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រីការិយាល័យត លាការទកំអស់។ 
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សេចក្្តេម្ងេប 

គចក្ោកបញ្ចប់ផែនការសក្ោប់អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញកនុកត លាការកមពជុា (“អកគជំន ំជក្មះ”) ក្តូវបាន 

ចរៀបចំច ៊ើកជាចល៊ើកែំបូកចៅផខមី  ឆ្ន ំ២០១៤ ចោយឆក្កាត់ការរិចក្គាះរិភាកាចយាបលរ់ីសំណាក់ 

ការិយាល័យរែឋបាល ជាមយួនឹកចៅក្កមននអកគជំន ំជក្មះចែេកៗ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត និកសហ 

ក្រះរាជអាជាា ទក់ទិ្ននឹកការទ្ទួ្លខ សក្តូវរបស់រួកគាត់។ ចនះគឺជាការចធវ៊ើបចចបុបននភារក្បចកំ្តីោសទី្ 

២២ ននគចក្ោកបញ្ចប់ផែនការចនះផែលបញ្ចប់ចៅនងៃទី្៣០ ផខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៩។  

ចៅកនុកកំ ុកក្តីោសចនះ អងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូលបាន្បញ្ចប់កិច្ចន្ីតិេិធីបណត ឹងសាទុកខរបឆំងន្ឹង 

ន្ួន្ ជា កនុងសំណុំពរឿង០០២ បន្ទា ប់េី ន្ួន្ ជា ទទួលម្រណភាេពៅថ្ងៃទី០៤ ផែសីហា ក៏ប ុផន្ត អងគជំន្ុំ

ជរម្ះតុលាការកំេូលបាន្សពរម្ច្ទទួលសំពណើបំភ្លឺអំរីែលវេិបាកគតយិ តតិថ្ន្ម្រណភាេរបស់ ន្ួន្ ជា 

ពៅកនុងែំណាក់កាលន្តីិេិធីបណត ឹងសាទុកខពន្ះ។ ការិយាលយ័សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតបាន្ពធវើការជូន្

ែំណឹងបណត ឹងឧទធរណ៍ច្ំន្ួន្០៤ របឆំងនឹ្ងែីកាែំពណាះរសាយកនុងសំណុំពរឿង០០៤។  
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I.  សេចក្្តសែតើរ 

1 អងគជំន្ុំជរម្ះវេិសាម្ញ្ាកនុងតុលាការកម្ពជុា (“អងគជំន្ុំជរម្ះវេិសាម្ញ្ា”)វ បាន្ចាប់ពែតើម្ែំពណើរការរបស់

ែលួន្ពៅផែកុម្ភៈ ឆន ំ២០០៦ ន្ិងបាន្ែំពណើរពេញពលញបន្ទា ប់េីការអន្ុម្័តវេិនន្ថ្ែាកនុងពៅកនុងផែម្ិងុន្ទ 

ឆន ំ២០០៧។ អណតិតរបស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេិសាម្ញ្ា គឺពែើម្បីកាត់ពសច្កត ី “ពម្ែឹកន្ទជំាន្ែ់ពស់កម្ពជុារបជា

ធិបពតយយ ន្ិងជន្ទងំឡាយផែលទទួលែុសរតូេែពស់បំែុតច្ំព ះឧរកិែឋកម្ម ន្ិងការរំពលាភ្យា ងធៃន្់ធៃរ

ពៅពលើច្ាប់រេហមទណឌ កម្ពជុា ការរំពលាភ្ពៅពលើច្ាប់ម្ន្ុសសធម្៌ ន្ិងទាល ប់អន្តរជាតិ រេម្ទងំការ

រំពលាភ្ពលើអន្ុសញ្ញា អន្តរជាតិ ផែលរបពទសកម្ពជុាទទួលសាគ ល ់ ពហើយផែលបាន្របរេឹតតកនុងអំឡុងថ្ងៃទី

១៧ ផែ ពម្សា ែល់ថ្ងៃទី០៦ ផែម្ករា ឆន ំ១៩៧៩”1។  

2 គពរាងបញ្ចប់ផែន្ការពន្ះបាន្បរិយាយយា ងលម្អិតពោយអកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញកនុងបរិបទថ្ន្ចសចកតី

សចក្មចរបស់ម្ហាសន្និបាតអងគការសហរបជាជាតិ A/RES/68/247B ផែលកនុងច្ំពណាម្បញ្ញា

ពែសងៗពទៀត បាន្កំណត់អាណតតិរបស់អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញឲ្យពរៀបច្យំុទធសាស្តសតបញ្ចប់ ពោយាន្

ផែន្ទីបង្ហា ញែលូេច្ាស់លាស់ម្ួយ។ ឯកសារពន្ះពធើវពឡើងពោយអកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញពោយាន្ការ

េិពរោះពយាបល់តាម្រយៈការិយាល័យរែឋបាល ជាម្យួពៅរកម្អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ អងគជំន្ុំជរម្ះសាលា

ែំបូង ន្ិងអងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូល សហពៅរកម្ពសុើបអពងេត ន្ិងសហរេះរាជអាជាា អំេីការទទួល

ែុសរតូេរបស់េួកពគ។ អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញ ពធវើបច្ចបុបន្នភាេផែន្ការបញ្ចប់ពន្ះពរៀងរាលរ់តាីស។ 

ឯកសារចនះគឺជាកំផណចល៊ើកទី្២២ ចហ៊ើយបានបញ្ចូលនូវការផកតក្មូវ   ចោយផែែកចល៊ើវឌ្ឍនភារនន 

ែំចណ៊ើរការនីតិវិធីត្តមែ្ូវត លាការផែលកំរ កក្បក្រឹតតចៅចប់រីនងៃទី្០១ ផខកកេោ ែល់នងៃទី្៣០ ផខកញ្ញា  

ឆ្ន ំ២០១៩។ 

3 ឯកសារពន្ះពតត តជាេិពសសពលើវឌ្ឍនភារងមីៗ ពៅកនុងសំណុំពរឿងផែលចៅចសសសលទ់ងំបីផែលបចចបុបនន 

កំេុងសថិតពៅច្ំព ះម្ុែ អ.េ.ត.ក ន្ិងែតល់ន្ូេេ័ត៌ាន្អំេីរបពភ្ទថ្ន្ពរឿងកតី រេម្ទងំសាា ន្ភាេ ថ្ន្សំណុំ 

ពរឿងទំងពន្ទះនិកជំហាន្ន្ទន្ទផែលរតូេបំពេញមុ្ន្ពេលកិច្ចែំពណើរការនី្តិេិធីតាម្ែលូេតុលាការទក់ទិន្ន្ឹង 

សំណុំពរឿងកំេុងរង់ចាបំចចបុបន្នពៅច្ំព ះម្ុែអកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញ បញ្ចប់ជាសាា េរតាម្ែលូេច្ាប់។ 

                                                             
1 កិច្ចរេម្ពរេៀងរវាងអងគការសហរបជាជាតិ ន្ិងរាជរោឋ ភ្បិាលកម្ពជុាទក់ទងន្ងឹការកាត់ពសច្កីតពៅពរកាម្ច្ាបក់ម្ពជុា ន្ូេឧរកិែឋកម្ម

ផែលបាន្របរេតឹតពឡើងពៅកនុងរយៈកាលថ្ន្កម្ពជុារបជាធបិពតយយ នងៃទ្០ី៦ ផខមិង   ឆ្ន ំ២០០៣។ 
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សហក្រះរាជអាជាា បានផងក្ជាសាធារណៈថា នឹករ ំោនសំណ ំចរឿកបផនថមចទ្ៀតចទ្ ប ា ប់រីសំណ ំចរឿក 

០០៣ និក សំណ ំចរឿក០០៤2។ ចហត ចនះ សំណ ំចរឿកផែលោន ចរលចនះគឺជាសំណ ំចរឿកសរ បផែល 

អ.េ.ត.ក. ក្តូវចត់ការត្តមនីតិវិធី។ 

4 សំណ ំចរឿក០០១ ក្បឆំ្កនឹក កាកំ ចហគចអា៊ា វ (ចៅ ឌ្ ច) គឺជាសំណ ំចរឿកែំបូកផែលបានជំន ំជក្មះចៅ 

ចំច ះម ខអកគជំន ំជក្មះ អ.េ.ត.ក. ។ ចៅនងៃទី្០៣ ផខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១២ អកគជំន ំជក្មះត លាការកំរូល 

បានក្បកាសសាលែីការបស់ខួ្នចៅកនុកបណត ឹកសាទ្ កខក្បឆំ្កនឹកសាលក្កមរបស់អកគជំន ំជក្មះសាលា

