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ASEAN Association of Southeast Asian Nations 
សមាគមបេជាជាតិអាសុីអាគ្នេយ៍

CIR.  Circa

COVID-19 Coronavirus Disease-2019 
វីរុសកូវីដ១៩

DSD  District of South Dakota 
ស្រុសុក Dakota ខាងតេបូង

LAK  Lewis A. Kaplan 

NSW New South Wales
រដ្ឋញុីវសាវវេវល

POEO ACT 1997 (Australia) Protection of the Environment Operations Act 1997	
ចេបាប់ស្តីពីការការពារស្រុបតិបត្តិការបរិសាាេនឆាំេំ១៩៩៧	(ស្រុបវេទសអូ្រសា្តេលី)

THB Thai Baht
លុយបាតថៃថ

US United States 
សហរដ្ឋអាវេមរិក

USAID United States Agency for International Development 
ទីភាំេក់ងរជំនួយសហរដ្ឋអាវេមរិកសស្រុមាប់ការអភិវឌ្េឍអន្តរជាតិ

USC United States Code 
កូដសហរដ្ឋអាវេមរិក

USD United States Dollars 
ដុល្លាាេរសហរដ្ឋអាវេមរិក

USDNY United States District Court Southern District of New York 
តុល្លាការសហរដ្ឋអាវេមរិក	ស្រុបចាំស្រុសុកញុីវយ៉កខាងតេបូង

អក្សរកាត់



3សេចក្តីសង្ខេប

ការជួញដូរសត្វពេេបានកាាេយជាជំនួញខុសចេបាប់ផ្តល់បេេក់ចំណេញ
ចេើនបំផុតមួយ	ក្នុងចំណោមជំនួញខុសចេបាប់ផ្តល់បេេក់ចំណេញ
បំផុតជាចេើនលើពិភពលោកយើងសព្វថ្ងេនេះ។	មានតម្លេ	២០	
កោដដុល្លាាេរ	ឬចេើនជាងនេះក្នុងមួយឆាំេំ	ផលប៉ះពាល់យ៉េងខាាេំងនេ
ការជួញដូរសត្វពេេបានផ្តល់ជាលទ្ធផល	(ក)	អតេេនេការបាត់បង់
បេភេទសត្វលឿនបំផុតក្នុងបេវត្តិសាស្តេ	(ខ)	ការកើនឡើងនេ
អំពើពុករលួយក្នុងខេសេសង្វេក់អនុវត្តន៍ចេបាប់ទូទាំងពិភពលោក	និង
(គ)	ការរីករាលដាលនេវីរុសដេលឆ្លងពីសត្វមកមនុសេសដូចជា
កូវីដ១៩	បានគមេេមកំហេងដល់សុខភាពមនុសេស	និងសន្តិសុខ
សកល។	បើទោះជាផលប៉ះពាល់ខាាេំងនេការជួញដូរសត្វពេេ
ដល់មនុសេស	និងសត្វពេេ	ការជួញដូរសត្វពេេមិនទាន់តេូវបាន
គេចាត់វិធានការបង្កេេបជាលក្ខណៈបទល្មើសឧកេិដ្ឋនៅឡើយ
ទេ	ដូចបានឆ្លុះបញ្ចេំងតមរយៈការដាក់ពិន័យ	និងទោសទណ្ឌ
កមេិតទាបតមបេទេសជាចេើន។	ការការពារសត្វពេេក៏នៅតេជា

វិស័យមានថវិកាតិចគួរឲេយបារម្ភ	និងតេងតេជួបបញ្ហេបេឈមនឹង
លំហូរសាច់បេេក់	និងចេបាប់សត្វពេេទន់ខេសាយ	បានបង្កលក្ខណៈ
ងយសេួលដល់ឈ្មួញជួញដូរសត្វពេេ។	ឈ្មួញជួញដូរសត្វពេេ
ទទួលបានបេេក់កមេេខ្ពស់	និងជាទូទៅទទួលបានទៀងទាត់។
អាសេ័យហេតុនេះហើយ	ជំនួញទីផេសារងងឹតនេះតេូវចាត់ទុកថា
បេេក់រង្វេន់ខ្ពស់	ហានីភ័យទាប។	ការបរបាញ់	និងការជួញដូរ
សត្វពេេទេង់ទេេយធំនឹងនៅតេបន្តដរា៉េបណារូបមន្តសមីការនេះ
នៅតេមានមិនបាត់បង់។

និងការរីករាលដាលនេវីរុស	យើងចាំបាច់តេូវតេបញ្ចេេស់សមីការ
នេះមកជា	ហានីភ័យខ្ពស់	ប្្ក់រង្វ្ន់ទាប។	វិធីសាស្តេមួយដើមេបី
សមេេចការងរនេះគឺការរឹបអូសផលចំណេញទទួលបានពីការ
ជួញដូរសត្វពេេ	និងបង្កើតយន្តការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការការពារ	
និងសា្តេរសត្វពេេឡើងវិញ។

ស្ចក្តីសង្ខ្ប

ឧកេិដ្ឋកម្មសត្វពេេនៅក្នុងសង្គមសម័យទំនើបនៅតេបន្តជាមុខរបរដេលមានហានីភ័យទាប	និងបេេក់ចំណេញខ្ពស់សមេេប់ឧកេិដ្ឋកម្មចាត់តំង។
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តមរយៈការកំណត់គោលដៅហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ឈ្មួញជួញដូរសត្វពេេ	និងការបេើបេេស់បេេក់ចំណេញដេលបាន
មកដោយមិនសោ្មេះតេង់របស់ឧកេិដ្ឋជនជាការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់
ការការពារ	និងអភិរកេសសត្វពេេ	យើងអាច៖

	§ ធ្វើឲេយបេតិបត្តិការជួញដូរសត្វពេេបេឈមនឹងបញ្ហេជាប់គាំង
ហិរញ្ញវត្ថុ

	§ ធ្វើឲេយឧកេិដ្ឋជនមានការខាាេចញញើត

	§ ជួយសា្តេរឡើងវិញនូវចំនួនសត្វពេេគោលដៅ	ទីជមេក	និង
សហគមន៍ដេលរងផលប៉ះពាល់		

រដា្ឋេភិបាល	និងអង្គការជាចេើនបានពិចារណា	និងផ្តួចផ្តើមគំនិត
បង្កើតយុទ្ធសាស្តេខុសៗគាំេបំណងដោះសេេយបញ្ហេទាំងនេះ។	
ការផ្តេតសំខាន់នេរបាយការណ៍នេះគឺផ្អេកលើការបេើបេេស់
វិធានការបដិទាន	និងផ្តនា្ទេ	ទោសបន្ថេម	ដើមេបីតមេូវឲេយជនល្មើស
ជួញដូរសត្វពេេបង់ថ្លេខូចខាតដល់សត្វពេេ	បេព័ន្ធអេកូឡូសុី	និង
សហគមន៍មូលដា្ឋេន។	មូលនិធិអាចតេូវបានបញ្ជូនតមរដា្ឋេភិបាល-
ដេគូសង្គមសុីវិលសមេេប់អនុវត្តន៍កម្មវិធីសា្តេរចំនួនសត្វពេេឡើង	
វិញ។

បញ្ហ្ប្ឈម
	§ ក្បខ័ណ្ឌច្បាប់ៈ ដើមេបីទទួលបានការដោះសេេយផ្លូវចេបាប់
	តុល្លាការតេូវការមូលដា្ឋេនចេបាប់ដើមេបីដាក់	ឬកំណត់បដិទាន	ឬ
វិធានការផ្តនា្ទេទោសបន្ថេមដល់ជនល្មើស។

	§ កំណត់អត្តសញ្ញ្ណជនរងគ្្ះ	និងទទួលបានសិទ្ធិប្តឹងៈ
	ដោយសារជនរងគេេះផ្ទេល់នេការជួញដូរសត្វពេេទំនងជា
មិនអាចស្វេងរកសិទ្ធិផ្លូវចេបាប់ខ្លួនឯងបាន	(តួយ៉េង	សត្វ)	ភាគី
ដេលទទួលរងការខូចខាតមិនផ្ទេល់	(រដា្ឋេភិបាល	សាធារណៈ
ជន	ឬអង្គការ)	នឹងចាំបាច់ដើរតួជាតំណាងឲេយជនរងគេេះ។

	§ រៀបចំមធ្យោបាយផ្លូវច្បាប់ល្អមួយៈ	ការកំណត់បរិមាណ
ការខូចខាតអរូបី	(ដូចជា	ការខូចខាតដល់				បរិសាាេន	ឬ
ពពួកសត្វណាមួយ)	គឺមានភាពស្មុគសា្មេញ	ហើយបេហេលជា
តេូវការការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបេបឆាាេតវេ។	នៅពេលបរិមាណនេ
ការខូចខាតតេូវបានកំណត់	តុល្លាការនឹងតេូវការជេើសរីស
មធេយោបាយផ្លូវចេបាប់សមរមេយមួយដេលអាចជួសជុល
ការខូចខាតពិតបេេកដ	និងសមសេប។

	§ អនុវត្តន៍ការផ្តន្ទ្ទោសៈ	នៅពេលមានការបង់ថ្លេដល់អង្គការ
ដើមេបីអនុវត្តន៍កម្មវិធីជាក់ល្លាក់ដើមេបីជួសជុលការខូចខាត
	តេូវយកចិត្តទុកដាក់ដើមេបីធានាភាពមិនលំអៀងខាងផ្នេក
តុល្លាការ។	តេូវមានវិធានការ	និងការការពារដើមេបីធានាថាការ
កាត់ទោសតេូវបានអនុវត្តតមបទបញ្ជេរបស់តុល្លាការ។

ឪកាស 

	§ ការធ្វើឲ្យញញើតបន្ថ្មៈ ដើមេបីធានាឲេយសមេេចគោលបំណង
នេការធ្វើឲេយញញើត	ការធ្វើបដិទាន	និងការសា្តេរនីតិសមេបទា	វា
មានសារៈសំខាន់ដេលត្ូវត្មានការដាក់ទោសទណ្ឌបន្ថ្ម 

(និងមិនម្នជំនួស) លើទណ្ឌកម្មតាមច្បាប់បញ្ញតិ្ត (ដូចជា
ការពិន័យ	និងការដាក់ពន្ធនាគារ)។	ដូចនេះ	វិធានការទាំងនេះ
ដើរតួនាទីជាការធ្វើឲេយញញើតបន្ថេម។

	§ មូលនិធិបន្ថ្មៈ ពេលមានការដាក់ទោសទណ្ឌបន្ថេមពីលើការ
ពិន័យ	វិធីទាំងពីរនេះដើរតួនាទីជាកត្តេលិករធ្វើឲេយជនល្មើស
មានការខាាេចញញើតផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ	ហើយបេភពមូលនិធិបន្ថេម
ដេលរដា្ឋេភិបាលអាចបេើបេេស់ដើមេបីជួសជុលការខូចខាត	ឬ
ការពារបេភេទសត្វពេេ។	

	§ លើកកម្ពស់ជនរងគ្្ះ: ខណៈទណ្ឌកម្មតមបេពេណីផ្តេត
លើការដាក់ទោសចុងចោទ	បដិទាន	និងការដាក់ទោសទណ្ឌ
បន្ថេមមានបំណងលើកកម្ពស់តួនាទីជនរងគេេះ	និងស្វេងរក
ដំណោះសេេយដល់ការខូចខាងជាក់ល្លាក់ដោយបេើវិធីសា្តេរ
ការខូចខាតបេកបដោយយុត្តិធម៌។

	§ ការចូលរួមរបស់សាធារណជនៈ	គោលការណ៍ណេនាំសមេេប់
វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថេមអាចតេូវបានពងេេងបំណង
ជមេុញឲេយមានតមាាេភាពបន្ថេមក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌	និង
ដើមេបីលើកទឹកចិត្តឲេយមានការចូលរួមរបស់សាធារណជន
ក្នុងការកំណត់ទោសទណ្ឌ	(ដូចជា	កំណត់អត្តសញ្ញេណ
ការខូចខាត	និងកំណត់វិធានចេបាប់ចាំបាច់)។

គោលបំណងនេរបាយការណ៍នេះគឺដើមេបីលើកទឹកចិត្តឲេយមានការ
ពិភាកេសាថេមទៀតលើការធ្វើបដិទាន	និងវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្ម
បន្ថេម	និងថាតើវិធានទាំងនេះអាចតេូវបានអនុវត្តដើមេបីបេយុទ្ធ
នឹងហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនេឧកេិដ្ឋកម្មសត្វពេេ	តមរយៈ
ការផ្តល់ដល់អង្គពាក់ព័ន្ធរដា្ឋេភិបាលនូវបេវត្តិដ៏មានបេយោជន៍
ស្តីពីបទពិសោធន៍នេសមត្ថកិច្ចសាល្លាក្តីដើមេបីជួយឲេយការអនុវត្ត
ទាំងនេះសមេេចបាន	និងពិតបេេកដ។	ជាលទ្ធផល	ការពិភាកេសា
ទាំងនេះអាចជមេុញទឹកចិត្តឲេយអង្គពាក់ព័ន្ធរដា្ឋេភិបាលពិចារណា
លើការអនុវត្តកម្មវិធីថ្មី	ឬការលម្អកម្មវិធីដេលមានសេេប់ក្នុងដេន
សមត្ថកិច្ចសាល្លាក្តីបំណងកំណត់គោលដៅទេពេយសមេបត្តិ	និង
ហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឈ្មួញជួញដូរសត្វពេេ។



5ផ្នែកទី ១: សនិទានភាពសមែែប់ការបែើបែែស់បដិទាន និងវិធានដាក់ទោសទណ្ឌបន្ថែមដើមែបី
បង្អែក់ហែដា្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឈ្មួញជួញដូរសត្វពែែ

រៀងរាល់ឆាំេំ	សត្វដំរីជាង៣០.០០០កេបាលតេូវបានគេបាញ់សមាាេប់
ដើមេបីយកភ្លុក	សត្វខាាេំធំពេេតេឹមតេ៤%ប៉ុណោ្ណេះនៅសេសសល់បើ
បេៀបធៀបទៅនឹងមួយសតវតេសមុន	សត្វរមាសអាហ្វេិកមួយកេបាល
តេូវបានគេបាញ់សមាាេប់	សត្វពងេូលជាង១ល្លានកេបាលតេូវបានគេ
លក់ខុសចេបាប់ចាប់តំងពីឆាំេំ២០០០មក	ធ្វើឲេយសត្វពងេូលកាាេយជា
សត្វពេេដេលតេូវបានគេជួញដូរខាាេំងជាគេបំផុតក្នុងពិភពលោក។១

ការជួញដូរសត្វពេេកំពុងមានការកើនឡើង	កំពុងគំរាមកំហេងដល់
ចំនួនសត្វពេេ	បេព័ន្ធអេកូឡូសុី	និងមនុសេសលោកផងដេរដូចយើង
បានឃើញនូវវត្តមានវីរូសកូរ៉ូណា។	សកម្មភាពជួញដូរ	និងការ
គំរាមកំហេងមានការកើនឡើងបើទោះជាមានការបង្កើននូវការអប់រំ
ផេសព្វផេសាយដល់អតិថិជនអំពីការបំផ្លិចបំផាេញដ៏ខាាេំងបណា្តេលមក
ពីការជួញដូរ	ការគាំទេកាន់តេចេើនចំពោះការអនុវត្តចេបាប់បេឆាំង

សនិទានភាពសម្្ប់ការប្ើប្្ស់បដិទាន និងវិធាន
ដាក់ទោសទណ្ឌបន្ថ្មដើម្បីបង្អ្ក់ហ្ដា្ឋ្រចនសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ឈ្មួញជួញដូរសត្វព្្

ផ្ន្កទី ១

ឧបេបត្តិហេតុបរបាញ់សត្វរមាសនៅអាហ្វេិកខាងតេបូងបានកើនឡើងយ៉េងខាាេំងពីសត្វចំនួន	១៣	កេបាលដេលតេូវបានសមាាេប់ក្នុងឆាំេំ	២០០៧	រហូតដល់ជិត	
១.០០០	នាក់ក្នុងឆាំេំ២០១៣	។	៥

នឹងការជួញដូរសត្វពេេ	និងគំនិតផ្តួចផ្តើមនានា។	បញ្ហេចំបងមួយ
សមេេប់អ្នកសុើបអង្កេត	និងអ្នកអនុវត្តចេបាប់ជួញដូរសត្វពេេគឺ
កង្វះខាតថវិកា	និងបេព័ន្ធក្នុងការបេយុទ្ធបេឆាំងនឹងការជួញដូរ
សត្វពេេ។	ផ្ទុយទៅវិញ	កត្តេលើកទឹកចិត្តចំបងមួយសមេេប់ឈ្មួញ
ជួញដូរសត្វពេេគឺមុខជំនួញនេះជាមុខជំនួញដេលផ្តល់បេេក់ចំនេញ
ចេើនជាងគេបំផុងក្នុងពិភពលោក។	ជាពិសេស	“ដោយសារពេំដេន
ធូរលុង	ការចេបាប់ខេសាយ	និងការអនុវត្តចេបាប់មិនស្មើដេ	តំបន់អាសុី
អាគ្នេយ៍គឺជាទីតំងក្តេនេពិភពលោកសមេេប់ការបរបាញ់	ការ
ជួញដូរ	និងការបរិភោគ	និងបេើបេេស់សត្វពេេ	និងបំណេកសត្វពេេ
ខុសចេបាប់។”២

ដើមេបីបង្អេក់	និងធ្វើឲេយញញើតដល់ការជួញដូរសត្វពេេដោយ
និរន្តរភាព	យើងចាំបាច់តេូវផ្តេតសំខាន់លើការវាយបេហារលើ	
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សមាមាតេរវាងការពិន័យអតិបរមាចំពោះឧកេិដ្ឋកម្មសត្វពេេ	និងពេេឈើ	និងផលិតផលក្នុងសេុកសរុបសមេេប់មនុសេសមាំេក់ៗនៅក្នុងបេទេសអាសា៊េន។	
សមាមាតេនេះបង្ហេញពីភាពខុសគាំេរវាងវិធីដាក់ពិន័យដេលបេទេសនីមួយៗអនុវត្តន៍ចំពោះឧកេិដ្ឋជនសត្វពេេ។	ធនាគារពិភពលោក	ទិន្នន័យ	ផលិតផលក្នុង
សេុកសរុប

បេេក់ចំនេញ	ដើមេបីបំបាក់ទឹកចិត្តឈ្មួញជួញដូរសត្វពេេពីការ
ចូលខ្លួនក្នុងមុខជំនួញពីដំណាក់កាល	ដំបូង។	ប៉ុន្តេ	រហូតមកដល់
សព្វថ្ងេនេះ	កម្មវិធីទាំងនេះបំណងបេយុទ្ធបេឆាំងការជួញដូរ
សត្វពេេដេលមិនអាចបេឆាំងនឹងឈ្មួញជួញដូរសត្វពេេផ្នេក
ហិរញ្ញវត្ថុ។	បញ្ហេជាចេើនអាចកំណត់ឲេយមានបញ្ហេបេឈមនេះ៖

១.	ការជួញដូរសត្វពេេទទួលបានបេេក់ចំនេញកើនឡើង

២.	កម្មវិធីបេយុទ្ធបេឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វពេេទទួលបានថវិកា
តិចតួចបំផុត

៣.	ទោសទណ្ឌទាប	និងមិនសមាមាតេនឹងផលប៉ះពាល់បង្កដោយ
ការជួញដូរសត្វពេេ

៤.	សមត្ថភាពអនុវត្តចេបាប់	–	ចំណេះដឹង	និងការបណ្តុះបណា្តេល
មិនគេប់គេេន់	

ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេទាំងនេះ	យើងចាំបាច់តេូវតេបង្កើនហានី
ភ័យហិរញ្ញវត្ថុសមេេប់ឈ្មួញជួញដូរសត្វពេេតមរយៈការបង្កើន
ទោសទណ្ឌ	និងការពិន័យសមាមាតេនឹងទំហំនេការខូចខាត	និង
ផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគេេះ	ដូចជា	ការដាក់បដិទាន	និងវិធានការ
ដាក់ទោសទណ្ឌបន្ថេម។	ទិដ្ឋភាពរួមនេទសេសនទានទាំងនេះ
តេូវបានលើកមកពិភាកេសាលម្អិតក្នុងផ្នេកបនា្ទេប់	(ផ្នេកទី២)	នេ
របាយការណ៍នេះ។

១. ការជួញដូរសត្វព្្ទទួលបានប្្ក់ចំ
ន្ញកើនឡើង
ដោយសារបេភេទសត្វពេេជាចេើនកាន់តេកមេ	ការជួញដូរសត្វពេេ
នឹងកាន់តេបន្តទទួលបានផលចំណេញចេើនឡើងៗ។	តម្លេ
លក់រាយនេភ្លុកដំរីតេឯងបានកើនឡើងពី	៥,៧៧ដុល្លាាេរអាមេរិក
ក្នុង១គីឡូកេេមក្នុងឆាំេំ១៩៧៦	ដល់ជាង	៣.០០០ដុល្លាាេរអាមេរិក
ក្នុង១គីឡូកេេមក្នុងឆាំេំ២០១៤។៣, ៤

២. កម្មវិធីប្យុទ្ធប្ឆាំងនឹងការជួញដូរ
សត្វព្្ទទួលបានថវិកាតិចតួចបំផុត
ពេលបេៀបធៀបជាមួយនឹងបេភេទនេការជួញដូរខុសចេបាប់
ផេសេងៗទៀត	ការជួញដូរសត្វពេេនៅបេទេសជាចេើនមិនតេូវបាន
ចាត់ទុកជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរទេ។	ជាលទ្ធផល	កម្មវិធីមានបំណង
បេយុទ្ធបេឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វពេេដេលតេូវបានគេចាត់អាទិភាព
ទាប	និងទទួលបានថវិកាមិនគេប់។	“ការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកធ្វើ
គោលនយោបាយចំពោះសេដ្ឋកិច្ច	និងការចំណាយធនធាន
ខុសចេបាប់ដើមេបីបេយុទ្ធបេឆំាងការគំរាមកំហេងដល់សេដ្ឋកិច្ច។	
ហេតុនេះហើយបានជាថវិកាសមេេប់បង្កេេបការជួញដូរគេឿងញៀន
មានបរិមាណចេើនជាងថវិកាសមេេប់បង្កេេបការជួញ	
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បង្អែក់ហែដា្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឈ្មួញជួញដូរសត្វពែែ

ស្នេងរមាសមួយតេូវបានរឹបអូសក្នុងអំឡុងពេលបេតិបត្តិការពស់វេក		
(ឆាំេំ២០១៣)។	ការផកពិន័យទៅលើអ្នកជួញដូរគឺមានចំនួនតិចតួចបើ
បេៀបធៀបទៅនឹងតម្លេនេកុយរមាស	ដូច្នេះមិនមានតម្លើរារាំងឡើយ។
មូលនិធិ	Freeland 

ដូរសត្វពេេ។”៥	កត្កេផេសេងទៀតដេលរួមចំណេកដល់ការផ្តល់
ថវិកាមិនគេប់គេេន់ដល់កម្មវិធីទាំងនេះគឺថាបេទេសជាចេើនដេល
បទល្មើសជួញដូរសត្វពេេកើតមានគឺជាបេទេសកំពុងអភិវឌ្េឍន៍
ហើយជាលទ្ធផលឧកេិដ្ឋកម្មផេសេងទៀតតេូវបានផ្តល់អាទិភាព
ជាងការជួញដូរសត្វពេេ។	“ពេលបេទេសមួយកំពុងតេខិតខំត
ស៊ដើមេបី	រស់	ឬកំពុងអភិវឌ្េឍសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន	ការ
ការពារបរិសាាេន	និងសត្វពេេរបស់បេទេសនោះកមេតេូវបានគេ
ចាត់ទុកជាសកម្មភាពអាទិភាពណាស់។	នេះជាបញ្ហេគេឹះសមេេប់
ការបណ្តុះបណា្តេលបុគ្គលិក	បង្កើតបណា្តេញអនុវត្តចេបាប់	និងបេព័ន្ធ
តមដាន	និងវាយតម្លេ	ខណៈការងរទាំងនេះតេូវការថវិកា។”៦

