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អង្គបុររជំន ំជព្ម្ះ   
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Chambre Préliminaire 

 

រំណតហ់េត ជាលាយលរខណ៍អរសរននរិចចដំហណើរការនីតិវិធី 

ជំន ំជព្ម្ះហលើបណត ឹង្ឧទ្ធរណ៍ព្បឆងំ្នឹង្ដីកាដហំណាះព្សាយ 

លេខៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

សាធារណៈ 

នងៃទ្ី១១ ខែធនូ ឆន ២ំ០១៧ 

ហ ៉ោ ង្ ០៩: ៤៦នាទ្ី 

 

ចៅក្កមជនំ ជំក្មះ៖ 

 ចៅក្កម ក្ាក់ គឹមសាន  (ក្បធានអង្គប ចេ) 

 ចៅក្កម អូេីវីលេ បូវ៉ា លេេត៍  

 (Judge Olivier BEAUVALLET) 

 ចៅក្កម ន័យ ថ ល 

 ចៅក្កម កាំង ជីន បាក់  

 (Judge Kang Jin BAIK) 

 ចៅក្កម ហួត វ ទ្ធី 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 

 ចោកស្រី ររ់ បូផាណា 

ចោកក្សី អអេសា លេវ៉ាវ៉ារ័រ  

(Mr. Elsa LEVAVASSEUR) 
កាេយិាលយ័សហក្រះរាជអាជ្ញា ៖ 

 លោក នីកូឡារ គូមអជន  

 (Mr. Nicholas KOUMJIAN) 

 លោក លរង ប ៊ុនឃាង 

 លោក កូលមន លេននី (Mr. Coman KENNY) 

ជនស្តវូលោទ៖ 

 លោកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម 
ចមធាវកីាេពាេជនក្តវូចោទ្៖ 

 ចោក ប ៊ិត សា ងេ៊ឹម 

 ចោក វ៉ា ន ហ្សកដាហ្ស(Mr.Wayne JORDASH) 

 កញ្ញា  ហ្ស េូាន រូមី (Ms. Julianne ROMY) 

 កញ្ញា  អាស្ររតីដ ប ៊ុងរ ៊ុលេ  

 (Ms. Astrid PONSOLLE) 

 លោក លេៀម ម ក អានស្រូ  

 (Mr. Liam MacAndrews) 

 លោកស្រី  រី ូូអេេ 
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ចមធាវចីដ្ើមបណ្ត ងឹ្េដ្ឋបបចវណី្៖ 

 ចោក រាំ រ៊ុគង់ 

 ចោកក្សី េីម  លងវៀន (Lyma NGUYEN) 

អនែកស្គបស់្គងត៊ុោករ៖ 

 លោកស្រី រួ រ៊ុទ្ធា វ ី
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោករកមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទារូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំលរឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទ្ំរ័េ i 
 

បញ្ជលី ម្ ះអែកនយិាេ៖ 

ភាសាអដេានលស្បើ លេើកអេងតតមានកាេបញ្ជជ ក់ចសេង្ចទ្ៀតលៅកែុងស្បតិោរឹក 

 

 

អនកនយិាយ ភាសា 

លៅស្កម ក្ាក់ គឹមសាន (ស្បធានអង្គប ចេ) តខែេ 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោករកមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទារូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំលរឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័រ 1 

រិចចដហំណើរការនតីិវិធ ី1 

[០៩:៤៦:១៥] 2 

ស្កឡាបញ្ជ៖ី 3 

...ម រ៊ុីនងតវីលដអូ ឧបករូ៍ងតរាំលេង និងឧបករូ៍បាំរងរាំលេងស្គប់ស្បលេទែូេកែុង4 

សាេរវនាករ លេើកអេងអតមនករអន៊ុញ្ញា តរីអងគប៊ុលរជាំន៊ុាំជស្មះ។ ៣) ហាមជក់បារី ឬេកែាំូី5 

អាហារ លេរជជៈស្គប់ស្បលេទែូេកែុងសាេរវនាករ។ ៤) ហាមេកអាវ៊ុធ្ស្គប់ស្បលេទែូេកែុងសាេ6 

រវនាករ លេើកអេងអតភាែ ក់ងាររនដិរ៊ុេអដេមនរមតថកិែច។ ៥) ហាមលស្បើស្បារ់ទូររ័រទស្គប់ស្បលេទ7 