ែំបូកចធវ៊ើឲ្យសំណ ំចរឿកចនះក្តូវបានបញ្ចប់សាថ ររ។ ជនជាប់ចចទ្ក្តូវបានែត ា ចទសោក់រនធ គារអស់ 

មួយជីវិត។ 

5 អងគជំន្ុំជរម្ះបាន្បំផបកបទពចាទពៅកនុងសំណុំពរឿង ០០២ ពៅជាសេន្ទការច្ំន្ួន្រីរ។ អកគជំន ំជក្មះ 

សាលាែំបូកបានចចញសាលក្កមពៅកនុងសេន្ទការែំណាក់កាលទីមួ្យផែលអកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញកំណត់ 

ព ម្ ះសំណុំពរឿងថា សំណុំពរឿង០០២/០១ ចៅនងៃទី្ ០៧ ផខសីហា ឆន ំ២០១៤ ក្បឆំ្កនឹក នួន ជា និក 

ចខៀវ សំែន។ ជនជាបច់ចទ្ចំនួនរីរ ក់ចទ្ៀតចៅកនុកចរឿកកតី គឺ ចអៀក សារី បានទ្ទួ្លមរណភារចៅ

នងៃទី្ ១៤ ផខ មី  ឆ្ន ំ ២០១៣ និក ចអៀក ធីរិទ្ធ បានទ្ទួ្លមរណភារចៅ និកនងៃទី្ ២២ ផខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១៥ ចហត ែូចចនះ កិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធីក្បឆំ្កនឹករួកចគក្តូវបានរំលត់។ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូក

បានរកច ៊ើញថា ចខៀវ សំែន និក នួន ជា ោនរិរ ទ្ធភាររីបទ្ឧក្កិែឋក្បឆំ្កនឹកមន សេជាតិ ផែលបាន

ក្បក្រឹតតកនុកអំ ុកនងៃទី្១៧ ផខចមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ែលន់ងៃទី្៦ ផខធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៧ និកក្តូវបានែត ា ចទស

ោន ក់ៗឲ្យជាប់រនធ គារអស់មួយជីវិត។ ែំចណ៊ើរការនីតិវិធីបណត ឹកសាទ្ កខកនុកសំណ ំចរឿកចនះ ក្តូវបាន 

បញ្ចប់ចៅនងៃទី្២៣ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៦ ចោយោនការក្បកាសសាលែីកាអកគជំន ំជក្មះត លាការកំរូល ។ 

អកគជំន ំជក្មះតមេល់សាលក្កមសចក្មចែត ា ចទសអស់មួយជីវិតចល៊ើជនជាប់ចចទ្ទកំរីរ។ 

                                                             
2 ចសចកតីក្បកាសរ័ត៌ោនរបស់សហក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិសតទី្ី៖ អំរកីារោក់ជនូនូវែកីាសននិោឋ នបញ្ជូនចរឿកឲ្យចស ៊ើបសួរងមីៗ ចនំួន ២ 

ចចញែាយនងៃទ្ី៨ ផខកញ្ញ  ឆ្ន ំ២០០៩ (www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC_Act_Int_Co_Prosecutor_8_

Sep_2009_(Eng).pdf)។ ចសចកតីផងក្ការណស៍ាធារណៈចោយសហក្រះរាជអាជាា ទកទ់្ិននកឹការចស ៊ើបអចកេតកនុកសណំ ំចរឿក ០០៣ 

ចចញែាយនងៃទ្០ី៥ ផខមិង   ឆ្ន ំ២០១២ (www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC%20OCP%205%20June%

202012%20En.pdf) នកិចសចកតីផងក្ការណ៍ចោយសហក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិទកទ់្ិននឹកបនាកុការងាររបស់ អ.វ.ត.ក ចចញែាយ

នងៃទ្ី២៦ ផខវិចឆកិា 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_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)
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 ំជក្មះទី្រីរកំរ កែំចណ៊ើរការកនុកចរលបចចបុបននចនះ ផែលអកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញោក់ច ម្ ះថា 

សំណ ំចរឿក ០០២/០២ បានចតត តចល៊ើជចក្ម៊ើសតំណាកបទ្ចចទ្មួយចំនួនផែលចៅសល់ក្បឆំ្កនឹកជន

ជាបច់ចទ្ នួន ជា និក ចខៀវ សំែន។ បទ្ចចទ្ទកំច ះរួមោន៖ អំចរ៊ើក្បលយ័រូជសាសន៍ ឧក្កិែឋកមម 

សង្គ្ងាគ ម និកឧក្កិែឋកមមក្បឆំ្កមន សេជាតិចល៊ើក្បធានបទ្ ការក្បក្រឹតតិចល៊ើជនជាតិចម ចវៀតណាម 

សហករណ៍ក្ត្តកំក់ (រួមទកំមនាីរសនតិស ខក្កាកំត្តចន់និកការក្បក្រឹទ្ធចល៊ើរ ទ្ធសាសនិក) ការោឋ នទំ្នប់

១មករា ការោឋ នសាកសក់ក្រលានយនតចហាះកំរក់ឆ្ន ំក មនាីរសនតិស ខអូរកផនេក ភ្នំចក្កាល និកស-២១ 

ការចបាសសោែ តនែាកនុក និកការោក់បទ្បញ្ជ ចល៊ើអា ហ៍រិ ហ៍។ សវ ការចល៊ើភ្សតតុ្តកចប់ចែត៊ើម

ចៅនងៃទី្០៨ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ចហ៊ើយបញ្ចបច់ៅនងៃទី្១១ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៧។ អកគជំន ំជក្មះសាលា 

ែំបូកបានចចញពសច្កតីសពងខបតា ល់ាត់ពៅពលើសាអ ងពហតុនិ្ងពសច្កតីសពរម្ច្ថ្ន្សាលរកម្ ពៅថ្ងៃទី១៦ 

ផែេិច្ឆិកា ឆន ំ២០១៨ និ្ងពច្ញសាលរកម្ទងំ០៣ភាសាពធវើការ ពៅថ្ងៃទី២៨ ផែមី្ន្ទ ឆន ំ២០១៩។ 

អកគជំន ំជក្មះ រកច ៊ើញថា ចខៀវ សំែន និក នួន ជា ោនរិរ ទ្ធភាររីបទ្ក្បលយ័រូជសាសន៍ ឧក្កិែឋកមម 

សង្គ្ងាគ ម ឧក្កិែឋកមមក្បឆំ្កមន សេជាតិ ចហ៊ើយបានែត ា ចទសោក់រនធ គារអស់មួយជីវិត3។ ពរកាយេី 

ទទួលចសចកតីជូនែំណឹកអំរីបណត ឹកសាទ្ កខរបស់ ន្ួន្ ជា ន្ិង ពែៀេ សំែន្ អងគជំន្ុំជរម្ះសាលាែំបូង 

បញ្ជូន្សំណុំពរឿងពៅអងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូល។ 

7 ពៅថ្ងៃទី០៤ ផែសីហា ឆន ំ២០១៩ ន្ួន្ ជា ទទួលម្រណភាេកនុងអាយុ៩៣ឆន ំ ែណៈផែលទទួលេាបាល 

ចៅម្ន្ាីរពេទយមិ្តតភាេផែមរ-សូពេៀត។ អងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូលបាន្បញ្ចប់កចិ្ចែំពណើរការន្ីតិេិធី 

បណត ឹងសាទុកខរបឆំងន្ឹង ន្ួន្ ជា ពៅថ្ងៃទី១៣ ផែសីហា ប ុផន្តបាន្សពរម្ច្ថាពៅផតទទួលសំពណើរបស់ 

ពម្នេីការ រកតីកនុងការបំភ្លឺបញ្ញជ ក់អំេីេិបាកែលូេច្ាប់ពកើតពច្ញេីម្រណភាេរបស់ោត់ពៅកនុងែំណាក់ 

កាលកិច្ចន្តីិេិធីពន្ះ។ 

8 ចៅនងៃទី្២៧ ផខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៧ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូក បានចចញចសចកតីសចក្មចបញ្ចបក់ិចចនីតិវិធ ី

 ក់រ័នធនឹកអកគចហត ផែលោនផចកចៅកនុកែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក០០២ ផែលមិនោន 

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

ចរឿក០០២ នឹកក្តូវបញ្ចប់ចៅចរលសាលក្កមសំណ ំចរឿក០០២/០២ ចលូជាសាថ ររ។ 

                                                             
3 សណំុពំរឿងពលែ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អេតក/អសែ (https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/case-00202-

judgement)។ 
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9 កិចចចស ៊ើបសួរចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ និក ០០៤ បានែតចួចែត៊ើមច ៊ើកចក្កាយចរលសហក្រះរាជអាជាា