ទោះជាយ៉េងណាក៏ដោយ	បញ្ហេសំខាន់មួយសមេេប់បេទេសកំពុង
អភិវឌ្េឍន៍តេូវពិចារណាផ្តល់ថវិកាដល់កម្មវិធីទាំងនេះគឺតម្លេនេ
បរិសាាេនខាងកេេបង្កឡើងដោយការជួញដូរសត្វពេេ។	“ឧកេិដ្ឋកម្ម
សត្វពេេតេូវគេដឹងថាផ្តល់លទ្ធផលអវិជ្ជមានប៉ះពាល់ដល់បរិសាាេន
ខាងកេេរួមទាំងការបំផាេញសត្វពេេ	និងពេេឈើ	និងថ្លេចំណាយ
លើការផ្តល់ជាទីជមេក	និងថេរកេសាសត្វពេេសង្គេេះបាន	ការសា្តេរ
និតិសមេបទាសត្វពេេ	និង/ឬការខូចខាតទីជមេកពេេឈើ។	ថ្លេ
ចំណាយកើនឡើងទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់រដា្ឋេភិបាលៈ	លុយសមេេប់
សាងសង់មជេឈមណ្ឌលសង្គេេះសត្វពេេ	លុយសមេេប់បេជាពលរដ្ឋ
ដេលបានបាត់បង់ដំណាំ	ឬបេេក់ចំណូល	និងសមេេប់សង្គមជាតិ
ទាំងមូលដេលរងផលប៉ះពាល់ដោយការបេេបេួលបេព័ន្ធអេកូឡូសុី
-	ឧទាហរណ៍	ការរីករាលដាលជំងឺ។”៧	បរិសាាេនខាងកេេទាំងនេះ
គួរតេតេូវបានគិតពិចារណាទាំងផ្នេកកំណត់ទោសទណ្ឌសមសេប
ចំពោះឧកេិដ្ឋជនសត្វពេេ	និងការផ្តល់ថវិកាសមេេប់ការពារ	និងសា្តេរ
ចំនួនសត្វពេេ។

៣. ទណ្ឌកម្មទាប និងមិនសមាមាត្នឹង
ផលប៉ះពាល់បង្កដោយការជួញដូរសត្វព្្
មានករណីខ្លះ	បេទេសជាចេើនដាក់ទោសទណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចតិចតួច
ចំពោះឧកេិដ្ឋកម្មសត្វពេេ	ហើយជនសងេស័យដេលតេូវនាំទៅ
កាត់ទោសគឺតេងតេជាអ្នកបរបាញ់សត្វតូចតច	ឬគេេន់តេជា
អ្នកដឹកជញ្ជូន	មិនមេនជាមេឈ្មួញ	ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់
បណា្តេញឧកេិដ្ឋជន។៨	អង្គការចាត់តំងជួញដូរសត្វពេេចាត់ទុក
ការដាក់ពិន័យតិចតួចជា	“ចំណាយលើការធ្វើជំនួញ”	ជាចំណាយ
ដេលពួកគេអាចផ្តល់ឲេយអតិថិជន	និងគេេន់តេជាការបរាជ័យ
បណោ្តេះអាសន្ន។	នេះគឺដោយសារតេសត្វពេេ	និងទេពេយសមេបត្តិ
ពាក់ព័ន្ធដេលតេូវបានដកហូតដោយរដា្ឋេភិបាលគឺជាធម្មតតេូវបាន
ផាេស់ប្តូរយ៉េងលឿន	ហើយតម្លេនេការពិន័យគឺតេងតេងទាបខាាេំង
ជាងបេេក់ចំណេញដេលជនល្មើសទទួលបាន។៩

“រហូតមកដល់សព្វថ្ងេនេះ	ស្ទើរតេគា្មេនផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច
ចំពោះជនដេលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្គត់ផ្គង់	និងតមេូវការនេការជួញដូរ
សត្វពេេ។	បេទេសដេលបានបង្កើតចេបាប់ដាក់ទោសទណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច
លើជនពាក់ព័ន្ធនឹងឧកេិដ្ឋកម្មសត្វពេេបានកំណត់កមេិតទោសទណ្ឌ
ផ្តេតតេលើការរឹបអូស	និងដកហូតសត្វពេេ	និងបំណេកក្លេងកាាេយ	
-	មិនផ្តេតលើទំហំបេេក់ចំណេញនេបទឧកេិដ្ឋ។	តមបទពិសោធន៍
នេការជួញដូរគេឿងញៀនបានបង្ហេញ	ការរឹបអូសគេឿងញៀន
ពេលបេពេឹត្តមិនបានសមេេចរបស់អង្គការចាត់តំងគឺគេេន់តេធ្វើ

បណោ្តេះអាសន្ន	និងតេូវបានជំនួសយ៉េងលឿន។	ប៉ុន្តេ	ការបេយុទ្ធ
បេឆាំងនឹងទេពេយធន	និងហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនេអង្គការ
ចាត់តំងទាំងនេះបានបង្អេក់សមត្ថភាពពួកគេក្នុងការបន្តបេតិបត្តិ
ការខុសចេបាប់	ធ្វើឲេយពួកគេចុះខេសាយ	និងបេឈមនឹងសកម្មភាព
បង្កេេបដោយចេបាប់។”១០

សមត្ថភាពន្ការអនុវត្តច្បាប់
ការងររបស់មនេ្តីអនុវត្តចេបាប់មានសារៈសំខាន់នៅគេប់
ដំណាក់កាលនេការសុើបអង្កេត	-	“ចាប់ពីការសុើបអង្កេតបឋម	ការ
ការពារកន្លេងកើតហេតុ	ឬការរឹបអូស	ការដឹកនាំការសុើបអង្កេត	
និងបន្តការគេប់គេងសំណុំរឿងតេឹមតេូវ	ការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីក្នុងបន្ទប់
សាវនាការ	ការផ្តនា្ទេទោស	និងការសា្តេរឡើងវិញនូវទេពេយសមេបត្តិ
សកា្តេនុពល។”១១	ទោះយ៉េងណាក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មេនឆាំេំកន្លងមក
នេះ	អ្នកជួញដូរសត្វពេេបានវិវត្តទៅជាអង្គការចាត់តំងឧកេិដ្ឋជន
មានលក្ខណៈស្មុគសា្មេញ	ដេលអាចទាញយកផលបេយោជន៍ពីភាព
ចនោាេះបេហោងនេចេបាប់ការអនុវត្តចេបាប់ខេសាយ	និងបេព័ន្ធយុត្តិធម៌
ពេហ្មទណ្ឌដេលងយរងគេេះ។១២	ការរៀបបណា្តេញស្មុគសា្មេញនេ
អ្នកបរបាញ់សត្វ	អ្នកកាប់ឈើខុសចេបាប់	ឈ្មួញកណា្តេល	បណា្តេញ
អ្នកជួញដូរ	អ្នកដឹកជញ្ជូន	និងឈ្មួញ	កេុមឧកេិដ្ឋជនទាំងនេះបាន
ឈានមួយជំហានទៅមុខចេបាប់។”១៣

ក្នុងការអនុវត្ត“មនេ្តីអនុវត្តចេបាប់	និងអ្នកទទួលខុសតេូវការការពារ
ពេំដេនពីការរត់ពន្ធសត្វពេេ	និងបេេក់ចំណេញនេឧកេិដ្ឋកម្ម	ជា
រឿយៗមិនដឹងពីវិធីសាសេ្ត	និងបច្ចេកទេសដេលតេូវឧកេិដ្ឋជន
បេើបេេស់ឡើយ	ហើយកង្វះខាតជំនាញ	និងធនធានចាំបាច់
សមេេប់ធ្វើការសុើបអង្កេតផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ”។១៤	ហេតុដូច្នេះការ
ផ្តេតជាសកលនៅប៉ុនា្មេនឆាំេំថ្មីៗនេះគឺទៅលើការបណ្តុះបណា្តេល
ភាំេក់ងរអនុវត្តចេបាប់តំបន់	ការចេករំលេកព័ត៌មានរវាងទីភាំេក់ងរ
និងរវាងយុត្តេធិការ	និងការពងេឹងសមត្ថភាពសុើបអង្កេត	និងវិភាគ
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ក្នុងកិច្ចបេឹងបេេងមួយដើមេបីធានាការចាប់ខ្លួន	និងការកាត់ទោស
ជនជាប់ទាក់ទងដោយផ្ទេល់	និងស្វេងរកការផ្តនា្ទេទោសចំពោះ
ឧកេិដ្ឋជនកមេិតខ្ពស់ផងដេរ។

៤. ការបង្កើនហានីភ័យហិរញ្ញវត្ថុសម្្ប់
ឈ្មួញជួញដូរសត្វព្្
ឧកេិដ្ឋកម្មសត្វពេេបង្កឲេយមានការខូចខាតរីករាលដាលដល់បរិសាាេន
និងគំរាមកំហេងដល់សុខភាព	និងសុវត្ថិភាពរបស់សហគមន	៍
ជុំវិញ។	ប៉ុន្តេ	ការកំណត់អត្តសញ្ញេណ	“ជនរងគេេះ”	តេឹមតេូវ		
(តមចេបាប់)	អាចជាបញ្ហេបេឈម	ហើយលទ្ធផលនេផលប៉ះពាល់
ឬការខូចខាតបង្កឡើងអាចពិបាកក្នុងការវាស់បរិមាណ។	ជា
លទ្ធផល	ការខូចខាតមិនតេូវបានជួសជុលតមរយៈការដាក់ទោស
បេបបេពេណីនេការពិន័យ	ឬការដាក់ពន្ធនាគារឡើយ។	បើគា្មេន
ការដាក់ទោសទណ្ឌកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរទេ	ការលើកទឹកចិត្តសមេេប់
ឧកេិដ្ឋជនក្នុងសកម្មភាពជួញដូរសត្វពេេនៅតេបន្តកើនឡើង	ខណៈ
ហានីភ័យទាប។

យើងចាំបាច់តេូវតេបង្កើនហានីភ័យនេការជួញដូរសត្វពេេតមរយៈ
ការដាកទ់ោសទណ្ឌកាន់តេតងឹរឹងសមាមាតេនងឹទហំំនេការខចូខា។	
លុយ/ទេពេយសមេបតិ្តទទួលបានមកពីលក់ទេពេយធនរបស់ឈ្មួញ
ជួញដូរសត្វពេេអាចតេូវបានបេើបេេស់សមេេប់ផ្តល់ថវិកាដល់ការ
ការពារ	និងការសា្តេរសត្វពេេឡើងវិញ	មានន័យថា	ធ្វើឲេយឈ្មួញ
ជួញដូរសត្វពេេផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការការពារសត្វពេេ។



9ផ្នែ�ែកទីី ២: យុុទីធសាស្ត្រ�រថ្មីីីៗកែ�ងការបង្អាា�ក់ដល់់ហេ�ដ្ឋាា�រចនា�ម្ព័័�ន្ធធរប�់ឧក្រិកិដឋកម្ព័ី�ត្វវព្រៃៈក្រិ�ៈ បដិទាន្ធ

យុទ្ធសាស្ត្រស្តថ្មីៗក្នុងការបង្អ្ក់ដល់ហេហដា្ឋ្រចនសម្ព័ន្ធរបស់ឧក្រិកិដឋ
កម្មសត្វព្រៃៈក្រិពៈ បដិទាន

ក្នុងប៉ុនា្មេនឆាំេំថ្មីៗនេះ	រដា្ឋេភិបាល	និងកេុមបេឆាំងនឹងការជួញដូរ
សត្វពេេបានពិចារណា	ឬផ្តើមបង្កើតយុទ្ធសាសេ្តផេសេងៗគាំេបំណង
ដោះសេេយនូវកង្វល់ធំៗពីរក្នុងការបេឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វពេេ៖
(១)	ការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មដេលបណា្តេលឱេយមានគេេះថាំេក់
ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជនល្មើសជួញដូរសត្វពេេ	និង	(២)	បេើបេេស់មូលនិធិ
ឬទេពេយសមេបត្តិដេលបានបេមូលមកវិញដើមេបីគាំទេ	ឬឧបត្ថម្ភធនលើ
ថ្លេដើមដេលកើតឡើងសមេេប់ការពារ	និង	សង្គេេះសត្វពេេ។	
យុទ្ធសាស្តេមួយដេលដោះសេេយកង្វល់ទាំងពីរ	និងទទួលបាន
ជោគជ័យខ្លះក្នុងយុត្តេធិការមួយចំនួនគឺការអនុវត្តកម្មវិធីបដិទាន
សមេេប់ឧកេិដ្ឋកម្មសត្វពេេបន្ថេមពីលើទណ្ឌកម្មបេពេណីផេសេង	
ទៀត។

ក. ស្ចក្តីផ្តើមន្បដិទាន
“បដិទានជាទូទៅតេូវបានបេើជាដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់រដ្ឋបេបវេណី
ដេលតេូវបានរៀបចំឡើងដើមេបីការពារអ្នកធ្វើខុសពីការទាញយក

ផ្ន្កទី ២

សន្និធិភ្លុកដំរីរបស់រដា្ឋេភិបាល។	វិនិយោគិនលើសត្វពេេខុសចេបាប់កំពុងសម្លឹងមើលការថេរកេសាភ្លុកដំរី	និងកុយរមាសក៏ដូចជាផលិតផលពាក់ព័ន្ធជាចេើនទៀតជា
ការវិនិយោគនាពេលអនាគត។	ពួកគេបានបេេក់ដាក់នៅធនាគារទទួលបានពីការវិនាសហិនហោចនេសត្វពេេមួយបេភេទ	ក្នុងកិច្ចបេឹងបេេងឆ្លៀតយកបេយោជន៍
ពីការវិនិយោគរបស់ខ្លួន។	មូលនិធិ	Freeland

បេយោជន៍ណាមួយដេលទទួលបានដោយខុសចេបាប់ពីជនរងគេេះ
និងជួយឱេយជនរងគេេះមានសាាេនភាពដូចដើមវិញ។”១៥	ក្នុងករណី
បទឧកេិដ្ឋបរិសាាេន	ឬសត្វពេេ	បដិទានអាចមានលក្ខណៈសមសេប
ជាយន្តការមួយដើមេបី៖	(១)	តមេូវឱេយចុងចោទសងភាគីទីបីចំពោះ
ការចំណាយជួសជុលការខូចខាតដេលបង្ករឡើងដោយអំពើខុស
ចេបាប់របស់ចុងចោទ។	ឬ	(២)	ទាមទារឱេយចុងចោទសា្តេរផ្នេកខ្លះនេ
បរិសាាេនដេលខូចខាតដោយបទល្មើសជាក់ស្តេង។១៦	ចេបាប់ស្តីពី
បដិទានមានគោលបំណងដោះសេេយការទទួលបានផលល្លាភមិន
តេឹមតេូវរបស់ចុងចោទដោយទាញ	បេយោជន៍ពីដើមចោទ	
តមរយៈការសា្ដេរឡើងវិញនូវផលបេយោជន៍ដេលពាក់ព័ន្ធ	ឬ
ទេពេយធនរបស់ដើមចោទ។១៧

បើនិយយឱេយចំ	ដើមចោទដេលអះអាងទាមទារបដិទានតេូវតេមាន
ធាតុផេសំបីយ៉េង៖

	§ ចុងចោទទទួលបានទេពេយធន	ឬបានទទួលផលបេយោជន៍។



10 ការធ្វើឲ្យឈ្មួញជួញដូរសត្វព្្ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការការពារសត្វព្្

មន្តេីប៉ូលីសថេក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅអាកាសយនដា្ឋេនសុវណា្ណេភូមិ	កេុងបាងកកកាលពីខេមករាឆាំេំ	២០១៨	បេកាសអំពីការចាប់ខ្លួនជនសងេស័យជា
មេខាេងជួញដូរសត្វពេេឈ្មេះ	Boonchai Bach។	មូលនិធិ	Freeland.

	§ ទេពេយធនរបស់ចុងចោទគឺមិនតេឹមតេូវ	និង

	§ ទេពេយធនរបស់ចុងចោទគឺជាការទាញបេយោជន៍របស់
ដើមចោទ។១៨

ផ្ទុយទៅនឹងការពិន័យដេលជាទូទៅតេូវបានដាក់បន្ទុកសមេេប់
គោលបំណងដាក់ទោសជនជាប់ចោទពីបទបំពាន	ចេបាប់	បដិទាន
តេូវបានចាត់ទុកថាជាដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់សមធម៌	ហើយ
អាចតេូវបានដាក់បន្ទុកដើមេបីសា្តេរសាាេនភាពជនរងគេេះឱេយមាន
សាាេនភាពដូចដើមវិញ	មាន័យថា	ឱេយដូចសាាេនភាពមុនពេលមាន
បទល្មើស	និងជួយឱេយគាត់/នាងដូចដើមវិញ។១៩	ចំពោះហេតុផល
នោះ	បដិទានតេូវបានអនុវត្តជាទូទៅក្នុងករណីចោរកម្ម	ឬបន្លំ
ដេលដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់ដល់ជនរងគេេះគឺចេបាស់	-	ចុងចោទ
បេគល់មកវិញនូវចំនួនទឹកបេេក់ដេលតេូវបានលួចហើយសំណង
ផ្លូវចេបាប់ទៅឱេយរដ្ឋ/សាធារណៈគឺជាទមេង់នេការផ្តនា្ទេទោស	(និង
ការដាក់ទណ្ឌកម្មផេសេងទៀតដេលអាចកើតមាន)។

ទោះយ៉េងណាក៏ដោយ	បដិទានក៏តេូវបានបេើដើមេបីជួសជុល
បទឧកេិដ្ឋបរិសាាេន	និងឧកេិដ្ឋកម្មជួញដូរសត្វពេេ។	ក្នុងករណី
ទាំងនេះ	ឧកេិដ្ឋជនបរិសាាេន	ឬឈ្មួញជួញដូរសត្វពេេតេូវបានគេ
តមេូវឱេយជួសជុលការខូចខាតបណា្តេលមកពីការទទួលបានទេពេយធន
មិនតេឹមតេូវរបស់ពួកគេ	ជាធម្មតតមរយៈការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាន
ដល់ការការពារ	ឬសា្តេរបរិសាាេន	និងសត្វពេេ។

សនិទានភាពនៅពីកេេយកត្តេនេះគឺថា	“ការខូចខាតដល់បរិសាាេន
បង្កដោយសកម្មភាពនេបទល្មើសបេហេលជាមិនអាចទទួលបាន
នូវសំណងពេញលេញតមរយៈការសា្តេរបរិសាាេនដេលរងផល

ប៉ះពាល់។	បរិសាាេនអាចនឹងតេូវរងការខូចខាតយ៉េងធ្ងន់ធ្ងររហូតមិន
អាចសា្តេរឡើងវិញឱេយដូចលក្ខណៈមុនពេលមានសកម្មភាពល្មើស
ឡើយ។	បេភេទនេការខូចខាតផ្នេកបរិសាាេនទាំងនេះអាចនឹងតេូវ
ផ្តល់សំណងដោយជនល្មើសដេលបានបេពេឹត្តបទល្មើស	ឬជួល
អ្នកដទេធ្វើការងរឱេយខ្លួន	គមេេងសមេេប់ការសា្តេរបរិសាាេនឡើងវិញ
ឬលើកកម្ពស់បរិសាាេននៅកន្លេងផេសេងទៀតដូចជាការផ្តល់ទីជមេក
ជាសំណង។”២០	វិធីសាសេ្តសេដៀងគាំេនេះអាចតេូវបានអនុវត្ត
ទាក់ទងនឹងការជួញដូរសត្វពេេ	កន្លេងតេូវធ្វើបដិទានសមេេប់ការ
សា្តេរឡើងវិញ	ឬការពារទីជមេកបេើដោយបេភេទសត្វដេលតេូវបាន
គេជួញដូរ។

បដិទានមានគោលបំណងអនុវត្តបន្ថេម	និងមិនបេើជំនួសឱេយ
ទណ្ឌកម្មបេពេណីទេ។	យោងតមគោលការណ៍នេការផ្តនា្ទេទោស
ផ្ទេក្នុងរបស់កេសួងយុត្តិធម៌អាមេរិច	“ដរាបណាការបង់បេេក់ពិន័យ
មិនប៉ះពាល់ដល់ចុងចោទក្នុងការផ្តល់សំណងដល់ជនរងគេេះ
ដោយសារការបំពានទេ	ពេះរាជអាជា្ញេគួរតេស្វេងរកការពិន័យជា
បេេក់សេបទៅនឹងភាពធ្ងន់ធ្ងរនេបទល្មើស	និងកត្តេផេសេង	
ទៀត។”២១

ខ. បញ្ហ្ច្បាប់
នៅក្នុងយុត្តេធិការភាគចេើន	បដិទានមិនមេនជាទមេង់ដោះសេេយ
ធម្មតនេការជួសជុលដេលតេូវបានអនុវត្តនៅក្នុងករណីជួញដូរ
សត្វពេេ	ឬសំណុំរឿងបរិសាាេនទេ។	មានបញ្ហេផ្លូវចេបាប់មួយចំនួនក្នុង
ការអនុវត្តទមេង់បេបបទនេដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់នេះ។
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ដោយសារបច្ចុប្បន្នន្ះយើងកំពុងប្ឈមនឹងការរីករាលដាលន្វីរូសកូវិដ-១៩ និងការបង្កើត
ទំនក់ទំនងរវាងការបរិភោគសត្វព្្ដ្លត្ូវបានជួញដូរ និងការបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស២៧ វាអាចមាន
ភាពងយស្ួលជាងមុនក្នុងការតាមដានទំហំន្ការខូចខាតពីការជួញដូរសត្វព្្ដល់ជនរងគ្្ះ
 និងកំណត់បរិមាណន្ការខូចខាតប្បនោះដោយផ្អ្កលើលើចំនួនន្ការខាតបង់ជីវិតមនុស្ស
 ការបាត់បង់អាជីវកម្ម ការរំខានដល់ឧស្សាហកម្ម និងការចំណាយរាប់កោដដុល្ល្រលើការថ្ទាំ

សុខភាពដ្លបណា្ត្លមកពីវីរូសកូវិដ-១៩។

ការបង់ថវិកាសង្គេេះជាសកលធ្វើឡើងដោយបេទេសនានា។	ការចំណាយ
លើវីរូសកូវីដ១៩	របស់រដា្ឋេភិបាលមានចេើនណាស់។	ថវិកាមួយចំនួន
អាចតេូវបានបមេុងទុកសមេេប់គមេេងនានាបំណងបញ្ចប់ការីករាលដាល
មេរោគដេលផ្ទុយពីការដោះសេេយបណោ្តេះអាសន្ន។	ថ្ងេទី១០	ខេឧសភា
	ឆាំេំ២០២០	Ceyhun Elgin

(១) មូលដា្ឋ្នច្បាប់

ដើមេបីអាចអនុវត្តបានដោយសេបចេបាប់	បដិទានអាចតេូវបាន
យកមកចេងក្នុងកេបខ័ណ្ឌចេបាប់ដេលជាដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់
សមេេប់បទល្មើសដេលពាក់ព័ន្ធ។	នេះមានន័យថាចេបាប់ពេហ្មទណ្ឌ	
និង/ឬគោលការណ៍ណេនាំស្តីពីការផ្តនា្ទេទោសដេលពាក់ព័ន្ធចាំបាច់
អាចតេូវបានធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពដើមេបីចេងអំពីបដិទានជាវិធានការណ៍
ដាក់បន្ទុកចំពោះចុងចោទ។	ចំពោះបទឧកេិដ្ឋជួញដូរសត្វពេេ
នៅក្នុងដេនសមត្ថកិច្ចភាគចេើន	បញ្ហេនេះទំនងជាមិនកើតមានដូច
ពេលបច្ចុបេបន្ននេះទេ។

(២) កំណត់អត្តសញ្ញ្ណជនរងគ្្ះសមស្ប

បដិទានគឺដើមេបីជួយសា្តេរសាាេនភាពឱេយជនរងគេេះ	ប៉ុន្តេតើនរណាជា
“ជនរងគេេះ”	នៅក្នុងករណីជួញដូរសត្វពេេហើយតើ“មនុសេស”	
ឬភាគីនោះមានសិទ្ធិសេបចេបាប់ក្នុងការទទួលសំណងផ្លូវចេបាប់ដេរ
ឬទេ?	ការពិចារណាសមហេតុផលបំផុតអាចថា	ជនរងគេេះគឺជា
សត្វពេេដោយខ្លួនឯង	ប៉ុន្តេទោះបីជាសត្វពេេនេះនៅមានជីវិត
ក៏ដោយ	ក៏វាមិនអាចទទួលបាននូវទូទាត់បដិទានបេភេទណាមួយ
ដោយផ្ទេល់ទេ។	ជាលទ្ធផលនៅពេលបដិទានតេូវបានអនុវត្ត
នៅក្នុងករណីឧកេិដ្ឋកម្មសត្វពេេ	ភាគីដេលអាចបង្ហេញពីទំហំនេ
ការខូចខាតប៉ុន្តេតេូវរងការប៉ះពាល់ដោយបេយោលចេើនតេតេូវ
បានគេចាត់ទុកថាជាជនរងគេេះ។២២	ឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណី
ជួញដូរសត្វពេេដេលនាំមកដោយកេសួងយុត្តិធម៌	(ឬសមភាព
រដ្ឋបាល)	របស់រដា្ឋេភិបាលមួយ៖

