរា.�ស្ដីរ�ម្លាំនិថ្លៃផៃគោពា�.អាកគោច័�និិយាយភាសាអង់គោគំំស្ដី
ម្លាំនិក�មិតិ.និិងមនិ�ស្ដីសដែ�លម្លាំនិពិីការភាពីឬគោខ្លួាយការគិំតិ.ការយល់�ឹង.រាងកាយ.ឥរយិា�ថ.និិងស្ដីតិិ.គោ�គោពីលក�ណ៍ត់ិថ្នា�តិវូិគោ���
កមំ្លាំ�ងកាយឬកមំ្លាំ�ងគោ���ថ្នាា ក់�ល់ជី�វិតិិឬអត់ិ.គោ��យគោ��ចាំ��ច់័�តិវូិគោ���កមំ្លាំ�ងកាយកា�ងក�មិតិតិិច័តួិច័��ផ�តិដែ�លស្ដីម�ស្ដី�.គោ��ម �ីស្ដីគោ�មច័
គោ�ល��ណ៍ង�ស្ដី�ច័ា�់គោ�យម្លាំនិ��សិ្ដីទធភាពី។.(RCW.10.120.020)។

គោ�លការណ៍៍ស្ដីាូល៖.អនិ�វិតិរតួិនាទ�ជាអាកដែថទាំ�ស្ដី�គំមន៍ិ

�័និខ្លួដែច័ងណ្ដាកា�ងគោ�លការណ៍៍គោនិ�រារំាងឬ�ក់ក��ិតិមិនិឱ្យយមន្ត្រីនិរ�អាជាា ធ្ងរគោ�ំ�យតិ�គោ�នឹិងការអ�ពាវិនាវិឱ្យយម្លាំនិការដែថទាំ�ស្ដី�គំមន៍ិ
ឬការការពារស្ដី�ខ្លួភាពីនិិងស្ដី�វិតិថិភាពី.និិងគោ���កមំ្លាំ�ងកាយកា�ងក�មិតិតិិច័តួិច័��ផ�តិដែ�លស្ដីម�ស្ដី�.គោ��ម �ីអនិ�វិតិរតួិនាទ�ទាំ�ងគោនា�គោ��យ។.
(RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3])។..បទីដាឋ ន់�ូច�ំស�ម្លាំប់ការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយ�ត្តវូបាន់អនុ់វត្តត។..ម្រេទាំ��ះ ងណ្ដា.ការបះ�ម្រេដាយថ្ងៃច�ន់យ.ខែ�ល
អាចម្រេកីត្តម្រេ�ងីកំងុម្រេពលខែ�ទាំ�ស�គឺ�ន៍់.�ិន់�ត្តវូបាន់ក�ណត់្តថាជ្ញាកមំ្លាំ�ងកាយម្រេទី។

ការយកចិត្តតទុីកដាក់ម្រេដាយម្រេ�តុ្តផលស��សបម្លាំន់ន័់យថា.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូ៖
(1)	 ម្រេ�ម្រេពលអាចម្រេ�រចួ.�ត្តវូម្រេ�បីយុទីធ��សតបន់ថយភាពតាន់តឹ្តងស��សបខែ�លអាចម្រេធីើីម្រេ�បាន់ទាំ�ងអស់.�ុន់ម្រេពលម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយ។.

(RCW 10.120.010 [2022 c 4 §3]។.
(2)	 ពិចាំរណ្ដាម្រេលីអត្តតចរតិ្តនិ់ង�ថ ន់ភាពរបស់បុគឺះលមំ្លាំក់.កំងុម្រេ�លប�ណងក�ណត់្តថា�ត្តវូម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយឬកមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្តម្រេលី

បុគឺះលម្រេនា�ឬអត់្ត.ម្រេ�ីយម្រេបីចាំ�បាច់.�ត្តវូម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយកំងុក��ិត្តតិ្តចតួ្តចប�ផុត្តខែ�លស��សប.ម្រេ�ី�ីសីម្រេ��ចម្រេ�លប�ណង�សបចាប់
ម្រេដាយម្លាំន់�បសិទីធភាព។.អត្តតចរតិ្តនិ់ង�ថ ន់ភាពម្រេនា�អាចរាប់បញ្ចូេូល.ឧទាំ�រណ៍.ថាម្រេតី្តបុគឺះលម្រេនា�៖
(a)	 ម្រេ�ីលម្រេឃីុំញ់ថាម្លាំន់ថ្ងៃផាម្រេពា�.ឬអ�អាងថា�ត់្តម្លាំន់ថ្ងៃផាម្រេពា�
(b)	 �ឹងថាជ្ញាអនី់តិ្តជួន់.ម្រេឃីុំញ់ចាស់ថាជ្ញាអនី់តិ្តជួន់.ឬអ�អាងថា�ត់្តគឺឺជ្ញាអនី់តិ្តជួន់
(c)	 �ឹងថាជ្ញា�នុ់សែម្រេពញ់វយ័ខែ�ល�យរងម្រេ���.ឬម្រេឃីុំញ់ចាស់ថាជ្ញា�នុ់សែម្រេពញ់វយ័ខែ�ល�យរងម្រេ����ូចម្លាំន់ខែចងកំងុ�ក�.

RCW.74.34.020

(d)	 ប�ើ ញ់សញ្ញាា ថាម្លាំន់ពិការភាព.ឬម្រេ�ាយរាងកាយ.ការលូត្ត�ស់.បញ្ញាា .ឥរ�ិប�.ឬសតិ្ត
(e)	 ក�ពុងម្លាំន់បញ្ញាើ ម្រេ�ាយការគិឺត្តឬការយល់�ឹង.ខែ�លជ្ញាធី�មតាពាក់ព័ន់ធនឹ់ងការម្រេសពម្រេ�គឺឿង�សវងឹ.ណ្ដាកូទីីន់.ថំា�រម្រេវរីវាយ

ឬថំា�ម្រេញ់�ន់ម្រេផែងម្រេទីៀត្ត
(f)	 ចង់ម្រេធីើីអត្តតឃាត្ត
(g)	 ភា�អង់ម្រេគំឺសម្លាំន់ក��ិត្ត.ឬ
(h)	 ម្លាំន់កុម្លាំរម្រេ�ជ្ញា�ួយឬអត់្ត។.(RCW.10.120.020)។

(3)	 បញ្ចូឈប់ការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយភំា�.ម្រេ�ម្រេពលខែ�លខែលងចាំ�បាច់។.(RCW.10.120.020)។



គោ�លការណ៍៍សី្ដី�ពី�ការគោ���កមំ្លាំ�ងគំ�រ ូ 7

ការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយលុ��តាខែត្តចាំ�បាច់ និ់ងកំងុម្រេ�លប�ណង�សបចាប់
គោ�លការណ៍៍ស្ដីាូល៖.គោ���កមំ្លាំ�ងកា�ងក�មិតិតិិច័តួិច័��ផ�តិកា�ងករណ៍� ចាំ��ច់័�ុ�គោណ្ដាះ �.គោ��ម �ីស្ដីគោ�មច័គោ�លគោ�អនិ�វិតិរន៍ិច័ា�់ដែ�ល�ស្ដី�ច័ា�់
គោ�យស្ដី�វិតិថិភាពីកា�ងកាលៈគោទស្ដីៈគោផសងៗ។.(RCW.10.120.020)។

ការ�បឈឺ�នឹ់ងអាជ្ញាា ធីរអនុ់វត្តតន៍់ចាប់ម្លាំន់ការវវិឌីឍ�ះ ងឆ្នាំប់រ�័ស.និ់ង�ិន់ម្លាំន់ភាពម្រេ�រម្រេនា�ម្រេទី។.�ូម្រេច�ំ.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូខែត្តបន់តវាយត្តថ្ងៃ�ំភាព
ចាំ�បាច់.និ់ង�បសិទីធភាពថ្ងៃន់សក�មភាពរបស់�ួំន់.រ�ួទាំ�ងការឈឺរម្រេ�ទីីតា�ងយុទីធ��សត.ម្រេ�ី�ីកីាត់្តបន់ថយភាគឺរយខែ�លចាំ�បាច់�ត្តវូម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយ។.

(1)	 កមំ្លាំ�ងកាយម្លាំន់ភាពចាំ�បាច់លុ��តាខែត្ត�ម ន់ជួម្រេ��ីសម្លាំន់�បសិទីធភាពម្រេដាយម្រេ�តុ្តផលស��សប.ម្រេ�ីយការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ង�ត្តវូខែត្តជ្ញាការ
ម្រេ�ីំយត្តបស��សបនិ់ងស�ម្រេ�តុ្តផល.ម្រេ�ី�ីឱីយម្រេ�លប�ណង�សបចាប់ម្លាំន់�បសិទីធភាព.ឬម្រេ�ី�ីកីារពារពីការគឺ�រា�ក�ខែ�ងច�ម្រេពា���ន់តី
អាជ្ញាា ធីរ.ឬអំកម្រេផែងម្រេទីៀត្ត។
(a)	 �ត្តវូវាយត្តថ្ងៃ�ំភាពម្លាំន់ម្រេ�តុ្តផលស��សបម្រេដាយខែផកិម្រេលី�ថ ន់ការណ៍ទាំ�ង�សងុខែ�ល��ន់តីអាជ្ញាា ធីរបាន់�ឹង.ខែ�លនា�ឱយ

ឈាន់�ល់ការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយ.និ់ងម្រេ�ម្រេពលម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយ.រ�ួទាំ�ងភាពបនាា ន់់ថ្ងៃន់ការគឺ�រា�ក�ខែ�ង.សក�មភាពរបស់បុគឺះល
រងការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ង.សក�មភាពរបស់��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.និ់ងភាព�ឺុងម្លាំះ ត់្តថ្ងៃន់ម្រេ�លប�ណងអនុ់វត្តតន៍់ចាប់។.ការក�ណត់្តថាម្រេតី្តម្លាំន់
ម្រេ�តុ្តផលស��សបកំងុការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយឬអត់្តគឺឺ�ត្តវូម្លាំន់ការវាយត្តថ្ងៃ�ំថាម្រេតី្ត��ន់តីអាជ្ញាា ធីរបាន់ម្រេធីើីការសម្រេ��ចចិត្តតតា�
យុទីធ��សតម្រេ�ី�ីកីាត់្តបន់ថយហានិ់�័យខែ�ល�ិន់ចាំ�បាច់ច�ម្រេពា��ួំន់និ់ងអំក�ថ្ងៃទីឱយម្លាំន់ក��ិត្តទាំបប�ផុត្តឬអត់្ត.បាន់ម្រេ�បី
យុទីធ��សតបន់ថយភាពតាន់តឹ្តងស��សបខែ�លអាចម្រេធីើីម្រេ�បាន់ទាំ�ងអស់ម្រេ�ម្រេពលខែ�លអាចម្រេធីើីបាន់ឬអត់្ត�ុន់ម្រេពលម្រេ�បី
កមំ្លាំ�ងកាយ.និ់ងបាន់យកចិត្តតទុីកដាក់ម្រេដាយម្រេ�តុ្តផលស��សបឬអត់្តម្រេ�ម្រេពលម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយ។

