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សេចក្្តេម្ងេប 

គចក្ោកបញ្ចប់ផែនការសក្ោប់អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញកនុកត លាការកមពជុា (“អកគជំន ំជក្មះ”) ក្តូវបាន 

ចរៀបចំច ៊ើកជាចល៊ើកែំបូកចៅផខមី  ឆ្ន ំ២០១៤ ចោយឆ្កកាត់ការរិចក្គាះរិភាកាចយាបល់រីសំណាក់ 

ការិយាល័យរែឋបាល ជាមួយនឹកចៅក្កមននអកគជំន ំជក្មះចែេកៗ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត និកសហ 

ក្រះរាជអាជាា ទក់ទ្ិននឹកការទ្ទ្ួលខ សក្តូវរបស់រួកគាត់។ ចនះគឺជាការចធវ៊ើបចចបុបននភារក្បចំក្តីោសទ្ ី

១៥ នន គចក្ោកបញ្ចប់ផែនការចនះផែលបញ្ចប់ចៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៧។  

ចៅកនុកកំ ុកក្តីោសចនះអកគជំន ំជក្មះបានបនតរិភាកាសចក្មចអំរីសាលក្កម និកចធវ៊ើចសចកតីក្ាក 

សាលក្កម។ 

ចៅកនុកកំ ុកចរលក្តីោសចនះ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតបាន ទ្ទ្ួលែីកាសននិោឋ នសាា រររីការិយាល័យ

សហក្រះរាជអាជាា កនុកសំណ ចំរឿក០០៣ និកចចម្៊ើយតបរបស់ចមធាវីការារកតីចទនឹក ែីកាសននិោឋ ន 

សាា រររបស់សហក្រះរាជអាជាា កនុកសំណ ំចរឿក០០៤/០២។ កនុកសំណ ំចរឿក០០៤ សហក្រះរាជអាជាា  

អនតរជាតិបានោក់បណត ឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកចសចកតីសចក្មច ទក់ទ្ិននឹកសំចណ៊ើស ំបចំរញកិចចចស ៊ើបសួរ 

បផនាម ផែលរារំាកមិនឲ្យបញ្ជូនសំណ ំចរឿកចនះចៅសហក្រះរាជអាជាា ស ំចសចកតសីននិោឋ នសាា ររ។ ចមធាវី 

ការារកតីបានោក់ញតតិស ំចោឃភារ។ 

គចក្ោកបញ្ចប់ផែនការចនះក្តូវបានចធវ៊ើបចចបុបននភារ កនុកចគាលបំណកចែ៊ើមបីឆ្ះុបញ្ច កំអំរី សាា នភារ 

ននែំចណ៊ើរការនីតិវិធីត លាការគិតក្តឹមនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៧។  

I.  សេចក្្តសែតើរ 

1 អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញកនុងតុលាការកម្ពជុា (“អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញ”)វ បាន្ចាប់ពែតើម្ែំពណើរការរបស់

ខ្លួន្ពៅផខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ំ២០០៦ ន្ិងបាន្ែំពណើរពេញពលញបន្ទា ប់េីការអន្ុម្័តវេសានន្ផ្ែាកនុងពៅកនុងផខ្ម្ិថុន្ទ 

ឆ្ន ំ២០០៧។ អណតិតរបស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញ គឺពែើម្បីកាត់ពសចកតី “ពម្ែឹកន្ទជំាន្់ខ្ពស់កម្ពជុារបជា

ធិបពតយ្យ ន្ិងជន្ទងំឡាយ្ផែលទទួលខុ្សរតូេខ្ពស់បំែុតចំព ះឧរកិែឋកម្ម ន្ិងការរំពលាភយ៉ា ងធងន្់ធងរ

ពៅពលើចាប់រេហ្មទណឌ កម្ពជុា ការរំពលាភពៅពលើចាប់ម្ន្ុសសធម្ ៌ ន្ិងទាល ប់អន្តរជាតិ រេម្ទងំការ
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រំពលាភពលើអន្ុសញ្ញញ អន្តរជាតិ ផែលរបពទសកម្ពជុាទទួលមគ ល់ ពហ្ើយ្ផែលបាន្របរេឹតតកនុងអំឡុងផ្ថងទី

១៧ ផខ្ ពម្ម ែល់ផ្ថងទី ០៦ ផខ្ ម្ករា ឆ្ន ំ១៩៧៩”1។  

2 គពរាងបញ្ចប់ផែន្ការពន្ះបាន្បរសាយយ្យ៉ា ងលម្អិតពោយ្អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញកនុងបរសាបទផ្ន្ចសចកតី

សចក្មចរបស់ម្ហាសន្និបាតអងគការសហ្របជាជាតិ A/RES/68/247B ផែលកនុងចំពោម្បញ្ញា

ពែសងៗពទៀត បាន្កំណត់អាណតតិរបស់អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញឲ្យពរៀបចំយុ្ទធមស្តសតបញ្ចប់ ពោយ្ាន្

ផែន្ទីបង្ហា ញែលូេចាស់លាស់ម្ួយ្។ ឯកមរពន្ះពធើវពឡើងពោយ្អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញពោយ្ាន្ការ

េិពរោះពយបល់តាម្រយ្ៈការសាយល័យ្រែឋបាលជាម្ួយ្ពៅរកម្អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ អងគជំន្ុំជរម្ះមលា

ែំបូង ន្ិងអងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូល សហ្ពៅរកម្ពសុើបអពងេត ន្ិងសហ្រេះរាជអាជាា អំេីការទទួល

ខុ្សរតូេរបស់េួកពគ។ អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញ ពធវើបចចបុបន្នភាេផែន្ការបញ្ចប់ពន្ះពរៀងរាល់រតីាស។ 

ឯកសារចនះគឺជាកំផណចល៊ើកទ្ី១៥ ចហ៊ើយបានបញ្ចូលនូវការផកតក្មូវ   ចោយផែែកចល៊ើការវិវតតនន 

ែំចណ៊ើរការនីតិវិធីត្តមែ្ូវត លាការផែលកំរ កក្បក្រឹតតចៅកនុករវាកនងៃទ្ី ១ ផខ ត លា ែល់នងៃទ្ី ៣១ ផខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០១៧។ 

3 ឯកមរពន្ះពតត តជាេិពសសពលើការេសាេតតន្ន៍្ទពេលថមីៗពន្ះ ពៅកនុងសំណុំពរឿងផែលចៅចសសសល់ទងំបី

ផែលបចចបុបននកំេុងសាិតពៅចំព ះម្ុខ្ អ.េ.ត.ក ន្ិងែតល់ន្ូេេ័ត៌ាន្អំេីរបពភទផ្ន្ពរឿងកតី រេម្ទងំ

មា ន្ភាេផ្ន្សំណុំពរឿងទងំពន្ទះ រេម្ទងំជំហាន្ន្ទន្ទផែលរតូេបំពេញ ម្ុន្ពេលកិចចែំពណើរការន្ីតិេសាធី

តាម្ែលូេតុលាការទក់ទិន្ន្ឹងសំណុំពរឿងកំេុងរង់ចាបំចចបុបន្នពៅចំព ះម្ុខ្អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញ បញ្ចប់

ជាមា េរតាម្ែលូេចាប់។ សហក្រះរាជអាជាា បានផងក្ជាសាធារណៈថា នឹករ ំោនសំណ ចំរឿកបផនាម

ចទ្ៀតចទ្ ប ា ប់រីសំណ ចំរឿក ០០៣ និក ០០៤2។ ចហត ចនះ សំណ ំចរឿកផែលោន ចរលចនះគឺជា 

សំណ ំចរឿកសរ បផែល អ.េ.ត.ក. ក្តូវចត់ការត្តមនីតិវិធី។ 

                                                           
1 កិចចរេម្ពរេៀងរវាងអងគការសហ្របជាជាត ិន្ិងរាជរោឋ ភិបាលកម្ពជុាទក់ទងន្ឹងការកាត់ពសចកីតពៅពរកាម្ចាបក់ម្ពជុា ន្ូេឧរកិែឋកម្ម

ផែលបាន្របរេឹតតពឡើងពៅកនុងរយ្ៈកាលផ្ន្កម្ពជុារបជាធិបពតយ្យ។ 

2
 ចសចកតីក្បកាសរ័ត៌ោនរបស់សហក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិសតីទី្៖ អំរកីារោក់ជូននូវែីកាសននិោឋ នបញ្ជូនចរឿកឲ្យចស ៊ើបសួរងមីៗ ចំនួន ២ 

ចចញែាយនងៃទី្ ៨ ផខ កញ្ញ  ឆ្ន ំ ២០០៩ (www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC_Act_Int_Co_Prosecutor_8_

Sep_2009_(Eng).pdf)។ ចសចកតីផងក្ការណ៍សាធារណៈចោយសហក្រះរាជអាជាា ទក់ទិ្ននឹកការចស ៊ើបអចកេតកនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC_Act_Int_Co_Prosecutor_8_Sep_2009_(Eng).pdf)
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC_Act_Int_Co_Prosecutor_8_Sep_2009_(Eng).pdf)
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4 សំណ ំចរឿក០០១ ក្បឆំ្កនឹក កាកំ ចហគចអា៊ា វ (ចៅ ឌ ច) គឺជាសំណ ំចរឿកែំបូកផែលជំន ំជក្មះចៅ 

ចំចាះម ខអកគជំន ំជក្មះ អ.េ.ត.ក. ។ ចៅនងៃទ្ី០៣ ផខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១២ អកគជំន ំជក្មះត លាការកំរូល 

បានក្បកាសសាលែីការបស់ខួ្នចៅកនុកបណត ឹកសាទ្ កខក្បឆំ្កនឹកសាលក្កមរបស់អកគជំន ំជក្មះសាលា

ែំបូក ចធវ៊ើឲ្យសំណ ំចរឿកចនះក្តូវបានបញ្ចប់សាា ររ។ កាកំ ចហគចអា៊ា វ ក្តូវបានែត ា ចទសោក់រនធ គារ

អស់មួយជីវិត។ 

5 អងគជំន្ុំជរម្ះបាន្បំផបកបទពចាទពៅកនុងសណំុំពរឿង ០០២ ពៅជាសេន្ទការតូចៗចំន្ួន្េីរ ។ អកគជំន ំ 

ជក្មះសាលាែំបូកបានចចញសាលក្កមពៅកនុងសេន្ទការែំោក់កាលទីមួ្យ្ផែលអកគជនំ ំជក្មះវិសាមញ្ញ 

កំណត់ព ម្ ះសំណុំពរឿងថា សំណុំពរឿង០០២/០១ ចៅនងៃទ្ី ០៧ ផខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ ក្បឆំ្កនឹក នួន 

ជា និក ចខៀវ សំែន។ ជនជាប់ចចទ្រីរ ក់ចទ្ៀតចៅកនុកចរឿកកតី គឺ ចអៀក សារី និក ចអៀក ធីរិទ្ធ បាន

ទ្ទ្ួលមរណភារចៅនងៃទ្ី ១៤ ផខ មី  ឆ្ន ំ ២០១៣ និកនងៃទ្ី ២២ ផខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥  

ចហត ចនះចហ៊ើយ កិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធីក្បឆំ្កនឹករួកចគក្តូវបានរំលត់។ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកបាន

រកចឃ៊ើញថា ចខៀវ សំែន និក នួន ជា ោនរិរ ទ្ធភាររីបទ្ទក្កិែឋក្បឆំ្កនឹកមន សេជាតិ ផែលបាន

ក្បក្រឹតតកនុកអំ ុកនងៃទ្ី១៧ ផខចមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ែល់នងៃទ្ី៦ ផខធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៧ និកក្តូវបានែត ា ចទស

ោន ក់ៗឲ្យជាប់រនធ គារអស់មួយជី វិត។ ទកំ នួន ជា និក ចខៀវ សំែន បានោក់បណត ឹកសាទ្ កខក្បឆំ្ក

នឹកសាលក្កមសាលាែំបូក។ សហក្រះរាជអាជាា ក៏បានោក់បណត ឹកសាទ្ កខកក្មិត ក្តឹមផតចសន៊ើស ំចសចកតី