	§ រដា្ឋេភិបាលថាំេក់ជាតិ	(ឬក្នុងតំបន់)	ដេលបានបង្កេេបការ
ជួញដូរសត្វពេេអាចទាមទារកម្មសិទ្ធិលើបដិទានដោយហេតុថា
រដា្ឋេភិបាលនេះបានចំណាយធនធានក្នុងការសុើបអង្កេត	និង
កាត់ទោសសំណុំរឿងនេះ។

	§ រដា្ឋេភិបាលបរទេស	ឬពលរដ្ឋបរទេសនៅក្នុងបេទេសដេលជា
កន្លេងដេលសត្វពេេតេូវបានគេចាប់យកដំបូងអាចទាមទារ
បដិទានថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយហេតុថា	ការបរបាញ់
សត្វពេេធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់បរិសាាេន	វបេបធម៌	ឬបេតិកភណ្ឌ។

	§ អង្គការសត្វពេេដេលធ្វើការលើការការពារសត្វពេេអាច
ទាមទារបដិទានដោយហេតុផលថាអង្គការនេះនឹងតេូវការ
ចំណាយធនធានបន្ថេមដើមេបីសា្តេរនីតិសមេបទាចំនួនសត្វពេេ



12 ការធ្វើឲ្យឈ្មួញជួញដូរសត្វព្្ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការការពារសត្វព្្

បង្កងថ្មមួយ	(Jasus edwardsii)	សហរដ្ឋអាមេរិក	និង	Bengis	គឺជា
បទបញ្ជេបដិទានធំជាងគេបំផុតដេលមិនធាាេប់មាននៅកេេមចេបាប់របស់
សហរដ្ឋអាមេរិក	U.S. Lacey Act ។	បុរសបីនាក់បានអនុវត្តផេនការមួយ
នៅអាហ្វេិកខាងតេបូង	និងសហរដ្ឋអាមេរិក	កន្លេងដេលពួកគេបានបេមូល
ផលបង្កងថ្មអាហេ្វិកខាងតេបូងលើសកូត	បានរាយការណ៍ចំនួនតិចជាង
ចំនួនបង្កងថ្មដេលចាប់បាន	សូកបា៉េន់មន្តេីឱេយបិទភ្នេក	បនា្ទេប់មកនាំចេញ
និងលក់បង្កងថ្មនៅរដ្ឋភាគខាងកើតនេសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទទួលបាន
បេេក់ចំណេញគួរឱេយកត់សមា្គេល់។

ដេលរងគេេះ។

	§ អង្គការសង្គមសុីវិលដេលជួយការអនុវត្តចេបាប់អាច
ទាមទារសំណងបដិទានដោយហេតុផលថា	អង្គការបាន
ចំណាយធនធានជួយក្នុងការសុើបអង្កេត	និងការចោទបេកាន់
ពីបទល្មើសជួញដូរសត្វពេេ	ឬ

	§ រដ្ឋអាចទាមទារបដិទានជំនួសឱេយសាធារណៈជន	សត្វពេេ
ឬមនុសេសជំនាន់កេេយដោយហេតុផលថា	រដ្ឋដើរតួជា
អ្នកតំណាងរបស់ភាគីទាំងនោះ។

	§ ភាគីដេលអាចទាមទារបដិទានបានពិតជាអាសេ័យលើ
កេបខ័ណ្ឌចេបាប់ពាក់ព័ន្ធ	គោលការណ៍ណេនាំស្តីពីទោសទណ្ឌ
ឬការឆនា្ទេនុសិទ្ធិរបស់តុល្លាការ	(ដេលអាចអនុវត្តបាន។
យោងទៅតមការិយល័យអង្គការសហបេជាជាតិស្តីពី
គេឿងញៀន	និងឧកេិដ្ឋកម្មក្នុងបរិបទនេបទល្មើសសត្វពេេ
“បដិទាននឹងតេូវបង់ជូនរដ្ឋក្នុងនាមសត្វពេេឬពេេហើយមិន
ផ្តល់ជូនជនរងគេេះជាក់ល្លាក់ណាមួយឡើយ”។២៣	ទោះ
យ៉េងណាសហគមន៍ដេលទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ពីសត្វពេេ
និងសត្វពេេដេលជាជនរងគេេះក៏អាចតេូវបានតំណាងដោយ

អង្គការកេេរដា្ឋេភិបាល	ឬអង្គការមិនមេនរដា្ឋេភិបាលដេល
ទទួលខុសតេូវ	ឬចូលរួមក្នុងការការពារ	ឬសា្តេរសត្វពេេឡើង	
វិញ។២៤

(៣) បង្កើតយន្តការដោះស្្យផ្លូវច្បាប់ល្អមួយ

នៅពេលដេលជនរងគេេះសមសេបតេូវបានជេើសរីស	បញ្ហេ
បនា្ទេប់គឺវិធីបង្កើតយន្តការផ្លូវចេបាប់សមសេប	និងមានអត្ថន័យដេល
អាចសា្តេរសាាេនភាពជនរងគេេះបេបនេះឱេយដូចដើមវិញបាន។
យោងតមផ្នេកការពារសត្វពេេរបស់ការិយល័យសហបេជាជាតិ
ស្តីពីគេឿងញៀន	និងបទឧកេិដ្ឋ	“បដិទានគួរតេរាប់បញ្ចូលការ
បេគល់ទេពេយសមេបត្តិ	ឬការទូទាត់សងការខូចខាត	ឬការបាត់បង់
សំណងនេការចំណាយរបស់ជនរងគេេះ	ការផ្តល់សេវា	និងការ
សា្តេរសិទ្ធិឡើងវិញ។”២៥	អាសេ័យលើសាាេនភាពសត្វពេេដេល
បានជួញដូរ	ការចំណាយអាចរួមមាន៖	ការពេយោបាលវេជ្ជសាសេ្ត
ឬការសា្តេរនីតិសមេបទាសត្វពេេ	មជេឈមណ្ឌលសត្វពេេ	ឬរុក្ខជាតិ
ដេលរឹបអូសយកបាន	និងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍សត្វរស់ទៅកាន់
បេទេសដើមរបស់ពួកគេ។២៦	ទោះយ៉េងណាក៏ដោយការចំណាយ
ខ្លះពិបាកក្នុងការកំណត់បរិមាណ។	ឧទាហរណ៍នៅពេលវា៉េលី
ពេញទៅដោយកុយរមាសអាហេ្វិកខាងតេបូងតេូវបានរឹបអូសនៅ
ចំណុចចេកចូល/ចេកចេញគយ	យើងអាចកំណត់ថ្លេដើមសមេេប់
ការដឹកជញ្ជូន/ការតេឡប់មកវិញនេទេពេយសមេបត្តិ	(បេសិនបើអាច)
ចំណាយលើការសុើបអង្កេត	និងណាមួយ	រង្វេន់សមេេប់អ្នកផ្តល់
ព័ត៌មានសមា្ងេត់ពាក់ព័ន្ធ។	ទោះយ៉េងណា	តើយើងកំណត់បរិមាណ
	"ការទូទាត់បេេក់សមេេប់ការខូចខាត	ឬការបាត់បង់"	(តួយ៉េង	
ការបាត់បង់សត្វរមាស	ឬការបាត់បង់សត្វមួយកេបាលដេលនៅសល់
ចុងកេេយនេបេភេទសត្វដេលជិតផុតពូជ)?	តើយើងកំណត់
ថ្លេដើមចាំបាច់ដើមេបី	"សា្តេរសិទ្ធិ"	(របស់ជនរងគេេះ)	ពោលគឺថាតើ
សកម្មភាព	ឬចំនួនទឹកបេេក់អ្វីដេលតេូវការដើមេបីជួយសា្តេរសាាេនភាព
ជនរងគេេះឱេយដូចដើមវិញបាន	(មានន័យថាជួយសា្ដេរចំនួនបេភេទ
សត្វដល់ចំនួនមុនពេលមានការបរបាញ់)។

គ. ករណីសិក្សា: សហរដឋអាម្រិក
នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច:

	§ មូលដា្ឋេនចេបាប់ៈ	មូលដា្ឋេនចេបាប់សមេេប់ការអនុវត្តបដិទាន
ចំពោះសំណុំរឿងជួញដូរសត្វពេេមានរួចហើយនៅចេបាប ់
the Lacey Act ១៦ U.S.C ៣៣៧១-៣៣៧៨	របស់
សហរដ្ឋអាមេរិក		ដោយកំណត់សកម្មភាពខុសចេបាប់ចំពោះ	
ជនណាដេល	“នាំចូល	នាំចេញ	ដឹកជញ្ជូន	លក់	ទទួលយក	
ឬទិញនៅ	កេេរដ្ឋ	ឬពាណិជ្ជកម្មនៅបរទេសនូវមចា្ឆេ	ឬសត្វពេេ
ដេលបានកាន់កាប់	ដឹកជញ្ជូន	ឬលក់ដោយបំពានចេបាប់ឬបទ
បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋណាមួយ	ឬបំពានចេបាប់បរទេសណាមួយ។”២៨	
បដិទានក៏តេូវបានផ្តល់សិទ្ធិ	ផងដេរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ទាក់ទងនឹងការបំពានបេបឧកេិដ្ឋនេលក្ខន្តិកៈបរិសាាេន	១៨ 
U.S.C ៣៥៦៣	របស់សហរដ្ឋអាមេរិក		ប៉ុន្តេក្នុងករណីទាំងនោះ	
បដិទានគឺអាសេ័យលើការសមេេចចិត្ត	មិនមេនជាកាតព្វកិច្ចទេ	
ហើយវាតេូវតេជាលក្ខខណ្ឌនេការសាកលេបង។

	§ ជនរងគេេះ	ជនរងគេេះតេូវតេជា	“មនុសេសដេលរងគេេះ
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អនុលោមតមមាតេេ	៩៦	នេកេមជលផលរបស់បេទេសហ្វីលីពីន	ការធ្វើអាជីវកម្ម	ឬការនាំចេញផ្កេថ្មខុសចេបាប់អាចឱេយឈានដល់ការផកពិន័យ	ការដកហូត	
និងការទូទាត់សំណងសមេេប់ការសា្តេការខូចខាត។	កេបខ័ណ្ឌនេះអាចតេូវបានកេសមេួលដើមេបីអនុញ្ញេតឱេយមានការអនុវត្តដំណោសេេយផ្លូវចេបាប់សេដៀងគាំេនេះ
ទាក់ទងនឹងបេភេទសត្វពេេដទេទៀតដេលតេូវបានធ្វើអាជីវកម្ម	ឬនាំចេញដោយបំពានចេបាប់។	(ការបង្កើតជារូបភាពនេផ្កេថ្មជិតផុតពូជក្នុងបញ្ជីសាយតេសផេសេង
ៗគាំេ)។	អាជា្ញេប័ណ្ណរូបថត CC-BY-SA	2.0

ថាំេក់ដោយផ្ទេល់	និងរងការខូចខាត”។២៩	ប៉ុន្តេ	តុល្លាការ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជេក់ម្តងហើយម្តងទៀតថា	រដា្ឋេភិបាល
សហព័ន្ធ	និងទីភាំេក់ងរ	រដ្ឋ	និងរដា្ឋេភិបាលបរទេស	មាន
លក្ខណៈសមេបត្តិជាជនរងគេេះមានសិទ្ធិទទួលបាននូវបដ	ិ
ទាន។៣០	លើសពីនេះ	តុល្លាការបានផ្តល់យន្តការផ្លូវចេបាប់ដល់
មូលនិធិ	អង្គការ	និង/ឬសាជីវកម្មដេលជាធម្មត	(ប៉ុន្តេមិន
តេងតេ)	មានសិទ្ធិទទួលយកការបរិចាគវិភាគទាន។៣១

	§ ដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់ៈ	ដំណោះសេេយនេះមានលក្ខ
ណៈខុសៗគាំេ	ប៉ុន្តេភាពទាក់ទងគាំេតេូវបានបង្កើតឡើង
រវាងបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ	ហើយដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់
តេូវបានផ្តល់ជូន។៣២	ទោះយ៉េងណាដោយសារបដិទាន
គឺផ្អេកលើទេពេយធនមិនតេឹមតេូវរបស់ចុងចោទ	និងការ
ជួសជុលការខូចខាតដល់ភាគីរងគេេះ	នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់ដេលទទួលបានជារឿយៗលើសពីការ
ពិន័យតមលក្ខន្តិកៈដេលមានចេងក្នុងចេបាប់	ហើយពេលខ្លះ
រួមបញ្ចូលទាំងសំណងមិនមេនរូបិយវត្ថុផងដេរ។៣៣

(១) ករណ ីBENGIS

ករណីមួយដេលជារឿយៗដើរតួជាឧទាហរណ៍	បង្ហេញអំពីវិធីនេ
ការអនុវត្តបដិទានដោយជោគជ័យលើសំណុំរឿងជួញដូរសត្វពេេ
គឺសហរដ្ឋអាមេរិក	និង	Bengis	-	United States v. Bengis, S1	03	

Crim. 0308(LAK)(S.D.N.Y.	ថ្ងេទី១៤	ខេមិថុនា	ឆំាេ២ំ០១៣)		
ដេលជាការបទបញ្ជេបដិទានធំជាងគេបំផុតមិនធាាេប់មានកេេម
ចេបាប់	U.S. Lacey Act។៣៤	ករណី	Bengis	បុរសបីនាក់បានអនុវត្ត
ផេនការមួយនៅអាហ្វេិកខាងតេបូង	និងសហរដ្ឋអាមេរិក	កន្លេងដេល
ពួកគេបានបេមូលផលបង្កងថ្មអាហេ្វិកខាងតេបូងលើសកូត	បាន
រាយការណ៍ចំនួនតិចជាងចំនួនបង្កងថ្មដេលចាប់បាន	សូកបា៉េន់
មន្តេីឱេយបិទភ្នេក	បនា្ទេប់មកនាំចេញ	និងលក់បង្កងថ្មនៅរដ្ឋភាគ
ខាងកើតនេសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទទួលបានបេេក់ចំណេញគួរឱេយ
កត់សមា្គេល់។៣៥

ករណីនេះពិសេសបំផុត	ពេេះតុល្លាការមណ្ឌលរបស់
សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ឲេយរដា្ឋេភិបាលអាហេ្វិក	ខាងតេបូងមានសិ
ទិ្ធផ្តល់បដិទានសមេេប់ការបេមូលផលបង្កងថ្មហួសកមេិតរបស់
ចុងចោទ	ដោយបំពានលើចេបាប់នេសាទអាហ្វេិកខាងតេបូង។

“សេចក្តីសំខាន់នៅក្នុងសេចក្តីសមេេចរបស់តុល្លាការមណ្ឌលគឺជា
វិធីដេលចេបាប់អាហ្វេិកខាងតេបូងទាក់ទងនឹងបង្កងថ្ម។	នៅពេលបង្កង
ថ្មតេូវបាននេសាទលើសពីកូត	ចេបាប់អាហ្វេិកខាងតេបូងអនុញ្ញេតឱេយ
រដា្ឋេភិបាលរឹបអូសបង្កងដេលលើស	ហើយលក់វាដោយខ្លួនឯង។	
តុល្លាការមណ្ឌលបានបង្ហេញថានេះគឺជាផលបេយោជន៍លើ
ទេពេយសមេបត្ត…ិ។	ដូច្នេះ	សកម្មភាពរបស់ចុងចោទបានធ្វើឱេយ
ខូចបេយោជន៍ជាទេពេយសមេបត្តិរដា្ឋេភិបាលអាហ្វេិកខាងតេបូង	និង
ជាលទ្ធផលបានបង្កផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទេល់ទៅលើបេទេស
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ហូយអាន	បេទេសវៀតណាម។	ការបេមូលផលផ្កេថ្មនៅក្នុងផ្នេកនេះនេពិភពលោកនៅតេមិនទាន់មានចេបាប់កំណត់នៅឡើយ។	មូលនិធិ	Freeland

នេះ។	ដូចោំេះ	រដា្ឋេភិបាលអាហ្វេិកខាងតេបូងតេូវនឹងនិយមន័យនេ
ជនរងគេេះនៅកេេម	[ចេបាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក]។”៣៦

បនា្ទេប់ពីទឹកបេេក់ជាង	៧	ល្លានដុល្លាាេរតេូវបានបង់ទៅអាហ្វេិក
ខាងតេបូងដេលជាផ្នេកមួយនេសំណុំរឿងករណីពេហ្មទណ្ឌ
ដាច់ដោយឡេកហើយទឹកបេេក់ចំនួន	៥,៩	ល្លានដុល្លាាេរទៀត
តេូវបានដកហូតឱេយរដា្ឋេភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក	ចុងចោទនៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកតេូវបានបញ្ជេឱេយបង់បេេក់	២២.៥	ល្លានដុល្លាាេរជា
បដិទានសងការខូចខាតដល់រដា្ឋេភិបាលអាហ្វេិកខាង	
តេបូង។៣៧	លោក	Preet Bharara	មេធាវីអាមេរិកនៅ	Manhattan 

មានបេសាសន៍ថា	“ដូចដេលបទបញ្ជេថ្ងេនេះបង្ហេញថា	អ្នកដេល
រំលោភចេបាប់បរិសាាេននេបេទេសមួយផេសេងទៀតដោយនេសាទ
តេី	សត្វពេេ	ឬរុក្ខជាតិខុសចេបាប់	បនា្ទេប់មកនាំចូលទំនិញទាំងនេះ
ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតមេូវឱេយសងជនរងគេេះនេបទល្មើស
របស់ពួកគេ។”៣៨

(២) ដ្នកំណត់របស់ Bengis

ខណៈពេលដេល	Bengis	ជារឿយៗតេូវបានគេសរសើរថាជា
ជ័យជំនះក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿងជួញដូរសត្វពេេ	សេចក្តី
សមេេចចុងកេេយគឺតូចចង្អៀតបំផុត	–	តុល្លាការមណ្ឌល
បានកំណត់ថា	អាហ្វេិកខាងតេបូងគឺជាជនរងគេេះ	មិនមេន
ដោយសារបេទេសនេះមានសិទ្ធិជាមា្ចេស់លើបង្កងជាទូទៅទេ	ប៉ុន្តេ
ដោយសារតេអាហេ្វិកខាងតេបូងមានសិទិ្ធសេបចេបាប់ក្នុងការលក់
តេីដេលតេូវបាននេសាទពីទឹកដោយខុសចេបាប់	វាតេូវបានបំផាេញ
ហើយជាជនរងគេេះស្ថិតកេេមចេបាប់សហព័ន្ធ។ ៣៩	ការកាត់ទោស

នៅ	Bengis	ពិតជាបានដាក់ការគណនាចំនួនពីរសមេេប់ការកំណត់
បដិទាន	និងសំណងតេូវសង៖	ទី១	ផ្អេកលើការចំណាយទៅលើ
សំណងបរិសាាេន	និងការបង្កើតឡើងវិញនូវចំនួនសត្វបង្កង	និង
(២)	ទី២	គឺផ្អេកលើតម្លេទីផេសាររបស់បង្កង។៤០	តុល្លាការបាន
ទទួលយកការគណនាចុងកេេយតេប៉ុណោ្ណេះ។

(៣) វិបុលកម្ម

	§ នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក v Butler,	៦៩៤	F.3d	១១៧៧,	
១១៨២	(ទី១០.២០១២),	តុល្លាការមណ្ឌលទី១០	របស់
សហរដ្ឋអាមេរិក	បានធ្វើវិបុលកម្មគោលគំនិតនេ	“ជនរងគេេះ” 

ក្នុងការផ្តល់បដិទានដល់រដ្ឋ	Kansas	ដេលចុងចោទតេូវបាន
ផ្តនា្ទេទោសពីបទសមគំនិត	លក់	និងដឹកជញ្ជូនសត្វកា្តេន់	ដោយ
រំលោភលើចេបាប ់Lacey។	តុល្លាការ	Butler	បានរកឃើញថារដ្ឋ	
Kansas	មានផលបេយោជន៍លើទេពេយសមេបត្តិចំពោះគេេងឆ្អឹង
សត្វកា្តេន់ដេលមិនមានបិទសាាេក	ដោយពឹងផ្អេកលើការពិត
ដេលថា	“រដឋជាច្ើនកាន់កាប់សត្វនៅក្នុងព្ំដ្នរបស់ខ្លួនក្នុង
សមត្ថភាពអធិបត្យ្យ” ដូច្ន្ះ “ធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់សត្វព្្
ក្នុងរដឋមួយដូចគ្ន្នឹងល្អដូចសកម្មភាពបំផ្ល្ញដល់ទ្ព្យសម្បត្តិ
របស់រដឋនោះសម្្ប់គោលបំណងរបស[់ច្បាប់សហរដឋអា 
ម្រិក]។”៤១

	§ តុល្លាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក	v v. Ross, No.	11-30101,	2012	
WL	4848876,	at	*5	(D.S.D. Oct.	10,	2012)	បានលើកយក
អំណះអំណាងបន្ថេមទៀតក្នុងការកំណត់តម្លេនេបដិទានដល់
សត្វសា្ទេំង	១៦	កេបាលដេលតេូវបានមា្ចេស់ផ្ទះសំណាក់	និង
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បុគ្គលិកបាញ់សមាាេប់ដោយខុសចេបាប់។៤២	តុល្លាការបានរក
ឃើញថា	“រដា្ឋេភិបាលមានផលបេយោជន៍សេបចេបាប់	និង
សំខាន់ក្នុងការការពារ	និងការពារសា្ទេំងនៅលើដេនអាកាស
របស់ខ្លួនដេលមិនមេនមកពីការកាន់កាប់ធនធានណាមួយនោះ
ទេប៉ុន្តេជាកាតព្វកិច្ចដេល	រដា្ឋេភិបាលជំពាក់បេជាជន។	
កាតព្វកិច្ចរបស់រដា្ឋ្ភិបាលក្នុងការការពារផលប្យោជន៍
សាធារណៈលើធនធានសត្វព្្ធម្មជាតិត្ូវបានធ្វើឱ្យខូចខាត
ដោយទង្វើរបស់ចុងចោទផ្ទ្ល់ និងត្ូវបានគំទ្បទបញ្ជ្ឱ្យ
មានបដិទានវិញ។”៤៣

មានសកា្តេនុពលសមេេប់យុត្តេធិការដទេទៀតក្នុងការធ្វើតម
គំរូរបស់	Bengis	និងបេើ	“អំណះអំណាង	'ផលបេយោជន៍
ទេពេយសមេបត្ត'ិ	ជាមូលដា្ឋេនចេបាប់ដើមេបីធ្វើឱេយការទាមទារ	ថាបដិទាន
តេូវជំពាក់ពួកគេដោយសារសកម្មភាពខុសចេបាប់របស់ពលរដ្ឋ
អាមេរិក	ឬកេុមហ៊ុនដេលជាប់ទាក់ទងក្នុងការជួញដូរសត្វពេេ	ឬ
ឧកេិដ្ឋកម្ម						បរិសាាេន។	ឧទាហរណ៍	រដា្ឋេភិបាលបរទេសអាច
ទាមទារថាពួកគេមានផលបេយោជន៍លើទេពេយសមេបត្តិលើបេភេទ
សត្វជាក់ល្លាក់មួយដេលតេូវបានជួញដូរដោយសំអាងថា	ភ្ញៀវ
ទេសចរជាតិ	និងអន្តរជាតិមកទសេសនាបេទេសរបស់ពួកគេដើមេបី
មើលឃើញសត្វទាំងនេះនៅក្នុងពេេ	និងជាមួយនឹងការបាត់បង់
សត្វពេេ	សហគមន៍ពាក់ព័ន្ធ	នឹងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់
ខាងសេដ្ឋកិច្ច	(ចំនួនជាក់ល្លាក់នេការខូចខាតដេលបានបា៉េន់សា្មេន
នឹងតេូវការកំណត់បរិមាណ)។	អំណះអំណាងសេដៀងគាំេអាច
តេូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេបេេក់ចំណូលពន្ធដេលកំពុង
បាត់បង់។

ម៉េយោងវិញទៀត	រដា្ឋេភិបាលបរទេសបេហេលអាចទាមទារដោយ
ផ្ទេល់នូវការទាមទារបដិទានក្នុងសំណុំ	រឿងជួញដូរសត្វពេេរបស់
សហរដ្ឋអាមេរិកបេសិនបើមានចេបាប់ក្នុងសៀវភៅ	ដេលផ្តល់
ជាពិសេសដល់រដា្ឋេភិបាល	ឬបេជាជនខ្លួននូវផលបេយោជន៍
ទេពេយសមេបត្តិជាក់ល្លាក់មួយ	ឬសិទ្ធិនៅក្នុងសត្វពេេនៅក្នុងពេំដេន
របស់ខ្លួន។	តមវិធីនោះ	និងសេដៀងនឹងរបៀបតុល្លាការមណ្ឌល
ឈានដល់ការសន្និដា្ឋេនសមេេប់	Bengis	តុល្លាការអាមេរិក
បេហេលជាមានឆន្ទៈក្នុងការពិចារណាលើសត្វពេេដេលតេូវបាន
គេយកមិនតេឹមតេូវដោយបំពានលើបេយោជន៍ទេពេយសមេបត្តិរបស់
រដា្ឋេភិបាល	(ឬបេជាជនរបស់ខ្លួន)។