(b)	 �ត្តវូវាយត្តថ្ងៃ�ំភាពម្លាំន់សម្លាំម្លាំ�ត្តម្រេដាយខែផកិម្រេលីថាម្រេតី្តការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយស��សបនឹ់ងភាពបនាា ន់់និ់ងក��ិត្តធីៃន់់ធីៃរថ្ងៃន់ការ
គឺ�រា�ក�ខែ�ងឬការរងឹទីទឹីងខែ�ល��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�បឈឺ�ម្រេ�ម្រេពលម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងឬអត់្ត.ក៏�ូចជ្ញាភាព�ឺុងម្លាំះ ត់្តថ្ងៃន់ម្រេ�លម្រេ�អនុ់វត្តតន៍់
ចាប់ឬអត់្ត។..ការគឺ�រា�ក�ខែ�ងឬការរងឹទីទឹីងអាចខែ�ប�បលួកំងុអ��ុងម្រេ�តុ្តការណ៍។.កមំ្លាំ�ងតា�សម្លាំម្លាំ�ត្ត�ិន់ត្ត��វូឱយ��ន់តី
អាជ្ញាា ធីរម្រេ�បី�បម្រេ�ទីឬក��ិត្តថ្ងៃន់កមំ្លាំ�ងកាយ�ូច�ំជ្ញា�បធាន់បទីម្រេនា�ម្រេទី។.ការគឺ�រា�ក�ខែ�ងកាន់់ខែត្តបនាា ន់់.និ់ងម្លាំន់ភាគឺរយ
កាន់់ខែត្ត�ាស់ថាការគឺ�រា�ក�ខែ�ងម្រេនា�នឹ់ងបងកឱយម្លាំន់ការ�ំប់ឬរបួសរាងកាយធីៃន់់ធីៃរ.ម្រេនា�ក��ិត្តថ្ងៃន់កមំ្លាំ�ងក៏ម្លាំន់សម្លាំម្លាំ�ត្ត
កាន់់ខែត្ត�ាស់ខែ�រ។

(2)	 ការគោ���កមំ្លាំ�ងកាយ�តិវូិដែតិម្លាំនិគោ�ល��ណ៍ង�ស្ដី�ច័ា�់។..��ន់តីអាជ្ញាា ធីរអាចម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយម្រេលីបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់កំងុករណីចាំ�បាច់
ម្រេ�ី�ី៖ី.
(a)	 ការពារទីល់នឹ់ងការគឺ�រា�ក�ខែ�ងបងករបួសរាងកាយខែ�លម្រេរៀបនឹ់ងម្រេកីត្តម្រេ�ងីម្រេលី��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.បុគឺះលម្រេផែងម្រេទីៀត្ត.ឬបុគឺះលខែ�ល

�ត្តវូម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយម្រេលី.(RCW.10.120.020)

(b)	 ការពារទីល់នឹ់ងបទីម្រេលមីសឧ�កិ�ឋក�ម.ម្រេ�ម្រេពលម្លាំន់បុពើម្រេ�តុ្តអាចម្រេ�រចួខែ�លបុគឺះលម្រេនា�បាន់�ប�ពឹត្តត.ក�ពុង�ប�ពឹត្តត.ឬម្រេរៀបនឹ់ង
�ប�ពឹត្តតបទីម្រេលមីស.(RCW 10.120.020 [2022 c 80 §3]).

(c)	 ម្រេធីើីឱយការឃាត់្ត�ួំន់ម្លាំន់�បសិទីធភាព.(RCW.10.120.020)

(d)	 នា��ួំន់បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ចូល�ន់ាីរឃុុំ�ឃា�ង.ម្រេ�ម្រេពល�ត្តវូបាន់ផះល់សិទីធិអ�ណ្ដាចឬប�ះ ប់ម្រេដាយចាប់.(RCW.10.120.020.
[2022.c.80.§3]).

(e)	 ការពារកុ�ឱយម្លាំន់ការម្រេគឺច�ួំន់�ូចម្លាំន់ខែចងកំងុជួ�ពូក.9A.76.RCW.(RCW.10.120.020)

(f)	 ការពារកុ�ឱយបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់រត់្តម្រេគឺចឬបញ្ចូឈប់បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ខែ�លសក�មកំងុការរត់្តម្រេគឺចពីការឃុុំ��ួំន់ម្រេ�ី�ីមី្រេសីុបអម្រេងកត្តជ្ញា
បម្រេណ្ដាះ �អាសន់មំ្រេដាយ�សបចាប់.កំងុករណីខែ�លបុគឺះលម្រេនា��ត្តវូបាន់ជូួន់��ណឹងថា�ត់្តក�ពុងជ្ញាប់ឃុុំ�.និ់ង�ិន់អាចចាំកម្រេចញ់
បាន់ម្រេទី.(RCW.10.120.020.[2022.c.80.§3]);.

(g)	 នា��ួំន់បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ចូល�ន់ាីរឃុុំ�ឃា�ង.បញ្ចូាូន់បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ម្រេ�ម្រេធីើីការវាយត្តថ្ងៃ�ំឬពាបាល.ឬផះល់ជួ�នួ់យម្រេផែងម្រេទីៀត្ត
�សបតា�ជួ�ពូក.10.77,.71.05.ឬ.71.34.RCW.(RCW.10.120.020.[2022.c.4.§3])

(h)	 នា��ួំន់អនី់តិ្តជួន់ចូល�ន់ាីរឃុុំ�ឃា�ងម្រេ�ី�ីសុីវត្តថិភាព.ម្រេ�ម្រេពល�ត្តវូបាន់ផះល់សិទីធិអ�ណ្ដាចឬខែណនា�ម្រេដាយចាប់.
(RCW.10.120.020.[2022.c.4.§3])

(i)	 អនុ់វត្តត.ឬបងិ�ឱយអនុ់វត្តតតា��ីកាតុ្ត�ការខែ�លផះល់សិទីធិអ�ណ្ដាច.ឬប�ះ ប់��ន់តីអាជ្ញាា ធីរឱយនា��ួំន់បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ចូល�ន់ាីរ
ឃុុំ�ឃា�ង.(RCW.10.120.020.[2022.c.4.§3]).

(j)	 អនុ់វត្តតតា��ីកាខែ�កម្រេ�រ.(RCW.10.120.020.[2022.c.4.§3])
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(k)	 អនុ់វត្តត.ឬបងិ�ឱយអនុ់វត្តតតា�ម្រេសចកះីប�ះ ប់ផ្ទាា ល់ម្លាំត់្តខែ�លម្រេចញ់ម្រេដាយ��ន់តីតុ្ត�ការកំងុបន់ាប់តុ្ត�ការ.ឬម្រេសចកះីប�ះ ប់ជ្ញា
�យលកិណ៍អកែរខែ�លតុ្ត�ការផះល់សិទីធិអ�ណ្ដាច�ះ ងចាស់�ស់ឱយ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយម្រេ�ី�ីអីនុ់វត្តត.ឬបងិ�ឱយ
អនុ់វត្តតតា�ម្រេសចកះីប�ះ ប់ឬបទីបញ្ញាា .(RCW.10.120.020.[2022.c.4.§3]).ឬ

(l)	 អនុ់វត្តតតួ្តនាទីីយកចិត្តតទុីកដាក់ច�ម្រេពា�ស�គឺ�ន៍់ម្រេផែងម្រេទីៀត្តខែ�លរ�ួម្លាំន់ជ្ញាអាទី.៍ម្រេធីើីការពិនិ់ត្តយសុ�ុម្លាំលភាព.ជួួយ�ល់
អំកជួ�នាញ់ម្រេវជួា��សតនិ់ង�ក�ុម្រេ�ីំយត្តប��បូងម្រេផែងម្រេទីៀត្ត.អំកជួ�នាញ់ខែផកំសុ�ភាពឥរ�ិប�.អំកផះល់ម្រេសវាសងះ�.�ក�ុ
ម្រេ�ីំយត្តបនឹ់ងវបិត្តតិខែ�លបាន់ចាំត់្តតា�ង.អំកផះល់ជួ��កឬកខែនំ់ង�ំក់ម្រេ�.ឬសម្លាំជិួក�ធារណជួន់ណ្ដាមំ្លាំក់.
(RCW.10.120.020.[2022.c.4.§3])។

ការក�ណត់្តអត្តតសញ្ញាា ណ ការ�ពម្លាំន់ និ់ងឱកាសអនុ់វត្តតតា� �ុន់ម្រេពលម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយ
ម្រេពលម្លាំន់សុវត្តថិភាពនិ់ងអាចម្រេ�រចួ.�ុន់ម្រេពលម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយ.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូ៖

(1)	 បញ្ញាា ក់អត្តតសញ្ញាា ណ�ួំន់ឯងជ្ញា��ន់តីអនុ់វត្តតន៍់ចាប់
(2)	 ពា��ក�ណត់្តថាម្រេតី្តបុគឺះលម្រេនា�ម្លាំន់ត្ត��វូការពិម្រេសស.បញ្ញាើ ផូំវចិត្តត.រាងកាយម្រេ�ម្លាំន់ក��ិត្ត.ពិការខែផកំលូត្ត�ស់.បញ្ញាើ ភា�

ឬកតាត ម្រេផែងម្រេទីៀត្តខែ�លបះ�ពាល់�ិន់ឱយ�ត់្តអាចយល់.និ់ងអនុ់វត្តតតា�បញ្ញាា របស់��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ..
(3)	 ផះល់ការ�ពម្លាំន់.និ់ងការខែណនា�ចាស់�ស់
(4)	 �ពម្លាំន់បុគឺះលមំ្លាំក់ថានឹ់ងម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយ.�បសិន់ម្រេបី�ត់្ត�ិន់ឈឺប់រងឹទីទឹីងម្រេទី.ម្រេ�ីយ
(5)	 ផះល់ឱកាសស��សបឱយបុគឺះលម្រេនា�កំងុការអនុ់វត្តតតា�ការ�ពម្លាំន់ថាអាចនឹ់ងម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយ។.