ក្បកាសជាក្បចយាជន៍ចៅចល៊ើការអន វតតទ្ក្មក់ទ្ូលាយបំែ ត ននសហទក្កិែឋកមម រួមផែលចៅថា JCE 
III ជាទ្ក្មក់ទ្ទ្ួលខ សក្តូវមួយចៅចំចាះម ខអកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញ។ ែំចណ៊ើរការនីតិវិធីបណត ឹកសាទ្ កខ

កនុកសំណ ចំរឿកចនះក្តូវបានបញ្ចប់ចៅនងៃទ្ី២៣ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៦ ចោយោនការក្បកាសសាលែីកា

អកគជំន ំជក្មះត លាការកំរូល និកបិទ្ែ្ូវតវា៉ា ។ អកគជំន ំជក្មះត លាការកំរូលតមេល់សាលក្កមសាលា

ែំបូកផែលែត ា ចទសជនជាប់ចចទ្ទកំរីរោក់រនធ គារអស់មួយជីវិត។  

                                                                                                                                                                                           

ចចញែាយនងៃទី្ ៥ ផខ មិង   ឆ្ន ំ ២០១២ (www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC%20OCP%205%20June%

202012%20En.pdf) និកចសចកតផីងក្ការណ៍ចោយសហក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិទក់ទិ្ននឹកបនាកុការងាររបស់ អ.វ.ត.ក ចចញែាយ

នងៃទី្ ២៦ ផខ វិចឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៤ (http://www.eccc.gov.kh/en/articles/statement-international-co-prosecutor-regarding-

eccc-caseload)។ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC%20OCP%205%20June%202012%20En.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC%20OCP%205%20June%202012%20En.pdf
http://www.eccc.gov.kh/en/articles/statement-international-co-prosecutor-regarding-eccc-caseload
http://www.eccc.gov.kh/en/articles/statement-international-co-prosecutor-regarding-eccc-caseload
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6 ការជំន ំជក្មះទ្ីរីរកំរ កែំចណ៊ើរការកនុកចរលបចចបុបននចនះ ផែលអកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញោក់ច ម្ ះថា 

សំណ ំចរឿក ០០២/០២ គឺចតត តចល៊ើជចក្ម៊ើសតំណាកបទ្ចចទ្មួយចំនួនផែលចៅសល់ក្បឆំ្កនឹកជនជាប់

ចចទ្ នួន ជា និក ចខៀវ សំែន។ បទ្ចចទ្ទកំច ះរួមោន៖ អំចរ៊ើក្បល័យរូជសាសន៍ ទក្កិែឋកមម 

សង្គ្ងាគ ម និកទក្កិែឋកមមក្បឆំ្កមន សេជាតិចល៊ើក្បធានបទ្ ការក្បក្រឹតតិចល៊ើជនជាតិចម ចវៀតណាម 

សហករណ៍ក្ត្តកំក់ (រួមទកំមនាីរសនតិស ខក្កាកំត្តចន់និកការក្បក្រឹទ្ធចល៊ើរ ទ្ធសាសនិក) ការោឋ នទ្ំនប់

១មករា ការោឋ នសាកសក់ក្រលានយនតចហាះកំរក់ឆ្ន ំក មនាីរសនតិស ខអូរកផនេក ភ្នំចក្កាល និកស-២១ 

ការចបាសសោែ តនែាកនុក និកការោក់បទ្បញ្ជ ចល៊ើអាាហ៍រិាហ៍។ សវ ការចល៊ើភ្សតតុ្តកចប់ចែត៊ើម

ចៅនងៃទ្ី០៨ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ចហ៊ើយបញ្ចប់ចៅនងៃទ្ី១១ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៧។ អកគជំន ំជក្មះ 

សាលាែំបូកបានចប៊ើកសវ ការចំនួន២៧៤នងៃ និកសាត ប់សកខីកមមសាកេចំីនួន ១១៤  ក់ ចែ៊ើមបណត ឹក 

រែឋបបចវណីចំនួន ៦៣  ក់ និកអនកជំ ញចំនួន៨ ក់។ សហចមធាវី មំ ខតំណាកចែ៊ើមបណត ឹក

រែឋបបចវណីបានោក់សំចណ៊ើទមទរសណំកច កចក្កាយរបស់ខួ្នចៅនងៃទ្ី ៣០ ផខ ទសភា ឆ្ន ំ ២០១៧ 

និកចសចកតីសននិោឋ នបផនាមចល៊ើបញ្ា ងវិកាចៅនងៃទ្ី៣០ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧។ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូក 

បានសាត ប់ចសចកតីសននិោឋ នបញ្ចប់ការរិភាកាចែញចោលរីនងៃទ្ី ១៣ ែល់នងៃទ្ី ២៣ ផខ មិង   ឆ្ន ំ 

២០១៧។ បចចបុបននចនះ អកគជំន ំជក្មះកំរ ករិភាកាសចក្មចអំរីសាលក្កមរបស់ខួ្ន និកចធវ៊ើចសចកតីក្ាក 

សាលក្កមចោយោនសំអាកចហត  ផែលសាលក្កមចនះរំរឹកថានឹកចចញចៅក្តឹម ក្តីោសទ្ីរីរឆ្ន ំ 

២០១៨។  

7 ចៅនងៃទ្ី២៧ ផខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៧ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូក បានចចញចសចកតីសចក្មចបញ្ចប់កិចចនីតិវិធី 

ាក់រ័នធនឹកអកគចហត ផែលោនផចកចៅកនុកែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក០០២ ផែលមិនោន 

បញ្ចូលចៅកនុកសំណ ំចរឿក០០២/០១ ឬ០០២/០២។ ចហត ែូចចនះ ែំចណ៊ើរការនីតិវិធីត លាការកនុកសំណ ំ

ចរឿក០០២ នឹកក្តូវបញ្ចប់ចៅចរលសាលក្កមសំណ ំចរឿក០០២/០២ ចូលជាសាា ររ។ 

8 សាា នភារននការចស ៊ើបអចកេតសំណ ំចរឿក០០៣ និក ០០៤ ោនែូចខាកចក្កាម៖  

ក- ចៅនងៃទ្ី១០ ផខកកេោ ឆ្ន ំ២០១៧ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតបានចចញែីកាែំចណាះ ក្សាយ 

ចោយោនសោែ កចហត ចរញចលញចល៊ើកផលកចចទ្ក្បកាន់សំណ ំចរឿក ០០៤/០១។ ែីកាែំចណាះក្សាយ 

កំរ កសាិតកនុកែំណាក់កាលបណត ឹកទទ្ធរណ៍ចៅចំចាះម ខអកគប ចរជំន ំជក្មះ។ 
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ខ- ចៅនងៃទ្ី២៥ ផខកកេោ ឆ្ន ំ២០១៧ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតអនតរជាតិបានបានបញ្ជូន សំណ ំ 

ចរឿក០០៣ ចៅការិយាល័យសហក្រះរាជអាជាា រិនិតយចែ៊ើមបីចធវ៊ើចសចកតីសននិោឋ នសាា ររ។ សហក្រះរាជ 

អាជាា បានោក់ចសចកតីសននិោឋ នសាា ររចៅនងៃទ្ី២៧ ផខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧។ ែីកាែំចណាះក្សាយកនុក 

សំណ ំចរឿកចនះរំរឹកថានឹកចចញចៅក្តីោសទ្ី៣ ឆ្ន ំ២០១៨។ 

គ- ចៅនងៃទ្ី ១៨  និក ២១ ផខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៧ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតបានទ្ទ្ួលែីកា 

សននិោឋ នសាា ររចំនួនរីរកនុកសំណ ំចរឿក០០៤/០២រីសហក្រះរាជអាជាា ជាតិ និក សហក្រះរាជអាជាា  

អនតរជាតិ។  ចៅនងៃទ្ី៣០ ផខត លា  សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតបានទ្ទ្ួលចចម្៊ើយតបរបស់ចមធាវីការ 

ារកតី។ ែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿកចនះរំរឹកថានឹកចចញចៅក្តីោសទ្ី២ ឆ្ន ំ ២០១៨។ 

ឃ- ចៅនងៃទ្ី ៥ ផខ កញ្ញ  ឆ្ន ំ ២០១៧ កិចចចស ៊ើបសួរ ចៅកនកុសំណ ំចរឿក ០០៤ ក្តូវបានបញ្ចប់ 

ជាចល៊ើកទ្ី២ ចក្កាយរីចោះក្សាយសំចណ៊ើបផនាមជាចក្ច៊ើនរីភាគី។  ចៅនងៃទ្ី២៥ ផខត លា ឆ្ន ំ២០១៧ 

សហក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិបានោក់បណត ឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកចសចកតីសចក្មចទក់ទ្ិននឹកសំចណ៊ើស ំ

បំចរញកិចចចស ៊ើបសួរបផនាមកនុកសំណ ំចរឿក០០៤។ សំណ ំចរឿកចនះអាចបញ្ជូនចៅសហក្រះរាជអាជាា  

ចធវ៊ើចសចកតីសននិោឋ នសាា ររបានផតចៅចរលផែលោនចសចកតីសចក្មចចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណ៍ក្តូវចចញចោយ 

អកគប ចរជំន ំជក្មះប៉ា ចណាណ ះ។ ែីកាែំចណាះក្សាយចៅកនុកចរឿកកតីចនះ រំរឹកថានឹកចចញចៅកនុកអំ ុក 

ក្តីោសទ្ី៤ ឆ្ន ំ ២០១៨។ 

9 ត្តមរយៈការវិវតតន៍កនុកក្តីោសច កចក្កាយចនះ គចក្ោកបញ្ចបផ់ែន្ការរបស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញ 

កំណត់ក្រឹតតិការណ៍សំខាន្់ចំន្ួន្១០សរាប់សំណុំពរឿងផែលអកគជំន ំជក្មះ  បានទ្ទ្ួល។ ក្រឹតតិការណ៍ 

សំខាន្់ផែលពៅពសសសល់ពៅកនុងសំណុំពរឿង០០២ ន្ិង ការេាករណ៍ ផែល ក់េ័ន្ធគឺ៖ 

(i) ការពចញមលរកម្ពៅកនុងសំណុំពរឿង០០២/០២ (រតីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៨)។ 

(ii) ពេលពេលាកំណត់ផ្ន្ការោក់បណត ឹងមទុកខរបឆំ្ងន្ឹងមលរកម្ កនុងសណំុំពរឿង០០២/០២

(រតីាសទី៣ ឆ្ន ំ២០១៨) និក  
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(iii) ពចញមលែីកាពៅកនុងសណំុពំរឿង០០២/០២ ក្បសិនចប៊ើោនបណត ឹកសាទ្ កខ (រតីាសទី១ 

ឆ្ន ំ២០២០)។ 

10 ពៅកនុងសំណុំពរឿង ០០៣ សណំ ំចរឿក០០៤ សំណ ំចរឿក០០៤/០១ និកសំណ ំចរឿក០០៤/០២ ក្រឹតតិការណ៍

ោច់ពោយ្ផឡក រតូេបាន្កំណត់សរាបែំ់ោក់កាលពសុើបសួរ ផែលពៅពសសសល់ ពហ្ើយ្ កនុង 

ករណីាន្ការពចាទរបកាន្់ពន្ទះន្ឹងាន្ក្រឹតតិការណ៍សំខាន់បផន្ាម្ពទៀតសរាប់ែំោក់កាលជំន្ុំជរម្ះ 

និង បណត ឹងមទុកខ3។ ក្រឹតតិការណ៍សំខាន្ស់រាបែំ់ោក់កាលពសុើបអពងេតផែលបនតពៅពសសសល់ គឺ៖  

(iv) ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក០០៣ ជាមួយនឹកចសចកតីសចក្មច ថាចត៊ើបញ្ជូន 

ចរឿកចៅជក្មះ ឬក៏បញ្ចប់កិចចនីតិវិធី (ក្តីោសទ្ី៣ ឆ្ន ំ២០១៨)។  

(v) ចសចកតីសចក្មចចោយអកគប ចរជំន ំជក្មះចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណ៍ណាមួយ ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះ 

ក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក០០៣ ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូនចរឿកចៅជំន ំជក្មះ ឬបញ្ចប់កិចចនីតិវិធីកនុកសំណ  ំ

