ែខមករ ឆន ំ២០១២

ករផតនទេទសសមមរតនឹងបទេលមស
 ៖ ករផតនទេទស និងករលុប
៏ នរបសិទធភព េនកមពុជ តមរយៈ
បំបត់អំេពហង
ិ សេដយអសុដ
ី ដម

ករបេងកត និងករអនុវតតន៍ចបប់

មជឈមណឌលសិទធិមនុសសកមពុជ (ម.ស.ម.ក)
ម.ស.ម.ក គឺ ជអងគករមិនែមនរដឋភិ បល ឯករជយ និងមិនចូលបកសសមព័នធ ែដលេធវករេដមបីេលក
កមពស់ និងករពរលទធិរបជធិបេតយយ និងករេគរពសិទិធមនុសសេនរពះរជណចរកកមពុជ (កមពុជ)។ ទសសន
វ ិស័យរបស់េយង គឺ កមពុជគមនអំេពហិងស ែដលរបជពលរដឋទទួលបនសិទិធជមូលដឋន មនសិទិធេសមគន និង

រតូវបនផតល់អំណច េដមបីចូលរួមកនុងលិទិធរបជធិ បេតយយ និងទទួលបនករែចករ ំែលកផលរបេយជន៍ ពីករ
អភិវឌឍន៍របេទសកមពុជ។ េយងចង់បននីតិរដឋជជងនិទណឌភព សថប័នរ ឹងមំជជងបុគគលខលំង និងសងគម

េសរ ីពហុបកសែដលភពចរមុះរតូវបនេគែសវងរក
សលកសញញរបស់េយង

និងអបអរសទរជជងករមិនេអេព

គឺ រប
ូ សតវរពបសេហរេចញពីរងវង់ៃផទេមឃពណ៌េខៀវ

និងករដក់ េទស។

ែដលតំណងឲយករទមទរ

េសរ ីភពេនកមពុជ។

េសចកតីែថលងអំណរគុណ
របយករណ៍ “ករផតនទេទសសមមរតនឹងបទេលមស ៖ ករផតនទេទស និងលុបបំបត់ អំេពហិងស

េដយអសុីដដ៏ មនរបសិទធភព េនកមពុជ តមរយៈករបេងកត និងករអនុវតតន៍ចបប់” (របយករណ៍) ទទួល
ករគំរទែផនកមូលនិធិពី រកសួងករបរេទសសហរដឋអេមរ ិក។ ែតរល់គំនិត របកគំេហញ និងេសចកតីសននិដឋន
េនទីេនះ

ជគំនិតរបស់អនកនិពនធ

េនះេទ។

និងមិនបនឆលុះបញ
ច ំងពីទសសនៈរបស់រកសួងករបរេទសសហរដឋអេមរ ិក

សំណួរ ឬករផតលម
់ តិេយបល់ែកលមអ
របសិនេប អនកមនសំណួរ

ឬចង់បនព័ត៌មនបែនថមអំពីរបយករណ៍េនះ

ឬមនបំណងចង់ផតល់មតិ

េយបល់ែកលមអ សូមអុីែម៉លមកកន់ info@cchrcambodia.org ។
របយករណ៍េនះ និងករេបះពុមពផសយដៃទេទៀតរបស់ ម.ស.ម.ក គឺ អចរកបនេនេល េគហទំព័រ
របស់ ម.ស.ម.ក www.cchrcambodia.org និងេគហទំព័រសិទិធមនុសស របស់ ម.ស.ម.ក www.sithi.org ។

(CC) ឆនំ២០១១ មជឈមណឌលសិទិធមនុសសកមពុជ
ផទះេលខ ៧៩៨ ផលូវេលខ ៩៩ បឹងរតែបក

ខណឌចំករមន រជធនី ភំនេពញ រពះរជណចរកកមពុជ
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និយមន័យ និងអកសរកត់
ចបប់រគប់ រគងអសុីដខលំង

ចបប់សីព
ដ ី កររគប់ រគងអសុីដខលំង របស់កមពុជ

អនុម័តេនៃថងទី០៤ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១១ និងចូល

ជធរមនេនែខធនូ ឆនំ២០១១ អតថបទចបប់មន
េនកនុងឧបសមព័នធ១ កនុងរបយករណ៍េនះ
របយករណ៍អសុីដ

នំគនបញឈប់ អំេពហិងសេដយអសុីដេនកមពុជ
ចងរកងេដយ អ.ជ.ជ.អ.ក និង ម.ស.ម.ក
ែខឧសភ ឆនំ២០១០

ម.ជ.អ

មូលនិធិជនរងេរគះេដយអសុីដ

មូលនិធិ អវ ៉ន

មជឈមណឌលអវ ៉នពិភពេលក េដមបីរសតី និង
យុតិតធម៌េនសលចបប់ ខរែណល

កមពុជ

រពះរជណចរកកមពុជ

អ.ជ.ជ.ក.អ

អងគករជួយជនរងេរគះកមពុជេដយសរអសុីដ

ម.ស.ម.ក

មជឈមណឌលសិទិធមនុសសកមពុជ

រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ

រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌៃនរពះរជណចរកកមពុជ

ឆនំ ២០០៧
រដឋធមមនុញញ

រដឋធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជ

ចបប់អំេព ហិងសកនុងរគួសរ

ចបប់សីតពីករទប់សកត់អំេព ហិងសកនុងរគួសរ

ក.អ.ស.ព.ន

កតិកសញញអនតរជតិ សីតពីសិទិធពលរដឋនិង សិទិធ

និងកិចចករពរជនរងេរគះ ឆនំ២០០៥

នេយបយ ឆនំ១៩៦៦
លីកដូ

អងគករសមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទិធមនុសស
លីកដូ

ក.ម.ផ

រកសួងមហៃផទ

ក.ឧ.រ.ថ

រកសួងឧសសហកមម ែរ ៉ និងថមពល

ម.ក.ជ.គ.អ.ប

មូលនិធិរបស់រកុមរបឹកសជតិ រគប់ រគងអសុីដ
របេទសបង់កលេដស

រកមរពហមទណឌ

រកមរពហមទណឌៃនរពះរជណចរកកមពុជ ឆនំ

២០១០
របយករណ៍

របយករណ៍សតីពីេសចកតីរពងចបប់អសុីដ

រដឋភិ បល

រជរដឋភិ បលកមពុជ
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១. េសចកតីេផតម
េនៃថងទី១៨ ែខមករ ឆនំ២០១១ បុរសពីរនក់បនជិះម៉ូតូមកជិត និងបនវយរបហរេដយជះទឹកអសុីដ
ចក់អគុយរបែហលកនលះលីរតេលរសតីពីរនក់ េនរជធនីភំនេពញ។1 ជនរងេរគះមនក់រងរបួសរលកេលៃផទមុខ ែភនក
និងដងខលួន ចំែណកជនរងេរគះមនក់េទៀតរងរបួសរលកមិនសូវជធងន់ធងររតង់េជង និងៃដ។ រសតីទំងពីររូបេនះ រតូវ
ទទួលេរគះថនក់េដយសរែតមនករេឈលះរបែកកនឹងមិតរត ម
ួ ករងរមនក់

ែដលមនករអះអងថជអនកបញ
ជ ឲយ

មនករវយរបហរេនះ។ បួនៃថងេរកយមក ជនេលមសទំងពីររូប និងអនកេផតមគំនិត រតូវបនេចទរបកន់ពីបទរបរពឹតត
អំេពហិងសេដយេចតន ជមួយនឹងសថនទមងន់េទសកនុងមរត២១៧ និង២១៨ ៃនរកមរពហមទណឌ។2 កលពីៃថងទី២២

ែខមិថុន តុលកររជធនីភំនេពញ បនកត់េទសេឈមះ ហវ ឡ ឲយជប់ពនធនគរចំនួន ៣ឆនំ ពីបទេផតមគំនិត។
ចំែណកសវមីរបស់ ហវ ឡ េឈមះ េណ ផនិត េហយបអូនៃថលរបុស េឈមះ េណ ផែណត រតូវកត់េទសឲយជប់

ពនធនគរ ចំនួន ៤ឆនំ និង ៣ឆនំ េដយែឡកពីគន។3 ែតជនរងេរគះវ ិញទទួលភពឈឺចប់ែផនករងកយ និងភពភ័យ
ខលចដក់កុនងចិតត េរបៀបដូចជទទួលរងទរុណកមមេពញមួយជីវ ិតដូេចនះែដរ។
ករណីខងេលគឺជករណីវយរបហរេដយអសុីដេលកទីមួយកនុងឆនំ២០១១ ែដលជករបងហញឲយេឃញនូវ

អំេពហិងសេដយអសុីដដ៏ៃរពៃផសែដលបនតេកតមនេនកនុងរបេទសកមពុជ ។ កនុងរយៈេពល ៦ែខដំបូងៃនឆនំ២០១១
អងគករជួយជនរងេរគះេដយសរអសុីដេនកមពុជ (អ.ជ.ជ.ក.អ) កត់រតថមនករណីវយរបហរចំនួន ៦ករណី

និងេរគះថនក់េដយៃចដនយចំនួន ៣ករណី ែដលមនចំនួនជនរងេរគះចំនួន ១៥នក់។ អ.ជ.ជ.ក.អ ជមូលនិធិជួយ
ជនរងេរគះេដយសរអសុីដឈនមុខេនកមពុជ

កនុងឆនំ២០០៩ បនកត់រតករណីវយរបហរចំនួន ២៨ករណី
ែដលបណ
ត លឲយមនជនរងេរគះចំនួន ៣៣នក់។ កលពីឆនំមុន ចំនួនករវយរបហរេដយអសុីដធលក់ចុះ គឺមន
4

ករកត់រតករណីវយរបហររតឹមែត ១៩ករណីប៉ុេណណះ ប៉ុែនតចំនួនជនរងេរគះែបរជេកនេឡង ែដលមនរហូតដល់
េទ ៤០នក់។5 មួយភគបីៃនចំនួនជនរងេរគះទំងអស់ គឺជជនរងេរគះេដយអេចតន ែដលេនជិតជនរងេរគះ
េទះបីជតួេលខែដលរតូវបនកត់រតមនករែរបរបួលពីមួយឆនំេទមួយ
េគលេដកនុងេពលៃនករវយរបហរ។6
ឆនំពិតែមន ែតកុំេភលចថេនមន “តួេលខងងឹត”7 ែដលជចំនួនករណីវយរបហរមិនបនរយករណ៍ េនមិនទន់ដឹង
ចបស់េទថមនចំនួនប៉ុនមនករណី។ អ.ជ.ជ.ក.អ បនេធវករប៉ ន់សមនថ ”ចំនួនងងឹត” ថយ៉ ងេហចណស់ អច
មនចំនួនេរចនរបហក់របែហលនឹងចំនួនែដលបនរយករណ៍ែដរ។8
ជីវភពរកីរក

រស់េនតំបន់ដច់រសយល

េដយេហតុថ

ជនរងេរគះមួយចំនួនមន

និងមិនបនដឹងពីដំេណរករដក់ពកយបណឹត ង

និងមិនអចសុំករជួយ

សេរងគះពីអងគករមិនែមនរដឋភិបល (អងគករ) ែថមទំងមនករភ័យខលចករគរមមកំែហងពីជនេលមស អចជកតត
ែដលេធវឲយជនរងេរគះមិនហ៊នរយករណ៍។

1

េឆង សុខហុង និង ហសមប័រ ភីតទ័រ “ជនសងស័យ៣នក់ រតូវបនចប់ខួលនកនុងករណីវយរបហរេដយអសុីដេលកទីមួយ កនុងឆនំ២០១១” ឌឹ ែខមបូឌ េដលី ៃថងទី២០ ែខមករ ឆនំ២០១១,
ឃី សុវឌ
ុ ឍី និងហសមប័រ ភីតទ័រ “ជនសងស័យកនុងករណីវយរបហរេដយអសុីដរតូវបនសួរចេមលយកលពីមសិលមិញ” ឌឹ ែខមបូឌ េដលី ៃថងទី២១ ែខមករ ឆនំ២០១១, មុំ គនធ “តុលករ
េចទរបកន់បុគគល៣នក់ កនុងករណីវយរបហរេនរជធនី” ភនំេពញប៉ុសិ៍ត ៃថងទី២១ ែខមករ ឆនំ២០១១, មុំ គនធ “ជនសងស័យ៣នក់ រតូវបនេចទរបកន់កុនងករណីវយរបហរេដយ
អសុីដ” ភនំេពញប៉ុសិ៍ត ៃថងទី២៤ ែខមករ ឆនំ២០១១។

2
3

ដូចខងេល។

ឃី សុវឌ
ុ ឃី “បុគគល៣នក់ រតូវបនកត់េទសកនុងករណីវយរបហរេនភនំេពញ” ឌឹ ែខមបូឌ េដលី ៃថងទី១០-១២ ែខមិថុន ឆនំ២០១១, ឃី សុវឌ
ុ ឍី “តុលកររកុងភនំេពញ ផតនទេទសបុគគល
៣នក់ កនុងករណីវយរបហរេដយអសុីដ” ឌឺ ែខមបូឌ េដលី ៃថងទី២៣ ែខមិថុន ឆនំ២០១១។
4
អងគករជួយជនរងេរគះេដយសរអសុីដេនកមពុជ (អ.ជ.ជ.ក.អ) របយករណ៍របឆំឆនំ២០០៩ អចអនបន ៖ http://www.cambodianacidsurvivorscharity.

org/annual%20report2009.pdf ។
5
6

អ.ជ.ជ.ក.អ របយករណ៍របចំឆនំ២០១០ អចអនបន ៖

http://www.cambodianacidsurvivorscharity.org/annual%20report2010.pdf ទំព័រ ទី៤ ។

អ.ជ.ជ.ក.អ និង មជឈមណឌលសិទិធមនុសសកមពុជ (ម.ស.ម.ក) “នំគនបញឈប់អំេពហិងសេដយអសុីដ េនកមពុជ” (អ.ជ.ជ.ក.អ និង ម.ស.ម.ក ភនំេពញ កមពុជ ែខឧសភ ឆនំ២០១០)
ទំព័រទី៣ ។

7
8

ិ យកនុងេពលបចចុបបនន” (េរងពុមព ែអស ឌី យូ ទីរកុងឡេអ ឆនំ២០០៦) ។
ចន់ វ៉ ន់ ឌីក, អុីរន
ិ សែជល ែរកនដ៍ និង លីអូ ធួនលីត “ឧរកិដវឋ ទ

ិ ិឆក ឆនំ២០១០។ សូមអនរបយករណ៍របចំឆនំបែនថម កំណត់សមគល់េលខ៥ ទំព័រ៥ ។
លទធផលៃនបទសមភសន៍ជមួយសមជិកៃន អ.ជ.ជ.ក.អ កនុងែខវច

4

រជរដឋភិបលកមពុជ (រដឋភិបល) បនចប់េផតមចត់វ ិធនករវ ិជជមនេដមបីបំបត់នូវសកមមភពដ៏គួរឲយភ័យ

ខលចទំងេនះ និងបនទទួលសគល់ថសកមមភពែផនកនីតិបញញ តិត ចំបច់សរមប់ករបញឈប់បទេលមសដ៏សហវៃរពៃផស
ទំងេនះ។

ចប់តំងពីឆនំ២០១០

គណកមមធិករពិេសសមួយបនេធវករេលចបប់ថីមមួយ

ែដលបនអនុម័តេដយ

គណរដឋមរនតី និងយកមកជែជកពិភកសកនុងរដឋសភេនៃថងទី០២ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១១ និងអនុម័តេនៃថងទី០៤ ែខវ ិចឆិក
9

ឆនំ២០១១ និងចូលជធរមនកនុងែខធនូ ឆនំ២០១១។10 ចបប់េនះមនបទបបញញ តិតវ ិជជមនមួយចំនួនែដលមនករចំបច់

កនុងករកត់បនថយអំេពហិងសេដយអសុីដ
ែដលពក់ព័នធនឹងករចត់ទុកអំេពហិងសេដយអសុីដជបទេលមស
េទសបបញញ តិដ
ត ៏ស័កិតសមសរមប់ជនេលមស កររគប់រគងេលករលក់ ករទិ ញ ករែចកចយ និងដឹកជញូជ នអសុីដ និង

ករគំពរជនរងេរគះ ។ ប៉ុែនត បញញ តិម
ត ួយចំនួនមនភពមិនចបស់លស់ មិនេពញលកខណៈ ឬក៏តរមូវឲយមនករ
អនុម័តនូវអនុរកឹតយបែនថមេទៀត
បំបត់អំេពហិងសេដយអសុីដ ។

េសចកដីែណនំកុនងករអនុវតត

េដមបីធនឲយចបប់េនះអចមនរបសិទធភពកនុងករ

េគលបំណងៃនរបយករណ៍េនះ គឺេធវករវ ិភគយ៉ ងទូលំទូលយមកេលចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង ែដល
អនុម័តេដយរដឋសភ

េដមបីវយតៃមលពីភពខលំង

និងភពេខសយរបស់ចបប់េនះ។

េដមបីអចេធវែបបេនះបន

របយករណ៍េនះបនវ ិភគចបប់អសុីដ ជុំវ ិញពិភពេលក ពិចរណពីចំណុច “វ ិជជមន” កនុងចបប់អសុីដេផសងៗ
ែដលអចេដះរសយបញ
ហ និងចំណុចវ ិវទជុំវ ិញអំេពហិងសេដយអសុីដយ៉ ងមនរបសិទធភព និងចំណុច “អវ ិជជ
មន” កនុងចបប់អសុីដេផសងៗែដលបរជ័យកនុងករេដះរសយបទេលមសទំងេនះ ។ ពក់ព័នធនឹងចំណុចេនះ េយង
បនរកេឃញមូលបទែដលេកតមនជញឹកញប់ ចំនួនបួន កនុងចបប់អសុីដកនុងរបេទសេផសងៗ។ ចំណុចទំងេនះ

មន (១) ករចត់ទុកអំេពហិងសេដយអសុីដជបទេលមស (២) កររគប់រគងករលក់ ែចកចយ កន់កប់ និងដឹក

ជញូជ នអសុីដ (៣) ករកត់េទស និងផតនទេទស និង (៤) ករគំពរជនរងេរគះ។ របយករណ៍េនះ បនេរបចំណុច
េគលទំងេនះេដមបីវ ិភគ
និងវយចបប់រគប់រគងអសុីដខលំងសរមប់កមពុជបចចុបបនន
និងផតល់ជអនុសសន៍ជូន

រដឋភិបល នូវចំណុចមួយចំនួនែដលគួរែតមនេនកនុងចបប់ ខលឹមសរេនកនុងអនុរកឹតយ និងករែណនំែដលគួរែតរតូវ

បនអនុវតត េដមបីបែនថមេទកនុងចបប់ និងេរជមែរជងចំេពះករអនុវតតចបប់បនទប់ពីចបប់េនះចូលជធរមន។

កនុងេសចកតីេផតមេនះ ម.ស.ម.ក បងហញពីសវតររបស់បញ
ហ ពក់ព័នធនឹងអំេពហិងសេដយអសុីដេនកមពុជ។
េសចកតីេផតមេនះ ក៏បនបងហញរូបភពរួមៃនរកបខណឌចបប់បចចុបបននែដលមនចំេពះអំេពហិងសេដយអសុីដផងែដរ។

កនុងែផនកទី២ ម.ស.ម.ក េធវករវ ិភគចបប់អសុីដកនុងរសុក និងកនុងែដនសមតថកិចចដៃទេទៀត េដយែផអកេលមូលបទ
ទំងបួនខងេល។ កនុងែផនកទី៣ េយងនឹងពិនិតយេមលេលចបប់រគប់រគងអសុីដខលំងសរមប់កមពុជ េធៀបេទនឹង
មូលបទទំងបួនខងេល កត់សមគល់ពីចំណុចខលំង និងផតល់អនុសសន៍េដមបីពរងឹងបញញ តិតេផសងៗ និងករអនុវតតៃន
ចបប់េនះ។

១.១ អំេពហិ
ហង
ិ សេដយ
ី េនកមព
សេដយអសុ
េដយអសុដ
េនកមពុជ
កនុងរបយករណ៍ នំគនបញឈប់អំេពហិងសេដយអសុីដេនកមពុជ11 ែដលរួមគនតក់ែតងេដយ អ.ជ.ជ.ក.អ
និង ម.ស.ម.ក (របយករណ៍អសុីដ) បនបញ
ជ ក់ថរសបេពលែដលអំេពហិងសេដយអសុីដជបតុភូតកនុងរបេទស
កំពុងអភិវឌឍមួយចំនួន កតតកនុងរសុកនីមួយៗរួមចំែណកយ៉ ងសំខន់កុនងករវយរបហរ។ ជទូេទ េនកមពុជ ករ
វយរបហរេដយអសុីដ គឺជលទធផល ឬរតូវបនេមលេឃញថជមេធយបយៃនករេដះរសយជេមលះ ែដលករ
វយរបហរភគេរចនេកតេឡងេរពះែតបញ
ហ រគួសរ ឬបញ
ហ ផទល់ខួលន។12 ឧទហរណ៍ “មូលេហតុមួយកនុងចំេណម

មូលេហតុជេរចនៃនករវយរបហរេដយអសុីដ គឺ ជករសងសឹកចំេពះភពមិនេសមះរតង់កុនងទំនក់ទំនងេសនហ
9

ម៉ រ ី កូសូលវសគី និង មុំ គនធ “គណៈរដឋមរនតីអនុម័តេសចកតីរពងចបប់សីព
ត ីកររគប់រគងអសុីដ” ភនំេពញប៉ុសិ៍ត ៃថងទី ២៩ ែខសីហ ឆនំ២០១១។

10
11
12

ិ ិឆក ឆនំ២០១១
មុំ គនធ “ចបប់រគប់រគងអសុីដសងឃឹមថនឹងរតូវបនអនុម័ត” ភនំេពញប៉ុសិ៍ត ៃថងទី៤ ែខវច

អ.ជ.ជ.ក.អ និង ម.ស.ម.ក កំណត់សមគល់េលខ៦ ។
ដូចខងេល ទំព័រទី៤ ។

5

ដូចជរបពនធែដលបតីផិតកបត់ វយរបហររសីកំណន់ របស់បីតខួលន ឬករណីមួយេទៀត រសីកំណន់ ជអនកវយរបហរេល

របពនធេដមវ ិញ” ។13 របយករណ៍អសុីដក៏បនបញ
ជ ក់ផងែដរថ ជេមលះែផនកអជីវកមម និងដីធីលក៏ជមូលេហតុចមបង
មួយកនុងករវយរបហរេដយអសុីដផងែដរ ដូចជករណីែដលបនេលកេឡងកនុងែផនកដំបូងៃនរបយករណ៍េនះជ
េដម។ េនកមពុជ ករណីវយរបហរេលបុរសមនចំនួនរបហក់របែហលនឹងរសតីែដរ។ ចំែណកអនករបរពឹតប
ត ទេលមស
មនទំងបុរស និងរសតី េទះជ “តមរបយករណ៍បញ
ជ ក់ថជទូេទ ជនេលមសគឺជរសតីេរចនជងបុរស” ក៏ េដយ។14
មនមូលេហតុជេរចន ែដលអសុីដរតូវបនេគេរបជមេធយបយរបរពឹតអ
ត ំេពហិងសេនកមពុជ។ េយងកត់

សមគល់េឃញថ ភពងយរសួលកនុងករយកអសុីដមកេរប តៃមលទប ភពងយរសួលកនុងករដឹកជញូជ ន និងេរប

េដយគមនអនកចប់អរមមណ៍ េហយជពិេសសករមនអសុីដគឺជអំេពរសបចបប់ ចំណុចទំងេនះេហយ ែដលជ
កតតសំខន់េធវឲយមនុសសចូលចិតតេរបអសុីដ។

អសុីដមនភពងយរសួលកនុងករទិញជងអវុធដៃទេទៀត

ដូចជ

កំេភលង ប៉ុែនតអចបណ
ត លឲយមនភពខតបង់យ៉ងធងន់ធងររបហក់របែហលគន។

េនកមពុជ វបបធម៌និទណឌភពជុំវ ិញអំេពហិងសេដយអសុីដកនុងករណីជេរចន ជលទធផលែដលេធវឲយជន
េលមសមិនរតូវបននំយកមកករកត់េទស។ និទណឌភពគឺជ “ចលនជំរញ
ុ េទមក”15 េហយកររបរពឹតែត បបេនះ
ជំរញ
ុ ឲយអនកដៃទហ៊នរបរពឹតតសកមមភពដូចគន។