ហា�ម្រេ�បីវធីិីម្រេកំក និ់ងរតឹ្តក
��ន់តីរកាសន់តិភាព�ិន់អាចម្រេ�បីវធីិីម្រេកំក.ឬរតឹ្តកម្រេលីបុគឺះលម្រេផែងម្រេទីៀត្តកំងុម្រេពលប�ម្រេពញ់ភារកិចេរបស់�ួំន់ជ្ញា��ន់តីរកាសន់តិភាពបាន់ម្រេទី។.
(RCW.10.116.020)។1

សក�មភាពម្រេ�ីំយត្តបនឹ់ងការ�ប�ពឹត្តតម្រេលមីស
គោ�លការណ៍៍ស្ដីាូល៖.ភារកិច័ចគោធ្ងើ�អនិររាគំមន៍ិ.និិងភារកិច័ចរាយការណ៍៍ការ���ពឹីតិរគោល័�ស្ដី.(RCW.10.93.190)។

��ន់តី.អាជ្ញាា ធីរក�ពុងប�ម្រេពញ់ភារកិចេខែ�លអាចក�ណត់្តអត្តតសញ្ញាា ណបាន់.ខែ�លម្រេឃីុំញ់��ន់តីមំ្លាំក់ម្រេទីៀត្តក�ពុងម្រេ�បី.ឬបះុន់បះងម្រេ�បីកមំ្លាំ�ង�ជួលុ�ួសម្រេលី
បុគឺះលមំ្លាំក់ម្រេទីៀត្ត�ត្តវូម្រេធីើីអន់តរាគឺ�ន៍់.ម្រេ�ម្រេពលសថិត្តកំងុ�ថ ន់ភាពខែ�ល�ត្តវូម្រេធីើី�ូម្រេច�ំ.ម្រេ�ី�ីបីញ្ចូេប់ការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ង�ជួលុ�ួស.ឬការបះុន់បះងម្រេ�បីកមំ្លាំ�ង
�ជួលុ�ួស.ឬម្រេ�ី�ីទីីប់�ក ត់្តការបន់តម្រេ�បីកមំ្លាំ�ង�ជួលុ�ួស។.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរក�ពុងប�ម្រេពញ់ភារកិចេខែ�លអាចក�ណត់្តអត្តតសញ្ញាា ណបាន់.ខែ�លម្រេឃីុំញ់
��ន់តីមំ្លាំក់ម្រេទីៀត្ត�ប�ពឹត្តតម្រេលមីស.ឬម្រេជួឿជ្ញាក់កំងុម្រេ�តុ្តផលស��សបម្រេដាយសុចរតិ្តថា.��ន់តីរកាសន់តិភាពមំ្លាំក់ម្រេទីៀត្តបាន់�ប�ពឹត្តតម្រេលមីស.�ត្តវូរាយការណ៍
អ�ពីការ�ប�ពឹត្តតម្រេលមីសម្រេន់�ម្រេ��បធាន់�គឺប់�គឺង��ន់តីខែ�លម្រេឃីុំញ់ម្រេ�តុ្តការណ៍ម្រេនា�.ឬ�បធាន់��ន់តីម្រេផែងម្រេទីៀត្ត.ម្រេដាយអនុ់ម្រេ��តា�ម្រេ�លការណ៍និ់ង
នី់តិ្តវធីិីថ្ងៃន់អងះភាពរបស់��ន់តីខែ�លម្រេឃីុំញ់ម្រេ�តុ្តការណ៍ម្រេនា�.ម្រេ�ី�ីរីាយការណ៍អ�ពីការ�ប�ពឹត្តតសក�មភាពម្រេន់�ម្រេដាយ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ។.[សូ�ម្រេ�ីលផងខែ�រ
នូ់វម្រេ�លការណ៍គឺ�ររូបស់.Washington.State.Criminal.Justice.Training.Commission’s.(CJTC,.គឺណៈក�មការបណះុ �បណ្ដាះ លខែផកំ
យុត្តតិធី�៌ឧ�កិ�ឋក�មថ្ងៃន់រ�ឋវាា សីុន់ម្រេតាន់).សះីពីភារកិចេម្រេធីើីអន់តរាគឺ�ន៍់។].

ការសម្រេ��ះ �បឋ�
គោ�លការណ៍៍ស្ដីាូល៖.ភារកិច័ចផីល់.ឬជួីយស្ដី�មលួ�ល់ការស្ដីគោន្ត្រី�គ ��ឋម

មន្ត្រីនិរ�.អនិ�វិតិរន៍ិច័ា�់ទាំ�ងអស់្ដី�តិវូិដែតិផីល់ឬជួីយស្ដី�មលួ�ល់ការស្ដីគោន្ត្រី�គ ��ឋម.គោ��ម �ីឱ្យយម្លាំនិឱ្យកាស្ដី���ពឹីតិរគោ�គោ�យស្ដី�វិតិថិភាពីគោលឿនិ��ផ�តិ
�ល់��គំគលរងរ�ួស្ដីគោ�កដែនំិងគោក�តិគោ�តិ�ដែ�ល�គំ�់�គំងគោ�យអាជាា ធ្ងរ�ស្ដី�ច័ា�់។.(RCW.36.28A.445)។.(សូ�ម្រេ�ីលម្រេ�លការណ៍ខែណនា�
សះីពីការសម្រេ��ះ �បឋ�របស់.CJTC.ផងខែ�រ។)

1  គិឺត្ត�តឹ្ត�ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ� 2022, Attorney General’s Office សថិត្តកំងុ��ម្រេណីរការ�ពាង "�តិ្តម្រេ�បល់" ផូំវការស�ម្លាំប់�បធាន់បទីម្រេន់� ជ្ញាការ
ម្រេ�ីំយត្តបនឹ់ងស�ម្រេណីពីអំកបម្រេងកីត្តចាប់។ ស�ណួរសួរថា RCW 10.120.020 (3) ផះល់សិទីធិអ�ណ្ដាចម្រេដាយម្លាំន់�បសិទីធភាពឱយ��ន់តីអនុ់វត្តតន៍់ចាប់ម្រេ�បីវធីិីម្រេកំក ឬរតឹ្តក
ឬអត់្ត “ម្រេ�ី�ីកីារពារជីួវតិ្ត�ត់្ត ឬជីួវតិ្តបុគឺះលមំ្លាំក់ម្រេទីៀត្តពីការគឺ�រា�ក�ខែ�ងខែ�លម្រេរៀបនឹ់ងម្រេកីត្តម្រេ�ងី” ម្រេទាំ�បីជ្ញាម្លាំន់ការហា�ឃាត់្តជ្ញាក់�ក់�ិន់ឱយម្រេ�បីយុទីធ��សត
ម្រេន់�កំងុ�ក� RCW 10.116.020 ក៏ម្រេដាយ។  បនាា ប់ពីសម្រេ��ចបញ្ចូេប់ម្រេ�ម្រេពលម្រេ�កាយកំងុឆំ្នាំ� 2022 "�តិ្តម្រេ�បល់" ម្រេន់�នឹ់ង�ត្តវូម្រេបា�ផាយម្រេលីអីុន់ធឺីណិត្តខែ�ល
ម្លាំន់ម្រេគឺ�ទី�ព័រ៖ https://www.atg.wa.gov/ago-opinions/year/2022។ 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=10.120.020
https://www.atg.wa.gov/ago-opinions/year/2022
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(1)	 បុគឺះលរងរបួស.និ់ងបុគឺះលរងការរតឹ្តត្តីតិ្ត�ត្តវូសថិត្តម្រេ�កា�ការឃំា�ម្រេ�ីល.�ណៈម្រេពលសថិត្តកំងុការប�ិ�ងម្រេ�ី�ីអីនុ់វត្តតចាប់។
(2)	 �សបតា�ការបណះុ �បណ្ដាះ ល ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូចាំត់្តវធិាន់ការខាងម្រេ�កា�.ម្រេ�ី�ីកីាត់្តបន់ថយហានិ់�័យថ្ងៃន់ការ�ប់�ម្រេងើី�ម្រេដាយ�ុសជួ��រ.

និ់ងការ�ប់�ម្រេងើី�ម្រេដាយភាពតឹ្តងខែណន់៖
(a)	 ម្រេ�ម្រេពលម្លាំន់សុវត្តថិភាព.និ់ងអាចម្រេ�រចួភំា�ៗ.បនាា ប់ពីវាយម្រេខំា�.ឬឃាត់្តបុគឺះលមំ្លាំក់ឱយ�កាបនឹ់ង�ី.�ត្តវូ�បម្រេ�ៀលបុគឺះលម្រេនា�

ម្រេ�ច�ម្រេ�ៀង.ម្រេ�ីយបមំ្លាំស់ទីី�ត់្តម្រេ�ទីីតា�ងបញ្ចូឈរខែ�ល�ិន់រំាងសា��ល់��ម្រេណីរការ�ក�ម្រេងើី�តា�ធី�មតា.ម្រេលីកខែលងខែត្ត
�បសិន់ម្រេបី�ត់្តសនំ់ប់។.លកិ�ណឌ ត្ត��វូម្រេន់�ម្លាំន់�រៈស�ខាន់់ជ្ញាពិម្រេសស.ម្រេ�ម្រេពលបុគឺះលម្រេនា�ជ្ញាប់ម្រេខំា�កំងុជួ��រម្រេ�កផ្ទាក ប់ 
�ុ�។

(i)	 ករណីម្រេលីកខែលង៖.�បសិន់ម្រេបីបុគឺះលម្រេនា�ម្រេ��ឹង�ួំន់.និ់ងប�ើ ញ់អារ�មណ៍ចង់ឱយម្រេគឺដាក់កំងុជួ��រម្រេផែង.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ
�ត្តវូដាក់�ត់្តកំងុជួ��រម្រេនា�.ម្រេលីកខែលងខែត្តការម្រេធីើី�ូម្រេចំាំ�បងកហានិ់�័យច�ម្រេពា�សុវត្តថិភាពរបស់បុគឺះលម្រេនា�.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.
ឬអំកម្រេផែងម្រេទីៀត្ត។

(b)	 �ិន់�ត្តវូសងកត់្តយូរម្រេលី�ទីងូ.ក.ឬ�ងំម្រេ�យី.ម្រេដាយរាប់បញ្ចូេូលទាំ�ងការអងះុយ.លុត្តជួងះង់.ឬឈឺរ។
(c)	 ឃំា�ម្រេ�ីល�ថ ន់ភាពរបស់បុគឺះលម្រេនា�ជ្ញាប់ជ្ញានិ់ចេ.�ណៈម្រេពល�ត្តវូបាន់ឃាត់្ត�ួំន់.ម្រេដាយ�រអាចនឹ់ង�ំប់�ួយរមំ្រេពច.ម្រេ�ីយ

ឈាន់�ល់��ណ្ដាក់កាលសម្រេ��ះ �ខែលងបាន់�តឹ្ត�ខែត្តបះុនាម ន់វនិាទីីបះុម្រេណ្ដាះ �។.ការឃំា�ម្រេ�ីលរ�ួម្លាំន់ជ្ញាអាទី.៍វាយត្តថ្ងៃ�ំពណ៌ខែសីក.
ការ�ក�ម្រេងើី��គឺប់��ន់់.និ់ងម្លាំន់អើីចុ�ម្រេ�ាយ�ណៈម្រេពលបុគឺះលម្រេនា�និ់�យឬអត់្ត។

(d)	 រាល់ម្រេពលខែ�លអាចម្រេធីើីម្រេ�បាន់កំងុអ��ុងម្រេពលឃាត់្ត�ួំន់ជ្ញា�ក�ុ.ម្រេ�ម្រេពលម្លាំន់គឺំី�ំ�គឺប់��ន់់.��ន់តីថំាក់ម្រេលី�ត្តវូចាំត់្តតា�ង.
“��ន់តីរកាសុវត្តថិភាព”.មំ្លាំក់។.��ន់តីរកាសុវត្តថិភាព�ត្តវូឃំា�ម្រេ�ីលសុ�ភាព.និ់ងសុ�ុម្លាំលភាពរបស់បុគឺះលម្រេនា�រ�ូត្ត�ល់៖