ចរឿកច ះ (ក្តីោសទ្ី២ ឆ្ន ំ២០១៩) ។  

(vi) ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយសំណ ំចរឿក០០៤ ជាមួយនឹកចសចកតីសចក្មចថាចត៊ើបញ្ជូនចរឿកចៅ 

ជក្មះ ឬក៏បញ្ចប់កិចចនីតិវិធី (ក្តីោសទ្ី៤ ឆ្ន ំ២០១៨)។ 

(vii) ចសចកតីសចក្មចរបស់អកគប ចរជំន ំជក្មះចៅចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ 

កនុកសំណ ំចរឿក០០៤ ថាចត៊ើបញ្ជូនចរឿកចៅជក្មះ ឬក៏បញ្ចប់កិចចនីតិវិធី (ក្តីោសទ្ី៣ 

ឆ្ន ំ២០១៩)។ 

(viii) ចសចកតីសចក្មចរបស់អកគប ចរជំន ំជក្មះចៅចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ 

សំណ ំចរឿក០០៤/០១ ថាចត៊ើបញ្ជូនចរឿកចៅជក្មះ ឬក៏បញ្ចប់កិចចនីតិវិធី (ក្តីោសទ្ី២ 

ឆ្ន ំ២០១៨) ។ 

                                                           
3
 ែីកាែំចណាះក្សាយនឹកបញ្ជ ក់ថានឹកោនការចចទ្ក្បកាន់ឬទ្ោ្ក់ការចចទ្ក្បកាន់។ ពោយ្មរមា ន្ភាេផ្ន្កិចចែំពណើរការន្ីតិេសាធី

បចចបុបន្ន ពៅពេលពន្ះពយ្ើងម្ិន្អាចេាករចំណចុពេលពេលាជាក់លាក់ទក់ទិន្ន្ឹងពរោងការជំន្ុជំរម្ះកតីបាន្ពឡើយ្។  
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(ix) ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយសំណ ំចរឿក០០៤/០២ ជាមួយនឹកចសចកតីសចក្មចថាចត៊ើបញ្ជូនចរឿក

ចៅជក្មះ ឬក៏បញ្ចប់កិចចនីតិវិធី (ក្តីោសទ្ី២ ឆ្ន ំ២០១៨)។ 

(x) ចសចកតីសចក្មចរបស់អកគប ចរជំន ំជក្មះចទចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ 

កនុកសំណ ំចរឿក០០៤/០២ថាចត៊ើបញ្ជូនចរឿកចៅជក្មះ ឬក៏បញ្ចប់កិចចនីតិវិធី (ក្តីោសទ្១ី 

ឆ្ន ំ២០១៩)។ 

II. វិ សាននការផល អាចជួយប ច្ ប់ផែនការបានឆ្ប់រហ័េ 

11 ែំពណើរការរបកបពោយ្របសិទិធភាេរបស់អងគជំនំុ្ជរម្ះវេសាមម្ញ្ញកន្លងពៅរតូេបាន្រំខាន្ពោយ្អសន្តិសុខ្

ផែនកហ្ិរញ្ញេតាផុែលពចះផតបន្តពកើតាន្ ផែលបោត លឲ្យបុគគលិកចំន្ួន្េីររូបបាន្ពបាះបង់ការង្ហរកនុង

អំឡុងឆ្ន ំ២០១៣ រេម្ទងំបុគគលិកពចញចូលេីម្ុខ្តំផណងពោយ្ម្ិន្សម្ពហ្តុែល។ ការអន ម័តរបស់ 

ម្ហាសន្នបិាតពៅពលើឧបតាម្ភធន្សក្ោប់ឆ្ន ំសារចរ៊ើរនធ២០១៤-១០១៧ សរាប់ភាគីអន្តរជាតិផ្ន្ អ.េ.ត.ក 

គឺជាេសានន្ការែ៏សំខាន្់ផែលបាន្ពធវើឲ្យាន្សាិរភាេែល់មា ន្ភាេថេសាកានិកចធវ៊ើឲ្យោនការចតត តមូលចៅ 

ចល៊ើការចធវ៊ើឲ្យវិវតតចៅម ខននអាណតតិត លាការ។ ចំចាះភាគីជាតិ វិញ ការលំបាកផែនកលំហូរសាច់ក្បាក់ 

បាន ឲំ្យោនការរនារចរលចប៊ើកក្បាក់ចបៀវតេសក្ោប់ប គគលិកជាតិចៅកនុកកំ ុកាក់កណាត ល 

ឆ្ន ំ២០១៥ ផែលប៉ាះាល់ែល់ការចតត តអារមមណ៍ និកទ្ឹកចិតតបំចរញការងារ។ 

12 ចក្កាយរីោនការសផមតកនូវការគាកំ្ទ្រីសំណាក់រាជរោឋ ភិ្បាលកមពជុាមហាសននិបាតអកគការ សហក្បជាជាតិ 

កនុកលកខណៈជាវិធានការរិចសស បានអន ញ្ញ តឲ្យអគគចលខាធិការសចក្មច កំណត់ទ្ឹក ក្បាក់ចំនួនមិន 

ចល៊ើសរី ០៨ លានែ ល្ារ ចៅនងៃទ្ី២៤ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៧ ចែ៊ើមបីបផនាមបង្គ្កគប់ធនធានងវិកាសម័គចិតតរបស់ 

ភាគីអនតរជាតិនន អ.វ.ត.ក សក្ោប់រយៈចរលគិតចប់រីនងៃទ្ី១ ផខមករា ែល់ នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ 

ឆ្ន ំ២០១៨។ សកមមភារទន់ចរលចវលាចនះបានជួយសក្មួលយា៉ា កចក្ច៊ើនែល់ក្បតិបតតិការចៅ អ.វ.ត.ក 

មិនឲ្យរអាក់រអួលកនុកកំ ុក៤ផខែំបូកននឆ្ន ំ២០១៨ ចោយចប៊ើកឱកាសឲ្យោនការនរអងាគ ស ងវិកា 

សម័ក្គ ចិតតបនតចទ្ៀត។ ជាកចនះចទ្ៀត ការសចក្មចរបស់រាជរោឋ ភិ្បាលកមពជុា កនុកការែតល់វិភាគទន 

ចោយតា ល់ ចំនួន៤,០លានែ ល្ារែូចផែលបានចធវ៊ើចៅកនុកឆ្ន ំ២០១៧ ចែ៊ើមបីចំណាយចៅចល៊ើក្បាក់ចបៀវតេ 

ប គគលិកជាតិ៦ ផខែំបូក ក៏ែូចជាចំណាយក្បតិបតតិការសក្ោប់ឆ្ន ំ ២០១៨ គឺជាវិធានការែ៏សំខាន់
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ផែលជួយែល់ ក្បតិបតតិការបចចបុបននរបស់ភាគីជាតិននអ.វ.ត.ក។ ចោយរួមបញ្ចូលគាន ផបបចនះ 

 វិធានការទកំ ចនះធា  ថា ែំណាក់កាលផែលោនទ្ំហំការងារចក្ច៊ើនបំែ ត បចចបុបននចៅកនុកកិចចការ

របស់ អ.វ.ត.ក បានបនត ទ្ទ្លួបាននូវការយក ចិតតទ្ កោក់ជានិចច។ ចល៊ើសរីចនះចទ្ៀត វិភាគទន

សម័ក្គចិតតត្តមការបា៉ា ន់ ក្បោណគឺ ោនចំនួន ៩,២២លានែ ល្ារ សក្ោប់ភាគីអនតរជាតិ និក ០,១៣៧ 

លានែ ល្ារ សក្ោប់ភាគីជាតិ ចោយចក្បៀបចៅនឹកគចក្ោកងវិកាផែលបានអន ម័តរួចចហ៊ើយចំនួន 

១៨,៩៣ លានែ ល្ារ សក្ោប់ភាគីអនតរជាតិ និក ៥,៧៩លានែ ល្ារសក្ោប់ភាគីជាតិកនុកឆ្ន ំ២០១៨។ 

កនុកតួចលខចនះ ភាគីអនតរជាតិបានទ្ទ្ួលទ្ឹកក្បាក់ចំនួន០,៤៨ លានែ ល្ារមកែល់ចរលចនះ ចហ៊ើយចំនួន

ត លយការរំរឹកថានឹកទ្ទ្ួលបានចៅកំ ុកឆ្ន ំចនះ។  

13 មហាសននិបាតអកគការសហក្បជាជាតិបានអន ម័តទបតាមធនចំនួន១១លានែ ល្ារចែ៊ើមបីបំចរញបផនាម 

ចៅចល៊ើធនធានហិរញ្ញវតាសុម័គចិតតរបស់ភាគីអនតរជាតិនន អ.វ.ត.ក សក្ោប់រយៈចរលចប់រីនងៃទ្ី១ 

ផខមករា ែល់នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៧។ គិតក្តឹមនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៧  វិភាគទនសម័គចិតត 

ផែលទ្ទ្ួលបានោនចំនួន ៩,៣៧ លានែ ល្ារ សក្ោប់ធនធានសរ បផែលោន ២០,៣៧ លានែ ល្ារ។ 

ខាក់ចំណាយសាា ររសក្ោប់ឆ្ន ំ២០១៧ គឺក្តូវបានបា៉ា ន់សាម នថាសាិតចៅកនុករកវក់ធនធានផែលោនខាក 

ចល៊ើ។ ចៅច កឆ្ន ំ២០១៧ ភាគីជាតិបានទ្ទ្ួលការគាកំ្ទ្ចោយតា ល់ចំនួនទ្ឹកក្បាក់៤,១៥លានែ ល្ាររី 

រាជរោឋ ភិ្បាលកមពជុានិក វិភាគទនសម័គចិតតចំនួន១,៧៣លានែ ល្ារសក្ោប់ធនធាន ផែលោនសរ ប

ចំនួន ៥,៨៨ លានែ ល្ារ។ ខាក់ចំណាយសាា ររសក្ោប់ឆ្ន ំ២០១៧គឺក្តូវបានបា៉ា ន់ក្បោណថាោនចំនួន

កនុករកវក់ធនធានខាកចល៊ើ។ 

14  ការបា៉ា ន្់មម ន្ពលើតារាងកំណត់ពេលពេលាខាងពរកាម្រតូេបាន្ពធើវពឡើងពោយ្ផែអកមូលោឋ នថា អកគជំន ំ

ជក្មះ និកការិយាល័យទកំអស់ោនប គគលិកក្គប់ក្គាន់ និកថា កិចចែំពណើរការន្ីតិេសាធីតាម្ែលូេតុលាការ 

ន្ឹងម្ិន្រតូេរំខាន្ពោយ្មរផតអសន្តិសុខ្ផែនកហ្ិរញ្ញេតា។ុ របសិន្ពបើអសន្តិសុខ្ផែនកហ្ិរញ្ញេតាចុលចច ៊ើក

មតកចទ្ៀត ពយ្ើងអាចចាបំាច់រតូេផកសរមួ្លតារាងពេលពេលាពឡើងវេសាញ។  

15 ចៅផខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ កិចចក្បជ ំចរញអកគនន អ.វ.ត.ក បានអន ម័តវិចសាធនកមមចៅចល៊ើវិធាននែាកនុក 

ផែលអន ញ្ញ តឲ្យោនការកាត់បនាយចទចល៊ើវិសាលភារកិចចចស ៊ើបសួរលគឹកណាវិសាលភារចស ៊ើបអចកេត

ផែលបានកាត់បនាយជាតំណាកឲ្យបទ្ចចទ្ និកការទ្ទ្ួលខ សក្តូវក្រហមទ្ណឌ របស់ជនសកេ័យ ត្តម
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ការចចទ្ក្បកាន់4។ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតអនតរជាតិបានកាត់បនាយវិសាលភារននកិចចចស ៊ើបសួរ 

ាក់រ័នធនឹក ោស ម ត កនុកសំណ ំចរឿក០០៣, ចអា អាន កនុកសំណ ំចរឿក០០៤/០២ និក យឹម ទ្ិតយ 

កនុកសំណ ំចរឿក ០០៤ អន ចលាមត្តមបទ្បញ្ញតតិចនះ។ ក្សចែៀកគាន ចនះផែរ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូក

ោនសិទ្ធិអំណាច កាត់បនាយវិសាលភារ ននការជំន ំជក្មះកតីមួយចោយមិនរួមបញ្ចូលអកគចហត ជាក់លាក់