េដយសរែតជនេលមសេនែតអចេគចផុតពីករផតនទេទសជបនត

បនទប់ ចំណុចេនះអចេធវឲយមនករទទួលសគល់កុនងសងគមថជមេធយបយ ែដលអចទទួលយកបនកនុងករេដះ

រសយជេមលះ។ ដូេចនះ ករេរៀបចំបេងកតចបប់ និងយនតករដ៏រតឹមរតូវ មនសរៈសំខន់ណស់ េដមបីធនថជនេលមស

រតូវែតទទួលករផតនទេទស េហយចំណុចទំងេនះនឹងេដរតួជករររំងដ៏មនរបសិទធភពេដមបីបញឈប់ជនេលមសមិន
ឲយរបរពឹតតសកមមភពែបបេនះតេទេទៀត។

១.២ រកបខណឌចបប់បចច
បចចុបបនន
បចចុបបននេនកមពុជ
រកបខណឌចបប់េនមិនទន់អចេដះរសយអំេពហិងសេដយអសុីដឲយបនរគប់រគន់
េនេឡយេទ។ េសទរែតគមនចបប់រគប់រគង ឬដក់កំហិតមកេលលទធភពេរបរបស់អសុីដ។ ដូេចនះេបេទះបីជរកសួង
ឧសសហកមម ែរ ៉ និងថមពល (ក.ឧ.រ.ថ) ផតល់អជញប័ណណេដមបីនំអសុីដចូល និងកំណត់បញញ តិតឲយអនុវតត និងកំហិតេល
ករនំចូលក៏ពិតែមន

ែតេនមនឧបសគគមួយចំនួនសរមប់ករលក់អសុីដបនទប់ពីរតូវបននំចូលរួចេហយ។

ជ

ពិេសស ចបប់េនះក៏មិនបនែចងសតីពីលទធភពៃនករទិញ លក់ ដឹកជញូជ ន ឬរកសទុកអសុីដេនះេទ។
ចបប់រពហមទណឌបចចុបបនន ក៏េនមនកងវះខតកនុងករេដះរសយអំេពហិងសេដយអសុីដែដរ។ រកមរពហម-

ទណឌ ខកខនមិនបនផតល់សុពលភពជក់លក់ចំេពះករចត់ទុកអំេពហិងសេដយអសុីដជបទេលមសរពហមទណឌ
េហយែដលនឹងរតូវផតនទេទសតមចបប់16 េហយែថមទំងគមនករអះអងពីករចត់ទុកករលក់ ែចកចយ ឬកន់
កប់អសុីដេដយគមនអជញប័ណណ

ឬលិខិតអនុញញតជបទេលមសែដរ។

ជក់លក់សីព
ត ីករវយរបហរេដយអសុីដ

េទះបីជរកមរពហមទណឌមិនបនែចងយ៉ ង

ប៉ុែនតរកមេនះបនែចងពីករផតនទេទសយ៉ ងធងន់ធងរចំេពះបទេលមសៃន

“អំេពទរុណកមម និងអំេពេឃរេឃ” និងករេរបអំេពហិងសេដយេចតន កនុងករណីែដលអំេពេនះបណ
ត លឲយជនរង

េរគះបត់បង់អវយវៈ ឬពិករភពជអចិៃរនតយ៍ ែដលទំនងជអចអនុវតតជមួយករណីអំេពហិងសទឹកអសុីដបន។17
ក៏ប៉ុែនត ទណឌកមមចំេពះអំេពែបបេនះគឺរតូវជប់ពនធនគររតឹមែតពី ៥ េទ ១០ឆនំ ប៉ុេណណះ ។

13
14
15
16
17

ដូចខងេល ។
ដូចខងេល ទំព័រទី៣ ។
ដូចខងេល ទំព័រទី១៦ ។
មរត២៧-២៨ និងមរត៤៧-៤៨ មរត១៩៩-២០១ ៃនរកមរពហមទណឌបនេលកេឡងសតីពីអំេពហិងស និងករេរបរបស់អវុធប៉ុែនតមិនបនបញ
ជ ក់ពីអំេពហិងសេដយអសុីដេនះេទ។
មរត២២៣ ៃនរកមរពហមទណឌ។

6

របយករណ៍អសុីដ បងហញថេនកមពុជ អំេពហិងសេដយអសុីដគឺមិនទន់មនករទទួលសគល់ជទូេទ

ថជបទេលមសរពហមទណឌែដលទមទរឲយរដឋមនកតពវកិចចេធវអនតរគមន៍េនះេទ
រគួសរកលពីមុន។

18

គឺដូចគននឹងករណីអំេពហិងសកនុង

ចបប់សីព
ត ីករទប់សកត់អំេពហិងសកនុងរគួសរ និងកិចចករពរជនរងេរគះ ឆនំ២០០៥ (ចបប់អំេព

ហិងសកនុងរគួសរ) បនេបះជំហនដ៏សំខន់មួយ េដយបនចត់ទុកអំេពហិងសកនុងរគួសរជបទេលមស និងបំភឺលរល់

ភពមិនចបស់លស់ពក់ព័នធនឹងចរ ិតលកខណៈៃនបទេលមសរបស់អំេពហិងសរបេភទេនះ និងករជែជកែវកែញកែដល
េកតេឡងជបនតបនទប់ េហយែដលអំេពហិងសកនុងរគួសររតូវបនេមលេឃញថមិនែមនជេរឿងរគួសរតេទេទៀតេទ
ប៉ុែនតគឺជបទេលមសរពហមទណឌែដលទមទរឲយមនករអនតរគមន៍េដមបីធនឲយមនករករពរដល់ជនរងេរគះ និង

សធរណជនទូេទ។ ប៉ុែនត ចបប់អំេពហិងសកនុងរគួសរ ក៏េនមនករខវះខតកនុងករេដះរសយអំេពហិងសេដយ
អសុីដផងែដរ

េរពះចបប់េនះអនុវតតបនចំេពះសមជិករគួសរមនក់ែដលជះទឹកអសុីដេលសមជិករគួសរមនក់

េទៀតប៉ុេណណះ ដូេចនះ មិនអចអនុវតតចំេពះបុគគលែដលជះទឹកអសុីដេលបុគគលដៃទេនះេទ។19

18
19

អ.ជ.ជ.ក.អ និង ម.ស.ម.ក កំណត់សមគល់េលខ៦ ទំព័រទី១៧ ។
សូមអនចបប់សីតពីករទប់សកត់អំេពហិងសកនុងរគួសរ និងកិចក
ច រពរជនរងេរគះ ឆនំ២០០៥ (អនុម័តៃថងទី១៦ ែខកញញ ឆនំ២០០៥ ចូលជធរមនៃថងទី២៤ ែខតុល ឆនំ២០០៥) ។

7

២. បញញ តតិសខ
ំ ន់ៗកនងចបប់
សព
ី ត ីកររគប់រគងអសុដ
ី ខល ំង
ុ
កនុងកររសវរជវដ៏លមអិតរបស់េយង
េយងបនេធវករពិចរណេលចបប់
និងេសចកតីរពងចបប់របស់
របេទសដៃទែដលបនរងេរគះពីអំេពហិងសេដយអសុីដផងែដរ។ ករយកចិតតទុកដក់ជពិេសស បនេផតតេល
របេទសបង់កលែដស ែដលបនបេងកតចបប់ដ៏ជក់លក់មួយេដមបីេដះរសយជមួយអំេពហិងសេដយអសុីដកលពី
ឆនំ២០០២។20 កររតួតពិនិតយចបប់ រពមទំងភពខលំង និងភពេខសយៃនចបប់របស់របេទសទំងេនះ មនសរៈសំខន់ណស់ េដមបីឲយមនករយល់ដឹងពីរបេភទបញញ តិតែដលចំបច់េដមបីឲយចបប់រគប់រគងអសុីដេនកមពុជកន់ែត

មនរបសិទភ
ធ ពខលំងេឡង។

េយងតមអនុសសន៍កុនងរបយករណ៍អសុីដ21

និងដូចបនឆលុះបញ
ច ំងកនុងរបយ

ករណ៍របស់មូលនិធិអវ ៉ន សតីពីករទប់សកត់អំេពហិងសទឹកអសុីដេនបង់កលែដស កមពុជ និងប៉ គីសថន នេពលថមីៗ
េនះ22 ចបប់ទំងអស់គួរែតបញូច លនូវវ ិធីសរសតែបបពហុវ ិធនករវ ិន័យសរមប់អំេពហិងសេដយអសុីដ។ ែផនកេនះ
មនេលកេឡងពីករចងរកងៃនកររសវរជវរបស់េយង

បេងកតចបប់អសុីដ

“មនរបសិទធភព”

ែដលេយងនឹងបងហញពីកតតែដលេយងពិចរណថអច

និងកតតែដលបេងកតចបប់អសុីដ

សមគល់កុនងេសចកតីេផតម ករវ ិភគរបស់េយង ែផអកេលចំណុចបួនគឺ

“គមនរបសិទធភព”។

ដូចែដលបនកត់

(១) ករចត់ទុកអំេពហិងសេដយអសុីដជបទ

េលមស (២) កររគប់រគងករដឹកជញូជ ន ករលក់ និងករកន់កប់អសុីដ (៣) ករផតនទេទសជនេលមស និង(៤) ករ

គំពរជនរងេរគះ។ ចំណុចទំងេនះ នឹងរតូវបនេលកយកមកពិនិតយេមលជបនតបនទប់។

២.១ ករចត់
ទក
ុ អំេពហិ
ហង
ិ សេដយ
ី ជបទេលមស

ករចត់ទុ
សេដយអសុ
េដយអសុដ
រគប់ចបប់អសុីដ រតូវែតទទួលសគល់ថអសុីដ ឬសរធតុែដលអចកត់បំផលញសច់ េនេពលែដលេរប
ជះ េរសច ឬមេធយបយដៃទ ែដលមនបំណងបងកឲយមនករឈឺចប់ដល់រប
ូ រងកយ េធវឲយខូចរូបសមផសស ឬ
បណ
ត លឲយបុគគលដៃទបត់បង់ជីវ ិត រតូវចត់ទុកជអវុធ និងរតូវបនេរបជអវុធ។ ចបប់គួរែតពិចរណនូវករខូច
ខតដ៏ធងន់ធងរែដលអវុធទំងេនះបណ
ត លឲយមន ឯករេរបរបស់អសុីដ ឬសរធតុទំងេនះជអវុធ គួរែតរតូវបន
ពិនិតយេមលឲយបនម៉ត់ចត់កុនងចបប់។
កនុងែផនកៃនករចត់ទុកអំេពហិងសេដយអសុីដជបទេលមស និយមន័យដ៏ទូលយរបស់ “អសុីដ” ែដល
រួមមនសរធតុកត់បំផលញសច់ និងសរធតុគីមីទំងអស់ែដលអចេរបេធវជមេធយបយរបរពឹតតអំេពហិងសដូចបន
េរៀបរប់ខងេល

រតូវែតបញូច លកនុងចបប់េនះ។

ឧទហរណ៍

មរត២(ខ)

ៃនចបប់សីព
ត ីកររគប់រគងអសុីដរបស់

បង់កលែដស បនកំណត់និយមន័យអសុីដថ “ធតុផសំរគប់របេភទ ទំងខប់ រវ ឬជលបយ របស់អសុីដស៊ុលហវូរ ិក

អសុីដកល័ររ ីរឌិក អសុីដនីរទីក អសុីដផូស័រវ ិក អសុីដកបូលីក អសុីដរវេរបសរមប់ចក់អគុយ អសុីដរកូមិក និង

អសុីដលយ និងសរធតុែដលកត់បំផលញសច់ដៃទេទៀតែដលរដឋភិបលចត់ទុកថជអសុីដ” ។23 ចំណុចខលំង
របស់និយមន័យេនះគឺមនវ ិសលភពទូលំទូលយ

ែថមទំងបនទុកចេនលះសរមប់សរធតុដៃទេទៀតអចនឹងរតូវ

បនបញូច លេទកនុងបញជីនេពលអនគត របសិនេបមនកររកេឃញបែនថមេទៀត។
ចរ ិតលកខណៈៃនករវយរបហរេដយអសុីដគឺថ

កនុងករណីជេរចនែដលអនករបរពឹតតបទេលមស គឺមិនចំ
បច់ជអនកេផតមគំនិតេនះេទ ដូចឧទហរណ៍កនុងែផនកខងេដមៃនរបយករណ៍េនះជភសតុតងរសប់។ ដូេចនះ គឺ ជ

20
21
22

សូមអនចបប់សីតពីកររគប់រគងអសុីដ និងចបប់សីតពីកររគប់រគងបទេលមសអសុីដ របស់បង់កលែដស។
អ.ជ.ជ.ក.អ និង ម.ស.ម.ក កំណត់សមគល់េលខ៦ ទំព័រទី៣៦ ។
៉ ពិភពេលកេដមបីរសតី និងយុតិតធម៌ េនសលចបប់ខរែណល និងគណៈេមធវៃី នទីរកុងញូវយ៉ក “ករទប់សកត់អំេពហិងសេដយអសុីដេន បង់កលែដស កមពុជ និង
មជឈមណឌលអវន

ឥណ
ឌ ” (២០១១) អចអនបន ៖

http://www.lawschool.cornell.edu/womenandjustice/Launch-event-Avon-Global-Center-report-on-acid-violence-inBangladesh-Cambodia-and-India.cfm ។
23

មរត២(ខ) ៃនចបប់សីតពីកររគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស ឆនំ២០០២។

8

េរឿងដ៏ចំបច់បំផុតែដលចបប់អសុីដទំងអស់ រតូវចត់ទុករល់សកមមភព របស់សហចរ ី អនកេផតមគំនិត និង/ឬអនក
សមគំនិតជបទេលមសដូចគនែដរ។24
ករចត់ទុកអំេពហិងសេដយអសុីដជបទេលមស គួរែតរតូវបនេមលេឃញថជែផនកមួយៃនវ ិធីសរសតែដល
មនលកខណៈរគបដណតប់ចំេពះអំេពហិងសេដយអសុីដ

ែដលេនះគឺជជំហនដ៏សំខន់កុងកិ
ន
ចចខំរបឹងែរបង

េដមបី

លុបបំបត់បទេលមសែបបេនះ ។ ចបប់ទំងអស់ រតូវែតមនេហដឋរចនសមព័នធ និងដំេណរករដ៏សមរសបេដមបីជំរញ
ុ
ឲយមនករចត់ទុកសកមមភពទំងេនះជបទេលមស។
ែបបេនះ។

25

របេទសបង់កលែដស

ជករណីសិកសដ៏លម
អ ួយកនុងសថនភព

រយៈេពល៣ឆនំ បនទប់ពីកររបកសឲយេរបចបប់សីព
ត ីកររគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស ឆនំ២០០២

មនកររយករណ៍ថអំេពហិងសេដយអសុីដបនតេកតមនេរចនេលសពី ៣០០ករណីកនុងមួយឆនំ េទះបីជចំនួនករ

វយរបហរេដយអសុីដបនធលក់ចុះជបនតបនទប់ពី ១៥េទ២០% ជេរៀងរល់ឆនំក៏េដយ។26 មូលេហតុមួយចំនួនគឺ
េដយសរកងវះខតៃនករវ ិវឌឍន៍បឋមដ៏សំខន់កុនងករណីអំេពហិងសេដយអសុីដ

បនទប់ពីមនករចត់ទុកជបទ

េលមសេហយ។ ចំណុចដំបូងបំផុត គឺកងវះខតភនក់ងរអនុវតតចបប់មនករបណុត ះបណ
ត ល ែដលមនសមតថភពេរៀប

ចំករេសុបអេងកតេលករណីវយរបហរេដយអសុីដបនរគប់រគន់។
រសប់េទេហយ

មរនតីនគរបលែដលមនករងរដ៏េរចនសនធឹក

មិនអចអនុវតតកតពវកិចេច សុបអេងកតរបស់ពួកេគបនយ៉ ងសមរសបេនះេទ។

ចំណុចេនះេធវឲយ

ករណីជេរចនមិនរតូវបននំេទតុលករ និងនិទណឌភពមនករេកនេឡង។ ករឆលុះបញ
ច ំងពីរបេទសបង់កលែដសគួរ

ឲយកត់សមគល់ណស់ េដយបញ
ជ ក់ថករចត់ទុកអំេពហិងសេដយអសុីដជបទេលមសែតមយ៉ ង គឺមិនទន់រគប់រគន់

េនះេទ។ អនកគំរទចបប់សីព
ត ីកររគប់រគងអសុីដថមីេនប៉ គីសថន បនេលកយកពីបញ
ហ របឈមៃនករអនុវតតចបប់មក
ពិចរណ។27 ដូេចនះបែនថមពីេលករដក់ឲយចបប់ពក់ព័នធនឹងអំេពហិងសេដយអសុីដឲយចូលជធរមន រដឋភិបលរតូវ
ធនថមនករបេងកតនូវេហដឋរចនសមព័នដ
ធ ៏ចំបច់ និងករអនុវតតន៍រតឹមរតូវ េដមបីឲយចបប់េនះមនរបសិទធភពពិត
របកដកនុងករបំបត់អំេពហិងសដ៏េឃរេឃទំងេនះ។

២.២ កររគប់
កររគប់រគងករ
រគងករលក់
ែចកចយ និងកន់កប់
កប់អសុ
អសុដ
ី ខលង
ំ
រគង
ករលក់ ែចកចយ
តមករកត់សមគល់កុនងរបយករណ៍អសុីដ

“របសិនេបគមនករបេងកតចបប់ដ៏សមរសបមួយសរមប់អនក

លក់ និងអនកទិញអសុីដ និងមនករអនុវតតន៍ចបប់យ៉ងតឹងរុង
ឹ រល់របព័នធចបប់នឹងខកខនមិនអចផតល់ករករពរដ៏
មនរបសិទធភពេទ” ។28 ករបេងកត និងដក់ចបប់ឲយអនុវតត សតីពីលទធភពទទួលបនអសុីដ និងសរធតុេរគះថនក់
ដៃទ ជជំហនដ៏សំខន់មួយកនុងករររំងអំេពហិងសេដយអសុីដ។29 ក.ឧ.រ.ថ ទទួលខុសរតូវកនុងករផតល់អជញប័ណណ

សរមប់ករនំអសុីដចូល និងដក់ចបប់ឲយអនុវតត និងដក់កំហិតចំេពះេលដំេណរករេនះេហយ។ ប៉ុែនតបចចុបបនន េន

មិនទន់មនរបបផតល់អជញប័ណណេនកមពុជ ែដលរគបដណតប់េលករលក់អសុីដ បនទប់ពីបននំចូលមកេនះេទ។

របព័នធផតល់អជញប័ណណ និងកររគប់រគង មនទំងេនកនុងចបប់របស់បង់កលែដស និងេសចកដីរពងចបប់របស់

ប៉ គីសថន

សរមប់េធវជមេធយបយករពរមិនឲយបុគគលែដលេរបរបស់សរធតុទំងេនះេដយមិនពក់ព័នធនឹង

អជីវកមមរបស់ខួលន

24

មនលទធភពទទួលយកសរធតុគីមីេនះេដយងយរសួល

េដយសងឃឹមថតមរយៈកររគប់

ចបប់សីតពីកររគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស ឆនំ២០០២ មរត៧ បនែចងថ “របសិនេបបុគគលណជួយ បុគគលមនក់េទៀតេដមបីរបរពឹតប
ត ទេលមសែដលមនែចងកនុងចបប់េនះ និង

េដយសរែតករជួយេនះ បទេលមសរតូវបនរបរពឹតត ឬករប៉ុនប៉ងេដមបីរបរពឹតប
ត ទេលមសេកតមន អនកសមគំនិតនឹងទទួលករផតនទេទសដូចជជនេលមសែដរ” ។
25

លីហស ែអម ៃថល័រ “ករសេរងគះៃផទមុខ ៖ ចបប់សីតពីអំេពហិងសេដយអសុីដ បនទប់ពីមនករបេងកត កតិកសញញសតីពីករលុបបំបត់ករេរស
 េអងរគប់ទរមង់របឆំងនឹងរសតី”

សរព័ត៌មនចចេជៀរ សតីពីចបប់អនតរជតិ និងេរបៀបេធៀប ភគទី២៩ (២០០០-២០០១) ៣៩៥-៤២៦។

26

ៃសរ៉ រ៉ ម៉ ន “ករឆលុះបញ
ច ំងខុសពីករពិត ៖ អំេពហិងសេដយអសុីដ និងចបប់េនបង់កលែដស” គណៈកមមករសិទិម
ធ នុសស ៃថងទី២២ ែខសីហ ឆនំ២០០៥ អចអនបន ៖

http://www.hrsolidarity.net/mainfile.php/2005vol15no03/2429/
27

៉ សូមអន កំណត់សមគល់េលខ២១ ទំព័រទី១២ ។
និង មូលនិធិអវន

ណតលី អូរ ិនេសទន “ជនរងេរគះេដយអសុីដជំរញ
ុ ឲយមនករបេងកតចបប់េនប៉ គីសថន” ញូវស៍េដស ៃថងទី០៨ ែខមិថុន ឆនំ២០១០ អនអចបន ៖

http://newsdesk.org/2010/06/acid-attack-victim-inspires-pakistani-legislation/
28
29

អ.ជ.ជ.ក.អ និង ម.ស.ម.ក កំណត់សមគល់ េលខ៦ ទំព័រទី៨។
លីហស ៃថល័រ កំណត់សមគល់េលខ២៤ ។

9

ចូលអនកលពីៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆនំ២០១១។

រគងេលករផគត់ផគង់ នឹងេធវឲយករេរបអសុីដជមេធយបយេដះរសយជេមលះធលក់ចុះ។30 េយងតមកំណត់សមគល់
ខងេល

ចប់តំងពីមនកររបកសឲយអនុវតតចបប់ែដលមនទំងបញញ តិស
ត ីព
ត ីកររគប់រគងករលក់

និងែចកចយ

អសុីដ អរតៃនករណីវយរបហរេដយអសុីដេនបង់កលែដស ថយចុះរបែហលជ ១៥ េទ ២០% េរៀងរល់ឆនំ។31
របបៃនករផតល់អជញប័ណណទំងអស់ គួរែតបញូច លតរមូវករសរមប់ ករផលិត នំេចញ ដឹកជញូជ ន រកសទុក

ករលក់ និងករេរបរបស់អសុីដ និងផតនទេទសចំេពះរបតិបតតិករែដលគមនអជញប័ណណ។ បែនថមពីេលេនះ ចបប់ គួរ
ែតរួមបញូច លបទបបញញ តិតែដលអចេដះរសយជមួយកររគប់រគងកកសំណល់អសុីដ

េដមបីរគប់រគងភពខូចខត

ែដលអចេកតមនេដយសរអសុីដ ឬលបយអសុីដ របស់អងគភពបេញចញកកសំណល់ ឬឧសសហកមម។ អជញប័ណណគួរែតផតល់ឲយកនុងរយៈេពលកំណត់មួយ េដមបីអនុញញតឲយអជញធរែដលទទួលខុសរតូវកនុងករផតល់អជញប័ណណអច
ធនបនថ

អនកកន់កប់អជញប័ណណ

បនេគរពតមលកខខណឌរបស់អជញប័ណណ

ជពិេសសកនុងដំេណរករបនត

អជញប័ណណ។ ចបប់រតូវែតតរមូវឲយអនកលក់កត់េឈមះ និងអសយដឋនរបស់អនកទិញទំងអស់ទុក។32 ចំណុចេនះមន

សរៈសំខន់ចំេពះទសសនៈៃនករេសុបអេងកត សរមប់េពលែដលមនករវយរបហរេដយអសុីដេកតេឡង េដមបី
ឲយប៉ូលីសែផនកេសុបអេងកតអចកំណត់បនថ ជនេលមសទិញទឹកអសុីដពីកែនលងណ ឯកររតួតពិនិតយេលករកត់រត
េនះមនសរៈសំខន់ខលំងណស់ចំេពះករេសុបអេងកត។
អជញប័ណណទំងអស់ គួរែតអចលុបេចល ឬពយួរបន របសិនេបមនកររ ំេលភលកខខណឌៃនអជញប័ណណ33
េហយរសបេពលេនះ គួរែតមនករផតនទេទសដ៏សមរសបចំេពះករផលិត ករនំចូល ករដឹកជញូជ ន កររកសទុក

