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ការអនុុវត្តតប្រ�សើ�ើរ�ំផុុត្ត�ប្រ��់ការរាយការណ៍៍  
ការសើ�ុើ�អសើ�េត្ត និុ�ការប្រត្តតួ្តពិិនិុត្តយសើ�ើការសើប្រ�ើក�ំ�ំ
សើ��ការណ៍៍�ូ��៖ សើ�ើម្បី ើីទទួ�ខុុ�ប្រត្តវូចំំសើ�ះសាធារណ៍ជនុ និុ�វាយត្តម្លៃមំ្បីត្តប្រម្បីវូការ�ណ៍ះុ ះ�ណ្ដាះ � និុ�ការអភិិវឌ្ឍឍសើ��ការណ៍៍
អ�គភាពិ រា�់ការសើប្រ�ើក�ំ�ំកាយនិុ�ក�ំ�ំសើប្រ�ះថូ្នាក់��់ជើវតិ្ត ក៏��ចំជាករណ៍ើ ភិជ�់កាសំើភំិើ���់�ុគ្គគ�ណ្ដា�ូក់ ប្រត្តវូរាយការណ៍៍�កខណ៍ៈ
ម្លៃផុៃកុូ� និុ�ទទួ�ការពិិនិុត្តយវាយត្តម្លៃមំ្បីប្រ�ក�សើ�យអត្តថន័ុយពិើម្បីន្ត្រីនុតើផ្នែផូុក�ញ្ជាជ ការ។  

អ�គភាពិក៏�នុភារកិចំចរាយការណ៍៍ការសើប្រ�ើប្រ��់ក�ំ�ំជាក់លាក់សើ�កម្បីមវធិីើទិនូុន័ុយសើប្រ�ើក�ំ�ំទ�ទាំ�ំរ�ឋផុ�ផ្នែ�រ [��ម្បីសើម្បីើ� Revised 
Code of Washington (RCW, ប្រកម្បីផ្នែ���នុផ្នែកផ្នែប្រ�ម្លៃនុរ�ឋវាា �ុើនុសើ�នុ) 10.118.030 សើ�ើម្បី ើី�ឹ�ពិើ�កខខុណ៍ឌ ត្តប្រម្បីវូម្លៃនុការ
រាយការណ៍៍]។

ការរាយការណ៍៍ការសើប្រ�ើប្រ��់ក�ំ�ំ
(1)	 មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរប្រត្តវូជូូនុដំ�ណឹឹងដំល់់ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីរ��់�ួ�នុភួ្លាមៗ សើប្រកាយសើ�ល់សើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងសើប្រ�ះថំ្នាក់ដំល់់ជីូវតិ្ត ឬកមួ្លាំ�ងកាយ។ ភ្លារកិច្ចច

សើនុះអនុុវត្តតច្ច�សើ�ះមន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរខែដំល់បានុសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង។ មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរទាំ�ងឡាយខែដំល់បានុសើ�ីញការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងក៏ប្រត្តវូប្របាកដំថ្នា កមួ្លាំ�ង
សើ�ះប្រត្តវូបានុរាយការណ៍ឹសើ�ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីផុងខែដំរ។ ភ្លារកិច្ចចជូូនុដំ�ណឹឹងសើ�ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីសើប្រកាយសើ�ល់សើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងរ �មម្លាំនុ ការត្តូូញខែត្តរូឬ
ការសើ�ទីប្រ�កាន់ុ�ី�ទីសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងប្រជូលុ់ហួ��ឬមិនុ�មប្រ���ី�ុគ្គគល់រងការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង ឬអំកសើផុេងសើទីៀត្ត។

(2)	 សើលី់កខែល់ងខែត្តការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងសើប្រ�ះថំ្នាក់ដំល់់ជីូវតិ្ត ខែដំល់អងគភ្លា�អាច្ចម្លាំនុ�ិធីការ�រសើ�ររបាយការណ៍ឹ�ប្រម្លាំ�់សើហួតុ្តការណ៍ឹសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង
សើប្រ�ះថំ្នាក់ដំល់់ជីូវតិ្ត មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរខែដំល់សើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយ ឬម្លាំនុវត្តតម្លាំនុសើ�កខែនួុងសើកីត្តសើហួតុ្តខែដំល់កមួ្លាំ�ងកាយប្រត្តវូបានុសើប្រ�ី ប្រត្តវូដាក់
�ញ្ជូូនូុរបាយការណ៍ឹអ��ីការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងមុនុសើ�ល់�ញ្ជូច�់សើវនុ លុ់ះប្រ�ខែត្ត�ិិត្តកំងុកាល់ៈសើទី�ៈខែដំល់អាច្ចសើ�គ្គយល់់ ដូំច្ចជ្ញាមន្ត្រីនុតីសើ�ះរង
រ���ជ្ញាសើដីំម សើទីី�អាច្ចមិនុសើធើីដូំសើច្ចះំបានុ។ កាល់ៈសើទី�ៈ�ប្រម្លាំល់សើទាំ�ខែដំល់�នុារសើ�ល់សើធើីរបាយការណ៍ឹសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងប្រត្តវូខែត្តកត់្តប្រ�ទុីក។
(a)	 ការភូ្ជង់កា�សើភីួ្ជងដាក់�ុគ្គគល់ណាមំ្លាំក់គឺ្គជ្ញាការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងខែដំល់ប្រត្តវូរាយការណ៍ឹ។
(b)	 ការវាយសើ�ំះសើដាយអនុុសើ�ម�មច្ចា�់មិនុ��បាច់្ចរាយការណ៍ឹសើទី �ុុខែនុតមន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរប្រត្តវូខែត្តកត់្តប្រ�ទុីកសើ�សើ�ល់ខែដំល់

ការសើប្រ�ីសើ�ំះ�ណាា ល់ឱ្យយម្លាំនុការឈឺឺ��់ ក៏ដូំច្ចជ្ញារ�ត់្តខែ�ែក រយះសាច់្ច សំាមជ្ញា� ឬរ���សើផុេងសើទីៀត្តសើដាយសារខែត្តសើ�ំះ 
ឬការវាយសើ�ំះ។

(3)	 �ឹួមសាររបាយការណ៍ឹ
មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរប្រត្តវូ�ញូ្ជាក់អងគសើហួតុ្តជ្ញាក់�ក់ សើដីំមែ�ីនុយល់់�ីការ�សើប្រមច្ចចិ្ចត្តតសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយឬកមួ្លាំ�ងសើប្រ�ះថំ្នាក់ដំល់់ជីូវតិ្ត និុងសើប្រ�ី
ឧ�ករណ៍ឹឬយុទីធសាប្រ�តសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងជ្ញាក់�ក់។ របាយការណ៍ឹប្រត្តវូសើរៀ�រា�់ឱ្យយបានុសើកាះកាយ សើដាយ�នុយល់់សើ�ច្ចកាីល់មូិត្តថ្ងៃនុ
សើហួតុ្តការណ៍ឹ សើហីួយសើជូៀ�វាង�រសើ�រឃួ្លាប្រ�សើ�ច្ចប្រ��ិល់ឬទូីសើ��ប្រម្លាំ�់�កមមភ្លា�ខែដំល់បានុ�សើងកត្ត ដូំច្ចជ្ញា “បានុសើធើីច្ចល់�
�ក់សើល់ៀម” ឬ “បានុសើប្រ�ីជូ�ហួរប្រ�យុទីធ” ជ្ញាសើដីំម។