(i)	 ទី�នួ់ល�ុស�ត្តវូម្រេន់��ត្តវូបាន់ម្រេផារម្រេ�អំកជួ�នាញ់ខែ�ទាំ�សុ�ភាព.[ឧ..Emergency.Medical.Technicians.
(EMT,.អំកជួ�នាញ់សម្រេ��ះ �បនាា ន់់).ជួ�នួ់យការ�គឺមូ្រេពទីយ].ឬ

(ii)	 បុគឺះលម្រេន់��ត្តវូបាន់ដាក់កំងុជួ��រអងះុយម្រេលី�ន់ជួ�និ់��ឹកជួញ្ចូាូន់.និ់ងនិ់�យ�បាប់��ន់តីរកាសុវត្តថិភាពថា�ត់្ត�ិន់អី
ម្រេទី.ម្រេ�ីយ��ន់តីរកាសុវត្តថិភាពម្រេឃីុំញ់ថា�ត់្ត�ិន់ម្លាំន់បញ្ញាើ .និ់ងនិ់�យបាន់ធី�មតា។

(e)	 �បសិន់ម្រេបី��ន់តីរកាសុវត្តថិភាព�ឹងពីបញ្ញាើ ទាំក់ទីងនឹ់ងពណ៌ខែសីក.ការ�ក�ម្រេងើី�.ឬបញ្ញាើ ចុ�ម្រេ�ាយណ្ដា�ួយរបស់បុគឺះលម្រេនា�.
�ត់្ត�ត្តវូរាយការណ៍ម្រេ���ន់តីថំាក់ម្រេលី។.

(f)	 �ិន់�ត្តវូ�ឹកជួញ្ចូាូន់បុគឺះលឃាត់្ត�ួំន់កំងុជួ��រម្រេ�កផ្ទាក ប់�ុ�ម្រេ�យី។.
(3)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូខែត្តផះល់ឬជួួយស��លួ�ល់ការសម្រេ��ះ �បឋ�ខែ�លពាក់ព័ន់ធនឹ់ងឧបករណ៍ម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងជ្ញាក់�ក់។.

(a)	 ��ា យបាញ់់ម្រេធីើីពីម្រេ�បងម្រេ�ី�ម្រេ��ច.(OC)៖.កំងុឱកាសការពារសុវត្តថិភាពរ�័សប�ផុត្តម្រេ�កខែនំ់ងម្រេកីត្តម្រេ�តុ្តខែ�ល�គឺប់�គឺង
ម្រេដាយអាជ្ញាា ធីរអនុ់វត្តតន៍់ចាប់.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូចាំត់្តវធិាន់ការម្រេដា���យផលបះ�ពាល់ថ្ងៃន់ការម្រេ�បីម្រេ�បងម្រេ�ី�ម្រេ��ច.តា�រយៈការ
�ងសមិ្លាំត្តខែ�កំម្រេដាយទឹីក�ិត្ត.និ់ងឱយ�យល់បរសុិទីធម្រេចញ់ចូល.�បសិន់ម្រេបីអាច។.

(b)	 Electronic.Control.Weapon.(ECW,.អាវធុី�ក់អគឺះិសនី់)៖.កំងុឱកាសការពារសុវត្តថិភាពរ�័សប�ផុត្តម្រេ�កខែនំ់ងម្រេកីត្តម្រេ�តុ្ត
ខែ�ល�គឺប់�គឺងម្រេដាយអាជ្ញាា ធីរអនុ់វត្តតន៍់ចាប់.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូ�កខែផំ�ពញួ់អាវធុី.ECW.ម្រេចញ់.ម្រេលីកខែលងខែត្តខែផំ�ពញួ់សថិត្តម្រេ�
កខែនំ់ង�យម្រេ���ថំាក់.�ូចជ្ញាកាល.�ទីងូ.ឬ�កម្រេលៀន់។.

(i)	 ខែផំ�ពញួ់ម្រេ�កខែនំ់ង�យម្រេ���ថំាក់�ត្តវូ�កម្រេចញ់ម្រេដាយអំកជួ�នាញ់.EMT,.�គឺមូ្រេពទីយជួ�នួ់យ.ឬអំកជួ�នាញ់ខែ�ទាំ�សុ�ភាព
ម្រេផែងម្រេទីៀត្ត។

(ii)	 ខែផំ�ពញួ់អាវធុី.ECW.គួឺរខែត្តចាំត់្តទុីក�ូចជ្ញាម្រេ���ថំាក់ជីួវ��សត។.
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��គោ�ទកមំ្លាំ�ង

គោ�លការណ៍៍ស្ដីាូល៖.គោ���កមំ្លាំ�ងកាយកា�ងក�មិតិតិិច័តួិច័��ផ�តិកា�ងករណ៍� ចាំ��ច់័.គោ��ម �ីជីមា�ការរងឹទទឹងកា�ងកាលៈគោទស្ដីៈគោផសងៗ។.[Revised.
Code.of.Washington.(RCW,.�ក�ខែ�លបាន់ខែកខែ�បថ្ងៃន់រ�ឋវាា សីុន់ម្រេតាន់).10.120.020]។

គោ�លការណ៍៍ស្ដីាូល៖.គោ���កមំ្លាំ�ងគោ���ថ្នាា ក់�ល់ជី�វិតិិដែតិកា�ងករណ៍� ចាំ��ច់័�ុ�គោណ្ដាះ �.គោ��ម �ីការពារទល់នឹិងការគំ�រាមក�ដែ�ង�ងករ�ួស្ដីធ្ងងន់ិធ្ងងរឬ
សំា�់ភំាមៗ។.[Revised.Code.of.Washington.(RCW,.�ក�ខែ�លបាន់ខែកខែ�បថ្ងៃន់រ�ឋវាា សីុន់ម្រេតាន់)].10.120.020.[2022.c.80.§3.និ់ង
2022.c.4.§3])។

��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់ត្ត��វូឱយម្រេ�បី�ល់អស់�បម្រេ�ទីកមំ្លាំ�ង�ួយសិន់.ម្រេទីីបបះូរម្រេ�ម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងខំា�ងជ្ញាង�ុន់ម្រេនា�ម្រេទី។
(1)	 កមំ្លាំ�ងកាយក�មិតិ�សាលជាង៖.កមំ្លាំ�ង�បម្រេ�ទីម្រេន់��ិន់ខែ�ន់ស�ម្លាំប់បងករបួស.និ់ងម្លាំន់ភាគឺរយតិ្តចកំងុការបងករបួស.បះុខែន់តអាចបងក

ការឈឺឺចាំប់.ឬ�ិន់�សលួ�ួំន់រយៈម្រេពល�ីំ។...អា�ស័យម្រេលីកាលៈម្រេទីសៈ.រ�ួទាំ�ងអត្តតចរតិ្តនិ់ង�ថ ន់ភាពរបស់បុគឺះលម្រេនា�.ជួម្រេ��ីសម្រេ�បី
កមំ្លាំ�ងក��ិត្ត��លជ្ញាងអាចរ�ួម្លាំន់៖
(a)	 បម្រេចេកម្រេទីសបញ្ញាា ចលនា.(ឧ..រញុ់�ចាំន់�យម្រេ�កាយ.ខែ���.ម្រេលីក.កាន់់).
(b)	 ទីប់�ួំន់កុ�ឱយម្រេរ.ី(ឧ..ម្រេកំកថ្ងៃ�.ម្រេកំ�ម្លាំ�ថ្ងៃ�.ចាំប់សនំាក់)
(c)	 បម្រេចេកម្រេទីស�ថ្ងៃ�
(d)	 ផះួល�ួំន់.ឬ
(e)	 ម្រេ�បីខែ�ែច�ណង។

(2)	 កមំ្លាំ�ងកាយក�មិតិមធ្ងយម៖.កមំ្លាំ�ងកាយ�បម្រេ�ទីម្រេន់�បងកហានិ់�័យខែ�លអាច�ឹង�ុន់ថាម្រេ���ថំាក់ឬរបួសគួឺរស�.បះុខែន់ត�ិន់ម្រេ�បីម្រេ�ី�ីី
ឬទី�ន់ងជ្ញាម្រេធីើីឱយ�ំប់ម្រេនា�ម្រេទី។..
អា�ស័យម្រេលី�ថ ន់ការណ៍ទាំ�ង�សងុ.កមំ្លាំ�ងកាយក��ិត្ត�ធីយ�អាចស��សប.ម្រេ�ម្រេពលបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់គឺ�រា�ក�ខែ�ងវាយ�បហារម្រេលី
��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.ឬអំកម្រេផែងម្រេទីៀត្តខែ�លម្រេរៀបនឹ់ងម្រេកីត្តម្រេ�ងី។.ជួម្រេ��ីសកមំ្លាំ�ងក��ិត្ត�ធីយ�រ�ួម្លាំន់៖
(a)	 ��ា យបាញ់់ម្រេធីើីពីម្រេ�បងម្រេ�ី�ម្រេ��ច.(OC)

(b)	 អាវធុី�ក់អគឺះិសនី់
(c)	 អាវធុីបាញ់់ម្រេ�ំង
(d)	 ខែ�កខា�.ឬរបួសម្រេដាយ�រការបះ�រាងកាយរវាងសត្តើខែ�ក.និ់ងបុគឺះលបងក
(e)	 ការវាយម្រេដាយអាវធុីវាយ��.(ម្រេលីកខែលងខែត្តអាវធុីវាយ��ច�កាល.ក.ប�ពង់ក.ឬ�ឹិង�ងំ).ឬ
(f)	 ដាល់.ទាំត់្ត.ឬវាយម្រេផែងម្រេទីៀត្តម្រេដាយម្រេ�បីរាងកាយរបស់��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ។

(i)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូម្រេ�បីបម្រេចេកម្រេទីសវាយម្រេ�ម្រេលីកាលរបស់បុគឺះលបងក.ខែត្តកំងុករណីការពារ�ួំន់.ឬការពារអំក
ម្រេផែងម្រេទីៀត្តបះុម្រេណ្ដាះ �។..ការវាយម្រេលីកាលរបស់បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ម្រេដាយម្រេ�បីកណ្ដាះ ប់ថ្ងៃ�.ខែកងថ្ងៃ�.ជួងះង់.និ់ងម្រេជីួង.�ិន់
�ត្តវូម្រេ�បីជ្ញាវធីិីបងិ�ឱយអនុ់វត្តតម្រេដាយបងកការឈឺឺចាំប់ម្រេទី។.