ឃ. ការអនុវត្តបដិទានក្នុងប្ព័ន្ធយុតា្ត្ធិការ
ផ្ស្ងៗ
(១) ប្ទ្សថ្

បដិទានជាដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់មិនមានចេងក្នុងចេបាប់	និង
បទបញ្ញត្តិស្តីពីសត្វពេេបច្ចុបេបន្ននៅពេះរាជាណាចកេថេទេ។	
ទោះជាយ៉េងនេះក្តី	បដិទានតមគោលគំនិតមាននៅក្នុងកេបខ័ណ្ឌ
ចេបាប់បេបទូល្លាយ	និងតុល្លាការនៅក្នុងបេទេសថេបានដាក់
បញ្ជេជាពិសេសឱេយមានការធ្វើបដិទានឱេយជនរងគេេះនេការ
ជួញដូរមនុសេស។	យោងតមរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុសេស
ឆាំេំ២០១៨	របស់កេសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឱេយដឹងថា
ក្នុងឆាំេំ២០១៦	“រដា្ឋេភិបាលបានធ្វើវិសោធនកម្មចេបាប់ស្តីពីឧកេិដ្ឋ
កម្មជួញដូរមនុសេស	បំណងអនុញ្ញេតឱេយចៅកេមផ្តល់សំណង	ឬ

បដិទានដល់ជនរងគេេះ	រួមទាំងអវត្ដមានសំណើសុំថវិការបស់
ជនរងគេេះ។”៤៤	សរុបមក	តុល្លាការបានបញ្ជេឲេយឈ្មួញជួញដូរ
សត្វពេេធ្វើបដិទានទឹកបេេក់ជាង	១៨,៤	ល្លានបាត	(៥៦៥.៦៤០	
ដុល្លាាេរអាមេរិក)ជូនទៅជនរងគេេះ	១៥១	នាក់ក្នុងឆាំេំ២០១	
ដេលកើនឡើងពី	១,៧	ល្លានបាត	(៥០.៦១០	ដុល្លាាេរអាមេរិក)	
ជូនជនរងគេេះ	១៥	នាក់ក្នុងឆាំេំ	២០១៦។”៤៥	នៅពេលមានការ
ចោទបេកាន់ថាកម្មវិធីនេះមិនតេូវបានអនុវត្តពេញលេញ	ហើយ
រង្វេន់ខ្លះមិនតេូវបានបង់ទេ៤៦	អត្ថិភាពនេកម្មវិធីនេះបង្ហេញពីសកា្តេ
នុពលថា	កម្មវិធីសេដៀងគាំេនេះអាចតេូវបានបង្កើតឡើងសមេេប់
បេភេទបទល្មើសដទេទៀតដូចជាការជួញដូរសត្វពេេជាដើម។	
បេសិនបើតេូវបានបង្កើតឡើង	បញ្ហេចមេបងដេលតេូវពិចារណាគឺ៖

	§ ភាគីណាមួយដេលនឹងតេូវបានអនុញ្ញេតិឱេយធ្វើជាជនរងគេេះ		
(ដោយបេយោល)	និង

	§ របៀបបេើបេេស់បដិទានដើមេបីជួសជុលការខូចខាតពាក់ព័ន្ធ។

(២) ក្នយ៉្

ខណៈពេលបដិទានមិនតេូវបានគេគិតគូរក្នុងកេបខ័ណ្ឌបេទេស
កេនយ៉េចំពោះបទល្មើសជួញដូរសត្វពេេ	ចេបាប់ស្តីពីការអភិរកេស
សត្វពេេអនុញ្ញេតឱេយមានដំណោះសេេយផ្លវូចេបាប់នេបដិទានសមេេប់
ជនរងគេេះនេការបំពុលបរិសាាេន។	បន្ថេមលើការកាត់ទោសដេល
តុល្លាការអាចដាក់បន្ទុក	តុល្លាការអាចបញ្ជេឱេយចុងចោទ“បង់ថ្លេ
ចំណាយទាំងសេុងលើការសមា្អេតដេនជមេកសត្វពេេ	និងបេព័ន្ធ
អេកូឡូសុីដេលបានបំពុល	និងលើការបំបាត់ការបំពុលឱេយបាន
ពេញចិត្ត”។៤៧	កេេពីដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់ទាំងនេះ	តុល្លាការ
តេូវបានអនុញ្ញេតឱេយ“ចេញបទបញ្ជេដល់អ្នកបំពុល				បរិសាាេនឱេយ
ចូលរួមចំណេកក្នុងសកម្មភាពអភិរកេសសត្វពេេជាសំណង	ការសា្តេរ
និងបដិទាន។”៤៨	សេដៀងនឹងការជួញដូរសត្វពេេដេរ	ការខូចខាត
បណា្តេលមកពីការបពំលុអាចជាការពិបាកក្នុងការកណំតប់រិមាណ។	
វាជាការលើកទឹកចិត្តដេលនិយតករនៅក្នុងបេទេសកេនយ៉េបាន
បង្កើតគំរូមុនដើមេបីអនុញ្ញេតឱេយមានដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់ដល់
ការខូចខាតបរិសាាេន	(ឬប៉ះពាល់តិចតួច)	តមរយៈកម្មវិធីការពារ
និងកម្មវិធីសា្តេរបរិសាាេនទូទៅបន្ថេមទៀត។	វិធីនេះអាចតេូវបាន
ថតចម្លងឡើងវិញទាក់ទងនឹងការកំណត់ដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់
សមេេប់ជនរងគេេះដោយសារការជួញដូរសត្វពេេ។

(៣) ហ្វីលីពីន

នៅបេទេសហ្វីលីពីន	ចេបាប់ពេហ្មទណ្ឌគិតគូរអំពីបដិទានជា
ដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់សមេេប់ករណីទំនួលខុសតេូវរដ្ឋបេបវេណី
និងមានកាតព្វកិច្ចសមេេប់ចុងចោទក្នុងសំណុំរឿងឧកេិដ្ឋដេលតេូវ
ធ្វើបដិទានបេសិនបើបុគ្គលនោះ	“បានចូលរួមដោយឥតយកកមេេ
ក្នុងការទទួលបាននូវបេេក់ចំណេញនេបទឧកេិដ្ឋ”	(ក្នុងបរិមាណ
ស្មើនឹងការចូលរួមបេបនេះ)។៤៩	កេមជលផលហ្វីលីពីនខណៈ
ពេលដេលមិនបានគិតគូរអំព“ីបដិទាន”ជាដំណោះសេេយ	ផ្លូវចេបាប់	
ទទួលសា្គេល់គោលគំនិតនេ៖

	§ ការចាត់ទុករដា្ឋេភិបាលជាអ្នកតំណាងឱេយបេជាជន	គឺជា	
“ជនរងគេេះ”	និង



16 ការធ្វើឲ្យឈ្មួញជួញដូរសត្វព្្ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការការពារសត្វព្្

	§ តំរូវការសមេេប់ដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់ចំពោះបទឧកេិដ្ឋ
បេបនេះរួមបញ្ចូលសំណងសមេេប់គោលបំណងនេការសា្តេរ
បរិសាាេន។

អនុលោមតមមាតេេ	៩៦	នេកេមជលផល	ការធ្វើអាជីវកម្ម
ខុសចេបាប់	ឬការនាំចេញផ្កេថ្មអាចឱេយផលជា៖

a) ការផកពិន័យស្នើនឹងបេេំបីដងនេតម្លេនេផ្កេថ្ម	ឬ	៥០០.០០០	
ទៅ	១០.០០០.០០០	ប៉េសូ	មួយណាដេលខ្ពស់ជាង។

b) ការដកហូតផ្កេថ្ម	និង

c) ការទូទាត់សំណងសមេេប់ការសា្តេរឡើងវិញនូវផ្កេថ្មប៉បេះ
ទឹកដេលរងការខូចខាត	(បរិមាណផ្អេកទៅលើការសិកេសាដេល
មាន	និងដូចបានកំណត់ដោយកេសួងពាក់ព័ន្ធ)។៥០

ដោយសារគោលគំនិតដូចគាំេនេះមានរួចហើយសមេេប់ការ
ធ្វើអាជីវកម្ម	និងការនាំចេញផ្កេថ្ម	កេបខ័ណ្ឌចេបាប់អាចតេូវបាន
កេសមេួលបំណងអនុញ្ញេតិឱេយអនុវត្តដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់
ទាក់ទងនឹងបេភេទសត្វពេេដទេទៀតដេលតេូវបានធ្វើអាជីវកម្ម	ឬ
នាំចេញដោយខុសចេបាប់។



17ផ្នែកទី ៣: ការដោះសែែយផ្លូវចែបាប់ចំពោះការខូចខាតដល់សត្វពែែតាមរយៈវិធានការដាក់ទោសទណ្ឌ៖ 
“ការដាក់ទោសទណ្ឌបែបបង្កើតថ្ម”ី “សែវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសហគមន”៍ “និងកិច្ចពែមពែៀងសមែែលទោស”

ការដោះស្្យផ្លូវច្បាប់ចំពោះការខូចខាតដល់សត្វព្្
តាមរយៈវិធានការដាក់ទោសទណ្ឌ៖“ការដាក់ទោសទណ្ឌប្ប
បង្កើតថ្ម”ី “ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសហគមន”៍ និង “កិច្ចព្មព្ៀង
សម្្លទោស”

ក. ស្ចក្តីផ្តើម
ខណៈយុត្តេធិការជាចេើនមិនអាចអនុវត្តជាក់ល្លាក់	“បដិទាន”	ជា
យន្តការផ្លូវចេបាប់ចំពោះបទល្មើសជួញដូរសត្វពេេ	យុត្តេធិការកាន់តេ
ចេើនកំពុងចាប់ផ្តើមអនុវត្តវិធានការ	“ការផ្តនា្ទេទោសបន្ថេម”	
(ពេលខ្លះហៅថា“	ការផ្តនា្ទេទោសបេកបដោយភាពច្នេបេឌ្ិត”)។	
វិធានការទាំងនេះផ្តល់ឆនា្ទេនុសិទិ្ធឱេយតុល្លាការក្នុងការផ្តល់ការពិន័យ
បន្ថេមដល់ចុងចោទក្នុងករណីជាក់ល្លាក់មួយចំនួនពេលតេូវផ្តនា្ទេ
ទោស	ឬជាផ្នេកមួយនេកិច្ចពេមពេៀងសមេេលទោស។	
ទាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសបរិសាាេន	ឬសត្វពេេ	វិធានការទាំងនេះ
មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះសេេយផ្លូវចេបាប់យ៉េងពេញលេញដល់
ការខូចខាតបរិសាាេន	និងសហគមន៍ដេលបណា្តេលមកពីការបំពាន
នេះ	ផ្តល់នូវការទប់សា្កេត់កាន់តេខាាេំងឡើងចំពោះអាកបេបកិរិយ
ពេហ្មទណ្ឌ	និងលើកទឹកចិត្តឱេយសាជីវកម្មមានការអនុលោម
តមចេបាប់បរិសាាេនកាន់តេបេសើរឡើង។៥១	ជាលទ្ធផលវិធានការ
ទាំងនេះបានអនុញ្ញេតិឱេយតុល្លាការផ្តល់បដិទានជាចាំបាច់ទោះបី
កេបខ័ណ្ឌចេបាប់មិនបានគិតជាពិសេសអំពីបដិទានចំពោះបទល្មើស
ដេលពាក់ព័ន្ធក៏ដោយ។

សនិទានភាពគឺថាបទល្មើសដេលបណា្តេលឱេយមានការខូចខាតដល់
បរិសាាេន	បេសិនបើមិនតេូវបានដោះសេេយអាចនឹងបន្តកើតមាន
នាពេលអនាគត	ឬនៅតេធ្ងន់ធ្ងរដូចមុន។៥២	លទ្ធផលនេការសា្តេរ
ឡើងវិញគឺសមេេប់ជនល្មើសតេូវចាត់វិធានការដើមេបីទប់សា្កេត់	
គេប់គេង	បង្អន់	រឺបន្ធូរបន្ថយការខូចខាតដល់បរិសាាេនដេលបណា្តេល
មកពីសកម្មភាពនេបទល្មើស	បំណងសា្តេរការខូចខាតដល	់
បរិសាាេន។៥៣

ខ. បញ្ហ្ច្បាប់
បញ្ហេកើតចេញពីទសេសនៈចេបាប់រួមមានការវិភាគដូចគាំេទាក់ទង
នឹងការកំណត់អត្តសញ្ញេណជនរងគេេះសមសេប	និងការបង្កើត
យន្តការសំណងផ្លូវចេបាប់ល្អមួយដូចមានចេងក្នុងផ្នេកទី	២	(ខ)		
(២)	និង	(៣)	ខាងលើ។	កេេពីបញ្ហេនេះ	បញ្ហេផ្លូវចេបាប់បន្ថេម
ខាងកេេមតេូវពិចារណាក្នុងការអនុម័តវិធានការផ្តនា្ទេទោសបន្ថេម៖

(១) មូលដា្ឋ្នច្បាប់

នៅក្នុងយុត្តេធិការខ្លះ	តុល្លាការអាចតេូវបានកំណត់ដេនអំណាច
នេការរដាក់ទណ្ឌកម្មតមលក្ខន្តិកៈជាក់ល្លាក់ដេលបានកំណត់
ចំពោះបទល្មើសជាក់ល្លាក់។	ដើមេបីឱេយយុត្តេធិការអនុវត្តវិធានការ

ផ្ន្កទី ៣ 

យុត្តេធិការមួយចំនួនបានអនុម័តឱេយបេើ	“តុល្លាការបេតង”	ដើមេបីដោះសេេយ
ជាពិសេសលើបទឧកេិដ្ឋបរិសាាេន	(បេទេសបង់កាាេដេស	បេទេសចិន
	បេទេសឥណ្ឌូនេសុី	បេទេសកូរ៉េខាងតេបូង	បេទេសបា៉េគីសាាេន	បេទេស
ហ្វីលីពីន	និងបេទេសថេ)។

ផ្តនា្ទេទោសបន្ថេម	គោលការណ៍ណេនាំស្តីពីការផ្តនា្ទេទោសក្នុង
យុត្តេធិការពាក់ព័ន្ធ	(បេសិនបើមាន)	ចាំបាច់តេូវផ្តល់មូលដា្ឋេន
ចេបាប់ដល់តុល្លារដើមេបីដាក់ទោសបន្ថេមលើចុងចោទកេេពី
បទបេបញ្ញត្តិស្តីពីចេបាប់ដេលតេូវអនុវត្ត។

យុត្តេធិការមួយចំនួន	(រួមមាន៖	បង់កាាេដេស	សាធារណរដ្ឋ
បេជាមានិតចិន	ឥណា្ឌេ	ឥណ្ឌូនេសុី	កូរ៉េ	បា៉េគីសាាេន			ហ្វីលីពីន	និង
ថេ	និងបេទេសផេសេងទៀត)	បានអនុម័ត	“តុល្លាការបេតង”	(
គេសា្គេល់ថាជាតុល្លាការបរិសាាេន)	ដើមេបីដោះសេេយជាពិសេស
ករណីបរិសាាេន។៥៤	គោលបំណងគឺចង់ឱេយមានចៅកេមមាន
ជំនាញចេបាប់បរិសាាេន	និងធនធានធម្មជាតិជាអ្នកវិនិច្ឆ័យកាត់ក្តី
ករណីនានា	បំណងពងេឹងការអនុវត្ត	ការគោរពតម	និងការអនុវត្ត
តមចេបាប់បរិសាាេន។៥៥	នៅក្នុងយុត្តេធិការដេលតុល្លាការមានកមេិត
សមត្ថភាពក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថេមកេេពីបទបញ្ញត្តិដេលបាន
ចេងយ៉េងជាក់ល្លាក់	គោលការណ៍ណេនាំស្តីពីការផ្តនា្ទេទោសរបស់
តុល្លាការបេតងអាចអនុញ្ញេតិឬអាចសមេបខ្លួនទៅនឹងការអនុញ្ញេត
ឱេយតុល្លាការបេតងវិនិច្ឆ័យសិទ្ធិអំណាចពិសេស	ដើមេបីដាក់ទោស
បន្ថេមជាចាំបាច់ក្នុងសំណុំរឿងបរិសាាេន	ឬឧកេិដ្ឋកម្មសត្វពេេ។
យុត្តិកម្មអាចថាលក្ខណៈនេបទឧកេិដ្ឋបេបនេះលេចចេញខាងកេេ



18 ការធ្វើឲ្យឈ្មួញជួញដូរសត្វព្្ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការការពារសត្វព្្

យ៉េងសំខាន់លើសហគមន៍ដេលនៅជុំវិញ	ដូច្នេះអាចសមេេចការ
ដោះសេេយជួសជុលជាមួយនឹងដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់ឯកទេស
ដេលដោះសេេយដោយផ្ទេល់នូវសកម្មភាពខុសចេបាប់។

(២) ការចូលខ្លួនន្ភាពខុសឆ្គង

នៅពេលការកាត់ទោសបន្ថេមពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ថវិកាដល់អង្គការ
ឬកម្មវិធីជាក់ល្លាក់មួយក្នុងបំណងដើមេបីដោះសេេយការខូចខាត
ឬការពារសត្វពេេពីគេេះថាំេក់នាពេលអនាគត	ការជេើសរីស
របស់តុល្លាការ	ឬការឯកភាពលើថវិកាសមេេប់អង្គការជាក់ល្លាក់
ឬបុព្វហេតុជាក់ល្លាក់ណាមួយអាចនាំឱេយមានអំពើពុករលួយ
ឬយ៉េងហោចណាស់	ការចូលខ្លួននេភាពខុសឆ្គង។៥៦	ក្នុង
ការរៀបចំគេេងការផ្តនា្ទេទោសបន្ថេម	តុល្លាការគួរតេពិចារណាអីពី
ការខូចខាតជាក់ល្លាក់ដេលបណា្តេលមកពីបទល្មើស	ហើយធានា
ថាមានទំនាក់ទំនងជាដុំកំភូនរវាងការខូចខាត	និងការជួសជុល
ដេលតេូវទទួលបាន។៥៧	ដើមេបីកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះ	នៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកសភាបានបង្កើត	ឬឯកភាពជាពិសេសនូវមូលនិធិ
មួយចំនួន	ជាគោលដៅដេលតេូវបានអនុញ្ញេតឱេយទទួលយក
មូលនិធិសមេេប់គោលបំណងនេះ។៥៨

(៣) ការតាមដានទោសទណ្ឌ

នៅពេលការកាត់ទោសតេូវបានចេញបទបញ្ជេរួច	បញ្ហេចុងកេេយ
តេូវពិចារណាគឺវិធានការ	ឬការការពារដេលមានសេេប់ដើមេបីធានា
ថា	ការដាក់ទោសបន្ថេមនឹងតេូវបានអនុវត្តយ៉េងតេឹមតេូវ	-	ទាំង
ផ្នេកកាតព្វកិច្ចរបស់ចុងចោទ	ទាំងកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីទទួលបាន
អត្ថបេយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុ	ដើមេបីធានាថាវាឆ្ពេះទៅរកគោលបំណង
ដេលបានបញ្ជេ។	កាតព្វកិច្ចរបស់ចុងចោទគួរតេតេូវបានអនុវត្ត
តមរបៀបដេលវិធានការសាកលេបង	ឬការដោះលេងដោយមាន
លក្ខខណ្ឌ	ចំពោះទណ្ឌកម្ម	(ថ្មី	ឬបន្ថេម)	រួមទាំងការជាប់ពន្ធនាគារ
បេសិនបើចុងចោទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចបេបនេះទាំងសេុង។	
ចំពោះភាគីដេលទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថ	ុ
(ទោះបីជាជាសាាេប័ន			រដា្ឋេភិបាល	ឬអង្គការដាច់ដោយឡេក
ក៏ដោយ)	តុល្លាការអាចស្វេងរកចំណេកនេរង្វេន់ទៅឱេយអធិការ	ឬ
សវនករដើមេបីធានាថារង្វេន់នេះតេូវបានបេើសមេេប់គោលបំណង
ចេបាស់ល្លាស់។

គ. ករណីសិក្សា៖ កាណាដា
ចេបាប់បរិសាាេនរបស់បេទេសកាណាដាអនុញ្ញេតឱេយតុល្លាការ
ដាក់ចេញនូវវិធានការ	“ការកាត់ទោសបេកបដោយភាពច្នេបេឌ្ិត”	
ទៅលើចុងចោទបេពេឹត្តិឧកេិដ្ឋកម្មសត្វពេេ	បន្ថេមលើការ
ដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយផេសេងទៀត។៥៩ 

	§ មូលដា្ឋ្នច្បាប់ៈ	ផ្នេកទី	១៦	នេចេបាប់សត្វពេេរបស់បេទេស
កាណាដា	អនុញ្ញេតឱេយតុល្លាការបញ្ជេឱេយចុងចោទ	“ឱេយ
ចាត់វិធានការណាមួយដេលតុល្លាការចាត់ទុកថាសមសេបជា
ដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់	ឬចៀសវាងការខូចខាតដល់សត្វពេេ
ដេលបណា្តេលមកពីសកម្មភាពបេពេឹត្តបទល្មើស”។	លើស
ពីនេះទៀតចេបាប់ជលផលសហព័ន្ធ	“អនុញ្ញេតឱេយតុល្លាការចេញ

បញ្ជេមិនប៉ះពាល់ដល់បរិសាាេនបេឆាំងនឹងជនណាដេលតេូវបាន
ផ្តនា្ទេទោសពីបទល្មើសណាមួយ”។៦០

	§ ការជួសជុលៈ	កេេមចេបាប់សត្វពេេ	ការកាត់ទោសបេកបដោយ
ការច្នេបេឌ្ិតអាចរួមមាន៖

	¬ បញ្ជេឱេយចុងចោទទូទាត់សងការចំណាយណាមួយនេ
ដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់	ឬវិធានការបង្កេរដោយសារ
លទ្ធផលនេបទល្មើសរបស់ចុងចោទ។

	¬ បញ្ជេឱេយចុងចោទបង់បេេក់ទុកលើកកម្ពស់ការអភិរកេស	ឬការ
ការពារសត្វពេេដេលរងគេេះថាំេក់។

	¬ បញ្ជេឱេយចុងចោទបង់បេេក់ចំនួនណាមួយទៅសាាេប័នអប់រំ
ជាអាហារូបករណ៍សមេេប់និសេសិតដេលបានចុះឈ្មេះរៀន
ផ្នេកបរិសាាេន។

	¬ បញ្ជេឱេយចងុចោទបងប់េេកច់ាំបាចដ់ើមេបធី្វើការសេេវជេេវអពំី
ការការពារសត្វពេេ	ឬជមេកដេលរងគេេះថាំេក់។

	¬ បញ្ជេឱេយចុងចោទអនុវត្ត	ឬបង់បេេក់គាំទេដំណើរការ
តេួតពិនិតេយផលប៉ះពាល់បរិសាាេន	និង

	¬ បញ្ជេឱេយចុងចោទបំពេញការងរសហគមន៍សេបតម
ល័ក្ខខ័ណ្ឌសមហេតុផលណាមួយដេលបានបញ្ជេក់។៦១

ករណីចេបាប់ស្តីពីជលផលសហព័ន្ធបង្ហេញពីការកាត់ទោស
បេកបដោយការច្នេបេឌ្ិតរួមមាន៖	“អនុវត្តការសា្តេរទីជមេក
ឡើងវិញយោងតមរបាយការណ៍ទីបេឹកេសាវិស្វកម្ម។	ការបង្កើត	និង
ការអនុវត្តការផេសព្វផេសាយអំពីការកំពប់បេេង	និងវគ្គបណ្តុះបណា្តេល
ឆ្លើយតបសមេេប់បុគ្គលិករោងមា៉េសុីនអារឈើ។”	សាងសង់ទីកន្លេង
រកេសាទឹកពេយុះនៅរោងចកេបេពេឹត្តកម្មឈើ	និងបង្កើតសមាសធាតុ
អប់រំស្តីពីបេតិបត្តិការរបងរាប់តេីសាល់ម៉ុន។”៦២