ករលក់ និងករេរបរបស់អសុីដេដយគមនអជញប័ណណ ែដលនឹងរតូវបនពិភកសយ៉ ងលមអិតកនុងែផនកខងេរកម។34

បង់កលែដស បនែចងពីករផតនទេទសែផនករពហមទណឌចំេពះបុគគលែដល “ផលិត នំចូល ដឹកជញជូ ន រកសទុក លក់ ឬ

េរបរបស់ ឬកន់កប់អសុីដ េដយមិនបនអនុវតតតមបញញ តិតចបប់សីព
ត ីកររគប់រគងអសុីដ ឬមិនបនបំេពញតម
លកខខណឌៃនអជញប័ណណ” ។35 មរត៣៦ កនុងចបប់សីព
ត ីកររគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស ក៏បនែចងពីករដក់

ពនធនគរចប់ពី៣ េទ១០ឆនំ និងករពិន័យជរបក់ចំេពះករផលិត នំចូល ដឹកជញូជ ន សតុកទុកសរមប់លក់ និងេរប
អសុីដេដយគមនអជញប័ណណ។ កររ ំេលភលកខខណឌរបស់អជញប័ណណ នឹងរតូវបនផតនទេទសេដយជប់ពនធនគរ

យ៉ ងេហចណស់មួយឆនំ និង/ឬរតូវពិន័យជរបក់។
េទះជ របបផតល់អជញប័ណណែដលមនវ ិសលភពទូលំទូលយ ពិតជមនសរៈសំខន់ ប៉ុ ែនតក៏មិនរតូវេរចន
ហួសេហតុេពកែដលមិនអចអនុវតតបនេនះែដរ។

បង់កលែដស

បនអនុម័យនូវរបព័នផ
ធ តល់អជញប័ណណែដលអនកេធវ

វ ិចរណកថបននិយយថ “មនភពខុសឆគងបនតិច សរមប់អនកេរបរបស់អសុីដកនុងជីវភពរបចំៃថង គិតថពុំមន

ភពងយរសួលកនុងករអនុវតតន៍” ។36 ថវីេបមនករអនុម័តចបប់ថីម និងករថយចុះៃនអំេពហិងសេដយអសុីដក៏េដយ
ប៉ុែនតតមរយៈបទពិេសធន៍េនបង់កលែដស េឃញថមនករលំបកកនុងករដក់កំហិតេលករលក់អសុីដ។ បរជ័យ

កនុងករអនុេលមតមតរមូវករផតល់អជញប័ណណ េដយសរែតកងវះខតចំេណះដឹងែផនកចបប់ និងករសទក់េសទកុងករ
ន
ចំណយេទេលករដក់ពកយេសនសុំ។37 ជលទធផល េធវឲយពិបកកនុងករែសវងរករបភពអសុីដែដលេរបកុនងករវយ
របហរ ដូេចនះមិនអចផតនទេទសដល់អនកលក់បន។ ចំណុចទីពីរ ករបំភ័នតពីមូលេហតុៃនករទិញអសុីដ គឺ មនភព

30

ចបប់របស់ បង់កលែដសបនែចងពីរបបផតល់អជញប័ណណ សរមប់ករនំចូល និងករផលិតអសុីដ និងករដឹកជញូជ ន រកសទុក លក់ និងេរបរបស់ សូមអនមរត១៦ ៃនចបប់សីតពីករ

រគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស។
31
32

៉ កំណត់សមគល់េលខ២១ ទំព័រទី១២ ។
មូលនិធិអវន
មរត២២ ៃនចបប់សីតពីកររគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដសបនែចងថ “អនកកន់កប់អជញប័ណណទំងអស់រតូវរកសរល់ព័ត៌មនែដលពក់ព័នធនឹងអសុីដ ដូចជ ករផលិត ករនំចូល

ករដឹកជញូជ ន ករសតុកទុក ករលក់ ករេរបរបស់ ទិញ េយងតមបញញ តិែត ចងកនុងចបប់” ។

33
34
35
36

សូមអន មរត៦(ក) ៃនេសចកដីរពងចបប់សីដពីកររគប់រគងអសុីដ និងបទេលមសអសុីដ របស់របេទសប៉ គីសថន ។

មរត១៧-២០ ៃនចបប់សីតពីកររគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស ។
សូមអនមរត៣៦ ៃនចបប់សីតពីកររគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស។
អ.ជ.ជ.ក.អ និង ម.ស.ម.ក កំណត់សមគល់េលខ៦ ទំព័រទី១០។ សូមអន មរត១៦-២២ ៃនចបប់សីតពីកររគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស សរមប់ព័ត៌មនបែនថមសតីពីដំេណរករផតល់

អជញប័ណណ។

37

៉ កំណត់សមគល់េលខ២១ ទំព័រទី២៩។
មូលនិធិអវន

10

ងយរសួល េដយរគន់ែតសំអងេលមូលេហតុរសបចបប់។ មយ៉ ងវ ិញេទៀត អនកេធវវ ិចរណកថបនកត់សមគល់ថ
“ករលក់កំបំងអនកផគត់ផគង់ពិតរបកដកនុងរបយករណ៍របស់ពួកេគ គឺងយរសួលសរមប់អនកផគត់ផគង់ េដយសរែត

អំេពសូកប៉ ន់មនលកខណៈទូេទេនបង់កលែដស ដូេចនះេធវឲយអសុីដអចងយរសួលរកបន” ។38
បញ
ហ ៃនកររគប់រគងអសុីដគឺមនភពសមុញសមញេនបង់កលែដស

អេងកតេដមបីរគប់រគងេលករេរបរបស់

និងករលក់អសុីដ។

េដយសរែតអវតតមនរបស់រកុមេសុប

អវតតមនៃនរកុមេសុបអេងកតកនុងរបេទសបង់កលែដស

មនន័យថ រសបេពលែដលរបព័នធចបប់មនលកខណៈទូលំទូលយ អសុីដេនែតបនតលក់េដយគមនកររតួតពិនិតយ
ជពិេសសេធវឲយចបប់េនះគមនរបេយជន៍

េដយសរនគរបលខកខនមិនបនរតួតពិនិតយេមលថេតអនកេរបរបស់

មនអជញប័ណណឬក៏អត់។ ករតមដន គឺសំខន់ណស់កុនងករករពរកររលដលៃនទីផសរងងឹតរបស់អសុីដ និង

គួរែតេផតតេលកររតួតពិនិតយ

និងេសុបអេងកតែដលេធវេឡងេដយអងគភពជំនញមនករបណុត ះបណ
ត លកនុងវ ិស័យ

េនះ ែដលខំរបឹងែរបងេដមបីធនថរូបវនតបុគគល និងអជីវកមមរតូវែតអនុវតតរសបេទតមកបួន និងចបប់។39

២.៣ ករកត់
េទស និងផតនទេទស
ករកត់េទស
ករកត់េទស និងផតនទេទស យ៉ ងមនរបសិទធភពដល់ជនេលមសៃនករវយរបហរេដយអសុីដ ជែផនក
ដ៏សំខន់កុនងករករពរមិនឲយមនករវយរបហរនេពលអនគត។ ចបប់ទំងឡយែដល ម.ស.ម.ក បនេធវករ

សិកស បនផតល់គំនិតដ៏មនតៃមលអំពីវ ិធីកត់េទសចំេពះជនេលមសៃនករវយរបហរេដយអសុីដ និងវ ិសលភពៃន
ករផតនទេទសដ៏សមរមយចំេពះបទេលមសទំងេនះ។

(ក) ករកត់
េទស
ករកត់េទស
របយករណ៍សតីពីអំេពហិងសេដយអសុីដជុំវ ិញពិភពេលកបងហញថ
បនផតនទេទសេលជនេលមស។

40

ជញឹកញប់

មនករខកខនមិន

ចំណុចេនះបេងកតជលទធផលែដលមិនអចេចៀសវងបន គឺជនរងេរគះរតូវែតេរៀប

ចំដំេណរករនីតិវ ិធីចបប់េដយខលួនឯង

ែដលអចបេងកតជបញ
ហ

េដយសរជនរងេរគះជធមមតមនភពភ័យតក់

សលុត ែដលអចររំងសមតថភពពួកេគកនុងករបនតដំេណរករែផនកចបប់។ របក់ចំណយេលេសវចបប់ ែដលនឹងរតូវ
េលកយកមកពិភកសយ៉ ងលមអិតកនុងែផនកខងេរកមៃនរបយករណ៍េនះក៏ជបញ
ហ ែដរ ជពិេសស េនេពលែដលរួម

នឹងរបក់ចំណយសរមប់ករពយបលរបួសេដយអសុីដ

និងសលកសនម។

ករកត់េទសែផនករពហមទណឌដ៏មន

របសិទធភព គឺពិតជមនសរៈសំខន់ខលំងណស់េដមបីបញចប់និទណឌភព និងេដមបីេធវឲយមនករភ័យខលចមិនហ៊ន
របរពឹតតបទេលមសទំងេនះ។
ចបប់សីព
ត ីកររគប់រគងអសុីដេនបង់កលែដស

បនែចងយ៉ ងជក់លក់

ពី ករេសុបអេងកតរបស់នគរបល

ចំេពះបទេលមសរតូវែតបញចប់កុនងរយៈេពល ៣០ៃថង បនទប់ពីមនករជូនដំណឹងពីបទេលមស ឬរតូវបនបញ
ជ េដយេច

រកម។41 របសិនេបករេសុបអេងកតមិនបនបញចប់កុនងរយៈេពលេនះេទ នឹងមនករបនតផតល់េពល៣០ៃថងេទៀត េដមបីេធវ
ករេសុបអេងកត។

តរមូវឲយមនករេសុបអេងកតយ៉ ងឆប់រហ័ស

េដមបីធនថជនរងេរគះេដយអសុីដបនទទួល

យុតិតធម៌ឆប់រហ័សបំផុតតមែដលអចេធវបន ជពិេសសជំនួយែផនកហិរញញ វតថុ និងែផនកេវជជសរសត និងករសងជំងឺ

ចិតត សរមប់ឲយពួកេគរស់េនបនតេទៀត។ ខណៈេពលែដលចបប់កមពុជរតូវែតពិចរណេលកតពវកិចវច ិជជមនរបស់រដឋ

កនុងករេសុបអេងកតបទេលមសអសុីដ រកសួងយុតិតធម៌ និងរកុមនគរបលគួរែតធនថមរនតីនគរបលទំងេនះ អចេធវ
ករេសុបអេងកតយ៉ ងម៉ត់ចត់ និងរតឹមរតូវ។ ភពេជគជ័យៃនករកត់េទស គឺរបកដជមនទំនក់ទំនងជមួយនឹង
38

ឃីធី បូឡឺនីនី “អំេពហិងសេយនឌ័រកនុងលំហសធរណៈ ៖ ករជះទឹកអសុីដ” មជឈមណឌលសឺឃិន
វ េដមបីសមភព និងកររួមបញូច ល ឆនំ២០១០

http://cequin

ចូលអនកលពីៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆនំ២០១០។
39
ិ អំេពហិងសេដយអសុីដ និងកររេំ លភ” អូធិក ៃថងទី០៧ ែខឧសភ ឆនំ២០០៧។
ៃសរ៉ រ៉ ម៉ ន, សហសដ ហ៊ូែសន និងកនីស ែហវតម៉ “បញឈប់និទណឌភពជុំវញ

india.org/pdf/Special_Reports/Acid%20Throwing.pdf
40
41

៉ កំណត់សមគល់េលខ២១។
សូមអនរបយករណ៍របស់មូលនិធិអវន
មរត១១ ៃនចបប់សីតពីកររគប់រគងបទេលមសអសុីដរបស់បង់កលែដស។

11

ករេសុបអេងកតដ៏មនគុណភព ដូេចនះជករចំបច់ែដលរកុមនគរបលទំងេនះទទួលបនករបណុត ះបណ
ត ល និង
ធនធនរគប់រគន់កុនងករេធវករេសុបអេងកតយ៉ ងឆប់រហ័ស។

េដមបីេលកទឹកចិតតឲយមនករេសុបអេងកតដ៏រតឹមរតូវ

ចំណុចែដលគួរឲយកត់សមគល់គឺ ចបប់របស់បង់កលែដស បនែចងយ៉ ងេបកចំហថអចមនករចត់វ ិធនករចបប់
របឆំងនឹងមរនតីទទួលបនទុកែផនកេសុបអេងកត ែដលរបមូលភសតុតង ឬរបយករណ៍របស់សកសី របសិនេបរតូវបនរក

េឃញថ “េដមបីជួយបុគគលណមនក់ឲយផុតពីករទទួលខុសរតូវរពហមទណឌ មរនតីេនះមិនបនរបមូល ឬពិនិតយភសតុតង

ែដលអចេរបរបស់បន
េហតុរបស់ពួកេគ” ។

ឬឲយជនេលមសេធវជសកសី

ឬេចៀសវងមិនរួមបញចូ លសកសីសំខន់កុនងករេរៀបចំកំណត់

ករបញូច លបញញ តិែត បបេនះ អចជបញញ តិតដ៏សំខន់េដមបីឲយជនរងេរគះមនករេជឿជក់ និង
មនជំេនឿចំេពះចបប់ និងរបព័នធអនុវតតន៍ចបប់ ដូេចនះអចទទួលបនករសហករណ៍យ៉ ងេពញេលញ េដមបីធនថ
42

ជនេលមសរតូវែតទទួលខុសរតូវចំេពះទេងវរបស់ខួលន។

(ខ) ករផត
ករផតនទេទស
ករផតនទេទសយ៉ ងចបស់លស់ និងសមមរតគឺចំបច់ េដមបីធនថជនរងេរគះនឹងមិនចញ់េរបៀបអនក
របរពឹតតបទេលមស។ អវីែដលសំខន់ គឺករទទួលសគល់ថផលប៉ះពល់ៃនអំេពហិងសេដយអសុីដមិនបញឈប់រតឹមែត
ករវយរបហរេនះេទ ផលវ ិបកគឺមនកនុងរគប់ទិដឋភពទំងអស់ៃនជីវ ិត និងគមនេពលកំណត់។ ដូេចនះ វ ិធនករផតនទ
េទសរតូវែតសមមរតនឹងករមិតរបួស។ ករផតនទេទសគួរែតពិចរណេលទំហំ ជេរម និងរបែវងៃនរបួសរងកយ

ែដលបណ
ត លមកពីបទេលមស43 ករខូចខតជអចិៃរនតយ៍ែដលេកតមន រួមទំងែផនកសុខភព ករបត់បង់ជីវភព
របចំៃថង និងរបក់ចំណូល ឋនៈកនុងសងគម និងភពតក់សុត
ល ជេដម។ រគប់ករផតនទេទសគួរែតពិចរណចំេពះករ
េរៀបចំែផនករទុកមុន និងករវយតៃមលេលលកខណៈៃនបទេលមស។
បែនថមពីេលេនះ គួរែតមនករផតនទេទសេសមគន ចំេពះអនកជួយសរមួល និងញុះញង់ឲយរបរពឹតតបទេលមស

និងភគីទីបីែដលបងគប់ឲយរបរពឹតត ឬេរៀបចំបទេលមស។ ដូេចនះ បុគគលរគប់រប
ូ ែដលពក់ព័នធនឹងបទេលមសរតូវែតយកមក
ផតនទេទស រួមទំងអនកញុះញង់ឲយរបរពឹតតបទេលមស េហយករផតនទេទសេនះគួរែតរបហក់របែហលនឹងជនេលមស។44

២.៤ ករគំ
ករគំពរជន
រជនរង
ជនរងេរគះ
រងេរគះ
ចបប់អសុីដទំងអស់

រតូវែតទទួលសគល់ពីផលប៉ះពល់ៃនបទេលមសែដលមនមកេលជនរងេរគះេពញ

មួយជីវ ិត។ ដូេចនះ ករបញូច លបទបបញញ តិតគំរទដល់តរមូវកររបស់ជនរងេរគះ គឺជេគលករណ៍សំខន់េដមបីឲយមន
ចបប់អសុីដដ៏េជគជ័យ។ ចបប់រតូវែតទទួលខុសរតូវចំេពះតរមូវកររបស់ជនរងេរគះ ទំងែផនកេវជជសរសត ែផនក
ចិតតសរសត ែផនកចបប់ និងែផនកហិរញញ វតថុ ែដលេកតមនជបនតបនទប់ ទំងកនុងរយៈេពលខលី និងរយៈេពលែវង។
បទបបញញ តិតែចងពីករគំរទរគប់របេភទ

េចទជសំណួរថ

េតករគំរទេនះនឹងទទួលបនមូលនិធិពីរបភព

ណ? ចំណុចមួយែដលអចេធវេទបន គឺតមរយៈករបេងកតមូលនិធិអសុីដថនក់ជតិ។ េនបង់កលែដស ចបប់ សីព
ត ី
កររគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស បនបេងកតមូលនិធិឯករជយមួយេហថ មូលនិធិរបស់រកុមរបឹកសជតិរគប់រគង
អសុីដរបេទសបង់កលេដស (ម.ក.ជ.គ.អ.ប) េដមបី “ែសវងរកមូលនិធិេដមបីសេរមចតមេគលបំណងកនុងករបេងកន

ករយល់ដឹងជសធរណៈ អំពីផលប៉ះពល់អរកក់ៃនករេរបរបស់អសុីដកនុងផលូវខុស និ ងទិដឋភពៃនេរគះថនក់ និង

េដមបីផតល់ករពយបល និងជំនួយែផនកចបប់ រពមទំងករសតរនីតិសមបទដល់ជនរងេរគះេដយសរអសុីដ” ។45

42
43

ដូចខងេល មរត១៣ ។
ិ ឬដក់ពនធនគរេពញមួយជីវត
ិ និងករេធវករយ៉ ងធងន់ធងរ និងពិន័យជរបក់
ករផតនទេទសអតិបរមេនបង់កលែដស ចំេពះបទេលមសែដលបណ
ត លឲយសលប់ គឺេទសរបហរជីវត

បែនថមចំនួន ១០០,០០០ តក កនុង ចបប់រគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស មរត៤។

44

អ.ជ.ជ.ក.អ និង ម.ស.ម.ក កំណត់សមគល់េលខ៦ ទំព័រទី១៨។ មរត៧ កនុងចបប់សីតពីកររគប់រគងបទេលមសអសុីដរបស់បង់កលែដស ែចងថករផតល់ជំនួយ និងករញុះញង់នឹងរតូវ

ទទួលករផតនទេទសដូចជជនេលមសែដរ។

45

ចបប់សីព
ត ីកររគប់អសុីដរបស់បង់កលែដស មរត១០។

12

ថវ ិកែដលមនកនុង ម.ក.ជ.គ.អ.ប អចបនមកពី ជំនួយពីរដឋភិបល ជំនួយរបស់រដឋភិបលបរេទស ជំនួយរបស់

អជញធរកនុងរសុក ជំនួយរបស់អងគករ និង/ឬបុគគល និងជំនួយមកពីរបភពដៃទេទៀត។ យនតករែបបេនះ មនភពចំ
បច់ខលំងណស់ េដមបីផតល់នូវជំនួយ និងករែថរកសែដលជនរងេរគះេដយសរអសុីដរតូវករ។ មូលនិធិេនះក៏រតូវ

បនេរបេដមបីបេងកនករយល់ដឹងជសធរណៈសតីពីេរគះថនក់របស់អសុីដផងែដរ។ េនះជឧទហរណ៍ ែដលចបប់
អសុីដទំងអស់គួរែតមនលកខណៈរគបដណតប់កុនងវ ិធីសរសតទំងេនះ មិនែមនរតឹមែតអចេដះរសយផលប៉ះពល់

ៃនអំេពហិងសេដយអសុីដប៉ុេណណះេទ ប៉ុែនតេដះរសយជមួយេរគសញញផងែដរ។ េគលបំណងៃនករេលកកមពស់

ករយល់ដឹងសតីពីសថនភពជក់ែសតងៃនអំេពហិងសេដយអសុីដរតូវែតបញូច លកនុងចបប់។ ចំណុចេនះ ក៏ អចមនផល

របេយជន៍បែនថមសរមប់ជនរងេរគះេដយអសុីដ របឆំងនឹងករេរ សេអង និងករមក់ងយផងែដរ។ កនុងរបេទស
ដូចជកមពុជ ែដលបទេលមសអសុីដកំពុងែតេកនេឡង អវីែដលចំបច់គឺចបប់អសុីដទំងអស់ រតូវែតរួមបញូច លនូវករ
េផតមផតល់ជំនួយពីរដឋភិបល កនុងេគលបំណងេលកកមពស់ករយល់ដឹងសតីពីផលប៉ះពល់ និងផលវ ិបកៃនអំេពហិងស
េដយអសុីដ។

(ក) ករគំ
ករគំពរែផន
រែផនកេវជជសរសត
ចបប់កុងរបេទសដៃទ
ន
បនកំណត់ជកតពវកិចចដល់រដឋ េដមបីផតល់ករគំពរែផនកេវជជសរសតដល់ជនរងេរគះ

ជ ឧទហរណ៍ គឺបញញ តិតែដលបនែចងថរដឋភិបលរតូវឧបតថមភចំេពះៃថលចំណយៃនករវយតៃមលែផនកេវជជសរសត។
ឧទហរណ៍ៃនករគំពរែផនកេវជជសរសតសរមប់ជនរងេរគះ ក៏មនែចងកនុងចបប់សីព
ត ីកររគប់រគងបទេលមសអសុីដ

របស់បង់កលែដស និងចបប់សីព
ត ីកររគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដសផងែដរ។ មរត២៩(១) ៃនចបប់សីព
ត ីកររគប់
រគងបទេលមសអសុីដរបស់បង់កលែដស

[ចបប់សីព
ត ីកររគប់រគងបទេលមស]

ែចងថ

“ជនរងេរគះៃនបទេលមសទំងឡយែដលមនែចងកនុងចបប់េនះ

នឹងរតូវបនពយបលេដយមនទីរេពទយរដឋ

ឬមនទីរេពទយឯកជនែដលទទួលសគល់

េដយរដឋកុនងេគលបំណងេនះ ឬមជឈមណឌលសុខភពែដលបេងកតេដយអងគករសម័រគចិតត” ។ ប៉ុែនត ករេរបពកយថ
“អច”

កនុងបញញ តិតេនះ ហក់ដូចជមិនចបស់លស់ និងេធវឲយជនរងេរគះរបែហលជមិនអចទទួលបនពយបល
យ៉ ងសមរមយ។ មរត១៤ ៃនចបប់សីព
ត ីកររគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស ែចងថ មរនតីមនសមតថកិចអ
ច ចដក់
ពកយេសនសុំជលយលកខណ៍អកសរេទកន់ គណៈកមមធិកររសុក ៃនរកុមរបឹកសជតិរគប់រគងអសុីដ46 េដមបីេរៀបចំ
ករពយបលជចំបច់េពលមនជនរងេរគះេដយសរអសុីដ េហយែដលរតូវករករពយបលជបនទន់ េដមបីអច
ឲយពួកគត់រស់េនកនុង ‘ជីវ ិតធមមត’ វ ិញបន។ ជថមីមតងេទៀត ខណៈេពលែដលេគលករណ៍ៃនករផតល់ករគំរទែផនក

េវជជសរសតសរមប់ជនរងេរគះមនែចងកនុងចបប់ ប៉ុែនតករេរបពកយមិនចបស់លស់ និងអចែរបរបួល ដូចជពកយថ

‘ជីវ ិតធមមត’ អចបណ
ត លឲយជនរងេរគះអចនឹងមិនបនទទួលជំនួយែដលពួកេគរតូវករ ជពិេសសកនុងអវតតមនៃន
ដំេណរករដក់ពកយបណឹត ងឧទធរណ៍។ ឧទហរណ៍របស់របេទសបង់កលែដស គឺបងហញយ៉ ងចបស់ថ បញញ តិតកុងចបប់
ន

កមពុជសតីពីបញ
ហ ករែថទំពយបលគួរែតមនភពជក់ចបស់ និងែចងេដយេបកចំហថជនរងេរគះនឹងរតូវទទួលករ
ពយបល េហយករពយបលរតូវែតផតល់ជូនជនរងេរគះ។ បែនថមពីេលេនះ ពិតជមនសរៈសំខន់ណស់ែដលចបប់
កំណត់កតពវកិចឲ
ច យរដឋភិបល េដមបីធនថអនកជំនញែផនកសុខភពសធរណៈ ែដលរតូវបនបណុត ះបណ
ត លកនុង
ករមិតមូលដឋន បនរួមចំែណកេធវករពយបលរបួសេដយអសុីដ។ ចំណុចេនះគឺសំខន់ណស់ េដយសរែតករ