មួយចំនួនផែលោនផចកចៅកនុកែីកាបញ្ជូន ចរឿកចៅជំន ំជក្មះែរាបណាអកគចហត ផែលចៅសល់ផែលក្តូវ 

ជក្មះ គឺជាតំណាកវិសាលភារននែីកាបញ្ជូនចរឿកចៅជក្មះ5។ ឈរចល៊ើមូលោឋ នចនះ អកគជំន ំជក្មះ

សាលាែំបូកបានបញ្ចប់កិចចនីតិវិធីាក់រ័នធនឹកអកគចហត ផែលោនផចកកនុកសំណ ំចរឿក០០២ ផែលមិនោន

បញ្ចូល ចៅកនុក សំណ ំចរឿក០០២/០១ ឬ០០២/០២។ ចហត ែូចចនះ ការសចក្មចចសចកតីច កចក្កាយនន 

សំណ ំចរឿក ០០២/០២ នឹកបញ្ចប់នូវកិចចនីតិវិធីសំណ ំចរឿក០០២ ផតមតក។ 

16 កនុកចគាលបំណកបចកេ៊ើនសមតាភារចស ៊ើបអចកេតរបស់ការិយាល័យសហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត ក្កសួក 

យ តតិធម៌ បានែតល់នីតិសមបទែល់មង្គ្នតីចាប់អនតរជាតិចំនួនក្បាបំួន ក់ ចែ៊ើមបីច ះចធវ៊ើកំណត់ចហត សាត ប់

ចចម្៊ើយចហ៊ើយកិចចការចនះជាធមមត្តគឺក្តូវបំចរញចោយអនកចស ៊ើបអចកេតប៉ា ចណាណ ះ។ ការបចកេ៊ើនសមតាភារ

កនុកការច ះចធវ៊ើកំណត់ចហត សាត ប់ចចម្៊ើយចនះ បានជំរ ញឲ្យែំណាក់កាលចស ៊ើបសួរបានចលឿន។ ជាកចនះ

ចទ្ៀតសហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតអនតរជាតិបានទ្ទ្ួលលទ្ធែលរីធនធានមន សេរបស់ខួ្ន ជាមួយនឹក 

ប គគលិកជំ ញចក្កាមកមចីឥតសំណក និកកមមសិកាការបីផនាមចទ្ៀតផែលបានកំណត់ជូនការិយាល័យ 

សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត ផែលបានបចកេ៊ើនលទ្ធែលននកិចចចស ៊ើបសួរ។ ជាកចនះចទ្ៀត ការិយាល័យ

រែឋបាលបានរកាចសវាកមមរបស់ប គគលិកឯកចទ្សភាសាបផនាមចទ្ៀត ចែ៊ើមបីគាកំ្ទ្ែល់ការិយាល័យ 

ត លាការចែ៊ើមបីធា ចសវាបកផក្បនិកក្បតិចរឹកបានទន់ចរលចវលា។ 

III. ផែនការប ច្ ប់ការសេ ើបអសង្េត  

                                                           
4
  វិធាន៦៦សាួន អន ញ្ញ តឲ្យសហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតែកចចញអកគចហត ជាក់លាក់មួយចំនួនរីការចស ៊ើបអចកេតែរាបណាអកគ ចហត  

ផែលចៅសល់អាចយកមកចធវ៊ើជាតំណាកចំចាះវិសាលភារននែីកាសននិោឋ នបញ្ជូនចរឿកឲ្យចស ៊ើបសួរនិកែីកាសននិោឋ នបញ្ជូនចរឿកឲ្យចស ៊ើប 

សួរបផនាម។ ចសចកតីសចក្មចចក្ប៊ើវធិាន៦៦សាួនគឺតក្មូវចោយចាប់ផែលនឹកចធវ៊ើចៅែំណាក់កាលជូនែំណឹករីការបញ្ចប់កិចចចស ៊ើបសួរ។ 

5
  វិធាន៨៩សាួន៣។ 
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17 កិចចចស ៊ើបសួរកនុកសំណ ំចរឿក០០៣ និក ០០៤ ក្តូវបានែតួចចែត៊ើមច ៊ើកចក្កាយរីោនែីកាបញ្ជូនចរឿកឲ្យ 

ចស ៊ើបសួរោក់ចោយសហក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិ ចៅផខកញ្ញ  ឆ្ន ំ២០០៩ ចហ៊ើយចក្កាយរីោក់ ចសចកតី 

សននិោឋ នបញ្ជូនចរឿកឲ្យចស ៊ើបសួរបផនាមមួយចំនួនចទ្ៀត សំណ ំចរឿក០០៤ក៏ក្តូវបំផបកចៅជាសំណ ំចរឿក 

ចំនួន៣ ចាលគឺ៖ សំណ ំចរឿក០០៤/០១ ាក់រ័នធ អ ឹម ផចម សំណ ំចរឿក០០៤/០២ ាក់រ័នធ ចអា អាន 

និក សំណ ំចរឿក០០៤ ក្បឆំ្កនឹក យឹម ទ្ិតយ។ ែំណាក់កាលចស ៊ើបអចកេតរួមោនយ ត្តត ធិការរបស់ (ក) 

ការិយាល័យសហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត និក (ខ) យ ត្តត ធិការរបស់អកគប ចរជំន ំជក្មះចៅែំណាក់កាល

បណត ឹកសាទ្ កខ។ 

ក. ការយិាលយ័សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត 

18 កនុកកំ ុកកិចចចស ៊ើបសួរកនុកសំណ ំចរឿក០០៣ និក ០០៤ ោនការច ះបំចរញចបសកកមមជាក់ផសតកចំនួន 

២៦៩ចល៊ើក និកចធវ៊ើកំណត់ចហត សាត ប់ចចម្៊ើយសាកេីចំនួន ១៤១១ ក់។ កិចចចស ៊ើបសួរក្គប់សំណ ំចរឿក 

ទកំអស់ក្តូវបានបញ្ចប់ចហ៊ើយ។ ាកយត្តំកខួ្នជាចែ៊ើមបណត ឹករែឋបបចវណីចំនួនជាក២៥០០ ក់ បចចបុបនន 

កំរ កសាិតចក្កាមការរិនិតយចែ៊ើមបីចរៀបចំចសចកតីសចក្មចទ្ទ្ួលសាគ ល់ឬបែិចសធ។ 

19 ចៅច កបញ្ចប់ននរយៈចរលចធវ៊ើរបាយការណ៍ចនះ សាា នភារសំណ ំចរឿកោនែូចខាកចក្កាម៖ 

ក. កនុកសំណ ំចរឿក០០៣ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត បានទ្ទ្ួលែីកាសននិោឋ នសាា រររី សហក្រះរាជ 

អាជាា ជាតិចៅនងៃទ្ី១៤ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧ និក ែីកាសននិោឋ នសាា ររបរស់សហក្រះរាជអាជាា  អនតរជាតិ 

ចៅនងៃទ្ី២៧ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧។។ ចចម្៊ើយតបរបស់ចមធាវីការារកតីរំរឹកថានឹកោក់ចៅចែ៊ើម 

ក្តីោសទ្ី២ ចំផណកឯែីកាែំចណាះក្សាយរំរឹកថានឹកចចញចៅក្តីោសទ្ី៣ ឆ្ន ំ២០១៨។  

ខ. កនុកសំណ ំចរឿក០០៤/០២ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតបានទ្ទ្ួលចចម្៊ើយតបរបស់ចមធាវីការារ 

កតីចៅនឹកែីកាសននិោឋ នសាា រររបស់សហក្រះរាជអាជាា ចៅនងៃទ្ី៣០ ផខត លា ឆ្ន ំ២០១៧។ ែីកាែំចណាះ 

ក្សាយកនុកសំណ ំចរឿកចនះរំរឹកថា នឹកចចញចៅក្តីោសទ្ី២ឆ្ន ំ២០១៨។  

គ. កនុកសំណ ំចរឿក០០៤ សហក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិបានោក់បណត ឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកចសចកតី 

សចក្មចទក់ទ្ិននឹកសំចណ៊ើស ំបំចរញកិចចចស ៊ើបសួរបផនាម ចៅនងៃទ្ី២៥ ផខត លា ឆ្ន ំ២០១៧។ ែីកា 
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ែំចណាះក្សាយអាចនឹកបញ្ជូនចៅសហក្រះរាជអាជាា ចែ៊ើមបីសននិោឋ នសាា ររបានផតចៅចរលផែលចសចកតី

សចក្មចចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណ៍ចនះក្តូវបានចចញចោយអកគប ចរជំន ំជក្មះ។ ែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំ 

ចរឿកចនះចគរំរឹកថានឹកចចញចៅក្តីោសទ្ី៤ ឆ្ន ំ២០១៨។   

20 កនុកសំណ ំចរឿក០០៣ សហក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិបានោក់ែីកាសននិោឋ នសាា ររផែលបានផកផក្ប ជា 

ភាសាអក់ចគ្សចៅនងៃទ្ី២៧ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧ ផែលោនក្បោណ៩៥០ទ្ំរ័រ។ ចៅចរលោក់ 

សំចៅបកផក្បជាភាសាផខមរ ផែលរំរឹកថានឹកក្តូវការ៨សបាត ហ៍ ចមធាវីការារកតីនឹកោនចរលចំនួន៨០ 

នងៃកនុកការចឆ្៊ើយតប។ ចមធាវីការារកតីក្តូវរំរឹកថានឹកោក់ចចម្៊ើយតបចៅផខចមសា ឆ្ន ំ២០១៨ជាភាសា 

អក់ចគ្ស ផែលសំចៅបកផក្បជាភាសាផខមរនឹកោក់ប ា ប់។ ត្តមការអន វតតនិកនីតិវិធីត លាការ 

រយៈចរលចធវ៊ើចចម្៊ើយតបឬបណត ឹកទទ្ធរណ៍គឺចប់ចែត៊ើមចៅចរលផែលោនការជូនែំណឹកអំរីសំចៅភាសា

ផខមរននឯកសារណាមួយ ។គួរចកចែំកផែរថាសហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតជាតិនិកក្កុមការងាររបស់ 

ចលាកចធវ៊ើការជាសំខាន់ចៅចល៊ើសំចៅភាសាផខមរននឯកសារណាមួយផែលបានោក់។ 

21 កនុកសំណ ំចរឿក០០៤/០២ ចចម្៊ើយតបរបស់ចមធាវីការារកតីចៅនឹកែីកាសននិោឋ នសាា រររបស់សហក្រះ 

រាជអាជាា  ក្តូវបានោក់ជាភាសាអក់ចគ្សចៅនងៃទ្ី៣០ ផខត លា ឆ្ន ំ២០១៧ និកជាភាសាផខមរ ចៅនងៃ 

ទ្ី២៨ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៧។ 

22 កិចចចស ៊ើបសួរកនុកសំណ ំចរឿក០០៤បានបិទ្ជាចល៊ើកទ្ី២ចៅនងៃទ្ី៥ ផខកញ្ញ  ឆ្ន ំ២០១៧ ចក្កាយរីោន 

ការចោះក្សាយសំចណ៊ើបផនាមមួយចំនួនរបស់ភាគី។ ចៅនងៃទ្ី២៥ ផខត លា ឆ្ន ំ២០១៧ សហ 

ក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិបានោក់បណត ឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកចសចកតីសចក្មចចល៊ើសំចណ៊ើស ំបំចរញកិចចចស ៊ើ

បសួរបផនាម។ ត្តមវិធាន៦៦(៤) បណត ឹកទទ្ធរណ៍ចនះមិនអាចឲ្យចៅក្កមចចញែីកាបញ្ជូនចរឿកចៅ 

រិនិតយចែ៊ើមបីសហក្រះរាជអាជាា ចធវ៊ើចសចកតីសននិោឋ នសាា ររបានចទ្រហូតែល់ចរលផែលអកគប ចរជំន ំជក្មះ 

បានសចក្មចចៅចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណ៍រួចរាល់។ ជាលទ្ធែល ចសចកតីសននិោឋ នរបស់ភាគីមិនទ្ំនកជានឹក 