របាយការណ៍ឹការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងប្រត្តវូម្លាំនុ�័ត៌្តម្លាំនុ�ងសើប្រកាម៖
(a)	 សើ�ច្ចកាី�សើងេ�អ��ីសើហួតុ្តការណ៍ឹខែដំល់�នុយល់់មូល់សើហួតុ្ត�ុះទីងគិច្ច�ំដំ��ូងរវាងមន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរនិុង�ុគ្គគល់ខែដំល់រងការសើប្រ�ី

កមួ្លាំ�ង �កមមភ្លា�រ��់មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរនិុង�ុគ្គគល់សើ�ះខែដំល់ឈានុដំល់់ការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងនិុងអ�ឡុុងសើ�ល់សើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង ក៏ដូំច្ចជ្ញា
ប្រ�សើភ្ជទីនិុងកប្រមិត្តកមួ្លាំ�ងជ្ញាក់�ក់ខែដំល់បានុសើប្រ�ី

(b)	 កិច្ចច�ិត្ត��ប្រ�ឹងខែប្រ�ង�នុយិភ្លា��នុតឹ្តងខែដំល់បានុសើប្រ�ីឬបានុ�ា�មសើធើី ឬមូល់សើហួតុ្តខែដំល់មិនុបានុសើប្រ�ី ឬមិនុបានុ�ា�មសើធើី
(c)	 មូល់សើហួតុ្តសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង និុងប្រ�សើភ្ជទីកមួ្លាំ�ងនីុម�យៗ រ �មម្លាំនុជ្ញាអាទី ៍ការគ្គ�រាមក�ខែហួងមកសើលី់មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរ ឬ�ុគ្គគល់សើផុេងសើទីៀត្ត 

ឬមូល់ដាា នុកំងុការសើជូឿជ្ញាក់ថ្នា�ុគ្គគល់ខែដំល់រងការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយសើ�ះម្លាំនុ���ក់អាវធុ
(d)	 ថ្នាសើតី្តម្លាំនុជូសើប្រមី�សើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង ឬមិនុសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងសើផុេងសើទីៀត្តឬអត់្ត
(e)	 រសើ�ៀ�ខែដំល់មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរប្របា�់�ីអត្តត�ញ្ជាា ណឹរ��់�ួ�នុ
(f)	 ការប្រ�ម្លាំនុខែដំល់បានុសើធើី និុងសើ�ល់សើវ�កំងុការអនុុវត្តត�ម មុនុសើ�ល់សើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង ឬមូល់សើហួតុ្តមិនុសើធើីការប្រ�ម្លាំនុ និុងទុីកសើ�ល់ឱ្យយ
(g)	 សើឈាម ះ និុងអងគភ្លា�រ��់មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរសើធើី�កមមភ្លា� និុងមន្ត្រីនុតីសើ�ីញសើហួតុ្តការណ៍ឹ
(h)	 សើឈាម ះ និុង�័ត៌្តម្លាំនុទី��ក់ទី�នុងរ��់សាកេីជ្ញាជូនុ�ីុវលិ់
(i)	 សិានុភ្លា�រ��់មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរសើ�សើ�ល់សើកីត្តសើហួតុ្ត (ឧ. ឯក�ណាា នុឬ�សើមួ�ក���ក់ធមម� �នុជូ�និុះម្លាំនុឬ�ម នុសួាក�ញ្ជាា  

មំ្លាំក់ឯងឬម្លាំនុមន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរសើផុេងសើទីៀត្ត)



ការអនុុវត្តតប្រ�សើ�ើរ�ំផុុត្ត�ប្រ��់ការរាយការណ៍៍ ការសើ�ុើ�អសើ�េត្ត និុ�ការប្រត្តតួ្តពិិនិុត្តយសើ�ើការសើប្រ�ើក�ំ�ំ 3

(j)	 �័ត៌្តម្លាំនុអ��ី�ុគ្គគល់ខែដំល់រងការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង រ �មម្លាំនុសើឈាម ះ អាយុ សើភ្ជទី �ូជូសា�ន៍ុ ជ្ញាតិ្ត�នុធ ុប្រ��ិនុសើ�ីដឹំង
(k)	 ទី�ហួ� និុងម្លាំឌរ��់�ុគ្គគល់ខែដំល់រងការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង សើធៀ�នឹុងមន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរ
(l)	 ភ្ជ�តុ�ង�ញូ្ជាក់ថ្នា�ុគ្គគល់រងការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងក��ុងម្លាំនុវ�ិត្តតិផូួុវឥរ�ិ��
(m)	 �័ត៌្តម្លាំនុសើផុេងសើទីៀត្តអ��ីអត្តតច្ចរតិ្តនិុងសិានុភ្លា�រ��់�ុគ្គគល់ខែដំល់រងការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង រ �មទាំ�ងថ្នាសើតី្ត�ត់្តម្លាំនុថ្ងៃផុៃសើ�ះ 

ជ្ញាអនីុតិ្តជូនុ ឬមនុុ�េសើ�ញវយ័ខែដំល់ងាយរងសើប្រ�ះ ម្លាំនុល់កេណឹៈសើ�ោយឬ�ិការភ្លា� សើច្ចះភ្លាសាអង់សើគួ្គ�
ម្លាំនុកប្រមិត្ត ឬម្លាំនុកុម្លាំរសើ�ជ្ញាម�យឬអត់្ត 