(3)	 កមំ្លាំ�ងគោ���ថ្នាា ក់�ល់ជី�វិតិិ៖.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរអាចម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្តម្រេលីបុគឺះលម្រេផែងម្រេទីៀត្តខែត្តកំងុករណីខែ�លចាំ�បាច់�ត្តវូម្រេ�បី
កមំ្លាំ�ងម្រេន់�.ម្រេ�ី�ីកីារពារទីល់នឹ់ងការគឺ�រា�ក�ខែ�ងបងករបួសធីៃន់់ធីៃរឬ�ំប់ភំា�ៗម្រេ�ម្រេលី��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.ឬបុគឺះលម្រេផែងម្រេទីៀត្តបះុម្រេណ្ដាះ �។.
[Revised.Code.of.Washington.(RCW,.�ក�ខែ�លបាន់ខែកខែ�បថ្ងៃន់រ�ឋវាា សីុន់ម្រេតាន់).10.120.020]។.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់�ត្តវូម្រេ�បីកមំ្លាំ�ង
ម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្តម្រេលីបុគឺះលខែ�លបងកម្រេ���ថំាក់ខែត្តម្រេលី�ួំន់ឯង.និ់ង�ិន់បងកការគឺ�រា�ក�ខែ�ងបងករបួសធីៃន់់ធីៃរឬ�ំប់ភំា�ៗម្រេ�ម្រេលី��ន់តី
អាជ្ញាា ធីរ.ឬបុគឺះលម្រេផែងម្រេទីៀត្តម្រេ�យី។.កមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្តរ�ួម្លាំន់៖

(i)	 អាវធុីវាយ��ច�កាល.ក.ប�ពង់ក.ឬ�ឹិង�ងំ
(ii)	 វាយកាលរបស់បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ម្រេ��ត្តវូនឹ់ងវត្តថុរងឹខែ�លម្រេ�ជ្ញាប់�ួយកខែនំ់ង
(iii)	 បាញ់់កា�ម្រេ�ីំងផាុក��ប់ខែ�លអាចម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្តម្រេលីបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់.ឬ
(iv)	 ការម្រេ�បី�ន់ជួ�និ់�បុកម្រេដាយម្រេចត្តនាម្រេលី�នុ់សែខែ�ល�ិន់សថិត្តកំងុ�ន់ជួ�និ់�។
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ឧ�ករណ៍៍គោ���កមំ្លាំ�ងមួយច័�នួិនិ

គោ�លការណ៍៍ស្ដីាូល៖.រាល់គោពីលដែ�លអាច័គោធ្ងើ��និ.�តិវូិគោ���ជីគោ�ម�ស្ដីមិនិសូ្ដីវិគោ���ថ្នាា ក់�ល់ជី�វិតិិស្ដីម�ស្ដី�ដែ�លអាច័គោធ្ងើ�គោ��និ.ម�និគោពីលគោ���
កមំ្លាំ�ងគោ���ថ្នាា ក់�ល់ជី�វិតិិ។.(RCW.10.120.020)។

(1)	 អងះភាព�ត្តវូខែត្តម្រេរៀបច�ឱយម្លាំន់ជួម្រេ��ីស�ិន់សូវម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្តស��សបស�ម្លាំប់ឱយ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរម្រេ�បី�បាស់។.(RCW.10.120.020.
[2022.c.4.§3])។

(2)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូម្រេ�បីឧបករណ៍ទាំ�ងអស់ម្រេដាយអនុ់ម្រេ��តា�ការបណះុ �បណ្ដាះ ល.និ់ងការខែណនា�របស់�ក�ុ�ូុន់ផលិត្តឧបករណ៍។

��ា យបាញ់់ម្រេធីើីពីម្រេ�បងម្រេ�ី�ម្រេ��ច (OC)
(1)	 OC.គឺឺជ្ញា�រធាតុ្តបងកការរ�កឬម្រេរាលខែ�លបណ្ដាះ លឱយរ�កខែ�កំ.�ច�ុ�.ម្លាំត់្ត.និ់ងខែសីក.ខែ�លអាចម្រេធីើីឱយបិទីខែ�កំ.ម្រេ�ៀរទឹីកខែ�កំ.

និ់ងម្រេ�ី�ខែ�កំ.ក៏�ូចជ្ញាម្រេធីើីឱយឈឺក់ំ.ចង់កិួត្ត.និ់ង�ងើក់ផងខែ�រ។.
(2)	 បនាា ប់ពីម្រេ�បី��ា យ.OC.ម្រេលីក��បូង.ការម្រេ�បីបន់តបនាា ប់ក៏�ត្តវូខែត្តម្លាំន់ការស��បតា��ថ ន់ភាពផងខែ�រ។
(3)	 ��ា យ.OC.�ិន់ស��សបកំងុការម្រេ�បីម្រេ�កខែនំ់ងបិទីជិួត្ត.និ់ងម្លាំន់�នុ់សែម្រេ�ចីន់.ខែ�លទី�ន់ងជ្ញាបះ�ពាល់�ល់�នុ់សែ�ិន់ពាក់ព័ន់ធ.ម្រេលីក

ខែលងខែត្ត��ា យ.OC.គឺឺជ្ញាជួម្រេ��ីសម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងស��សបខែ�លអាចម្រេធីើីម្រេ�បាន់ខែត្ត�ួយគឺត់្ត។.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរខែ�លម្រេ�បី��ា យ.OC.�ត្តវូ
ពា��បម្រេញ្ចូេ�ស.ឬកាត់្តបន់ថយការបះ�ពាល់ម្រេដាយថ្ងៃច�ន់យឱយម្លាំន់ក��ិត្តទាំបប�ផុត្តម្រេលី�នុ់សែ�ិន់ពាក់ព័ន់ធ។

អាវធុីវាយ��
(1)	 អាវធុីវាយ��ខែ�លផះល់សិទីធិអនុ់ញ្ញាា ត្ត.និ់ងម្រេចញ់ម្រេដាយអងះភាព.ជ្ញាធី�មតារាប់បញ្ចូេូលទាំ�ង��បងបះូលិសផងខែ�រ។..
(2)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់�ត្តវូ.វាយម្រេដាយម្រេចត្តនាម្រេលីសររីាងះស�ខាន់់.រ�ួម្លាំន់កាល.ក.�ុ�.ប�ពង់ក.�ឹិង�ងំ.�កម្រេលៀន់.ឬត្ត��ងម្រេនា�ម្រេទី.លុ��តាខែត្ត

ម្លាំន់សិទីធិអនុ់ញ្ញាា ត្តឱយម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្ត។..
(3)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់�ត្តវូម្រេ�បីអាវធុីវាយ��ម្រេ�ី�ីបី��័យបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់.ម្រេ�ម្រេពលខែ�លអាវធុីវាយ���ិន់ស��សបម្រេ�នឹ់ងការគឺ�រា�ក�ខែ�ង

ច�ម្រេពា��ុ�។
(4)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូវាយត្តថ្ងៃ�ំម្រេ�ងីវញិ់ម្រេលី�បសិទីធភាពថ្ងៃន់ការម្រេ�បីអាវធុីវាយ��.ម្រេ�ម្រេពលម្លាំន់សុវត្តថិភាព.និ់ងអាចម្រេ�រចួភំា�ៗ.ម្រេ�ីយម្រេបី�ម ន់

�បសិទីធភាពម្រេទី.�ត្តវូវាយម្រេលីម្រេ�លម្រេ�ស��សប�ួយម្រេទីៀត្ត.ឬបះូរម្រេ�ជួម្រេ��ីសម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយ.ឬយុទីធ��សតម្រេផែងម្រេទីៀត្ត។..

Projectile Impact Weapons (ឬម្រេ��ា�ងម្រេទីៀត្តថា អាវធុីវាយ�បហារចម្លាំៃ យឆ្នាំៃ យ)
(1)	 Projectile.Impact.Weapon.(PIW,.អាវធុីបាញ់់ម្រេ�ំង).បាញ់់��ប់ខែ�ល�ិន់សូវម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្ត.និ់ងបម្រេងកីត្តម្រេ�ងីម្រេ�ី�ីមី្រេធីើីឱយ

�សឡាំ�ងកា�ង.ម្រេធីើីអើីខែលងម្រេកីត្តជ្ញាបម្រេណ្ដាះ �អាសន់.ំឬបណ្ដាះ លឱយ�ិន់�សណុក�ួំន់ជ្ញាបម្រេណ្ដាះ �អាសន់មំ្រេលីបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ម្រេដាយ�ិន់
�ជ្ញាបចូលម្រេ�កំងុរាងកាយរបស់បុគឺះលម្រេនា�។.

(2)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូខែត្ត�ំងកាត់្តការបណះុ �បណ្ដាះ លម្រេ�ី�ីមី្រេ�បីអាវធុី.PIW.�ុន់ម្រេពលម្រេ�បីវាកំងុអ��ុងម្រេពល�បតិ្តបត្តតិការអនុ់វត្តតន៍់ចាប់។.
(3)	 ម្រេ�ម្រេពលម្លាំន់សុវត្តថិភាព.និ់ងអាចម្រេ�រចួ.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរខែ�លប��ងុនឹ់ងម្រេ�បីអាវធុី.PIW.គួឺរខែត្តខែណនា��បាប់��ន់តីម្រេផែងម្រេទីៀត្តម្រេ�កខែនំ់ង

ម្រេកីត្តម្រេ�តុ្ត.�ុន់ម្រេពលបាញ់់។
(4)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរគួឺរខែត្តត្ត��ង់ម្រេ�រកគូឺទី.ម្រេ�ំ.ក��ួន់ម្រេជីួង.និ់ង�ះុ��ច់�ុ�ធី�ៗ។.
(5)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរខែ�លម្រេ�បីអាវធុី.PIW.�ត្តវូវាយត្តថ្ងៃ�ំម្រេលី�បសិទីធភាពថ្ងៃន់ការម្រេ�បីអាវធុី.PIW.បនាា ប់ពីបាញ់់រចួ�ះងៗ។.�បសិន់ម្រេបីចាំ�បាច់�ត្តវូ

បាញ់់��ប់.PIW.ជ្ញាបន់តបនាា ប់.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរគួឺរខែត្តពិចាំរណ្ដាត្ត��ង់ម្រេ�ម្រេ�លម្រេ�ម្រេផែង។..
(6)	 ការម្រេ�បី�បាស់ខែ�លម្លាំន់ការរតឹ្តត្តីតិ្ត។.អាវធុី.PIW.�ិន់គួឺរម្រេ�បីកំងុកាលៈម្រេទីសៈខាងម្រេ�កា�ម្រេ�យី.លុ��តាខែត្តម្លាំន់ភាពស��សបកំងុ

ការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្ត៖
(a)	 ការត្ត��ង់អាវធុី.PIW.ម្រេដាយម្រេចត្តនាម្រេ�រកកាល.ក.�ទីងូ.ឬ�កម្រេលៀន់.លុ��តាខែត្តទីទួីលបាន់សិទីធិអ�ណ្ដាចឱយម្រេ�បីកមំ្លាំ�ង

ម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្ត។
(b)	 ម្រេ�រយៈចម្លាំៃ យខែ�ល�ិន់�សបតា�ម្រេ�លការណ៍ខែណនា�របស់�ក�ុ�ូុន់ផលិត្តអាវធុី.PIW។
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(c)	 ការម្រេ�បីម្រេលីបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ខែ�លសថិត្តម្រេ�ទីីតា�ង�ាស់.(ខែគឺ�អ�រ.រនាា .ជិួត្តម្លាំត់្តម្រេ�ជ្ញា��ជួលង។ល។).លុ��តាខែត្តម្លាំន់ការ�ិត្ត��
បម្រេញ្ចូេ�ស.ឬកាត់្តបន់ថយរបួសពីការធំាក់�កម្រេ�ក��ិត្តទាំបប�ផុត្តឱយបាន់ស��សប.(ឧ..ម្រេ�បីស�ណ្ដាញ់់សុវត្តថិភាព)។.