អនតរជាតិចចញែីកាសននិោឋ នបញ្ជូនចរឿកឲ្យចស ៊ើបសួរចៅកនុកឆ្ន ំ២០១៩ ចហ៊ើយប ា ប់មកចចញែីកា

សននិោឋ នបញ្ជូនចរឿកឲ្យចស ៊ើបសួរបផនថម។ សំណ ំចរឿក ០០៤ ក្តូវបានបំផបកចចញជាសំណ ំចរឿកចំនួនបី 

ច លគឺ សំណ ំចរឿក ០០៤/០១  ក់រ័នធនឹក អ ឹម ផចម សំណ ំចរឿក ០០៤/០២  ក់រ័នធនឹក ចអា អាន និក 

សំណ ំចរឿកផែលចៅចសសសល់ គ ឺសំណ ំចរឿក ០០៤ ក្បឆំ្កនឹក យឹម ទិ្តយ។ 

10 ចៅនងៃទី្១០ ផខកកេោ ឆ្ន ំ២០១៧ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតបានចចញែីកាែំចណាះក្សាយ ចោយោន 

សោែ កចហត ចល៊ើកផលកចចទ្ក្បកាន់សំណ ំចរឿក ០០៤/០១ ក្បឆំ្កនឹក អ ឹម ផចម។ សហរេះរាជអាជាា  

អន្តរជាតិ បាន្ោក់បណត ឹងឧទធរណ៍របឆំងនឹ្ងែីកាែំពណាះរសាយពៅមុ្ែអងគបុពរជំនំុ្ជរម្ះ។ ពៅថ្ងៃទី២៩ 

ផែមិ្ងុន្ទ ឆន ំ២០១៨ អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ បាន្សពរម្ច្ពលើបណត ឹងឧទធរណ៍ពលើយុតាត ធិការបុគគល កនុង

ពន្ទះរួម្ាន្ ន្ីតិេិធីតុលាការកនុងសំណុំពរឿងពន្ះែងផែរ។ ពសច្កតីសពរម្ច្របស់សហពៅរកម្ពសុើប

អពងេតផែលថា អងគជំនំុ្ជរម្ះេិសាម្ញ្ាម្មិ្ន្ាន្យុតាត ធិការពលើ អឹុម្ ផច្ម្ ចាត់ទុកជាបាន្ការផែលជា

ការបញ្ចប់ែំពណើរការន្ីតិេិធីតុលាការកនុងសំណុំពរឿងពន្ះ។ 

11 ែំចណ៊ើរការនីតិវិធីសំណ ំចរឿក០០៣ សំណ ំចរឿក០០៤/០២ និកសំណ ំចរឿក០០៤ ោនវឌ្ឍនភារ ែូចខាកចក្កាម៖ 

ក- ចៅនងៃទី្២៨ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៨ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតបានចចញែីកាែំចណាះក្សាយចំនួន

រីរចែេកគាន  កនុកសំណ ំចរឿក០០៣ ក្បឆំ្ក ោស ម ត ជាភាសាចធវ៊ើការរបស់ចៅក្កមនីមួយៗ (ផខមរ 

និកអក់ចគ្ស) ផែលការបកផក្បនឹកោក់ត្តមចក្កាយ។ ចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតអនតរជាតិចចទ្ក្បកាន់ ោស 

ម ត រីអំរីអចំរ៊ើក្បលយ័រូជសាសន៍ ឧក្កិែឋកមមក្បឆំ្កមន សេជាតិ ឧក្កិែឋកមមសង្គ្ងាគ ម និក បទ្ចលម៊ើស 

ចក្កាមចាប់ជាតិ។ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតជាតិបានទ្ោ្ក់ការចចទ្ក្បកាន់ចោយមូលចហត រ ំោន

យ ត្តត ធិការប គគល។ ែីកាសំចណាះក្សាយទកំរីរោនអមចោយចសចកតីសចក្មចចល៊ើ កយស ំរបស់ចែ៊ើមបណត ឹក 

រែឋបបចវណី។ សំចៅបកផក្បែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតជាតិជាភាសា

អក់ចគ្ស ពៅកនុងសំណុំពរឿងពន្ះ ក្តូវបានជូនែំណឹកចៅនងៃទី្០១ ផខក មភៈ ចំផណកសំចៅបកផក្ប

ែីកាែំចណាះក្សាយជាភាសាផខមរក្តូវបានជូនែំណឹកចៅនងៃទី្០៦ ផខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៩។ បណត ឹងឧទធរណ៍

ច្ំន្ួន្បីរតូេបាន្ោក់របឆំងនឹ្ងែីកាែំពណាះរសាយ។ ពម្នេីការ រកតី ន្ិង សហរេះរាជអាជាា ជាតិបាន្

បតឹងឧទធរណ៍របឆំងនឹ្ងែីកាែំពណាះរសាយរបស់សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតអន្តរជាតិ (ែីកាបញ្ជូន្ពរឿង

ពៅជំន្ុំជរម្ះ)។ ច្ំផណកឯសហរេះរាជអាជាា អន្តរជាតិបតឹងឧទធរណ៍របឆំងនឹ្ងែីកាសពរម្ច្ពលើកផលង
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ពចាទរបកាន្់របស់សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតជាតិ។ ច្ពម្លើយតប ន្ិងការព្លើយតបពៅន្ឹងបណត ឹង

ឧទធរណ៍ទំងអស់រតូេបាន្ោក់ពោយភាគី ជាភាសាអង់ពគលស ន្ិងភាសាផែមរ ពៅច្ុងរតីាសទី៣ 

ឆន ំ២០១៩។ ពៅថ្ងៃទី២៥ ផែកញ្ញា  ឆន ំ២០១៩ អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះបាន្ជូន្ែំណឹងែល់ភាគីអំេីបំណងពបើក

សេន្ទការ ច្ំន្ួន្០៣ថ្ងៃ គឺេថី្ងៃទី២៧ ែល់ថ្ងៃទី២៩ ផែេិច្ឆិកា ឆន ំ២០១៩។ អកគប ចរជំន ំជក្មះបានរាករ

ថានឹកអាចចចញ សាលែីកាចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ ចៅក្តមឹក្តីោសទី្១ កនុក

ឆ្ន ំ២០២០។ 

ខ- ពៅថ្ងៃទី១៦ ផែសីហា ឆន ំ២០១៨ សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតបាន្ពច្ញែីកាែំពណាះរសាយ

ច្ំន្ួន្េីរពែសងោន កនុងសំណុំពរឿង០០៤/០២ របឆំងន្ឹង ពអា អាន្ ជាភាសាផែលពៅរកម្ពធវើការ (ភាសា

ផែមរ និកភាសាអក់ចគ្ស) ពហើយការបកផរបន្ឹងោក់ជូន្តាម្ពរកាយ។ សហពៅរកម្ពសុើបអពងេត

អន្តរជាតិ សពរម្ច្ពចាទរបកាន្់ ពអា អាន្ េីបទរបលយ័េូជសាសន្៍ ឧរកិែឋកម្មរបឆំងម្ន្ុសសជាតិ 

ន្ិងបទពលមើស ត្តមចាប់ជាតិម្ួយច្ំន្ួន្ពទៀត។សហពៅរកម្ជាតិបាន្ទាល ក់ការពចាទរបកាន្់ ពោយ

ពហតុរ ំោនយុតាត ធិការបុគគល។ ែីកាែំពណាះរសាយាន្អម្ពោយពសច្កតីសពរម្ច្ពលើសំពណើ កយ

ស ំត្តកំខួ្នជាពែើម្បណត ឹងរែឋបបពេណី។ សំចៅបកផក្បជាភាសាផខមរនិកអក់ចគ្សននែីកាែំចណាះក្សាយ

ក្តូវបានជូនែំណឹក ចៅនងៃទី្៣០ ផខត លា និកនងៃទី្០៥ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៨។ បណត ឹងឧទធរណ៍ច្ំន្ួន្ ០៣ 

រតូេបាន្ោក់របឆំងនឹ្ងែីកាែំពណាះរសាយ៖ ព លគពឺម្នេីការ រកតី ន្ិងសហរេះរាជអាជាា  

ជាតិបតឹងឧទធរណ៍របឆំងនឹ្ងែីកាែំពណាះរសាយ(ែីកាបញ្ជូ ន្ពរឿងពៅជំនំុ្ជរម្ះ) ច្ំផណកឯសហរេះរាជ 