(n)	 អងគសើហួតុ្តខែដំល់��ប្រទីដំល់់�កមមភ្លា��ុ�ឃ្លា�ង ��់�ួ�នុ ឬអនុុវត្តតច្ចា�់ សើ�សើ�ល់ខែដំល់អាច្ចសើធើីបានុ
(o)	 ថ្នាសើតី្តបានុសើ�ំី�ុ�ធនុធានុ�ប្រមងុ ឬធនុធានុសើផុេងសើទីៀត្តឬអត់្ត សើហីួយសើ�ីបានុសើ�ំី�ុ� សើ�ល់ណាខែដំល់សើ�ដំល់់
(p)	 ការសើរៀ�រា�់អ��ីរ���ឬការត្តូូញខែត្តរូអ��ីរ���ប្របា�់មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរ �ុគ្គគល់រងការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង ឬសាកេី
(q)	 ជូ�នុ�យខែផុកំសើវជូូសាប្រ�ត និុងការ�សើន្ត្រីងាគ ះ�ឋមខែដំល់បានុផុាល់់សើ�កខែនួុងសើកីត្តសើហួតុ្ត ប្រ��ិនុសើ�ីមន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរបានុដឹំង និុង
(r)	 ការជូូនុដំ�ណឹឹងសើ�ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតី និុងថ្នាសើតី្តប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីបានុសើ�ីួយត្ត�សើ�នឹុងកខែនួុងសើកីត្តសើហួតុ្តឬអត់្ត ឬប្រត្តវូបានុ�ិសើប្រ�ះ

មុនុសើ�ល់ ឬអ�ឡុុងសើហួតុ្តការណ៍ឹឬអត់្ត។
(4)	 មន្ត្រីនុតីខែដំល់សើប្រ�ី Electronic Control Weapon (ECW, អាវធុ�ក់អគ្គគិ�នីុ) ក៏ប្រត្តវូកត់្តប្រ�ទុីកផុងខែដំរ៖

(a)	 សើឈាម ះប្រកមុហុុួនុ មូុខែដំល់ សើល់�សើ�ុររី��់អាវធុ ECW
(b)	 ច្ច�នុ�នុដំងថ្ងៃនុការសើ�ីកដំ�សើណីឹរការអាវធុ ECW និុងរយៈសើ�ល់សើប្រ�ី�រ�ុ
(c)	 ប្រ�សើភ្ជទីមុ�ងារខែដំល់បានុសើប្រ�ី (ខែផួុប្រ�ញួ ឬសើធើីឱ្យយប្រ�ឡា�ងកា�ងកំងុករណីឹមិនុបានុរ�ឹំងទុីក)
(d)	 ទីី��ងខែដំល់ខែផួុប្រ�ញួ/អាវធុ ECW បានុ�ុះនឹុង�ុគ្គគល់សើ�ះ និុងប្រ�សើភ្ជទី�សើមួ�ក���ក់ខែដំល់ខែផួុប្រ�ញួបានុ�ុះ និុង
(e)	 �័ត៌្តម្លាំនុខែដំល់�ក់�័នុធ សើដីំមែវីាយត្តថ្ងៃមួសើលី់ប្រ��ិទីធភ្លា�អាវធុ (ឧ. ថ្នាសើតី្តខែផួុប្រ�ញួបានុ�ុះមនុុ�េឬអត់្ត សើ�ីអត់្តសើទី 

សើតី្តសើហួតុ្តអើី - ឧ. �សើមួ�ក���ក់រ��់�ុគ្គគល់សើ�ះ���ីង��សើ�ង �ុគ្គគល់សើ�ះសើ�ឆ្នាំៃ យសើ�ក។ល់។)។
(5)	 មន្ត្រីនុតីសើ�ីញសើហួតុ្តការណ៍ឹប្រត្តវូប្របា�់សើរឿងរាា វខែដំល់កត់្តប្រ�អ��ីការ�សើងកត្ត និុង�កមមភ្លា�រ��់��កសើគ្គ។ 
(6)	 អងគភ្លា�អនុុវត្តតន៍ុច្ចា�់ប្រត្តវូផុាល់់ទិីនុន័ំុយអ��ីសើហួតុ្តការណ៍ឹសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយនិុងកមួ្លាំ�ងសើប្រ�ះថំ្នាក់ដំល់់ជីូវតិ្ត ខែដំល់ត្តប្រមវូសើដាយកមមវធីិ

ប្រ�មូល់ទិីនុន័ំុយសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងទូីទាំ�ងរដំា។  (RCW 10.118.030)។ 

ការសើ�ុើ�អសើ�េត្ត និុ�ការប្រត្តតួ្តពិិនិុត្តយសើ�ើការសើប្រ�ើក�ំ�ំ
(1)	 �ប្រម្លាំ�់សើហួតុ្តការណ៍ឹខែដំល់�ណាា ល់ឱ្យយសួា�់ រ���រាងកាយធៃន់ុធៃរឬរ����ុងដំ�ណឹ�  អងគភ្លា�អនុុវត្តតន៍ុច្ចា�់ប្រត្តវូខែត្តទាំក់ទីងភួ្លាម

ៗសើ� Office of Independent Investigations (ការ�ិល័់យសើ�ីុ�អសើងកត្តឯករាជូយ) សើដាយអនុុសើ�ម�មនីុតិ្តវធីិខែដំល់�សើងកីត្ត
សើដាយ�យកអងគភ្លា�(RCW 43.102.120)។

(2)	 �ប្រម្លាំ�់សើហួតុ្តការណ៍ឹខែដំល់�ណាា ល់ឱ្យយ�ុគ្គគល់ណាមំ្លាំក់រងរ���ឬត្តូូញខែត្តរូអ��ីរ��� (មិនុខែមនុមិនុប្រ�ណុឹក�ួ�នុរយៈសើ�ល់�ីួ) ចូ្ចល់
�ប្រម្លាំក�ាបាល់កំងុមនុៃីរសើ�ទីយឬសួា�់ សើដាយសារការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងរ��់មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរ សើ�ះប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីប្រត្តវូជូូនុដំ�ណឹឹងភួ្លាមៗ សើ�មន្ត្រីនុតី
ខែផុកំ�ញូ្ជាការខែដំល់�មប្រ��។

(3)	 ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីខែដំល់បានុសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយឬបានុសើ�ីញសើហួតុ្តការណ៍ឹ បានុខែណឹ�� ឬបានុ�ញូ្ជាឱ្យយសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយ មិនុប្រត្តវូ��សើ�ញត្ត��ទីី
និុងទី�នុ�ល់�ុ�ប្រត្តវូជ្ញាប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីសើ�ីុ�អសើងកត្ត ឬប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយ�ប្រម្លាំ�់សើហួតុ្តការណ៍ឹសើ�ះសើទី។ សើ�សើ�ល់សិានុភ្លា�សើនុះសើកីត្តសើឡុងី 
ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីខែដំល់មិនុ�ក់�័នុធគ្គ�រខែត្តប្រត្តវូបានុ�ត់្ត��ងឱ្យយ��សើ�ញត្ត��ទីីនិុងទី�នុ�ល់�ុ�ប្រត្តវូជ្ញាប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីសើ�ីុ�អសើងកត្ត ឬប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយ។

(4)	 ទី�នុ�ល់�ុ�ប្រត្តវូរ��់ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតី៖ ការសើ�ីុ�អសើងកត្ត