ោក់ចៅក្តីោសទ្ី៣ ឆ្ន ំ២០១៨ច ះចទ្។ ចមធាវីការារកតី បានោក់ញតតិចសន៊ើស ំចោឃភារមួយចទ្ៀត 

ចៅសហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតចៅនងៃទ្ី៨ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧6។ បញ្ញ ក្សចែៀកគាន ចនះទក់ទ្ិននឹក 

                                                           
6
 ចៅនងៃទី្៨ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៨ សហចៅក្កមអនតរជាតិបានបញ្ជូនញតតិចសន៊ើស ំចោឃភារោក់ចោយចមធាវីការារកតី ជូនអកគប ចរជំន ំ 

ជក្មះចែ៊ើមបីសចក្មច។ 
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ចរលចវលាផែលចបំាច់សក្ោប់ការបកផក្បក៏នឹកចលច ច ៊ើកែកផែរកនុកសំណ ំចរឿក០០៤ ែូចគាន នឹក 

កនុកសំណ ំចរឿក០០៣ែកផែរ។ 

23 ែំចណ៊ើរការសំណ ំចរឿកចៅម ខននសំណ ំចរឿកទំកចនះគឺចៅផតអាក្ស័យជាចមបកចៅចល៊ើកត្តត   ផែលមិន

សាិតចៅចក្កាមការក្គប់ក្គករបស់ចៅក្កម ជារិចសស ងវិកាក្គប់ក្គាន់ ប គគលិកក្គប់ក្គាន់ ការ 

ចក្ជ៊ើសចរីសប គគលិកទន់ចរលចវលាសក្ោប ់តំផណកផែលទ្ំចនរ និក  ការបកផក្បឯកសារបានឆ្ប់រហ័ស។  

24 ប គគលិកចសា៊ើរផតទកំអស់ោនរហ តួ ទ្ីចៅកនុកក្កុមការងារឬ កនុកផែនករែឋបាល ចទះជាោនលកខណៈ 

អចិនង្គ្នតយ៍ឬមិនអចិនង្គ្នតយ៍កតី។ចំនួនប គគលិកោនកក្មិតនិកសោសភាររបស់ប គគលិក ចធវ៊ើឲ្យការិយាល័យ 

ចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតងាយ ក្បឈមនឹកកកវះប គគលិក  ចទះបីជាកនុកករណីោនប គគលិកមួយចំនួនតូច 

ឈប់រីការងារ ក៏ចោយ ផែល  ជាហានិភ័្យធៃន់ធៃរចំចាះកិចចការធា ការចកចកំារងារសាា ប័ន។ ការ 

ចកចចញរបស់ប គគលិកសំខាន់ៗ ែូចជា ចោយសារសាា នភារងវិកាទ្ូចៅ ការជិតចប់អាណតតិរបស់ 

ការិយាល័យ ឬការចរៀបចំផែនការអាជីរ ផែលចំណ ចទកំចនះបងាា ញរីហានិភ័្យធៃន់ធៃរមួយចទ្ៀត 

ចំចាះត្តរាកចរលចវលាផែលបានចក្គាកទ្ ក។ ប គគលិកងមីនឹកក្តូវការចរលចវលាជាចបំាច់ចែ៊ើមបីសាគ ល់ 

នីតិវិធីនិកភ្សតតុ្តកចែ៊ើមបីចធវ៊ើការចល៊ើសំណ ំចរឿកក្បកបចោយក្បសិទ្ធភារ ចហ៊ើយក្បការចនះនឹកោនែល 

ប៉ាះាល់មិនអាចចចៀសរួចចៅចល៊ើការវិតតននសំណ ំចរឿក  ។ 

25 ការែតល់ចសវាបកផក្បទន់ចរលចវលានិកវតតោន របស់មង្គ្នតីចាប់ផែលោនបទ្រិចសាធន៍គឺរិតជា 

ោនសារៈ សំខាន់យា៉ា កខ្ាកំចៅកនុកែំណាក់កាលចធវ៊ើចសចកតីក្ាកចនះ។ ចនះគឺជាបញ្ា មួយរបស់តួអកគ 

ទកំអស់ ចៅកនុកែំចណ៊ើរការនីតិវិធី។ សហក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិបានែតល់ចយាបល់ជូនសហចៅក្កម 

ថាចោយផែែកចល៊ើធនធានោនកក្មិតរបស់ខួ្នគាត់នឹកមិនអាចោក់ែីកាសននិោឋ នសាា រររបស់ខួ្នជា 

ភាសាផខមរ និកអក់ចគ្ស  កនុករយៈចរល៣ផខផែលកំណត់ ចោយវិធាននែាកនុក។ ទ្នាឹមគាន ចនះផែរក៏ោន 

ការសផមតកការ បារមភក្សចែៀកគាន រីសំណាក់ក្កុមចមធាវី ការារកតី ាក់រ័នធនឹកចចម្៊ើយតបរបស់រួកចគ 

ចៅនឹកែីកាសននិោឋ នសាា រររបស់សហក្រះរាជអាជាា ។ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតបានចត់ទ្ កថាការ   

បារមភទកំច ះគឺោនលកខណៈ ក្តឹមក្តូវចហត ែូចចនះសហចៅក្កមក៏អន ញ្ញ តយល់ក្រមឲ្យោក់ចចម្៊ើយ 

តបចៅត្តមនីតិវិធីជាក់ផសតក។  
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26 ជាកចនះចទ្ៀត រយៈចរលអតិបរោននែីកាសននិោឋ នសាា ររ និកចចម្៊ើយតប គឺមិនក្តូវបានចធវ៊ើនិយតកមមចៅ 

ត្តមវិធាននែាកនុកឬចសចកតីផណ អំន វតតសតីរីការោក់ឯកសារច ៊ើយ។ កនុកករណីចបំាច់បំែ ត សហចៅ 

ក្កមចស ៊ើបអចកេតអាចចក្ប៊ើអំណាចឥសេរចិតតកនុកការកំណត់ចំនួនទ្ំរ័រ។ ទ្នាឹមនឹកចនះការោក់ ឯកសារ 

ទកំចនះគឺជាទ្ ហីករណ៍សំខាន់ៗផែលបងាា ញចោយអយយការនិកចមធាវីការារកតីម នចរលចចញែីកា 

ែំចណាះក្សាយ ែូចចនះសហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតោនទ្សេនៈថារួកគាត់នឹកមិនក្តូវបានចក្ជៀតផក្ជក 

ច ៊ើយសូមបីផតបនតិច។ 

27 កកវះធនធានក្គប់ក្គាន់នឹកជះឥទ្ធិរលចៅចល៊ើការក្ាកែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿកទកំអស់។ 

រយៈចរល និកចរលចវលាកំណត់សក្ោប់ែីកាសនិនោឋ នសាា ររនិកចចម្៊ើយតប ក៏ែូចជាបញ្ា បកផក្ប ផែល 

បានចរៀបរាប់ខាកចល៊ើ គឺជាចំណ ចផែលអាច ឲំ្យោនការរនារចរលចំចាះចក្គាកការណ៍  7។ 

28 កត្តត ទកំឡាយផែលបានចរៀបរាប់ខាកចល៊ើ ជាលទ្ធែលគឺ ឲំ្យចចញែីកាែំចណាះក្សាយែូចខាកចក្កាម។ 

ត្តរាកកំណត់ចរលចវលាចៅផតមិនអាចនិកមិនគួរចត់ទ្ កជាអវីឲ្យចល៊ើសរីការរាករណ៍អាកាសធាត  

ច ះច ៊ើយ។ 

ក. កនុកសំណ ំចរឿក០០៣ កនុកក្តីោសទ្ី៣ ឆ្ន ំ២០១៨។ 

ខ. កនុកសំណ ំចរឿក០០៤ កនុកក្តីោសទ្ី៤ ឆ្ន ំ ២០១៨។ 

ឃ.  កនុកសំណ ំចរឿក០០៤/០២ កនុកក្តីោសទ្ី២ ឆ្ន ំ២០១៨។ 

                                                           
7
 ចរលចវលាចធវ៊ើចសចកតីក្ាកែីកាែំចណាះក្សាយគឺក្បផហល៣ផខ គិតចប់រីចរលោក់ែីកាសននិោឋ នសាា ររកនុកសំណ ំចរឿក០០១ និក 

ក្បផហល៨ផខចក្កាយរីចចញចសចកតីសននិោឋ នសាា ររកនុកសំណ ំចរឿក០០២ ផែលោនលកខណៈសមគុសាម ញក្សចែៀកគាន ចៅនឹកសំណ ំចរឿក 

០០៤ ផែរ។ ប៉ា ផនត កនុកសំណ ំចរឿក០០៤/០១ ផែលធំជាកសំណ ំចរឿក០០១ ប៉ា ផនតសមគុសាម ញតិចជាកសំណ ំចរឿក០០៤ ការ ចធវ៊ើចសចកតីក្ាក 

សំអាកចហត ក្តក់ផែនកសចក្មចចសចកតីននែីកាែំចណាះក្សាយនងៃទី្២២ ផខក មភះ ឆ្ន ំ២០១៧ ក្តូវការចរលជិត៥ផខ។ សំណ ំចរឿក 

០០៤/០២ ោនលកខណៈសមគុសាម ញជាកសំណ ំចរឿក០០៤/០១ ប៉ា ផនតសមគុសាម ញតិចជាកសំណ ំចរឿក០០៤។ 



Original EN: 01556429-01556441   15 

ខ. អកគប ចរជនំ ជំក្មះ 

29 ចៅឆ្ន ំ២០១៧ អកគប ចរជំន ំជក្មះបានចចញសាលែីកាចំនួន ២២ ចៅចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណចំ៍នួន ១៥ និក

ាកយស ំចធវ៊ើចោឃភារចំនួន ៧ ក្រមទកំចសចកតីសចក្មចប ា ន់បកខំផែលាក់រ័នធចំនួន ៨។ សាលែីកា

ចំនួន ៤ ក្តូវបានចចញ ចប់ត្តកំរីោនការផកផក្បច កចក្កាយននផែនការបញ្ចប់ ចហ៊ើយសាលែីកានីមួយ 

ៗក្តូវការចរលចវលារី១ផខចៅ៣ផខចក្កាយរីអកគប ចរជំន ំជក្មះទ្ទ្ួលចត់ការ។ ចហត ចនះ អកគជំន ំជក្មះ

បានបចកេ៊ើនសកមមភាររបស់ខួ្ន ចប៊ើចក្បៀបចធៀបជាមយួ ឆ្ន ំ២០១៥ ផែលបានចចញសាលែីកាចំនួន ១៥ 

និក២០១៦ ផែលបានចចញសាលែីកាចំនួន១៩។ 

30 អកគប ចរជំន ំជក្មះចប៊ើកសវ ការរួមគាន ែំបូកចៅនងៃទ្ី១១និក១២ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៧ អន ចលាមត្តមវិធាន 

នែាកនុក៧៧(៣) ៧៧(៥) និក ៧៧(៦) ចែ៊ើមបីសាត ប់ចសចកតីសននិោឋ នតា ល់ោត់របស់ភាគីចៅចល៊ើបណត ឹក 

ទទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក០០៤/០១។  

31 ចៅច កបញ្ចប់ននរយៈចរលចធវ៊ើចសចកតីរាយការណ៍ចនះ អកគប ចរជំន ំជក្មះទ្ទ្ួលបណត ឹកទទ្ធរណ៍ និកញតត ិ

ចសន៊ើស ំចោឃភារចំនួន ៥ ផែលញតតិចសន៊ើស ំចោឃភារចំនួន ១ កនុកចំចណាមច ះក្តូវបានោក់ចប់ត្តកំ

រីោនការផកផក្បច កចក្កាយននផែនការបញ្ចប់មកចម្៉ាះ៖ 

ក. កនុកសំណ ំចរឿក០០៣ ញតតិចសន៊ើស ំចោឃភារចំនួន ១។ 

ខ. ចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៤ បណត ឹកទទ្ធរណចំ៍នួន ១ និក ញតតិចសន៊ើស ំចោឃភារចំនួន ១។ 

គ. ចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៤/០១ បណត ឹកទទ្ធរណ៍មួយក្បឆំ្កនឹកអកគចសចកតីននែីកាែំចណាះក្សាយ 

និក បណត ឹកទទ្ធរណម៍ួយាក់រ័នធនឹកការចធវ៊ើចំណាត់ថាន ក់ននបណត ឹកទទ្ធរណ៍ច ះ។ 

32 អកគជំន ំជក្មះរកាការត្តកំចិតតកនុកការចចញចសចកតីសចក្មចចល៊ើែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក០០៣ 