ពយបលមិនរតឹមរតូវអចបណ
ត លឲយមនេរគះថនក់េរចនជងករជួយសេរងគះ។

46

ចបប់សីព
ត ីកររគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស ែចងថ គណៈកមមធិកររសុក ៃនរកុមរបឹកសជតិរគប់រគងអសុីដមនេនរគប់រសុក។ គណៈកមមធិករេនះរតូវែតចូលរួមពី អនុរបធន

គណៈកមមករ សនងករនគរបល េវជជបណិឌ តែផនកវះកត់ មរនតីពីរកសួងកិចក
ច រនរ ី និងអនកតំណងអងគករមិនែមនរដឋភិបល ជេដម។ ទំនួលខុសរតូវរបស់គណៈកមមធិករេនះ រួមទំង
ករអនុវតតន៍េគលនេយបយរបស់រកុមរបឹកសពក់ព័នធនឹងកររគប់រគងករផលិត ករដឹកជញូជ ន ករេផញទុក ករលក់ និងករេរបរបស់អសុីដ ករេលកកមពស់ករយល់ដឹង និងករអនុវតតន៍
នូវេគលនេយបយពក់ព័នធនឹងករពយបល និងសតរនីតិសមបទ។ សូមអន មរត៧-៨ ៃនចបប់សីតពីកររគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស។

13

(ខ) ករគំ
ករគំពរែផន
រែផនកចបប់
ករគំពរែផនកចបប់

គឺជទិដភ
ឋ ពសំខន់មួយេទៀតពក់ព័នធនឹងអំេពហិងសេដយអសុីដ

ជពិេសសគឺករ

របឆំងនឹងនិទណឌភព។ ជនរងេរគះភគេរចនមិនអចទទួលបនយុតិធ
ត ម៌យ៉ងរតឹមរតូវ េដយសរភពរកីរក និង
ករខវះចំេណះដឹងពីបញ
ហ ចបប់

េធវឲយពួកេគមិនមនសមតថភពកនុងករដក់ពកយបណឹត ង

និងទទួលបនយុតិតធម៌។

ដូេចនះ អវីែដលសំខន់គឺចបប់អសុីដទំងអស់ ែដលអនុវតតេនកមពុជ គួរែតទទួលខុសរតូវចំេពះកងវះខតៃនលទធភព

ទទួលបនយុតិតធម៌ និងករបញចប់និទណឌភព។

ជំនួយែផនកចបប់ពិតជចំបច់ណស់កុនងែផនកេនះ។ ឧទហរណ៍ ចបប់របស់បង់កលែដសែចងថ “ជនរងេរគះ

េដយអសុីដ ឬអនកតំណង អចដក់ពកយេសនសុំេទគណៈកមមធិកររសុកេដមបីសុំជំនួយែផនកចបប់បន” ។47 រសប
េពលែដលចបប់របស់បង់កលែដសបនែចងពីជំនួយែផនកចបប់ដល់ជនរងេរគះទំងអស់

ែតពុំមនវ ិធនករដ៏តឹងរុ ឹង

ែដលដក់កំណត់ថេមធវ ីនឹងរតូវបនែតងតំងកនុងករណីៃនករវយរបហរទំងអស់ េធវឲយអនកេធវវ ិចរណកថតវ៉ ថ

“ចបប់េនះដូចជចបប់គមនជីវ ិត” ។48 ចបប់កមពុជគួរែតអនុវតតបញញ តិតសីព
ត ីជំនួយែផនកចបប់ដូចគន ប៉ុែនតគួរែតកំណត់ជ
កតពវកិចចរបស់រដឋែដលរតូវែតេរៀបចំឲយមនេមធវ ីកនុងរគប់ករណីទំងអស់។
ករករពរជនរងេរគះ

ក៏មនសរៈសំខន់េសមគនែដរកនុងទិដឋភពៃនករគំពរែផនកចបប់

និងធនឲយមន

ករកត់េទសដ៏មនរបសិទធភព។ ជនរងេរគះជេរចនបនបងហញពីភពភ័យខលចថនឹងរងករវយរបហរនេពល
អនគត និងករសងសឹកេដយសរែតជនរងេរគះេរៀបចំនីតិវ ិធីែផនកចបប់ ក៏ បនរួមចំែណកកនុងវបបធម៌និទណឌភព

ផងែដរ។ បញ
ហ ែដលជនេលមសេនែតមនេសរ ីភព េដយសរែតពួកេគមិនទន់រតូវបនចប់ខួលន ឬបង់របក់ធន

េដមបីេនេរកឃុំ បណ
ត លឲយជនរងេរគះកន់ែតភ័យខលចែថមេទៀត។ ឧទហរណ៍ កងវះកមមវ ិធីរបស់រដឋភិបលេដមបី
ករពរដល់ជនរងេរគះ និងសកសី េនបង់កលែដស រតូវបនេមលេឃញថជឧបសគគមួយកនុងករែសវងរកយុតិតធម៌ជូន

ជនរងេរគះ។49 ដូេចនះ រគប់ចបប់អសុីដេនកមពុជគួរែតបញូច លបញញ តិតសមរមយ និងធងន់ធងរចំេពះករបង់របក់ធនកនុង
ករណីវយរបហរេដយអសុីដ

េរពះអចបងកផលប៉ះពល់ែផនកចិតតសរសតរបស់ជនរងេរគះ

និងករគំរមកំែហង

ករតមរ ំខន ករសមលុតបំភ័យ និងករចប់បងខំ របស់ជនេលមស និងរគួសរជនេលមសបនទប់ពីកររបរពឹតប
ត ទេលមស50
រសបេពលជមួយគនេនះក៏គួរែតមនករករពរជនរងេរគះ និងសកសីអំឡុងេពលសនវករ តមករគួរផងែដរ។

47
48

សូមអនមរត១៥(១) ៃនចបប់សីព
ត ីរគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស។
ី តិ កនុងរែូ ៉ ឡន េប៊ក “បញ
ករផតល់មតិរបស់ សល់ម៉ អលី សមគមរសតីេមធវជ
ហ ៃនករវយរបហរេដយទឹកអសុីដេនបង់កលែដស” ព័ត៌មន ប៊ី ប៊ី សុី ៃថងទី២៨ ែខកកកដ ឆនំ២០០៦

អចអនបន
49

http://news.bbc.co.uk/2/hi/5133410.stm

ចូលអនកលពីៃថងទី១៦ ែខមករ ឆនំ២០១១។

ី ខុដ័រ សមគមរសតីេមធវ ីជតិ ដូចែដលបនដករសង់
ករផតល់មិតរបស់េលក បណិឌ ត សល់ម៉ អលី ជនយករបតិបតតិ, េរហ
៉ ណ ស៊ុលតណ ជរបធនជំនួយែផនកចបប់ និង តូវក

៉ កំណត់សមគល់េលខ២១ ទំព័រទី៣១។
សមតីកុនងមូលនិធិអវន
50

អ.ជ.ជ.ក.អ និង ម.ស.ម.ក កំណត់សមគល់េលខ៦ ទំព័រទី២១។ សូមអនមរត១៥ ៃនចបប់សីតពីកររគប់រគងបទេលមសអសុីដ របស់បង់កលែដសបែនថម។
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៣. ចបប់សព
ី ត ីកររគប់រគងអសុដ
ី ខល ំងេនកមពុជ
ចបប់សីព
ដ ីកររគប់រគងអសុីដខលំងសរមប់កមពុជ

បនអនុម័តេដយ

រដឋសភេនៃថងទី០៤

ែខវ ិចឆិក

ឆនំ២០១១ និងបនចូលជធរមនេនកនុងែខធនូ ឆនំ២០១១ (ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង) ។ ខលឹមសរចបប់រគប់រគង

អសុីដខលំងេនះ មនកនុងឧបសមព័នធៃនរបយករណ៍។

ចបប់េនះមនេគលបំណងកំណត់អំពីកររគប់រគង កររតួតពិនិតយអសុីដខលំងរគប់របេភទែដលបណ
ដ លឲយ
មនេរគះថនក់ដល់សុខភព និងអយុជីវ ិតមនុសស និងេដមបីករពរបទេលមសែដលេរបរបស់អសុីដខលំង ។51 ជ
ទូេទ

ចបប់េនះមនទិដឋភពវ ិជជមនជេរចនែដលដក់រកបខណឌចំេពះចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង

ដណតប់វ ិស័យសំខន់ៗមួយចំនួន។

ប៉ុែនត

េនមនករខវះចេនលះមួយចំនួនកនុងចបប់េនះ

េហយបនរគប

ែដលគួរែតេលកយកមក

ពិភកស។ ែផអកេលេសចកតីរពងចបប់ែដលេយងទទួលបន កនុងែផនកេនះៃនរបយករណ៍ េយងនឹងេធវកររតួតពិនិតយ
េលេសចកតីរពងចបប់េធៀបនឹងេគលករណ៍ែដលបនពិភកសកនុងែផនកខងេល េដមបីវយតៃមលពីភពខលំងរបស់ចបប់
េនះ កនុងករករពរ ទប់សកត់ និងបរងកបរល់អំេពហិងសេដយអសុីដ និងផលវ ិបកទំងអស់។

៣.១ ករចត់
ទុកអំេពហិ
ហង
ិ សេដយ
ី ជបទេលម

ករចត់ទុ
សេដយអសុ
េដយអសុដ
បទេលមស
េសចកតីរពងចបប់ មនែចងពីបញញ តិតសំខន់ៗ កនុងករចត់ទុកអំេពហិងសេដយអសុីដខលំងជបទេលមស។
កនុងេសចកតីរពងចបប់ និយមន័យ “អសុីដខលំង” រួមមន “អសុីដ វតថុធតុេដម និងធតុផសំអសុីដទំងអស់េទះជ

លបយរវ ឬរ ឹង េហយមន pH េសម ឬេរកម៣ ែដលបណ
ត លឲយមនេរគះថនក់ដល់សុខភព និងអយុជីវ ិតមនុសស
ដូចមនចុះេនកនុងតរងឧបសមព័នធៃនចបប់េនះ”

។52

អសុីដខលំងែដលបនេរៀបរប់កុនងឧបសមព័នធៃនចបប់រគប់រគង

អសុីដខលំង រួមមន អសុីដកលររ ីរឌិក អសុីដនីរទីក អសុីដអុីរដូរបូមិក និងអសុីដកល័ររ ិក។ និយមន័យេនះ មនសរៈ
សំខន់េដយបនែចងថវ ិសលភពៃនបញជីេនះអចនឹងរតូវបនផលស់បូតរេដយអនុរកឹតយ

គឺរសេដៀងនឹងនិយមន័យ

កនុងចបប់របស់បង់កលែដស។ ចំណុចេនះមនសរៈសំខន់ េដយសរបញជីេនះអចពរងីកវ ិសលភព
បញូច លអសុីដថមីៗ ែដលពីរបកគំេហញថមី និងបេចចកវ ិទយថមីែដលបេងកតសរធតុថីម។

េដមបីអច

ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង បនែចកដច់ នូវអំេពមនុសសឃតេដយេចតន មនុសសឃតេដយអេចតន
អំេពទរុណកមម និងអំេពេឃរេឃ ករបងករបួសសនមេដយេចតន និងករបងករបួសសនមេដយអេចតន េដយេរប
“អសុីដខលំង” ។ អំេពមនុសសឃតេដយេចតន រតូវផតនទេទសឲយជប់ពនធនគរចប់ពី ១៥េទ៣០ឆនំ។ កនុងករណី
វយរបហរេដយអសុីដ ែដលមនករេរៀបចំែផនករ ឬេរបអសុីដេដមបីេធវទរុណកមមមុន ឬកនុងេពលសមលប់ នឹង

រតូវផតនទេទសឲយជប់ពនធនគរេពញមួយជីវ ិត។ អំេពមនុសសឃតេដយអេចតន េដយសរែតករេធវសរបែហស ឬ

បំពនកតពវកិចស
ច ុវតថិភព នឹងរតូវផតនទេទសឲយជប់ពនធនគរចប់ពី ១េទ៥ឆនំ និងរតូវពិន័យជរបក់។ អំេពហិងស
េដយេចតន នឹងរតូវផតនទេទសឲយជប់ពនធនគរចប់ពី ២េទ៥ឆនំ និងរតូវពិន័យជរបក់ ប៉ុែនតរបសិនេបអំេពហិងស
េដយេចតនេនះបណ
ត លឲយមនពិករភពជអចិៃរនតយ៍

នឹងរតូវផតនទេទសឲយជប់ពនធនគរចប់ពី

៥េទ១០ឆនំ។

របសិនេបអំេពេនះ បណ
ត លឲយជនរងេរគះបត់បង់ជីវ ិតេដយអេចតន នឹងរតូវផតនទេទសឲយជប់ពនធនគរពី ១០
េទ២០ឆនំ។ របួសែដលបណ
ត លមកពីករេធវសរបែហស ឬករបំពនកតពវកិចស
ច ុវតថិភព នឹងរតូវផតនទេទសឲយជប់
ពនធនគរចប់ពី ១ែខេទ១ឆនំ និងរតូវពិន័យជរបក់។ កនុងករណីែដលបនេរបអសុីដខលំងកនុងអំេពទរុណកមម និង
អំេពេឃរេឃ នឹងរតូវផតនទេទសឲយជប់ពនធនគរចប់ពី ១០េទ២០ឆនំ។ ករផតនទេទសនឹងេកនេឡងពី ១៥េទ២៥
ឆនំ

របសិនេបសកមមភពេនះបណ
ត លឲយពិករ

បណ
ត លឲយជនរងេរគះបត់បង់ជីវ ិត
51
52

និងរតូវផតនទេទសឲយជប់ពនធនគរពី

ឬេធវអតតឃត។

២០េទ៣០ឆនំ

ចំេពះអំេពមនុសសឃតេដយអេចតន

សូមអនមរត១ និង២ ៃនចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង។
សូមអនមរត៤ ៃនចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង។

15

របសិនេប

ករបងករបួស

សនមេដយេចតន និងករបងករបួសសនមេដយអេចតន និងអំេពទរុណកមម និងអំេពេឃរេឃ នឹងមនករផតនទ
េទសបែនថមេទៀត េយងតមបញញ តិតែចងកនុងរកមរពហមទណឌ។
សំខន់ជងេនះ ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង ក៏បនែចងយ៉ ងចបស់លស់ថនីតិបុគគល នឹងរតូវបនរបកស
ឲយទទួលខុសរតូវរពហមទណឌ ពក់ព័នធនឹងករសលប់ ឬករបងករបួសេដយអេចតនបណ
ត លមកពីករេធវសរបែហស ឬ
ភពមិនរបុងរបយ័តន ឬមកពីលទធផលៃនកររ ំេលភកតពវកិចចសនតិសុខផងែដរ53 និងអចរតូវផតនទេទសមួយ ឬេរចន
េរកមមរត២០៩ និង២៣៨ ៃនរកមរពហមទណឌែដលរួមមន កររ ំលយ ឬហមឃត់ចំេពះករេធវសកមមភពមួយ ឬ
េរចន ឬករបិទរគឹះសថនែដលេរបរបស់សរមប់របរពឹតតបទេលមស។ េនះជករគួរឲយេលកសរេសរមួយ កនុងខណៈ
េពលែដលចបប់បនរួមបញូច លនូវករមិតៃនទំនួលខុសរតូវរពហមទណឌ ែដលនីតិបុគគលជប់ពក់ព័នធបនេធវសរបែហស

និងមិនរបុងរបយ័តនចំេពះកររកសទុក លក់ ឬែចកចយអសុីដខលំងែដលបណ
ដ លឲយមនករបត់បង់ជីវ ិត ឬក៏េរគះ

ថនក់ដល់បុគគល ចបប់ ឬអនុរកឹតយរតួតរតេលរបបរគប់រគង (សូមអនខងេរកមសរមប់េសចកដីលមអិត) គួរែតបញូច ល

នូវបញញ តិតមួយែដលអចពយួរអជញបណណ ែដលបនផដល់េទកន់នីតិបុគគលែដលពក់ព័នធ

ជជងទុកឲយករសេរមចជឆនទនុសិទិធរបស់េចរកម កនុងរកមរពហមទណឌ ។

កនុងរយៈេពលកំណត់មួយ

រសបេពលែដលចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង បនបញូច លនូវករវ ិវឌឍន៍សំខន់ៗ កនុងបញញ តិតករផតនទេទសេធៀប
នឹងបញញ តិតកុងរកមរពហម
ន
ទណឌ ែដលបនឆលុះបញ
ច ំងពីភពធងន់ធងរៃនបទេលមស ែតេយងេនមនកររពួយបរមភចំេពះ
ករផតនទេទសែដលមនករមិតទប

ចំេពះអំេពហិងសេដយេចតនែដលបណ
ត លឲយពិករជអចិៃរនតយ៍។

េទសែបបេនះមិនបនឆលុះបញ
ច ំងពីករមិតរបួសែផនករងកយ

និងផលូវចិតតែដលជនរងេរគះរតូវរបឈម

េយងតមករពិតថជនរងេរគះេដយអសុីដនឹងរស់េនជមួយនឹងករខូចសមផសសេពញមួយជីវ ិត
េពលែដលជនេលមសទទួលេទសេទេទៀត។

ករផតនទ

និងេដយ

គឺ យូរជងរយៈ

ករផតនទេទសែបបេនះក៏បនខកខនកនុងករែសវងរកយុតិតធម៌ដល់ជន

រងេរគះ ែថមទំងបរជ័យកនុងកររួមចំែណកទប់សកត់ករេរបអំេពហិងសេដយអសុីដខលំងផងែដរ។
បែនថមពីេលេនះ
សហចរ ី

អនកេផតមគំនិត

េនមនកររពួយបរមភមួយ
និងអនកសមគំនិត

ែដលេសចកដីរពងដំបូងមួយបនែចងយ៉ ងេបកចំហថ

នឹងរតូវទទួលេទសដូចគននឹងអនករបរពឹតតបទេលមស

ចបប់រគប់រគង

អសុីដខលំងេនះ មិនបនបញូច លនូវេទសបបញញ តិតែដលនឹងរតូវដក់េទេល សហចរ ី អនកេផដមគំនិត និង/ឬ អនកសម
គំនិតេនះេទ។ ដូចកនុងករណីដំបូងែដលរបយករណ៍េនះបនេលកេឡង ចរ ិតលកខណៈៃនអំេពហិងសេដយអសុីដ

មនលកខណៈ សមុគសមញ។ ជញឹកញប់ ែដលបុគគលអនករបរពឹតតអំេពជះ ឬេរសច មិនចំបច់ជអនកេផតមឲយមន
បទេលមសេនះេទ។ មនករជំរញ
ុ ឲយមនបទបបញញ តិេត នះ កនុងអំឡុងករជែជកពិភកសកនុងរដឋសភ ែដលថបញញ តិក
ត ុ នង

រកមរពហមទណឌនឹងអចយកមកអនុវតតបនកនុងករណីែបបេនះ។ ខណៈេពលែដល រកមរពហមទណឌ បនរួមបញូច លនូវ

បញញ តិតទក់ទងនឹងករដក់េទសចំេពះសហចរ ី អនកេផដមគំនិត និងអនកសមគំនិត54 ប៉ុែនតេនមនភពមិនចបស់លស់
ច ំងនូវភពសមុគសមញ
ថេហតុអីវបនជបញញ តិតទំងេនះមិនបនបញូច លេទកនុងចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង េដមបីឆុលះបញ

ៃនបទេលមសែដលពក់ព័នធនឹងករេរបរបស់អសុីដខលំង។ ឧទហរណ៍ រកមរពហមទណឌបនែចងថអនកេផដមគំនិតនឹង
អចរតូវផតនទេទសរបសិនេបអំេពេនះ រតូវបនរបរពឹតត ឬមនករប៉ុនប៉ង។ ដូេចនះ គឺមនភពមិនចបស់ថេតករ
ប៉ុនប៉ងរតូវបនករមិតេនរតឹមណ េត េនះមនន័យថគឺេនេពលែដលមនករជះអសុីដ ឬក៏រគន់ែតករទិញអសុីដ
សរមប់របរពឹតប
ត ទេលមស?

ករមិនបញូច លចំណុចែដលពក់ព័នធនឹងអំេពហិងសេដយអសុីដទំងេនះកនុងវ ិសលភព

ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំងឲយជក់លក់
េដយអសុីដ។

គឺជបរជ័យកនុងករែសវងរកយុតិតធម៌ឲយបនសមរសបចំេពះជនរងេរគះ

ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង មិនបនែបងែចករបេភទរងេរគះ។ ដូេចនះ ជនេលមសែដលវយរបហរេដយ
អសុីដមកេលនីតិជន
53
54

នឹងរតូវផតនទេទសដូចនឹងជនេលមសែដលវយរបហរមកេលអនីតិជនែដរ។

សូមអនមរត១៥ ១៨ ២២ និង២៤ ៃនចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង។
សូមអនមរត២៦ ២៨ និង២៩ៃនរកមរពហមទណឌ ។
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េយងេជឿថករ

ែបងែចករបេភទជនរងេរគះ

កនុងេពលពិចរណផតនទេទសគឺមនសរៈសំខន់ណស់។ ករវយរបហរេដយអ
សុីដមកេលអនីតិជន អចបងកឲយមនផលប៉ះពល់ធងន់ធងរជង គឺពួកេគមិនរតឹមែតរតូវករករពយបលេដយយកចិតត
រហូតេពញមួយជីវ ិតរបស់ពួកេគ

េទះបីជនីតិជនក៏រតូវករករពយបលែបបេនះក៏េដយ

ប៉ុែនតករវយរបហរេនះអចប៉ះពល់ដល់កររ ីកលូតលស់

និងវ ិវឌឍន៍ែផនករងកយ និងផលូវចិតតរបស់កុមរទំងអស់

ទុកដក់យ៉ងជប់លប់
េនះ។

អនុសសន៍ ៖
•

គួរែតេធវវ ិេសធនកមមេលចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង េដមបីែចងពីករផតនទេទសធងន់ធងរជងេនះ ចំេពះអំេព
ហិងសេដយេចតនែដលបណ
ត លឲយពិករ េដមបីឆុលះបញ
ច ំងពីករមិតរបួសែផនករងកយ និងផលូវចិតតែដលជន

រងេរគះៃនករវយរបហរេនះរតូវទទយលរងេពញមួយជីវ ិត។
•
•

ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង គួរែតផតនទេទសយ៉ ងធងន់ធងរដល់ជនេលមស កនុងករណីជនរងេរគះជអនីតិជន។

គួរែតមនកររពងនូវេសចកដីែណនំសីព
ដ ីករអនុវតតចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង េដយរកសួងមហៃផទ ែដល
រួមមនទំងករពនយល់ថ សហចរ ី អនកេផតមគំនិត និងអនកសមគំនិតនឹងរតូវទទួលករផតនទេទសដូចគននឹង
អនករបរពឹតត និងេដមបីពនយល់ជលមអិតថ េត ករ “ប៉ុនប៉ង” កនុងកររបរពឹតប
ត ទេលមសមនន័យដូចេមតច េដមបី
អចផតនទេទសមកេលអនកេផតមគំនិតឲយមនអំេពហិងសេដយអសុីដ។

•

ចំេពះនីតិបុគគល

ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង

របស់នីតិបុគគលែដល

គួរែតបញូច លបញញ តិតេដយេបកចំហរែដលអចពយួរអជញប័ណណ

រតូវទទួលខុសរតូវរពហមទណឌពក់ព័នធនឹងអំេពមនុសសឃតេដយអេចតន

ឬអំេព

ហិងសេដយអេចតន។
•

បែនថមេទេលករចត់ទុកករវយរបហរេដយអសុីដជបទេលមស រដឋភិបល និងរកសួងមហៃផទ គួរែត
ធនថមនកមលំងនគរបលែដលទទួលបនករបណុត ះបណ
ត លរតឹមរតូវ

េដមបីេធវករេសុបអេងកតឲយបន

ដិតដល់ចំេពះករណីអំេពហិងសេដយអសុីដ។

៣.២ កររគប់
រគងករលក់
កប់អសុ
អសុដ
ី ខលង
ំ
កររគប់រគងករ
រគង
ករលក់ ែចកចយ
ែចកចយ និងកន់កប់
មនករេលកេឡងថករេកនេឡងៃនករេរបរបស់ និងគមនចបប់រគប់រគង េហយេដយសរែតេនកមពុជ