សើ�ល់ទីទី�ល់បានុការជូូនុដំ�ណឹឹងអ��ីការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយ ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីប្រត្តវូសើ�ីួយត្ត�ភួ្លាមៗសើ�កខែនួុងសើកីត្តសើហួតុ្ត ប្រ��ិនុសើ�ីអាច្ចសើធើីសើ� 
បានុសើដាយ�មសើហួតុ្តផុល់ និុងសើធើីការសើ�ីុ�អសើងកត្ត�មប្រ�� សើលី់កខែល់ងខែត្តសើ�សើ�ល់ខែដំល់ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីទីទី�ល់បានុការជូូនុដំ�ណឹឹងអ��ី
ការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយកប្រមិត្តប្រសាល់។  សើទាំះជ្ញាកមួ្លាំ�ងកាយកប្រមិត្តប្រសាល់ប្រត្តវូម្លាំនុការកត់្តប្រ�ទុីកនិុងប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយក៏សើដាយ ក៏ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតី
មិនុ��បាច់្ចសើ�ីួយត្ត�សើ�កខែនួុងសើកីត្តសើហួតុ្តសើដីំមែសីើធើីការសើ�ីុ�អសើងកត្តខែដំរ សើ�សើ�ល់ខែដំល់កមួ្លាំ�ងកាយកប្រមិត្តប្រសាល់គឺ្គជ្ញាកមួ្លាំ�ងខែត្តម�យគ្គត់្ត 
ខែដំល់ប្រត្តវូបានុសើប្រ�ីកំងុអ�ឡុុងសើហួតុ្តការណ៍ឹ។  
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�ប្រម្លាំ�់ការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយខែដំល់�ួ�ងជ្ញាងកមួ្លាំ�ងកាយកប្រមិត្តប្រសាល់ ប្រ��ិនុសើ�ីប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីមិនុអាច្ចសើ�ីួយត្ត�សើ�ទីី��ងសើ�ះបានុ 
ភួ្លាមៗសើទី �ត់្តនឹុងប្រត្តវូកត់្តប្រ�ទុីកអ��ីមូល់សើហួតុ្ត។ 

�ប្រម្លាំ�់សើហួតុ្តការណ៍ឹខែដំល់មិនុ�ក់�័នុធនឹុងកមួ្លាំ�ងសើប្រ�ះថំ្នាក់ដំល់់ជីូវតិ្ត ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីទីទី�ល់�ុ�ប្រត្តវូសើលី់ការអនុុវត្តតជូ�ហានុ�ងសើប្រកាម៖
(a)	 រកោ�នុតិ�ុ� និុងប្រគ្គ�់ប្រគ្គងកខែនួុងសើកីត្តសើហួតុ្ត។
(b)	 ធា�ថ្នាភ្លាគី្គរងរ���ទាំ�ងអ�់ទីទី�ល់បានុជូ�នុ�យសើវជូូសាប្រ�តទាំន់ុសើ�ល់។
(c)	 ក�ណឹត់្តអត្តត�ញ្ជាា ណឹមន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរទាំ�ងអ�់ខែដំល់ជ្ញា�់�ក់�័នុធកំងុសើហួតុ្តការណ៍ឹ បានុសើ�ីញសើហួតុ្តការណ៍ឹ ឬបានុ�ិិត្តសើ�

កខែនួុងសើកីត្តសើហួតុ្ត សើ�សើ�ល់ខែដំល់សើហួតុ្តការណ៍ឹបានុសើកីត្តសើឡុងី។ �ិភ្លាកោអ��ីកាល់ៈសើទី�ៈទូីសើ�ថ្ងៃនុសើហួតុ្តការណ៍ឹជ្ញាម�យ
មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរខែដំល់ជ្ញា�់�ក់�័នុធ និុងមន្ត្រីនុតីសើ�ីញសើហួតុ្តការណ៍ឹ សើ��មការអនុុញ្ជាា ត្ត និុងធា��ញ្ជូច�់របាយការណ៍ឹ�ុង
យូរប្រតឹ្តមសើ�ល់�ញ្ជូច�់សើវនុរ��់�ួ�នុ លុ់ះប្រ�ខែត្ត�ិិត្តកំងុកាល់ៈសើទី�ៈខែដំល់អាច្ចសើ�គ្គយល់់ ដូំច្ចជ្ញាមន្ត្រីនុតីណាមំ្លាំក់រងរ���
ជ្ញាសើដីំម សើទីី�អាច្ចមិនុសើធើីដូំសើច្ចះំបានុ។

(d)	 �ា�ម��រច្ចសើមីួយ�ុគ្គគល់រងការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយ�ក់�័នុធនឹុងការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយ និុង�ត្តការ��រច្ចសើមីួយប្រ��ិនុសើ�ីអាច្ច 
សើដាយសើ�រ�ដំល់់�ិទីធិមិនុនិុ�យ�ាីរ��់�ត់្ត។

(e)	 ក�ណឹត់្តអត្តត�ញ្ជាា ណឹសាកេីជ្ញាជូនុ�ីុវលិ់។ ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីមិនុប្រត្តវូ�ុ�ឃ្លា�ងឬ�នុារសើ�ល់សាកេីខែដំល់�ដិំសើ�ធមិនុ�នុត
សើ�កខែនួុងសើកីត្តសើហួតុ្តសើទី សើទាំះ�ុងណា ភិ្ជនុភ្លាគ្គ �័ត៌្តម្លាំនុទី��ក់ទី�នុង ឯកសារ�ម្លាំគ ល់់�ួ�នុសើផុេងសើទីៀត្តរ��់សាកេីសើ�ះ (ឧ. �័ណឹណសើ�ីក�រ) ប្រ��ិនុសើ�ីដឹំង និុងអ�ណឹះអ�ណាងណាម�យ�ីសាកេីប្រត្តវូកត់្តប្រ�ទុីក។

(f)	 កត់្តប្រ�ទុីកអ��ីរ��� និុងការ�សើន្ត្រីងាគ ះ�ឋមខែដំល់បានុផុាល់់ឬ�ដិំសើ�ធ។
(g)	 �ត្តរ�ូរ��� ឬការអះអាងថ្នាម្លាំនុរ���ទាំ�ងអ�់ រ �មទាំ�ង�ុគ្គគល់រងការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងនិុងមន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរទាំ�ងឡាយខែដំល់ម្លាំនុរ���។
(h)	 សើ�សើ�ល់ខែដំល់អាច្ចសើធើីបានុ �ត្តកខែនួុងសើកីត្តសើហួតុ្តឱ្យយសើ�ីញ�នឺួុ អាកា�ធាតុ្ត កខែនួុងដាក់�នុជូ�និុះ ទីី��ងការ�រ�ួ�នុ ឬ�័ត៌្តម្លាំនុ�ក់�័នុធសើផុេងសើទីៀត្ត។
(i)	 ប្រ��ិនុសើ�ីមន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរសើ��ួក�ក់សើដាយម្លាំនុ���ក់កាសើមរាា ជ្ញា�់�ួ�នុ ប្រត្តវូយកនិុងប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយវសីើដំអូ�ក់�័នុធនឹុង