	§ បញ្ហ្ជនរងគ្្ះ/ភាពខុសឆ្គងៈ	ដើមេបីកាត់បន្ថយការចូលខ្លួន
នេភាពខុសឆ្គង	បេទេសកាណាដាបានបង្កើតមូលនិធិ
មួយចំនួនអនុញ្ញេតិឱេយទទួលថវិកាពីចុងចោទដេលរំលោភចេបាប់
ស្តីពីសត្វពេេ។	មូលនិធិបេបនេះមួយមានឈ្មេះថា	មូលនិធិ
បរធនបាលកិច្ចអភិរកេសទីជមេក	បានទទួលរង្វេន់ទី១ពីការ
ដាក់ទោសបេបច្នេបេឌ្ិតក្នុងឆាំេំ១៩៩៣។៦៣	ចាប់តំងពី
ពេលនោះមករហូតដល់ថ្ងេទី៣១	ខេមីនា	ឆាំេំ២០០៩	ពានរង្វេន់
បន្ថេមចំនួន	២៩៤	តេូវបានទទួលដេលមានតម្លេសរុបលើស
ជាង	២,៦	ល្លានដុល្លាាេរ។៦៤

	§ ការតាមដានៈ	ដើមេបីធានានូវកាតព្វកិច្ចរបស់ចុងចោទ	តុល្លាការ
ក៏អាចតមេូវឱេយចុងចោទដាក់ប័ណ្ណធានា	ឬផ្តល់បេេក់ធានាដើមេបី
ធានាបាននូវការអនុលោមតមការហាមឃាត់	បទបញ្ជេ	ឬ
តមេូវការណាមួយដេលបានផ្តល់ជាផ្នេកនេការកាត់ទោស។៦៥

ឃ. ករណីសិក្សា៖ សហរដឋអាម្រិក  
(“ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសហគមន”៍)
នៅសហរដ្ឋអាមេរិក	កេេពីបដិទាន	និងការដាក់ពិន័យតមចេបាប់
ដេលអាចអនុវត្តបាន	ពេះរាជអាជា្ញេនេបទឧកេិដ្ឋបរិសាាេន	និង
សត្វពេេអាចដាក់បណ្តឹងទៅតុល្លាការដើមេបីដាក់បន្ទុកដល់ចុងចោទ



19ផ្នែកទី ៣: ការដោះសែែយផ្លូវចែបាប់ចំពោះការខូចខាតដល់សត្វពែែតាមរយៈវិធានការដាក់ទោសទណ្ឌ៖ 
“ការដាក់ទោសទណ្ឌបែបបង្កើតថ្ម”ី “សែវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសហគមន”៍ “និងកិច្ចពែមពែៀងសមែែលទោស”

ឲេយធ្វើ	"ការបង់ថ្លេសេវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍"។

	§ មូលដា្ឋ្នច្បាប់ៈ	អនុសេសារណៈពីអគ្គមេធាវីរងនេកេុមមេធាវីផ្នេក
ឧកេិដ្ឋកម្មបរិសាាេនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះថ្ងេទី	១៦	
ខេមករាឆាំេំ	២០០៩	ទទួលសា្គេល់អំណាច	និងការអនុវត្តរបស់
មេធាវីអាមេរិកស្វេងរកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍ក្នុងការ
កាត់ទោសបទឧកេិដ្ឋបរិសាាេន។	អនុសេសារណៈបានបញ្ជេក់ថា	“
បដិទានផ្តេតទៅលើការសងសំណងដល់ការបាត់បង់កំណត់
ដោយជនរងគេេះនេឧកេិដ្ឋកម្មជាក់ល្លាក់	ខណៈសេវាកម្ម
សហគមន៍ជារឿយៗសំដៅទៅលើកាលៈទេសៈ	ដូចជាការ
រិចរិលបរិដា្ឋេនទូទៅដេលជនរងគេេះមិនអាចតេូវបានកំណត់
អត្តសញ្ញេណ។	សេវាកម្មសហគមន៍...អាចផ្តល់នូវការទប់សា្កេត់
បន្ថេមទៀតចំពោះអាកបេបកិរិយឧកេិដ្ឋកម្ម	លើកទឹកចិត្តឱេយ
មានការគោរពចេបាប់បរិសាាេនល្អបេសើរនិងជំរុញអាទិភាពសំ
ខាន់ៗដូចជាការការពារការបំពុល	ការលើកកម្ពស់បេសិទ្ធភាព
បច្ចេកវិទេយោបរិសាាេន	និងការកេលម្អការអនុវត្តការគេប់គេង
សាជីវកម្ម។”៦៦

	§ ការទូទាត់សំណងៈ	ការបង់សេវាហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍តេូវតេ
ដោះសេេយតមចេបាប់ដោយផ្ទេល់ចំពោះការខូចខាតដេល
តេូវបានជួសជុល។	ក្នុងករណីជួញដូរសត្វពេេមួយ	ការ
ទូទាត់សំណងរបស់ភាគីទីបីដើមេបីដោះសេេយផ្លូវចេបាប់ចំពោះ
ការខូចខាតផ្ទេល់តេូវផ្តេតលើការការពារ	និងការសា្តេរឡើងវិញ
នូវបេភេទសត្វរងគេេះ	ជាពិសេសចំនួនសត្វដេលរងផល
ប៉ះពាល់នេបេភេទសត្វនោះនៅកន្លេងដេលអាចធ្វើទៅបាន។	
ការទូទាត់លើការសា្តេរឡើងវិញនូវបេភេទសត្វពេេផេសេងៗ	ឬមិន
បំពេញតមបទដា្ឋេន	"ដោះសេេយផ្លូវចេបាប់ដោយផ្ទេល់"	ទេ។៦៧

	§ បញ្ហ្ជនរងគ្្ះ/ភាពខុសឆ្គងៈ	បេសិនបើការបង់បេេក់
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍ស្វេងរកផ្តល់មូលនិធិដល់
សកម្មភាពមួយមានសំខាន់ដូចគាំេនឹងសភាបានផ្តល់សិទ្ធិ	និង
ផ្តល់ថវិកាដល់កម្មវិធីរួចហើយនោះ	វានឹងតេូវបានពិនិតេយ	
ពិច្ច័យយ៉េងខាាេំងហើយបេហេលជាមិនតេូវបានអនុញ្ញេត	
ទេ។៦៨	កេេពីការ				ផ្តល់មូលនិធិដល់អង្គការជាក់ល្លាក់	ផ្នេក
ទី	៨B១.២	(ខ)	នេគោលការណ៍ណេនាំស្តីពីគណៈកម្មការ
ដាក់ទោសទណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញេតឱេយចៅកេម
បង្កើតមូលនិធិបរធនបាលកិច្ច	ដើមេបីដោះសេេយ	“ការខូចខាត
ដេលរំពឹងទុក”	នៅពេលដេលតុល្លាការអាច “បា៉េន់សា្មេនបាន
សមរមេយ”	អំពីទំហំនេការខូចខាតនាពេលអនាគត។៦៩

	§ ការតាមដានៈ	បទបញ្ញត្តិតមដាន	និងការអនុវត្តចេបាស់ល្លាស់
តេូវតេបង្កើតឡើងដើមេបីធានាថាគមេេងពាក់ព័ន្ធតេូវបានអនុវត្ត
ហើយ	“ដោយសារភាពស្មុគសា្មេញចូលរួមក្នុងសំណុំរឿង
បរិសាាេន	ការិយល័យហាត់ការមិនមានសមត្ថភាពគេប់គេេន់
ដើមេបីវាយតម្លេការអនុលោមតមទិដ្ឋភាពសេវាសហគមន៍នេ
ការកាត់ទោស។”៧០	យុទ្ធសាស្តេមួយចំនួនដេលតុល្លាការ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញបញ្ចូលរួមមាន៖

	¬ តមេូវឱេយអង្គការទទួលបន្ទុកអនុវត្តគមេេងបរិសាាេនផ្តល់
នូវរបាយការណ៍គណនេយេយបេចាំឆាំេំ	ឬតេីមាសបង្ហេញនូ
របៀបំណាយថវិកា។

	¬ សមេេប់គមេេងសេវាសហគមន៍ធំៗ	ការងររបស់សវនករ

ខាងកេេ	ឬអ្នកបេឹកេសាយោបល់ដើមេបីធានាថាការអនុវត្ត
ទោសនេះអាចសមសេប។

	¬ ផ្តល់សិទ្ធិចេញចូល	រួមទាំងការមិនបេកាសជាមុនចូល
ទៅទីតំងនេគមេេងសេវាកម្មសហគមន៍	បំណងពិនិតេយ
សាាេនភាពរូបវន្ត	យកជាគំរូជាចាំបាច់	សមា្ភេសន៍និយោជិក	
និងពិនិតេយមើលឯកសារពាក់ព័ន្ធ។

	¬ ការអនុញ្ញេតិឱេយមូលនិធិទៅរកមូលនិធិ	ឬអង្គការជាក់ល្លាក់
មួយដេលតេូវបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចតមបេបសភា	និង
មានសិទ្ធិសេបចេបាប់ក្នុងការទទួលយកអំណោយសមេេប់
គោលបំណងនេះ	និង

	¬ នៅពេលដេលការទូទាត់តេូវបានបង្កើតជាមូលនិធិបរធន
បាលកិច្ច	មានភាគីអពេយោកេឹតទីបីដូចជាមនេ្តីរដា្ឋេភិបាល
មូលដា្ឋេន	ឬសាាេប័នហិរញ្ញវត្ថុគេប់គេងគណនី	ឬមានបេេក់
តម្កល់ក្នុងគណនី	escrow	ហើយចេកចាយនៅចនោាេះពេល
ទៀងទាត់រហូតដល់គមេេងតេូវបានបញ្ចប់។៧១

ង. ករណីសិក្សា: អូស្្តាលី
	§ មូលដា្ឋ្នច្បាប់ៈ	កេេមចេបាប់ស្តីពីការការពារបរិសាាេនអូសេ្តាលី
ឆាំេំ១៩៩៧	(“ចេបាបP់OEO”)	ជមេើសនេការផ្តនា្ទេទោសថ្មី
មួយចំនួនតេូវបានណេនាំដេលមានបន្ថេមលើ	ឬជំនួសការ
ពិន័យ	ឬការឃុំខ្លួនដេលអាចតេូវបានអនុវត្ត។	បទបញ្ជេមួយ
ឬចេើនអាចតេូវបានដាក់ចេញបេឆាំងនឹងជនល្មើស	ហើយ
បទបញ្ជេអាចរកបាននៅកន្លេងដេលបទល្មើសតេូវបានបង្ហេញ	
ប៉ុន្តេមិនមានការផ្តនា្ទេទោស។៧២

	§ ការជួសជុលៈ	“តុល្លាការតេូវបានគេផ្តល់ជមេើសផ្តនា្ទេទោសថ្មី
ក្នុងការទទួលសា្គេល់ការពិតដេលថាការ			ដាក់ពិន័យ/ការផ្តនា្ទេ
ទោសឃុំខ្លួនមិនតេងតេជាការដាក់ទណ្ឌកម្មគេប់គេេន់		
ឬសមរមេយនោះទេ....	គោលបំណងរបស់ពួកគេគឺប៉ុនប៉ងធ្វើ
ឱេយបរិសាាេនវិលតេឡប់មកវិញហើយអ្នកបេពេឹត្តល្មើស/រងផល
ប៉ះពាល់ពីបទល្មើសនោះនឹងមានជំហរដូចគាំេនឹងវា/ពួគគេមុន
បទល្មើស	និងដើមេបីធានាថាជនល្មើសចាត់វិធានការការពារ
បេឆាំងនឹងការរំលោភបំពាននាពេលអនាគត។”៧៣

យោងតមចេបាប់	POEO	តុល្លាការអាចបញ្ជេឱេយពិរុទ្ធជនមានដូច
តទៅៈ

	¬ ចំណាយលើការសុើបអង្កេត	(ផ្នេក	២៤៨	(១))។	

	¬ បង់បេេក់សរុបដល់ចំនួនផលចំណេញជារូបិយវត្ថុទទួល
បានពីបទល្មើស	(មាតេេ	២៤៩	(១))។

	¬ ផេសព្វផេសាយសេចក្តីលម្អិតនេបទល្មើស	និងបទបញ្ជេដេល
ធ្វើឡើងដោយតុល្លាការតមកាសេត	និង/	ឬនៅក្នុង
របាយការណ៍បេចាំឆាំេំរបស់កេុមហ៊ុន	(ផ្នេក២៥០(១)	
(ក)-(ខ))។

	¬ អនុវត្តគមេេងជាក់ល្លាក់សមេេប់ការសា្តេរ	ឬលើកកំពស់
បរិសាាេននៅទីសាធារណៈ	ឬដើមេបីផលបេយោជន៍
សាធារណៈ	(ផ្នេក	២៥០(១)(គ))។



20 ការធ្វើឲ្យឈ្មួញជួញដូរសត្វព្្ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការការពារសត្វព្្

មនេ្តីអនុវត្តចេបាប់សត្វពេេកំពុងតេួតពិនិតេយភ្លុកដំរីដេលតេូវបានរឹបអូសក្នុងអំឡុងពេលបេតិបត្តិការពស់វេក១។	នៅក្នុងខេមករា	ឆាំេំ២០១៣	បណា្តេញអនុវត្ត
ចេបាប់សត្វពេេអាសា៊េន	(អាសា៊េន	-	វេន)	បេទេសចិន	សហរដ្ឋអាមេរិក	អាសុីខាងតេបូង	និងបណា្តេបេទេសអាហ្វេិក	បានសហការគាំេកេេមបេតិបត្តិការពស់វេក
	COBRA	ដើមេបីធ្វើការរឺបអូស	និងចាប់ខ្លួនឱេយបានចេើន	មួយចំនួនឈានដល់ការកាត់ទោស។	បេតិបត្តិការពស់វេក	COBRA	ទទួលបានការគាំទេផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ	និង
បច្ចេកទេសពីសំណាក់រដា្ឋេភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក	និងមូលនិធិ	Freeland ។	មូលនិធិ	Freeland.	Photo:	Freeland.

	¬ អនុវត្តសវនកម្មបរិសាាេនជាក់ល្លាក់នេសកម្មភាពបេពេឹត្ត
ដោយជនល្មើស	(ផ្នេក២៥០	(១)	(ឃ)	និង

	¬ ដើមេបីទូទាត់ថ្លេឈ្នួលសំអាត	និងថ្លេដើម។៧៤

	§ បញ្ហ្ជនរងគ្្ះ/ភាពខុសឆ្គងៈ	យោងតមលោក	Brian	J 

Preston	ចៅកេមកិត្តិយស	“ជនរងគេេះ”ក្នុងគោលបំណង
ដើមេបីដោះសេេយផ្លូវចេបាប់ចំពោះការខូចខាតបរិសាាេន	ឬសត្វ
ពេេនៅបេទេសអូស្តេេលីអាចរួមមានៈ	អ្នកសេុកដើម	មនុសេស
ដេលជីវិត	ឬសុខភាពតេូវរងផលប៉ះពាល់	មនុសេសដេល
ទេពេយសមេបត្តិរងផលប៉ះពាល់	សមាជិកសហគមន៍	ឬមនុសេស
ជំនាន់កេេយដេលតំណាងដោយអង្គការរដា្ឋេភិបាល	ឬអង្គការ
មិនមេនរដា្ឋេភិបាលដេលទទួលខុសតេូវ	ឬចូលរួមក្នុងការ
ការពារបរិសាាេន។៧៥

	§ ការត្ួតពិនិត្យៈ	ជនល្មើសអាចតេូវបានគេចេញបញ្ជេឱេយធ្វើ
របាយការណ៍ដោយខ្លួនឯងទៅតុល្លាការហើយទីភាំេក់ងរ
មានសមត្ថកិច្ចអាចឃាាេំមើលការអនុវត្តតមរបស់ជនល្មើស
ហើយរាយការណ៍ពីការរកឃើញទៅតុល្លាការ។៧៦	ក្នុងករណី
ផេសេងទៀត	គោលការណ៍ណេនាំអាចតេូវបានអនុម័តទៅក្នុង
លំដាប់ជាក់ល្លាក់	ហើយវាអាចមានតមេូវការក្នុងការបោះពុម្ព
ផេសាយនូវបេតិបត្តិការដេលអាចបេតិបត្តិបាន។៧៧	ការងរនេះ
ជួយធានាតមាាេភាព	គណនេយេយភាពអាចជួយក្នុងការទប	់
សា្កេត់។៧៨

ច. ការអនុវត្តទោសបន្ថ្មក្នុងយុតា្ត្ធិការ
ផ្ស្ងទៀត
(១) ណាមមីបៀ

បន្ថេមលើការដាក់ទណ្ឌកម្មបេពេណី	ក្នុងការផ្តនា្ទេទោសជនល្មើស
ចំពោះការរំលោភលើចេបាប់ពាណិជ្ជកម្មសត្វពេេនៅណាមមីបៀ	
តុល្លាការអាចដាក់ពិន័យបន្ថេម	ឬធ្វើដីកាទូទាត់សងដើមេបីជួយរដ្ឋ៖

a) រាល់ការចំណាយទាក់ទងនឹងការថេទាំ	ឬការពេយោបាលវេជ្ជ
សាសេ្តនេសំណាករស់	និងការបោះចោលទោះបីវាកើតឡើង
មុនការចេញបញ្ជេ	ឬកេេយមកក៏ដោយ។

b) រាល់ការចំណាយទាក់ទងនឹងការបេគល់តេឡប់នេសំណាក
ណាមួយ	(មិនថានៅរស់	ឬងប់)	ទៅបេទេសដើមរបស់វា	និង

c) ចំនួនសមមូលនឹងថ្លេដើមទាំងអស់ដេលបានកើតឡើងដើមេបី
សា្តេរចំនួនសត្វពេេតមរយៈការចាប់	ឬបរបាញ់សត្វពេេដោយ
ខុសចេបាប់ដោយបុគ្គលដេលតេូវផ្តនា្ទេទោស	ឬសេបជាមួយនឹង
ផលប៉ះពាល់នេការចាប់សត្វពេេខុសចេបាប់ដោយបុគ្គលដេល
តេូវបានផ្តនា្ទេទោស។៧៩

ទោះយ៉េងណា	"[វា]	មិនទាន់ចេបាស់ទេ	ថាតើការពិន័យបន្ថេម
ទាំងនេះតេូវបានដាក់ជាបេចាំ	ឬយ៉េងណា"។៨០



21ផ្នែកទី ៣: ការដោះសែែយផ្លូវចែបាប់ចំពោះការខូចខាតដល់សត្វពែែតាមរយៈវិធានការដាក់ទោសទណ្ឌ៖ 
“ការដាក់ទោសទណ្ឌបែបបង្កើតថ្ម”ី “សែវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសហគមន”៍ “និងកិច្ចពែមពែៀងសមែែលទោស”

(២) ប្ទ្សភូមា

នៅបេទេសភូមា	កេេមចេបាប់ស្តីពីការការពារសត្វពេេ	និងការ
អភិរកេសតំបន់ការពារធម្មជាតិ	ចុះថ្ងេទី៨	ខេមិថុនា	ឆាំេំ១៩៩៤	
ផ្នេកទី៣៩	នេចេបាប់ស្តីពីការការពារសត្វពេេ	និងការអភិរកេស
តំបន់ការពារធម្មជាតិ	ចេងថា	បន្ថេមលើការដាក់ពិន័យតមចេបាប់
ដេលអាចអនុវត្តចំពោះបទល្មើសសត្វពេេ	តុល្លាការក៏មានសិទ្ធិក្នុង
ការចេញដីកាទាមទារ	"តម្លេនេការបាត់បង់	និងការខូចខាតដល់
នាយកដា្ឋេនពេេឈើដេលបណា្តេលមកពីជនល្មើសតេូវបានបង់តម
សំណង។"៨១	ជាថ្មីម្តងទៀត	វាមិនចេបាស់ទេថាតើសិទ្ធិក្នុងការផ្តល់
សំណងតេូវបានអនុវត្តជាទូទៅ	ប៉ុន្តេវាបង្ហេញពីសកា្តេនុពលរបស់
រដា្ឋេភិបាលក្នុងការស្វេងរកសំណងសមេេប់ជនរងគេេះនេឧកេិដ្ឋ
កម្មសត្វពេេ។

ឆ. កិច្ចព្មព្ៀងសម្្លទោស
ដោយសារការខូចខាតដេលបណា្តេលមកពីការបំពានបរិសាាេនជា
ញឹកញាប់អាចរីករាលដាលយូរអង្វេង	និងនៅតេបន្តទៀត	ហើយ
អាចបន្តជាបញ្ហេយូរបនា្ទេប់ពីសកម្មភាពសមា្អេតធម្មតបានបញេឈប់
“កិច្ចពេមពេៀងសមេេលទោសជារឿយៗរួមបញ្ចូលការបង់បេេក់
ទៅ	មូលនិធិបរធនបាលកិច្ចបរិសាាេន	ដើមេបីតមដាន	សា្តេរឡើងវិញ
និងការពារបរិសាាេន	និងធនធានធម្មជាតិដេលរងផលប៉ះពាល់ពី
ការបំពានទាំងនេះ។”៨២

កេេពីការពឹងផ្អេកលើចៅកេមដើមេបីដាក់ការផ្តល់សំណង	ឬ
សំណងបដិទានជាការផ្តនា្ទេទោស	ពេះរាជអាជា្ញេក៏អាចរួមបញ្ចូលនូវ
តមេូវការក្នុងការបង់បេេក់បេបនេះជាផ្នេកមួយនេដំណោះសេេយ
សមេេលទោស	ក្នុងការចរចារលើបណ្តឹងសុំទោសមុនការផ្តនា្ទេ
ទោស។

ការចោទបេកាន់ពីការលេចធាាេយបេេង	Exxon Valdez Alaskan	
គឺជាឧទាហរណ៍មួយដេលតេូវបានគេសា្គេល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ដេលអនុលោមតមការពេមពេៀងសមេេលទោស	តុល្លាការបាន
ពិន័យលើអង្គភាពទាំងពីរដេលមានទឹកបេេក់សរុបចំនួន	១៥០	
ល្លានដុល្លាាេរអាមេរិក	ដេលក្នុងនោះ៖

(i) ១២៥	ល្លានដុល្លាាេរតេូវបានសងវិញដោយផ្អេកលើកត្តេ
រាប់បញ្ចូលទាំងការចំណាយលើការសមា្អេតបេេងរបស់
កេុមហ៊ុន	Exxon	ចំពោះការកំពប់បេេង	និងការទូទាត់ទៅឱេយ
ភាគីរងរបួស	និង

(ii) ១២	ល្លានដុល្លាាេរតេូវបានបង់ទៅក្នុងមូលនិធិអភិរកេសតំបន់
សើមនៅអាមេរិកខាងជើងដេលជាមូលនិធិមូលនិធបិរធន
បាលកិច្ច	បង្កើតឡើងដោយសភា។៨៣

លើសពីនេះទៀត	ចុងចោទបានបង់សំណង	១០០	ល្លានដុល្លាាេរ
ជាដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់	និងជាសំណងដេលតេូវបេើសមេេប់
គមេេងសា្តេរឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាសា្កេ។៨៤

ក្នុងការបេើកិច្ចពេមពេៀងសមេេលទោសដើមេបីដាក់ទោសបន្ថេម
ពេះរាជអាជា្ញេគួរតេមានការបេុងបេយ័ត្នក្នុងការធានាថាចុងចោទមិន
អាចចរចារ	(និងបង់បេេក់)	ឱេយរួចបន្ទុកពីទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការ

ជាប់ពន្ធនាគារនិងការផ្តនា្ទេទោសឡើយ។	ដើមេបីឱេយទណ្ឌកម្មដេល
បានចេងបំណងសមេេចបាននូវបេសិទ្ធិភាពនេការបង្អេក់ចិត្ត	
ការសា្តេរការខូចខាត	និងធានានូវការដាក់ទណ្ឌកម្មសមសេប	ការ
ពិន័យបន្ថេមតមលក្ខន្តិកៈដូចជាបដិទាន	និងការទូទាត់សំណង
គួរតេធ្វើឡើងដោយភា្ជេប់ជាមួយទណ្ឌកម្មបេពេណីផេសេងទៀត	និង
មិនមេនជំនួសឱេយការដាក់ទណ្ឌកម្មបេពេណីទេ។៨៥



22 ការធ្វើឲ្យឈ្មួញជួញដូរសត្វព្្ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការការពារសត្វព្្



23ផ្នែកទី ៤: ចំណុចតែូវពិចារណាបន្ថែម និងបញ្ហែបែឈម  

ចំណុចត្ូវពិចារណាបន្ថ្ម និងបញ្ហ្ប្ឈម

ផ្ន្កទី ៤

កេេពីបញ្ហេចេបាប់ដេលបានកំណត់នៅក្នុងផ្នេកទី	២	(ខ)	និងទី	៣
(ខ)	ខាងលើក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីបដិទាន	ឬ	ការផ្តនា្ទេទោសបន្ថេម	
អ្នកតក់តេងចេបាប់គួរតេពិចារណាដូចខាងកេេម៖