អាជាា អន្តរជាតិបាន្បតឹងឧទធរណ៍របឆំងនឹ្ងែីកាសពរម្ច្ពលើកផលងពចាទរបកាន់្របស់សហពៅរកម្ពសុើប 

អពងេតជាតិ។ អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះបាន្ពធវើសេន្ទការច្ំន្ួន្០៣ថ្ងៃពលើបណត ឹងឧទធរណ៍របឆំង នឹ្ងែីកា 

ែំពណាះរសាយកនុងផែម្ិងុន្ទ ឆន ំ២០១៩ ន្ិងបាន្សរាកពែើម្បីេិភាកាសពរម្ច្។ អកគបុពរជំន ំជក្មះ 

ចក្គាកចចញសាលែីកា ចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចៅក្តឹមក្តីោសទី្៤ កនុក

ឆ្ន ំ២០១៩។ 

គ- ចៅនងៃទី្២៨ ផខម្ិងុន្ទ ឆ្ន ំ២០១៩ សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតបាន្ពច្ញែីកាែំពណាះរសាយេីរ

ពែសងោន កនុកសំណ ំចរឿក ០០៤ របឆំងន្ឹង យឹម្ ទិតយ ជាភាសារបស់ពៅរកម្ន្ីម្ួយៗ (ភាសាផែមរ 

ន្ិងអង់ពគលស) ន្ិងការបកផរបោក់ជូន្ពេលពរកាយ។ សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតអន្តរជាតិសពរម្ច្ពចាទ

របកាន្ ់យឹម្ ទិតយ េីបទរបលយ័េូជសាសន្៍ ឧរកិែឋកម្មរបឆំងម្ន្ុសសជាតិ ឧរកិែឋកម្មសស្តង្ហគ ម្ ន្ិងបទ 
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ពលមើសតាម្ច្ាបក់ម្ពជុា។ សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតជាតិសពរម្ច្ពលើកផលងពចាទរបកាន្់ ពោយ

ម្ូលពហតុរ ំោនយុតាត ធិការបុគគល។ ែីកាែំពណាះរសាយាន្អម្ពោយពសច្កតីសពរម្ច្ពលើ កយសំុតាងំ

ែលួន្ជាពែើម្បណត ឹងរែឋបបពេណី។ សំពៅបកផរបជាភាសាផែមរថ្ន្ែីកាែំពណាះរសាយរតូេបាន្ជូន្ែំណឹង 

ពៅថ្ងៃទី១៤ ផែសីហា ច្ំផណកឯភាសាអង់ពគលស ពៅថ្ងៃទី០៥ ផែកញ្ញា  ឆន ំ២០១៩។ សហរេះរាជ 

អាជាា ជាតិបាន្ជូន្ែំណឹងបណត ឹងឧទធរណ៍ពៅថ្ងៃទី២៦ ផែសីហា ច្ំផណកឯសហរេះរាជអាជាា អន្តរជាតិ 

ជូន្ែំណឹងបណត ឹងឧទធរណ៍ពៅថ្ងៃទី១០ ផែកញ្ញា  ែណៈផែលពម្នេីការ រកតីជូន្ែំណឹងបណត ឹង ឧទធរណ៍ 

របឆំងនឹ្ងែីកាែំពណាះរសាយទងំេីរពៅថ្ងៃទី១៧ ផែកញ្ញា ។ សហរេះរាជអាជាា ជាតិោក់ពសច្កតី 

សន្និោឋ ន្ពលើបណត ឹងឧទធរណ៍ពៅថ្ងៃទី២០ ផែកញ្ញា ។ អកគប ចរជំន ំជក្មះបានរាករណ៍ថានឹកចចញសាល

ែីកាចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចៅក្តឹមក្តីោសទី្៤ កនុកឆ្ន ំ២០២០។ 

12 ត្តមរយៈការវិវតតកនុកក្តីោសច កចក្កាយចនះ គចក្ោកបញ្ចប់ផែន្ការរបស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេិសាម្ញ្ា 

កំណត់ក្រឹតតិការណ៍សំខាន្់ច្ំន្ួន្ក្បាសំរាប់សំណុំពរឿងផែលអកគជំន ំជក្មះបានទ្ទួ្ល។ ក្រឹតតិការណ៍ 

សំខាន់្ផែលពៅពសសសលច់្ំន្ួន្េីរពៅកនុងសំណុំពរឿង០០២ ន្ិង ការេាករណ៍ ផែល ក់េ័ន្ធគឺ៖ 

(i) ពេលពេលាកំណត់ថ្ន្ការោក់បណត ឹងសាទុកខផែលពៅពសសសល់របឆំងន្ឹងសាលរកម្ 

(រតីាសទី១ ឆន ំ២០២០) និក  

(ii) ការពច្ញសាលែីកាកនុងភាសាពធវើការទងំបី (រតីាសទី៤ ឆន ំ២០២២)។ 

13 ពៅកនុងសំណុំពរឿង០០៣ សំណ ំចរឿក០០៤/០២ និកសំណ ំចរឿក០០៤ ក្រឹតតិការណ៍ែ៏សំខាន់សរុបច្ំន្ួន្០៣ 

រតូេបាន្កំណត់សរាប់ែំណាក់កាលបណត ឹងឧទធរណ៍ពលើកិច្ចពសុើបសួរ។ កនុងករណីាន្ការពចាទរបកាន់្ 

នឹ្ងាន្ក្រឹតតិការណ៍សំខាន់បផន្ាម្ពទៀតសរាប់ែំណាក់កាលជំនំុ្ជរម្ះនិងបណត ឹងសាទុកខ4។ ក្រឹតតិការណ៍

សំខាន្់សរាប់ែំណាក់កាលបណត ឹងឧទធរណ៍ពលើកិច្ចពសុើបសួរផែលបនតពៅពសសសល ់គឺ៖  

(iii) ចសចកតីសចក្មចចោយអកគប ចរជំន ំជក្មះចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ

កនុកសំណ ំចរឿក០០៣ ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូនចរឿកចៅជំន ំជក្មះ ឬបញ្ចប់កិចចនីតិវិធីកនុកសំណ ំចរឿក

ច ះ (ក្តីោសទី្១ ឆ្ន ំ២០២០)។ 

                                                             
4 ពោយសារសាា ន្ភាេថ្ន្កិច្ចែំពណើរការន្តីិេិធបីច្ចបុបន្ន ពៅពេលពន្ះពយើងម្ិន្អាច្េាករច្ណំចុ្ពេលពេលាជាកល់ាក់ទកទ់និ្ន្ងឹពរោង

ការជំន្ុំជរម្ះកតបីាន្ពឡើយ។  
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(iv) ចសចកតីសចក្មចរបស់អកគប ចរជំន ំជក្មះចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ កនុក 

សំណ ំចរឿក០០៤/០២ ថាក្តូវបញ្ជូនចរឿកចៅជក្មះ ឬបញ្ចប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធី (ក្តីោស 

ទី្៤ ឆ្ន ំ២០១៩)។  

(v) ចសចកតីសចក្មចរបស់អកគប ចរជំន ំជក្មះចៅចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ 

កនុកសំណ ំចរឿក០០៤ ថាចត៊ើបញ្ជូនចរឿកចៅជក្មះ ឬក៏បញ្ចប់កិចចនីតិវិធី (ក្តីោសទី្៤ ឆ្ន ំ 

២០២០)។ 

II. វិ សាននការផល អាចជួយប ច្ ប់កិចចលំម្ែើដរដកាីតិ ធិាធីបានឆ្ប់រហ័េ 

14 ែំពណើរការរបកបពោយរបសិទិធភាេរបស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេិសាម្ញ្ាកន្លងពៅរតូេបាន្រំខាន្ ពោយភារមិន

នឹកនផែនកហិរញ្ាេតាផុែលពច្ះផតបន្តពកើតាន្ ផែលបណាត លឲ្យបុគគលកិជាតិច្ំន្ួន្េីររូបបាន្ពបាះបង់

ការង្ហរកនុងអំឡុងឆន ំ២០១៣ រេម្ទងំបុគគលិកពច្ញច្ូលេីម្ុែតំផណងពោយម្ិន្សម្ពហតុែល។ 

ការអន ម័តរបស់ ម្ហាសន្និបាតពៅពលើឧបតាម្ភធន្សក្ោប់ឆ្ន ំសារចរ៊ើរនធ២០១៤-២០១៨ សរាប់ភាគី 

អន្តរជាតិថ្ន្ អ.េ.ត.ក គឺជាេិនន្ការែ៏សំខាន្់ផែលបាន្ពធវើឲ្យាន្សាិរភាេែល់សាា ន្ភាេងេិកានិកចធវ៊ើឲ្យ 