សរធតុេនះមនតៃមលទប េធវឲយអសុីដកលយជជេរមសអវុធមួយេដមបីេដះរសយជេមលះ។55 កររសវរជវក៏បន
បងហញពីទំនក់ទំនងរវងករណីវយរបហរ

នឹងភពែដលងយរសួលរកបនរបស់អសុីដផងែដរ។56

ឧទហរណ៍

របយករណ៍អសុីដរកេឃញថ េខតតកំពង់ចម ែដលអសុីដងយរសួលរកេរបរបស់បំផុត េរពះមនករេរបរបស់
េរចនេដមបីបងកកេកស៊ូ

េធវឲយអរតបទេលមសអសុីដមនចំនួនេរចនជងេខតតដៃទេទៀត។57 ចបប់ដ៏មនរបសិទធភព

និងកររគប់រគងដ៏តឹងែតង េលករេរបរបស់អសុីដ ែដលអចរគបដណតប់េលជីវភពអសុីដទំងអស់

មនសរៈ

សំខន់ខលំងណស់េដមបីកត់បនថយករណីវយរបហរេដយអសុីដ ជពិេសសកនុងតំបន់ទំងេនះ។
មរត៣ ៃនចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង ែចងថចបប់េនះអនុវតតបនចំេពះករនំចូល ករផលិត ករដឹក
ជញូជ ន ករែចកចយ ករទិញករលក់ កររកសទុក និងករេរបរបស់អសុីដរគប់របេភទ េទះបីជមិនបនែចងពីករ
រគប់រគងសំណល់អសុីដ ែដលអចនឹងរតូវបនេរបរបស់កុនងេគលបំណងរបរពឹតតអំេពហិងសេដយអសុីដ និងមិន
បនែចងពីករបិទផលកសមគល់។ េបេយងតមរបយករណ៍កនុងែខឧសភ ឆនំ២០១១ មនបុរសពីរនក់កុនងេខតតកំពត
បនរចលំផឹកទឹកអសុីដ ដូេចនះករដក់សលកសញញ គឺមនសរៈសំខន់កុនងករករពររបួសេដយអសុីដេផសងៗ។58
55
56
57
58

សូមអន អ.ជ.ជ.ក.អ កំណត់សមគល់េលខ៦ ទំព័រទី៨។
ដូចខងេល។
ដូចខងេល ទំព័រទី៨។
ែហវន រគីនវូដ “អំេពហិងសេដយអសុីដ ៖ ជបណ
ដ សរមួយកនុងរបេទសកមពុជែដរ” ៃថងទី១៦ ែខមិថុន ឆនំ២០១១ អចអនបន ៖

http://thefastertimes.com/cambodia/2011/06/16/acid-attacks-a-cambodian-curse-too/
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។

ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង ក៏បនបនតែចងពី រកបខណឌៃនរបបរគប់រគងែដលមនលកខណៈធូររលុង េដយ
ែចងថរបសិនេបរប
ូ វនតបុគគល ឬនីតិបុគគលមិនមនអជញបណណ ឬលិខិតែដលផដល់េដយរកសួងពក់ព័នធ ឬក៏អជញធរៃន
សថប័នរដឋភិបលែដលទទួលខុសរតូវ ពួកេគនឹងមិនរតូវបនអនុញញតតឲយនំចូល ដឹកជញូជ ន ែចកចយ ទិញ លក់ រកស

ទុក ឬក៏េរបរបស់អសុីដេនះេទ។59 ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង បនែចងជពិេសសសដីពីករផដល់អជញប័ណណ េដមបី

នំចូល នំេចញ ផលិត ឬែកៃចនអសុីដខលំង គឺ សិត
ថ េនេរកមសមតថកិចៃច ន ក.ឧ.រ.ថ។60 ករផដល់អជញប័ណណ លិខិត
អនុញញតតសរមប់អសុីដខលំងែដល

េរបរបស់កុនងវ ិស័យសុខភិបល

គឺរតូវសថិតេរកមសមតថកិចរច បស់រកសួង

សុខភិបល។ ទរមង់ និងលកខខណឌៃនករលក់ ករទិញ កររកសទុក ករែចកចយ ករេវចខចប់ ករកន់កប់ និងករ
61

េរបរបស់អសុីដខលំងរគប់របេភទនឹងមនែចងេដយអនុរកឹតយ។ ប៉ុែនត ចបប់មិនបនបញ
ជ ក់ឲយជក់ចបស់ថេតភនក់
ងររដឋភិបលមួយណែដលទទួលខុសរតូវចំេពះករផតល់អជញប័ណណពក់ព័នធនឹងករដឹកជញូជ ន
ទិញ

ករលក់

កររកសទុក

និងករេរបរបស់អសុីដ

ែដលមិនសថិតេរកមសមតថកិចចរបស់

ករែចកចយ
ក.ឧ.រ.ថ

ករ

ឬរកសួង

សុខភិបល។ ពុំមនព័ត៌មនបែនថមសតីពីអនុរកឹតយ និង/ឬករអនុម័តអនុរកឹតយេទ។ បនទប់ពីចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង
ចូលជធរមន រូបវនតបុគគល ឬនីតិបុគគលែដលកំពុងេធវអជីវកមមពក់ព័នធនឹងអសុីដខលំងេដយគមនលិខិតអនុញញតត រតូវ
តរមូវឲយបំេពញែបបបទសុំលិខិតអនុញញតតេដមបីេធវអជីវកមមឲយរសបចបប់។62 ប៉ុែនត ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង ខក
ខនមិនបនែចងថករេសនសុំេនះរតូវេធវេឡងេនេពលណេនះេទ និងេដយសរែតបញញ តតកុនងមរត១៤ ែដលពក់

ព័នធនឹងេទសបបញញ តិតចំេពះករេរបរបស់អសុីដខលំងេដយគមនអជញប័ណណ ឬលិខិតអនុញញតត (សូមអនខងេរកម)
នឹងមិនទន់ចូលជធរមន រហូតទល់ែតមនអនុរកឹតយរតូវបនអនុម័ត េនះគឺជចំណុចែដលខវះចេនលះកនុងចបប់។
េដយសរែតគមនព័ត៌មនលមអិតបែនថមសតីពីអនុរកឹតយ េយងក៏មិនអចដឹងថ េតមនតរមូវកររសបចបប់ែបប
ណខលះែដលគួរែតេគរពតម

សរមប់បុគគលែដលមនបំណងចង់េសនសុំ

ឬបនតអជញប័ណណ។

ចំេពះលកខខណឌៃន

អជញប័ណណ ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង រគន់ែតបនែចងថ បុគគលែដលមនចបប់អនុញញត រតូវែតេរបរបស់អសុីដ
ឲយចំេគលេដ

និងរតូវេគរពបទដឋនបេចចកេទសកនុងករមិតសុវតថិភពខពស់បំផុត។63

ប៉ុែនតមិនចបស់ថ

េតបទដឋន

បេចចកេទសេនះគឺជអវី និងសំេដេលអីវ េហយេតចំណុចទំងេនះនឹងរួមមនទំងករអនុេលមតម បទដឋនសុខភព
និងសុវតថិភពែផនកវ ិជជជីវៈែដរឬមួយយ៉ ងណ ប៉ុែនតយ៉ងេហចណស់គួរែតមនបទដឋនឧសសហកមម ែដលេធវេសចកដី
រពងេដយអនកជំនញ។ ករអនុេលមតមបទដឋនសុខភព និងសុវតថិភពែផនកវ ិជជជីវៈ គឺជធតុផសំដ៏សំខន់មួយកនុង

ចបប់។64 ករផតល់ និងរកសអជញប័ណណ គួរែតែផអកេល និងេគរពតមបទដឋនទំងេនះ។ ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង ក៏
មិនបនែចងពីរយៈេពលៃនករផតល់អជញប័ណណ
េនះែដរ

និងមិនដឹងពីលកខខណឌៃនករកន់កប់

េយងសនមត់ថចំណុចទំងេនះនឹងមនកនុងអនុរកឹតយ។

និងរកសទុកអជញប័ណណទំង

ពិតជមនសរៈសំខន់ណស់ែដលរបបរគប់រគង

បញូច លនូវលកខខណឌៃនអជញប័ណណ ែដលកំណត់ថអជញប័ណណនឹងរតូវបនផតល់ជូនកនុងរយៈេពលមួយជក់លក់ និង
តរមូវឲយមនករេសនសុំបនតអជញប័ណណ
េហយនឹងអចបនតបនបនទប់ពីមនដំេណរកររតួតពិនិតយែដលបងហញថអនក
កន់កប់អជញប័ណណបនេគរពតមលកខខណឌពក់ព័នធៃនអជញប័ណណ
េទស

និងសុវតថិភព។

រួមទំងេគរពយ៉ ងខជប់ខូជនតមបទដឋនបេចចក

សកមមភពេនះគឺមនសរៈសំខន់កុនងកររគប់រគងេលសកមមភពពុករលួយ។

អជញប័ណណគួរែតធនថអជញប័ណណមិនអចេផទរ

ឬលក់ពីអជីវកមមមួយ

េទអជីវកមមមួយេទៀត

របបផតល់

ឬពីបុគគលមួយេទ

បុគគលមួយេទៀតេនះេទ។ រល់ករផលស់បូតរកររគប់រគង ឬមចស់កមមសិទិគ
ធ ឺរតូវឆលងកត់ដំណក់ កលេសនសុំអជញប័ណណ

ថមី។

េលសពីេនះ

ករែដលចបប់តរមូវឲយមនកររកសទុកនូវបញជីេឈមះរបស់អនកទិញ

ណស់។ ចំណុចេនះអចជរបភពដ៏មនតៃមលសរមប់នគរបលេដមបីេធវករេសុបអេងកត។

59
60
61
62
63
64

សូមអនមរត៥ និង ៨ ៃនចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង។
សូមអនមរត៦ ៃនចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង។
ដូចខងេល។
សូមអនមរត២៦ ៃនចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង។
សូមអនមរត៨ ៃនចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង។
សូមអន ម.ស.ម.ក និង អ.ជ.ជ.ក.អ កំណត់សមគល់េលខ៦ ទំព័រទី១០។

18

គឺពិតជមនសរៈសំខន់

រសបេពលែដលព័ត៌មនលមអិតៃនរបបរគប់រគងេនមិនទន់រគប់រគន់ ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង បនែចងពី
បញញ តិតវ ិជជមនមួយចំនួនសតីពីករផតនទេទសចំេពះករគមនអជញប័ណណ។

ករផតនទេទស

រតូវកំណត់េដយែផអកេល

បរ ិមណអសុីដ និងខុសគនេដយែផអកថេតអសុីដខលំងេនះកន់កប់េដយរូបវនតបុគគល ឬនីតិបុគគល។65 ចបប់រគប់
រគងអសុីដខលំង

កនុងមរត១៤ បនបញូច លករផតនទេទសេដយពិន័យជរបក់ និងកនុងករណីខលះេទៀតរតូវដក់
ពនធនគរសរមប់របតិបតតិករែដលគមនអជញប័ណណ។ រូបវនតបុគគលែដលគមនអជញប័ណណ ឬលិខិតអនុញញត កន់កប់
អសុីដខលំងមនទមងន់េរកម ៥០០រកម រតូវពិន័យជរបក់ពី ៥០០,០០០េរៀល េទ ១,៥០០,០០០េរៀល និងកររ ឹប
អូសអសុីដខលំង ខណៈេពលែដលនីតិបុគគលនឹងរតូវពិន័យជរបក់ពី ៥,០០០,០០០េរៀល េទ ១០,០០០,០០០េរៀល។
ចំេពះអសុីដែដលមនទមងន់េលសពី

៥០០រកម

រូបវនតបុគគលនឹងរតូវបនផតនទេទសឲយជប់ពនធនគរចប់ពី

៣

ែខេទ២ឆនំ និងពិន័យជរបក់ពី ២,០០០,០០០េរៀល េទ ១០,០០០,០០០េរៀល និងរតូវរ ឹបអូសអសុីដខលំង ចំែណក
នីតិបុគគលនឹងរតូវពិន័យជរបក់ពី ១០,០០០,០០០េរៀល េទ ៥០,០០០,០០០េរៀល។ នីតិបុគគលអចនឹងរតូវទទួលករ
ផតនទេទសបែនថមតមមរត១៦៨ ៃនរកមរពហមទណឌ េដយសរករេធវរបតិបតតិករេដយគមនអជញប័ណណ ឬលិខិត
អនុញញត

ែដលរួមមនកររ ំលយ

និងករហមឃត់ពីករេធវសកមមភពមួយកនុងចំេណមសកមមភពជេរចន។

ជពិេសស េយងតមមរត២៦ ៃនចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង បញញ តិតទំងេនះ នឹងមិនអចចូលជធរមនរហូតទល់

ែតមនករអនុម័តរបស់អនុរកឹតយ។ ដូេចនះ ពិតជមនសរៈសំខន់ខលំងណស់ែដលអនុរកឹតយរតូវបនរពង និងចូល
ជធរមនឲយបនេលឿនបំផុតតមែដលអចេធវេទបន េដមបីធនថរគប់វ ិស័យកនុងសងគម និងេសដឋកិចែច ដលពក់ព័នធ

នឹងអសុីដរតូវបនរគប់រគង និងរតួតពិនិតយបនយ៉ ងរតឹមរតូវេដមបីករពរអំេពហិងសេដយអសុីដ។
េនេពលចូលមកដល់េរឿងករអនុវតតៃនរបបរគប់រគងេនះ

េដយសរែតេសចកតីរពងចបប់អសុីដែដលមិន

បនែចងពីរកុមេសុបអេងកតដ៏ជក់លក់មួយ េដមបីពិនិតយេលអជញប័ណណ និងលិខិតអនុញញត េធវឲយមនភពរសេពច
រសពិលថេតបញញ តិតេនះនឹងរតូវបនអនុវតតេដយរេបៀបណ។ បទពិេសធន៍កុនងរបេទសបង់កលែដស បនបងហញថ

េដយគមនកររគប់រគង និងករអនុវតតចបប់ឲយបនចបស់លស់ របព័នៃធ នកររគប់រគងនឹងគមននូវរបសិទធភពកនុងករ

ករពរ។66 មនករកត់សមគល់ថ េទះបីជមនរបព័នធៃនកររគប់រគង “ករលក់ និងករែចកចយ រតូវបនរគប់រគង
េដយគមនរបសិទធភព
អសុីដខលំង

គមនករអនុវតត

និងអនុរកឹតយ

េផសងៗៃនករផលិត

និងគមនករតមដន”។67

ដូេចនះ

បែនថមេទេលករមនចបប់រគប់រគង

រកសួងមហៃផទរតូវែតេធវករេដមបីបេងកតនូវមេធយបយកនុងករតមដននូវដំេណរករ

ករនំចូល

ករដឹកជញូជ ន

ករលក់

និងករេរបរបស់

េដមបីធននូវករអនុវតតយ៉ងមន

របសិទធភព។ របព័នធេនះគួរែតរប់បញូច លនូវកររតួតពិនិតយ និងករេសុបអេងកតេននឹងកែនលងផងែដរ។

អនុសសន៍ ៖
•

អនុរកឹតយសតីពីរបបផតល់អជញប័ណណ សរមប់អនកផលិត ដឹកជញូជ នែចកចយ ទិញ លក់ រកសទុក និងេរបរបស់
អសុីដខលំង

•

គួរែតែចករ ំែលកេទដល់អនកពក់ព័នធ

សងគមសុីវ ិល

និងអនកជំនញមុនេពលដក់ឲយរដឋសភ

អនុម័ត េដមបីធនថរបព័នធរគប់រគងេនះមនរបសិទធភពកនុងករករពរ។

របបផតល់អជញប័ណណគួរែតបញូច លនូវលកខខណឌចបស់លស់ សរមប់ករកន់កប់អជញប័ណណឬលិខិតអនុញញត
េហយគួរែតែចងពីលកខខណឌដូចខងេរកម
o

លទធភពកនុងករទទួលបនអជញប័ណណ រតូវែផអកេលករអនុេលមតមបទដឋនឧសសហកមម ែដល

រតូវកំណត់េដយអនកជំនញ ដូចជបទដឋនសុខភព និងសុវតថិភពែផនកវ ិជជជីវៈ កររកសបញជីេឈមះ
របស់អនកទិញ អនកផគត់ផគង់ ជេដម។

65
66
67

សូមអនមរត១៤ ៃនេសចកតីរពងចបប់អសុីដ។
សូមអន ម.ស.ម.ក និង អ.ជ.ជ.ក.អ កំណត់សមគល់េលខ៦ ទំព័រទី១១។
ម.ជ.អ របេទសប៉ គីសថន របយករណ៍សថនភព ទំព័រទី៨ ។
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o

អជញប័ណណគួរែតមនរយៈេពលកំណត់ចបស់លស់ េហយតរមូវឲយដក់ពកយេសនសុំបនត។ ចំណុច
េនះអចធនថនឹងមនកររតួតពិនិតយជេទៀងទត់ចំេពះអនកកន់កប់អជញប័ណណ និងករែថរកស
បញជីេឈមះរបស់ពួកេគ។

o

កនុងករណីែដលបុគគល ឬនីតិបុគគលរ ំេលភលកខខណឌៃនអជញប័ណណ រតូវែតមនករពយួរអជញប័ណណ
ភលមៗ េហយអចចុះបញជីជថមីមតងេទៀត លុះរតែតបនទប់ពីមន “ករសតរនីតិសមបទ” និងករេសុប
អេងកតបែនថមេដយអជញធរពក់ព័នធ។

•

រកសួងមហៃផទគួរែតបេងកត រកុមអនករតួតពិនិតយែដលបនចត់តំងេដមបីតមដន ចំេពះករដក់ពកយេសនសុំ
និងករអនុេលមតមលកខខណឌ េដមបីធននូវរបសិទធភពៃនរបបរបព័នរធ គប់រគង។ ករតមដនគួរែតមន
កនុងទរមង់ជកររតួតពិនិតយេដយៃចដនយ
លកខខណឌទំងេនះផងែដរ។

េដយមនករដក់េទសទណឌមកេលអនកែដលរ ំេលភបំពនេល

៣.៣ ករកត់
េទស និងផតនទេទស
ករកត់េទស
តមករកត់សមគល់ខងេល ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង មនករផតនទេទសដ៏តឹងរុ ឹងចំេពះករដក់ពនធនគរ
ឬដក់ពនធនគរេពញមួយជីវ ិត សរមប់ជនរបរពឹតតបទេលមស ែដលេធវឲយជនរងេរគះពិករអស់មួយជីវ ិត ែដលមន
ែចងកនុងរកមរពហមទណឌបចចុបបនន និងែដលអចឆលុះបញ
ច ំងពីលកខណៈៃនបទេលមសបនយ៉ ងចបស់ជង។ កនុងករណី
ែដលបទេលមសអចបណ
ត លឲយជនរងេរគះរតូវសលប់ និងមនករេរៀបចំគេរមងទុកជមុន ជនេលមសនឹងរតូវផតនទ
េទសឲយជប់ពនធនគរអស់មួយជីវ ិត។ បចចុបបនន ករផតនទេទស កនុងរកមរពហមទណឌចំេពះអំេពបងករបួសសនមេដយ
េចតន មនរយៈេពលចប់ពី ២េទ៥ឆនំ ែដលេនះអចេធវឲយជនរងេរគះកលយជេគលេដៃនករសងសឹក បនទប់ពី
ជនេលមសេចញពីពនធនគរមកវ ិញ។ មនករសងឃឹមថករផតនទេទសឲយជប់ពនធនគរកនុងរយៈេពលែវង មិនរតឹមែត

រគប់រគន់េដមបីជករបនលច

និងដក់ទណឌកមមចំេពះអនករបរពឹតតបទេលមសេនះេទ

ប៉ុែនតក៏អចជំរញ
ុ ឲយជនរងេរគះ

ែសវងរកករសងជំងឺចិតតតមផលូវចបប់ េដយមិនខលចករសងសឹកផងែដរ។ ដូចបនពិភកសខងេល ករខកខនមិន

បនចត់ទុកថសកមមភពរបស់អនកេផតមគំនិត សហចរ ី និងអនកសមគំនិត ជបទេលមស និងផតនទេទសចំេពះទេងវ

ទំងេនះេទកនុងចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង េនែតជចំណុចគួរឲយរពួយបរមភ។
ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង ក៏ខកខនមិនបនែបងែចករបេភទជនេលមសផងែដរ។ ឧទហរណ៍ ជនេលមស
ែដលវយរបហរមកេលនីតិជន នឹងទទួលករផតនទេទសដូចជនេលមសែដលវយរបហរមកេលអនីតិជនែដរ។ ដូច
បនេរៀបរប់ខងេល

េយងេជឿជក់ថករែបងែចកជនរងេរគះកនុងេពលពិចរណសេរមចេទសគឺចំបច់ណស់។

របហក់របែហលគនែដរ េយងគិតថចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង គួរែតែបងែចករបេភទជនេលមស ចំេពះជនេលមស
ែដលជអនីតិជន ករផតនទេទសគួរែតមិនសូវធងន់ធងរ។

ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង ក៏បនបញូច លករផតនទេទសមកេលរប
ូ វនតបុគគល និងនីតិបុគគល ែដលមន ឬគមន

អជញប័ណណ

ឬករអនុញញត

បណ
ត លឲយមនរបួស

េហយបនេធវសរបែហស

ពិករភព

ឬមិនរបុងរបយ័តក
ន ុនងកររគប់រគងរបតិបតតិកររបស់ពួកេគ

ឬករសលប់របស់អនកដៃទផងែដរ។

ករផតនទេទសទំងេនះ

រួមមន

ករដក់

ពនធនគរចំេពះរូបវនតបុគគល និងពិន័យជរបក់ទំងរូបវនតបុគគល និងនីតិបុគគល។ ប៉ុែនត បញញ តិតទំងេនះមិនបនដក់ករ
លុបេចល ឬពយួរអជញប័ណណ េទកនុងែផនកមួយៃនករផតនទេទសេនះេទ។ បញញ តិតេនះគឺមនករចំបច់ េដមបីករពរមិន
ឲយជនេលមសបនតសកមមភពរបស់ពួកេគ េដយរគន់ែតបង់របក់ពិន័យ ឬទទួលេទសជប់ពនធនគរេនះេទប៉ុែនតតរមូវ
ឲយមនកររតួតពិនិតយយ៉ ងចបស់លស់េដយអជញធរពក់ព័នធ។

ចំេពះបញញ តិព
ត ក់ព័នធនឹងករផតនទេទសចំេពះករ

គមន ឬករេរបរបស់អជញប័ណណេដយមិនរតឹមរតូវ េធវឲយមនកររពួយបរមភថ ចបប់ែដលកំពុងសថិតកនុងេសចកតីរពង

បចចុបបននមិនបនបេងកតរកុមេសុបអេងកតេដមបីធនថនឹងមនករអនុវតតន៍របបចបប់េនះបនរតឹមរតូវេនះេទ េយងគួរ
ែតចងចំពីបទពិេសធន៍របស់បង់កលែដស ែដលបនបញ
ជ ក់កុងែផន
ន
កទីពីរៃនរបយករណ៍េនះ ។ អវតតមនៃនរបបេនះ
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រតូវបនចត់ទុកថជករទទួលខុសរតូវដ៏ធំ ចំេពះកងវះខតៃនរបបរគប់រគងេនបង់កលែដស។ រតូវែតមនករធន
ថចបប់រគប់រគងអសុីដខលំងនឹងបេងកតរកុមេសុបអេងកតែបបេនះ។
ខុសពីចបប់េនបង់កលែដស ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំងេនះ ពុំ មនែចងពីបញញ តិទ
ត ក់ទងនឹងនីតិវ ិធីសរមប់ករ
េសុបអេងកត និងកត់េទសបទេលមសអសុីដេនះេទ។ ប៉ុែនត េដមបីឲយមនករកត់េទសបនយ៉ ងមនរបសិទធភព អវី
ែដលសំខន់ គឺពកយបណឹត ងៃនអំេពហិងសេដយអសុីដ រតូវបនេសុបអេងកតយ៉ ងឆប់រហ័ស និងរតឹមរតូវ េហយ
ដូេចនះចបប់រគប់រគងអសុីដខលំងគួរែតបញូច លបញញ តិតសីព
ត ីរយៈេពលសមរមយមួយ