សើហួតុ្តការណ៍ឹខែដំល់សើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយ។
(j)	 សើធើីឱ្យយប្របាកដំថ្នា ភ្ជ�តុ�ងទាំ�ងអ�់�ក់�័នុធនឹុងការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយប្រត្តវូបានុជូខែជូក�ុ�ប្រត្តវូ ប្រ�មូល់ និុងកត់្តប្រ�ទុីក។ 

i.	 រកវសីើដំអូ�ីភ្លាគី្គទីី�ីខែដំល់ប្រ�ខែហួល់ជ្ញាបានុ�ត្តសើហួតុ្តការណ៍ឹសើ�ះ រ �មម្លាំនុកាសើមរាា �ុវត្តិិភ្លា� និុងកាសើមរាា សើ�ផុៃះឯកជូនុ
កំងុត្ត��ន់ុសើ�ះ កត់្តប្រ�ទុីកទីី��ង និុង�ា�មយកវសីើដំអូសើ�ះ។ ប្រ��ិនុសើ�ីមិនុអាច្ចសើមីល់ឬយកបានុសើទី ប្រត្តវូកត់្តប្រ�
ទុីកមូល់សើហួតុ្ត។ ប្រ��ិនុសើ�ីរកមិនុសើ�ីញសើទី ប្រត្តវូកត់្តប្រ�ទុីកថ្នារកមិនុសើ�ីញសើទី។ 

ii.	 �ប្រម្លាំ�់ការសើប្រ�ីអាវធុ ECW ប្រត្តវូប្រ�មូល់���កប្រ��់ ខែផួុប្រ�ញួ ត្តប្រមយុ និុងច្ចា�់ច្ចមួងថ្ងៃនុការទាំញយកទិីនុន័ំុយអាវធុ 
ECW។

(k)	 ក�ណឹត់្តអត្តត�ញ្ជាា ណឹ�ុគ្គគលិ់កសើវជូូសាប្រ�តខែដំល់បានុវាយត្តថ្ងៃមួ ឬបានុផុាល់់ជូ�នុ�យសើវជូូសាប្រ�តដំល់់�ុគ្គគល់សើ�ះ ឬមន្ត្រីនុតី
អាជ្ញាា ធរ។

(l)	 រាល់់ការប្រ�ប្រ�ឹត្តត�ុ��គង ឬអាច្ចជ្ញាការប្រ�ប្រ�ឹត្តតឧប្រកិដំាកមម ប្រត្តវូរាយការណ៍ឹភួ្លាមៗសើ�មន្ត្រីនុតីខែផុកំ�ញូ្ជាការខែដំល់�មប្រ��។

(5)	 ទី�នុ�ល់�ុ�ប្រត្តវូរ��់ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតី៖ ប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយ
(a)	 ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីប្រត្តវូប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយឯកសារនិុងភ្ជ�តុ�ងអ��ីសើហួតុ្តការណ៍ឹទាំ�ងអ�់ឱ្យយបានុទាំន់ុសើ�ល់ សើដីំមែធីា�ថ្នាម្លាំនុភ្លា�

សើ�ញសើល់ញ ប្រតឹ្តមប្រត្តវូ និុងទាំន់ុសើ�ល់សើវ�។ ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីប្រត្តវូកត់្តប្រ�ទុីក�កមមភ្លា�ខែដំល់��កសើគ្គបានុសើធើីអ�ឡុុងសើ�ល់
ប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយ (ឧ. ការប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយរបាយការណ៍ឹខែដំល់ម្លាំនុទាំ�ងអ�់ វសីើដំអូ�ត្តសើដាយអងគភ្លា� វសីើដំអូ�ីភ្លាគី្គទីី�ី អ�ណឹះអ�ណាង
�ីសាកេី រ�ូ�ត្ត ការ�សើងកត្ត ឬ�័ត៌្តម្លាំនុសើ�ីុ�អសើងកត្តសើផុេងសើទីៀត្ត)។

(b)	 ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីប្រត្តវូ�ញ្ជូូូនុរបាយការណ៍ឹការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងខែដំល់មិនុសើ�ញសើល់ញឬមិនុប្រគ្គ�់ប្រ�ន់ុសើ�វញិ សើដីំមែសីើ�ំី�ុ�ការ�ញូ្ជាក់
ឬ�័ត៌្តម្លាំនុល់មូិត្ត�ខែនុមិ។

(c)	 ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីប្រត្តវូផុាល់់អនុុសា�ន៍ុ�ឋមជ្ញា�យល់កេណ៍ឹអកេរ ថ្នាសើតី្តការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងបានុអនុុសើ�ម�មសើ�ល់ការណ៍ឹ
អងគភ្លា�ឬអត់្ត។ ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីក៏ប្រត្តវូក�ណឹត់្តសើ�ល់ការណ៍ឹ ការ�ណឹាុ ះ�ណាា ល់ យុទីធសាប្រ�ត ការសើមីល់ការ�ុ�ប្រត្តវូ ការសើរៀ�ច្ច�
ខែផុនុការនិុងការ�ប្រម��ប្រមលួ់ ជូសើប្រមី�សើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង ឧ�ករណ៍ឹ ប្រ�មទាំ�ងការប្រ�ប្រ�ឹត្តតសើប្រកាយសើហួតុ្តការណ៍ឹនិុង�ញ្ជាា ប្រ�តិ្ត�ត្តតិ
ការខែដំល់សើកីត្តសើឡុងីសើដាយសារសើហួតុ្តការណ៍ឹសើ�ះ សើហីួយកត់្តប្រ�ទុីកកាីកងើល់់និុងអនុុសា�ន៍ុទាំ�ងសើនុះ។



ការអនុុវត្តតប្រ�សើ�ើរ�ំផុុត្ត�ប្រ��់ការរាយការណ៍៍ ការសើ�ុើ�អសើ�េត្ត និុ�ការប្រត្តតួ្តពិិនិុត្តយសើ�ើការសើប្រ�ើក�ំ�ំ 5

(d)	 ប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីប្រត្តវូ�ញ្ជូច�់ការប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងឱ្យយទាំន់ុសើ�ល់សើវ� សើហីួយផុាល់់ការវាយត្តថ្ងៃមួ ប្រ�មទាំ�ងរបាយការណ៍ឹនិុង
ការសើ�ីុ�អសើងកត្តអ��ីការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង �ប្រម្លាំ�់ការប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយការ�ញូ្ជាជ្ញា�នុត��ៃ �់។ 