កែុងសាេរវនាករ ហាមងតរូបភារ ឬរាំលេងតាមស្គប់មលធ្ាបាេ។ ៦) ហាមបដូរកអនេងអងគេុ ឬ8 

លដើររលហ្តរហ្ូតកែុងសាេរវនាករ។ ៧) ហាមទះថ្ដ ឬអស្រកជេលឃារ ឬអស្រកេូឡា ឬករលធ្វើឲ្យ9 

មនរាំលេងខ្េ ាំង នាាំឲ្យរំខ្នដេ់ដាំលូើរកររវនាករ។ ៨) ហាមលដើរលែញែូេលដាេអាណាធិ្បលតេយ10 

លៅលរេរវនាករ។ ករលែញែូេស្តូវមនករអន៊ុញ្ញា តរីកមេ ាំងរនដិរ៊ុេរការណាដ ប់ធាែ ប់កែុងសាេ11 

រវនាករ។ ៩) កែុងករូីមនប៊ុគគេស្បស្រ៊ឹតតបទលេមើរន៊ឹងបទបញ្ញជ ថ្នទកែុង ស្បធានអងគប៊ុលរជាំន៊ុាំជស្មះន៊ឹង12 

ោត់វិធានករលដើមបីរារាាំង ឬទប់សាា ត់ភាេ មតាមករូីរមស្រប អនែកតាមវិធានថ្នទកែុងថ្នអងគប៊ុលរជាំន៊ុាំ13 

ជស្មះ វិសាមញ្ាកែុងត៊ុោករកមពជុា និងបទបបញ្ាតតិថ្នស្រះរាជាណាែស្កកមពជុាជាធ្រមន។ 14 

(រស្មករេៈលរេេេី) 15 

  ត៊ុោករ! 16 

[០៩:៤៩:០៥] 17 

ស្បធានអងគប៊ុលរ៖ 18 

រូមោប់លនដើមលធ្វើករបាទ! 19 

តាងនាមស្បជារាស្ររដអេមរ និងតាងនាមអងគកររហ្ស្បជាជាតិ ថ្ងៃលនះអងគប៊ុលរជាំន៊ុាំជស្មះថ្នអងគជាំន៊ុាំ20 

ជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោករកមពជុា លបើករវនាករលដើមបីសាដ ប់អាំូះអាំណាងរបរភ់ាគី ម៊ុនន៊ឹងលែញ21 

លរែកដីរលស្មែរបរ់េេួនលេើប ដូ ៊ឹងឧទារូ៍របរ់រហ្ស្រះរាជអាជាា អនតរជាតិ ស្បឆាំងន៊ឹងដីកដាំលណាះ22 

ស្សាេរបរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបរួរ ែ៊ុះថ្ងៃទី១០ អេកកាដា ឆែ ាំ២០១៧។  23 

អែកែូេរួមលៅកែុងរវនាករមនដូែតលៅ៖ រហ្លមធាវីករពារកដីឲ្យជនស្តូវលោទ លោក ប ៊ិត 24 

លរងេីម, លោក វ៉ា ន ហ្សកដាហ្ស, ហ្ស ូេាន រូមី, លោកស្រី អាស្ររដីដ ប ៊ុងរូេ, លោក យាម ម ក 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោករកមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទារូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំលរឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័រ 2 

លអនស្រូ និងលោកស្រី ូូអេេ រី។ រហ្លមធាវីករពារឲ្យលដើមប ដូ ៊ឹងរដឋបបលវូី លោក រាំ រ៊ុគង់ 1 

និង េីម  លងវៀន បាទលោកស្រី េីម  លងវៀន។ 2 

ស្កឡាបញ្ជី លតើភាគីមនវតតមនស្គប់ែាំនួនលហ្ើេឬលៅ? 3 

បូវ៉ា លេេត៍ ជាលៅស្កម, លោក ន័េ ង៊ុេ ជាលៅស្កម, លោក កាំង ជីន បាក់ ជាលៅស្កម លោក 4 

ហ្ួត វ៊ុទាី ជាលៅស្កម។ ស្កឡាបញ្ជីមនលោកស្រី ររ់ បូផាណា, កញ្ញា  អអេសា េឺវ៉ា វ៉ារ័រ។ រហ្ស្រះ5 

រាជអាជាា  មនលោក លរង ប ៊ុនឃាង ស្រះរាជអាជាា ជាតិ, លោក នីកូឡារ គូមអជន រហ្ស្រះរាជ6 

អាជាា អនតរជាតិ។ 7 

តលៅលនះេាុាំរូមស្បករបិទរវនាករជាសាធារូៈ!  8 

ដូលែែះ រូមអែកសាដ ប់រវនាករអលញ្ជើញលែញរីសាេរវនាករ! 9 

(រវនាករសាធារូៈផាែ កលៅលម ង ០៩:៥៤ នាទី) 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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