សរមប់េធវករេសុបអេងកត

និងនំ

យកករណីទំងេនះមកេធវករជំនុំជរមះ។ េដមបីេធវែបបេនះបន កមលំងនគរបលគួរែតរតូវបនករបណុត ះបណ
ត លឲយ

បនរគប់រគន់សីព
ត ីករេសុបអេងកតករណីអំេពហិងសេដយអសុីដ កររបមូលភសតុតង និងករគំពរជនរងេរគះ និង
សកសីផងែដរ។

អនុសសន៍ ៖
•

គួរែតេធវវ ិេសធនកមមចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង េដមបីែបងែចករបេភទជនេលមស និងរបេភទជនរងេរគះ។

•

គួរែតេធវវ ិេសធនកមមចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង េដមបីចត់ទុកសកមមភពរបស់សហចរ ី អនកេផតមគំនិត និង
អនកសមគំនិត ជបទេលមស និងផតនទេទសឲយដូចនឹងជនេលមសែដរ។

•

•

•

រកសួងមហៃផទ

គួរែតធនថកមលំងនគរបលនឹងទទួលបនករបណុត ះបណ
ត លយ៉ ងរតឹមរតូវេដមបីេធវករ

េសុបអេងកតករណីអសុីដបនយ៉ ងមនរបសិទធភព និងសមរមយ។ ចំណុចេនះរួមទំង ករបណុត ះបណ
ត លដ៏
រតឹមរតូវសតីពីករគំពរជនរងេរគះ និងសកសី តមតរមូវករកនុងអំឡុងៃនករេសុបអេងកតផងែដរ។

ដូចបនផដល់អនុសសន៍ខងេល រកសួងមហៃផទគួរែតធនថ រកុមេសុបអេងកត នឹងរតូវបនបេងកតេឡង

េដមបីេធវករេសុបអេងកតករអនុវតតន៍ចបប់ឲយបនរតឹមរតូវេនកនុងអនុរកឹតយ។

ករេសុបអេងកតកនុងករណីបទេលមសអសុីដគួរែតរតូវបនេធវេឡង ឲយបនទន់េពលេវល និងនំជនេលមស

មកកត់េទសឲយបនឆប់រហ័ស។

៣.៤ ករគំ
ករគំពរជន
រជនរង
ជនរងេរគះ
រងេរគះ
ដូចបនេរៀបរប់កុនងែផនកទីពីរៃនរបយករណ៍េនះ

អំេពហិងសេដយអសុីដ

រគប់ចបប់អសុីដគួរែតអចេដះរសយផលវ ិបករបស់

ែដលមនចំេពះជីវ ិតរបស់ជនរងេរគះ

និងអចេដះរសយបនយ៉ ងមនរបសិទធភព

ចំេពះផលប៉ះពល់ៃនករវយរបហរេដយអសុីដទំងកនុងរយៈេពលខលី និងរយៈេពលែវង។
ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង មិនបននិយយពីគណៈកមមធិករជតិណមួយ ដូចជ មជឈមណឌលសរមប់ជន
រងេរគះរងរបួសេដយអសុីដ េដមបីរតួតពិនិតយេលករអនុវតតចបប់េនះេទ ជពិេសស សតីពីករគំពរជនរងេរគះ។
ដូេចនះ េយងមិនទន់ដឹងចបស់ថ េតអជញធរមួយណែដលទទួលខុសរតូវចំេពះបញញ តិតសីព
ត ីករគំពរែផនកេវជជសរសត
និងែផនកចបប់ ែដលបនែចងកនុងចបប់ េហយែដលនឹងរតូវបនពិភកសយ៉ ងលមអិតបែនថមេទៀតេនះេទ េទះបីជករ
ករពរ ករសតរនីតិសមបទ និងេធវសមហរណកមម េដមបីឲយជនរងេរគះអចរតលប់េទរស់េនកនុងសងគមវ ិញបន គឺ

ជសមតថកិចរច បស់រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ក៏េដយ ប៉ុែនតេនែតមនភពមិនចបស់លស់

េនកនុងចបប់ ថេតករករពរ ករសតរនីតិសមបទ និងសមហរណកមមេនះមនេនកនុងទរមង់ែបបណ។68 េតនឹង
មនបញូច លនូវករពយបលកយវបបកមម និងែផនកអជីព េដមបីអចឲយជនរងេរគះអចេរៀនរស់េនជមួយភពពិករ
របស់ខួលន

68

និងសរមបខលួនរស់េនកនុងសភពែបបេនះ?

េតនឹងមនករបញូច លនូវករផតល់ករបណុដ ះបណ
ដ លវ ិជជជីវៈ

សូមអនមរត១២ ៃនចបប់ រគប់ រគងអសុីដខលំង។
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និងជំនញ

េដមបីអចឲយជនរងេរគះអចទទួលបននូវឯករជយភព

កលពីមុន?

និងកលយជសមជិកសកមមេនកនុងសងគមដូច

ចបប់ក៏មិនបនែចងនូវបទបបញញ តិតសីព
ត ីករេលកកមពស់ករយល់ដឹង

ពីផលប៉ះពល់ៃនករេរបរបស់អសុីដ

ខុសេគលេដ និងេរគះថនក់ៃនអសុីដេនះេទ។ រដឋភិបល និងរកសួងពក់ព័នធគួរែតពិចរណបញូច លបញញ តិតែដល
មនកនុងចបប់សីព
ត ីកររគប់រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស េហយែដលចបប់េនះបនបេងកតមូលនិធិឯករជយេដមបី “ែសវង

រកថវ ិក េដមបីបំេពញតមេគលបំណងៃនករបេងកតករយល់ដឹងជសធរណៈ សតីអំពីផលអរកក់ៃនករេរបរបស់
អសុីដកនុងផលូវខុស និងេរគះថនក់របស់អសុីដ” ។69 ករេលកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីេរគះថនក់ៃនអសុីដ គឺមនសរៈ

សំខន់សរមប់េគលបំណងទូេទកនុងករករពររល់េរគះថនក់ពក់ព័នន
ធ ឹងអសុីដ។ វ ិធនកររបស់រដឋភិបលែដល

មនលកខណៈរគប់ដណតប់េលបញ
ហ សតីពីអំេពហិងសេដយអសុីដ គួរែតបញូច លនូវតរមូវករឲយរដឋមនតួនទីេលកកមពស់

ករយល់ដឹងពក់ព័នធនឹងផលប៉ះពល់របស់អសុីដ
ជេមលះេដយអហិងស។

និងជួយដល់សងគមកមពុជេដមបីយល់ដឹងពីវ ិធនករេដះរសយ

ចំណុចេនះរតូវបនអនុវតតេដមបីកត់បនថយរល់ភពមក់ងយែដលមនមកេលជនរងេរគះ

េនកមពុជកនុងេពលបចចុបបននផងែដរ។

(ក) ករគំ
ករគំពរែផន
រែផនកេវជជសរសត
ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង

បនបញូច លកតពវកិចចចំេពះអជញធរែដលទទួលខុសរតូវ
និងពក់ព័នធេដមបី
នំយកជនរងេរគះមកកន់មណឌលសុខភព មនទីរេពទយរដឋ ឬរគឹះសថនពយបលរបស់រដឋដៃទេទៀត ែដលសថប័នទំង
េនះគួរែតផតល់ករគំរទ និងករពយបលដល់ជនរងេរគះេដយមិនចំបច់រតូវចំណយរបក់។70 រសបេពលនឹងករ
ទទួលសគល់ថ ករគំពរែផនកេវជជសរសតែដលជនរងេរគះរតូវករគឺជអវីែដលគួរឲយេកតសរេសរ ប៉ុែនត សំណួរគឺ េត
រគឹះសថនពយបលរដឋទំងេនះ ជកែនលងសមរមយសរមប់បញូជ នជនរងេរគះេដយអសុីដែដរឬេទ? របួសេដយសរ
អសុីដជរបួសែដលងយឆលងេមេរគ

េហយករពយបលមួយចំនួនរបែហលជមនផលអរកក់េរចនជងផលលអ។

ដូេចនះ

ករបញូជ នជនរងេរគះេទកន់រគឹះសថនពយបល ែដលមនេវជជបណិឌ តមនករបណុត ះបណ
ត លជពិេសស
េដមបីពយបលរបួសេដយអសុីដ គឺចំបច់បំផុត េហយចំណុចេនះគួរែតរតូវកំណត់កុនងចបប់ឲយចបស់ថជនរងេរគះ
េដយអសុីដរតូវបនបញូជ នេទទទួលករពយបលេនរគឹះសថនសុខភពរបេភទណ។
ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំងែចងថ

េដយអសុីដខលំង

ករកំណត់ករមិតភពពិកររបស់ជនរងេរគះេដយសរករវយរបហរ

នឹងរតូវបនកំណត់េដយគណៈកមមធិករជំនញែដលបេងកតេឡងេដយរកសួងសុខភិបល។71

ចំណុចសំខន់គឺសមជិករបស់គណៈកមមធិករពិេសស
ពយបលរបួសេដយសរអសុីដ

រតូវែតរួមមនេវជជបណិឌ តមនជំនញចបស់លស់កុនងករ

េហយគណៈកមមធិករេនះគួរែតរតូវបេងកតេឡងឲយបនឆប់រហ័ស

េរកយពីមន

កររបកសឲយអនុវតតចបប់រគប់រគងអសុីដ។ ទនទឹមេពលែដលករបេងកតគណៈកមមធិករេនះ នឹងរួមចំែណកជួយដល់
ករកំណត់សថនភពរបួសែដលចំបច់សរមប់ករផតល់េសវពយបល ចំណុចសំខន់គឺករពយបលេនះរតូវែតផតល់
ជូនជនរងេរគះឲយបនទន់េពលេវល។ ចំណុចមួយេទៀតែដលសំខន់ដូចគន គឺមិនរតូវឲយជនរងេរគះរងចំឲយគណៈ
កមមធិករចត់វ ិធនករេដយមិនបនទទួលករពយបលេនះេទ។ ករែថទំជបនទន់មិនរតូវអរស័យេលគណៈកមម
ធិករណមួយេឡយ ផទុយេទវ ិញគណៈកមមធិករេនះគួរែតធននូវករពយបលជបនតបនទប់ និងជប់លប់ចំេពះ
ជនរងេរគះ។ ប៉ុែនតេនមិនទន់ចបស់ថេតគណៈកមមធិករេនះនឹងមនទីតំងេនទីរកុងភនំេពញ េដយមនសមជិក
អចេធវដំេណរទូទំងរបេទស ឬមនករ ិយល័យេនតមេខតតផងែដរេនះ។ ទិដឋភពទំងេនះគួរែតរតូវបនេលកយក
មកពិចរណ េដមបីធនថជនរងេរគះអចទទួលបនជំនួយចំបច់ និងឆប់រហ័ស។ ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង គឺ
េនមនភពមិនចបស់លស់

ចំេពះករណីថេតករពយបល

69

សូមអនមរត១០ ៃនចបប់ សី តពីកររគប់ រគងអសុីដរបស់បង់ កលែដស។

70

សូមអនមរត១០ និ ង១១ ៃនចបប់ រគប់ រគងអសុីដខលំង។

71

ដូ ចខងេល។

22

និងករសដរនីតិសមបទនឹងរតូវបនផដល់ឲយទំងកនុង

រយៈេពលខលី និងរយៈេពលែវងឬក៏យ៉ងណ។ កនុងអំឡុងេពលពិភកសែវកែញកេលេសចកដីរពងេនរដឋសភ មនករ
េលកេឡងថករផដល់ករែថទំង និងករពយបលអស់មួយជីវ ិតគឺមិនរតូវបនរ ំពឹងទុកេនះេទ េហយករពយបល និង
ករសដរនីតិសមបទនឹងអចផដល់ជូនែតកនុងរយៈេពលខលី។

ពិតជមនសរៈសំខន់ខលំងណស់ែដលករពយបលរយៈ

េពលែវងនឹងរតូវបនផដល់ជូនេទជនរងេរគះេដយអសុីដ

េដយសរជនរងេរគះភគេរចនតរមូវឲយមនករវះកត់

និងករពយបលអស់មួយជីវ ិត។
េពលែដលចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង បនែចងពីករផតល់ករគំរទែផនកេវជជសរសត និងករពយបលដល់ជន
រងេរគះ ប៉ុែនតក៏មិនបនែចងពីករពយបលជនេលមស និងអនកសមគំនិតេនះេទ។ ជញឹកញប់ កនុងអំឡុងេពលវយ
របហរមួយចំនួន អចមនអសុីដខទតមកេលជនេលមសបណ
ត លឲយជនេលមសរងរបួស។ ករមិនផតល់នូវករែថទំ
ចំេពះជនេលមស គឺជេទសបែនថមែដលជនេលមសបនទទួល។ ប៉ុែនត ករខកខនមិនផតល់នូវករគំរទែផនកេវជជសរសត
ដល់ជនេលមស ក៏ អចបណ
ត លឲយមនផលប៉ះពល់ចំេពះករផតនទេទសកនុងករណីអំេពហិងសេដយអសុីដផងែដរ។
ឧទហរណ៍ ករណីមួយកនុងេខតតកំពង់ចម

ជនេលមសមនក់បនរងរបួសេដយសរអសុីដខទត

តុលករបនេចញ

េសចកតីសេរមចពយួរេទសេដយមនលកខខណឌឲយជនេលមសជប់ឃំងកនុងផទះ និងទទួលករពយបល។ ករេធវែបបេនះ
េធវឲយមនផលប៉ះពល់ដល់ជនរងេរគះជខលំង

េដយអចេធវឲយពួកេគកលយជជនរងេរគះៃនករវយរបហរមតង

េទៀត និងបងអក់ទឹកចិតម
ត ិនឲយពួកេគដក់ពកយបណឹត ងេទតុលករ ។ ករផតល់ករែថទំរបស់រដឋ និងរបព័នធផតល់ករែថ
ទំដល់ជនេលមស រសបេពលែដលពួកេគកំពុងែតទទួលទណឌកមម មនសរៈសំខន់ចំេពះសុខុមលភពផលួវចិតតរបស់

ជនរងេរគះ។ េទះបីជ ជនេលមសគួរែតទទួលខុសរតូវចំេពះមុខចបប់ែដលមនអនុភពេពញេលញ និងមិនគួរមន

ករកត់បនថយេទសចំេពះជនេលមសេដយសរែតរងរបួសេដយករខទតអសុីដេនះ ប៉ុែនត ជនេលមសក៏មិនគួរទទួល
េទសបែនថម េរពះែតករខកខនមិនផតល់ករពយបលដល់ជនេលមសេនះេទ។

(ខ) ករគំ
ករគំពរែផន
រែផនកចបប់
ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង
ខលំង។
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ែចងថរដឋភិបលគួរែតផតល់ករគំពរែផនកចបប់ដល់ជនរងេរគះេដយអសុីដ

ចំណុចេនះ មនេគលបំណងកត់បនថយបញ
ហ ៃនលទធភពទទួលបនយុតិតធម៌ែដលជចំណុចគួរឲយេពញចិតត

ប៉ុែនតេនមិនទន់ចបស់ េត ពកយ “ផតល់នូវករគំពរែផនកចបប់” មនន័យែបបណ។ េតចំណុចេនះរួមទំងករទទួល
បនេមធវ ី ឬទទួលបនមូលនិធិសរមប់ែសវងរកេមធវ ី? េនកមពុជមនករខវះខតជំនួយែផនកចបប់ជខលំង ែដល
មនន័យថជនរងេរគះៃនអំេពហិងសេដយអសុីដ រតូវែតរបឈមមុខនឹងករែសវងរកជំនួយែផនកចបប់ េពលែដលពួក
េគរតូវករ េដយសរខវះខតថវ ិក និងែផនកធនធនមនុសសែដលបណ
ត លឲយចំនួនេមធវ ីមិនរគប់រគន់សរមប់ផតល់
ជំនួយែផនកចបប់ែដលអចជួយដល់ជនរងេរគះែដលកំពុងរតូវករបន។73 រដឋភិបល និងរកសួងពក់ព័នគ
ធ ួរែតេធវករ
ពិចរណជថមីមតងេទៀត េដមបីេធវវ ិេសធនកមមចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង េដមបីបញូច លបញញ តិត ដូចែដលមនែចងកនុង

ចបប់របស់បង់កលែដស ែដលមូលនិធិរបស់រដឋរតូវបេងកតេឡង េហយថវ ិកកនុងមូលនិធិទំងេនះអចយកមកេរបរបស់

សរមប់ផតល់ជំនួយែផនកចបប់។ ចំែណកឯរបក់ចំណូលែដលបនមកពីករផតល់អជញប័ណណ ក៏អចបញូច លកនុងមូលនិធិ
េនះ និងេដមបីេរបរបស់សរមប់ចំណយែផនកចបប់ផងែដរ។

េរកពីករេលកេឡងែដលេនមនមនទិលសងស័យទក់ទងនឹងជំនួយែផនកចបប់ ែដលរតូវបនសនមត់ថសំេដ
េលអនកតំណងែផនកចបប់ ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំងមិនបនែចងអំពីជំនួយែផនកចបប់កុងទរមង់
ន
ដៃទេទៀត ែដលជ

ជំនួយែដលជនរងេរគះៃនអំេពហិងសេដយអសុីដរតូវករេនះេទ។
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ដូចបនេរៀបរប់

េនែផនកខងេដមៃនរបយ

ដូ ចខងេល។
ឧទហរណ៍ របយករណ៍របស់រកុមរបឹ កសេដ មបីកំែណទរមង់ ែផនកចបប់ និ ងរបព័ នធយុតិ តធម៌ ឆនំ២០០៦ ៃនរដឋភិ បល រកេឃញថ “ពុំ មនរកបខណឌចបប់

សថប័ ន និ ងេគលនេយបយែដលទូ លយេនថនក់ ជតិ េដ មបីែណនំពីបញញ តិ ត និ ងកបួនសរមប់ េសវែផនកចបប់ េនះេទ” ។ សរមប់ ព័ត៌មនបែនថម សូមអន

រកុមរបឹ កសេដ មបីកំែណទរមង់ ែផនកចបប់ និ ងរបព័ នធយុតិ តធម៌ ជំ នួយែផនកចបប់ េនកមពុជ ៖ ករអនុ វតត ករយល់ េឃញ និ ងតរមូវករ (ភនំេពញ ៖ រកុមរបឹ កសេដ មបី

កំ ែណទរមង់ ែផនកចបប់ និ ងរបព័ នធតុលករ ែខធនូ ឆនំ២០០៦) ទំ ព័រទី ១០។

23

ករណ៍េនះ បញ
ហ ធំបំផុតជុំវ ិញអំេពហិងសេដយអសុីដ គឺនិទណឌភព។ ផលវ ិបកសំខន់បំផុតរបស់និទណឌភព គឺ
ជនរងេរគះមនករភ័យខលចចំេពះករសងសឹករបសិនេបពួកគត់ទមទរឲយមនករអនុវតតនីតិវ ិធីែផនកចបប់។ ដូេចនះ
អវីែដលសំខន់គឺ ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង គួរែតបញូច លបញញ តិតសីព
ត ីករករពរជនរងេរគះ និងសកសី។ រកមរពហម

ទណឌបនែចងនូវបញញ តិតែដលមនបំណងទប់សកត់នូវករគំរមកំែហងដល់ជនរងេរគះ ឬេរជៀតែរជកនីតិវ ិធីតុលករ
េដយបេងកនករផតនទេទសចំេពះបទេលមសជក់ែសតង កនុងករណីែដលមនករេរជៀតែរជកេនះ។ មរត៣១៦ ៃនរកម
នីតិវ ិធីរពហមទណឌៃនរពះរជណចរកកមពុជ ឆនំ២០០៧ (រកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ) បនែចងបែនថមេទៀតពីវ ិធនករ

ដូចជ សវនករកំបំងមុខ របំង និងករផតល់ចេមលយតមរយៈែខសវ ីេដអូ េដមបីករពរជនរងេរគះ។ ប៉ុែនត ករមន

បញញ តិតជក់លក់កុងចបប់
ន
រគប់រគងអសុីដខលំង គឺចំបច់ណស់។ ដូចែដលមនែចងកនុងចបប់អំេពហិងសកនុងរគួសរ

ចបប់គួរែតទទួលសគល់ថករករពរសកសី គឺ ចំបច់របសិនេបជនេលមសរតូវនំយកមកកត់េទសតមផលូវចបប់។

ជញឹកញប់ ទំនក់ ទំនងដ៏ចក់េរសះកនុងរគួសរ ែតងេកតមនកនុងករណីែដលពក់ព័នធនឹងអំេពហិងសេដយ

អសុីដ េធវឲយដំេណរករកត់េទសកន់ែតសមុគសមញ។ ដូចបនេរៀបរប់ កនុងរបយករណ៍អសុីដ មរត៥ ៃនរកម
នីតិវ ិធីរពហមទណឌ ែចងថ “យុតតធិកររពហមទណឌក៏អចទទួលពកយបណឹត ងពីមរនតីរដឋភិបល ឬភនក់ងរសធរណៈ

ដៃទេទៀត ែដលចបប់េដយែឡកបនរបគល់អំណចឲយផងែដរ” ។ ដូេចនះ បងហញពីលទធភពេដមបីែតងតំងមរនតីកុនង

មរតេនះ េដមបីផតល់អំណចដល់ពួកេគកនុងករបញូជ នបណឹត ងេទកន់រពះរជអជញ។ មួយវ ិញេទៀត មរត១៧ ដល់

មរត១៩ ៃនរកមនីតិវ ិធីរពហមទណឌ បនែចងថសមគមែដលេធវករេដមបីឲយមនករកត់បនថយៃនអំេពហិងសខងផលូវ
េភទ អំេពហិងសកនុងរគួសរ ឬអំេពហិងសរបឆំងនឹងកុមរ រគប់ទរមង់ រពមទំងសមគមែដលេធវករេដមបីឲយករកត់

បនថយៃនករចប់ពរងត់

ករជួញដូរមនុសស

និងករេធវអជីវកមមខងផលូវេភទ

និងសមគមែដលេធវករឲយមនករ

របឆំងនឹងកររបកន់ពូជសសន៍ និងករេរ សេអងរគប់ទរមង់ អចេធវជេដមបណឹត ង កនុងបណឹត ងរដឋបបេវណី ពក់ព័នធ
នឹងបទេលមសែដលបនែចងពក់ព័នធនឹងជំនញរបស់ពួកេគ។ ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង គួរែតបងហញពីបញញ តិតទំង
េនះេដមបីជំរញ
ុ ឲយមនករចូលរួមពីអងគករមិនែមនរដឋភិបល កនុងដំេណរករសវនករ។ បទបញញ តិតទំងេនះ “នឹងរតូវ

បនអនុវតតេដមបីជំរញ
ុ ឲយមនករដក់ពកយបណឹត ងរពហមទណឌ របស់ជនរងេរគះេដយសរអសុីដ និងបណឹត ងតបនឹង
ភពអសកមមរបស់រពះរជអជញ” ។74
អនុសសន៍ ៖
•

រដឋភិបលគួរែតអនុម័តនូវរបកសមួយេដយែឡក េដមបីបេងកតមូលនិធិជតិេដមបីែសវងរកថវ ិក េដមបីបេងកន
ករយល់ដឹងជសធរណៈសតីពីអំេពហិងសេដយអសុីដ

និងេដមបីផតល់ករពយបល

និងជំនួយែផនកចបប់

ដល់ជនរងេរគះេដយសរអសុីដ។ របក់ចំណូលែដលបនមកពីករផតល់អជញប័ណណក៏អចេរបេដមបីគំរទ
មូលនិធិេនះផងែដរ។ របសិនេបគមនករអនុម័តនូវរបកស យ៉ ងេហចណស់ រដឋភិបលក៏គួរែតេធវកររួម
ជមួយអងគករដៃទេទៀត

បេងកតឲយមនចំេណះដឹងសធរណៈ

និងយុទធនករអប់រ ំពក់ព័នធនឹងចបប់រគប់

រគងអសុីដខលំង និងផលប៉ះពល់ៃនអសុីដ។ ចំណុចទំងេនះគួរែតេធវតមរយៈបណ
ដ ញផសពវផសយ និងេធវ
ករជមួយសល។
•

រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ តមរយៈៃនរបកសគួរែតកំណត់នូវែផនករសដីពីកមមវ ិធី
េដមបីផដល់ករេរជមែរជង សដរនីតិសមបទ និងេធវសមហរណកមមជនរងេរគះេទកនុងសងគម េរកមមរត