និក០០៤កនុកចរលចវលាសមក្សប ផែលចក្គាកនឹកបញ្ចប់កនុករយៈចរល៦ផខ អាក្ស័យចល៊ើលកខណៈ

ននចសចកតីសននិោឋ ន ប គគលិក និកធនធានបកផក្បភាសាផែលោនកក្មិត ចប់រីចរលផែលបណត ឹកទទ្ធរណ៍

ក្តូវបាន “ទ្ទ្ួលចរញចលញ” ចាលគឺ ចៅចរលភាគីទកំអស់បានអន វតតសិទ្ធរិបសខួ្់នកនុកការោក់ 

ចសចកតីសននិោឋ នជាលាយលកខណ៍អកេររួចរាល់ចហ៊ើយ។ ទទហរណ៍ ចៅកនុកសំណ ចំរឿក ០០៤/០១ ការ
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ោក់ចសចកតីសននិោឋ នជាលាយលកខណ៍អកេរទកំអស់ចៅចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណ៍ បានបញ្ចប់រួចចហ៊ើយចៅ 

នងៃទ្ី១៤ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧ ចហ៊ើយក្តូវការចរល ចវលាចំនួន៤ផខ គិតចប់រីចរលចចញសំអាកចហត នន 

ែីកាែំចណាះក្សាយ។ ចហត ចនះ ការបា៉ា ន់សាម ន ចរលបចចបុបនន ោនែូចខាកចក្កាម៖ 

ក. ចៅកនុកសំណ ចំរឿក ០០៣ សាលែីការបសអ់កគប ចរជំន ំជក្មះចៅចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណក៍្បឆំ្កនឹក

ែីកាែំចណាះក្សាយក្តូវបានបា៉ា ន់សាម នក្តឹមក្តីោសទ្ី២ ឆ្ន ំ២០១៩។ 

ខ. ចៅកនុកសំណ ចំរឿក ០០៤ សាលែីការបសអ់កគប ចរជំន ំជក្មះចៅចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណក៍្បឆំ្កនឹក

ែីកាែំចណាះក្សាយក្តូវបានបា៉ា ន់សាម នក្តឹមក្តីោសទ្ី៣ ឆ្ន ំ២០១៩។ 

គ. ចៅកនុកសំណ ចំរឿក ០០៤/០១ សាលែីកាចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណទ៍កំរីរក្តូវបានបា៉ា ន់សាម នថា នឹក

ចចញក្តឹមក្តីោសទ្២ី ឆ្ន ំ២០១៨។ 

ឃ. ចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៤/០២ សាលែីការបសអ់កគប ចរជំន ជំក្មះចៅចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណក៍្បឆំ្ក

នឹកែីកាែំចណាះក្សាយក្តូវបានបា៉ា ន់សាម នក្តឹមក្តីោសទ្ី១ ឆ្ន ំ២០១៩។ 

33 ការបា៉ា ន់សាម នសក្ោប់បណត ឹកទទ្ធរណ ៍ ផែលអាចោន ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចៅកនុកសណំ ំ

ចរឿក ០០៣ សំណ ំចរឿក ០០៤/០២ និក សំណ ំចរឿក ០០៤ ផែែកចល៊ើត្តរាកចរលចវលារបស់ការិយាល័យ

សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត និកអាក្ស័យចល៊ើការចចញែីកាែំចណាះក្សាយផែលោនសំអាកចហត ចរញ

ចលញ។ 

34 រាល់ការបា៉ា ន់សាម នទកំអស់ក៏អាក្ស័យចៅចល៊ើចរលចវលាចបំាច់សក្ោប់បណត ឹកទទ្ធរណ៍ការទ្ទ្ួលបាន

បណត ឹកទទ្ធរណ៍ចរញចលញ ប គគលិកផែលោនចៅកនុកអកគប ចរជំន ំជក្មះ និកការបកផក្បចសចកតីសននិោឋ ន

របស់ភាគីបានឆ្ប់រហ័ស និកសាលែីកាជាបីភាសារបស់ត លាការ។ 

35 ច កចក្កាយ ក្បសិនចប៊ើោនការោក់បណត ឹកទទ្ធរណក៍្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយរបស់ការិយាល័យ

សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតសតីអំរីាកយស ំត្តកំខួ្នជាចែ៊ើមបណត ឹករែឋបបចវណី អកគប ចរជំន ំជក្មះនឹកក្តូវ

បានចរលចវលាក្បផហល ៣ ផខ ចែ៊ើមបីសចក្មចចៅចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណទ៍កំចនះ ចក្កាយចរលចចញសាល

ែីកាចល៊ើបណត ឹកទទ្ធរណក៍្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ។ 
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IV.  ផែនការប ច្ ប់េិនាការ 

36 តារាងពេលពេលាផ្ន្ការបញ្ចប់សេន្ទការរតូេកណំត់ពោយ្កតាត ន្ទន្ទែូចជា៖ លកខណៈ ន្ិងភាេសមគុ

មម ញផ្ន្សំណុំពរឿង បញ្ញា សុខ្ភាេរបស់ជន្ជាប់ពចាទផែលាន្េ័យ្ចាសជរា ចំន្ួន្មកសី ចែ៊ើមបណត ឹក

រែឋបបចវណី និកអនកជំ ញ ផែលរតូេពកាះពៅ ភារទ្ំចនរន្ិងរយ្ៈពេលផ្ន្ការពធវើសកខីកម្មរបស់មកសី 

ទងំពន្ទះ ការបង្ហអ ក់ជាក់ផសតងន្ទន្ទកនុងការបំពេញកិចចែំពណើរការន្ីតិេសាធី ចំន្ួន្ញតតិោក់ពោយ្ភាគី 

ន្ិងការេិន្ិតយេិច័យ្ផែនករែឋបាលពែសងៗពទៀត កនុកច ះរួមោនការបកផក្បតា ល់ោត់បានក្តឹមក្តូវ និក 

ការបកផក្បឯកសារទន់ចរលចវលា។ ពោយ្ាន្កតាត ផរបរបួលទងំពន្ះ ការមម ន្ទុកជាមុ្ន្ន្ូេតារាង

កំណត់ពេលពេលាអន្ុេតតពរោងការ គឺផែអកពលើបទេិពមធន្៍កន្លងពៅ ទងំពៅកនុងអងគជំន្ុំជរម្ះ

វេសាមម្ញ្ញញ  ន្ិងមា ប័ន្តុលាការរបហាក់របផហ្លោន ពន្ះ។ 

37 ការរបជុំពរៀបចំសេន្ទការចំន្ួន្ម្ួយ្ ឬពរចើន្ ផតងផតបាន្ពរៀបចំពឡើងម្ុន្ពេលការចាប់ពែតើម្សេន្ទការ

ជាក់ផសតង។ សេន្ទការចាប់ពែតើម្ពោយ្សេន្ទការបឋម្។ ពៅកនុងសេន្ទការបឋម្ពន្ះ អងគជំន្ុំជរម្ះ

មលាែំបូង េិចារោពៅពលើបញ្ជីមកសីសកាត ន្ុេល ន្ិងអនកជំន្ទញ ផែលោក់ជូន្ពោយ្ភាគី រេម្ 

ទងំអញ្ញរតកម្ម ពលើកពឡើងពោយ្ភាគី ពហ្ើយ្ភាគីពែើម្បណត ឹងរែឋបបពេណីអាចែតួចពែតើម្ន្ូេចំណចុជាក់ 

លាក់អំេីសំណងផែលខ្លួន្ពសនើសុំ។ សេន្ទការពលើអងគពសចកតីចាប់ពែតើម្ពោយ្ាន្ការពធវើពសចកតីសន្និោឋ ន្ 

ពោយ្សពងខបេីសំោក់សហ្រេះរាជអាជាា  ពហ្ើយ្ជន្ជាប់ពចាទអាចពធវើការព ល្ើយ្តបពោយ្សពងខបបាន្ 

ម្ុន្ពេលអងគជំន្ុំជរម្ះមលាែំបូង ចាប់ពែតើម្តាងំសំណួរែល់ជន្ជាប់ពចាទ ភាគីពែើម្បណត ឹង

រែឋបបពេណី ន្ិងមកសី ន្ិងមត ប់ន្ូេការបង្ហា ញភ័សតតុាង។ សហ្រេះរាជអាជាា ាន្បន្ាកុបញ្ញជ ក់អំេី 

េិរុទធភាេរបស់ជន្ជាប់ពចាទ។ ចែ៊ើមបីែត ា ចទសជនជាប់ចចទ្អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកក្តូវោនជំចនឿ 

ចោយគាម នវិមតិសកេ័យអំរីរិរ ទ្ធភាររបស់ជនជាប់ចចទ្។ ពរកាយ្ពេលេិន្ិតយភ័សតតុាងទងំអសរ់ួច 

ពហ្ើយ្អងគជំន្ុំជរម្ះមត ប់ការបិទកិចចេិភាកាពែញពោលេីសំោក់ភាគី ម្ុន្ពេលេិភាកាសចក្មច។ 

របសិន្ពបើជន្ជាប់ពចាទរតូេែតន្ទា ពទស អងគជំន្ុំជរម្ះសពរម្ចពៅពលើពទសសមក្សប ពៅកនុងមល 

រកម្ច ះ។ ពោយ្ឈរពលើម្ូលោឋ ន្ផ្ន្ជំហាន្ន្ីតិេសាធីទងំពន្ះពទើបពយ្ើងកំណត់បាន្ន្ូេក្រឹតតិការណ៍សំខាន្ ់

ៗពែសងៗោន សរាប់សេន្ទការន្ីម្ួយ្ៗបាន្។ 
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ក. សំណុពំរឿង០០២/០២ 

38 កិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធីចល៊ើភ្សតតុ្តកបានចប់ចែត៊ើមចៅនងៃទ្ី៨ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ចោយអកគជំន ំជក្មះ 

ក្តូវចធវ៊ើសវ ការចំនួន៣នងៃកនុកមួយសបាត ហ៍។ លទ្ធែលននការវាយតនមផ្ែនកចវជជសាង្គ្សតរបស់ជនជាប់

ចចទ្ចៅផខមករា ឆ្ន ំ២០១៥បងាា ញថា ការកំណត់៤នងៃកនុក១សបាត ហ៍ជាការសមក្សប ចោយសវ ការ 

ចរលក្រឹកចធវ៊ើឲ្យបានខី្បនតិច។ ែូចចនះអកគជំន ំជក្មះបានក្ត ប់ចៅអន វតតត្តមចរលកំណត់៤នងៃកនុក១ 

សបាត ហ៍វិញ ចៅផខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៥ ផែលជាការរចនឿ្នែល់ការជំន ំជក្មះកតី។ សវ ការចល៊ើភ្សតតុ្តក 

បានបញ្ចប់ចៅនងៃទ្ី១១ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៧ ចក្កាយរីចរលសវ ការអស់ចំនួន២៧៤នងៃ។ អកគជំន ំ 

ជក្មះបានសាត ប់សកខីកមមសាកេីសរ បចំនួន១១៤ ចែ៊ើមបណត ឹក រែឋបបចវណីសរ បចំនួន ៦៣ និក អនក

ជំ ញចំនួន៨ ក់ ចៅចល៊ើក្បធានបទ្សហករណ៍ក្ត្តកំក់ (កនុកច ះរួមោន មនាីរសនតិស ខក្កាកំត្តចន់ 

និកការក្បក្រឹតតិចល៊ើជនជាតិចម) ការោឋ នទ្ំនប់១មករា ការោឋ នក្រលានយនតចហាះកំរក់ឆ្ន ំក ការោឋ ន

ទ្ំនប់ក្តាកំងម និកការក្បក្រឹតតិចល៊ើជនជាតិចម និកជនជាតិចវៀតណាម មនាីរសនតិស ខអូរកផនេក និក

ភ្នំចក្កាល និកមនាីរសនតិស ខស២១ ក្រមទកំការចបាសសោែ តនែាកនុក។ បទ្បញ្ជ ឲ្យចរៀបអាាហ៍រិាហ៍ 