	§ កេបខ័ណ្ឌចេបាប់បច្ចុបេបន្ន	និងវិធីនេការដាក់ចេញនូវវិធានការ
ទាំងនេះដោយមិនតមេូវឱេយមានការធ្វើវិសោធនកម្មចេបាប់ដេល
មានសេេប់។

	§ សមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនល្មើស	និងសមត្ថភាពក្នុងការ
រឹបអូសបេេក់ចំណូលពីបទឧកេិដ្ឋ	

	§ ស្វេងរកសំណងពីរដា្ឋេភិបាលបរទេសនៅពេលមានគេេះថាំេក់
កើតឡើងក្នុងមូលដា្ឋេនតេជនល្មើសតេូវបានកាត់ទោសនៅក្នុង
ដេនសមត្ថកិច្ចបរទេស។

	§ អនុញ្ញេតឱេយសាធារណៈជនចូលរួមក្នុងការកំណត់បរិមាណ	និង
វាយតម្លេការខូចខាត	និង

	§ ផ្តល់លទ្ធភាពឱេយជនរងគេេះស្វេងរកការជួសជុល
ដាច់ដោយឡេកតមរយៈវិវាទផលបេយោជន៍សាធារណៈ		
(រដ្ឋបេបវេណី)	។

ក. ធ្វើឱ្យប្សើរឡើង ឬធ្វើវិសោធនកម្ម
ក្បខ័ណ្ឌច្បាប់បច្ចុប្បន្ន
1.	 បេសិនបើមូលដា្ឋេនចេបាប់ដេលមានសេេប់មិនមានដេល

អនុញ្ញេតឱេយតុល្លាការដាក់	(ឬការកាត់ទោសដើមេបីផ្តល់ជាផ្នេក
មួយនេការចរចារប្តូរចម្លើយជាមួយការសមេេលទោស)
វិធានការបដិទាន	ឬការផ្តនា្ទេទោសបន្ថេមផេសេងទៀតដើមេបី
បញ្ចូលវិធានការបេបនេះទៅក្នុងកេបខ័ណ្ឌមានសេេប់	នោះ
ចេបាប់ពេហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធ	និង/ឬគោលការណ៍ណេនាំស្តីពីការ
កាត់ទោសអាចតមេូវឱេយមានការធ្វើបច្ចុបេបន្នភាព	ឬកេបេេ។	នេះ
ទំនងជាករណីបច្ចុបេបន្នសមេេប់យុត្តេធិការភាគចេើន។	

2.	 ដំណើរការនេការធ្វើវិសោធនកម្មចេបាប់មានលក្ខណៈស្មុគសា្មេញ
ចេើន	ជាធម្មតទាមទារការផ្តល់សិទ្ធិពី			រដា្ឋេភិបាលជាន់ខ្ពស់
ហើយអាចចំណាយពេលរាប់ឆាំេំរហូតមានបេសិទ្ធភាព។	
ដោយហេតុផលនោះ	វាអាចមានតម្លេជាងមុនក្នុងការពិចារណា
ពីរបៀបដេលវិធានការទាំងនេះអាចតេូវបានអនុវត្តដោយមិន
ចាំបាច់ធ្វើវិសោធនកម្មចេបាប់។	លទ្ធភាពមួយចំនួនអាចរួមមាន៖

	§ អាជា្ញ្ធរមានឆន្ទ្នុសិទ្ធិៈ	ខណៈពេលដេលអភិបាលកិច្ចល្អ
គួរតេតមេូវឱេយតុល្លាការគោរពតមវិធានជាក់ល្លាក់ក្នុងការ

ដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនល្មើសរហូតដល់ចេបាប់	ឬគោលការណ៍
ណេនាំនេះតេូវបានបេកាសឱេយបេើ	ឬចេញចេបាប់	អ្នក
តក់តេងចេបាប់អាចពិចារណាពីវិសាលភាពដេលតុល្លាការ
មានឆនា្ទេនុសិទ្ធិចាំបាច់ក្នុងការដាក់ទោសបន្ថេមនៅក្នុង
កេបខ័ណ្ឌបច្ចុបេបន្ន។

	§ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ណ្នំស្តីពីការកាត់ 
ទោស៖	ដោយសារវិធានការទាំងនេះជាវិធានការផ្តនា្ទេ
ទោស	វិធីមួយដើមេបីបញ្ចូលពួកគេទៅក្នុងកេបខ័ណ្ឌដោយ
គា្មេនការធ្វើវិសោធនកម្មចេបាប់អាចជាការធ្វើបច្ចុបេបន្នភាព
គោលការណ៍ណេនាំស្តីពីការកាត់ទោស	ដោយពិចារណា
ជាពិសេសទៅលើវិធានបន្ថេមឬ	(យ៉េងហោចណាស់
ជាបឋមខណៈពេលដេលការធ្វើវិសោធនកម្មកំពុងតេូវបាន
ពិចារណា)	ផ្តល់ឆនា្ទេនុសិទ្ធិដល់តុល្លាការដើមេបីពិចារណា
លើការដាក់វិធានការបន្ថេមលើជនជាប់ចោទ។	ខណៈ
ពេលដេលការធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពគោលការណ៍ណេនាំស្តីពី
ការផ្តនា្ទេទោសអាចនៅតេតមេូវឱេយមានការយល់ពេមកមេិត
មួយចំនួន	វាអាចមានបេសិទ្ធភាពពេលវេល្លា	និងនៅតេមិន
ចេបាស់ជាងការធ្វើវិសោធនកម្មចេបាប់	ឬកេឹតេយ។

	§ ការចរចារប្តូរចម្លើយជាមួយការសម្្លទោសៈ	កេុមអ្នក
តក់តេងចេបាប់អាចពិចារណាបទបញ្ញត្តិជុំវិញការតវា៉េដើមេបី
កំណត់ទំហំដេលវិធានការកាត់ទោសបន្ថេម	អាចតេូវបាន
ដាក់បញ្ចូលក្នុងការចរចារប្តូរចម្លើយជាមួយការសមេេល
ដោយអនុលោមតមកេបខ័ណ្ឌដេលមានសេេប់	និងអាច
ដាក់បញ្ចូលចំណុចតួចតចកុនងកេបខ័ណ្ឌបេបនេះតម
កមេិតសិទ្ធិអំណាច	ឬការណេនាំថាំេក់កេេម	(នៅកមេិត
កេសួង	ឬនាយកដា្ឋេន)	។

	§ តុលការបរិសា្ថ្ន ឬតុលការជំនញៈ	កន្លេងដេល
គោលការណណ៍េនាំអពំកីារផ្តនា្ទេទោសជាទទូៅមនិអាចតេូវ
បានធ្វើឱេយទាន់សម័យឬងយសេួលដោយមិនចាំបាច់មាន
បន្ទុកធ្ងន់	(ឬនៅពេលដំណើរការកំពុងតេូវបានអនុវត្ត)	
រដា្ឋេភិបាលដេលបានបង្កើតតុល្លាការបរិសាាេនឬតុល្លាការ
ជំនាញសេដៀងគាំេផេសេងទៀតអាចមានចនោាេះនៅក្នុងការ
កាត់ទោស។	គោលការណ៍ណេនាំរបស់តុល្លាការទាំងនោះ
ដើមេបីអនុញ្ញេតិឱេយមានវិធានការកាត់ទោសបន្ថេមឬអាច
ធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពសេចក្តីណេនាំផ្តនា្ទេទោសរបស់តុល្លាការ
ជំនាញបេបនេះដោយងយដោយមានការអនុញ្ញេតឬ
ការណេនាំកមេិតទាប។



24 ការធ្វើឲ្យឈ្មួញជួញដូរសត្វព្្ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការការពារសត្វព្្

ខ. សមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឈ្មួញ និងការ
រឹបអូសប្្ក់ចំណ្ញន្ឧក្ិដឋកម្ម
ជោគជ័យនេបេភេទណាមួយនេកម្មវិធីបដិទាន	ឬផ្តល់សំណង
ណាមួយនឹងអាសេ័យលើសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចុងចោទ		
(តួយ៉េង	សមត្ថភាពគាត់/នាង/វាក្នុងការបង់បេេក់)	ហើយសំខាន់
ជាងនេះទៅទៀត	សមត្ថភាពរបស់តុល្លាការ/អាជា្ញេធរក្នុងការធ្វើការ
សមេេចចិត្តដាក់បន្ទុកផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ	និងទេពេយសមេបត្តិរបស់ចុង	
ចោទ។

នៅក្នុងការសុើបអង្កេត	និងការកាត់ទោសករណីឧកេិដ្ឋកម្មសត្វពេេ
ជាធម្មតអាជា្ញេធរតេូវបានបេគល់សិទ្ធិអំណាចឱេយរឹបអូសសត្វពេេ
ខុសចេបាប់ដោយខ្លួនវាផ្ទេល់	និងទេពេយសមេបត្តិដេលតេូវបានបេើបមេើ
សកម្មភាពឧកេិដ្ឋកម្ម។	ដោយផ្អេកលើវិធានដេលបានអនុវត្តនៅក្នុង
យុត្តេធិការពាក់ព័ន្ធនេះ	អាចរាប់បញ្ចូលទាំងកាំភ្លើង	អនា្ទេក់	អួន	មង
ឧបករណ៍	ទេុង	ឬយនជំនិះដេលបានបេើក្នុងការបេពេឹត្តបទល្មើស
ប៉ុន្តេបេសិនបើការតភា្ជេប់អាចតេូវបានធ្វើឡើងចំពោះឧកេិដ្ឋកម្ម
មូលដា្ឋេន	ឬពាក់ព័ន្ធ	អាចមានសកា្តេនុពលពងេីកដើមេបីរួមបញ្ចូល៖	

	§ ទេពេយសមេបត្តិពិតបេេកដរបស់ជនល្មើស

	§ មាស	ឬគេឿងអលង្កេរ

	§ គណនីធនាគារ

	§ យន្តហោះ	

	§ ភាគហ៊ុន	ឬ

	§ មូលធនហ៊ុន		

ទោះយ៉េងណា	“[នៅពេល]	បេេក់ចំណេញរបស់ឧកេិដ្ឋកម្មតេូវបាន
តមដាន	និងកំណត់អត្តសញ្ញេណ	វាជាការចាំបាច់ណាស់ដេលតេូវ
រៀបចំយន្តការការពារបេេក់ចំណេញនេះឱេយបានឆាប់រហ័ស។	
ដោយសារលេបឿនដេលទេពេយសមេបត្តិអាចតេូវបានផ្ទេរពីរដ្ឋមួយ
ទៅរដ្ឋមួយទៀត	សារៈសំខាន់នេការចាត់វិធានការដើមេបីរឹបអូស
និងបង្កកទេពេយសមេបត្តិយ៉េងឆាប់រហ័ស	មុនពេលបញ្ចប់ការចេញ
បទបញ្ជេឱេយធ្វើការរឹបអូសមិនអាចតេូវបានគេគិតជារឿងហួសហេតុ
នោះទេ។”៨៦	ដោយហេតុថាករណីជួញដូរសត្វពេេភាគចេើនពី
ដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួន	ឬការកាត់ទោសតេតួអង្គតូចតច
ណើរការសុើបអង្កេត	និងការរឹបអូសគឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស
ក្នុងការបង្កើត				បណា្តេញភា្ជេប់គេប់គេេន់ដើមេបីធ្វើឱេយមេដឹកនា	ំ
និងអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាននេអង្គការចាត់តំង	ទទួលខុសតេូវ
ទទួលខុសតេូវចំពោះឧកេិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេ។៨៧

នៅពេលបេេក់ចំណេញនេបទល្មើសជួញដូរសត្វពេេតេូវបានកំណត់
អត្តសញ្ញេណ	តមដានចេបាស់ល្លាស់	និងរឹបអូស	ទេពេយសមេបត្តិ
ទាំងនោះកាាេយជាទេពេយសមេបត្តិរបស់រដ្ឋតមរយៈនីតិវិធីពេហ្មទណ្ឌ
ឬរដ្ឋបេបវេណីធម្មតពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើស។	ដំណើរការនេះអាច
ចំណាយពេលចេើនឆាំេំមុនពេលចុងចោទបញ្ចប់ការការពារក្តី	និង
បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់គេ។	នៅពេលនោះ	ទេពេយសមេបត្តិ	និងធនធាន
របស់ចុងចោទអាចនឹងរល្លាយបាត់។	ជាលទ្ធផលជោគជ័យនេ
ដំណើរការនេះភាគចេើនពឹងផ្អេកទៅលើការសុើបអង្កេតបឋមនិង
បន្ថេមទៅលើបេេក់ចំណេញនេឧកេិដ្ឋកម្មរបស់ចុងចោទ។	

បេសិនបើទំនាក់ទំនងជាក់ល្លាក់មិនតេូវបានបង្កើតឡើងរវាង
ទេពេយសមេបត្តិដេលរកបានខុសចេបាប់របស់ចុងចោទ	និងឧកេិដ្ឋកម្ម
ដេលនៅនឹងដេ	ភស្តុតងអាចតេូវបានកំណត់ថាមិនអាចទទួលយក
បាន។

នៅពេលរដ្ឋមិនអាចទទួលបាននូវបទបញ្ជេទាន់ពេលសមេេប់
ដកហូត	ឬរឹបអូស	ឬនៅពេលទេពេយសមេបត្តិ	ឬធនធានរបស់
ចុងចោទបានរល្លាយបាត់	កម្មវិធីបដិទាន	និងការផ្តនា្ទេទោសបន្ថេម
អាចជាកត្តេសំខាន់សមេេប់ទទួលបានបេេក់ចំណេញខុសចេបាប់
របស់ចុងចោទ	ដូចបានពនេយល់ខាងកេេម៖

1.	 ការចរចារប្តូរចម្លើយជាមួយការសមេេលទោសៈ	នៅពេល
ដេលភ័ស្តុតងមានលក្ខណៈគេប់គេេន់	រដ្ឋអាចពិចារណាលើ
វិធានការបដិទាន	ឬការផ្តនា្ទេទោសបន្ថេមផេសេងៗទៀត		
(នៅពេលចុងចោទតេូវបានតមេូវឱេយផ្តល់សំណងជារូបិយវត្ថុ	ឬ
ថវិកាដល់ជនរងគេេះ	ឬដល់កម្មវិធី)	ដេលជាផ្នេកមួយនេការ
ចរចារប្តរូចម្លើយជាមួយការសមេេលទោសដេលគួរតេ	(នៅតេ)	
រួមបញ្ចូលការផ្តនា្ទេទោស	និងតិចជាង	(មិនទាន់គេប់គេេន់)	
ការកាត់ទោសបេពេណីនេការដាក់ពន្ធនាគារ	និង/ឬពិន័យជា
បេេក់។	ក្នុងសាាេនភាពនេះ	យើងអាចបេើភ័ស្តុតងក្នុងដេដើមេបី
ចាប់ឱេយចុងចោទទទួលខុសតេូវ	ទទួលបានព័ត៌មានសកា្តេនុ
ពលអំពីអ្នកសមគំនិត	និងឧកេិដ្ឋជនកមេិតខ្ពស់	និងទទួលបាន
សំណង/បដិទានដល់ជនរងគេេះ	ដោយមិនចាំបាច់ទេេំរង់ចាំ
ដំណើរការនេការជំនុំជមេះទាំងមូល	និងបេថុយនឹងការរំល្លាយ
ទេពេយសមេបត្តិ	និងសាកេសីនៅក្នុងដំណើរការ។	

2.	 នៅពេលដេលតុល្លាការមានសិទ្ធិសេបចេបាប់ក្នុងការដាក់
វិធានការបដិទាន	ឬទណ្ឌកម្មបន្ថេម	(ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណង	
ឬថវិកា)	ទៅលើជនជាប់ចោទ	សមត្ថភាពរបស់តុល្លាការក្នុង
ការដាក់ទោសបេបនេះមិនចាំបាច់ពឹងផ្អេកលើអត្ថិភាពនេ
ទេពេយសមេបត្តិសមេេប់បដិទាន/សំណង។	ដោយផ្អេកទៅលើ
របៀបដេលចេបាប់តេូវបានចេង	វាអាចតេូវបានគេជជេកតបថា
ដោយសារបដិទានគឺទាក់ទងនឹង	”ការទទួលទេពេយធនដោយ
ឥតហេត”ុរបស់ចុងចោទ	តុល្លាការគួរតេអាចដាក់ទោសលើ
ជនជាប់ចោទដេលពេះរាជអាជា្ញេអាចបង្ហេញដោយជោគជ័យ
ថា	ចុងចោទទទួលបានផលបេយោជន៍ពីបទឧកេិដ្ឋ	ដោយ
មិនគិតថា	តើចុងចោទនៅតេរកេសាបានបេេក់ចំណេញបេបនេះ
ទេ។	បេសិនបើការជជេកតបនេះទទួលបានជោគជ័យ	វា
នឹងអនុញ្ញេតឱេយការចោទបេកាន់បេកបដោយបេសិទ្ធិភាពលើ
ទេពេយសមេបត្តិខុសចេបាប់	ដេលតេូវបានល្លាក់ឬរល្លាយនោះ	និង
ទេពេយសមេបត្តិសេបចេបាប់របស់ចុងចោទផងដេរ។	

តមវិធីនេះ	ការដកហូតទេពេយសមេបត្តិ	និងបដិទានគួរតេតេូវបានគេ
មើលឃើញថាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេបគំាេ	ជាជាងដោយឡេកពីគំាេ។	

នៅសហរដ្ឋអាមេរិក	“តុល្លាការមិនបានរកឃើញនូវទំនាស់ណាមួយ
ដេលទាក់ទងនឹងការកាត់ទោស	ទាំងបទបញ្ជេនេបដិទាន	និង
ទាំងបទបញ្ជេនេការដកហូតទេពេយសមេបត្តិ្តបទលើ្មស	កត់សមា្គេល់
គោលបំណងជាក់ល្លាក់ដេលបមេើដោយបដិទាននិងការដកហូតទេ
ពេយសមេបត្តិ្តបទលើ្មស	ក្នុងការគាំទេការផ្តនា្ទេទោសទាំងនេះ។	ខណៈ
ការដកហូតទេពេយសមេបត្តិ្តបទលើ្មសដើរតួដកហូតនូវបេេក់ចំណេញ
មិនសេបចេបាប់	និងតេូវបានគេចាត់ទុកថាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរ



25ផ្នែកទី ៤: ចំណុចតែូវពិចារណាបន្ថែម និងបញ្ហែបែឈម  

រូបថតបង្ហេញអំពីផេសារដាលីនៅបេទេសចិនដេលជាកន្លេងមានការជួញដូរសត្វពេេខុសចេបាប់ដោយបើកចំហ។	មូលនិធិ	Freeland	លើកទឹកចិត្តឱេយសាធារណជន
ទូទៅចេកចាយព័ត៌មានស្តីពីការជួញដូរសត្វពេេខុសចេបាប់តមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង	ឬ	Wildscan	។	រូបថតៈ	Shutterstock

បដិទានគឺមានគោលបំណងជួយសា្តេរសាាេនភាពដើមរបស់រងគេេះ	
និងតេូវបានចាត់ទុកជាដំណោះសេេយផ្លូវចេបាប់។៨៨

គ. ស្វ្ងរកការទូទាត់សំណងពីរដា្ឋ្ភិបាល
បរទ្ស
រដា្ឋេភិបាលបរទេសដេលអាចបង្ហេញពីការខូចខាតដោយសារ
បទល្មើសជួញដូរសត្វពេេនៅក្នុងដេនសមត្ថកិច្ចផេសេងទៀតអាច
ស្វេងរកការរឹបអូសទេពេយសមេបត្តិ	សំណងលើការខូចខាត	ឬ
បដិទានពីជនល្មើសនៅក្នុងយុត្តេធិការនេការកាត់ទោស។	ការងរ
នេះអាចសមេេចបានតមរយៈពិធីសារដេលបានបង្កើតឡើង
កេេមសន្ធិសញ្ញេជំនួយផ្នេកចេបាប់ទៅវិញទៅមកដេលសន្ធិសញ្ញេ
បេបនេះគេបដណ្តប់លើបទល្មើសសត្វពេេ។	“ជំនួយផ្នេកចេបាប់
ទៅវិញទៅមកគឺជាយន្តការមួយដេលអនុញ្ញេតឱេយរដ្ឋមួយផ្តល់ជំនួយ
ដល់រដ្ឋមួយផេសេងទៀត	ក្នុងពេលធ្វើការសុើបអង្កេត	ឬដំណើរការ
កាត់ទោស។	បេភេទនេជំនួយដេលអាចតេូវបានផ្តល់តមរយៈ
ជំនួយផ្នេកចេបាប់ទៅវិញទៅមកគឺតេូវអនុវត្តតមសន្ធិសញ្ញេ	និង
ចេបាប់ក្នុងបេទេសហើយអាចរាប់បញ្ចូលទាំងវិធានការជាកាតព្វកិច្ច
ឬការបង្ខិតបង្ខំ។”៨៩	នៅពេលដេលសន្ធិសញ្ញេជំនួយផ្នេកចេបាប់
ទៅវិញទៅមកគេបដណ្តប់លើបទល្មើសសត្វពេេ	រដ្ឋអាចមាន
ពិធីសារដេលបានបង្កើតឡើងរួចទងទៅនឹងវិធីរឹបអូសទេពេយសមេបត្តិ
នៅក្នុងយុត្តេធិការផេសេងៗគាំេ	វិធីគេប់គេងបេេក់នេបទល្មើស	និងថា

តើបដិទាន	ឬសំណងអាចតេូវបានស្វេងរកសមេេប់ជនរងគេេះនេ
បទល្មើសដោយរបៀបណា។៩០

ឃ. ការចូលរួមរបស់សាធារណៈជនក្នុង
ការកំណត់បរិមាណ និងការវាយតម្ល្
ការខូចខាត
សមាជិកនេសាធារណៈជន	និងអង្គការបមេើផលបេយោជន៍
សាធារណៈពាក់ព័ន្ធអាចមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយតុល្លាការ
វាយតម្លេការខូចខាត/គេេះថាំេក់ដេលបង្កឡើងដោយចុងចោទ	និង
ដើមេបីគណនាថ្លេដើមដើមេបីដោះសេេយផ្លូវចេបាប់	(តមរយៈកិច្ចខិតខំ
បេឹងបេេងសា្តេរ	និងការពារ)។	យុត្តេធិការខ្លះអនុញ្ញេតឱេយមានជំនួយ
ពីអ្នកជូនយោបល់តុល្លាការ	(ឡាតំងសមេេប់“មិត្តរបស់តុល្លាការ”)
ដេលមានតួនាទី	“ជូនដំណឹង	និងផ្តល់យោបល់ដល់ចៅកេមអំពី
បញ្ហេអង្គហេតុ	ឬអង្គចេបាប់ដេលអាចនឹងគេចផុតពីការពិចារណា
ដើមេបីកាត់បន្ថយហានិភ័យនេកំហុសនេការវិនិច្ឆ័យសេចក្តី។”៩១ 	
ការងរនេះជួយសមេួលបន្ទុកដល់តុល្លាការក្នុងការវាយតម្លេ
លើការខូចខាត	ដោយផ្ទេល់ដេលអាចតេូវការពេលវេល្លាចេើន
និងចំណាយខ្ពស់	និងអនុញ្ញេតឱេយអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធ
ធ្វើការវិភាគផ្អេកលើជំនាញ	និងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ។	វា
ក៏អាចជួយបង្កើនការចូលរួមជាសាធារណៈនៅក្នុងដំណើរការ	និង
តមាាេភាពនេសំណុំរឿង។
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ង. វិវាទផលប្យោជន៍សាធារណៈ
កេេពីរដា្ឋេភិបាលដេលស្វេងរកបដិទានជំនួសឱេយជនរងគេេះ
នេបទល្មើសជួញដូរសត្វពេេ	យុត្តេធិការមួយចំនួនអនុញ្ញេត
ឱេយជនរងគេេះចាប់ផ្តើមប្តឹងរដ្ឋបេបវេណីដោយផ្ទេល់បេឆាំងនឹង
ជនល្មើសនេបទល្មើសសត្វពេេ	និងពេេឈើ។៩២	ឧទាហរណ៍
ចេបាប់ស្តីពីការការពារបរិសាាេននៅក្នុងបេទេសម៉ុងហោ្គេលីអនុញ្ញេត
ឱេយពលរដ្ឋ	អង្គភាពអាជីវកម្ម	និងអង្គការនានា	នាំយកបណ្តឹងទៅ
តុល្លាការបេឆាំងនឹងអ្នករំលោភចេបាប់បរិសាាេនដោយ̀តមេូវឱេយសងការ
ចំណាយលើការសា្តេរតុលេយភាពអេកូឡូសុី	និងធនធានធម្មជាតិ	ការ
ជម្លៀសបេជាជន	និងការផាេស់ប្តូរទីតំងសត្វពាហនៈ	និងបសុសត្វ	
និងបើជោគជ័យជនល្មើសតេូវបានតមេូវឱេយ	“ទូទាត់សងការខូចខាត
ដោយផ្ទេល់ដេលបង្កឡើងដល់បរិសាាេន	និងធនធានធម្មជាតិ
ដោយសារការបេពេឹត្តិខុសចេបាប”់។៩៣	ទោះយ៉េងណាក៏ដោយ
ការទូទាត់សំណង	“មិនឱេយជនល្មើសរួចខ្លួនពីការទទួលខុសតេូវ
ពេហ្មទណ្ឌ	ឬរដ្ឋបាលដេលកើតឡើងពីការរំលោភបំពាននោះ	
ទេ”។៩៤
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អនុសាសន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្