(6)	 ការប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយការ�ញូ្ជា
(a)	 អំកប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយប្រគ្គ�់រ�ូកំងុឋា�នុុប្រកមថ្ងៃនុការ�ញូ្ជាជ្ញាអំកទីទី�ល់�ុ�ប្រត្តវូច្ច�សើ�ះការធា�នូុវភ្លា�ប្រតឹ្តមប្រត្តវូ ភ្លា�សើ�ញសើល់ញ 

និុងភ្លា�ទាំន់ុសើ�ល់សើវ�ថ្ងៃនុរបាយការណ៍ឹ និុងការសើ�ីុ�អសើងកត្តអ��ីការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង។ អំកប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយនីុម�យៗប្រត្តវូកត់្តប្រ�ទុីក
មតិ្តសើ��ល់់រ��់�ួ�នុ ថ្នាសើតី្តការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយបានុអនុុសើ�ម�មសើ�ល់ការណ៍ឹអងគភ្លា�ឬអត់្ត សើហីួយក�ណឹត់្ត
សើ�ល់ការណ៍ឹ ការ�ណឹាុ ះ�ណាា ល់ យុទីធសាប្រ�ត ឧ�ករណ៍ឹ ឬ�ញ្ជាា សើប្រកាយសើហួតុ្តការណ៍ឹខែដំល់សើកីត្តសើឡុងីសើដាយសារ
សើហួតុ្តការណ៍ឹសើ�ះ សើហីួយកត់្តប្រ�ទុីកកាីកងើល់់និុងអនុុសា�ន៍ុរ��់��កសើគ្គ។

(b)	 ចុ្ចងសើប្រកាយ ប្រ�ធានុអងគភ្លា�ឬ�ុគ្គគល់ទីទី�ល់ការ�ត់្ត��ងប្រត្តវូក�ណឹត់្តថ្នាសើតី្តការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយបានុអនុុសើ�ម�ម
សើ�ល់ការណ៍ឹអងគភ្លា�ឬអត់្ត សើហីួយសើធើីឱ្យយប្របាកដំថ្នាសើ�ល់ការណ៍ឹ ការ�ណឹាុ ះ�ណាា ល់ យុទីធសាប្រ�ត ការសើមីល់ការ�ុ�ប្រត្តវូ 
ការសើរៀ�ច្ច�ខែផុនុការនិុងការ�ប្រម��ប្រមលួ់ ជូសើប្រមី�សើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង ឧ�ករណ៍ឹ ប្រ�មទាំ�ងការប្រ�ប្រ�ឹត្តតសើប្រកាយសើហួតុ្តការណ៍ឹនិុង
�ញ្ជាា ប្រ�តិ្ត�ត្តតិការខែដំល់សើកីត្តសើឡុងីសើដាយសារសើហួតុ្តការណ៍ឹសើ�ះប្រត្តវូបានុសើដាះប្រសាយ។

(c)	 ប្រត្តវូប្របាកដំថ្នាកត់្តប្រ�ទុីក និុងសើ�ីុ�អសើងកត្តរាល់់�ណឹាឹ ងត្តវាា �ី�ុគ្គគល់រងការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយឬ�ុគ្គគល់សើផុេងសើទីៀត្តអ��ី
ការប្រ�ប្រ�ឹត្តត�ុ��គង សើដាយសើ�ង�មនីុតិ្តវធីិ�ប្រម្លាំ�់�ណឹាឹ ងត្តវាា រ��់អងគភ្លា�។

(d)	 មន្ត្រីនុតីខែផុកំ�ញូ្ជាការប្រត្តវូសើធើីការជូូនុដំ�ណឹឹង និុងខែណឹ���នុត�មប្រ�� ប្រ��ិនុសើ�ីការប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង�ងាា ញថ្នា
ម្លាំនុការសើ�ទីប្រ�កាន់ុ�ី�ទីប្រ�ប្រ�ឹត្តតឧប្រកិដំាកមម ឬការ���នុសើ�ល់ការណ៍ឹ រ �មទាំ�ងរាយការណ៍ឹសើ� Criminal Justice 
Training Commission (គ្គណឹៈកមមការ�ណឹាុ ះ�ណាា ល់ខែផុកំយុត្តតិធម៌ឧប្រកិដំាកមម) ខែដំល់ត្តប្រមវូសើដាយប្រកម 
RCW 43.101.135។

(7)	 ការប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយការ�ណឹាុ ះ�ណាា ល់

ប្រគ្គ�ូណឹាុ ះ�ណាា ល់រ��់អងគភ្លា�ប្រត្តវូប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយរបាយការណ៍ឹការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងទាំ�ងអ�់ សើដីំមែកី�ណឹត់្តនិុ�ំការ និុងខែណឹ��ការអភិ្ជវឌឍ
ការ�ណឹាុ ះ�ណាា ល់កំងុសើ�វាកមម។

(8)	  ការសើ�ីុ�អសើងកត្តរដំាបាល់សើលី់កមួ្លាំ�ងសើប្រ�ះថំ្នាក់ដំល់់ជីូវតិ្ត 

សើដាយខែឡុក និុង�ុ��ីការសើ�ីុ�អសើងកត្ត�ទីឧប្រកិដំាសើលី់មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរខែដំល់ជ្ញា�់�ក់�័នុធនឹុងសើហួតុ្តការណ៍ឹសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងសើប្រ�ះថំ្នាក់ដំល់់ជីូវតិ្ត
ខែដំល់សើធើីសើឡុងីសើដាយ Office of Independent Investigations (ការ�ិល័់យសើ�ីុ�អសើងកត្តឯករាជូយ) ខែដំល់�សើងកីត្តសើដាយជូ��ូកទីី 
43.102 RCW ឬ Independent Investigative Team (ប្រកមុសើ�ីុ�អសើងកត្តឯករាជូយ) ខែដំល់�សើងកីត្តសើដាយ Washington 
Administrative Code (WAC, ប្រកមរដំាបាល់ថ្ងៃនុរដំាវាា �ីុនុសើ�នុ) 139-12, សើប្រកាយសើ�ល់សើ�ីុ�អសើងកត្ត�ទីឧប្រកិដំា អងគភ្លា�
ជ្ញា�់�ក់�័នុធប្រត្តវូសើធើីការសើ�ីុ�អសើងកត្តរដំាបាល់ និុងប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយសើហួតុ្តការណ៍ឹសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងសើប្រ�ះថំ្នាក់ដំល់់ជីូវតិ្តឱ្យយទាំន់ុសើ�ល់សើវ� សើដីំមែី
ក�ណឹត់្តថ្នាម្លាំនុការអនុុសើ�ម�មសើ�ល់ការណ៍ឹ និុងនីុតិ្តវធីិរ��់អងគភ្លា�ឬអត់្ត សើហីួយក�ណឹត់្តត្តប្រមវូការ�ប្រម្លាំ�់ការ�ណឹាុ ះ�ណាា ល់។  
សើ�សើ�ល់�ញ្ជូច�់ការសើ�ីុ�អសើងកត្តរដំាបាល់ អងគភ្លា�ជ្ញា�់�ក់�័នុធគ្គ�រខែត្តសើកាះប្រ�ជុូ� Serious Incident Review Board (ប្រកមុប្រ�ឹកោ
ប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយសើហួតុ្តការណ៍ឹធៃន់ុធៃរ)។