Electronic Control Weapons (ឬម្រេ��ា�ងម្រេទីៀត្តថា អាវធុីម្រេ�បីថា�ពល)
(1)	 Electronic.Control.Weapon.(ECW,.អាវធុី�ក់អគឺះិសនី់).គឺឺជ្ញាឧបករណ៍យកតា��ួំន់បាន់ខែ�លបាញ់់��ប់�ពញួ់/

ម្រេអ�ចិ�ត្តតូ្ត.ខែ�លបញ្ចូាូន់បន់ាុកឬចរន់តអគឺះិសនី់.ម្រេ�ី�ីបីញ្ចូឈប់ចលនារបស់បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ជ្ញាបម្រេណ្ដាះ �អាសន់។ំ
(2)	 ការម្រេចញ់.និ់ងការកាន់់អាវធុី.ECW៖

(a)	 អាវធុី.ECW.ខែ�ល�ត្តវូបាន់អនុ់ញ្ញាា ត្តអាចម្រេ�បីម្រេដាយ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរខែ�លទីទួីលបាន់វញិ្ញាា បន់ប�ត្តកំងុការម្រេ�បី�បាស់បះុម្រេណ្ដាះ �.និ់ង
ម្រេចញ់វញិ្ញាា បន់ប�ត្តម្រេ�ងីវញិ់�ួយឆំ្នាំ��ះងៗ។

(b)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរខែ�លម្រេគឺម្រេចញ់អាវធុី.ECW.ឱយម្រេ�បី�បាស់�ត្តវូបាន់រពឹំងថាកាន់់អាវធុីម្រេន់�ជ្ញាជួម្រេ��ីស�ិន់សូវម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្ត។
(c)	 ម្រេ�ម្រេពល�សបតា�ការបណះុ �បណ្ដាះ ល.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរខែ�លកាន់់អាវធុី.ECW.នឹ់ង�ត្តតួ្តពិនិ់ត្តយ�ុ��រម្រេលីអាវធុីម្រេន់�.និ់ង

�ត្តតួ្តពិនិ់ត្តយក��ិត្ត�មម្រេ�សល់.�ុន់ម្រេពលចាំប់ម្រេផះី�ម្រេវន់�ះងៗ។.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរគួឺរខែត្តរាយការណ៍អ�ពីការ��ម្រេណីរការ�ុស�ប�កតី្តម្រេ�
�បធាន់��ន់តី.ឬ��ន់តីចាំត់្តតា�ងស��សបម្រេផែងម្រេទីៀត្ត។

(3)	 បទីដាឋ ន់ថ្ងៃន់ការម្រេ�បី�បាស់៖
(a)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូកាន់់អាវធុី.ECW.ម្រេ�ច�ម្រេ�ៀងទី��ថ្ងៃន់រាងកាយ.និ់ងលុ��តាខែត្តកំងុកាលៈម្រេទីសៈធីៃន់់ធីៃរប�ផុត្តម្រេទីីបអាច�ក.

ប�ើ ញ់.និ់ងម្រេ�បីឧបករណ៍ម្រេន់�ម្រេដាយថ្ងៃ�.(�ិន់បាញ់់កា�ម្រេ�ីំង)។..
(b)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់គួឺរកាន់់អាវធុី.ECW.និ់ងកា�ម្រេ�ីំង��ណ្ដាល�ំម្រេទី.លុ��តាខែត្តសថិត្តកំងុកាលៈម្រេទីសៈបនាា ន់់។..
(c)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរគួឺរខែត្តត្ត��ង់ម្រេ�កខែនំ់ងខែ�ល�ិន់ខែ�ន់ជ្ញាកាល.ក.�ទីងូ.ឬ�បដាប់ម្រេ�ទី។.
(d)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់គួឺរម្រេ�បីអាវធុី.ECW.ម្រេ�ចីន់ម្រេដាយម្រេចត្តនាម្រេលីបុគឺះលខែត្តមំ្លាំក់ម្រេ�យី.លុ��តាខែត្តម្រេឃីុំញ់ចាស់ថាអាវធុីខែ�លម្រេ�បីម្រេលី

កទីី�ួយ�ិន់��ម្រេណីរការ។
(e)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរគួឺរខែត្ត�ឹងថា.ការម្រេ�បីអាវធុី.ECW.ជ្ញាច�ីងគឺឺ�ិន់ខែ�ន់ជ្ញាឧបករណ៍បងិ�ឱយអនុ់វត្តតម្រេដាយបងកការឈឺឺចាំប់ម្រេទី។.

�ុ��រម្រេធីើីឱយ�សឡាំ�ងកា�ងគួឺរខែត្តម្រេ�បីម្រេ�ម្រេពលចាំ�បាច់បះុម្រេណ្ដាះ �.ម្រេ�ី�ីបី�ម្រេពញ់ចរន់ត�ក់ឱយម្រេធីើីអើីខែលងម្រេកីត្ត.ខែ�លខែផំ�ពញួ់ខែត្ត�ួយ
បះុម្រេណ្ដាះ �បាន់ម្រេដាត្តជ្ញាប់បុគឺះលម្រេនា�.ម្រេដាយខែផំ�ពញួ់ទាំ�ងពីរបាន់ភាា ប់កំងុចម្លាំៃ យជិួត្ត.ឬម្រេ�ម្រេពល�ិន់ម្លាំន់ជួម្រេ��ីស�ិន់សូវ
ម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្តម្រេផែងម្រេទីៀត្តខែ�លស��សប.និ់ងអាចម្រេធីើីម្រេ�បាន់ម្រេទី។

(f)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរគួឺរខែត្ត�ឹងថា.ការម្រេ�បីអាវធុី.ECW.ម្រេ�ចីន់�ងម្រេធីើីឱយម្លាំន់ហានិ់�័យកាន់់ខែត្ត�ាស់កំងុការរងរបួសធីៃន់់ធីៃរឬ�ំប់។
(g)	 .អាវធុី.ECW.�ត្តវូម្រេ�បីតា��ួបថ្ងៃន់ការ�ក់សតង់ដារ�ះ ងយូរ�បា�វនិាទីី.ម្រេ�ីយ�ត្តវូវាយត្តថ្ងៃ�ំម្រេ�ងីវញិ់បនាា ប់ពី��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ក់

រចួ។.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូ�ក់ឱយតិ្តច�ងប�ផុត្តខែ�លចាំ�បាច់.ម្រេ�ី�ី�ីគឺប់�គឺងបុគឺះលម្រេនា�។
(h)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរនឹ់ង�ត្តវូសន់មត្តថា.�បសិន់ម្រេបីពួកម្រេគឺបាន់ម្រេ�បីអាវធុី.ECW.បី�ងម្រេលីបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់.ម្រេ�ីយបុគឺះលម្រេនា�ម្រេ�ខែត្ត

រងឹទីទឹីងម្រេទីៀត្ត.ម្លាំន់ន័់យថាអាវធុី.ECW.�បខែ�លជ្ញា�ម ន់�បសិទីធភាពម្រេលីបុគឺះលម្រេនា�ម្រេទី.�ូម្រេច�ំ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូពិចាំរណ្ដាម្រេ�បី
ជួម្រេ��ីសម្រេផែង។

(i)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូខែត្តអាចបញ្ញាា ក់ឱយបាន់ចាស់.និ់ងកត់្ត�តាទុីកនូ់វការខែកត្ត��វូស�ម្លាំប់ការម្រេ�បីអាវធុី.ECW.�ួយម្រេលីកៗ។..

(4)	 ការម្រេ�បី�បាស់ខែ�លម្លាំន់ការរតឹ្តត្តីតិ្ត។.អាវធុី.ECW.�ិន់គួឺរម្រេ�បីកំងុកាលៈម្រេទីសៈខាងម្រេ�កា�ម្រេ�យី៖
(a)	 ម្រេលីបុគឺះលខែ�លក�ពុងម្រេគឺចម្រេចញ់ពីកខែនំ់ងម្រេកីត្តម្រេ�តុ្ត.ម្រេដាយ�ម ន់កតាត ម្រេផែងម្រេទីៀត្ត។.
(b)	 ម្រេលីបុគឺះលខែ�លជ្ញាប់ម្រេខំា�.ឬឃាត់្ត�ួំន់.លុ��តាខែត្តទីទួីលបាន់សិទីធិអ�ណ្ដាចឱយម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្ត។
(c)	 ម្រេលីបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ខែ�លសថិត្តម្រេ�ទីីតា�ង�ាស់.(ខែគឺ�អ�រ.រនាា .ជិួត្តម្លាំត់្តម្រេ�ជ្ញា��ជួលង។ល។).លុ��តាខែត្តម្លាំន់ការ�ិត្ត��

បម្រេញ្ចូេ�ស.ឬកាត់្តបន់ថយរបួសពីការធំាក់�កម្រេ�ក��ិត្តទាំបប�ផុត្តឱយបាន់ស��សប.(ឧ..ម្រេ�បីស�ណ្ដាញ់់សុវត្តថិភាព)។
(d)	 ម្រេលីអំកបញ្ញាា �ន់ជួ�និ់�ក�ពុងម្លាំន់ចលនា.រ�ួម្លាំន់រ�យន់ត.រ�យន់ត�ឹកទី�និ់ញ់.�ះូតូ្ត.�ះូតូ្តធី�កង់បួន់.(ATV).កង់.និ់ងកូន់កង់.

លុ��តាខែត្តទីទួីលបាន់សិទីធិអ�ណ្ដាចឱយម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្ត។
(e)	 កំងុ�ជួឈដាឋ ន់ទាំ�ងឡាំយខែ�ល��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ឹង.ឬម្លាំន់ម្រេ�តុ្តផលកំងុការម្រេជួឿជ្ញាក់ថា.ម្លាំន់�រធាតុ្តផាុ�.ម្រេ�ីរ.ឬ�យឆ្នាំបម្រេ��.