ផ្ន្កទី ៥

ផ្នេកនេះនឹងស្វេងរកអនុសាសន៍ជាយុទ្ធសាសេ្តដើមេបីពិចារណាលើ
ការអនុវត្តកម្មវិធីបដិទាន	និងការដាក់ទោសបន្ថេមផេសេងទៀត។		

1.	 ដើមេបីធានាឱេយសមេេចនូវគោលបំណងរួមនេការបង្អេក់	បដិទាន
និងការសា្តេរនីតិសមេបទា	ការដាក់ទោសបន្ថេមគួរតេត្ូវបាន
ដាក់បន្ថ្មលើ	(និងមិនមេនជំនួសឱេយ)	ការដាក់ទណ្ឌកម្ម
តាមច្បាប់ផ្ស្ងទៀត	(ដូចជាការពិន័យ	ការដាក់ពន្ធនាគារ)
ទេ។	

a. តមរយៈការដាក់ទោសបន្ថេមជំនួសការដាក់ទណ្ឌកម្មតម
បេបបេពេណី	វាធ្វើឱេយអន្តរាយដល់បេសិទ្ធភាពនេការបង្អេក់
ដោយបេើបេេស់ការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថេមជាអាទិភាពពេេះ
វាអនុញ្ញេតឱេយចុងចោទរួចខ្លួនពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម។	

b. វាក៏អាច“ផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះ
ជនរងគេេះនេឧកេិដ្ឋកម្ម	និងចំពោះសាធារណជន
ទូទៅផងដេរ”	និងអាចនឹងធ្វើឱេយអន្តរាយដល់ទំនុកចិត្ត
របស់សាធារណជនចំពោះសមត្ថភាពរបស់តុល្លាការក្នុង
ការរារាំងដល់ការបេពេឹត្តបទឧកេិដ្ឋ។៩៥				

c. ចុងបញ្ចប់	វាមានសារៈសំខាន់សមេេប់ដំណើរការយុតិ្តធម៌
ចំពោះចុងចោទក្នុងការទទួលយកការទទួលខុសតេូវចំពោះ
ការខូចខាត	ហើយយ៉េងហោចណាស់ការផ្តនា្ទេទោស		
(រដឋប្បវ្ណី ឬព្ហ្មទណ្ឌ) គួរត្អមជាមួយនឹង
ទោសទណ្ឌបន្ថ្ម។

2.	 ជាអនុសាសន៍ការដាក់ទោសបន្ថេមគួរតេជាកាតព្វកិច្ចចំពោះ
បទល្មើសសត្វពេេធ្ងន់ធ្ងរ	និងជាការសមេេច	ចិត្តចំពោះ
បទល្មើសមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរ។	

a. បេសិនបើការដាក់ទោសទណ្ឌបន្ថេមជាការសមេេចរបស់
តុល្លាការ	ឬឆនា្ទេនុសិទ្ធិពេះរាជអាជា្ញេ	វាទំនងមានក្នុង
បេព័ន្ធតុល្លាការកំពុងអភិវឌ្េឍន៍	តុល្លាការ/ពេះរាជអាជា្ញេ
បេហេលមិនស្វេងរកបន្ទុកបន្ថេមនេការដាក់ការដាក់ទោស
ការគេប់គេង	និងតមដានការកាត់ទោសនោះទេ។	ដើមេបី
ធានាបាននូវទំនុកចិត្តជាសាធារណៈនៅក្នុងដំណើរការនេះ
វាជាការសំខាន់ណាស់ដេលតេូវបេកាន់យកនូវវិធីសាសេ្ត
ជាប់ល្លាប់ចំពោះការដាក់ទោសទណ្ឌ	និងចាត់ដំណើរការ
នេះជាកាតព្វកិច្ចចំពោះបទល្មើសជាក់ល្លាក់។	

3.	 ទាក់ទងនឹងការកាត់ទោសបន្ថេមដេលពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់
សំណង	ឬសំណងបដិទាន	ការកាត់ទោសហាក់ដូចជាចាំបាច់
តេូវបង្ហ្ញថាចុងចោទមានមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុដើមេបីបំពេញ
ទោសដេលតេូវដាក់។	

a. ចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងនេការសុើបអង្កេត	ប៉ូលីស	និង
តំណាងអយេយការគួរធ្វើការជាមួយអង្គភាពសុើបការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធដើមេបីរកឱេយឃើញ	(ហើយបើអាច	តេូវ
រឹបអូស	និងពិន័យ)	បេេក់ចំណេញរបស់ចុងចោទ។
ទេពេយសមេបត្តិ	ឬមធេយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចុងចោទគួរតេ
តេូវបានពិចារណានៅក្នុងការគណនាបរិមាណសាច់បេេក់
សមេេប់ដាក់បន្ទុក។	

4.	 គោលការណ៍ណេនាំស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថេមគួរតេតេូវ
យកលំនាំជាការដាក់បន្ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថេមជាកាតព្វកិច្ច
ក្នុងសាាេនភាពជាក់ល្លាក់	និងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីដំណើរការ
ដ្លត្ូវអនុវត្តដើមេបីធានាបាននូវការចាត់វិធានការ	និងវិធី
សាសេ្តសមសេប	និងតេឹមតេូវទាក់ទងនឹងករណីនីមួយៗ។	

a. ការបោះពុម្ពផេសាយនឹងផ្តល់នូវតមាាេភាពកាន់តេចេើនដល់
សាធារណៈជន	និងជួយជំរុញឱេយមានការបង្អេក់សកម្មភាព
បទល្មើសនាពេលអនាគត។	

5.	 ដើមេបីឱេយការដាក់ទោសទណ្ឌបន្ថេមមានភាពសេបចេបាប់	តេូវតេ
មានភាពជាប់ទាក់ទងគ្ន្សមហ្តុផល រវាងលក្ខណៈ និង
កាលៈទ្សៈន្បទល្មើស និងការស្នើឡើងនូវដំណោះស្្យ
ផ្លូវច្បាប់ ឬការជួសជុលដ្លការដាក់ទោសទណ្ឌបន្ថ្មត្ូវ
ជួសជុល។	

a. គួរតេធ្វើការពិចារណាអំពីការអនុញ្ញេតឱេយការកាត់ទោស
ដោយបេើអ្នកជំនញដើម្បីផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីខូចខាត និង
ជយួកណំតប់រមិាណន្ទ្ពយ្ធនមនិត្មឹត្ូវរបសច់ងុចោទ 
និងថ្ល្ដើមចាំបាច់ដើម្បីដោះស្្យជួសជុលការខូចខាត។	

b. នៅពេលដេលការចំណាយលើអ្នកជំនាញបេបនេះខ្ពស់
សមេេប់តុល្លាការ	អង្គការកេេ	(មិនពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងក្តី)	
អាចតេូវបានអនុញ្ញេតិឱេយធ្វើការវិភាគ	និងការគណនា
ចាំបាច់	ហើយផ្តល់	សេចក្តីសង្ខេបយោបល់តុល្លាការដាក់
ជូនតុល្លាការ។

c. វាក៏នឹងផ្តល់តមាាេភាពបន្ថេមទៀត	និងលើកទឹកចិត្តឱេយ
មានការចូលរួមជាសាធារណៈនៅក្នុងដំណើរការនេះ។		

6.	 យុត្តេធិការអាចពិចារណាបង្កើតមូលនិធិអភិរក្សសត្វពស្រុថៃដេល
តេូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសសមេេប់កិច្ចខិតខំបេឹងបេេង
បដិទាន	និងការពារសត្វពេេ។	

a. នេះអាចជួយដល់តុល្លាការក្នុងការធានាថាការបង់បេេក់
ដេលធ្វើឡើងដោយចុងចោទតេូវបានបេើសមេេប់
គោលបំណងដេលបានគេេងទុក	(មានន័យថា



28 ការធ្វើឲ្យឈ្មួញជួញដូរសត្វព្្ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ការការពារសត្វព្្

ដោះសេេយគេេះថាំេក់ជាក់ល្លាក់ដេលបង្កឡើង)	ដោយ
រួមបញ្ចូលកម្មវិធីរងនៅក្នុងមូលនិធិដេលតេូវបានបេើ
សមេេប់គោលបំណងជាក់ល្លាក់	(ដូចជា៖	គមេេងសា្តេរ
នីតិសមេបទានិងការងើបឡើងវិញរបស់ខាាេ	ឬគមេេងពងេីក
ទីជមេកស្នេង)	។	

b. មូលនិធិនេះអាចតេូវបានផេសំឡើងពី៖	ដំណើរការនេឧកេិដ្ឋ
កម្មដេលទទួលបានតមរយៈការរឹបអូសក្នងុករណីសត្វពេេ។
ការទូទាត់ពិន័យ	ថវិការបស់រដា្ឋេភិបាល	(បើអាច)	និងការ
បង់បេេក់បេយោគបន្ថេម។

7.	 ដើមេបីធានាថា	ចុងចោទបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន	ហើយ
ថាគមេេងសមេេចគោលបំណងរបស់ខ្លួន	(និងមិនបាន
កាាេយជា“មូលនិធិសមា្ងេត់ខាងនយោបាយ”សមេេប់អង្គការ
ឬអង្គភាពរដា្ឋេភិបាលពាក់ព័ន្ធ)	តុលការគួរត្ចាត់វិធានការ
តាមដានការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ចុងចោទ ក៏ដូចជា
វឌ្ឍនភាពន្គម្្ង	និងតេួតពិនិតេយការអនុវត្ត។	វានឹងបំផាេញ
ការយល់ឃើញរបស់សាធារណៈជនទៅលើបេព័ន្ធតុល្លាការ
បេសិនបើការបញ្ជេឲេយអនុវត្តទោសទណ្ឌបន្ថេមមិនតេូវបាន
តេួតពិនិតេយ	និងអនុវត្តទេ។	

a. សិទ្ធិអំណាចន្ការសាកល្បង/ការដោះល្ងន្ះគួរត្
ទទួលខុសត្ូវក្នុងការធានានូវកាតព្វកិច្ចរបស់ចុងចោទ
និងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថេមទៀត	និងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះនៅពេល
ដេលកាតព្វកិច្ចទាំងនោះមិនតេូវបានបំពេញទាន់ពេល
វេល្លា។	ចុងចោទក៏អាចតេូវបានតមេូវឱេយបេកាសប័ណ្ណ
ស្មើនឹងបេេក់សំណងបន្ថេមដើមេបីបញ្ជេក់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់
ខ្លួនដេលជាលក្ខខណ្ឌនេការសាកលេបងឬការដោះលេង។	

b. អាជា្ញេធរទទួលខុសតេូវនឹងចាំបាច់តេូវបានតេងតំងឱេយ
តមដាន	និងរាយការណ៍ជូនតុល្លាការនូវការរីកចមេើននេ
គមេេងណាមួយ	ដេលតេូវបានបញ្ជេឱេយអនុវត្តជាផ្នេកមួយ
នេយន្តការដោះសេេយសំណងដេលបានដាក់បន្ទុក។		

8.	 បន្ថេមលើការទទួលខុសតេូវរបស់រូបវន្តបុគ្គល	អង្គភាពនានារួម
ទាំងក្ុមហ៊ុន អង្គការ និងអង្គខុសច្បាប់ដ្លជាប់ទាក់ទងនឹង
បទល្មើសបរិសា្ថ្នគួរត្ទទួលខុសត្ូវផងដ្រ។	ការផ្តនា្ទេទោស
បន្ថេមគួរតេតេូវបានដាក់បន្ទុកលើនាយក/មនេ្តីនេកេុមទាំងនេះ
ថាតើពួកគេ“បានដឹង”អំពីសកម្មភាពដេលតេូវបានអនុវត្ត	
ដោយអង្គភាពដេលពាក់ព័ន្ធ។	

a. ការផ្សព្វផ្សាយការកាត់ទោសន្ះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់
កេរ្តិ៍ឈ្មេះរបស់អង្គភាព	និងជមេុញឱេយមានការបង្អេក់
ទឹកចិត្ត។

9.	 ចុងកេេយ	នៅពេលដេលការជួញដូរសត្វពេេធ្វើឱេយខូចខាត
ដល់ជនរងគេេះនៅកេេដេនសមត្ថកិច្ចដេលជាកន្លេងដេលជន
ជួញដូរតេូវបានកាត់ទោស	ជនរងគេេះរូបនេះគួរតេទាមទារ
ឱេយរដា្ឋេភិបាលដេលកាត់ក្តីទទួលខុសតេូវចំពោះការខូចខាត
របស់ពួកគេ	និងដាក់ញត្តិបណ្តឹងទៅតុល្លាការកាត់ក្តីដើមេបផី្តល់
សំណងដល់ជនរងគ្្ះបរទ្ស។

a. នៅពេលដេលតុល្លាការក្នុងយុត្តេធិការកាត់ទោសបដិសេធ
មិនទទួលយកញត្តិបណ្តឹង	ជនរងគេេះអាចដាក់ញត្តិ

បណ្តឹងទៅរដា្ឋេភិបាលរបស់ខ្លួនឱេយបេើបេេស់បណា្តេញ
ការទូត	(ដូចជាតម	រយៈជំនួយផ្នេកចេបាប់ទៅវិញទៅមក
ឬសន្ធិសញ្ញេទ្វេភាគីផេសេងទៀត)	ឬដំណើរការកេេផ្លូវការ
ដើមេបីស្នើសុំជំនួយ។
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ស្ចក្តីសន្និដា្ឋ្ន

ផ្ន្កទី ៦

សូមេបីតេនៅក្នុងយុត្តេធិការដេលមានបេព័ន្ធចេបាប់ដេលមានការ
អភិវឌ្េឍកាន់តេចេើនកម្មវិធីរឹតតេបិតនិងការផ្តនា្ទេទោសបន្ថេមនៅតេ
ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមតេឹមតេូវនៅឡើយនៅពេលនិយយ
ដល់ការជួញដូរសត្វពេេ។	ដើមេបីឱេយយុត្តេធិការថ្មីអនុវត្តកម្មវិធី
បេបនេះមាំេក់ៗតេូវពិចារណាលើកេបខ័ណ្ឌពិសេសរបស់ខ្លួននិង
សំណុំនេបញ្ហេបេឈមដើមេបីជំនះ។	ទោះយ៉េងណាដោយសារ
សាាេនភាពជួញដូរសត្វពេេបច្ចុបេបន្នទទួលបានរង្វេន់ខ្ពស់ហានិភ័យ
ទាបតមេូវការរំខានដល់ទេពេយសមេបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជួញដូរ
សត្វពេេមិនអាចតេូវបានគេផ្តល់តម្លេខ្ពស់ឡើយ។	ការពិន័យជា
បេពេណីដូចជាការផកពិន័យនិងការជាប់ពន្ធនាគារគេេន់តេដើមេបី
ដោះសេេយការបេពេឹត្ដរបស់ជនជាប់ចោទហើយមិនមានឧបសគ្គ
គេប់គេេន់ក្នុងការទប់សា្កេត“់រង្វេន”់	នេការជួញដូរសត្វពេេទេ។

ម៉េយោងវិញទៀត	កម្មវិធីបដិទាន	និងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថេមមិន
តេឹមតេលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ជនរងគេេះនេការជួញដូរសត្វពេេ
ប៉ុណោ្ណេះទេ	ថេមទាំងមានសកា្តេនុពលបង្កើនបេសិទ្ធភាពនេការធ្វើ
ឱេយញញើតកាន់តេខាាេំងដល់អង្គការចាត់តំងជួញដូរសត្វពេេជាង
ការពិន័យបេបបេពេណី	ពីពេេះកម្មវិធីទាំងនេះពេយោយមជួសជុល
ការខូចខាតពិតបេេកដ	និងសា្តេរ	”សាាេនភាពដើម”	ដល់ជនរងគេេះ។	

នេះមានន័យថា	មិនតេឹមតេដោះសេេយការខូចខាតផ្ទេល់ទេ	តេ
ថេមទាំងផលប៉ះពាល់មិនផ្ទេល់ទៀតផង	(ដូចនេះ	ផលប៉ះពាល់
បរិសាាេនខាងកេេ)	ដេលកេេពីនេះមិនតេូវបានដោះសេេយតមផ្លូវ
ចេបាប់តមរយៈទោសទណ្ឌបេបបេពេណី។	នៅពេលកម្មវិធីបដិទាន	
ឬការដាក់ទោសបន្ថេមតេូវបានបេើបេេស់សេបនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្ម
តមបេពេណី	ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុទាក់ទងនឹងការបេពេឹត្តបទល្មើស
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២៥	 ឧបករណ៍៍វិភាគ្គឧ្កិែឋកម្មសតវន្ព	េិងន្ពន�ើ	ទំព័រ១៥២

២៦	 ឯកសារដនែល

២៧	 “អងគការ	WWF	ជំ្មុញឱនយតំបេ់អាសុីអាធគ្គុយ៍ធធវើការហាមឃាត់ពាណ៍ិជំជកម្មសតវថ្ពគាាេចនបាប់ចំធពលមាេការរីករាលដ្ឋាេវីរូសកូរូូោ”	សធមើង
សហរែឋអាធមរិក	ថ្ងៃទី០៨	មីនា	២០២០	www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/wwf-urges-se-asia-ban-unregulated-
wildlife-trade-amid

២៨	 16	USC	(S)	3372(a)(2)(A).

២៩	 “បែិទាេកុ�ងសំណ៍ំំធរឿង្ពហ្មទណ៍ឌសហព័េ្ធ”	ធសវាកម្ម្សាវ្�វសភា	(ធធវើបចច�បនបេុភាពថ្ងៃទី១៥	តុោ	២០១៩)	ទំព័រ១	អាចរកធ�ើញធ�ធគ្គហទំព័រ	
https://fas.org/sgp/crs/misc/RL34138.pdf

៣០	 Pierson,	Melanie,	and	Meghan	N.	Dilges. “ការជំួញែូរសតវថ្ព	១:	បែិទាេសំណ៍ំំធរឿងសតវថ្ព”		្ពឹតដប័្តរបស់ធមធាវីសហរែឋអាធមរិក	ដខនស៦៣	
ធលខ៣	ដខឧសភា	២០១៥	ទំព័រ៨៧

៣១	 “ការកាត់ធទាសថេឧ្កិែឋកម្មសតវថ្ពសហព័េ្ធ”	្កសួងយុត្ិធម៌សហរែឋអាធមរិក	ថ្ងៃទី១៣	ឧសភា	២០១៥	www.justice.gov/enrd/prosecution-fed-
eral-wildlife-crimes	Environmental	Crimes,	United	States.	Department	of	Justice,	July	2012,	Volume	60,	Number	4,	p.101.

៣២	 ឧ្កិែឋកម្មបរិសាាេ	សហរែឋអាធមរិក	្កសួងយុត្ិធម៌	កកើដ្ឋា	២០១២	ដខនស៦០	ធលខ៤	ទំព័រ១០១

៣៣	 United	States	v.	Duncan	ពាក់ព័េ្ធេឹងការ្បមូលផល	េិងជំួញែូរយិេសុិេថ្ពរបស់អាធមរិកខុសចនបាប់។	ចុងធចាទ្តូវបាេបញ្ជាាឱនយបង់្បាក់ពិេ័យ	
១៥.០០០	ែុោលារ	៥៥,០០០	ែុោលារ�បែិទាេធ�កុ�ងមូលេិធិមចាា	េិងសតវថ្ព�តិ	េិងអេុវត្ធសវាកម្មសហគ្គមេ៍រយៈធពល	៥០	ធមាោង	េិងបាេ
រឹបអូស	យិេសុិេ្បមាណ៍	១,៧០៨	ធផ្េ។	United	States	v	Wertz:	អុកធេសាទដែលបាេធេសាទធលើសលុបមាេតំថល្បហាក់្បដហលជំិត	២០	
មុ�េែុោលារ។	ចុងធចាទបាេបង់្បាក់ពិេ័យចំេួេ	៥,០០០	ែុោលារេិង	៩៩,៨០០	ែុោលារ�បែិទាេ	ធហើយ្តូវបំធពញការគ្រសហគ្គមេ៍រយៈធពល	១០០	
ធមាោង។	្កុមហីុេ្តូវបាេផ្នាាធទាសឱនយបង់្បាក់ពិេ័យចំេួេ	២៧៥.០០០	ែុោលារ	ធហើយ្តូវបាេបញ្ជាាឱនយទទួលខុស្តូវរួមគាា�ោងធងៃេ់ធងៃរចំធពាះបែិទាេ
ធេះ។	តុោការក៏បាេបញ្ជាាឱនយចុងធចាទែកហូតលិខិតអេុញ្ជាាតពីការធេសាទសហព័េ្ធ	ែកសិទ្ធីរបស់ពួកធគ្គធចញពីផល្បធ�ជំេ៍ធ�កុ�ងកបាោល់របស់
ពួកធគ្គ	េិងរំោយ្កុមហីុេ។	មាេធ�ធគ្គហទំព័រ	https://www.justice.gov/enrd/prosecution-federal-wildlife-crimes

៣៤	 Pickering,	Grace.	“Bengis	េិងជំេរងធ្គាះថេឧ្កិែឋកម្មបរិសាាេ”	ចនបាប់ស្ីពីបរិសាាេធ�ញ�ីវយក	កនបាល២២	ធលខ៧	ដខកកើដ្ឋា	២០១១	ទំព័រ១០៣	
https://files.arnoldporter.com/arnold&porterllp_environmentallawinnewyork_july2011.pdf

៣៥	 មនេី្ថេសាជំីវកម្មនេសាទ	េិ្ន្រឿងសមុ្ទនតូវបាេបញ្ជាាឱនយបង់នបាក់ជំិត	២២.៥	ោេែុោលារអាធមរិកែល់អា្ហវិកខាងតនបូងពីបទនបមូលផលបងើង
្្មខុសចនបាប់	េិងការរត់ពេ្ធចូលន�កុ�ងសហរែឋអាធមរិក	�បទបញ្ជាាថេចនបាប់	Lacey	ែ៏ធំបំផុតនែលមិេធាលាប់មាេ	(https://www.justice.gov/
usao-sdny/pr/officers-fishing-and-seafood-corporations-ordered-pay-nearly-225-million-south-africa)

៣៦	 ឯកសារដនែល	ទំព័រ១០៥

៣៧	 មនេី្ថេសាជំីវកម្មនេសាទ	េិ្ន្រឿងសមុ្ទនតូវបាេបញ្ជាាឱនយបង់នបាក់ជំិត	២២.៥	ោេែុោលារអាធមរិកែល់អា្ហវិកខាងតនបូងពីបទនបមូលផលបងើង
្្មខុសចនបាប់	េិងការរត់ពេ្ធចូលន�កុ�ងសហរែឋអាធមរិក	�បទបញ្ជាាថេចនបាប់	Lacey	ែ៏ធំបំផុតនែលមិេធាលាប់មាេ	(https://www.justice.gov/
usao-sdny/pr/officers-fishing-and-seafood-corporations-ordered-pay-nearly-225-million-south-africa)

៣៨	 ឯកសារដនែល

៣៩	 Pickering,	Grace.	“Bengis	េិងជំេរងធ្គាះថេឧ្កិែឋកម្មបរិសាាេ”	ចនបាប់ស្ីពីបរិសាាេធ�ញ�ីវយក	ដខនស២២	ធលខ៧	ដខកកើដ្ឋា	២០១១	ទំព័រ១០៦	
https://files.arnoldporter.com/arnold&porterllp_environmentallawinnewyork_july2011.pdf