លកខណៈននជចោ្ះក្បោប់អាវ ធ និក តួ ទ្ីរបស់ជនជាប់ចចទ្។ 

39 ចែ៊ើមបីចរៀបចំការបិទ្ែំចណ៊ើរការនីតិវិធី អកគជំន ំជក្មះបានចធវ៊ើកិចចក្បជ ំចរៀបចំសវ ការចៅផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ 

ចែ៊ើមបី សាត ប់សារណាាក់រ័នធនឹកសារណាបញ្ចប់ការចែញចោល និកចសចកតីសននិោឋ នបញ្ចប់ការចែញ 

ចោលកនុកចំចណាមបញ្ា ែនទ្ៗចទ្ៀត។ចោយកត់សោគ ល់បញ្ា ចមបកៗចល៊ើកច ៊ើកចោយភាគី ជារិចសស 

រយៈចរលផវកខ សរីធមមត្ត និកភារសា ញុំនំនចរឿកកតី អកគជំន ំជក្មះក៏កំណត់កាលបរិចចឆទ្សក្ោប់

ោក់សារណាសវ ការចៅនងៃទ្ី២៤ ផខចមសា ឆ្ន ំ២០១៧ និកការចប់ចែត៊ើមចសចកតីសននិោឋ នបញ្ចប់ការ 

រិភាកាចែញចោលចៅនងៃទ្ី០៥ ផខមិង   ឆ្ន ំ២០១៧។ ចក្កាយមក អកគជំន ំជក្មះបានអន ញ្ញ តឲ្យភាគី 

ោនចរលចវលាបផនាមមួយសបាត ហ៍ចទ្ៀត ចែ៊ើមបីោក់សារណាបញ្ចប់កិចចរិភាកាចែញចោល ចោយសារ

ផតការរិនិតយច ៊ើកវិញចល៊ើក្បតិចរឹកសវ ការរបស់អកគភារក្បតិចរឹកកំរ កបនតែំចណ៊ើរការ ផែល

ក្បការចនះបានបកេជាែលវិបាកែល់ភាគីកនុកការរឹកផែែកចៅចល៊ើកំណត់ចហត របស់ត លាការ ចៅកនុក

សារណាបញ្ចប់កិចចរិភាកាចែញចោល។ ចហត ចនះ ការចធវ៊ើចសចកតីសននិោឋ នបញ្ចប់ការរិភាកាចែញ

ចោល ក្តូវបានកំណត់ចរលច ៊ើកវិញ និកបានចធវ៊ើច ៊ើកចប់រីនងៃទ្ី ១៣ ែល់នងៃទ្ី ២៣ ផខ មិង   ឆ្ន ំ 
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២០១៧។ ប ា ប់រីច ះមក អកគជំន ំជក្មះបានតែ កសវ ការចែ៊ើមបីរិភាកាសចក្មច និកចរៀបចំសាល

ក្កមចៅកនុកចរឿកកតីចនះ។    

40 ការបា៉ា ន់សាម នែំបូកចៅចល៊ើតក្មូវការចរលចវលាកនុកការចចញសាលក្កមកនុកសំណ ំចរឿក០០២/០២ គឺចធវ៊ើ 

ច ៊ើកម នចរលចប់ចែត៊ើមការជំន ំជក្មះចោយផែែកចល៊ើបទ្រិចសាធន៍សំណ ំចរឿក០០២/០១ ចោយរ ំទន់ 

បានែឹកោនសាកេី ចែ៊ើមបណត ឹករែឋបបចវណី និក អនកជំ ញ ចំនួនប៉ា  ម ន ក់នឹកក្តូវែតល់សកខីកមម។ 

ការបា៉ា ន់សាម នចនះ ក្តូវបានផកសក្មួលច ៊ើកវិញចៅកនុកការផកសក្មួលចល៊ើកទ្ី១២ ននគចក្ោកបញ្ចប់

ផែនការ ចោយរិចរណាចៅចល៊ើការណ៍ផែលថាោនសាកេី ចែ៊ើមបណត ឹករែឋបបចវណី និកអនកជំ ញ កនុក 

ចំនួនចទ្វែកក្តូវបានសាត ប់សកខីកមមចៅកនុក សំណ ំចរឿក ០០២/០២ ចល៊ើសសំណ ចំរឿក០០២/០១ ផែរ 

ផែលជាការបចកេ៊ើតនូវមូលោឋ នភ្សតតុ្តកធំជាកម នចក្ច៊ើន សក្ោប់ការរិចរណា និក វិភាគចៅកនុកចរល

រិភាកាសចក្មច និកែំចណ៊ើរការក្ាកសាលក្កម។  

41 សមតាភាររបស់អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកកនុកការបំចរញចៅត្តមត្តរាកចរលចវលាបចចបុបននចនះ ចែ៊ើមបី 

ចចញសាលក្កមចៅកនុកចរឿកកតីចនះ នឹកអាក្ស័យជាបឋមចៅចល៊ើអកគជំន ំជក្មះ និកអកគភារគាំក្ទ្ែនទ្

ចទ្ៀតផែលចៅោនប គគលិកចរញចលញ។ ចៅកនុកអំ ុកឆ្ន ំ ២០១៦ ក្តីោសទ្ី១ ឆ្ន ំ ២០១៧ និកក្តីោស 

ច កចក្កាយឆ្ន ំ២០១៧ ការចរៀបចំក្ាកសាលក្កមទ្ទ្ួលែលប៉ាះាល់ចោយការលាឈប់របស់ប គគលិក

ចៅកនុកអកគជំន ំជក្មះ។ អកគជំន ំជក្មះកំរ កជួបក្បទ្ះការភារអូសប ្យជាក្បរ័នធកនុកែំចណ៊ើរការចក្ជ៊ើស 

ចរីសប គគលិកអកគការសហក្បជាជាតិ។ ក្បការចនះអាចប៉ាះាល់ែល់សមតាភាររបស់អកគជំន ំជក្មះ កនុក 

ការចចញសាលក្កមជាភាសាបារំាកក្សបគាន ជាមួយនឹកការរាករ  ចៅកនុកគចក្ោកបញ្ចប់ផែនការ។ 

ការឈប់រីការងាររបស់ប គគលិកអាចរំរឹកថានឹកចក៊ើតច ៊ើកចោយសារសាា នភារហិរញ្ញវតាមុិនចាស់លា

ស់របស់សាលាកតី កិចចសនារយៈចរលខី្ និក ការចហៀបនឹកបញ្ចប់សាលក្កមសំណ ំចរឿក០០២/០២ 

ផែលកាន់ផតបានជំរ ញឲ្យប គគលិកផសវករកការងាររយៈចរលផវកនិកោនភារចាស់លាស់។ 

42 អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកបានបញ្ជ ក់ក្បាប់ការិយាល័យរែឋបាលរីម នមកអំរីបញ្ា ាក់រ័នធនឹកការ 

បញ្ចប់ការបកផក្បឲ្យបានទន់ចរលចវលា ផែលអាចរនារចរលបនតចទ្ៀតកនុកការចចញសាលក្កម។ 

ចៅកនុកកិចចក្បជ ំចរៀបចំសវ ការកនុកផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ ចមធាវីការារកតីបានចល៊ើកច ៊ើកកត្តត  ២ ផងមចទ្ៀត 

ផែលអាចជះឥទ្ធិរលចល៊ើរយៈចរលននការចរៀបចំសាលក្កម ចាលគឺ ការរិនិតយក្បតិចរឹកផែលកំរ កផត
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ចធវ៊ើ និកការបកផក្បសាលែីកាអកគជំន ំជក្មះត លាការកំរូល កនុកសំណ ំចរឿក០០២/០១ ចៅជាភាសា

បារំាក។ ការបកផក្បជាភាសាបារំាកច កចក្កាយននចសចកតីសចក្មចចនះផែលបានរំរឹកថានឹកបញ្ចប់ចៅ

ច កផខកកេោ ឆ្ន ំ២០១៧ ក្តូវបានក្បចម៊ើលថានឹកបញ្ចប់រហូតែល់ច កឆ្ន ំ២០១៧8។ ទក់ទ្ិននឹក

ក្បតិចរឹកននការជំន ំជក្មះ អកគជំន ំជក្មះកត់សោគ ល់ចឃ៊ើញថា ក្បតិចរឹកសវ ការផែលក្តឹមក្តូវ គឺជា 

មូលោឋ នសំខាន់សក្ោបក់ារចរៀបចំសាលក្កម ក៏ែូចជាការចរៀបចំសារណាបញ្ចប់ការរិភាកាចែញ

ចោលរបស់ភាគី  ផែរ។ ចទះបី ចមធាវីការារកតី នួន ជា បានចសន៊ើឲ្យបញ្ចប់ការរិនិតយក្បតិចរឹក

ម ននងៃទ្ី៣១ ផខមី  ឆ្ន ំ២០១៧ ចែ៊ើមបីឲ្យសារណាបញ្ចប់ការរិភាកាចែញចោលអាចឆ្ះុបញ្ច កំ

រីរ័ត៌ោនក្តឹមក្តូវក៏ចោយ ផតែំចណ៊ើរការរិនិតយក្បតិចរឹកក្តូវបានបញ្ចប់ក្តឹមនងៃទ្ី៣០ ផខមិង   

ឆ្ន ំ២០១៧ សក្ោប់ក្បតិចរឹកជាភាសាអក់ចគ្ស ចហ៊ើយក្បតិចរឹកចែេកចទ្ៀតជាភាសាផខមរ និកភាសា

បារំាកនឹកក្តូវបញ្ចប់ក្តឹមនងៃទ្ី២៤ ផខកកេោ ឆ្ន ំ២០១៧។  

43 ចោយផែែកចល៊ើត្តរាកចរលចវលាចនះ និកចៅកនុកចចម្៊ើយតបចៅនឹកសំចណ៊ើរបស់ភាគីអកគជំន ំជក្មះបាន

អន ញ្ញ តឲ្យរនារចរល ១ សបាត ហ៍ សក្ោប់ការោក់សារណាបញ្ចប់កិចចរិភាកាចែញចោល  និកបាន

កំណត់កាលបរិចចឆទ្សាជាងមនីូវការចប់ចែត៊ើមចៅនងៃទ្ី១៣ ផខមិង   ឆ្ន ំ២០១៧។ ែំចណ៊ើរការចរៀបចំ

ចសចកតីក្ាកសាលក្កមក្តូវបានចធវ៊ើឲ្យោនភារសមកុ្គសាម ញ ចោយសារភារមិនចាស់លាស់ ាក់រ័នធនឹក

ភារមិនក្តឹមក្តូវននកំណត់ចហត សវ ការ ចរលចនះ និកចរលចវលាសមក្សបកនុកការរិនិតយក្បតិ 

ចរឹកសវ ការ។ ចោយសារោនសាា នភារចនះ អកគជំន ំជក្មះក៏បានយល់ក្សបែកផែរត្តមសំចណ៊ើ

របស់ចមធាវីការារកតី នួន ជា ផែលចសន៊ើស ំឲ្យភាគីោក់ការផកតក្មូវចៅចល៊ើសារណាបញ្ចប់កិចចរិភាកា

ចែញចោលរបស់ខួ្ន ប ា ប់រីការរិនិតយបញ្ចប់ក្បតិចរឹកននកិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធី។ ការផកតក្មូវចៅចល៊ើ

សារណាបញ្ចប់កិចចរិភាកាចែញចោលក្តូវបានោក់ចៅត្តមចរលចវលាកំណត់ច កចក្កាយគឺចៅនងៃទ្ី៣០ 

ផខកញ្ញ  ឆ្ន ំ២០១៧។  ចរលបចចបុបននចនះ អកគជំន ំជក្មះបនតវាយតនមន្ូវែលប៉ាះាល់ផែលការផកផក្ប 

ចោយផែែកចៅចល៊ើការផកតក្មូវចក្ច៊ើនចៅចល៊ើក្បតិចរឹកច ះ ផែលអាចោនចំចាះការវាយតនមរ្បស់ 

អកគជំន ំជក្មះចៅចល៊ើភ័្សតតុ្តក។ ក្បការចនះ ហាក់ែូចជាមិន ោនែលប៉ាះាល់ ចៅចល៊ើចរលចវលា 

ននការចចញសាលក្កមសំណ ំចរឿក ០០២/០២ ប៉ា ផនតែំចណ៊ើរការវាយតនមច្ៅផតចធវ៊ើបនតចទ្ៀតកនុកបរិបទ្នន 