ខែ�លអាចនឹ់ងបម្រេញ្ចូះ�ម្រេដាយផ្ទាក ម្រេ�ីំងជ្ញាច��.រ�ួម្លាំន់ជ្ញាអាទី.៍��ា យ.OC.ខែ�លម្លាំន់�រធាតុ្តជួ�រញុ់ម្រេ�ីរ.ម្រេ�បង��ង.ឧសម័ន់
ធី�មជ្ញាតិ្ត.ឬ�បបូាះ ន់។



គោ�លការណ៍៍សី្ដី�ពី�ការគោ���កមំ្លាំ�ងគំ�រ ូ 13

កា�ម្រេ�ីំង
(1)	 កា�ម្រេ�ីំងគឺឺជ្ញាអាវធុីម្លាំន់��ប់ម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្ត.និ់ងកាន់់ម្រេដាយ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរខែ�លម្លាំន់លកិ�ណឌ �គឺប់��ន់់តា�ម្រេសចកះីល�ិិត្តអ�ពី

កា�ម្រេ�ីំងរបស់អងះភាព.ឬទីទួីលបាន់សិទីធិអនុ់ញ្ញាា ត្តជ្ញាកា�ម្រេ�ីំងពិម្រេសសម្រេដាយថំាក់�ឹកនា�ថ្ងៃន់អងះភាពអនុ់វត្តតន៍់ចាប់។
(2)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរម្លាំន់សិទីធិបាញ់់ម្រេ�បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ខែត្តកំងុ�ថ ន់ភាពខែ�លទីទួីលបាន់សិទីធិអ�ណ្ដាចឱយម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្ត

បះុម្រេណ្ដាះ �។.ការបាញ់់កា�ម្រេ�ីំង�ួយម្រេលីកៗ�ត្តវូខែត្តម្លាំន់ម្រេ�តុ្តផល�តឹ្ត��ត្តវូ។
(3)	 ការ�ាង់.និ់ងការ�កកា�ម្រេ�ីំង៖..

(a)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរគួឺរខែត្ត�ាង់កា�ម្រេ�ីំងដាក់បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ខែត្តម្រេ�ម្រេពលខែ�លទីទួីលបាន់សិទីធិអ�ណ្ដាចឱយម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្ត
បះុម្រេណ្ដាះ �។..

(b)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរគួឺរខែត្ត�កកា�ម្រេ�ីំងម្រេដាយបនាា បកាណុងចុ�ម្រេ�កា�បន់តិច.(ឧ..�កកា�ម្រេ�ីំងម្រេចញ់ពីម្រេ���.បះុខែន់តកុ�ឱយបា�ងខែ�កំ��ន់តី
អាជ្ញាា ធីរ).ម្រេ�ម្រេពល��ន់តីអាជ្ញាា ធីរម្រេធីើីការអម្រេងកត្តស��សប.ខែផកិម្រេលី�ថ ន់ការណ៍ទាំ�ង�សងុខែ�ល�ថ ន់ភាពអាចវវិឌីឍ�ល់
��ណ្ដាក់កាលខែ�លនឹ់ងទីទួីលបាន់សិទីធិអ�ណ្ដាចឱយម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្ត។.

(c)	 ម្រេ�ម្រេពលក�ណត់្តបាន់ថា�ិន់ចាំ�បាច់ម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្ត.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរគួឺរខែត្តបនាា ប.ដាក់កា�ម្រេ�ីំងកំងុម្រេ���.ឬទុីក
កា�ម្រេ�ីំងរបស់�ួំន់វញិ់.ម្រេ�ម្រេពលម្លាំន់សុវត្តថិភាព.និ់ងអាចម្រេ�រចួភំា�ៗ។.

(d)	 ការ�ាង់កា�ម្រេ�ីំងដាក់បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់គឺឺជ្ញាការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងខែ�ល�ត្តវូរាយការណ៍.ម្រេ�ីយកាលៈម្រេទីសៈនិ់ងម្រេ�តុ្តផលថ្ងៃន់ការម្រេ�បីម្រេន់�
�ត្តវូខែត្តម្លាំន់ការកត់្ត�តាម្រេដាយអនុ់ម្រេ��តា�នី់តិ្តវធីិីខែ�លក�ណត់្តម្រេដាយក�មវធីិី�ប�ូលទិីន់ន័ំ់យអ�ពីការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងទូីទាំ�ងរ�ឋ។.
(RCW.10.118.030)។.

(4)	 ម្រេ�ម្រេពលខែ�លអាចម្រេ�រចួ.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូម្រេធីើីការ�ពម្លាំន់ផ្ទាា ល់ម្លាំត់្តថានឹ់ងម្លាំន់ការបាញ់់កា�ម្រេ�ីំង។.
(5)	 �ុន់ម្រេពលសម្រេ��ចចិត្តតម្រេ�បីកា�ម្រេ�ីំង.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរគួឺរខែត្តពិចាំរណ្ដាម្រេលីខែ�ន់ថ្ងៃន់ការបាញ់់.ទិី�ឋភាពខាងម្រេ�កាយ.អំកម្រេ�ខែកីរម្រេនា�.ភាពអាចនឹ់ង

�ំត្ត.និ់ងហានិ់�័យ�ល់�ំប់ម្រេផែងម្រេទីៀត្ត។
(6)	 ការម្រេ�បី�បាស់ខែ�លម្លាំន់ការរតឹ្តត្តីតិ្ត៖.

(a)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់�ត្តវូម្រេ�បីកា�ម្រេ�ីំងជ្ញាអាវធុីវាយ��ម្រេ�យី.ម្រេលីកខែលងខែត្តម្រេ�ម្រេពលទីទួីលបាន់ការអនុ់ញ្ញាា ត្តឱយម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់
�ល់ជីួវតិ្ត

(b)	 ការបាញ់់កា�ម្រេ�ីំងម្រេ�.ឬពី�ន់ជួ�និ់�ក�ពុងម្លាំន់ចលនា៖
(i)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់អាចបាញ់់កា�ម្រេ�ីំងពី�ន់ជួ�និ់�ក�ពុងម្លាំន់ចលនាម្រេ�យី លុ��តាខែត្តកំងុករណីចាំ�បាច់ម្រេ�ី�ីកីារពារ

ទីល់នឹ់ងការគឺ�រា�ក�ខែ�ងបងកម្រេ���ថំាក់រាងកាយធីៃន់់ធីៃរខែ�លម្រេរៀបនឹ់ងម្រេកីត្តម្រេ�ងី ម្រេដាយ�រខែត្តការម្រេ�បីអាវធុីម្រេ���ថំាក់
�ល់ជីួវតិ្តពីស�ណ្ដាក់អំកម្រេបីកបរ ឬអំក��ម្រេណីរ។ �ន់ជួ�និ់��ិន់�ត្តវូបាន់ចាំត់្តទុីកជ្ញាអាវធុីម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្តម្រេ�យី 
លុ��តាខែត្តអំកម្រេបីកបរក�ពុងម្រេ�បី�ន់ជួ�និ់�ជ្ញាអាវធុីបងកម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្ត ម្រេ�ីយ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ម ន់�ម្រេធីាបាយ
ស��សបម្រេផែងម្រេទីៀត្តម្រេ�ី�ីបីម្រេញ្ចូេ�សម្រេ���ថំាក់ធីៃន់់ធីៃរភំា�ៗ។.(RCW.10.116.060)។

(ii)	 ម្រេ�ម្រេពលខែ�លអាចម្រេ�រចួ.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូពា��ម្រេជួៀសម្រេចញ់ពីផូំវរបស់�ន់ជួ�និ់�ក�ពុងម្លាំន់ចលនា.ជួ�នួ់សឱយការ
បាញ់់កា�ម្រេ�ីំងម្រេ�អំកម្រេបីកបរ។.

(iii)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់�ត្តវូបាញ់់ម្រេ�ខែផកំណ្ដា�ួយថ្ងៃន់�ន់ជួ�និ់�.ជ្ញាការបះុន់បះងឱយ�ន់ជួ�និ់�ម្រេនា�ខែលង��ម្រេណីរការម្រេ�យី។
(iv)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់�ត្តវូបាញ់់កា�ម្រេ�ីំងពី�ន់ជួ�និ់�ក�ពុងម្លាំន់ចលនាម្រេ�យី.លុ��តាខែត្តបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ក�ពុងគឺ�រា�ក�ខែ�ង

ម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងម្រេ���ថំាក់�ល់ជីួវតិ្តភំា�ៗម្រេលី��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.ឬបុគឺះលម្រេផែងម្រេទីៀត្ត។
(7)	 ការម្រេ�បី�បាស់ខែ�លម្លាំន់ការហា�ឃាត់្ត។.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់�ត្តវូម្រេ�បីកា�ម្រេ�ីំងកំងុកាលៈម្រេទីសៈខាងម្រេ�កា�ម្រេ�យី៖

(a)	 ម្រេ�ម្រេពលម្លាំន់ភាគឺរយខែ�លជួន់សំូត្ត�ត្តង់អាចនឹ់ងរងរបួស។
(b)	 ការបាញ់់លកិណៈ.“បាញ់់�ពម្លាំន់”។
(c)	 ការបាញ់់ឬ�ាង់កា�ម្រេ�ីំងដាក់បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ខែ�លបងកម្រេ���ថំាក់ខែត្តម្រេលី�ួំន់ឯង.និ់ងជ្ញាក់ខែសះង�ិន់ម្លាំន់លទីធភាព.ឱកាស.និ់ង

ម្រេចត្តនាបងករបួសរាងកាយធីៃន់់ធីៃរឬ�ំប់ភំា�ៗ�ល់��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.ឬបុគឺះលម្រេផែងម្រេទីៀត្ត។.
(d)	 ការបាញ់់ឬ�ាង់កា�ម្រេ�ីំងដាក់បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់ខែ�លបងកម្រេ���ថំាក់ខែត្តម្រេលីអចលន់�ទីពយ.និ់ងជ្ញាក់ខែសះង�ិន់ម្លាំន់ឱកាស.ឬម្រេចត្តនា

បងករបួសរាងកាយធីៃន់់ធីៃរឬ�ំប់ភំា�ៗ�ល់��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.ឬបុគឺះលម្រេផែងម្រេទីៀត្ត។.



គោ�លការណ៍៍សី្ដី�ពី�ការគោ���កមំ្លាំ�ងគំ�រ ូ 14

ឧ�ករណ៍៍រារំាងមួយច័�នួិនិ

ម្រេដាយ�រឧបករណ៍រារំាង�ត្តវូបាន់ម្រេរៀបច�ម្រេ�ងីម្រេ�ី�ីបីងិ�.�គឺប់�គឺង.ឃាត់្តឃា�ង.ឬរារំាងចលនារបស់បុគឺះលមំ្លាំក់.ការម្រេ�បីឧបករណ៍ទាំ�ងម្រេន់� 
គឺឺជ្ញាកមំ្លាំ�ងកាយ.ម្រេ�ីយកតាត ទាំ�ងអស់ខែ�ល�គឺប់�គឺងម្រេលីការម្រេ�បីកមំ្លាំ�ងកាយខែ�លល�ិិត្តកំងុម្រេ�លការណ៍ម្រេន់��ត្តវូអនុ់វត្តតច�ម្រេពា�ការម្រេ�បី�បាស់
ឧបករណ៍ម្រេន់�។..

ម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �
(1)	 ម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �.(ជួួន់កាលម្រេគឺម្រេ�ថា.“�ួកការពារការម្រេ�ះ �”.“ម្លាំះ ស់ការពារការម្រេ�ះ �”.ឬ.“ម្រេ���ម្រេជីួងការពារការម្រេ�ះ �”).