Serious Incident Review Board 
អងគភ្លា�អនុុវត្តតន៍ុច្ចា�់នីុម�យៗគ្គ�រខែត្តរកោ Serious Incident Review Board (ប្រកមុប្រ�ឹកោប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយសើហួតុ្តការណ៍ឹធៃន់ុធៃរ) សើដីំមែបី្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយ
សើហួតុ្តការណ៍ឹធៃន់ុធៃរ រ �មទាំ�ងការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងសើប្រ�ះថំ្នាក់ដំល់់ជីូវតិ្តនីុម�យៗ និុងសើហួតុ្តការណ៍ឹខែដំល់�ុគ្គគល់ណាមំ្លាំក់សួា�់កំងុសើ�ល់ជ្ញា�់�ុ�។ 
សើ�ល់��ណឹងថ្ងៃនុការប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយសើនុះគឺ្គវាយត្តថ្ងៃមួឱ្យយបានុច្ចា�់អ��ីសើហួតុ្តការណ៍ឹសើដីំមែ ី(1) ប្របាកដំថ្នាមន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរបានុសើប្រ�ី�ិទីធិអ�ណាច្ចរ��់�ួ�នុ
សើដាយប្រ��ច្ចា�់ និុងប្រ���មការរ�ឹំងទុីក ការ�ណឹាុ ះ�ណាា ល់ និុងសើ�ល់ការណ៍ឹរ��់អងគភ្លា� សើហីួយ (2) ក�ណឹត់្តថ្នាប្រត្តវូម្លាំនុការ
�ណឹាុ ះ�ណាា ល់ ឬខែកខែប្រ�សើ�ល់ការណ៍ឹឬអត់្ត។ 

ដំ�សើណីឹរការប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយថ្ងៃផុៃកំងុសើនុះគ្គ�រខែត្ត�ខែនុមិ�ីសើលី់ការសើ�ីុ�អសើងកត្តសើផុេងសើទីៀត្តខែដំល់សើធើីសើឡុងីសើដាយ Office of Independent Investiga-
tions, Independent Investigative Team ឬអងគភ្លា��ងសើប្រ�សើផុេងសើទីៀត្តខែដំល់ម្លាំនុខែដំនុ�មត្តកិិច្ចចសើលី់ការសើ�ីុ�អសើងកត្ត ឬវាយត្តថ្ងៃមួ
សើហួតុ្តការណ៍ឹសើនុះ។  

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=43.101.135


ការអនុុវត្តតប្រ�សើ�ើរ�ំផុុត្ត�ប្រ��់ការរាយការណ៍៍ ការសើ�ុើ�អសើ�េត្ត និុ�ការប្រត្តតួ្តពិិនិុត្តយសើ�ើការសើប្រ�ើក�ំ�ំ 6

Serious Incident Review Board អាច្ចប្រត្តវូបានុកុ�ប្រ�ជុូ�សើដីំមែបី្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយកាល់ៈសើទី�ៈជុូ�វញិការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយសើ��មការ�សើប្រមច្ចរ��់
ថំ្នាក់ដឹំក��អងគភ្លា�។  

(1)	 ���ភាពិ 
កំងុករណីឹអាច្ចសើ�រ �ច្ច ប្រកមុប្រ�ឹកោសើនុះគ្គ�រខែត្តម្លាំនុ�ុងតិ្តច្ច៖  
(a)	 ប្រ�ធានុអងគភ្លា� ឬអំកទីទី�ល់ការ�ត់្ត��ងជ្ញាន់ុ�ព�់�ីប្រ�ធានុអងគភ្លា�
(b)	�ម្លាំជិូកមន្ត្រីនុតីខែផុកំ�ញូ្ជាការមំ្លាំក់សើទីៀត្ត ឬអំកទីទី�ល់ការ�ត់្ត��ងខែដំល់មិនុ�ក់�័នុធនឹុងសើហួតុ្តការណ៍ឹសើ�ះ
(c)	 មន្ត្រីនុតី�ណឹាុ ះ�ណាា ល់ និុង
(d)	�ម្លាំជិូក�ហួគ្គមន៍ុមក�ីខែដំនុ�មត្តកិិច្ចចកំងុត្ត��ន់ុខែដំល់មិនុខែមនុជ្ញាមន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរ។

(2)	 វសិា�ភាពិ និុ�ទំនួុ�ខុុ�ប្រត្តវូ
សើដាយ�ិ�រណាសើលី់អ�ណឹះអ�ណាង ការ��រច្ចសើមីួយ របាយការណ៍ឹ និុងភ្ជ�តុ�ងទាំ�ងអ�់�ីសើហួតុ្តការណ៍ឹ Serious Incident 
Review Board ម្លាំនុភ្លារកិច្ចចវាយត្តថ្ងៃមួទិីដំាភ្លា�ទាំ�ងអ�់ថ្ងៃនុសើហួតុ្តការណ៍ឹ និុងផុាល់់អនុុសា�ន៍ុសើដាយគិ្គត្តសើលី់យុទីធសាប្រ�ត ការ
�ណឹាុ ះ�ណាា ល់ សើ�ល់ការណ៍ឹ និុងឧ�ករណ៍ឹ។ 
ខែផុកំខែដំល់ប្រកមុប្រ�ឹកោសើនុះគ្គ�រខែត្ត�ិ�រណារ �មម្លាំនុជ្ញាអាទី៖៍  
(a)	 ការ�សើប្រមច្ចចិ្ចត្តត�មយុទីធសាប្រ�ត រ �មម្លាំនុការប្របាប្រ�័យទាំក់ទីង និុងការសើរៀ�ច្ច�ខែផុនុការ មុនុសើ�ល់សើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងកាយ
(b)	កប្រមិត្តខែដំល់មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរបានុសើប្រ�ីយុទីធសាប្រ�ត�នុយិភ្លា��នុតឹ្តង
(c)	 ប្រ��ិទីធភ្លា�ថ្ងៃនុការសើមីល់ការ�ុ�ប្រត្តវូ�ីច្ចម្លាំៃ យ ឬសើ�កខែនួុងសើកីត្តសើហួតុ្ត
(d)	 ប្រ��ិទីធភ្លា�ថ្ងៃនុការទាំក់ទីង�មវទិីយ ុ(រ �មទាំ�ងអំក�ញ្ជូូូនុសារ)
(e)	 ប្រ��ិទីធភ្លា� និុងឧ�ករណ៍ឹ�មប្រ��ខែដំល់ម្លាំនុសើប្រ�ី
(f)	 ថ្នាសើតី្តសើ�ល់ការណ៍ឹ�ច្ចចុ�ែនុបំានុផុាល់់ការខែណឹ��ប្រគ្គ�់ប្រ�ន់ុដំល់់មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរខែដំល់ជ្ញា�់�ក់�័នុធឬអត់្ត
(g)	 ថ្នាសើតី្តការ�ណឹាុ ះ�ណាា ល់�ច្ចចុ�ែនុមំ្លាំនុភ្លា�ប្រគ្គ�់ប្រ�ន់ុ សើដីំមែឱី្យយមន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរសើប្រត្តៀម�ួ�នុ�ប្រម្លាំ�់កាល់ៈសើទី�ៈច្ច�សើ�ះមុ� 
(h)	ការ�សើប្រមច្ចចិ្ចត្តតសើប្រកាយសើហួតុ្តការណ៍ឹ រ �មទាំ�ងប្រ��ិទីធភ្លា�ខែដំល់មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរសើ�កខែនួុងសើកីត្តសើហួតុ្តបានុ�ាូរសើ�សើប្រ�ីជូសើប្រមី��សើន្ត្រីងាគ ះ 