ោនការចតត តមូលចៅ ចល៊ើការចធវ៊ើឲ្យវិវតតចៅម ខននអាណតតិត លាការ។ ចំច ះភាគីជាតិ វិញ ការលំបាក 

ផែនកលំហូរសាច់ក្បាក់ បាន ឲំ្យោនការរនារចរលចប៊ើកក្បាក់ចបៀវតេសក្ោប់ប គគលកិជាតចិៅកនុក 

កំ ុក ក់កណាត ល ឆ្ន ំ២០១៥ ផែលប៉ាះ ល់ែលក់ារចតត តអារមមណ៍ និកទឹ្កចិតតបំចរញការងារ។ 

15 ចក្កាយរីោនការសផមតកនូវការគាកំ្ទ្រីសំណាក់រាជរោឋ ភ្ិបាលកមពជុា មហាសននិបាតអកគការសហក្បជាជាតិ 

កនុកលកខណៈជាវិធានការរិចសស បានអន ញ្ញ តឲ្យអគគចលខាធិការសចក្មច កំណត់ទឹ្កក្បាក់ចំនួនមិន 

ចល៊ើសរី ៧,៥ លានែ ល្ារ ចៅនងៃទី្២២ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៨ ចែ៊ើមបីបផនថមបង្គ្កគប់ធនធានងវិកាសម័គចិតតរបស់ 

ភាគីអនតរជាតិនន អ.វ.ត.ក សក្ោប់រយៈចរលគិតចប់រនីងៃទី្០១ ផខមករា ែល ់ នងៃទី្៣១ ផខធនូ ឆ្ន ំ 

២០១៩។ សកមមភារទន់ចរលចវលាចនះបាន្ជួយសក្មួលយា៉ា កចក្ច៊ើនែល់ក្បតិបតតិការចៅ អ.វ.ត.ក 

មិនឲ្យរអាក់រអួលកនុកកំ ុក៧ផខែំបូកននឆ្ន ំ២០១៩ចោយចប៊ើកឱកាសឲ្យោនការនរអងាគ សងវិកា សម័ក្គ 

ចិតតបនតចទ្ៀត។ ជាកចនះចទ្ៀត ការសចក្មចរបស់រាជរោឋ ភ្ិបាលកមពជុា កនុកការែតល់វិភាគទនចោយ 

តា ល់ចំនួន ៣,៩ លានែ ល្ារែូចផែលបានចធវ៊ើចៅកនុកឆ្ន ំ២០១៧ ចែ៊ើមបចីំណាយចៅចល៊ើក្បាកច់បៀវតេ 

ប គគលិកជាតិ០៦ ផខែំបូក ក៏ែូចជាចំណាយក្បតិបតតិការសក្ោប់ឆ្ន ំ២០១៩ គឺជាវិធានការែ៏សំខាន់ផែល 
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ជួយែល់ក្បតិបតតិការបចចបុបននរបស់ភាគីជាតិននអ.វ.ត.ក។ ចោយរួមបញ្ចូលគាន ផបបចនះ វិធានការ

ទកំចនះធា ថា ទំ្ហំការងារបចចបុបននរបស់ អ.វ.ត.ក បានបនតទ្ទួ្លបាននូវការយកចិតតទ្ កោក់

ជានិចច។  វិភាគទនសម័ក្គចិតតសរាប់ឆន ំ២០១៩ ត្តមការបា៉ា ន់ក្បោណគឺ ោនចំនួន ៦,៣ លានែ ល្ារ 

សក្ោប់ភាគីអនតរជាតិែណៈផែល ភាគីជាត ិបាន្ទទួល វិភាគទនរីោច ស់ជំនួយអន្តរជាតិ ចំនួន១លាន្ 

ែុលាល របផន្ាម្ពទៀត។ ក្បការចនះែាយុចៅនឹកងវិកា ផែលបានអន ម័តចំនួន ១៦,០១ លានែ ល្ារសក្ោប់ 

ភាគីអនតរជាតិ និក ៥,៣៧ លានែ ល្ារសក្ោប់ភាគីជាតិ។  វិភាគទនផែលបានបា៉ា ន់សាម នទកំចនះ 

ភាគីអនតរជាតិបានទ្ទួ្ល៤,៩ លានែ ល្ារ គិតរតឹម្ថ្ងៃ ទី៣០ ផែកញ្ញា  ឆន ំ២០១៩ ផែលត លយភារខាក 

ចល៊ើក្តូវបានរំរឹកទ្ កកនុងរតីាសច្ុងពរកាយចៅកនុកឆ្ន ំចនះ។ 

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

ផែលអន ញ្ញ តឲ្យោនការកាត់បនថយចទចល៊ើវិសាលភារកចិចចស ៊ើបសួរលគឹកណាវិសាលភារចស ៊ើបអចកេត

ផែលបានកាត់បនថយជាតំណាកឲ្យបទ្ចចទ្ និកការទ្ទួ្លខ សក្តូវក្រហមទ្ណឌ របស់ជនសកេ័យត្តមការ

ចចទ្ក្បកាន់5។ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតអនតរជាតិបានកាតប់នថយវិសាលភារននកិចចចស ៊ើបសួរ ក់រ័នធនឹក 

ោស ម ត កនុកសំណ ំចរឿក០០៣, ចអា អាន កនុកសំណ ំចរឿក០០៤/០២ និក យឹម ទិ្តយ កនុកសំណ ំចរឿក 

០០៤ អន ចលាមត្តមបទ្បញ្ញតតិចនះ។ ក្សចែៀកគាន ចនះផែរ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកោនសិទ្ធិអំណាច 

កាត់បនថយវិសាលភារននការជំន ំជក្មះកតីមួយចោយមិនរួមបញ្ចូលអកគចហត ជាក់លាក់មួយចំនួនផែលោន 

ផចកចៅកនុកែីកាបញ្ជូនចរឿកចៅជំន ំជក្មះែរាបណាអកគចហត ផែលចៅសល់ផែលក្តូវជក្មះ គឺជាតំណាក 

 វិសាលភារននែីកាបញ្ជូនចរឿកចៅជក្មះ6។ ឈរចល៊ើមូលោឋ នចនះ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកបានបញ្ចប់ 

កិចចនីតិវិធី ក់រ័នធនឹកអកគចហត ផែលោនផចកកនុកសំណ ំចរឿក០០២ ផែលមិនោនបញ្ចូលចៅកនុកសំណ ំចរឿក 

០០២/០១ ឬ០០២/០២។  

17 ការិយាល័យរែឋបាលបានរកាចសវាកមមរបស់ប គគលិកឯកចទ្សភាសាបផនថមចទ្ៀតចែ៊ើមបីគាកំ្ទ្ែល់ការិយាលយ័ 

ត លាការចែ៊ើមបីធា ចសវាបកផក្បនិកក្បតិចរឹកបានទន់ចរលចវលា។ 

III. ផែនការប ច្ ប់ការសេ ើបអសង្េត  

                                                             
5  វិធាន៦៦សាួន។  

6  វិធាន៨៩សាួន៣។ 
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18 ែំណាក់កាលចស ៊ើបអចកេតរួមោនយ ត្តត ធិការរបស់ (ក) ការិយាល័យសហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត និក 

(ខ) អកគប ចរជំន ំជក្មះ ចៅែំណាក់កាលបណត ឹកឧទ្ធរណ៍។ 

19 កិចចចស ៊ើបសួរចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ និក ០០៤ បានែតចួចែត៊ើមច ៊ើកចក្កាយចរលសហក្រះរាជអាជាា

អនតរជាតិចចញែីកាសននិោឋ នបញ្ជូនចរឿកឲ្យចស ៊ើបសួរ ចៅកនកុឆ្ន ំ២០១៩ ចហ៊ើយនឹកចក្កាយចរលចចញែីកា 

សននិោឋ នបញ្ជូនចរឿកឲ្យចស ៊ើបសួរបផនថម។សំណ ំចរឿក ០០៤ ក្តូវបានបំផបកចចញជាសំណ ំចរឿកចំនួនបី 

ចោយផ ករីគាន  ច លគឺ សំណ ំចរឿក ០០៤/០១  ក់រ័នធនកឹ អ ឹម ផចម សំណ ំចរឿក ០០៤/០២  ក់រ័នធ 

នឹក ចអា អាន និកសំណ ំចរឿក០០៤ ផែលពៅសល ់គឺសំណុពំរឿងរបឆំង យឹម ទិ្តយ។ 

ក. ការយិាលយ័សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត 

20 ពៅថ្ងៃទី១៧ ផែកញ្ញា  ឆន ំ២០១៩ រកឡាបញ្ជីការិយាលយ័សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតបាន្ច្ុះពសច្កតី 