ការរិភាកាសចក្មច។ 

                                                           
8
 ការបកផក្បភាសាបារំាកក្តូវបានជូនែំណឹកចៅភាគីចៅនងៃទី្៩ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៨។ 
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44 អកគជំន ំជក្មះកត់សោគ ល់បផនាមចទ្ៀតថា ចៅកនុកអំ ុកចរលសវ ការសាត ប់ចសចកតីសននិោឋ នបញ្ចប់ការ

រិភាកាចែញចោល ចមធាវីការារកតី នួន ជា បានបញ្ជ ក់ថា ការបកផក្បសារណាបញ្ចប់កិចចរិភាកា

ចែញចោលរបស់ខួ្នចៅជាភាសាផខមរឲ្យបានចរញចលញម នការចចញសាលក្កម គឺជាបញ្ា សកាត ន រល

ននការជំន ំជក្មះក្បកបចោយយ តតិធម៌ចៅកនុកចរឿកកតីចនះ។ ក្បការចនះ បងាា ញអំរីសារៈសំខាន់កនុកការ

រកាទ្ កប គគលិកឲ្យបានក្គប់ក្គាន់សក្ោប់កិចចការបកផក្បជូនអកគជំន ំជក្មះ ចែ៊ើមបីអន ចលាមចៅត្តម

កាលបរិចចឆទ្ផែលបានកំណត់។ អកគជំន ំជក្មះបានទ្ទ្ួលរ័ត៌ោនថា អាចរំរឹកថានឹកទ្ទ្ួលការបកផក្ប

ផែនកខ្ះននអតាបទ្របសច់សចកតីសននិោឋ នបញ្ចប់កិចចរិភាកាចែញចោលនីមួយៗជាភាសាផខមរ ក្តឹមាក់

កណាត លផខកញ្ញ  ចហ៊ើយការបកផក្បចជ៊ើកទ្ំរ័រននចសចកតីសននិោឋ នបញ្ចប់កិចចរិភាកាចែញចោលជាភាសា

ផខមរក្តឹមផខធនូ ឆ្ន ំ។ 

45 អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកបនតរិនិតយសាា នភារស ខភាររបស់ជនជាប់ចចទ្ជាក្បច។ំ សមបទរបស់ជន 

ជាប់ចចទ្កនុកការបនតចូលរួមសវ ការក្តូវបានវាយតនមច្ៅច កផខកកេោឆ្ន ំ២០១៦ ចហ៊ើយរិនិតយចឃ៊ើញ 

ថាជន ជាប់ចចទ្ទកំរីរោនសមបទក្គប់ក្គាន់កនុកការចូលរួមសវ ការ។ ប៉ា ផនត របាយការណ៍

ចវជជសាង្គ្សតកត់សោគ ល់អំរីជំកមឺួយចំនួនផែលជនជាប់ចចទ្ោន ចហ៊ើយបានែតល់អន សាសន៍ឲ្យវាយ

តនមច្ៅម ខងារសតិបញ្ញ របស់ជនជាប់ចចទ្ចរៀករាល់ក្តីោស។ ការវាយតនមផ្ែនកចវជជសាង្គ្សតផបប 

ចនះក្តូវបានចក្គាកសក្ោប់ក្តីោសទ្ី១ឆ្ន ំ២០១៨។ 

46 ចោយរិចរណាចៅចល៊ើកត្តត ទកំឡាយខាកចល៊ើចនះ អកគជំន ំជក្មះសូមបនតចគាលចៅ ចចញសាលក្កម 

ចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី២ ឆ្ន ំ២០១៨។ ប៉ា ផនត អកគជំន ំជក្មះកត់សោគ ល់ថាបញ្ា    រួមទកំហិរញ្ញវតា ុ

អវតក ប គគលិករបស់អកគជំន ំជក្មះ និក ការបកផក្បសាលក្កមចៅជាភាសាផខមរនិកភាសាបារំាក អាច 

តក្មូវឲ្យោនការរនារចរលរហូតែល់ក្តីោសទ្ី៣ឆ្ន ំ២០១៨។ 

ខ. សំណុពំរឿង០០៣ ន្ងិវសំណ ចំរឿក០០៤ 

47 លុះរតាផតាន្ពសចកតីសពរម្ចថាពតើ សណំុំពរឿង០០៣ ន្ិង/ឬ ០០៤ រតូេបញ្ជូន្ពៅជំន្ុំជរម្ះ ចប៊ើមិន 

ែូចចន ះចទ្ ចយ៊ើកមិនអាចមម ន្ទុកបាន្ពៅពលើរយ្ៈពេលសរាប់បញ្ចប់ការជំន្ុំជរម្ះកតីទំងពន្ះបាន្
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ច ៊ើយ។ ការវាយ្តផ្ម្លពលើពេលពេលាផែលតរមូ្េ អាចផែអកពៅពលើចំន្ួន្ចុងពចាទ ភាេសមគុមម ញផ្ន្ 

អងគពហ្តុ ន្ិងអងគចាប់ផ្ន្បទពចាទ ផែលាន្ផចងពៅកនុងែីកាបញ្ជូន្ពរឿងពៅជំន្ុំជរម្ះ។ 

V.  ផែនការប ច្ ប់បណ្ត ឹង្មទ ក្ខ 

ក. សំណុពំរឿង០០២/០២ 

48 អកគជំន ំជក្មះត លាការកំរូលរាករណ៍ចៅចរលចនះថា បណត ឹកសាទ្ កខ (មួយឬចក្ច៊ើន) ក្បសិនចប៊ើោក់ 

ក្បឆំ្កនឹកសាលក្កមរបស់អកគជំន ជក្មះសាលាែំបូកកនុកសំណ ំចរឿក០០២/០២ នឹកោនចំនួនតិចបំែ ត 

ចោយសារចរលចវលានិកធនធាន ែូចកនុកសំណ ំចរឿក០០២/០១ ផែរ។ រហូតទល់ផតចចញសាលក្កម 

កនុកសំណ ំចរឿក០០២/០២ ចទ្៊ើបោនលទ្ធភារសក្ោប់ភាគីោក់បណត ឹកសាទ្ កខភ្ាមៗក្បឆំ្កនឹកចសចកតី

សចក្មចរបស់អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកចៅកនុកសំណ ំចរឿកច ះ ផែលក្តូវផតសចក្មចចៅកនុករយៈចរល

បីផខ កំណត់ចោយចាប់ រនារចរលបួនផខកនុកករណីរិចសស។ 

ខ. សំណុពំរឿង០០៣ នកិសំណ ចំរឿក០០៤ 

49 ក្បសិនចប៊ើសំណ ំចរឿក០០៣ និក/ឬ ០០៤ បនតចៅម ខរហូតែល់ែំណាក់កាលជំន ំជក្មះច ះ បណត ឹក 

ទទ្ធរណ៍ភ្ាមៗឬបណត ឹកសាទ្ កខក្បឆំ្កនឹកសាលក្កមរបស់អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកអាចចក៊ើតច ៊ើក។ 

ចទះជាយា៉ា កណាក៏ចោយ ចោយចហត ថាចយ៊ើកមិនែឹកថាសំណ ំចរឿកណាមួយែំចណ៊ើរការរហូតែល់ 

ែំណាក់កាលជំន ំជក្មះ និកមិនែឹករីបទ្ចចទ្ណាខ្ះច ះ វាហាក់ែូចជាឆ្ប់ចរកកនុកការែតល់នូវការ 

បា៉ា ន់សាម នចំចាះចរលចវលាផែលតក្មូវកនុកការសចក្មចចល៊ើបណត ឹកសាទ្ កខណាននសំណ ំចរឿកាក់រ័នធ។ 

VI.  សេចក្ត្េននដិ្ឋា ន  

50 សក្ោប់ឆ្ន ំ២០១៨ ចយ៊ើករំរឹកថានឹកសចក្មចបានក្រឹតតិការណ៍សំខាន់ៗចំនួនរីរកនុកសំណ ំចរឿក០០២/០២ 

គឺ (i) ការចចញសាលក្កម និក (ii) ចរលចវលាកំណត់សក្ោប់បណត ឹកទទ្ធរណ៍ផែលអាចោនក្បឆំ្ក

នឹកសាលក្កម។ ចំចាះសំណ ំចរឿក ០០៣, ០០៤/០១, ០០៤/០២ និក ០០៤ ចយ៊ើករំរឹកថានឹក

សចក្មចបានក្រឹតតិការណ៍សំខាន់ៗចំនួន៤ គឺ (i) ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយសក្ោប់សំណ ំចរឿក ០០៣ 

ក្បឆំ្កនឹក ោស ម ត ផែលសហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតសចក្មចបញ្ជូនចរឿកចៅជំន ំជក្មះ ឬបញ្ចប់



Original EN: 01556429-01556441   23 

កិចចនីតិវិធី, (ii) ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក ០០៤/០២ ក្បឆំ្កនឹក ចអា អាន 

ផែលសហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតសចក្មចបញ្ជូនចរឿកចៅជនំ ជំក្មះ ឬបញ្ចប់កិចចនីតិវិធី, (iii) ការចចញ

ែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក ០០៤ ក្បឆំ្កនឹក យឹម ទ្ិតយ ផែលសហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត

សចក្មចបញ្ជូនចរឿកចៅជំន ំជក្មះ ឬបញ្ចប់កិចចនីតិវិធី និកការសចក្មចរបស់អកគប ចរជំន ំជក្មះចៅចល៊ើ

បណត ឹកទទ្ធរណផ៍ែលអាចោន ក្បឆំ្កចៅនឹកែីកាែំចណាះក្សាយទកំច ះ កនុក (iv) សំណ ំចរឿក 

០០៤/០១ ាក់រ័នធនឹក អ ឹម ផចម ចោយោនចសចកតីសចក្មចរបស់អកគប ចរជំន ំជក្មះកនុកការបញ្ជូនសំណ  ំ

ចរឿកទកំចនះចៅជំន ំជក្មះ ឬបញ្ចប់កិចចនីតិវិធី។ 

51 ចៅឆ្ន ំ២០១៩ ចយ៊ើករំរឹកថានឹកសចក្មចបានក្រឹតតិការណ៍សំខាន់ៗចំនួន៣ គឺការចចញចសចកតីសចក្មចចៅ

បណត ឹកទទ្ធរណក៍្បឆំ្កែីកាែំចណាះក្សាយ ចៅកនុក (i) សំណ ចំរឿក ០០៤/០២ ាក់រ័នធនឹក ចអា អាន 

(ii) សំណ ំចរឿក ០០៣ ាក់រ័នធនឹក ោស ម ត និក សំណ ំចរឿក០០៤ ាក់រ័នធនឹក យឹម ទ្ិតយ ជាមួយ 

នឹកចសចកតីសចក្មចថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូនចរឿកចៅជំន ំជក្មះ ឬបញ្ចប់កិចចនីតិវិធី។ 

52 ចៅឆ្ន ំ២០២០ ចយ៊ើករំរឹកថានឹកសចក្មចបានក្រឹតតិការណ៍សំខាន់មួយ គឺ (i) ការចចញសាលែីកាកនុក

សំណ ំចរឿក ០០២/០២។ 

53 កនុកករណីផែលសំណ ំចរឿក០០៣ និក សំណ ំចរឿក០០៤ ក្តូវបញ្ជូនចៅជំន ំជក្មះ ទកំមូល ឬចោយផែនក 

ចរលចវលាកំណត់សក្ោប់សំណ ំចរឿកទកំចនះនឹកក្តូវរាករចៅចរលច ះ។ 

54 ក្រឹតតិការណ៍សំខាន់ៗផែលបានរាករ ាន្បងាា ញជូនកនុងតារាងផែលភាជ ប់ជាម្ួយ្ន្ឹងផែន្ការចនះ។ 
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តារាងកណំតព់េលពេលាតាម្ការពរោងទកុផែលរមួ្ាន្ក្រតឹតកិារណ៍សំខាន្់ៗ  

គចក្ោកបញ្ចបផ់ែន្ការ កំផណចល៊ើកទ្ី ១៥ - នងៃទ្ី៣១ ផខធន ូឆ្ន ំ២០១៧ 

 