និុងបានុផុាល់់ឬបានុ�ប្រម��ប្រមលួ់ដំល់់ការ�សើន្ត្រីងាគ ះ�ឋម។
(i)	 ការប្របាប្រ�័យទាំក់ទីងជ្ញាម�យអំកជូ��ញខែ�ទាំ��ុ�ភ្លា� [ឧ. Emergency Medical Technicians (EMT, អំកជូ��ញ

�សើន្ត្រីងាគ ះ��ៃ ន់ុ) ជូ�នុ�យការប្រគ្គសូើ�ទីយ] 
(j)	 ប្រ��ិទីធភ្លា�ថ្ងៃនុការប្របាប្រ�័យទាំក់ទីងជ្ញាម�យប្រគ្គសួារ�ុគ្គគល់រងរ��� សើដីំមែជូីូនុដំ�ណឹឹងដំល់់��កសើគ្គអ��ីសើហួតុ្តការណ៍ឹ
(k)	 ប្រ�តិ្ត�ត្តតិការសើមីល់ការ�ុ�ប្រត្តវូសើប្រកាយសើ�ល់សើប្រ�ីកមួ្លាំ�ង រ �មទាំ�ងការរកោភ្ជ�តុ�ង និុងការក�ណឹត់្តអត្តត�ញ្ជាា ណឹសាកេី និុង
(l)	 គុ្គណឹភ្លា�ថ្ងៃនុរបាយការណ៍ឹអ��ីសើហួតុ្តការណ៍ឹ

(3)	 កិចំចការប្រត្តវូ�សើប្រម្បីចំ
(a)	Review Board គ្គ�រខែត្តម្លាំនុវធីិដំ�សើណីឹរការផូួុវការ សើដីំមែកីត់្តប្រ�ទុីក អនុុវត្តត និុង�មដានុអនុុសា�ន៍ុទាំ�ងអ�់ ក៏ដូំច្ចជ្ញាកិច្ចចការ

ប្រត្តវូ�សើប្រមច្ចខែដំល់សើកីត្តសើច្ចញ�ីកិច្ចច�ិភ្លាកោរ��់ប្រកមុប្រ�ឹកោសើនុះ សើដាយផុាល់់ត្តមួ្លាំភ្លា�ដំល់់សាធារណឹជូនុ សើ�សើ�ល់ខែដំល់អាច្ច
សើ�រ �ច្ច។  

(b)	 សើ�សើ�ល់�ញ្ជូច�់កិច្ចចប្រ�ជុូ�រ��់ Review Board មាងៗ ប្រកមុប្រ�ឹកោសើនុះគ្គ�រខែត្ត�ត់្ត��ង�ម្លាំជិូកមំ្លាំក់ឱ្យយ��រច្ចសើមីួយមន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរ
ខែដំល់ជ្ញា�់�ក់�័នុធ មន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធរជ្ញាសាកេី និុងប្រ�ធានុមន្ត្រីនុតីសើ�កខែនួុងសើកីត្តសើហួតុ្ត �ក់�័នុធនឹុង�ញ្ជាា ទាំ�ងអ�់ខែដំល់បានុក�ណឹត់្ត
សើដាយ Review Board។ 

(c)	Review Board គ្គ�រខែត្តប្របាប្រ�័យទាំក់ទីងអ��ីសើមសើរៀនុខែដំល់មន្ត្រីនុតីអងគភ្លា�ទាំ�ងអ�់បានុសើរៀនុ។  



ការអនុុវត្តតប្រ�សើ�ើរ�ំផុុត្ត�ប្រ��់ការរាយការណ៍៍ ការសើ�ុើ�អសើ�េត្ត និុ�ការប្រត្តតួ្តពិិនិុត្តយសើ�ើការសើប្រ�ើក�ំ�ំ 7

�វនុកម្បីមសើ�យឯករាជយសើ�ើសើ�តុ្តការណ៍៍សើប្រ�ើក�ំ�ំ និុ��ំសើណ៍ើ រការ
ប្រត្តតួ្តពិិនិុត្តយការសើប្រ�ើក�ំ�ំ

អងគភ្លា�គ្គ�រខែត្ត�ិ�រណាជូ�ល់�វនុករឯករាជូយ សើដីំមែបី្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយសើហួតុ្តការណ៍ឹសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងសើប្រ�ះថំ្នាក់ដំល់់ជីូវតិ្ត និុងរ���រាងកាយធៃន់ុធៃរ ខែដំល់
�ងកឱ្យយម្លាំនុកាីកងើល់់ទាំ�ងកំងុ និុងសើប្រ�អងគភ្លា�។  អងគភ្លា�ក៏គ្គ�រខែត្ត�ិ�រណាជូ�ល់�វនុករឯករាជូយជ្ញាប្រ��� សើដីំមែបី្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយកប្រមិត្តថ្ងៃនុ
សើ�ល់ការណ៍ឹសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងរ��់អងគភ្លា�ផុងខែដំរ សើហីួយការរ�ឹំងទុីក�ក់�័នុធនឹុងការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងសើដាយមន្ត្រីនុតីអាជ្ញាា ធររ��់�ួ�នុក��ុងប្រត្តវូបានុអនុុវត្តត
�មរយៈការ�ណឹាុ ះ�ណាា ល់ និុងដំ�សើណីឹរការប្រត្តតួ្ត�ិនិុត្តយការសើប្រ�ីកមួ្លាំ�ងរ��់អងគភ្លា�។ ការរកសើ�ីញ និុងអនុុសា�ន៍ុរ��់�វនុករឯករាជូយ
គ្គ�រខែត្តកត់្តប្រ�ទុីកកំងុរបាយការណ៍ឹសាធារណឹៈ។  
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