គឺឺជ្ញាឧបករណ៍ស�ណ្ដាញ់់ចាំក់.ខែ�លអាចដាក់ម្រេលីកាលនិ់ង�ុ�របស់បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់កំងុប�ណងទីប់�ក ត់្ត.ឬកាត់្តបន់ថយការច�ំងជួ�ងឺ
�ំងតា�រយៈទឹីកម្លាំត់្ត.ស�ម្រេបារ.និ់ងឈា�។..

(2)	 បទីដាឋ ន់ថ្ងៃន់ការម្រេ�បី�បាស់៖..
(a)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរអាចម្រេ�បីម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �.ម្រេ�ម្រេពលរារំាង.ឬបះុន់បះងរារំាងម្រេដាយ�សបចាប់ម្រេលីបុគឺះលខែ�លចូលចិត្តតម្រេ�ះ �.

ឬខា�។..
(b)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរខែ�លម្រេ�បីម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ ��ត្តវូខែត្តធានាថា.ម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �ម្រេនា�ប�ពាក់បាន់�តឹ្ត��ត្តវូតា�ការខែណនា�

របស់�ក�ុ�ូុន់ផលិត្ត.ម្រេ�ី�ីមី្លាំន់�យល់ម្រេចញ់ចូល�គឺប់��ន់់ឱយបុគឺះលខែ�ល�ត្តវូបាន់រារំាងអាច�ក�ម្រេងើី�បាន់ជ្ញាធី�មតា។.
(c)	 ម្លាំន់ខែត្ត��ន់តីអាជ្ញាា ធីរខែ�លបាន់បញ្ចូេប់ការបណះុ �បណ្ដាះ លសះីពីការម្រេ�បីម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �ខែ�លទីទួីល�ះ ល់ម្រេដាយ

អងះភាពម្រេដាយម្រេជ្ញាគឺជ័ួយបះុម្រេណ្ដាះ �ម្រេទីីបម្លាំន់សិទីធិម្រេ�បីវា។
(d)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូម្រេ�បីខែត្តម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �ខែ�លម្រេចញ់ម្រេដាយអងះភាពបះុម្រេណ្ដាះ �។.

(3)	 ការម្រេ�បី�បាស់ខែ�លម្លាំន់ការរតឹ្តត្តីតិ្ត៖
(a)	 បុគឺះលខែ�ល�ត្តវូបាន់បាញ់់��ា យ.OC.គួឺរខែត្តបន់ាបជ្ញាតិ្ត��ា យម្រេន់�សិន់.ម្រេ�ី�ីកុី�ឱយពិបាក�ក�ម្រេងើី�.�ុន់ម្រេពលម្រេ�បីម្រេសាង

ការពារការម្រេ�ះ �។.
(b)	 ស�ម្លាំប់បុគឺះលក�ពុងជួួបវបិត្តតិផូំវចិត្តត.ការម្រេ�បីម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �អាចបងកឱយអារ�មណ៍កាន់់ខែត្តម្រេ�កៀ��ក�។.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ

គួឺរខែត្តនិ់�យធានាម្រេ�ងីវញិ់.និ់ងវាយត្តថ្ងៃ�ំ�ថ ន់ភាពឱយបាន់ចាស់�ស់.ម្រេ�ី�ី�ីកម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �ម្រេចញ់ឱយបាន់ឆ្នាំប់
ម្រេ�ម្រេពលស��សប។..

(4)	 ការម្រេ�បី�បាស់ខែ�លម្លាំន់ការហា�ឃាត់្ត។.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់�ត្តវូម្រេ�បីម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �កំងុ�ថ ន់ភាពខាងម្រេ�កា�ម្រេ�យី.ម្រេដាយ�រ
ម្លាំន់ហានិ់�័យកាន់់ខែត្ត�ាស់៖
(a)	 កំងុករណីបុគឺះលឃាត់្ត�ួំន់ក�ពុង�ូរឈា�ដាបម្រេចញ់ពី�ះុ�ម្លាំត់្ត.ឬ�ច�ុ�។.
(b)	 ម្រេលីបុគឺះលខែ�លក�ពុងកិួត្ត�ិន់ឈឺប់។.�បសិន់ម្រេបីបុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់កិួត្តកំងុម្រេពលពាក់ម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �.ម្រេនា�ម្រេសាងការពារ

ការម្រេ�ះ �គួឺរខែត្ត�កម្រេចញ់ភំា�ៗ.និ់ងម្រេបា�ម្រេចាំល។.
(c)	 ម្រេលីបុគឺះលខែ�លអ�អាងថា�ត់្តម្លាំន់បញ្ញាើ សុ�ភាព.ខែ�លបះ�ពាល់�ល់ការ�ក�ម្រេងើី�របស់�ត់្ត.ឬប�ើ ញ់សញ្ញាា ថ្ងៃន់ការពិបាក

�ក�ម្រេងើី�ឬ�ងើក់។.
(5)	 កំងុករណីសម្រេ��ះ �បនាា ន់់.ម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �គួឺរខែត្ត�កម្រេចញ់ជ្ញាបនាា ន់់។..
(6)	 �ុន់ម្រេពលម្រេ�បីម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូ�ពម្លាំន់ម្រេ�បុគឺះលម្រេនា�.និ់ងទុីកម្រេពលស��សបឱយបុគឺះលម្រេនា�អនុ់វត្តតតា�បញ្ញាា

របស់��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ។.�បសិន់ម្រេបីម្រេ�បី.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូ�កម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �ម្រេចញ់ភំា�.ម្រេ�ម្រេពលខែ�លម្រេ���ថំាក់ថ្ងៃន់ការម្រេ�ះ �ឬខា�
បាន់បញ្ចូេប់.ឬ��ន់តីម្រេនា�សម្រេងកត្តម្រេឃីុំញ់ថាម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �ខែលងចាំ�បាច់ម្រេទីៀត្តម្រេ�ីយ។..

(7)	 បនាា ប់ពីម្រេ�បីម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ �.និ់ងម្រេ�ម្រេពលសុវត្តថិភាព.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូបះូរជួ��របុគឺះលម្រេនា�ម្រេ�ជ្ញាការអងះុយឬម្រេផះកច�ម្រេ�ៀង.
ម្រេ�ីយ�ត្តវូតា�ដាន់បុគឺះលម្រេនា�រ�ូត្ត�ល់ម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ ��ត្តវូបាន់�កម្រេចញ់។.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូជួួយ.ម្រេ�ម្រេពលអ���ម្រេណីរបុគឺះល
ម្រេនា�.ម្រេដាយ�រអាចម្លាំន់បញ្ញាើ �សវំាងខែ�កំ.ឬម្រេ�ីល�ិន់សូវម្រេឃីុំញ់។..

(8)	 ការម្រេ�បីម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ ��ត្តវូខែត្តកត់្ត�តាទុីក។..
(9)	 ម្រេសាងការពារការម្រេ�ះ ��ត្តវូខែត្តម្រេបា�ម្រេចាំល.ម្រេ�កាយម្រេពលម្រេ�បីរចួ�ះងៗ។
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ខែ�ែច�ណង
(1)	 ខែ�ែច�ណងគឺឺជ្ញាខែ�ែខែ�លបម្រេងកីត្តម្រេ�ងីស�ម្លាំប់ចងម្រេជីួងរបស់បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់.ម្រេ�ី�ី�ីគឺប់�គឺងបុគឺះលខែ�លម្រេកាងកាច។..
(2)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូម្រេ�បីខែត្តខែ�ែច�ណងខែ�លម្រេចញ់ម្រេដាយអងះភាពបះុម្រេណ្ដាះ �។
(3)	 ការម្រេ�បី�បាស់ខែ�លម្លាំន់ការហា�ឃាត់្ត៖..��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់�ត្តវូភាា ប់ខែ�ែច�ណងជ្ញា�ួយម្រេខំា�.ឬឧបករណ៍ចងម្រេផែងម្រេទីៀត្ត.(ឧ..“ចងថ្ងៃ�ម្រេជីួង

ជ្ញាប់�ំ”.ច�ម្រេពា�បុគឺះលណ្ដាមំ្លាំក់).ម្រេ�យី។
(4)	 ម្រេ�ម្រេពលម្រេ�បីខែ�ែច�ណង.��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ិន់�ត្តវូដាក់បុគឺះលម្រេនា�ផ្ទាក ប់�ុ�ម្រេទី។
(5)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូតា�ដាន់បុគឺះលខែ�ល�ត្តវូបាន់ចងម្រេដាយខែ�ែច�ណង.និ់ងម្រេធីើីសក�មភាពភំា�ៗ.�បសិន់ម្រេបីចាំ�បាច់.ម្រេ�ី�ីកីារពារសុ�ភាព.

និ់ងសុវត្តថិភាពរបស់បុគឺះលម្រេនា�។
(6)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ�ត្តវូឈឺប់ម្រេ�បីខែ�ែច�ណង.បនាា ប់ពីខែលងចាំ�បាច់កំងុការម្រេ�បី។

ការ�ណី៍� ��ណី្ដាល
(1)	 ��ន់តីអាជ្ញាា ធីរ.និ់ង�បធាន់��ន់តីទាំ�ងអស់�ត្តវូទីទួីលការបណះុ �បណ្ដាះ ល�សបតា�ម្រេ�លការណ៍ម្រេន់��ះ ងម្រេហាចណ្ដាស់�ះងកំងុ�ួយឆំ្នាំ�។.

ការបណះុ �បណ្ដាះ លគួឺរខែត្ត៖.
(a)	ជ្ញាការបញ្ចូេូល�ំថ្ងៃន់ការម្រេរៀន់សូ�ត្តកំងុថំាក់ម្រេរៀន់.និ់ងខែផកិម្រេលីម្រេសណ្ដារយីះូ។.
(b)	រ�ួបញ្ចូេូលថ្ងៃ�គូឺស�គឺ�ន៍់.ម្រេ�ម្រេពលខែ�លពាក់ព័ន់ធ.និ់ងអាចម្រេ�រចួ។
(c)	 រ�ួបញ្ចូេូលច�ម្រេណ��ឹងខែផកំវបីធី�៌.ម្រេ�ី�ីយីល់�ឹងពីស�គឺ�ន៍់ខែ�លរងការបះ�ពាល់�ុសៗ�ំ.និ់ងថាម្រេតី្តបទីពិម្រេ�ធីន៍់ថ្ងៃន់ការអនុ់វត្តត

ចាប់ខែ�ល�ត្តវូម្រេគឺម្រេរសីម្រេអីងពូជួ�សន៍់.និ់ង�បព័ន់ធយុត្តតិធី�៌ឧ�កិ�ឋក�មអាចបះ�ពាល់�ល់ការ�បា�ស័យទាំក់ទីងជ្ញា�ួយបះូលិស
�ះ ងណ្ដា�ំ�។.

(2)	 ម្រេ�លការណ៍ម្រេន់�គួឺរខែត្តបញ្ចូេូលកំងុក�មវធីិីសិកាយុទីធ��សតការពារ�ួំន់។.