ជូន្ែំណឹងបណត ឹងឧទធរណ៍ចុ្ងពរកាយថ្ន្បណត ឹងឧទធរណ៍របឆំងនឹ្ងែីកាែំពណាះរសាយចំ្នួ្ន្បួន្កនុងសំណុំ

ពរឿង០០៤ ន្ិងបាន្បញ្ជូន្សំណុំពរឿងពៅអងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ។ ពហតុែូពច្នះ ការិយាល័យសហពៅរកម្ 

ពសុើបអពងេតមិនទ្ទួ្លសំណ ំចរឿកណាមួយចៅែំណាក់កាលចនះចទ្។ អាណតតិតាម្កំណត់ច្ាប់របស់

សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតបញ្ចប់ពៅថ្ងៃផតមួ្យជាមួ្យអាណតតិរបស់អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ។ 

ខ. អកគប ចរជនំ ជំក្មះ 

21 កនុងរតីាសទី៣ ឆន ំ២០១៩ អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះបាន្ទទួលបណត ឹងឧទ្ធរណ៍ច្ំន្ួន្០៨ ព លគឺបណត ឹងច្ំន្ួន្៤ 

កនុងសំណុំពរឿង០០៣ (បណត ឹងឧទធរណ៍ច្ំន្ួន្១  ក់េ័ន្ធនឹកការទទួលសាគ ល់ពែើម្បណត ឹងរែឋបបពេណី ន្ិង 

បណត ឹងឧទធរណ៍ច្ំន្ួន្៣ពទៀត  ក់េ័ន្ធនឹ្ងែីកាែំពណាះរសាយ) ន្ិងបណត ឹងឧទធរណ៍កនុងសំណុំពរឿង

០០៤/០២ (បណត ឹកឧទ្ធរណ៍ចំនួន១  ក់រ័នធការទ្ទួ្លសាគ ល់ចែ៊ើមបណត ឹករែឋបបចវណី និកបណត ឹកឧទ្ធរណ៍

ចំនួន៣ចទ្ៀត ក់រ័នធនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ)។ ពៅកនងុរយៈចរលចធវ៊ើរបាយការណ៍ អកគប ចរជំន ំ

ជក្មះបានចចញចសចកតីសចក្មចប ា ន់បកខំចំនួនបួន្ កនុកសំណ ំចរឿកផែលអកគប ចរជំន ំជក្មះបានទ្ទួ្ល។ 

22 អកគប ចរជំន ំជក្មះោនបំណកចចញចសចកតីសចក្មចចល៊ើែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក០០៣ និកសំណ ំ 

ចរឿក ០០៤/០២ និកបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ណាផែលអាចោនក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក 

០០៤ កនុកចរលចវលាសមក្សប អាក្ស័យចល៊ើលកខខណឌ ចប់រីចរលទ្ទួ្លែីកាសននិោឋ ន   ន្ិងការោក់ 

បណត ឹកឧទ្ធរណ៍មួយចំនួនផែលអាចបា៉ា ន់សាម នថាក្តូវការចនំួន២ ក្តីោស ពរកាយេីទទួលបានសារណា 
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ចរញចលញចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍។  ក់រ័នធនឹកបណត ឹងឧទធរណ៍របឆំងនឹ្ងែីកាសពរម្ច្ពលើ កយសំុតាងំ 

ែលួន្ជាពែើម្បណត ឹងរែឋបបពេណី អងគជំន្ុំជរម្ះក៏អាច្រតូេការពេលពេលារបាណមួយក្តីោសចក្កាយ

ចរលពច្ញពសច្កតីសពរម្ច្ពៅពលើបណត ឹងណាមួ្យក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចែ៊ើមបសីពរម្ច្ពលើបណត ឹង

ទងំអស់ពន្ទះ។ 

23 ចែ៊ើមបីទ្ទួ្លបានចសចកតីសននិោឋ នចរញចលញអំរីបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ ចសចកតីសននិោឋ នចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ 

ចចម្៊ើយតបចៅនឹកចសចកតីសននិោឋ នទកំច ះ និកការចឆ្៊ើយតបចៅនឹកចចម្៊ើយតបទកំច ះ ក្តូវោក់

ជាភាសាផខមរ និកជាភាសាអក់ចគ្ស ឬបារំាក។ ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយចំនួនរីរចែេកគាន  និក 

ែាយុគាន កនុកសំណ ំចរឿក០០៣, ០០៤ និក ០០៤/០២ ផែលរ ំធ្ាប់ោនរីម នមក និកការចចញែីកាែំចណាះ

ក្សាយជាភាសារបស់សហចៅចក្កាមចរៀកៗខួ្ន គឺរិតជាក្តូវការចរលចវលាបផនថមសក្ោប់ចធវ៊ើសារណា

ចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ឲ្យបានចរញចលញ។ 

24 កនុងលកខែណឌ អកគប ចរជំន ំជក្មះោនប គគលិកក្គប់ក្គាន ់ និកការបកផក្បបានចលឿនចល៊ើចសចកតីសននិោឋ ន

របស់ភាគី និកចសចកតីសចក្មចតុលាការជាបីភាសាពធវើការទងំអស់របស់អងគជំន្ុំជរម្ះេិសាម្ញ្ា 

ការបា៉ា ន់សាម ន ចរលបចចបុបននោនែូចខាកចក្កាម៖ 

ក. កនុងសំណុំពរឿង០០៤/០២ បណត ឹងឧទធរណ៍របឆំងនឹ្ងែីកាែំពណាះរសាយរតូេបាន្ែតល់សារណា 

ពេញពលញពៅថ្ងៃទី២២ ផែពម្សា ឆន ំ២០១៩។ ការបា ន្់សាម ន្បច្ចបុបន្នសរាប់ការបញ្ចប់ 

សំណុំពរឿង ០០៤/០២ អាចនឹកោនសាលែីកាចល៊ើបណត ឹងឧទធរណ៍របឆំងនឹ្ងែីកាែំពណាះរសាយ 

ពច្ញពៅរតឹម្រតីាសទី៤ ឆន ំ២០១៩។ ពសច្កតីសពរម្ច្ពលើបណត ឹងឧទធរណ៍របឆំងនឹ្ងែីកា 

របស់សហពៅរកម្អន្តរជាតិពលើភាេអាច្ទទួលយកបាន្ថ្ន្ កយសំុតាងំែលួន្ជាពែើម្បណត ឹង

រែឋបបចវណី អាច្ន្ឹងរំេឹងទុករតឹម្រតីាសទី១ ឆន ំ២០២០។ 

ខ. កនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ បណត ឹងឧទធរណ៍របឆំងន្ឹងែីកាែំចណាះក្សាយទកំរីរ រតូេបាន្ែតល ់

សារណាពេញពលញពៅរតឹម្ថ្ងៃទី០២ ផែកញ្ញា  ឆន ំ២០១៩។ ការបា ន្់សាម ន្បច្ចបុបន្នសរាប់ការ 

បញ្ចប់សំណុំពរឿង ០០៣ គឺនឹកោនសាលែីកាចល៊ើបណត ឹងឧទធរណ៍របឆំងនឹ្ងែីកាែំពណាះរសាយ 

ពច្ញពៅរតឹម្រតីាសទី១ ឆន ំ២០២០។ ពសច្កតីសពរម្ច្ពលើបណត ឹងឧទធរណ៍របឆំងនឹ្ងែីកា
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របស់សហពៅរកម្អន្តរជាតិពលើភាេអាច្ទទួលយកបាន្ថ្ន្ កយសំុតាងំែលួន្ជាពែើម្បណត ឹង 

រែឋបបេណី អាច្ន្ឹងរំេឹងទុករតឹម្រតីាសទី២ ឆន ំ២០២០។ 

គ កនុកសំណ ំចរឿក ០០៤ ការបកផរបែីកាែំពណាះរសាយផែវងោន រតូេបាន្ោក់ពៅរតឹម្ថ្ងៃទី០៥ 

ផែកញ្ញា  ឆន ំ២០១៩។ អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះបាន្តអ កការករមិ្តពេលពេលាកនុងការោក់សារណា 

ពលើបណត ឹងឧទធរណ៍រហូតែល់ាន្ការជូន្ែំណឹងអំេីការបកផរបជាភាសាអង់ពគលស ន្ិងការផក 

សរមួ្លែីកាសពរម្ច្ពលើកផលងពចាទរបកាន់្របស់សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតជាតិពៅរតឹម្សបាត ហ៍