១២ ៃនចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង។ កមមវ ិធីេនះមិនរតឹមែតបញូច លនូវករពយបលកយវបបកមម និងែផនកអជីព

•

ប៉ុេណណះេទ ប៉ុែនតរតូវរួមមនទំងករបណុដ ះបណ
ត លវ ិជជជីវៈ និងជំនញផងែដរ។

ចបប់គួរែតបេងកតគណៈកមមធិករថនក់មូលដឋន

ែដលទទួលខុសរតូវកនុងករអនុវតតចបប់សីព
ត ីករពយបល

ករសតរនីតិសមបទ និងជំនួយែផនកចបប់ និងករតមដនករអនុវតតន៍េសវកមមទំងេនះេដមបីធនថមន
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អជញធរពក់ព័នធមួយរកុមែដលចបស់លស់

េដមបីជួយគំពរដល់ជនរងេរគះ

េហយករគំពរែផនក

េវជជសរសត និងែផនកចបប់រតូវែតផតល់ជូនយ៉ ងឆប់រហ័សតមែដលអចេធវេទបន។
•

រដឋភិបលគួរែតអនុម័តនូវសរចរណ៍បញ
ជ ក់ពីរបេភទៃនសមភរៈបរ ិកខរ និងសថប័នែផនកេវជជសរសតែដលជន
រងេរគះគួរអចែសវងរកបន។

•

គួរែតមនករេធវវ ិេសធនកមមចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង េដមបីឲយមនករកំណត់ចបស់លស់ថករពយបល
ែផនកេវជជសរសត និងេសវករសដរនីតិសមបទរតូវបនផតល់ជូន ែដលរួមបញូច លទំងករពយបលបនទន់ ក៏

ដូចជករពយបលកនុងរយៈេពលែវង។ មិនែតប៉ុេណណះ ករពយបលែបបេនះគួរែតផដល់ជូនដល់ជនរងេរគះ

•

និងជនេលមសផងែដរ។

រតូវបញូច លបញញ តិស
ត ីព
ត ីករករពរជនរងេរគះ និងសកសីកុនងសវនករកនុងករណីទឹកអសុីដផងែដរ។

25

៤. េសចកតីសននិដឋន
ចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង ែចងពីបញញ តិតចំបច់ជេរចន េដមបីឲយចបប់មនភពេជគជ័យ ដូចជ ករចត់
ទុកអំេពហិងសេដយអសុីដជបទេលមស កររគប់រគងករលក់ ករទិញ ករែចកចយ និងករដឹកជញូជ នអសុីដ ករ

ផតនទេទស និងកត់េទសឲយស័កិតសមចំេពះជនេលមស និងករគំពរជនរងេរគះ។ ប៉ុែនត េនមនភពខវះចេនលះកនុង

ចបប់ែដលរតូវេលកយកមកពិភកស តមរយៈករេធវវ ិេសធនកមមៃនចបប់ ឬក៏តមរយៈករអនុម័តអនុរកឹតយ របកស

សរចរណ៍ េសចកដីែណនំ ែដលរតូវបំេពញបែនថមេដមបីអចឲយចបប់ធនថរបបចបប់េនះមនរួចជេរសចេដមបីេធវ
ករកត់បនថយបញ
ហ ៃនអំេពហិងសេដយអសុីដឲយមនរបសិទធភព េហយេដមបីធនករកត់េទសចំេពះជនេលមស
ករករពរជនរងេរគះ កររគប់រគងយ៉ ងរតឹមរតូវចំេពះករផលិត ករលក់ ករទិញ ៃនសរធតុេរគះថនក់ែដល
កត់បំផលញសច់ និងវ ិធនករសដរនីតិសមបទ។ អនុសសន៍ែដលបនផតល់ជូនកនុងែផនកទី៣ កនុងរបយករណ៍ រតូវ
បនេធវេឡងេដមបីជួយដល់រដឋភិបលកនុងករបេងកតចបប់ដ៏រ ឹងមំមួយ ែដលអចេដះរសយបញ
ហ អំេពហិងសេដយ
អសុីដយ៉ ងមនរបសិទធភព េដយែផអកេលបទពិេសធន៍របស់យុតតធិកររបេទសដៃទ។

ដូចែដលបនបញ
ជ ក់កុងរបយករណ
ន
៍ េនះរួចេរសច ថវីតបិតចបប់អសុីដដ៏លិត
អ លអន់ ពិតជមនសរៈសំខន់

សរមប់របឆំងនឹងអំេពហិងសេដយអសុីដដ៏េឃរេឃេនះកតី ករអនុម័ត និងករអនុវតតន៍ចបប់ ជកតតចំបច់េដមបី
េដះរសយបញ
ហ ហិងសេដយអសុីដេនះ។ កលពីៃថងទី០៨ ែខមិថុន ឆនំ២០១១ តុលករេខតតកំពង់ចមបនកត់
េទសរសតីមនក់ អយុ២៥ឆនំ េដយពយួរេទសចំនួន៣ឆនំ ជំនួសករជប់ពនធនគរចំនួន២ឆនំ ពីបទជះទឹកអសុីដមក
េលមតយ និងកូនពីរនក់។75 េដយមិនបនេយងតមករពិតែដលថ បញញ តិតៃនករផតនទេទសែដលមនរសប់េន
ច ំងពីលកខណៈៃនបទេលមសអសុីដេទៀតេនះ ករផតនទេទសេនះបងហញពីកងវះខតដ៏
មនករមិតទប េហយពុំឆុលះបញ

គួរឲយបរមភមួយ ចំេពះករអនុវតតន៍ចបប់ជធរមនឲយបនរតឹមរតូវ កនុងករណីេនះគឺរកមរពហមទណឌ។ អវីែដលកន់ែត
សំខន់ គឺេនះជករដស់េតឿនដ៏សំខន់មួយថចបប់អសុីដរតូវបនអនុម័ត នឹងមនរបសិទធភពបនទំងរសុង លុះ
រតែតមនរបព័នអ
ធ នុវតតន៍ចបប់ និងករតមដនករអនុវតតន៍ចបប់េដយតុលករយ៉ ងរតឹមរតូវពិតរបកដ។ ចំណុច
សំខន់គឺ េតរបព័នត
ធ ុលករនឹងអចអនុវតតចបប់បនយ៉ ងរតឹមរតូវកនុងករមិតណ។
ករណីដូចជ

បង់ កលែដស

ែដលចបប់អសុីដបនបងហញថរបសិនេបគមនរបព័នធអនុវតតចបប់ដ៏រតឹមរតូវេទ

ឥទធិពលែដលចបប់ចំេពះបទេលមសអសុីដអចមនតិចតួចណស់។ ដូេចនះ បែនថមពីេលអនុសសន៍ែដលបនផតល់
ជូនពក់ព័នន
ធ ឹងចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង អវីែដលសំខន់ គឺរដឋភិបលគួរែតេរបវ ិធីសរសតែបបរគបដណតប់ និងពហុ
វ ិធនករវ ិន័យចំេពះអំេពហិងសេដយអសុីដ

ែដលពិចរណពីរេបៀបែដលចបប់នឹងរតូវបនអនុវតតែបបណេដមបី

ករពរអំេពហិងសេដយអសុីដ និងផតនទេទសយ៉ ងមនរបសិទធភពចំេពះជនេលមស។ ទនទឹមនឹងកររគប់រគង និង
រតួតពិនិតយលទធភពរកអសុីដមកេរបរបស់

ករបញូច លនូវករររំង តមរយៈករចត់អំេពហិងសេដយអសុីដជ
បទេលមស ដូចែដលបនេឃញកនុងចបប់រគប់រគងអសុីដខលំង គឺមនសរៈសំខន់ អវីែដលរតូវករបែនថមគឺេហដឋរចន

សមព័នធដ៏សមរសប
អសុីដ

មនដូចជអជញធរែដលមនអំណចកនុងករតមដនករលក់

កងកមលំងនគរបលែដលអចេធវករេសុបអេងកតដ៏រតឹមរតូវ

កររគប់រគង

និងករកន់កប់

និងករេធវកំែណទរមង់សងគម

ែដលអចកត់

បនថយអកបបកិរ ិយរបស់សធរណជន និង “បនថយអំណចសងគមែដលករវយរបហរែបបេនះបនកន់កប់” ។76
េដមបីទទួលបនលទធផលេនះ គឺរតូវែតមនកិចចសហរបតិបតតិករពីសថប័នរដឋភិបលនន កងកមលំងនគរបល និង
អជញធរ និងអងគករសងគមសុីវ ិល េដមបីធនថបណ
ត ញគំរទដ៏សមរសបរតូវបនបេងកតេឡងេដមបីឲយមនករអនុវតត
ចបប់។

75
76

េឆង សុខហុង “រសតីមនក់ រតូវពយួរេទសចំ នួន៣ឆនំ កនុងករណីវយរបហរេដយអសុី ដ” ឌឹ ែខមបូ ឌ េដលី ៃថងទី០៩ ែខមិ ថុន ឆនំ២០១១។
អ.ជ.ជ.ក.អ និ ង ម.ស.ម.ក កំ ណត់ សមគល់េលខ៦ ទំ ព័រទី ៣៦។
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៥. ឧបសមព័នធ – ចបប់សព
ីត ក
ី ររគប់រគងអសុដ
ី ខល ំង
ជំពូកទី ១
បទបបញញ តតិទូេទ
មរត ១.

ចបប់េនះ មនេគលបំណងកំណត់អំពីកររគប់រគង កររតួតពិនិតយអសុីដខលំងរគប់របេភទ ែដលបណ
ត លឲយ
មនេរគះថនក់ដល់សុខភព និ ង អយុជីវ ិតមនុសស ។
មរត ២.

ចបប់េនះ មនេគលេដកំណត់អំពីករបងករ ករទប់សកត់ និងករបរងកបបទេលមសែដលបងកេឡង េដយករ
េរបរបស់អសុីដខលំងរគប់របេភទ េហយែដលបណ
ត លឲយមនេរគះថនក់ដល់សុខភព និង អយុជីវ ិតមនុសស ។
មរត ៣.

ចបប់េនះ មនវ ិសលភពរគបដណតប់េលករផលិត ករែកៃចន ករនំចូល ករនំេចញ ករេវចខចប់ ករដឹក
ជញូជ ន ករយកតមខលួន ករែចកចយ ករលក់ ករទិញ កររកសទុក និងករេរបរបស់អសុីដ ខលំងរគប់របេភទ ែដល
បណ
ត លឲយមនេរគះថនក់ដល់សុខភព និងអយុជីវ ិតមនុសស េនកនុងរពះរជណចរកកមពុជ ។
មរត ៤.

អសុីដខលំងកនុងចបប់េនះ សំេដដល់អសុីដ វតថុធតុេដម និងធតុផសំជអសុីដទំងឡយ េទះជលបយរវ
ឬ រ ឹង េហយមនេប៉ហស (pH) េសម ឬ េរកម ៣ (បី) ែដលបណ
ត លឲយមនេរគះថនក់ដល់សុខភព និងអយុជីវ ិត
មនុសស

ដូចមនចុះេនកនុងតរង

ឧបសមព័នៃធ នចបប់េនះ

េលកែលង

អសុីដស៊ុលហវួរ ិក

ែដលជលបយរវ

(សូលុយសយុង) និង មនកំហប់ ឬ ដង់សុីេតេរកម ៣៣%ែដលេរបរបស់សរមប់ចក់អគុយ។ តរងឧបសមព័នធៃន
ចបប់េនះ អចែកែរបេដយអនុរកឹតយ។

ជំពូកទី ២
សមតថកិចចរគប់រគងអសុដ
ី ខល ំង
មរត ៥.

ករផលិត ករែកៃចន ករនំចូល ករនំេចញ ករេវចខចប់ ករដឹកជញូជ ន ករយកតមខលួន ករ ែចកចយ ករ
លក់ ករទិញ កររកសទុក និង ករេរបរបស់អសុីដខលំងរគប់របេភទ រតូវមនអជញបណណ ឬ លិខិតអនុញញត ឬ ករ
កំណត់ េដយបទដឋនគតិយុតតេផសងេទៀត ។
មរត ៦.

ករេចញអជញបណណ ឬ លិខិតអនុញញតទក់ទងនឹងករនំចូល ករនំេចញ ករផលិតករែកៃចនអសុីដខលំង
រគប់របេភទ ជសមតថកិចរច បស់រកសួងឧសសហកមម ែរ ៉ និងថមពល។
ចំេពះអសុីដខលំងមនកនុងេនកនុងតរងឧបសមព័នធ

េហយែដលរតូវយកេទេរបរបស់សរមប់វ ិស័យសុខភិ-

បល គឺជសមតថកិចចរបស់រកសួងសុខភិបល ។
មរត ៧.

ែបបបទ និង លកខខណឌៃនករលក់ ករទិញ កររកសទុក ករែចកចយ ករដឹកជញូជ ន ករេវចខចប់ ករយក

តមខលួន និង ករេរបរបស់អសុីដខលំងរគប់របេភទ រតូវកំណត់េដយអនុរកឹតយ ។
មរត ៨.

រូបវនតបុគគល ឬ នីតិបុគគល ែដលមនចបប់អនុញញតឲយេរបរបស់អសុីដខលំងរគប់របេភទរតូវ េរបរបស់អសុីដ
ខលំងទំងេនះ ឲយចំេគលេដ និង រតូវេគរពបទដឋនបេចចកេទស កនុងករមិតសុវតថិភពខពស់បំផុត ។
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មរត ៩.

អសុីដខលំងរគប់របេភទ ដូចមនចុះេនកនុងតរងឧបសមព័នធៃនចបប់េនះ រតូវបនអនុញញតឲយេរបរបស់ែតកនុង

េគលេដបេរមវ ិស័យឧសសហកមម សុខភិបល កសិកមម សិបបកមម បេចចកេទស វ ិទយសរសត វ ិទយសរសតរសវរជវ
ពិេសធន៍ ករេធវេតសត និង វ ិស័យេផសងេទៀត ែដលបេរមផល របេយជន៍ខងេសដឋកិចច សងគម និង បេរមជីវភពរបចំ
ៃថងែដលរសបចបប់ ។

ជំពូកទី៣
ករគ ំពរជនរងេរគះេដយអសុដ
ី ខល ំង
មរត ១០.

កនុងករណីមនជនរងេរគះេដយអសុីដខលំង អជញធរមនសមតថកិចចពក់ព័នធរតូវសហករ បញូជ នជនរងេរគះ
េទសេរងគះជបនទន់ េនមណឌលសុខភព មនទីេពទយរដឋ ឬ រគឹះសថនពយបលេផសងេទៀត ែដលសថិតេនជិតបំផុត ។
មរត ១១.

មណឌលសុខភព មនទីរេពទយរដឋ ឬ រគឹះសថនពយបលសធរណៈេផសងេទៀត រតូវផតល់ករ សេរងគះ និងករ
ពយបលដល់ជនរងេរគះេដយសរអសុីដខលំង េដយឥតគិតៃថល ។
ករកំណត់ករមិតពិករភពៃនជនរងេរគះ

េដយសរអសុីដខលំង

ជសមតថកិចចរបស់គណៈកមមករជំនញ

ែដលបេងកតេឡងេដយរកសួងសុខភិបល និង អនុេលមតមបញញ តិតៃនរកមនីតិវ ិធី រពហមទណឌ ។
រដឋរតូវផតល់ជំនួយសេរងគះែផនកចបប់ ដល់ជនរងេរគះ េដយសរអសុីដខលំង ។
មរត ១២.

ករគំពរ ករសតរនីតិសមបទ និងករេធវសមហរណកមមជនរងេរគះ េដយអសុីដខលំងេទ កនុងសហគមន៍
ជសមតថកិចរច បស់រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ។
មរត ១៣.

រដឋេលកទឹកចិតតឲយមនករចូលរួមពីសបបុរសជន សមគម អងគករមិនែមនរដឋភិបលជតិ និងអនតរជតិ និងពី

វ ិស័យឯកជន កនុងករជួយគំពរដល់ជនរងេរគះេដយសរអសុីដខលំង ។

ជំពូកទី៤
េទសបបញញ តតិ
មរត ១៤.

អំេពផលិត ែកៃចន នំចូល នំេចញ េវចខចប់ ដឹកជញូជ ន យកតមខលួន ែចកចយ លក់ ទិញ រកសទុក និង
េរបរបស់អសុីដខលំងរគប់របេភទ េដយគមនអជញបណណ ឬ លិខិតអនុញញត ឬ មិនេគរព តមករកំណត់របស់
បទដឋនគតិយុតតេផសងេទៀត រតូវផតនទេទសដូចខងេរកមៈ
១- ពិន័យជរបក់ពី ៥០០.០០០(របំែសន) េរៀល េទ ១.៥០០.០០០ (មួយលនរបំែសន) េរៀល រពមទំង
េទសបែនថម េដយរ ឹបអូសអសុីដខលំង កនុងករណីែដលអសុីដខលំងេនះ មនទមងន់ េរកម ៥០០ (របំរយ) រកម ។

២- ពិន័យជរបក់ពី ១.៥០០.០០០ (មួយលនរបំែសន) េរៀល េទ ១០.០០០.០០០ (ដប់លន) េរៀល

រពមទំងេទសបែនថម េដយរ ឹបអូសអសុីដខលំង កនុងករណីែដលអសុីដខលំងេនះ មនទមងន់ចប់ពី ៥០០ (របំរយ)
រកមេឡងេទ ។
មរត១៥.

នីតិបុគគល អចរបកសថ រតូវទទួលខុសរតូវរពហមទណឌតមលកខខណឌ ែដលមនែចងកនុង មរត ៤២ (ករ
ទទួលខុសរតូវរពហមទណឌរបស់នីតិបុគគល) ៃនរកមរពហមទណឌ ចំេពះបទេលមសដូចមនែចងកនុងមរត១៤ ខងេល
េនះ។

នីតិបុគគល រតូវផតនទេទសពិន័យជរបក់ពី ៥.០០០.០០០ (របំលន)េរៀលេទ ១០.០០០.០០០(ដប់លន)
េរៀល កនុងករណីែដលអសុីដខលំងេនះ មនទមងន់េរកម ៥០០(របំរយ) រកម ។
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នីតិបុគគល

រតូវផតនទេទសពិន័យជរបក់ពី

១០.០០០.០០០

(ដប់លន)

េរៀល

េទ

៥០.០០០.០០០

(ហសិបលន) េរៀល កនុងករណីែដលអសុីដខលំងេនះ មនទមងន់ចប់ពី ៥០០ (របំរយ) រកមេឡងេទ ។
នីតិបុគគល

រតូវទទួលេទសបែនថមណមួយ

ឬ

អនុវតតចំេពះនីតិបុគគល) ៃនរកមរពហមទណឌ ។

េរចន

ដូចមនែចងកនុងមរត

១៦៨

(េទសបែនថម

មរត ១៦.

អំេពសមលប់មនុសសេដយេចតន េដយេរបអសុីដខលំង រតូវផតនទេទសដក់ពនធនគរពី ១៥ (ដប់របំ) ឆនំ េទ
៣០ (សមសិប) ឆនំ ។
រតូវផតនទេទសដក់ពនធនគរអស់មួយជីវ ិត កនុងករណីបទឧរកិដឋខងេលរតូវបនរបរពឹតតេដយមន :

១- ករគិតទុកជមុន ឬ ករពួនសទក់។

២- អំេពទរុណកមម ឬ អំេពេឃរេឃមុន ឬ កនុងេពលរបរពឹតតអំេពសមលប់។

ចំេពះបទឧរកិដឋខងេល េទសបែនថមែដលមនែចងកនុងមរត ២០៦ (េទសបែនថម : របេភទ និង រយៈេពល)

ៃនរកមរពហមទណឌ អចរតូវបនរបកស ។
មរត ១៧.

អំេពែដលបណ
ត លឲយសលប់អនកដៃទ េដយអេចតន េដយករេធវសរបែហស ករមិនរបុង របយ័តន ករខជីខជ ឬ
ករបំពនេលកតពវកិចចសនតិសុខ ឬ កតពវកិចចរបុងរបយ័តនែដលចបប់ ឬ បទដឋនគតិយុតតេផសងេទៀត តរមូវកនុងករ

រគប់រគងអសុីដខលំង រតូវផតនទេទសដក់ពនធនគរពី ១ (មួយ) ឆនំ េទ ៥ (របំ) ឆនំ និង ពិន័យជរបក់ពី
២.០០០.០០០ (ពីរលន) េរៀល េទ ១០.០០០.០០០ (ដប់លន) េរៀល ។
ចំេពះបទមជឈិមខងេល េទសបែនថមែដលមនែចងកនុងមរត ២០៨ (េទសបែនថម : របេភទ និង រយៈេពល)

ៃនរកមរពហមទណឌ អចរតូវបនរបកស ។
មរត ១៨.

នីតិបុគគល អចរតូវបនរបកសថ រតូវទទួលខុសរតូវរពហមទណឌតមលកខខណឌ ែដលមនែចង កនុងមរត ៤២
(ករទទួលខុសរតូវរពហមទណឌរបស់នីតិបុគគល) ៃនរកមរពហមទណឌ ចំេពះបទេលមស ែដលមនែចងកនុងមរត ១៧
ខងេល ។

នីតិបុគគល រតូវផតនទេទសពិន័យជរបក់ពី ២០.០០០.០០០ (ៃមភលន) េរៀល េទ ៥០.០០០.០០០ (ហសិប
លន) េរៀល រពមទំងេទសបែនថមណមួយ ឬ េរចន ដូចមនែចងកនុង មរត២០៩ (ករទទួលខុសរតូវរពហមទណឌ
របស់នីតិបុគគល) ៃនរកមរពហមទណឌ ។

មរត ១៩.

ទរុណកមម និង អំេពេឃរេឃេដយេរបអសុីដខលំង ែដលរបរពឹតតេទេលបុគគលណមួយ រតូវផតនទេទសដក់
ពនធនគរពី ១០ (ដប់) ឆនំ េទ ២០ (ៃមភ) ឆនំ ។
រតូវផតនទេទសដក់ពនធនគរពី ១៥ (ដប់របំ) ឆនំ េទ ២៥ (ៃមភរបំ) ឆនំ កលេបកររបរពឹតប
ត ទឧរកិដឋខងេល
េនះ នំឲយមនករកត់អវយវៈ ឬ ឲយមនពិករភពជអចិៃរនតយ៍ដល់ជនរងេរគះ។
រតូវផតនទេទសដក់ពនធនគរពី ២០ (ៃមភ) ឆនំ េទ ៣០ (សមសិប) ឆនំ កលេបកររបរពឹតត បទឧរកិដឋខងេល
បណ
ត លឲយជនរងេរគះសលប់ េដយគមនេចតនសមលប់ ឬ នំឲយមនអតតឃតរបស់ជនេនះ ។
ចំេពះបទឧរកិដឋខងេល េទសបែនថមែដលមនែចងកនុងមរត ២១៦ (េទសបែនថម : របេភទ និង រយៈេពល)

ៃនរកមរពហមទណឌ អចរតូវបនរបកស ។
មរត ២០.

អំេពហិងសេដយេចតនេទេលអនកដៃទ េដយេរបអសុីដខលំង រតូវផតនទេទសដក់ពនធនគរពី ២ (ពីរ) ឆនំ
េទ៥ (របំ) ឆនំ និង ពិន័យជរបក់ពី ៤.០០០.០០០ (បួនលន) េរៀល េទ ១០.០០០.០០០ (ដប់លន) េរៀល ។
រតូវផតនទេទសដក់ពនធនគរពី ៥ (របំ) ឆនំ េទ ១០ (ដប់) ឆនំ កលេបកររបរពឹតតអំេពេនះ នំឲយមនករកត់
អវយវៈ ឬ ឲយមនពិករភពជអចិៃរនតយ៍ដល់ជនរងេរគះ ។
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រតូវផតនទេទសដក់ពនធនគរពី ១០ (ដប់) ឆនំ េទ ២០ (ៃមភ) ឆនំ កលេបអំេពេនះបណ
ត លឲយជនរងេរគះសលប់
េដយគមនេចតនសមលប់ ។
ចំេពះបទេលមសខងេល េទសបែនថមែដលមនែចងកនុងមរត ២២៩ (េទសបែនថម : របេភទ និង រយៈេពល)

ៃនរកមរពហមទណឌ អចរតូវបនរបកស ។

ករប៉ុនប៉ងរបរពឹតតបទមជឈិម ែដលមនែចងកនុងកថខណឌទី ១ ៃនមរតេនះ រតូវផតនទេទសដូចបទមជឈិម
េនះែដរ ។
មរត ២១.