៤០	 ឯកសារែដែល

៤១	 Pierson,	Melanie,	and	Meghan	N.	Dilges.	“ការជំួញែូរសតវថ្ព	១:	បែិទាេសំណ៍ំំធរឿងសតវថ្ព”		្ពឹតដប័្តរបស់ធមធាវីសហរែឋអាធមរិក	ដខនស៦៣	
ធលខ៣	ដខឧសភា	២០១៥	ទំព័រ៨៧

៤២	 ឯកសារដនែល	ទំព័រ៩០

៤៣	 ឯកសារដនែល	ទំព័រ៨៧	េិង៨៩

៤៤	 ្កសួងការបរនទសសហរែឋអាធមរិក	ឆាាំ២០១៨	របាយការណ៍៍ស្ីពីការជំួញែូរមេុសនស	-្�នទសន្	ថ្ងៃទី២៨	មិ្ុនា	២០១៨	អាចរកបាននលើនគ្គហទំព័រ	
https://www.refworld.org/docid/5b3e0a604.html	[accessed	19	February	2020]	

៤៥	 ឯកសារដនែល

៤៦	 ឯកសារដនែល	



ឯកសារយោង

៤៧	 ចនបាប់ស្ីពីការអភិរកនសសតវន្ព	(ធលខ៤៧ថេឆាាំ២០១៣)	មា្តា៨៩	អាចរកបាននលើនគ្គហទំព័រ	http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ken134375.
pdf

៤៨	 ឯកសារដនែល

៤៩	 ្កមនពហ្មទណ៍ឌដកសនមរួល្្មីរបស់ន�នទសហវីលីពីេ	ចនបា�់នលខ	៣៨១៥	(ថ្ងៃទី៨	ធុូ	១៩៣០)	មា្តា១០៤	អាចរកបាននលើនគ្គហទំព័រ	https://www.
un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PHL_revised_penal_code.pdf

៥០	 Yang,	Sallie,	and	Brian	Gonzales	“ធសៀវធ�ដណ៍នាំអាសា៊ាេស្ីពីកិចចសហ្បតិបត្ិការដផុកចនបាប់ធែើមនបី្បយុទ្ធ្បឆាំងេឹងឧ្កិែឋកម្មសតវថ្ព”
បោាញអេុវត្ចនបាប់សតវថ្ព-អាសា៊ាេ	ឆាាំ	២០១៦	ទំព័រ៣២៣	(្កមជំលផលហវីលីពីេឆាាំ១៩៩៨	(ចនបាប់សាធារណ៍រែឋ៨៥៥០)	ដែលបាេធធវើ
វិធសាធេកម្មធដ្ឋាយចនបាប់សាធារណ៍រែឋ១០៦៥៤)

៥១	 Uhlmann	“ធគាលការណ៍៍ដណ៍នាំស្ីពីការផ្នាាធទាសបទធល្មើសបរិសាាេរួមមាេការធ្បើ្បាស់វិធាេការកាត់ធទាសបដេថែម”	ធគាលការណ៍៍ដណ៍នាំថផៃកុ�ង
ស្មាប់្កសួងយុត្ិធម៌សហរែឋអាធមរិក	ទំព័រ៣

៥២	 Preston,	Brian	J.,	Hon.	“ការធ្បើ្បាស់យុត្ិធម៍សាារធឡើងវិញស្មាប់តុោការបរិសាាេ	េិងបទធល្មើសភូមិបាលបរិសាាេថេរែឋ	NSW”	(ថ្ងៃទី២២	មីនា
	២០១១)	ទំព័រ១៨	អាចរកបាេធលើធគ្គហទំព័រ		http://www.lec.justice.nsw.gov.au/Documents/preston_use%20of%20restorative%20
justice%20for%20environmental%20crime.pdf

៥៣	 ឯកសារដនែល

៥៤	 Mulqueeny,	Kala	and	Bonifacio,	Sherielysse	“ធ�្កមអាសុីៈ	តុោការ	េិងសាោក្ីថបតង	េិងយុត្ិធម៌បរិសាាេ”	ធនាគារអភិវឌ្នឍេ៍អាសុី	ចនបាប់	
េិងកំដណ៍ទ្មង់ធគាលេធ�បាយ	ធលខ១	(ធមសា	២០១០)	ទំព័រ៣

៥៥	 ឯកសារដនែល

៥៦	 Martin	Harrell	“ចនបាប់ស្ីពីឧ្កិែឋកម្មបរិសាាេដបបអងគការចាត់តាំង	េិងដកទ្មង់ការកាត់ធទាស	ឆាាំ១៩៨៤:	ការរួមបញ្ញចូលគាាេូវការផ្កពិេ័យ
�មួយេឹងបែិទាេ	បទបញ្ជាាធដ្ឋាះ្សាយផើូវចនបាប់	ធសវាកម្មសហគ្គមេ៍	េិងការសាកលនបងផ្ល់ផល្បធ�ជំេ៍ែល់បរិសាាេខណ៍ៈកំពុងដ្ឋាក់ទណ៍ឌកម្ម
ពិរុទ្ធជំេ”	6	Vill.	Envtl.	L.J.	243	(1995).	ទំព័រ៣៦	អាចរកបាេធលើធគ្គហទំព័រ	https://digitalcommons.law.villanova.edu/elj/vol6/iss2/1

៥៧	 18	U.S.C.	§	3553(a)(1)

៥៨	 អេុសនសារណ៍ៈថផៃកុ�ង	ធផើើជំូេៈ	ជំំេួយការធមធាវីរង	េិង្បធាេដផុក	ENRD	ពីៈ	Jeffrey	H.	Wood	ជំំេួយការធមធាវីរងស្ីទី	“ការទូទាត់្បាក់សំណ៍ងែល់
ភាគ្គីទីបីធ�កុ�ងសំណ៍ំំធរឿង	ENRD”	(៩	មករា	២០១៨)	ទំព័រ១១

៥៩	 ដផុកទី១៦ថេចនបាប់ស្ីពីសតវន្ព	R.S.,	1985,	c.	W-9,	s.	11994,	c.	23,	s.	2(F)	េិងអាចរកបាេពី	https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-
1985-c-w-9/latest/rsc-1985-c-w-9.html.

៦០	 R.S.	Silver	“ការវិេិធ�គ្គធលើការអភិរកនស�មួយេឹង្បាក់ចំណ៍ូលពីការកាត់ធទាសដបបថចុ្បឌ្ិត	លកខណ៍ៈថេផលប័្តពាេរគ្ាេ់តុោការ្គ្គប់្គ្គងធដ្ឋាយ
មូលេិធិបរធេបាលកិចចស្មាប់អភិរកនសទីជំ្មក	១៩៩៣-២០០៩”	វិតូរី�ោ	British	Columbia	(មីនា	២០១១),	ទំព័រ៦

៦១	 ដផុកទី១៦	ថេចនបាប់ស្ីពីសតវន្ពរបស់ន�នទសកាោដ្ឋា	R.S.,	1985,	c.	W-9,	s.	11994,	c.	23,	s.	2(F)	្បភព	https://www.canlii.org/en/ca/
laws/stat/rsc-1985-c-w-9/latest/rsc-1985-c-w-9.html

៦២	 R.S.	Silver	“ការវិេិធ�គ្គធលើការអភិរកនស�មួយេឹង្បាក់ចំណ៍ូលពីការកាត់ធទាសដបបថចុ្បឌ្ិត	លកខណ៍ៈថេផលប័្តពាេរគ្ាេ់តុោការ្គ្គប់្គ្គងធដ្ឋាយ
មូលេិធិបរធេបាលកិចចស្មាប់អភិរកនសទីជំ្មក	១៩៩៣-២០០៩”	វិតូរី�ោ	British	Columbia	(មីនា	២០១១),	ទំព័រ៦

៦៣	 ឯកសារដនែល

៦៤	 ឯកសារដនែល

៦៥	 ដផុកទី១៦	ថេចនបាប់ស្ីពីសតវន្ពរបស់ន�នទសកាោដ្ឋា	R.S.,	1985,	c.	W-9,	s.	11994,	c.	23,	s.	2(F)	្បភព	https://www.canlii.org/en/ca/
laws/stat/rsc-1985-c-w-9/latest/rsc-1985-c-w-9.html

៦៦	 អេុសនសារណ៍ៈថផៃកុ�ងជំូេៈ	ជំំេួយការធមធាវីរង	េិង្បធាេដផុក	ENRD។	Jeffrey	H.	Wood	ជំំេួយការធមធាវីរងស្ីទី	“ការទូទាត់្បាក់សំណ៍ងែល់ភាគ្គី
ទីបីធ�កុ�ងសំណ៍ំំធរឿង	ENRD”	(៩	មករា	២០១៨)	ទំព័រ៥

៦៧	 អេុសនសារណ៍ៈថផៃកុ�ង	ធផើើជំូេៈ	ជំំេួយការធមធាវីរង	េិង្បធាេដផុក	ENRD។	ពី	Jeffrey	H.	Wood	ជំំេួយការធមធាវីរងស្ីទី	“ការទូទាត់្បាក់សំណ៍ងែល់
ភាគ្គីទីបីធ�កុ�ងសំណ៍ំំធរឿង	ENRD”	(៩	មករា	២០១៨)	ទំព័រ៥	

៦៨	 ឯកសារដនែល

៦៩	 Martin	Harrell	“ចនបាប់ស្ីពីឧ្កិែឋកម្មបរិសាាេដបបអងគការចាត់តាំង	េិងដកទ្មង់ការកាត់ធទាស	ឆាាំ១៩៨៤:	ការរួមបញ្ញចូលគាាេូវការផ្កពិេ័យ
�មួយេឹងបែិទាេ	បទបញ្ជាាធដ្ឋាះ្សាយផើូវចនបាប់	ធសវាកម្មសហគ្គមេ៍	េិងការសាកលនបងផ្ល់ផល្បធ�ជំេ៍ែល់បរិសាាេខណ៍ៈកំពុងដ្ឋាក់ទណ៍ឌកម្ម
ពិរុទ្ធជំេ”						6	Vill.	Envtl.	L.J.	243	(1995).	ទំព័រ៣៥-៣៦	រកបាេធលើធគ្គហទំព័រ	https://digitalcommons.law.villanova.edu/elj/vol6/iss2/1

៧០	 អេុសនសារណ៍ៈថផៃកុ�ង	ធផើើជំូេៈ	ធមធាវីដផុកបរិសាាេ	ពី	Ronald	J.	Tenpas	ជំំេួយការធមធាវី	“ការដណ៍នាំស្ីពីបែិទាេ	ធសវាសហគ្គមេ៍	េិងវិធាេការ
ដ្ឋាក់ធទាសបដេថែមធផនសងធទៀតដ្ឋាក់ចំធពាះសំណ៍ំំធរឿងឧ្កិែឋកម្មបរិសាាេ”	(១៦	មករា	២០០៩)	ទំព័រ៩

៧១	 ឯកសារដនែល



ឯកសារយោង

៧២	 EPA	NSW.	“ធគាលការណ៍៍ដណ៍នាំដសវងរកបទបញ្ជាាតុោការបរិសាាេ”	អា�ាធរការពារបរិសាាេ	NSW	ថ្ងៃទី៣១	សីហា	២០១៧	www.epa.nsw.gov.
au/licensing-and-regulation/legislation-and-compliance/policies-and-guidelines/guidelines-seeking-enviro-court-orders.

៧៣	 ឯកសារែដែល

៧៤	 ឯកសារែដែល

៧៥	 Preston,	Brian	J.,	Hon.	“ការធ្បើ្បាស់យុត្ិធម៍សាារធឡើងវិញស្មាប់តុោការបរិសាាេ	េិងបទធល្មើសភូមិបាលបរិសាាេថេរែឋ	NSW”	(ថ្ងៃទី២២	មីនា
	២០១១)	ទំព័រ៨-១៣	អាចរកបាេធលើធគ្គហទំព័រ	http://www.lec.justice.nsw.gov.au/Documents/preston_use%20of%20restorative%20
justice%20for%20environmental%20crime.pdf

៧៦	 ឯកសារែដែល	ទំព័រ២៥

៧៧	 ឯកសារែដែល

៧៨	 ឯកសារែដែល

៧៩	 Levine,	Simon.	“ការគ្គំរាមកំដហងទធទ	ឆាាំ២០១៥:	ធតើចនបាប់្បឆាំងេឹងការជំួញែូរសតវថ្ពខុសចនបាប់ឬធទ?	DLA	Piper,	ឆាាំ២០១៥,	ទំព័រ៣០៣	(ចនបាប់
ស្ីពីការ្តរួតពិេិតនយពាណ៍ិជំជកម្ម	េិងផលិតផលសតវថ្ព	្បធទសោមមីធបៀ	ឆាាំ២០០៨	ដផុក៥(៣))

៨០	 ឯកសារែដែល

៨១	 Levine,	Simon.	“ការគ្គំរាមកំដហងទធទ	ឆាាំ២០១៥:	ធតើចនបាប់្បឆាំងេឹងការជំួញែូរសតវថ្ពខុសចនបាប់ឬធទ?	DLA	Piper,	ឆាាំ២០១៥,	ទំព័រ២៦៥

៨២	 Uhlmann	ទំព័រ៨-៩

៨៣	 Martin	Harrell	“ចនបាប់ស្ីពីឧ្កិែឋកម្មបរិសាាេដបបអងគការចាត់តាំង	េិងដកទ្មង់ការកាត់ធទាស	ឆាាំ១៩៨៤:	ការរួមបញ្ញចូលគាាេូវការផ្កពិេ័យ
�មួយេឹងបែិទាេ	បទបញ្ជាាធដ្ឋាះ្សាយផើូវចនបាប់	ធសវាកម្មសហគ្គមេ៍	េិងការសាកលនបងផ្ល់ផល្បធ�ជំេ៍ែល់បរិសាាេខណ៍ៈកំពុងដ្ឋាក់ទណ៍ឌកម្ម
ពិរុទ្ធជំេ”						6	Vill.	Envtl.	L.J.	243	(1995).	ទំព័រ១២	អាចរកបាេធលើធគ្គហទំព័រ	https://digitalcommons.law.villanova.edu/elj/vol6/iss2/1	

៨៤	 ឯកសារែដែល	ទំព័រ១២

៨៥	 អេុសនសារណ៍ៈថផៃកុ�ង	ធផើើជំូេៈ	ធមធាវីដផុកបរិសាាេ	ពីៈ	Ronald	J.	Tenpas	ជំំេួយការធមធាវី	“ការដណ៍នាំស្ីពីបែិទាេ	ធសវាសហគ្គមេ៍	េិងវិធាេការ
ដ្ឋាក់ធទាសបដេថែមធផនសងធទៀតដ្ឋាក់ចំធពាះសំណ៍ំំធរឿងឧ្កិែឋកម្មបរិសាាេ”	(១៦	មករា	២០០៩)	ទំព័រ៩

៨៦	 “សៀវភៅណ៍ដេាំអាសីាេស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្េដកច្បាប់អេ្តរជំាតិក្េុងករណ៍ីជំួញែូរមេុស្ស”	ការិយាល័យអង្គ្គការសហប្រជំាជំាតិ
ប្រយុទ្ធប្រ�ាំងគ្គ្រឿងញៀេ	េិងឧក្រិែ្ឋកម្ម	(២០១០)	អាចរកបាេលើគ្គធហទំព័រ	https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
ASEAN_Handbook_on_International_Legal_Cooperation_in_TIP_Cases.pdf

៨៧	 Batt,	Chris;	Feltham,	Jenny,	et.	al.,	“ការធលើកកមពស់ការចាប់បាេ	ការធសុើបអធងើត	េិងការបគ្ាក់លំហូរហិរញ្ញញវតថែ�ខុសចនបាប់ពីឧ្កិែឋកម្មសតវ្ព”		
ការិ�ល័យអងគការសហ្ប��តិ្បយុទ្ធ្បឆាំងធ្គ្គឿងធញៀេ	េិងឧ្កិែឋកម្ម	(២០១៧)	ទំព័រ២៩		អាចរកបាេធលើធគ្គហទំព័រ	https://www.unodc.
org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2017/FINAL_-_UNODC_APG_Wildlife_Crime_report.pdf

៨៨	 Pierson,	Melanie,	and	Meghan	N.	Dilges.	“ការជំួញែូរសតវថ្ព	១:	បែិទាេសំណ៍ំំធរឿងសតវថ្ព”		្ពឹតដប័្តរបស់ធមធាវីសហរែឋអាធមរិក	ដខនសទី៦៣	
ធលខ៣	ដខឧសភា	២០១៥	ទំព័រ៨៦	United	States	v.	Emerson,	១២៨ច	៣�	៥៥៧	៥៦៧	(ធចញផនសាយទី៧	១៩៩៧)

៨៩	 “ឧបករណ៍៍វិភាគ្គឧ្កិែឋកម្មសតវថ្ព	េិងថ្ពធ�ើ”	ការិ�ល័យអងគការសហ្ប�តិ្បយុទ្ធ្បឆាំងធ្គ្គឿងធញៀេ	េិងឧ្កិែឋកម្ម	(វិច្ិកា	២០១២)	
ទំព័រ១៣០	អាចរកបាេធលើធគ្គហទំព័រ	unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf

៩០	 ឯកសារែដែល	១៣៣

៩១	 “ែំធណ៍ើរវិវត្េ៍តួនាទីរបស់អុកជំូេធ�បល់តុោការ”	LawTimes	(ថ្ងៃទី៦	វិច្ិកា	២០១៧)	ធគ្គហទំព័រ	https://www.lawtimesnews.com/archive/
evolving-role-of-amicus-curiae/262799.

៩២	 “ឧបករណ៍៍វិភាគ្គឧ្កិែឋកម្មសតវថ្ព	េិងថ្ពធ�ើ”	ការិ�ល័យអងគការសហ្ប�តិ្បយុទ្ធ្បឆាំងធ្គ្គឿងធញៀេ	េិងឧ្កិែឋកម្ម	(វិច្ិកា	២០១២)	
ទំព័រ១៥២	អាចរកបាេធលើធគ្គហទំព័រ	unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf

៩៣	 Levine,	Simon.	“ការគ្គំរាមកំដហងទធទ	ឆាាំ២០១៥:	ធតើចនបាប់្បឆាំងេឹងការជំួញែូរសតវថ្ពខុសចនបាប់ឬ?	DLA	Piper,	ឆាាំ២០១៥,	ទំព័រ១៩៧	(១៩៧	(
ចនបាប់ស្ីពីការការពារបរិសាាេមះុងធហារលី,	មា្តា៣៧)

៩៤	 ឯកសារែដែល

៩៥	 Preston,	Brian	J.,	Hon.;	Donnelly,	Hugh.	“ការបធងើើតមូលដ្ឋាាេទិេុេ័យបទឧ្កិែឋបរិសាាេធ�ញូវធ�ដវល”	(ថ្ងៃទី២២	មីនា	២១១)	ទំព័រ៥	អាច
រកបាេធលើធគ្គហទំព័រ	http://www.lec.justice.nsw.gov.au/Documents/preston_the%20establishmentof%20an%20environmental%20
crime%20sentencing%20database.pdf



ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ

របាយការណ៍នេះនិពន្ធដោយ Briana Olson	និងសហនិពន្ធដោយ	Steve R. Galster	នាយកបេតិបត្តិរបស់	ACET	។	របាយការណ៍នេះ
មិនអាចតេូវបានចង់កេងឡើងបានទេបើគា្មេនការចូលរួមវិភាគទានបច្ចេកទេសពីៈ	Onkuri Majumdar, Ricardo Forrester, Gloria Lopez 
Hernandez	និង	Mikaela Gaarde		ដេលគាត់ទាំងអស់បានផ្តល់ការសេេវជេេវ	និងការគាំទេដ៏មានតម្លេក្នុងការចងកេងរបាយការណ៍នេះ។	
ការរចនា	និងគំនូរតេូវបានផ្តល់ដោយ	Luxana Kiratibhongse	។

របាយការណ៍នេះអាចធ្វើទៅបានដោយមូលនិធិ	Freeland	តមរយៈការផ្តល់មូលនិធិដោយ	PMI IMPACT	ដេលជាពានរង្វេន់ផ្តល់ជំនួយ
របស់	Phillip Morris International	(PMI)	។

ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ



អំពី ACET

មជ្ឈមណ្ឌលវិភាគឧត្តមភាពលើការជួញដូរ (“ACET”)

ការប្ើប្្ស់ទិន្នន័យដើម្បីប្យុទ្ធប្ឆាំងនឹងការជួញដូរ និងការស្ត្រអំណាចឡើងវិញ

គេប់ជេុងនេពិភពលោកយើងដើរតួនាទីជាបេភព ជាកន្លេងឆ្លងកាត់ ឬជាទិសដៅសមេេប់បណា្តេញឧកេិដ្ឋកម្ម
ឆ្លងដេន នេការជួញដូរមនុសេស សត្វពេេ អាវុធ និងទំនិញខុសចេបាប់ដទេទៀត។

ការជួញដូរធ្វើឱេយរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌេឍអភិបាលកិច្ចល្អ អាជីវកម្មល្អ និងសហបេតិបត្តិការឆ្លងកាត់ពេំដេន។
លុយរាប់រយលានដុលា្លេរបានមកពីការជួញដូរជារៀងរាល់ឆ្នេំ ដូច្នេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ឧកេិដ្ឋកម្មចាត់តាំង និង
អំពើពុករលួយ ធ្វើឱេយអន្តរាយដល់អាជីវកម្មសេបចេបាប់ និងគំរាមកំហេងដល់សិទ្ធិមនុសេស និងបរិសា្ថេន។

ដើមេបីកាត់បន្ថយការជួញដូរ រដ្ឋេភិបាល សាជីវកម្ម និងសង្គមសុីវិលទាមទារឱេយមានការយល់ដឹងដេលអាចជឿ
ទុកចិត្តបានដើមេបីដឹកនាំការអនុវត្តចេបាប់ គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្តេបង្កេរ និងសា្តេរឡើងវិញបេកបដោយ
បេសិទ្ធភាព។

បំពាក់ដោយបច្ចេកវិទេយាសុើបការណ៍ឌីជីថលរបស់កេុមហ៊ុន IBM និងកេុមហ៊ុន Cellebrite ក៏ដូចជាបណា្តេញសង្គម
សុីវិលជួរមុខ មជេឈមណ្ឌលវិភាគឧត្តមភាពនេការជួញដូរ (ហៅកាត់ថា ACET អានថា“asset”) គឺជាមជេឈមណ្ឌល
បញ្ចូលទិន្នន័យ បេភពបើកចំហ ជួយភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើការសមេេចចិត្តបានតេឹមតេូវ និងទាន់ពេលវេលាដេលកាត់
បន្ថយ ការជួញដូរ ចំណេញពេលវេលា ថវិកា និងអាយុជីវិត។ 

ដោយបេើភ័ស្តុតាងវិភាគដោយអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទេយាបញ្ញេសិបេបនិម្មិត និងបេធានបទ ACET ដើរតួជាសា្ពេន តភា្ជេប់
អ្នកកាន់ទិន្នន័យជាមួយអ្នកតាក់តេងចេបាប់ និងអ្នកអនុវត្តចេបាប់ ហើយបង្ហេញពីបញ្ហេ និងដំណោះសេេយការជួញដូរ
សមេេប់៖

 § អាជា្ញេធរពេំដេន៖ ដើមេបីកំណត់ពីនិនា្នេការពេលវេលាជាក់ស្តេងក្នុងការជួញដូរទំនិញខុសចេបាប់។

 § អ្នកសុើបអង្កេត៖ ដើមេបីតាមដន និងរឹបអូសទេពេយសមេបត្តិដេលបានមកពីការជួញដូរ។

 § សមាជិកសភា៖ ពងេឹង និងពងេីកចេបាប់ និងគោលនយោបាយដើមេបីកាត់បន្ថយការជួញដូរ។

 § អ្នកជំនាញផ្នេកផ្លេស់ប្តូរឥរិយាបថ៖ ដើមេបីកំណត់ពីកតា្តេជំរុញសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចនេការជួញដូរ។

 § សាជីវកម្ម: ដើមេបីធានាឱេយបាននូវការអនុលោមតាមចេបាប់ និងអាជីវកម្មដេលមានគំនិតសង្គម។

អេសុីធីតេូវបានគាំទេដោយសម្ព័ន្ធភាពនេសង្គមសុីវិល និងដេគូសាជីវកម្មរួមទាំងមូលនិធិ Freeland កេុមហ៊ុន IBM 
កេុមហ៊ុន Cellebrite និងក្លឹបមេគង្គ។

របាយការណ៍នេះតេូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយ PMI-Impact ជាគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្តល់ជំនួយសកលដោយ Philip Morris 
International ដើមេបីគាំទេដល់គមេេងនានាដេលមានគោលបំណងដើមេបីបេយុទ្ធបេឆំងនឹងពាណិជ្ជកម្មខុសចេបាប់
និងឧកេិដ្ឋកម្មដេលពាក់ព័ន្ធ។
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