ទីបីថ្ន្ផែតុលាឆន ំ២០១៩។ ពហតុែូពច្នះ បណត ឹងឧទធរណ៍អាច្ន្ឹងម្ិន្រតូេបាន្ពធវើសារណា 

ពេញពលញម្ុន្រតីាសទី២ ឆន ំ២០២០ពឡើយ។ ការពរោងទុកបច្ចបុបន្នគឺថាន្ឹងាន្សាលែីកា 

ពលើបណត ឹងឧទធរណ៍ របឆំងនឹ្ងែីកាែំពណាះរសាយ អារស័យពលើការជូន្ែំណឹងអំេីការ 

បកផរប ន្ិង ភាេសមគុសាម ញ ន្ិងទំហំថ្ន្បណត ឹងឧទធរណ៍ រតឹម្រតីាសទី៤ ឆន ំ២០២០។ ពសច្កតី 

សពរម្ច្ពលើបណត ឹងឧទធរណ៍របឆំងនឹ្ងែីកាសពរម្ច្ពលើការទទួលយក កយស ំតាងំែលួន្ជាពែើម្ 

បណត ឹងរែឋបបពេណី អាច្រំេឹងថាពច្ញពៅរតីាសទី១ ឆន ំ២០២១។  

IV.  ណ្ការដបញ្ច ប់េិនារដ  

ក. សណំុពំរឿង០០២/០២ 

25 កិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធីចល៊ើភ្សតតុ្តកបានចប់ចែត៊ើមចៅនងៃទី្០៨ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ន្ិងបាន្បញ្ចប់ចៅ 

នងៃទី្១១ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៧ ចក្កាយរីចរលសវ ការអស់ចំនួន២៧៤នងៃ។ អកគជំន ំជក្មះបាន 

សាត ប់សកខីកមមសាកេីសរ បចំនួន១១៤ ចែ៊ើមបណត ឹករែឋបបចវណីសរ បចំនួន ៦៣ ក់ និក អនកជំ ញចំនួន 

៨ ក់ ទក់ទិន្ន្ឹងទីតាំងឧរកិែឋកម្មច្ំន្ួន្០៨ បទបញ្ញជ ឲ្យពរៀបអា ហ៍េិ ហ៍ ន្ិងការរបរេឹតតពលើ 

េុទធសាសន្ិកជន្ ជន្ជាតិចាម្ ន្ិង ជន្ជាតិពេៀតណាម្។ ចៅនងៃទី្១៦ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៨ អកគជំន ំ

ជក្មះសាលាែំបូកបានក្បកាសសាលក្កមចោយតា ល់ោតច់ៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០២/០២ រួមជាមយួ

ចសចកតីសចកខបននការរកច ៊ើញ និកបានជូនែំណឹកអំរីសាលក្កមជាបីភាសាពធវើការចៅនងៃទី្២៨ ផខមី  

ឆ្ន ំ២០១៩។ អកគជំន ំជក្មះបានរកច ៊ើញ ថា នួន ជា និក ចខៀវ សំែន ោនរិរ ទ្ធភាររីបទ្ឧក្កិែឋ 

កមមក្បឆំ្កនឹកមន សេជាតិ ការរំចលាភ្បំ ន ធៃន់ធៃរចល៊ើអន សញ្ញ ទី្ក្កុកហេឺផណវ និកបទ្ក្បល័យ 

រូជសាសន៍ក្បឆ្កនឹកក្កុមជនជាតិរិនធ ុក្កុមជាតិ សាសន៍ និកក្កុមរូជសាសន៍ចវៀតណាម ចក្កាមក្ទឹ្សតី 

ននការទ្ទួ្លខ សក្តូវរបស់ថាន ក់ចល៊ើ។ ទកំ នួន ជា ទកំ ចខៀវ សំែន ក្តូវបានចក្សចឲ្យជាប់រនធ គារ
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អស់មួយជីវិត។ អកគជំន ំជក្មះបានរិចរណាចទស ជាបរ់នធ គារអស់មួយជីវិតផែលបានកំណត់ចល៊ើ 

នួន ជា និក ចខៀវ សំែន ចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០២/០១ ចហ៊ើយបានក្សូបចទសចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០២/០១ 

និក ០០២/០២ ជាចទសជាប់រនធ គារអស់មួយជីវិត។ 

26 ពៅថ្ងៃទី០១ ផែកកេោ ឆន ំ២០១៩ អងគជំន្ុំជរម្ះសាលាែំបូងបាន្ច្ុះពសច្កតីជូន្ែំណឹងបណត ឹងសាទុកខ 

របស់ ន្ួន្ ជា ន្ិង ពែៀេ សំែន្ ន្ិងបាន្បញ្ជូន្សំណុំពរឿងពៅអងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូល។ 

ខ. សណំុពំរឿង០០៣វសណំុពំរឿង០០៤/០២ ន្ងិសណំ ចំរឿក០០៤ 

27 កិច្ចពសុើបសួរកនុងសំណុំពរឿង០០៣ ន្ិង ០០៤ រតូេបាន្ែតចួ្ពែតើម្ពរកាយេីែីកាបញ្ជូន្ពរឿងឲ្យពសុើបសួរ 

រតូេបាន្ោក់ពោយសហរេះរាជអាជាា អន្តរជាតិកនុងឆន ំ២០១៩។ បន្ទា ប់ម្ក សំណុំពរឿង០០៤ រតូេបាន្ 

បំផបកជាបីសំណំុពរឿងពែសងោន  កនុកច ះ សំណ ំចរឿកចំនួន ២ ពៅែំពណើរការពៅពឡើយគឺ៖ សំណំុ

ពរឿង០០៤/២  ក់េ័ន្ធនឹ្ង ពអា អាន្ ន្ិង សំណុំពរឿង០០៤  ក់េ័ន្ធន្ឹង យឹម្ ទិតយ ។ 

28 រក់ចរំហូតែល់ោនចសចកតីសចក្មចច កចក្កាយថាចត៊ើសំណ ំចរឿកទកំអស់ ឬណាមួយននសំណ ំចរឿក ០០៣ 

សំណុំពរឿង ០០៤/០២ ន្ិងសំណុំពរឿង០០៤ រតូេបញ្ជូន្ពៅជំន្ុំជរម្ះ ពទើបអាច្ាន្ការបា ន្់របាណ 

ពលើពេលពេលាផែលរតូេការពែើម្បីបញ្ចប់សេន្ទការទងំពន្ះ។ ការវាយតថ្ម្លពៅពលើពេលពេលា ផែលរតូេ 

ការអាច្ន្ឹងេឹងផែអកពលើច្ំន្ួន្ច្ុងពចាទ ន្ិងភាេសមគុសាម ញថ្ន្ច្ាប ់ ន្ិងអងគពហតុថ្ន្បទពចាទកនុងរួម្ាន្ 

ែីកាបញ្ជូន្ពរឿងពៅជំនំុ្ជរម្ះែង។ 

V.វ ផែនការប ច្ ប់បណ្ត ឹង្មទ ក្ខ 

ក. សណំុពំរឿង០០២/០២ 

29 ពៅថ្ងៃទី០៤ ផែសីហា ឆន ំ២០១៩ ន្ួន្ ជា បាន្ទទួលម្រណភាេ កនុងអាយ៩ុ៣ឆន ំ ែណៈផែល 

កំេុងទទួលេាបាលពៅម្ន្ាីរពេទយមិ្តតភាេផែមរ-សូពេៀត រាជននី្ភ្នំពេញ។ អងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការ 

កំេូលបាន្បញ្ចបក់ិច្ចន្ីតិេិធីបណត ឹងសាទុកខពលើ ន្ួន្ ជា ពៅថ្ងៃទី១៣ ផែសីហា ប ុផន្តបាន្សពរម្ច្ថាពៅ 

ផតទទួលសំពណើរបស់ពម្នេីការ រកតីកនុងការបំភ្លឺបញ្ញជ ក់េិបាកគតយិុតតពកើតពច្ញេីម្រណភាេរបស់ 

ន្ួន្ ជា ពៅកនុងែំណាក់កាលន្ីតិេិធីពន្ះ7។ 

                                                             
7 ពសច្កតសីពរម្ច្ពលើសំពណើពន្ះរំេងឹថាន្ឹងពច្ញពៅកនុងរតីាសទី៤ឆន ំ២០១៩។ 
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30 ពៅថ្ងៃទី២០ ផែសីហា ឆន ំ២០១៩ សហរេះរាជអាជាា បាន្ោក់បណត ឹងសាទុកខរបឆំងន្ឹងសាលរកម្ 