អំេពែដលបងកឲយមនរបួស េដយអេចតន េដយករេធវសរបែហស ករមិនរបុងរបយ័តន ករខជីខជ ឬ ករ
បំពនេលកតពវកិចចសនតិសុខ ឬ កតពវកិចចរបុងរបយ័តន ែដលចបប់ ឬ បទដឋនគតិយុតតេផសងេទៀត តរមូវកនុងកររគប់-

រគងអសុីដខលំង រតូវផតនទេទសដក់ពនធនគរពី ១ (មួយ) ែខ េទ ១(មួយ) ឆនំ និង ពិន័យជរបក់ពី ២០០.០០០
(ៃមភមុឺន) េរៀល េទ ២.០០០.០០០ (ពីរលន) េរៀល ។
រតូវផតនទេទសដក់ពនធនគរពី ៦ (របំមួយ) ែខ េទ ៣ (បី) ឆនំ និង ពិន័យជរបក់ពី ១.០០០.០០០ (មួយ
លន) េរៀល េទ ៦.០០០.០០០ (របំមួយលន) េរៀល កលេបកររបរពឹតតេនះ នំឲយមនករកត់អវយវៈ ឬ ឲយមន
ពិករភពជអៃរនតយ៍ ដល់ជនរងេរគះ ។
ចំេពះបទមជឈិមខងេល េទសបែនថមែដលមនែចងកនុងមរត ២៣៧ (េទសបែនថម : របេភទ និងរយៈេពល)

ៃនរកមរពហមទណឌ អចរតូវបនរបកស ។
មរត ២២.

នីតិបុគគល អចរតូវបនរបកសថ រតូវទទួលខុសរតូវរពហមទណឌតមលកខខណឌ ែដលមនែចងកនុងមរត ៤២
(ករទទួលខុសរតូវរពហមទណឌរបស់នីតិបុគគល) ៃនរកមរពហមទណឌ ចំេពះបទេលមសដូចមនែចងកនុងមរត ២១ ខង
េលេនះ ។

នីតិបុគគល រតូវផតនទេទសពិន័យជរបក់ពី៥.០០០.០០០ (របំលន)េរៀល េទ ២០.០០០.០០០ (ៃមភលន)
េរៀល រពមទំងេទសបែនថមណមួយ ឬ េរចន ដូចមនែចងកនុងមរត ២៣៨ (ករទទួលខុសរតូវរពហមទណឌរបស់នីតិបុគគល) ៃនរកមរពហមទណឌ ។

មរត ២៣.

អំេពផលិតមហូបអហរ ឬ ករអនុញញតឲយផលិតមហូបអហរ េដយេរបអសុីដខលំង ខុសពីបទដឋនបេចចកេទស

រតូវផតនទេទសដក់ពនធនគរពី ១ (មួយ) ឆនំ េទ ៥ (របំ) ឆនំ និងពិន័យជរបក់

ពី ២.០០០.០០០ (ពីរលន) េរៀល

េទ ១០.០០០.០០០(ដប់លន) េរៀល ។
មរត ២៤.

នីតិបុគគល អចរតូវបនរបកសថ រតូវទទួលខុសរតូវរពហមទណឌតមលកខខណឌ ែដលមនែចងកនុងមរត ៤២
(ករទទួលខុសរតូវរពហមទណឌរបស់នីតិបុគគល) ៃនរកមរពហមទណឌ ចំេពះបទេលមស ែដលមនែចងកនុងមរត ២៣
ខងេល ។

នីតិបុគគល រតូវផតនទេទសពិន័យជរបក់ពី ២០.០០០.០០០ (ៃមភលន) េរៀល េទ ៥០.០០០.០០០ (ហសិប
លន) េរៀល រពមទំងេទសបែនថមណមួយ ឬ េរចន ដូចមនែចងកនុង មរត ១៦៨ (េទសបែនថមអនុវតតចំេពះ
នីតិបុគគល) ៃនរកមរពហមទណឌ ។
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ជំពូកទី៥
អនតរបបញញ តតិ
មរត ២៥.

េរកយេពលែដលចបប់េនះចូលជធរមន រូបវនតបុគគល ឬ នីតិបុគគល ែដលបននិងកំពុងេធវ
អសុីដខលំង

េដយគមនករអនុញញត

េហយែដលមនបំណងេធវអជីវកមមអសុីដខលំង

អជីវកមម

រតូវបំេពញែបបបទ

េដមបីេសនសុំករអនុញញតេធវអជីវកមមរសបតមចបប់ជធរមន ។
មរត ២៦.

បទបបញញ តិតដូចមនែចងកនុងមរត ១៤ ៃនចបប់រតូវចប់អនុវតត េរកយេពលមនអនុរកឹតយ ដូចមនកំណត់កុង
ន

មរត ៧ ៃនចបប់េនះ ។

ជំពូកទី៦
អវសនបបញញ តតិ
មរត ២៧.

បទបបញញ តិតទំងឡយណែដលផទុយនឹងចបប់េនះ រតូវចត់ទុកថ គមនអនុភពរតឹមទំហំែដលផទុយនឹងចបប់

េនះ ចប់ពីៃថងែដលចបប់េនះរតូវបនអនុវតត ។

េធវេនរពះបរមរជវំងរជធនីភំនេពញៃថងទី ២១ ែខ ធនូ ឆនំ ២០១១

រពះហសតេលខ និងរពះរជលញឆ ករ
នេរតតម សីហមុនី

បនយកេសចកតីរកបបងគំទូលថវយ
សូមឡយរពះហសតេលខរពះមហកសរត

នយករដឋមរនតី
ហតថេលខ
សេមតចអគគមហេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន
បនជរមបជូនសេមតចអគគមហេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន
នយករដឋមរនតី ៃនរពះរជណចរកកមពុជ
ឧបនយករដឋមរនតី រដឋមរនតីរកសួងមហៃផទ

ហតថេលខ
ស េខង
េលខ : ១០៧៩ ច.ល
េដមប ីចមលងែចក

រជធនីភំនេពញ ៃថងទី ២៦ ែខ ធនូ ឆនំ ២០១១
អគគេលខធិកររងទី១រជរដឋភិបល
សយ សុខ
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តរងឧបសមព័នឋ
អសុដ
ី ខល ំង(មរត ៤ ៃនចបប់សព
ី ត ីកររគប់រគងអសុដ
ី ខល ំង)
តរងេនះមន៖
-

េឈមះអសុីដខលំងជភសរែខមរនិងភសរអនតរជតិ

-

អសុីដខលំង េទះបីជលបយរ ឹង ឬ លបយរវ ែដលមន pH េសមរ ឬ េរកម ៣ (បី) េហយ

បណ
ត លឲយមនេរគះថនក់ដល់សុខភពនិងអយុជីវ ិតមនុសស
-

ភសែខមរ

រប់ទំងវតថុធតុេដមនិងវតថុធតុផសំជសរធតុអសុីដខលំង

ភសបរ ំង

ភសអង់េគលសែបបអេមរ ិចក ំង

រ ូបមនតគីមី

អសុីដអុីរដូអុីយ៉ូឌីក

ACIDE IODHYDRIQUE

HYDROIODIC ACID

អសុីដអុីរដូរបូមិក

ACIDE BROMHYDRIQUE

HYDROBROMIC ACID

អសុីដែពរកល័ររ ិក

ACIDE PERCHLORIQUE

PERCHLORIC ACID

អសុីដកល័ររ ីរឌីក

ACIDE CHLORHYDRIQUE

HYDROCHLORIC ACID

អសុីដហវលយអរ ីរឌិក
ុ

ACIDE FLUORIDRIQUE

HYDROFLUORIC ACID

ACIDE SULFURIQUE

SULFURIC ACID

H2SO4

អសុីដនីរទីក

ACIDE NITRIQUE

NITRIC ACID

HNO3

អសុីដកល័ររ ិក

ACIDE CHLORIQUE

CHLORIC ACID

HCLO3

ACIDE PARA
TOLUENSULTFONIQUE

P-TOLUENESULFONIC ACID

អសុីដរបូមិក

ACIDE BROMIQUE

BROMIC ACID

HBRO3

អសុីដែពររបូមិក

ACIDE PERBROMIQUE

PERBROMIC ACID

HBRO4

អសុីដអុីយ៉ូឌីក

ACIDE IODIQUE

IODIC ACID

HIO3

អសុីតែពរអុីយ៉ូឌីក

ACIDE PERIODIQUE

PERIODIC ACID

HIO4

អសុីដហវលយអូរអ
៉ូ ង់ទីម៉ូនិក
ុ
អសុីដម៉ ហសិក

ACIDE FLUOROATIMONIQUE

FLUOROANTIMONIC ACID

ACIDE MAGIQUE

MAGIC ACID

អសុីដកបូរ៉ន

ACIDE CARBORANE

CARBORANE ACID

អសុីដហវលយអូរស
៉ូ ៊ុលហវូរ ិក
ុ
អសុីដរទីហិវក
ល

ACIDE FLUOROSULFURIQUE

FLUOROSUFURIC ACID

អសុីដស៊ុលហវូរ ិក

អសុីដប៉ រ៉ តូលុយែអន
ស៊ុលហវូនិក

ACIDE TRIFLIQUE

TRIFLIC ACID
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HI
HBR
HCIO4
HCL
HF

C7H8O3S

H[SBF6]
FSO3HSBF5
H(CHB11CI11)
FSO3H
CF3SO3H

៦. គនថនិេទទស
ចបប់
ចបប់អនត
អនតរជតិ
មហសននិបតរបស់អងគករសហរបជជតិ េសចកតីរបកសជសកលសតីពីសិទិធមនុសស ៃថងទី១០ ែខតុល ឆនំ
១៩៤៨
មហសននិបតរបស់អងគករសហរបជជតិ កតិ កសញញអនតរជតិ សីតពីសិទិធពលរដឋ និងសិទិធនេយបយ ៃថងទី១៦
ែខធនូ ឆនំ១៩៦៦
មហសននិបតរបស់អងគករសហរបជជតិ អនុសញញរបឆំងនឹងករជួ ញដូរថនំេញៀន និងសរធតុ ពងវក់សមរតី
ៃថងទី២៥ ែខឧសភ ឆនំ១៩៨៨

ចបប់កមព
កមពុជ
រដឋធមមនុញញៃនរពះរជណចរកកមពុជ ឆនំ១៩៩៣ (ែដលមនករេធវវ ិេសធនកមម)
េសចកតីរបកសពីេគលករណ៍មូលដឋនៃនយុតិតធម៌ សរមប់ ជនរងេរគះៃនបទឧរកិដឋ

និងកររ ំេលភបំពន

អំណច ែដលអនុម័តេដយមហសននិបត កនុងេសចកតីសេរមចេលខ ៤០/៣៤ េនៃថងទី២៩ ែខវ ិចឆិក ឆនំ១៩៨៥
ចបប់សីព
ត ី ករទប់សកត់អំេព ហិងសកនុងរគួសរ និងកិចចករពរជនរងេរគះ ឆនំ២០០៥
រកមរពហមទណឌៃនរពះរជណចរកកមពុជ ឆនំ២០០៩

ចបប់បរេទស
បរេទស
ចបប់សីតពីកររគប់ រគងអសុីដរបស់បង់កលែដស (អនុម័ត ៃថងទី១៧ ែខមិន ឆនំ២០០២)
ចបប់សីតពីកររគប់ រគង់បទេលមសអសុីដរបស់បង់កលែដស (អនុម័ត ៃថងទី១៧ ែខមិន ឆនំ២០០២)
គណៈកមមករចបប់ៃនរបេទសឥណ
ឌ “ករបញូច លករវយរបហរេដយអសុីដ ជបទេលមសជក់ លក់កុងរកម
ន
រពហមទណឌរបស់ឥណ
ឌ
និងចបប់ៃនករផតល់សំណងដល់ជនរងេរគះៃនបទឧរកិដឋ”
(គណៈកមមករចបប់
េលខ២២៦ ែខកកកដ ឆនំ២០០៨)
ចបប់សីតពីករទប់សកត់អំេព ហិងសកនុងរគួសរ

និងកិចចករពរជនរងេរគះកមពុជ

(អនុម័តៃថងទី១៦

ឆនំ២០០៥ របកសឲយចូលជធរមនេនៃថងទី២៤ ែខតុល ឆនំ២០០៥)

ចបប់សីតពីកររគប់ រគងអសុីដ និងចបប់ករពរបទេលមសអសុីដ របស់ប៉គីសថន ឆនំ២០០៩
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ែខកញញ

របយករណ៍ និងករេបះ
ករេបះពុ
ពផសយ
េបះពុមផសយ
មជឈមណឌលអវ ៉នពិភពេលកេដមបីរសតី និងយុតិតធម៌ េនសលចបប់ ខរែណល និងគណៈេមធវ ីៃនរដឋញូវយ៉ក “

ករទប់សកត់ អំេពហិងសេដយអសុីដេនបង់កលែដស កមពុជ និង ឥណ
ឌ ” (២០១១)

<http://www.lawschool.cornell.edu/womenandjustice/Launch-event-Avon-Global-Center-report-onacid-violence-in-Bangladesh-Cambodia-and-India.cfm> ចូលអនកលពីៃថងទី ០២ ែខមិន ឆនំ២០១១
រហវីដ អលឡឺ េជ ហត អូ.ដប់បិលយូ. មូល័រ និង វ ីេលលៀម ែអស. ឡហវឺរ ឧរកិដឋវ ិទយ (ែម៉ករក ហុីល រដឋញូវយ៉ក

ឆនំ២០០១)

ឃីធី បូឡឺនីនី “អំេព ហិងសេយនឌ័រកនុងលំហសធរណៈ ៖ ករជះទឹកអសុីដ”

សមភព

និងករដក់បញូច ល

(២០១០)

មជឈមណឌលសឺឃីន
វ
េដមបី

<http://cequinindia.org/pdf/Special_Reports

/Acid%20Throwing.pdf> ចូលអនកលពីៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆនំ២០១០
អងគករជួយសេរងគះជនរងេរគះេដយសរអសុីដេនកមពុជ

របយករណ៍របចំឆនំ២០១០

http://

www.cambodianacidsurvivorscharity.org/annual%20report2010.pdf, ចូលអនកលពីៃថងទី ១៦ ែខមករ
ឆនំ២០១១
អងគករជួយសេរងគះជនរងេរគះេដយសរអសុីដេនកមពុជ

របយករណ៍របចំឆនំ២០០៩

http://

www.cambodianacidsurvivorscharity.org/annual%20report2009.pdf, ចូលអនកលពីៃថងទី ១៦ ែខមករ
ឆនំ២០១១
អងគករជួយសេរងគះជនរងេរគះេដយសរអសុីដេនកមពុជ និ ង មជឈមណឌលសិទិធមនុសសកមពុជ(ម.ស.ម.ក) “

នំគនបញឈប់ អំេព ហិងសេដយអសុីដ េនកមពុជ” (ឧសភ ២០១០)

សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទិធមនុសស លីកដូ (លីកដូ) “ករវយរបហរេដយទឹ កអសុីដេនកមពុជេនែត
មិនទន់ មនកររតួតពិនិតយ”

(ៃថងទី២៩

ែខមករ

ឆនំ២០១០)

<http://www.licadho-

cambodia.org/articles/20100129/105/index.html> ចូលអនកលពីៃថងទី១៦ ែខមករ ឆនំ២០១១
សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទិធមនុសស លីកដូ (លីកដូ) និងមជឈមណឌលសិទិធមនុសសកមពុជ(ម.ស.ម.ក) “
និទណឌភពកំពុងេកនេឡង

៖

េអៀនរបស់របព័នធយុតិតធម៌ កមពុជ”

សលរកមៃនករណីវយរបហរេដយទឹកអសុីដេនកមពុជជភពគួរឲយខមស់
(ៃថងទី០២

ែខកញញ

២០០៩)

<http://www.licadho-

cambodia.org/pressrelease.php?perm=214> ចូលអនកលពីៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆនំ២០១០
សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទិធមនុសសកមពុជ “រស់េនកនុងរសេមល ៖ ករវយរបហរេដយអសុីដេនកមពុជ”

កមមវ ិធី របឆំងនឹងអំេព ទរុណកមម (២០០៣)

ចន់ វ៉ ន់ ឌីក អុីរ ិន សែជល ែរកនដ៍ និង លីអូ ធួនលីត “ឧរកិដឋវ ិទយបចចុបបនន” (េរងពុមព ែអស ឌី យូ ទី រកុងឡេអ

ឆនំ២០០៦)
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បណ
ត ញព័ត៌មនថនក់ តំបន់របមូលផតុំ “បង់កលែដស ៖ ករវយរបហរេដយទឹកអសុីដេនែតបនត េទះជមន

ចបប់ថីមក៏េដយ”

(ដក

ៃថងទី០៥

ែខមករ

ឆនំ២០០៩)

<http://www.unhcr.org/refworld/docid/

496321d826.html> ចូលអនកលពីៃថងទី១៧ ែខមករ ឆនំ ២០១១
បណ
ត ញព័ត៌មនថនក់ តំបន់របមូលផតំុ

របហរេដយអសុីដ”

(ភនំេពញ

“កមពុជ ៖ ករផតនទេទសដ៏ធងន់ធងររតូវបនេរគងទុកសរមប់ ករវយ
ៃថងទី២៨ ែខេមស ឆនំ២០១០) <http://www.unhcr.org/refworld

/docid/4bda87228.html> ចូលអនកលពីៃថងទី១៧ ែខមករ ឆនំ ២០១១
ណតលី អូរ ិនេសទន “ជនរងេរគះេដយទឹកអសុីដជំរញ
ុ ឲយមនករបេងកតចបប់េនប៉ គីសថន” ញូវស៍េដស (

ៃថងទី០៨ ែខមិថុន ឆនំ២០១០) < http://newsdesk.org/2010/06/acid-attack-victim-inspires-pakistani-

legislation/> ចូលអនកលពីៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆនំ២០១០
ៃសរ៉ រ៉ ម៉ ន “ករឆលុះបញ
ច ំងខុសពីករពិត ៖ អំេព ហិងសទឹកអសុីដ និងចបប់េនបង់កលែដស” គណៈកមមករសិទិធ
មនុសស
(ៃថងទី២២
ែខសីហ
ឆនំ២០០៥)
<http://www.hrsolidarity.net/mainfile.php/

2005vol15no03/2429/> ចូលអនកលពីៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆនំ២០១០
ៃសរ៉ រ៉ ម៉ ន សហសដ ហ៊ូែសន និងកនីស ែហវតម៉ “បញឈប់ និទណឌភពៃនអំ េព ហិងសេដយអសុីដ និងករ
រ ំេលភ” អូធិក (ៃថងទី០៧ ែខឧសភ ឆនំ២០០៧)
រគីសីន
ត
ស៊ូលេប៊ក “ជំហនរបស់ប៉គីសថនេដមបីបរងកបអំេព ហិងសេដយអសុីដ” (២០១០) ឌឹ
ភគទី៣៧៦

(៩៧៤៨)

ទំព័រ

ែឡនសុិត

១២០៩-១២១០

<http://www.sciencedirect.com/
science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T1B-51633TM9&_user=496085&_coverDate=10%2F15%
2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C0
00024218&_version=1&_urlVersion=0&_userid=496085&md5=c5ff1b4972e028e3f9fb693be8a52d52&
searchtype=a> ចូលអនកលពីៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆនំ២០១០
ចរែដន សវនសុន “ករវយរបហរេដយអសុីដ ៖ កិចចខិតខំរបឹងែរបងរបស់បង់កលែដសេដមបីបញឈប់ អំេព ហិងស
”

សុខភពអនតរជតិ

(២០០២)

ភគទី ៣

<http://www.hcs.harvard.edu/~epihc/

currentissue/spring2002/swanson.php> ចូលអនកលពីៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆនំ២០១០
លីហស ែអម ៃថល័រ “ករសេរងគះៃផទមុខ ៖ ចបប់ សីព
ត ីអំេពហិងសេដយអសុីដ បនទប់ ពីមនករបេងកត កតិក
សញញសតីពីករលុបបំបត់ ករេរ សេអងរគប់ ទរមង់ របឆំងនឹងរសតី” សរព័ត៌មនចចេជៀរសតីពីចបប់អនតរជតិ និង
ែបបេរបៀបេធៀប ភគទី២៩ (២០០០-២០០១) ៣៩៥-៤២៦

អតថបទសរព័
ទសរព័ត៌មន
អលីស ហវុសសទ័រ “មនុសសចំនួន៣៦នក់ រងេរគះេដយសរអសុីដកនុងឆនំ២០១០ េយងតមអងគករសេរងគះ
ជនរងេរគះ” ឌឹ ែខមបូ ឌ េដលី ៃថងទី០៥ ែខមករ ឆនំ២០១០
េឆង សុខុម “រសតីមនក់ទទួលករពយួរេទសចំនួន ៣ឆនំ កនុងករណីវយរបហរេដយអសុីដ” ឌឹ ែខមបូឌ េដលី
ៃថងទី០៩ ែខមិថុន ឆនំ២០១១
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ហកយ ឌី ឡនីយ “ជនរងេរគះេដយអសុីដេនកមពុជទមទរែសវងរកភពយុតិតធម៌ ” ប៊ី ប៊ី សុី (ភនំេពញ ៃថងទី២២

ែខមិន ឆនំ២០១០) <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8576195.stm> ចូលអនកលពីៃថងទី១៥ ែខធនូ
ឆនំ២០១០
មុំ គនធ “តុលករេចទរបកន់ បុគគលបី នក់ កនុងករណីវយរបហរេនរជធនី” ភនំេពញប៉ុសិ៍ត ៃថងទី២១ ែខមករ
ឆនំ២០១១
មុំ គនធ “បុ គគលបីនក់ រតូវបនេចទរបកន់ កុនងបទវយរបហរេដយអសុីដ” ភនំេពញប៉ុសិ៍ត ៃថងទី២៤ ែខមករ ឆនំ
២០១១

ផន បុបផ និង ៃសម៉ុន ម៉ ក “េសចកតីរពងចបប់អសុីដ មនរយៈេពលរតឹមែតពីរបី អទិតយេទៀតេទ េយងតម
សមតីរបស់មរនតីមនក់” សរព័ត៌មន ឌឹ ែខមបូឌ េដលី ៃថងទី១០ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១០
ផន បុបផ និ ង ៃសម៉ុន ម៉ ក “េសចកតីរពងចបប់អសុីដែចងពីករផតនទេទសដ៏ធងន់ធងរ” សរព័ត៌មនឌឹែខមបូឌ
ៃថងទី១១ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១០
រែ៉ូ ឡន េប៊ក “បញ
ហ ករវយរបហរេដយអសុីដរបស់របេទសបង់កលែដស” ប៊ី ប៊ី សុី (ដក ៃថងទី២៨ ែខកកកដ
ឆនំ២០០៦) < http://news.bbc.co.uk/2/hi/5133410.stm>, ចូលអនកលពីៃថងទី១៦ ែខមករ ឆនំ២០១១
ឃី សុវឌ
ុ ឍី និង ហសមប័ រ ភី តទ័រ “ជនសងស័យកនុងករណីវយរបហរេដយទឹកអសុីដរតូវបនសកសូរកលពី
មសិលមិញ” សរព័ត៌មន ឌឹ ែខមបូឌ េដលី ៃថងទី២១ ែខមករ ឆនំ២០១១

ឃី សុវឌ
ុ ឍី “បុគគលបីនក់រតូវបនេប កសវនករ ពីបទេចទរបកន់ កុនងករវយរបហរមួយកនុងទីរកុងភនំេពញ”
សរព័ត៌មន ឌឹ ែខមបូឌ េដលី ៃថងទី១១-១២ ែខមិថុន ឆនំ២០១១

ឃី សុវឌ
ុ ឍី “តុលកររកុងភនំេពញ ផតនទេទសបុគគល ៣នក់ កនុងករណីវយរបហរេដយអសុីដ” សរព័ ត៌មន ឌឹ
ែខមបូឌ េដលី ៃថងទី២៣ ែខមិថុន ឆនំ២០១១

េគហទំព័រ
មូលនិធិជនរងេរគះេដយសរអសុីដ (ម.ជ.អ) <http://www.acidsurvivors.org/> ចូលអនកលពីៃថងទី១៥
ែខធនូ ឆនំ២០១០

36