ជំន្ុំជរម្ះ ពោយាន្ម្ូលោឋ ន្ផតម្យួប ុពណាណ ះ។ ពោយេចិារណាពលើទំហំ ករមិ្ត ន្ិងភាេសមគុសាម ញ 

ថ្ន្កិច្ចន្ីតិេិធីរបស់សំណុំពរឿង០០២/០២ ន្ិងបញ្ញា ែលូេច្ាប់ ន្ិង/ឬអងគពហតុផែលបង្ហា ញពោយពម្នេី 

ការ រកតី ពែៀេ សំែន្ ពៅកនុងពសច្កតីជូន្ែំណឹងបណត ឹងសាទុកខ8 អងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូលបាន្ 

អន្ុញ្ញា តរយៈពេល១៨០ថ្ងៃបផន្ាម្កនុងការោក់បណត ឹងសាទុកខ9។ អងគជំន្ុំជរម្ះបាន្ផណន្ទថំា ច្ពម្លើយ

តបពៅនឹ្ងសារណាបណត ឹងសាទុកខរតូេោក់កនុងរយៈពេល១២០ថ្ងៃពរកាយេីការជូន្ែំណឹង និ្ងបាន្ជូន្

ែំណឹងែល់ភាគីថា ការព្លើយតបពៅន្ឹងច្ពម្លើយតបន្ឹងរតូេពបើកសេន្ទការតា ល់ាត់ផែលពរោង ន្ឹងពធវើ

ពឡើងពៅកនុងរតីាសទី១ ឆន ំ២០២១។ 

31 ែណៈផែលម្ិន្ទន្់អាច្វាយតថ្ម្លបាន្ពៅពលើពេលពេលាថ្ន្ការបញ្ចប់ម្ុន្ពេលទទួលសារណាទងំអស់ 

របស់ភាគី ន្ិង អារស័យពលើការផកសរមួ្លអន្ពុលាម្តាម្ការចាបំាច្់ថ្ន្ែំពណើរការបណត ឹងសាទុកខ ន្ិង 

កតាត ន្ទន្ទកនុងពន្ទះរួម្ាន្សុែភាេ ន្ិង កាយសម្បទរបស់ជន្ជាប់ពចាទ ន្ិង ពសវាបកផរបទន្់ពេល 

ពេលាន្ិងាន្របសិទធភាេ អងគជំន្ុំជរម្ះរបពម្ើលព ើញពៅកនុងែំណាក់កាលពន្ះថា សាលែីកានឹ្ងរតូេ 

ពច្ញជារគប់ភាសាែលូេការពៅរតឹម្រតីាសទី៤ ឆន ំ២០២២។ 

ខ. សណំ ចំរឿក០០៣ សណំ ចំរឿក០០៤/០២ នកិ សណំ ចំរឿក០០៤ 

32 ក្បសិនចប៊ើសំណ ំចរឿក០០៣ សំណុំពរឿង០០៤/០២ សំណ ំចរឿក០០៤ បនតចៅម ខរហូតែល់ែំណាក់ 

កាលជំន ំជក្មះច ះ បណត ឹកឧទ្ធរណ៍ភ្ាមៗ ឬបណត ឹកសាទ្ កខក្បឆំ្កនឹកសាលក្កមរបស់អកគជំន ំជក្មះ 

សាលាែំបូកអាចចក៊ើតច ៊ើក។ ប៉ា ផនតចទះជាយា៉ា កណាក៏ចោយ ចោយចហត ថាចយ៊ើកមិនែឹកថាសំណ ំចរឿក 

ណាមួយែំចណ៊ើរការរហូតែល់ែំណាក់កាលជំន ំជក្មះ និកមិនែឹករីបទ្ចចទ្ណាខ្ះច ះ វាហាក់ែូចជា 

ឆ្ប់ចរកកនុកការែតល់នូវការបា៉ា ន់សាម នចំច ះចរលចវលាផែលតក្មូវកនុកការសចក្មចចល៊ើបណត ឹកសាទ្ កខ

ណាមួយននសំណ ំចរឿក ក់រ័នធ។ 

                                                             
8 ពម្នេីការ រកតីបាន្បង្ហា ញកំហុសអងគច្ាប់ ន្ងិ/ឬអងគពហតុច្នំ្ួន្របាណ១៨២៤ច្ណំុច្ ពៅកនុងសាលរកម្ជនំ្ុំជរម្ះ ន្ិង ពសច្កតី

សពរម្ច្ច្នំ្ួន្៣៥៥ ពែសងពទៀត (១៥៩តា ល់ាត់ ន្ិង ១៩៦លាយលកខណអ៍កសរ) របស់អងគជនំ្ុំជរម្ះសាលាែបំូង។ 

9 វេិនន្១០៧(៤)ថ្ន្េិនន្ថ្ែាកនុងផច្ងថា សារណាបណត ងឹសាទកុខរតូេោក់កនុងរយៈពេល៦០ថ្ងៃគតិចាប់េកីាលបរិពច្ឆទថ្ន្ការជនូ្ែណំងឹ 

អំេកីារបតងឹសាទកុខ។ កាលកណំត់ោកស់ារណាបណត ងឹសាទកុខគឺចាបេ់ីឥឡូេពៅ ឬរតឹម្ថ្ងៃទី២៧ ផែកុម្ភៈ ឆន ំ២០២០ ជាម្ួយភាសា 

ប ុពណាណ ះ។ អងគជនំ្ុំជរម្ះតលុាការកេំូលបាន្ែតល់បផន្ាម្ន្ូេការបផន្ាម្ច្នំ្ួន្ទំេ័រតាម្ការផណន្ទអំន្ុេតត េី៦០ទេំ័រែល់៧៥០ទេំ័រ។ 
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VI.វ សេចក្ត្េននដិ្ឋា ន  

33 សក្ោបព់េលពេលាពៅសល់កនុងឆ្ន ំ២០១៩ពន្ះ ចយ៊ើករំរឹកថានឹកសចក្មចបានក្រឹតតិការណ៍សំខាន់ៗ 

មួយចទ្ៀតគឺ(i)ពសច្កតីសពរម្ច្ពលើបណត ឹងឧទធរណ៍របឆំងនឹ្ងែីកាែំពណាះរសាយ កនុងសំណុំពរឿង ០០៤/០២ 

ក្បឆំ្កនឹក ចអា អាន ជាម្យួន្ឹងពសច្កតីសពរម្ច្របស់អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូនចរឿកកតីចៅជំន ំ

ជក្មះ ឬបញ្ចប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធី។  

34 សក្ោបឆ់្ន ំ២០២០ ចយ៊ើករំរឹកថានឹកសចក្មចបានក្រឹតតិការណ៍សំខាន់បី គឺ (ii) ការោក់សារណា 

បណត ឹកសាទ្ កខកនុកសំណ ំចរឿក០០២ (iii) ការចចញចសចកតីសចក្មចរបស់អកគប ចរជំន ំជក្មះចល៊ើបណត ឹក 

ឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ ក្បឆំ្ក ោស ម ត ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូនចរឿក

កតីចៅជំន ជំក្មះ ឬបញ្ចប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធី និក (iv) ការចចញចសចកតីសចក្មចចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ចល៊ើ 

ែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក០០៤ ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូន ចៅជំន ជំក្មះ ឬបញ្ចប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធី។ 

35 សក្ោប់ឆ្ន ំ២០២២ ក្រឹតតិការណ៍សំខាន់មួយក្តូវបានរំរឹកទ្ កគឺ (v) ការចចញសាលែីកាចល៊ើបណត ឹកសាទ្ កខ 

កនុកសំណ ំចរឿក០០២/០២ ចោយអកគជំន ំជក្មះត លាការកំរូល។ 

36 កនុកករណីផែលសំណ ំចរឿក០០៣ សំណ ំចរឿក០០៤ និកសំណ ំចរឿក ០០៤/០២ ក្តូវបញ្ជូនចៅជំន ំជក្មះ 

ទកំមូល ឬចោយផែនក ចរលចវលាកំណត់សក្ោប់សំណ ំចរឿកទកំចនះនឹកក្តូវរាករចៅចរលច ះ។ 

37 ក្រឹតតិការណ៍សំខាន់ៗផែលបានរាករាន្បងាា ញជូនកនុងតារាងផែលភាជ ប់ជាម្ួយន្ឹងផែន្ការចនះ។ 
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តារាងកណំតព់េលពេលាតាម្ការពរោងទកុផែលរមួ្ាន្ក្រតឹតកិារណស៍ខំាន្់ៗ  

គចក្ោកបញ្ចប់ផែន្ការ កំផណចល៊ើកទ្ី ២២ - នងៃទ្ី៣០ ផខកញ្ញ  ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

 


